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Sevgili Ataşehirli komşularım ve Türkiye’nin dört bir ya-
nındaki değerli okurlar,

Sonbaharı geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde, 
keyifle okuyacağınız dolu dolu bir sayı ile karşınızdayız.

Ne mutlu ki yardımlaşmanın önemini hayli hissettiğimiz bu 
zorlu günlerde “Hepimiz İçin İyilik” sloganıyla birbirimize 
destek olmaya devam ediyoruz. Biri Örnek, diğeriyse Ye-
nişehir Mahallemizde olmak üzere iki Sosyal Marketimiz; 
günde ortalama 2 bin 800 kişilik sıcak yemek çıkardığımız 
Aşevimiz; Esatpaşa ve Ferhatpaşa Mahallelerindeki Taziye 
Evlerimizle iyiliği çoğaltmak için her geçen gün çalışıyoruz. 
Gözünü dünyaya yeni açan bebeklerin, askere giden Meh-
metçiğin, yeni evli çiftlerin de destekçisi olmak için projeler 
geliştiriyor, ilçemizdeki her kapıyı çalmaya özen gösteriyo-
ruz.

Genç bir ilçe olan Ataşehirimizi kültür ve sanatın merkezi 
haline getirmek için çalışmalarımız da devam ediyor. Bu 
kapsamda yapımı süren İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi in-
şaatının hızla ilerlediğini sizlerle paylaşmak isterim. Mer-
kezde birlikte izleyeceğimiz tiyatro oyunlarını, konserleri, 
sanat kurslarını düşündükçe heyecanım artıyor.

Değerli Ataşehirliler,

İnteraktif bir biçimde hazırlamaya başladığımız e-dergimiz 
Ataşehir Ekspres’e gösterdiğiniz yoğun ilgi için hepinize te-
şekkür ederim. 

Bu sayımızda da belediye hizmetlerimizin ayrıntılarının yanı 
sıra kaliteli zaman geçirmenizi sağlayacak çok sayıda öneri 
de bulacaksınız. 

Sözlerime son verirken bilimin ve sevginin gücüyle gelece-
ğe doğru atılan her adımda yolumuza ışık tutan en başta 
Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hayatını 
eğitime adamış, fedakâr tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nü kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunu-
yorum.

Merhaba,

Battal İLGEZDİ
Ataşehir Belediye Başkanı

BAŞKAN’DAN

@battalilgezdi34

@battalilgezdi34

@battalilgezdi
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SPOTIFY

İşte... Aylardan Kasım.
Önümüz kış artık. 

İstanbul’da yağmurların, 
soğukların ve belki 

de bembeyaz karların 
zamanı.

Kasım ayına hangi 
şarkılar uygun düşer 

diye şöyle bir kapandık 
içimize. İçimiz de bize bu 

eşsiz şarkıları önerdi. 
İyi dinlemeler!

https://open.spotify.com/playlist/2OsqzHOElwLAQR6X9ViDNC?si=1dbd59a29b644289
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’’HAVA SOĞUDU, 
KASIM’IN SON GÜNLERI,

KAR YAĞACAK, 
BEMBEYAZ OLACAK’’ 

EDIP CANSEVER

BELEDİYEDEN KISA-KISA

‘‘Hep buradayım ben,’’ dedi. Nemin 
yüksek olduğu yerlerde iyi yetişirim, 

yapraklarımsa parlak kırmızı. 
Ataşehir’ in topraklarına kök salmış bir 
Akçağacım. Soğuğa dayanıklıyım, hızla 

büyürüm, beni gören Ataşehirlilerin 
yüzünü güldürürüm. Lale ağacıyım 

ben de.
Hazırlayan: Meltem Bahar Yılmaz

Ilçemizde Kasım ayı tüm güzelliğiyle 
yaşanmaya devam ediyordu...
Köşedeki sokak simitçisi son sıcak simi-

dini rafa koydu ve hissettiği sonsuz saygıyla 
yavaşça ellerini yana doğru uzattı, Ataşehir 
Belediye Başkanlığı binasında bayraklar ya-
rıya indi, Ataşehirli öğretmenlerimizden Ayla 
Hanım sabah evden çıkmadan önce Atatürk 
rozetini ceketine iliştirdi, komşularımızdan 
Hanife Teyze titreyen elleriyle pencereyi açtı 
o sesi duymak için… Örnek Mahallemizden 
Kayışdağı Mahallemize kadar uzun bir siren 
sesi yankılanıyordu. Ataşehir’de o gün tak-
vimler 10 Kasım’ı gösteriyor, saat ise 9’u 5 
geçiyordu.
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Sosyal medya ekibimiz Dünya Komşular 
Günü’nde Maltepe, Kadıköy, Ümraniye ve San-
caktepe komşu ilçelerine selam göndermeyi 
ihmal etmedi. Kahve ve çay ikramlarıyla dolu 
cevaplar da çok geçmeden geldi. En kötü gü-
nümüz böyle olsun!

 17 Kasım günü merkez üssü Düzce olan ve 
İstanbul’da da hissettiğimiz üzücü bir deprem 
yaşadık. Can ve mal kaybı yaşanmaması en 
büyük tesellimiz oldu. Oturduğunuz mahalle-
deki size en yakın afet toplanma alanlarını öğ-
renmek için belediyemizin web sitesini ziyaret 
edebilirsiniz.

Ataşehirli komşularımız Kasım ayına akorde-
on nağmeleriyle ‘‘merhaba’’ dedi. Uluslarara-
sı Akordeon Festivalimizin son gününde çeşitli 
ülkelerden gelen değerli sanatçıları ağırladık. 
Festivale katılamadıysanız bile stresli ve yorucu 
geçen bir günün ardından uzaktan kulağınıza 
gelen akordeon sesi yüzünüzde bir tebessüm 
yaratmış, kendinizi iyi hissetmenizi sağlamıştır 
umarız.

Ekiplerimiz Ataşehirimizin cadde ve sokak-
larında, asfalt kaplamadan yağmur suyu kanalı 
onarımına, istinat duvarından bordür yapımına 
kadar bu ay da komşularımız için hizmet ver-
meye devam etti. 

Ataevlerimizin ve Kültür Merkezlerimizin ça-
tısı altında bir araya gelen Ataşehirli gençlerimiz 
lise ve üniversiteye hazırlık için eğitim görmeye 
devam ediyor.

Havalar iyiden iyiye soğumuş olsa da Ata-
şehirli kadınlar zumba ve pilates eğitimlerimiz-
den vazgeçmiyor. Spor eğitimlerimizin yapıldığı 
parklarımız yerini kültür merkezlerimize bıraktı. 
Değişen tek şey sadece mekân oldu. “Neden 
spor yapmalıyız” sorusunun cevabıysa her ay 
aynı... Tabii ki sağlık için!

Kitap Günleri, Şiir Günleri derken sıra çocuk 
tiyatrolarına geldi. “Çikolatalar Ülkesi” ile “Kaba 
Korsan ve Hazine Adası” oyunları uzun bir ara-
dan sonra kültür merkezlerimizde yüz yüze 
sahnelendi. Salgın tedbirlerinin hassasiyetle 
alındığı salonlarımızda oyun seyreden minik se-

yircilerimizin heyecanı görülmeye değerdi.
 
      Kasım ayında da Ataşehir ailemize yeni 
üyeler katılmaya devam etti. Biz de dünyaya 
gözlerini açan bebeklerimizi yalnız bırakmaya-
rak, komşularımızın kapılarını çalıp, onlara “Hoş 
Geldin Bebek” paketimizi hediye ettik. Sağlık, 
mutluluk ve huzur dolu bir gelecek diliyoruz.

Ataşehirli komşularımız sokakları süpüren, 
çöpleri toplayan mesai arkadaşlarımıza iyi çalış-
malar dilemeyi bu ay da ihmal etmedi.

Toplumsal Eşitlik Birimimizin her sabah 
güne başlarken okunmasını ve gün içerisinde 
de bu farkındalıkla hareket edilmesini tavsiye 
ettiği on maddelik “Toplumsal Eşitlik” ilanımı-
zı Küçükbakkalköy Mahallemizdeki esnafımızın 
dükkânına astığını gördük. Metin Bey’e teşek-
kürümüzü bir borç biliriz.

Her çocuğun doğuştan sahip olduğu hak-
lar vardır. Eğitim hakkı da bunların en başında 
gelir. Dünya Çocuk Hakları Günü’nün yer aldığı 
bu ay, ikinci kreşimiz olan Bahri Behçet Yıldız 
Gündüz Bakımevimizi Kayışdağı Mahallemizde 
hizmete açmaktan mutluluk duyduk. 

