
taşehirekspres
SAYI 05 20 Ekim 2016

ATAŞEHİR BELEDİYESPOR 
KADIN FUTBOL TAKIMI 
ŞAMPİYONLUĞU HEDEFLİYOR

Ataşehir 
Belediyesi’nin

ÜCRETSİZ
yayın 

organıdır.

 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ÇIKTIK AÇIK
ALINLA
93 YAŞINDA

ATAŞEHİR’İN SORUN DEĞİL 
HİZMET ÜRETEN GÜLERYÜZLÜ 
ZABITA MEMURLARI



3

Ataşehirekspres
20 Ekim 2016

Merhaba,
Dopdolu bir dergi ile yine sizlerleyiz.
Ataşehir Ekspres’in beşinci sayısında birbirinden 

değerli konuklarımız var: İlçemizin kültür hayatına bü-
yük katkılar sunan tiyatro sanatçısı Veysel Diker, Mus-
tafa Kemal Mahallesi sakinlerimizden Düzenli Ailesi, 
Küçükbakkalköy’ün sevilen, sayılan muhtarı Yakup 
Cebiroğlu, Fransa’dan Türkiye’ye uzanan bir tutku-
nun kahramanı ressam Mehmet Celalettin Pınar…

Ve bu kısıtlı sütunlarda hepsini tek tek sayama-
yacağım, uzmanlar, doktorlar ve sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcileri… Hepsine dergimize vakit 
ayırdıkları, kendilerini daha yakından tanıma fırsatı 
verdikleri, alanları ile ilgili bizleri bilgilendirdikleri 
için teşekkür ediyorum. Onların sayesinde Ataşehir 
Ekspres ilçemizde yaşayanları birbirine tanıtma, biz-
leri yakınlaştırma yönünde yol almaya devam ediyor. 

Dergimizin bu sayısına Ataşehir Belediyespor Ka-
dın Futbol Takımı üyelerini de konuk ettik. Futbola 
gönül vermiş oyuncularımızı böylece sizler de tanı-
mış olacaksınız. Onlar erkeklerin en egemen olduğu 
spor dalında büyük bir mücadele veriyorlar. Kadın 
futbol takımımıza ve yöneticilerine yeni başlayacak 
ligde başarılar diliyor ve diyorum ki; “Spor, kültürel 
kodların en yoğun şekilde üretildiği alanlardan biri. 
Ve asla önemsiz değil. Sizler de yeşil sahalarda ver-
diğiniz mücadele ile kadınların her yerde olabildiğini 
kanıtlıyorsunuz. Evet, hayatın her alanında olduğu 
gibi kadın erkek eşitsizliği sporda da görülüyor. 
Futbol oynayan ve buna devam etmek isteyen pek 
çok kadın, kariyerlerini yarıda bırakmak zorunda 
kalabiliyor. Bu nedenle biz Ataşehir Belediyesi ola-
rak, kadın futbolunu desteklemenin, sadece sporu 
desteklemek değil kadınları desteklemek olduğuna 
inanıyoruz. Bu bilinçle her zaman yanınızda olacağız. 
Daha iyi koşullarda mücadele etmeniz için var gücü-
müzle çalışacağız. Ve unutmayın arkanızda sadece 
bir belediye değil, tüm Ataşehir var.”

Dostlarım,
Her vesile ile kadınları desteklediğimizi, kadın 

erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların şiddete 
uğramaması için çaba verdiğimizi, cesur politikalar 
geliştirdiğimizi biliyorsunuz. Bu yolda canı gönülden 

çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz Cumhu-
riyet’in çocuklarıyız. Büyük mücadele ile kazanılan 
Cumhuriyet’in en büyük başarılarından birisi kuş-
kusuz kadınlara tanınan haklar… Öyle ki tam da 
bu noktada hala Cumhuriyet’i ve Mustafa Kemal 
Atatürk’ü küçümseyenlere bir not düşmek isterim: 
Sadece Cumhuriyet’in kadınlara dönük politikalarına 
bakın. Bu bile Cumhuriyet’in erdemlerini anlamaya 
yeter. Cumhuriyet büyük bir devrimdir ve ülkenin 
yarısına, kadınlarına, eşitlik hakkı tanımıştır.  Elbette 
bir anda değil, adım adım; bazen sancılı ama hepsi 
birer devrim niteliği taşıyan değişimlerle…

İşte biz Ataşehir Belediyesi olarak bir kez daha en 
önemli varlığımız olan Cumhuriyet’i kutlamaya hazır-
lanıyoruz. Büyük bir heyecanla, görkemli bir şölenle… 
Atatürk Mahallesi’nde bulunan Özgürlük Parkı’nda 
başlayacak fener alayımız, Cumhuriyet Meydanı 
Parkı’nda büyük bir konser ile devam edecek. Ayrıca 
fener alayı boyunca sizlere Cumhuriyet coşkusunu 
yaşatacağına inandığımız, sürprizler de hazırlıyoruz. 

Gelin bu yıl daha kalabalık, daha güçlü olalım. 
Gelin Cumhuriyet’in 93. yılını hep beraber kutlaya-
lım. 

Tüm Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor 
ve Ataşehirlilerle 29 Ekim’de, Özgürlük Parkı’nda 
buluşmak dileğiyle, diyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Battal İLGEZDİ
Ataşehir Belediye Başkanı

Cumhuriyet’i
hep birlikte 
kutlayalım

@battalilgezdi34  @battalilgezdi battalilgezdi34
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Dokuz yıl önce kurulan Ataşehir 
Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 
kadın futbolunun en üst ligi olan 
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şampiyonluğuna ulaştı. Sonraki sezon 
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HABER

Emekevler’de mutlu son
Emekevler’deki yerinde 
kentsel dönüşüm 
projesine katılan 197 
hak sahibinin yeni 
evleri, noter huzurunda 
Ataşehir Belediyesi Nikah 
Salonu’nda çekilen kura 
ile belirlendi. Atapark 
Konutları’ndaki üç 
oda ve bir salondan 
oluşan 115 metrekarelik 
daireler Ocak ayında 
hak sahiplerine teslim 
edilecek. 

Emekevler Kentsel Dönüşüm 
Projesi, Kadıköy Belediye-
si ile Toplu Konut İdaresi 

(TOKİ) Başkanlığı arasında 2005 ve 
2007 yıllarında yapılan protokoller 
ile düzenlenmişti. 2009 yılında 
kurulan Ataşehir Belediyesi’nin 
projeyi devralmasından üç yıl son-
ra Ataşehir Belediye Meclisi’nin 
kararı ile hazırlanan Emekevler 
Projesi’nde vatandaşlar mağdur 
olmadan mutlu sona ulaştılar.

Kura çekimi öncesi bir konuş-
ma yapan Ataşehir Belediye Baş-
kanı Battal İlgezdi, tüm hak sa-
hiplerine hayırlı olsun dilekleriyle 
başladığı konuşmasında, “Başkan 
olduğumda sizlere söz verdim, bu 
sorunu çözeceğiz ve size birer ev 
vereceğiz dedim. Fazlasına kanun 

inşaatları 2017’nin birinci ayının 
30’unda teslim edeceğiz. Dai-
reler 115 metrekare. Üç oda ve 
bir salondan oluşuyor. Kapalı ve 
açık havuz, kapalı otopark, sosyal 
tesisler, kafeterya, çocuk oyun 
alanları ve çelik kapılar, herşey 
projedeki gibi. Projede ne gör-
düyseniz karşınızdaki de o. Diğer 
kısımlarla bu hak sahibi vatan-
daşlarımızın daireleri kalite olarak 
aynıdır. Evlerin ödemeleri 20 yıl 
vadeli olacak. Atapark seneye 
bitince evlerin değeri daha da 
artacak” şeklinde konuştu.

Kura çekiminde hak sahiple-
rine birer “Konut Tahsis Belge-
si” verildi. Bu belgeler, yapılar 
tamamlandığında hak sahiplerine 
verilecek kat mülkiyeti tapusuna 
esas olacak.

izin vermiyor zaten. Bu proje iki 
yıl önce bitebilir, sizler iki yıl önce 
evlerinize kavuşabilirdiniz. Ancak 
bazı siyasiler engel olmak iste-
diler. Bazı gruplar vatandaşlara 
olmayacak vaatlerde bulunarak,  
‘Siz belediye başkanını dinleme-
yin, anlaşmayın. Arsanıza karşılık 
size üçer beşer daire vereceğiz’ 
dediler. Bunun hiçbir mantıklı yanı 
yok. Yasalar açık. Ayrıca orası za-
ten 170 bin metrekare bir alan ve 
120 bin metrekaresi park ve yeşil 
alanlar olarak ayrılmış. Daha önce 
yapılmış anlaşmaya göre 50 bin 
metrekare inşaat alanı var. Bunun 
fazlasını kimse veremez” dedi.

Emekevler’de yapımı süren 
Atapark’ın gelecek yıl biteceğini 
söyleyen Başkan İlgezdi, daire-
ler hakkında bilgi vererek; “Biz 
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Tuna Kiremitçi’yle sohbet
Ataşehir Belediyesi Mustafa 

Saffet Kültür Merkezi Kitap 
Cafe’de düzenlenen Pazar Sohbet-
leri’nin ilk konuğu yazar, müzisyen 
ve sinemacı Tuna Kiremitçi oldu. 
Kiremitçi, söyleşiye başlarken “Gel-
diğimden beri bu kültür merkezi-
nin buraya yapılmasına karşı şaş-
kınlık ve hayranlık içerisindeyim. 
Ataşehir gibi bir yerde bu alana bir 
AVM veya otel yapılabilecekken bu 
araziyi bir kültür merkezi yapılma-
sı için bağışladıklarından dolayı 
Mustafa Saffet Bey’e teşekkür 
ediyorum” dedi.

Edebiyat, müzik ve sinema üze-
rine süren sohbette Tuna Kiremit-
çi, “Güzel bir roman, sadece sizin 
seyretmeniz için çekilmiş bir filmdir. 
Aynı romanı 50 kişi okuduğunda he-
pimizin zihinlerinde o roman filme 
çekilir, görsellik kazanır. Hepimiz 
kendi hayal sinemamızı yaşarız ama 
birisi gerçekten filme çektiği zaman 
diğer 49 hayal kaybolur ve bir tanesi 
kalır. Halbuki hepimiz aynı romanı 
okuduğumuzda 50 farklı film çıkar 
ortaya. Zaten bu devirde edebiyatın 
hala yaşıyor olmasının mucizesi de 
burada olmalı” diye konuştu.

Roman yazmayı bırakması hak-
kında da konuşan Kiremitçi, roman 
yazmayı bıraksa da yazıdan kopma-
dığını, dergi yazısı ve öykü yazmaya 
devam edeceğini söyledi.

Yerel yönetim ve insan hakları
Türkiye Avrupa Vakfı ile Ata-

şehir Belediyesi’nin ortaklaşa 
yürüttüğü Yerel Yönetimler İçin 
İnsan Hakları Temelli Programla-
ma Projesi’nde sona doğru yak-
laşıldı. Proje, Hollanda Krallığı 
İstanbul Başkonsolosluğu Matra 
Programı’nın desteğiyle geçen yıl 
15 Kasım’da başlamıştı.

Amacı, Ataşehir Belediyesi’nin 
insan hakları temelli katılımcı 
sürdürülebilir bir yerel yönetim mo-
delini, kadın, çocuk, gençlik, engelli 
ve roman vatandaşlar gibi dezavan-
tajlı gruplarla birlikte geliştirmesine 
katkıda bulunmak olan proje, oluş-
turulacak bu katılımcı yerel yönetim 

modeli ile Ataşehir Belediyesi’nin 
Türkiye genelindeki 950 belediyeye 
rol model olmasını da hedefliyor. 
Projeyle ayrıca Ataşehir’deki sivil 
toplum kuruluşlarının belediye ile 
olan ilişkilerini geliştirmelerine yar-
dımcı olacak çalışmalar da yapıldı. 

7Haberler, www.atasehir.bel.tr adresinden derlenmiştir.
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Tuna Kiremitçi’yle sohbet
Ataşehir Belediyesi Mustafa 
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Cafe’de düzenlenen Pazar Sohbet-
leri’nin ilk konuğu yazar, müzisyen 
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Yerel yönetim ve insan hakları
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modeli ile Ataşehir Belediyesi’nin 
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dımcı olacak çalışmalar da yapıldı. 

7Haberler, www.atasehir.bel.tr adresinden derlenmiştir.
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etmek, 
insanların zi-
hinlerinde yer eden 
yanlış algıyı değiştirmek 
amacıyla çok uğraş veriyor. Ata-
şehir Belediyesi Zabıta Müdürü 
Gürsel Sarımaden, göreve gelir 
gelmez kurum içinde pek çok 
yeniliğe imza attı. Bunlardan biri, 
zabıta memurlarına gülümseme 
ve güleryüzlü olma zorunluluğuy-
du. Bilginiz olsun, şu anda Ataşe-
hir Belediyesi’nde zabıta memur-
luğunu düşünüyorsanız sizden 
öncelikle güleryüzlü olmanız 

Belediyelerin bir çeşit kolluk 
gücü olan zabıta memurları, 
Türkiye’de yıllarca filmlerde, 

dizilerde komik karakterler olarak 
resmedildi. Karikatürize edilen bu 
kahramanlar üzerinden işini iyi ya-
panlar da eleştiri oklarının hedefi 
oldu. Oysa zabıta memurları, belli 
sınırlar içinde nizamı sağlamak 
adına zorlu bir görevi icra edi-
yorlar... Bütün bunları yaparken 
başlarına gelmeyen de kalmıyor. 
Sokakta denk gelmediyseniz 
televizyon haberlerinde mutlaka 
onlara rastlarsınız; ya bir seyyar 
satıcının peşinden koşarlar ya da 

Zabıta memurları, mesleğini kötü icra edenler yüzünden yıllarca 
eleştirildiler, karikatürize edildiler. Oysa çoğu işini iyi yapmanın 
derdindeydi. Ataşehir Belediyesi, zihinlerde yer eden algıyı 
değiştirmek için çok çaba sarf ediyor. Vatandaşa daha iyi hizmet 
verebilmek amacıyla başlatılan ilk uygulamalardan biri “güleryüzlü 
olma zorunluluğu.” Bunun gibi pek çok yeniliğe imza atan Ataşehir 
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne gittik. Hem yenilikleri hem 
memurların başlarından geçen hikayeleri dinledik...

seyyardan kaçmaya çalışırlar. O 
yüzden ayakkabıları çabuk eski-
ten bir işin sahibidirler. Hemen 
hepsinin mutlaka bir arbedenin 
ortasında kalmışlığı vardır. Ceza 
kesmeye çalışırken istenmeyen 
olaylar yaşarlar. Hafriyat döken 
kamyonlara karşı gelirken üzer-
lerine araçlar sürülür, sopayla 
kovalanırlar... Buna benzer örnek-
ler çoğaltılabilir. Bu anlamda her 
bir zabıta memurunun bir yığın 
hatırası, hikayesi vardır. 

Ataşehir Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü, zabıta memurları üze-
rinde dolaşan “kara bulutları” yok 
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isteniyor.  Sarımaden, bu kuralın 
hayata geçmesi için son derece 
titiz davrandıklarını anlatıyor:

“Geçmişte zabıta memurluğu 
yaptığım için zabıtaların neler 
yaşadığını biliyordum ve onların 
nasıl davrandıklarını da kestire-
biliyordum. Ben kendi kendime 
farklı bir zabıta müdürü olacağım, 
dedim. Hiçbir ilçede bizimki ka-
dar enteresan bir müdürlük yok, 
bundan eminim. Göreve gelir 
gelmez, ‘Herkesin yüzü gülecek’ 
dedim. Ardından sloganımızı 
Ataşehir’in her yerine yaydık. Slo-
ganımız ‘Güleryüzlü kadromuzla 
sorun değil, çözüm üretiyoruz.’ 
Zabıtanın yüzü gülmezse, evinde 
de huzursuzluk çıkar. Evindeki 
huzursuzluk önce işine sonra Ata-
şehirlilere yansır.”

Ataşehir Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü üç farklı birimin toplamın-
dan oluşuyor; yardımcı personel, 
şirket personeli ve belediyenin 
kadrolu memurları. Müdürlüğe 
bağlı görev yapanların sayısı 236. 
İki zabıta amiri, 16 zabıta komise-
ri, 81 memur bulunuyor. Bunlar 17 
mahalleye, 419 bin vatandaşa hiz-
met veriyor.  Sarımaden, zabıtala-
rı güleryüzlü bir hale getirdikten 
sonra yeni bir kural koydu; herkes 
bir proje üretecekti! Bu projeler 
doğrultusunda yol haritaları çıka-
rıldı. Amaç vatandaşa daha farklı, 

Gülümsemek 
zorunlu
Ataşehir Belediyesi 
Zabıta Müdürü Gürsel 
Sarımaden, zabıta 
memurlarına gülümse-
me ve güleryüzlü olma 
zorunluluğu getirdi. 
Sarımaden, bu kurala 
ilk önce kendisi uymaya 
ve güleryüzlü olmaya 
dikkat ediyor.

daha iyi hizmet sunmaktı: 
“Ataşehir Belediye Başkanı 

Battal İlgezdi klasik bir zabıta 
istemiyordu. Toplumun zihinlerine 
kazınan zabıta figürünü yıkmak is-
tedi. Başkanımız, 24 saat çalışan, 
vatandaşın şikayetlerine bakan, 
yüzü gülen, insanlarla bire bir 
ilgilenen zabıta memurları istiyor-

du. Ataşehir’de sert, emir veren 
memurlar istemiyorduk. Arkadaş-
larımıza günlerce bunu anlattım. 
Kılık kıyafetine önem gösteren, 
her gün tıraş olan bir zabıta 
grubu oluşturduk. Bunlar küçük, 
önemsiz detay gibi görünebilir 
oysa çok önemli. Bir esnafın ya-
nına saç sakal birbirine karışmış, 
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kılıksız giderseniz, ona günaydın, 
hayırlı işler demezseniz sizi dışarı 
atar. Ciddiye almazlar. Örneğin 
ben... Ben her hafta başka bir 
mahallede tıraş olurum. Haftanın 
bir  gününü bir mahalleye ayırır, o 
esnaftan mahalledeki dedikodula-
rı alırım. Hiçbirine zabıta müdürü 
olduğumu söylemem.”

Ataşehir Belediyesi, hiçbir ilçe 
belediyesinde bulunmayan bir 
birimi hayata geçirdi, bu birim 
Çözüm Ekibi’ydi. Çözüm Ekibi, 
içinde bilgisayar ve çeşitli teknolo-
jik donanıma sahip Çözüm Ara-
cı’na atlıyor, her gün mahalleleri 
dolaşıyor. AVM’lerin, pazarların, 
insanların yoğun olarak kullandığı 
alanlara giden Çözüm Ekibi, her 
gün vatandaşlarla sohbet ederek, 
sıkıntılarını not alıyor. Yani sorunla-
rı yerinde tespit edip, aracın için-
den merkeze bu bilgileri yolluyor.  
Sarımaden şöyle devam ediyor:

 “Çözüm Ekibi’ne zaman za-
man anketler yaptırıyoruz. üç-dört 
soruluk anketler doğrultusunda 
sıkıntılar, şikayetler dinleniyor. 444 
97 94 numaralı bir çağrı merkezi 
kurduk. 24 saat boyunca vatan-
daşın şikayetlerini alıyoruz. Bütün 
zabıta ekibi bir tablet bilgisayara 
sahip. Şikayetler anında değerlen-
dirilir ve vatandaşa hemen yanıt 
verilir. Diğer belediyelerde bir ko-
nudaki şikayetiniz en erken birkaç 

Yazının başında da bahset-
miştik; her zabıtanın bir 

sürü hikayesi, anısı var. Ataşehir 
Belediyesi Zabıta Amiri Mehmet 
Şahin’in de başından birçok olay 
geçmiş: “Yedi buçuk yıldır bura-
dayım. Sorunlu bölgeler bende 
olur. Ben bu sorunlu bölgelerde, 
ortalığı yatıştırırım. Seyyar 
satıcılarla, pazarcılarla, inşaat 
yıkımlarıyla ilgilenmek zor bir 
iştir. Hüner gerektirir. İyi adamı 
ben oynuyorum. Uzlaşmak için 
dil döküyorum, yanlışları varsa 
‘Bakın bu yanlış, cezası var’ 
derim. Ancak yine de başımıza 
enteresan işler gelebilir. İbrahim 
diye bir arkadaşımız vardı. Yıkım 
ekibindendi. Şişli Belediyesi’n-
de görev yaparken gecekondu 
bölgelerinde bir ara sürekli 
yıkımlara giderdik. İbrahim 
balyozla durur, işaret verildikten 
sonra yıkmaya başlardı. Bir gün 
yine bir yıkım yapacağız... Biz 
başladık duvarları yıkmaya. Son-
ra bir yerlerden iki genç fırladı, 
çıktı karşımıza. Bize sopalarla 
nasıl saldırıyorlar, anlatamam. 
İbrahim, işareti almadığı için 
harekete geçmedi. Sonra içimiz-
den birisi elini yardım ister gibi 

kaldırınca koştu balyozla bize 
saldıranları durdurdu. Canımızı 
öyle kurtardık. Ataşehir’de zabı-
ta memurları olarak çok raha-
tız. Geçmişim ise hep sıkıntılı 
ilçelerde, hep dayakla, kovalama-
cayla geçti. Biz görev yaparken 
olmayacak ne varsa yaşarız. Ben 
yaşamasam bir başka zabıta 
arkadaşım yaşar. Tuhaf olan her 
şey bizi bulur çünkü. Bir keresin-
de de Sarıyer Belediyesi Zabıta 
Müdürü arkadaşımızın başından 
şöyle bir şey geçti: Gece bir 
şikayet üzerine Maden bölgesi-
ne gitmesi gerekiyordu. Şoförü 
gelip onu aldı. Bölgeye gittiler. 
Giderken arabanın lastiğine bir 
taş çarpıyor. Şoförü araçtan inip 
lastiklere bakıyor. O esnada mü-
dür de ne olduğunu öğrenmek 
için diğer taraftan inip bakıyor. 
Şoför kısa süre içinde bir şey 
olmadığını fark edip arabaya 
atlıyor, arka koltuğa bakmadan 
basıp gidiyor. Müdür gecenin 
bir vakti, dağın başında kalıyor. 
Kendi kendine gülmeye başlıyor. 
Şoför bir zaman sonra aynadan 
‘Müdürlüğe mi döneceksiniz?’ 
diye sesleniyor. Bir bakıyor ki, 
müdür yok arkada.”

‘Tuhaf şeyler hep bizi bulur’
MEHMET ŞAHİN/ZABITA AMİRİ
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MEHMET ŞAHİN/ZABITA AMİRİ
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günde değerlendirilirken biz aynı 
gün değerlendiririz.”

Ataşehir Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü’nün uygulamaları 
anlattıklarımızla sınırlı değil. 
Zabıtalardan bir de trafik ekibi 
kuruldu. Her okulun kapısına bir 
zabıta memuru konuldu. Öğ-

rencileri okul önlerinde karşıdan 
karşıya geçirecek ekipler bile 
var: “İki yıl önce bu uygulamayı 
başlattım. Geçen yıl çok ciddi bir 
hal aldı, bu yıl okul müdürlerimiz 
bizzat arayıp zabıta talebinde 
bulundular. Bunun yanı sıra kaçak 
kazı, hafriyat sorunlarının üzerine 

gidiyoruz. Bunun için de ekipler 
kuruyoruz. Ataşehir’in göbeğinde 
yollarda hafriyat toprakları var. Bir 
şekilde mücadele edilmesi gerek. 
Kamyoncu sopayı kapıp zabıta-
nın üstüne yürüyor, kamyonunu 
görevlinin üstüne sürüyor. Bunlar 
yaşandı, yaşanmamalı!”

‘İnsani bir ortamda çalışıyoruz’
“25 yıllık memurum. 6 senelik 

komiserim. Ben müdürlükte-
yim, dışarıya pek çıkmıyorum. 
Bütün yazışmaları ben yapıyorum, 
diğer birimlerle ilişkileri koordine 
ediyorum. Kadın zabıta olmak, o 
üniformayla dışarıda olmak biraz 
daha dezavantajlı. Dışardayken 
tuvalete gidemezsiniz, ayaklarınız 
yürümekten morarır. Bunu çok 
yaşadım. İlk işe başladığımda Üs-
küdar’da Hakimiyet-i Milliye Cad-
desi’nde görev yapıyordum. Cuma 

pazarında cadde seyyardan ge-
çilmiyor. Biz de orada görevliyiz. 
Bir arkadaşımız seyyar satıcının 
malını aldı. Ben akşama kadar niye 
adamın malını alıyorsunuz diye 
hüngür hüngür ağladım. 17 sene 
Üsküdar’da görev yaptıktan sonra 
Ataşehir’e geldim. Çok samimi 
bir ortam oluştu burada. Herkes 
gülümsüyor, birbiriyle ilgileniyor. 
Vatandaşlara da büyük saygı ve 
sevgiyle yaklaşıyoruz. Çok insani 
bir ortamda çalışıyoruz.”

BANU SARAL/ZABITA KOMİSERİ

‘Tosun elimizde, 
beslemeye devam ediyoruz’

MEHMET YILMAZ/ZABITA AMİRİ

Kime verdiysek almıyor. Onlar da 
üzerimize kaldı. Onlara da her gün 
yem vermeye başladık. Tosun kadar 
dayanıklı çıkamadılar garipler. Kısa 
bir süre sonra öldüler. Meğer piya-
saya hastalıklı civcivler el altından 
veriliyormuş, sonra bunu öğrendik. 
Hepsini toplattık.”

“Sabah 06.30’da göreve başlı-
yoruz. 08.30’de ekipleri göreve 

gönderiyoruz. Devletin son kade-
mesi olması hasebiyle vatandaşın 
çok girip çıktığı bir kurum bele-
diyeler. Herkesi dinleyip mem-
nun etmek zorundayız. Ataşehir 
Belediyesi’nin en etkin birimlerin-
den biriyiz. Birçok uygulamamız 
yeni ve çok iyi. Ataşehir’de zabıta 
olarak çok rahat çalışıyoruz. Yine 
de bazen tuhaf olaylarla karşılaşı-
yoruz. Geçtiğimiz kurban bayra-
mında bir hayvan kaçmış mesela. 
Polis yakalayıp bize getirdi. Biz de 
bu tosunu ne yapalım diye kendi 
aramızda tartıştık. Bir şantiyeye 
koymaya karar verdik. Arkadaşla-
rımız her gün o şantiyeye gidi-

yor, tosuna yemek veriyor ve bir 
yandan görevine devam ediyordu. 
Bayram bitti, gelen giden yok. 
Herhalde iş çözülür tosun bizim 
başımıza kalmaz diye düşünürken 
bir telefon geldi. Tosunun sahibiy-
miş. Tamam dedik, ardından biri 
daha devreye girdi. Bu tosun be-
nim dedi. Onun ardından üçüncü 
bir kişi daha çıktı, bu benim diye... 
Şu an hala tosun bizim elimde, 
beslemeye devam ediyoruz. Bunun 
gibi bir sürü olay başımıza geliyor. 
Pazarlarda civciv satıyorlar. Bir 
kabın içine de koymadıkları için 
çocuğun biri almış biraz ilerde 
civciv elinde boğulmuş, ölmüş. 
Gittik civcivciye. Topladık hep-
sini. Bir kısmını getirdik buraya. 

Ataşehirekspres
20 Ekim 2016

419 bin 
vatandaşa hizmet
Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdür-
lüğü üç farklı birimin toplamından 
oluşuyor; yardımcı personel, şirket 
personeli ve belediyenin kadrolu 
memurları. Müdürlüğe bağlı görev 
yapanların toplam sayısı 236. İki 
zabıta amiri, 16 zabıta komiseri, 81 
memur bulunuyor. Bu ekip 17 ma-
hallede yaşayan 419 bin vatandaşa 
hizmet veriyor.

13

‘İki tavuk için 
dört saat ifade verdim’

“Ben İzmir’den geldim 
buraya. Yedi yıldır görev 

yapıyorum. Çözüm Ekibi’nin 
başında bulunuyorum. Devletle 
vatandaş arasındaki bürokra-
tik soğuk ilişkiyi yıkmak için 
oluşturulduğumuz bir ekip bu. 
Sokakta, mahallede, vatandaşın 
bizzat ayağına kadar gidiyoruz. 
Bizde herkes bir şeylerden 
şikayetçidir ama şikayetini 
iletmekte üşengeçtir. Telefon 
etmek bile zor gelir. Biz de on-
ların ayağına gidelim istedik. 
Vatandaş bizi orada yanında 
görünce kendini iyi hissediyor. 
Çünkü ilgileniyoruz. Bizim 
gözümüzden kaçan noktayı 
onlar bize gösteriyor. Elbette 
başımızdan ilginç olaylar da 

geçiyor: Bir vatandaş komşu-
sunu kümes hayvanı besliyor 
diye defalarca şikayette bulun-
du. Daha önceki ekipler ufak 
bir idari para cezası uygulamış, 
benim nöbetime denk geldi-
ği için gittim. 70 yaşlarında 
bir amca, iki büyük binanın 
arasında kalmış tek katlı gece-
kondusunda oturuyor. Amcayı 
ikna etmeye çalıştık defalarca. 
Sonunda amca bizi kayma-
kamlığa şikayet etmiş. Beni 
kasten rahatsız ediyorlar diye. 
Kaymakamlık bizi görevi kö-
tüye kullanıyor musunuz diye 
ifadeye çağırdı. İki tavuk için 
dört saat ifade verdik. Neyse ki 
sonunda kovuşturmaya gerek 
görülmedi.”

UĞUR ERSİN CABAK
ZABITA KOMİSERİ

Ataşehir Belediyesi’ne bağlı 
zabıta ekiplerinin spor yapması 
da zorunlu. Bütün görevliler her 
sabah saat 10.00’a kadar mutlaka 
spor yapıyor, hem sağlıklarını ko-
ruyor hem işlerinde daha başarılı 
oluyor. Onun dışında zabıtaların 
deşarj olmaları için bir futbol 
takımı da kuruldu. İlçeler arası 
turnuvalarda sahaya çıkıp hü-
nerlerini gösteriyorlar. Bütün bu 
uygulamaların memurlara yansıdı-
ğı, yüzlerinin güldüğü, bunun da 
vatandaşa yaradığı aşikâr. 

ATAŞEHİR BELEDİYESİ 
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

ÇAĞRI MERKEZİ 

444 97 94
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DERLEYEN: SEZAİ TİKİZ

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiği 29 Ekim 
1923 tarihi, 1925’ten itibaren Cumhuriyet 
Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. İlk 
yıllarda mütevazı şenlikler yapılırken, 1933 
yılında Cumhuriyet’in onuncu yılı o güne 
dek görülmemiş görkemli ve geniş katılımlı 
törenlerle kutlandı. Bayramı halkın her 
kesiminden insan içten gelen bir sevinç ve 
gururla kutlarken Cumhuriyet’e olan inancını ve 
güvenini göstermiş oluyordu.

YEDİDEN
YETMİŞE
10. YIL
COŞKUSU

Türkiye’nin 1923’de devra-
lınan, uzun süren savaşlar 
nedeniyle harap olmuş, 

kaynakları kurutulmuş, nüfusu 
azalmış yokluklar içindeki haliyle 
1933’de hukuk ve eğitim siste-
mini, teknolojisini, sanayisini, 
tarımını ve ticaretini değiştiren 
ve geliştiren hali arasında dağlar 
kadar fark vardı. Cumhuriyet’in 
ilanı ile başlayan ve arka arkaya 
getirilen yeniliklerin devlet ve 
toplum düzeninde on yıl sonunda 
bu kadar değişiklik yaratması, uy-
gulayıcıların kararlılığının yanı sıra, 
yeniliklerin Türk toplumu tarafın-
dan benimsenmesiyle mümkün 
olabilmişti. Bu nedenle yediden 
yetmişe herkes yeniliklerin yolunu 
açan Cumhuriyet’in onuncu yılının 
ayrı bir coşkuyla kutlanmasının 
hak edildiğini düşünüyordu. 

Bayramın büyük şehirlerden 
köylere kadar her yerde kutlanma-
sı ve halkın her kesiminden insanın 
bayram kutlamalarına katılması 

Yurdu saran heyecan dalgası
İlk yıllarda yalnızca kent merkezlerinde 
kutlanan Cumhuriyet Bayramı’na 1933’te ilk kez 
köylü vatandaşlar da dahil oldu (üstte). Yan-
daki fotoğrafta bayram için hazırlanan Taksim 
Meydanı, sağ üstte ise Ankara’daki törende 
başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere devlet 
erkânı görülüyor.

Ataşehirekspres
20 Ekim 2016
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hedeflendi. Bu amaçla 11 Haziran 
1933 tarihinde “Cumhuriyet’in İla-
nının Onuncu Yıldönümü Kutlama 
Kanunu” çıkarıldı ve hazırlıklar haf-
talar öncesinden başladı. Kanunla 
oluşturulan Kutlama Yüksek Ko-
misyonu bayramın üç gün üç gece 
tören ve şenliklerle kutlanacağını 
duyurdu. Ayrıca 20 Ekim - 10 Ka-
sım arasında ulaşım tarifelerinde 

indirim yapılması ve maaşların 1 
Kasım yerine 28 Ekim’de ödenme-
si öngörülüyordu. 

Kanun çıktıktan sonra yapıla-
cak kutlamalar için derhal hum-
malı bir çalışma başladı. Kutlama 
Yüksek Komisyonu yabancı ülke-
lerdeki radyo ve gazeteler yoluyla 
yeni Türkiye’yi bütün dünyaya 
anlatabilmek için girişimlerde 

bulundu. Bu girişimler sonucu 
Bükreş, Washington, Peşte, Var-
şova, Stocholm, Londra, Kahire, 
Bern ve Lahey radyolarında özel 
programlar düzenlendi. 

Yabancı gazete ve dergiler 
de genç Cumhuriyet’in onuncu 
yaşına geniş yer ayırdılar. İngiliz 
The Times gazetesindeki yorum-
da “Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa 
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YEDİDEN
YETMİŞE
10. YIL
COŞKUSU
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Yurdu saran heyecan dalgası
İlk yıllarda yalnızca kent merkezlerinde 
kutlanan Cumhuriyet Bayramı’na 1933’te ilk kez 
köylü vatandaşlar da dahil oldu (üstte). Yan-
daki fotoğrafta bayram için hazırlanan Taksim 
Meydanı, sağ üstte ise Ankara’daki törende 
başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere devlet 
erkânı görülüyor.
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hedeflendi. Bu amaçla 11 Haziran 
1933 tarihinde “Cumhuriyet’in İla-
nının Onuncu Yıldönümü Kutlama 
Kanunu” çıkarıldı ve hazırlıklar haf-
talar öncesinden başladı. Kanunla 
oluşturulan Kutlama Yüksek Ko-
misyonu bayramın üç gün üç gece 
tören ve şenliklerle kutlanacağını 
duyurdu. Ayrıca 20 Ekim - 10 Ka-
sım arasında ulaşım tarifelerinde 

indirim yapılması ve maaşların 1 
Kasım yerine 28 Ekim’de ödenme-
si öngörülüyordu. 

Kanun çıktıktan sonra yapıla-
cak kutlamalar için derhal hum-
malı bir çalışma başladı. Kutlama 
Yüksek Komisyonu yabancı ülke-
lerdeki radyo ve gazeteler yoluyla 
yeni Türkiye’yi bütün dünyaya 
anlatabilmek için girişimlerde 

bulundu. Bu girişimler sonucu 
Bükreş, Washington, Peşte, Var-
şova, Stocholm, Londra, Kahire, 
Bern ve Lahey radyolarında özel 
programlar düzenlendi. 

Yabancı gazete ve dergiler 
de genç Cumhuriyet’in onuncu 
yaşına geniş yer ayırdılar. İngiliz 
The Times gazetesindeki yorum-
da “Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa 
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Kemal’in şimdiye kadar dünyada 
örneği görülmemiş bir eseridir. 
Cumhuriyetin yalnızca on yılda bu 
kadar başarılı olması da hayretle 
karşılanacak bir olaydır ve Mus-
tafa Kemal’in önünde saygıyla 
eğilmek gerekir” denilirken, 
Fransız Journal gazetesi onuncu 
yılın büyük törenlerle kutlana-
cağını okurlarına “Türkiye’de 
Cumhuriyet yönetimi o kadar hızlı 
bir gelişim gösterdi ki gıpta et-
memek mümkün değil. Bu eserin 
tek sahibi olan Türkler görkemli 
kutlamalar yapmayı çoktan hak 
etti” diye başlayan ve “Mustafa 
Kemal’in yetiştirdiği yeni Türk 
nesli büyük işler başaracak” diye 
biten bir yazıyla duyuruyordu.

