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Bir haziran gününde, size ilk sayısını yayın-
ladığımız Ataşehir Ekspres dergisi ile “merhaba” 
diyorum. Bu dergi ilçemizdeki tüm cafe, restau-

rant, kahvehane, kuaför, hastane, okul, spor salonu 
gibi ortak kullanım alanlarına dağılacak ve evlerinize 
ulaşacak. Amacımız size hizmetlerimizden, ilçemizden 
haberler vermek ve aynı zamanda Ataşehir için birlikte 
düşünüp; üreteceğimiz, ortak akıl oluşturacağımız yeni 
bir platform yaratmak.

Bu dergide Ataşehir’de yaşayanları, komşularınızı 
tanıyacak, hep önünden geçtiğiniz ama bir türlü fırsat 
bulup, içine giremediniz dükkânların öyküsünü dinle-
yeceksiniz. 

Bazı sayfalarda karşınıza Ataşehir’de yetişen genç 
bir sanatçının portresi çıkacak, bazı sayfalarda bu ken-
tin emekçileri ile buluşacaksınız.

İmar, kentsel dönüşüm gibi konularda son gelişme-
leri de aktaracağız size; ilçemizde istihdamı arttırmak 
için neler yaptıklarımıza da…

Yıllar içinde başta Türkan Saylan olmak üzere 
çok sayıda sağlık merkezini ve Kadın Konuk Evi, Kız 
Öğrenci Konuk Evi, Ferhatpaşa Gençlik Merkezi gibi 
kurumları ilçemize kazandırdık. Bu dergi vesilesi ile bu 
hizmetleri de sizlerle detaylı bir şekilde paylaşacak ve 
daha çok sayıda insana ulaşmayı hedefleyeceğiz. 

Umarım Ataşehir Ekspres sizlerle çok güçlü bir bu-
luşma yaşar ve geri bildirimlerinizle daha yaşanılır bir 
ilçeye ulaşmamızın vesilelerinden biri olur. 

Değerli Ataşehirliler, 
Güzel bir şehirde, İstanbul’da yaşıyoruz. Büyük 

sorunları olan ama şiirselliğini asla yitirmeyen bir 
kentte. Şair diyor ki İstanbul için, ‘’Görmedim gezme-
diğim, sevmediğim hiçbir yer / Ömrüm oldukça, gönül 
tahtıma keyfince kurul / Sade bir semtini sevmek bile 
bir ömre değer.” *

İşte Ataşehir, bu İstanbul şiirinin en yeni dizesi… Ve 
biz, onu sizlerle birlikte yazmanın mutluluğunu yaşı-
yoruz.  İlçemizin en çağdaş imar planlarına kavuşması, 
yükselen binalara rağmen yeşil alanların yitirilmemesi, 
sokaklarında şiirlerin okunduğu, şarkıların söylendiği 
ve insanlarının mutlu olduğu bir kent için çalışıyoruz. 
Irk, din, politik inanç, ekonomik ve sosyal durum farkı 
gözetilmeksizin herkesin sağlık hizmetlerine ulaşabildi-
ği; kadınlarının şiddet görmekten korkmadığı bir kent 
için…

Bu yolda karşılaştığımız zorluklar elbette, var. Ör-
neğin yeni bir belediye olmanın dezavantajlarını özel-
likle ilk yıllarımızda yoğun olarak yaşadık. Her şeyden 
önce sizlere hizmet ulaştırabileceğimiz kamu binaların-

dan yoksunduk. Ama şimdi, bu dezavantajları lehimi-
ze dönüştürdüğümüz bir dönem başlıyor. Ataşehir’i 
en modern kültür merkezleri ve çok amaçlı binalarla 
buluşturuyoruz. Örneğin Mustafa Saffet Kültür Merke-
zi, Neşet Ertaş Kültür Evi ve İçerenköy Kadın Sağlığı, 
Mamografi ve Kemik Yoğunluğu Görüntüleme Merke-
zi’nin açılışlarını çok yakında sizlerle birlikte yapacağız. 
Erdal Eren Sivil Toplum Merkezi, Küçükbakkalköy 
Emekli Dinlenme Evi de öyle.

Birlikte kurduğumuz bu muhteşem ilçeyi büyüt-
mek, değerini yüceltmek konusunda büyük bir azim ve 
kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz ve edeceğiz.

En büyük gücü, sizlerden gelen desteklerde buldu-
ğumuzu da bilmenizi isterim.

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayının sofralarınıza 
bereket, evlerinize sevgi taşımasını diliyor ve saygıları-
mı sunuyorum. 

Battal İLGEZDİ
Ataşehir Belediye Başkanı

*Yahya Kemal Beyatlı

“Merhaba”

@battalilgezdi34  @battalilgezdi battalilgezdi34
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Bu makine 
hikaye anlatıyor

Hiçbirimiz beklemeyi sevme-
yiz. Bu, devlet dairesinde de 
böyledir ekmek kuyruğunda 

da. Bir binanın içindeysek bir şekil-
de zamanın hızlı geçmesini isteriz. 
Bizi oyalayacak şeyler bulursak ne 
ala. Ataşehir sınırları içinde yaşayan 
ve belediyede işi olan vatandaşlar 
bilir ki, belediyedeki işlemler en 
hızlı şekilde gerçekleştirilir. Ama 
kimi zaman yoğun dönemleri de 
olabilir tabii. Bu yüzden belediye, 
bekletmek zorunda kaldığı vatan-
daşlara çay-kahve, meyve suyu 
gibi ikramlarda bulunuyor. Ataşehir 
Belediyesi bu anlayışı bir adım ileri 
taşıdı. Vatandaşların işlemlerini 
gerçekleştirirken iyi vakit geçirme-

lerini sağlamak için kolları sıvadı. 
Beklerken kimsenin canı sıkılmasın 
diye Hikaye Makinesi’ni belediye-
nin bekleme salonuna yerleştirdi.

Diş fırçalamanın kalbi koruduğu-
nu duydunuz mu? Futbol oynarken 
neden kırmızı forma giymeniz ge-
rektiğini biliyor musunuz? Bayılacak 
gibi olduğunuzda bacak bacak üstü-
ne atmanız gerektiğini hiç duydunuz 
mu? Kırmızı et ve yumurta yemeye-
rek kolesterolünüzü kontrol edebile-
ceğinizi mi düşünüyorsunuz? Yoğun 
siste araçla gitmenin en iyi yöntemi 
nedir? En iyi oturuş şekli nasıldır? 
Sakız çiğnemenin hafızaya iyi geldi-
ğini biliyor musunuz? Bu ve benzeri 
yüzlerce bilginin, komik fıkranın, 
özlü sözün bir makinede olduğunu 
düşünün. Bu makine, Ataşehir Bele-
diyesi’nin bekleme salonunda artık. 
Hikaye Makinesi, işlerini gerçekleş-
tirmek üzere belediyede binasına 
gelen vatandaşların daha eğlenceli 
vakit geçirmesini sağlayan bir alet. 
Üzerinde dört farklı butonu olan 
Hikaye Makinesi’nde dört kategori 
bulunuyor. Komik Şeyler, Sevgili 
Şeyler, Bilgili Şeyler ve Güzel Şeyler 
kategorisinde bambaşka dünyalar 
sunuluyor. 

Diyelim ki, o gün gerginsiniz ve 
biraz tebessüm etmeye ihtiyacınız 
var. Size önerimiz Komik Şeyler 
butonuna basmanız. Bu kategori 
altında yüzlerce fıkra ve komik olay 
sizi bekliyor. Sevgili Şeyler kate-
gorisi aşıklara özel. En güzel aşk 
hikayelerinin yanı sıra aşk hakkında 
bilmeniz gereken bir sürü detay 

Ataşehir Belediyesi, yeni bir uygulamayı hayata 
geçirdi. Belediyenin bekleme salonuna konulan 
Hikaye Makinesi, fıkradan, hayat bilgisine kadar 
birçok konuda eğlenceli ve faydalı bilgiler sunuyor.

bu kategoride toplanmış durumda. 
Misal, birbirine benzeyen çiftlerin 
ilişkilerinin ne kadar uzun ömürlü 
olduğunu buradan öğrenebilirsiniz. 
El ele tutuşmanın sadece size değil 
kalbinize de iyi geldiğini öğrenebi-
lirsiniz. Belki sevgilinize söyleyece-
ğiniz bir cümle, bu butona basınca 
çıkacak, kim bilir? Bilgili Şeyler 
etiketi altında günlük yaşama dair 
kıyıda köşede kalmış hayat kurta-
ran tüyolar, yaşama ilişkin ayrıntılar 
var. Güzel Şeyler kategorisinde ise 
okuyanın kendi hayatını sorgulatan 
cümleler ve hikayeler bulunuyor. 

Hikaye Makinesi, şimdilik Ata-
şehir Belediyesi’nin bekleme salo-
nunda. Ancak kısa bir süre içinde 
bu makinelerin ilçenin hemen her 
yerinde görebileceğimizi hatırlatmak 
isteriz. Belediye yetkilileri, makineye 
olan ilginin giderek arttığını zaman 
içinde bu makinelerin ilçe sınırları 
içinde kültür merkezleri, Ataevleri 
gibi farklı noktalarına konulabileceği-
ni belirtiyor.
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Çevreci belediyeden
yemyeşil bir şölen

Bu yılki Çevre Şöleni etkin-
likleri 26 Mayıs’ta Maket 
Yarışması ve Ataşehir’in 

En Yeşil Okulu Yarışması’nın 
ödül töreniyle başladı. Maket 
Yarışması’nda ilkokullar kate-
gorisinde Sare Selahattin Uzal 
İlkokulu  “Geri Dönüşüm Yol-
culuğu” adlı maketle, ortaokul 
kategorisinde  Celal Yardımcı 
Ortaokulu “Doğanın Dönü-
şümü” adlı maketle birinci 
oldu. En çok ambalaj atığı, 
atık pil, bitkisel yağ vb. 
toplayarak geri dönüşüme 
katkıda bulunan okulların 
yarıştığı Ataşehir’in En 
Yeşil Okulu Yarışması’nı ise 
ilkokullarda Cemile Besler 
İlkokulu, ortaokullarda Özel 
Amerikan Kültür Koleji Ortao-
kulu birinci tamamladı.

Ödül töreninin ardından Ata-
şehir Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürü Ayten Kartal ile 
müdürlük personelinin sahneledi-
ği çevre bilinci ve geri dönüşüm 
konulu Benim Ataşehir’im isimli 
tiyatro gösterisi yapıldı.

29 Mayıs’ta ise bir başka eğ-
lenceli etkinlik vardı. Batı Ataşehir 
Cumhuriyet Meydanı’ndaki “Cam 

Ödül kazananlara alkış
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, şölene 
katılan öğrencilerle (en üstte). Kısa Film Yarışması 
ödül töreni 4 Haziran’da yapıldı (üstte). “Cam 
Kumbara Boyama Şenliği”nde boyanan cam 
kumbaralardan biri (solda).

Bu yıl yedincisi 
düzenlenen Ataşehir 

Belediyesi Çevre Şöleni 
çok renkli görüntülere 

sahne oldu. Tiyatro 
gösterisi, atölye 

çalışmaları, geri dönüşüm 
temalı workshop ve 

yarışmaların olduğu şölen 
on gün sürdü.

sinemaseverlerle buluştu. 
Profesyonel kategoride birin-

cilik ödülü Ayberk Kaba ve Sezen 
Çildir’in Mandrake adlı filmine, 
amatör kategoride ise Hasan Ali 
Soydam’ın Ağaç İle Gitti filmine 
verildi.

Kumbara Boyama 
Şenliği”nde Ataşehir-
liler tarafından boya-
nan cam kumbaralar 
caddelere yerleştirildi. 
Ataşehir Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi 
projede emeği geçen 

bütün okullara ve Şişe-
cam Cam Ambalaj Grubu 

yetkililerine teşekkür etti.
7. Çevre Şöleni’nin son günü 

olan 4 Haziran’da bu yıl dördüncü-
sü düzenlenen Ataşehir Ulusal Çev-
re Konulu Kısa Film Yarışması’nın 
ödülleri sahiplerini buldu. “Geri 
Dönüşmez Filmler” temalı kısa film 
yarışmasına bu yıl toplam 130 film 
başvurdu. Bunlardan finale kalan 
18 film, 1 ve 2 Haziran’da Ataşehir 
Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde 

Bu makine 
hikaye anlatıyor
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Bu makine 
hikaye anlatıyor

Hiçbirimiz beklemeyi sevme-
yiz. Bu, devlet dairesinde de 
böyledir ekmek kuyruğunda 

da. Bir binanın içindeysek bir şekil-
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taşıdı. Vatandaşların işlemlerini 
gerçekleştirirken iyi vakit geçirme-

lerini sağlamak için kolları sıvadı. 
Beklerken kimsenin canı sıkılmasın 
diye Hikaye Makinesi’ni belediye-
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mu? Kırmızı et ve yumurta yemeye-
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Diyelim ki, o gün gerginsiniz ve 
biraz tebessüm etmeye ihtiyacınız 
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Ataşehir Belediyesi, yeni bir uygulamayı hayata 
geçirdi. Belediyenin bekleme salonuna konulan 
Hikaye Makinesi, fıkradan, hayat bilgisine kadar 
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bu kategoride toplanmış durumda. 
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olduğunu buradan öğrenebilirsiniz. 
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var. Güzel Şeyler kategorisinde ise 
okuyanın kendi hayatını sorgulatan 
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Hikaye Makinesi, şimdilik Ata-
şehir Belediyesi’nin bekleme salo-
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bu makinelerin ilçenin hemen her 
yerinde görebileceğimizi hatırlatmak 
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olan ilginin giderek arttığını zaman 
içinde bu makinelerin ilçe sınırları 
içinde kültür merkezleri, Ataevleri 
gibi farklı noktalarına konulabileceği-
ni belirtiyor.
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Çevreci belediyeden
yemyeşil bir şölen

Bu yılki Çevre Şöleni etkin-
likleri 26 Mayıs’ta Maket 
Yarışması ve Ataşehir’in 

En Yeşil Okulu Yarışması’nın 
ödül töreniyle başladı. Maket 
Yarışması’nda ilkokullar kate-
gorisinde Sare Selahattin Uzal 
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Ödül kazananlara alkış
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Bu yıl yedincisi 
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sahne oldu. Tiyatro 
gösterisi, atölye 
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yarışmaların olduğu şölen 
on gün sürdü.
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Ramazan geldi, hoş geldi!

160 kursiyer sertifika aldı

Kansere karşı seminer

Ataşehir Belediyesi Kayışdağı 
Lions Ataevi’nde Kış Sanat 

Okulları kapsamında eğitim gören 
kursiyerlere sertifika ve katılım belge-
leri verildi.

Kayışdağı Lions Ataevi’nde iğne 
oyası, tel kırma, ahşap boyama, deri 
çanta ve aksesuar yapımı ile biçki-di-
kiş derslerine katılan kursiyerlere 
katılım belgeleri, anne ve çocuk eğiti-
mi ile bilgisayar kullanımı derslerine 
katılan kursiyerlere de sertifikaları 
düzenlenen bir törenle sunuldu.

Toplam 160 kursiyere belge ve ser-
tifikalarını Ataşehir Belediyesi Kadın 
ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz 
Yabar ile kurs öğretmenleri verdi. 
Kurslara katılmaktan mutlu oldukları-
nı kursiyerler, Ataşehir Belediye Baş-
kanı Battal İlgezdi’ye, Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar’a 
ve kurs öğretmenlerine teşekkürlerini 
ilettiler.

Kurslara katılmak isteyen Ataşe-
hirliler için, yeni dönem kayıtları yaz 
sonu başlayacak.

Ataşehir Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü tarafından halk sağ-

lığını artırıcı etkinlikler kapsamında 
Ataşehir Belediyesi Nikah Salonu’nda 
kansere karşı bilinçlendirme semineri 
düzenlendi.  

Almanya ve ABD’de 16 yıldır kan-
ser ve genetik üzerine araştırmalar 
yapan, Boston merkezli Kanser Eğiti-
mi ve Araştırma Enstitüsü Vakfı’nın 
Kurucu Genel Müdürü Dr. Aygün 
Şahin, seminerde kanserin tanımı, 

kanseri meydana getiren faktörler, 
kanserde genlerin etkisi, kanserin 
sınıflandırılması ve evrelendirilmesi 
gibi konuları anlattı.

“Laboratuvarlarda yaptığımız 
araştırmaları normal vatandaş 
anlamıyor, benim amacım en basit 
biçimde kanser araştırmalarını halka 
sunmaktır” diyen ve sağlıklı yaşam 
için beslenme önerilerini de anlatan 
Dr. Aygün Şahin, seminer sonrasında 
katılımcıların sorularını yanıtladı.

Ataşehir Belediyesi eski Ramazan-
ları yaşatmak amacıyla birbirin-

den güzel programlara ev sahipliği 
yapmaya başladı. Ramazan etkinlikleri 
kapsamında, hem mahallelerde iftar 
yemeği dağıtılıyor ve hem de gelenek-
sel Ramazan eğlenceleri düzenleniyor.

Bu yıl güvenlik tedbirleri nedeniy-
le iftar sofralarının sadece Ramazan 
konserlerinin olduğu üç gün kuru-
lacağı Ataşehir’de diğer günlerde 
mahallelerde Ataşehir Belediyesi 
Ramazan TIR’ı ile vatandaşlara iftar 
saati öncesi iftarlık dağıtılıyor. 

Ramazan eğlencelerinin ilk 
programı ise İçerenköy Mahallesi ile 

başladı. Yine her yıl olduğu gibi ma-
halle mahalle gezen Sahnede Şenlik 
Var isimli müzikli, danslı orta oyunu; 
Deniz Arcak, Serhat Yiğit, Fatoş 
Kabasakal ve Çağrı Mengüç 
tarafından sahneleniyor. 9 
Haziran Perşembe 
günü  yapılan ilk gös-
teriye Ataşehirliler 
büyük ilgi gösterdi.

Ayrıca Ramazan 
boyunca meddah 
oyunu, animasyon 
gösterileri ve çocuk 
oyun parkı aktivite-
leri de yapılıyor.

Haberler, www.atasehir.bel.tr adresinden derlenmiştir.
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 Ataşehir’de güzel  gelişmeler yaşanıyor. 
İBB Yenisahra ve Barbaros Mahalleleri’nin  
1/5000’lik imar planlarını tamamladı. 
Sırada İlçe Belediyesi’nin yapacağı 
1/1000’lik planlar var. Bu planları hızla 
tamamlayacaklarını anlatan  Ataşehir 
Belediye Başkanı Battal İlgezdi;  
“Yenisahra ve Barbaros’tan başlayarak, 
tüm mahallelerimizin ortak ihtiyaç ve 
özelliklerine uygun, onları bütünleştirecek 
projelerle şehrin dokusunu 
zenginleştireceğiz” diyor ve ekliyor:  
“Ataşehir’i sosyal belediyecilik ve 
modern şehircilik anlayışımızla 
yeniden inşa edeceğiz. Şeffaflık, 
katılımcılık ve kimsenin mağdur 
olmaması önceliğimiz olacak.” 

Ataşehir’i yeniden 
imar etmek için 
kolları sıvadık
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Yenisahra ve Barbaros Mahalleleri 
için Büyükşehir Belediyesi tara-
fından hazırlanan 1/5000’lik imar 
planı nihayet tamamlandı. Bun-
dan sonra süreç nasıl ilerleyecek? 
Öncelikle planları tamamlayan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
ve Belediye Başkanı Sayın Kadir 
Topbaş’a çok teşekkür ediyorum. 
Sonunda bu iki mahallemizde 
kentsel dönüşüm başlayabilecek. 
İnsanlarımız böylece hak ettikleri 
modern, sağlıklı konutlara, yeşil 
alanlara ve yüksek yaşam standart-
larına kavuşacaklar. Ben kentsel 
dönüşümün var olan yapıları yıkıp, 
yenilerinin yapılmasından ibaret 
olmadığına inanıyorum. Kentsel 
dönüşüm asıl olarak, mahallelilerin 
ortak ihtiyaç ve özelliklerine uygun, 
onları bütünleştirecek projelerle 
şehrin dokusunu yeniden inşa 
etmektir.  Bu sayede bölge cazibe 
merkezi haline gelirken, komşuluk 
ilişkileri de yeniden kurulur ve şehir 
canlanır. 

Biliyorsunuz, Büyükşehir bele-
diyelerinin hazırladığı 1/5000’lik 

planlar olmadan ilçe belediye-

leri 1/1000’lik planları yapamaz. 
1/5000’lik planlarda bölgedeki 
alanların genel kullanış biçimleri, 
gelecekteki nüfus ve yapı yoğunluk-
ları gösterilir. Bu planlarda konutla-
rın, okul, hastane ve yeşil alanların 
yerleri ile yollar tespit edilir. İlçe 
belediyeleri de Büyükşehir’in hazır-
ladığı bu plana uygun olarak kendi 
1/1000’lik planlarını hazırlar. 

Büyükşehir’in planlarına vatan-
daşların bazı itirazları oldu…
Evet, İBB’nin hazırladığı planda 
teknik ve uygulanabilirlik açısından 
bazı sıkıntılar var. Ama umuyoruz 
ki; Büyükşehir bizim önerilerimizi 
dikkate alıp, bazı teknik  hataları 
düzeltir ve bazı donatı alanlarında 
değişikliklere gider. O zaman hepi-
mizin memnun olabileceği bir plan 
ortaya çıkar. Elbette yüzde yüz 
memnuniyet söz konusu değil ama 
ben, vatandaşlarımızın çoğunluğu-
nu tatmin edecek bir plana kavuşa-
cağımıza yürekten inanıyorum. 

Yenisahra ve Barbaros Mahalleleri 
için hazırlanan 1/5000’lik planlar-

da emsal transferine yönelik bazı 
hükümlerin getirildiğini görüyo-
ruz,  bunu biraz açar mısınız?
Mantığını şöyle anlatayım. Planlar 
yapılırken donatı denen alanlar 
da gözetilir. Yani okul, yol, sağlık 
kurumu, belediye hizmet alanı, 
yeşil alan... Bunlar hep donatı 
olarak tanımlanan yerler. Planda 
donatıda kalan şahıslara ait yerlerin 
de kamulaştırılması lazım. Ancak 
kamulaştırmalar çok ciddi bedeller 
tutuyor. Zaten her kamulaştırmayı 
da belediye yapamaz. Yol yapar, 
belediye hizmet alanı yapar o 
zaman kamulaştırır. Ama mesela 
sağlık veya eğitim için ayrılmış alan-
lar belediye yetkilerinin dışında. 
Buraların kamulaştırmasını devletin 
yapması gerekiyor. Yani kamulaş-
tırma dediğiniz sadece belediye 
açısından değil, devlet açısından da 
bir yük getiriyor. Bu yükü hafiflet-
mek için de emsal transferi uygula-
ması getiriliyor.

Donatıdaki parselin yüzde 60’ını 
siz imarlı parselin içine transfer 
edebiliyorsunuz. Baktığınızda kamu 
açısından yükü azaltıcı, rahatlatıcı 
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Öncelikle planları tamamlayan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
ve Belediye Başkanı Sayın Kadir 
Topbaş’a çok teşekkür ediyorum. 
Sonunda bu iki mahallemizde 
kentsel dönüşüm başlayabilecek. 
İnsanlarımız böylece hak ettikleri 
modern, sağlıklı konutlara, yeşil 
alanlara ve yüksek yaşam standart-
larına kavuşacaklar. Ben kentsel 
dönüşümün var olan yapıları yıkıp, 
yenilerinin yapılmasından ibaret 
olmadığına inanıyorum. Kentsel 
dönüşüm asıl olarak, mahallelilerin 
ortak ihtiyaç ve özelliklerine uygun, 
onları bütünleştirecek projelerle 
şehrin dokusunu yeniden inşa 
etmektir.  Bu sayede bölge cazibe 
merkezi haline gelirken, komşuluk 
ilişkileri de yeniden kurulur ve şehir 
canlanır. 

Biliyorsunuz, Büyükşehir bele-
diyelerinin hazırladığı 1/5000’lik 

planlar olmadan ilçe belediye-

leri 1/1000’lik planları yapamaz. 
1/5000’lik planlarda bölgedeki 
alanların genel kullanış biçimleri, 
gelecekteki nüfus ve yapı yoğunluk-
ları gösterilir. Bu planlarda konutla-
rın, okul, hastane ve yeşil alanların 
yerleri ile yollar tespit edilir. İlçe 
belediyeleri de Büyükşehir’in hazır-
ladığı bu plana uygun olarak kendi 
1/1000’lik planlarını hazırlar. 

Büyükşehir’in planlarına vatan-
daşların bazı itirazları oldu…
Evet, İBB’nin hazırladığı planda 
teknik ve uygulanabilirlik açısından 
bazı sıkıntılar var. Ama umuyoruz 
ki; Büyükşehir bizim önerilerimizi 
dikkate alıp, bazı teknik  hataları 
düzeltir ve bazı donatı alanlarında 
değişikliklere gider. O zaman hepi-
mizin memnun olabileceği bir plan 
ortaya çıkar. Elbette yüzde yüz 
memnuniyet söz konusu değil ama 
ben, vatandaşlarımızın çoğunluğu-
nu tatmin edecek bir plana kavuşa-
cağımıza yürekten inanıyorum. 

Yenisahra ve Barbaros Mahalleleri 
için hazırlanan 1/5000’lik planlar-

da emsal transferine yönelik bazı 
hükümlerin getirildiğini görüyo-
ruz,  bunu biraz açar mısınız?
Mantığını şöyle anlatayım. Planlar 
yapılırken donatı denen alanlar 
da gözetilir. Yani okul, yol, sağlık 
kurumu, belediye hizmet alanı, 
yeşil alan... Bunlar hep donatı 
olarak tanımlanan yerler. Planda 
donatıda kalan şahıslara ait yerlerin 
de kamulaştırılması lazım. Ancak 
kamulaştırmalar çok ciddi bedeller 
tutuyor. Zaten her kamulaştırmayı 
da belediye yapamaz. Yol yapar, 
belediye hizmet alanı yapar o 
zaman kamulaştırır. Ama mesela 
sağlık veya eğitim için ayrılmış alan-
lar belediye yetkilerinin dışında. 
Buraların kamulaştırmasını devletin 
yapması gerekiyor. Yani kamulaş-
tırma dediğiniz sadece belediye 
açısından değil, devlet açısından da 
bir yük getiriyor. Bu yükü hafiflet-
mek için de emsal transferi uygula-
ması getiriliyor.

Donatıdaki parselin yüzde 60’ını 
siz imarlı parselin içine transfer 
edebiliyorsunuz. Baktığınızda kamu 
açısından yükü azaltıcı, rahatlatıcı 
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bir unsur olarak görünüyor ama uy-
gulamada başka zorluklar getiriyor. 
Çünkü burada mülkiyetle ilgili bir 
takım sıkıntılarla karşılaşabileceği-
miz endişesi taşıyoruz. 

Diyelim ki; iki ayrı parseliniz var. 
Biri donatıda, biri konut alanında 
kalıyor. Donatıdaki hakkınızı konut 
alanındaki parsele transfer edersi-
niz, çünkü iki parselin de sahibi siz-
siniz. Ama farklı insanların parsel-
lerinin transferinde sorun çıkabilir. 
Sonra düşünün, donatıdan taşınan-
ları getirdiğiniz konut alanı belki 
de 20 tane parselin birleşmesinden 
oluşmuş. Ve 20 parsel dediğiniz 
yerde belki 100 hissedar var. Bir 
de müteahhit var. Donatı alanın-
daki arsasını buraya taşıyan kişiyi 
nereye dahil edeceksiniz? Bu kişiye 
kat irtifa hakkına esas bir arsa payı 
vermeniz gerek çünkü kendi payını 
donatı alanında bıraktı, geldi.

 

Peki burada kimin payından alıp 
ona vereceksiniz? Konut alanında 
hakkı olan vatandaş da diyor ki, 
“tamam sen ondan donatıdaki 
payını aldın güzel. Ama onun 
bana bir faydası yok ki niye bana 
ortak ediyorsun, ben hissemden 
vazgeçmem, hissemin azalmasını 
istemem.”  Vatandaşlarımız da biz 
de bu yönde İBB’ye iyi niyetli dü-
zeltme taleplerinde bulunduk. Ben, 
Büyükşehir’in bu itirazları dikkate 
alacağını ve gerekli değişiklikleri 
yapacağına inanıyorum. Sonuç 
olarak biz planın iptalinden değil, 
uygulanmasından yanayız.

Sayın Başkan, 1/1000’lik planları 
hangi esaslar çerçevesinde hazır-
layacaksınız?
Öncelikle çok hızlı davranacağız. 
En kısa sürede 1/1000’lik planın 
ihalesine çıkacağız.  Bu planı yapar-
ken, vazgeçmeyeceğimiz ilkeler ise 
şunlar olacak: Şeffaflık ve katılım-
cılık. Halkın beklenti ve isteklerini 

karşılayacak, uygulanabilir bir 
planlama yapacağız. 

Önceliğimiz vatandaşlarımızın 
mağdur olmaması. En büyük amaç 
ve hedefimiz bu. Bölge insanı 
büyük güçlüklerle mal-mülk sahibi 
olabiliyorlar. Ve yeterince bekle-
diler. Şimdi hak ettikleri konutlara, 
mülklere kavuşmalarının zamanı 
geldi. Bu noktada hak sahibi vatan-
daşlarımızdan tek bir ricam var: 
Lütfen birleşerek, doğru firmalar ile 
anlaşsınlar. Ortada çok sayıda ciddi 
firma var ama çantacı müteahhit 
dediğimiz fırsatçılar da var. Ben va-
tandaşlarıma diyorum ki; size gelen 
müteahhitlik firmalarını iyi araştırın. 
Bu firmanın ekonomik gücünün 
gerçekten iyi olup olmadığına 
bakın. Ve komşularınızla birlikte ha-
reket edin. Bir adanın içinde farklı 
farklı müteahhitlerle anlaşma yap-
mayın. Hepsini inceleyip, verilen 
teklifleri değerlendirip, öyle karar 
verin. Ama mutlaka birlikte hareket 
edin ve tek firmayla anlaşın.

Çok önemli bir uyarıda bulunu-
yorsunuz, bu konuyu biraz daha 
açabilir miyiz?
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Elbette, öncelikle parseller 
birleştikçe emsal büyüyor. Yani 
ne kadar çok hak sahibi bir araya 
gelirse emsal o kadar artıyor. İkin-
cisi, daha büyük parsellerde daha 
konsept projeler yapılabiliyor. Ama 
bunun tersi yapılır da vatandaşımız 
“çantacı müteahhit” dediğimiz 
kişilerle anlaşırsa zarara uğrama 
olasılığı büyük olur. Kadıköy Fikirte-
pe’ye bakın. Çantacı müteahhit-
lerin anlaştığı vatandaşlar yıllardır 
mağdur. Bunlar vatandaştan yetki 
aldıktan sonra, bu yetkiyi büyük 
konsept projeler yapabilecek mü-
teahhitlerle pazarlık unsuru olarak 
kullandılar ve kazanacakları üç beş 
kuruş yüzünden vatandaşları mağ-
dur ettiler. 

Uyarılarınızın dikkate alınaca-
ğından emin olarak soruyorum: 
Yenisahra ve Barbaros’taki bu 
sevindirici gelişmeler Ataşehir 
geneline nasıl yansıyacak?
Elbette olumlu olacak. Tüm Ataşe-

hir’in marka değeri biraz daha yük-
selecek. İlçemizdeki okul, hastane 
gibi kamu hizmet binasının sayısı 
artacak. Yeni yeşil alanlara kavuşa-
cağız. Ama bu noktada Ataşehir’le 
ilgili makro planlama yapılmamış 
olmasından da söz etmek gerekir. 
Belediye olarak yaşadığımız birçok 
sorunun temelinde bu var. Bildiği-
niz gibi Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, 
Ümraniye ve Sancaktepe İlçelerinin 
kenar mahallelerinin toplanmasıy-
la oluşmuş yeni bir ilçe. Şu anda 
İstanbul’un en hızlı gelişen bölgesi 
ama bir meydanı yok, merkezi yok. 
Ben çeşitli konuşmalarda soruyo-
rum; “Ataşehir’in merkezi neresi?” 
diye, kimse cevap veremiyor. Peki 
neden bir merkez yok? Çünkü Ka-
dıköy’den gelen mahalleler zaten 
Kadıköy’ün merkezi değildi, dış 
mahalleleriydi. Üsküdar’dan gelen 
mahallelere baktığınız zaman; Ör-
nek, Esatpaşa ve Fetih mahalleleri 
de Üsküdar’ın kenar mahalleleriydi. 
Diğer ilçelerden gelen mahalleler-

de de durum aynıydı. Ancak bir 
yeri ilçe olarak tanımlayabilmeniz 
için bağlantı yollarının kesin tespit 
edildiği, merkezinin belirlendiği, 
kamu kurum ve kuruluşlarına uygun 
alanların ayrıldığı yeni bir bakışla 
yeni bir makro planlama yapılmış 
olması gerekir. 

İlçenin bir merkezinin olmaması 
ne gibi sorunlara yol açıyor?
Bunu şöyle anlatabiliriz örneğin; 
Kadıköy’den gelen mahallelerin 
tek tek Kadıköy’le bağlantısı var. 
Yani Küçükbakkalköy’den Kadı-
köy’e gidebiliyorsunuz, Örnek 
Mahallesi’nden de Kadıköy’e ya da 
Üsküdar’a gidebiliyorsunuz ama 
Küçükbakkalköy’den Örnek Mahal-
lesi’ne gidemiyorsunuz. Bunun için 

“İmar planlarımızı istiyoruz”
Ataşehir’in 1/5000’lik planlarının tamamlan-
ması için belediye ve yurttaşlar uzun süren bir 
mücadele verdi. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi 
önünde yapılan hak arama eylemlerinden biri.
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bir unsur olarak görünüyor ama uy-
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önce Kadıköy’e gitmeniz gerekiyor. 
Biliyorsunuz otobüs hatlarını Bü-
yükşehir belirliyor. Biz de mahal-
leler arası ulaşımı sağlamak için  
ücretsiz ring seferleri düzenliyoruz. 
Çünkü aksi halde vatandaşlarımızın 
sürekli taksi kullanması gerekecek. 
Eğer Ataşehir’in bir merkezi olursa 
ulaşım meselesini çözebilirsiniz. O 
merkezden tüm mahallelere ulaşımı 
sağlayabilirsiniz. Bu en basit örnek. 

Ataşehir ilçe olduğunda ortada 
hiç plan yok muydu? 
Tek tek planlar vardı tabii. Ma-
halleler için daha önceden bağlı 
oldukları ilçelerde hazırlanmış 
planlar vardı. Hatta baktığınız 
zaman plansız bölge yok gibi du-
ruyor. Ama uygulanabilir plan yok. 
Örneğin; eskiden Kadıköy’e bağlı 
olan İçerenköy’de 1993’te yapılmış 
1/5000’lik bir plan var. Kadıköy Be-

lediyesi 1/1000’lik planını yapma-
mış. Büyükşehirle konuştuğumuz 
zaman; “İçerenköy’ün 1/5000’lik 
planı var siz de 1/1000’liği ona 
göre yapın” diyorlar. Peki 1993’teki 
plan bugünün koşullarına uyum 
sağlar mı? Elbette hayır, 23 yıl ön-
cesinin ihtiyaçlarıyla bugünküler bir 
değil. Her şeyi bırakın nüfus aynı 
değil. Zaten bizim gibi hızlı gelişen 
ülkelerde planların hedefleri kısadır. 

Gül Coşkun: Kentsel dönüşümün bir 
teknik tarafı var bir de sosyal tarafı. 
Sosyal tarafı ihmal eden kentsel dö-
nüşüm başarısızdır. Emekevler projesi 
ise sosyal belediyeciğin ve yerinde 
kentsel dönüşümün çok iyi bir örneği. 

Emekevler projesi Kadıköy Bele-
diyesi döneminde protokolü yapılmış, 
plan çalışması o dönemde sonuçlan-
mış, sonra bize devredilmiş bir alandı. 
Protokole göre arsanın sahibi olan 
Ataşehir Belediyesi, burada yapılacak 
konut alanındaki 632 daireyi gecekon-
duculara vermekle yükümlü. Emekev-
ler bölgesinde 400 küsur gecekondu 
vardı. Kalan 232 daireyi de ilçemizin 
başka bölgelerindeki gecekonduların 
tasfiyesinde kullanıyoruz. Örneğin 
Yehisahra ve Barbaros’ta açılacak yol 
ve yeşil alan var, orada da 2981 ve 775 
sayılı yasalarda belirlenmiş kriterlere 
uyan gecekondu sahipleri bulunuyor. 
Onlara da buradan daire verdik.  

Şu anda belediyemizde gecekondu 
sahiplerinin başvurabileceği bir de 
komisyon var. Bu komisyon gecekon-
du sahiplerinin yasada belirlenmiş 
koşulları sağlayıp sağlamadığını 
inceliyor. Sağladığına karar verilenler 
Emekevler’de hak sahibi yapılıyor. 
Hak sahibi olan vatandaşlarımız 20 yıl 

boyunca ayda 180 ile 400 lira arasında 
bir ödeme yapıyorlar sadece. O da 
dairelerini teslim aldıktan sonra. Böy-
lece insanlarımız yıllarca yaşadıkları 
yeri değiştirmek zorunda kalmadan 
lüks ve depreme dayanıklı konutlarda 
yaşayabiliyor. 

Kentsel dönüşüm yalnızca konut 
değil elbette. Çevre de çok önemli. 
Hemen Emekevler’in bitişiğine 106 
dönümlük park yaptırıyoruz. İçin-
de çocuk oyun alanları, gezinti ve 
dinlenme alanları, göletler, kafeter-
yalar, golf sahası, çeşitli etkinliklerin 
yapılabileceği amfitiyatro, çocuk bilim 
müzesi,  botanik bahçesi, değişik tür 
ağaçların yer aldığı 
çok miktar- da 
ağaçlandırılmış 
alan bulunacak. 
Çok büyük bir 
proje bu ve 2017 yı-
lının Aralık ayında 
hizmete girmesini 
planlıyoruz. 

‘Kentsel dönüşüm sadece 
konut demek değildir’
Başkan İlgezdi’ye “Başarılı kentsel dönüşüm projesi 
nedir?” sorusunu yöneltince  “Başarılı kentsel dönüşümün 
en güzel örneklerinden biri Emekevler projesidir” yanıtını 
verip sözü Başkan Yardımcısı Gül Çoşkun’a bırakıyor. 

 ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI GÜL COŞKUN: 
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Emekevler, dönüşüm projesi 
tamamlanınca böyle olacak.

Emekevler’in eski hali. 50 yıllık bir plan yapamazsınız. Yap-
tığınız plan mutlaka gerçek hayatın 
gerisinde kalır. Özellikle İstanbul 
için bu durum geçerli. Kent çok 
hızlı gelişiyor. 

Göreve geldiğimizde Kayışdağı 
bölgesi için daha önce yapılmış, 
hatta Kadıköy Belediyesi tarafın-
dan onaya gönderilmek üzere olan 
1/1000 ölçekli bir plan vardı. Biz 
onu kısmen revize ettik, bir tek 
onaylanmış planımız oydu. Bunun 
dışında Yenisahra ve Barbaros’ta 
daha önce de 1/1000’lik plan 
yapıldı, ama uygulama aşamasına 
gelindiğinde, 1/5000’lik plan da 
iptal edildiği için kadük kaldı. 

Planların hazırlanmasının bu ka-
dar uzun sürmesinin vatandaşlar 
açısından ne gibi sonuçları oldu?
Bir kere vatandaş malına gerçek 
değeriyle sahip olamadı. Planlama 
yapılsa çok büyük adalar oluşacak, 
oralarda çok katlı yapılar yapılacak, 
kentin yüzü değişecekti. Halkımız da 
daha değerli mülklere kavuşacaktı.

Planların gecikmesinin bir başka 
sakıncası ise şu; depreme daya-
nıksız konutlara mahkum olmak…  
Elbette tam şu anda bir deprem ol-
mayacağının garantisi yok. Planlar 
yapılıp konut projeleri hayata geç-
se oradaki vatandaşlar da deprem 
güvenlikli evlerde oturacaklar.

Ayrıca devlet de belediyeler de 
haklı olarak plan bekleyen yerlere 
altyapı götürmeye istekli olmu-
yorlar.  Neden? Buralar yıkılıp, 
yeniden yapılacak çünkü. Ve belki 
yapılmış birçok yol ya da altyapı 
yatırımı tümüyle iptal olacak. Bu 
da vatandaşı mağdur ediyor. Ama 
yine de siz devlet ya da belediye 
olarak belli şeyler yapmak zo-
rundasınız. Bu durumda da plan 
ortaya çıktıktan sonra  evvelden 
yapılmış her şey yok oluyor ve 
kamu zararı oluşuyor. 

Sayın Başkan, sizden bir son söz 
istesek...
Biz vatandaşlarımızdan oy isterken 
Ataşehir’i yepyeni bir kent olarak 
inşa edeceğimize söz vermiştik. 

Bugün, bu sözü yerine getiriyor 
olmanın ve bir başarı  örneği olarak 
gösterilmenin gururunu yaşıyoruz.

Sadece kentsel dönüşümle ilgili 
olarak söylemiyorum; tüm politika 
ve uygulamalarımızda, insan odaklı 
çalışıyoruz.  Mahalle kültürünün 
yaşatıldığı, dezavantajlı grupların 
ihtiyaçlarına çözüm sunan, dayanış-
ma ve işbirliğine dayanan sağlıklı 
ve sürdürülebilir yapılar kuruyoruz.

Bizim bir vizyonumuz ve iddia-
mız var: Biz bu kenti yaşayanları ile 
birlikte yönetiyoruz. Bizim demok-
rasi ve katılımcılık iddiamız var. 
Özel sektör, sivil toplum örgütleri, 

üniversiteler, yerel ağlar ve tüm 
vatandaşların söz sahibi olduğu bir 
mekanizma bu. Ben inanıyorum 
ki; uzlaşı ve diyalog üzerine kurulu 
hiçbir faaliyet ve hizmet başarı-
sız olamaz, olmayacaktır. İşte bu 
ilkeler ile yönettiğimiz Ataşehir, 
modern kent dokusuna uygun alt 
yapısı, geniş meydanları, caddeleri 
ve yeşil parklarıyla bir Avrupa kenti 
olma yolunda ilerliyor.
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Vatandaşlara uyarı
Kentsel dönüşümle ilgili  önemli uyarılarda bulunan 
İlgezdi, “Müteahhitlik firmalarını iyi araştırın ve 
komşularınızla birlikte hareket edin. Bir adanın içinde 
farklı farklı müteahhitlerle anlaşma yapmayın” diyor.
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Tarihten üç büyük
kentsel dönüşüm
Her zaman büyük göçlere sahne olan ve sürekli bir 
gelişim içinde olan İstanbul, kurulduğu günden beri 
birçok imar hareketine tanıklık etti. Cumhuriyet 
döneminde yapılan üç büyük kentsel dönüşüm hareketi 
ise kentin çehresini tamamen değiştirmişti.
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Tarihten üç büyük
kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüm, son yıllar-
da Ataşehir’in en önemli 
ve değişmeyen gündem 

maddelerinden birisi. Hatta yal-
nızca Ataşehir’in değil, İstanbul’un 
tüm ilçelerinin en önemli gündem 
maddelerinden. Konu son yıllarda 
daha çok gündemde ama aslında 
binlerce yıllık İstanbul’un tarihi de 
çok çeşitli ve büyük imar hareket-
leriyle, iyi-kötü kentsel dönüşüm 
uygulamalarıyla dolu.