20-28 Kasım Avrupa Atık Azaltım 
Haftası’nda “Azalt, yeniden kullan, geri dönüş-
tür” temalı farkındalık artırıcı çalışmalara biz 
de katıldık. Komşularımız mutfaklarından çı-
kan çay ve kompost atıklarını Fetih Mahallesi 
Muhtarlığı’na yerleştirdiğimiz kompost makine-
sine getirerek sürdürülebilir bir çevre için katkı 
sağladı.

https://twitter.com/atasehirbld/status/1460851190942642178
https://webgis.atasehir.bel.tr/keos/?P=AFETHRT6
https://webgis.atasehir.bel.tr/keos/?P=AFETHRT6
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BELEDİYEDEN KISA-KISA

Fetih Mahallesi Semt Pazarımıza organik 
atık kumbarası kurduk. Pazardan çıkan sebze 
ve meyve atıklarını toplayarak İBB’nin kompost 
tesisine gönderdik. “Fazlaysa Bırak, Eksikse Al” 
sloganıyla Fetih Mahallemizde başlatılan da-
yanışma hareketine destek olan yardımsever 
komşularımız gıda, giyim, oyuncak, elektro-
nik alet gibi temel eşyalarını ihtiyaç sahipleriyle 
paylaştı. 

Ferhatpaşa Mahallemizdeki hayvansever 
sakinimizin Zeyna adındaki köpeği kayboldu. 
Daha çok insana duyurulması için elimizden 
geleni yaptık, sonunda bu hikâyeyi, Zeyna ve 
sahibini kavuşturarak mutlu sonla bitirdik.
 

Kimi dükkânının kepenklerini açıyor kimi 
telaşla işe yetişmeye çalışıyor kimi de sokağın 
gürültüsüne ve yeni güne adapte olmaya ça-
lışıyordu. Ataşehirimizin en tatlı sakinlerinden 
can dostlarımızı çok seven komşumuz Ahmet 
Bey’se her sabah işe giderken yaptığı gibi ara-
basının kaputuna vurmayı ihmal etmedi.
 

Ataşehirimizdeki eğitim kurumlarımızda ilk 
dersine girecek olan öğretmenin mutluluğuyla, 
ilk öğretmeniyle tanışacak öğrencinin heyecanı 
kim bilir kaç kez bir arada yaşandı. Okuma yaz-
mayla başlayan, “neden” ve “nasıl” sorularıyla 
bir ömür süren öğrenme yolculuğumuzda biz-
lere eşlik eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nü kutladık. Başöğretmeni-
miz Mustafa Kemal Atatürk’e sonsuz minnet-
le…

Her hafta dünya çapında yaklaşık 2 milyon 
500 bin yeni kuşak ‘‘Alfa’’ doğuyor ve ellerinde 
akıllı telefonlarla büyüyor. ‘‘Dijital’’ kelimesiyse 
Z Kuşağı’nın ayrılmaz bir parçası... Klinik Psi-
kologlarımızdan Zakir Caferoğlu da teknoloji-
nin hayatımızda yarattığı dezavantajları avanta-
ja çevirmenin yollarını öğretmek için “Teknoloji 
Bağımlılığı” semineri düzenledi.

Kendimizi doğru bir şekilde ifade etmemizi 
ve düşüncelerimizi geliştirmemizi sağlayan; ya-
şadığımız toplumu anlayabilme, yorumlayabil-
me ve sonraki nesillere aktarabilme aracı olan 
okuryazarlık için seferberlik ilan ettik. Başa-

rılı olan kursiyerlerimize Milli Eğitim Bakanlığı 
onaylı sertifika verilecek olan ‘‘Okuma Yazma 
Kursu’’nu başlattık.

“Her iç çekişte kalp bir damla kan kaybeder-
miş,” diye yazar Hamlet’te.
“Yaşam geçip gitti, hiç yaşamamışım gibi!” der 
Vişne Bahçesi’nde. 
“Ertelenmiş umutlardır perişan eden insanı,” 
diye anlatır Godot’yu Beklerken.

Ataşehirli ebeveynlere yönelik AÇEV iş birliği 
ile gerçekleştireceğimiz “Anne ve Baba Destek 
Programları’’ için kayıt almaya başladık. Özgü-
venli, mutlu, sağlıklı, başarılı, güven ve sevgi te-
melli ilişkiler kuran bireylerin yetişmesine katkı 
sağlamak en önemli sorumluluklarımızdan biri. 

Bir kasım akşamını ne güzelleştirebilirdi diye 
sorup düşündük! Sazın tellerine ustalıkla vu-
ran değerli sanatçı Nurettin Rençber’le “Yeni 
sevinçler buluruz hüzne benzeyen” dizesinin 
sahibi değerli şair Ahmet Telli’nin aynı sahneyi 
paylaştığı o gün, yanıtı bulduk.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü’nde “Kadın Da-
yanışma Merkezi”ni Ataşehirimize kazandırdık. 
Kadınların her türlü ayrımcılıktan uzak yaşadı-
ğı; duygusal, ekonomik, psikolojik ve fiziksel 
şiddete maruz kalmadığı yarınları birlikte inşa 
edeceğiz.

Artış gösteren Koronavirüs vakalarına karşı 
tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Danışmada-
ki mesai arkadaşlarımız bu ay da belediyemi-
ze gelen vatandaşlarımıza ateş ölçümü ve HES 
kodu kontrolü yapmaya devam etti.

https://twitter.com/nisaonsz/status/1460939334346027020
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ÇEVRE

Ataşehir Belediyesi yeşil bir gelecek için çalışmaya ve ülkemizdeki tüm yerel 
yönetimlere öncülük eden modeller geliştirmeye devam ediyor. Belediyemiz 

öncülüğünde düzenlenen ve pek çok paydaşın katıldığı, “Ataşehir Sürdürülebilir 
Enerji Eylem Planı Çalıştayı” da bu kapsamda gerçekleşti.

Ataşehir Belediyesi kurulduğu 2009 yılından bu 
yana, sadece ilçemizde yaşayan insanlar için 
değil, tüm canlılar için temiz, sağlıklı ve konfor-
lu bir yaşam oluşturmayı ve bunu sürdürülür 
kılmayı amaç biliyor.  Bu kapsamda; Mavi Ka-
pak, Yeşil Pota Temiz Doğa, Otizmin Farkın-
dayız Geri Dönüşümle Yanındayız, Pes Doğ-
rusu Bez Doğrusu, Ataşehir Bizi Geri Dönü-
şüme Götür, Doğanın Pili Bitmesin, Çöpler 
Çiçek Olsun, Geri Dönüşmez Filmler gibi 
birçok proje geliştirdi, kampanyalar yaptı. 
İstanbul’da hava kalitesini ölçmek ve değerlen-
dirmek amacıyla mobil hava kalitesi istasyonu 
kuran tek ilçe de yine Ataşehir oldu. 
2011 yılında  “İklim Dostu Kentler Kampanyası” 
çerçevesinde ilçeye ait sera gazı envanteri he-
saplama çalışmaları başlatıldı. Geçen ay da bu 
kapsamda Ataşehir Sürdürülebilir Enerji Eylem 

Planı Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay sonrası Ata-
şehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal’dan bilgi aldık.

Ataşehir Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 
Çalıştayı’nın amaçlarından söz edebilir mi-
siniz?
İklim değişikliğiyle mücadele alanında gerçek-
leştirdiğimiz çalışmaları, uluslararası bir platfor-
ma da taşımak için Avrupa Komisyonu tarafın-
dan başlatılan İklim ve Enerji için Belediye Baş-
kanları Sözleşmesi’ne taraf olduk. Sözleşme 
uyarınca 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarını 
yüzde 40 azaltmak için çalışıyorduk. Ancak Av-
rupa Komisyonu bu oranı revize ederek, hedef-
leri yüzde 50-55 civarına yükseltti. Bu kapsam-
da, ‘‘Enerji ve Sera Gazı Salınımı Azaltım Eylem 
Planı’’na bir zemin oluşturuyoruz. Çalıştayda da 

Hazırlayan:  Deniz Üreyil

ATAŞEHIR’DEN
YEŞİL İŞ BİRLİĞİ!
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Ataşehir’in karbon salımını azaltmaya yönelik 
çözüm önerilerini tartıştık ve bir azaltım senar-
yosu oluşturduk. 

Ataşehir özelinde karbon salınımı ile ilgili 
durum nedir?
Önce bir tespit yapmamız gerekiyor: 
Ataşehir’de sanayi neredeyse yok. Kısmi olarak 
Ferhatpaşa’da ve Bostancı Oto Sanayi Site-
si’ndeki bazı işletmelerden söz edebiliriz. Bun-
ların dışında ticari ve konut yerleşimleri olan bir 
ilçeyiz. Ölçümlerde de sera gazının bina ve ula-
şım kaynaklı olduğunu saptayabiliyoruz.

‘‘HAYATI DAHA İYİ, DAHA GÜZEL VE BİR-
LİKTE YAŞAYABİLİRİZ’’

Dolayısıyla en büyük rol Ataşehir’de yaşa-
yanlara mı düşüyor?
Evet, üstelik süreç artık gerçekten daralıyor. 
Hem yerel hem ulusal ölçekte iklim değişikliğiy-
le mücadele adına çok ciddi önlemler alınması 
gerekiyor. Bazı davranış alışkanlıklarımızı hem 
bireysel hem toplum hem de kurumsal olarak 
değiştirmemiz zorunlu.
Dünya ısınıyor, ısındıkça da dengesi bozulu-
yor. Buzullar eriyor, seller artıyor, ekolojik den-
ge yerle bir oluyor. Başka gidecek bir dünyamız 
olmadığına göre hızla önlemler almamız şart. 
Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz ve artık 
tüketmek yerine üretmeyi ve sürdürmeyi sağla-
mamız gerekiyor. Kaynağından atığımızı azalt-
mamız lazım. Sıfır atık, bir yaşam biçimi halin-
de hayatımıza işlemeli. Bu hayatı daha iyi, daha 
güzel birlikte yaşayabiliriz. Bunun yolu var!