Kutlamalar için sözlerini 
Faruk Nafiz (Çamlıbel) ile Behçet 
Kemal’in (Çağlar) birlikte yazdığı 
Onuncu Yıl Marşı’nı Cemal Reşit 
(Rey) bestelemişti. İlk kez Ankara 
Türk Ocağı’nın salonunda Gazi 
Mustafa Kemal’in de bulunduğu 
törende bestecisinin yönetiminde 
seslendirilen Onuncu Yıl Marşı, 
şehir meydanlarında  bandolar 
eşliğinde prova edildi. 

Kutlamaların görkemli olması 
kadar geniş katılımlı olması da 

önemliydi. Bu amaçla İstanbul’da 
tören uçuşu yapacak uçaklardan 
atılmak üzere, Mustafa Kemal’in 
sözlerinin yazıldığı binlerce broşür 
basıldı. Taksim ve Beyazıt mey-
danlarıyla resmi binalar ışıklandırı-
larak Gazi’nin sözleriyle donatıldı. 
Kutlamaların radyodan naklen 
dinlenebilmesi için meydanlara 
hoparlör konuldu. Bayram süre-
since meydanları, evleri, dükkân-
ları ve duvarları süslemek üzere 

bastırılan 20 bin bayrak ve 200 
bin afiş tüm yurda dağıtıldı. 

 Bütün yerleşim bölgelerinde 
kutlamaların yapılacağı meydan-
lara “Cumhuriyet Meydanı” adı 
verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca tö-
ren yerlerinden alınacak bir avuç 

Herkesin bayramı
Kutlamaların coşkulu ve geniş katılımlı olması 
da hedefleniyordu. Gerçekten de Cumhuriyet’in 
onuncu yılı Türkiye’nin dört bir yanında o güne 
kadar görülmemiş bir coşku ve katılımla kutlandı.
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toprak, mühürlü paketler halinde 
birlik ve beraberliğin sembolü 
olarak Ankara’ya gönderilecekti.

Görüldüğü gibi 29 Ekim 
1933’teki kutlamalar birçok özelli-
ğiyle bir ilk olma niteliği taşıyordu. 
Bu ilklerden biri de kutlamaların 
köyleri ve köylü vatandaşları da 
kapsamasıydı. O yıla kadar Cum-
huriyet Bayramı hep merkezlerde 
kutlanırken bu kez köylerde de 
kutlanacak olması bütün yurdu 
saran coşku ve heyecan dalgası 
yaratmıştı. Öncelikle hazırlanan 
“Köy Kutlama Programı” çerçe-
vesinde üç gün boyunca köylerde 
konferans verildi ve tiyatro göste-
rileri düzenlendi. Kutlama Yüksek 
Komisyonu tarafından hazırlanan 
ve “Köylülere Konferans” adını ta-
şıyan kitapçıklar köylere dağıtıldı.

Nihayet beklenen gün geldi. 
Törenler tüm yurtta 29 Ekim 1933 
sabahı erken saatlerde başladı. 
Elbette herkesin gözü öncelikle 
devlet erkânının da katılacağı 
Ankara’daki törendeydi. Cumhur-
başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, 
sabah saat 10.00’da Genelkurmay 
Başkanı Fevzi Paşa (Çakmak) ile 
geldiği Ankara Cumhuriyet Mey-
danı’nda, radyodan da yayımla-
nan  “Onuncu Yıl Nutku”nda Türk 
milletine seslendi.

Saat 14.30’a kadar süren geçit 
resminden sonra Mustafa Kemal 

Paşa meydandan ayrılarak, yolları 
dolduran halkın coşkulu bağlılık 
tezahüratı arasında Çankaya’ya 
döndü. 29 Ekim gecesi Cum-
huriyet Halk Fırkası’nın Ankara 
Palas’ta düzenlediği “Cumhuriyet 
Balosu”na, Sovyet Halk Savunma 
Komiseri General Vorişov’la gelen 
Gazi Mustafa Kemal Paşa, burada 
Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey’i 
(Aras) Emel Hanım’la nişanladı. 
Başta ABD Başkanı Roosevelt 
olmak üzere, birçok ülkenin 
devlet başkanları Türkiye Cumhu-
riyeti’nin onuncu yılı dolayısıyla 
Mustafa Kemal Paşa’ya kutlama 

mesajları gönderdiler. 
İstanbul’da Beyazıt Meydanı’n-

daki törene on binlerce vatandaş 
katıldı. Geçit resmi alayı 30 bin 
kişiyi buldu. İstanbul’un cadde 
ve sokakları, taklar, bayraklar ve 
çiçeklerle süslendi. Taksim Cum-
huriyet Alanı’na çelenkler kon-
masıyla başlayan resmi törende, 
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal 
Paşa’nın radyodan verilen konuş-
ması büyük bir sessizlik içinde 
dinlendi. 

Yalnızca Ankara ve İstanbul 
değil tüm ülke coşku içindeydi.  
Yurdun dört bir yanında evler, 

sokaklar, binalar, caddeler ve On yılın bilançosu
Üç günlük bayram süresimce sayfa sayılarını 
arttıran gazeteler, kutlamalara ve Cumhuri-
yet’in on yılının bilançosunu çıkaran değer-
lendirme yazılarına geniş yer verdiler (altta). 
Antalya’daki törenlere katılan köylü vatandaş-
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     ONUNCU YIL NUTKU     

meydanlar günlerce bayraklarla, 
afişlerle ve taklarla süslenmiş, 
geceleri evler ve binalar ışıl ışıl 
aydınlatılmıştı. Geçit törenlerinde 
askerler, öğrenciler, memurlar, es-
naflar ve köylüler birlikte yürüyor-
du. Birçok köylü törenlere kağnı 
arabasıyla katılmıştı. 

Bayram süresince, köylerde 
yaşayan birçok vatandaş kent-
lerde konuk edilip ağırlandılar. 
Bunlardan bazıları törenlerde 

katılımcı olarak yer almışlardır.  
Örneğin Ankara’da 600 yaya ve 
1000 atlı olmak üzere 1600 köy-
lünün konuk edilmesi için Anka-
ra’daki bütün ilkokullar 17 Ekim 
1933 tarihinden itibaren 20 gün 
süreyle tatil edilmiştir. Bu durum 
o zamana kadar varlığını koruyan 
köylü-kentli arasındaki uçurumu 
kapatmaya yönelik bir davranış 
olduğu gibi, Cumhuriyet’in onlara 
verdiği “efendi”liğin sözde kal-

madığını göstermekteydi.
Tüm yurtta büyük şenliklerle 

kutlanan onuncu yılda yapılan 
konuşmalarda, Kurtuluş Sava-
şı’ndan itibaren Türk milletinin 
kazandığı başarılar, Cumhuri-
yet Türkiyesinin iktisat, siyaset, 
kültür ve medeniyet alanlarında 
yaptığı aşamalar dile getirildi. 
Sayfa sayılarını arttıran gazeteler, 
Cumhuriyet’in on yılının bilanço-
sunu çıkaran değerlendirme 

Cumhurbaşkanı Gazi Mus-
tafa Kemal Paşa, 29 Ekim 
1933 günü sabah saat 

10.00’da Genelkurmay Başkanı 
Fevzi Paşa (Çakmak) ile geldiği 
Ankara Cumhuriyet Meydanı’n-
da, radyodan da yayımlanan  

Cumhuriyet’in kurucusu,
onuncu yılda halkına seslendi

ve “Onuncu Yıl Nutku”nda Türk 
milletine seslendi.

Onuncu yıl kutlamalarını 
“Memleket memleket olalı böyle 
bayram görmedi” diye tanımlayan 
Akşam gazetesi yazarı Hikmet 
Feridun (Es), 30 Ekim 1933 tarihli 

yazısında “Onuncu Yıl Nutku”nun 
okunduğu sıradaki manzarayı şöy-
le tasvir ediyordu:

“Cumhuriyet Meydanı’ndan 
Ankara dağlarının eteklerine kadar 
uzayıp giden kül rengi bir kitle 
muazzam bir dalga halinde kımılda-
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yazılarına geniş yer verdiler. 
Kutlama törenleri 30-31 Ekim 

tarihlerinde de sürdü. İstanbul 
Üniversitesi’nde ve Halkevlerinde 
Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin ku-
ruluşu ve Mustafa Kemal üzerine 
konuşmalar yapıldı. TBMM’de, 
Bolu milletvekili Hasan Cemil 
(Çambel) uzun bir konferans 
verdi. Menemen’de devrim şehidi 
yedeksubay-öğretmen Kubilay 
ve arkadaşları adına yaptırılacak 

abidenin temel atma töreninde 
Onuncu Yıl Marşı söylendi. 

Gerçekten de Türkiye Cumhu-
riyeti’nin onuncu yılı çok anlamlı, 
görkemli ve geniş katılımlı tö-
renlerde, coşkuyla kutlandı. Türk 
halkı bayramın ilk gününden itiba-
ren gerek katılımcı gerek izleyici 
olarak içten gelen bir sevinç ve 
gururla kutlarken Cumhuriyet’e 
olan inancını ve güvenini göster-
miş oluyordu.

nıyor. Bütün ova bir tekmil insan... 
Haritalarda ismini göremediğimiz 
bir insan denizi...

Ankara ufuklarının boz rengiy-
le kaynaşan bir derya ve bu derya-
nın karşısında kürsü üzerinde bir 
mikrofon aleti önünde bütün Türk 
milletine hitap eden tarihi bir 
başın altın rengi saçları güneşten 
parıldıyor.

Gazi millete on beş seneyi 
anlatıyor. Sadece bir reisicumhur 
değil, bir ihtilal reisi, bir millet 
şefi muazzam kitleleri bir anda 
arkasından sürükleyecek kadar 
kuvvetli olan bu ses Anadolu’dan 
yankılar buluyor. 

Bu ses tıpkı ‘Ordular ilk he-
definiz Akdeniz’ diye kükrediği 
zamanki sese benziyor.”

Mustafa Kemal Paşa, “Onun-
cu Yıl Nutku”nda halkına şöyle 
seslendi:

“Türk Milleti;
Kurtuluş Savaşı’na başladığı-

mızın 15’inci yılındayız. Bugün, 
Cumhuriyetimizin, 10’uncu yılını 
doldurduğu, en büyük bayramdır. 
Kutlu olsun!

Bu anda, büyük Türk milletinin 
bir ferdi olarak, bu kutlu güne 
kavuşmanın, en derin sevinci ve 
heyecanı içindeyim.

Yurttaşlarım;
Az zamanda, çok ve büyük 

işler yaptık. Bu işlerin en büyü-
ğü, temeli, Türk kahramanlığı ve 
yüksek Türk kültürü olan, Türkiye 
Cumhuriyetidir. Bundaki muvaf-

fakiyeti, Türk milletinin ve onun 
değerli ordusunun bir ve beraber 
olarak, azimkârane yürümesine 
borçluyuz.

Fakat, yaptıklarımızı asla kâfi 
göremeyiz. Çünkü, daha çok ve 
daha büyük işler yapmak mecbu-
riyetinde ve azmindeyiz.

Yurdumuzu, dünyanın en 
mamur ve en medenî memleketle-
ri seviyesine çıkaracağız. Mille-
timizi, en geniş refah vasıta ve 
kaynaklarına sahip kılacağız. Millî 
kültürümüzü, muasır medeniyet 
seviyesinin üstüne çıkaracağız.

Bunun için, bizce, zaman 
ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici 
zihniyetine göre değil, asrımızın 
sürat ve hareket mefhumuna göre 
düşünülmelidir. Geçen zamana 
nispetle, daha çok çalışacağız, 
daha az zamanda, daha büyük iş-
ler başaracağız. Bunda da, muvaf-
fak olacağımıza şüphem yoktur.

Çünkü, Türk milletinin ka-
rakteri yüksektir; Türk milleti 
çalışkandır; Türk milleti zekidir. 
Çünkü Türk milleti, millî birlik ve 
beraberlikle güçlükleri yenmesini 
bilmiştir. Ve çünkü Türk mille-
tinin, yürümekte olduğu terakki 
ve medeniyet yolunda, elinde ve 
kafasında tuttuğu meşale, müspet 
ilimdir.

Şunu da ehemmiyetle tebarüz 
ettirmeliyim ki, yüksek bir insan 
cemiyeti olan Türk milletinin, 
tarihî bir vasfı da, güzel sanatları 
sevmek ve onda yükselmektir. Bu-

nun içindir ki, milletimizin yüksek 
karakterini, yorulmaz çalışkanlı-
ğını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, 
güzel sanatlara sevgisini ve millî 
birlik duygusunu mütemadiyen 
ve her türlü vasıta ve tedbirlerle 
besleyerek inkişaf ettirmek, millî 
ülkümüzdür.

Türk milletine çok yaraşan 
bu ülkü, onu, bütün beşeriyette, 
hakikî huzurun temini yolunda, 
kendine düşen medenî vazifeyi 
yapmakta, muvaffak kılacaktır.

Büyük Türk Milleti!
15 yıldan beri, giriştiğimiz 

işlerde, muvaffakiyet vadeden çok 
sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki, bu 
sözlerimin hiç birinde, milletimin, 
hakkımdaki itimadını sarsacak, 
bir isabetsizliğe uğramadım.

Bugün, aynı inan ve katiyetle 
söylüyorum ki, millî ülküye, tam 
bir bütünlükle yürümekte olan 
Türk milletinin, büyük millet 
olduğunu, bütün medenî âlem, az 
zamanda, bir kere daha tanıyacak-
tır. Asla şüphem yoktur ki, Türk-
lüğün unutulmuş büyük medenî 
vasfı ve büyük medenî kabiliyeti, 
bundan sonraki inkişafı ile, âtinin 
yüksek medeniyet ufkundan, yeni 
bir güneş gibi doğacaktır.

Türk milleti!
Ebediyete akıp giden her 10 se-

nede, bu büyük millet bayramını, 
daha büyük şereflerle, saadetlerle, 
huzur ve refah içinde kutlamanı  
gönülden dilerim.

Ne mutlu Türküm diyene!”

KAYNAKÇA
- Cumhuriyet’in 75. Yılı, Kolektif, 

   Yapı Kredi Yayınları
- www.atam.gov.tr

- #tarih dergisi
- Toplumsal Tarih dergisi

GÖRSELLER
- Cumhuriyet’in 75. Yılı, Kolektif, 

   Yapı Kredi Yayınları
- #tarih dergisi
- kultur.gov.tr
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     ONUNCU YIL NUTKU     

meydanlar günlerce bayraklarla, 
afişlerle ve taklarla süslenmiş, 
geceleri evler ve binalar ışıl ışıl 
aydınlatılmıştı. Geçit törenlerinde 
askerler, öğrenciler, memurlar, es-
naflar ve köylüler birlikte yürüyor-
du. Birçok köylü törenlere kağnı 
arabasıyla katılmıştı. 

Bayram süresince, köylerde 
yaşayan birçok vatandaş kent-
lerde konuk edilip ağırlandılar. 
Bunlardan bazıları törenlerde 

katılımcı olarak yer almışlardır.  
Örneğin Ankara’da 600 yaya ve 
1000 atlı olmak üzere 1600 köy-
lünün konuk edilmesi için Anka-
ra’daki bütün ilkokullar 17 Ekim 
1933 tarihinden itibaren 20 gün 
süreyle tatil edilmiştir. Bu durum 
o zamana kadar varlığını koruyan 
köylü-kentli arasındaki uçurumu 
kapatmaya yönelik bir davranış 
olduğu gibi, Cumhuriyet’in onlara 
verdiği “efendi”liğin sözde kal-

madığını göstermekteydi.
Tüm yurtta büyük şenliklerle 

kutlanan onuncu yılda yapılan 
konuşmalarda, Kurtuluş Sava-
şı’ndan itibaren Türk milletinin 
kazandığı başarılar, Cumhuri-
yet Türkiyesinin iktisat, siyaset, 
kültür ve medeniyet alanlarında 
yaptığı aşamalar dile getirildi. 
Sayfa sayılarını arttıran gazeteler, 
Cumhuriyet’in on yılının bilanço-
sunu çıkaran değerlendirme 

Cumhurbaşkanı Gazi Mus-
tafa Kemal Paşa, 29 Ekim 
1933 günü sabah saat 

10.00’da Genelkurmay Başkanı 
Fevzi Paşa (Çakmak) ile geldiği 
Ankara Cumhuriyet Meydanı’n-
da, radyodan da yayımlanan  

Cumhuriyet’in kurucusu,
onuncu yılda halkına seslendi

ve “Onuncu Yıl Nutku”nda Türk 
milletine seslendi.

Onuncu yıl kutlamalarını 
“Memleket memleket olalı böyle 
bayram görmedi” diye tanımlayan 
Akşam gazetesi yazarı Hikmet 
Feridun (Es), 30 Ekim 1933 tarihli 

yazısında “Onuncu Yıl Nutku”nun 
okunduğu sıradaki manzarayı şöy-
le tasvir ediyordu:

“Cumhuriyet Meydanı’ndan 
Ankara dağlarının eteklerine kadar 
uzayıp giden kül rengi bir kitle 
muazzam bir dalga halinde kımılda-
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yazılarına geniş yer verdiler. 
Kutlama törenleri 30-31 Ekim 

tarihlerinde de sürdü. İstanbul 
Üniversitesi’nde ve Halkevlerinde 
Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin ku-
ruluşu ve Mustafa Kemal üzerine 
konuşmalar yapıldı. TBMM’de, 
Bolu milletvekili Hasan Cemil 
(Çambel) uzun bir konferans 
verdi. Menemen’de devrim şehidi 
yedeksubay-öğretmen Kubilay 
ve arkadaşları adına yaptırılacak 

abidenin temel atma töreninde 
Onuncu Yıl Marşı söylendi. 

Gerçekten de Türkiye Cumhu-
riyeti’nin onuncu yılı çok anlamlı, 
görkemli ve geniş katılımlı tö-
renlerde, coşkuyla kutlandı. Türk 
halkı bayramın ilk gününden itiba-
ren gerek katılımcı gerek izleyici 
olarak içten gelen bir sevinç ve 
gururla kutlarken Cumhuriyet’e 
olan inancını ve güvenini göster-
miş oluyordu.

nıyor. Bütün ova bir tekmil insan... 
Haritalarda ismini göremediğimiz 
bir insan denizi...

Ankara ufuklarının boz rengiy-
le kaynaşan bir derya ve bu derya-
nın karşısında kürsü üzerinde bir 
mikrofon aleti önünde bütün Türk 
milletine hitap eden tarihi bir 
başın altın rengi saçları güneşten 
parıldıyor.

Gazi millete on beş seneyi 
anlatıyor. Sadece bir reisicumhur 
değil, bir ihtilal reisi, bir millet 
şefi muazzam kitleleri bir anda 
arkasından sürükleyecek kadar 
kuvvetli olan bu ses Anadolu’dan 
yankılar buluyor. 

Bu ses tıpkı ‘Ordular ilk he-
definiz Akdeniz’ diye kükrediği 
zamanki sese benziyor.”

Mustafa Kemal Paşa, “Onun-
cu Yıl Nutku”nda halkına şöyle 
seslendi:

“Türk Milleti;
Kurtuluş Savaşı’na başladığı-

mızın 15’inci yılındayız. Bugün, 
Cumhuriyetimizin, 10’uncu yılını 
doldurduğu, en büyük bayramdır. 
Kutlu olsun!

Bu anda, büyük Türk milletinin 
bir ferdi olarak, bu kutlu güne 
kavuşmanın, en derin sevinci ve 
heyecanı içindeyim.

Yurttaşlarım;
Az zamanda, çok ve büyük 

işler yaptık. Bu işlerin en büyü-
ğü, temeli, Türk kahramanlığı ve 
yüksek Türk kültürü olan, Türkiye 
Cumhuriyetidir. Bundaki muvaf-

fakiyeti, Türk milletinin ve onun 
değerli ordusunun bir ve beraber 
olarak, azimkârane yürümesine 
borçluyuz.

Fakat, yaptıklarımızı asla kâfi 
göremeyiz. Çünkü, daha çok ve 
daha büyük işler yapmak mecbu-
riyetinde ve azmindeyiz.

Yurdumuzu, dünyanın en 
mamur ve en medenî memleketle-
ri seviyesine çıkaracağız. Mille-
timizi, en geniş refah vasıta ve 
kaynaklarına sahip kılacağız. Millî 
kültürümüzü, muasır medeniyet 
seviyesinin üstüne çıkaracağız.

Bunun için, bizce, zaman 
ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici 
zihniyetine göre değil, asrımızın 
sürat ve hareket mefhumuna göre 
düşünülmelidir. Geçen zamana 
nispetle, daha çok çalışacağız, 
daha az zamanda, daha büyük iş-
ler başaracağız. Bunda da, muvaf-
fak olacağımıza şüphem yoktur.

Çünkü, Türk milletinin ka-
rakteri yüksektir; Türk milleti 
çalışkandır; Türk milleti zekidir. 
Çünkü Türk milleti, millî birlik ve 
beraberlikle güçlükleri yenmesini 
bilmiştir. Ve çünkü Türk mille-
tinin, yürümekte olduğu terakki 
ve medeniyet yolunda, elinde ve 
kafasında tuttuğu meşale, müspet 
ilimdir.

Şunu da ehemmiyetle tebarüz 
ettirmeliyim ki, yüksek bir insan 
cemiyeti olan Türk milletinin, 
tarihî bir vasfı da, güzel sanatları 
sevmek ve onda yükselmektir. Bu-

nun içindir ki, milletimizin yüksek 
karakterini, yorulmaz çalışkanlı-
ğını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, 
güzel sanatlara sevgisini ve millî 
birlik duygusunu mütemadiyen 
ve her türlü vasıta ve tedbirlerle 
besleyerek inkişaf ettirmek, millî 
ülkümüzdür.

Türk milletine çok yaraşan 
bu ülkü, onu, bütün beşeriyette, 
hakikî huzurun temini yolunda, 
kendine düşen medenî vazifeyi 
yapmakta, muvaffak kılacaktır.

Büyük Türk Milleti!
15 yıldan beri, giriştiğimiz 

işlerde, muvaffakiyet vadeden çok 
sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki, bu 
sözlerimin hiç birinde, milletimin, 
hakkımdaki itimadını sarsacak, 
bir isabetsizliğe uğramadım.

Bugün, aynı inan ve katiyetle 
söylüyorum ki, millî ülküye, tam 
bir bütünlükle yürümekte olan 
Türk milletinin, büyük millet 
olduğunu, bütün medenî âlem, az 
zamanda, bir kere daha tanıyacak-
tır. Asla şüphem yoktur ki, Türk-
lüğün unutulmuş büyük medenî 
vasfı ve büyük medenî kabiliyeti, 
bundan sonraki inkişafı ile, âtinin 
yüksek medeniyet ufkundan, yeni 
bir güneş gibi doğacaktır.

Türk milleti!
Ebediyete akıp giden her 10 se-

nede, bu büyük millet bayramını, 
daha büyük şereflerle, saadetlerle, 
huzur ve refah içinde kutlamanı  
gönülden dilerim.

Ne mutlu Türküm diyene!”

KAYNAKÇA
- Cumhuriyet’in 75. Yılı, Kolektif, 

   Yapı Kredi Yayınları
- www.atam.gov.tr

- #tarih dergisi
- Toplumsal Tarih dergisi
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ÖZKAN HAKAN

Dokuz yıl önce kurulan Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 
kadın futbolunun en üst ligi olan 1.Lig’de 2010-2011 sezonunda ilk 
şampiyonluğuna ulaştı. Sonraki sezon yine şampiyon olan takım, 
ülkemizi Avrupa Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde temsil etti. 38 
sporcudan oluşan Ataşehir Belediyespor kadın futbol takımı yeni 
transferlerle birlikte bu sezona da fırtına gibi girmek  istiyor. 
Trabzonspor ve Beşiktaş gibi güçlü rakipler karşısında liderlik 
mücadelesine hazırlanan kırmızı-beyazlıların iç saha maçlarını 
yaptığı Yenisahra Arena Stadı’na gittik. Hem takımı yerinde 
inceledik hem de kadın futbolcuların hikayelerini dinledik.

KIRMIZI 
BEYAZLILARIN 

PAROLASI:
SAMPIYONLUK!

.
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Kadın futbolu 19’uncu yüz-
yılın sonlarında Avrupa’da 
oynanmaya başlandı, I. 

Dünya Savaşı yıllarında erkek nü-
fusunun azalmasıyla birlikte yük-
selişe geçti. Türkiye’de ise yıllar 
sonra, 1929’da ilk kez tartışmaya 
açıldı. Ancak o tartışmanın ana 
konusu kadınlar liginin kurulması 
değil, kadınların futbol oynayıp 
oynayamayacağıydı. Öyle ki, o 
dönemin gazetelerinden birinde 
yer alan bir karikatürde, erkek 
ve kadın futbolcular aynı sahada 
resmedilmiş, erkek futbolcu kadın 

Takım artık daha güçlü
Bugüne kadar iki kez şampiyon olan Ataşehir 
Belediyespor yeni transferlerle kadrosunu daha 
da güçlendirdi. Başkan Abdullah Der (ortada), 
“En büyük amacımız kadınlarımızın önünü aç-
mak” derken, Antrenör Taner Öner (sağda) tüm 
Ataşehirlileri maçlara beklediklerini söylüyor.

paşa Stadı’nda (İnönü) yapıldı. Ka-
dın futbolunun tamamen değilse 
de kısmen ciddiyetle konuşulduğu 
ilk dönem 1960’lı yılların sonları 
oldu. Dünya genelinde kadın 
futbolunun atağa kalktığı, ilk resmi 
uluslararası turnuvaların da düzen-
lendiği bu dönemde Türkiye’de de 
kadın futbol takımlarının kurulması 
gündeme geldi. 20 Mart 1968’de 
eski hakemlerden Reşat Önen ön-
derliğinde ilk kadın futbol takımı 
Hanımspor’un başvurusu yapıldı. 
Ancak Ankara merkezli Hanımspor 
projesi ne yazık ki hayata geçme-
di. Çünkü kadınlar arasında pek 
ilgi görmedi. 

1971, ilk kadın futbol takımı 
olan Dostlukspor’un temellerinin 
atıldığı yıl oldu. Kınalıada Spor 
Kulübü içinde bir “kızlar takımı” 
kuruldu. Bir süre Kınalıada Kız 
Takımı olarak anılan ve 1972’de 
Dostlukspor’a dönüşen takım ilk 
maçını 13 Temmuz 1971’de Kına-
lıada genç erkek takımıyla yaptı. 
Maç 2-2 berabere bitti. 

 İlk kadın futbol takımı gaze-
telerin büyük ilgisiyle karşılaşsa 
da kadın futbolu pek rağbet 
görmedi. Çünkü zar zor toplanan 

futbolcuya “Müsaade ederse-
niz küçük hanım, bir pas takdim 
edeyim” dedikten sonra makyaj 
yapan kadın futbolcu “Bir dakika 
bekleyin! Boyanayım da bir şüt 
atarım” karşılığını vermişti. Uzun 
yıllar kadınların sahaya topuk-
lu ayakkabıyla çıkması, makyaj 
yapmasının altı kalın bir çizgiyle 
çizildi, kadınlarla üstü kapalı alay 
edildi. Çünkü futbolun bir erkek 
sporu olduğu düşüncesi hakimdi. 

 Yıllar geçti, Türkiye’de kadın-
lardan oluşan iki takım arasındaki 
ilk maç 4 Temmuz 1954’te Mithat-
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11 kadın futbolcunun bulunduğu 
Dostlukspor’un karşısında bir 
rakip yoktu. Rakip olmadığı için 
de mecburen sezon açılış törenle-
ri ya da jübile maçlarında emekli 

futbolcularla, genç takımlarla 
gösteri maçlarına çıktı. Bu takım 
hafızalara bir eğlence, gösteri ve 
“renk” unsuru olarak kazındı.

 1983 yılına gelindiğinde kadın 
futbol takımlarının sayısı dörde 
yükseldi. 27 Ekim 1984’te Türki-
ye’nin ilk kadınlar futbol turnu-
vası düzenlendi. Kadınlar ligine 
öncülük etmek isteyen Dostluks-
por, Atılım ve Deryaspor arasın-
daki turnuva Pendik’te yapıldı. 
Final maçını tam beş bin seyirci 
izledi. Halı sahaların yaygınlaştığı 
1980’lerin ikinci yarısında kadın 
futbol takımı sayısında artış oldu. 
Türkiye’nin ilk halı sahasını kendi 
fabrikasının spor tesislerine kuran 
halı firması Dinarsu da bir kadın 
futbol takımı kurdu ve 90’lı yıllar-
da kadın futboluna en çok yatırım 
yapan kulüp oldu. 1989 yerel se-

Yoğun antrenman temposu
Trabzonspor, Antalyaspor, Adanaspor, Eskişe-
hirspor, Gaziantepspor, İzmirspor, Kireçburnu 
ve Beşiktaş gibi güçlü rakiplerle ligin zirvesi için 
yarışacak kadın futbolcular sıkı bir antrenman 
temposuyla çalışıyor.

“Yönetim olarak göreve 2014 yı-
lında geldik. Geldiğimiz dönem 

ligler başlamıştı ve üç-dört maç 
oynamıştık. O sırada durumumuz 
da belliydi, iki yenilgimiz vardı, 
iki de galibiyet. Göreve geldikten 
sonra takımda bir toparlanma 
oldu. Ara transferler yaptıktan 
sonra bütün maçları oynadık, lig 
ikincisi olduk. Amacımız şam-
piyonluktu ama çocuklarımız başa-
ramadı. Yine de kötü bir sonuç 
değildi. Ancak bu sezon çok iyi bir 
durumdayız. Yeni, çok iyi trans-
ferler yaptık. Takımı eskisinden 
daha güçlü hale getirdik.  Artık 
hedefimiz şampiyonluk. Amacımız 
sadece şampiyonluk değil tabii. 
Biz kesinlikle tabela kulübü olmak 
istemiyoruz. Bunun için de kadın 
futboluna yönelik ciddi altyapı 
çalışmalarına başladık. Ataşehir’de 
yaşayan genç kızlarımızdan en az 
10 takım oluşturmayı hedefliyo-
ruz. Umarım içimizden yetişecek 

çocuklarımızla hiçbir transfer yap-
madan hedeflerimize ulaşırız. 
Bunun için çok çalışacağız. 
Biz Ataşehir Belediyesi ola-
rak insana büyük yatırımlar 
yapıyoruz. Ancak burada 
kadınlar her zaman daha 
öncelikli oluyor. Ataevle-
rinden kültür merkezlerine 
kadar kadınlara yönelik 
farklı çalışmalarımız var. 
Çünkü Türkiye’de kadınlar 
kendilerini ifade edemi-
yorlar. Onların önlerini aç-
mak istiyoruz. Futbol da bu 
alanlardan biri. Türkiye’de 
kadın futbol kulübü sayısı 
belli, bir elin parmaklarını 
geçmez. Biz kadınlarımızla 
bu spor dalında sadece be-
lediyelere değil kulüplere 
de öncülük ediyoruz. Bundan 
sonraki süreçte ismimizi sadece 
Türkiye’de değil, Avrupa’da duyur-
mak istiyoruz.”

‘İsmimizi Avrupa’da
 duyurmak istiyoruz’

ABDULLAH DER 
Ataşehir Belediyespor Başkanı
Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı
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FORVET   
‘Benim hayatım futbol’

“Yaklaşık 14-15 yıldır pro-
fesyonel olarak futbol 
oynuyorum. Galatasaray’da 

başladım, daha sonra Dinarsu’ya 
transfer oldum. Milli takım 
futbolcusu olup üniversiteyi 
bitirdiğim için kontenjandan 
beden eğitimi öğretmeni oldum, 
aynı zamanda çocukları da yetiş-
tiriyorum. Ailemin söylediğine 
göre 3-4 yaşımdan beri çorapları 
top yapıp oynarmışım. Çocuk-
ken, apartmanımızda Galatasa-
raylı İsmail, Fenerbahçeli Semih 
otururdu. Aynı zamanda dayımın 
arkadaşlarıydılar. Onların ağzı-
nın içine bakardım, hayrandım. 
Zaten çocukluğumdan beri hep 
erkeklerle mahallede top oyna-
dım. Bebeğim filan hiç olmadı. 
Hosteslik yapan bir ablam var, 
ikimizi yan yana koysanız, bunlar 
kardeş demezsiniz.

Ailemi hep futbol aşkıyla 

peşimden sürükledim. Dedem de 
annem de beni karda kışta yeşil 
çimlere taşıyıp durdu. Onların 
çok emeği vardır üzerimde. Evde 
futbol konuşuluyordu. Galatasa-
ray maçlarına giderdik. Anlaya-
cağınız benim hayatım futbol. 
Bazen erkek arkadaşımı zorla 
maçlara götürüyorum. Doğum 
günlerimde bana yüzük, takı değil 
oyun konsolu almasını istiyorum. 

Ataşehir Belediyespor’da 
üçüncü yılıma giriyorum. Çok 
büyük bir değişime girdik. Taner 
Hoca takıma geldikten sonra bir 
basamak daha yukarı çıktığımı-
za inanıyorum. Kadının hakkını 
veren nadir erkeklerden biri o. 
Kadınlığımızı, saygınlığımızı en 
iyi hissettiğimiz yer Ataşehir 
Belediyespor. Bu sene şampiyon-
luk dışında başka hiçbir seçene-
ğimiz yok, bize çok güveniyorlar 
çünkü.”

çimlerinden sonra bazı belediye-
lerin verdiği destek 1990’lı yılların 
başında kadın futbolunda gözle 
görünür bir hareketlenmeye yol 
açtı. Bu dönemde ligin kurulması 
ilk kez ciddi ciddi masaya yatırıldı. 
1994 Mart ayında da 16 takımlı 
kadınlar ligi kuruldu. 

Günümüzde artık kadınların 
da seyir zevki yüksek, teknik, 
taktik ve kondisyona dayalı futbol 
oynadığı herkes tarafından kabul 
ediliyor. Erkek futbolu kadar 
olmasa da maçları seyirci toplu-
yor. Bugün Türkiye 1. Ligi’nde 10 
kadın futbol takımı var. Bunlardan 
biri de Ataşehir Belediyespor. 
2007 yılında kurulan Ataşehir 
Belediyespor kadın futbol takı-
mı, son yedi yıldır çok başarılı 
sezonlar geçirdi. Sürekli lider-
liğe oynadı. Bugüne kadar iki 
kez şampiyon oldu. Aynı takım, 
Avrupa’da ülkemizi iki kere temsil 
etme hakkı kazandı. Geçen yıl 

üç puanla şampiyonluğu kaçıran 
Ataşehir Belediyespor’un kadın 
futbolcuları, bu yıl dişli rakiplerle 
mücadele edecek. Trabzonspor, 
Antalyaspor, Adanaspor, Eskişe-
hirspor, Gaziantepspor, İzmirspor, 
Kireçburnu ve Beşiktaş ile ligin 

zirvesi için yarışacak. 
Ataşehir Belediyespor Kadın 

Futbol Takımı’nın iç saha maçla-
rını yaptığı Yenisahra Arena’ya 
gittik. Kırmızı-beyazlıların hazır-
lıklarını yerinde inceledik. Sizi 
temin ederiz ki, takım çok hırslı 
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11 kadın futbolcunun bulunduğu 
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por, Atılım ve Deryaspor arasın-
daki turnuva Pendik’te yapıldı. 
Final maçını tam beş bin seyirci 
izledi. Halı sahaların yaygınlaştığı 
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kendilerini ifade edemi-
yorlar. Onların önlerini aç-
mak istiyoruz. Futbol da bu 
alanlardan biri. Türkiye’de 
kadın futbol kulübü sayısı 
belli, bir elin parmaklarını 
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bu spor dalında sadece be-
lediyelere değil kulüplere 
de öncülük ediyoruz. Bundan 
sonraki süreçte ismimizi sadece 
Türkiye’de değil, Avrupa’da duyur-
mak istiyoruz.”

‘İsmimizi Avrupa’da
 duyurmak istiyoruz’

ABDULLAH DER 
Ataşehir Belediyespor Başkanı
Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı

FARUK KOŞ
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HATİCE BAHAR 
ÖZGÜVENÇ (32) 

FORVET   
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ve yeni transferlerle birlikte çok 
güçlü olduklarını hemen hissetti-
riyor. Kırmızı-beyazlılar bu yıl milli 
takımın stoperi Çiğdem Belçim 
ve santrforu ve Yağmur Uras’ı 
kadrosuna kattı. Gürcistan milli 
takımından da iki kadın futbol-
cuyu transfer etti. Kaleye ise 
İzmir’den Sude geçti. 

Takımın iki kaptanından biri olan 

Reyhan, yedi yıldır Ataşehir Beledi-
yespor’da. Onunla birlikte Sevinç 
de takımın bel kemiğini oluşturan 
isimlerden biri. Ataşehir Beledi-
yespor’da defansın solunda Medi-
ne var. Medine de aynı zamanda 
milli takımın oyuncularından. 