İstanbul’da kentsel dönüşümün 
ve/veya değişimin tarihi dediği-
miz zaman gözümüzü çok gerile-
re çevirmek gerekiyor. Örneğin 
İstanbul’un kurucusu ve isim babası 
Bizans imparatoru Konstantin bü-
yük bir imar hareketine girişmiş ve 
büyük meydanlarla, ferah caddeler-
le dolu bir kent ortaya çıkarmıştı. 

Uzun süre çok iyi zamanlar yaşa-
yan kent, Latin istilası gibi yağma-
lara, mezhep kavgalarının yarattığı 
iç karışıklık ve çatışmalara rağmen 
ayakta kalmayı başardı. Ancak Fatih 
Sultan Mehmet 1453’te kenti fethet-
tiğinde, güzelliği dillere destan bir 
şehirle değil harap olmuş bir yerle 
karşılaştı. Hatta Fatih’in imparatorun  
perişan haldeki sarayını görünce 
Farsça “Perdedari mi koned der 
kasr-ı Kayser ankebût / Bûm nev-
bet mizened der târemi Efrasiyâb” 
(İmparatorun sarayında örümcek teş-
rifatçılık yapıyor / Efrasiyâb’ın yerine 
de baykuş nöbet tutuyor) beytini 
okuduğu anlatılır. Fatih de hızla imar 
hareketlerine girişti. İstanbul’un 
fethiyle birlikte kente büyük oranda 
Türk ve Müslüman nüfus göç ettirildi. 
Bu büyük göç aynı zamanda şehrin 
büyümesi, yeni yerleşim yerlerinin 
oluşması demekti. 

Şehir hızla Türk ve Müslüman 
ağırlıklı bir yapıya dönüştü. 16. 
Yüzyılın ortalarına gelindiğinde 
kentin Bizans döneminde kurulu 
hali değişmişti. Sadece şehrin plan-
laması değil, yapılar da değişmişti. 
Bu konudaki en önemli değişiklik 
ise taş binalardan ahşap binalara 
dönülmesiydi. 

1453’teki fetih ve takip eden yüz-
yıldaki imar hareketlerinden sonraki 

en büyük imar girişimi, 1757’de tah-
ta çıkan III. Mustafa ve onun ölümü 
sonrası 1774’te padişah olan kardeşi 
I. Abdülhamid döneminde oldu. Bu 
iki padişah döneminde birçok yeni 
yapı ve yol ortaya çıktı. Ancak köklü 
dönüşüm ve kentin çehresinin te-
melden değişimi için 1840’lı yıllardan 
sorasını beklemek gerekecekti. Bu 
dönemde belediyenin kurulması ve 
Batı ülkelerindekine benzer şehirci-
lik yasalarının çıkması kentte uzun 
zamandır devam eden dağınıklığın 
ve başına buyrukluğun önüne geç-
meyi amaçlıyordu. Bina inşa etmenin 
çeşitli kurallara bağlanması, yüksek-
lik ve evler arasında kalacak yolların 
genişliği gibi konularda sınırlamaların 
getirilmesi hep bu dönemdedir.

19. yüzyılın son dönemine dam-
gasını vuran ise II. Abdülhamid’in 
imar hareketleriydi. Yeni sokak ve 
caddeler, yüksek katlı ilk apartman-
lar, aydınlatılmış ve parke taşı döşen-
miş yollar, büyük okul ve hastaneler, 
şimendifer hatları ve atlı tramvayla 
ulaşım bu dönemin dikkat çeken 
yenilikleridir. 

20. yüzyıldaki ilk önemli imar 
hamlesinin mimarı, 1912’de İstanbul 
Şehremini (Belediye Başkanı) olan 
Cemil Topuzlu döneminde oldu. Tür-
kiye’de modern cerrahinin kurucusu 
ve çok parlak bir hekim olan Cemil 
Topuzlu belediye başkanlığı teklifini 
işine karışılmaması koşuluyla kabul 
etmişti. İki yıl süren bu ilk başkanlığı 
döneminde İstanbul’a Gülhane Parkı 
ile Fatih ve Üsküdar Doğancılar’daki 
parkları kazandırdı. Ancak bu parkları 
yaparken tarihi yapı ve ağaçlara hoy-
ratça davrandı. Sadece parklar için 
değil, kendi açtırdığı birçok ana yol 
uğruna sivil mimarinin birçok önemli 
eseri de tarihe karışıyordu. Cemil 
Topuzlu 1919’da yeniden belediye 
başkanı oldu. Bir yıl süren bu görevi 
boyunca, önceki dönemindekine 
benzer işler yapmak istediyse de 
ülkedeki ağır koşullar nedeniyle bu 
kez “fazla ileri gidemedi”. Cemil To-
puzlu’nun girişimleri, Cumhuriyet’in 
ilanından önceki son imar hamleleriy-
di. Sıra Cumhuriyet döneminin büyük 
dönüşümlerine gelmişti.

İDİL S. KÖSEOĞLU
     DERLEYEN  

1956-1957 yıllarında,
Tophane’deki Kemeraltı 

Caddesi’nin genişletme çabaları.
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yan kent, Latin istilası gibi yağma-
lara, mezhep kavgalarının yarattığı 
iç karışıklık ve çatışmalara rağmen 
ayakta kalmayı başardı. Ancak Fatih 
Sultan Mehmet 1453’te kenti fethet-
tiğinde, güzelliği dillere destan bir 
şehirle değil harap olmuş bir yerle 
karşılaştı. Hatta Fatih’in imparatorun  
perişan haldeki sarayını görünce 
Farsça “Perdedari mi koned der 
kasr-ı Kayser ankebût / Bûm nev-
bet mizened der târemi Efrasiyâb” 
(İmparatorun sarayında örümcek teş-
rifatçılık yapıyor / Efrasiyâb’ın yerine 
de baykuş nöbet tutuyor) beytini 
okuduğu anlatılır. Fatih de hızla imar 
hareketlerine girişti. İstanbul’un 
fethiyle birlikte kente büyük oranda 
Türk ve Müslüman nüfus göç ettirildi. 
Bu büyük göç aynı zamanda şehrin 
büyümesi, yeni yerleşim yerlerinin 
oluşması demekti. 

Şehir hızla Türk ve Müslüman 
ağırlıklı bir yapıya dönüştü. 16. 
Yüzyılın ortalarına gelindiğinde 
kentin Bizans döneminde kurulu 
hali değişmişti. Sadece şehrin plan-
laması değil, yapılar da değişmişti. 
Bu konudaki en önemli değişiklik 
ise taş binalardan ahşap binalara 
dönülmesiydi. 

1453’teki fetih ve takip eden yüz-
yıldaki imar hareketlerinden sonraki 

en büyük imar girişimi, 1757’de tah-
ta çıkan III. Mustafa ve onun ölümü 
sonrası 1774’te padişah olan kardeşi 
I. Abdülhamid döneminde oldu. Bu 
iki padişah döneminde birçok yeni 
yapı ve yol ortaya çıktı. Ancak köklü 
dönüşüm ve kentin çehresinin te-
melden değişimi için 1840’lı yıllardan 
sorasını beklemek gerekecekti. Bu 
dönemde belediyenin kurulması ve 
Batı ülkelerindekine benzer şehirci-
lik yasalarının çıkması kentte uzun 
zamandır devam eden dağınıklığın 
ve başına buyrukluğun önüne geç-
meyi amaçlıyordu. Bina inşa etmenin 
çeşitli kurallara bağlanması, yüksek-
lik ve evler arasında kalacak yolların 
genişliği gibi konularda sınırlamaların 
getirilmesi hep bu dönemdedir.

19. yüzyılın son dönemine dam-
gasını vuran ise II. Abdülhamid’in 
imar hareketleriydi. Yeni sokak ve 
caddeler, yüksek katlı ilk apartman-
lar, aydınlatılmış ve parke taşı döşen-
miş yollar, büyük okul ve hastaneler, 
şimendifer hatları ve atlı tramvayla 
ulaşım bu dönemin dikkat çeken 
yenilikleridir. 

20. yüzyıldaki ilk önemli imar 
hamlesinin mimarı, 1912’de İstanbul 
Şehremini (Belediye Başkanı) olan 
Cemil Topuzlu döneminde oldu. Tür-
kiye’de modern cerrahinin kurucusu 
ve çok parlak bir hekim olan Cemil 
Topuzlu belediye başkanlığı teklifini 
işine karışılmaması koşuluyla kabul 
etmişti. İki yıl süren bu ilk başkanlığı 
döneminde İstanbul’a Gülhane Parkı 
ile Fatih ve Üsküdar Doğancılar’daki 
parkları kazandırdı. Ancak bu parkları 
yaparken tarihi yapı ve ağaçlara hoy-
ratça davrandı. Sadece parklar için 
değil, kendi açtırdığı birçok ana yol 
uğruna sivil mimarinin birçok önemli 
eseri de tarihe karışıyordu. Cemil 
Topuzlu 1919’da yeniden belediye 
başkanı oldu. Bir yıl süren bu görevi 
boyunca, önceki dönemindekine 
benzer işler yapmak istediyse de 
ülkedeki ağır koşullar nedeniyle bu 
kez “fazla ileri gidemedi”. Cemil To-
puzlu’nun girişimleri, Cumhuriyet’in 
ilanından önceki son imar hamleleriy-
di. Sıra Cumhuriyet döneminin büyük 
dönüşümlerine gelmişti.

İDİL S. KÖSEOĞLU
     DERLEYEN  

1956-1957 yıllarında,
Tophane’deki Kemeraltı 

Caddesi’nin genişletme çabaları.
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Dönüşümün iki mühim ismi
1938’de Belediye Başkanı olan Lütfi Kırdar (sol-
da) ve danışmanlık yapmak üzere Türkiye’ye 
davet edilen ünlü Fransız şehircilik uzmanı 
Henri Prost. Kırdar döneminde yıktırılan Taksim 
Kışlası’dan boşalan Gezi Parkı (en üstte).

Hyatt Regency otelleri, İstanbul 
Radyosu, Askeri Müze, Gezi Parkı 
ve başka onlarca yapının bulun-
duğu devasa Surp Agop Ermeni 
Mezarlığı belediyenin eline geçti 
ve imara açıldı. Üsküdar, Beyazıt 
ve Beşiktaş meydanları yeniden 
ele alındı. Cadde ve bulvarla-
rın açılabilmesi için Yenikapı ve 
Unkapanı’nda başlayan yıkımlarda 
yüzlerce tarihi bina yıkıldı.  

Cumhuriyet, 29 Ekim 
1923’te ilan edildiğinde 
İstanbul’un nüfusu, 1914’te 

I. Dünya Savaşı başladığında 
1 milyon 200 bin olan nüfusun 
neredeyse yarısına düşmüştü. 
Binlerce yıllık şehir adeta kaderi-
ne terk edilmişti. Cumhuriyet’in 
kurucu kadroları, ellerindeki kısıt-
lı imkanları da daha düne kadar 
bir bozkır kasabası görünümün-
de olan genç başkent Ankara’nın 
imarına ayırmışlardı. Ankara’nın 
ardından İstanbul’a da el atılaca-
ğının işaretleri görülüyordu gerçi 
ama 1929’da bütün dünyayla bir-
likte Türkiye’yi de kasıp kavuran 
büyük ekonomik kriz bu planları 
sekteye uğrattı. 

1930’ların başında İstan-
bul’un imarı ve köklü dönüşümler 
yeniden konuşulmaya başlandı. 
Ancak krizin etkileri sürüyordu, 
genç Cumhuriyet henüz ekono-
mik anlamda tam olarak belini 
doğrultamamıştı. 1936’ya kadar 
İstanbul’la ilgili pek bir şey yapıla-
madı. 1936’da kenti yeniden imar 
edecek planlar hazırlanmaya baş-
ladı. Ünlü Fransız şehircilik uzmanı 
Henri Prost Türkiye’ye davet edil-
di. İsmet İnönü, İstanbul’un imarı 
için 1938’de Lütfi Kırdar’ı İstanbul 
Valisi ve Belediye Başkanı olarak 
görevlendirdi. O dönem valilik ve 
belediye başkanlığı görevlerini 
aynı kişi yürütüyordu. Kendisi 
de çeşitli planlar hazırlatmış olan 
Kırdar’ın gelişi büyük dönüşümün 
ve bir süredir ihmal edilen kentin 
yeniden imar edileceğinin haber-
cisiydi. 

Kırdar’ın, Henri Prost’un da 
katkılarıyla hazırladığı planlarda  
yeni hastane ve okullar, modern 
mahalleler, apartmanlar, liman 
binaları, konser ve tiyatro salon-

ları, geniş bulvar ve 
caddeler yer alıyordu. 
Ancak 1939’da patlak 
veren II. Dünya Savaşı 
bu tasarılara büyük 
sekte vurdu. Planların 
nasıl aksadığının güzel 
bir örneği İnönü Stad-
yumu’dur. 1939’da 
savaştan hemen önce yapılacağı 
açıklanan ve 19 Mayıs 1940’ta te-
meli atıldığında 18 ayda bitirileceği 
söylenen stadın açılışı 1947 yılını 
bulacaktır. 

Yine de, ekonomik açıdan tüm 
olumsuzluklara karşın Kırdar’ın 
1938-1949 yılları arasındaki görev 
süresi boyunca büyük çaplı imar 
hamleleri yapılmıştır. Bu kapsam-
da Taksim, Harbiye, Gümüşsuyu 
ve Dolmabahçe civarı, bu imar 
hareketinin uygulama alanların-
dandı. Buralardaki birçok yol ge-
nişletildi. Yıkılan Topçu Kışlası’nın 
yerine Gezi Parkı yapıldı. Günü-
müzde üzerinde Hilton, Divan ve 

Genç Cumhuriyet’in
ilk geniş imar hamlesi

 1938-1949 
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Başbakan Adnan Menderes, 1957’deki seçimle-
rden önce başlatacağı büyük imar hareketinin 
kendisine oy kazandıracağını düşünmüştü 
(üstte). Solda ise, Menderes döneminde büyük 
değişikliklere sahne olan Beşiktaş’tan bir 
görünüm.

Balyoz, Menderes’te! 1949-1957 

Demokrat Parti 1950 seçim-
lerinde iktidar olduktan 
kısa süre sonra, Başbakan 

Adnan Menderes başta olmak 
üzere birçok iktidar mensubu 
İstanbul’la ilgili önemli değişiklikler 
yapacaklarının işaretlerini vermişti. 
Ancak iktidarın ilk yıllarında özel-
likle Marshall Yardımı çerçevesinde 
ABD’den aktarılan kaynaklar daha 
çok Anadolu’da açılan yeni karayol-
larına ve fabrikalara ayrılmıştı. 

Fakat yine de özellikle 1956-
1960 yılları arası İstanbul’da çok 
büyük imar değişikliklerinin yapıl-
dığı bir dönem oldu. Demokrat 
Parti iktidar olduğunda İstanbul çok 
bakımsız bir haldeydi ve gerçekten 
de değişmesi şarttı. Ancak İstan-
bul’un tarihi üzerine çalışan birçok 
bilim insanı ve araştırmacı, Mende-
res öncülüğündeki imar hareketini 
“bilimsel bir planlama anlayışına da-
yanmamakla” ve “özensiz” olmakla 
eleştirmektedir. 

1956’nın Nisan ayında Tahran’a 
giden Menderes, oradaki imar ha-
reketlerinden, açılmış geniş bulvar-
lardan çok etkilenmiş ve 1957’deki 
seçimlerden önce başlatacağı 
büyük imar hareketinin kendisine 
oy kazandıracağını düşünmüştü. 
İstanbul’un Türkiye’nin “vitrini” 
olduğunu söyleyen Menderes, se-
çim kampanyası kapsamında Şubat 
1957’de yaptığı bir konuşmada 
“İstanbul’un imarı mevzuu bir zafer 

alayının hikâyesidir. İstanbul’u bir 
kez daha fethedeceğiz” diyordu. 

Bunun dışında 1950’lerde 
sanayileşme ve ekonomideki 
hareketlilik Anadolu’dan büyük 
bir göç başlatmış ve kentte konut 
açığı ortaya çıkmıştı. Anado-
lu’dan gelenler dışında bir de 
Bulgaristan ve eski Yugoslavya 
coğrafyası başta olmak üzere 
Balkan ülkelerinden gelen binlerce 
göçmen konut sıkıntısını daha da 
arttırdı. 1950’li yıllar bu nedenle 
gecekondulaşmanın yoğunlaştığı 
bir dönem oldu. Demokrat Parti 
iktidarı Türkiye’nin birçok yerine 
olduğu gibi İstanbul çevresine de 
birçok karayolu yaptırmıştı. Bu 
durum İstanbul’un kuzeye doğru 
gelişmesinin de başlangıcı oldu. 

Akın akın gelen göçmenlerle ar-
tan nüfus zaten çözülememiş trafik 
sorununu iyice içinden çıkılmaz hale 
getirmişti. Bu nedenle kentin içine 
de yeni yolların yapılması ya da 
bazılarının genişletilmesi gereki-
yordu. Örneğin, Barbaros Bulvarı, 
Maslak Yolu ve Aksaray’daki Vatan 
Caddesi bu dönemde açıldı. Sade-
ce Vatan Caddesi için binlerce ev 
istimlak edildi. 

Vatan Caddesi ve civarındaki 
çalışmalar sırasında özellikle surlar 
büyük zarar gördü. Ancak zarar 
gören sadece surlar değildi. İçle-
rinde Mimar Sinan’ın eserlerinin 
de olduğu birçok tarihi mezarlık, 

cami, külliye, tekke ve çeşme de 
yok oldu. Ne yazık ki Beyoğlu, 
Karaköy ve Beşiktaş’taki büyük yı-
kımlarda da aynı şey oldu. Adnan 
Menderes birçok yıkıma bizzat 
katılıyordu. Buralarda verdiği fo-
toğraflar nedeniyle  dönemin imar 
hareketleri kendi ismiyle özdeşleş-
miştir.

Tüm bunlar olurken birçok 
tarihi semtteki evler sahipleri 
tarafından müteahhitlere verilerek 
yerlerine çok katlı apartmanlar 
yapılmaya başlanmıştı. Bu da 
birçok eski mahallenin dokusunu 
değiştirdi.

Evet, İstanbul eskisine göre 
daha ferah caddelere, İstanbullu-
lar eskisinden daha rahat evlere 
kavuşmuştu ama “köhne ve ha-
rap” olduğu gerekçesiyle sayısız 
tarihi yapı yok edilince kentin 
uzun zaman içinde oluşmuş kimliği 
de büyük yara almıştı.
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Radyosu, Askeri Müze, Gezi Parkı 
ve başka onlarca yapının bulun-
duğu devasa Surp Agop Ermeni 
Mezarlığı belediyenin eline geçti 
ve imara açıldı. Üsküdar, Beyazıt 
ve Beşiktaş meydanları yeniden 
ele alındı. Cadde ve bulvarla-
rın açılabilmesi için Yenikapı ve 
Unkapanı’nda başlayan yıkımlarda 
yüzlerce tarihi bina yıkıldı.  

Cumhuriyet, 29 Ekim 
1923’te ilan edildiğinde 
İstanbul’un nüfusu, 1914’te 

I. Dünya Savaşı başladığında 
1 milyon 200 bin olan nüfusun 
neredeyse yarısına düşmüştü. 
Binlerce yıllık şehir adeta kaderi-
ne terk edilmişti. Cumhuriyet’in 
kurucu kadroları, ellerindeki kısıt-
lı imkanları da daha düne kadar 
bir bozkır kasabası görünümün-
de olan genç başkent Ankara’nın 
imarına ayırmışlardı. Ankara’nın 
ardından İstanbul’a da el atılaca-
ğının işaretleri görülüyordu gerçi 
ama 1929’da bütün dünyayla bir-
likte Türkiye’yi de kasıp kavuran 
büyük ekonomik kriz bu planları 
sekteye uğrattı. 

1930’ların başında İstan-
bul’un imarı ve köklü dönüşümler 
yeniden konuşulmaya başlandı. 
Ancak krizin etkileri sürüyordu, 
genç Cumhuriyet henüz ekono-
mik anlamda tam olarak belini 
doğrultamamıştı. 1936’ya kadar 
İstanbul’la ilgili pek bir şey yapıla-
madı. 1936’da kenti yeniden imar 
edecek planlar hazırlanmaya baş-
ladı. Ünlü Fransız şehircilik uzmanı 
Henri Prost Türkiye’ye davet edil-
di. İsmet İnönü, İstanbul’un imarı 
için 1938’de Lütfi Kırdar’ı İstanbul 
Valisi ve Belediye Başkanı olarak 
görevlendirdi. O dönem valilik ve 
belediye başkanlığı görevlerini 
aynı kişi yürütüyordu. Kendisi 
de çeşitli planlar hazırlatmış olan 
Kırdar’ın gelişi büyük dönüşümün 
ve bir süredir ihmal edilen kentin 
yeniden imar edileceğinin haber-
cisiydi. 

Kırdar’ın, Henri Prost’un da 
katkılarıyla hazırladığı planlarda  
yeni hastane ve okullar, modern 
mahalleler, apartmanlar, liman 
binaları, konser ve tiyatro salon-

ları, geniş bulvar ve 
caddeler yer alıyordu. 
Ancak 1939’da patlak 
veren II. Dünya Savaşı 
bu tasarılara büyük 
sekte vurdu. Planların 
nasıl aksadığının güzel 
bir örneği İnönü Stad-
yumu’dur. 1939’da 
savaştan hemen önce yapılacağı 
açıklanan ve 19 Mayıs 1940’ta te-
meli atıldığında 18 ayda bitirileceği 
söylenen stadın açılışı 1947 yılını 
bulacaktır. 

Yine de, ekonomik açıdan tüm 
olumsuzluklara karşın Kırdar’ın 
1938-1949 yılları arasındaki görev 
süresi boyunca büyük çaplı imar 
hamleleri yapılmıştır. Bu kapsam-
da Taksim, Harbiye, Gümüşsuyu 
ve Dolmabahçe civarı, bu imar 
hareketinin uygulama alanların-
dandı. Buralardaki birçok yol ge-
nişletildi. Yıkılan Topçu Kışlası’nın 
yerine Gezi Parkı yapıldı. Günü-
müzde üzerinde Hilton, Divan ve 
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yapacaklarının işaretlerini vermişti. 
Ancak iktidarın ilk yıllarında özel-
likle Marshall Yardımı çerçevesinde 
ABD’den aktarılan kaynaklar daha 
çok Anadolu’da açılan yeni karayol-
larına ve fabrikalara ayrılmıştı. 

Fakat yine de özellikle 1956-
1960 yılları arası İstanbul’da çok 
büyük imar değişikliklerinin yapıl-
dığı bir dönem oldu. Demokrat 
Parti iktidar olduğunda İstanbul çok 
bakımsız bir haldeydi ve gerçekten 
de değişmesi şarttı. Ancak İstan-
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bilim insanı ve araştırmacı, Mende-
res öncülüğündeki imar hareketini 
“bilimsel bir planlama anlayışına da-
yanmamakla” ve “özensiz” olmakla 
eleştirmektedir. 

1956’nın Nisan ayında Tahran’a 
giden Menderes, oradaki imar ha-
reketlerinden, açılmış geniş bulvar-
lardan çok etkilenmiş ve 1957’deki 
seçimlerden önce başlatacağı 
büyük imar hareketinin kendisine 
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çim kampanyası kapsamında Şubat 
1957’de yaptığı bir konuşmada 
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alayının hikâyesidir. İstanbul’u bir 
kez daha fethedeceğiz” diyordu. 

Bunun dışında 1950’lerde 
sanayileşme ve ekonomideki 
hareketlilik Anadolu’dan büyük 
bir göç başlatmış ve kentte konut 
açığı ortaya çıkmıştı. Anado-
lu’dan gelenler dışında bir de 
Bulgaristan ve eski Yugoslavya 
coğrafyası başta olmak üzere 
Balkan ülkelerinden gelen binlerce 
göçmen konut sıkıntısını daha da 
arttırdı. 1950’li yıllar bu nedenle 
gecekondulaşmanın yoğunlaştığı 
bir dönem oldu. Demokrat Parti 
iktidarı Türkiye’nin birçok yerine 
olduğu gibi İstanbul çevresine de 
birçok karayolu yaptırmıştı. Bu 
durum İstanbul’un kuzeye doğru 
gelişmesinin de başlangıcı oldu. 

Akın akın gelen göçmenlerle ar-
tan nüfus zaten çözülememiş trafik 
sorununu iyice içinden çıkılmaz hale 
getirmişti. Bu nedenle kentin içine 
de yeni yolların yapılması ya da 
bazılarının genişletilmesi gereki-
yordu. Örneğin, Barbaros Bulvarı, 
Maslak Yolu ve Aksaray’daki Vatan 
Caddesi bu dönemde açıldı. Sade-
ce Vatan Caddesi için binlerce ev 
istimlak edildi. 

Vatan Caddesi ve civarındaki 
çalışmalar sırasında özellikle surlar 
büyük zarar gördü. Ancak zarar 
gören sadece surlar değildi. İçle-
rinde Mimar Sinan’ın eserlerinin 
de olduğu birçok tarihi mezarlık, 

cami, külliye, tekke ve çeşme de 
yok oldu. Ne yazık ki Beyoğlu, 
Karaköy ve Beşiktaş’taki büyük yı-
kımlarda da aynı şey oldu. Adnan 
Menderes birçok yıkıma bizzat 
katılıyordu. Buralarda verdiği fo-
toğraflar nedeniyle  dönemin imar 
hareketleri kendi ismiyle özdeşleş-
miştir.

Tüm bunlar olurken birçok 
tarihi semtteki evler sahipleri 
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Caddeydi bulvar oldu
Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan’la 
(solda) özdeşleşen dönüşüm sırasında özellikle 
Tarlabaşı’nda yapılan ve birçok tarihi yapının 
yok edildiği yıkımlar büyük tartışmalara yol 
açtı. İki şeritli bir yolken sekiz şeritli bulvara 
dönüştürülen Tarlabaşı’nda 167’si tescilli tarihi 
yapı olan 368 yapı yıkılmıştı.

bu vaadi yerine getirdiler. Bunun 
sonucu şehrin etrafında oluşan 
yeni gecekondu mahalleleri ve 
eski gecekonduların yerinde yük-
selen çok katlı apartmanlardı. 

Askeri darbeden üç yıl sonra, 
1983’te yapılan ilk seçimler-
de iktidar olan Turgut Özal 

liderliğindeki Anavatan Partisi 
döneminde İstanbul bir kez daha 
büyük değişikliklere sahne oldu. 
1984 yılında yapılan yerel seçim-
lerde Anavatan Partisi adayı olan 
Bedrettin Dalan İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı seçilmişti.

İktidarın büyükşehir belediyele-
rine aktardığı yeni mali olanaklarla 
artan özkaynaklar ve ekonomideki 
liberalleşme sayesinde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin dış 
piyasalardan hemen hemen tümü 
devlet güvencesinde sağladığı 
krediler, 3030 sayılı yasanın ka-
zandırdığı idari özerklikle birle-
şince, başta İstanbul olmak üzere 
büyük kentlerde “mega projeler” 
dönemi başladı. 3030 sayılı yasa, 
büyükşehir belediye başkanlarına 
verdiği yetkiyle büyük projelerin 
yapımını kolaylaştırıyordu. 

Beş yıl süren hızlı dönüşüm 
sürecinin en önemli figürü Bedret-
tin Dalan oldu. Özellikle 1985-87 
yılları arasında Tarlabaşı Bulvarı’nın 
açılması için yapılan ve birçok 
tarihi yapının yok edildiği yıkımlar 
büyük tartışmalara yol açtı. İki şe-
ritli bir yolken sekiz şeritli bulvara 
dönüştürülen Tarlabaşı’nda 167’si 
tescilli tarihi yapı olan 368 yapı 
yıkılmıştı. 

Dalan’ın “Aynı benim gözlerim 
gibi masmavi akacak” diyerek 
temizlemeye giriştiği Haliç’in iki 
kıyısında yapılan büyük istimlakler 
sonucu, kıyı bölgesi halkın kulla-
nımına açıldı açılmasına ama eski 
İstanbul’a ait birçok tarihi yapı da 
ortadan kaldırıldı. Dönemin bir 
başka tartışmalı icraatı ise ken-
tin tarihi dokusu gözetilmeden 

verilen yüksek katlı yapı izinleriydi. 
Dolmabahçe’deki Swissotel ve Gü-
müşsuyu’ndaki Park Otel izinleri 
bunlardan ikisidir.

Yapılan yasal değişikliklerle 
bina yapmanın kolaylaştırıldığı 
Boğaziçi’ndeki sahil yolu ve Fener-
bahçe’den Pendik’e kadar uzanan 
sahil yolu da Dalan döneminde 
açılmıştır. 

Bu dönemin en belirleyici özel-
liklerinden biri de gecekondu affı-
dır. Zaten iktidar partisinin seçim 
vaatlerinden biri, o güne kadar 
kaçak olarak değerlendirilen ve 
hizmet götürülemeyen gecekon-
dular için tapu vermekti. Nitekim, 

 1984-1989 Dalan, Haliç’ten girdi,
Tepebaşı’ndan çıktı!
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‘Hayvanlar 
hediye paketi
değil canlıdır’
İçlerinden bazıları kariyerini bırakıp kendini 
hayvanlara adamış, hamileliğinin 39’uncu haftasına 
kadar onlara bakmış. Bazıları her seferinde beş 
saatlik yolu göze almış, bazıları gündüz hayvanlarla 
ilgileniyor akşam sahneye çıkıyor. Ataşehir Geçici 
Hayvan Bakım Evi’nin gönüllüleri, terk edilen 
kedilere, köpeklere bakıyor.

Birçok insan kedi, köpeği bir 
doğumgünü hediyesi olarak 
görüyor. Hediye paketi 

yaptırılıp verilen hayvanlar, kısa bir 
süre sonra birtakım nedenlerden 
dolayı bakılmadığı için sokağa 
atılıyor. Birçoğu barınaklara dü-
şüyor, depresyona giriyor, hayata 
küsüyor. Bu canlılar yeni sahiple-
rini barınaklarda -geçici süreyle 
de olsa- bekliyor. Ataşehir Geçici 
Hayvan Bakım Evi 60 köpeğe, 40 
kediye ev sahipliği yapıyor. Bakım 
evi, Kadıköy Geçici Hayvan Bakım 
Evi ile aynı alanda bulunuyor. Bu-
radaki hayvanların birçok ihtiyacını 
ise barınak gönüllüleri karşılıyor. 
Barınak gönüllerinden bazıları beş 
saatlik bir yolculuğu göze alıp 
ta Beylikdüzü’nden Ataşehir’e 
geliyor, köpekleri gezdirip gidiyor. 
Bazıları kariyerini bir kenara atıp 
onlara sevgisini veriyor. Bazıları 
elleriyle sahiplendirdiği köpeği o 
kadar çok seviyor ki, yeni evinde 
yıllarca o sevimli dostunu ziyaret 
edebiliyor. 

Barınak gönüllüsü ne yapar? 
Her şeyden önce sokağa bırakılıp 
bakım evine getirilmiş hayvanla-
ra sevgisini verir. Onları her gün 
dolaştırır, sahiplendirir... Onların 
hikayelerini dinlemek için Ataşe-
hir Geçici Hayvan Bakım Evi’ne 
gittik. Barınak gönüllüleri Senem 
Yıldırım, Ümit Gül Alpak, Mehmet 
Türkmen ve Ozan Can Ayakta ile 
buluştuk. Bulunduğumuz noktadan 
beş altı adım attık. Barınağın bazı 
noktalarında zincirlenmiş köpek-
lerden birkaçı delirmiş gibi hav-
lamaya başladı. Birkaçı sevilmek 
istiyordu, birkaçı korkudan kulü-
belerinden başını çıkaramıyordu. 
Senem Yıldırım “Bu, Beyaz” diyor. 
Beyaz’ın yüzünden hüzün akıyor. 
Üç ay önce gelmiş barınağa. “Bazı 
köpekler burayı çok sever, bazıları 
nefret eder, bir an önce çıkmak, 
gitmek ister. Beyaz ikinci grupta 
olanlardan. Buraya geldiği gün-
den sonra yaşamaktan vazgeçmiş 
gibi keyifsiz. Hiçbir şeyden zevk 
almamaya başladı. Yemek yemek 

istemiyor, dolaştırılmak istemiyor, 
sevilmek istemiyor, sadece içine 
kapanıyor. Tepki de vermiyor. 
Beyaz kimseyi ısırmıyor da... Hala 
onu zorla dolaştırıyoruz. Şu an en 
iyi halini görüyorsunuz. Kafesinden 
çıkmış, size bakıyor. Umarız Be-
yaz’ı hemen sahiplendiririz, hayata 
bağlarız” diyor. 

Biraz daha yürüdüğümüzde 
tasmasından kurtulup bize saldır-
maya çalışan Kadife ile tanıştık. 
Onun için psikopat diyorlar. Sağı 
solu belli değilmiş. Erkekleri çok 

ONUR GÖNCÜ ÖZGÜR GÜVENÇ
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sokakta bulunmuş bir köpekti di-
yor Senem Hanım ve şöyle devam 
ediyor: “Rex hayatımda gördüğüm 
en tuhaf köpekti. Buraya geldiğin-
de Pitbull’dan daha sert bir hay-
vandı. Goldenlar genellikle uysal, 
sevecen olur ama Rex tam tersiy-
di. İnanılmaz kızgındı. Kimseye 
yaklaşmıyor, kimseyi yanına yaklaş-
tırmıyordu. Hemen onu karantina 
bölgesine aldık. Çetin diye bir 
gönüllümüzle birlikte Rex üzerinde 
aylarca çalıştık. Önce üç ay boyun-
ca ödül mamasını kafesine vererek 

Barınak 
gönüllüleri 
Senem Yıldırım, Ümit 
Gül Alpak, Mehmet 
Türkmen ve Ozan Can 
Ayakta ile Ataşehir 
Geçici Bakım Evi’nde 
buluştuk.

seviyor, kadınları gördüğü yerde 
dişliyor. Onunla sadece erkekler 
oynayabiliyor. Başka bir şekli kabul 
etmiyor. Buradaki her canlı aynı 
insan gibi bir karaktere sahip. 
Psikolojik durumları da yaşadıkları 
olaylara göre farklılık göstere-
biliyor. Geçmişte yaşadıkları bir 
travma, bir yalnızlık onları üzüyor, 
istenmeyen hareketlerde buluna-
biliyorlar. Gönüllüler şaşırdığımızı 
fark edince “Bu daha ne ki” der 
gibi Rex adlı Golden Retriever 
cinsi bir köpekten bahsediyor. Rex 
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onunla iletişim kurmaya çalıştık. 
Hayvan hiçbir şekilde yumuşama-
dı. Çetin bir gün dedi ki, bu böyle 
olmayacak ben yanına giriyorum. 
Üç hafta boyunca bulunduğu 
yerin paletine oturmaya çalıştı. İyi 
bir hareket yapınca ödül maması 
vermeye devam ettik. Bizi koklu-
yor ve gidiyordu. Bunu yapması 
bile mucizeydi. Elimizi hayvanın 
üzerine koymamız bir yılı buldu. 
Tasma takıp dışarı çıkartarak do-
laştırmamız da bayağı bir zaman 
aldı. Beni öyle çok sevdi ki ten-
donlarımdan ısırdı. Zaten hepimizi 
ısırırdı. En sevdiği insandım oysa. 
Düşünün sertliğini... Biri benim ya-
nıma gelecek ve dokunacaksa iki 
kere düşünmeliydi. Aslında daha 
önce Rex’e yuva bulmuştuk. Gelen 
insanlara bir ara kendini açtı, 
iletişim kurdu. Ne güzel dedik, 
artık Rex’in de bir ailesi olacak. 
Ama olmadı, geri döndü. Rex 
buraya geldikten sonra baktık hala 
sinirli. Hava değişimi olsun diye 
onu pansiyona yerleştirdik. Çünkü 
hayvanın nörolojik ve psikolojik 
sorunlarının olduğunu anladık. 
Geçmişte çok dayak yemiş, bütün 
hırçınlığı ondan. O kafesteyken 
haftalar boyunca sadece elimize 
baktı. Saatlerce ellerimizi inceledi, 
bu eller bana ne yapabilir diye. 
Bir elden şiddet görmüş hayvan, 
kimseye güvenmiyordu. İki yıldır 
hayvanı normale döndüremedik.”

Gönüllülerden Ümit Gül Alpak, 
“Bu canlılar, sudan bahanelerle 
terk edilmiş hayvanlar. Onları alıp 
bir anda alerjileri ortaya çıkan, ki-
şisel nedenleri gerekçe gösteren, 
çocuklarına doğum günü hediyesi 
olarak alınıp bakamayanların kö-
pekleri oluyor buradakiler” diyor. 
O da hayvanların hediye paketi 
olarak görülmesine karşı: “Bu ke-
diler, bu köpekler birer canlı. Kısa 
bir süre sonra cicim zamanı geçin-
ce bir problem olarak görülüyor. 
O yüzden vazgeçiyorlar ve buraya 
getiriliyor. Bir köpeğim vardı. Onu 
13 yıl önce bilinçsiz bir şekilde bir 
çiftlikten almıştık, barınaklarda bir 
sürü köpek beklerken. Keşke ba-

Tekstil tasarımcısıydım, buradaki 
köpekler için kariyerimi bırak-

tım. 8 yıldır buraya gelip gidiyo-
rum. Bir gün gideyim de bakayım, 
barınak nasıl bir şeymiş dedim. Bir 
girdim, bir daha çıkamadım. Buraya 
gelip gitmeye başladıktan 1 sene 
sonra hamile olduğumu öğrendim. 
Herkes burayı bırakacağımı, bırak-

mam gerektiğini söyledi. Bırakma-
dım. Hamileliğin 39’uncu haftasına 
kadar çalıştım. Doğumdan sonra 
sadece bir ay evde durabildim. Eşim 
öğle saatlerinde bebeğimi getiri-
yordu barınağa, onu emziriyordum. 
Yıllar geçip gitti. Çocuğum şimdi 
5,5 yaşında, sağlıklı ve hayvansever 
olarak büyüyor.
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Müzisyenim. Hayvan sevgisi 
bana annemden geçti sanı-

rım. Annem sürekli buraya gelip gi-
den biriydi. Barınağa her gelişinde 
kendini iyi hissediyordu. Annem si-
neğe bile saygı duyan hayvan dostu 
bir kadındı. Barınaktan bir köpeği 
sahiplendikten sonra buraya gelip 
gitmeye başladım. Kendimi buraya 

ait hissediyorum. Haftanın iki günü 
köpekler için buraya geliyorum. 
Türkiye’de birçok insan hala köpek-
lere karşı nefret dolu. Görüyorum 
bunu. Sokakta köpeğimle dolaşır-
ken bile inanılmaz garip tepkiler 
aldığım oluyor. Yaşlılar bastonla kö-
peğin kafasına vurmaya çalışıyor, 
bağırıyorlar. Keşke olmasa.

rınaktaki bir canlıyı kurtarsaydım 
diyorum. Satın almayın, sahiplenin. 
Çünkü sahiplenilen hayvanlar daha 
çok kıymet biliyorlar. Benim kızımı, 
Luna’yı görmenizi isterim. Sabah-
ları törenle uyanıyoruz onunla. 
Sabah olunca dans ederek uyanı-
yoruz. Sokağa gideyim geleyim, 
beni öpe koklaya karşılıyor. Müthiş 
bir bağlılık oluştu aramızda. İnsan, 
yaşadığını hissediyor bir köpekle.” 

Senem Hanım, hayvanların 
sahiplendirilmesinde aktif rol 
oynuyor. Buradaki hayvanları 
sahiplendirmeye çalışırken sosyal 
medyadan da yararlandıklarını 
söylüyor: “Buradaki hayvanları 
sahiplenmek için dışarıdan günde 
60 veya 70 kişi telefon ediyor. 
Hemen her ay hem Kadıköy hem 
Ataşehir’den 35-40 hayvanı sahip-
lendiriyoruz. Bazen bu rakam 60’a 
kadar çıkıyor bazen de 25’lere 
kadar düşebiliyor. Ama yine de bu 
rakamlar çok iyi.”

Barınak gönüllüleri ile Ataşehir 
Belediyesi arasında yapılan bir 
protokol uyarınca barınakta yer 
aldıklarını söylüyor Senem Hanım. 
Protokolün gönüllüler için anlamı-
nın büyük olduğundan bahsediyor: 
“Çünkü belediyeler, hayvanlar söz 
konusu olduğunda gönüllülerle 
çalışmayı onaylamış oluyor. Ve 
protokol olduğunda belediyeler 
canları istediğinde bizi buradan çı-
karamıyorlar. Normalde belediye-
ler gönüllüler ile çalışmak istemez. 
Onları ayak bağı olarak görür. 
Gönüllüler her işe karışır, tüm 
dosyaları incelerler ve belediye-
ye rahatsızlık verirler. En azından 
birçok belediye böyle düşünüyor. 
Ataşehir Belediyesi bunu yapmı-
yor. Biz Ataşehir Belediyesi ile 
protokol yaparken onlardan istedi-
ğimiz bazı maddeler oldu. Onların 
çalışmalarına zarar vermediğimiz 
sürece, burada onlarla birlikte 
çalışabileceğimizi kabul etti. Böy-
lece belediye başkan yardımcısı 
huzurunda ortak imzalar atıldı ve 
çalışmaya başladık. Bu çok iyi bir 
şeydi biz hayvanseverler için. Çok 
ender rastladığımız bir durumdu. 
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onunla iletişim kurmaya çalıştık. 
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Çünkü biz barınaklarda nelerin 
olduğunu, nelerin yapılmadığını 
bilmek istiyoruz. Her şeyin şeffaf 
olmasını, bütün köpeklerin sağ-
lıklı ve burada esir hayatı içinde 
yaşamadıklarını görmek istiyoruz. 
Bunu yaparak aslında belediyenin 
işlerini de kolaylaştırmış oluyoruz. 
Çünkü bazı şeyler onların da gö-
zünden kaçabiliyor ve biz gösteri-
yoruz. Burada o kadar çok köpek 
var ki, birin ayağında problem 
olduğunu anlamıyor olabiliyorlar. 
Biz o köpeği biraz dolaştırdığımız 
zaman o rahatsızlığını fark edebili-
yoruz. Bu köpek ishal olmuş, şöyle 
bir rahatsızlığı var diyoruz. Çünkü 
bir kafeste 6 köpek var. Hepsi 
tuvaletini aynı yere yapıyor. Ancak 
dolaştırdığımız taktirde hangisinin 
ishal olduğunu hangisinin bir yeri-
nin sakat olduğunu fark ediyoruz.”