Çalıştayda bu kapsamda neler yaptınız?
Özellikle kurum içi paydaşlarımız olan Park ve 
Bahçeler, Fen İşleri ve Strateji Müdürlüklerimiz 
büyük katkılar sundular. Belediyemiz bünye-
sinde bulunan müdürlükler, ilçemizdeki diğer 
bileşenler ve İBB yetkilileri ile iş birliği içinde, 
bütüncül bir çalışma anlayışıyla adım adım Ata-
şehirimizi daha yeşil bir geleceğe nasıl taşıya-
cağımızı tartıştık ve yol haritaları çıkardık. Sade-
ce bu birlikteliğin oluşması bile çok kıymetli bir 
kazanım.

Peki bundan sonra nasıl bir yol izleyeceksi-
niz?
Çalışma gruplarının belirlemiş olduğu Ataşehir’in 
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ÇEVRE
karbon salımını   azaltmaya yönelik çözüm öne-
rileri ve salınım azaltım senaryosu üzerinden 
ilerleyerek, eylem planına son halini vereceğiz. 
Ve bu doğrultuda yine paydaşlarımızla birlikte 
çalışmaya, hedeflerimizi gerçekleştirmeye baş-
layacağız.

Kısaca Ataşehir Belediyesi’nin yeşil alanları 
artırmak adına yaptığı çalışmalardan da söz 
eder misiniz?
Öncelikle ülke olarak Paris İklim Antlaşması’nı 
imzalamış olmamız çok kıymetli. Yüksek ses-
le kendini ifade etmeye çalışan insanların bir 
anlamda sesi duyuldu ve bu anlaşma, sonunda 
imzalandı. Bu kapsamda ilçemizde insanlarla 
konuşuyor, kampanyalar düzenliyor ve farkın-
dalığı artırıyoruz. 
Elbette, bu kapsamda yeşil alanların miktarı-
nı arttırmamız çok önemli. Çünkü bunlar doğal 
karbon yutakları. Hem karbon salınımını dü-
şürüyor hem de kentsel ısı ada etkisini azaltı-
yorlar. Böylelikle hava kirliğinin de bir anlamda 
önüne geçilmiş oluyor.
Zaten Ataşehir Belediyesi kurulduğundan bu 
yana, bu bilinçle hareket ediyor. Belediye Baş-
kanımız Battal İlgezdi’nin sürekli ifade ettiği gibi: 
“Bir metrekare yeşil alanı imara açmadık, açma-
yacağız.” Geleceğimiz için yeşile sahip çıkmaya 
devam edeceğiz.

Ataşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

Ayten Bağdatlıoğlu Kartal

ÇALIŞTAYA KİMLER KATILDI?

Ataşehir Belediyesi Erdal Eren Kültür Merkezi 
Can Yücel Salonu’nda yapılan çalıştaya; Ataşe-
hir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih 
Kayhan, İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Mü-

dürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Ulaşım Daire Başkanlığı, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdür-

lüğü, İGDAŞ, İETT, İSKİ, Yeditepe, Acıbadem, 
Fenerbahçe ve İstanbul Teknik Üniversitesi yet-
kilileri, ilçe belediyelerinden temsilciler, meslek 
odaları,dernek ve vakıf yetkilileri, Ataşehir Be-
lediyesi Birim Müdürleri, Ataşehir Kent Konse-

yi ile lisanslı firma temsilcileri katıldı.
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‘‘Minik bir kedi yavrusu, bir sanat 
şaheseridir’’ diye anlatır dünyanın en 
büyük ressamlarından Leonardo da 
Vinci. Hepimiz onları çok seviyoruz. 
Onlar bizim can dostlarımız. Peki, 

kedi ve köpeklerimizin sağlığına 
yeterince dikkat ediyor muyuz? Ataşehir 
Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürümüz 

Necati Bozkurt’ la son dönemde kedilerde 
sıklıkla görülen gençlik hastalığını 

konuştuk.

GENÇLIK HASTALIĞI,
CAN DOSTLARIMIZIN

HAYATINI TEHDIT EDIYOR!

Hazırlayan: Deniz Üreyil

Hayatı birlikte paylaştığımız can dostla-
rımızın fiziksel ve ruhsal sağlıkları, tıpkı 
aile üyelerimizde olduğu gibi bizim için 

önemli. Evcil dostlarımızın da sağlıklarını yakın-
dan takip edip olağandışı bir durum fark ederiz. 
Aynı yaşam alanını paylaştığımız kedi-köpeği-
mizin hasta olmasını istemeyiz, ancak unutul-
mamalıdır ki can dostlarımızın da insanlar gibi 
viral hastalıkları bulunur. Halk dilinde ‘‘gençlik 
hastalığı’’ olarak ifade edilen bu hastalık; kö-
peklerde ‘‘parvovirüs’’, kedilerdeyse ‘‘panlöko-
peni’’ isimleriyle aynı aileden gelir.
Kediler ve köpeklerin gençlik hastalıkları birbir-
lerine geçmez. Hastalıklar farklıdır; aralarında 
sadece tür yakınlığı bulunur. Konuyla ilgili Ve-
teriner İşleri Müdürümüz Necati Bozkurt, bize 
kedilerde olduğu gibi köpeklerde de görülen ve 
ölümcül sonuçlara yol açabilen gençlik hastalığı 
ile ilgili bilgiler verdi. İşte, dikkat edilmesi gere-
kenler...

PATİLİ DOSTLARIMIZIN SAĞLIĞI
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PATİLİ DOSTLARIMIZIN SAĞLIĞI

Kedilerde de görülen ve “gençlik hastalı-
ğı, kanlı ishal’’ olarak bilinen ‘‘Panlökopeni’’ 
hastalığı nedir?
‘‘Kedi parvovirüsü’’ de denilen kedi panlöko-
peni virüsü (FPV), yavru ve yetişkin kedilerde 
görülen oldukça bulaşıcı ve potansiyel olarak 
ölümcül viral bir hastalıktır. Kedi hastalıkları içe-
risinde en ciddi hastalıklardan biridir. Virüs bu-
lunduğu ortamda uzun süre yaşar ve her yaşta-
ki kediye rahatlıkla bulaşır. Aşısız kedilerde sık-
ça görülür. Yavru kedilerde ölüm oranı yüksek 
bir hastalıktır. Kedi parvovirüsü, kedilerin vü-
cudundaki beyaz kan hücrelerinin azalmasına 
ve bağışıklık sisteminin çökmesine neden olur; 
bağışıklıkta rol oynayan beyaz kan hücrelerinin 
sayısının azalması kedilerin enfeksiyonlara ve 
hastalıklara karşı savunmasız hale gelmesine 
neden olur. 

Nasıl bulaşır?
Enfekte olan kedilerin aynı kaptan su içmesi 
veya yemek yemesi veya vücut sıvılarıyla te-
mas etmesi hastalığın bir kediden diğer kediye 
bulaşmasına neden olur. Enfekte olan kedilere 
temasta bulunan kişiler de hastalığın taşınması-
na yol açar. 
Kedilerde gençlik hastalığı her yaş grubunda-
ki kedide görülebilir. Bu nedenle aşılama haya-
ti önem taşır. Kedi yavrularının anneden aldığı 
maternal antikorlar yavru kedileri 6-8 haftalığa 
kadar kısmen korur. Kedilerde gençlik hastalığı 
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oldukça patojen ve öldürücüdür, yüzde 50-90 
oranında ölüme neden olur.

KUSMA, PİS KOKULU İSHAL, DIŞKIDA 
KAN, KİLO KAYBI GİBİ BELİRTİLERE
DİKKAT!

Kedilerde gençlik hastalığı belirtileri neler-
dir?
Kedilerin çoğunda inkübasyon süresi 4-7 gün-
dür. Daha genç ve duyarlı kedilerde bu süre 
kısalabilir. Akut panlökopeniyse en sık görülen 
şeklidir.
Hastalığın birçok belirtisi bulunduğu gibi bunla-
rın başında da kusma, pis kokulu ishal, dışkıda 
kan, dehidrasyon, kilo kaybı, yüksek ateş, kır-
mızı kan hücrelerinin sayısının azalmasına bağlı 
olarak anemi, tüylerde kalınlaşma ve sertleşme, 
iştahsızlık, koordinasyon eksikliği gibi nörolojik 
semptomlar ve saklanma davranışı bulunur. Bu 
durumlarda zaman kaybetmeden veteriner he-
kime başvurulması gerekir.

Bu hastalığın tedavisi var mıdır? 
Patojen virüs kaynaklı bir hastalık olduğundan 
ilaçla tedavi edilebilen bir hastalık değildir. He-
kim kontrolü altında yoğun bakım tedavisi uy-
gulanır. Hastanın kaldığı zaman boyunca önce-
likle bağışıklık sistemini güçlendirmek, ateşini 
düşürmek, ishalini sonlandırmak, iştahını artır-
mak ve sıvı kaybını takviye etmek için tedaviler 
uygulanır.