Kuşkusuz futboldaki başarı, 
tribünleri de hareketlendirir. 
Öyle de olmuş; Ataşehir Beledi-

yespor’u destekleyenlerin sayısı 
her geçen sezon artmış. Takımın 
son yıllarda hep dolu tribünlere 
oynadığını da belirtelim. Ataşehir 
Belediyespor’un spor direktö-
rü ve antrenörü Taner Öner, iki 
sezondur takımın başında. Beden 
eğitimi öğretmenliğinden futbol 
dünyasına adım atan bir isim. 20 
yıl boyunca Erzincan’da birçok 

SEVGİ ÇORLU (26)
DEFANS OYUNCUSU

‘Dedem benimle gurur duyuyor’

“Ben babasız büyüdüm. Onun 
yokluğunun ilk zamanların-
da dedem ve anneannemle 

birlikte yaşıyorduk. Mahallede 
erkeklerle maç yaptığım için 
dedem kızıyordu bana. Ona yaka-
lanmamaya çalışıp futbol oyna-
yarak geçirdim çocukluğumu. 
Lise yıllarında bir ara basketbola 
merak saldım. Sonra bir gün lise-
ler arası dünya şampiyonası için 
kadın futbol takımı kurulacağı 
söylendi. Hemen ben de girdim 
takıma. O zamandan beri futbolu 
hiç bırakmadım. 

Eskiden benim futbol oyna-

mamı istemeyen dedem, bugün 
maçlarımı hiç kaçırmıyor. Benim-
le gurur duyuyor. Yaklaşık dokuz 
yıldır Ataşehir Belediyespor’da 
sağ bek olarak top koşturuyo-
rum. Aynı zamanda İzmit’te bir 
lisede beden eğitimi öğretmen-
liği yapıyorum. Gündüz derslere 
giriyorum, akşam atlayıp buraya 
antrenmana geliyorum. Takım 
olarak iyi bir başlangıç yapmak 
istiyoruz. Çünkü çok güzel bir 
ekip kurduk. Takımın uyumu, ar-
kadaşlık, mücadele hırsı çok iyi. 
Bunun maçlara da yansıyacağını 
düşünüyorum.”

“Futbolun gerçekten her 
dakika var olduğu bir evde 
büyüdüm. Beş kardeştik. 

Babam eski futbolcuydu. Erkek 
kardeşim futbolcu oldu. Amcam 
ise hala teknik direktörlük yapı-
yor. Küçükken en büyük zevkim 
mahallede erkeklerle top oyna-
maktı. Futbol oynandıktan sonra 
kendimi çok güçlü hissederdim, 
bugün da aynı his var. Ben daha 
küçükken futbolun erkek spo-
ru olduğu yargısını yıktığımızı 
görmüştüm. Mahalledeki bütün 
erkekleri yenerdik. Bir ara işi 
çok abartmıştım, babam bana 
futbolu yasaklamıştı. Beni eve 
kilitlerdi, annem arka kapıyı açar 

‘Git kızım topunu oyna’ derdi. 
Profesyonel olarak 19 yıldır spor 
yapıyorum. Milli takımın ve iki 
yıldır top koşturduğum Ataşehir 
Belediyespor’un kaptanıyım şu 
anda. Beş yıllık da beden eğitimi 
öğretmeniyim. Bu takımda iki 
kez şampiyonluk yaşadım, sıra 
üçüncüsünde. Taner hoca yeni bir 
yapılanmaya gidiyor ve bu yeni 
yapılanmanın içinde olduğum için 
çok mutluyum. Bu yıl da inşallah 
güzel bir sezon geçireceğiz. Sade-
ce takımımız değil, seyircimiz de 
çok iyi. Ataşehirlileri daha çok ya-
nımızda görmek istiyoruz. Onlar 
desteğini esirgemezse bu kupayı 
yine müzemize götürürüz.”

‘19 yıldır hiç yedek kalmadım’

ÇİĞDEM BELCİ (29) 
TAKIM KAPTANI

Ataşehirekspres
20 Ekim 2016

Maçlar Yenisahra Arena’da
Ataşehir Belediyespor kadın futbol takımı, iç 
saha maçlarını Yenisahra Arena’da oynuyor. 
Kırmızı-beyazlılar antrenmanlarını da aynı 
sahada yapıyor.

2. ve 3. lig takımını çalıştırmış, 
asbaşkanlık, sportif direktörlük 
görevlerinde bulunmuş. Bugü-
ne kadar hep erkek futbolcuları 
çalıştıran Öner, Ataşehir Beledi-
yespor’da ilk kez kadın futbolcu-
ların başında yer almış: “Beden 
öğretmeni olduğum için kadın 

atletizm, voleybol, hentbol takım-
larında çalışmıştım. Kadın futbol 
takımını ilk kez burada çalıştırıyo-
rum. Çok kaliteli futbolculardan 
kurulu bir ekibiz ve ben gayet 
memnunum” diyor. 

Beşiktaş kadın futbol takımının 
bu sezon birinci lige çıkmasıyla 

sezonun çok daha renkli bir hale 
geldiğini söyleyen Öner, Ataşehir 
Belediyespor’un bu yıl çok zorlu 
rakiplerle karşı karşıya geleceği-
ni hatırlatıp büyük düşünen bir 
kulübe dönüştüklerini anlatıyor: 
“Çok büyük projeleri olan bir ku-
lüp olma yolunda hızla ilerliyoruz. 

‘Taraftarımızla buluşacağımız 
için heyecanlıyım’

“Ben kaleciliğe lise yıllarında 
başladım. Hoca bana şöyle 
bir baktı, senden iyi kaleci 

olur dedi. Kaleci oldum. Mahalle-
deki maçlarda da hep kaleyi ko-
rudum. Çok cam kırdım, çok tey-
zeden azar işittim. Bazen dayak 
bile yedim mahalledeki kadınlar-
dan. Ancak futbolu bırakmadım. 
Geçen yıl Eskişehirspor’daydım, 
sonra Ataşehir Belediyespor beni 
transfer etti. Transferden sonra 
Taner Hoca bana ilk 11’de şans 

vereceğini söyledi, çok mutlu 
oldum. Elimden gelenin en iyisini 
yapacağıma inanıyorum. Genel 
olarak kaleciler hep yalnızdır 
denir. Takımı vezir de rezil de 
edebilirler. Kaleciliğin böyle risk-
li bir yanı var. Çok iyi gidiyordur 
maç, son dakikada bir gol yersin 
bütün suç senin olur. Ben ligi en 
az hatayla tamamlamak ve Ata-
şehir Belediyespor’u şampiyon 
görmek istiyorum. Umarım bir 
gün milli takıma da seçilirim.”

ELANUR KELEŞ (20) 
KALECİ 
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“Gürcistan’dan altı yıl önce 
geldim. Daha önce İzmir’de 
oynuyordum. Arkadaşla-

rım Ataşehir’de yaşıyordu ve 
burayı çok övüyordu, ben de 
İstanbul’a gelmek istedim. Sonra 
Ataşehir Belediyespor beni 
transfer etmek için düğmeye 
bastı. Transfer gerçekleştikten 
sonra arkadaşlarımın sevincini 
görmeniz gerekiyordu, hepsi 
çok mutlu oldu. Hep beraber 
Ataşehir’de bir daire kiraladık, 

şimdi aynı evde yaşıyoruz. Ben 
11 yıldır Gürcistan milli takımın-
da da oynuyorum. Milli takımla 
şampiyon olduk, bu sene de bu-
rada şampiyonluk yaşayacağız. 
Takımdaki arkadaşlık ortamı 
çok güzel. Herkes sanki yıllardır 
birbirini tanıyor gibi davranı-
yor. Antrenmanlar sert geçiyor, 
çünkü herkes çok hırslı. Ben en 
çok seyircimizi merak ediyorum. 
Umarım bütün sezon yanımızda 
olurlar.”

‘Transfer olduktan sonra 
Ataşehir’de ev tuttuk’

NINO SUTİDZE (24) 
STOPER

Takımın başında yeni bir yönetim 
var. Kulüp başkanı Abdullah Der, 
aynı zamanda Ataşehir Belediye 
Başkan Yardımcısı. Takıma çok 
önem veriyor. Aynı şekilde Ataşe-
hir Belediye Başkanı Battal İlgezdi 
ve eşi Gamze İlgezdi çok duyarlı, 
takımımızla sürekli ilgileniyorlar, 
çaba sarf ediyorlar. Battal Bey 
ve Gamze Hanım adeta bizimle 
birlikte koşturuyor, hedeflerimize 
ulaşmamız için yardımcı oluyorlar. 
Hedefimiz şampiyon olup ülke-

mizi Avrupa’da temsil etmek. Bu 
anlamda yeni bir atılım yapaca-
ğız. Şu anda yaklaşık 11 okulda 
tarama yapıp genç kızlarımızı bir 
projeyle futbola kazandırmak isti-
yoruz. Okullarda tarama yaptıktan 
sonra genç kızlarımızı antrenman-
larımıza getireceğiz. Yaş grupları-

na göre ayrılan kızlardan yetenekli 
olanları alıp çalıştıracağız. Futbola 
yeteneği yoksa da diğer spor 
dallarına yönlendireceğiz; çünkü 
ne kadar çok çocuğumuzu spora 
kazandırırsak bizim için o kadar 
iyi. Hem kendi takımımıza hem 
diğer takımlara buradan sporcu 

‘Top ayağıma değdiğinde 
mutlu oluyorum’

“Takımın yeni transferlerin-
den biriyim. Buraya Fatih Va-
tanspor’dan geldim. Yaklaşık 

sekiz yıldır futbol oynuyorum. 
Daha önce sporun başka branş-
larıyla uğraştım. Beş yıl karate 
yaptım. Basketbol ve tenis oyna-
dım. Ama futbol küçüklüğümden 
beri aklımdaydı. Babam koyu 
Galatasaray taraftarı ve eski bir 
futbolcu. Sarıyer’de otururken 
lise ikinci sınıfta kızlardan bir 
takım kurulacağını duymuştum. 
Futbola da öyle başladım. Bir 
sürü spor yaptıktan sonra top 
ayağıma değdiğinde çok mutlu 
hissettiğimi fark ettim. Hâlâ da 
öyledir. Bir de sanırım popüler 
bir spor oluşundan etkilendim. 

Top ayağınızda, kaleciyle karşı 
karşıyasınız ve binlerce insa-
nın gözü üzerinizde, atacak mı 
atmayacak diye bekliyor. Onlarla 
birlikte heyecanlanıyorsunuz, 
seviniyorsunuz, üzülüyorsunuz. 
Her duyguyu tadabildiğim bir 
branş oldu futbol. Mevki olarak 
forvetteyim. 

Unutamadığım bir maç var. 
Balıkesir’de bir turnuvadayız. 
Balıkesir Üniversitesi ile oynu-
yorduk. Tribünlerde 200’e yakın 
taraftar vardı ve o gün çok iyiy-
dim. Rakip gol atıyor, iki dakika 
sonra ben onlara gol atıyorum. 
O gün altı gol attım ama maçı 
8-7 kaybettik. Yuhalandık. O gün 
sahada ağlayarak çıktım.”
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NINO SUTİDZE (24) 
STOPER
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göndermeyi düşünüyoruz. Bu 
projeyi Türkiye Futbol Federasyo-
nu ve Spor Toto Teşkilatı’na sunup 
sponsorluk isteyeceğiz. Projemiz 
hayata geçtiğinde ciddi yatırımlar 

da beraberinde gelecek.”
Özellikle zor durumda olan 

kız çocuklarına bir şekilde sahip 
çıkılması gerektiğini düşünen 
Öner, şöyle devam ediyor: “Ka-
dına değer vermeyenlere cevap 
vermenin en iyi yollarından biri 
erkeklerin yaptığı sporları kadın-
ların yapabileceğini göstermek-
tir bence. Ama kimse farkında 

değil. ‘Futbolu yalnızca erkekler 
oynar’ diyenler bir kez bizim 
maçları izlesin, bakış açılarının 
değişeceğine kesinlikle inanıyo-
rum. Türkiye kadın futbolunda 1. 
Lig gerçekten çok kaliteli oldu. 
Bu sezon bütün Ataşehirlileri 
maçlarımıza bekliyoruz. Burada 
aile ortamında, küfürsüz futbol 
izleyebilirler.”

NAZLICAN PARLA (23) 
FORVET

“Eskişehirliyim. Üç senedir 
Eskişehirspor’da oynadık-
tan sonra Derincespor’a 

transfer oldum, ardından  iki yıl 
önce Ataşehir Belediyespor beni 
renklerine bağladı. Ben de bir-
çok kadın futbolcu gibi futbola 
sokakta erkeklerle maç yaparak 
başladım. Lisede keşfedildim. 
Ailemde en büyük destekçi ab-
lam oldu. Hiçbir maçımı kaçır-
maz, gelir beni destekler. Ben 
futbolun erkek sporu olduğuna 
hiç inanmadım, top işi yetenek 
işidir. Yine de biriyle karşılaştı-
ğımda ne iş yaptığımı sonuncu 
‘futbolcuyum’ deyince yüzünde 
bir şaşkınlık oluyor. Bugün bile 

bizim futbolcu olamayacağımızı 
düşünenler var. Hatta ‘Kadınlar 
ligi mi var?’, ‘Erkeklerle maç mı 
yapıyorsunuz?’ diye soran olu-
yor. Umursamıyorum. 

Bu takım çok iyi. Gerçekten 
çok güçlü hale geldik. İki yıldır 
hakemlerden dolayı canımız biraz 
yandı, ama bu sezon şanssızlığımı-
zı kırmak istiyoruz... Benim hede-
fim büyük, A milli takımda sürekli 
yer bulmak istiyorum. Kendimi 
antrenmanlarda sürekli geliştir-
meye çalışıyorum. Televizyondaki 
maçları hiç kaçırmıyorum. Hiçbir 
maçı sıradan seyirci gibi izlemi-
yorum elbette. Her maçı kaydedip 
kare kare inceliyorum.” 

‘Hedefim milli takım’

MEDİNE ERKAN (21) 
ORTA SAHA
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2500 KİŞİDEN 
SORUMLULAR
Ataşehir Belediyesi bünyesinde yaklaşık 2500 kişi çalışıyor. Peki 
belediye çalışanlarının sağlığı nasıl korunuyor, hangi koşullarda 
görev yapıyorlar, merak ettiniz mi? Biz ettik. Sağlık İşleri Müdürü 
ve İşyeri Hekimi Oktay Yılmaz ile İş Güvenliği Uzmanı Evin 
Canan’a merak ettiklerimizi sorduk.

Avrupa’nın birçok ülkesin-
den büyük olan Türkiye, 
uzun yıllar iş güvenliği 

uzmanlığı konusunu hasıraltı 
etti, gündemine bile getirmedi. 
Avrupa Birliği’ne girmeye çalışan 
ülkemiz, 2012 yılının Haziran 
ayında Resmi Gazete’de yayımla-
nan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 

ile birlikte bu çok önemli ayrın-
tıyı hayata geçirmeye başladı. 
İş güvenliği uzmanları, çalışan 
sayısı olarak belli bir büyüklüğün 
üzerindeki işyerlerinde bulunma-
sı zorunlu olan uzmanlar oldu. 
Evin Canan, yedi aydır Ataşehir 
Belediyesi bünyesinde bu hizme-
ti veriyor. 

İş Güvenliği Uzmanı Evin Canan
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2500 KİŞİDEN 
SORUMLULAR

tolere edilemez riskler olarak 
değerlendirilir. Onun için ben 
yaptığım çalışmaların önceliğini 
elektriğe veriyorum. Bilgisayarlar 
başta olmak üzere kullandığımız 
bütün makine ve ekipmanları 
bilmem gerek. Bunların makine 
gövde topraklamalarının uygun 
şekilde yaptırılması, zamanla 
yalıtımını kaybeden tesisatın 
periyodik kontrolünün yapılması, 
kablo, prizlerin uygun koşullarda 
kullanılması gibi bir sürü detaya 
bakıyorum.”

Canan, göreve gelir gelmez 
Ataşehir Belediyesi binasındaki 
yürüme alanlarını ve zeminini 
incelemiş. Bir merdivenin kaygan 
olduğu için tehlike yaratabilece-
ğini öngörüp bir rapor hazırlamış. 
Bu rapor doğrultusunda yapılan 

Canan, Ataşehir Belediye-
si’nin merkez binası ve 37 dış 
birimindeki iş sağlığı ve gü-
venliğinden sorumlu. Belediye 
çalışanlarından belediye binasına 
gelen ziyaretçilere kadar herke-
sin başına gelebilecek tehlikeleri 
bertaraf etmeye çalışıyor. Ne mi 
yapıyor? Binadaki elektrik hatları 
doğru yapılmış mı, asansörler 
güvenli mi, zemin kaygan mı, 
başınıza bir cismin düşme tehli-
kesi var mı? Bunlar ve bunlar gibi 
birçok şeyle ilgilenmek zorunda 
olan Canan şunları söylüyor: 

“Binalarda önce risk değer-
lendirmesi denilen çalışma yapı-
lır. Ortamdaki mevcut tehlikeler 
değerlendirilir. Bunun için tolere 
edilebilir riskler çıkarılır. Ancak 
örneğin elektrikle ilgili çalışmalar 

“Ataşehir Belediyesi Sağlık 
İşleri Müdürü olmamın yanı 

sıra kurumun işyeri hekimliğini 
de yapıyorum. İş sağlığı güvenliği 
uzmanlarımız gerekli tespitleri 
yapıp önlemleri aldıktan sonra biz 
devreye gireriz. Bizler de persone-
limizin sağlıklı bir ortamda görev 
yapmasını ve verimli olmalarını 
sağlamak için gerekli şartların 
oluşmasına yardımcı oluruz. Her 
yıl hem periyodik muayenelerle 
çalışanlarımızın sağlığını takip 
ediyoruz hem de rahatsızlandık-

ları taktirde muayenelerini yapıp 
ilaçlarını düzenliyoruz. İş sağlığı 
güvenliği alanında da gerekli 
eğitimleri personelimize veri-
yoruz. Mesela sürekli oturarak 
çalışan kişilerin rahatsızlıklardan 
korunmak için neler yapması ge-
rekiyor, bunları öğretiyoruz. Gıda 
mühendislerimiz yemeklerin alım 
sürecinde gerekli standartları 
sağladıktan sonra kabul yapıyor-
lar. Ağır hastalık tehlikesi olan 
çalışanlar için biraz daha ayrıntılı 
inceleme gerekiyor. O ko-
nuda çalışan ayrı bir işyeri 
hekimi var. Biz de kendi 
belediye personelimizin ani 
gerçekleşen rahatsızlık-
larıyla ilgili birim müdür-
lüklerine bilgilendirme 
yapıyoruz. Sağlık açısından 
problem yaratacak bir alan-
da çalışıyorsa birimlerini 
değiştirmesi gerektiğini 
söylüyoruz.”

‘Sağlıklı ortamda 
çalışsınlar istiyoruz’

çalışmada merdivenin her basa-
mağına kaymaz bantlar eklenmiş.

Belediye personelinin oturdu-
ğu koltukların ergonomisinden, 
kullanılan aydınlatma cihazlarına 
kadar daha başka birçok detayla 
ilgilenen Canan, birçok yerde 
çalıştığını ancak Ataşehir Beledi-
yesi personeli kadar iş güvenliği 
konusunda duyarlı personel 
görmediğini anlatıyor: 

“Burada personelin iş gü-
venliği konusunda farkındalığı 
oluşmuş durumda. İşveren ne 
kadar önem verirse çalışanlar da 
o kadar önem gösterir. Ataşehir 
Belediye Başkanı Battal İlgezdi 
çalışanların sağlığına ve güven-
liğine büyük önem veriyor. Bu 
duyarlılık personele de yansımış 
durumda.”

OKTAY YILMAZ / ATAŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERI MÜDÜRÜ
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‘Küçükbakkalköy 
artık küçük değil!’
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Yakup Cebiroğlu, babası gibi Küçükbakkalköy’de yıllarca bakkal 
dükkanı işlettikten sonra muhtar olmaya karar verdi. Seçimlerde kapı 
kapı dolaşıp seçmene yedi bin karanfil dağıtan ve sonunda muhtar 
olmayı başaran Cebiroğlu, “İnsanlarla sürekli yüz yüze olduğunuz bir 
iş yaptığınızda bir temas mutlaka oluyor. Bakkal dükkanı işletmenin 
avantajlarını o seçimlerde yaşadım.  Küçükbakkalköy’ün gerçekten 
küçük olduğu bir zaman vardı, mahallenin nüfusu altı bin kadardı. 
Şimdi Küçükbakkalköy çok daha büyük, 30 binden fazla nüfusu var ama 
İnsanlarla iyi ilişkiler kurmam o altı bin nüfuslu zamanlara dayanıyor. O 
bakkal dükkanını işletmeseydim belki de muhtar olamazdım” diyor.

ÖZGÜR GÜVENÇÖZKAN HAKAN

‘Küçükbakkalköy 
artık küçük değil!’
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Kendinizden biraz 
bahseder misiniz?
Trabzon Hayratlıyım. 1959’da, se-
kiz çocuklu bir ailenin en küçüğü 
olarak dünyaya geldim. Ailemin 
ekonomik durumu iyi değildi. İki 
abim askerden döndükten kısa 
bir süre sonra İstanbul’a çalışma-
ya gittiler. Ben henüz çocuğum, 
ilkokulu yeni bitirmişim. Beni 
de yanlarına aldılar. Üç kardeş, 
Fikirtepe’de bir düzen tutturmaya 
çalıştık. Birkaç yıl sonra annem ve 
babam da yanımıza geldi. Babam 
1975’te bir bakkal dükkanı açtı. 
Aradan iki yıl geçti, Fikirtepe’den 
Küçükbakkalköy’e taşındık. 
Burada küçük bir bakkal dükkanı 
açtık. Ben daha toyum, dükkanda 
babama yardım etmeye başladım. 
Bakkal işletmeciliğini çok sev-
miştim. Babam emekli oldu. Aynı 
dükkanı tek başıma işletmeye 
başladım. Bu mesleğin bana çok 
faydasının dokunduğunu yıllar 
sonra fark ettim.

Neydi bunlar?
Bakkallık yaparken her türden 
insanla iletişim halindeydim. 
Onların sıkıntısının ne olduğunu, 
neyin onları mutlu ettiğini gör-
düm. İnsanlarla sürekli yüz yüze 
olduğunuz bir iş yaptığınızda bir 
temas mutlaka oluyor. Esnaflık 

yaparken ben bunu yaşadım. Kü-
çükbakkalköy’ün gerçekten küçük 
olduğu bir zaman vardı. Nüfus altı 
bindi. İnsanlarla çok iyi diyalog 
kurmam o zamanlardan kaldı. Ve 
bu sayede muhtar oldum. 

Nasıl muhtar adayı oldunuz?
Aslında muhtarlığı hiç düşün-
müyordum. Küçükbakkalköy’ün 
eskileri, esnafı, vatandaşı, ‘Se-
nin muhtar olman gerekiyor’ 
diye beni yüreklendirdi. Çünkü 

bakkallık yaparken bile onların 
yanındaydım. Gece ya da gündüz 
fark etmez, biri hastalanır onun 
yardımına koşardım. Cenazelerde, 
düğünlerde hep insanların yanın-
daydım. Uzun lafın kısası, çevrem-
deki insanların ısrarıyla muhtar 
adayı oldum. 2014 seçimlerine 
işte böyle girdik. Arkadaşlarımızla 
birlikte bir seçim bürosu kurduk. 
Küçükbakkalköy’deki evleri tek 
tek ziyaret ettik. Ziyarete gider-
ken yanımda mutlaka bir karanfil 
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‘Ataşehir Belediyesi iyi ki var’
götürdüm. Seçim zamanında yedi 
bin karanfil dağıttığımı hesap-
ladım. Küçük bir karanfil deyip 
geçmeyin, insanların gönlünü o 
karanfiller aldı. Bu da bir iletişim 
şekliydi. Muhtarlığı kazanmamda 
etkisinin olduğunu düşünüyorum. 
En az 10 bin oy almayı hedefli-
yordum, 6 bin 500’ünü alabildim. 
Yine de bu sayı beni muhtarlığa 
taşımaya yetti.

Küçükbakkalköy’de yaşayan 
insanların profilinden biraz bah-
seder misiniz?
Küçükbakkalköy’ün geçmişi 
1330’lara, Orhan Gazi dönemine 
kadar gidiyor. Burası Osmanlı’nın 
en büyük köylerinden biri olarak 
bilinir. İstanbul’un hemen her 
yerine sebze, meyve, et ve süt 
Küçükbakkalköy’den gidermiş. 
Küçükbakkalköy bu anlamda 
önemli bir durakmış. 1980’lere 
kadar da Türkiye’nin en büyük 
köyü olarak anıldı. Şu an burada 
30 binden fazla insan yaşıyor. 
Ataşehir’in Kadıköy’den ayrılarak 
sahip olduğu 17 mahalle arasında 
en şanslı olanı Küçükbakkalköy. 
Çünkü kaymakamlık, ilçe emniyet 
müdürlüğü, nüfus müdürlüğü, 
siyasi partilerin ilçe başkanlıkları 
hep bizim mahallede. Vatandaşlar, 
her işini kolaylıkla halledebili-
yor. İnsanların profiline gelecek 
olursak; mahallemizde hemen her 
kesimden insan yaşıyor. Ekonomik 
durumu pek parlak olmayan da 
var, zengin de... Buradaki nüfusun 
çoğu çalışan ailelerden oluşuyor. 
Yani orta halli insanlar daha fazla. 
Durumu iyi olmayanlara Ataşehir 
Belediyesi ve bizler destek oluyo-
ruz. Mahallemizde geçim sıkıntısı 
çeken en fazla 300 hane vardır. 
Neyse ki Ataşehir Belediyes, onları 
yalnız bırakmıyor. Şunu mutlaka 
söylemek lazım, Ataşehir Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi mahallemiz 
için çok güzel hizmetler yaptı. Bu 
mahallede Türkan Saylan Tıp Mer-
kezi, Kadın Sığınma Evi, Meslek 
Edindirme Merkezi (ATAMEM) gibi 

“Elimden geldiğince işimi 
iyi yapmaya çalışıyorum. 

Burada yaşayan vatandaşları-
mızla birbirimize karşı hoşgörü 
içinde yaklaşıyoruz. Herhangi 
bir şeye ihtiyacı olan hiçbir 
vatandaşı hiçbir şekilde geri 
göndermiyorum. Ekonomik 
durumu iyi olmayan birini mi 
gördüm, hemen harekete geçi-
yorum. Hali vakti yerinde olan 
insanların yanına gidiyorum, 
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bakkalköy’de de ihtiyaç sahi-
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o kişiyi araştırmamız gerek. 
Durumu gerçekten iyi olma-
yanların hakkını gasp etmiş 
oluyorlar. Bir yardımı gerçek 
ihtiyaç sahibine ulaştırmak 
kadar güzel bir duygu yok. O 
mutluluk size yetiyor. Yardımda 
bulunduğumuz insanlar beni 
arar, hatırımı sorar...”



ADIM ADIM ATAŞEHİR

36

çok sayıda kurum hizmet vermeye 
başladı, şimdi de Emekli Dinlenme 
Evi yapılıyor. Belediye imar sıkıntı-
larımızın da hep üzerine gitti.

Peki ne gibi sorunlarınız var?
Küçükbakkalköy, Kadıköy Beledi-
yesi sınırları içindeyken birçok yer 
kooperatife verildi. Bu yüzden 
2000 yılından sonra gençlerin 
spor yapabileceği neredeyse 
hiçbir yer kalmadı. Bir sahamız 
yok mesela... Bunun yanı sıra 
okullarımızın kalitesinin düşük 
olduğu yolunda eleştiriler var. 
Okullardaki eğitimin kalitesini 
artırmak amacıyla Milli Eğitim ile 
görüşmelere devam ediyoruz. 
Aileler, çocuklarının iyi okullarda 
okumasını istiyor. Biz de bunun 
için mücadele ediyoruz. Ulaşım 
konusunda çok sıkıntılarımız var... 
Şu an Büyükşehir Belediyesi’ne 
yollardaki sinyalizasyon sorununu 
anlatmaya çalışıyoruz, umarım 
anlatabiliriz. Öğrencilerimiz okula 

Esnafla ilişkileri çok iyi
Mahalle esnafıyla  çok iyi ilişkileri olduğunu 
söyleyen Muhtar Cebiroğlu, “Bakkallık yaparken 
her türden insanla iletişim halindeydim. Onların 
sıkıntısının ne olduğunu, neyin onları mutlu 
ettiğini gördüm. İnsanlarla sürekli yüz yüze 
olduğunuz bir iş yaptığınızda bir temas mutlaka 
oluyor. Bu tecrübemi muhtarlığıma yansıttığımı 
düşünüyorum” diyor.

giderken sıkıntı çekiyor, trafik 
kazaları oluyor. Çünkü trafiği 
düzen altına alacak sinyalizas-
yon eksikliği var. Bunun yanı sıra 
İETT ile ilgili sıkıntılarımız devam 
ediyor. Burası çok merkezi bir yer 
olmasına karşın mesela Üskü-
dar’a ulaşım yok. Bu sorunun 
giderilmesi için bine yakın imza 

toplayıp İETT’ye müracaat ettim. 
Büyükşehir Belediyesi ile Ataşe-
hir Belediyesi’ni yöneten insanlar 
farklı partilerden olabilir ancak 
hepimiz vatandaşa hizmet için 
varız. Yol düzenlemelerinin ya-
pılması için illa insanların ölmesi 
mi gerek? Yapılmıyor. Bunun yanı 
sıra Küçükbakkalköy’ün merke-
zine alışveriş için gelen insanlar, 
arabalarını birkaç dakika bile olsa 
park edemiyor. Park yeri olmadı-
ğı için arabalar hemen çekiliyor. 
Bununla ilgili de Büyükşehir Bele-
diyesi’nden talepte bulunduk. 
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Düşler Akademisi, sekiz yıl 
önce kurulan Alternatif Yaşam 
Derneği’nin sosyal sorumluluk 
projelerinden biri. Stratejik-
kurumsal partneri Ataşehir 
Belediyesi olan Düşler Akademisi, 

ücretsiz meslek eğitimi verdiği 
engelli ve sosyal açıdan 

dezavantajlı gençleri 
hayata hazırlıyor. Sanat 

atölyelerinin yanı sıra 
mutfak atölyesinin 
de bulunduğu 

akademinin Barbaros 
Mahallesi’ndeki 
binasını ziyaret ettik, 
neler yapıldığını sizler  

    için öğrendik.

BU AKADEMİ
ENGELLERİ
KALDIRIYOR
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Engelliler hayatın içinde 
pek görünmez veya 
biz “normal” insanlar 

onları pek görmek iste-
meyiz. Hatta engellilerin 
önüne bir sürü ilave engel 
koyar, çoğu zaman bunu 
bile fark etmeyiz. Ataşe-
hir’de yaşayan engelliler 
birçok ilçede yaşayan ve 
aynı durumda olanlara 
oranla çok daha fazla 
alternatife, nefes alabi-
lecekleri alanlara sahip. 
Ataşehir Belediyesi’nin 
onlar için hayata geçirdi-
ği birçok projenin dışında 
Alternatif Yaşam Derne-
ği’nin (AYDER) de önemli 
çalışmaları var. Yıllardır 
“Dalmak Özgürlüktür” 
“Alternative Camp”, 
“Reha İstanbul” projele-
riyle on binlerce engelli 

vatandaşa engelsiz sosyal 
yaşam çözümleri ve olanak-

ları sunan AYDER, 2008’de 
kuruldu. AYDER’in projelerin-

den biri de Düşler Akademisi. 
Engelliler için ciddi ve kalıcı 

çözümler üreten akademi, onların 
insani yaşama haklarını eşit ve 
özgürce kullanabilmelerinin önünü 
açmaya çalışıyor.

Düşler Akademisi vokal, ritm, 
dans, film, enstrüman, fotoğraf, 

DJ, resim, tasarım, sanat, mutfak 
gibi atölyelerden oluşuyor. Tüm 
eğitmenler alanlarında uzman 
gönüllülerden oluşuyor. Engelliler 
bu atölyelerde zaman geçirmek 
yerine meslek edineceği eğitim-
lerden geçiyor. Müziğe yatkın 
olanlar daha sonra kendilerini bir 
müzik grubunun içinde bulabi-
liyor. Buna örnek olarak Social 
Inclusion Band’i gösterebiliriz. Bu, 
dünyanın her yerinden duyarlı sa-
natçıların Düşler Akademisi ritm 
atölyesi öğrencileriyle bir araya 

Günlük hayatı kolaylaştırıyor
Faaliyetlerine ara vermeden devam eden 
Düşler Akademisi’nde birçok engelli sosyalle-
şiyor ve bu sayede günlük hayata daha kolay 
adapte olabiliyor. 
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gelerek konserler düzenlediği 
bir proje. Müzik grubunun çoğu 
engellilerden oluşuyor. Bugüne 
kadar İKSV Caz, Efes One Love, 
Rock’n Coke ve Akbank Caz gibi 
dev organizasyonlarda sahne alan 
grup, sanatın ve müziğin engel ta-
nımayan gücünü kanıtlamış oldu. 
Bunun dışında akademinin drama 

atölyesi öğrencilerinden oluşan 
tiyatro grubu Düşler Akademisi 
Gösteri Topluluğu var. Topluluğun 
ilk oyununu tiyatro sanatçısı Gök-
çe Sezer kaleme aldı, Mehmet 
Ergen gönüllü olarak yönetmen-
liği üstlendi. Topluluk, çalışmala-
rına Düşler Akademisi binasında 
devam ediyor. 

AYDER ve Düşler Akademisi 
İletişim Sorumlusu Oya Güzel, 
akademinin engelsiz bir hayata 
nasıl destek oluruz sorusunun 
yanıtını bulmaya çalıştığını anla-
tıyor: “Down sendromlu, zihinsel 
engelli, görme, duyma, işitme 
veya başka bedensel engeli 
bulunan insanların çoğu ‘normal’ 
diye nitelendirilen insanlardan 
daha yetenekli olabiliyor. Ama 
biz önlerine sürekli engel koyu-
yoruz. Otobüslere binmelerinin, 
bir tiyatro oyununa gitmelerinin, 
enstrüman çalmalarının, yemek 
yapmalarının önünde hep engel 
var. Akademinin amacı işte bu 
engelleri kaldırmak. Bu insanların 
engeli şarkı söylemek, yemek 
yapmak veya gitar çalmak değil. 
Burada bunu görüyor, kendilerini 
ispat ediyorlar.”

Oya Güzel ile birlikte Düşler 
Akademisi binasını geziyoruz. 
Akademinin giriş katında büyük 
bir mutfak var. Engelliler burada 
aşçılığı öğreniyor. Biz gittiğimizde 
kurabiye pişiriyorlardı. İkram etti-
ler, tadı gayet güzeldi. Aynı katta 
bir revir ve sesli kitap okuma 
kabini mevcut. Gönüllüler burada-
ki kayıt odasında görme engelliler 

Amacımız
meslek edindirmek
Vokal, ritm, dans, film, fotoğraf, DJ, 
enstrüman, resim, tasarım, sanat, 
mutfak gibi atölyelerden oluşan 
Düşler Akademisi’nin İletişim Sorum-
lusu Oya Güzel (sağda), engellilerin 
atölyelerde meslek edineceği eğitim-
lerden geçtiğinin altını çiziyor.

“Burayı evim gibi görüyorum”
Altı yıldır Düşler Akademisi’ne gidip gelen 
Erdem Uğursoy, burayı evi gibi gördüğünü 
söylüyor. Resim çizen Uğursoy’un aklında 
birçok yeni proje var.
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için kitap okuyor. Bu 
sesli kitaplar Türki-
ye’nin dört bir yanındaki 
görme engellilere ulaşıyor. Yine 
bu katta çok amaçlı bir de salon 
bulunuyor. Herhangi bir kurum, 
kişi toplantısını burada ücretsiz 
olarak gerçekleştirebiliyor. Binayı 
gezerken yanımıza Erdem Uğur-
soy geliyor. 30 yaşında olduğunu 

söylüyor ama 
yaşını göstermediği-

nin de altını çiziyor. Altı 
yıldır Düşler Akademisi’ne gelip 
gidiyormuş. “Ben her gün geliyo-
rum buraya. Hep proje düşünü-
yorum. Resim çiziyorum. Müze, 
park, mağaza gibi projeler çiziyo-
rum” diyor. Buradaki işleyişe de 
yardım edenlerden biri Uğursoy. 

Çok mutlu görünüyor. Burayı da 
evi olarak gördüğünü anlatıyor. 