Barınak gönüllülerinin sayı-
sı aydan aya değişiyor ama her 
gönüllü haftanın iki günü mutla-
ka barınakta oluyor. Köpeklerle, 
kedilerle iletişim kuruyorlar. Yeni 
sahiplerine kavuşmadan önce 
bütün ihtiyaçlarını onlar karşılıyor-
lar. Köpeklerin sahiplendirilmesini 
de onlar yapıyor. Bu, güvenilir 
olmayan insanları hemen eliyorlar. 
Sistemin nasıl işlediğini anlatalım: 
Her şeyden önce buraya girip 
anında “Şu köpeği istiyorum” 
diyemiyorsunuz. Öncelikle böyle 
bir talebinizin olduğunu belirttik-
ten sonra gönüllüler evinize bir 
ziyarette bulunuyor. Evinizin bir 
köpeğe bakmak için uygun olup 
olmadığını görüyorlar. Daha sonra 
sizi barınağa davet ediyorlar. Bir 
canlıya bakmayı kabul ediyorsanız 
adresinizi gösteren elektrik veya 
su faturasıyla başvuruyorsunuz. 
Gönüllülerin işi köpeği sahiplen-
dirdikten sonra işi bitmiyor. Bir 
köpeği bir aileye vermişlerse, 
mutlaka ani kontroller yapıyorlar. 
Bunu hayvanın yeni sahiplerine 
söylemiyorlar, çünkü öncesinde bir 
hazırlık yapılması istenmiyor. O es-
nada o hayvanın nasıl bir durumda 
olduğunu bu ani baskınlar en iyi 
şekilde özetliyor. Yeni evi hayvanı 

İzmir’de uzun yıllar yaşadıktan 
sonra üç yıl önce İstanbul’a ta-

şındım. Evliyim, 2 çocuğum var. Ev 
kadınıyım. 13 yaşında bir Golden 
Retriever cinsi bir köpeğim vardı, 
öldü. Epey köpek almayı düşünme-
dik. Çok üzülmüştük. Buraya 9 ay 
önce gelen gayet şişko, sevecen bir 
köpeğimiz vardı. O şişko değilmiş 

hamileymiş. Bir anda bize bir sa-
bah sürpriz yaptı. 9 yavru doğurdu. 
Ondan sonra onun yavrularını sa-
hiplendirdik. Onu sahiplendirmeye 
çalışıyorduk ama beceremedik. Bir 
gün kızım buraya geldi yanıma. 
Ona Luna ismini koyduk. Luna’yı 
öpe koklaya evimize götürdük. 
Şimdi 6 aydan beri bizimle. 

ÜMİT GÜL ALPAK
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Bir yıldır, kız arkadaşımla birlik-
te Beylikdüzü’nden Ataşehir’e 

sadece bu hayvanlar için geliyoruz. 
2,5 saat geliş, 2,5 saat dönüş, öyle 
bir yol. Buraya gelince hepsine 
değer diyorum. Çünkü bana bura-
daki hayvanların ihtiyacı oldu-
ğunu biliyorum. İçeri girdiğimde 
derdi tasayı geride bırakıyorum. 

Ben köpeklerden çok korkan bir 
insandım. Kedileri bile tırmalaya-
cak diye sevemezdim. İnternetten 
bulup geldim buraya. Ayağı kırık 
bir köpeği görür görmez hüngür 
hüngür ağlalamaya başladım. 
Benim için o gün köpek korkusu 
hemen bitti. Birçok insanın korktu-
ğu köpeklerle güreşiyorum.

rahat ettirmeye yönelik değilse 
geri alıyorlar. Senem Hanım sahip-
leri çok dikkatli seçtikleri için geri 
alınan köpek sayısının çok az oldu-
ğunu söylüyor: “Size anlatacağım 
olay geçen ayların birinde oldu. 
Burada hasta bir köpeğimiz vardı. 
Dogo Argentino cinsi bir köpek. 
Çok sert bir köpekti ama dediğim 
gibi hastaydı. O gün benim bir ha-
tamdan dolayı bir şey oldu. Zengin 
olduğunu söyleyen bir kişi, avukat-
larıyla büyük arabalarıyla buraya 
geldi. Dogo’yu beğendi. ‘Ben 
bunu almak istiyorum’ dedi. Ben 
de birtakım prosedürlerin yerine 
getirilmesi gerektiğini söyledim, 
tamam dedi. Burada yürürken 
sonra yaşlı bir Cocker cinsi köpeği 
gördü, bayıldığını söyledi. Köpeğe 
büyük ilgi gösterip bunu da almak 
istediklerini söyledi. Böyle köpekle 
sarmaş dolaş oldular, birbirlerini 
çok sevdiler, yerlerde yuvarlandı-
lar. Ben de tamam siz Cocker’ı alın 
ama en kısa zamanda ziyaretine 
geleceğim, dedim. Dogo Argen-
tino’yu vermedim. Bu köpek için 
önce evinizi kontrol edeceğim, 
sonra alabilirsiniz dedim. Sonra 
telefondan bulunduğu evin konum 
bilgilerini attılar. Ben başka bir işle 
ilgilenip çıktıktan sonra buradan o 
akşam Dogo’yu da alıp gitmişler. 
Ben de ertesi gün hemen baskı-
na gittim. Bize beş dönüm arazi 
içinde tarihi bir villada yaşadıkla-
rını söylemişlerdi. İşte inanılmaz 
şartlarımız, 8 köpeğimiz var, her 
birine muhteşem bir hayat sunu-
yoruz, dediler. Neyse ertesi gün 
Çamlıca’daki villaların bulunduğu 
bir mahalleye girdim. Gittik, ger-
çekten inanılmaz bir yer olduğunu 
gördük. Bahçenin içinden yürü-
nemiyordu çünkü her yeri çalılar 
kaplamıştı, korku filmi gibiydi. 
Girdimiz ev ile bize anlatılan evin 
uzaktan yakında bir ilgisi yoktu. 
Dogo’yu gördük, hayvan kendini 
kaybetmiş gibiydi. Pislik içinde 
yüzüyordu. Hemen köpekleri geri 
almaya karar verdim. Vermek 
istemediler çünkü kendilerinin 
hayvanlara mükemmel baktıkla-
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Bir yıldır, kız arkadaşımla birlik-
te Beylikdüzü’nden Ataşehir’e 

sadece bu hayvanlar için geliyoruz. 
2,5 saat geliş, 2,5 saat dönüş, öyle 
bir yol. Buraya gelince hepsine 
değer diyorum. Çünkü bana bura-
daki hayvanların ihtiyacı oldu-
ğunu biliyorum. İçeri girdiğimde 
derdi tasayı geride bırakıyorum. 

Ben köpeklerden çok korkan bir 
insandım. Kedileri bile tırmalaya-
cak diye sevemezdim. İnternetten 
bulup geldim buraya. Ayağı kırık 
bir köpeği görür görmez hüngür 
hüngür ağlalamaya başladım. 
Benim için o gün köpek korkusu 
hemen bitti. Birçok insanın korktu-
ğu köpeklerle güreşiyorum.

rahat ettirmeye yönelik değilse 
geri alıyorlar. Senem Hanım sahip-
leri çok dikkatli seçtikleri için geri 
alınan köpek sayısının çok az oldu-
ğunu söylüyor: “Size anlatacağım 
olay geçen ayların birinde oldu. 
Burada hasta bir köpeğimiz vardı. 
Dogo Argentino cinsi bir köpek. 
Çok sert bir köpekti ama dediğim 
gibi hastaydı. O gün benim bir ha-
tamdan dolayı bir şey oldu. Zengin 
olduğunu söyleyen bir kişi, avukat-
larıyla büyük arabalarıyla buraya 
geldi. Dogo’yu beğendi. ‘Ben 
bunu almak istiyorum’ dedi. Ben 
de birtakım prosedürlerin yerine 
getirilmesi gerektiğini söyledim, 
tamam dedi. Burada yürürken 
sonra yaşlı bir Cocker cinsi köpeği 
gördü, bayıldığını söyledi. Köpeğe 
büyük ilgi gösterip bunu da almak 
istediklerini söyledi. Böyle köpekle 
sarmaş dolaş oldular, birbirlerini 
çok sevdiler, yerlerde yuvarlandı-
lar. Ben de tamam siz Cocker’ı alın 
ama en kısa zamanda ziyaretine 
geleceğim, dedim. Dogo Argen-
tino’yu vermedim. Bu köpek için 
önce evinizi kontrol edeceğim, 
sonra alabilirsiniz dedim. Sonra 
telefondan bulunduğu evin konum 
bilgilerini attılar. Ben başka bir işle 
ilgilenip çıktıktan sonra buradan o 
akşam Dogo’yu da alıp gitmişler. 
Ben de ertesi gün hemen baskı-
na gittim. Bize beş dönüm arazi 
içinde tarihi bir villada yaşadıkla-
rını söylemişlerdi. İşte inanılmaz 
şartlarımız, 8 köpeğimiz var, her 
birine muhteşem bir hayat sunu-
yoruz, dediler. Neyse ertesi gün 
Çamlıca’daki villaların bulunduğu 
bir mahalleye girdim. Gittik, ger-
çekten inanılmaz bir yer olduğunu 
gördük. Bahçenin içinden yürü-
nemiyordu çünkü her yeri çalılar 
kaplamıştı, korku filmi gibiydi. 
Girdimiz ev ile bize anlatılan evin 
uzaktan yakında bir ilgisi yoktu. 
Dogo’yu gördük, hayvan kendini 
kaybetmiş gibiydi. Pislik içinde 
yüzüyordu. Hemen köpekleri geri 
almaya karar verdim. Vermek 
istemediler çünkü kendilerinin 
hayvanlara mükemmel baktıkla-

OZAN CAN AYAKTA
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rını iddia ediyorlardı. Dogo çok 
büyük bir hayvan olduğu için 
yanıma almam imkansızdı. Hemen 
belediyeden nakil aracı istedim. 
Nakil aracı gelirken adam da bize 
hareketler etmeye başladı. Diğer 
köpeğin durumunu sordum. Adam 
gecesinde yatak odasında koyun 
koyuna uyuduğunu söyledi. Öyle 
mi dedim, gittim kapıyı çaldım. Bir 
kadın açtı kapıyı. Ona Cocker’ın 
dün akşam bu evin içinde uyuyup 
uyumadığını sordum. Kadın ‘Haşa 
bu evin içine köpek giremez’ dedi. 

Avlu gibi dar bir alanı gösterdi. 
Köpeğin orada uyuduğunu söy-
ledi. Her taraf bir sürü hayvanın 
tuvaletiyle yemekleriyle doluydu. 
Diğer köpeği derhal getirmesini 

söyledim, eğer vermezse hak-
kında resmi işlem başlatılacağını 
söyledim. Biz tartışırken nakil 
aracı geldi, adamın hakaretlerinin 
eşliğinde iki köpeği araca yükleyip 
buraya getirdik. Ben bunları anla-
tıyorum ama birçok köpeği çok iyi 
insanlara, çok iyi evlere verdiğimizi 
de söylemeliyim. İyi ki onlar var 
dediğimiz çok insan oldu.”

Barınağın en büyük ihtiyacı zi-
yaretçi. Diğer bütün temel ihtiyaç-
lar Ataşehir Belediyesi tarafından 
karşılanıyor. Barınak gönüllüleri 

insanların gelip buradan kedi, kö-
pek sahiplenmesini, onları sevme-
lerini, parayla pet shoplardan can 
satın almamasını istiyor. Hepsi de 
canların satılmasına karşı oldukla-

rını söylüyor. Senem Hanım, yakın 
zamanda iki köpeği sahiplendir-
diklerini anlatıyor: “Uzun süredir 
buradaydılar. Bir süre yanlarına 
gitmedik çünkü bizi çok seven 
köpeklerdi. Böyle olunca bir süre 
sonra sizi tekrar gördüklerinde 
dağılıyorlar, onları terk ettikleri-
mizi düşünüp üzülüyorlar. Hatta 
bazıları o anki bakıcılarıyla iletişimi 
kesip bizim için yaşadıklarını gös-
termeye çalışıp yine gelirler diye 
beklentiye giriyor. Neyse, o iki kö-
peğin evine gittik. Delirmişler gibi 
üzerimize atladılar, bizi yaladılar. 
Çünkü hiçbir zaman unutmuyorlar. 
Sevgiyi de şiddeti de. Biz önce 
üzüldük, şimdi biz gidince bunalı-
ma girecekler diye. Olmadı. Çünkü 
o sahiplerini de çok sevmişlerdi, 
yeni evlerini de sevmişlerdi. Ben 
köpekleri sahiplendirmeye çalışan-
lardan biriysem de onları gittikleri 
yerlerde kıskanıyorum galiba. 
İçimden keşke vermeseydim, bu 
hayvan hep benim olsaydı dediğim 
çok oluyor. Çok mesai harcıyorum 
onlara. Çok seviyorum. Biliyorum, 
bu tür duygular aşırıya kaçmak. 

Barınağın en büyük ihtiyacı ziyaretçi. 
Diğer bütün temel ihtiyaçlar Ataşehir 

Belediyesi tarafından karşılanıyor. Barınak 
gönüllüleri,insanlardan parayla pet 
shoplardan can satın almamasını istiyor.” 
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Hatta verdikten sonra gizli gizli 
ağladıklarım bile oluyor. Çünkü 
ben onu artık göremeyeceğim, se-
vemeyeceğim, koklayamayacağım 
diye üzülüyorum. Ama biliyorum ki 
hepsi mutlu olacak, geçiyor.”

 Ataşehir Geçici Bakım Evi’ne 
olan ilgi hem duyurular hem sosyal 
medya sayesinde son dönemde 
çok artmış. Gönüllülerden Meh-
met Türkmen, “Artık her kesim-
den, her yerden insan geliyor 
buraya. Hatta yurtdışından Türki-
ye’ye gelenler bile soluğu burada 
alıyor. Her haftaiçi okullar geliyor, 
çocuklar buradaki hayvanlarla ileti-
şim kuruyor. Bunun yanında köpek 
korkusu olanlar geliyor, onları 
alanlara götürüp birlikte korkuları-
nı yenmelerine yardımcı oluyoruz. 
Buraya çok insan geliyor. Burada 

olmak insana ne kazandırıyor, 
biliyor musunuz? Bütün kötülük-
lerinizi bu kadarcık bir alanda yok 
edebiliyorsunuz. Gerçekten rahat-
lıyorsunuz. Terapi gibi. Sinirlisi de 
geliyor, alkoliği de geliyor. Burada 
çok farklı bir dünyanın olduğunu 
insanlar anlıyor.”

Barınak gönüllülerinin çoğu 
barınaktaki köpeklere isim takmı-
yor. Çünkü onlara bir isim takmak, 
onları ismiyle çağırmak bazen 
sakıncalı olabiliyor. Hayvan beklen-
tiye giriyor. Benim sahibim o artık 
diyor, başkasını kabul etmiyor. 
Mehmet Bey, “Buraya bir köpek 
getirilmişti bir gün. Pitbull kırma-
sıydı. İsim koymamıştım çünkü 
bağlanmak istemiyordum onu. 
Bilerek isim koymuyorum. Sahip-
lendirdik onu. Aylar sonra gittim 

gördüm onu. Bahçeli bir evde 
kalıyor. O da beni çok seviyor, çok 
hoşuma gitti. Arada bir gidiyorum, 
onu görüyorum” diyor.

Barınağa gelenlerin gerçekten 
o köpeğe sahip olup olamaya-
cağını hemen anlayamadıklarını 
söylüyor Senem Hanım: “Bazen 
insanlar buraya çok kararlı bir 
şekilde geliyor. İçeri girdikleri 
anda hayvanlarla ilgileniyor, işte 
şu köpek bizim canımız, bu köpek 
bizim kanımız diyor. Onlara çok iyi 
bakacaklarını söylüyorlar. Veri-
yoruz hayvanı. Bazıları bir hafta 
sonra bakamayacağını anlayıp geri 
getiriyor bazıları onunla bir ömür 
boyu mutlu oluyor. Çünkü bağ 
kurduğunuzda bir canlıyla her şey 
kolay olabiliyor. Biraz kumar gibi 
bu işler.”
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yaretçi. Diğer bütün temel ihtiyaç-
lar Ataşehir Belediyesi tarafından 
karşılanıyor. Barınak gönüllüleri 

insanların gelip buradan kedi, kö-
pek sahiplenmesini, onları sevme-
lerini, parayla pet shoplardan can 
satın almamasını istiyor. Hepsi de 
canların satılmasına karşı oldukla-

rını söylüyor. Senem Hanım, yakın 
zamanda iki köpeği sahiplendir-
diklerini anlatıyor: “Uzun süredir 
buradaydılar. Bir süre yanlarına 
gitmedik çünkü bizi çok seven 
köpeklerdi. Böyle olunca bir süre 
sonra sizi tekrar gördüklerinde 
dağılıyorlar, onları terk ettikleri-
mizi düşünüp üzülüyorlar. Hatta 
bazıları o anki bakıcılarıyla iletişimi 
kesip bizim için yaşadıklarını gös-
termeye çalışıp yine gelirler diye 
beklentiye giriyor. Neyse, o iki kö-
peğin evine gittik. Delirmişler gibi 
üzerimize atladılar, bizi yaladılar. 
Çünkü hiçbir zaman unutmuyorlar. 
Sevgiyi de şiddeti de. Biz önce 
üzüldük, şimdi biz gidince bunalı-
ma girecekler diye. Olmadı. Çünkü 
o sahiplerini de çok sevmişlerdi, 
yeni evlerini de sevmişlerdi. Ben 
köpekleri sahiplendirmeye çalışan-
lardan biriysem de onları gittikleri 
yerlerde kıskanıyorum galiba. 
İçimden keşke vermeseydim, bu 
hayvan hep benim olsaydı dediğim 
çok oluyor. Çok mesai harcıyorum 
onlara. Çok seviyorum. Biliyorum, 
bu tür duygular aşırıya kaçmak. 

Barınağın en büyük ihtiyacı ziyaretçi. 
Diğer bütün temel ihtiyaçlar Ataşehir 
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Hatta verdikten sonra gizli gizli 
ağladıklarım bile oluyor. Çünkü 
ben onu artık göremeyeceğim, se-
vemeyeceğim, koklayamayacağım 
diye üzülüyorum. Ama biliyorum ki 
hepsi mutlu olacak, geçiyor.”

 Ataşehir Geçici Bakım Evi’ne 
olan ilgi hem duyurular hem sosyal 
medya sayesinde son dönemde 
çok artmış. Gönüllülerden Meh-
met Türkmen, “Artık her kesim-
den, her yerden insan geliyor 
buraya. Hatta yurtdışından Türki-
ye’ye gelenler bile soluğu burada 
alıyor. Her haftaiçi okullar geliyor, 
çocuklar buradaki hayvanlarla ileti-
şim kuruyor. Bunun yanında köpek 
korkusu olanlar geliyor, onları 
alanlara götürüp birlikte korkuları-
nı yenmelerine yardımcı oluyoruz. 
Buraya çok insan geliyor. Burada 

olmak insana ne kazandırıyor, 
biliyor musunuz? Bütün kötülük-
lerinizi bu kadarcık bir alanda yok 
edebiliyorsunuz. Gerçekten rahat-
lıyorsunuz. Terapi gibi. Sinirlisi de 
geliyor, alkoliği de geliyor. Burada 
çok farklı bir dünyanın olduğunu 
insanlar anlıyor.”

Barınak gönüllülerinin çoğu 
barınaktaki köpeklere isim takmı-
yor. Çünkü onlara bir isim takmak, 
onları ismiyle çağırmak bazen 
sakıncalı olabiliyor. Hayvan beklen-
tiye giriyor. Benim sahibim o artık 
diyor, başkasını kabul etmiyor. 
Mehmet Bey, “Buraya bir köpek 
getirilmişti bir gün. Pitbull kırma-
sıydı. İsim koymamıştım çünkü 
bağlanmak istemiyordum onu. 
Bilerek isim koymuyorum. Sahip-
lendirdik onu. Aylar sonra gittim 

gördüm onu. Bahçeli bir evde 
kalıyor. O da beni çok seviyor, çok 
hoşuma gitti. Arada bir gidiyorum, 
onu görüyorum” diyor.

Barınağa gelenlerin gerçekten 
o köpeğe sahip olup olamaya-
cağını hemen anlayamadıklarını 
söylüyor Senem Hanım: “Bazen 
insanlar buraya çok kararlı bir 
şekilde geliyor. İçeri girdikleri 
anda hayvanlarla ilgileniyor, işte 
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‘Atatürk Mahallesi 
evimin bir parçası gibi’

Leyla Yeşim Şaylan, 
7 yıldır Atatürk 
Mahallesi’nin 
muhtarlığını yapıyor. 
Bilinen muhtarlık 
anlayışının dışında 
çalışıyor Şaylan. 
Mahallesinden 
taksi dolmuşlarının 
geçmesi için eylemlere 
katılmaktan sokak 
hayvanları için ‘kedi 
evleri projesi’ne kadar 
hayatın her alanında boy 
gösteriyor. Şaylan ile 
37 bin kişinin yaşadığı 
Atatürk Mahallesi’nin 
nasıl kurulduğunu, 
muhtarlığı ve geçmişten 
günümüze Ataşehir’de 
nelerin yaşandığını 
konuştuk.

ÖZGÜR GÜVENÇ
ÖZKAN HAKAN
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Sizin hikayeniz nerede, nasıl 
başlıyor?
Sivas doğumluyum. Babam 

memurdu. Memur olduğu için 
onunla birlikte Türkiyenin birçok 
yerini dolaştık, birçok kentte 
oturduk. Babamın memuriyeti 
sebebiyle geldiğimiz son şehirler-
dendi İstanbul. 1970 yılından beri 
İstanbul’dan ayrılmadık. Ben ban-
kacı oldum. Bir devlet bankasında 
uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli 
oldum. Çok sosyal bir insandım. 
Emekli olduktan sonra ne yapabi-
lirim dedim, Ataşehir’deki Atatürk 
Mahallesi’nin muhtarlığına adaylı-
ğımı koydum.

Bu, ne zamandı?
2009 yılında muhtarlığa adaylığımı 
koydum. İki dönemdir mahalle 
muhtarlığı görevini yapıyorum. 
Atatürk Mahallesi’nde hep kadın-
lar arasında yaşandı muhtarlık se-
çimleri. Bayağı bir çekişmeli geçti. 
Son seçimlerde 19 bin oy kulla-
nıldı, bu oyların 17 binini aldım. 
Bayağı yüksek bir rakam bu. 

Hiç bilmediğiniz bir işi yapmak 
zor değil miydi?
Bir devlet bankasında çalışmanın 
faydasını muhtarlık yaparken gör-

düm. Orada da devlet prosedü-
rünü, işleyişini bilmek zorunday-
dınız. Muhtarlık da devletle ilgili. 
Bu iş, bilmeyenlere zor olabilir. Ev-
raklarla aranızın iyi olması, birçok 
prosedürü bilmeniz ve en küçük 
bir hata yapmamanız gerekir. 
Her iş gibi muhtarlığı da ciddiye 
almalısınız. 

Muhtarlığını yaptığınız Atatürk 
Mahallesi’nin geçmişinden biraz 
bahseder misiniz? 
Bu mahalle Ataşehir’in en önemli 
noktalarından biri sanırım...
Atatürk Mahallesi’ni anlatmadan 
önce Ataşehir’in tarihini anlat-
mamız daha doğru olur bence. 
Ataşehir’in temeli 1993’te atıldı. 
İlk yerleşimler 1994’te başladı 
diyebilirim. Aşık Veysel, Barbaros, 
Ferhatpaşa, İçerenköy, İnönü, Ka-
yışdağı, Küçükbakkalköy, Mevla-
na, Mimar Sinan, Mustafa Kemal, 
Örnek, Yeni Çamlıca, Yeni Sahra, 
Yenişehir ve Atatürk mahalleleri 
kuruldu. Ben, yüzölçümü 25 bin 
740 kilometrekare olan Ataşe-
hir’de ilk oturanlardanım biliyor 
musunuz? Ben 1995 yılından 
itibaren Ataşehir’de oturmaya 
başladım. Buraya ilk geldiğimde 
çok az insan vardı. Özel, butik bir 

yerdi Ataşehir. Adı başka olacaktı, 
istemedik.

Bu ilçenin ismi Ataşehir olmasay-
dı ne olacaktı?
Erengazi olacaktı. Bu ismi isteme-
dik. İlçenin adı Ataşehir olsun de-
dik. Marmara depreminden sonra 
buradaki evler çok sağlam olduğu 
için çok insan geldi. Yeni bir hayat 
kuruldu. Ataşehir biraz da Atatürk 
mahallesi sayesinde özel bir yer 
haline geldi.

Atütürk Mahallesi’nin özel oluşu-
nun nedeni neydi?
Burada butik bir hayat vardı. 
Atatürk Mahallesi’nin kendine has 
güzelliği sayesinde imara açıldı 
Ataşehir. Burası adeta ilçenin kalbi 
sayılıyor. Atatürk Mahallesi’nin 
ismi Ataşehir’in adıyla birlikte 
verildi. Eskiden buranın ilk plan-
ları arasında Batı Ataşehir-Doğu 
Ataşehir yoktu. Sınırlar çizildikten 
sonra ayrıldı. Eskiden daha da po-
pülerdi bu mahalle. Bu mahallenin 
en büyük özelliği okumuş, kültür 
seviyesi yüksek, aydın ve orta-orta 
üst gelir seviyesindeki insanların 
oturması. 90 sokak, altı caddeden 
oluşan mahallede 37 bin insan 
yaşıyor.
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‘Boşanmaktan vazgeçtiler’

“Bir gün muhtarlıktayım. Bir 
kadın içeri girdi. Derdini 
anlattı. Eşi kendisine kötü 

davnanıyormuş. 3 çocuğu varmış. 
‘Ayrılmak istiyorum’ dedi. O 
kadınla bayağı bir ilgilendik. Kay-
makamlığa gidip kadına maaş 
bağlattık. Kadın kararlı, boşan-
mak istiyor. Adam hayır diyor, 
devam etsin. Adamı çağırdım. 
‘Siz ne yapıyorsunuz?’ dedim. 
‘Bir kadına nasıl böyle davra-
nıyorsunuz, o sizin eşiniz... Bir 
daha böyle yaparsanız karşınızda 
beni bulursunuz’  dedim. Adam 
mahçup, ‘Valla söz veriyorum, 
yapmayağım bir daha’ dedi. 
Tam boşanacakları sırada araya 
girdim, kadını ikna ettim. Şimdi 
mutlu mesut yaşıyorlar.”

Mahallede karı-koca kavga 
eder muhtarlığın kapısı çalınır. 
Biri rahatsızlanır, bir şeye ihti-
yacı vardır, bize gelirler. Bazıları 
sadece dert anlatmak için kapıyı 
tıklatır. Bunlar olması gereken 
şeyler. Bizim işimiz aslında 
iletişim. İnsanları dinlememiz, 
onların sorunlarına çözüm bul-
mamız gerekir. Burada herkes 
beni tanır, kimin kapısını çalsam 
içeri girerim. 

Keşke her milletvekili, ma-
hallerin muhtarlarıyla biraraya 
gelse, sorunları dinlese. Çünkü 
milletvekillerinin en iyi haber 
alacağı yerler mahalle muhtarla-
rıdır. Bütün sorunlar orada birikir. 
Bence sorunları çözmek için ideal 
bir yöntem. 

O zaman siz bir anlamda 37 bin 
insandan sorumlusunuz. 
Evet. Muhtar olmadan önce ye-
rinde duramayan insanlar olur ya, 
onlardan biriydim. Aşırı sosyal bir 
insandım. Arkadaşlarım “Sen bu 
kadar didiniyorsun, neden muh-
tar olmuyorsun?” diye sorunca 
uyandım. Belki bu yüzden muhtar 
oldum. Ancak ben sıradan muh-
tarlar gibi bir kenarda durmadım. 
Sürekli daha iyiyi, daha güzeli 
mahallemize getirmek için çabala-
dım. Birçok proje hazırladım.

Ne tür projelerdi bunlar?
Şu an tüm Türkiye’ye yayılan 
“Kedi Evleri” projesini ilk ben 
buldum. 2013 yılında belediye-
mize bu projeyi sundum. Çok 
beğenildi ve Kedi Evleri, ilk olarak 
Ataşehir’de başladı. Sokaktaki 
kediler için basit evlerdi bunlar ve 
her kesimden insanın ilgisini çekti. 
Biz ilçe halkı olarak hayvanları çok 
seviyoruz. Sokak hayvanları için 
kalıcı noktalar bulmak önemliydi. 
Bunun dışında yine sokak hay-
vanları için düşündüğüm bir proje 
daha var. Restoranlar akşam ata-
cakları yiyecekleri, büyük kutulara 
atabilir. Belediyenin araçlarıyla bu 
yemek atıkları barınaklardaki hay-
vanlara verilebilir. Ataşehir-Taksim 
minibüsleri için çok eylem yaptık, 
sesimizi duyurmaya çalıştık. Ve 
başarılı da olduk. Büyük bir hiz-
met sayılabilir. 2012’den beri imza 
üzerinde çalıştığım bir konu daha 
var. Bunun için imza kampanyaları 
düzenledim. Bakalım, ne olacak.  
Migros’un arkasında tek katlı, 
içinde bir kütüphanenin olduğu 
“Mahalle Evi” istiyoruz. Burada 
insanlar 1 TL’ye çay içsin, gaze-
tesini, kitabını okusun, dinlensin 
istiyoruz. 

Bayağı önemli işlere imza at-
mışsınız. Sürekli proje üreten, 
düşünen insanlardan mısınız?
Sabah erkenden kalkarım, kah-
valtımı yaptıktan sonra beynim 
başlar çalışmaya. Hep bir pro-
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Sizin hikayeniz nerede, nasıl 
başlıyor?
Sivas doğumluyum. Babam 

memurdu. Memur olduğu için 
onunla birlikte Türkiyenin birçok 
yerini dolaştık, birçok kentte 
oturduk. Babamın memuriyeti 
sebebiyle geldiğimiz son şehirler-
dendi İstanbul. 1970 yılından beri 
İstanbul’dan ayrılmadık. Ben ban-
kacı oldum. Bir devlet bankasında 
uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli 
oldum. Çok sosyal bir insandım. 
Emekli olduktan sonra ne yapabi-
lirim dedim, Ataşehir’deki Atatürk 
Mahallesi’nin muhtarlığına adaylı-
ğımı koydum.

Bu, ne zamandı?
2009 yılında muhtarlığa adaylığımı 
koydum. İki dönemdir mahalle 
muhtarlığı görevini yapıyorum. 
Atatürk Mahallesi’nde hep kadın-
lar arasında yaşandı muhtarlık se-
çimleri. Bayağı bir çekişmeli geçti. 
Son seçimlerde 19 bin oy kulla-
nıldı, bu oyların 17 binini aldım. 
Bayağı yüksek bir rakam bu. 

Hiç bilmediğiniz bir işi yapmak 
zor değil miydi?
Bir devlet bankasında çalışmanın 
faydasını muhtarlık yaparken gör-

düm. Orada da devlet prosedü-
rünü, işleyişini bilmek zorunday-
dınız. Muhtarlık da devletle ilgili. 
Bu iş, bilmeyenlere zor olabilir. Ev-
raklarla aranızın iyi olması, birçok 
prosedürü bilmeniz ve en küçük 
bir hata yapmamanız gerekir. 
Her iş gibi muhtarlığı da ciddiye 
almalısınız. 

Muhtarlığını yaptığınız Atatürk 
Mahallesi’nin geçmişinden biraz 
bahseder misiniz? 
Bu mahalle Ataşehir’in en önemli 
noktalarından biri sanırım...
Atatürk Mahallesi’ni anlatmadan 
önce Ataşehir’in tarihini anlat-
mamız daha doğru olur bence. 
Ataşehir’in temeli 1993’te atıldı. 
İlk yerleşimler 1994’te başladı 
diyebilirim. Aşık Veysel, Barbaros, 
Ferhatpaşa, İçerenköy, İnönü, Ka-
yışdağı, Küçükbakkalköy, Mevla-
na, Mimar Sinan, Mustafa Kemal, 
Örnek, Yeni Çamlıca, Yeni Sahra, 
Yenişehir ve Atatürk mahalleleri 
kuruldu. Ben, yüzölçümü 25 bin 
740 kilometrekare olan Ataşe-
hir’de ilk oturanlardanım biliyor 
musunuz? Ben 1995 yılından 
itibaren Ataşehir’de oturmaya 
başladım. Buraya ilk geldiğimde 
çok az insan vardı. Özel, butik bir 

yerdi Ataşehir. Adı başka olacaktı, 
istemedik.

Bu ilçenin ismi Ataşehir olmasay-
dı ne olacaktı?
Erengazi olacaktı. Bu ismi isteme-
dik. İlçenin adı Ataşehir olsun de-
dik. Marmara depreminden sonra 
buradaki evler çok sağlam olduğu 
için çok insan geldi. Yeni bir hayat 
kuruldu. Ataşehir biraz da Atatürk 
mahallesi sayesinde özel bir yer 
haline geldi.

Atütürk Mahallesi’nin özel oluşu-
nun nedeni neydi?
Burada butik bir hayat vardı. 
Atatürk Mahallesi’nin kendine has 
güzelliği sayesinde imara açıldı 
Ataşehir. Burası adeta ilçenin kalbi 
sayılıyor. Atatürk Mahallesi’nin 
ismi Ataşehir’in adıyla birlikte 
verildi. Eskiden buranın ilk plan-
ları arasında Batı Ataşehir-Doğu 
Ataşehir yoktu. Sınırlar çizildikten 
sonra ayrıldı. Eskiden daha da po-
pülerdi bu mahalle. Bu mahallenin 
en büyük özelliği okumuş, kültür 
seviyesi yüksek, aydın ve orta-orta 
üst gelir seviyesindeki insanların 
oturması. 90 sokak, altı caddeden 
oluşan mahallede 37 bin insan 
yaşıyor.
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‘Boşanmaktan vazgeçtiler’

“Bir gün muhtarlıktayım. Bir 
kadın içeri girdi. Derdini 
anlattı. Eşi kendisine kötü 

davnanıyormuş. 3 çocuğu varmış. 
‘Ayrılmak istiyorum’ dedi. O 
kadınla bayağı bir ilgilendik. Kay-
makamlığa gidip kadına maaş 
bağlattık. Kadın kararlı, boşan-
mak istiyor. Adam hayır diyor, 
devam etsin. Adamı çağırdım. 
‘Siz ne yapıyorsunuz?’ dedim. 
‘Bir kadına nasıl böyle davra-
nıyorsunuz, o sizin eşiniz... Bir 
daha böyle yaparsanız karşınızda 
beni bulursunuz’  dedim. Adam 
mahçup, ‘Valla söz veriyorum, 
yapmayağım bir daha’ dedi. 
Tam boşanacakları sırada araya 
girdim, kadını ikna ettim. Şimdi 
mutlu mesut yaşıyorlar.”

Mahallede karı-koca kavga 
eder muhtarlığın kapısı çalınır. 
Biri rahatsızlanır, bir şeye ihti-
yacı vardır, bize gelirler. Bazıları 
sadece dert anlatmak için kapıyı 
tıklatır. Bunlar olması gereken 
şeyler. Bizim işimiz aslında 
iletişim. İnsanları dinlememiz, 
onların sorunlarına çözüm bul-
mamız gerekir. Burada herkes 
beni tanır, kimin kapısını çalsam 
içeri girerim. 

Keşke her milletvekili, ma-
hallerin muhtarlarıyla biraraya 
gelse, sorunları dinlese. Çünkü 
milletvekillerinin en iyi haber 
alacağı yerler mahalle muhtarla-
rıdır. Bütün sorunlar orada birikir. 
Bence sorunları çözmek için ideal 
bir yöntem. 

O zaman siz bir anlamda 37 bin 
insandan sorumlusunuz. 
Evet. Muhtar olmadan önce ye-
rinde duramayan insanlar olur ya, 
onlardan biriydim. Aşırı sosyal bir 
insandım. Arkadaşlarım “Sen bu 
kadar didiniyorsun, neden muh-
tar olmuyorsun?” diye sorunca 
uyandım. Belki bu yüzden muhtar 
oldum. Ancak ben sıradan muh-
tarlar gibi bir kenarda durmadım. 
Sürekli daha iyiyi, daha güzeli 
mahallemize getirmek için çabala-
dım. Birçok proje hazırladım.

Ne tür projelerdi bunlar?
Şu an tüm Türkiye’ye yayılan 
“Kedi Evleri” projesini ilk ben 
buldum. 2013 yılında belediye-
mize bu projeyi sundum. Çok 
beğenildi ve Kedi Evleri, ilk olarak 
Ataşehir’de başladı. Sokaktaki 
kediler için basit evlerdi bunlar ve 
her kesimden insanın ilgisini çekti. 
Biz ilçe halkı olarak hayvanları çok 
seviyoruz. Sokak hayvanları için 
kalıcı noktalar bulmak önemliydi. 
Bunun dışında yine sokak hay-
vanları için düşündüğüm bir proje 
daha var. Restoranlar akşam ata-
cakları yiyecekleri, büyük kutulara 
atabilir. Belediyenin araçlarıyla bu 
yemek atıkları barınaklardaki hay-
vanlara verilebilir. Ataşehir-Taksim 
minibüsleri için çok eylem yaptık, 
sesimizi duyurmaya çalıştık. Ve 
başarılı da olduk. Büyük bir hiz-
met sayılabilir. 2012’den beri imza 
üzerinde çalıştığım bir konu daha 
var. Bunun için imza kampanyaları 
düzenledim. Bakalım, ne olacak.  
Migros’un arkasında tek katlı, 
içinde bir kütüphanenin olduğu 
“Mahalle Evi” istiyoruz. Burada 
insanlar 1 TL’ye çay içsin, gaze-
tesini, kitabını okusun, dinlensin 
istiyoruz. 

Bayağı önemli işlere imza at-
mışsınız. Sürekli proje üreten, 
düşünen insanlardan mısınız?
Sabah erkenden kalkarım, kah-
valtımı yaptıktan sonra beynim 
başlar çalışmaya. Hep bir pro-
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je düşünür, muhtarlıktaki işleri 
yaparım. Sabah 08.00-17.00 hiç 
kapanmaz kapım. Devlet dairesi 
nasılsa burası da böyledir. Akşam 
yatarken sürekli proje düşünürüm. 
Heyecanlıyımdır. Kafamda bir fikir 
döner, durur. İnanın bir gün bana 
yetmiyor zaten. Çünkü Ataşehir’i 
çok seviyorum.

Muhtar olduktan sonra hayatınız 
çok değişti mi?
Pek değişmedi. Hayatım ev-iş 
arasında gidip geliyor. Ataşehir’in 
dışına pek çıkmıyorum. Zaten Ata-
şehir bana yetiyor. Başka bir yere 
gitmek geçmiyor bile içimden. Bu-
rada huzur buluyorum. Mahallem 
çok huzurlu. Akşamları yürüyün 
korkmanıza gerek yoktur. Boğucu 
değildir, insanlar üst üste yaşamaz 
burada. Her yer ferahtır. Her yeri 
eviniz gibi hissedersiniz.

Sanki geçen yıllara oranla daha 
fazla kadın muhtar oldu ilçeler-
de, ne dersiniz?
Evet, kesinlikle doğru. Bu işi 
erkeklerden daha iyi yaptığımız 
kesin. Kadın muhtarlar erkek 
muhtarlara göre daha çalışkan. 
Çünkü kadınlar, yaşadıkları ma-
halleyi evleri gibi görüyor. Ben de 
Atatürk Mahallesi’ni evimin büyük 
bir parçası olarak kabul ediyorum. 
Komşuma bir şey olunca üzülü-
yorum, mahallemdeki eksik bir 
şey beni rahatsız ediyor, harekete 
geçiyorum, düzeltmek istiyorum. 
Çünkü mahallem benim ailem. 
Kadınların erkeklerden daha çok 
sahiplenmesi kadar doğal bir şey 
yok. Buradaki ağaçlar, evler, kuş-
lar sanki bana aitmiş gibi geliyor. 
Kadınlar erkekler gibi dümdüz 
muhtarlık yapmıyor. Zaten bana 
sorarsanız kadınlar sadece muh-
tarlıklarda değil, hayatın her 
alanında olmalı.

Neden muhtar olmuyorsun?
Muhtar olmadan önce yerinde duramayan, aşırı 
sosyal bir insandım. Arkadaşlarım ‘Sen bu
kadar didiniyorsun, neden muhtar olmuyorsun?’ 
diye sorunca uyandım. Belki bu yüzden 
muhtar oldum.
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je düşünür, muhtarlıktaki işleri 
yaparım. Sabah 08.00-17.00 hiç 
kapanmaz kapım. Devlet dairesi 
nasılsa burası da böyledir. Akşam 
yatarken sürekli proje düşünürüm. 
Heyecanlıyımdır. Kafamda bir fikir 
döner, durur. İnanın bir gün bana 
yetmiyor zaten. Çünkü Ataşehir’i 
çok seviyorum.

Muhtar olduktan sonra hayatınız 
çok değişti mi?
Pek değişmedi. Hayatım ev-iş 
arasında gidip geliyor. Ataşehir’in 
dışına pek çıkmıyorum. Zaten Ata-
şehir bana yetiyor. Başka bir yere 
gitmek geçmiyor bile içimden. Bu-
rada huzur buluyorum. Mahallem 
çok huzurlu. Akşamları yürüyün 
korkmanıza gerek yoktur. Boğucu 
değildir, insanlar üst üste yaşamaz 
burada. Her yer ferahtır. Her yeri 
eviniz gibi hissedersiniz.

Sanki geçen yıllara oranla daha 
fazla kadın muhtar oldu ilçeler-
de, ne dersiniz?
Evet, kesinlikle doğru. Bu işi 
erkeklerden daha iyi yaptığımız 
kesin. Kadın muhtarlar erkek 
muhtarlara göre daha çalışkan. 
Çünkü kadınlar, yaşadıkları ma-
halleyi evleri gibi görüyor. Ben de 
Atatürk Mahallesi’ni evimin büyük 
bir parçası olarak kabul ediyorum. 
Komşuma bir şey olunca üzülü-
yorum, mahallemdeki eksik bir 
şey beni rahatsız ediyor, harekete 
geçiyorum, düzeltmek istiyorum. 
Çünkü mahallem benim ailem. 
Kadınların erkeklerden daha çok 
sahiplenmesi kadar doğal bir şey 
yok. Buradaki ağaçlar, evler, kuş-
lar sanki bana aitmiş gibi geliyor. 
Kadınlar erkekler gibi dümdüz 
muhtarlık yapmıyor. Zaten bana 
sorarsanız kadınlar sadece muh-
tarlıklarda değil, hayatın her 
alanında olmalı.

Neden muhtar olmuyorsun?
Muhtar olmadan önce yerinde duramayan, aşırı 
sosyal bir insandım. Arkadaşlarım ‘Sen bu
kadar didiniyorsun, neden muhtar olmuyorsun?’ 
diye sorunca uyandım. Belki bu yüzden 
muhtar oldum.
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 ‘Masallar olmasaydı
50 yıldır yazamazdım’

Ahmet Telli için yaşayan büyük Türk şairlerinden biri 
diyebilirsiniz, kendi şiirlerini en iyi okuyan adam da. 
Ataşehir Belediyesi’nin adını verdiği Ahmet Telli Çocuk ve 
Halk Kütüphanesi’nde usta şair ile buluştuk. Çocukluğunu, 
büyükannesini, büyükannesinin anlattığı masalları, 
öğretmenliği, şiire nasıl bulaştığını ve bu kütüphaneyi konuştuk.