Panlökopeni insana bulaşır mı?
Panlökopeni virüsünün zoonoz özelliği yoktur. 
Kedilere özgü viral bir hastalık olduğu için in-
sanlara bulaşmaz.

Hastalıktan korunmanın tek ve en önemli 
yolu aşı olmaktır! 
Viral hastalıklardan korunmanın temel yapısını 
aşı oluşturur. Gençlik hastalığı aşısını olmuş ke-
diler virüs ile temas etse dahi hastalanma risk-
leri düşüktür. Bu nedenle yavru kedilere veteri-
ner hekimin belirleyeceği aşılama protokolüne 
göre üç doz aşı yapılır. Bu aşı daha sonra her 
yıl tek doz olarak tekrarlanır.
Hastalıktan korunmanın tek ve en önemli yolu 
aşı olmaktır. Hayatı birlikte paylaştığımız can 
dostlarımızın sağlığını korumak için aşılarını 
yaptırmayı unutmayalım.
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On sekiz yaşından küçük her çocuk için ka-
bul edilen ayrım gözetmeme, çocuğun yara-
rı, yaşama ve gelişme, son olarak da katılım 
hakkını korumak ve yaygınlaştırmak amacıyla 
birçok politika üreten Ataşehir Belediyesi, her 
zaman olduğu gibi bu özel günde de çocukların 
yanındaydı.

TÜRKİYE’DE İLK DEFA 1990’DA TANINDI
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, 
20 Kasım 1989’da kabul edildi. Günün önemine 

atfen 20 Kasım’da Dünya Çocuk Hakları Günü 
kutlanmaya başlandı. 14 Eylül 1990 tarihine ge-
lindiğinde bu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti ta-
rafından kabul edildi.   

YENİ GÜNDÜZ BAKIM EVİ AÇILMIŞTI
Çocukların geleceğimiz olduğu bilinciyle hare-
ket eden Ataşehir Belediyesi’nin bu yıl hizmete 
giren Bahri Behçet Yıldız Bakım Evi’nde çocuk-
lara mikrofon uzatalım. 

Çocukların yaşaması ve gelişmesi başta olmak üzere bütün 
haklarını sonuna kadar savunan Ataşehir Belediyesi, bu yıl da 

Çocuk Hakları Günü’nü unutmadı. 

ÇOCUK HAKLARI

ÇOCUKLAR,
BIZIM ÇOCUKLARIMIZ...

https://www.youtube.com/watch?v=0CLgDRfPy2c
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KADIN

Türkiye’nin en acı sorunlarından, belki 
de en başta gelenidir kadına şiddet. 
Kadınların hayatın her alanında 

güçlü ve bağımsız olması gerektiğini 
savunan, kadına şiddetin bir insanlık 

suçu olduğu anlayışını benimseyen 
Ataşehir Belediyesi, ilçede yaşayan her 
sosyal kesimden kadının korunması, 

desteklenmesi ve güçlendirilmesi 
amacıyla ‘‘Kadın Dayanışma 

Merkezi’’ni hizmete açtı.

Kadın Dayanışma Merkezi’nin açılışına 
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 
Ataşehir Belediye Meclis Başkan Vekili 

Kudret Aslan, Meclis Üyeleri, Belediye Başkan 
Yardımcıları, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal 
Yalçın, birim müdürleriyle muhtarlar katıldı.

“6284 SAYILI KANUN ETKİN UYGULANDIĞI 
TAKDİRDE KADINLAR KORUNUYOR’’

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi açılış 
töreninde yaptığı konuşmada, “Şiddete uğra-
yan kadınların ihtiyaç duyabilecekleri psikolojik, 
hukuki ve sosyal desteğin sağlayacağı Kadın 
Dayanışma Merkezimizi bugün 25 Kasım Kadı-
na Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü’nde açmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. 
Maalesef kadına yönelik şiddet kültürel, coğrafi, 

KADININ ADI 
ATAŞEHİR’DE VAR!

Hazırlayan: Serap Uçar

https://youtu.be/1tZx28u_c9I
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toplumsal ve ekonomik bir hak ihlali ve insanlık 
suçudur. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada 
da varlığını sürdürmektedir. Bir kez daha bu-
radan hayatını kaybetmiş bütün kadınları rah-
metle anıyor ve en yüksek sesle kadına yönelik 
her türlü şiddeti kınıyorum. Ataşehir Belediyesi 
olarak kadınların her zaman yanlarında olduğu-
muzu bilmeleri istiyoruz. Kadınları maddi ola-
rak güçlendirmekten, kimlik bilgilerinin değişti-
rilmesine kadar birçok hak tanıyan 6284 Sayılı 
Kanun etkin uygulandığı takdirde kadınları ko-
runacağı açıktır” dedi.
Kadın Dayanışma Merkezi’nde kadın ve çocuk-
lara başta şiddetle mücadele sürecinde ihti-
yaç duydukları konularda bilgi ve destek sağ-
layacaklarını belirten İlgezdi, “Kadınlar şiddete 
uğradığında ya da uğrama tehlikesi altındayken 
herhangi bir suçlama ve yargılanma endişesi 
olmadan merkezimize başvurabilirler. Kadınla-
rın cinsiyetleri nedeniyle, şiddete maruz bırakıl-
madığı, eşit ve adil bir dünyayı yaratmak için var 
gücümüzle çalışacağız” dedi. 

HUKUKİ, PSİKOLOJİK VE SOSYAL DESTEK

Ataşehir Kadın Dayanışma Merkezi, şidde-
te uğrayan kadınlara, ihtiyaç duyabilecekle-
ri psikolojik ve hukuksal hizmetleri sunacak.  
Merkezde aynı zamanda kadınların sosyal ve 

ekonomik anlamda güçlenmeleri için politika-
lar üretilecek, çalışmalar yapılacak. Toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa 
karşı farkındalık artırıcı çalışmalar da merkezin 
hedefleri arasında yer alıyor.
Merkez’de kadınlara; dil, din, ırk, yaş, etnik 
kültürü, cinsiyet kimliği, vatandaşlık durumu, 
bulunma statüsü, medeni hali, engellilik, ma-
ruz kaldıkları şiddet türü gibi kişinin ötekileşti-
rilmesine neden olacak unsurların hiçbiri ayırt 
edilmeden hizmet verilecek. Kamu kurum ve 
kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, vakıf, 
dernek, meslek odaları ve gönüllü kişilerle de 
Merkez, iş birliği içerisinde hizmetlerini gerçek-
leştirmeyi hedefliyor.

İhtiyaç duyanlar, Ataşehir Kadın Dayanışma 
Merkezi’nden yüz yüze ya da telefon yoluyla hizmet ala-
bilirler. Kadın Dayanışma Merkezi’ne ulaşmak ve hiz-

metler hakkında bilgi almak isteyenler, hafta içi 08.30-
17.00 saatleri arasında 0216 570 5000 / 5712-5737 numa-

ralarını arayabilirler.
Adres:

Atatürk Mahallesi, Meriç Caddesi, No: 10/7
Telefon:

216 570 5000/ 5712-5737

ATAŞEHİR KADIN DAYANIŞMA MERKEZİ’NDEN
NASIL DESTEK ALINABİLİR?

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar, 
müdürlük personeli ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Leyla Şaylan Kadın Dayanışma Merkezi’nin 

açılışında…
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SOSYAL YARDIM

IYILIK,
IYILEŞTIRIR!

Psikiyatrist Prof. Dr. M. Kemal 
Sayar’ın ifadesiyle, “Bir kez kalpten 

çıkıp da paylaşıldığında, insana misliyle 
geri dönmemiş bir iyilik” yoktur. 
Ataşehir Belediyesi de bu inançla 

alanın da verenin de mutlu olduğu 
bir yardımlaşma ağı kurdu ve adına 
“Hepimiz İçin İyilik” dedi. Siz de bu 

dayanışma ağında yer almak ister 
misiniz? 