Giriş katının hemen altındaki 
katta resim, DJ atölyeleri, çekim 
odası, kayıt stüdyosu ve depo, 
üst katta ise ofis alanları, sanat 
atölyesi film stüdyosu var. Binanın 
en üst katında büyük bir toplantı 
odası bulunuyor. Akademinin 
iletişim sorumlusu Güzel, çok 

     MUTFAK ATOLYESİ    

Altı yıldır Düşler Akademisi’ne 
gelen 23 yaşındaki Rıdvan 

Yılmaz, akademinin mutfağında 
aşçılık öğreniyor. Yemek yapmayı 
çok sevdiğini söylüyor. Eğitmen-
leri eşliğinde kurabiye yapmış, 
herkes kurabiyenin ne kadar lez-
zetli olduğunu anlatıyor. Zaten en 
iddialı olduğu alan kurabiye ve kek 
çeşitleriymiş. “Benim için çok özel 
bir yer burası” diyor. Rıdvan’ın en 
büyük hayali bir restoranda aşçı 
olarak çalışmak: “Bir gün mutlaka 
bir yer aşçı olarak beni işe alacak. 
Orada aşçı olacağım. Daha önce 
resim, müzik atölyelerine katıl-
dım. Sesim de çok güzeldir. Ben 
bir sürü şey öğrendim ama en çok 
mutfağı sevdim. Mutfak benim 
hayatım.” O konuşurken arkadaki 
iki eğitmen fırına yeni yapılan 
keki koyuyor. Demet Hazar, bir 
yıldır burada gönüllü eğitmenlik 
yapıyor. 40’ın üzerindeki gence 
aşçılığı öğrettiğini söyleyen Hazar, 
“Öncelikle onlara mutfaktaki 
aletlerin fonksiyonlarını öğreti-
yoruz. Baharatları ve el becerile-
rini geliştirebilecekleri detayları 
tanıtıyoruz. Türk 
toplumu engelliye 
öcü gözüyle bakıyor. 
Benim gözümde 
hepsi birer melek. 
Ne kadar çok sevgi 
verirseniz size çok 
daha fazla sevgi 
sunuyorlar” diyor. 

Düşler Mutfağı’nın diğer 
eğitmeni Sonay Özsekban da bir 
yıldır atölyede çalışıyor: “Onlar 
burada kendilerini önemli hisset-
tiğinde biz de kendimizi önemli 
görüyoruz. Buradan aldıkları 
diplomalarını evlerinin en güzel 
yerlerine asıyorlar. Şu hayatta biz 
de bir şeyler yapabiliyoruz duygu-
sunu hissediyorlar, hepimiz mutlu 
oluyoruz.”

Aşçılar burada yetişiyor

Kek ve kurabiyede iddialı
Önemli günler için özel pastaların da 
yapıldığı Düşler Mutfağı’nda eğitim gören 
23 yaşındaki Rıdvan Yıldız, “En iddialı oldu-
ğum alan kurabiye ve kek yapımı” diyor.
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Ne kadar çok sevgi 
verirseniz size çok 
daha fazla sevgi 
sunuyorlar” diyor. 

Düşler Mutfağı’nın diğer 
eğitmeni Sonay Özsekban da bir 
yıldır atölyede çalışıyor: “Onlar 
burada kendilerini önemli hisset-
tiğinde biz de kendimizi önemli 
görüyoruz. Buradan aldıkları 
diplomalarını evlerinin en güzel 
yerlerine asıyorlar. Şu hayatta biz 
de bir şeyler yapabiliyoruz duygu-
sunu hissediyorlar, hepimiz mutlu 
oluyoruz.”

Aşçılar burada yetişiyor

Kek ve kurabiyede iddialı
Önemli günler için özel pastaların da 
yapıldığı Düşler Mutfağı’nda eğitim gören 
23 yaşındaki Rıdvan Yıldız, “En iddialı oldu-
ğum alan kurabiye ve kek yapımı” diyor.
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sayıda atölye açmak yerine az, öz 
ve işlevi yüksek atölyeler kurduk-
larından bahsediyor:

“Burada kurduğumuz Düşler 
Mutfağı’nda eğitim alan el be-
cerisi yüksek, hamarat engelliler, 
firmalar için yemek yapıyor. Şu an 
her gün bu mutfağa gelen dört 
engelli ve sosyal açıdan deza-
vantajlı arkadaşımız var. Her gün 
kendilerini geliştiriyor, kurabiye-
ler, çeşitli yemekler yapıyorlar. 
Satılan yemeklerden elde edilen 
parayı yine engellilere harcıyo-
ruz. Bu onların mesleği oluyor. 
Bazı firmaların engelliler üzerine 
çekeceği filmlerin montajı, tanı-
tımı yine bizim stüdyolarımızdan 
çıkıyor. Ataşehir Belediyesi hep 
bizim yanımızda oldu, akademiye 
destek verdi. Örneğin insanları  
akademiye getirip götürmek için 
servis imkânı sağlıyorlar. Zaten 
bulunduğumuz binayı bize Ataşe-
hir Belediyesi tahsis etti. Beledi-
yeyle birlikte projeler de üreti-
yoruz. Geçen yıl birlikte Kariyer 
Kapısı Projesi’ni hayata geçirdik. 

Bu, engelliler ile şirketlerin insan 
kaynakları birimlerini buluştur-
duğumuz, engellilere istihdam 
yarattığımız bir proje. Ataşehir 
Belediyesi’nin sponsor olduğu 
projeye 19 büyük firma katıldı. 
Önümüzdeki yıllarda sayı daha 
da artacak gibi görünüyor. Biz 
akademiyi bağış döngüsünden 
kurtarıp engellilerin becerilerini 
ortaya çıkarmak istiyoruz. Onların 

meslek edinmesini, ayakları üze-
rinde durmalarını sağlıyoruz. On-
lardaki değişimi kısa süre içinde 
herkes fark ediyor. Buraya devam 
eden ve daha önce insanlarla 
iletişim kuramayan birçok engelli, 
günlük hayata hızla adapte olu-
yor, sosyalleşiyor. Çünkü burada 
içlerinden geldiği gibi davran-
maları gerektiğini öğreniyorlar. 
Birbirlerine de destek oluyorlar.”

Akademiden 
sahnelere
Düşler Akademisi’nin en 
alt katında DJ atölyeleri, 
çekim odası, depo ve kayıt 
stüdyosu (sağda) bulunuyor. 
Müzikle ilgili çok nitelikli 
atölyelerin bulunduğu 
akademiye devam edip daha 
sonra kendilerini bir müzik 
grubunun içinde ve sahnede 
bulanlar da var. Buna örnek 
olarak Social Inclusion Band’i 
gösterebiliriz (üstte). 
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Başta Avrupa Yakası olmak üzere birçok 
televizyon dizisinde ve sinema filminde 
rol alan sanatçı Veysel Diker, sekiz yıldır 
Ataşehir’de yaşıyor. İstanbul’da yaşadığı sürece 
Ataşehir’den ayrılmayı hiç düşünmediğini 
söylüyor. Yaptığı işi, yaşadığı yere taşıyan 
Diker’in geçen yıl Ağaoğlu Andromeda AVM’de 
açtığı Tiyatro 3023, onun adeta gözbebeği. 
Tiyatro 3023’ün geçen yıldan bu yana neler 
yaptığını ve bundan sonra neler yapacağını 
konuşmak üzere Diker ile buluştuk. 

‘TİYATRO, 
FIRIN KADAR 
ELZEM’

SEMA HOŞDAN

Nerede doğdunuz?
1967’de Muş’ta doğdum, Ay-
dın’da büyüdüm. Biz ailecek 
terziyiz. Onun için soyadımız 
Diker. Üniversitedeyken kostüm 
dikerdim. Hala da kostümlerin 
tasarımlarını yaparım. Liseyi 
Aydın’da okudum. Aydın’da 
tiyatroya bulaştım, iyi de ettim. 
Aydın’dan İstanbul’a 1985 yılında 
taşındık. Biri kız, ikisi erkek üç 
kardeştik. Kız kardeşim de benim 
gibi Ataşehir’de yaşıyor.

Tiyatroya nasıl başladınız?
Aydın’da liseye giderken içine 
kapanık bir gençtim. İnsan içinde 
konuşmaya çekinirdim. Sanki 
konuşursam insanlar bana güler 
diye düşünürdüm. Kendimi ifade 
edebilmek için bir umutla tiyatro 
koluna adımı yazdırdım. Bir sürü 
provadan sonra ilk oyunum için 
sahneye çıktım. Ertesi gün okulun 

en güzel kızı bana aşk mektubu 
verdi. Bir daha da tiyatroyu bıra-
kamadım. 

Neden bırakamadınız?
Çünkü tiyatro, kendimi fark etti-
ğim bir yer oldu. Ne yaptığımı, ne 
ettiğimi hem zihinsel hem beden-
sel olarak görüyordum orada. 
Zaten tiyatro, sosyal cerrahi 
merkezidir. Hayatın kesilip biçil-
diği yerdir. Neyim, ne değilim, 
nasıl olmalıyım ile ilgili soruların 
yanıtlarının arandığı yer o sahne. 
Tiyatro, fırın kadar elzem. Fırın 
midenizi, tiyatro ruhunuzu doyu-
rur; ruhunuzu tamir eder, haya-
tınızı yönetmenize yardımcı olur. 
Bir piyanoyu hayal edin... Birçok 
tuşu vardır. İnsanın da tuşları 
var bence. Birçok insan kendini 
bilmediği için birkaç tuşuyla idare 
eder. İnsanın bilmediği tuşlarını 
ise tiyatro ortaya çıkarır. İnsanlar 

IQ’yu o kadar önemsediler ki, 
duygusal zekanın kullanımıyla 
ilgili bilinç yok oldu. Oysa tiyatro 
duygusal zekaya hizmet eder. 
Çevremde beyniyle hayatını sür-
dürebileceğini düşünen bir sürü 
insan var. Onlara acilen şifa dili-
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Veysel Diker

yorum. Şifa da antidepresanlarda 
değil, tiyatroda bulunuyor. 

Tiyatro 3023’ü nasıl kurdunuz?
Sadri Alışık Tiyatrosu, Tiyatro 
Kare, Tiyatro Diyalog, İstanbul 
Meydan Sahnesi gibi çeşitli 

tiyatrolarda görev aldım. Avrupa 
Yakası dizisiyle popüler oldum. 
Ancak her zaman tiyatro, diziden 
daha önemliydi benim için. Dizi işi 
başka geri dönüşleri olan, daha 
fabrikasyon bir iş. Tiyatro mesle-
ğimin olmazsa olmazı. Zihnimin 

bütün katmanlarına hitap eden 
bir süreci yaşıyordum o sahnede. 
2005’te ben bir tiyatro kuraca-
ğım dedim ve Tiyatro 3023’ü bu 
şekilde kurdum. Burası 130 kişilik 
bir tiyatro. Hem yetişkinlerin hem 
çocukların sahnelenen oyunun 
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duygusundan kaçamayacağı 
büyüklükte, ideal. Burada birçok 
tiyatro oyunu sergiledik, sergile-
meye de devam edeceğiz. 

Bunlar hangi oyunlardı?
Yıllardır çocuk oyunları yazıyorum. 
Burada geçen yıl üç çocuk oyu-
nu yazdım, toplamda beş çocuk 
oyunu kaleme aldım. Orman 
Kanunu, Uzayda Bir Gün, Ya 
Canlılar Olmazsa, Yalnız Dragon. 
Yalnız Dragon’un afişini oğlumun 
evde çizdiği bir ejderhaya ba-
karak tasarladım. O resme baka 
baka bu oyunu yazdım. Çok güzel 
tepkiler aldı. Oğlum Çınar da bu 
tiyatronun çırağı gibi yetişiyor. 
Şu aralar Benim Denizim diye bir 
oyunu yazıyorum, henüz o fırından 
çıkmadı. Buranın dışında Devlet 

Tiyatrosu’na bir oyun yazdım, o 
onay bekliyor. Mekan, insanı birik-
tiriyor ve dönüştürüyor.  Umarım 
Ataşehir’de daha çok tiyatro olur, 
tiyatro oyuncularıyla bir araya 
gelir, ortak projelere imza atarız. 
Mütevazı olmayacağım; kendimi 
şövalye gibi hissediyorum. Çünkü 
çok zor bir iş yapıyorum.

Ne tür bir zorluğu var?
Bu iş, inanılmaz bileşeni olan, her 
detayını tek başına düşündüğüm 
bir dehliz. Tiyatroyu neredeyse 
tek başına yürütmeye çalışıyorum. 
Oyunlarını ben yazıyorum, ben 
oynuyorum, web sitesini oluştur-
maktan, kostümüne, dekoruna, 
hatta idaresine kadar her işi tek 
başına yapıyorum. Bir anlamda 
dünyanın en zor şeyini yapıyorum.

Kimse size destek vermiyor mu?
Elbette veriyor. Örneğin Ataşe-
hir Belediyesi’nin zaman zaman 
desteği oluyor, sağolsunlar. Afiş 
basımından aynî yardıma kadar 
çeşitli alanlarda yardımı oluyor. 

Ataşehirlilerin tiyatronuza 
ilgisi nasıl?
Çok iyi, çok. Bu sezon için konu-
şursak bir sürü projemiz var. Her 
şey yolunda giderse Ataşehir Mü-
zikali’ni yazdım, onu oynayacağız. 
Bu müzikal Ataşehir’i anlatıyor. 
Ataşehir’de yaşarken gözlemleri-
mi bu müzikale aktardım. 

Ne tür gözlemler bunlar?
İnsanların evleri burada ama 
Ataşehir’i tam anlamıyla 
yaşayamıyorlar. Sabah oluyor, 

     ETKİNLİKLER    

“Oyunlarımıza Ekim ayı 
içinde başladık. Çocuk 
oyunumuz olan Benim 

Denizim ile merhaba dedik. İki 
ayda bir yeni bir oyun sahneleye-
ceğiz. Çocuk oyunları bu tiyat-
ronun olmazsa olmazı olacak. 
Burada İnteraktif Oyun Saati, 
Neşeli Konserler adlı etkinlikler 
yapmıştım. Bu yıl da sürecek 
bunlar. İnteraktif Oyun Saati, 
içinde yarışmaların, oyunların 
olduğu, çocukların da bizzat 
sahnede bunları gerçekleştirdiği 
bir program türü. Pazar sabahları 
çocuklar için klasik müzik dinle-
tileri gerçekleştireceğiz. Geçen 
yıl vardı, bu yıl da olacak. Yine 
çocuklar için eğitim programla-
rımız olacak. Yetişkinlere yönelik 
oyunculuk derslerini bizzat ben 
vereceğim. Kimseye gelin oyuncu 
olun demiyorum, diyemem; ama 
kendilerini tanımaları için buraya 
beklerim. İç zenginliklerinin 

farkına varıyor burada insanlar. 
Kendimizi görürsek karşımızdaki 
insanın zenginliğini görebiliriz. 
Kişi değerli olduğunu fark ederse 
başka insanların da değerli oldu-
ğunu görür, zarar vermez. Geçen 
yıl sahnelediğimiz Terzinin Tür-
küsü’nde ben bir terzinin dramını 
anlatıyordum. Oyundaki terzinin 
türküler dinlediği bir radyosu 
vardı. Seyirciler radyodan çalınan 
müzikleri çok sevdi. O türküleri 

kısa bir süre önce albüm yaptım. 
Şipane Türküleri adıyla raflarda 
yerini aldı. Şipane, büyüdüğüm 
yerde evin eşiği demektir. Kar 
fazla yağdığında evlerin girişleri 
bir metre yukarıda olur. Siz oraya 
üç dört merdivenle girersiniz. Kı-
şın kardan korur, yazın annelerin 
arkadaşlarıyla oturduğu noktadır. 
O eşikte babamın mırıldandığı, 
dinlediğim şarkıları okudum.”

‘Ekim’de 
perdeyi açtık’ 
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herkes işleri için başka semtlere 
gidiyor. Sonra o sitelerin, evle-
rin gerçek sahipleri yani çocuk 
bakıcıları geliyor ve bu müzikal 
de biraz da bu hayatı anlatıyor. 
İlginç analizlerin olduğu bir hika-
ye. Bulunduğum alandan Türki-
ye’ye, dünyaya da bakıyorum. 
Ataşehir’deki insan hayatının nasıl 
olması gerektiğine dair detayları 
sunuyorum.

Ataşehir’de nasıl hayatlar olmalı?
Ataşehir için değil Türkiye için 
şunları söyleyebilirim: Hepimiz en 
azından ne yaşadığımızı bilmek 
durumundayız. Ben buradayım, 
bunu seçtim diyebilmeliyiz. Ço-
cuklar sitelerde yaşıyor ve gerçek 
hayatın o olduğunu düşünüyor. 
O çocukların bilgilendirilmesi 
gerekiyor. Bütün derdim farkına 
varılması. Farkına varırsanız oyun 
oluyor, farkına varmazsanız hayat 
oluyor. Kontrol edemediğiniz şey 
yani. Kötü sürprizler karşısında 
şaşırmamayı gerektiriyor. Tiyatro-
nun cürümü nedir ki diyebilirsiniz, 
doğrudur. İnsanlar mutluluğu 
yeni bir eşte, yeni işte, yeni bir 
evde değil, ruhsal zenginlikte, 
kentin manevi tatmininde bula-

bilirler. Kentlinin manevi tatmini 
başka yerlerde çünkü. Kentlinin 
sağaltım araçlarına ihtiyacı var. 
Yunanlılar, iki bin yıl önce tiyatro-
yu bulmuş, tiyatroyu iyileştirme 
aracı olarak görmüşler. İnsanları 
düşündürmeye çalışmışlar o 
sahnelerde. İki bin yıl sonra bu 
kez stadyumlar var ama futbol oy-
nanıyor. Tragedya izleyerek kendi-
ni terbiye ediyordu insanlar, şimdi 

düşünmemek için futbol izliyor. 
Bir de bu çağ bizi çok yalnızlaştır-
dı. Beynimizin bizi getirdiği nokta 
artık bir sanal dünya. Bu yalnızlığı 
yok etmemiz gerekiyor.

Oğlunun çizdiği ejderha
Bugüne kadar beş çocuk oyunu yazan Veysel 
Diker, Yalnız Dragon adlı oyununun afişini 
oğlunun evde çizdiği bir ejderhaya bakarak ta-
sarlamış. Sanatçı, oyunu yazarken de kafasında 
hep bu ejderha varmış. 

“Karamsar olmamız için çok 
gerekçemiz var ama mutlu 
olmak için minnacık bir şey 
var; o da nefes almak... Ben 
buna tutunuyorum. Yaşadığımız 
sürece yaşam arsızı olmaktan 
korkmamak gerekiyor. Yaşam 
sana tokat attıkça, yaşadığın 
coğrafyada her şey kötü dedikçe 
nefes alıp güzel bir şeyi görmeye 
çalışmak lazım. Bunun yolu da 
sanattan geçiyor. Sanat, olanı 
değil size dönüştürdüğü kısmı 
gösterir. Size yeni bir bakış 
açısı sunar. Sizi iyileştirmesi 

de böyle bir şeydir. Sanat her 
zaman olumlu bir dünyanın 
haberini verir. Haydi toplu halde 
intihar edelim demez. Çünkü 
sanat bindiği dalı kesmez, 
hayattan beslenir. Müziğinden 
tiyatrosuna kadar her alanda bu 
geçerli. Ataşehir’de sanatı nerede 
bulursanız bulaşın diyorum. 
Faydasını görürsünüz. Bu tiyatro 
için çok büyük hayallerimden 
birini daha gerçekleştiriyorum. 
Tiyatronun içinde büyük bir resim 
galerisi açıyoruz. Ataşehir’in en 
büyük resim galerisi olacak. ”

‘Sanat hayattan beslenir’

’
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Doğa dostu biyodizel
Deha Biodizel Genel Müdürü Nihal Sözbir Ka-
rakuş (solda), biyodizelin doğa dostu bir yakıt 
olmasının atık yağların geri dönüşümünü daha 
da önemli hale getirdiğini söylüyor.

Atık bitkisel yağlar, sadece insan sağlığını değil, doğanın dengesini 
de bozuyor. Aslında bu zararlı yağları çevre dostu biyodizel yakıta 
dönüştürmek mümkün. Ve yalnızca bir litre yağ lavaboya ya da 
çöpe dökülmeyip, geri dönüştürüldüğünde tam bir milyon litre 
suyun kirlenmesi önleniyor. Atık yağlardan biyodizel yakıt üreten 
Deha Biodizel’in genel müdürü Nihal Sözbir Karakuş, konunun 
önemini dergimize anlattı.

Evlerde, restoranlarda, fast 
food zincirlerinde kızartma-
lar için kullanılan sadece bir 

litre yağın çöpe veya lavabolara 
dökülmesi durumunda bir mil-
yon metreküp suyun kirlendiğini 
biliyor musunuz? Dökülen atık 
yağlar toprağa, yeraltı temiz su 
kaynaklarına ve denizlere ulaşa-
rak çevre kirliliğine neden oluyor, 
su kirliliğinin yüzde 25`ini oluştu-
ruyor. Atık yağlarla kirlenen suları 
biyolojik olarak arıtmanın müm-

sında işliyor. Daha sonra bunları 
biyodizele dönüştürüp akaryakıt 
firmalarına satıyor. Şirketin genel 
müdürü, kimyager Nihal Sözbir 
Karakuş, Türkiye genelinde 29 de-
polarının bulunduğunu belirterek, 
“81 kentte, mutfaklardan çıkan 
kızartmalık atık yağları evlerden, 
otellerden, çeşitli başka işletme-
lerden toplayıp ara depolandırma 
alanlarına getiriyoruz. Depola-

kün olmadığı da artık biliniyor. 
Denize karışan atık yağlar, suların 
yüzeyini kaplayarak, suya oksijen 
transferini önlüyor ve deniz can-
lılarının ölmesine sebep oluyor. 
Uzun sözün kısası, atık yağlar 
ekolojik sistemde geri dönülmez 
hasarlara neden oluyor. 

Deha Biodizel, bitkisel atık 
yağları toplayan ve bunları biyo-
dizel yakıta dönüştüren bir şirket. 
2012’den bu yana 300 çalışanıyla 
hizmet veren şirket Türkiye’nin 
her yerinden topladığı atık yağ-
ları, yıllık 75 bin ton kapasitesi 
olan İzmit Kartepe’deki fabrika-
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bir yakıt olması atık yağların geri 
dönüşümünü daha da önemli hale 
getiriyor. Ancak toplum olarak 
atık yağ konusunda yeterince 
duyarlı değiliz. Toplanan atık yağ 
miktarının düşük olduğunu söyle-
yen Nihal Sözbir Karakuş, mesai-
lerinin önemli bölümünü bilinçlen-
dirme çalışmalarına ayırdıklarını 
söylüyor:

“Biz şirket olarak üç yıl bo-
yunca depolama yaptıktan sonra 

satışa başladık. Bu stoklarımız da 
bitmek üzere. Çünkü topladığımız 
yağ yeterli değil. Türkiye’de bir 
buçuk milyon ton yağ satışı var. 
Bunun 300 bin tonunun atık yağa 
dönüştüğünü düşünürsek eğer, 
Türkiye olarak bu konuda çok 
geriden geldiğimizi görürüz. Biz 
bu durumu değiştirebilmek adına 
sürekli bilinçlendirme çalışmaları 
yapıyoruz. Bugüne kadar 300’ün 
üzerinde belediye ile irtibata 

rımızda biriken bu yağlar kam-
yonlarla tesisimize getiriliyor ve 
arıtma işleminden sonra biyodize-
le dönüştürülüyor. Biyodizele çev-
rildikten sonra akaryakıt dağıtım 
şirketlerine yolluyoruz” diyor. 

Biyodizel tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de gün geçtikçe 
önem kazanan bir endüstri kolu. 
Petrol fiyatlarındaki yükseliş, 
biyodizele ivme kazandırmış 
durumda. Biyodizelin doğa dostu 

Biyodizel 
neden 
önemli?
Biyodizel, dizelin muadili 

bir yakıt türü. Diğer yakıt 
türlerine oranla karbon emis-
yonu çok daha düşük, çünkü 
bitkisel. Bir litre atık yağdan, 
suyundan ve tortusundan arın-
dırıldıktan sonra neredeyse bire 
bir, yaklaşık bir litre biyodizel 
üretilebiliyor. Bu işlem sırasında 
hiç atık kalmıyor. Tamamı yakıta 
dönüştürüp araçlarda kullanılı-
yor. Biyodizel, araçların motor 
ömrünü de uzatıyor.
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geçtik, organizasyonlar yaptık.  
Bunun dışında televizyonlarda 
yayımlanmak üzere kamu spotları 
çektik, büyük marketleri çalışma-
larımıza dahil ettik, mahallelerde 
duyurular yaptık. Ve hâlâ katet-
memiz gereken çok yol var.”

Karakuş’a Ataşehir Belediyesi 
ile birlikte hayata geçirdikleri Çev-
re Gönüllüleri Projesi’ni de soruyo-
ruz. Birçok belediyeyle çalıştıklarını 
ama Ataşehir Belediyesi’nin yerinin 
başka olduğunu söylüyor Karakuş: 
“Ataşehir Belediyesi, çevreye karşı 

çok duyarlı. Bilinçlendirme çalış-
maları sırasında bize çok büyük 
katkıları oldu. Çevre Gönüllüleri 
Projesi’nde birlikte kapı kapı dola-
şıp kadınları bilgilendirdik, evle-
rindeki atık yağları dökmemelerini 
istedik. Ataşehir Belediyesi bir 
örnek bizim için. Onlar sayesinde 
ilçedeki atık yağ toplama oranımız 
yüzde 30 arttı. Bu, diğer illere ve 
ilçelere göre ciddi bir oran. Yine 
belediye ile birlikte yürüttüğümüz 
başka bir projemiz daha var. İnsan-
lar atık yağları toplayıp belediyeye 
veya belli noktalara getirirse çeşitli 
hediyeler veriyoruz, onları teşvik 
ediyoruz. Ataşehir Belediyesi 
haftada en az bir-iki kez saha de-
netimi yapıyor. Evlerden çok daha 
fazla yağ kullanılan restoranlar, 
oteller ve işletmeler denetleniyor. 
Denetimler sıklaşınca firmalar da 
hassas davranmaya başlıyor. Bu 
anlamda Ataşehir bizim için değer-
li ve özel bir belediye. Gittiğimiz 
her yerde adını anıp örnek gösteri-
yoruz ki diğer belediyeler de aynı 
çalışmaları yapsın.”

    BİYODİZEL SEKTÖRÜ   

Nihal Sözbir Karakuş, gelişmiş 
ülkelerde geri dönüşümün yıl-

dızı haline gelen biyodizel sektö-
rünün Türkiye’de yeni yeni düzene 
girmeye başladığını anlatıyor: 

“Gelişmiş ülkelerde atık yağlar-
dan yalnızca biyodizel üretilebilir. 
Başka bir şey yapılamaz, kesinlikle 
yasaklanmıştır.

Türkiye’de neredeyse biyodi-
zel dışında her şey yapılıyordu, 
azalmakla birlikte hâlâ yapılıyor 
maalesef. Örneğin sabunu ele ala-
lım. Atık yağlardan yapılan sabun 
kanser riski yaratır. Birçok yerde 
zeytinyağlı, doğal sabun diye 
satılan sabunlar sağlığa zararlı. İyi 
markaları bunun dışında bırakıyo-

rum. Mutlaka güvenilir markaların 
ürünlerini almak gerekiyor. Sadece 
sabun da değil. Atık yağları tekrar 
yemeklik yağa dönüştürüp sofrala-
rımıza getirenler bile oldu. 

Bu olumsuzlukların sebebi 
sektörün uzun süre denetimsiz ol-
masıydı. Denetim olmayınca kaçak 
yağ toplayıcıları çıkıyor ortaya. 
İnsanlar atık yağları hurdacı man-
tığı ile toplamaya alışmıştı. Üstü 
başı yağ içinde olan adamlar atık 
yağ topluyordu. O yağı alıp nereye 
sattıkları da belli değil. Bir seferin-
de İtalya, Almanya ve Fransa’daki 
biyodizel üretici ve toptancılarıyla 
sohbet ediyorduk, atık yağların 
kaçak toplanması ile ilgili sorunu-

muzu anlayamadılar, algılamakta 
zorluk yaşadılar. 

Neyse ki geçen yıl Atık Yağla-
rın Kontrolü Yönetmeliği değişti 
ve ‘Atık yağlar sadece biyodizel 
üretiminde kullanılabilir’ ibaresi 
nihayet bizde de yönetmeliğe 
girdi. Ayrıca ara toplayıcılara 
çeşitli zorunluluklar getirildi. 
‘Topluyorsan kendine mutlaka geri 
dönüşüm firması bulmak zorunda-
sın’ denildi. Artık bu yağın nereye 
gittiğini ibraz etmeleri gerekiyor. 
Yönetmelik henüz tam uygulanmı-
yor maalesef. Bir an önce tamamen 
uygulanmasını ve sağlığımızı 
tehdit eden, kaçak çalışan yerlerin 
kapatılmasını umuyorum.”

Kaçak toplanan atık yağlar 
sağlığımızı tehdit ediyor

Yağlar Kartepe’de işleniyor
Deha Biodizel, topladığı atık yağları, yıllık 
75 bin ton kapasitesi olan İzmit Karte-
pe’deki fabrikasında işliyor. Daha sonra 
bunları biyodizele dönüştürüp akaryakıt 
firmalarına satıyor.
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Çöpler çiçek oldu!

sonunda tamamlanan Çöpler 
Çiçek Olsun Projesi’nde, İTÜ ile 
yapılan ortak çalışma sonrası üre-
tilen kompost makinesiyle evsel 
atıkların organik kısımları ayrıştırı-
larak, organik gübreler üretilmiş, 
KentPlus sakinleri de bu gübreler-
le çiçekler dikmişti.

Ataşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
ve İTÜ dışında Çevre Koruma ve 
Ambalaj Atıkları Değerlendirme 
Vakfı (ÇEVKO) ile Unilever firma-
sının da katkı sunduğu projenin 
başından itibaren  KentPlus 3352. 
Ada yönetimi ve sakinleri de  ka-
tılımcı ve destekçi olarak projenin 
devamlılığını sağladılar.

Çöpler Çiçek Olsun Projesi, 
yalnızca geri dönüşüm ve çev-
re bilincini geliştiren bir proje 
olarak değil, aynı zamanda ikili 
toplama sistemine geçişte özgün 
bir pilot uygulama olarak değer-
lendiriliyor.

Ataşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü 
tarafından 2013 - 
2015 yılları arasında 
sürdürülen Çöpler 
Çiçek Olsun Projesi, 
geri dönüşümün 
yarattığı ekonomik 
kazanımların yanı 
sıra, çevre bilincinin 
gelişimine katkı sunan 
bir farkındalık projesi 
olması sebebiyle Altın 
Karınca Belediyecilik 
Ödülleri kapsamındaki 
“Yeşil Alan ve Çevre 
Yönetimi Hizmetleri” 
alanında ödül aldı.

Marmara Belediyeler 
Birliği tarafından bu yıl 
altıncısı düzenlenen Altın 

Karınca-İyi Belediyecilik Ödülleri, 
İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen 
törenle sahiplerini buldu. Conrad 
İstanbul Bosphorus Otel’in ev 
sahipliğinde düzenlenen organi-
zasyona Ataşehir Belediye Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Hışman, Ata-
şehir Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürü Ayten Kartal ve 
çok sayıda davetli katıldı.

Sekiz farklı kategoride gerçek-
leştirilen yarışmada, Afet Yöne-
timi, İmar Şehircilik ve Estetik, 
Kurumsal Yönetim ve Gelişim, 
Kültür ve Sanat, Toplum Düzeni 
ve Sosyal Hizmetler, Ulaşım ve 
Altyapı Hizmetleri, Yeşil Alan ve 
Çevre Yönetimi Hizmetleri, Ar-Ge 
ve İnovasyon gibi alanlarda başa-
rılı projeler değerlendirildi.

Uygulamacılar, bilim adamları 
ve özel sektör temsilcilerinden 
oluşan bir jürinin değerlendirdiği 
çalışmalarda başarılı belediyeler 
ödüllendirildi. Yüzlerce seçkin 
projenin katıldığı yarışmada top-
lam 88 ödül verildi.

Ataşehir Belediyesi’nin, Çöpler 
Çiçek Olsun Projesi, geri dönüşü-
mün yarattığı ekonomik kazanım-
ların yanı sıra, çevre bilincinin ge-
lişimine katkı sunan bir farkındalık 
projesi olması sebebiyle Altın 
Karınca - İyi Belediyecilik ödülüne 
değer bulundu.

Ödülü Ataşehir Belediye Baş-
kanı Battal İlgezdi adına, Belediye 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman 
Marmara Belediyeler Birliği ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş’ın elinden aldı.

2013 yılında Ataşehir KentPlus 
3352. Ada’da başlatılan ve 2015 

Haberler, www.atasehir.bel.tr adresinden derlenmiştir.
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geçtik, organizasyonlar yaptık.  
Bunun dışında televizyonlarda 
yayımlanmak üzere kamu spotları 
çektik, büyük marketleri çalışma-
larımıza dahil ettik, mahallelerde 
duyurular yaptık. Ve hâlâ katet-
memiz gereken çok yol var.”

Karakuş’a Ataşehir Belediyesi 
ile birlikte hayata geçirdikleri Çev-
re Gönüllüleri Projesi’ni de soruyo-
ruz. Birçok belediyeyle çalıştıklarını 
ama Ataşehir Belediyesi’nin yerinin 
başka olduğunu söylüyor Karakuş: 
“Ataşehir Belediyesi, çevreye karşı 

çok duyarlı. Bilinçlendirme çalış-
maları sırasında bize çok büyük 
katkıları oldu. Çevre Gönüllüleri 
Projesi’nde birlikte kapı kapı dola-
şıp kadınları bilgilendirdik, evle-
rindeki atık yağları dökmemelerini 
istedik. Ataşehir Belediyesi bir 
örnek bizim için. Onlar sayesinde 
ilçedeki atık yağ toplama oranımız 
yüzde 30 arttı. Bu, diğer illere ve 
ilçelere göre ciddi bir oran. Yine 
belediye ile birlikte yürüttüğümüz 
başka bir projemiz daha var. İnsan-
lar atık yağları toplayıp belediyeye 
veya belli noktalara getirirse çeşitli 
hediyeler veriyoruz, onları teşvik 
ediyoruz. Ataşehir Belediyesi 
haftada en az bir-iki kez saha de-
netimi yapıyor. Evlerden çok daha 
fazla yağ kullanılan restoranlar, 
oteller ve işletmeler denetleniyor. 
Denetimler sıklaşınca firmalar da 
hassas davranmaya başlıyor. Bu 
anlamda Ataşehir bizim için değer-
li ve özel bir belediye. Gittiğimiz 
her yerde adını anıp örnek gösteri-
yoruz ki diğer belediyeler de aynı 
çalışmaları yapsın.”

    BİYODİZEL SEKTÖRÜ   

Nihal Sözbir Karakuş, gelişmiş 
ülkelerde geri dönüşümün yıl-

dızı haline gelen biyodizel sektö-
rünün Türkiye’de yeni yeni düzene 
girmeye başladığını anlatıyor: 

“Gelişmiş ülkelerde atık yağlar-
dan yalnızca biyodizel üretilebilir. 
Başka bir şey yapılamaz, kesinlikle 
yasaklanmıştır.

Türkiye’de neredeyse biyodi-
zel dışında her şey yapılıyordu, 
azalmakla birlikte hâlâ yapılıyor 
maalesef. Örneğin sabunu ele ala-
lım. Atık yağlardan yapılan sabun 
kanser riski yaratır. Birçok yerde 
zeytinyağlı, doğal sabun diye 
satılan sabunlar sağlığa zararlı. İyi 
markaları bunun dışında bırakıyo-

rum. Mutlaka güvenilir markaların 
ürünlerini almak gerekiyor. Sadece 
sabun da değil. Atık yağları tekrar 
yemeklik yağa dönüştürüp sofrala-
rımıza getirenler bile oldu. 

Bu olumsuzlukların sebebi 
sektörün uzun süre denetimsiz ol-
masıydı. Denetim olmayınca kaçak 
yağ toplayıcıları çıkıyor ortaya. 
İnsanlar atık yağları hurdacı man-
tığı ile toplamaya alışmıştı. Üstü 
başı yağ içinde olan adamlar atık 
yağ topluyordu. O yağı alıp nereye 
sattıkları da belli değil. Bir seferin-
de İtalya, Almanya ve Fransa’daki 
biyodizel üretici ve toptancılarıyla 
sohbet ediyorduk, atık yağların 
kaçak toplanması ile ilgili sorunu-

muzu anlayamadılar, algılamakta 
zorluk yaşadılar. 