Ankara’dan büyük bir şair 
gelmiş Ataşehir’e. Adına 
geçtiğimiz Kasım ayında 

bir kütüphane açılmış. Onunla yan 
yana gelmemiz için neden çok. 
Buluşacağımız yer İçerenköy’deki 
Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüp-
hanesi. Oraya Ahmet Telli’den önce 
gidiyoruz. Yanlışlıkla zile basıyo-
ruz, oysa kapı herkese açık. Bütün 
çocuklar bize şaşkın bakıyor, onları 
rahatsız ettiğimiz için elimizle özür 
diliyoruz. Bir kenara geçip içeride 
bazılarının ders çalıştığı, bazılarının 
araştırma yaptığı çocukları, genç-
leri sessizce izlemeye başlıyoruz. 
Huzurlu bir ortamda insan daha da 
sakinleşebiliyor, bunu görüyoruz. 
Kitaplar raflardan alınıyor, masalara 
konuluyor, masalardaki yerlerine 
yerleştiriliyor. Ahmet Telli Çocuk ve 
Halk Kütüphanesi’nde sıradan bir 
gün yaşanıyor. Sonra içeri Ahmet 
Telli giriyor. Bütün çocuklar kendisi-
ni tanıyor. Çünkü kütüphanenin her 
yeri bu büyük şairin fotoğraflarıyla 
süslü, tanımamalarının imkanı yok. 
Hepsi tek tek geliyor büyük şairin 
yanına. Fotoğraf çektiriyorlar, o 
günün anılarında hep yer alacağını 
belki o an kestiremiyorlar. Bütün 
çocuklar mutlu, Ahmet Telli mutlu. 
Ortalık sakinleşince bir yere çökü-
yoruz ve Ahmet Telli’ye yaşarken 
adının bir kütüphaneye verilmesi-

nin kendisinde nasıl bir duyguya 
neden olduğunu soruyoruz: 

“Bazen bir duygunun tam 
içinde olursunuz, onun nasıl bir 
şey olduğunu tarif edemezsiniz. 
Bir balığa okyanusu tarif et dedi-
ğinizde, tarif edemez çünkü içinde 
yaşıyordur. Okyanusu tarif etmeye 
çalışan balık gibi ben de bunu tarif 
edemiyorum. Çok güzel bir duygu, 
tarifsiz bir haz. Ancak bu kütüpha-
neye adımın verilmesi beraberinde 
gerginlik de getiriyor. Çünkü yere 
sizin adınız verilmişse o yer artık 
bir binadan öte bir şey oluyor. Bir 
dünya oluyor. O dünyaya nelerin 
katılacağını hayal edersiniz. Ben de 
öyleyim. Her gün ben buraya nasıl 
bir katkıda bulunurum diye düşü-
nüyorum. Tatlı huzursuzluk veriyor 
bana bu kütüphane.”

O sırada bir çocuk rafların 
birinden bir çocuk kitabı çıkarıyor, 
Ahmet Telli çayını karıştırıyor. Belki 
çocuğun elindeki kitabı görüyor, 
‘çocuk edebiyatı’ kavramına karşı 
olduğunu söylüyor. Çocuk edebi-
yatının tartışmalı bir alan olduğunu 
düşünüyor. “Çehov diyor ki bir 
hastaya ateşlendiğinde aspirin 
veriliyor. Bu hasta, bir çocuk 
olduğunda yarım aspirin verirsi-
niz. Ama verilen, aspirindir. Bunu 
edebiyat için uyarlarsak çocuk 
edebiyatı ayrıca çocuk edebiyatı 

ÖZKAN HAKAN

Kütüphaneyi gezdi
Hemen her nesil onun en 
az bir şiiriyle tanışır. Çünkü 
Ahmet Telli hep insanı 
anlatır. Ataşehir’e geldi, adı 
verilen kütüphaneyi gezdi. 
Biz de onun hikayesini kendi 
ağzından dinledik.
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 ‘Masallar olmasaydı
50 yıldır yazamazdım’

Ahmet Telli için yaşayan büyük Türk şairlerinden biri 
diyebilirsiniz, kendi şiirlerini en iyi okuyan adam da. 
Ataşehir Belediyesi’nin adını verdiği Ahmet Telli Çocuk ve 
Halk Kütüphanesi’nde usta şair ile buluştuk. Çocukluğunu, 
büyükannesini, büyükannesinin anlattığı masalları, 
öğretmenliği, şiire nasıl bulaştığını ve bu kütüphaneyi konuştuk.

Ankara’dan büyük bir şair 
gelmiş Ataşehir’e. Adına 
geçtiğimiz Kasım ayında 

bir kütüphane açılmış. Onunla yan 
yana gelmemiz için neden çok. 
Buluşacağımız yer İçerenköy’deki 
Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüp-
hanesi. Oraya Ahmet Telli’den önce 
gidiyoruz. Yanlışlıkla zile basıyo-
ruz, oysa kapı herkese açık. Bütün 
çocuklar bize şaşkın bakıyor, onları 
rahatsız ettiğimiz için elimizle özür 
diliyoruz. Bir kenara geçip içeride 
bazılarının ders çalıştığı, bazılarının 
araştırma yaptığı çocukları, genç-
leri sessizce izlemeye başlıyoruz. 
Huzurlu bir ortamda insan daha da 
sakinleşebiliyor, bunu görüyoruz. 
Kitaplar raflardan alınıyor, masalara 
konuluyor, masalardaki yerlerine 
yerleştiriliyor. Ahmet Telli Çocuk ve 
Halk Kütüphanesi’nde sıradan bir 
gün yaşanıyor. Sonra içeri Ahmet 
Telli giriyor. Bütün çocuklar kendisi-
ni tanıyor. Çünkü kütüphanenin her 
yeri bu büyük şairin fotoğraflarıyla 
süslü, tanımamalarının imkanı yok. 
Hepsi tek tek geliyor büyük şairin 
yanına. Fotoğraf çektiriyorlar, o 
günün anılarında hep yer alacağını 
belki o an kestiremiyorlar. Bütün 
çocuklar mutlu, Ahmet Telli mutlu. 
Ortalık sakinleşince bir yere çökü-
yoruz ve Ahmet Telli’ye yaşarken 
adının bir kütüphaneye verilmesi-

nin kendisinde nasıl bir duyguya 
neden olduğunu soruyoruz: 

“Bazen bir duygunun tam 
içinde olursunuz, onun nasıl bir 
şey olduğunu tarif edemezsiniz. 
Bir balığa okyanusu tarif et dedi-
ğinizde, tarif edemez çünkü içinde 
yaşıyordur. Okyanusu tarif etmeye 
çalışan balık gibi ben de bunu tarif 
edemiyorum. Çok güzel bir duygu, 
tarifsiz bir haz. Ancak bu kütüpha-
neye adımın verilmesi beraberinde 
gerginlik de getiriyor. Çünkü yere 
sizin adınız verilmişse o yer artık 
bir binadan öte bir şey oluyor. Bir 
dünya oluyor. O dünyaya nelerin 
katılacağını hayal edersiniz. Ben de 
öyleyim. Her gün ben buraya nasıl 
bir katkıda bulunurum diye düşü-
nüyorum. Tatlı huzursuzluk veriyor 
bana bu kütüphane.”

O sırada bir çocuk rafların 
birinden bir çocuk kitabı çıkarıyor, 
Ahmet Telli çayını karıştırıyor. Belki 
çocuğun elindeki kitabı görüyor, 
‘çocuk edebiyatı’ kavramına karşı 
olduğunu söylüyor. Çocuk edebi-
yatının tartışmalı bir alan olduğunu 
düşünüyor. “Çehov diyor ki bir 
hastaya ateşlendiğinde aspirin 
veriliyor. Bu hasta, bir çocuk 
olduğunda yarım aspirin verirsi-
niz. Ama verilen, aspirindir. Bunu 
edebiyat için uyarlarsak çocuk 
edebiyatı ayrıca çocuk edebiyatı 

ÖZKAN HAKAN

Kütüphaneyi gezdi
Hemen her nesil onun en 
az bir şiiriyle tanışır. Çünkü 
Ahmet Telli hep insanı 
anlatır. Ataşehir’e geldi, adı 
verilen kütüphaneyi gezdi. 
Biz de onun hikayesini kendi 
ağzından dinledik.
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geliyor” diyor. Küçük kardeşiyle 
evden uzaklaşıp tepelerin ardın-
dan kayboluşu ve insanların onları 
arayışı gözünün önüne geliyor. 
“Biz” diyor, “Üç kardeştik. Bü-
yükannemin anlattığı masalların, 
yıllar sonra okuduğum Binbir Gece 
Masalları’nda geçen hikayeler 
olduğunu fark etmiştim. Büyükan-
nem masalları sansürsüz anlatırdı. 

Çocukluğum de-
nince büyükan-

nemin beni masallarla 
oyalayışı aklıma geli-
yor. Büyükannemin an-
lattığı masalların, yıllar 
sonra okuduğum Binbir 
Gece Masalları’nda ge-
çen hikayeler olduğunu 
fark etmiştim. Belki 
de masallar bir çocuğa 
kendisinin ne olduğunu 
öğretiyordu.”

diye çocuğa yazılmaz. Herhangi 
bir kitabı çocuğa sunulacak biçim-
de hazırlarsınız. Harfini, rengini, 
biçimini çocuklara göre yaparsınız. 
Diyelim ki anaokuluna vereceğiniz 
bir kitapta harfler yuvarlak olmalı-
dır. Çünkü çocuk dünyayı, her şeyi 
yuvarlak olarak algılar o yaşlarda. 
Anne babasını hep yuvarlak çizer. 
Hikayeleri değiştirmezsiniz yani. 

Çocuklar 
burayı 

çok sevdi
Ahmet Telli ile 

biraraya geldiğimiz 
İçerenköy’deki Ahmet 

Telli Çocuk ve Halk 
Kütüphanesi’nde 

sıradan bir gün. 
Çocuklardan bazıları 

ders çalışıyor, bazıları 
araştırma yapıyor. 

Yaşar Kemal’in hikayesini alırsınız 
onu çocuğun okuyabileceği forma 
sokarsınız. Ayrıca bir çocuk edebi-
yatı diye bir şey olmamalı.”

Ahmet Telli’nin kendi çocuk-
luğuna dair hatırladığı birçok şey 
var. Ancak bunlar içinde büyü-
kannesinin yeri çok ayrı. “Çocuk-
luğum denince büyükannemin 
beni masallarla oyalayışı aklıma 
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Ahmet Telli kimdir?

Ahmet Telli, İkinci Dünya 
Savaşı sona erdikten bir yıl 

sonra 2 Aralık 1946’da dünyaya 
geldi. Çocukluk yılları, o dönem 
Çankırı’ya bugün Karabük’e bağlı 
Eskipazar ilçesinde geçti. Telli’yi 
büyük annesi masallar anlata-
rak büyüttü. Üç kardeştiler. O 
da babası gibi öğretmen olmak 
istedi ama içinde müzik aşkı hiç 
sönmedi. Öğretmen okuluna gitti. 
4 yıl ilkokul öğretmenliği yaptı. 
İlk şiirini 1961’de yazan, şiir 
kitaplarını 1979’dan sonra 
yayımlamaya başlayan 
Telli, birçok kentte Türk-
çe, edebiyat öğretmenliği 
yaptı. Hayatını derinden 
etkileyen olaylardan birini 
1981’de yaşadı. Ankara’da 
öğretmenlik yaparken 
tutuklandı, görevine 
son verildi. Yargılandığı 
davadan beraat etti. Bir 
yazıdan dolayı 3 yıl cezae-
vinde kaldı. 1993’te mahke-
me kararıyla öğretmenliğe 
geri döndü ve emekli oldu. 

Binbir Gece Masalları’nın daha çok 
yaygın olarak basılı örneklerine 
bakarsanız hep sansürlüdür. Yıllar 
sonra yazılı olarak okuduğumda 
büyükannemin bu masalları san-
sürsüz anlattığını anladım. Belki 
de bir çocuğun, kendi cinsinin ne 
olduğun masallar öğretiyordu.” 

Masallar bir şaire, bir insana 
ne katar? Ahmet Telli yıllar sonra 
masalların kendisine hayal kurmayı 
sevdirdiğini fark ettiğini anlatıyor: 
“50 küsur yıldır yazıyorsam, galiba 
bu, büyük annemin bana anlattığı 
masallar sayesindedir. Onların be-
nim içimdeki rüzgar hala uğulda-
yıp duruyor. Bir yerde Binbir Gece 
Masalları’ndaki Şehrazat’ı binbir 
geceden sonra sözü kime devret-
ti?’ diye sormuştum. Galiba bana 
devretti. İşte bunun için anlatıp 
duruyorum, başladığım noktanın 
binbir değil, ‘bin ikinci’ yer oldu-
ğunu düşünüyorum.” 

Ahmet Telli’nin babası öğret-
mendi. Kasabalarında o zamanki 
adıyla maarif memuruydu. Anka-
ra’ya geldiklerinde 8 yaşındaydı.  
O günden sonra zaten Ankara’dan 
hiç kopamadı. Onu büyüten büyü-
kannesi tam bir Anadolu kadınıydı. 
Neyse oydu. Daima çocuklarına, 
torunlarına kol kanat geren biriydi. 
Telli “Şefkat dolu bir kadındı. 
Evde çok iyi bir yiyecek varsa illa 
benim yememi isterdi. Ayrıcalıklıy-
dım gözünde. Anadolu insanının 
hepsinde görülen bir özellikti. 
Büyükannem, olmayacak bir şey 
istediğimde onun yönünü bir şekil-
de çevirir beni oyalardı. İmkansız 
olanı yapamayacağını bildiğinde 
olabilecek olan bir şeyi yaptırırdı 
bana” diyor.

Ahmet Telli’nin hayatında 
babasının kütüphanesi de çok 
önemli bir yer tutuyor. Okuduğu 
ilk kitabın bu kütüphanede buldu-
ğunu hatırlıyor: “Bütün kütüpha-
neler çocukları derinden etkiler. 
O kütüphanede Oscar Wilde’ın 
Kurnaz Tilki adlı bir kitabı vardı. 
Okuduğum ilk kitap buydu. Ama 
beni derinden etkileyen kitap yine 
buradaki 12 Fen Adamının Hayat 

Hikayesi’ydi. O kütüphane de o 
kitap da beni kitapların büyülü 
dünyasına sokmuştu. O kitabı hala 
sahaflarda ararım, yok. Kitapta 
bilim insanlarının hayat hikayeleri 
anlatılıyordu. Ben hayat hikaye-
lerinin, okumaya başlayanların 
hayatında çok yer edineceğini 
düşünüyorum. Daha sonra kendi 
çocuklarıma da o bilim insanlarının 
hayat hikayelerini okutmaya çalış-
tım. Hayatlarımıza o icatları yapan 
insanların hayatlarını çağırıyoruz 
galiba. Bize büyülü geliyor onların 
çalışmaları, ortaya çıkardıkları... 
O insanların buluşları bizim hayal 
dünyamızı zenginleştiriyor. Bu tür 
şeyler çok önemli.”

Ahmet Telli o zamanlar yazıya 
bulaşmasaydı belki bir bilim adamı 

olurdu ya da iyi bir müzisyen, kim 
bilir.. Zaten o, olması gerektiği 
yeri tarif ederken müziğin altını 
kalın çiziyor. “Eğer hayatımda yazı 
olmasaydı büyük ihtimalle hep 
müzik olacaktı” diyor. Parasız yatılı 
okulda okurken her öğrencinin 
bir enstrüman çalmasının zorun-
lu olduğunu, ilk olarak mandolin 
çaldığını ikinci enstrümanın ise 
piyano olduğunu söylüyor. Müzi-
ğin içinde hep ukde olarak kal-
dığını belirtiyor: “Babam benim 
idolümdü. Onun yolundan gitmek 
istedim. Öğretmen oldum. Burjuva 
bir aileden gelseydim, hayallerim 
herhalde beni öğretmenliğe değil 
başka bir alana götürürdü, bile-
miyorum. Belki konservatuvara 
giderdim. Hayat her zaman bizim 
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geliyor” diyor. Küçük kardeşiyle 
evden uzaklaşıp tepelerin ardın-
dan kayboluşu ve insanların onları 
arayışı gözünün önüne geliyor. 
“Biz” diyor, “Üç kardeştik. Bü-
yükannemin anlattığı masalların, 
yıllar sonra okuduğum Binbir Gece 
Masalları’nda geçen hikayeler 
olduğunu fark etmiştim. Büyükan-
nem masalları sansürsüz anlatırdı. 

Çocukluğum de-
nince büyükan-

nemin beni masallarla 
oyalayışı aklıma geli-
yor. Büyükannemin an-
lattığı masalların, yıllar 
sonra okuduğum Binbir 
Gece Masalları’nda ge-
çen hikayeler olduğunu 
fark etmiştim. Belki 
de masallar bir çocuğa 
kendisinin ne olduğunu 
öğretiyordu.”

diye çocuğa yazılmaz. Herhangi 
bir kitabı çocuğa sunulacak biçim-
de hazırlarsınız. Harfini, rengini, 
biçimini çocuklara göre yaparsınız. 
Diyelim ki anaokuluna vereceğiniz 
bir kitapta harfler yuvarlak olmalı-
dır. Çünkü çocuk dünyayı, her şeyi 
yuvarlak olarak algılar o yaşlarda. 
Anne babasını hep yuvarlak çizer. 
Hikayeleri değiştirmezsiniz yani. 

Çocuklar 
burayı 

çok sevdi
Ahmet Telli ile 

biraraya geldiğimiz 
İçerenköy’deki Ahmet 

Telli Çocuk ve Halk 
Kütüphanesi’nde 

sıradan bir gün. 
Çocuklardan bazıları 

ders çalışıyor, bazıları 
araştırma yapıyor. 

Yaşar Kemal’in hikayesini alırsınız 
onu çocuğun okuyabileceği forma 
sokarsınız. Ayrıca bir çocuk edebi-
yatı diye bir şey olmamalı.”

Ahmet Telli’nin kendi çocuk-
luğuna dair hatırladığı birçok şey 
var. Ancak bunlar içinde büyü-
kannesinin yeri çok ayrı. “Çocuk-
luğum denince büyükannemin 
beni masallarla oyalayışı aklıma 
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Ahmet Telli kimdir?

Ahmet Telli, İkinci Dünya 
Savaşı sona erdikten bir yıl 

sonra 2 Aralık 1946’da dünyaya 
geldi. Çocukluk yılları, o dönem 
Çankırı’ya bugün Karabük’e bağlı 
Eskipazar ilçesinde geçti. Telli’yi 
büyük annesi masallar anlata-
rak büyüttü. Üç kardeştiler. O 
da babası gibi öğretmen olmak 
istedi ama içinde müzik aşkı hiç 
sönmedi. Öğretmen okuluna gitti. 
4 yıl ilkokul öğretmenliği yaptı. 
İlk şiirini 1961’de yazan, şiir 
kitaplarını 1979’dan sonra 
yayımlamaya başlayan 
Telli, birçok kentte Türk-
çe, edebiyat öğretmenliği 
yaptı. Hayatını derinden 
etkileyen olaylardan birini 
1981’de yaşadı. Ankara’da 
öğretmenlik yaparken 
tutuklandı, görevine 
son verildi. Yargılandığı 
davadan beraat etti. Bir 
yazıdan dolayı 3 yıl cezae-
vinde kaldı. 1993’te mahke-
me kararıyla öğretmenliğe 
geri döndü ve emekli oldu. 

Binbir Gece Masalları’nın daha çok 
yaygın olarak basılı örneklerine 
bakarsanız hep sansürlüdür. Yıllar 
sonra yazılı olarak okuduğumda 
büyükannemin bu masalları san-
sürsüz anlattığını anladım. Belki 
de bir çocuğun, kendi cinsinin ne 
olduğun masallar öğretiyordu.” 

Masallar bir şaire, bir insana 
ne katar? Ahmet Telli yıllar sonra 
masalların kendisine hayal kurmayı 
sevdirdiğini fark ettiğini anlatıyor: 
“50 küsur yıldır yazıyorsam, galiba 
bu, büyük annemin bana anlattığı 
masallar sayesindedir. Onların be-
nim içimdeki rüzgar hala uğulda-
yıp duruyor. Bir yerde Binbir Gece 
Masalları’ndaki Şehrazat’ı binbir 
geceden sonra sözü kime devret-
ti?’ diye sormuştum. Galiba bana 
devretti. İşte bunun için anlatıp 
duruyorum, başladığım noktanın 
binbir değil, ‘bin ikinci’ yer oldu-
ğunu düşünüyorum.” 

Ahmet Telli’nin babası öğret-
mendi. Kasabalarında o zamanki 
adıyla maarif memuruydu. Anka-
ra’ya geldiklerinde 8 yaşındaydı.  
O günden sonra zaten Ankara’dan 
hiç kopamadı. Onu büyüten büyü-
kannesi tam bir Anadolu kadınıydı. 
Neyse oydu. Daima çocuklarına, 
torunlarına kol kanat geren biriydi. 
Telli “Şefkat dolu bir kadındı. 
Evde çok iyi bir yiyecek varsa illa 
benim yememi isterdi. Ayrıcalıklıy-
dım gözünde. Anadolu insanının 
hepsinde görülen bir özellikti. 
Büyükannem, olmayacak bir şey 
istediğimde onun yönünü bir şekil-
de çevirir beni oyalardı. İmkansız 
olanı yapamayacağını bildiğinde 
olabilecek olan bir şeyi yaptırırdı 
bana” diyor.

Ahmet Telli’nin hayatında 
babasının kütüphanesi de çok 
önemli bir yer tutuyor. Okuduğu 
ilk kitabın bu kütüphanede buldu-
ğunu hatırlıyor: “Bütün kütüpha-
neler çocukları derinden etkiler. 
O kütüphanede Oscar Wilde’ın 
Kurnaz Tilki adlı bir kitabı vardı. 
Okuduğum ilk kitap buydu. Ama 
beni derinden etkileyen kitap yine 
buradaki 12 Fen Adamının Hayat 

Hikayesi’ydi. O kütüphane de o 
kitap da beni kitapların büyülü 
dünyasına sokmuştu. O kitabı hala 
sahaflarda ararım, yok. Kitapta 
bilim insanlarının hayat hikayeleri 
anlatılıyordu. Ben hayat hikaye-
lerinin, okumaya başlayanların 
hayatında çok yer edineceğini 
düşünüyorum. Daha sonra kendi 
çocuklarıma da o bilim insanlarının 
hayat hikayelerini okutmaya çalış-
tım. Hayatlarımıza o icatları yapan 
insanların hayatlarını çağırıyoruz 
galiba. Bize büyülü geliyor onların 
çalışmaları, ortaya çıkardıkları... 
O insanların buluşları bizim hayal 
dünyamızı zenginleştiriyor. Bu tür 
şeyler çok önemli.”

Ahmet Telli o zamanlar yazıya 
bulaşmasaydı belki bir bilim adamı 

olurdu ya da iyi bir müzisyen, kim 
bilir.. Zaten o, olması gerektiği 
yeri tarif ederken müziğin altını 
kalın çiziyor. “Eğer hayatımda yazı 
olmasaydı büyük ihtimalle hep 
müzik olacaktı” diyor. Parasız yatılı 
okulda okurken her öğrencinin 
bir enstrüman çalmasının zorun-
lu olduğunu, ilk olarak mandolin 
çaldığını ikinci enstrümanın ise 
piyano olduğunu söylüyor. Müzi-
ğin içinde hep ukde olarak kal-
dığını belirtiyor: “Babam benim 
idolümdü. Onun yolundan gitmek 
istedim. Öğretmen oldum. Burjuva 
bir aileden gelseydim, hayallerim 
herhalde beni öğretmenliğe değil 
başka bir alana götürürdü, bile-
miyorum. Belki konservatuvara 
giderdim. Hayat her zaman bizim 



Ahmet Telli, çocukken babasının 
kütüphanesinin hayatında önemli bir iz 

bıraktığını söylüyor: “Oraya girerdim, kitapları 
okurdum. Kitapların o büyülü dünyasıyla ilk kez 
babamın kütüphanesinde tanışmış oldum.”
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istediğimiz gibi gitmiyor. Hayat 
bazen istediğinizi vermez, almak 
gerekiyor. Ben hayatımda hep 
müzik olsun diye epey uğraştım 
galiba. Şimdi iyi bir müzisyen ola-
masam da iyi bir müzik dinleyicisi 
oldum. Caz dinliyorum. Cazın kalp 
ritmine yakın bir tonalitesi vardır. 
Çünkü caz, hayattır. Caz için tam 
olarak tonalitenin hayat kazanma-
sıdır derim.” 

Ahmet Telli en az müzik kadar 
seviyor şiiri. “Şiir, ayakta kalmaktır” 
diyor: “Çünkü her şey üzerinize 
abanırken, devlet, sokak, dünya 
üzerinize gelirken direnç kaynağı 
oluyor şiir. Herkesin ertesi gün 
yeniden hayata katılabilmek için bir 
umudu olmalıdır. Kimisi çocuğunu 
büyütmek ister. Çocukları için ertesi 
gün uyanır. Kiminin dükkanı vardır, 

dükkanı için yaşar. Benim için de 
direnç kaynağı şiirdir, kitaplardır.”

Telli hiçbir şiir akımına, hiçbir 
topluluğa ait olmadığını söylüyor. 
Şiirin zaten aidiyetsizlik olduğunu 
düşünüyor. Şiirlerinde hep gürül-
tüsüz kelimeler kullanıyor: “Şu 
sokağa inerseniz alışveriş yapan 
insanların yüksek sesle konuş-
tuklarını fark edersiniz. Politik 
düşünceler, hakimiyet kurabilmek 
için bağrılarak ifade edilir. Dünya 
büyük harflerle konuşur. Oysa bir 

şair en gürültülü ortamlarda bile 
rüzgarın esişini teninde hisseder. 
Fısıltılar küçük harflerdir. Bağırma-
yanlardır.”

Kendi şiirlerini okuyan en iyi 
şairlerden biri olarak gösterildiğini 
söylüyoruz. “O biraz şehir efsane-
si” diyor. Bunun doğru olmadığını 
anlatıyor: “Bu dilin tonalitesini 
yakalamakla ilgili bir şey. Aslolan 
şiiri doğru okumaktır. Bir şiiri en 
doğru okuyan, büyük olasılıkla o 
şiiri yazandır. Şiir doğru okunduğu 
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kadar iyi okunursa etkili olur. Ben 
büyük annemden o masalları din-
lemeseydim, onların tınısını içimde 
hissetmeseydim bu şiirleri bu 
şekilde okuyamazdım herhalde.” 

Usta şair, uzun yıllar öğret-
menlik yaptı. Mesleğe başladığı 
ilk günü anlatırken hiç heye-
canlanmadığını söylüyor. Çünkü 
öğretmen okullarında bir özgüven 
aşılandığını, tökezlemenin de ola-
mayacağını belirtiyor. O dönem-
lerde formasyon eğitiminin çok iyi 
verildiğini, bir öğretmenin oradan 
çıktığında ne ile karşılaşacağını çok 
iyi bildiğini anlatıyor. Ahmet Telli 
öğretmenliğin insanı diri tutan bir 
meslek olduğunu, çocuklardan çok 
şey öğrendiğini söylüyor: “Eğer ya-
zıyorsanız, yazma gibi bir dünyanız 
varsa siz öğrencilerinize birçok şey 
öğretirsiniz, öğrencileriniz de size 
birçok şey öğretir. Ben hayatı ço-
cuklardan öğrendim. Ben kimsem 
onu çocuklardan  öğrendim.” 

Telli çocuklara, gençlere ha-
yatı öğretirken, onlardan hayatı 
öğrenirken 1981 yılında başka 
bir şey oldu. 12 Eylül’ün acısını 
üzerinde hissedenlerden biriydi. 
Öğretmenliği elinden alınıverdi: 
“Ben bir insanım. Benim bu dünya 
hakkında bir bilgim ve fikrim vardı 
ve bu dünyaya müdahale etmek 
istiyordum. Bu benim hakkımdı. 
Razı olmaktan değil itiraz etmek-
ten bahsediyorum. Hem yaşama 
biçimim hem edebiyat görgüm, 
şiir terbiyem bana evet demeyi 
değil hayır demeyi öğretti. Devlet 
de hayır diyen vatandaşını pek 
sevmez, kabul etmez. Bu, ister 
politik bir davranış olsun ister 
meslek içi davranış olsun böyledir. 
1974’te ben okullarda yabancı dil 
öğretiminin yanlış olduğunu, ders 
kitaplarında metinlerin altına soru 
sorulmaması gerektiğini savun-
dum. Bu bir manipülasyondu. Bı-
rakın öğrenci, öğretmen o metinle 
ilgili soruları birlikte çıkarsınlar 
diyordum. Devlet, hayır diyordu, 
benim sorumun dışına çıkma. Belki 
sen bana karşı sorular üreteceksin 
diyordu. Bu, hem öğretmene hem 

öğrenciye güvenmemektir. Bütün 
bunlar birikiyor tabii. Politik 
argümanlar da işin içine girince 
1981’de Sıkıyönetim beni öğret-
menlikten attı.”

Telli bir yıl sonra örgüt üye-
liğinden, silahlı cemiyet kurma 
suçundan dolayı hakim karşısına 

çıktı. Ancak beraat etti. Hapisten 
kurtuldum derken Kürt şair Cigar-
hun’un bir şiiri üzerine yazdığı bir 
yazıdan dolayı tekrar mahkemeye 
çıkarıldı. Sadece bir cümleden 
dolayı 142’inci maddeden yani bö-
lücülükten cezaevine girdi. 3 yıl ce-
zaevinde yattı. İçeride bulunduğu 

Kütüphanenin içinde 
10 bin kitap var
Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kü-

tüphanesi geçen yılın Kasım 
ayında hizmete girdi. Ataşehir 
Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 
açılış töreninde “Önemli olan bir 
şair ve yazar yaşarken onun ismini 
bir yere verebilmektir. Nazım 
Hikmet’in yolundan giden değerli 
şair ve yazar Ahmet Telli’nin adını 
Ataşehir’deki bir kütüphanede 
ölümsüzleştirmek bizi çok mutlu 
etti” demişti. Bu kütüphanenin var-
lığından mutlu olanların sayısı o 
günden bu yana hep arttı. Her gün 
yüzlerce çocuğun uğrak yerlerin-
den biri oldu Ahmet Telli Çocuk ve 

Halk Kütüphanesi. İçinde binlerce 
hayatın, bilginin sığdığı bir mekan 
oldu. Çocuklar için hikaye ve ro-
manlar, ansiklopediler, yetişkinler 
için romanlar, hikaye, şiir kitapla-
rıyla dolduruldu. Kütüphanede şu 
an 10 bin kitap yer alıyor. Bu sayı 
giderek yükseliyor. Kütüphane, 
Ataşehir’in merkez noktalarının 
birinde, İçerenköy Mahallesi Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan Caddesi 
No:108-110 adresinde. Çocuklar, 
gençler ve yetişkinler kütüphane-
den Pazartesi-Cumartesi günleri 
arasında saat 09.00 ile 18.00 arası 
yararlanıyor. 



Ahmet Telli, çocukken babasının 
kütüphanesinin hayatında önemli bir iz 

bıraktığını söylüyor: “Oraya girerdim, kitapları 
okurdum. Kitapların o büyülü dünyasıyla ilk kez 
babamın kütüphanesinde tanışmış oldum.”
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şekilde okuyamazdım herhalde.” 
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verildiğini, bir öğretmenin oradan 
çıktığında ne ile karşılaşacağını çok 
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zıyorsanız, yazma gibi bir dünyanız 
varsa siz öğrencilerinize birçok şey 
öğretirsiniz, öğrencileriniz de size 
birçok şey öğretir. Ben hayatı ço-
cuklardan öğrendim. Ben kimsem 
onu çocuklardan  öğrendim.” 

Telli çocuklara, gençlere ha-
yatı öğretirken, onlardan hayatı 
öğrenirken 1981 yılında başka 
bir şey oldu. 12 Eylül’ün acısını 
üzerinde hissedenlerden biriydi. 
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“Ben bir insanım. Benim bu dünya 
hakkında bir bilgim ve fikrim vardı 
ve bu dünyaya müdahale etmek 
istiyordum. Bu benim hakkımdı. 
Razı olmaktan değil itiraz etmek-
ten bahsediyorum. Hem yaşama 
biçimim hem edebiyat görgüm, 
şiir terbiyem bana evet demeyi 
değil hayır demeyi öğretti. Devlet 
de hayır diyen vatandaşını pek 
sevmez, kabul etmez. Bu, ister 
politik bir davranış olsun ister 
meslek içi davranış olsun böyledir. 
1974’te ben okullarda yabancı dil 
öğretiminin yanlış olduğunu, ders 
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öğrenciye güvenmemektir. Bütün 
bunlar birikiyor tabii. Politik 
argümanlar da işin içine girince 
1981’de Sıkıyönetim beni öğret-
menlikten attı.”

Telli bir yıl sonra örgüt üye-
liğinden, silahlı cemiyet kurma 
suçundan dolayı hakim karşısına 

çıktı. Ancak beraat etti. Hapisten 
kurtuldum derken Kürt şair Cigar-
hun’un bir şiiri üzerine yazdığı bir 
yazıdan dolayı tekrar mahkemeye 
çıkarıldı. Sadece bir cümleden 
dolayı 142’inci maddeden yani bö-
lücülükten cezaevine girdi. 3 yıl ce-
zaevinde yattı. İçeride bulunduğu 

Kütüphanenin içinde 
10 bin kitap var
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tüphanesi geçen yılın Kasım 
ayında hizmete girdi. Ataşehir 
Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 
açılış töreninde “Önemli olan bir 
şair ve yazar yaşarken onun ismini 
bir yere verebilmektir. Nazım 
Hikmet’in yolundan giden değerli 
şair ve yazar Ahmet Telli’nin adını 
Ataşehir’deki bir kütüphanede 
ölümsüzleştirmek bizi çok mutlu 
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lığından mutlu olanların sayısı o 
günden bu yana hep arttı. Her gün 
yüzlerce çocuğun uğrak yerlerin-
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Halk Kütüphanesi. İçinde binlerce 
hayatın, bilginin sığdığı bir mekan 
oldu. Çocuklar için hikaye ve ro-
manlar, ansiklopediler, yetişkinler 
için romanlar, hikaye, şiir kitapla-
rıyla dolduruldu. Kütüphanede şu 
an 10 bin kitap yer alıyor. Bu sayı 
giderek yükseliyor. Kütüphane, 
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arasında saat 09.00 ile 18.00 arası 
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zaman içinde ona işkence yapanlar 
arasında Ankara, Gazi Eğitim Ens-
titüsü’nde ders verdiği gençler de 
vardı: “Gazi Eğitim Enstitüsü’nde 
hocalık yapıyordum. matematik 
öğretmeni olacak gençlere de 
yazma dersleri veriyordum. O 
zamanlar polisler de orada oku-
yabiliyordu. Onlardan bir-ikisi ben 
gözaltına alındığımda beni biraz 
hırpaladı. Benim hocaları oldu-
ğumu biliyorlardı. Derslerim çok 
demokratik şekilde yapılıyordu. 
Bizim derslerimizde her şey ko-
nuşulabilirdi. Yeter ki ifade gücün 
iyi olsun. Bir konuda iki dakikadan 
fazla konuşamayan sadece baskı, 
şiddet uygular. Çünkü başka bir 
şey gelmez ellerinden. Bana karşı 
yapabilecekleri tek şey şiddet ola-
bilirdi. Onu yaptılar. Bunun psiko-
dinamiklerini iyi bilmek gerekiyor. 
Bunun bir hatıra olmaktan çıkarıp 
nedenlerini düşünmek gereken 

konu. Hayatta mutsuz insanlar 
kendi mutsuzlukları kadar mutsuz-
luk yaymak isterler. Bunu çeşitli 
biçimlerde gösterirler. Sokakta 
kadına laf atarak, karınca yuvasını 
dağıtarak, elindeki taşı sakince 
duran köpeğe atarak herkes kendi 
mutsuzluğunu bir biçimde nesne-

lere, canlılara, binalara, havaya bir 
biçimde yansıtır.”

Mutsuzluğun toplumdaki üre-
tim ilişkilerinin bir sonucu oldu-
ğunu düşünüyor usta şair. “Eğer 
üretim ilişkilerindeki adaletsiz bir 
dağılım, eşitsiz bölüşüm varsa 
mutsuzluk üretir. Mutsuzluk da 

Çocuklar çevresini sarıyor
Kütüphanenin her yerinde Ahmet Telli’nin de 
katılacağı bir etkinliğin duyuruları ve Telli’nin 
fotoğrafları var. Telli içeri girdikten sonra 
çocuklar çevresini sarıyor.
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tek başına yaşanılacak şey değil-
dir. Mutlaka bir başkasının daha 
mutsuz olmasını istersin. Mutsuz 
ederek kendini var etme çalışır-
sın. Mutsuzluk bela bir şeydir.” 

Dünya mutsuz bir yer olma-
ya giderken Telli umudunu hala 
koruyor. O, imkansızlığın olma-
dığını düşünüyor: “Che Guevara 
gerçekçi ol imkansızı iste demişti. 
Bunun bir adımı nerede vardı? 
Don Kişot’ta imkansızı iste değil, 
imkansızı dene ve gerçekçi olma 
düşüncesi vardır. Çünkü gerçek 
seni teslim alabilir ve sen sadece 
gerçekçi olursun. Gerçeği değiş-
tirmek ve dönüştürmek gerekiyor. 
Ben umutluyum elbette. O yüz-
den karşındakine umut vermeye 
çalışırım. Ancak bu, kuru bir umut 
değildir. Umut da bulaşıcıdır, 
umutsuzluk gibi.”

“Hatalar yapan biri misiniz?” 

diye soruyoruz. Hataların insanı 
güzelleştireceğini söylüyor Telli. 

“Yeter ki hata yaparken hainlik 
yapmayın. Hainlik tamir edile-
mez. Hainlik dediğim, dostluğa, 
aşka, kardeşliğe yapılan hainlik-
ler... Bunlar olmamalı. Hatalar 
olabilir. Bir insan, her şeyi doğru 
yapamaz. Doğru yapma niyetiyle 
hata yapar. Bu hatalar da insanı 
güzelleştiren şeylerdir.” O, şans 

kavramına da farklı bakıyor. Şans 
kavramının dünya görüşünün 
dışında bir şey olduğunu hatır-
latıyor. Talih, kader, kısmet gibi 
kavramların emek üzerinden tarif 
edilmediğini söylüyor: “Ben her 
şeyin emek üzerinden düşünül-
mesini isterim. Dostluğa, aşka, bu 
ülkeye verdiğim emek, halkların 
kardeşliğine verdiğim, bir emek 
sonucudur.”

Mutsuzluğun toplumdaki üretim 
ilişkilerinin sonucu olduğunu düşünüyorum. 

Üretim ilişkilerinde bir adaletsizlik varsa, 
beraberinde mutsuzluk getirir. Mutsuzluk da 
tek başına yaşanılacak şey değildir. Mutlaka bir 
başkasının daha mutsuz olmasını istersin. Mutsuz 
ederek kendini var etme çalışırsın. Mutsuzluk 
bela bir şeydir.” 
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tek başına yaşanılacak şey değil-
dir. Mutlaka bir başkasının daha 
mutsuz olmasını istersin. Mutsuz 
ederek kendini var etme çalışır-
sın. Mutsuzluk bela bir şeydir.” 

Dünya mutsuz bir yer olma-
ya giderken Telli umudunu hala 
koruyor. O, imkansızlığın olma-
dığını düşünüyor: “Che Guevara 
gerçekçi ol imkansızı iste demişti. 
Bunun bir adımı nerede vardı? 
Don Kişot’ta imkansızı iste değil, 
imkansızı dene ve gerçekçi olma 
düşüncesi vardır. Çünkü gerçek 
seni teslim alabilir ve sen sadece 
gerçekçi olursun. Gerçeği değiş-
tirmek ve dönüştürmek gerekiyor. 
Ben umutluyum elbette. O yüz-
den karşındakine umut vermeye 
çalışırım. Ancak bu, kuru bir umut 
değildir. Umut da bulaşıcıdır, 
umutsuzluk gibi.”

“Hatalar yapan biri misiniz?” 

diye soruyoruz. Hataların insanı 
güzelleştireceğini söylüyor Telli. 

“Yeter ki hata yaparken hainlik 
yapmayın. Hainlik tamir edile-
mez. Hainlik dediğim, dostluğa, 
aşka, kardeşliğe yapılan hainlik-
ler... Bunlar olmamalı. Hatalar 
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Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 
Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Günleri’ne 
Türkiye’den çok sayıda şairin yanı sıra dört 
Macar şair de katıldı.

Ataşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen Uluslararası Na-
zım Hikmet Şiir Günleri’nin 

ilki yapıldı. Ataşehir Belediyesi’nın 
büyük şairin adını yaşattığı Nazım 
Hikmet Parkı’nda yapılması planla-
nan etkinlik, yoğun yağış nedeniyle 
Örnek Mahallesi’nde hizmete açılan 
Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde 
düzenlendi.     

Ataşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Bü-
yük Şair Nazım Hikmet’i anma ve 
anlama amacıyla hazırladığı; şiir, 
şarkı, söyleşi ve tiyatro dolu Ulusla-
rarası Nazım Hikmet Şiir Günleri’ne 
Türkiye’den çok sayıda şairin yanı 
sıra Macaristan’dan dört seçkin şair 
katıldı

Erdal Güney konseri ile başlayan 
Şiir Günleri Macar şairler; Zalan 
Tıbor, Markus Barbarossa Janos, 
Zsengeller Nagy Izabella ve F. Atilla 
Balazs’ın katıldığı Macar Şiiri Paneli 
ile devam etti. Macar şiirinin tarihi 
gelişiminin anlatıldığı bölüm sonra-
sında etkinliğe katılan Macar şairler 
kendi şiirlerini anlattılar.

Etkinliğin onur konuğu olan şair 
Ahmet Telli söyleşisi ile devam eden 
etkinlikte, şair şiirseverler için kitap-
larını imzaladı.    

Uluslararası Nazım Hikmet Şiir 
Günleri’nin direktörü Haydar Ergü-
len, Onur Konuğu Ahmet Telli ve 
Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Hışman tarafından yapılan 
açılış konuşmaları sonrasında etkin-
lik, müzisyen Mehtap Meral konseri 
ile devam etti.

Nazım Hikmet’in şiirlerinden ve 
Mehtap Meral’in kendi şarkılarından 

Ataşehir Nazım Hikmet’i 
şiirlerle 
andı

oluşan müzik dinletisi bölümünde 
etkinliğe katılan şairler de şiirlerini 
okudular.   

Rahmi Emeç, Onur Behramoğlu, 
Pelin Batu, Enver Ercan, Müesser 
Yeniay, Baki Ayhan, Metin Cen-
giz, Cenk Gündoğdu, Sina Akyol, 
Nevzat Çelik, Mehtap Meral, Tozan 
Alkan, Nurduran Duman, Turgay 
Fişekçi, Arife Kalender, Akif Kurtu-
luş, Zalan Tıbor, Markus Barbarossa 
Janos, Zsengeller Nagy Izabella, 
F. Atilla Balazs’ın katıldığı ve şiirler 
okuduğu etkinliği; Ataşehir Be-
lediye Başkan Yardımcıları Semih 
Sadık Kayhan ve Hüseyin Hışman 
ile Ataşehir Belediye Meclis Başkan 
Vekili Sadi Özata, Ataşehir Beledi-
yesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 
Volkan Aslan, CHP Ataşehir İlçe 
Başkanı Hakkı Altınkaynak ve çok 
sayıda şiirsever izledi.