Her ne kadar özünde karşılıksız iyilik ya-
pıyor da olsak bu eylem karşı tarafı 
mutlu ettiği kadar, iyilik yapan kişiyi de 

mutlu eder. British Columbia Üniversitesi’nin 
konuyla ilgili yaptığı bir çalışmada, bir grup in-
sandan gün içinde elli dolar harcamaları isten-
miş, gün sonunda parayı sadece kendilerine bir 
şey almak yerine başka insanlara yardım etmek 
için harcayanların daha mutlu hissettikleri göz-
lenmiş. 
Elbette bu bilgiler, yaşadığımız topraklarda bin-
lerce yıldır inançlarla, geleneklerle yer bulmuş 
ve sınanmış.  “Komşusu açken tok olarak ge-
celeyen kişi bizden değildir!” diyor Hz. Muham-
med (SAV).  Köyler, tarlalar yüzyıllardır imeceyle 
yeşilleniyor, kapıyı çalan tanrı misafirleri hür-
metle ağırlanıyor. Mahalle sakinlerinden biri ve-
fat ettiğinde, o eve günlerce yemekler taşınıyor.
Bu geleneklerin birçoğu hâlâ yaşatılıyor olsa da 
büyükşehir kültürünün, yardımlaşmanın içeri-

ğini ve biçimini değiştirdiği muhakkak. İşte bu 
kapsamda kamu kurumları ve sivil toplum ku-
ruluşları devreye giriyor, verenle alan arasında 
bir köprü oluyorlar. Ataşehir Belediyesi de ilçe-
de yaşayan yardımseverlerin bağışlarını gerçek 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için var gücüyle 
çalışıyor.  Siz de bu ağa katılmak isterseniz, iz-
leyeceğiniz yol çok basit. Gelin önce Ataşehir 
Belediyesi’nin yardım ağını tanıyalım:

SOSYAL MARKET
İlçe sınırlarımız içerisinde ikamet eden ihtiyaç 
sahibi ve dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam 
kalitesini, insan onuruna yakışır bir şekilde ar-
tırmayı amaçlayarak biri Örnek, diğeriyse Yeni-
şehir Mahallelerimizde olmak üzere iki ‘‘Sosyal 
Market’’i faaliyete geçirdik. 
Sosyal dayanışmayı ön planda tutmaya yönelik 
bir hizmet modeliyle var ettiğimiz sosyal mar-
ketlerimizden, sosyal inceleme sonucu ‘‘Sos-

Hazırlayan: Serap Uçar
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yal Kart’’ almaya hak kazanan vatandaşlarımız 
gıdadan giyime, kırtasiyeden temizlik ve kişisel 
bakım ürünlerine kadar yüzlerce malzemeye 
ulaşıyor. 3 bin 500 ailemize hizmet verdiğimiz 
sosyal marketlerimizin üçüncüsünü de 2022 yı-
lının Ocak ayında Küçükbakkalköy Mahallemiz-
de hizmete açacağız.

AŞEVİ
Sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı du-
rumda olup evinde yemek yapabilecek imkânı 
olmayan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımıza günde iki öğün dört çeşit sıcak 
yemek ulaştırıyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi olma-
sına bakılmaksızın bize ulaşan tüm Covid-19 
hastası vatandaşlarımıza da sıcak yemek hiz-
meti sunuyoruz. Aşevimizden günde ortalama 
2 bin 800 kişilik sıcak yemek çıkarıyoruz. Ayrı-
ca belirli periyotlarla sistemimizde kayıtlı ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımıza kurbanlık et yardımı 
yapıyoruz.

TAZİYE EVLERİ
İlçemiz sınırları içinde vefat eden vatandaşla-
rımızın ailelerinin yanında olmak, acılarını pay-
laşarak bir nebze de olsa onlara destek olabil-
mek için taziye ziyaretlerine gidiyor, talep eden 
vatandaşlarımıza taziye kumanyaları gönderi-
yoruz. Ayrıca 2013 yılında Esatpaşa ve Ferhat-
paşa Mahallelerinde hizmete açtığımız taziye 
evlerimiz aracılığıyla da vatandaşlarımızın bu 
zor günlerinde yanlarında oluyoruz. 

ANNE-BEBEK PAKETİ
Zor günlerinde olduğu kadar vatandaşlarımızın 
mutlu günlerinde de yanlarında olmaya çalışı-
yoruz. Yeni doğum yapan anneleri bu özel ve 
mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak, aileleri 
evlerinde ziyaret ediyor Ataşehir ailemizin minik 
ferdine “Hoş Geldin Bebek Seti” hediye ediyo-
ruz.

DİĞER YARDIMLARIMIZ
• Eşya yardımı,
• Hasta bezi,
• Hasta yatağı,
• Tekerlekli sandalye,
• Ramazan kolisi,
• Bebek maması,
• Asker ailesi yardımı

Ataşehir Belediyesi Sosyal Market

Ataşehir Belediyesi Aşevi
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SOSYAL YARDIM

SİZ DE İYİLİK YAPIN, İYİLİK BULUN!
Bu yardımlaşma ağına katılmak için Ataşehir 
Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’yle 
iletişime geçmeniz yeterli. Sıfır ya da ikinci el 
kıyafet (kullanılabilir durumda olan), ayakkabı, 
oyuncak, kırtasiye, kuru gıda, kurban eti, te-
kerlekli sandalye, hasta yatağı, bebek-hasta 
bezi, tadilat ve tamirata ihtiyaç duyulmayan ev 
eşyalarını bağışlayabilirsiniz. Çalışanlarımız bu 
bağışları evlerinizden gelip alacak ve ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştıracaklar.
Ayrıca ilçe sınırlarında bulunan “Giysi-Ayakka-
bı-Tekstil” kumbaralarına da eşyalarınızı bıraka-
bilirsiniz. Kumbaralara bırakılan eşyalar, gerekli 
bakımları yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine 
hızlı bir şekilde ulaştırılıyor.

“Kayınvalidemin rahatsızlığında dolayı kendisine bir 
hasta yatağı almıştık. Maalesef yatağı aldıktan iki ay 
sonra kayınvalidemi kaybettik ve hala yatağın taksit-

lerini ödüyoruz. Üzüntümüzün tarifi tabii ki yok, ama 
yaşadığımız kayıp sonrası bir başka insana ihtiyaç olacak 

bu hasta yatağını hemen bağışlamak istedik. O yüzden 
sosyal medya üzerinden Ataşehir Belediyesi’ni takip 

ettiğim için hemen bağış yapmak istediğimi söyledim. 
Yetkili kişiler anında ilgilenerek bu konuda bize çok yar-
dımcı oldular. Kendilerine hem ilgilerinden dolayı hem 
de ihtiyacı olan birine yardım etmemize vesile oldukları 
için çok teşekkür ediyorum. Hasta bakımının zorluğunu 
ve hastaların çektiği sıkıntıları bildiğimiz için yatağın, 
ihtiyaç sahibi birine hemen ulaştığını öğrendim ve çok 
da mutlu oldum. Ataşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahi-

bi insanlara yardımları hemen ulaştırmasını çok takdir 
ediyorum. Yaptığımız iyiliklerin bir halka gibi yayıldığı-
na inanıyorum. Önce bizi mutlu eder, sonra da bu iyiliğe 
ortak olan herkesi... Böylelikle iyilik halkalarını hepimiz 

birlikte büyütebiliriz.”

MÜMTAZE ÖNEN (47)
ÖZEL BİR ŞİRKETTE DANIŞMAN

“15 yıldır Ataşehir’de yaşıyorum. Ataşehir Belediyesi’nin 
hizmetlerini de bu vesileyle yakından takip etme şansı-
na sahibim. Yardımlaşmayı seven bir toplumuz. Paylaş-
manın hazzı, heyecanı, huzuru, bereketi bambaşka bir 
duygu. Hayatın paylaştıkça güzelleştiğini ve bu sosyal 
yardım projelerinin de en önemli yanının bu olduğunu 
düşünüyorum. Eşimle araştırmalarımızın sonuncunda 
Ataşehir Belediyesi’nin ‘‘Aşevi’’ olduğunu öğrendik ve 

ihtiyaç sahibi insanlara gıda malzemeleri göndermek is-
tedik. Unutmayalım ki ne olursa olsun hayat paylaştıkça 
daha da anlamlı. Ataşehir Belediyesi’ne hayırseverlerle 

ihtiyaç sahipleri arasında köprü oldukları ve ilgileri için 
teşekkür ederiz. Bağışladığımız yardımların Ataşehir 

Belediyesi sayesinde doğru ihtiyaç sahiplerine bir an önce 
ulaşacağına inancım tam.”

MİNE ŞULE YAZGAN (40)
EKONOMİST

HEPİMİZ İÇİN 
İYİLİK YAPMAK
 İSTER MİSİNİZ?

0216- 570 5000 (1006)
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Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik iş birliğine, yerel yönetimlerden büyük ve 
anlamlı bir destek geldi. 2014 yılından bu yana kültür, sanat ve eğitim alanlarında 

çalışmalar yürüten Ataşehir ve Monheim Belediyeleri, bu kez ekonomi ve finans 
alanında bir projeye imza attılar. İki belediyenin girişimiyle kurulan “Monheim 
am Rhein Belediyesi Tanıtım Ofisi” Ataşehir’de açıldı. Tanıtım Ofisi, hem Türk 

hem de Alman yatırımcılarına yol gösterecek, iki ülke arasındaki ekonomik iş 
birliğinin gelişimine katkı sunacak.

IKI BELEDIYE, BIR ORTAK AMAÇ:
ATAŞEHIR VE MONHEIM 

BELEDIYELERI, ORTAK EKONOMI 
PROJELERINE IMZA ATTI

Hazırlayan: Serap Uçar

BELEDİYEDEN HABERLER
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BELEDİYEDEN HABERLER

Ataşehir Gençlik Orkestrası’nın müzik 
dinletisi eşliğinde başlayan açılış töre-
nine; Ataşehir Belediye Başkanı Battal 

İlgezdi, Monheim am Rhein Belediye Başka-
nı Daniel Zimmermann, Monheim am Rhein 
Ekonomi ve Finans Müdürü Estelle Daggeroth, 
Federal Almanya Cumhuriyeti İstanbul Başkon-
solosluğu Protokol Konsolosu Erich Schmid, 
Uluslararası Ticaret Merkezi Monheim CEO’su 
Gerrit Wein, Ataşehir Belediye Başkan Yardım-
cıları, Birim Müdürleri, CHP Ataşehir İlçe Baş-
kanı Celal Yalçın’la birçok iş insanı ve girişimci 
katıldı.