Neyse ki geçen yıl Atık Yağla-
rın Kontrolü Yönetmeliği değişti 
ve ‘Atık yağlar sadece biyodizel 
üretiminde kullanılabilir’ ibaresi 
nihayet bizde de yönetmeliğe 
girdi. Ayrıca ara toplayıcılara 
çeşitli zorunluluklar getirildi. 
‘Topluyorsan kendine mutlaka geri 
dönüşüm firması bulmak zorunda-
sın’ denildi. Artık bu yağın nereye 
gittiğini ibraz etmeleri gerekiyor. 
Yönetmelik henüz tam uygulanmı-
yor maalesef. Bir an önce tamamen 
uygulanmasını ve sağlığımızı 
tehdit eden, kaçak çalışan yerlerin 
kapatılmasını umuyorum.”

Kaçak toplanan atık yağlar 
sağlığımızı tehdit ediyor

Yağlar Kartepe’de işleniyor
Deha Biodizel, topladığı atık yağları, yıllık 
75 bin ton kapasitesi olan İzmit Karte-
pe’deki fabrikasında işliyor. Daha sonra 
bunları biyodizele dönüştürüp akaryakıt 
firmalarına satıyor.
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sonunda tamamlanan Çöpler 
Çiçek Olsun Projesi’nde, İTÜ ile 
yapılan ortak çalışma sonrası üre-
tilen kompost makinesiyle evsel 
atıkların organik kısımları ayrıştırı-
larak, organik gübreler üretilmiş, 
KentPlus sakinleri de bu gübreler-
le çiçekler dikmişti.

Ataşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
ve İTÜ dışında Çevre Koruma ve 
Ambalaj Atıkları Değerlendirme 
Vakfı (ÇEVKO) ile Unilever firma-
sının da katkı sunduğu projenin 
başından itibaren  KentPlus 3352. 
Ada yönetimi ve sakinleri de  ka-
tılımcı ve destekçi olarak projenin 
devamlılığını sağladılar.

Çöpler Çiçek Olsun Projesi, 
yalnızca geri dönüşüm ve çev-
re bilincini geliştiren bir proje 
olarak değil, aynı zamanda ikili 
toplama sistemine geçişte özgün 
bir pilot uygulama olarak değer-
lendiriliyor.

Ataşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü 
tarafından 2013 - 
2015 yılları arasında 
sürdürülen Çöpler 
Çiçek Olsun Projesi, 
geri dönüşümün 
yarattığı ekonomik 
kazanımların yanı 
sıra, çevre bilincinin 
gelişimine katkı sunan 
bir farkındalık projesi 
olması sebebiyle Altın 
Karınca Belediyecilik 
Ödülleri kapsamındaki 
“Yeşil Alan ve Çevre 
Yönetimi Hizmetleri” 
alanında ödül aldı.

Marmara Belediyeler 
Birliği tarafından bu yıl 
altıncısı düzenlenen Altın 

Karınca-İyi Belediyecilik Ödülleri, 
İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen 
törenle sahiplerini buldu. Conrad 
İstanbul Bosphorus Otel’in ev 
sahipliğinde düzenlenen organi-
zasyona Ataşehir Belediye Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Hışman, Ata-
şehir Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürü Ayten Kartal ve 
çok sayıda davetli katıldı.

Sekiz farklı kategoride gerçek-
leştirilen yarışmada, Afet Yöne-
timi, İmar Şehircilik ve Estetik, 
Kurumsal Yönetim ve Gelişim, 
Kültür ve Sanat, Toplum Düzeni 
ve Sosyal Hizmetler, Ulaşım ve 
Altyapı Hizmetleri, Yeşil Alan ve 
Çevre Yönetimi Hizmetleri, Ar-Ge 
ve İnovasyon gibi alanlarda başa-
rılı projeler değerlendirildi.

Uygulamacılar, bilim adamları 
ve özel sektör temsilcilerinden 
oluşan bir jürinin değerlendirdiği 
çalışmalarda başarılı belediyeler 
ödüllendirildi. Yüzlerce seçkin 
projenin katıldığı yarışmada top-
lam 88 ödül verildi.

Ataşehir Belediyesi’nin, Çöpler 
Çiçek Olsun Projesi, geri dönüşü-
mün yarattığı ekonomik kazanım-
ların yanı sıra, çevre bilincinin ge-
lişimine katkı sunan bir farkındalık 
projesi olması sebebiyle Altın 
Karınca - İyi Belediyecilik ödülüne 
değer bulundu.

Ödülü Ataşehir Belediye Baş-
kanı Battal İlgezdi adına, Belediye 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman 
Marmara Belediyeler Birliği ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş’ın elinden aldı.

2013 yılında Ataşehir KentPlus 
3352. Ada’da başlatılan ve 2015 

Haberler, www.atasehir.bel.tr adresinden derlenmiştir.
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İNSAN HİKÂYESİ

FRANSA’DAN 
ATAŞEHİR’E 
BİR RESSAMIN 
ÖYKÜSÜ

Kışın bir türlü gelmek bil-
mediği o gün, Ataşehir’de 
başlayan sağanak yağmur 

üzerimde duş etkisi yaratırken, 
kendimi Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi’nden içeri zor attım. Bir 
etkinlik saati değildi ama etrafta 
küçük çocuklar vardı. Randevum 
ikinci kattaydı; merdivenleri ağır 
ağır çıkmaya başladım. Üzerimde 
hem yağmurun hem de Ataşehir 
Ekspres’e bir ressamın öyküsünü 
yazacak olmanın ağırlığı vardı… 
Korkuluğa tutunup başımı kal-
dırdığımda, büyük bir dinginlikle 
duvara fırça darbelerini vuran 
ressamı gördüm… Çocuklardan 
bazıları yerlerine mıhlanmış bu 
ahengi izliyorlardı. 

Başındaki şapkayı görünce, 
“keşke biraz önce bende olsaydı, 
saçlarım bu kadar ıslanmazdı” 
diye bir iç geçirdim… 

“Boyalara yön veren ressamın 
üzerinde, bir önlük yerine kazak 
vardı; belki böyle daha rahat edi-
yordur”, diye düşündüm.

Bir elinde fırça, diğerinde 
boya kutusu, neredeyse duvarda 
dans ediyordu…Ben de çocuk-
lar gibi büyülenmiş, merdivenin 
başından ayrılamamıştım…

Orta yaşını çoktan devirmiş, 
belki de ikiye katlamak üzere 
olduğunu düşündüğüm ressam, 
duvardaki kadın figürünü her 
geçen saniye daha da belirginleş-
tiriyordu…

Hem yağmurun, hem de ressa-
mın etkisinden kurtulup kendime 
geldim; benim tanışmam gereken 
kişi; randevum var… 

Yanına gittim; ama fark etme-
di, edemedi.

Hay Allah!
Usulca “kolay gelsin” dedim. 

Sesin geldiği yere döndü ve 
elindeki boya kutusunu, fırçayı 

Babası ressam olmasına izin vermediği için 16 
yaşında Kayseri’deki evinden kaçıp Fransa’ya 
giden, yeteneğiyle ayakta kalıp Güzel Sanatlar 
Akademisi’ni bitiren ressam Mehmet Celalettin 
Pınar, tam 48 yıldır Fransa’da yaşıyor. Geçen 
ay Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nin ikinci 
katındaki dans atölyesinin giriş duvarında 
harika bir sanat eseri ortaya çıkaran Pınar, 
maceralı hayatını dergimize anlattı.

masaya bıraktıktan sonra  “mer-
haba” dedi.

Ne garip bir aksanı vardı 
“Ben ressam Mehmet Celalettin 
Pınar” derken... Bu Kayseri’den 
Fransa’ya uzanan, bir ressamın 
öyküsü… Bir “kaçış” öyküsü de 
diyebiliriz.

Kayseri’de Ziraat Bankası Mü-
dürlüğü yapan Mehmet Pınar’ın 
üç çocuğunda biri Mehmet Cela-
lettin Pınar, 1952 yılında hayata 
merhaba der. İki erkek kardeşin-
den biraz farklıdır ve resime olan 
ilgisi 12 yaşında başlar.. 

“Resim çizmek özgürlüktü be-
nim için” diyen Mehmet Celalet-
tin, 16 yaşına geldiğinde ressam 
olma isteği ayyuka çıkmış. 

16 yaşına geri dönüp baktığın-
da şöyle düşünüyordu:

“Artık yerimde duramazdım, 
ben bu mesleği yapmalıydım! 
Ressam olmalıydım, kafama koy-
muştum!”

ÇAĞLA GÜRSOY
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Duvar sanat eserine dönüşüyor
Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nin ikinci katın-
daki dans atölyesinin giriş duvarını bir sanat 
eserine dönüştüren ressam Pınar, bir elinde 
fırça, diğerinde boya kutusu, neredeyse duvarla 
dans ediyordu.

Mehmet Celalettin, ressam 
olmayı kafasına koymuştu, koy-
masına ama bir engel olabilirdi. 
Oysa, buraya kadar her şey güzel 
gidiyordu. Ama ya babası, babası 
ne derdi, bu düşüncesine. Düşün-
düğü gibi de oldu; baba Mehmet 
Pınar oğlunun asla ressam olmasını 
istemiyordu; “ressamlıktan ne ka-
zanacaktı ki, bu da meslek miydi?” 

Henüz mücadelenin ilk adımın-
da aşması gereken zorlu bir engel 
vardı; “baba engeli”

O günleri, “Çıldırmak üzere-
yim, çare arıyorum, babam ikna 
olmuyor!” diyerek anlatıyor Meh-
met Celalettin.

“Vakit tamam, bavulumu hazır-
ladım, kaçıyorum!”

Babasını ikna edebilmek için 
günlerce dil döker. Ama baba 
Mehmet Pınar, Nuh der, Peygam-
ber demez. Bir çare daha vardır; 
Fransa’da yaşayan amcasıyla ileti-
şime geçmek. Mehmet Celalettin, 
amcasıyla iletişime geçer ama bu 
süreç içinde, babasıyla olan tartış-
maları hiç bitmez:

“Babam ressam olmamı asla 

istemiyordu. Ama kabul etmeye 
mecburdu. Çünkü ben ressam 
olacaktım, kararımı vermiştim. 
Tutma, bırak beni, dedim ve kaçış 
planlarımı hazırladım.” 

Karşımda oturan 65 yaşındaki 
ressamın, 16 yaşına nasıl döndü-
ğünü , o günleri nasıl yaşadığını 
görüyordum. 65 yaşında, 16 
yaşındaki heyecanını, isyanını 
aktarıyordu.

“Vakit tamam, bavulumu hazır-
lamıştım, kaçıyordum!” 

Ressam olma hayali, resim 
çizme isteği ağır basmış ve Kay-
seri’den sessiz sedasız ayrılmıştı. 
Yardım edenleri vardı ama en 
önemlisi; babasının engeline rağ-
men büyüdüğü şehri, hayali için 
terk ediyordu.

Artık Fransa’daydı. Dilini, 
kültürünü bilmediği bu ülkede, 
çektiği yabancılığı ve yaşadığı 
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zorlukları,“Daha 16 yaşındaydım 
ve Fransızca ’ya dair hiçbir fikrim 
yoktu. Ama resim tutkum her 
şeyin üstesinden gelebilmeme 
destek oluyordu” diyordu.

Ve sonunda hayallerine giden 
yolculuğun ilk adımını Güzel Sa-
natlar Akademisi’ne girerek atan 
Mehmet Celalettin Pınar.

“Resim sanatına dair her şeyi 
öğrenmenin mutluluğunu yaşı-
yordum. İlk tablolarım burada 
gerçekleşti. Fırçaları kullanmayı, 
boya tekniğini, renkleri nasıl 
kullanmam gerektiğini ve daha 
birçok bilgiyi burada öğrendim.” 

1979 yılında eğitim hayatını 
başarıyla tamamlayan Mehmet 
Celalettin, hayallerine ulaşmanın 
mutluluğuyla ve belki de “başar-
dım” demenin gururuyla babasını, 
apar topar Fransa’ya çağırır. Dile 
kolay babasını en son Kayseri’den 
ressam olmak için kaçtığı günden 
saatler önce görmüştü. 

Mezun olduğundan bi haber 
olan babası, oğlunun hasretiyle 
Fransa’ya gelir. Mehmet Cela-
lettin, o günü şu sözlerle anlatır: 
“Çok heyecanlıydım. Babam ile 
yıllar sonra görüşecektim. Ba-
bamla karşılaştığımda ikimizde 
duygulandık. Sarıldık, hasret 
giderdik bir süre. Diplomayı 
göstererek, ‘ben ressam oldum 
baba’ dedim. Aslında hayallerimin 
peşinden giderek, kazandığım 
zaferin onurunu yaşıyordum o 
an. Babam o gün çok ağladı, tabi 
mutluluktan.”

1982’de ailesinin özlemine ve 
memleket hasretine daha fazla 
dayanamayıp temelli Türkiye’ye 
dönme kararı alır Mehmet Celalet-
tin. İşlemlere başlar, aynı kararlılık-
la Türkiye’ye döner…Türkiye’de , 
Fransa’da aldığı eğitim diploması-
nın karşılığı olmadığını öğrendiğin-
de büyük hayal kırıklığı yaşar. 12 
yıl sonra geldiği memleketinden, 
tekrar Fransa’ya dönmek zorunda 
kalır. Yaşamının 48 senesini sürdü-
receği şehire gider...

O günden bugüne, Türkiye’ye 

birkaç haftalığına iş için gelen 
Mehmet Celalettin, şimdi Musta-
fa Saffet Kültür Merkezi’nin ikinci 
katındaki dans atölyesinin giriş 
duvarında harika bir sanat eseri 
ortaya çıkarıyor. 

Bu muhteşem öykünün baş 
kahramanıyla tanışmak istiyorsanız, 
Mustafa Saffet Kültür Merkezi’n-
de fırçalar ve boyalarla içe içe bir 
ortamda onu bulabilirsiniz. Ama 
dergimiz sizlere ulaştığında o muh-
temelen burada olmayacak. Ama 
duvardaki resmini görüp, O’nun 

Çocuklar büyülendi
Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde Bir etkinlik 
saati değildi ama etrafta küçük çocuklar vardı. 
Çocuklardan bazıları yerlerine mıhlanmış bu 
ahengi izliyorlardı. 

mücadelesine tanıklık edebilirsiniz. 
O halde, bu öyküye Mehmet 

Celalettin’in sözüyle veda edelim:
“Hayaller var olduğu sürece 

insan yaşar, hayallerinizden sakın 
vazgeçmeyin, yaşamak güzel”

Umarız, bu öykü, hayallerinin 
peşinden gitmek isteyenlere ışık 
olur, yol olur.
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Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal 
Kumbara Projesi sayesinde hayırsever vatandaşlar bağışlamak 
istedikleri kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve battaniye gibi ürünleri 
kumbaralara bırakarak ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Kumbaralar 
sayesinde, her ay yüzlerce kişi toplanan eşyalardan faydalanıyor.

AAtaşehir Belediyesi Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlü-
ğü’ne bağlı Sosyal Kum-

bara Toplama Merkezi’nde hiç 
düşmeyen tempolu bir çalışma 
var.  Çamaşır makinesine yer-
leştirilen kıyafetler, merkez 
çalışanları tarafından yıkanıyor, 
kurutulup ütüleniyor; tek tek 
paketlenip ihtiyaç sahibi vatan-
daşlara ulaştırılıyor.

Merkezdeki giysiler, evimizin 
dolaplarında yer alan giysiler gibi 
düzenli, yeni sahipleriyle buluş-
mayı bekliyor.

Sosyal Kumbara Merkezi, 
Ataşehir’de ekonomik olanaksız-
lıklardan dolayı yeni eşya satın 
alamayan ihtiyaç sahiplerine yar-
dım etmek amacıyla üç yıl önce 
kuruldu. İsteyen vatandaşlar, artık 
ihtiyaç duymadıkları ama kullanı-
labilir durumda olan giysi, kitap, 
oyuncak ve diğer eşyaları kumba-
ralara bırakıyor. Kumbaralardan 
alınan eşyalar merkeze getirilip 
hazır hale getirildikten sonra ihti-
yaç sahibi vatandaşlara veriliyor.

43 yaşında üç çocuk anne-
si Leyla Öztel, iki yıldır Sosyal 
Kumbara Toplama Merkezi’nde 
kumbaralardan toplanan eşyaların 
kullanıma uygun olup olmadığının 
kontrolünü gerçekleştiriyor:

“Özellikle çocukların kullana-
cağı oyuncakların seçimine çok 

da bir ricası var: “Zaman zaman 
vatandaşlar hiçbir şekilde kullan-
maya elverişli olmayan eşyaları 
kumbaralara bırakabiliyor. Bağış-
çıların kullanılabilir durumda olan 
eşyaları bırakmaları bizim işimizi 
daha da kolaylaştıracak.”

Sosyal Kumbara Projesi’nden, 
yapılan başvurular doğrultusunda 
Ataşehir Belediyesi’nin yaptığı in-
celemeler sonucunda ilçe sınırları 
içinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 
vatandaşlar yararlanabiliyor.

Sosyal Kumbara Projesi bir 
süre sonra sosyal belediyeciliğin 
önemli adımlarından biri olacak 
gıda bankacılığına dönüşecek. 
Gıda bankacılığında ihtiyaç sahibi 
vatandaşlar ihtiyacı olan her türlü 
temizlik malzemesi, gıda, giysi 
gibi ürünleri temin edebilecek.

büyük bir özen gösteriyorum. 
Yeni doğmuş bebek kıyafetlerini, 
büyük özenle alınmış minik bebek 
pabuçlarını itinayla yıkıyor ve 
ütülüyorum. Bebek kıyafetlerini 
hazırlarken içimdeki manevi mut-
luğu kelimelerle tarif edemem. 
Bazen de bu eşyaların ardında 
kim bilir hangi hikayeler saklıdır 
diye düşünüyorum. Belki bu özen-
le alınmış beyaz bağcıklı pabuçları 
bir anne hiçbir zaman bebeğine 
giydirme şansına sahip olamadı. 
Düşünsenize bundan daha doku-
naklı ne olabilir!”

Merkezde sekiz aydır çalışan 
43 yaşındaki iki çocuk annesi Dil-
ber Deneri ise yaptığı işi  “Burada 
çalışmak tatlı bir yorgunluk” diye 
ifade ediyor. Deneri’nin kumbara-
lara eşya bırakan vatandaşlardan 

HABER

Kumbaraya bir çift 
minik pabuç düştü!

SERAP UÇAR

Leyla Öztel ve Dilber Deneri
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zorlukları,“Daha 16 yaşındaydım 
ve Fransızca ’ya dair hiçbir fikrim 
yoktu. Ama resim tutkum her 
şeyin üstesinden gelebilmeme 
destek oluyordu” diyordu.

Ve sonunda hayallerine giden 
yolculuğun ilk adımını Güzel Sa-
natlar Akademisi’ne girerek atan 
Mehmet Celalettin Pınar.

“Resim sanatına dair her şeyi 
öğrenmenin mutluluğunu yaşı-
yordum. İlk tablolarım burada 
gerçekleşti. Fırçaları kullanmayı, 
boya tekniğini, renkleri nasıl 
kullanmam gerektiğini ve daha 
birçok bilgiyi burada öğrendim.” 

1979 yılında eğitim hayatını 
başarıyla tamamlayan Mehmet 
Celalettin, hayallerine ulaşmanın 
mutluluğuyla ve belki de “başar-
dım” demenin gururuyla babasını, 
apar topar Fransa’ya çağırır. Dile 
kolay babasını en son Kayseri’den 
ressam olmak için kaçtığı günden 
saatler önce görmüştü. 

Mezun olduğundan bi haber 
olan babası, oğlunun hasretiyle 
Fransa’ya gelir. Mehmet Cela-
lettin, o günü şu sözlerle anlatır: 
“Çok heyecanlıydım. Babam ile 
yıllar sonra görüşecektim. Ba-
bamla karşılaştığımda ikimizde 
duygulandık. Sarıldık, hasret 
giderdik bir süre. Diplomayı 
göstererek, ‘ben ressam oldum 
baba’ dedim. Aslında hayallerimin 
peşinden giderek, kazandığım 
zaferin onurunu yaşıyordum o 
an. Babam o gün çok ağladı, tabi 
mutluluktan.”

1982’de ailesinin özlemine ve 
memleket hasretine daha fazla 
dayanamayıp temelli Türkiye’ye 
dönme kararı alır Mehmet Celalet-
tin. İşlemlere başlar, aynı kararlılık-
la Türkiye’ye döner…Türkiye’de , 
Fransa’da aldığı eğitim diploması-
nın karşılığı olmadığını öğrendiğin-
de büyük hayal kırıklığı yaşar. 12 
yıl sonra geldiği memleketinden, 
tekrar Fransa’ya dönmek zorunda 
kalır. Yaşamının 48 senesini sürdü-
receği şehire gider...

O günden bugüne, Türkiye’ye 

birkaç haftalığına iş için gelen 
Mehmet Celalettin, şimdi Musta-
fa Saffet Kültür Merkezi’nin ikinci 
katındaki dans atölyesinin giriş 
duvarında harika bir sanat eseri 
ortaya çıkarıyor. 

Bu muhteşem öykünün baş 
kahramanıyla tanışmak istiyorsanız, 
Mustafa Saffet Kültür Merkezi’n-
de fırçalar ve boyalarla içe içe bir 
ortamda onu bulabilirsiniz. Ama 
dergimiz sizlere ulaştığında o muh-
temelen burada olmayacak. Ama 
duvardaki resmini görüp, O’nun 

Çocuklar büyülendi
Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde Bir etkinlik 
saati değildi ama etrafta küçük çocuklar vardı. 
Çocuklardan bazıları yerlerine mıhlanmış bu 
ahengi izliyorlardı. 

mücadelesine tanıklık edebilirsiniz. 
O halde, bu öyküye Mehmet 

Celalettin’in sözüyle veda edelim:
“Hayaller var olduğu sürece 

insan yaşar, hayallerinizden sakın 
vazgeçmeyin, yaşamak güzel”

Umarız, bu öykü, hayallerinin 
peşinden gitmek isteyenlere ışık 
olur, yol olur.
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Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal 
Kumbara Projesi sayesinde hayırsever vatandaşlar bağışlamak 
istedikleri kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve battaniye gibi ürünleri 
kumbaralara bırakarak ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Kumbaralar 
sayesinde, her ay yüzlerce kişi toplanan eşyalardan faydalanıyor.

AAtaşehir Belediyesi Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlü-
ğü’ne bağlı Sosyal Kum-

bara Toplama Merkezi’nde hiç 
düşmeyen tempolu bir çalışma 
var.  Çamaşır makinesine yer-
leştirilen kıyafetler, merkez 
çalışanları tarafından yıkanıyor, 
kurutulup ütüleniyor; tek tek 
paketlenip ihtiyaç sahibi vatan-
daşlara ulaştırılıyor.

Merkezdeki giysiler, evimizin 
dolaplarında yer alan giysiler gibi 
düzenli, yeni sahipleriyle buluş-
mayı bekliyor.

Sosyal Kumbara Merkezi, 
Ataşehir’de ekonomik olanaksız-
lıklardan dolayı yeni eşya satın 
alamayan ihtiyaç sahiplerine yar-
dım etmek amacıyla üç yıl önce 
kuruldu. İsteyen vatandaşlar, artık 
ihtiyaç duymadıkları ama kullanı-
labilir durumda olan giysi, kitap, 
oyuncak ve diğer eşyaları kumba-
ralara bırakıyor. Kumbaralardan 
alınan eşyalar merkeze getirilip 
hazır hale getirildikten sonra ihti-
yaç sahibi vatandaşlara veriliyor.

43 yaşında üç çocuk anne-
si Leyla Öztel, iki yıldır Sosyal 
Kumbara Toplama Merkezi’nde 
kumbaralardan toplanan eşyaların 
kullanıma uygun olup olmadığının 
kontrolünü gerçekleştiriyor:

“Özellikle çocukların kullana-
cağı oyuncakların seçimine çok 

da bir ricası var: “Zaman zaman 
vatandaşlar hiçbir şekilde kullan-
maya elverişli olmayan eşyaları 
kumbaralara bırakabiliyor. Bağış-
çıların kullanılabilir durumda olan 
eşyaları bırakmaları bizim işimizi 
daha da kolaylaştıracak.”

Sosyal Kumbara Projesi’nden, 
yapılan başvurular doğrultusunda 
Ataşehir Belediyesi’nin yaptığı in-
celemeler sonucunda ilçe sınırları 
içinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 
vatandaşlar yararlanabiliyor.

Sosyal Kumbara Projesi bir 
süre sonra sosyal belediyeciliğin 
önemli adımlarından biri olacak 
gıda bankacılığına dönüşecek. 
Gıda bankacılığında ihtiyaç sahibi 
vatandaşlar ihtiyacı olan her türlü 
temizlik malzemesi, gıda, giysi 
gibi ürünleri temin edebilecek.

büyük bir özen gösteriyorum. 
Yeni doğmuş bebek kıyafetlerini, 
büyük özenle alınmış minik bebek 
pabuçlarını itinayla yıkıyor ve 
ütülüyorum. Bebek kıyafetlerini 
hazırlarken içimdeki manevi mut-
luğu kelimelerle tarif edemem. 
Bazen de bu eşyaların ardında 
kim bilir hangi hikayeler saklıdır 
diye düşünüyorum. Belki bu özen-
le alınmış beyaz bağcıklı pabuçları 
bir anne hiçbir zaman bebeğine 
giydirme şansına sahip olamadı. 
Düşünsenize bundan daha doku-
naklı ne olabilir!”

Merkezde sekiz aydır çalışan 
43 yaşındaki iki çocuk annesi Dil-
ber Deneri ise yaptığı işi  “Burada 
çalışmak tatlı bir yorgunluk” diye 
ifade ediyor. Deneri’nin kumbara-
lara eşya bırakan vatandaşlardan 

HABER

Kumbaraya bir çift 
minik pabuç düştü!

SERAP UÇAR

Leyla Öztel ve Dilber Deneri
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‘Biz bu mahalleyi 
ellerimizle kurduk’

Gecekondulaşma, özellikle 1960’lı ve 1970’li yıllarda bir Türkiye 
gerçeğiydi. Ekonomik durumu iyi olmayan insanlar, büyük 

kentlere göç etmiş ve tutunmaya çalışmışlardı. Bu tutunmanın 
bir ayağı da işte bu gecekondulardı. Hepsi yaşayacakları evleri 

kendileri inşa etti. Mustafa Kemal Mahallesi de Ataşehir’e 
bağlanmadan yıllar önce gecekondulaşmanın yoğun olarak 

yaşandığı bir bölgeydi. Tokatlı Rıza Bey ile Erzurumlu Hatayi 
Hanım’ın kaderlerini de işte bu mahalle belirledi. Bu ay Düzenli 

çiftinin evine konuk olduk. Hayat hikâyelerini, aşklarını, 
çocuklarını ve bugünlere nasıl geldiklerini dinledik. 
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O zamanlar Tokat’ın Atova 
ilçesine bağlı Bebekde-
re, 150 haneli bir köydü. 

Köyde yaşayanların çoğu hay-
vancılıkla uğraşırdı ve fakirdi. 
1955 yılında dünyaya gelen 
Rıza Düzenli, çocukluğundan 
şöyle söz ediyor: “Köyümüzde 
birkaç bakliyat ürünü dışında 
hiçbir şey üretilmiyordu. Yine de 
diğer köylere nazaran şanslıydık. 
Hiçbir şey olmadığı için toprak 
ağası da yoktu çünkü. Herkes 
kendi kendini bir şekilde idare 
ediyordu. Eskiden her şey saf 
ve temizdi bence. Yoksulluğa 
rağmen kimse kimseye zarar 
vermezdi. Elinde olan, olmayanla 
her şeyini paylaşırdı. Köyümüzde 

Yenisahra Mahallesi’nin yeni yeni kurulmaya başlandığı 
yıllarda Rıza Düzenli, mahalleyi arkasına alıp bir anı fotoğrafı 
çektirmek istemiş. Ortaya böyle bir görüntü çıkmış. Rıza 
Bey, fotoğrafa bakarken “Ayhan Işık’ı da İspanyol paça 
pantolonları da çok severdim” diyor. Sağ taraftaki fotoğraf 
ise Diyarbakır’da çektirilmiş. Rıza Bey, “Askerdeyken 
orduevinin resepsiyonuna bakan arkadaş bir yere gitmişti. 
Fırsat bu fırsat dedim, arkadaşıma poz verdim” diye gülüyor.

birleştireceği Hatayi Hanım da 
aynı zaman diliminde Erzurum’da 
onunla aynı kaderi paylaştı; 
okuyamadı. 1956 yılında dünyaya 
gelen Hatayi Hanım’ın babası kız 
çocuklarının okumasını yadırga-
yan adamlardandı: “Kader işte... 
Oysa abilerimin hepsi okuyordu. 
Bana da onlara bakıcılık yapmak 
düştü. Onlar güzel güzel okula 
giderken ben evin işlerini yapıyor-
dum. Küçücüktüm. Akşam oluyor, 
onlar eve geliyorlardı. Hepsi nasıl 
heyecanlı böyle. Gece yatıncaya 
kadar sınıfta yaşadıklarını anlatı-
yorlar, ödevler yapıyorlardı. Ben 
de onlara imrenerek bakıyordum. 
Bir gün sınıftaki öğretmen onlara 
bir şiir ezberlemelerini tembih-
lemiş. Geldiler, yüksek sesle şiir 
okumaya başladılar. Ancak bir 

taştan, iki gözlü bir evimiz vardı. 
Ben dört kardeşin en büyüğüy-
düm. Babam hayvancılık yapıyor-
du. Yazın ne kazanmışsak, kışın 
onunla idare ediyorduk. Daha altı 
yaşındaydım. Çobanlık yapmak 
üzere başka bir köye çalışmaya 
gittim. Hiç unutmam, yevmiyesi 
25 liraydı.  Ancak iş çok zordu. 
Çünkü çok küçük olduğum için 
kuzulara yetişemiyordum. 25 
kuzum vardı, hiçbirini kontrol 
edemedim. Bir hafta anca dayan-
dım. Köyüme geri döndüğümde 
abim hastalandı, bu kez onun ku-
zularına bakmak zorunda kaldım. 
Çobanlık yaparken yatılı okulu 
kazandım ama babamın parası 
olmadığı için gidemedim.”

Rıza Bey’in 
yıllar sonra hayatını  1976 

 1977 
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türlü ezberleyemiyorlar. Ben de 
onları yorganın altından dinliyor-
dum. Hırs yaptım, onların ezber-
leyemediği şiiri birkaç güne kadar 
ezberledim. Evin içinde gündüz 
kendi kendime o şiiri mırıldanıp 
aklımda tuttum. Sonra babamın 
evde olduğu bir vakit sandalyenin 
üzerine çıktım ve hepsine o şiiri 
okudum. Hiçbir şey olmamış gibi 
baktılar bana. Sonra işte öyle inat 
etmiştim ki, evin içinde kendi 
kendime okuma-yazma öğren-
dim.”

1970 yılının kışı çok kar yaptı. 
Rıza Bey, yine çalışmak üzere 
komşu köylerden birine gitmek 
zorunda kaldı. Bir arkadaşıyla 
birlikte iki metreyi bulan karların 
arasında bata çıka ilerlemeye 
başladı. Bunu yapmaları gereki-
yordu çünkü kendilerine emanet 
edilen hayvanların karnını bir an 
önce doyuracaklardı. İki arkadaş 
epeyce ilerledi. Kar şiddetini art-
tırırken onlar da yoldaki ağaçların 
uçlarını kesip keçilere yedirmeye 
başladı. İşte o gün Rıza Bey kom-
şu köyden de, kendi köylerinden 
de ayrılmaya, başka topraklarda 
yaşamaya karar verdi. Koyunları 
oracıkta  arkadaşına teslim edip 
geri döndü. O gün evinden çıkıp 
amcasının yanına, İstanbul’a gitti. 
İstanbul’da yaşadığı ilk yer Fikir-
tepe’ydi ve amcasının evi de bir 
gecekonduydu. 

Rıza Bey’in amcası Sular 
İdaresi’nde ustabaşıydı. Yeğeni-
nin eline üç-beş lira geçsin diye 
onu da yanına aldı. Su kanallarını 
kazarken yaz sıcağında kan ter 
içinde kalan işçilerin yanında biti-
yor, bardak bardak su satıyordu. 
Cebi biraz para görmüştü. Rıza 
Bey, kısa bir süre sonra başka bir 
akrabasının, dayısının yanına ta-
şındı. Dayısı Ecevit Mahallesi’nde 
kendine bir gecekondu yapmıştı. 
O dönem gecekondu inşa etmek 
çok yaygındı. Rıza Bey, eşyala-
rını toplayıp o eve girdi. Zaman 
kötüydü. Ülkede sağ-sol çatış-
ması giderek tırmanıyordu. Rıza 

            
Rıza Bey ve annesi Şehzade 
Düzenli (sol tarafta), ilerleyen 
yıllarda adı Mustafa Kemal 
olacak mahallede... Alttaki 
fotoğraf askerlik yıllarına ait. 
“Askerliğim çok şamatalı geçti” 
diyor Rıza Bey. Bulduğu her 
enstrümanı çalmasıyla övünüyor. 
En alttaki fotoğrafta da elinde 
bir bağlama görülüyor. Rıza 
Bey, bağlamayı çok seviyor. Ona 
bağlama çalmasını Zile’de bir 
bağlama ustası öğretmiş. Rıza 
Bey, Türkiye’de bağlamayı en 
iyi çalanın Neşet Ertaş olduğunu 
söylüyor.

Bey, ilk kez böyle bir gerginliğe 
şahit olduğunu anlatarak o yılları 
şöyle hatırlayacaktı: “O çatışmalı 
dönemde bile insanların birlik ve 
beraberlik içinde olduğunu göz-
lemliyordum. Özellikle yaşadığım 
yer çok ilginçti. Hepimiz ayakta 
kalmak için başka başka köyler-
den gelmiştik. Kimsenin kimsesi 
yoktu. Belki de bu yüzden Diyar-
bakırlısı, Tokatlısı, Trabzonlusu 
aynı kaderi paylaşıyordu. Herkes 
birbirine sarıldı. Örneğin Mustafa 
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O zamanlar Tokat’ın Atova 
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li geldi. Hat bağlayacaklardı. 
İşgüzar görevliler “Sen gençsin, 
şu direğe çıkabilirsin” dedikten 
iki dakika sonra Rıza Bey tırman-
maya başladı. Direğin tepesinde 
elindeki kabloyu düşürdü, aşağı 
inerek yerden aldığında talihsiz 
bir olay yaşandı. Görevlilerden 
biri onun indiğini fark etmeye-
rek akım verdi. Elektrik akımına 
çarpılıp yere kafa üstü düşen Rıza 
Bey adeta ölümden döndü. Beş 
gün komada, 22 gün hastanede 
kaldı. Bu olaydan sonra mes-
lekten soğumak yerine daha da 
hırslandı Rıza Bey, işin inceliklerini 
yanındaki ustalardan öğrendi. Bu 
arada Tokat’taki anne ve babası 
köylerinde artık durmak isteme-
miş, çocuklarının yanında olmayı 
tercih etmişti. Ailenin tamamı 
artık bugünkü Ataşehir’deydi...

Gelelim Hatayi Hanım’a... 
Erzurum’dan göç edip Ataşe-
hir’de gecekondu yapan abi ve 
ablalarının yanına gelen Hatayi 
Hanım, büyük şehirdeki yeni yaşa-

askerde ortaya çıktı. Acemi birliği 
Balıkesir’de, usta birliği ise Di-
yarbakır’daydı. Diyarbakır Ordu-
evi’ndeki komutanı onu kalorifer, 
su ve elektrik tesisatlarının bakımı 
için görevlendirdiğinde, “Ben o 
işlerden anlamıyorum” demedi. 
Yaptı. Geçimini elektrik tesisatçı-
lığından sağlayabileceğini de işte 
o zaman anladı. 20 ay askerlik 
yaptıktan sonra İstanbul’a döndü. 
Bir gün mahallelerine Elektrik 
İdaresi’nden bir grup görev-

Rıza Bey, askerden döndükten sonra ilk 
iş olarak köyüne gitmiş. Herkesle hasret 
giderdikten sonra özlediği, doğduğu 
topraklara uzaktan bakmak istemiş. Ortaya 
böyle bir kare çıkmış.

Kemal Mahallesi’ne ilk kazma-
yı Tokatlılar vurmuştur. Ama o 
evlere sadece Tokatlılar değil 
başka kentlerden gelen insanlar 
da oturdu. Kimin parası yoksa di-
ğerleri ona yardım etti. İnsanlar, 
elleriyle tuğla taşıyıp harç yapıp 
bir sürü insanın başını sokacak 
evler yaptı. Bizim mahalle de 
böyle vücut buldu.”