Şiir Günleri etkinliği usta sanatçı 
Genco Erkal’in “İnsanlarım isimli 
tiyatro oyunu ile son buldu.
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Tango rüzgarı 
Ataşehir’de

Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde 
ilk etkinlikler başladı

Ataşehir Belediyesi “Yaza Mer-
haba” etkinlikleri Ataşehir 

Tango Rüzgarı gecesiyle başladı.
Ataşehir Belediyesi ve Tango-

lic ortaklığında gerçekleştirilen 
Ataşehir Tango Rüzgarı’nda 
tango workshoplarına ilgi duyan 
Ataşehirliler bu dans türüyle 
daha yakından tanışma fırsatını 
buldular.

Arjantin’den tüm dünyaya 
yayılan ve milyonlarca takipçisi 
bulunan Arjantin Tango, 5 Ha-
ziran 2016 Pazar günü Ataşehir 
Atatürk Parkı’nda dans severlerle 
buluştu.

Birbirinden ünlü dansçıların 
ve DJ’lerin performanslarıyla renk 
kattıkları Ataşehir Tango Rüzga-
rı’nın en önemli konuğu, tango 
dünyasının fenomen grupların-
dan Arjantinli dünyaca ünlü El 
Cachivache Quinteto Ataşehirli-
lere muhteşem bir müzik ziyafeti 
yaşattı.

Ataşehir Belediyesi tarafından 
Örnek Mahallesi’nde yapımı 

bitirilerek hizmete açılan Mustafa 
Saffet Kültür Merkezi’nde ilk etkin-
likler, “Sanat Eğitim Kursları Yıl 
Sonu Gösterisi” ile başladı.

Ataşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü tarafın-
dan hazırlanan “Sanat Eğitimini 
Mahallenize Getiriyoruz” projesin-
de 2015-2016 eğitim döneminde 
çeşitli branşlarda öğrenim gören 
öğrenciler yılsonu performansları-
nı Ataşehir Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi’nde sergilediler.

Keman, bağlama, gitar, piyano, 
resim, halk oyunları, tiyatro, drama, 
zumba, temel müzik eğitimi, şan, 
Türk Sanat Müziği ve Türk Halk 
Müziği korosu eğitimi alan çocuk-
lar, gençler ve yetişkinler aldıkları 
eğitimi performansa dönüştürme 
ve müzikal olarak kendilerini ifade 
edebilme şanslarına sahip oldular.

“Sanat Eğitimini Mahallenize 
Getiriyoruz” projesi kapsamında 17 
Mayıs Salı günü Türk Sanat Müziği 
Korosu, 26 Mayıs Perşembe günü 
ise Türk Halk Müziği Korosu kon-
serleri Zübeyde Hanım Hizmet İçi 
Enstitü Merkezi’nde yapıldı.

Ataşehir Belediyesi Gençlik 

Orkestrası ise Acıbadem Üniver-
sitesi’nin Astronomi Şenliği’nde, 
Acıbadem Üniversitesi Kerem 
Aydınlar Konferans Salonu’nda “İki 
Sonsuz Keşif ve Astronomi” isimli 
bir konser verdi.

Ana Renkler projesi kapsa-
mında eğitim gören kursiyerlerin 
“Sanatla Yaşamak” isimli yılsonu 
sergisi Ataşehir Belediyesi Cemal 
Süreyya Sergi Salonu’nda açıldı.

27-28-29-30 Mayıs 2016 tarih-
lerinde ise keman, bağlama, gitar, 
resim, halk oyunları, dans ve şan 
Eğitimi yılsonu etkinlikleri yapıldı.

Projenin bu yılki bölümü kap-
samındaki tiyatro gösterileri ise 
10 ve 17 Haziran 2016 tarihlerinde 
Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek.

ATAMEM, Mustafa Kemal 
Ata Evi, Kayışdağı Lions Ata Evi  
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi, İnönü 
Ata Evi ve İçerenköy Sanat Eğitim 
Merkezi’nde verilen sanat eğitimle-
rine kayıtlı 1.814 kişi bulunuyor ve 
bunlardan 1.121 kişi kurslara devam 
ediyor.

İlk etkinliklerin yapılmaya baş-
landığı Ataşehir Belediyesi Musta-
fa Saffet Kültür Merkezi’nin resmi 
açılışı yaz sonunda yapılacak. 

Haberler, www.atasehir.bel.tr adresinden derlenmiştir.
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Ataşehir Belediyesi işsizlikle mücadele için yıllardır sürdürdüğü meslek 
edindirme kurslarına, ilçede sayılarının yaklaşık 40 bin olduğu tahmin 
edilen işsiz vatandaşlara iş bulmaya çalışan bir hizmet daha ekledi.
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Çalışmak güzel şey!

Ülkemiz zor bir dönemden 
geçiyor. Terör, kentlere 
göçün devamı, turizmdeki 

daralma, ihracatta düşüş… Tüm 
bunlar şimdiden gelir ve istihdam 
yönünden ekonomide ciddi bir 
iniş yönüne işaret ediyor. Bu da 
TÜİK verilerine göre yüzde 10,9 
olan işsizlik oranının daha da 

artması demek. Bankacılık sek-
töründe son 9 ayda bin 500’den 
fazla kişinin işsiz kaldığı geçen 
ayın verilerine eklendi bile. Elbet-
te, kimse bu önemli makro sonuç 
ve sorunlara ilçe belediyelerinin 
çözüm bulmasını beklemiyor. Ama 
bir şey yapmalı diye düşünenler 
var. İşte, Ataşehir Belediyesi bu 
düşünce ve istekle; ilçedeki işsiz-
likle mücadele için yıllardır sürdür-
düğü meslek edindirme kursları-

ABİM (ATAŞEHİR BELEDİYESİ İSTİHDAM MERKEZİ)

nın yanına bir hizmet daha ekledi 
ve adına da ABİM dedi.

Ataşehir Belediyesi İstihdam 
Merkezi (ABİM) ilçede sayılarının 
yaklaşık 40 bin olduğu tahmin 
edilen işsiz vatandaşa iş bulma-
ya çalışan bir merkez. Bu amaca 
ulaşmak için bir ofis ve bir web 
sitesi kurulmuş. abim.atasehir.bel.
tr adresinden ulaşılabilen internet 
sitesine online başvuru ile kolayca 
kayıt olup, özgeçmiş oluşturu-

ABİM personeli 
soldan sağa:
Serpil Arslan, 
Fundanur Kılıç, 
Gülin Seda Okuducu, 
Saltuk Buğrahan Altay, 
Meral Yeniyol Güner 
ve Serap Erdem

ÇAĞLA GÜRSOY / HAZAL ŞAKAR
ÇAĞLA GÜRSOY
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labiliyor. İsteyenler başvurula-
rını bizzat belediye binasına ya 
da ABİM’in ofisine ulaşarak da 
yapabiliyor. Tüm başvurular bir 
havuzda toplanarak, işverenlerin 
yine online ya da bizzat yaptıkları 
işgücü talepleri ile eşleştiriliyor ve 
yönlendirmeler yapılıyor. Merkez 
şu ana kadar 10 bine yaklaşan CV 
havuzu ile 1000’e yakın işgücü ta-
lebine hizmet vermiş ve altı ayda 
140 kişinin iş bulması sağlamış.

Ataşehirli işverenler bu ça-
lışmadan çok memnun. Çünkü 
böylece gazetelere ya da kariyer 
sitelerine iş ilanı vermenin mali 
yükünden kurtulmuşlar. Üstelik 
işletmelerinin hemen yakınında 
oturan personellere de ulaşabi-
liyorlar. Zira ABİM ilçedeki işgü-
cü potansiyelini yönlendiriyor 
şirketlere.

Ataşehir Belediyesi Basın Yayın 
ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne 
bağlı çalışan ABİM altı kişilik çok 
genç bir ekip. Hepsi üniversi-
te mezunu ve insan kaynakları 
konusunda eğitimli kişiler. Pro-
fesyoneller ama iş buldukları kişi 
sayısını arttırmak konusunda çok 
da amatör bir heyecana sahipler.

Kulaktan kulağa yayılan ABİM 
6 aylık bir proje. Bu aşamada iş 
bulan kişi sayısı henüz 140. Bu 
sayının sene sonuna kadar 400’ü 
bulması hedefleniyor. Tüm altya-
pının tamamlanması beklendiği 
için tanıtım faaliyetlerine de yeni 
başlanmış.

ABİM aracılığıyla aradığı perso-
neli ve işi bulanların anlattıklarına 
geçmeden önce Adıgüzel Meslek 
Yüksekokulu işbirliğiyle ABİM 
bünyesinde meslek edindirme 
kurslarının da kısa bir süre içinde 
hizmete  başlayacağının müjdesini 
verelim. Başta söylediğimiz gibi, 
“milyonları” ilgilendiren bu soru-
nun, “binlere” ulaşacak ilaçlarla 
tedavi edilemeyeceği ortada. 
ABİM belki Ataşehir’in tüm işsizlik 
sorununu çözemeyecek ama 
hedefleri gerçekleşirse binlerce 
kişinin çalışma hakkına kavuşması-
na katkı sağlayacak.

‘Başarı odaklı, pozitif bir ekip’

Suat Güleç 
Sizdrama Sanat Eğitim Merkezi,
 Kurucusu

“ABİM diğer iş ve işçi bulma 
kurumlarından farklı bir yapı. 
Sizi bürokratik işlemlerle sıkma-
dan, samimi ve pozitif bir dille 
iletişim kuruyorlar.  Biz nasıl 
bir kurumuz, nasıl bir personel 
arayışımız var hemen anladılar. 
Ve bize doğru kişileri yönlendir-
diler. Üstelik işe alım tamamla-
nınca da bir kenara çekilmeyip, 
süreci takip ettiler. Hem bize, 
hem de işe aldığımız perso-
nellere memnun olup, olmadı-
ğımızı sordular. Bu kâr amacı 
gütmeden, başarı odaklı çalışan 
harika bir yapı. Dolayısıyla biz 
kurum olarak artık tüm personel 
ihtiyaçlarımızı, başka yerlere 
başvuracağımıza belediyeden 
çözmeye devam edeceğiz.”

Deniz Hilal Şen 
Sizdrama Sanat Eğitim Merkezi,  
Danışma Personeli 

“36 yaşında ve lise mezunuyum. 5 
senelik bir çalışma hayatından sonra 
ara vermiştim. Üç ay önce yeniden 
çalışmaya karar verdim. Ve birile-
rinden duyarak ABİM’i aradım. İlk 
yönlendirildiğim kurumda da işe 
başladım.  Bilirsiniz işverenler bir re-
ferans ister. ‘Nereden geldiniz, kimin 
vasıtasıyla geldiniz’ diye sorarlar… 
ABİM işte bunu sağlıyor. Hem işve-
ren hem de iş arayan kişi ABİM’i re-
ferans olarak görüyor. Ben belediyeye 
güvenerek geldim iş görüşmesine; 
onlar da bana güvendi. Üstelik diğer 
kariyer firmalarına başvurduğunuzda 
uzun uzun formlar dolduruyorsunuz, 
birçok teferruat gerekiyor. ABİM’de 
öyle bir süreç olmadı. Her şey çok 
hızlı ilerledi. Çok memnunum ve çok 
teşekkür ediyorum.”

ABİM’in nasıl çalıştığına şahit olan Sizdrama Sanat 
Eğitim Merkezi Kurucusu Suat Güleç ve merkezde 
danışma personeli olarak çalışmaya başlayan Deniz 
Hilal Şen ABİM’in farkına tanık olanlardan. 



Ataşehir Belediyesi işsizlikle mücadele için yıllardır sürdürdüğü meslek 
edindirme kurslarına, ilçede sayılarının yaklaşık 40 bin olduğu tahmin 
edilen işsiz vatandaşlara iş bulmaya çalışan bir hizmet daha ekledi.
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Çalışmak güzel şey!

Ülkemiz zor bir dönemden 
geçiyor. Terör, kentlere 
göçün devamı, turizmdeki 

daralma, ihracatta düşüş… Tüm 
bunlar şimdiden gelir ve istihdam 
yönünden ekonomide ciddi bir 
iniş yönüne işaret ediyor. Bu da 
TÜİK verilerine göre yüzde 10,9 
olan işsizlik oranının daha da 

artması demek. Bankacılık sek-
töründe son 9 ayda bin 500’den 
fazla kişinin işsiz kaldığı geçen 
ayın verilerine eklendi bile. Elbet-
te, kimse bu önemli makro sonuç 
ve sorunlara ilçe belediyelerinin 
çözüm bulmasını beklemiyor. Ama 
bir şey yapmalı diye düşünenler 
var. İşte, Ataşehir Belediyesi bu 
düşünce ve istekle; ilçedeki işsiz-
likle mücadele için yıllardır sürdür-
düğü meslek edindirme kursları-

ABİM (ATAŞEHİR BELEDİYESİ İSTİHDAM MERKEZİ)

nın yanına bir hizmet daha ekledi 
ve adına da ABİM dedi.

Ataşehir Belediyesi İstihdam 
Merkezi (ABİM) ilçede sayılarının 
yaklaşık 40 bin olduğu tahmin 
edilen işsiz vatandaşa iş bulma-
ya çalışan bir merkez. Bu amaca 
ulaşmak için bir ofis ve bir web 
sitesi kurulmuş. abim.atasehir.bel.
tr adresinden ulaşılabilen internet 
sitesine online başvuru ile kolayca 
kayıt olup, özgeçmiş oluşturu-

ABİM personeli 
soldan sağa:
Serpil Arslan, 
Fundanur Kılıç, 
Gülin Seda Okuducu, 
Saltuk Buğrahan Altay, 
Meral Yeniyol Güner 
ve Serap Erdem

ÇAĞLA GÜRSOY / HAZAL ŞAKAR
ÇAĞLA GÜRSOY
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labiliyor. İsteyenler başvurula-
rını bizzat belediye binasına ya 
da ABİM’in ofisine ulaşarak da 
yapabiliyor. Tüm başvurular bir 
havuzda toplanarak, işverenlerin 
yine online ya da bizzat yaptıkları 
işgücü talepleri ile eşleştiriliyor ve 
yönlendirmeler yapılıyor. Merkez 
şu ana kadar 10 bine yaklaşan CV 
havuzu ile 1000’e yakın işgücü ta-
lebine hizmet vermiş ve altı ayda 
140 kişinin iş bulması sağlamış.

Ataşehirli işverenler bu ça-
lışmadan çok memnun. Çünkü 
böylece gazetelere ya da kariyer 
sitelerine iş ilanı vermenin mali 
yükünden kurtulmuşlar. Üstelik 
işletmelerinin hemen yakınında 
oturan personellere de ulaşabi-
liyorlar. Zira ABİM ilçedeki işgü-
cü potansiyelini yönlendiriyor 
şirketlere.

Ataşehir Belediyesi Basın Yayın 
ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne 
bağlı çalışan ABİM altı kişilik çok 
genç bir ekip. Hepsi üniversi-
te mezunu ve insan kaynakları 
konusunda eğitimli kişiler. Pro-
fesyoneller ama iş buldukları kişi 
sayısını arttırmak konusunda çok 
da amatör bir heyecana sahipler.

Kulaktan kulağa yayılan ABİM 
6 aylık bir proje. Bu aşamada iş 
bulan kişi sayısı henüz 140. Bu 
sayının sene sonuna kadar 400’ü 
bulması hedefleniyor. Tüm altya-
pının tamamlanması beklendiği 
için tanıtım faaliyetlerine de yeni 
başlanmış.

ABİM aracılığıyla aradığı perso-
neli ve işi bulanların anlattıklarına 
geçmeden önce Adıgüzel Meslek 
Yüksekokulu işbirliğiyle ABİM 
bünyesinde meslek edindirme 
kurslarının da kısa bir süre içinde 
hizmete  başlayacağının müjdesini 
verelim. Başta söylediğimiz gibi, 
“milyonları” ilgilendiren bu soru-
nun, “binlere” ulaşacak ilaçlarla 
tedavi edilemeyeceği ortada. 
ABİM belki Ataşehir’in tüm işsizlik 
sorununu çözemeyecek ama 
hedefleri gerçekleşirse binlerce 
kişinin çalışma hakkına kavuşması-
na katkı sağlayacak.

‘Başarı odaklı, pozitif bir ekip’

Suat Güleç 
Sizdrama Sanat Eğitim Merkezi,
 Kurucusu

“ABİM diğer iş ve işçi bulma 
kurumlarından farklı bir yapı. 
Sizi bürokratik işlemlerle sıkma-
dan, samimi ve pozitif bir dille 
iletişim kuruyorlar.  Biz nasıl 
bir kurumuz, nasıl bir personel 
arayışımız var hemen anladılar. 
Ve bize doğru kişileri yönlendir-
diler. Üstelik işe alım tamamla-
nınca da bir kenara çekilmeyip, 
süreci takip ettiler. Hem bize, 
hem de işe aldığımız perso-
nellere memnun olup, olmadı-
ğımızı sordular. Bu kâr amacı 
gütmeden, başarı odaklı çalışan 
harika bir yapı. Dolayısıyla biz 
kurum olarak artık tüm personel 
ihtiyaçlarımızı, başka yerlere 
başvuracağımıza belediyeden 
çözmeye devam edeceğiz.”

Deniz Hilal Şen 
Sizdrama Sanat Eğitim Merkezi,  
Danışma Personeli 

“36 yaşında ve lise mezunuyum. 5 
senelik bir çalışma hayatından sonra 
ara vermiştim. Üç ay önce yeniden 
çalışmaya karar verdim. Ve birile-
rinden duyarak ABİM’i aradım. İlk 
yönlendirildiğim kurumda da işe 
başladım.  Bilirsiniz işverenler bir re-
ferans ister. ‘Nereden geldiniz, kimin 
vasıtasıyla geldiniz’ diye sorarlar… 
ABİM işte bunu sağlıyor. Hem işve-
ren hem de iş arayan kişi ABİM’i re-
ferans olarak görüyor. Ben belediyeye 
güvenerek geldim iş görüşmesine; 
onlar da bana güvendi. Üstelik diğer 
kariyer firmalarına başvurduğunuzda 
uzun uzun formlar dolduruyorsunuz, 
birçok teferruat gerekiyor. ABİM’de 
öyle bir süreç olmadı. Her şey çok 
hızlı ilerledi. Çok memnunum ve çok 
teşekkür ediyorum.”

ABİM’in nasıl çalıştığına şahit olan Sizdrama Sanat 
Eğitim Merkezi Kurucusu Suat Güleç ve merkezde 
danışma personeli olarak çalışmaya başlayan Deniz 
Hilal Şen ABİM’in farkına tanık olanlardan. 
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ABİM güzel işler bulur dediler
Personel alırken önceliği Ataşehir’de yaşayanlara 
verdiklerini söyleyen Dumankaya İkon İşletme Müdürü 
İbrahim Oyarkılıçgil ve Dumankaya İkon’da işe başlayan 
Songül Güler ABİM’in sağladığı fırsatları anlatıyor.

İbrahim Oyarkılıçgil 
Dumankaya İkon İşletme Müdürü

“ABİM’i personellerinin ofisimize yap-
tığı tanıtım amaçlı ziyaret ile tanıdık. 
‘Ataşehirli işvereni Ataşehirli işgücü 
ile buluşturuyoruz’ dediler. Bu fikri çok 
sevdik ve biz de öyle yapalım, istihdam 
sağlarken öncelikle bölgemizde yaşa-
yan insanlara fırsat sunalım istedik. 
Yaklaşık 6 aydır da tüm istihdam arayı-
şımızı ABİM aracılığıyla sürdürüyoruz. 
Teknik ve temizlik personeli alımları 
yaptık. Hepsi de pırıl pırıl, çalışkan 
insanlar. Bu nedenle belediyemize 
teşekkür borçluyuz. ABİM’in özellikle 
İstanbul’a yeni gelmiş, çevresi olmayan 
insanlara iş bulma konusunda gerçek 
bir ağabeylik yaptığını da söylemek 
isterim.”

Songül Güler
Dumankaya İkon,  Temizlik Personeli 

“Ataşehir’de yaşayan bir ev hanı-
mıydım. Çalışmam gerekti. Kom-
şularım ‘ABİM’in yönlendirdiği iş 
yerleri çok iyi oluyor. Hepsi düz-
gün, güvenilir yerler’ dedi. Ben de 
başvuru yaptım. Ve bir hafta içinde 
iş buldum. Gerek iş arkadaşlarım, 
gerekse yöneticilerim harika in-
sanlar, ailem gibi oldular.  İşimden 
çok memnunum, çalışmak güzel bir 
şey! ABİM bence dört dörtlük bir 
hizmet. Güler yüzle gösterdikleri 
ilgi, yardımcı olma çabaları değerli 
hissetmemi sağladı. Ayrıca hangi 
şartlarda iş arıyorsanız, sizi ona 
yönlendiriyorlar. Part-time ya da 

tam zamanlı… Veya başka şartlarınız 
varsa ona göre yardımcı oluyorlar. 
Ve çok mutlu olduğum bir şeyi de 
paylaşmak isterim. İşe başladıktan 
sonra aradılar ve “İşinizden mem-
nun musunuz?” diye sordular. Bu 
şekilde iletişim kurup, ilgilenmeleri 
beni çok mutlu etti. Onlar olmasa 
hala iş arıyor olabilirdim.”

Salim Fırat  SEVİNÇ Koleji  İdari Amiri

“İşsizlik sorunu çığ gibi büyüyor. 
Maalesef ülke şartları da kötüye 
gidiyor. Bu anlamda ABİM sosyal 
belediyecilik olarak çok güzel bir 
proje. Biz ABİM ile iletişim sağla-
madan önce çeşitli mecralara ilan 
vererek, eleman arıyorduk. Dört 
aydır ise personel ihtiyacımızı 
yalnızca ABİM ile sağlıyoruz ve 
çok memnunuz. İnşallah, uzun süre 
de Ataşehir Belediyesi ve Sevinç 

Koleji işbirliğine devam edeceğiz. 
Bugüne kadar 4 güvenlik personeli 
ile 4 kat görevlimizi ABİM vasıta-
sıyla işe aldık. Ayrıca bir işveren 
olarak şunu rahatlıkla söyleyebili-
rim; bir kişinin belediye tarafından 
yönlendirildiği bilmek bize güven 
veriyor ve bu da işe alım sürecini 
kolaylaştırıyor.”

Osman Akşin Sevinç Koleji, Güvenlik Görevlisi 

“Aslen Kayseriliyim ve emekliyim. 

Ataşehir Belediyesi’ne müracaat ettim 
ve beni Sevinç Koleji’ne yönlendirdi-
ler. İşe başladım. Elimden gelenin en 
iyisini yapmaya çalışıyorum.  Ataşehir 
Belediyesi’ne ve Battal İlgezdi’ye 
bizlere iş imkânı sağladığı için çok 
teşekkür ederim. Türkiye’nin örnek 
belediyelerinden bir tanesi olduğuna 
inanıyorum.”

Belediye’nin yönlendirdiği 
kişilere güveniyorum
ABİM’e güvenilir personel bulma konusunda güvendiğini 
söyleyen Sevinç Koleji İdari Amiri Salim Fırat ve okulun 
güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Osman 
Akşin, ABİM tecrübelerini okurlarımızla paylaştı.

 Detaylı Bilgi İçin
   abim.atasehir.bel.tr   (0216) 570 50 00  
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ABİM güzel işler bulur dediler
Personel alırken önceliği Ataşehir’de yaşayanlara 
verdiklerini söyleyen Dumankaya İkon İşletme Müdürü 
İbrahim Oyarkılıçgil ve Dumankaya İkon’da işe başlayan 
Songül Güler ABİM’in sağladığı fırsatları anlatıyor.

İbrahim Oyarkılıçgil 
Dumankaya İkon İşletme Müdürü

“ABİM’i personellerinin ofisimize yap-
tığı tanıtım amaçlı ziyaret ile tanıdık. 
‘Ataşehirli işvereni Ataşehirli işgücü 
ile buluşturuyoruz’ dediler. Bu fikri çok 
sevdik ve biz de öyle yapalım, istihdam 
sağlarken öncelikle bölgemizde yaşa-
yan insanlara fırsat sunalım istedik. 
Yaklaşık 6 aydır da tüm istihdam arayı-
şımızı ABİM aracılığıyla sürdürüyoruz. 
Teknik ve temizlik personeli alımları 
yaptık. Hepsi de pırıl pırıl, çalışkan 
insanlar. Bu nedenle belediyemize 
teşekkür borçluyuz. ABİM’in özellikle 
İstanbul’a yeni gelmiş, çevresi olmayan 
insanlara iş bulma konusunda gerçek 
bir ağabeylik yaptığını da söylemek 
isterim.”

Songül Güler
Dumankaya İkon,  Temizlik Personeli 

“Ataşehir’de yaşayan bir ev hanı-
mıydım. Çalışmam gerekti. Kom-
şularım ‘ABİM’in yönlendirdiği iş 
yerleri çok iyi oluyor. Hepsi düz-
gün, güvenilir yerler’ dedi. Ben de 
başvuru yaptım. Ve bir hafta içinde 
iş buldum. Gerek iş arkadaşlarım, 
gerekse yöneticilerim harika in-
sanlar, ailem gibi oldular.  İşimden 
çok memnunum, çalışmak güzel bir 
şey! ABİM bence dört dörtlük bir 
hizmet. Güler yüzle gösterdikleri 
ilgi, yardımcı olma çabaları değerli 
hissetmemi sağladı. Ayrıca hangi 
şartlarda iş arıyorsanız, sizi ona 
yönlendiriyorlar. Part-time ya da 

tam zamanlı… Veya başka şartlarınız 
varsa ona göre yardımcı oluyorlar. 
Ve çok mutlu olduğum bir şeyi de 
paylaşmak isterim. İşe başladıktan 
sonra aradılar ve “İşinizden mem-
nun musunuz?” diye sordular. Bu 
şekilde iletişim kurup, ilgilenmeleri 
beni çok mutlu etti. Onlar olmasa 
hala iş arıyor olabilirdim.”

Salim Fırat  SEVİNÇ Koleji  İdari Amiri

“İşsizlik sorunu çığ gibi büyüyor. 
Maalesef ülke şartları da kötüye 
gidiyor. Bu anlamda ABİM sosyal 
belediyecilik olarak çok güzel bir 
proje. Biz ABİM ile iletişim sağla-
madan önce çeşitli mecralara ilan 
vererek, eleman arıyorduk. Dört 
aydır ise personel ihtiyacımızı 
yalnızca ABİM ile sağlıyoruz ve 
çok memnunuz. İnşallah, uzun süre 
de Ataşehir Belediyesi ve Sevinç 

Koleji işbirliğine devam edeceğiz. 
Bugüne kadar 4 güvenlik personeli 
ile 4 kat görevlimizi ABİM vasıta-
sıyla işe aldık. Ayrıca bir işveren 
olarak şunu rahatlıkla söyleyebili-
rim; bir kişinin belediye tarafından 
yönlendirildiği bilmek bize güven 
veriyor ve bu da işe alım sürecini 
kolaylaştırıyor.”

Osman Akşin Sevinç Koleji, Güvenlik Görevlisi 

“Aslen Kayseriliyim ve emekliyim. 

Ataşehir Belediyesi’ne müracaat ettim 
ve beni Sevinç Koleji’ne yönlendirdi-
ler. İşe başladım. Elimden gelenin en 
iyisini yapmaya çalışıyorum.  Ataşehir 
Belediyesi’ne ve Battal İlgezdi’ye 
bizlere iş imkânı sağladığı için çok 
teşekkür ederim. Türkiye’nin örnek 
belediyelerinden bir tanesi olduğuna 
inanıyorum.”

Belediye’nin yönlendirdiği 
kişilere güveniyorum
ABİM’e güvenilir personel bulma konusunda güvendiğini 
söyleyen Sevinç Koleji İdari Amiri Salim Fırat ve okulun 
güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Osman 
Akşin, ABİM tecrübelerini okurlarımızla paylaştı.

 Detaylı Bilgi İçin
   abim.atasehir.bel.tr   (0216) 570 50 00  
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H iper Androposen Çağ’ı, 
içinde bulunduğumuz in-
san etkilisi ile oluşturulmuş 

bir çağ olarak nitelendiriyor bilim 
adamları. Jeolojik çağlar binlerce 
yılın evrimi ile oluşurken günü-
müzde sadece asırlık periyodlar 
ile dünya bambaşka bir noktaya 
gidebiliyor. 

Biz insanlar, ne yazık ki ge-
zegenimizin atmosferinin ve 
kimyasının olumsuz şekilde 
değişmesine neden olduk ve bu 
değişimin etkileri tüm dünyada 
kendisini gösteriyor: Beş kıtada 
sıcaklık rekorları kırılıyor, sıcaklık 
dalgaları ölümlere neden oluyor, 
seller yüzünden yerleşim yerle-

ri yıkılıyor, buzullar yok oluyor, 
ormanlar mevsimsiz olarak yanıp,  
kül oluyor. 

Gezegen tarihinde iklim 
değişikliği ilk kez insan faaliyet-
lerinden kaynaklanırken, sadece 
insanların değil pek çok türün de 
sonunu getirebilecek gelişmeler 
yaşanıyor. Bu gidişata dur diyecek 

Yeşil düşünüyor,
yeşil yaşıyoruz
Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal, 
çevre bilincinin çocuklardan başlayarak toplumda yaygınlaştırması 
amacıyla yaptıkları faaliyetleri, geri dönüşümün önemini ve 
dünyanın en büyük çevre fuarlarından IFAT 2016 izlenimlerini 
Ataşehir Ekspres için kaleme aldı.

AYTEN KARTAL
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Maça giriş ambalaj atığıyla
Dördüncü yılında olan Yeşil Pota Temiz Doğa Pro-
jesi kapsamında en çok ambalaj atığını toplayan 
öğrenciler Ülker Sports Arena’da basketbol maçı 
izleme fırsatı yakalıyorlar.  

olan da yine elbette insanoğlu.  
Son yıllarda tanık olduğumuz 
daha çok yerel düzeyde yükselen 
çevreye duyarlı mücadeleler, bu 
anlamda sevinmemize ve umut-
lanmamıza yol açıyor. Ancak bu 
yerel duyarlılıkların doğru poli-
tikalara yönlendirilmesi ve kalıcı 
etkiler yaratmasını sağlamak 
gerek. İşte bu noktada en önemli 
rol yerel yönetimlere düşüyor. 
Belediyeler çevre ve geri kazanım 
bilincinin çocuklardan başlayarak, 
toplumda yaygınlaştırılmasını sağ-
layacak en önemli kurumlar olarak 
ortaya çıkıyor.

Biz de Ataşehir Belediyesi 
olarak “doğanın geri dönüşümü” 
için en başından beri kollarımı-
zı sıvadık. “Gelecek Burada” 
sloganını söylerken, o geleceği 
nasıl yeniden inşa edeceğimize 
kafa yorduk hep. Bunun tek bir 
yolu vardı; o da elimizden kayıp 
giden dünyayı yaşanılabilir bir yer 
haline getirmek ve geri dönüşü-
mü başlatmak. Bunun için birçok 
çalışma yaptık yapıyoruz; “Yeşil 
Pota, Temiz Doğa”, “Çöpler 
Çiçek Olsun”, “Kutu Kutu Bisik-
let Kampanyası”, “Yağını Topla, 
Hediyeni Seç” vb. Belediye olarak 
“Yeşil düşünüyor, yeşil yaşıyoruz!” 
Çevreye ve doğaya duyarlı kam-
panyalarımızla Türkiye’ye örnek 
oluyoruz.

“YEŞİL POTA, TEMİZ DOĞA” 
projesi
Orijinal içeriği ile ilk kez Ataşehir 
Belediyesi tarafından hayata ge-
çirilen “Yeşil Pota, Temiz Doğa” 
Ataşehir’de çevre duyarlılığını ge-
liştirmek,  olumsuz gidişatın dur-
durulması için başta gençler ve 
çocuklar olmak üzere ilçe halkının 
bilinçlenmesi yönünde kurgulan-
mış bir proje.  Özel sektör, eğitim 
kurumları ve sivil toplum kuruluş-
larının da dahil olması ile etki ala-
nını genişleten “Yeşil Pota, Temiz 
Doğa”  bir yandan geri dönüşüm 
alanında birlikte mücadele kültü-
rünün oluşmasına katkı sağlarken 
öte yandan bireysel farkındalıkla-

rın da artmasını sağlıyor.
Ataşehir Belediyesi - ÇEVKO 

işbirliği ve Fenerbahçe Spor Ku-
lübü’nün katkılarıyla 2012 yılında 
başlatılan ve bu yıl 4. yılında olan 
“Yeşil Pota Temiz Doğa” proje-
si kapsamında en çok ambalaj 
atığını toplayan öğrenciler Ülker 
Sports Arena’da basketbol maçı 
izleme fırsatı yakalıyorlar.  

“Yeşil Pota, Temiz Doğa” proje-
si ile;

- Gelecek nesillere karşı 
sorumluluk hisseden, çevre so-
runlarına karşı duyarlı ve bilinçli 
bireyler yetiştirmek için okul 
idarelerinin de çevre eğitimini bir 
ekip işi olarak ele almaları ve ça-
lışmaların bir program dâhilinde 
gerçekleştirmeleri sağlandı,

- Çocuk ve gençlerin geri 
dönüşüme katkı vererek, kendi 
hayatlarında kazanımlar elde ede-
bilecekleri gösterildi,

- Basketbolu, dolayısıyla sporu 
tanımaları ve sevmeleri için or-
tamlar oluşturuldu,

- Ayrıca, sosyo-kültürel açı-
dan değerlendirildiğinde, kardeş 
kentlerimizden ve ilçemizden dar 
gelirli yüzlerce çocuğun bu proje 
ile Türkiye’nin en modern salo-
nunda basketbol maçı izlemesine 
olanak sağlanarak,  maçlarda bira-

raya gelen Ataşehirli ve kardeş 
kentli öğrencilerin farklı kültürleri 
tanımasına fırsat yaratıldı. 

Projemizin ekonomik katkıları 
ise şöyle özetlenebilir:

- Bugüne kadar projeye destek 
veren 2000 öğrenci toplam 180 
bin 200 kg ambalaj atığı toplama 
başarısını gösterdiler. Toplanan 
ambalaj atıkları sayesinde 1.533 
ağacın kesilmesi önlendi, 1.800 
litre benzin, 869.225 kW elektrik 
tasarrufu yapıldı ve 93 ton CO2 
(Karbondioksit) salımı engellendi.

- Öğrenciler tarafından amba-
laj atıklarının geri dönüşümünün, 
bireysel karbon ayak izimizi kü-
çümsenmeyecek oranda azaltma-
ya katkı sağlayarak proje sonuçla-
rı sayısal olarak ortaya konuldu.

- Okullara ambalaj atığı top-
lama noktalarının oluşturularak, 
geri dönüşüm ekipmanlarını 
sağlandı.

“ÇÖPLER ÇİÇEK OLSUN” 
projesi
Ataşehir Belediyesi olarak hayata 
geçirdiğimiz bir diğer örnek pro-



5150

Ataşehirekspres
Haziran 2016

ÇEVRE

H iper Androposen Çağ’ı, 
içinde bulunduğumuz in-
san etkilisi ile oluşturulmuş 

bir çağ olarak nitelendiriyor bilim 
adamları. Jeolojik çağlar binlerce 
yılın evrimi ile oluşurken günü-
müzde sadece asırlık periyodlar 
ile dünya bambaşka bir noktaya 
gidebiliyor. 

Biz insanlar, ne yazık ki ge-
zegenimizin atmosferinin ve 
kimyasının olumsuz şekilde 
değişmesine neden olduk ve bu 
değişimin etkileri tüm dünyada 
kendisini gösteriyor: Beş kıtada 
sıcaklık rekorları kırılıyor, sıcaklık 
dalgaları ölümlere neden oluyor, 
seller yüzünden yerleşim yerle-

ri yıkılıyor, buzullar yok oluyor, 
ormanlar mevsimsiz olarak yanıp,  
kül oluyor. 

Gezegen tarihinde iklim 
değişikliği ilk kez insan faaliyet-
lerinden kaynaklanırken, sadece 
insanların değil pek çok türün de 
sonunu getirebilecek gelişmeler 
yaşanıyor. Bu gidişata dur diyecek 

Yeşil düşünüyor,
yeşil yaşıyoruz
Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal, 
çevre bilincinin çocuklardan başlayarak toplumda yaygınlaştırması 
amacıyla yaptıkları faaliyetleri, geri dönüşümün önemini ve 
dünyanın en büyük çevre fuarlarından IFAT 2016 izlenimlerini 
Ataşehir Ekspres için kaleme aldı.

AYTEN KARTAL

5150

Ataşehirekspres
Haziran 2016

ÇEVRE

Maça giriş ambalaj atığıyla
Dördüncü yılında olan Yeşil Pota Temiz Doğa Pro-
jesi kapsamında en çok ambalaj atığını toplayan 
öğrenciler Ülker Sports Arena’da basketbol maçı 
izleme fırsatı yakalıyorlar.  

olan da yine elbette insanoğlu.  
Son yıllarda tanık olduğumuz 
daha çok yerel düzeyde yükselen 
çevreye duyarlı mücadeleler, bu 
anlamda sevinmemize ve umut-
lanmamıza yol açıyor. Ancak bu 
yerel duyarlılıkların doğru poli-
tikalara yönlendirilmesi ve kalıcı 
etkiler yaratmasını sağlamak 
gerek. İşte bu noktada en önemli 
rol yerel yönetimlere düşüyor. 
Belediyeler çevre ve geri kazanım 
bilincinin çocuklardan başlayarak, 
toplumda yaygınlaştırılmasını sağ-
layacak en önemli kurumlar olarak 
ortaya çıkıyor.

Biz de Ataşehir Belediyesi 
olarak “doğanın geri dönüşümü” 
için en başından beri kollarımı-
zı sıvadık. “Gelecek Burada” 
sloganını söylerken, o geleceği 
nasıl yeniden inşa edeceğimize 
kafa yorduk hep. Bunun tek bir 
yolu vardı; o da elimizden kayıp 
giden dünyayı yaşanılabilir bir yer 
haline getirmek ve geri dönüşü-
mü başlatmak. Bunun için birçok 
çalışma yaptık yapıyoruz; “Yeşil 
Pota, Temiz Doğa”, “Çöpler 
Çiçek Olsun”, “Kutu Kutu Bisik-
let Kampanyası”, “Yağını Topla, 
Hediyeni Seç” vb. Belediye olarak 
“Yeşil düşünüyor, yeşil yaşıyoruz!” 
Çevreye ve doğaya duyarlı kam-
panyalarımızla Türkiye’ye örnek 
oluyoruz.

“YEŞİL POTA, TEMİZ DOĞA” 
projesi
Orijinal içeriği ile ilk kez Ataşehir 
Belediyesi tarafından hayata ge-
çirilen “Yeşil Pota, Temiz Doğa” 
Ataşehir’de çevre duyarlılığını ge-
liştirmek,  olumsuz gidişatın dur-
durulması için başta gençler ve 
çocuklar olmak üzere ilçe halkının 
bilinçlenmesi yönünde kurgulan-
mış bir proje.  Özel sektör, eğitim 
kurumları ve sivil toplum kuruluş-
larının da dahil olması ile etki ala-
nını genişleten “Yeşil Pota, Temiz 
Doğa”  bir yandan geri dönüşüm 
alanında birlikte mücadele kültü-
rünün oluşmasına katkı sağlarken 
öte yandan bireysel farkındalıkla-

rın da artmasını sağlıyor.
Ataşehir Belediyesi - ÇEVKO 

işbirliği ve Fenerbahçe Spor Ku-
lübü’nün katkılarıyla 2012 yılında 
başlatılan ve bu yıl 4. yılında olan 
“Yeşil Pota Temiz Doğa” proje-
si kapsamında en çok ambalaj 
atığını toplayan öğrenciler Ülker 
Sports Arena’da basketbol maçı 
izleme fırsatı yakalıyorlar.  

“Yeşil Pota, Temiz Doğa” proje-
si ile;

- Gelecek nesillere karşı 
sorumluluk hisseden, çevre so-
runlarına karşı duyarlı ve bilinçli 
bireyler yetiştirmek için okul 
idarelerinin de çevre eğitimini bir 
ekip işi olarak ele almaları ve ça-
lışmaların bir program dâhilinde 
gerçekleştirmeleri sağlandı,

- Çocuk ve gençlerin geri 
dönüşüme katkı vererek, kendi 
hayatlarında kazanımlar elde ede-
bilecekleri gösterildi,

- Basketbolu, dolayısıyla sporu 
tanımaları ve sevmeleri için or-
tamlar oluşturuldu,

- Ayrıca, sosyo-kültürel açı-
dan değerlendirildiğinde, kardeş 
kentlerimizden ve ilçemizden dar 
gelirli yüzlerce çocuğun bu proje 
ile Türkiye’nin en modern salo-
nunda basketbol maçı izlemesine 
olanak sağlanarak,  maçlarda bira-

raya gelen Ataşehirli ve kardeş 
kentli öğrencilerin farklı kültürleri 
tanımasına fırsat yaratıldı. 

Projemizin ekonomik katkıları 
ise şöyle özetlenebilir:

- Bugüne kadar projeye destek 
veren 2000 öğrenci toplam 180 
bin 200 kg ambalaj atığı toplama 
başarısını gösterdiler. Toplanan 
ambalaj atıkları sayesinde 1.533 
ağacın kesilmesi önlendi, 1.800 
litre benzin, 869.225 kW elektrik 
tasarrufu yapıldı ve 93 ton CO2 
(Karbondioksit) salımı engellendi.

- Öğrenciler tarafından amba-
laj atıklarının geri dönüşümünün, 
bireysel karbon ayak izimizi kü-
çümsenmeyecek oranda azaltma-
ya katkı sağlayarak proje sonuçla-
rı sayısal olarak ortaya konuldu.

- Okullara ambalaj atığı top-
lama noktalarının oluşturularak, 
geri dönüşüm ekipmanlarını 
sağlandı.

“ÇÖPLER ÇİÇEK OLSUN” 
projesi
Ataşehir Belediyesi olarak hayata 
geçirdiğimiz bir diğer örnek pro-
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“Kutu Kutu Bisiklet” projesi
2011’de “ Örnek Belediyecilik Çevre Projeleri“ kap-
samında ödül kazandığımız “Kutu Kutu Bisiklet” 
projesini 2013’te tekrar etmiştik. Proje kapsa-
mında 670 adet metal içecek kutusunu getirerek 
Ataşehir Belediyesi’nden bisiklet kazanan  12 
talihliden biri olan Aziz Gülsu.

Kaynak israfını 
önlemenin en iyi 
yollarından biri
Hızla büyüyen nüfus, gelişen 
ekonomi ve sanayi, ortaya 
çıkan atık miktarının sürekli 
artmasına sebep oluyor. 
Hâl böyle olunca atıkların 
çevreye zarar vermeden 
bertaraf edilmesi ve 
ekonomiye kazandırılması, 
yani geri dönüşüm 
kaçınılmaz hale geliyor. 

jemiz de “Çöpler Çiçek Olsun” 
projesi. 2013 yılında başlattığımız 
projede, organik nitelikli evsel 
atıklardan kompost elde edilmesi 
sağlanıyor. Bu proje bireylere di-
ğer geri dönüşüm atıklarının yanı 
sıra, organik nitelikli evsel atıkla-
rını da kaynağında ayrı toplama 
alışkanlığını kazandırarak, ikili 
toplama sisteminin desteklenmesi 
temelinde özgün bir uygulama 
olarak ön plana çıkıyor.