 “ATAŞEHİRLİ VE MONHEIMLI İŞ İNSANLA-
RINA ÖNEMLİ KAPILAR AÇILACAK”
Törende konuşan Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi, “2014 yılından beri iki kent ara-
sında başlayan dostluk; kültür, sanat ve eğitim 
alanlarında yapılan faaliyetlerle gerçek anlamda 
bir kardeşlik bağına dönüştü. Bugünden itiba-
ren eğitim, kültür, sanat alanındaki bu kardeşlik 
bağını ekonomi ve finans sektörlerine de taşı-
yoruz. Tanıtım ofisi sayesinde kalkınma yolunda 
Ataşehirli ve Monheimlı iş insanlarına önemli 

kapılar açmış bulunuyoruz” dedi.
İki kardeş belediye olarak çok sayıda ortak 
çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan İlgez-
di konuşmasını şöyle sürdürdü: “2017 yılında 
Monheim’da Ataşehir Parkımızın açılışını yaptık. 
2016-2020 yılları arasında Gençlik Orkestrala-
rımız Türkiye ve Almanya’da altı konser verdi-
ler ve 200 gencimiz bu konserlerde yer alma 
imkânına sahip oldular. 2018 yılında Ataşehir- 
Monheim Tasarım Okulumuz kuruldu. Tasarım 
Okulumuzdan bugüne kadar 2 bin çocuğumuz 
faydalandı. 2019 yılında Türk El Sanatlarını, yap-
tığımız atölyelerle Monheimlı kadınlarla buluş-
turduk. Müzik okullarımız, tasarım okullarımız ve 
Milli Eğitim’e bağlı dört okulumuz birçok ortak 
projeye imza attılar.”
“İki kentin çocukları ve gençleri bu birlikteliğin 
güzelliklerini hep birlikte yaşamaya devam ede-
cekler” diyen Battal İlgezdi konuşmasına şöyle 
devam etti: “Çocuklarımız, Belediyelerimiz bün-
yesinde ortak sergiler yaptılar şimdi de yazarlık 
okulu ile ortak hikâye kitabı yazıyorlar. Ne mutlu 
bize ki, kardeşliğimizi eseri olan Monheim Tasa-
rım Okulumuzun yetiştirdiği yüzlerce öğrenci ile 
Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden Altın Karın-

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Monheim am Rhein 
Belediye Başkanı Daniel Zimmermann, Tanıtım Ofisi’nin açılış 

töreninde... 
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ca Belediyecilik Ödülü’nü kazandık. Bugün ise 
eğitim, kültür, sanat alanlarındaki bu kardeşlik 
bağını, ekonomi ve finans sektörüne taşımanın, 
onurunu sizlerle paylaşıyoruz.”

“KENTLERİN KALKINMA YOLUNDAKİ EN 
BÜYÜK KOZLARINDAN BİRİ KURDUKLARI 
İŞ BİRLİKTELİKLERİ”
Başkan İlgezdi konuşmasında; kentlerin, kal-
kınma yolundaki, en büyük kozlarından birinin, 
kurdukları iş birliktelikleri olduğunun altını çizdi 
ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ofiste Ataşehir-
liler hem Monheim’ı daha yakından tanıma fır-
satı bulacak hem de Alman kültürünü öğrenme 
şansına sahip olacaklar. Gençlerimize Almanca 
öğrenmenin kapılarını da açacağız. Çağ değiş-
ti, değişmeye de devam edecek. Yeni döne-
min gerekliliğini anlamaya, tanımaya, girişime, 
yaratıcılığa ve gençliğe fırsatlar sunarak onlara 
alanlar açmaya devam edeceğiz.”

“BİRLİKTELİĞİMİZ YENİ BİR AŞAMAYA TA-
ŞINIYOR”
Monheim am Rhein Belediye Başkanı Dani-
el Zimmermann’sa duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, “Burada kendimi misafir olarak his-
setmiyorum. Aynı zamanda sizleri karşılayan 
bir insan olarak da bulunuyorum. Büromuzu ve 
temsilciliğimi açtığımız için çok gururluyuz. İki 
belediyenin kültür, sanat ve eğitim alanlarında 

yapmış oldukları çalışmalardan onur ve gurur 
duyuyoruz. Bu çalışmaları yeni bir aşamaya ta-
şıyoruz. Çünkü işimiz burada kültür ile bitmiyor. 
2015 yılında kardeş belediyecilik protokolünü 
imzaladığımızda, çok iyi hatırlıyorum ki imzala-
dığımız anlaşmada birçok konu vardı ve o ko-
nuların içerisinde ekonomi de vardı. Şimdi bu 
iş birliğimizin ekonomi ayağını da gerçekleştir-
miş oluyoruz. Sayın Battal İlgezdi’ye ve emeği 
geçen herkese bu birliktelik için teşekkürlerimi 
sizlerin huzurunda bir kez daha iletmek istiyo-
rum ve eminim ki bu ortak çalışma çok güzel 
filizler verecek” diye konuştu.
Ticaret Merkezi Monheim CEO’su Gerrit 
Wein’se şunları söyledi: “Bizim burada açtı-
ğımız ofisin bir amacı var. O da Ataşehir ve 
Monheim’ın iş insanlarını buluşturarak yan yana 
getirmek. Aynı zamanda herhangi bir sorun 
olduğunda desteklerimizi her zaman sürdüre-
ceğiz. Gelecek şu andadır. İnovasyona dayalı 
ve sürdürülebilir bütün projeleri desteklemeye 
hazırız.”
Barbaros Mahallesi’nde açılan tanıtım ofisi 
sayesinde; Türk iş insanlarına ve  girişimcileri-
ne, Almanya’nın  en hızlı  gelişen şehri Monhe-
im am Rhein hakkında yatırım olanakları ak-
tarılacak. Bu kapsamda Monheim am Rhein 
Belediyesi’nin Türkiye’de tanıtımını Uluslararası 
Ticaret Merkezi Monheim (International Busi-
ness Center Monheim) üstlenecek.

Monheim am Rhein Belediye Başkanı Daniel Zimmermann Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi
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BELEDİYEDEN HABERLER

Dünyayı güzelleştirmek insanın elindedir, yeter ki istesin. Sanat da dünyayı 
güzelleştirmenin en yaratıcı ve en güçlü yollarından biri. İşte bu inançla ilçemizde 
daha çok tiyatro sahnelensin, daha çok şarkı söylensin, daha çok resim sergilensin 
ve Ataşehirliler sanatla ve sanat eğitimleriyle daha çok kucaklaşsın diye çalışmaya 
devam ediyoruz. 2022 yılında İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’ni Ataşehirlilerle 

buluşturacak olmaktan gurur duyuyoruz.

ATAŞEHIR  
YEPYENI BIR KÜLTÜR 

MERKEZINE KAVUŞUYOR!

Hazırlayan: Melis Kaya Ince
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Mustafa Saffet, Neşet Ertaş, Cemal Sü-
reya, Erdal Eren… Ataşehir’e kazan-
dırdığımız kültür merkezlerinden bazı-

ları. Onların yanına bir isim daha ekleniyor. İnal 
Aydınoğlu Kültür Merkezi. Kaba inşaatı tamam-
lanan İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nin 2022 yılı 
Temmuz ayında tamamlanması planlanıyor. 
İçerenköy Mahallesi, Karslı Ahmet Caddesi 
üzerinde yer alan kültür merkezi, konser, tiyat-
ro, sergi, konferans ve söyleşi gibi etkinliklere 
ev sahipliği yapacak; birbirinden değerli sanat-
çıları ağırlayacak.
Toplam 20 bin 880 metrekarelik kapalı alana 
sahip kültür kompleksinde 650 kişilik tiyatro, 
800 metrekarelik konser, 240 metrekarelik dans 
ve bale salonlarının yanı sıra kafeterya, resto-

ran, müze, derslikler, jimnastik ve sergi alanla-
rıyla bir de kütüphane yer alacak. 
Engelli yurttaşlarımızın erişimine uygun bir bi-
çimde inşa edilen İnal Aydınoğlu Kültür Mer-
kezi, yüzde yüz temiz hava sistemi ve güneş 
panelleriyle donatılıyor. Bu sayede enerji verim-
liliğinin artırılması hedefleniyor.  
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, inşa-
atı süren merkezle ilgili olarak, “Yurttaşlarımızın 
Ataşehir’de kültür ve sanatla daha fazla buluş-
masını istiyoruz. Bu yüzden merkezimizin yapı-
mını kısa sürede tamamlayıp halkımızın kullanı-
mına sunacağız. İnal Aydınoğlu Kültür Merke-
zi, sanatçıların ve sanatseverlerin çatısı altında 
bulunmak isteyecekleri capcanlı bir kompleks 
olacak” dedi.