O güne kadar basit işlerde 
çalışan Rıza Bey’in elinin tamirat 
ve elektrik işlerine yatkın olduğu 

 1977 

 1978 

 1977 

Burası, Rıza Bey’in doğduğu Bebekdere Köyü. Köylüler o yıllarda su ihtiyacını işte bu çeşmeden 
sağlarmış. Köydeki herkes çeşmenin yanındaki alanı ‘yunak’ olarak kullanırmış, burada giysilerini 
kül ile yıkarmış. Sağ taraftaki ise askerlik arkadaşı Cemil Özçetin ile bir anı fotoğrafı. 
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ma adapte olmaya çalışıyordu. 
Eve biraz para getirmek için bir 
konfeksiyon atölyesinde iş buldu. 
Ablasının kocası da elektrikçiydi. 
O da Rıza Bey’in yakın arkadaş-
larından biriydi. Tanışmaları da 
onun üzerinden oldu. Rıza Bey, 
Hatayi Hanım’ı beğenmiş ama 
kimseye açılamamıştı. Sürek-
li bir bahaneyle eve ziyarete 
gelişi, kimse tarafından şüpheyle 
karşılanmadı. Hatayi Hanım, Rıza 
Bey’in kendisini türkülerle kandır-
dığını söylüyor. Çünkü o türküleri 
çok severmiş. Rıza Bey de çok iyi 

bağlama çalıp bunları okuduğun-
da mest olurmuş: “Konfeksiyon 
atölyesinden eve geldiğimde bir 
de bakıyordum salonun ortasına 
kurulmuş bağlama çalıyor. Hemen 
her gün Rıza’yı görmeye başla-
dım. Ablamlara saz çalıyordu ama 
göz ucuyla da beni süzüp duru-
yordu. Sonra bu, bana sevdiğim 
tüm türküleri çalıp kaset yapmış. 
Ablama verirken de içine bir fo-
toğraf koymuş. Resmen 
beni türkülerle kandırdı. 
Ama gerçekten yakışıklı 
adamdı.”

Hatayi Hanım’ın ablasının 
kocası bir gün Rıza Bey’e “Biz 
niye bacanak olmuyoruz?” diye 
sorunca Rıza Bey’in gözleri parla-
dı. Kız istemeye gittiler. Her şey 
iyi geçti. 1979’da nişanlandıkla-
rında yaşayacakları gecekonduyu 
yine Mustafa Kemal Mahallesi’n-
de yapmaya karar verdiler. 1980 
yılının Şubat ayında da hayatlarını 
birleştirdiler. Hatayi Hanım ilk 
çocukları Taylan’a hamileydi. Dü-
ğünde takılan altınları bozdurup 
gecekondu için kolları sıvadılar. 
Çift Topkapı’dan iki kamyon tuğla 
alıp arsalarının önüne koydu. 
Sabah uyandıklarında tuğlaların 
yerinde yeller esiyordu, hepsi 
çalınmıştı. O günü anlatan Ha-
tayi Hanım, kimseyi suçlamıyor, 
“Herkes o zamanlar garibandı” 
diyor. Düzenli çifti de uzunca süre 

 1984 

Bugün Aile Albümü’ne konu olan Mustafa Kemal 
Mahallesi’ndeki evin ilk temeli böyleymiş. 36 
yıl önce Rıza ve Hatayi Düzenli, çok zorluklar 
çekerek bu evi hayata geçirmiş. Önce düğünden 
kalan takıları satıp Topkapı’dan tuğla almışlar. O 
tuğlaları evlerinin önüne koyduktan bir gün sonra 
yerinde yeller estiğini fark etmişler. Yılmamışlar. 
Elleriyle bu evi bir şekilde yapmışlar. 
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Kirvelerinin sünnet töreninden bir kare... 
Rıza Bey, oğlu Taylan’a sarılarak objektife 
poz vermiş. Hatayi Hanım da diğer tarafta 
ona eşlik etmiş. Sağ taraftaki karede Hatayi 
Hanım’ın annesi Firdevs Yılmaz var. Rıza Bey, 
onun hakkında “Çok iyi bir insan” diyor. 
Firdevs Hanım bugün 89 yaşında. Hala yazları 
Erzurum’da, kışları ise İstanbul’da kalıyor.
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evi’ndeki komutanı onu kalorifer, 
su ve elektrik tesisatlarının bakımı 
için görevlendirdiğinde, “Ben o 
işlerden anlamıyorum” demedi. 
Yaptı. Geçimini elektrik tesisatçı-
lığından sağlayabileceğini de işte 
o zaman anladı. 20 ay askerlik 
yaptıktan sonra İstanbul’a döndü. 
Bir gün mahallelerine Elektrik 
İdaresi’nden bir grup görev-

Rıza Bey, askerden döndükten sonra ilk 
iş olarak köyüne gitmiş. Herkesle hasret 
giderdikten sonra özlediği, doğduğu 
topraklara uzaktan bakmak istemiş. Ortaya 
böyle bir kare çıkmış.

Kemal Mahallesi’ne ilk kazma-
yı Tokatlılar vurmuştur. Ama o 
evlere sadece Tokatlılar değil 
başka kentlerden gelen insanlar 
da oturdu. Kimin parası yoksa di-
ğerleri ona yardım etti. İnsanlar, 
elleriyle tuğla taşıyıp harç yapıp 
bir sürü insanın başını sokacak 
evler yaptı. Bizim mahalle de 
böyle vücut buldu.”

O güne kadar basit işlerde 
çalışan Rıza Bey’in elinin tamirat 
ve elektrik işlerine yatkın olduğu 

 1977 

 1978 

 1977 

Burası, Rıza Bey’in doğduğu Bebekdere Köyü. Köylüler o yıllarda su ihtiyacını işte bu çeşmeden 
sağlarmış. Köydeki herkes çeşmenin yanındaki alanı ‘yunak’ olarak kullanırmış, burada giysilerini 
kül ile yıkarmış. Sağ taraftaki ise askerlik arkadaşı Cemil Özçetin ile bir anı fotoğrafı. 
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ma adapte olmaya çalışıyordu. 
Eve biraz para getirmek için bir 
konfeksiyon atölyesinde iş buldu. 
Ablasının kocası da elektrikçiydi. 
O da Rıza Bey’in yakın arkadaş-
larından biriydi. Tanışmaları da 
onun üzerinden oldu. Rıza Bey, 
Hatayi Hanım’ı beğenmiş ama 
kimseye açılamamıştı. Sürek-
li bir bahaneyle eve ziyarete 
gelişi, kimse tarafından şüpheyle 
karşılanmadı. Hatayi Hanım, Rıza 
Bey’in kendisini türkülerle kandır-
dığını söylüyor. Çünkü o türküleri 
çok severmiş. Rıza Bey de çok iyi 

bağlama çalıp bunları okuduğun-
da mest olurmuş: “Konfeksiyon 
atölyesinden eve geldiğimde bir 
de bakıyordum salonun ortasına 
kurulmuş bağlama çalıyor. Hemen 
her gün Rıza’yı görmeye başla-
dım. Ablamlara saz çalıyordu ama 
göz ucuyla da beni süzüp duru-
yordu. Sonra bu, bana sevdiğim 
tüm türküleri çalıp kaset yapmış. 
Ablama verirken de içine bir fo-
toğraf koymuş. Resmen 
beni türkülerle kandırdı. 
Ama gerçekten yakışıklı 
adamdı.”

Hatayi Hanım’ın ablasının 
kocası bir gün Rıza Bey’e “Biz 
niye bacanak olmuyoruz?” diye 
sorunca Rıza Bey’in gözleri parla-
dı. Kız istemeye gittiler. Her şey 
iyi geçti. 1979’da nişanlandıkla-
rında yaşayacakları gecekonduyu 
yine Mustafa Kemal Mahallesi’n-
de yapmaya karar verdiler. 1980 
yılının Şubat ayında da hayatlarını 
birleştirdiler. Hatayi Hanım ilk 
çocukları Taylan’a hamileydi. Dü-
ğünde takılan altınları bozdurup 
gecekondu için kolları sıvadılar. 
Çift Topkapı’dan iki kamyon tuğla 
alıp arsalarının önüne koydu. 
Sabah uyandıklarında tuğlaların 
yerinde yeller esiyordu, hepsi 
çalınmıştı. O günü anlatan Ha-
tayi Hanım, kimseyi suçlamıyor, 
“Herkes o zamanlar garibandı” 
diyor. Düzenli çifti de uzunca süre 

 1984 

Bugün Aile Albümü’ne konu olan Mustafa Kemal 
Mahallesi’ndeki evin ilk temeli böyleymiş. 36 
yıl önce Rıza ve Hatayi Düzenli, çok zorluklar 
çekerek bu evi hayata geçirmiş. Önce düğünden 
kalan takıları satıp Topkapı’dan tuğla almışlar. O 
tuğlaları evlerinin önüne koyduktan bir gün sonra 
yerinde yeller estiğini fark etmişler. Yılmamışlar. 
Elleriyle bu evi bir şekilde yapmışlar. 

 1980 

 1988 

Kirvelerinin sünnet töreninden bir kare... 
Rıza Bey, oğlu Taylan’a sarılarak objektife 
poz vermiş. Hatayi Hanım da diğer tarafta 
ona eşlik etmiş. Sağ taraftaki karede Hatayi 
Hanım’ın annesi Firdevs Yılmaz var. Rıza Bey, 
onun hakkında “Çok iyi bir insan” diyor. 
Firdevs Hanım bugün 89 yaşında. Hala yazları 
Erzurum’da, kışları ise İstanbul’da kalıyor.
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geçim sıkıntısı çekti. Ama yılma-
dılar. Rıza Bey, en küçük kardeşini 
yanına alarak o evi elleriyle gece 
gündüz inşa etmeyi başardı. Artık 
başlarını sokacak bir evleri vardı.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin 
yaşandığı zamanlar... Rıza Bey, 
darbenin olduğu gün karısıyla 
birlikte bacanağındaydı. Baldızı 
sabah erkenden kahvaltılık almak 
isteyince, Rıza Bey, “Bırak, ben 
alırım” dedi. Dışarı çıktı. Bakkal ka-
palıydı. Evdekilere sakince “Darbe 
olmuş galiba” deyince çatal bıçak 
sesleri birden durdu. Bütün evlerin 
camları, dükkanların kepenkleri 
kapalıydı. Düzenli çifti o günü 
orada geçirdi. Kısa bir süre sonra 
askerler, aranan birine benzediği 
için Rıza Bey’i durdurdu, gözaltına 
aldı: “Aranan adamın fotoğrafını 
gösteriyorlar, ‘Bu ben değilim’ 
diyorum sürekli. Bir türlü derdimi 
anlatamadım. Yılbaşı gecesi beni 
24 saat içeride tuttular. Sonra bir 
komiser geldi, diğerlerine benim 
aranan adama hiç benzemediğimi 
söyledi, bıraktılar.”

Rıza Bey, çok kitap okurdu. 
Evin her yerinde onun kitapları 
vardı. Hatayi Hanım bir gün ziya-
retine gelen birinin evde rutubet 
kokusu olduğunu söylemesi 
üzerine Rıza Bey’in ilkokuldan 
beri biriktirdiği bütün kitapları 

sobada yaktı. Çünkü odun, 
kömür alacak paraları yoktu. 
Özellikle Osmanlı tarihine meraklı 
olan Rıza Bey, o gün yakılmayan 
kitaplarından birini gösteriyor; 
“Hala araştırmayı, okumayı çok 
seviyorum” diyor.

Çiftin ikinci çocuğu Özge, 
1985’te dünyaya geldi. Rıza Bey, 
o yıllarda elektrik teknisyenliği 
belgesini alıp birçok fabrikada, in-
şaatta çalışıp evine para götürdü. 
Aile 1990 yılına kadar çok zor-
luk çekse de sonra her şey yerli 

yerine oturdu. Çocuklarını iyi bir 
şekilde yetiştirdiler. Hepsi de bu 
hikayenin geçtiği evde büyüdüler. 
Taylan bir ilaç fabrikasında mü-
messil oldu, iki torun verdi onlara. 
Özge mutlu bir ev kadını oldu, 
onun da bir çocuğu oldu. Şimdi 
tüm aile nice iyi-kötü güne tanıklık 
etmiş bu bahçeli evde toplanıp 
ağaçların altında çaylarını içiyor. 
Hepsi de bu mahalleyi ve mahalle-
nin insanlarını çok seviyor.

Düzenli çiftinin oğulları Taylan’ın en mutlu 
günü... Fotoğrafın en sağında kızları Özge 
bulunuyor. Hatayi Hanım, gelinini çok 
sevdiğini ve oğlunun o gün çok mutlu bir 
yuva kurduğunu anlatıyor. Sağdaki fotoğrafta 
yine Rıza Bey ve Hatayi Hanım var. Bu kareyi 
çektirdiklerinde 26 yıllık evlilermiş. 

 2003 

 2016 

 2004 
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Sıradan bir diş sağlığı merkezinde değiliz. 
Ortodontist Barış Ünlü’nün sadece Türklerin 
değil, Avrupalıların da diş sağlığı ile ilgilendiği 
adeta bir mühendislik harikası, uzay 
üssündeyiz. Ünlü, “Avrupa standartlarında 
bir klinik kurmazsanız, Avrupa’dan hasta 
getiremezsiniz. Avrupa’da bile böyle bir yer 
yok. Ben işimi iyi yaparak ülkeme hizmet etmek 
istiyorum, bu anlamda sağlık turizmi için 
elimden geleni yapıyorum” diyor.

AVRUPALI 
HASTALARI 
ATAŞEHİR’E 
TAŞIYOR

Ataşehir’de bulunan Den-
talprof, ne sıradan bir 
ortodonti merkezi ne de 

burayı kuran Barış Ünlü sıradan 
bir ortodontist. Onun yaptığı 
işi anlatmadan önce enteresan 
hayatından bahsedelim. Ünlü, 
47 yaşında. Annesi iktisatçı, 
babası Ankara Siyasal Bilgiler 
Fakültesi mezunu. ABD’de tıp 
doktoru olan bir ablası var. Barış 
Ünlü, Adana Anadolu Lisesi’nde 
kendi tabiriyle ‘çıkıntı bir tip’ti. 
Lisede hocalarından biri aya-
ğıyla tempo tuttuğu için tokat 
attığında ortalığı birbirine kattı, 
öğretmene “Bana vuramazsınız, 
buna hakkınız yok” diye çıkışınca 
okuldan uzaklaştırma cezası aldı. 

O tempo tuttuğu ayağını yıllar 
sonra Uludağ’da geçireceği kaza 
sonrası bir daha oynatmakta 
güçlük çekeceğini bilmiyordu.

Liseyi bitirdikten sonra ab-
lası gibi tıp fakültesine gitmek 
istemedi. Babası heykel yapardı, 
belki el yeteneğinin kaynağında 
böyle bir genetik miras vardı. 
Ünlü, “Evde ne vakit bir şeyler 
bozulsa tamir ederdim. El yete-
neğim olduğunu iyi biliyordum. 
Hala da öyleyimdir. Herhangi bir 
cihazı koyun önüme, onu açar, 
tekrar toplarım. Ünlü, belki de 
bu yüzden Marmara Üniversi-
tesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne 
gitmeye karar verdi. Fakülteyi 
1987’de bitirdi. 1998’de orto-

donti alanında ihtisas yaptı. Aynı 
yıl büyük çabalarla küçük bir 
muayenehane açtı:

“Ataşehir yeni yeni kuru-
luyor... Ben de günde iki-üç 
arabanın geçtiği bir sokakta 
ilk yerimi açtım, diş hekimliği 
yapmaya başladım. Türk malı bir 
diş ünitesi almıştım. Bir yıl ge-
ce-gündüz çalıştım. İşim bitiyor, 
klinikte uyuyordum. Sonra böyle 
olmayacak dedim, kiralık bir eve 
çıktım. Bir süre sonra o kliniğin 
bulunduğu binayla ilgili problem-
ler yaşamaya başlayınca yeni bir 
atılım yapmak şart dedim. Büyük 
bir borcun altına girerek Avru-
pa’da bile zor bulunan ortodonti 
merkezi Dentalprof’u kurdum. 
Ortodontist, öncelikle hastanın 
sağlıklı dişlere sahip olmasını 
sağlar. Çocukken yüzündeki 
herhangi bir deformite, eksiklik 
varsa ya da dental sağlığında 

 BARIŞ ÜNLÜ 
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AVRUPALI 
HASTALARI 
ATAŞEHİR’E 
TAŞIYOR

herhangi bir kötü gidişat varsa 
onu öngörür ve önlemlerini aldı-
rır. Oturmuş bir problem varsa 
onu tedavi eder. Mevcut iskelet-
sel bir sorun varsa onun cerrahi 
işini planlar. Bize sadece bunun 
için yurtdışından bir sürü hasta 
geliyor. Ortodonti işini birkaç 
uzmanla birlikte yapmanız gere-
kir. Benimle birlikte burada 30 
kişinin daha çalışmasının nedeni 
bu. Çünkü bu iş, dünyanın en 
gelişmiş ülkelerinde bu şekilde 
yapılıyor.”

Ünlü, detayları seven biri. 
Bu kliniğin her ayrıntısını “elim, 
ayağım” diye nitelendirdiği 
mühendis arkadaşı Mutlu Tunç 
ile birlikte tasarlamış. Onu beyin 
takımının başı ilan etmiş. Klinik-
teki odalarda insan sağlığına 
zararlı hiçbir materyal kullanıl-
mamış. Her odanın, her labo-
ratuvarın havası günde beş kez 

özel bir havalandırma sistemiyle 
değiştiriliyor. Tedaviler sırasında 
kullanılan sular, özel bir filtreden 
geçirilerek veriliyor. Hastaların 
dişleri dijital sistemle ölçülüyor, 
tarama cihazları filmleri üç bo-
yutlu ve renkli bir şekilde anında 

çıkarıyor, aynı gün protez hizmeti 
yapılabiliyor. Dişlerin dizaynı üç 
boyutlu olarak anında gerçekle-
şebiliyor. Buradaki laboratuvara 
Türkiye’nin her yerinden hekim-
ler gelip ortodonti eğitim alıyor. 
Yurtdışında bile böyle bir hizme-

tin verilmediğini anlatan Ünlü 
şöyle devam ediyor:

“Avrupa’da bu hizmetin kar-
şılığında çok daha ciddi paralar 
harcamak zorundasınız. Avrupalı 
da orada 50 bin euro vereceği-
me, gider 10 bin euro verir aynı 

işi Türkiye’de yaptırırım diyor, 
bize geliyor. Avrupa’dan hasta 
getirebilmeniz için belli stan-
dartları karşılıyor olmanız gerek. 
Havanın değişiminden yerlerin 
kaymazlığına, hijyenik alanların 
dizaynından bilgi güvenliğine 

Hiçbir zaman kendimi hastadan daha 
akıllı görmedim. Çünkü bu işte hastayı 

kandıramazsınız. Yaptığınız bir hata eninde 
sonunda ortaya çıkar. İyi iş yaparsanız onu da fark 
ederler ama. Eğer işinizi iyi yapıyorsanız hasta onu 
takdir edip çevresini de size getirir.

Hedef yurtdışındaki hastalar
Ortodondist Barış Ünlü’nün amacı yurtdışından daha çok hasta getirip Türki-
ye’nin dental turizmine daha fazla katkıda bulunmak. Fiyatlar yabancı kliniklere 
göre daha düşük olduğu için yurtdışından büyük talep olduğunu söyleyen Ünlü, 
Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini değerlendiremediğini düşünüyor.
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‘10 metrelik 
inşaat çukuruna 
düştüm’

“Yıl 2002. Yılbaşı. Uludağ’da kar 
motosikletine biniyordum... 

O zamana kadar Türkiye carting 
şampiyonasında ilk beşteyim. 
Go-kart, windsurf yapıyorum... 
Adrenalin delisiyim. Ancak anne 
sözü dinlemedim. Uludağ’daki 
makinaların o kadar iyi olmadığı-
nı düşünemedim. Kar motosikle-
tiyle giderken derinlik algım yok 
oldu, 10 metrelik bir inşaat çu-
kuruna düştüm. Normalde bana 
bir şey olmazdı ama arkamda biri 
vardı. Gidonu bırakmadığım için 
sırt üstü düştüm. Omurilik felci 
geçirdim. Şimdi beş yüz metre 
yürüsem beş kilometre koşmu-
şum gibi yoruluyorum. Annem o 
zamanlar kar motosikletiyle çık-
ma demişti, dinlemedim. Demek 
içine doğmuş. Açtığım davayı da 
kaybettim. Ancak yenilmedim. 

Kendimi hiçbir zaman sandalyeye 
bağımlı hissetmedim. Hatta bir 
süre sonra giyilebilen robotik 
yürüteçlerden bir tane alacağım 
ve dışarda onunla dolaşacağım. 
Adrenalin tutkumu şimdilik 
burayı geliştirmek için kredi 
alarak gideriyorum. Borçlar biraz 
azalınca ilk yapacağım şey dört 
tekerlekli karda gidebilen üstü 

korumalı bir araç almak olacak. 
Kayağa da gideceğim. Hiçbir 
şekilde hayatımı değiştirmeye 
niyetim yok. Buraya gelen hasta-
lar beni bu şekilde gördüklerinde 
yadırgamıyor. Çünkü insanlar 
size davranışınıza göre davranır. 
Yetersiz gibi davranırsanız onlar 
da size öyle bakarlar. Ben kendimi 
hiç yetersiz hissetmedim.” 

kadar birçok detayı halletmiş 
olmalısınız. Burada hepsi var. Ben 
de memleketime bu şekilde katkı 
sağlıyorum. Türkiye’nin dental ya 
da medikal turizm alanında çok 

büyük avantajları var. Fiyat ve 
kalite olarak Avrupa’yı sollaya-
biliriz. Düşünün, sadece Maca-
ristan’ın, Avrupa’nın ortasında 
olduğu için yıllık 8 milyar dolar 

dental turizm girdisi var. Oysa ül-
kemizin bütün turizm geliri yılda 
12 milyar doları ancak buluyor. 
Bu ülkeye en az 2-3 milyar dolar 
daha dental turizmden para ge-
lebilir. Ben böyle bir hayalin peşi-
ne düştüm. Herkese örnek olmak 
istiyorum. Yavaş yavaş, kaliteli 
işlere imza atmayı, burada Türk 
hekimi yetiştirmeyi hedefliyo-
rum. Ben bilgiyi paylaşmayı çok 
seviyorum. Burada eğitimler de 
veriyoruz. Mutlu Bey ile bir içerik 
hazırladık. İtalya’da bir üniver-
site bunu MasterCard programı 
olarak kabul etti ve bizim orada 
İtalyan hekimlere ders vermemizi 
istiyorlar. Biz oraya buradan da 
30 kişilik ekip
Dentalprof’ta Barış Ünlü ile birlikte 30 kişi 
çalışıyor. Ünlü, “30 kişiyiz, çünkü ortodonti ekip 
işidir. Dünyanın gelişmiş ülkelerindeki klinikler 
de bu şekilde çalışırlar” diyor. 
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öğrenci götüreceğiz, eğitimler 
vereceğiz”

Ünlü, dokuz yıldır burada 
hizmet veriyor. Bu kadar kısa bir 
sürede Avrupa’da bile çok tanınır 
hale geldiğini anlatıyor. Bu işin 
inceliğini ise şöyle açıklıyor: “Biz 
hiç reklam yapmadık. Her hasta 
başka hastaları getirdi bize. Ger-
çek büyüme budur bence. Diğer 
türlü para harcayıp ilan verirsiniz, 
büyüdüm sanırsınız, ilan bittiğin-
de aşağı düşersiniz. Bu işin ince-
liği işini iyi yapmaktan geçiyor. 
Hiçbir zaman kendimi hastadan 
daha akıllı görmedim. Çünkü 

bu işte hastayı kandıramazsınız. 
Yaptığınız bir hata eninde sonun-
da ortaya çıkar. İyi iş yaparsanız 
onu da fark ederler ama. Belli 
bir standardın üzerinde işinizi 
iyi yapıyorsanız hasta onu takdir 
edip çevresini de size getirir. en 
ne yapıyorsam ülkeme faydasını 
düşünerek yapıyorum. Herkes işi-
ne sahip çıkmalı. Zor zamanlarda 
sonuna kadar çalışmalı. Yılda en 
az beş kez yurtdışına çıkıyorum. 
Dünyanın hiçbir yerinde ben ül-
kemdeki kadar mutlu ve huzurlu 
değilim. Diş sağlığı hizmetini biz 
neden yurtdışına satmayalım? 

Büyük bir talep var. Hastalar 
buraya gelsinler istiyorum, hatta 
memnun ayrılsınlar ve çevresin-
deki insanları da getirsinler.”

Anında diş dizaynı
Dentalprof’ta hastaların dişleri dijital sistemle 
ölçülüyor, tarama cihazları filmleri üç boyutlu 
ve renkli bir şekilde çıkarıyor, aynı gün protez 
hizmeti verilebiliyor. Dişlerin dizaynı üç boyutlu 
olarak anında gerçekleşebiliyor.
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Hasta ve yakınlarına 
kucak açan konuk evi
Yaşadığı yerin dışında sağlık hizmeti alanların birçoğu konaklama 
sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Kuşkusuz otelde kalmak bir seçenek. 
Ancak ekonomik durumunuz buna izin vermiyorsa sıkıntılı günler sizi 
bekliyor demektir. Ataşehir Belediyesi, vatandaşların bu sorununu 
çözmek için Anadolu’dan İstanbul’a tedaviye gelen hasta ve yakınlarının 
ücretsiz konaklayacakları Bahriye Üçok Hasta Konuk Evi’ni altı yıl önce 
hizmete açtı. Ataşehir Belediyesi Sağlık Merkezi ile aynı binada hizmet 
veren konuk evini gezdik, misafirlerinin öyküsünü dinledik.
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Hasta ve yakınlarına 
kucak açan konuk evi

Her ay Tavşanlı’dan İstanbul’a
İki yıl önce aniden bir beyin rahatsızlığı geçiren 
ve tedavisi için ayda bir Kütahya Tavşanlı’dan 
İstanbul’a gelmek zorunda olan bilgisayar mü-
hendisi Gökhan Altan, kendisine refakat eden 
anne-babasıyla birlikte Bahriye Üçok Hasta 
Konuk Evi’nde kalıyor. 

odası var. Kemik ölçümü birimin-
de, kadınlarda menapoz döne-
mi veya sonrasında görülmeye 
başlanan kemik erimesi tespit 
ediliyor. Kemik erimesi mevcutsa, 
hasta ölçüm sonucu ile beraber 
ilgili kurumlara tedavi için yönlen-

diriliyor. Bir uzman kadın doğum 
uzmanı ve hemşirenin görevlen-
dirildiği merkezde, yine ücretsiz 
olarak gebelik öncesi ve gebelik 
döneminde karşılaşılacak sorunlar 
ve aile planlaması konularında 
danışmanlık hizmeti sunuluyor. 
Başvuran gebe kadınların düzenli 
olarak takibi yapılıyor. Tedavi edi-
lebilecek hastalar tedavi ediliyor, 
ağır durumlarda ise ileri tetkik ve 
tedavi için daha üst kurumlara 
yönlendiriliyor. Bunun dışında 
yine burada kadınlara yönelik 
koruyucu ve tedavi edici hekimlik 
hizmetleri ile anne-çocuk sağlığı 
hakkında bilinçlendirme hizmeti 
veriliyor. 

Merkezde bir de psikolojik 
danışmanlık birimi var. Burada 
ergenlik çağı ve okul dönemi 
çocuklarının sorunları uzman 
psikolog tarafından çözülmeye 
çalışılıyor. Klinik Psikolog Candan 
Kaya, beş yıldır Ataşehir Bele-
diyesi’nde çalışıyor. Bir yıl kadar 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’n-
de çalışmış, dört yıldır da Sağlık 
Müdürlüğü’nde hizmet veriyor. 
Kaya şunları söylüyor: “Ergen 
ve ergen aileleri ile çalışıyoruz. 
Genelde aileler ‘Artık çocuğum 
çok değişti, çok asabi oldu ve her 
duruma aşırı reaksiyon gösteriyor, 
tanıyamıyorum, beni saymıyor’ 
diye şikayetçi oluyor. Bunun 

Her gün yüzlerce vatandaş, 
sağlık hizmeti alabilmek 
için başka kentlerden 

İstanbul’a geliyor. Hasta ve yakın-
ları şanslıysa İstanbul’da yaşayan 
bir tanıdığının kapısını çalıyor, 
onların yanında kalıyor. Cebinde 
parası olanlar otelde konaklayabi-
liyor. Bir de maddi imkansızlıklar 
nedeniyle zor durumda olanlar 
var. Bu insanlar ya hastane bah-
çelerinde ya da parklarda sabahlı-
yor. Ataşehir Belediyesi’nin altı yıl 
önce Küçükbakkalköy’de hizmete 
açtığı Bahriye Üçok Hasta Ko-
nuk Evi, hasta ve refakatçilerinin 
konaklama sıkıntısını gideriyor, 
onlara ücretsiz barınma imkanı 
sunuyor. 

Bahriye Üçok Hasta Konuk Evi 
Birim Sorumlusu Fatma Perdahçı, 
“Bu hizmetten yararlanmak için 
hasta ve yakınlarının İstanbul’da 
herhangi bir hastanede tedavi 
olduklarına dair belge ya da sevk 
kağıdı ile başvuru yapmaları gere-
kiyor” diyor. 

14 yataklı konuk evinin alt 
katında Ataşehir Belediyesi 
Sağlık Merkezi bulunuyor. Burada 
danışma ve hasta kabul noktası 
ile enjeksiyon ve kemik ölçümü 
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dışında çocukları madde bağım-
lısı olabiliyor veya sınav kaygısı 
taşıyabiliyorlar. Konuk evinin bu 
katı semt halkına yönelik hizmet 
veriyor. Üst katlarda ise hasta 
konuk evimiz var. Anadolu’ndan 
gelen misafirlerimiz kalıyor.”

Kaya’nın dediği gibi ikinci ve 
üçüncü katlar, Anadolu’dan gelen 
hasta ve hasta yakınlarının konak-
ladığı Bahriye Üçok Hasta Konuk 
Evi’ne ayrılmış. İçinde misafirlerin 
tüm ihtiyaçlarının karşılandığı 
odalardan birine girip Neriman 
Meriç ile tanışıyoruz. Meriç, 60 
yaşında. Her ay İzmit’ten İstan-
bul’a sağlık kontrolüne geliyor. 
17 Ağustos’taki Marmara Dep-
remi’nde bir oteldeymiş. Göçük 
altında kalmış. Ölümden dönmüş. 
Şimdi hala o depremin yaralarıyla 
boğuşuyor: “O günü hiç unutmu-
yorum. Dayımın torununun sün-
net töreni vardı. Bir oteli tama-
men kapatmıştık. Oteldeki herkes 
neredeyse birbiriyle akrabaydı. 
Odalarımıza çekildik, yattık. Son-
ra büyük bir gürültüye uyandık. 
Yer yarılmıştı sanki. Onun dışında 
hiçbir şey hatırlamıyorum. Beni 
üç gün sonra göçük altından 
çıkarmışlar. 46 akrabam öldü o 
gece. Uyandığımda Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasta-
nesi’ndeydim. Dört yıl felçli bir 
şekilde yattım. Belimden aşağısı 
tutmuyordu. Kalp damarlarımda 
sorunlar vardı. O günden bu yana 
sürekli İstanbul’a geliyorum, kont-
rollerimi yapıyorum. Siyami Ersek 
ve Çapa Tıp Fakültesi’ne gidiyo-
rum. Burada kimsem olmadığı için 
Ataşehir Belediyesi’nin bu konuk 
evinden yararlanıyorum. Allah, 
Ataşehir Belediye Başkanı Battal 
İlgezdi’den razı olsun. Bizim için 
büyük bir iyilik yaptı. Sadece ona 
değil, bu hizmete emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Bu-
rada bana oda veriyorlar, herkes 
ilgileniyor. Çok memnunum.”

Bir başka odaya giriyoruz. 
Selahattin ve Elmas Altan çif-
ti, oğullarının başında bekliyor. 

Karı-koca, oğulları Gökhan’ı da 
yanına alarak her ay Kütahya 
Tavşanlı’dan İstanbul’a geliyor. 
Selahattin Bey, Gökhan’ın iki yıl 
önce birden bire denge sorunu 
yaşamaya başladığını anlatıyor: 
“Oğlum bilgisayar mühendisi, 
aynı zamanda Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nün yapılışında iş güvenli-
ği uzmanı olarak çalışıyordu. Bunu 
yaparken bir arkadaşıyla birlikte 
kaçak elektrik kullanımını ortadan 
kaldıracak bir yazılım geliştirdi. 
Öyle zeki bir insandı. Her şey güzel 
giderken bir gün arkadaşlarıyla 
halı sahada maç yaptı. O günden 
sonra denge problemi yaşamaya 
başladı. Bir sürü doktora gittik. 
Beyinde sıvı toplanması varmış. 
Üç ayda bir İstanbul’a geliyoruz. 
Oğlum sol ayağı için fizik tedavisi 
alıyor. İstanbul’da bir akrabamızın 
yanında kalıyorduk. Akraba da olsa 
onların bütün düzenini bozduğu-
muzu hissettiğimiz için rahatsız 
oluyorduk. Kalacak yer sorunumuz 
vardı. Buraya her gelişimizde eşim 
de yanımda olmak istiyor. Bir otele 

BAHRİYE ÜÇOK 
HASTA KONUK EVİ

 0216 572 15 84
Cengiz Topel Cad. No: 11 

Küçükbakkalköy / Ataşehir

Hizmetten yararlanmak için 
hasta ve yakınlarının İstanbul’da 

herhangi bir hastanede tedavi 
olduklarına dair belge ya da sevk 

kağıdı ile başvuru yapmaları 
gerekiyor.

gitsek, üç kişilik oda parası vermek 
durumunda kalacağız ama o kadar 
gücümüz yok. Biz de Bahriye Üçok 
Hasta Konuk Evi’nde kalıyoruz. 
Böyle bir hizmeti akıl ettikleri için 
Ataşehir Belediyesi’ne helal olsun.”

Deprem mağduru
Her ay İzmit’ten İstanbul’a sağlık kontrolüne 
gelen ve hasta konuk evinde kalan Neriman 
Meriç 17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’n-
de hem sağlığını hem 46 akrabasını kaybetmiş.
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Her şey gençler için
Ataşehir Belediyesi’nin 

yürütücüsü olduğu 
Yeni Hayat Gençlik 

Merkezi ikinci dönem 
etkinliğine başladı. 
Diğer belediyelere 

örnek olarak gösterilen 
ve özellikle riskli 

bölgelerde bağımlılıkla 
mücadeleyi amaçlayan 

Yeni Hayat Gençlik 
Merkezi’nin faaliyetleri 

ile bugüne kadar 12 
bin 600 genç ve aileye 

ulaşıldı. 

A taşehir Belediyesi öncülü-
ğünde, İstanbul Kalkınma 
Ajansı tarafından des-

teklenen, Ataşehir Kaymakam-
lığı ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün de proje ortak-
ları olduğu Yeni Hayat Gençlik 
Merkezi’nin açılışı Şehit Öğret-
men Hüseyin Ağırman Parkı’nda 
yapıldı. Açılışa Ataşehir Kaymaka-
mı Zafer Karamehmetoğlu, Ataşe-
hir Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul 
Bilican, Ataşehir Belediyesi Meclis 
Başkanvekili Sadi Özata, Ataşe-
hir Belediye Başkan Yardımcıları 
Sadık Kayhan, Abdullah Der ve 
Kalender Özdemir ile belediye 
birim müdürlerinin yanı sıra çok 
sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

Ataşehir Belediye Başkanı 
Sadık Kayhan törende yaptığı 
konuşmada, “Bu projenin çok 
değerli olmasının nedeni insana 
bizzat dokunan bir proje olması-
dır. Artık çağdaş ülkelerde yerel 
hizmetler, yapılan yolla, park-
la, toplanan çöple ölçülmüyor. 
Çağdaş belediyecilik artık sosyal 

etkin mücadelenin geliştirilmesi 
ve sosyal bütünleşmeye katkı 
sağlanması amaçlanıyor. Bugüne 
kadar 12 bin 600 genç ve aileye 
ulaşılarak, bağımlılıkla mücadele 
alanında farkındalık kazandırıldı. 
Merkezde atölye faaliyetlerine 
katılan gençlerin olumlu davranış 
geliştirmelerine katkı sağlan-
dı. Bunlara ek olarak, Ataşehir 
Belediyesi ve Ataşehir’deki diğer 
kamu kurumlarının çalışanları ile 
rehber öğretmenlerden oluşan 
100 kişiye bağımlılık alanında 
eğitim verildi.

projelerinin neresinde olduğu-
nuzla ve ürettiklerinizin topluma 
olan yansımalarıyla ölçülüyor. Bu 
önemli projede emeği geçen tüm 
kurumlara teşekkür ediyorum. 
Bugüne kadar 12 binden fazla 
insana ulaşılması projenin başarılı 
olduğunun bir göstergesidir. 3 
yıl süreli bu projemizin asıl amacı 
gençleri doğru yönlendirebilmek-
tir” dedi.