Geleceğin belediyecilik anla-

yışına katkı sunmak amacıyla tüm 
çevre projelerinin, ayrıca birer 
sosyal sorumluluk ve farkındalık 
projesine dönüşmesi için gayret 
gösteriyoruz. “Çöpler Çiçek Ol-
sun” da, geri dönüşümün yarat-
tığı ekonomik kazanımların yanı 
sıra, çevre bilincinin gelişimine 
katkı sunan bir farkındalık proje-
sidir. 

“Çöpler Çiçek Olsun”, çevre 
kirliliği ve doğal yaşamın korun-
ması konusunda daha duyarlı 

“Çöpler Çiçek Olsun” projesi Kentplus’ta başladı.
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Sınırlı olan doğal kaynakların doğ-
ru kullanılmamasının gelecekte 

tükenmelerine yol açacağını bilen 
dünya ülkeleri bu konuda çalışma-
larını hızlandırdı. Çalışma alanları-
nın en önemlilerinden biri de geri 
dönüşüm. Birçok ülke kaynak israfını 
önlemek ve ortaya çıkabilecek enerji 
krizleriyle baş edebilmek için atık-
ların geri dönüştürülmesi ve tekrar 
kullanılması için çeşitli yöntemler 
geliştirdi, geliştirmeye devam ediyor. 
Özellikle gelişmekte olan ülkeler 
doğal kaynaklarından maksimum 
düzeyde yararlanmak için geri dönü-
şüme büyük önem veriyor.

Türkiye’de de genel atık yöneti-
mine ilişkin düzenlemeler, ülkemiz-
deki atık çeşitliliği ve AB direktif-
leri doğrultusunda geliştirildi. Bu 
kapsamda hafriyat toprağı, inşaat ve 
yıkıntı atıkları, atık pil ve akümüla-
törler, tehlikeli atıklar, bitkisel atık 
yağlar, tıbbi atıklar, ömrünü tamam-
lamış lastikler, ambalaj atıkları,  atık 
elektrikli ve elektronik eşyalar, atık 
yağlar, ömrünü tamamlamış araçlar 
ve benzeri atıkların geri dönüşümü 
ve evsel atıkların düzenli depolanma-
sı konularında uygulamalar devam 
ediyor.

Türkiye’de değişen tüketim 
alışkanlıkları, nüfus artışı, yükse-
len hayat standardı, ambalajlı ürün 
satışındaki artış ile birlikte katı atık 
kompozisyonu da değişiyor. Genel 
olarak bakıldığında, oluşan atıkların 
ağırlıkça yüzde 20’sini, hacimce yüz-
de 50’sini ambalaj atıkları oluşturu-

yor. Bu nedenle ambalaj atıklarına 
özel hukuki, idari ve teknik düzen-
lemeler yapıldı. Ambalaja özel ilk 
yönetmelik olan ve sektörün adeta 
anayasası niteliğindeki Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 
2004’te çıkarıldı. Ancak bu yönetme-
lik bugüne kadar üç kez revizyona 
uğradı ve sistemdeki aksaklıklar 
hâlâ çözülemedi. Bundan sonra atı-
lacak adım kaynağında toplanama-
yan ambalaj atıklarının toplanarak 
düzenli depolama alanlarına giden 
atık miktarını azaltmayı hedefle-
yen bir adım olmalıdır. Dolayısıyla 
tüm paydaşların görüşleri dikkate 
alınmalı ve buna göre bir çözüm 
üretilmelidir. 

Geri dönüşüm deyince elbette 
sadece ambalaj atıklarından bahse-

demeyiz. Hayatımıza son yıllarda 
hızlıca giriş yapan ve önemli bir 
yere sahip olan elektronik atıkları da 
unutmamak gerek. 1990 yılında 19,5 
milyon ton olan elektrik ve elektro-
nik atık miktarı, 2010 yılında 57,4 
milyon tona ve 2015 yılında da 75 
milyon tona ulaştı.  

Geri dönüşüm konusuyla ilgili 
son olarak şunu da hatırlatmakta 
fayda var: Araştırmalar gösteriyor ki 
en kötü geri dönüşüm faaliyeti bile 
en verimli madencilik çalışmasın-
dan iyi sonuçlar veriyor.

bireylerin oluşması için, Unilever, 
İTÜ ve ÇEVKO gibi diğer sivil 
kurum ve kuruluşların da deste-
ğiyle oluşturuldu. Böylece, yerel 
yönetimlerin dikkat çeken, hedef 
kitlesine ve amacına ulaşabilen 
daha etkin ve başarılı projeler 
üretilebileceği görüldü. 

Proje, pilot uygulama olarak, 
18 blok, 768 daire, 2500 kişinin 
ikamet ettiği Ataşehir Kentplus 
3352 Ada’da yürütülüyor. Pro-
je kapsamında ağırlıklı mutfak 

atıklarından oluşan ve çöpe atılan 
sebze, meyve, bahçe kaynaklı 
çim, dal vb. gibi organik atıklar, 
kompost makineleri vasıtasıyla 
gübreye dönüştürülerek doğaya 
geri kazandırılıyor.

Proje, Kentplus Site sakinle-
rinin yüzde 90 destek oranı ile 
büyük başarı gösterdi. Organik 
nitelikli evsel ve bahçe atıkları-
nın kompostlaştırılmasıyla yıllık 
ortalama 1 ton gübre elde edili-
yor. Ayrıca proje ile atık yönetimi 

bir bütün olarak ele alıp, ambalaj 
atıkları, bitkisel atık yağlar, atık 
piller ve elektronik atıkların kay-
nağında ayrı toplanmasını sağlıyo-
ruz. Böylece yıllık 365 kg bitkisel 
atık yağ, 120 kg atık pil, 580 kg 
elektronik atık, ve 95 ton ambalaj 
atığı atık geri kazanım sürecine 
dâhil oluyor. Bu sayede yılda 
ortalama 8840 ton CO2 emisyonu 
önleniyor.  574.930 Kw değerin-
de elektrik enerjisi tasarrufu ve 
187.000 L su tasarrufu sağlanıyor.

Ambalaj atıklarına dikkat
Türkiye’de ambalajlı ürün satışındaki artış nede-
niyle günümüzde atıkların ağırlıkça yüzde 20’sini, 
hacimce yüzde 50’sini ambalaj atıkları oluşturu-
yor. Ataşehir Belediyesi olarak ambalaj atıklarının 
geri dönüşümüne büyük önem veriyoruz.
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“Kutu Kutu Bisiklet” projesi
2011’de “ Örnek Belediyecilik Çevre Projeleri“ kap-
samında ödül kazandığımız “Kutu Kutu Bisiklet” 
projesini 2013’te tekrar etmiştik. Proje kapsa-
mında 670 adet metal içecek kutusunu getirerek 
Ataşehir Belediyesi’nden bisiklet kazanan  12 
talihliden biri olan Aziz Gülsu.

Kaynak israfını 
önlemenin en iyi 
yollarından biri
Hızla büyüyen nüfus, gelişen 
ekonomi ve sanayi, ortaya 
çıkan atık miktarının sürekli 
artmasına sebep oluyor. 
Hâl böyle olunca atıkların 
çevreye zarar vermeden 
bertaraf edilmesi ve 
ekonomiye kazandırılması, 
yani geri dönüşüm 
kaçınılmaz hale geliyor. 

jemiz de “Çöpler Çiçek Olsun” 
projesi. 2013 yılında başlattığımız 
projede, organik nitelikli evsel 
atıklardan kompost elde edilmesi 
sağlanıyor. Bu proje bireylere di-
ğer geri dönüşüm atıklarının yanı 
sıra, organik nitelikli evsel atıkla-
rını da kaynağında ayrı toplama 
alışkanlığını kazandırarak, ikili 
toplama sisteminin desteklenmesi 
temelinde özgün bir uygulama 
olarak ön plana çıkıyor.

Geleceğin belediyecilik anla-

yışına katkı sunmak amacıyla tüm 
çevre projelerinin, ayrıca birer 
sosyal sorumluluk ve farkındalık 
projesine dönüşmesi için gayret 
gösteriyoruz. “Çöpler Çiçek Ol-
sun” da, geri dönüşümün yarat-
tığı ekonomik kazanımların yanı 
sıra, çevre bilincinin gelişimine 
katkı sunan bir farkındalık proje-
sidir. 

“Çöpler Çiçek Olsun”, çevre 
kirliliği ve doğal yaşamın korun-
ması konusunda daha duyarlı 

“Çöpler Çiçek Olsun” projesi Kentplus’ta başladı.
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Sınırlı olan doğal kaynakların doğ-
ru kullanılmamasının gelecekte 

tükenmelerine yol açacağını bilen 
dünya ülkeleri bu konuda çalışma-
larını hızlandırdı. Çalışma alanları-
nın en önemlilerinden biri de geri 
dönüşüm. Birçok ülke kaynak israfını 
önlemek ve ortaya çıkabilecek enerji 
krizleriyle baş edebilmek için atık-
ların geri dönüştürülmesi ve tekrar 
kullanılması için çeşitli yöntemler 
geliştirdi, geliştirmeye devam ediyor. 
Özellikle gelişmekte olan ülkeler 
doğal kaynaklarından maksimum 
düzeyde yararlanmak için geri dönü-
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Ambalaj atıklarına dikkat
Türkiye’de ambalajlı ürün satışındaki artış nede-
niyle günümüzde atıkların ağırlıkça yüzde 20’sini, 
hacimce yüzde 50’sini ambalaj atıkları oluşturu-
yor. Ataşehir Belediyesi olarak ambalaj atıklarının 
geri dönüşümüne büyük önem veriyoruz.
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ÇEVRE

Bilindiği üzere nüfus artışı, kent-
leşme, modernleşme, sanayi toplu-
mu gibi çok sayıda etken nedeniyle 
komşuluk ilişkileri özellikle çok katlı 
binalarda, yok olmaya yüz tuttu. 
Bu kapsamda projemiz, Kentplus  
Sitesi sakinleri arasında komşuluk 
ilişkilerinin gelişmesine katkı sağ-

ladı. Ayrıca organik nitelikli evsel 
atıklardan oluşan ilk gübrelerin, 
çiçek ekiminde kullanılması için 
organize ettiğimiz “Ekim Şenliği” 
etkinliğinde Kentplus Sitesi sakinle-
riyle iletişimimiz daha da güçlendi. 

“Çöpler Çiçek Olsun” projesi 
Ataşehir’deki diğer siteler için 

örnek oldu. Siteler projenin kendi-
lerinde de uygulanması için talepte 
bulundular. Ayrıca proje, yarattığı 
etki nedeniyle ulusal basında ilgiyle 
karşılandı. Bu gelişmeler projenin 
düşük maliyetine karşılık büyük bir 
PR değeri yarattığının en büyük 
göstergesi oldu.

Geri dönüşümden su yönetimi-
ne, atık su arıtmadan cadde 

sokakların temizlenmesine ve  
hatta enerjiye kadar birçok alanı 
kapsayan bir çevre fuarı IFAT. 147 
katılımcı ve 10 bini aşkın ziyaret-
çi ile 1966 yılında başlayan fuar 
bu yıl 170 ülkenin katılımıyla 138 
bin civarında ziyaretçiye ulaştı. 
IFAT’ın üstün özelliklerinden 
biri uluslararası katılımın yük-
sek düzeyde olması nedeniyle bu 
sektör için en önemli toplanma 
yeri olması. Örneğin bu yıl 230 
bin metrekare sergi alanında, 59 
ülkeden 3097 katılımcı ile çevre 
teknolojileri sektörü için yeni 
gelişmeler tanıtıldı. 

Almanya’dan sonra, en çok 
ziyaretçinin olduğu on ülke Avus-
turya, İtalya, İsviçre, Çin, Çek 
Cumhuriyeti, Hollanda, İspanya, 
Polonya, Danimarka ve Türkiye 
olarak sıralanıyor. 

Ataşehir Belediyesi olarak biz-
de sektördeki yenilikleri görmek, 
anlamak ve uygulama yapmak 
üzere bu fuarda ziyaretçi olarak 
yer aldık. Fuarın kapsamı çok 
daha geniş elbette ama biz daha 
çok belediye olarak yaptığımız 
çalışmalarla ilgili yeniliklere ağır-
lık verdik.  Örneğin Çöpler Çiçek 
Olsun projemizin evlerde uygula-
nabilirliği artırmak ve  bilgi almak 
üzere firma ziyareti yaptık.  Resto-
ran ve lokantalardan kaynaklanan 
hava kirliliği ile ilgili farklı çözüm 
yöntemlerini dinledik. Ataşehir 

sokaklarına yerleştirdiğimiz geri 
dönüşüm  ekipmanların daha 
fonksiyonel olması için araştırma-
lar yaptık.

Ayrıca İGEDDER (İstanbul 
Geri Dönüşümcüler Derneği) ile 
birlikte metal atık toplama ve 
ayrıştırma tesisini ziyaret ettik. 
Konuyla ilgili Almanya’daki uygu-
lamaları yerinde görme fırsatını 
yakaladık.

Dünyanın en 
büyüklerinden
IFAT, dünyanın en büyük 
çevre fuarlarından biri 
ve uluslararası katılımın 
yüksek oluşu nedeniyle 
sektörün en önemli 
toplanma yeri olma 
özelliğini taşıyor. Ataşehir 
Belediyesi olarak biz 
de yenilikleri görmek, 
anlamak ve uygulama 
yapmak üzere  IFAT 2016 
MÜNİH’i ziyaret ettik.

IFAT 2016’nın 230 bin metrekare sergi alanında, 
59 ülkeden 3097 katılımcı ile çevre teknolojileri 
sektörü için yeni gelişmeler tanıtıldı.
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Bağımlılar için
yeni bir başlangıç
yapma şansı
Madde bağımlılığı, Ataşehir gibi hızlı gelişen, 
hem İstanbul dışından hem içinden göç alan bir 
ilçe büyük bir sorun. İlçemizdeki bu sorunla 
mücadele için geçen yıl başlatılan ve kısa 
zamanda başarılı sonuçlar elde eden Yeni Hayat 
Projesi’ni projenin koordiatörü ve sosyolog Sinem 
Kubat’la konuştuk. 

Günümüzde madde bağımlılı-
ğı özellikle metropoller için 
giderek büyüyen bir prob-

lem. En riskli bölgeler de Ataşehir 
gibi hızlı gelişen, sürekli göç alan 
yerler. Ataşehir’deki riski ölçmek 
için yapılan anket çalışmalarının 
sonuçları, İlçe Emniyet Müdürlüğü 
verileri ve okul-aile birliklerinin 
talepleri de sorunun özellikle genç-
ler ve çocuklar arasında ne kadar 
arttığını gösteriyor zaten.

Bağımlılık sorunuyla mücadele 
etmek ve vatandaşları bilinçlendir-
mek için geçen yılın Ekim ayından 
beri bir proje sürdürülüyor: Yeni 
Hayat Projesi. Proje faaliyetlerini 
sürdürmek için Yeni Çamlıca Mahal-
lesi’nde Yeni Hayat Gençlik Merkezi 
açıldı. Alkol ve madde bağımlılığı ile 
mücadele kapsamında önleme ve 
rehabilitasyon hizmetleri verilen bu 
merkezden yalnızca risk grubunda-
ki 12-26 yaş grubundaki çocuk ve 
gençler değil aileler de yararlanıyor. 
Çünkü bağımlılık konusunda çocuk 
ve gençleri eğitmek kadar ebeveyn-
leri eğitmek de çok önemli. 

Yeni Hayat Gençlik Merkezi’n-
de sosyolog, psikolog ve sosyal 

hizmet danışmanlarının verdiği 
eğitim hizmetleri dışında psikodra-
ma faaliyetleri, hobi atölyelerindeki 
çalışmalar ve spor etkinlikleri de 
yapılıyor. Proje sadece bu merkez-
le sınırlı değil. Uzmanlar, Ataşe-
hir’deki kamu kurumları, okullar 
ve mahallelerde de çeşitli eğitim 
faaliyetlerini sürdürüyorlar. 

Ataşehir Belediyesi tarafından 
yürütülen, İstanbul Kalkınma Ajansı 
tarafından desteklenen, Ataşehir 
Kaymakamlığı ve Ataşehir İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün de proje or-
takları olduğu Yeni Hayat Projesi’nin 
iştirakçiliğini de Üsküdar Üniversite-
si yapıyor. Bir yıl sürmesi planlanan 
proje kapsamında Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi’nin yürekten desteği 
ile sekiz aylık süreçte hedeflenen 
rakamlara ulaşılmış durumda.Yeni 
Hayat Projesi Koordinatörü ve 
sosyolog Sinem Kubat, proje ve 
kurulan merkez hakkındaki soruları-
mızı yanıtladı.

Yeni Hayat Projesi’nin ortaya çık-
masında neler etkili oldu? Neden 
böyle bir işe girişildi?
Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım 

İşleri Müdürlüğü’nde meslek uz-
manları ailelerle görüşerek düzenli 
olarak durum tespit incelemeleri 
yapıyor. Böylece Ataşehir ilçesin-
deki bağımlılık riskinin varlığı ve 
dağılımı hakkında bilgiye ulaşmış 
oluyoruz. Buradan elde edilen ve-
riler 12-26 yaş grubundaki yaklaşık 
13 bin  genç ve ailesinin sosyo-eko-
nomik anlamda dezavantajlı grupta 
olduğunu gösteriyor.

Yeni Hayat Projesi Koordinatörü
Sinem Kubat
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Projenin merkezi
Yeni Çamlıca’da
Ataşehir Belediyesi’nin açtığı Yeni Hayat Gençlik 
Merkezi, Yeni Çamlıca Mahallesi’nde bulunu-
yor.Alkol ve madde bağımlılığı ile mücadele 
kapsamında önleme ve rehabilitasyon hizmetleri 
verilen merkezden 12-26 yaş grubundaki çocuklar 
ve gençlerle aileleri yararlanıyor.

Yine Ataşehir Belediyesi’nin 
2014’te İstanbul Kalkınma Ajan-
sı’nın desteğiyle yürüttüğü Ataşe-
hir Gençlik Merkezi projesi kapsa-
mında anket çalışmaları yapılmıştı. 
Bu anketin sonuçları da  Ataşehir 
için risk haritası çıkarılmasına 
yardımcı oldu. Yenisahra, Barbaros, 
Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Kayış-
dağı ve Ferhatpaşa mahallelerinin 
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Projenin merkezi
Yeni Çamlıca’da
Ataşehir Belediyesi’nin açtığı Yeni Hayat Gençlik 
Merkezi, Yeni Çamlıca Mahallesi’nde bulunu-
yor.Alkol ve madde bağımlılığı ile mücadele 
kapsamında önleme ve rehabilitasyon hizmetleri 
verilen merkezden 12-26 yaş grubundaki çocuklar 
ve gençlerle aileleri yararlanıyor.

Yine Ataşehir Belediyesi’nin 
2014’te İstanbul Kalkınma Ajan-
sı’nın desteğiyle yürüttüğü Ataşe-
hir Gençlik Merkezi projesi kapsa-
mında anket çalışmaları yapılmıştı. 
Bu anketin sonuçları da  Ataşehir 
için risk haritası çıkarılmasına 
yardımcı oldu. Yenisahra, Barbaros, 
Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Kayış-
dağı ve Ferhatpaşa mahallelerinin 
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risk altında bulunan gençler, aile-
sinde madde kullanımı olan genç 
ve çocuklar, daha önce madde 
kullanmış ve bırakmış gençler, suça 
itilen ve sokakta çalıştırılan gençler, 
ihmal ve istismara maruz kalmış 
çocuk ve gençlerle ebeveynlerine 
ulaşmak bizim için önemli.

Ebeveynleri eğitmek neden 
önemli?
Aile insanın yaşamında, psiko-so-
syal gelişiminde çok önemli bir 
yere sahip. Aile bireylerinin bir-
birleriyle kurduğu sevgi ve güven 
bağı güçlü değilse, madde kullanım 
riski artıyor. Sevgi ve güven duygu-
ları, aile içi iletişim, ebeveynlerin 
birbirleriyle kurduğu iletişim ve 
tutarlılık ergenlerin psiko-sosyal 
uyumunu doğrudan etkiliyor.

İyi dinleyici olmayan, çocuğunu 
anlamaya özen göstermeyen, kendi 
değerlerini sürekli ona empoze 
ederek, çocuğun kendi değerleri-

bağımlılık anlamında yüksek risk 
altında olduğu bilgisine bu sonuçlar 
sayesinde ulaşıldı. Zaten İlçe Emni-
yet Müdürlüğü’nün verileri de bu 
yerlerdeki riskin varlığını destekliyor.

Bunlara ek olarak Ataşehir 
ilçesindeki okullardaki çok sayıda 
okul-aile birliği de bu yönde talep-
te bulundu ve bunlar da projenin 
ortaya çıkmasında etkili oldu diye-
bilirim. Projeyi hayata geçirirken 
de sayın Ataşehir Belediye Başkanı 
Sayın Battal İlgezdi’nin büyük des-
teğini gördük.

Proje kapsamındaki hizmetleriniz 
dört başlıkta toplanıyor. Bunlardan 
biri de gençlere ve ebeveynlere 
çeşitli eğitimlerle destek verilme-
si. Eğitim verilecek kişiler hangi 
kriterlere göre belirleniyor?
Çalışmalar risk gruplarıyla yürütülü-
yor. Risk grubunda olan ve sos-
yo- ekonomik koşulları nedeniyle 
sosyal kültürel etkinliklere katılım 
olanakları sınırlı olan gençlere ulaş-
maya çalışıyoruz. 

Riskli davranışlarda bulunan 
akran grubu nedeniyle kendileri de 

Sportif faaliyetler
Gençler, Yeni Hayat Gençlik Merkezi’nde yer alan 
spor salonunda ve park içerisinde yer alan halı 
sahada spor eğitmeni eşliğinde spor yapabiliyor-
lar. Merkezdeki spor aktivitelerine ilgi büyük.
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ni geliştirmesine fırsat tanımayan 
ebeveynler çocuklarıyla ilerleyen 
süreçte sorun yaşıyor. Bu sebepler-
le ebeveyn eğitimlerine hem kendi 
tutumları hem de gençlere yakla-
şım konusunda farkındalık sağlaya-
bilmeleri adına destek olabilmek 
için önem veriyoruz. 

Ebeveynler çocuklarının madde 
bağımlısı olduğunu nasıl anlaya-
bilir? Böyle bir şeyin anlaşılması 
durumunda anne babalar nasıl 
davranmalı?
Çocuğu ile ilgilenen ve onu göz-
lemleyebilen ebeveyn, bağımlılığın 
fiziksel ve ruhsal belirtilerini daha 
kısa zamanda görebilir. Örneğin 
okuldan kaçma davranışı fazlaysa, 
ders başarısında bir anda düşüş 
görülüyorsa aile durumu sorgula-
malı ve arkadaş çevresi hakkında 
bilgi edinmeli.

Dikkat eksikliği, sıkıntı, mutsuz-
luk, şiddete yönelim, gerginlik, hu-
zursuzluk, duygu durum değişiklik-
leri, gerçek dışı düşünce ve hisler, 
ruhsal belirtiler olarak sıralanabilir. 
Fiziksel belirtiler ise kas ve karın 
ağrıları, bulantı, kusma, halsizlik, 
uyku bozukluğu, konuşma yeti-
sinde zayıflama, his kaybı, nefes 
almada zorlanma ve titremedir.

Bunun yanı sıra bağımlı çocuk 
ya da genç, ailesinden ve arkadaş-
larından uzaklaşır, farklı arkadaş 
grupları ile zaman geçirmeye baş-
lar. Yoksunluk döneminde kendisi-
ne ve çevresine ciddi zararlar verir. 
Zamanını madde arayışı ve temini-
ne harcadığı için farklı bir faaliyette 
bulunmaz.  Mevcut parasını bitirir 
ve sonrasında hırsızlık, gasp ve 
yankesicilik gibi suçlara sürüklenir.

Çocuğun bağımlı olduğunu an-

lama ilk aşama. Bundan sonrası da 
çok önemli. Bazı anne babalar bu 
durumu fark ettiği zaman kabulle-
nememe, kendini ve eşini suçlama, 
tartışmalar, hayalkırıklığı, çaresizlik 
duygusu, öfke, çocuğu suçlayan 
ve aşağılayan tarzda konuşma 
ve uç kararlar alma gibi hatalar 
yapıyorlar.

Ebeveynler bunların yerine ço-
cukla iletişim kalitesini arttırmaya 
çalışmalı. Çocuğuna karşı geliştir-

diği olumsuz duygularını kontrol 
ederek aslında kabahatin kimsede 
olmadığını, sorunun çocukla ara-
sındaki ilişkide olduğunu kabulle-
nerek, her şeye yeniden başlamayı 
düşünmeli ve ümitsizliği bir kenara 
bırakmalılar.  

Çocuklarının sorumluluk alma-
sını sağlamaları, madde kullanım 
davranışını değiştirmeye yönelik 
yeni beceriler kazanmasına destek 
olmaları da çok önemli. Ebevey-

nin, çatışmaları çözme yöntemleri 
konusunda kendisini geliştirmesi 
ve bağımlılıkla baş etmenin ve 
davranış değiştirmenin  bir süreç 
olduğunu bilerek, kabul ederek 
beklentilerini düşürmesi gerek-
lidir.  Değişimin zaman aldığını 
kabul etmeli ve bu zamanı hem 
kendilerine  hem de çocuklarına  
tanımaları lazım. Ve bu süreçte 
çocuğunun olumlu davranışlarının 
desteklenmesine ve çocuğunun 

Çocuğun bağımlı olduğunu anlayan bazı anne 
babalar kabullenememe, kendini ve eşini 

suçlama, hayalkırıklığı, çaresizlik duygusu, öfke, 
çocuğu suçlayan ve aşağılayan tarzda konuşma ve 
uç kararlar alma gibi hatalar yapıyorlar.
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uyumunu doğrudan etkiliyor.
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anlamaya özen göstermeyen, kendi 
değerlerini sürekli ona empoze 
ederek, çocuğun kendi değerleri-
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altında olduğu bilgisine bu sonuçlar 
sayesinde ulaşıldı. Zaten İlçe Emni-
yet Müdürlüğü’nün verileri de bu 
yerlerdeki riskin varlığını destekliyor.

Bunlara ek olarak Ataşehir 
ilçesindeki okullardaki çok sayıda 
okul-aile birliği de bu yönde talep-
te bulundu ve bunlar da projenin 
ortaya çıkmasında etkili oldu diye-
bilirim. Projeyi hayata geçirirken 
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Sayın Battal İlgezdi’nin büyük des-
teğini gördük.

Proje kapsamındaki hizmetleriniz 
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biri de gençlere ve ebeveynlere 
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si. Eğitim verilecek kişiler hangi 
kriterlere göre belirleniyor?
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sosyal kültürel etkinliklere katılım 
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akran grubu nedeniyle kendileri de 
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ni geliştirmesine fırsat tanımayan 
ebeveynler çocuklarıyla ilerleyen 
süreçte sorun yaşıyor. Bu sebepler-
le ebeveyn eğitimlerine hem kendi 
tutumları hem de gençlere yakla-
şım konusunda farkındalık sağlaya-
bilmeleri adına destek olabilmek 
için önem veriyoruz. 

Ebeveynler çocuklarının madde 
bağımlısı olduğunu nasıl anlaya-
bilir? Böyle bir şeyin anlaşılması 
durumunda anne babalar nasıl 
davranmalı?
Çocuğu ile ilgilenen ve onu göz-
lemleyebilen ebeveyn, bağımlılığın 
fiziksel ve ruhsal belirtilerini daha 
kısa zamanda görebilir. Örneğin 
okuldan kaçma davranışı fazlaysa, 
ders başarısında bir anda düşüş 
görülüyorsa aile durumu sorgula-
malı ve arkadaş çevresi hakkında 
bilgi edinmeli.

Dikkat eksikliği, sıkıntı, mutsuz-
luk, şiddete yönelim, gerginlik, hu-
zursuzluk, duygu durum değişiklik-
leri, gerçek dışı düşünce ve hisler, 
ruhsal belirtiler olarak sıralanabilir. 
Fiziksel belirtiler ise kas ve karın 
ağrıları, bulantı, kusma, halsizlik, 
uyku bozukluğu, konuşma yeti-
sinde zayıflama, his kaybı, nefes 
almada zorlanma ve titremedir.

Bunun yanı sıra bağımlı çocuk 
ya da genç, ailesinden ve arkadaş-
larından uzaklaşır, farklı arkadaş 
grupları ile zaman geçirmeye baş-
lar. Yoksunluk döneminde kendisi-
ne ve çevresine ciddi zararlar verir. 
Zamanını madde arayışı ve temini-
ne harcadığı için farklı bir faaliyette 
bulunmaz.  Mevcut parasını bitirir 
ve sonrasında hırsızlık, gasp ve 
yankesicilik gibi suçlara sürüklenir.

Çocuğun bağımlı olduğunu an-

lama ilk aşama. Bundan sonrası da 
çok önemli. Bazı anne babalar bu 
durumu fark ettiği zaman kabulle-
nememe, kendini ve eşini suçlama, 
tartışmalar, hayalkırıklığı, çaresizlik 
duygusu, öfke, çocuğu suçlayan 
ve aşağılayan tarzda konuşma 
ve uç kararlar alma gibi hatalar 
yapıyorlar.

Ebeveynler bunların yerine ço-
cukla iletişim kalitesini arttırmaya 
çalışmalı. Çocuğuna karşı geliştir-

diği olumsuz duygularını kontrol 
ederek aslında kabahatin kimsede 
olmadığını, sorunun çocukla ara-
sındaki ilişkide olduğunu kabulle-
nerek, her şeye yeniden başlamayı 
düşünmeli ve ümitsizliği bir kenara 
bırakmalılar.  

Çocuklarının sorumluluk alma-
sını sağlamaları, madde kullanım 
davranışını değiştirmeye yönelik 
yeni beceriler kazanmasına destek 
olmaları da çok önemli. Ebevey-

nin, çatışmaları çözme yöntemleri 
konusunda kendisini geliştirmesi 
ve bağımlılıkla baş etmenin ve 
davranış değiştirmenin  bir süreç 
olduğunu bilerek, kabul ederek 
beklentilerini düşürmesi gerek-
lidir.  Değişimin zaman aldığını 
kabul etmeli ve bu zamanı hem 
kendilerine  hem de çocuklarına  
tanımaları lazım. Ve bu süreçte 
çocuğunun olumlu davranışlarının 
desteklenmesine ve çocuğunun 

Çocuğun bağımlı olduğunu anlayan bazı anne 
babalar kabullenememe, kendini ve eşini 

suçlama, hayalkırıklığı, çaresizlik duygusu, öfke, 
çocuğu suçlayan ve aşağılayan tarzda konuşma ve 
uç kararlar alma gibi hatalar yapıyorlar.
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yeniden kendini bulmasına yardım-
cı olmaları gerekir.

Projeyi hayata geçirdiğinizden 
beri kaç kişiye ulaşıldı? 
11 bin kişiye ulaşılması hedeflenen 
ve 1 Ekim 2015’te faaliyetlerine 
başlayan Yeni Hayat Projesi’nin 12 
ay sürmesi planlandı. Sekizinci ayda 
yaklaşık 11 bin 600 kişiye ulaşarak 
hedeflenen sayıyı geçtik. 

Örneğin 2 Mart-26 Mayıs 2016 
tarihleri arasında yaptığımız okul 
seminer programıyla 8900 kişiye 
ulaşıldı. Yapılan ebeveyn seminer-
leri, proje ekibindeki psikologları-
mızın yaptığı öfke ile başa çıkma, 
iletişim becerileri, hayır diyebilme 
grup çalışmaları, bireysel görüşme-

ler ve gençlere verilen seminerlerle 
ve psikodramatistimizin yapmış 
olduğu grup çalışmalarıyla yaklaşık 
2000 kişiye ulaşıldı. Bunun yanısıra 
Yeni Hayat Gençlik Merkezi’ndeki 
spor faaliyetleri, maket ve seramik 
atölyeleri, çağrı merkezi ile sosyal 
destek ve danışmanlık hizmetleri 
kapsamında yaklaşık 600 kişiyle 
iletişim kuruldu.
Madde bağımlılığının metropol-
lerde daha yaygın olduğunu bili-
yoruz. Bağımlılıklar hangi koşul-

Sosyo-ekonomik koşullarının 
yetersizliği nedeniyle sosyal 

kültürel, etkinliklere katılım ola-
nakları  sınırlı olan gençler. 

1
Örgün öğrenime devam eden, 
bağımlılıkla karşılaşmamış 

olsa da riskli davranışlarda bulunan 
akran grubu nedeniyle risk altında 
bulunan gençler.

2

Şu anda herhangi bir madde 
kullanmıyor olsa bile daha 

önce madde kullanıp bırakan 
gençler.

4

Örgün öğrenime devam eden 
yoksul öğrenciler.7

Aile üyelerinde madde kulla-
nımı daha önce tespit edilmiş 

gençler ve çocuklar.
3

6 Ailesi ve yakınları tarafından 
ihmal edilip yalnız bırakılan 

çocuklar ve gençlerle, istismara 
maruz kalanlar.

5 Yasak olmasına rağmen sokak-
larda çalışmak zorunda bırakı-

lan ve/veya suça itilen gençler ve 
çocuklar.

MADDE BAĞIMLILIĞI 
RİSK GRUPLARI

Seramik ve maket atölyeleri
Yeni Hayat Gençlik Merkezi’ndeki seramik ve maket 
bölümlerinden oluşan hobi atölyeleri de çok ilgi 
görüyor. Atölye eğitimlerine katılan gençler ve 
çocuklar, uzmanlar tarafından belirleniyor.
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larda daha yaygın hale geliyor?
Araştırmalara göre bağımlılık 
riskini yaratan birçok şey var. Psi-
kolojik, kalıtımsal, sosyo-kültürel, 
çevresel etkenler, aile ve akran 
etkisi gibi birçok faktör bağımlılık 
riskini yaratabiliyor.

Ruhsal sorunları ya da bağım-
lılığı olan ebeveynin bulunduğu 
kaotik aileler, ebeveyn-çocuk ara-
sında sevgi, güven ve ilgi eksikliği 
bulunan aileler, sınıfta aşırı utan-
gaçlık ya da şiddet içeren davra-
nışlarda bulunan, okul başarısında 
belirgin bir düşüş gözlenen, yaşam 
becerilerileri zayıf olan, olumsuz 
davranışlar sergileyen arkadaş/
akran grupları ile daha fazla zaman 
geçiren ve okul, iş, aile ortamların-
da ve mahalle çevresinde madde 
kullanımının onaylanması, bağımlı-
lığı yaygınlaştıran etmenler olarak 
karşımıza çıkıyor.

Bunun yanı sıra sosyalleşme 
sorunları, hayır diyememe, sınır be-
lirleyememe, risk alıcı davranışlarda 
bulunma, kişilik özellikleri ve sorun 
çözme becerilerinde yetersizlik gibi 
etmenler de bağımlılığın gelişmesi 
ve yaygınlaşmasındaki etmenler 
arasındadır diyebiliriz. 

Ataşehir bağımlılık konusunda ne 
durumda sizce? İstanbul’un diğer 
ilçeleriyle bir karşılaştırma yapma 
imkanı var mı?
Ataşehir göç alan ve  göçle büyüyen 
bir ilçe.  Diğer ilçelerdeki kentsel 
dönüşümler nedeniyle de İstanbul 
içindeki yer değiştirmelerde de 
tercih edilen, büyüyen bir ilçe. Bu 
açıdan bakıldığında göç varsa aileler 
tüm riskleriyle de taşınıyor demektir.  
Genellikle bu bölgede dezavantajlı 
aile ve gruplar, Doğu’dan göç eden 
aileler ve Roman aileleridir. Eğitim 
seviyesi düşük, yaşam becerileri ko-
nusunda yetersiz, sosyo-ekonomik 
anlamda dezavantajlı ve sosyo-kül-

Tiyatro ve bağımlılıkla mücadele
Tiyatronun psikolojik tedavi için kullanıldığı 

psikodrama faaliyetleri de bağımlılıkla mücade-
lede çok etkili. Yeni Hayat Projesi kapsamında 

da uzmanların tespit ettiği gençler ve aileleriyle 
psikodrama faaliyetleri sürdürülüyor.

türel hayata katımları çok az olduğu 
görülen aileler, bu riskler ile kent 
yaşamıyla yüzleşmekte ve kentin 
riskleriyle de başetmek zorunda kal-
maktalar. Yoksulluk ve sosyo-ekono-
mik dezavantaj üzerinden düşünülür 
ve kıyaslama yapılırsa, yoksullukla 
mücadele eden mahallelerde ba-
ğımlılık oranının daha yüksek olduğu 
söylenebilir. 

Projeyi anlatan broşürlerinizden 
birinde hedef kitlenizin 12-26 yaşı 

arası gençler ve aileleri olduğu 
yazıyor. Buradan, bağımlılık yaşı-
nın 12’ye kadar düştüğü sonucu 
çıkarabilir miyiz?
Projedeki yaş grubu UNESCO krite-
lerine göre ergenlik yaş grubu ola-
rak belirlenen kriterdir. Bunun yanı 
sıra, bağımlılık yaşının 12’ye hatta 
10 yaşına kadar düştüğü söyleye-
biliriz. Bazı ailelerle yapılan görüş-
melerde çocuklarının 10 yaşında 
madde kullanmaya başladığını ifade 
edenler oldu. 
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yeniden kendini bulmasına yardım-
cı olmaları gerekir.

Projeyi hayata geçirdiğinizden 
beri kaç kişiye ulaşıldı? 
11 bin kişiye ulaşılması hedeflenen 
ve 1 Ekim 2015’te faaliyetlerine 
başlayan Yeni Hayat Projesi’nin 12 
ay sürmesi planlandı. Sekizinci ayda 
yaklaşık 11 bin 600 kişiye ulaşarak 
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seminer programıyla 8900 kişiye 
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mızın yaptığı öfke ile başa çıkma, 
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grup çalışmaları, bireysel görüşme-

ler ve gençlere verilen seminerlerle 
ve psikodramatistimizin yapmış 
olduğu grup çalışmalarıyla yaklaşık 
2000 kişiye ulaşıldı. Bunun yanısıra 
Yeni Hayat Gençlik Merkezi’ndeki 
spor faaliyetleri, maket ve seramik 
atölyeleri, çağrı merkezi ile sosyal 
destek ve danışmanlık hizmetleri 
kapsamında yaklaşık 600 kişiyle 
iletişim kuruldu.
Madde bağımlılığının metropol-
lerde daha yaygın olduğunu bili-
yoruz. Bağımlılıklar hangi koşul-

Sosyo-ekonomik koşullarının 
yetersizliği nedeniyle sosyal 

kültürel, etkinliklere katılım ola-
nakları  sınırlı olan gençler. 

1
Örgün öğrenime devam eden, 
bağımlılıkla karşılaşmamış 

olsa da riskli davranışlarda bulunan 
akran grubu nedeniyle risk altında 
bulunan gençler.

2

Şu anda herhangi bir madde 
kullanmıyor olsa bile daha 

önce madde kullanıp bırakan 
gençler.

4

Örgün öğrenime devam eden 
yoksul öğrenciler.7

Aile üyelerinde madde kulla-
nımı daha önce tespit edilmiş 

gençler ve çocuklar.
3

6 Ailesi ve yakınları tarafından 
ihmal edilip yalnız bırakılan 

çocuklar ve gençlerle, istismara 
maruz kalanlar.

5 Yasak olmasına rağmen sokak-
larda çalışmak zorunda bırakı-

lan ve/veya suça itilen gençler ve 
çocuklar.

MADDE BAĞIMLILIĞI 
RİSK GRUPLARI

Seramik ve maket atölyeleri
Yeni Hayat Gençlik Merkezi’ndeki seramik ve maket 
bölümlerinden oluşan hobi atölyeleri de çok ilgi 
görüyor. Atölye eğitimlerine katılan gençler ve 
çocuklar, uzmanlar tarafından belirleniyor.
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larda daha yaygın hale geliyor?
Araştırmalara göre bağımlılık 
riskini yaratan birçok şey var. Psi-
kolojik, kalıtımsal, sosyo-kültürel, 
çevresel etkenler, aile ve akran 
etkisi gibi birçok faktör bağımlılık 
riskini yaratabiliyor.

Ruhsal sorunları ya da bağım-
lılığı olan ebeveynin bulunduğu 
kaotik aileler, ebeveyn-çocuk ara-
sında sevgi, güven ve ilgi eksikliği 
bulunan aileler, sınıfta aşırı utan-
gaçlık ya da şiddet içeren davra-
nışlarda bulunan, okul başarısında 
belirgin bir düşüş gözlenen, yaşam 
becerilerileri zayıf olan, olumsuz 
davranışlar sergileyen arkadaş/
akran grupları ile daha fazla zaman 
geçiren ve okul, iş, aile ortamların-
da ve mahalle çevresinde madde 
kullanımının onaylanması, bağımlı-
lığı yaygınlaştıran etmenler olarak 
karşımıza çıkıyor.

Bunun yanı sıra sosyalleşme 
sorunları, hayır diyememe, sınır be-
lirleyememe, risk alıcı davranışlarda 
bulunma, kişilik özellikleri ve sorun 
çözme becerilerinde yetersizlik gibi 
etmenler de bağımlılığın gelişmesi 
ve yaygınlaşmasındaki etmenler 
arasındadır diyebiliriz. 

Ataşehir bağımlılık konusunda ne 
durumda sizce? İstanbul’un diğer 
ilçeleriyle bir karşılaştırma yapma 
imkanı var mı?
Ataşehir göç alan ve  göçle büyüyen 
bir ilçe.  Diğer ilçelerdeki kentsel 
dönüşümler nedeniyle de İstanbul 
içindeki yer değiştirmelerde de 
tercih edilen, büyüyen bir ilçe. Bu 
açıdan bakıldığında göç varsa aileler 
tüm riskleriyle de taşınıyor demektir.  
Genellikle bu bölgede dezavantajlı 
aile ve gruplar, Doğu’dan göç eden 
aileler ve Roman aileleridir. Eğitim 
seviyesi düşük, yaşam becerileri ko-
nusunda yetersiz, sosyo-ekonomik 
anlamda dezavantajlı ve sosyo-kül-

Tiyatro ve bağımlılıkla mücadele
Tiyatronun psikolojik tedavi için kullanıldığı 

psikodrama faaliyetleri de bağımlılıkla mücade-
lede çok etkili. Yeni Hayat Projesi kapsamında 

da uzmanların tespit ettiği gençler ve aileleriyle 
psikodrama faaliyetleri sürdürülüyor.

türel hayata katımları çok az olduğu 
görülen aileler, bu riskler ile kent 
yaşamıyla yüzleşmekte ve kentin 
riskleriyle de başetmek zorunda kal-
maktalar. Yoksulluk ve sosyo-ekono-
mik dezavantaj üzerinden düşünülür 
ve kıyaslama yapılırsa, yoksullukla 
mücadele eden mahallelerde ba-
ğımlılık oranının daha yüksek olduğu 
söylenebilir. 

Projeyi anlatan broşürlerinizden 
birinde hedef kitlenizin 12-26 yaşı 

arası gençler ve aileleri olduğu 
yazıyor. Buradan, bağımlılık yaşı-
nın 12’ye kadar düştüğü sonucu 
çıkarabilir miyiz?
Projedeki yaş grubu UNESCO krite-
lerine göre ergenlik yaş grubu ola-
rak belirlenen kriterdir. Bunun yanı 
sıra, bağımlılık yaşının 12’ye hatta 
10 yaşına kadar düştüğü söyleye-
biliriz. Bazı ailelerle yapılan görüş-
melerde çocuklarının 10 yaşında 
madde kullanmaya başladığını ifade 
edenler oldu. 