Hayatın, gönüllülük esasıyla anlam kazandığını düşü-
nen ve bu doğrultuda yaşayan bir iş insanı İnal Aydınoğ-
lu. 55 yıllık iş yaşamının 43 yılını gönüllülüğe adayan, 
uzun zamandır da tüm mesaisini yeni gönüllüler yetiş-

tirmek için harcayan Aydınoğlu, bugüne kadar Marmara 
Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde ders 
vererek, 10 bini aşkın gönüllü yetiştirdi. Minnet duydu-
ğumuz İnal Aydınoğlu’nun adı Ataşehir’de sanatla büyü-

yecek ve ölümsüzlük kazanacak.

KÜLTÜR MERKEZİ ONUN İSMİNİ TAŞIYOR!

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve iş insanı 
İnal Aydınoğlu, merkezin açılış protokolünü imzalarken...

https://www.youtube.com/watch?v=6JV1Byc1rdA
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ŞİİRDEN SAZA, BİR BULUŞMA

Bilirsiniz, Kasım ayları biraz hislidir. İnsanın ruhunda tuhaf dengeler kurar. 
Belki kış mevsimine açılan kapı olduğundan belki de sadece ağaçların yapraklarını 

kahverengiye döndürmesinden, sabah saatlerini ya da akşamüstlerini yağmura 
teslim bırakmasından… Böyle günlerin birinde, iki büyük usta, iki büyük sanatçı, 
Ahmet Telli ve Nurettin Rençber bir sahneyi paylaştı. Telli, hepimizin çok sevdiği 

şiirlerini okudu; Rençber’se sazıyla ve dinlemeye doymanın mümkün olmadığı sesiyle 
şarkılar seslendirdi. Salonda boş koltuk bırakmayan Ataşehirlilerin yüzlerinden 
okunan doygunluk dev bir mutluluk olarak her tarafa yayıldı.Ama biz lafı fazla 
uzatmayalım, Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliği kaçıranlar 
ya da o akşamı tekrar yaşamak isteyenler için hazırladığımız etkinlik videomuzla 

baş başa bırakalım. Ayrıca Ataşehir Ekspres ekibi olarak iki duayen sanatçıyla 
gerçekleştirdiğimiz röportaj videosu da burada.

BİR KASIM GÜNÜ
İKİ BÜYÜK USTA

SAHNEYE ÇIKTIĞINDA…
Fotoğraf: Kadir İncesu

Hazırlayan:  Ekin Deniz Kuzu

https://youtu.be/dYpZRQq0-kQ
https://youtu.be/N8P99SvA6HY
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ŞİİRDEN SAZA, BİR BULUŞMA
13 Kasım, Cumartesi günü

 Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde 19.00’da 
düzenlenen Şiirden Saza, Bir Buluşma et-

kinliğinde şair Ahmet Telli ve müzisyen 
Nurettin Rençber sahne aldı. Ahmet Telli, 

en sevilen şiirlerini okurken Rençber bu şi-
irlere notaları ve sesiyle eşlik etti. Pandemi 

kurallarına uyum göstererek salonu dol-
duran Ataşehirliler, yaklaşık bir buçuk saat 
süren dinletide hem duygulu hem coşkulu 

anlar yaşadı.
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Hazırlayan: Meltem Bahar Yılmaz

ATAŞEHİR’DE TİYATRO

Kültür-sanat etkinlikleri İstanbul’u İstanbul yapan dinamiklerden biri. Özellikle 
pandemi döneminde zor zamanlardan geçerek, seyircisiyle yüz yüze buluşamayan 
tiyatrolar, yeni sezon oyunlarını tedbirler alarak yeniden sahnelemeye başladı. Biz 

de tiyatronun Ataşehir’deki yansımalarının peşine düştük.

TIYATRONUN IZINI 
ATAŞEHIR’DE SÜRDÜK 

Ekim 2019’da kapılarını Ataşehir’de açan 
Duru Tiyatro’ya doğru gidiyoruz. Röpor-
taj için sözleştiğimiz üzere tam saatinde 

oradayız. Bizi Emre Kınay büyük bir samimi-
yetle karşılıyor. Konumuz, kadın-erkek ilişki-
lerinin konu edildiği ve Emre Kınay’la Evrim 
Alasya’nın sahneyi paylaştığı “İki Bekar” oyunu. 

Daha sonra hayata, insanlara ve sevgiye dair 
de birkaç elzem ve füsunlu söz duyacağız Emre 
Kınay’dan. 

“ATAŞEHİR’DE OLMAKTAN ÇOK MEMNU-
NUZ’’
Tiyatrocuların pek tercih şansı olmadığını ifa-
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de eden Kınay, ‘‘Günden güne gelişiyoruz. Bir 
restoranımız var, müzik yaptığımız bir alanımız 
var. Aşağıda tamamen seyirci düşünülerek ha-
zırlanmış bir salonumuz var. Daha iyi bir salona 
kavuştuk nihayet’’ dedi.

“TİYATRONUN BİR PANDEMİLİK CANI VAR-
MIŞ’’
Deneyimli oyuncu, tiyatro sanatının ve tiyat-
rocuların itildiği yalnızlığı şu sözlerle belirtti: 
‘‘Yalnız olduğumuzu biliyorduk ama bu kadarı-
nı bilmiyorduk. Birçok tiyatro kapandı. Bu çok 
üzücü. Tiyatronun bir pandemilik canı varmış. 
Sanatın etkileyici gücü ve toplumu aydınlatma 
enerjisi yadsınamaz. Bunu yadsır hale geldik. 
En büyük sıkıntım da bu. Sanatı az tüketen bir 
toplumuz ve bu ne zaman artarsa, toplumsal 
refah ve bilinç düzeyi de artacaktır.’’

“DİJİTAL TİYATRO DÖNEMİN İHTİYACIYDI’’
Pandemi döneminde birçok sanat etkinliği diji-
tal olarak kendine yer bulmaya başlamıştı. Se-
yirciler tiyatro bileti koçanı yerine çeşitli internet 

üyelikleri yaparak tiyatrodan uzak kalmamaya 
çalıştı. Kınay’ın bu duruma bakış açısıysa şöyle: 
‘‘Tiyatro insanlık tarihiyle eş zamanlıdır, beş bin 
yıllık geçmişi vardır. Bu geçmiş ne kadar gele-
ceğe gidecekse, tiyatro da o kadar ileriye gide-
cektir. 3D çıkacak, hologram çıkacak, kendimiz-
le oynar hale geleceğiz ama kanlı canlı insan 
oyun izlemeye devam edecek.’’

“DIŞ DÜNYA HİÇ OLMADIĞI KADAR BO-
ZULDU’’
Sam Bobrick’in kaleme aldığı ve Shanette’le 
Jack karakterlerinin komik hikayesini izlediğimiz 
‘‘İki Bekar’’ adlı oyunda; Jack terk edilmekten, 
aldatılmaktan, bağlanmaktan korkan bir erkek 
olarak karşımıza çıkıyor. Shanette’se kararlı ve 
ısrarcı bir kadın. Kınay’a neden bu oyunu tercih 
ettiklerini sorduk. Kınay, ‘‘Komedi yapmak iste-
dik, bir sürü ağır metinler oynuyoruz. Eğlenmek 
istedim, seyiriciyi de eğlendirmek istedim. Bu 
oyunun beşinci sezonu. Dış dünya hiç olmadı-
ğı kadar bozuldu. İnsan enerjini başka bir yere 
taşımak istedik.’’
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ATAŞEHİR’DE TİYATRO
Kadın-erkek ilişkilerinin sinemada ayrı, edebi-
yatta ayrı, bir ressamın fırça darbesinde ayrı 
işlendiğini görürüz. Tiyatronun dramaturjisine 
baktığımızda bunu nasıl ele alabiliriz, ne gibi 
farklılıklar gözümüze çarpar, diye sorduk Emre 
Kınay’a. Oyuncunun, bu sorumuza verdiği ce-
vap, tiyatronun neden insana dair bir sanat 
olduğunu da en iyi şekilde özetledi: ‘‘Tiyatro 
ile ben sizin imgelemenize, hayal gücünüze, 
canlandırma kabiliyetinize, hikaye kurma bece-
rinize, empati yeteneğinize ulaşmaya çalışırım. 
Başka türlü de zaten geçmez. O enerji olmaz-
sa, o paylaşım olmazsa, o algıya çalışma ve o 
algının beraber üretilmesi olmazsa olmaz. Basit 
bir örnek vereyim. Bir filme beş kere gidin. Be-
şinde de aynı yerlerde aynı seyirci reaksiyonla-
rını görürsünüz. Ama tiyatroda öyle değil. Aynı 
metne, aynı repliğe bir gece deli gibi gülen 
seyirci ertesi gün hiç gülmez. Çünkü o sırada 
toplumsal etkileşim içindesiniz ve anı paylaşı-
yorsunuz. Tiyatroda biletinizi alıp oyundan çıkıp 
evinize gidene kadar olan sürenin tekrarı yok.’’

“TİYATRO YAŞATIR, SEVDİRİR, İYİLEŞTİ-
RİR’’
Kınay, sözlerine son verirken tiyatronun ‘‘biz-
den size doğru’’ yapılan bir şey olduğunu, daha 
özgür ifade edebileceğiniz bir dünya istiyorsak 
tiyatrolara gitmemiz gerektiğini belirtti ve ekle-
di: ‘‘Sadece benim için değil, bana gelmeyin. 
Sadece benim tiyatrom için söylemiyorum bun-
ları. Tiyatroya gidin. Tiyatro iyidir. Yaşatır, sevdi-
rir, iyileştirir.’’