Gençlerin olumlu yönde 
gelişmesinin önemine dikkat 
çeken Ataşehir Kaymakamı Zafer 
Karamehmetoğlu ise “En önemli 
amacımız gençlerimizi kötü alış-
kanlıklardan korumak. Bir kişiye 
bile ulaşsak bizim için çok önemli 
bir adımdır. O yüzden bu proje-
lerin devamlılığını önemsiyoruz. 
Üzerimize düşen her ne olursa 
olsun gençlerimiz için yapmaya 
hazırız” dedi.

Yeni Hayat Gençlik Merke-
zi’ndeki faaliyetlerle Ataşehir’in 
sosyo-ekonomik açıdan dezavan-
tajlı mahallelerinde madde ba-
ğımlılığının önlenmesine yönelik 
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düzleri azalırken geceleri artarak 
uykuya geçişimizi kolaylaştırır. Ge-
celeri karanlıkta uyumak istemek, 
karanlıkta rahat ve derin bir uyku 
çekmek tam da gece karanlıkla 
birlikte artan, aydınlıkla azalan 
melotonin maddesinin beynimizde 
salınması ile ilgilidir. Bu ritim iç ve 
dış dünyadan etkilenir ve melo-
tonin salınımı mevsimsel olarak 
ışığın daha az olduğu sonbahar 
ve kış aylarında artar. Bu da kış 
aylarında erkenden uyuma isteği, 
yataktan daha zor kalkmak ve 
daha az aktivite yapmakla sonuç-
lanır. Kışın sosyal yaşam sınırlanır, 
ilkbahar ve yaz aylarında olduğu-
nun aksine dışarıdaki aktiviteler 
azalır. Psikiyatrik bir duygudurum 
bozukluğu olan mevsimsel dep-
resyonun dünyada en çok uzun 
ve sert kış ayları geçiren kuzey 
ülkelerinde görülmesi de ışığın 
biyolojimiz ve ruh halimiz için nasıl 
bir dış etken olduğunu gösteriyor. 
Bir de şunu belirtmekte fayda var; 
psikiyatrik mevsimsel depresyon 
ile mevsim geçişlerinde ve özel-
likle bahar aylarında hissettiğimiz 
depresif durum arasında belirtiler 
açısından olmasa da nedenleri, 

Artık gardroplardan yazlıklarımızı kaldırıldık, kışa girdik. 
Kısalan günler, bol yağmurlu, kasvetli havalar bizi bekliyor. 
Bizi bekleyen sevimsiz bir problem daha var; sonbahar 
depresyonu. Bedenimiz kış mevsimine nasıl hazırlanır, bize 
düşenler nelerdir? Uzman Psikolog Özgür Duran Yurtseven 
ile ruh durumumuzu ve günlük yaşantımızı olumsuz etkileyen 
sonbahar depresyonunu ve çözüm noktalarını konuştuk.

Yağmurlu ve kapalı havaların 
başlaması, günlerin kısal-
ması gibi olaylar aslında 

biyolojimizden sosyal yaşamımıza 
kadar birçok durumu etkiler ve 
bunun birden fazla sonucu olur. 
Sonbahardan kışa geçiş aylarında 
neden bazen yorganın altından 
çıkmak istemeyiz, neden hü-
zünleniriz, neden içimiz kararır? 
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı 
(TSÇV) Aile Danışma Merkezi’n-

den Uzman Psikolog Özgür 
Duran, bu durumun sebebi-

nin biyolojimizden temel 
değişimin melatonin adlı, 

uyku-uyanıklık döngü-
müzün ritmini ayarlayan 
maddenin artması 
olduğunu söylüyor: 

“Çevremizle olan 
uyumumuzu sağla-
yan bir sistemimiz 
var. Bu sisteme 
sirkadyen ritim 
diyoruz. Sirkad-
yen ritmin be-
lirleyicilerinden 
sadece biri olan 

melotonin, gün 
ışınının arttığı gün-

Uzman Psikolog
Özgür Duran
 Yurtseven
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süre ve yaşanılanlar nedeniyle 
büyük bir fark vardır, ikisi birbirine 
karıştırılmamalıdır.”

 Psikolog Duran, “Eğer kişi 
zaten karamsar, yoğun stres 
altında, insanlarla ilişkileri zayıf 
biri ise durumun ağırlaşabilece-
ği unutulmamalı. Depresyon bu 
gibi dış etkenlerle nüksedebilir, 
ağırlaşabilir. Bu nedenle dikkatli 
olunmalı” diye uyarıyor. Sonbahar 
depresyonunun belirtilerini ise 
şöyle anlatıyor:

“Tipik bir depresyon hastası 
ile yaşamdan zevk alamama, ka-
ramsarlık, yorgunluk ve enerjisiz-
lik gibi temelde benzer özellikler 
sergilese de farklı olarak yemek 
yemede ve uyuma süresinde 
artış görülür. Aslında mevsimsel 
depresyon tipik ve atipik depres-
yon semptomlarıyla karakterize 
major depresyon bozukluğunun 
bir alt tipidir. Bu benzerlik nede-
niyle birbirine karıştırmamak ve 
özellikle iki hafta ve daha uzun 
süren durumlarda bir ruh sağlığı 
uzmanından yardım almak daha 
uygun olacaktır. Geçici bir durum 
ile karşı karşıya olup olmadığınızı 
öğrenmek bile normale dönme 

sürecini kolaylaştıracaktır.” 
Duran’a kış aylarında üzeri-

mize yapışan o yorgunluğu çok 
daha fazla hissetmemek için neler 
yapılması gerektiğini soruyoruz. 
Çıkardığımız sonuç şu: Öncelik-
le stresinizi azaltmanın yollarını 
aramak iyi bir fikir olabilir. İnsanlar 
genel olarak kendilerini rahat-
latan şeyleri bilirler, uygulamak 
konusunda kararsız ve atıl kalırlar. 

Ama şunu unutmayın değiştirmek 
için denemek iyi gelecektir. Ev 
dışı etkinlikleri artırın, faydasını 
görürsünüz. Çünkü gün ışığın-
da yapacağınız yürüyüş bile bu 
evreyi atlatmanızı kolaylaştırabilir. 
Eğer yağmur, fırtına gibi bir engel 
varsa dahi evin içinde yapabilece-
ğiniz egzersizleri yapın. Kilonuzu 
korumanızın ve formda olmanızın 
sizi ne kadar iyi hissettirdiğini 
unutmayın. Hareket etmek için 
her fırsatı değerlendirin. Doktoru-
muz, biyolojik ritmimizi değiştire-

bileceğinden çay ve kahvenin de 
aşırı tüketimini de önermiyor. 

Duran, kapalı havaların kasve-
tinden kurtulmak için şunları da 
öneriyor:

-Kış aylarında gün ışığından 
yararlanmak için koyu renkli 
perdeler çok uygun olmayabilir. 
Mümkünse perdeler açık uyuyun, 
böylece günün ilk ışıklarından 
faydalanabilirsiniz. Yatak odanız 

gün ışığı alıyorsa şanslısınız.
-Diğer insanlarla birlikte olma-

ya çalışın, tek başınıza kalmayın.
-Beş dakika daha fazla uyumak 

istiyor olabilirsiniz bu yüzden 
birden çok kez alarmı erteleyerek 
kahvaltı yapmaktan vazgeçiyor 
olabilirsiniz, tıraş olmaktan ya da 
saçlarınızı toplamaktan vazgeçip 
kendi bakımınızı boşluyor olabi-
lirsiniz ama uyanma saatlerinizi 
sabitlemek, sevdiğiniz bir şeyler 
yemek ve kendinize özen göster-
mek en iyisidir.
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Hazır mama seçerken
nelere dikkat edilmeli?

Kedi ve köpeklerimizi evde 
kendi hazırladığımız yiyecek-
lerle beslemek mi yoksa hazır 
mamayla beslemek mi daha 
sağlıklı?
Kedi ve köpeklerin tam ve den-
geli beslenmesini sağlamanın 
en kolay çözümü kuru ve yaş 
olarak hazırlanmış ticari mama-
lardır. Eğer kedi veya köpeğinizin 
ihtiyacı olan tüm besinleri içe-
ren yiyecekleri evde hazırlamak 
isterseniz çok vakit harcamanız 
gerekir. Ayrıca evde yapılan 
yiyeceklerle beslenme programı 
belirlemek yavru ve yetişkin hay-
vanlarda nispeten daha kolaydır 
ama yaşlılık ve zamanla ortaya 
çıkan sağlık problemleri için evde 
diyet hazırlamak çok zordur. Bu 
yüzden veteriner hekimlerin tav-
siye edeceği uygun ticari mama-
lar hem dengeli ve tamamlayıcı 
olması bakımından hem de tek 
öğünde alınması gereken besini 
ve vitamini tek seferde verebil-
mesi açısından daha sağlıklıdır. 

Peki mama seçerken nelere 
dikkat etmek gerekir?
Mamaları seçerken ilk yapmanız 
gereken veteriner hekime danış-
maktır. Veteriner hekiminiz evcil 
hayvanınızın ihtiyacına göre size 
mama önerecektir. Günümüzde 
en basit bir ürünü alırken bile 
internete girip araştırma yapıyo-

Kedi ve köpeklerin dengeli beslenmesine ne kadar özen 
gösterilirse hayvanlar o kadar sağlıklı ve mutlu oluyor. Evcil 
hayvanların beslenmesinde ve hazır mama seçiminde dikkat 
edilmesi gerekenlerle ilgili sorularımızı Patisev Veteriner 
Kliniği’nden Veteriner Hekim Gizem Taktak yanıtladı.

Eskiden evde yaşayan kedi 
ve köpekler, genellikle ev 
halkının yediği yemekler-

den kalanlarla ya da kasaplardan 
alınan artık et, kemik ve sakatatla 
beslenirdi. Bu hem pek pratik bir 
yol değildi hem de hayvanların 
besin ihtiyacının tamamını karşıla-
dığı şüpheliydi. 

Artık hayvan sahiplerinin 
büyük çoğunluğu kedi ve köpek-
lerini hazır mamalarla besleyebili-
yor. Bu çok büyük bir avantaj, zira 
bu mamalar hem çok pratik hem 
de kedi ve köpekler için gerekli 
protein, vitamin ve mineralleri 
içeriyorlar. 

Kedi ve köpeklerin enerji 
gereksinimleri yaşa, cinsiyete, 
ağırlığa, gebeliğe, süt verme du-
rumuna veya ne kadar hareketli 
olduğuna göre değişiklik gösteri-
yor. Beslenme konusunda yapıla-
cak hatalar hayvanların sağlığını 
olumsuz etkileyeceği için mama 
seçimi çok önemli. Fakat hazır 
mamaların o kadar çok çeşidi var 
ki bunlar arasından bilinçli seçim 
yapmak gerçekten çok zor. 

Kedi ve köpeklerin dengeli 
ve tam beslenebilmesi için neler 
yapılması gerektiği ve hazır mama 
seçerken dikkatli olunması gere-
ken noktalarla ilgili sorularımızı 
Patisev Veteriner Kliniği'nden 
Veteriner Hekim Gizem Taktak’a 
yönelttik. 
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ruz. Bunun iyi tarafları da var tabii 
ama ortada çok büyük bir bilgi 
kirliliği de var. Bu durum kafamı-
zın karışmasına sebep olabiliyor. 
Ayrıca mama üreten şirketler so-
nuçta ticari birer işletme ve kendi 
reklamlarını yapıyorlar. En iyisi 
bu bilgi kirliliği ve mesaj bombar-
dımanına girmeden, evcil hay-
vanınızı zaten sürekli takip eden 
veterinere danışmaktır. Bir de 
alınan mamanın içeriğine mutlaka 
bakılmalı. En önemli kriter protein 
kaynağının hammadde olarak na-
sıl koyulduğudur. Yalnızca kurutul-
muş mu yoksa başka işlemlerden 
mi geçmiş?  Ham protein kaynağı 
ne kadar az işlem görmüş ve az 
işlenmişse evcil hayvanınız için o 
kadar yararlıdır. Mamada tahılın 
olmayışı glukoz 
indeksini 

düşüreceği için çok daha sağlıklı 
olacaktır. 

Bazı internet sitelerinde hay-
vanlara sürekli aynı marka 
mamayı yedirmenin sakıncalı 
olduğu, ara sıra değişik marka-
ları denemek gerektiği yazıyor. 
Bu doğru mu sizce?
Aynı mamayı yedirmek sağlığı için 
zararlı değildir. Fakat veteriner 
hekiminiz bazen mamaları değiş-
tirmenizi, kedi ya da köpeğinizin 
farklı protein kaynaklarından 
yararlanmasını önerebilir. Mama 
değiştirirken dikkat edilmesi 
gereken şey, yeni mamayı eskisiy-
le karıştırıp vermek ve hayvanın 
alışmasını sağlamaktır. 

Bir de mamalarda kullanılan 
aromalar meselesi var. Besin 

değerleri yeterli olmayan 
mamalara aroma tak-

viyesi yapılarak 
hayvanların çok 

seveceği 

bir hale getirmenin mümkün ol-
duğu söyleniyor. Bu doğru mu? 
Bunun böyle olduğunu nasıl 
anlayabiliriz?
Aromalar özellikle kuru mama-
larda yenilebilirliği arttırmak için 
oldukça sık kullanılan bir yöntem. 
Burda önemli olan aroma arttı-
rıcı denilen şeyin içeriğinde ne 
olduğudur. Demin söylediğim gibi 
mamaların içeriği paket üzerinde 
yazar, bunları mutlaka okuyun. 
Eğer aroma arttırıcı olarak somon 
yağı karışımı kullanılmışsa bir 
problem yoktur, güvenlidir. Bunun 
dışında bir aroma arttırıcı kullanıl-
mışsa bu mamaları önermiyorum.  

Mamalar alerji yapabilir mi? 
Bunu nasıl anlayabiliriz?
Alerji oldukça geniş bir konu. 
Evcil hayvanlarda deri problem-
lerinin yüzde 60’ı gıda alerjisi 
kaynaklıdır. Hayvanlar daha önce 
yedikleri ve olumsuz etkilenme-
dikleri mamalar nedeniyle de 
alerji olabilirler. Alerji kaynağını 
uzman olmayan kişilerin değil 
veteriner hekimler bulmalı. Çünkü 
sebep sadece yediği mama değil 
çevresel etkenler, stres ya da baş-
ka bir rahatsızlık da olabilir. 
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Hazır mama seçerken
nelere dikkat edilmeli?
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lediye sarayını teslim alan Alman 
ayakkabıcı (bugün adına basılmış 
bir pul var); kısırlık tedavisi diye 
erkeklere keçi testikülü nakledip 
servet edinen şarlatan; Zarif adlı 
atına basit matematik işlemlerini 
çözmeyi öğrettiğini iddia eden ve 
atının sözde matematik maha-
retlerini para karşılığı sergileyen 

Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en ilginç ve 
“eğlenceli” dolandırıcılık ve sahtekârlık olaylarını 
ele alan Yalancılar ve Sahtekârlar Ansiklopedisi 
adlı kitapta tablo taklitçilerinden saf insanlara 
köprü satan dolandırıcılara, savaşların kaderini 
değiştiren hilelerden uzun yıllar sahte dolar basıp 
ticaret yapan Kuzey Kore’ye kadar kadar farklı 
türden 146 madde bulunuyor.

 YALANCILAR  VE 
 SAHTEKÂRLAR 
 ANSİKLOPEDİSİ 
Roelf Bolt
Çeviren: Tevfik Uyar
Domingo Yayınları
312 sayfa, 24 TL

146 maddelik
eğlenceli bir 
ansiklopedi

Yalancılar Ve Sahtekârlar 
Ansiklopedisi, insan olma-
ya “aldatma ve aldanma” 

penceresinden bakıyor; dünden 
bugüne, şöhretliden bilinmeyene, 
en “doğru” yalanları, en “ger-
çek” sahteleri bir araya topluyor. 
Pazardan edindiği askeri ünifor-
mayla zor kullanmadan şehrin be-

Zarif adlı atına basit 
matematik işlemlerini 
çözmeyi öğrettiğini iddia 
eden Karl Krall. Yıl 1909. 

‘Sahibinden’
satılık köprü!
Geçen yüzyılın başın-
da ABD’ye gelen saf 
göçmenlere Brooklyn 
Köprüsü’nü satan George 
Parker, 1950’li yıllarda 
Galata Köprüsü’nü satan 
Türk dolandırıcılara ilham 
vermiş olabilir.
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adam; bir ressamla anlaşıp eşek-
leri zebraya dönüştüren hayvanat 
bahçesi, 1950’li yıllarda ABD’de 
yayımlanan ve ilgi görmediği için 
yapımcıların kurmaca yarışmacıları 
ekrana çıkardığı yarışma programı 
ve denizkızı iskeletinden ejderha 
yumurtasına, alternatif gerçekler 
yaratmada sınır tanımayan düzen-
bazlar. Ayrıca Cicero, Einstein, 
Ernest Hemingway, François 
Mitterrand (kendine suikast dü-
zenleterek bu kitaba girmeye hak 
kazanmış), Marco Polo gibi adına 
kolay kolay toz kondurmayacağı-
nız pek çok önemli isim. 

Kitapta uzun yıllar sahte dolar 
basıp bununla ticaret yapan 
ve en önemli gelirlerinden biri 
sahte sigara olan Kuzey Kore 
gibi ülkeler de var. Roelf Bolt bu 
kitabı yazmak için, 1400’e yakın 
yalancılık ve sahtekârlık vakası 
üzerine çalışmış. Yazarın tüm 
vakaları temsil ettiğini düşündüğü 
146 vakanın anlatıldığı kitapta 
yalnızca yalancılar ve sahtekârlar 
yok. Kitabın giriş bölümünde “İki 
meslek erbabı da kurbanları ol-

madan bir şey yapamazlar” diyen 
yazar, yalancıların ve sahtekârların 
kurbanlarına da epey yer vermiş. 
Hatta bazı bölümlerde kurban 
hikâyenin baş köşesinde oturuyor.

Konu yalancılık ve sahtekârlık, 
yani kandırmaca ve hile olunca bu 
yeteneklerin savaşlarda kullanıl-
ması da kaçınılmaz tabii. İlk kez, 
binlerce yıl önce Anadolu toprak-
larında, Truva’da yapıldığı söy-
lenen savaş hilelerine de kitapta 
çokça yer verilmiş. Bunlardan biri, 
II. Dünya Savaşı’nda Almanların 
sahte İngiliz sterlini üretip piyasa-
ya sürdüğü ve Bernhard Operas-
yonu olarak bilinen kalpazanlık 
operasyonu. Olayın çapı o kadar 
büyükmüş ki savaştan sonra dola-
şımda olan İngiliz banknotlarının 
yüzde 40’ının bu operasyonda 
basıldığı anlaşılmış. Yine II. Dünya 
Savaşı’nda, ABD ordusunda 
Nazilere karşı savaş taktikleri 
geliştirmekten sorumlu “23. Özel 
Birlik Kumandanlığı” da kitaptaki 
savaş hileleri vakalarından biri. 
IQ ortalaması 119 olan bu birliğin 
mensupları dekoratörler, moda 
tasarımcıları, yazarlar ve aktörler-
den oluşuyormuş. Savaş boyunca 
55 görevi yerine getiren, bazen 
düşman uçaklarını kandırmak için 
sahte liman “inşa eden”, bazen 
Nazilerin telsiz frekanslarına girip 
Alman komutan kimliğiyle emir-
ler yağdırıp ortalığı karıştıran bu  
“özel birlik”, tahminlere göre 40 
bin müttefik askerinin hayatını 
kurtarmış.

Kitapta Türkiye’nin adı bir 
kez, 2008 yılında Paris’te yaka-
lanan 33 bin koli sahte Ferrero 
çikolatasının anlatıldığı bölümde 
geçiyor. Buna göre çikolatalar 
İstanbul’dan yola çıkmış. Ama 
doğrudan ülkemizle ilgili olmasa 
da 1950’li yıllarda Galata Köprü-
sü’nü saf vatandaşlara satan Türk 
dolandırıcılara ilham olduğunu 
sandığımız bir vaka kitapta mev-
cut: 19. yüzyılın sonuna gelindi-
ğinde New York’un iki sembolü, 
Özgürlük Heykeli ve Brooklyn 

Köprüsü’dür. ABD’ye gelen 
göçmenlerin gemilerinin yanaş-
tığı Ellis Adası, köprünün tam 
karşısındadır. Göçmenleri taşıyan 
gemilerdeki adamları aracılığıyla 
parası bol ve biraz safça yolcuları 
öğrenen ve sonra bu yolcuları 
allem edip kallem edip kandıran 
dolandırıcı George Parker (1860-
1936), aldığı 200 ila 1000 dolar 
arası ücret karşılığında kurbanına 
“Bir adet köprü, iyi durumda” ya-
zılı bir tapu senedi(!) vermektedir. 
Parker köprüyü o kadar çok kişiye 
satmıştır ki yetkililer göçmenlerin 
şehre indiği noktalarda bulunan 
noktalara “Kamuya ait yapıları 
satın alamazsınız” yazısı asmak 
zorunda kalır. Ama bu önlem de 
Parker’ı durdurmaya yetmez. 
Köprü dışında birkaç ana cadde, 
müze, heykel ve tarihi binayı da 
“satan” Parker, 1928’de ömür 
boyu hapse mahkum olana kadar 
bu işi yapmayı sürdürür.

Yazar Roelf Bolt, bu ve diğer 
yalancılık ve sahtekârlık vakalarını 
çok eğlenceli ve akıcı bir dille 
anlatıyor. Kitabın kısa sürede üç 
baskı yapmış olması, Türk okuyu-
cuların da bu düşünceye katıldığı-
nı gösteriyor.

Şaibeli televizyon yarışması
Kitaptaki vakalardan biri de, ilgiyi arttırmak 
isteyen yapımcılarının bazı yarışmacılara 
soruları önceden verdiği Yirmi Bir adlı yarışma 
programı. Yirmi Bir, 1950’li yıllarda ABD’de NBC 
kanalında yayımlanmıştı.
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Tarihi yarımadanın ve 
Haliç’in karşısında gelişen, 
bugünkü Beyoğlu ilçesinin 

bir bölümünün bulunduğu bölge 
yüzyıllar boyunca Yunanca’da 
“karşı yaka”, “öte” anlamına 
gelen Pera adıyla anıldı. Türkler 
tarafından Pera yerine kullanılan 
Beyoğlu adının, bir beyin oğlu-
nun konağının bölgede bulun-
ması olduğu ileri sürülür. 

Hemen bitişiğindeki Ga-
lata’nın tarihi ilk çağlara dek 
uzanırken, Pera’nın gelişimi 19. 
yüzyılın ilk yarısında bir elçilikler 

semti olmasıyla başladı. Bölge 
nispeten kısa sürede kiliseleri, ya-
bancı okulları, hastaneleri ve gör-
kemli sefaret binalarının yanı sıra 
mağazaları, birahaneleri, lokanta-
ları, pastaneleri, tiyatroları, lüks 
kulüpleri ve barlarıyla da önemli 
bir merkez haline geldi. Hıristi-
yan halkla İstanbul’un geleneksel 
Müslüman mahallelerinde yaşayan 
Türklerin kesişme noktasıydı.

Cumhuriyetin ilanından sonra 
ekonominin millileştirilmesi ça-
lışmalarıyla birlikte Pera Beyoğ-
lu’na, “Grand Rue du Pera” ise 
İstiklal Caddesi’ne dönüşmeye 
başladı. Bu dönüşüm 1960’lı yılla-
ra kadar sürdü. 

Elimizdeki kitap Pera’nın 
dönüşümüne birinci elden tanıklık 
ediyor. Özel arşivlerden derlenen 
fotoğraflar ve İstanbul’un Rum-
ca basınına yansıyan haberlerle, 
unutulan bir yakın tarihi yeniden 
hatırlatıyor.

Pera nasıl 
Beyoğlu oldu?

 EINSTEIN GİBİ 
 DÜŞÜNMEK 
Daniel Smith
Çeviren: Sevinç Tezcan
Pegasus Yayınları
224 sayfa, 22.5 TL

Kuramsal fizikçi Albert Einstein’ın çalış-
maları olmasaydı bugün kozmosa dair 
bildiklerimiz, onlarca yıl önce bildikleri-
mizle sınırlı kalırdı. “Dahi” denilince ilk 
akla gelen isim olan Einstein, dünyanın 
en ünlü denklemi E=mc2’yi formülleştirdi, 
kuantum teorisinin gelişimine katkıda 
bulundu ve ömrü boyunca üç yüzden fazla 
bilimsel makale yayımladı. Einstein gibi 
Düşünmek adlı kitap bu çılgın dehanın 
kararlılığını ve hedefleri gerçekleştirirken 
muazzam hayal gücünü nasıl 
kullandığını anlatıyor. 

Deha denilince
akla o geliyor 

 YENGEÇ 
 YÜRÜYÜŞÜ 
Günter Grass
Çeviren: İlknur 
Özdemir
Kırmızı Kedi Yayınları
214 sayfa, 18 TL

İkinci Dünya Savaşı’nın son aylarında, 30 
Ocak 1945 günü, Baltık Denizi’nde tüm 
zamanların en büyük deniz faciası yaşandı. 
Sovyet ordularının önünden kaçan binlerce 
Doğu Prusyalı mülteciyle birlikte yaralıların 
ve görevlilerin tıkabasa doldurduğu gemi 
bombalandı ve on bine yakın yolcudan pek 
azı kurtuldu. Günter Grass, gemi torpil-
lendikten hemen sonra bir erkek çocuğu 
dünyaya getiren Tulla Pokriefke ve oğlunun 
hikayesinin etrafında savaş kurbanı sivil 
Alman halkının çektiği acıları anlatıyor.

Grass’ın en iyi
romanlarından biri

KÜLTÜR TARİHİ
 PERA’DAN 
 BEYOĞLU’NA 
Orhan Türker
Sel Yayıncılık
160 sayfa, 15 TL

POPÜLER 
BİLİM

ROMAN

Ataşehirekspres
20 Ekim 2016
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Film karakteri 
deyip geçme
Bir sinema filmini toplumsal 

hayattan bağımsız dü-
şünmek mümkün değil. 

Dolayısıyla Türk sinemasındaki 
karakterleri okumak aynı za-
manda bir toplum çözümlemesi 
yapmak anlamına da geliyor. 
Film karakterlerinin psikolojile-
ri, sosyal statüleri, aidiyetleri, 
sınıfsal konumları, ahlak anlayış-
ları, başlarından geçen olaylar, 
bu olaylara karşı geliştirdikleri 
tavır ve davranışlar, serüvenleri 
boyunca geçirdikleri dönü-
şümler üstüne düşünmek, bize 
Türkiye’nin toplumsal, siyasi ve 
kültürel tarihini daha iyi anlama 
ve yorumlama imkânı veriyor.

Türk Sinemasında 100 Unu-
tulmaz Karakter kimi ilk kez bu 
kitapta gün ışığına çıkan 100 
fotoğraf eşliğinde Türk sinema-
sının yüzyılı aşkın mazisinin bir 
panoramasını sunuyor. Haşmet 
İbriktaroğlu, Yaşar Usta, Şoför 

Nebahat, Irazca, Çiçek Abbas, 
Muhsin Kanadıkırık, Züğürt Ağa, 
İdris Kaptan, Mahsun Süpertitiz, 
Kosmos, Doktor Cemal gibi farklı 
dönemlerden, farklı tür ve yöne-
limlerden seçilen 100 unutulmaz 
film karakteri üzerinden sinema-
mızı okuyan kitap, bu özelliğiyle 
bir ilk olma değeri taşıyor.

Kitaba Yekta Kopan’dan Mine 
Söğüt’e, Haydar Ergülen’den Fı-
rat Yücel’e, Küçük İskender’den 
Cem Altınsaray’a 45 farklı isim 
yazılarıyla katkıda bulunmuş.

ROMAN
 TÜRK 
 SİNEMASINDA 
 100 UNUTULMAZ 
 KARAKTER 
Kolektif
Edebi Şeyler Yayınları
528 sayfa, 60 TL

 KAZANMAK 
 YETMEZ 
Sarunas Jasikevicius
Çeviren: Türkan Çolak
Profil Yayıncılık
200 sayfa, 17.5 TL

Sarunas Jasikevicius, modern Avrupa basket-
bolunun en önemli isimlerinden biri. 1998’de 
profesyonel olan oyuncu, Barcelona, Maccabi 
Tel Aviv, Panathinaikos ve Fenerbahçe’de 23 
şampiyonluk yaşadı ve Litvanya Milli Takımı 
ile üç madalya kazandı. Şampiyonun otobi-
yografisinde, Amerikan üniversite basketbo-
luyla başlayıp Avrupa’ya uzanan, ardından 
ABD’ye geri dönüp NBA’de mücadele verdiği 
yıllardan, 2014’te oyunculuk kariyeri sona 
erdikten sonra yardımcı koç olmasına kadar 
süren yolculuğuna tanık olacaksınız.

Bir şampiyon
nasıl yetişiyor?

OTOBİYOGRAFİ

Görgü, yaşam kalitesini artıran, rahat 
yaşamamızı sağlayan bir zenginliktir ve 
sosyal hayatımızın vazgeçilmez bir parça-
sıdır. Diğer insanlara saygı göstermenin 
temeli olmanın yanı sıra bir uygarlık 
göstergesi de olan görgü kuralları toplum 
hayatının düzenlenmesinde çok etkilidir. 
Yazar Şenay Duru, kitabında “Nerede, nasıl 
giyinmeliyiz?”, “Toplu taşıma araçla-
rında nasıl davranmalıyız?”, “Telefonda 
nasıl konuşmalıyız?” gibi onlarca soruyu 
çocukların anlayacağı, eğlenceli bir dille 
yanıtlıyor.

Çocuklar için
faydalı bir rehber

AİLE - ÇOCUK

 ÇOCUKLAR İÇİN 
 GÖRGÜ 
 KURALLARI 
Şenay Duru
Büyülü Fener Yayınları
145 sayfa, 15 TL
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Türkler için simitsiz bir yaşam düşünülebilir mi? Hele İstanbul’da? 
Günün her saatinde sokaktaki “gül kokulu” gevrek simidin lezzeti, en 
yoksulundan en zenginine insanımızı mıknatıs gibi çeker. Bir parça 

kaşar veya beyaz peynir, ya da aliminyuma sarılmış eritme peyniri, kimi zaman da 
İzmir’de olduğu gibi bir katı yumurta ve ince belli bir bardakta çayla, ne de güzel 
gider mübarek. 

Dar gelirlinin açlık bastıran nimeti simit çeşit çeşittir: Susamlı simit, susamsız 
simit, kandil simidi, şekerli simit... Anadolu’nun birçok yöresinde nohut mayasıyla 
yapılan ekmeğe simit ekmeği dendiğini de unutmayalım. 

Peki, bu simit sözcüğü nereden girdi dilimize? Kimine göre Farsça sepîd’den. 
Sepîd, gene Farsça ‘beyaz’ anlamına gelen sefîd sözcüğünün eski biçimiymiş. İran-
lılar, beyaz undan yapılmış, yuvarlak ve ortası delik çöreğe böyle dermiş. Ekmek 
yerine de kullanıldığı olurmuş. Midhat Sertoğlu, İstanbul Sohbetleri’nde simidin 
Türklere komşu İranlılardan geçtiğini savunuyor. İsmet Zeki Eyüboğlu ise simit 
sözcüğünün Türkçe’ye Anadolu’da konuşulan Rumca’dan geçtiğini savunuyor. 
Rumlar ince undan ya da irmikten yaptıkları halkalara semidalites derlermiş. Eyü-
boğlu, örneğin, semid Arapça’da irmik anlamına gelse de Araplar’da simit yapma 
geleneğinin bulunmamasına işaret ederek, önceliği Rumca’ya veriyor. Bu arada 
‘simit’in Elazığ’da ve Gaziantep’te ince çekilmiş bulgur, Adana ve Ankara’da irmik, 
Artvin’de mısır unu anlamında kullanıldığını da ekleyelim. (Sayfa 227-228)

 NİMET GELDİ EKİNE 
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Artun Ünsal 
Yapı Kredi Yayınları

280 sayfa
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KIRMIZI-BEYAZLILARIN
PAROLASI: ŞAMPİYONLUK
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Ataşehir Belediyesi’nin etkinlik takvimi Kasım ayında da dopdolu. 
Canlı müzik performansları, tiyatro oyunları ve atölye çalışmalarının 
yanı sıra seminer, sergi, konferans ve söyleşilerin de olduğu Kasım 
ayında çocukları da birbirinden güzel filmler, tiyatro oyunları ve 
illüzyon gösterileri bekliyor. Çocuklar için ayrıca masal yazma ve 
anlatma, gölge oyunu, süper kahraman, ahşap boyama, kukla ve 
cambazlık gibi ilgi çekici atölyeler de var. 

Ataşehir Belediyesi
iftiharla sunar

Anadolu oda müziği grubu Rubato, usta 
ellerde yeniden şekillenen Anadolu ezgile-
riyle MSKM Halit Akçatepe Sahnesi’nde… 
Özer Arkun, Fatih Ahıskalı, Göksun Çavdar 
ve Eralp Görgün’ün bir araya gelmesiyle ku-
rulan Rubato, ilk albümü “Bir”i 2013 Kasım 
ayında yayımladı. Birlikte büyük bir uyum 
yakalayan ve sayısız önemli müzisyene eşlik 
eden dörtlü, canlı performanslarıyla beğeni 
topluyor. Ve bir de not:  Rubato temponun 
serbest bir anlayışla hızlandırılıp, yavaşlatıl-
ması anlamına geliyor.

23 Kasım Çarşamba 
20:30 Rubato

KONSER
MSKM HALİT AKÇATEPE SAHNESİ

KONSER
MSKM HALİT AKÇATEPE SAHNESİ

Şef: Hulusi Yücebıyık
Çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Ata-
şehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 10 
Kasım Atatürk’ü Anma günü ve Atatürk Haftası 
kapsamında Gazi Mustafa Kemal’in sevdiği eser-
lerden oluşan repertuarı ile sizlerle buluşuyor.

9 Kasım Çarşamba 20:30 
Ataşehir Belediyesi 
Türk Sanat Müziği Korosu
10 Kasım Özel Konseri
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anlatma, gölge oyunu, süper kahraman, ahşap boyama, kukla ve 
cambazlık gibi ilgi çekici atölyeler de var. 

Ataşehir Belediyesi
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Ataşehir Belediyesi
iftiharla sunar

23 Kasım Çarşamba 
20:30 Rubato GÖSTERİ

TİYATRO
MSKM HALİT AKÇATEPE SAHNESİ

“Tanışalım da işi kolay kılalım, 
sevelim sevilelim zira bu dünya 
kimseye kalmaz."

Farklı kültür ve yörelere ait 11 
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nin yazarı Prof. Dr. Semih Çe-
lenk, bu yol hikayesini yazarken 
Yunus’u rehber edinmiş.

“Bu yol uzaktır, menzili çoktur,
Geçidi yoktur derin sular var."
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menzile varılamasa bile mühim 
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Veysel’e, Pir Sultan’dan İbrahim 

Hakkı’ya, Somuncu Baba’dan Ka-
racaoğlan’a… Hep bunu öğütle-
mişlerdi. Yaşasalardı da aynı şeyi 
diyeceklerdi Nesimi gibi:
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Dinlemezseniz neyleyelim.
Eksiklik kendi özümüzde,
Darına durmağa geldik.”
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min edilmedik kadar kolay bir 
yerde saklıdır.

80 dakikalık sürede Fırat Tanış 
11 türkü söylerken, oyunculu-
ğuyla sözü, şiiri, müziği enfes yo-
rumuyla harmanlıyor ve seyirci-
sine adeta bir terapi vadediyor.

2 Kasım 
Çarşamba 20:30
Fırat Tanış ile 
“Gelin Tanış Olalım”

Bu gösteride çocuklar sadece herhangi bir tiyatro 
oyununu seyretmiyor; ilk dakikadan itibaren her an 
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lıkla bir ilgisinin olmadığını kavrıyor ve yanı sıra 
büyükleri saymak, ateşle oynamamak, çevreye sahip 
çıkmak, başarılı olmak için çok çalışmak ve benzeri 
pek çok konu hakkında eğlenerek, öğreniyorlar.

13 Kasım Pazar 12:30
Sermet Erkin 
İllüzyon Çocuk Oyun Gösterisi
Yolcu Tiyatro

Tek perde - 30 dk 
Bu sevimli oyunda arıların ekosistem-
deki önemi, Albert Einstein’ın “dünya-
da arılar olmazsa, insanlar da olamaz” 
tezinden yola çıkılarak, anlatılıyor.  
Anne, baba ve kız çocuklarından olu-
şan bir ailenin yaşamını ile şekillenen 
oyunda kız çocuğunun hayali ile başla-
yan bir macerada buluyoruz kendimizi: 
Bir gün sabah kahvaltısında bal bitmiş-

tir. Küçük kız oyuncak kutusuna sakla-
dığı bir kavanoz balı çıkarır. Ailedeki 
herkesin balın tadına baktığı bir sırada, 
evin salonunda koca bir bal kavano-
zunun içine yapışmış bir ayı görürler. 
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yapışır ve zar zor kavanozdan çıktıkla-
rında birer arıya dönüşmüştürler.  Ve 
heyecan dolu macera başlar.