Salondayız. Üzerinde Atatürk resmi olan ve özel günlerde 
kullandığı kravatını eliyle düzeltiyor. “Hazırım, tamam, 

başlayalım” diyor. Başlıyoruz. 73 yaşındaki Kazım Çuğali, 
Kars’taki gençlik zamanlarını, Hoşgülen Hanım’ı nasıl kaçırıp 

evlendiğini, öğretmenlik yaptığı yılları ve Kayışdağı’nı 
anlatmak için ses kayıt cihazına eğiliyor. 
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İkinci Dünya Savaşı’nın son-
larıydı. İstanbul’da tifüs sal-
gını başlamıştı. Kapalıçarşı 

yanmıştı. Diyarbakır-Batman 
demiryolu açılmıştı. Şeker fiya-
tı 5 liradan 2 liraya indirilmişti. 
Aynı yıl devlet, yoksullara 
ucuz ekmek verilmesini karar-
laştırdı. Bütün bunlar 1943’te 
yaşandı. Aynı yılın Mayıs’ında 
Ayşe adlı bir kadın, Kars’ın 
Hacıhalil Köyü’nde telaşsız 
bir doğum yaptı. Bebeğin 
kulağına üç kere ismi okundu, 
adı Kazım oldu. 

Baba Kamil Bey toprak 
ağasıydı. İki eşi, 13 çocuğu ve 
kocaman bir evi vardı. Açlık, 
kıtlık görmedi o topraklarda 
kimse. İki annenin, isimlerin 
karıştırıldığı bir sürü çocu-
ğun bulunduğu evde ses de eksik 
olmazdı: “Bayağı kalabalık bir ailey-
dik. Babamın iki eşi vardı. Birinden 
altı, diğerinden yedi çocuğu vardı. 
Herkes kendisini doğuran anneye 
‘anne’, diğerine ‘cici anne’ derdi. 
Bazı kardeşlerimizle annelerimiz ay-
rıydı ama hiçbiriyle ayrımız gayrımız 
olmadı. Hiç olmadı. Ne yaptıysak 
birlikte yaptık, birlikte bölüştük, 
birlikte güldük. İnanır mısınız, çok 
iyi hatırlıyorum, iki kadın arasında 
hiç rekabet olmadı. Hiçbir konuda 
birbiriyle yarış içinde olmadılar. 
Annem, zaten cici annemi yani 

kumasını kendi eliyle seçti. Annem, 
cici annemden bayağı büyüktü. 
Babam çok zengin, cici annem çok 
fakirdi. Babamın malı mülkü olduğu 
için istediği her şeyi yapabilirdi. O 
dönemde bu tür şeyler olabilirdi, 
kimse de yadırgamazdı. Babam o 
gücüyle ikinci eşini aldı. Cici an-
nemin ismi Türkan’dı. Cici annem 
bize geldiğinde daha önce annemin 
yaptığı işlerin tamamını üstlendi. 
Bizi alır, götürür, yıkar, yedirir, içirir, 
uyuturdu. Hiçbir çocuğa yabancı 
gibi davranmadı. Biz de onu yabancı 
biri olarak görmedik. Annem ölünce 

cici annem, öz-üvey ayırt 
etmeyip her çocuğa gözü 
gibi baktı.”

Kamil Ağa otoriter, 
sert bir adamdı. Her sözü 
evin içinde ve dışında emir 
olarak algılanır, yerine 
getirilirdi:

“Çok arazimiz vardı o 
dönemde. Bütün kardeşle-
rimle beraber olur, topra-
ğa girişir, onu bir güzel iş-
lerdik. O zamanlar traktör 

1970 
Kazım ve Hoşgüzel Çuğali, 1969’dan 
itibaren hayatı paylaşıyor. 

1970 
Evlilikleri Kars’ta başlayan Çuğali 
çifti, 47 yıllık beraberliklerinde acı, 
tatlı birçok olay yaşadı. 



Salondayız. Üzerinde Atatürk resmi olan ve özel günlerde 
kullandığı kravatını eliyle düzeltiyor. “Hazırım, tamam, 

başlayalım” diyor. Başlıyoruz. 73 yaşındaki Kazım Çuğali, 
Kars’taki gençlik zamanlarını, Hoşgülen Hanım’ı nasıl kaçırıp 

evlendiğini, öğretmenlik yaptığı yılları ve Kayışdağı’nı 
anlatmak için ses kayıt cihazına eğiliyor. 

AİLE ALBÜMÜ

Kars’tan Kayışdağı’na  
bir aşk hikayesi

ORHAN GÖKSEVER

6362

Kars’tan Kayışdağı’na  
bir aşk hikayesi

6362

İkinci Dünya Savaşı’nın son-
larıydı. İstanbul’da tifüs sal-
gını başlamıştı. Kapalıçarşı 

yanmıştı. Diyarbakır-Batman 
demiryolu açılmıştı. Şeker fiya-
tı 5 liradan 2 liraya indirilmişti. 
Aynı yıl devlet, yoksullara 
ucuz ekmek verilmesini karar-
laştırdı. Bütün bunlar 1943’te 
yaşandı. Aynı yılın Mayıs’ında 
Ayşe adlı bir kadın, Kars’ın 
Hacıhalil Köyü’nde telaşsız 
bir doğum yaptı. Bebeğin 
kulağına üç kere ismi okundu, 
adı Kazım oldu. 

Baba Kamil Bey toprak 
ağasıydı. İki eşi, 13 çocuğu ve 
kocaman bir evi vardı. Açlık, 
kıtlık görmedi o topraklarda 
kimse. İki annenin, isimlerin 
karıştırıldığı bir sürü çocu-
ğun bulunduğu evde ses de eksik 
olmazdı: “Bayağı kalabalık bir ailey-
dik. Babamın iki eşi vardı. Birinden 
altı, diğerinden yedi çocuğu vardı. 
Herkes kendisini doğuran anneye 
‘anne’, diğerine ‘cici anne’ derdi. 
Bazı kardeşlerimizle annelerimiz ay-
rıydı ama hiçbiriyle ayrımız gayrımız 
olmadı. Hiç olmadı. Ne yaptıysak 
birlikte yaptık, birlikte bölüştük, 
birlikte güldük. İnanır mısınız, çok 
iyi hatırlıyorum, iki kadın arasında 
hiç rekabet olmadı. Hiçbir konuda 
birbiriyle yarış içinde olmadılar. 
Annem, zaten cici annemi yani 

kumasını kendi eliyle seçti. Annem, 
cici annemden bayağı büyüktü. 
Babam çok zengin, cici annem çok 
fakirdi. Babamın malı mülkü olduğu 
için istediği her şeyi yapabilirdi. O 
dönemde bu tür şeyler olabilirdi, 
kimse de yadırgamazdı. Babam o 
gücüyle ikinci eşini aldı. Cici an-
nemin ismi Türkan’dı. Cici annem 
bize geldiğinde daha önce annemin 
yaptığı işlerin tamamını üstlendi. 
Bizi alır, götürür, yıkar, yedirir, içirir, 
uyuturdu. Hiçbir çocuğa yabancı 
gibi davranmadı. Biz de onu yabancı 
biri olarak görmedik. Annem ölünce 

cici annem, öz-üvey ayırt 
etmeyip her çocuğa gözü 
gibi baktı.”

Kamil Ağa otoriter, 
sert bir adamdı. Her sözü 
evin içinde ve dışında emir 
olarak algılanır, yerine 
getirilirdi:

“Çok arazimiz vardı o 
dönemde. Bütün kardeşle-
rimle beraber olur, topra-
ğa girişir, onu bir güzel iş-
lerdik. O zamanlar traktör 

1970 
Kazım ve Hoşgüzel Çuğali, 1969’dan 
itibaren hayatı paylaşıyor. 

1970 
Evlilikleri Kars’ta başlayan Çuğali 
çifti, 47 yıllık beraberliklerinde acı, 
tatlı birçok olay yaşadı. 



6564

AİLE ALBÜMÜ

yok... Gece-gündüz kan ter içinde 
ellerimizle toprağı sürerdik. Babam 
bizi hiç boş bırakmazdı.  Kışın okula 
gidiyor, her fırsatta toprakla ilgile-
niyor, babamıza yardım ediyorduk. 
Kars’ın okuma-yazma oranı her 
zaman yüksek olmuştur. Herkes 
okumaya çalışır. Babam bizim oku-
mamızı pek istemezdi. Toprağınız 
var, burada duruyor işte, ne gerek 
var derdi. Koca ailede ben ve 
kardeşim öğretmen olmak istedik. 
Köyümüze öğretmenler geliyordu. 
Onlara izliyordum küçükken. Köy 
Enstitüleri’nden mezunlardı, on 
parmaklarında on hüner vardı. Hem 
öğretmendiler, hem çiftçiydiler, 
hem marangozdular, her şeylere 
yetenekleri vardı. Ama kardeşimle 
benim gözümde onlar acayip öğ-
retmenlerdi işte. Köyümüzdeki bir 
öğretmenden çok etkilenmiştim. 
İnsanlar ona çok saygı duyuyordu. 
Bir de evet topraklarımız genişti, 
o sırada hepimize yeterdi. Ama 
bir gün arazi parçalanacaktı, her 
bir kardeşe bölünecek, miras için 
belki de herkes birbirine girecek, 
gelecekte sıkıntı yaşanacaktı. Ben 
istemiyordum böyle şeylerin orta-
sında kalmayı. Kendime farklı bir 
yol çizmek, biraz da galiba gelece-

1971 

Kazım Çuğacı 
(sağdaki), 

öğretmenliğe ilk 
kez Gaziantep’te 

başladı. O 
dönemde, 

kendisi gibi 
dışarıdan gelen 

meslektaşlarıyla 
aynı evde kaldı. 

1968 

Gençliklerinde ikisi de 
okumayı çok istedi. 
Kazım Bey herhalde 
Hoşgüzel Hanım’dan 
daha şanslıydı. Öyle 
olmasaydı Hoşgüzel 
Hanım “Şu hayatta en 
çok istediğim şeydi 
okumak” demezdi.
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1976 

1977 

Kazım Çuğali (soldan 
ikinci), Gaziantep’in 
hemen her köyünde 

çalıştı. Oğuzeli kazasına 
bağlı Yazılı köyünde 
başlayan eğitmenlik 
hayatı tam 24 sürdü. 

Kazım ve Hoşgüzel 
çifti, Gaziantep’te bu 
fotoğrafı çektirdikten 1 
yıl sonra Kayışdağı’na 
taşındı. 

ği kurtarmak için öğretmen olmak 
istedim.”

Okumayı çok isteyen Kazım 
Bey, nasıl olduysa ortaokulday-
ken ikmale kaldı. Herkesin bir üst 
sınıfa geçip kendisinin kalmasına 
çok üzüldü. Öğretmeni nedenini 
sorunca birden ağlamaya başladı. 
Sınava gireceği gün babası ekinle-
rin biçilmesi gerektiğini söylemişti. 
Önce toprak, sonra sınav. Babası o 
işleri pek bilmiyordu. Yine de ba-
basının dediğini yaptı. Bu yüzden 
sınava giremediğini itiraf etti öğ-
retmenine. Öğretmeni onun başını 
okşadı, gel dedi. Birlikte bir dilekçe 
yazdılar, İlçe Milli Eğitim’e, dediler 
ki durum böyle, böyle... Bir sınav 
hakkı daha verildi Kazım Bey’e. 
Ortaokulu bitirdikten sonra liseye 
gitti. 1964’te lise diplomasını aldık-
tan sonra öğretmen olabilmek içir 
gereken dersleri verdi. 1968 yılında 
elinde artık bir öğretmen diplo-
ması vardı Kazım Bey’in. İlk tayini 
Gaziantep’e çıktı. Oğuzeli kazasına 
bağlı Yazılı Köyü’nde çocuklara eği-
tim verdiğinde 25 yaşındaydı. Aynı 
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Kazım Çuğali (soldan 
ikinci), Gaziantep’in 
hemen her köyünde 
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bağlı Yazılı köyünde 
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istedim.”

Okumayı çok isteyen Kazım 
Bey, nasıl olduysa ortaokulday-
ken ikmale kaldı. Herkesin bir üst 
sınıfa geçip kendisinin kalmasına 
çok üzüldü. Öğretmeni nedenini 
sorunca birden ağlamaya başladı. 
Sınava gireceği gün babası ekinle-
rin biçilmesi gerektiğini söylemişti. 
Önce toprak, sonra sınav. Babası o 
işleri pek bilmiyordu. Yine de ba-
basının dediğini yaptı. Bu yüzden 
sınava giremediğini itiraf etti öğ-
retmenine. Öğretmeni onun başını 
okşadı, gel dedi. Birlikte bir dilekçe 
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ki durum böyle, böyle... Bir sınav 
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gitti. 1964’te lise diplomasını aldık-
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tim verdiğinde 25 yaşındaydı. Aynı 
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yılın yaz aylarında tatil 
için döndüğü köyün-
de Hoşgüzel Hanım’a 
vuruldu:

“Köy Enstitüleri 
yeni kaldırılmış ama 
bütün öğretmenler 
hala çok popülerdi 
o yıllarda. Ben o yaz 
köye o popülerlikle 
döndüm işte. Hoş-
güzel çok güzel bir 
kadındı. Onu görür 
görmez aşık olmuş-
tum. Hoşgüzel’i iste-
dik. Annesi yok, dedi. 
Biri demiş ki annesine 
‘Çocuk öğretmen, 
kızın rahat eder, ver. Kadın da ne 
olacak öğretmen olsa, acından 
ölür iki gün sonra. Vermedi. Sonra 
bir akrabamızı devreye soktuk. 
Adam gitti kızı istemeye. Ama çok 
tuhaf bir şey oldu, adam kızı bana 
isteyeceğine kendi oğluna istemiş. 
Sonra araya girdik. Hayır biz isti-
yoruz dedik. Hoşgüzel’in annesi 
ne o adamın oğluna verdi kızını 
ne de bana. Yok size kız mız dedi, 

1978 
Kazım Çuğali, 
Kayışdağı İlkokulu’na 
müdür olarak tayin 
olduktan sonra birçok 
çocukla yakından 
ilgilenmiş. “Sınıflar 
inanılmazdı” diyor, 
“70-80 kişi vardı bazı 
sınıflarda. Öğrencilerin 
isimlerini öğreninceye 
kadar yıl biterdi.”

kapıyı kapattı.”
Başarısız kız isteme girişimin-

den sonra baba Kamil Bey sinirle-
nip komşu köylerden oğluna bir 
kız bakmaya gitti. Birini beğendi, 
oğluna “Bununla evleneceksin” 
dedi. Babasının dediği her şeyin 
o zamanlar emir olduğunu tekrar 
hatırlattı Kazım Bey. Korku ve say-
gıdan, “Tamam” dedi ama aklı hep 
Hoşgüzel’deydi:

1978 
Bir sürü yoksul çocuğu okutmuş Kazım Bey. 
Bazen, bazılarıyla yıllar sonra sokakta, orada 
burada tesadüfen karşılaştıklarını söylüyor. 
“Hepsi mutlu olsun da...” diyor, başka bir şey 
demiyor.

“Babam atına atlayıp tek başına 
o kızı istemeye gitmiş. Söz almış. 
Döndü köye. O sırada ben atını tu-
tup ahına sokarken kendi kendime 
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söylenmişim, bunu sonra öğrendim. 
Demişim ki ‘Cehennem halkası-
nı boğazıma geçirdiniz sonunda’ 
Babam bunu duymuş. Yanına 
çağırdı. ‘Senin gönlün yok mu bu 
yeni kızda?’ diye sordu. Siz bilirsiniz, 
dedim. Ne diyeceğim babama. Bir 
şey diyemiyorsunuz ki. Babam yine 
de o kızı istemediğimi anladı, sustu. 
Bir yandan da hızla düğün hazırlıkları 

sürüyordu. Evlenecektim ama bir 
yandan da okulda çalışıyordum. Son-
ra babam birden kararını değiştirdi, 
‘İmmigül’ün kızını alacağız’ dedi.”

Kazım Bey’in İmmügül’ün kızı 
dediği Hoşgüzel’di. Vermiyorlar-
sa kaçıracakları tehdidinde bile 
bulundu. Bu kaçırma işini ara ara 
kardeşleri de diyordu Kamil Bey’e. 
Ancak o “Ben öğretmenim, ne işim 

olur kız kaçırmayla. Onlar kızları-
nı vermedikten sonra o iş olmaz’ 
diyordu. 

“Bir gün kardeşlerimden biri 
yanıma koşarak geldi. ‘Babam seni 
çağırıyor. Hazırlansın, Hoşgüzel’i 
kaçıracağız’ dedi. Bütün aile öylece 
beni bekliyor. Hoşgüzel o sırada 
köydeki çeşmenin başındaydı. Gen-
cecik kızdı. Kovalarla su taşıyordu. 

1978 
Kazım Bey ve 

arkadaşlarının keyfi 
yerinde. Tarlanın 

ortasında ne kadar 
konuşulabilirse o kadar 
konuşmuşlar. Mutlular.

1978 
Kazım Bey’in yeğenleri 
Kayışdağı’na ziyarete 
gelmiş. Siyah beyaz fotoda 
herkes ne güzel bakmış 
değil mi?



6766

AİLE ALBÜMÜ

yılın yaz aylarında tatil 
için döndüğü köyün-
de Hoşgüzel Hanım’a 
vuruldu:

“Köy Enstitüleri 
yeni kaldırılmış ama 
bütün öğretmenler 
hala çok popülerdi 
o yıllarda. Ben o yaz 
köye o popülerlikle 
döndüm işte. Hoş-
güzel çok güzel bir 
kadındı. Onu görür 
görmez aşık olmuş-
tum. Hoşgüzel’i iste-
dik. Annesi yok, dedi. 
Biri demiş ki annesine 
‘Çocuk öğretmen, 
kızın rahat eder, ver. Kadın da ne 
olacak öğretmen olsa, acından 
ölür iki gün sonra. Vermedi. Sonra 
bir akrabamızı devreye soktuk. 
Adam gitti kızı istemeye. Ama çok 
tuhaf bir şey oldu, adam kızı bana 
isteyeceğine kendi oğluna istemiş. 
Sonra araya girdik. Hayır biz isti-
yoruz dedik. Hoşgüzel’in annesi 
ne o adamın oğluna verdi kızını 
ne de bana. Yok size kız mız dedi, 

1978 
Kazım Çuğali, 
Kayışdağı İlkokulu’na 
müdür olarak tayin 
olduktan sonra birçok 
çocukla yakından 
ilgilenmiş. “Sınıflar 
inanılmazdı” diyor, 
“70-80 kişi vardı bazı 
sınıflarda. Öğrencilerin 
isimlerini öğreninceye 
kadar yıl biterdi.”

kapıyı kapattı.”
Başarısız kız isteme girişimin-

den sonra baba Kamil Bey sinirle-
nip komşu köylerden oğluna bir 
kız bakmaya gitti. Birini beğendi, 
oğluna “Bununla evleneceksin” 
dedi. Babasının dediği her şeyin 
o zamanlar emir olduğunu tekrar 
hatırlattı Kazım Bey. Korku ve say-
gıdan, “Tamam” dedi ama aklı hep 
Hoşgüzel’deydi:

1978 
Bir sürü yoksul çocuğu okutmuş Kazım Bey. 
Bazen, bazılarıyla yıllar sonra sokakta, orada 
burada tesadüfen karşılaştıklarını söylüyor. 
“Hepsi mutlu olsun da...” diyor, başka bir şey 
demiyor.

“Babam atına atlayıp tek başına 
o kızı istemeye gitmiş. Söz almış. 
Döndü köye. O sırada ben atını tu-
tup ahına sokarken kendi kendime 

6766

Ataşehirekspres
Haziran 2016

söylenmişim, bunu sonra öğrendim. 
Demişim ki ‘Cehennem halkası-
nı boğazıma geçirdiniz sonunda’ 
Babam bunu duymuş. Yanına 
çağırdı. ‘Senin gönlün yok mu bu 
yeni kızda?’ diye sordu. Siz bilirsiniz, 
dedim. Ne diyeceğim babama. Bir 
şey diyemiyorsunuz ki. Babam yine 
de o kızı istemediğimi anladı, sustu. 
Bir yandan da hızla düğün hazırlıkları 

sürüyordu. Evlenecektim ama bir 
yandan da okulda çalışıyordum. Son-
ra babam birden kararını değiştirdi, 
‘İmmigül’ün kızını alacağız’ dedi.”

Kazım Bey’in İmmügül’ün kızı 
dediği Hoşgüzel’di. Vermiyorlar-
sa kaçıracakları tehdidinde bile 
bulundu. Bu kaçırma işini ara ara 
kardeşleri de diyordu Kamil Bey’e. 
Ancak o “Ben öğretmenim, ne işim 

olur kız kaçırmayla. Onlar kızları-
nı vermedikten sonra o iş olmaz’ 
diyordu. 

“Bir gün kardeşlerimden biri 
yanıma koşarak geldi. ‘Babam seni 
çağırıyor. Hazırlansın, Hoşgüzel’i 
kaçıracağız’ dedi. Bütün aile öylece 
beni bekliyor. Hoşgüzel o sırada 
köydeki çeşmenin başındaydı. Gen-
cecik kızdı. Kovalarla su taşıyordu. 

1978 
Kazım Bey ve 

arkadaşlarının keyfi 
yerinde. Tarlanın 

ortasında ne kadar 
konuşulabilirse o kadar 
konuşmuşlar. Mutlular.

1978 
Kazım Bey’in yeğenleri 
Kayışdağı’na ziyarete 
gelmiş. Siyah beyaz fotoda 
herkes ne güzel bakmış 
değil mi?



6968

AİLE ALBÜMÜ

Kız kardeşlerimden bazı-
ları onun kolundan tutup 
çekince kovalardan biri 
elinden yere düşmüş. Kız 
kardeşlerim, cici annem, 
iki abim ile birlikte Hoş-
güzel’i herkesin gözü 
önünde kaçırdık. Daha 
doğrusu ben kaçırma-
dım, bizimkiler kaçırdı. 
Ben sadece onların 
arkasından gittim işte.”

Haber duyulduğunda Hoşgü-
zel’in evinde gürültü koptu. Kazım 
ve Hoşgüzel, Gaziantep’e yerleşip 
bir yuva kurdu. O yaz köylerine 
tatile döndüklerinde herkesin 
elinden öpüp af dilediler, iş tatlıya 
bağlandı. Sular duruldu. Kazım Bey 
bu hikayeyi anlatırken bize mutfak-

1978 
Kayışdağı’ndaki okulda bir gün 
çocuklar Kazım Bey’in yanına 
gelmiş. “Hocam” demişler, 
“Bir fotoğraf çektireceğiz. 
Yanımızda olun”. Kazım Bey, “İyi 
oynuyorlardı” diyor.

1978 
Kayışdağı’na ilk geldiklerinde hiçbir 
şey yokmuş. Hoşgüzel Hanım öyle 
diyor. Elleriyle evlerini yapmışlar o 
zamanlar, bugün hala dimdik ayakta.

ta çay demleyen Hoşgüzel Hanım 
salona giriyor. Diyor, “Biz güzel 
bir ömür geçirdik. Kazım’dan çok 
memnunum. Düzenli bir insan, beni 
seviyor, ben onu seviyorum. İşini 
aksatmaz, sorumluluk sahibidir. 
Karınca gibi çalışır. Daha ne olsun”.

Hoşgüzel Hanım da çok oku-
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mak istiyormuş eskiden. İlkokulda 
çok başarılı olduğu halde ailesi izin 
vermemiş devam etmesine. Hatta 
bari halı öğretmeni olayım demiş, 
8 ay kursa gitmiş. Orada tam halı 
hocası olacakmış, annesi onu da 
istememiş. Hoşgüzel Hanım’ın en 
büyük pişmanlığı bu. “Bir kere 
daha dünyaya gelsem kim ne derse 
desin okurdum” diyor. Gerisinin 
yalan olduğunu söylüyor. Sonra 
tekrar mutfağa giriyor. Kazım Bey, 
çayını karıştırırken 12 yıl Gazian-
tep’te görev yaptığını, daha sonra 
tayinin İstanbul’a, Kayışdağı’na 
çıktığından bahsediyor. O zamanlar 
Kayışdağı, tam bir dağ. Kuş uçmaz, 
kervan geçmez bir yer. Hiçbir şey 
yok:

“1978’de Kayışdağı’na geldik. 
Bir arazi aldık, evimizi yaptık. Ben 
Kayışdağı İlkokulu’na müdür olarak 
atandım. Sınıflarda 70-80 çocuk 
eğitim görürdü. Onları tanıyıncaya 
kadar koca bir yıl geçer, gider-
di. TÖB-DER (Tüm Öğretmenler 
Birleşme ve Dayanışma Derneği) 
üyesiydim. Her gittiğim yerde der-
nek adına çok çalışırdım. Kuyusu 
olan yerlere pomba çektirdim, 
çünkü herkes suyu eliyle çekiyordu. 
Muhtarlığı buraya ben getirdim. 
Mahallemizin yolları yoktu. Her yer 
kırmızı çamur içindeydi. Bir yere 

oldu. 2008’de by-pass ameliyatı 
geçirince sigarayı bırakmak zorunda 
kaldı. 2011’de kansere yakalandı. 
Kemoterapi yüzünden dökülen 
saçlarına çok üzüldü, çevresine belli 
etmedi. Üst üste geçirdiği başarılı 
ameliyatların ardından sağlığına 
tekrar kavuştu. Şimdi hala yaşadığı 
bölgedeki siyasal ve sosyal faaliyet-
lere katılıyor. Kazım Bey, Ataşehir’i 
çok sevdiğini söylüyor. 

giderken ayakkabılarımı poşete 
koyardım, eskileri giyerdim çünkü 
çok kirlenirdi. Dozer aldık beledi-
yeden, yolları açtırdık, düzelttirdik. 
Kayışdağı’nın Kayışdağı olmasında 
benim de biraz tuzum var.”

Kazım Bey, 25 yıllık eğitim haya-
tında binlerce çocuğu eğitti. Yoksul 
öğrenciler için zengin işadamları 
buldu, onlara burs sağladı. Emekli 

1982 
Kazım Bey’in annesi Ayşe Hanım 
(ortada) gelinleriyle birlikte... Ayşe 
Hanım, 70 yaşında yaşamını kaybetmiş.

2016 
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Bakmak 
değil, 
görmek 
önemli
İçerenköy’de sanki bir 
masalın içinden fırlayan 
eşyaların toplandığı küçücük 
bahçenin içindeyiz. Burası 
bir fotoğraf stüdyosunun 
parçası. 30 yaşındaki Hasan 
Döndü, burada 5 yıldır düğün 
fotoğrafları çekiyor. Konsept 
olarak 70’li yılları kullanıyor. 
Düğün arabasından stüdyo 
içindeki aksesuarlara kadar 
her şey eski zamanları 
hatırlatıyor. Hasan Döndü, 
düğün fotoğrafçılığının 
inceliklerini anlatıyor.

 MAKRO FOTOĞRAF STÜDYOSU 
HASAN DÖNDÜ

Makro Fotoğraf Stüdyo-
su, Hasan Döndü’nün 
hemen her şeyi. Daha 

önce Kartal’da yaşarken 5 yıl önce 
Ataşehir’e taşınmış. Çok mutlu. 
İçerenköy’de kurduğu bu stüdyo 
kısa sürede büyümüş, çalışanlarıyla 
birlikte aile olmuş. Hasan Döndü 

ve arkadaşları bu stüdyoda sadece 
vesikalık fotoğraf çekmiyor. Nişan, 
düğün, sünnet törenlerine kadar 
hemen her anı ölümsüzleştiriyor. 
Döndü, 18 yıl önce yaz tatillerini 
değerlendirmek için bir stüdyoya 
gidip gelirken bu işi sevmiş: 

“Küçükken Kartal’da çırak-

lık yapıyordum. Fotoğraflar için 
karanlık odalar vardı. Filmler banyo 
edildikten sonra bisitletimle bun-
ları stüdyoya götürürdüm. Her işi 
yaptım o stüdyoda. Ayakçılıktan 
tutun model çekmeye kadar her 
aşamasında bulundum. Rizeli bir 
ustam vardı. Fotoğrafçılıkta usta 
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kavramı çok mühimdir. Herkesin 
bir ustası vardır. Ondan çok şey 
öğrendim.”

Hasan Döndü’nün neşeli neşeli 
anlattığına bakmayın, babası hiç is-
tememiş fotoğraf sanatçısı olmayı. 
“Ne işin var oğlum senin fotoğraf-
la?”dan, “O stüdyoya gitmeyecek-

sin”e kadar tatsız cümleler çıkmış 
babasının ağzından. Babası kızma-
sın diye gizli gizli gitmiş stüdyoya. 
Ustası ona bu işi öğretmek için 
bir Polaroid makine bile vermiş: 
“Deklanşöre basarsınız ve anında 
bir kare çıkar ya, ben ilk seferinde 
çektim 10 kare çıkardım. Ustam 

kızacak sandım, çektiğim fotoğrafa 
baktı ve ‘Sen bu işi yapacaksın’ 
dedi. İlk vesikalık fotoğrafımı 15 
yaşında çektim. Müşteri geldi, 
boyum yetmediği için sandalyeye 
çıktım ve çektim. Her yıl biraz daha 
fazla sevdim bu işi ve yaz tatillerin-
de biriktirdiğim paralarla kendime 
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kavramı çok mühimdir. Herkesin 
bir ustası vardır. Ondan çok şey 
öğrendim.”

Hasan Döndü’nün neşeli neşeli 
anlattığına bakmayın, babası hiç is-
tememiş fotoğraf sanatçısı olmayı. 
“Ne işin var oğlum senin fotoğraf-
la?”dan, “O stüdyoya gitmeyecek-

sin”e kadar tatsız cümleler çıkmış 
babasının ağzından. Babası kızma-
sın diye gizli gizli gitmiş stüdyoya. 
Ustası ona bu işi öğretmek için 
bir Polaroid makine bile vermiş: 
“Deklanşöre basarsınız ve anında 
bir kare çıkar ya, ben ilk seferinde 
çektim 10 kare çıkardım. Ustam 

kızacak sandım, çektiğim fotoğrafa 
baktı ve ‘Sen bu işi yapacaksın’ 
dedi. İlk vesikalık fotoğrafımı 15 
yaşında çektim. Müşteri geldi, 
boyum yetmediği için sandalyeye 
çıktım ve çektim. Her yıl biraz daha 
fazla sevdim bu işi ve yaz tatillerin-
de biriktirdiğim paralarla kendime 
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o gün stresleri, en üst seviyededir. 
Her düğünde bir elektriklenme, bir 
kıvılcım, büyüyen bir tartışma olur. 
Ama böyle bir arabaya bindikle-
rinde, eski radyodan çıkan bir Zeki 
Müren şarkısıyla yumuşar çoğu. 
Gerginliklikleri uçar gider.”

Şu an düğün fotoğrafçılığında 
trendin nostalji olduğunu söylüyor 
Döndü, birçok insanın eski zaman-

bir fotoğraf makinesi satın aldım. 
Ondan sonra fotoğraf hep hayatı-
mın merkezinde oldu.”

Döndü, bu işi her detayına 
kadar öğrendikten sonra nerede ve 
nasıl bir stüdyo açabileceğine kafa 
patlatmış. 5 yıl önce İçerenköy’de 
karar kılmış: “Aslında burayı tercih 
etmem, tamamen tesadüf oldu. 
Küçük bahçesini çok sevdim. Önce-
leri çorak bir yerdi. Ağaçlar diktik, 
yeşillendirdik, çevresi kapalı ama 
üstü açık bir stüdyo haline getirdik. 
Ben 1970’li yılları çok seviyorum. 
Nedenini bilmiyorum, çok seviyo-
rum. Hep o dönemlerde yaşamayı 
istemişimdir. Belki de bu yüzden 
eski arabaları, eski radyoları, eski 
bavulları, eskiyle ilgili ne varsa 
biriktirmeye başladım. Elimdeki 
nostaljik araç gereçlerle düğün fo-
toğrafları çekmeye başladım. Çok 
da tuttu.”

Hasan Döndü, 74 model vosvos 
ile 72 model karavanla gelin ve 
damadı alıyor. Gelin ve damat, ara-
baya adım attıkları an içindeki eski 
radyodan Zeki Müren veya Müzey-
yen Senar’ın bir şarkısı çalıyor:  “Ev-
lenen insanlar, hayatlarının en büyük 
gerginliğini en mutlu oldukları gün 
yaşarlar belki de. Çünkü aylardır 
stres altında o güne hazırlanırlar ve 

‘Gelin ve damat 
arabayı itti’ 
“Zaman zaman mizansenler hazır-
larız. Araba sanki yolda kalmış da, 
damadın direksiyon başında, gelinin 
arabayı ittiği küçük senaryolar... 
Yine böyle bir şeyi planladık, çıktık. 
Şile yolundaydık, o gün gerçekten 
arabamız bozuldu. Bildiğin ortada 
kaldık. Gelin de damak da arabayı 
itmek zorunda kaldı.” 
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“Keşke 70’lerde yaşasaydım”
Makro Fotoğraf Stüdyosu, Ataşehir’in ilginç me-
kanlarından. “Keşke 70’lerde yaşasaydım” diyen 
Hasan Döndü, kırmızı ve beyaz renkleri dükkanın 
tentesinden içindeki küçük aksesuarlara kadar 
hemen yer yerinde kullanmış. 

‘Niye gülümseyelim sana?’
“Birçok gelin, düğün günü 

kuaförden geç çıkar. Damat 
ile gelin arasında en büyük ger-
ginlik ‘zaman’ yüzünden yaşanır. 
Damat hep bir yerlere yetişme 
telaşındadır. Kavga ederler. 
Fotoğraf çekmeye başladığımız 
andan itibaren istediğiniz kadar 
‘gülümseyin’ deyin, somurtur-
lar. Çünkü gerginler. Biri ‘Niye 
gülümseyelim?’ der, diğeri ‘Ben 

konuşmak istemiyorum bununla’ 
der. O ana kadar ikisinin yüzü 
bize dönüktür, bakmazlar birbir-
lerine. Her yolu denedikten son-
ra son olarak ‘Birbirinize bakarak 
poz verin’ deriz. İşte birbirlerine 
baktıkları o an gülümsemeye 
başlarlar. O bir kırılma anıdır. O 
kırılma anının kokusunu alırız ve 
üst üste espriler, şakalar yaparak 
ortamı yumuşatırız.”

attığı ana kadar her detayı çekiyor. 
Hasan Döndü, mesleğinin inceliğini 
şu sözlerle özetliyor: 

“Düğün fotoğrafçılığı sabırlı ol-
mayı gerektiren bir iş. Nerede neyi 
yapacağınızı çok iyi bilmeniz şart. 
İyi bir fotoğrafçı olmanın ilk şartı 
görmek ile bakmak arasındaki farkı 
bilmektir. Bakış açınızla gözünüzü 
birleştirmelisiniz. Neye, nasıl bakı-
yorsunuz, ne anlıyorsunuz? Herkes 
aynı objeyi çeker ama ortaya çıkan 
ürün farklıdır. Bazı arkadaşlarımız 
cep telefonunun bu mesleğin say-
gınlığını azalttığını düşünüyor. Buna 
katılmıyorum. Evet, bu çağda cep 
telefonları sayesinde aslında herkes 
fotoğrafçı. Ama yine de bizim mes-
leğimiz ölmüyor çünkü bakmakla 
görmek arasında dünya kadar fark 
oluyor.”

ları yaşamayı çok istediğinden bah-
sediyor. “1970’lerde fotoğrafın bile 
ayrı bir tadı varmış. O dönemde bir 
aile, fotoğraf çektirmeye giderken 
büyük hazırlıklar yaparmış. Saçlarını 
yaparlar, elbiselerini ütülerler, ken-
dilerine çekidüzen verirmiş. Dijital 
dünya, bu tatlı hazırlığı ortadan 

kaldırdı. İşte burada biz 70’li yıllar 
konseptiyle insanlara fotoğraf için 
hazırlanmak gerektiğini hissettir-
dik. Birçok müşterimiz bu stüdyoya 
gelirken artık hazırlanıyor, çünkü 
önemsiyorlar. Bu da bizi mutlu 
ediyor.”

Makro Fotoğraf Stüdyosu’na 
gelen yeni evlenecek bir çiftin önce 
kaydı dolduruluyor. O çiftin nasıl 
ve nerede tanıştığından, sevdikleri, 
nefret ettikleri her ayrıntı dosyala-
nıyor. Düğün fotoğrafları için işbaşı 
yapacak ekip sabah gelinin kuaföre 
girişinden, düğün salonuna adım 
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Çağdaş ve kaliteli 
sağlık hizmeti 
hepimizin hakkı

genel sağlık politikası kapsamında, 
insanlara sağlık yardımı götürmek, 
tanı ve tedavi hizmetleri için gerekli 
teknik ve bilimsel çalışmaları yap-
mak, sağlıklı bir neslin yetişmesine 
yardımcı olmak, insanlara geniş 
çapta sağlık hizmeti sunan devlet, 
eğitim,  araştırma ve üniversite 
hastaneleriyle iş birliği içinde hiz-
met üretmeyi amaçlıyor.

Türkan Saylan Tıp Merkezi, 
Ataşehir’de yaşayanların devlet ve 
özel hastanelerden alamadıkları 
hizmete, hızlı ve kaliteli bir şekilde 
ulaşmasını sağlıyor. Sosyal Güvenlik 
Kurumu bünyesindeki (SSK, Bağ-
Kur, Emekli Sandığı) tüm çalışanlar, 
emekli vatandaşlar ve 18 yaş altı 
çocuklar tıp merkezinden hiçbir 

Ömrünü cüzzamla 
savaşa ve eğitime adamış 

aydın Cumhuriyet 
kadını, Çağdaş Yaşamı 

Destekleme Derneği’nin 
Kurucusu ve Genel 

Başkanı Prof. Dr. Türkan 
Saylan’ın adını taşıyan 
tıp merkezi, altı yıldır 

Ataşehirlilere ilk günkü 
heyecanla hizmet veriyor.

Ataşehir Belediyesi 29 Mart 
2009’da kurulduktan hemen 
sonra, Ataşehirlilere güve-

nilir, kaliteli ve kolay ulaşılır sağlık 
hizmeti sunmak amacıyla, Sağlık 
İşleri Müdürlüğü bünyesinde bir tıp 
merkezi açmak üzere çalışmalara 
başlamıştı. Hızla sürdürülen çalış-
malar sonucu ortaya çıkan merkez, 
İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlü-
ğü tarafından değerlendirildi ve 
18 Mayıs 2010 tarihinde teknik, 
personel ve fiziki açıdan tıp mer-
kezi vasıflarına uygun bulunarak 
Prof. Dr. Türkan Saylan Tıp Merkezi 
adıyla faaliyete geçti. 

“Koruyucu teşhis ve tedavi edici 
sağlık hizmetlerini, en iyi teknik alt 
yapı, üstün nitelikli, insana değer 
veren hekim ve destek kadrosu 
ile kârı değil, sunulan hizmetin 
kalitesini ön planda tutarak uygun 
ekonomik koşullarda topluma sun-
ma” misyonuyla yola çıkan Türkan 
Saylan Tıp Merkezi, Türkiye’nin 

ücret ödemeden yararlanabiliyor. 
Sosyal güvencesi bulunmayan 
vatandaşlar da tıp merkezinden 
asgari bir ücret ödeyerek faydala-
nıyor. 

Türkan Saylan Tıp Merkezi’nde 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar, Kulak 
Burun Boğaz, Göz Hastalıkları, 
İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları, 
Dermatoloji, Ağız ve Diş Sağlığı, 
Laboratuvar, Acil / Aile Hekimliği 
ve Radyoloji bölümleri var. 11 farklı 
bölümdeki 18 uzman personel 
gelişmiş teknolojik imkanlar, tanı ve 
tedavi metotlarıyla çalışıyor. 

Tıp merkezinin Acil Polikliniği, 
muayene ve müşahade bölümle-
rinden oluşuyor. Acil’e başvuran 
hasta öncelikle acil hekimi ve acil 
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tıp teknisyeni tarafından karşılanı-
yor. İlk müdahale yapıldıktan sonra 
gereken tedavi gerçekleştiriliyor. 
İhtiyaç halinde ilgili branş hekim-
lerinden konsültasyon isteniyor. 
Hasta muayene ve/veya müşaha-
de sonrası taburcu ediliyor veya 
yatış gerekiyorsa başka bir yataklı 
kuruma uygun şartlar altında sevk 
ediliyor.

İç Hastalıkları bölümünde ise 
uzmanlar diyabet, hipertansiyon, mi-
de-barsak, karaciğer, böbrek, troid, 
solunum yolu, romatizmal, enfeksi-
yon hastalıklarının tedavisi yapılıyor. 
Çocuk Hastalıkları bölümünde 0-18 
yaş grubuna (yenidoğan bebekler-
den 18 yaşını dolduran ergenlik çağı 
çocuklarına kadar) hizmet veriliyor. 
Sağlam ve hasta çocuklar muaye-
ne edilerek aşı için yönlendiriliyor. 
Çocuk sağlığı ve gelişimiyle ilgili 
konularda anne ve babalar bilgi-
lendiriliyor. Çocuk Kliniği’nde yeni 
doğan muayenesi ve takibi, büyü-
me ve gelişme takibi, hasta çocuk 
muayenesi (tahlil ve görüntüleme 
tektikleri için SGK’lı hastalardan 
hiçbir fark alınmıyor) gerçekleşti-
riliyor. 

Kulak Burun Boğaz bölümünde 
orta kulak ve diğer kulak enfeksi-
yonları, kulak kiri, işitme kayıpları, 

burun tıkanması ve kanamasına 
neden olan hastalıklar, alerjik nez-
le, sinüzitler ve diğer sinüs has-
talıkları, bademcik, geniz eti ve 
boğaz hastalıkları ve ses bozuk-
lukları tedavi ediliyor. Poliklinik 
muayenelerinde geleneksel yön-
temlerin yanı sıra gerek duyulan 
hastalarda endoskopik muayene 
yöntemlerinden yararlanılIyor. 

Göz Hastalıkları Polikliniği’nde 
teknolojik cihazların desteğinde 
birçok rahatsızlık tedavi ediliyor. 
Bilgisayarlı göz muayenesi, miyo-
pi, hipermetropi, astigmatizma 

ve presbiyopi tanı ve tedavisi, 
kontakt lens muayenesi, göz 
tansiyonu ölçümü, kornea kalınlığı 
ölçümü (pakimetri), Schirmer tes-
ti, gözyaşı kanal tıkanıklığı tanı ve 
takibi, diyabete bağlı göz hastalı-
ğı takibi, hipertansiyona bağlı göz 
hastalığı takibi, şaşılık muayenesi, 
akut ve kronik infeksiyöz hastalık-
ların tanı ve tedavisi, akut yara-
lanmaların medikal tedavisi ve 
gözden yabancı cisim çıkarılması 
işlemleri yapılıyor. 

Dermatoloji kliniğinde bölge-
sel veya yaygın kaşıntı, kızarıklık, 
pullanma, kabarma, sulanma, 
kabuklanma, çatlama, iltihaplan-
ma gibi bulgularla seyreden deri 
hastalıklarının ayaktan teşhis ve 
tedavisi yapılıyor. Kadın Hastalık-
ları bölümünde ise hastalara ultra-
sonografi eşliğinde muayene, tanı 
ve tedavileri; sağlıklı kadınların 
ise periyodik kontrolleri yapılıyor.