Daha başka pek çok konudan bahsettiğimiz 
röportajın tamamını YouTube adresimizden 
izlemek için buraya tıklayınız.

Yazar: Sam Bobrick
Çeviren: Ekin Tunçay Turan

Yöneten: Emre Kınay
Müzik: Serdar Aslan

Dekor: Saldıray Çakar
Ses&Işık: Erkan Kalkan

Dramaturg: Ayşegül Hardern
Oyuncular: Emre Kınay, Evrim Alasya

İKİ BEKAR

Emre Kınay ve Evrim Alasya, ‘‘İki Bekar’’ oyununda, sahnede...

https://youtu.be/CBBYh1MPMFQ
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Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert, ‘‘Güneyli 
Bayan’’ adlı oyunu oynarken...

Ataşehir’de tiyatroyu takip etmeye devam 
ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Ataşehir-
li, iyi tiyatronun kokusunu hemencecik 

alıverir. Mikrofonumuzun önünde, birçok rolüy-
le hafızalarımıza kazınan, Türkiye’nin yetiştirdiği 
en iyi oyunculardan biri var: Rutkay Aziz.

BUGÜNLERİN TÜRKİYESİ...
Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde sahnele-
nen ve ilk defa 1982 yılında seyirciyle buluşan 
‘‘Güneyli Bayan’’ isimli oyunu büyük bir ilgiyle 
karşılanan Rutkay Aziz, oyunu şöyle özetliyor: 
‘‘1982’li yıllar, 12 Eylül’ün dönemidir ve ihanet 
yıllarıdır. Zaten bizim bu duyurduğumuz olay-
da da ihanet yılları yazar. 1982’den bugünün 
Türkiyesi’ne baktığımızda ihanetler ve dönek-
liklerin hâlâ yaşandığını görürüz. İhanetin ya-
lanın, iftiranın, dönekliğin, hırsızlığın her şeyin 
olabildiği bir McCarthy döneminin anlatıldığı, 
1982 yılında sahnelenen Bilgesu Erenus’un yaz-
dığı bu oyun o anlamda baktığımda günümüz 
Türkiyesi’ni de bir biçimde içine alıyor.’’

‘‘NİHAYET YÜREKLİ BİR KADIN ÇIKTI’’
Oyunun finalinde ‘‘Nihayet yürekli bir kadın 
çıktı’’ diye çarpıcı bir cümle olduğunu, bunun 
oyundaki başkarakterlerden Lilian Hellman’ı 
yorumladığını ifade eden Aziz, faşizm ve baskı-
nın Lilian’da şöyle bir karşılık bulduğunu söylü-
yor: ‘‘Yürekli bir kadın, düşüncelerine saygılı bir 
kadın ve önemli bir yazar olarak görürüz Lilian’ı. 
Bu anlamda kendi kişiliğini ve kimliğini bütün 
McCarthy dönemindeki faşist baskılara karşı 
korumasını bilen bir kadın.’’

Daha başka pek çok konudan bahsettiğimiz 
röportajın tamamını YouTube adresimizden 
izlemek için buraya tıklayınız.

Yazar: Bilgesu Erenus
Yönetmen: Rutkay Aziz

Oyuncular: Rutkay Aziz, Dolunay Soysert 
Dramaturg/Dış Ses: Taner Barlas

Yönetmen Yardımcısı: Andaç Sayın
Kostüm Tasarım: Sadık Kızılağaç

Afiş Tasarım: Dilek Seferoğlu
Fotoğraf: Mehmet Turgut

Dış Ses: Levend Yılmaz

GÜNEYLI BAYAN

‘‘ŞİFA NİYETİNE’’ BİR OYUN SAHNEDE...
Altan Erkekli ve Veysel Diker’in aynı sahne-
yi paylaştığı “Şifa Niyetine” oyunu hem hüzün 
hem de sevinç duygusunu bir arada yaşamak 
ve ülkemizin tarihi olaylarının hikayelerine ya-
kından tanıklık etmek isteyenler için ideal.
Dört yıldır sahnelenen oyun, pandemi tedbirleri 
alınarak artık izleyicisiyle yüz yüze buluşmalar 
gerçekleştiriyor.

‘‘BİZİM İÇSEL BİR YOLCULUĞUMUZ’’
Söz ve müziğin iç içe olduğu oyunu Veysel Di-
ker “Bizim içsel bir yolculuğumuz” diye adlan-
dırıyor. 

Veysel Diker ve Altan Erkekli, ‘‘Şifa Niyetine’’ oyununda...

https://youtu.be/Xecs5WBm56s
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AJANDA

Rusya ve Fransa’da verdiği Gala kon-
serleri ve Peru turnesi ardından, Saint 
Petersburg’un prestijli salonları olan Her-

mitage Müzeler Tiyatrosu, Alexandrinsky Tiyat-
rosu ve Bolşoy Drama Tiyatrosu’nda gösteri ya-
parak dünya basınının ilgi odağı haline gelen 
Saint-Petersburg Classic Ballet Theater, Bol-

şoy Bale Topluluğu’nun baş solistleri Antonina 
Chapkina ve Fuad Mamedov eşliğinde uzun bir 
aranın ardından Kuğu Gölü Balesi’yle yeniden 
Tim Show Center’da sanatseverlerle buluşacak.
Gösteriyle ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabi-
lirsiniz, şuradan da topluluğun Güney Afrika’da 
sahneledikleri performansı izleyebilirsiniz.

KUĞU GÖLÜ BALESI’NI YAKINDAN GÖRMEK

GİT

İZLE

Hazırlayan: Ekin Deniz Kuzu

https://www.biletix.com/etkinlik-grup/284357731/TURKIYE/tr
https://www.youtube.com/watch?v=OOHzp-mo9l4


35

Bir sahil kasabasında yaşayan halkın, en 
büyük geçim kaynağı turizmdir. Tam da 
bu sırada dalgalar, kasaba sahiline ah-

şap bir Lenin heykeli getirir. Heykel, turistlerin 
ilgisini çekince belediye de heykeli meydana 
diker. Ülke gündeminde de yer alan bu heykel, 
zamanla herkesin diline yapışır. Başbakan ve 
Rus heyetiyle birlikte görkemli bir açılışın plan-
landığı sırada Lenin heykeli çalınır. Tecrübeli 
komiser Erol ve genç komiser Ufuk, heykelin 
bulunması için Ankara’dan özel olarak görev-
lendirilir. Erol ve Ufuk’un heykeli bulmak için 
sadece on iki saatleri vardır. Eldeki delillerse 
kasabanın geçmişine uzanan bir yolun açılma-
sına neden olur.   Sen Ben Lenin, bir kasabanın 
umudu olan heykelin çalınmasıyla yaşananları 
konu ediyor.
26 Kasım’da sinemalarda gösterime giren ve 
Barış Falay, Melis Birkan, Salih Kalyon, Nur Sü-
rer, Serkan Keskin, Saygın Soysal, Hasibe Eren 

“Küçük bir hatayı büyütmenin en iyi 
yolu, onda ısrar etmektir.”

 -Sen Ben Lenin

SEN BEN LENIN

OKU
‘‘İnsanın bir hayatı olması için bir yüz 

gerekir.’’
-Almodovar Teoremi

ALMODOVAR  
TEOREMI

Bir gece aniden yola fırlayan bir geyik, 
korkunç bir trafik kazası, kazada ölen 
bir sevgili, yok olan bir yüz, uçup gi-

den hayaller… Antoni Casas Ros, otobiyog-
rafiyle kurmacayı iç içe geçirdiği ve 2008’de 
İspanya’da en iyi roman ödülü alan Almodovar 
Teoremi’nde yüzün, şeklin ve görünüşün her 
şey olduğu bir dünyada, çirkinliği güzelliğe çe-
viren bakışın gücü üzerine gidiyor. Dolayısıyla 
bu kitap her zaman rastlayabileceğiniz bir kitap 
değil. Özellikli, ayrıksı, kendine has. Bu yüzden 
bu kitabı okurken, kendinizi belki de ilk defa sa-
tırların arasında değil de içinde, her şeyin kay-
nağında bulacaksınız.
Kitapla ilgili ayrıntılı bilgileri ve küçük bir oku-
ma parçasını, eserin Türkiye’deki yayımcısı Sel 
Yayıncılık’ın web sitesinde görmek için buraya 
tıklayınız.

gibi önemli oyuncuların rol aldığı filmin senar-
yosunu; Bizim Büyük Çaresizliğimiz, Sinek Isı-
rıklarının Müellifi, Bir Süre Yere Paralel Gittikten 
Sonra kitaplarıyla kendine büyük bir okuyucu 
kitlesi edinen Barış Bıçakçı’yla filmin yönetmen-
liğini de üstlenen Tufan Taştan kaleme aldı.
Fragmanı izlemek için buraya tıklayınız.

https://www.selyayincilik.com/kitap/almodovar-teoremi-536
https://www.selyayincilik.com/kitap/almodovar-teoremi-536
https://www.youtube.com/watch?v=2aBQgGaF_wA