20 Kasım Pazar 12.30 
Bal Arıları ve Hınzır Ayı Tiyatrokare

ÇOCUK TİYATROSU
MSKM HALİT AKÇATEPE SAHNESİ

MSKM HALİT AKÇATEPE SAHNESİ
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Yaş Aralığı: 5 - 14 Süre: 45 dk.
Tasarım atölyemizde oyun arkadaşlarımızı 
tasarlıyoruz. Kendi hayal kahramanlarımızı 
yaratıp, kendi düşüncelerimizle onları sahne-
de canlandırıyoruz. Kuklalar, bizleri gizemli 
dünyalarına davet ediyor.

ATÖLYE

Sevimli Ejderha:    
Kokonat

22 Kasım Salı 10.00
24 Kasım Perşembe 10.00

* Her temsile 20 çocuk katılabilir. 
Rezervasyon gereklidir.      0216 688 13 23 

DÜŞTEPE OYUN MÜZESİ

5 Kasım Cumartesi
1. Temsil: 16:00 
2. Temsil: 17:00

Kukla atölyesi

Yaş Aralığı: 7 – 14 Süre: 45 dk. 
Çocuklar!  Gizemli bir karaktere bürünen eğitmenimiz tarafından ve-
rilen ipuçlarını takip ederek, müzede saklı olan hazine sandığının pe-
şine düşüyoruz. Gizlenen sandıkta ise bizleri ufak hediyeler bekliyor. 

ATÖLYE
DÜŞTEPE OYUN MÜZESİ

5 Kasım Cumartesi
1. Temsil: 14:00  2. Temsil: 15:15

Müzede Hazine Macerası 

* Her temsile 20 çocuk katılabilir. Rezervasyon gereklidir.      0216 688 13 23 

ÇOCUK SİNEMASI
MSKM HALİT AKÇATEPE SAHNESİ

Küçük ejderha 
Kokonat, arkadaşları 
Oscar ve Matilda 
ile Ejderha Ada-
sı’nda yaşamakta-
dır. Adanın diğer 
sakinlerine göre 
biraz farklı özellikle-
re sahip olan bu üç 
arkadaş, vakitlerinin 
neredeyse tamamını 
bir arada geçirir.  

Kahramanımız Kokonat aslında bir ejderhadır 
ancak henüz uçma yeteneği kazanamamıştır.  
Küçük ejderha dostumuzun en yakın arkadaş-
larınan biri olan Oscar ise aslen bir ejderha 
yiyen olsa da vejetaryendir; ekibin bir diğer 
üyesi Matilda ise bir kirpi olmasına rağmen 
adada hayatta kalmayı başarmış ve ortama 
uyum sağlamıştır. 

Bir gün kasabadan değerli bir ot çalınınca 
macera düşkünü bu üç kafadar, hem dostluk 
bağının sınanacağı hem de hayata dair yeni 
deneyimler kazanacakları oldukça tehlikeli bir 
göreve atılırlar. Ejderha Adası’nın kaderi artık 
onların elindedir.
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MSKM HALİT AKÇATEPE SAHNESİ

MSKM KİTAP CAFE

MSKM İNAL AYDINOĞLU 
KONFERANS SALONU

NEŞET ERTAŞ KÜLTÜR EVİ

DÜŞTEPE OYUN MÜZESİ

CEMAL SÜREYA SERGİ VE 
ÇOK AMAÇLI ETKİNLİK SALONU

13 Kasım Pazar 15:00 Söyleşi Vecdi Sayar & Ahmet Ergenç
‘‘Sinema ve Edebiyatta Vedat Türkali’’

5 Kasım Cumartesi Atölye Kukla   
Seans  1 16:00   Seans  2  17:00
6 Kasım Pazar Atölye Ahşap Boyama   
Seans  1 14:00   Seans  2  15:15
12 Kasım Cumartesi AtölyeMasal Yazım ve Anlatım 
Seans  1 14:00   Seans  2  15:15
13 Kasım Pazar Atölye Süper Kahraman   
Seans  1 14:00   Seans  2  15:15
19 Kasım Cumartesi Oyun Kaşif Müze 
Seans  1 14:00   Seans  2  15:15
20 Kasım Pazar Atölye Gölge Oyunu 
Seans  1 16:00  Seans  2  17:00
26 Kasım Cumartesi Oyun Müzede Hazine Macerası 
Seans  1 14:00   Seans  2  15:15
27 Kasım Pazar Atölye Süper Kahraman  
Seans  1 14:00   Seans  2  15:15
29 Ekim Cumartesi Cambazlık Oyun Atölyesi   
Seans  1 14:00   Seans  2  15:15
30 Ekim Pazar Kaşif Müze Oyunu    
Seans  1 14:00   Seans  2  15:15

    1 2Seans  

*Biletlerinizi her etkinliğin 2 gün öncesinde Mustafa Saffet 
Kültür Merkezi (MSKM) Gişe’den temin edebilirsiniz.
* MSKM Gişe 10.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
* Konser, Tiyatro ve Çocuk Tiyatro etkinliklerinde ücret tarifesi 
uygulaması vardır.
* Ücret tarifesi: Konser ve Tiyatro programları: 5 TL
Çocuk Tiyatrosu: 1 TL / Diğer etkinliklerimiz ücretsizdir.
* Etkinlikler için bilet alma kotası kişi başı 4 bilet ile sınırlıdır.
* Etkinlik girişinde biletinizin mutlaka yanınızda olması ve bilet kontrolü 
yapıldıktan sonra biletinizde yer alan koltuk numarasına göre oturmanız 
gereklidir. Bileti olmayan izleyicilerimiz salona alınmayacaklardır.

ÖNEMLİ BİLGİLER

1 Kasım Salı 10:00 Çocuk Sineması 
Ayı Kardeşler: Kurtarma Operasyonu
2 Kasım Çarşamba 20:30 Tiyatro Fırat Tanış 
Gelin Tanış Olalım
3 Kasım Perşembe 10:00 Çocuk Sineması 
Ayı Kardeşler: Kurtarma Operasyon
5 Kasım Cumartesi 12:30 Çocuk Tiyatrosu Mavişler Uzayda 
6 Kasım Pazar 12:30 Çocuk Tiyatrosu Ben Çöp Değili
8 Kasım Salı 10:00 Çocuk Sineması Sevimli Tilki
9 Kasım Çarşamba 20:30 Konser Ataşehir Belediyesi TSM 
Korosu 10 Kasım Özel Konseri
13 Kasım Pazar 12:30 Gösteri Sermet Erkin İlüzyon Gösterisi 
15 Kasım Salı 10:00 Çocuk Sineması 
Köstebekgiller: Perili Orman
16 Kasım Çarşamba 20:30 Tiyatro Ölü Ozanlar Derneği
17 Kasım Perşembe 10:00 Çocuk Sineması 
Köstebekgiller: Perili Orman
19 Kasım Cumartesi 12:30 Çocuk Tiyatrosu 
Bir Dostluk Hikayesi 
20 Kasım Pazar 12:30 Çocuk Tiyatrosu Bal Arısı ile Hınzır Ayı
22 Kasım Salı 10:00 Çocuk Sineması 
Sevimli Ejderha: Kokonat 
23 Kasım Çarşamba 20:30 Konser Rubato
24 Kasım Perşembe 10:00 Çocuk Sineması 
Sevimli Ejderha: Kokonat 
26 Kasım Cumartesi 12:30 Çocuk Tiyatrosu Hansel ve Gratel 
27 Kasım Pazar 12:30 Çocuk Tiyatrosu Kaplumbağa ile Tavşan
30 Kasım Çarşamba 20:30 Tiyatro Aklım Kaçtı Gören Var Mı?

3 Kasım Perşembe 19:00 Atölye Yaratıcı Okurluk Atölyesi
6 Kasım Pazar 15:00 Panel Çocuk Edebiyatı
10 Kasım Perşembe 19:00 Atölye Yaratıcı Okurluk Atölyesi
17 Kasım Perşembe 19:00 Atölye Yaratıcı Okurluk Atölyesi
24 Kasım Perşembe 19:00 Atölye Yaratıcı Okurluk Atölyesi

22 Kasım Salı  14:00 Seminer Öfke Kontrolü
29 Kasım Salı 14:00 Konferans 
Ataşehir’de İklim Risk Yönetimi
20 Kasım Pazar 15:00 Söyleşi Ölümünün 
10. Yılında “Atıf Yılmaz” 

5-14 Kasım 14:00 Sergi ve Söyleşi
‘‘Bendeki Atatürk’’ Sergisi

Ataşehirekspres
20 Ekim 2016
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Usta yönetmen Pedro 
Almodovar’ın son filmi 
Julieta nihayet Türkiye’de 

izleyici karşısına çıkıyor. Film, bir 
kadını anlatıyor. Kısaca bahsede-
lim: Kocası Xoan’ın trajik ölümü-
nün ardından Julieta, kızı Antia 
ile Madrid’de yeniden bir hayat 
kurmaya çalışmaktadır. Ancak 
yaşadıkları acı, onları birbilerine 
yakınlaştırmak yerine uzaklaştı-
rır. On sekiz yaşına kadar annesi 
ile yaşayan Antia, bir gün hiçbir 
açıklama yapmaksızın evi terk 
eder. Julieta kızını ararken, onun 
hakkında ne kadar az şey bildi-
ğini keşfeder. Bir gün Antia’nın 
en yakın arkadaşlarından Bea’yle 
yolda karşılaşıp kızının yerini öğ-
rendiğinde Julieta’nın geçmişine 
olan yolculuğu ve hesaplaşması 
da başlar...

Julieta, bir kadının belirsizlikler 
karşısında hayatta kalma müca-
delesini anlatıyor. Kader, suçluluk 

duygusu ve sevdiğimiz insanları 
sanki bizim için hiçbir anlamla-
rı yokmuşçasına hayatımızdan 
silmeye kadar götüren dipsiz bir 
gizem üzerine bir film. Almodovar  
filmi için bakın neler söylüyor: 

“Oyuncak ya da gerçek fark 
etmez, trenler beni hep büyü-
lemiştir. Hep gerçek bir trende 
film çekmeyi hayal etmiştim. 
Sinema ikonografisinde yer alan 
tüm ulaşım araçları içinde (wes-
tern gibi belli bir türe ait olan 
atlı arabalar dışında) en sevdiğim 
trenlerdir. Trene tüm türlerde 
rastlayabilirsiniz. En sevdiğim 
tren sahneleri Hitchcock ve Fritz 
Lang’e ait. Oyuncularla prova 
yapmak için 80’lerden kalma eski 
bir trenin kompartmanına girdi-
ğimde kameraya ve kameramana 
alan kalmayan bir odada çalışma-
nın ne kadar zor olacağını fark 
ettim. Saf bir şekilde 1985’teki bir 
trenin bu kadar dar olabileceğini 

düşünmemiştim. Kurtçuklarla 
dolu bir cehennemdi o tren. Ama 
hepimiz o sahnelerin önemli oldu-
ğunu biliyorduk çünkü Julieta’nın 
kaderi o trende yazılacaktı.

Julieta’nın senaryosunu o 
geceki tren yolculuğunun et-
rafına inşa ettim. Metaforlarla 
dolu, büyük bir öneme sahip bir 
yerde Julieta, insanın varoluşu-
nun iki kutbuyla yüzleşiyor: Ölüm 
ve yaşam. Bir de ölüme verdiği 
tepkiden doğan fiziksel aşkla. 
Julieta’nın Xoan ile tutkulu bir 
şekilde seviştiği iki anda da birisi 
ölüyor. İkisinin ölüme verdikleri 
ortak tepki bu.”

Almodovar görkemli 
günlerine dönüyor!
Pedro Almodovar’ın Altın 

Palmiye için yarışan son 
filmi Julieta vizyona 

giriyor. Usta yönetmen bu 
filmle görkemli günlerine 

dönüyor diyebiliriz. 
Julieta’nın öyküsü çok 
güzel, bu yüzden henüz 
seyretmemiş seyirciler 

için filmin tadını kaçırmak 
istemeyiz. Ama şu kadarını 

söyleyelim; imrenilecek 
bir aşk ve sevgi hikayesi 

sizi bekliyor.
 JULIETA 
28 Ekim’den 
itibaren
YÖN: Pedro 
Almodovar
Oyn: Emma 
Suarez, Adriana 
Ugarte, Daniel 
Grao ve Inma 
Cuesta
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20 Ekim 2016

 EN SÜPER 
 KAHRAMANLAR 
(Bling)

21 Ekim’den itibaren
TÜR: Animasyon
YÖN: Kyung Ho Lee, 
Wonjae Lee
SESLENDİRENLER: Taylor 
Kitsch, Jennette McCurdy, 
James Woods ve Carla 
Gugino

 İKİMİZİN 
 YERİNE 

21 Ekim’den itibaren
TÜR: Drama
YÖN: Umur Turagay
OYUNCULAR: Serenay 
Sarıkaya, Nejat İşler, 
Zerrin Tekindor ve İştar 
Gökseven

 RÜYA 

21 Ekim’den 
itibaren
TÜR: Drama
YÖN: Derviş Zaim
OYUNCULAR: Gizem 
Akman, Dilşad 
Bozyiğit, Gizem 
Erdem ve Mehmet 
Ali Nuroğlu

 HESAPLAŞMA 
(The Accountant)

28 Ekim’den itibaren
TÜR: Aksiyon
YÖN: Gavin O’Conner
OYUNCULAR: Ben 
Affleck, Anna Kendrick, 
J. K. Simmons ve Jon 
Bernthal

 DEFNE’NİN BİR 
 MEVSİMİ 

21 Ekim’den itibaren
TÜR: Drama
YÖN: Mehmet Öztürk
OYUNCULAR: Hande 
Subaşı, Gökhan Alkan, 
Mert Öcal ve Murat 
Karasu

 EKŞİ ELMALAR 

28 Ekim’den itibaren
TÜR: Drama
YÖN: Yılmaz Erdoğan
OYUNCULAR: Yılmaz 
Erdoğan, Songül Öden, 
Farah Zeynep Abdullah, 
Şükran Ovalı, Devrim 
Yakut, Ersin Korkut ve 
Fatih Artman

VIZ-
YON-

.

Filmlerin seanslarını 
öğrenmek için sinemaları 

arayabilirsiniz. Cinemo: (0216) 688 76 88 Cinemaximum 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

 KUBO VE 
 SİHİRLİ TELLERİ 
(Kubo and the Two Strings)

28 Ekim’den itibaren
TÜR: Animasyon
YÖN: Travis Knight
SESLENDİRENLER: Art 
Parkinson, Matthew 
McConaughey, Charlize 
Theron ile Rooney Mara

 HZ. MUHAMMED: 
 ALLAH’IN ELÇİSİ 
(Muhammad: 
The Messenger of God)

28 Ekim’den itibaren
TÜR: Drama
YÖN: Majid Majidi
OYUNCULAR: Mahdi 
Pakdel, Sareh Bayat, 
Mina Sadati ile Mohsen 
Tanabandeh

 ORTAOKUL 
 HAYATIMIN EN 
 KÖTÜ YILLARI 
(Middle School: The Worst 
Years of My Life)

21 Ekim’den itibaren
TÜR: Komedi
YÖN: Steve Carr
OYUNCULAR: Griffin Gluck, 
Lauren Graham, Rob Riggle 
ve Thomas Barbusca

 JACK REACHER: 
 ASLA GERİ 
 DÖNME 
(Jack Reacher: 
Never Go Back)

21 Ekim’den itibaren
TÜR: Aksiyon
YÖN: Edward Zwick
OYUNCULAR: Tom Cruise, 
Cobie Smulders, Robert 
Knepper ve Danika Yarosh 

DA-
ki-
ler

.
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trenlerdir. Trene tüm türlerde 
rastlayabilirsiniz. En sevdiğim 
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Kolektif // 
ONNO TUNÇ ŞARKILARI

Taksim Trio // AHİCengiz Özkan // 
HAYALMEST

Vedat Yıldırım  & Cansun 
Küçüktürk // EV KAYITLARI

Baptiste Trotignon & 
Minno Garay // 
CHIMICHURRI

Il Volo // A TRIBUTE 
TO THE THREE TENORS

Regula Mühlemann // 
MOZART ARIAS

Pozitif Müzik, 2016 
Türkiye

Dokuz Sekiz Müzik, 2016
Türkiye

Kalan Müzik, 2016
Türkiye

Z Müzik, 2016
Türkiye

Sony Music, 2016  ABD
Sony Music, 2016
İtalya

Unitel Clasica, 2016
Almanya

20 yıl önce kaybettiğimiz Onno 
Tunç, birkaç kuşağın birden ezbere 

söyleyebileceği Haydi Gel Benimle 
Ol, Bir Çocuk Sevdim, Ünzile, Sen 
Ağlama, Git, Geri Dön, Değer mi, Hadi 
Bakalım, Gir Kanıma, Vurulmuşum 
Sana ve Şinanay gibi şarkıların 
bestecisiydi. Bu albümde sanatçının 
13 eseri Sezen Aksu, Ajda Pekkan, 
Nilüfer, Nükhet Duru, Levent Yüksel, 
Aylin Aslım ve Sertap Erener’in de 
aralarında olduğu sanatçılar tarafın-
dan seslendiriliyor.

Enstrümanlarına tutkun üç 
müzisyenin (Aytaç Doğan, Hüsnü 

Şenlendirici ve İsmail Tunçbilek) bir 
araya geldiği, müzikal zenginlik-
leriyle son yılların en dikkat çekici 
gruplarından sayılan Taksim Trio, 
yine çok özel eserleri bu albümde bir 
araya getirdi. Taksim Trio, 11 eserden 
oluşan albümde kendi bestelerinin 
yanı sıra, John McLaughlin, Dorantes, 
Cahit Berkay, Carles Benavent, Josep 
Mas Kitflus gibi ünlü müzisyenlerin 
eserlerini yorumladı. 

Anadolu müziğinin en önemli 
temsilcilerinden Cengiz Özkan, 

beşinci solo albümü Hayâlmest’te 
önceki albümlerinde olduğu gibi yine 
farklı yörelere ait eserleri ustalıkla 
yorumluyor. Neşet Ertaş’a “Kar mı 
Yağmış Yüce Dağlar Başına” adlı ese-
rini yorumlayarak selam gönderen 
Özkan, “O Yar Gelir” adlı parçayla da 
yakın zamanda kaybettiğimiz Yaşar 
Kemal’in ruhuna sesleniyor. Albümün 
dikkat çeken diğer parçaları ise “Değ-
me Felek” ve “Sallana Sallana”.

Müzikseverlerin Kardeş Türkü-
ler ve Bajar’dan tanıdığı iki 

müzisyen, Vedat Yıldırım ve Cansun 
Küçüktürk, sıradan ev sohbetlerinde 
doğan “Ev Kayıtları” isimli çalışma-
larıyla şehir yaşamına, ezberlerine 
ve dayatmalara başkaldırıyor. 
Albüm için kendi ev sohbetlerinden 
esinlenen ve günlük yaşamı saran 
sıradan olguları, nesneleri, insanları, 
komşuları, sokaktaki sesleri de işin 
içine dahil eden iki sanatçının albü-
münde sekiz şarkı yer alıyor.

Klasik Caz müzik türünün en 
beğenilen isimlerinden Fransız 

emprovizasyon ustası Baptiste 
Trotignon ve Arjantin Cordoba’nın 
özgün perküsyonisti Minino Garay 
bu albümde buluştu. Chimichurri 
adlı bu albümü kuzeyle güney 
arasındaki bir yolculuk olarak 
yorumlamak mümkün. Yavaş bir 
nostaljiyle coşkun bir taşkınlık 
arasında git-geller yapan ve  farklı 
etnik kavramları içine alan bu özgün 
albümde birbirinden ilgi çekici 14 
eser yer alıyor.

Piero Barone, Ignazio Boschetto 
ve Gianluca Ginoble adında üç 

genç yetenekten oluşan, dünya 
genelinde iki milyonun üstünde 
albüm satışıyla geniş bir kesimin 
beğenisini ve sempatisini kazanan 
başarılı İtalyan grup Il Volo, son 
albümüyle pop-opera tarzındaki 
yerini pekiştiriyor. Klasik müziği 
pop müzikle harmanlayan ve 
bugüne dek pek çok başarıya 
imza atan grubun bu albümünde, 
aralarında ünlü Napolitan şarkıların 
da olduğu 13 eser yer alıyor. 

Genç ve etkileyici İsveçli 
soprano Regula Mühlemann’ın 

Mozart’ın eserlerini yorumladığı 
ilk albümü çıktı. Almanya, İtalya, 
İsveç, Güney Afrika gibi birçok 
ülkenin ünlü opera salonlarında 
performans sergileyen Mühle-
mann, bugüne kadar hep dünya-
ca ünlü şeflerle çalıştı. Avrupa’nın 
en iyi orkestralarından biri olan 
Kammerorchester Basel eşliğinde 
kaydedilen albümde ise orkestra 
şefliğini Umberto Benedetti 
Michelangeli üstlendi.

Bruce Springsteen // 
CHAPTER & VERSE

Sony Music, 2016
ABD

Rock müziğin efsane yıldızı Bruce 
Springsteen’in daha önce hiçbir 

yerde yayınlanmamış beş şarkı-
sının da yer aldığı bu albümünde, 
sanatçının her dönemine ait 
özenle seçilmiş şarkılar bulunuyor. 
Toplam 18 şarkıdan oluşan albüm, 
Springsteen’in uzun yıllar önce 
“The Castiles” grubu zamanında 
seslendirdiği “Baby I” ve “You 
Can’t Judge a Book By the Cover” 
şarkılarıyla başlayıp, 2012’de ya-
yımladığı “Wrecking Ball” şarkısıyla 
sonlanıyor.

 YABANCI 

 YERLİ 
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Vedat Yıldırım  & Cansun 
Küçüktürk // EV KAYITLARI

Regula Mühlemann // 
MOZART ARIAS

 BİLİM 

Ünlü saat markası Misfit, yeni akıllı 
saatini Kasım ayında piyasaya sü-

receğini açıkladı. Misfit Phase adlı saat, 
normal saatlerden farklı gözükmüyor. Üstü 
alüminyum kaplı çelikten bir gövdeye sahip 
Misfit Phase modelinin normal bir saatten 
farkı ise yürüme mesafenizi ölçebilmesi ve 
adımlarınızı sayabilmesi. Ayrıca telefonunu-
za gelen bildirimleri ekranında göstererek 
ve titreşim vererek size bildiriyor. Müzik 
dinlerken de kontrolü saatiniz üzerinden 
yapabiliyorsunuz.

Phase’in diğer akıllı saatlerden önemli 
bir farkı şarj edilememesi ama pilinin altı 
ay dayanması. Hem iOS hem de Android 
telefonlarla uyumlu olan saat, ABD’de 175 
dolardan satışa çıkacak. 

Çinli teknoloji devi 
Netflix’e rakip oluyor
Ürettiği akıllı cihazlarla 

tanınan Çinli LeEco firması, 
teknoloji sektöründe yer 

alan çoğu Çinli firmanın yaptığı 
gibi gözünü Amerika pazarına dik-
ti. 2017 başlarında ABD pazarına 
girecek LeEco’nun hedefinde, ya-
kın zamanda Türkiye’de de hizmet 
vermeye başlayan Netflix var.

Amerika’da işe bir DVD 
kiralama şirketi olarak başlayan 
Netflix, DVD sektörünün yavaşla-
masının ardından çevrimiçi video 
içerikleri yayımlamaya başlamıştı. 
Üyelik kapsamındaki kullanıcılar 

çevrimiçi olarak Netflix’in arşi-
vinde bulunan dizi ve videoları 
izleyebiliyor. Netflix’in ardın-
dan Amazon Prime, Hulu gibi 
birçok çevrimiçi video izleme 
sistemi daha ortaya çıktı. 

Netflix, Narcos başta olmak 
üzere birçok başarılı TV yapımını 
seyirciyle buluşturarak büyük sükse 
yaptı. Çinli LeEco, sektörün en güç-
lü oyuncusu olan Netflix’le reka-
bette Showtime ve Lionsgate gibi, 
bünyesinde pek çok şov programı, 
film ve dizi olan dev yapım şirketle-
riyle olan ortaklığına güveniyor.

Kök hücreden 
yavru fare

Normal saat gibi 
göründüğüne bakmayın

Güneş enerjisinin fendi 
kömürü yendi

Japon bilim adamları, tamamen 
laboratuvar ortamında üretilen 

suni yumurtalardan yavru fareler 
elde etmeyi başardı. Kyuşu Üniver-
sitesi araştırmacıları, yetişkin bir 
farenin kuyruğundan aldıkları deri 
hücrelerinden önce olgunlaşmamış 

kök hücre elde etti. Bu kök hücreleri yumurtaya dönüştüren bilim adamları, suni yumurtaları 
laboratuvar ortamında dölledi ve dişi farelerin rahmine yerleştirdi. Bu yolla dünyaya gelen 
bebek farelerin son derece sağlıklı olduğu ve üreyebildiği belirtildi.

 ENERJİ 

 AKILLI SAAT 

İngiltere’de bu yıl ilk kez güneş panelleri 
kömür santrallerinden yüzde 10 fazla 

enerji üretti. Mart ayından Eylül ayına kadar 
güneş panelleri 7 bin gigawatt saat elektrik 
üretirken, kömürden üretilen elektrik 6 
bin 300 gigawatt oldu. Ancak uzmanlar, 
kış aylarında güneş ışığının azalmasının ve 
ısınma ile aydınlatmaya talebin artması-
nın tüketicileri kömüre yönlendireceğini 
söylüyor.

Güneş enerjisinin en ucuz enerji 
kaynaklarından biri olduğuna dikkat çeken 
İngiltere Yenilenebilir Enerji Birliği (REA) 
Başkanı James Court, “Beş yıl önce güneş 
enerjisinin kömür enerjisini geçmesi düşü-
nülemezdi bile. İstatistikler ev sahiplerinin 
ve şirketlerin giderek daha fazla güneş 
paneli kullandıklarını gösteriyor” dedi.

İngiliz hükümeti geçen yıl kömür 
kullanan bazı elektrik santrallerini 20 yıl 
içinde kapatacağını açıklamıştı.
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Türkiye

Dokuz Sekiz Müzik, 2016
Türkiye

Kalan Müzik, 2016
Türkiye

Z Müzik, 2016
Türkiye

Sony Music, 2016  ABD
Sony Music, 2016
İtalya

Unitel Clasica, 2016
Almanya

20 yıl önce kaybettiğimiz Onno 
Tunç, birkaç kuşağın birden ezbere 

söyleyebileceği Haydi Gel Benimle 
Ol, Bir Çocuk Sevdim, Ünzile, Sen 
Ağlama, Git, Geri Dön, Değer mi, Hadi 
Bakalım, Gir Kanıma, Vurulmuşum 
Sana ve Şinanay gibi şarkıların 
bestecisiydi. Bu albümde sanatçının 
13 eseri Sezen Aksu, Ajda Pekkan, 
Nilüfer, Nükhet Duru, Levent Yüksel, 
Aylin Aslım ve Sertap Erener’in de 
aralarında olduğu sanatçılar tarafın-
dan seslendiriliyor.

Enstrümanlarına tutkun üç 
müzisyenin (Aytaç Doğan, Hüsnü 

Şenlendirici ve İsmail Tunçbilek) bir 
araya geldiği, müzikal zenginlik-
leriyle son yılların en dikkat çekici 
gruplarından sayılan Taksim Trio, 
yine çok özel eserleri bu albümde bir 
araya getirdi. Taksim Trio, 11 eserden 
oluşan albümde kendi bestelerinin 
yanı sıra, John McLaughlin, Dorantes, 
Cahit Berkay, Carles Benavent, Josep 
Mas Kitflus gibi ünlü müzisyenlerin 
eserlerini yorumladı. 

Anadolu müziğinin en önemli 
temsilcilerinden Cengiz Özkan, 

beşinci solo albümü Hayâlmest’te 
önceki albümlerinde olduğu gibi yine 
farklı yörelere ait eserleri ustalıkla 
yorumluyor. Neşet Ertaş’a “Kar mı 
Yağmış Yüce Dağlar Başına” adlı ese-
rini yorumlayarak selam gönderen 
Özkan, “O Yar Gelir” adlı parçayla da 
yakın zamanda kaybettiğimiz Yaşar 
Kemal’in ruhuna sesleniyor. Albümün 
dikkat çeken diğer parçaları ise “Değ-
me Felek” ve “Sallana Sallana”.

Müzikseverlerin Kardeş Türkü-
ler ve Bajar’dan tanıdığı iki 

müzisyen, Vedat Yıldırım ve Cansun 
Küçüktürk, sıradan ev sohbetlerinde 
doğan “Ev Kayıtları” isimli çalışma-
larıyla şehir yaşamına, ezberlerine 
ve dayatmalara başkaldırıyor. 
Albüm için kendi ev sohbetlerinden 
esinlenen ve günlük yaşamı saran 
sıradan olguları, nesneleri, insanları, 
komşuları, sokaktaki sesleri de işin 
içine dahil eden iki sanatçının albü-
münde sekiz şarkı yer alıyor.

Klasik Caz müzik türünün en 
beğenilen isimlerinden Fransız 

emprovizasyon ustası Baptiste 
Trotignon ve Arjantin Cordoba’nın 
özgün perküsyonisti Minino Garay 
bu albümde buluştu. Chimichurri 
adlı bu albümü kuzeyle güney 
arasındaki bir yolculuk olarak 
yorumlamak mümkün. Yavaş bir 
nostaljiyle coşkun bir taşkınlık 
arasında git-geller yapan ve  farklı 
etnik kavramları içine alan bu özgün 
albümde birbirinden ilgi çekici 14 
eser yer alıyor.

Piero Barone, Ignazio Boschetto 
ve Gianluca Ginoble adında üç 

genç yetenekten oluşan, dünya 
genelinde iki milyonun üstünde 
albüm satışıyla geniş bir kesimin 
beğenisini ve sempatisini kazanan 
başarılı İtalyan grup Il Volo, son 
albümüyle pop-opera tarzındaki 
yerini pekiştiriyor. Klasik müziği 
pop müzikle harmanlayan ve 
bugüne dek pek çok başarıya 
imza atan grubun bu albümünde, 
aralarında ünlü Napolitan şarkıların 
da olduğu 13 eser yer alıyor. 

Genç ve etkileyici İsveçli 
soprano Regula Mühlemann’ın 

Mozart’ın eserlerini yorumladığı 
ilk albümü çıktı. Almanya, İtalya, 
İsveç, Güney Afrika gibi birçok 
ülkenin ünlü opera salonlarında 
performans sergileyen Mühle-
mann, bugüne kadar hep dünya-
ca ünlü şeflerle çalıştı. Avrupa’nın 
en iyi orkestralarından biri olan 
Kammerorchester Basel eşliğinde 
kaydedilen albümde ise orkestra 
şefliğini Umberto Benedetti 
Michelangeli üstlendi.

Bruce Springsteen // 
CHAPTER & VERSE

Sony Music, 2016
ABD

Rock müziğin efsane yıldızı Bruce 
Springsteen’in daha önce hiçbir 

yerde yayınlanmamış beş şarkı-
sının da yer aldığı bu albümünde, 
sanatçının her dönemine ait 
özenle seçilmiş şarkılar bulunuyor. 
Toplam 18 şarkıdan oluşan albüm, 
Springsteen’in uzun yıllar önce 
“The Castiles” grubu zamanında 
seslendirdiği “Baby I” ve “You 
Can’t Judge a Book By the Cover” 
şarkılarıyla başlayıp, 2012’de ya-
yımladığı “Wrecking Ball” şarkısıyla 
sonlanıyor.

 YABANCI 

 YERLİ 
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Vedat Yıldırım  & Cansun 
Küçüktürk // EV KAYITLARI

Regula Mühlemann // 
MOZART ARIAS

 BİLİM 

Ünlü saat markası Misfit, yeni akıllı 
saatini Kasım ayında piyasaya sü-

receğini açıkladı. Misfit Phase adlı saat, 
normal saatlerden farklı gözükmüyor. Üstü 
alüminyum kaplı çelikten bir gövdeye sahip 
Misfit Phase modelinin normal bir saatten 
farkı ise yürüme mesafenizi ölçebilmesi ve 
adımlarınızı sayabilmesi. Ayrıca telefonunu-
za gelen bildirimleri ekranında göstererek 
ve titreşim vererek size bildiriyor. Müzik 
dinlerken de kontrolü saatiniz üzerinden 
yapabiliyorsunuz.

Phase’in diğer akıllı saatlerden önemli 
bir farkı şarj edilememesi ama pilinin altı 
ay dayanması. Hem iOS hem de Android 
telefonlarla uyumlu olan saat, ABD’de 175 
dolardan satışa çıkacak. 

Çinli teknoloji devi 
Netflix’e rakip oluyor
Ürettiği akıllı cihazlarla 

tanınan Çinli LeEco firması, 
teknoloji sektöründe yer 

alan çoğu Çinli firmanın yaptığı 
gibi gözünü Amerika pazarına dik-
ti. 2017 başlarında ABD pazarına 
girecek LeEco’nun hedefinde, ya-
kın zamanda Türkiye’de de hizmet 
vermeye başlayan Netflix var.

Amerika’da işe bir DVD 
kiralama şirketi olarak başlayan 
Netflix, DVD sektörünün yavaşla-
masının ardından çevrimiçi video 
içerikleri yayımlamaya başlamıştı. 
Üyelik kapsamındaki kullanıcılar 

çevrimiçi olarak Netflix’in arşi-
vinde bulunan dizi ve videoları 
izleyebiliyor. Netflix’in ardın-
dan Amazon Prime, Hulu gibi 
birçok çevrimiçi video izleme 
sistemi daha ortaya çıktı. 

Netflix, Narcos başta olmak 
üzere birçok başarılı TV yapımını 
seyirciyle buluşturarak büyük sükse 
yaptı. Çinli LeEco, sektörün en güç-
lü oyuncusu olan Netflix’le reka-
bette Showtime ve Lionsgate gibi, 
bünyesinde pek çok şov programı, 
film ve dizi olan dev yapım şirketle-
riyle olan ortaklığına güveniyor.

Kök hücreden 
yavru fare

Normal saat gibi 
göründüğüne bakmayın

Güneş enerjisinin fendi 
kömürü yendi

Japon bilim adamları, tamamen 
laboratuvar ortamında üretilen 

suni yumurtalardan yavru fareler 
elde etmeyi başardı. Kyuşu Üniver-
sitesi araştırmacıları, yetişkin bir 
farenin kuyruğundan aldıkları deri 
hücrelerinden önce olgunlaşmamış 

kök hücre elde etti. Bu kök hücreleri yumurtaya dönüştüren bilim adamları, suni yumurtaları 
laboratuvar ortamında dölledi ve dişi farelerin rahmine yerleştirdi. Bu yolla dünyaya gelen 
bebek farelerin son derece sağlıklı olduğu ve üreyebildiği belirtildi.

 ENERJİ 

 AKILLI SAAT 

İngiltere’de bu yıl ilk kez güneş panelleri 
kömür santrallerinden yüzde 10 fazla 

enerji üretti. Mart ayından Eylül ayına kadar 
güneş panelleri 7 bin gigawatt saat elektrik 
üretirken, kömürden üretilen elektrik 6 
bin 300 gigawatt oldu. Ancak uzmanlar, 
kış aylarında güneş ışığının azalmasının ve 
ısınma ile aydınlatmaya talebin artması-
nın tüketicileri kömüre yönlendireceğini 
söylüyor.

Güneş enerjisinin en ucuz enerji 
kaynaklarından biri olduğuna dikkat çeken 
İngiltere Yenilenebilir Enerji Birliği (REA) 
Başkanı James Court, “Beş yıl önce güneş 
enerjisinin kömür enerjisini geçmesi düşü-
nülemezdi bile. İstatistikler ev sahiplerinin 
ve şirketlerin giderek daha fazla güneş 
paneli kullandıklarını gösteriyor” dedi.

İngiliz hükümeti geçen yıl kömür 
kullanan bazı elektrik santrallerini 20 yıl 
içinde kapatacağını açıklamıştı.
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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

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  
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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

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  
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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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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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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.
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Ataşehir Belediyesi’ne gelen 
bazı sosyal medya mesajları ve 
yanıtlarından sizin için derledik 

SOSYAL MEDYA
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Hazırlayanlar: Çağla Gürsoy - Hazal Şakar

@atasehirbld
facebook

@atasehirbld
twitter 

@atasehirbld
instagram