Türkan Saylan Tıp merkezi hafta içi mesai 
saatlerinde, Cumartesi günü de öğleye 
kadar hizmet veriyor. Pazartesi ve Cuma 
arası saat 08.30-17.00 ve Cumartesi 08.30-
12.30 saatleri arasında açık. Diş Polikliniği 
dışındaki tüm birimlerden direkt başvurarak 
veya randevu alarak yararlanılabiliyor. 

Türkan Saylan Tıp Merkezi
Küçükbakkalköy Mah. 
Vedat Günyol Caddesi 
No.4 Ataşehir
(0216) 577 71 40
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Çağdaş ve kaliteli 
sağlık hizmeti 
hepimizin hakkı

genel sağlık politikası kapsamında, 
insanlara sağlık yardımı götürmek, 
tanı ve tedavi hizmetleri için gerekli 
teknik ve bilimsel çalışmaları yap-
mak, sağlıklı bir neslin yetişmesine 
yardımcı olmak, insanlara geniş 
çapta sağlık hizmeti sunan devlet, 
eğitim,  araştırma ve üniversite 
hastaneleriyle iş birliği içinde hiz-
met üretmeyi amaçlıyor.

Türkan Saylan Tıp Merkezi, 
Ataşehir’de yaşayanların devlet ve 
özel hastanelerden alamadıkları 
hizmete, hızlı ve kaliteli bir şekilde 
ulaşmasını sağlıyor. Sosyal Güvenlik 
Kurumu bünyesindeki (SSK, Bağ-
Kur, Emekli Sandığı) tüm çalışanlar, 
emekli vatandaşlar ve 18 yaş altı 
çocuklar tıp merkezinden hiçbir 

Ömrünü cüzzamla 
savaşa ve eğitime adamış 

aydın Cumhuriyet 
kadını, Çağdaş Yaşamı 

Destekleme Derneği’nin 
Kurucusu ve Genel 

Başkanı Prof. Dr. Türkan 
Saylan’ın adını taşıyan 
tıp merkezi, altı yıldır 

Ataşehirlilere ilk günkü 
heyecanla hizmet veriyor.

Ataşehir Belediyesi 29 Mart 
2009’da kurulduktan hemen 
sonra, Ataşehirlilere güve-

nilir, kaliteli ve kolay ulaşılır sağlık 
hizmeti sunmak amacıyla, Sağlık 
İşleri Müdürlüğü bünyesinde bir tıp 
merkezi açmak üzere çalışmalara 
başlamıştı. Hızla sürdürülen çalış-
malar sonucu ortaya çıkan merkez, 
İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlü-
ğü tarafından değerlendirildi ve 
18 Mayıs 2010 tarihinde teknik, 
personel ve fiziki açıdan tıp mer-
kezi vasıflarına uygun bulunarak 
Prof. Dr. Türkan Saylan Tıp Merkezi 
adıyla faaliyete geçti. 

“Koruyucu teşhis ve tedavi edici 
sağlık hizmetlerini, en iyi teknik alt 
yapı, üstün nitelikli, insana değer 
veren hekim ve destek kadrosu 
ile kârı değil, sunulan hizmetin 
kalitesini ön planda tutarak uygun 
ekonomik koşullarda topluma sun-
ma” misyonuyla yola çıkan Türkan 
Saylan Tıp Merkezi, Türkiye’nin 

ücret ödemeden yararlanabiliyor. 
Sosyal güvencesi bulunmayan 
vatandaşlar da tıp merkezinden 
asgari bir ücret ödeyerek faydala-
nıyor. 

Türkan Saylan Tıp Merkezi’nde 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar, Kulak 
Burun Boğaz, Göz Hastalıkları, 
İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları, 
Dermatoloji, Ağız ve Diş Sağlığı, 
Laboratuvar, Acil / Aile Hekimliği 
ve Radyoloji bölümleri var. 11 farklı 
bölümdeki 18 uzman personel 
gelişmiş teknolojik imkanlar, tanı ve 
tedavi metotlarıyla çalışıyor. 

Tıp merkezinin Acil Polikliniği, 
muayene ve müşahade bölümle-
rinden oluşuyor. Acil’e başvuran 
hasta öncelikle acil hekimi ve acil 
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tıp teknisyeni tarafından karşılanı-
yor. İlk müdahale yapıldıktan sonra 
gereken tedavi gerçekleştiriliyor. 
İhtiyaç halinde ilgili branş hekim-
lerinden konsültasyon isteniyor. 
Hasta muayene ve/veya müşaha-
de sonrası taburcu ediliyor veya 
yatış gerekiyorsa başka bir yataklı 
kuruma uygun şartlar altında sevk 
ediliyor.

İç Hastalıkları bölümünde ise 
uzmanlar diyabet, hipertansiyon, mi-
de-barsak, karaciğer, böbrek, troid, 
solunum yolu, romatizmal, enfeksi-
yon hastalıklarının tedavisi yapılıyor. 
Çocuk Hastalıkları bölümünde 0-18 
yaş grubuna (yenidoğan bebekler-
den 18 yaşını dolduran ergenlik çağı 
çocuklarına kadar) hizmet veriliyor. 
Sağlam ve hasta çocuklar muaye-
ne edilerek aşı için yönlendiriliyor. 
Çocuk sağlığı ve gelişimiyle ilgili 
konularda anne ve babalar bilgi-
lendiriliyor. Çocuk Kliniği’nde yeni 
doğan muayenesi ve takibi, büyü-
me ve gelişme takibi, hasta çocuk 
muayenesi (tahlil ve görüntüleme 
tektikleri için SGK’lı hastalardan 
hiçbir fark alınmıyor) gerçekleşti-
riliyor. 

Kulak Burun Boğaz bölümünde 
orta kulak ve diğer kulak enfeksi-
yonları, kulak kiri, işitme kayıpları, 

burun tıkanması ve kanamasına 
neden olan hastalıklar, alerjik nez-
le, sinüzitler ve diğer sinüs has-
talıkları, bademcik, geniz eti ve 
boğaz hastalıkları ve ses bozuk-
lukları tedavi ediliyor. Poliklinik 
muayenelerinde geleneksel yön-
temlerin yanı sıra gerek duyulan 
hastalarda endoskopik muayene 
yöntemlerinden yararlanılIyor. 

Göz Hastalıkları Polikliniği’nde 
teknolojik cihazların desteğinde 
birçok rahatsızlık tedavi ediliyor. 
Bilgisayarlı göz muayenesi, miyo-
pi, hipermetropi, astigmatizma 

ve presbiyopi tanı ve tedavisi, 
kontakt lens muayenesi, göz 
tansiyonu ölçümü, kornea kalınlığı 
ölçümü (pakimetri), Schirmer tes-
ti, gözyaşı kanal tıkanıklığı tanı ve 
takibi, diyabete bağlı göz hastalı-
ğı takibi, hipertansiyona bağlı göz 
hastalığı takibi, şaşılık muayenesi, 
akut ve kronik infeksiyöz hastalık-
ların tanı ve tedavisi, akut yara-
lanmaların medikal tedavisi ve 
gözden yabancı cisim çıkarılması 
işlemleri yapılıyor. 

Dermatoloji kliniğinde bölge-
sel veya yaygın kaşıntı, kızarıklık, 
pullanma, kabarma, sulanma, 
kabuklanma, çatlama, iltihaplan-
ma gibi bulgularla seyreden deri 
hastalıklarının ayaktan teşhis ve 
tedavisi yapılıyor. Kadın Hastalık-
ları bölümünde ise hastalara ultra-
sonografi eşliğinde muayene, tanı 
ve tedavileri; sağlıklı kadınların 
ise periyodik kontrolleri yapılıyor.

Türkan Saylan Tıp merkezi hafta içi mesai 
saatlerinde, Cumartesi günü de öğleye 
kadar hizmet veriyor. Pazartesi ve Cuma 
arası saat 08.30-17.00 ve Cumartesi 08.30-
12.30 saatleri arasında açık. Diş Polikliniği 
dışındaki tüm birimlerden direkt başvurarak 
veya randevu alarak yararlanılabiliyor. 

Türkan Saylan Tıp Merkezi
Küçükbakkalköy Mah. 
Vedat Günyol Caddesi 
No.4 Ataşehir
(0216) 577 71 40
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Dikkatli beslenme
ishalden korur

İshalin en sıkça görülen nedeni 
viral enfeksiyon veya bakteriyel 
toksinlerdir. Bozuk yiyecekler ya 
da kötü su nedeniyle vücuda giren 
bakteri ve parazitler ishale neden 
olabilir. Hijyen koşullarının yeterin-
ce dikkate alınmadığı ortamlarda 
hazırlanan yiyecekleri tüketmek 
ishalin en önemli sebeplerindendir. 
Ayrıca başka hastalıklar nedeniyle 
kullandığımız antibiyotikler de ba-
ğırsaktaki bazı bakterileri öldürüp 
ishal yapıcı bakterilerin çoğalmasını 
sağlayarak ishale yol açabilirler. 
Laktoza karşı hassasiyeti olanlarda 
da süt ve süt ürünleri ishal sebebi 
olabilir. Bunun dışında daha ciddi 
kronik hastalıklar ve kanserler de 
ishal nedeni olabilir.

İshalin oluşumunda en önemli fak-
tör sanırım beslenme. Beslenme 
konusunda nelere dikkat etmek 
gerekiyor?
İshalin en önemli sebebi mikrop 
bulaşmış su ve gıdaların tüketilme-
sidir. Bu nedenle  her şeyden önce 
gıda maddelerini satın alırken soğuk 
zincir şartlarına uygun üretilip muha-
faza edildiğinden, kullanma tarihinin 
geçmediğinden emin olunmalıdır. 
Çürümüş, bozulmuş gıdalardan 
sakınılmalıdır. Özellikle  çiğ tüketi-
len besinlerde çok dikkatli olmak 
gerek. Bu yiyecekler özenle temiz-
lenip dezenfekte  edildikten sonra 
tüketilmelidir. Pişirilen gıdaların da 

Yaz aylarında en sık karşılaştığımız hastalıklardan 
biri olan ishalin ortaya çıkma sebeplerini, hastalığa 
yakalanmamak için alınacak önlemleri ve tedavi yollarını 
Türkan Saylan Tıp Merkezi’nden İç Hastalıkları Uzmanı 
Doktor Kenan Kopuz’la konuştuk.

İshal neden daha çok yaz ayla-
rında görülüyor?
Yaz aylarında artan sıcaklıkla 

beraber gıdaların içindeki mikro-
organizmaların çoğalması hızlanır, 
yani yiyecekler daha çabuk bozulur. 

Ayrıca yaz mevsiminde seyahatle-
rin artması ve beslenme düzeninin 
değişmesi, tatil yerlerinde hijyen 
kurallarının tam uygulanamaması, 
sayıları artan sineklerin besinler ara-
sında köprü vazifesi görmesi nedeni 
ile yazın ishal şikayetleri artar. 
Yaz aylarında, susuzluğu gider-
mek için alınan, temizliğine dikkat 
etmeden tüketilen her türlü içecek, 

özellikle kaynağı bilinmeyen, 
açıkta satılan veya dağıtılan, 
denetimsiz içme suları ve bu 
sularla yıkanmış sebze, meyve-
ler ishalin yaz aylarında daha sık 

görülmesinin nedenleridir. Diğer 
yandan artan sıcaklık nedeniyle 

yiyecekler de daha çabuk bozulur. 
Sıcak ortamda veya açıkta kalan 

yiyecekler üzerinde üreyen mik-
roplar nedeniyle besinler 

bozulur  Bu gıdaların 
yenmesi ile besin ze-
hirlenmesi tablosu ve 
ishal ortaya çıkar.

İshalin nedenleri 
nelerdir?
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soğutulmadan tüketilmesi, tekrarla-
nan ısıtma işlemlerinden kaçınılması 
gerekiyor. Ve tabii su... İçilen suyun 
klorlanmış veya kaynadığında hijye-
nik olarak şişelenmiş olduğundan 
emin olunmalıdır. İshali olan kişiler 
düzelene kadar yağsız ve posasız 
gıdalar almalı. Çünkü yağlı ve liften 
zengin gıdalar bağırsakları daha 
fazla çalıştırır. 

İshalde kahve ve kola içmenin ya-
rarlı olduğuna dair bir inanış var. 
Doğru mu bu?
İshali olanlarda kahve koyu dem-
lenmiş çay ve kola barsak hareket-
lerini düzenleyerek faydalı olabilir 
ancak fazla miktarda şekerli ve gaz-
lı içecekler tavsiye edilmez.  Bol sıvı 
almak, yağsız ve posasız besinleri 
tercih etmek daha uygun olur

İshalin meydana gelmesinde 
önemli rol oynayan mikroplarla 
nasıl mücadele edilmeli?
Mikrop bulaşmış olma ihtimali 
yüksek olan beklemiş ve bozuk 
gıdalardan, kaynağı belli olmayan 
sulardan uzak durmak sebze ve 
meyveleri bol temiz suyla yıkamak 

ve gıdaları yeterince pişirip tüket-
mek ishale sebep olan mikroplarla 
karşılaşmamızı engelleyebilir. 

İshal belirtilerinin olduğu bebekle-
re ne gibi tedavi uygulanmalı?
Bol sıvı verilmeli, ağızdan sıvı ala-
mayacak durumda olanlara damar 
yoluyla hastane şartlarında sıvı 
tedavisi uygulamalıdır.

Ne zaman hastaneye başvurul-
malıdır?
İshali olan hastalarda yüksek ateş 
varsa, günlük dışkılama sayısı 
10’dan fazlaysa, kusma ve dışkıda 
kan gibi bulgular varsa vakit geçir-
meden doktora başvurulmalıdır
İshal belirtilerinin olduğu yetişkin-
ler için ne gibi tedavi uygulanmalı?
İshal sayısı fazla olmayan, bulantı, 
kusma, ateş gibi semptomların eş-
lik etmediği hastalar, kaybedilen su 
ve tuzu yerine koyacak yağsız bir 
diyetle tedavi edilebilir. İshal mikta-
rının çok fazla olduğu durumlarda 
bunu azaltan ilaçlar kullanılabilir. 
Ancak bu tarz ilaçların ciddi mikro-
bik ishallerde bağırsak hareketle-
rini azaltarak mikropların bağırsak 

dokusuna daha fazla girmesine 
ve atılımlarının azalmasına sebep 
olabileceği unutulmamalıdır. Bu 
önlemlerin yetersiz kaldığı durum-
larda bir hekimin uygun göreceği 
antibiyotiklerin kullanılması gerekir.

Yaz aylarında bebek ve çocuklar-
da en sık görülen bir rahatsızlık 
da pişik... Pişik neden meydana 
gelir?
Pişik daha çok bez kullanma dö-
neminde çocuğun altının nemli ve 
kapalı kalması sonucu meydana 
gelir. Pişiği önlemek için çocukların 
altının sıkça bol su ile yıkanması, 
dikkatlice kurulanması, ıslak ve 
nemli kalmaması gerekmektedir. 
Bezi sık sık değiştirilmelidir.

1
Mikrop bulaşma ihtimali 
yüksek olan beklemiş ve bozuk 
gıdalardan, kaynağı belirsiz 
sulardan uzak durun.

DOKTORUNUZ ÖNERİYOR:
İSHAL OLMAMAK İÇİN 
BUNLARA DİKKAT EDİN!

4
 Sebze ve meyveleri bol temiz 
suyla yıkamaya ve gıdaları 
yeterince pişirip tüketmeye 
özen gösterin.

5
Eğer her şeye rağmen ishale 
yakalanırsanız bol bol sıvı alın, 
yağsız ve posasız besinleri 
tercih edin.

2
Gıda maddelerini satın alırken 
uygun şartlarda üretildiğinden, 
kullanma tarihinin geçmediğinden 
emin olun.

3
İshalin en sık görülen nedeni 
viral enfeksiyon veya bakteriyel 
toksinlerdir. Bunun için hijyene 
önem verin.
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Dikkatli beslenme
ishalden korur

İshalin en sıkça görülen nedeni 
viral enfeksiyon veya bakteriyel 
toksinlerdir. Bozuk yiyecekler ya 
da kötü su nedeniyle vücuda giren 
bakteri ve parazitler ishale neden 
olabilir. Hijyen koşullarının yeterin-
ce dikkate alınmadığı ortamlarda 
hazırlanan yiyecekleri tüketmek 
ishalin en önemli sebeplerindendir. 
Ayrıca başka hastalıklar nedeniyle 
kullandığımız antibiyotikler de ba-
ğırsaktaki bazı bakterileri öldürüp 
ishal yapıcı bakterilerin çoğalmasını 
sağlayarak ishale yol açabilirler. 
Laktoza karşı hassasiyeti olanlarda 
da süt ve süt ürünleri ishal sebebi 
olabilir. Bunun dışında daha ciddi 
kronik hastalıklar ve kanserler de 
ishal nedeni olabilir.

İshalin oluşumunda en önemli fak-
tör sanırım beslenme. Beslenme 
konusunda nelere dikkat etmek 
gerekiyor?
İshalin en önemli sebebi mikrop 
bulaşmış su ve gıdaların tüketilme-
sidir. Bu nedenle  her şeyden önce 
gıda maddelerini satın alırken soğuk 
zincir şartlarına uygun üretilip muha-
faza edildiğinden, kullanma tarihinin 
geçmediğinden emin olunmalıdır. 
Çürümüş, bozulmuş gıdalardan 
sakınılmalıdır. Özellikle  çiğ tüketi-
len besinlerde çok dikkatli olmak 
gerek. Bu yiyecekler özenle temiz-
lenip dezenfekte  edildikten sonra 
tüketilmelidir. Pişirilen gıdaların da 

Yaz aylarında en sık karşılaştığımız hastalıklardan 
biri olan ishalin ortaya çıkma sebeplerini, hastalığa 
yakalanmamak için alınacak önlemleri ve tedavi yollarını 
Türkan Saylan Tıp Merkezi’nden İç Hastalıkları Uzmanı 
Doktor Kenan Kopuz’la konuştuk.

İshal neden daha çok yaz ayla-
rında görülüyor?
Yaz aylarında artan sıcaklıkla 

beraber gıdaların içindeki mikro-
organizmaların çoğalması hızlanır, 
yani yiyecekler daha çabuk bozulur. 

Ayrıca yaz mevsiminde seyahatle-
rin artması ve beslenme düzeninin 
değişmesi, tatil yerlerinde hijyen 
kurallarının tam uygulanamaması, 
sayıları artan sineklerin besinler ara-
sında köprü vazifesi görmesi nedeni 
ile yazın ishal şikayetleri artar. 
Yaz aylarında, susuzluğu gider-
mek için alınan, temizliğine dikkat 
etmeden tüketilen her türlü içecek, 

özellikle kaynağı bilinmeyen, 
açıkta satılan veya dağıtılan, 
denetimsiz içme suları ve bu 
sularla yıkanmış sebze, meyve-
ler ishalin yaz aylarında daha sık 

görülmesinin nedenleridir. Diğer 
yandan artan sıcaklık nedeniyle 

yiyecekler de daha çabuk bozulur. 
Sıcak ortamda veya açıkta kalan 

yiyecekler üzerinde üreyen mik-
roplar nedeniyle besinler 

bozulur  Bu gıdaların 
yenmesi ile besin ze-
hirlenmesi tablosu ve 
ishal ortaya çıkar.

İshalin nedenleri 
nelerdir?
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soğutulmadan tüketilmesi, tekrarla-
nan ısıtma işlemlerinden kaçınılması 
gerekiyor. Ve tabii su... İçilen suyun 
klorlanmış veya kaynadığında hijye-
nik olarak şişelenmiş olduğundan 
emin olunmalıdır. İshali olan kişiler 
düzelene kadar yağsız ve posasız 
gıdalar almalı. Çünkü yağlı ve liften 
zengin gıdalar bağırsakları daha 
fazla çalıştırır. 

İshalde kahve ve kola içmenin ya-
rarlı olduğuna dair bir inanış var. 
Doğru mu bu?
İshali olanlarda kahve koyu dem-
lenmiş çay ve kola barsak hareket-
lerini düzenleyerek faydalı olabilir 
ancak fazla miktarda şekerli ve gaz-
lı içecekler tavsiye edilmez.  Bol sıvı 
almak, yağsız ve posasız besinleri 
tercih etmek daha uygun olur

İshalin meydana gelmesinde 
önemli rol oynayan mikroplarla 
nasıl mücadele edilmeli?
Mikrop bulaşmış olma ihtimali 
yüksek olan beklemiş ve bozuk 
gıdalardan, kaynağı belli olmayan 
sulardan uzak durmak sebze ve 
meyveleri bol temiz suyla yıkamak 

ve gıdaları yeterince pişirip tüket-
mek ishale sebep olan mikroplarla 
karşılaşmamızı engelleyebilir. 

İshal belirtilerinin olduğu bebekle-
re ne gibi tedavi uygulanmalı?
Bol sıvı verilmeli, ağızdan sıvı ala-
mayacak durumda olanlara damar 
yoluyla hastane şartlarında sıvı 
tedavisi uygulamalıdır.

Ne zaman hastaneye başvurul-
malıdır?
İshali olan hastalarda yüksek ateş 
varsa, günlük dışkılama sayısı 
10’dan fazlaysa, kusma ve dışkıda 
kan gibi bulgular varsa vakit geçir-
meden doktora başvurulmalıdır
İshal belirtilerinin olduğu yetişkin-
ler için ne gibi tedavi uygulanmalı?
İshal sayısı fazla olmayan, bulantı, 
kusma, ateş gibi semptomların eş-
lik etmediği hastalar, kaybedilen su 
ve tuzu yerine koyacak yağsız bir 
diyetle tedavi edilebilir. İshal mikta-
rının çok fazla olduğu durumlarda 
bunu azaltan ilaçlar kullanılabilir. 
Ancak bu tarz ilaçların ciddi mikro-
bik ishallerde bağırsak hareketle-
rini azaltarak mikropların bağırsak 

dokusuna daha fazla girmesine 
ve atılımlarının azalmasına sebep 
olabileceği unutulmamalıdır. Bu 
önlemlerin yetersiz kaldığı durum-
larda bir hekimin uygun göreceği 
antibiyotiklerin kullanılması gerekir.

Yaz aylarında bebek ve çocuklar-
da en sık görülen bir rahatsızlık 
da pişik... Pişik neden meydana 
gelir?
Pişik daha çok bez kullanma dö-
neminde çocuğun altının nemli ve 
kapalı kalması sonucu meydana 
gelir. Pişiği önlemek için çocukların 
altının sıkça bol su ile yıkanması, 
dikkatlice kurulanması, ıslak ve 
nemli kalmaması gerekmektedir. 
Bezi sık sık değiştirilmelidir.

1
Mikrop bulaşma ihtimali 
yüksek olan beklemiş ve bozuk 
gıdalardan, kaynağı belirsiz 
sulardan uzak durun.

DOKTORUNUZ ÖNERİYOR:
İSHAL OLMAMAK İÇİN 
BUNLARA DİKKAT EDİN!

4
 Sebze ve meyveleri bol temiz 
suyla yıkamaya ve gıdaları 
yeterince pişirip tüketmeye 
özen gösterin.

5
Eğer her şeye rağmen ishale 
yakalanırsanız bol bol sıvı alın, 
yağsız ve posasız besinleri 
tercih edin.

2
Gıda maddelerini satın alırken 
uygun şartlarda üretildiğinden, 
kullanma tarihinin geçmediğinden 
emin olun.

3
İshalin en sık görülen nedeni 
viral enfeksiyon veya bakteriyel 
toksinlerdir. Bunun için hijyene 
önem verin.
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hayvanların da bu kimyasallar 
nedeniyle hastalık riskiyle karşı 
karşıya kaldığını gösteriyor. 

Ataşehir Belediyesi Sokak Hay-
vanları Rehabilitasyon Merkezi’n-
den veteriner hekim Sezayi Yılmaz 
ile sigara dumanının evcil hayvan-
lara zararlarını konuşalım istedik. 
Yılmaz, yapılan tüm araştırmalarda 
tütün dumanının net bir şekilde, 
köpeklerin ölümcül hastalıkların 
pençelerine düşmesine yol açtığını 
belgelediğini söylüyor:

“Çalışmalar çok sayıda kişinin 
sigara kullandığı evlerde yaşayan 
köpeklerin, değişik kanser çeşitle-
rine yüksek oranda yakalanma riski 
olduğunu gösteriyor. Uzun burunlu 
köpeklerin burun ve sinüs dokuları 
solunumları sırasında daha fazla 
dumana maruz kaldığından, bu 
köpekler burun ve sinüs kanser-
leri gelişimi açısından yüksek risk 
sınıfında yer alıyor. Ne yazık ki 
burun kanseri görülen köpekler bir 
yıldan daha fazla yaşayamıyor. Kısa 
ve orta uzunlukta buruna sahip kö-
peklerde ise akciğer kanseri görül-
me sıklığının daha yüksek olduğu 
biliniyor. Sigara kedilerde lenf ve 
ağız kanserine, köpeklerde akciğer 
ve nazal kansere, kuşlarda akciğer 
kanserine neden oluyor. Sigaranın 
sadece kanser değil bir sürü başka 
rahatsızlıklara yol açtığını biliyoruz. 
Evin içindeki bu savunmasız hay-
vanlar zaman içinde sigara duma-
nına maruz kala kala başka başka 

Sigara dumanına maruz kalan evcil hayvanların risk altında 
olduğunu söyleyen Ataşehir Belediyesi Sokak Hayvanları 
Rehabilitasyon Merkezi’nden Veteriner Hekim Sezayi Yılmaz, 
“Bu yüzden kediler en çok lenf, köpekler ise akciğer 
kanserine yakalanıyor” diyor.

K amu spotu gibi olacak 
ama, sigara öldürür! Bunu 
zaten biliyorsunuz. İçtiği-

niz sigaranın sadece size değil, 
çevrenizdeki bütün canlılara zarar 
verdiğini tekrar hatırlatmak isteriz. 
Ailemizden biri olarak gördüğümüz 
kediler, köpekler, kuşlar da bizim 
gibi akciğerleriyle nefes alır, bizim 
gibi onların da iç organları duman-
dan olumsuz etkilenir. Hayvanlar, 
sigara içilen ortamlarda rahatsız 
olurlar ama bunu söyleyemezler. 
Bir süre sonra hastalanırlar. Onları 
iyileştirmek için veteriner veteriner 

dolaşırız, üzüntüden kahroluruz. 
Sigara dumanına maruz 
kalan hayvanlar bazen ucuz 
kurtulur, bazen her şeye çok 

geç kalınmıştır. 
Sigara dumanı 4 bin-

den fazla fazla kimya-
sal bileşen içerir ve 

bunlardan en az 43 
tanesi kanserojen 
özelliktedir. Bu bir 
gerçek. Yapılan 
pek çok çalış-

ma bu kimyasal 
maddelerin insan-

larda artan bir şekilde 
kalp hastalıkları, akciğer 
kanseri ve diğer kanser 

çeşitlerinin görülmesin-
de etkili olduğunu 

ortaya koyuyor. 
Yine son yapılan 

çalışmalar, evcil 

AYŞEGÜL KAPAR
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risklerle karşı karşıya kalıyorlar. 
Evinizde içtiğiniz sigara yüzünden 
kediler, köpeklerde göz, cilt, kalp, 
fertilite (doğurganlık) problemleri 
ve zehirlenmeler bile yaşanıyor.”

Muhabbet kuşları veya kanar-
yalar, sigara dumanı yüzünden 
solunum sistemi hastalığı ve astım 
teşhisiyle veterinere gider. Sahiple-
rin çoğu bir kuşun sigara yüzünden 
zarar görebileceğini düşünmez. 
Hatta fazla sigara içilen ortamlarda 

bulunan akvaryumlardaki 
havalandırma ile suya 

karışan duman balıkların da zarar 
görmesine neden olabilir. Çok 
sigara içilen bir ortamda bulunan 
akvaryumda balıklarınız hastalanı-
yorsa veya ölüyorsa hiç şaşırmayın.

Yılmaz, evcil hayvanların sigara 
ve tütün mamullerinin tüketildiği 
yerlerden uzaklaştırılması veya on-
ların yanında içilmemesi gerektiğini 
söylüyor. Sigara yüzünden başla-
rından geçen bir hikayeyi ise şöyle 
anlatıyor: “Noir adlı, terrier ırkı, 5 
yaşında, erkek hastamız öksürük 
şikayeti ile hasta sahibi tarafından 
kliniğe getirilmişti. Hastamızın 
muayenesi sırasında akciğerlerinin 
sağlıklı çalışmadığı, bu yüzden 
dokulara yeterince oksijen gitme-
diği fark edilip röntgen çektirildi. 
Çekilen röntgende sol akciğerin 
tamamen sağ akciğerin ise çok 
büyük bir kısmının ödem ile dolu 
olduğu ve yer yer kitlesel oluşum-

lar bulunduğu görül-
dü. Hastamız tüm 

müdahalelere 
rağmen kur-

tarılamadı.” 

Pasif içici olmasınlar 
Onların uzun ömürlü olmasını, 
bizimle birlikte sağlıklı şekilde ya-
şamasını isteriz. En güzel mamaları 
alırız. En küçük bir rahatsızlığında 
aklımızı ondan alamayız. Evlerimiz-
deki dostlarımızın, her sigarayla 
pasif birer içici haline getirip 
öldürdüğümüzü unuturuz.

Peki kedi ve köpeklerimizi sigara 
dumanının etkisinden nasıl koru-
yacağız? Her şeyden önce hem 
kendiniz hem sevimli dostlarınız 
için sigarayı bırakın. Bırakamıyor-
sanız biraz özen gösterin. Evde 
sigara içmeyin. Az da olsa içiyor-
sanız kaliteli bir hava temizleyicisi 
alın. Sigara sonrasında üzerinize 
sinen kokular için kıyafetlerinizi 
değiştirin, yıkayın ya da temiz ha-
vada asarak havalandırın. Ellerinizi 
yıkamadan evcil hayvanlarınıza 
el sürmeyin. Etrafınızda içi kül ile 
dolu kül tablası bırakmayın. Siga-
ra paketi, nikotin sakızı, dumansız 
tütün ve diğer tütün ürünlerini 
kedi ve köpeğinizin ulaşamayacağı 
yerlerde saklayın.

İçinde 4 binden 
fazla kimyasal 

bileşenin olduğu sigara, 
sevimli dostlarımızı da 
kötü etkiliyor. Kediler, 
köpekler duman 
yüzünden ölüyor!
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Ataşehir Belediyesi Sokak Hay-
vanları Rehabilitasyon Merkezi’n-
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ile sigara dumanının evcil hayvan-
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Yılmaz, yapılan tüm araştırmalarda 
tütün dumanının net bir şekilde, 
köpeklerin ölümcül hastalıkların 
pençelerine düşmesine yol açtığını 
belgelediğini söylüyor:

“Çalışmalar çok sayıda kişinin 
sigara kullandığı evlerde yaşayan 
köpeklerin, değişik kanser çeşitle-
rine yüksek oranda yakalanma riski 
olduğunu gösteriyor. Uzun burunlu 
köpeklerin burun ve sinüs dokuları 
solunumları sırasında daha fazla 
dumana maruz kaldığından, bu 
köpekler burun ve sinüs kanser-
leri gelişimi açısından yüksek risk 
sınıfında yer alıyor. Ne yazık ki 
burun kanseri görülen köpekler bir 
yıldan daha fazla yaşayamıyor. Kısa 
ve orta uzunlukta buruna sahip kö-
peklerde ise akciğer kanseri görül-
me sıklığının daha yüksek olduğu 
biliniyor. Sigara kedilerde lenf ve 
ağız kanserine, köpeklerde akciğer 
ve nazal kansere, kuşlarda akciğer 
kanserine neden oluyor. Sigaranın 
sadece kanser değil bir sürü başka 
rahatsızlıklara yol açtığını biliyoruz. 
Evin içindeki bu savunmasız hay-
vanlar zaman içinde sigara duma-
nına maruz kala kala başka başka 

Sigara dumanına maruz kalan evcil hayvanların risk altında 
olduğunu söyleyen Ataşehir Belediyesi Sokak Hayvanları 
Rehabilitasyon Merkezi’nden Veteriner Hekim Sezayi Yılmaz, 
“Bu yüzden kediler en çok lenf, köpekler ise akciğer 
kanserine yakalanıyor” diyor.

K amu spotu gibi olacak 
ama, sigara öldürür! Bunu 
zaten biliyorsunuz. İçtiği-

niz sigaranın sadece size değil, 
çevrenizdeki bütün canlılara zarar 
verdiğini tekrar hatırlatmak isteriz. 
Ailemizden biri olarak gördüğümüz 
kediler, köpekler, kuşlar da bizim 
gibi akciğerleriyle nefes alır, bizim 
gibi onların da iç organları duman-
dan olumsuz etkilenir. Hayvanlar, 
sigara içilen ortamlarda rahatsız 
olurlar ama bunu söyleyemezler. 
Bir süre sonra hastalanırlar. Onları 
iyileştirmek için veteriner veteriner 

dolaşırız, üzüntüden kahroluruz. 
Sigara dumanına maruz 
kalan hayvanlar bazen ucuz 
kurtulur, bazen her şeye çok 

geç kalınmıştır. 
Sigara dumanı 4 bin-

den fazla fazla kimya-
sal bileşen içerir ve 

bunlardan en az 43 
tanesi kanserojen 
özelliktedir. Bu bir 
gerçek. Yapılan 
pek çok çalış-

ma bu kimyasal 
maddelerin insan-

larda artan bir şekilde 
kalp hastalıkları, akciğer 
kanseri ve diğer kanser 

çeşitlerinin görülmesin-
de etkili olduğunu 

ortaya koyuyor. 
Yine son yapılan 

çalışmalar, evcil 
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risklerle karşı karşıya kalıyorlar. 
Evinizde içtiğiniz sigara yüzünden 
kediler, köpeklerde göz, cilt, kalp, 
fertilite (doğurganlık) problemleri 
ve zehirlenmeler bile yaşanıyor.”

Muhabbet kuşları veya kanar-
yalar, sigara dumanı yüzünden 
solunum sistemi hastalığı ve astım 
teşhisiyle veterinere gider. Sahiple-
rin çoğu bir kuşun sigara yüzünden 
zarar görebileceğini düşünmez. 
Hatta fazla sigara içilen ortamlarda 

bulunan akvaryumlardaki 
havalandırma ile suya 

karışan duman balıkların da zarar 
görmesine neden olabilir. Çok 
sigara içilen bir ortamda bulunan 
akvaryumda balıklarınız hastalanı-
yorsa veya ölüyorsa hiç şaşırmayın.

Yılmaz, evcil hayvanların sigara 
ve tütün mamullerinin tüketildiği 
yerlerden uzaklaştırılması veya on-
ların yanında içilmemesi gerektiğini 
söylüyor. Sigara yüzünden başla-
rından geçen bir hikayeyi ise şöyle 
anlatıyor: “Noir adlı, terrier ırkı, 5 
yaşında, erkek hastamız öksürük 
şikayeti ile hasta sahibi tarafından 
kliniğe getirilmişti. Hastamızın 
muayenesi sırasında akciğerlerinin 
sağlıklı çalışmadığı, bu yüzden 
dokulara yeterince oksijen gitme-
diği fark edilip röntgen çektirildi. 
Çekilen röntgende sol akciğerin 
tamamen sağ akciğerin ise çok 
büyük bir kısmının ödem ile dolu 
olduğu ve yer yer kitlesel oluşum-

lar bulunduğu görül-
dü. Hastamız tüm 

müdahalelere 
rağmen kur-

tarılamadı.” 

Pasif içici olmasınlar 
Onların uzun ömürlü olmasını, 
bizimle birlikte sağlıklı şekilde ya-
şamasını isteriz. En güzel mamaları 
alırız. En küçük bir rahatsızlığında 
aklımızı ondan alamayız. Evlerimiz-
deki dostlarımızın, her sigarayla 
pasif birer içici haline getirip 
öldürdüğümüzü unuturuz.

Peki kedi ve köpeklerimizi sigara 
dumanının etkisinden nasıl koru-
yacağız? Her şeyden önce hem 
kendiniz hem sevimli dostlarınız 
için sigarayı bırakın. Bırakamıyor-
sanız biraz özen gösterin. Evde 
sigara içmeyin. Az da olsa içiyor-
sanız kaliteli bir hava temizleyicisi 
alın. Sigara sonrasında üzerinize 
sinen kokular için kıyafetlerinizi 
değiştirin, yıkayın ya da temiz ha-
vada asarak havalandırın. Ellerinizi 
yıkamadan evcil hayvanlarınıza 
el sürmeyin. Etrafınızda içi kül ile 
dolu kül tablası bırakmayın. Siga-
ra paketi, nikotin sakızı, dumansız 
tütün ve diğer tütün ürünlerini 
kedi ve köpeğinizin ulaşamayacağı 
yerlerde saklayın.

İçinde 4 binden 
fazla kimyasal 

bileşenin olduğu sigara, 
sevimli dostlarımızı da 
kötü etkiliyor. Kediler, 
köpekler duman 
yüzünden ölüyor!
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Haziran ayının ilk haftasında, 
daha önce Güneşli’deki 
şubelerinde yemek yediğim 

Nalia’nın Ataşehir’deki şubesine 
doğru yola koyuldum. Nalia, İçe-
renköy’de apartmanların arasında 
kalmış beyaz, şirin, tarihi bir köşkte 
hizmet veriyor. 

10 yıl önce Güneşli’de yöresel 
Karadeniz mutfağı lezzetleri sun-
mak için ilk Nalia’yı açan Süleyman 
ve Erol Emirhan Tarakçı kardeşler, 
2008’de İçerenköy’deki ikinci Na-
lia’yı hizmete sokmuşlar. Burası da 
aynı Güneşli’deki şubesi gibi büyük 
ilgi görüyor. 

Peki restoranın adı nereden 
geliyor? Belki “serender”i 

duymuşsunuzdur. Daha çok 
orta ve doğu Karade-

niz’de örneklerini 
gördüğümüz, ama 

Karadenizli vatan-
daşların yerleştiği 
Adapazarı ve 
İzmit’in kırsal 
yörelerinde 
de rastlanan, 
yiyeceklerin 
korunması ve 
mısırın kuru-

Karadeniz
mutfağının iyi 
örneklerinden

Sekiz yıldır İçerenköy’de tarihi bir köşkte hizmet 
veren ve yöresel Karadeniz lezzetleri sunan 

Nalia, yalnızca Ataşehir’in ve Anadolu Yakası’nın 
en iyisi değil İstanbul’un da en iyi Karadeniz 

restoranlarından biri.

tulması için ahşaptan yapılmış bir 
çeşit ambar ya da kilerdir serender.  
Yerden ayaklarla yükseltilmiş ol-
maları sayesinde yiyecekleri zararlı 
haşerattan ve vahşi hayvanlardan 
da korur. Nalia, serendere verilen 
diğer isimlerden biriymiş. Bir Kara-
deniz restoranına verilebilecek hoş 
bir isim hakikaten.

Gelelim yemeklere... Nalia’nın 
menüsü sürekli değişmekle birlikte 
hiç değişmeyen yemekler de var. 
Karadeniz deyince aklınıza gele-
bilecek her türlü yemeği burada 
bulabilirsiniz. Ben anlatmaya 
restoranın mısır ekmeğiyle baş-
lamak istiyorum. Lafı uzatmadan 
söyleyeyim, hayatımda yediğim en 

 NALİA 
KARADENİZ MUTFAĞI 
Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan 
Cad. No: 103 İçerenköy

0216-469 96 10
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Akçaabat köftesinde en 
önemli unsur ettir ama 

köfteye asıl lezzetini 
veren kullanılan yağdır. 

Nalia’nın köftesi 
harikaydı.

güzel mısır ekmeği Nalia’nınkiydi. 
Bunun sebeplerinden biri Nalia’nın 
fırın ustasının mahareti belli ki, ama 
asıl neden buradaki ekmeğin sıfır 
katkıyla hazırlanıyor olması. Ger-
çekten piyasada satılanlarla hiçbir 
ilgisi yok, harika bir ekmek. 

Etkisinden hâlâ kurtulamadı-
ğım için mısır ekmeğiyle başladım 
ama ilk siparişim çorbaydı. Kışın 
Güneşli’deki Nalia’da lahana 
çorbası içmiştim. Gerçekten nefisti 
fakat iç yağıyla yapılan çorba yaz 
günü ağır olur endişesiyle bu sefer 
çekingen davrandım. Garson arka-
daşla bunu paylaşınca endişemin 
yersiz olduğunu söyledi ve ikna 
etti beni. Doğrusunu söylemek 

gerekirse o haklı çıktı, hiç de ağır 
değildi lahana çorbası.

Arkasından, menüde ara sıcak-
lar arasında gözüme çarpan ve 
daha önce denemediğim hamsi 
çilihtası söyledim. Bana eşlik eden 
arkadaşım da mıhlamada karar 
kıldı. Hamsi çilihtasının görünüşü 
mücvere benziyor, sanırım yapılışı 
da öyle. Ana malzemeleri hamsi, 
yeşillikler, mısır unu ve yumurta. 
Tadı çok güzeldi ve ağızda dağılı-
yordu. Ben arkadaşımın mıhlama-
sının, o da benim hamsi çilihtamın 
tadına baktı. İkimiz de içimizden 
keşke diğerinden söyleseydik diye 
geçirdik!

Izgara, makarna ve salata me-
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Karadeniz mutfağı lezzetleri sun-
mak için ilk Nalia’yı açan Süleyman 
ve Erol Emirhan Tarakçı kardeşler, 
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Akçaabat köftesinde en 
önemli unsur ettir ama 

köfteye asıl lezzetini 
veren kullanılan yağdır. 

Nalia’nın köftesi 
harikaydı.
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değildi lahana çorbası.
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lar arasında gözüme çarpan ve 
daha önce denemediğim hamsi 
çilihtası söyledim. Bana eşlik eden 
arkadaşım da mıhlamada karar 
kıldı. Hamsi çilihtasının görünüşü 
mücvere benziyor, sanırım yapılışı 
da öyle. Ana malzemeleri hamsi, 
yeşillikler, mısır unu ve yumurta. 
Tadı çok güzeldi ve ağızda dağılı-
yordu. Ben arkadaşımın mıhlama-
sının, o da benim hamsi çilihtamın 
tadına baktı. İkimiz de içimizden 
keşke diğerinden söyleseydik diye 
geçirdik!

Izgara, makarna ve salata me-



Menünün değişmeyenleri
İçerenköy’deki tarihi köşkte hizmet veren Nalia’nın 
menüsü sürekli değişmekle birlikte değişmeyen 
yemekler de var. Karadeniz deyince aklınıza gelebi-
lecek her türlü yemeği burada bulabilirsiniz.

Kahvaltı keyfi
Nalia’da yalnızca öğle ve akşam yemekleri yok, 
kahvaltı servisi de yapılıyor. İki kişilik serpme 
kahvaltının 50 TL olduğu Nalia’da Karadeniz’e 
özgü kahvaltılıklar kaygana ve mıhlama da var.
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fiyatlar biraz fazla gibi gelmişti ama 
porsiyonları görünce bu düşüncem-
den vazgeçtim. Nalia’nın porsi-
yonları epeyce büyük ve “pahalı” 
görünen fiyatları hak ediyor. Çok aç 
giderseniz ve “gözünüz dönmüş-
se” sipariş vermeden önce iki kere 
düşünün, bitiremeyebilirsiniz! 

Son olarak, okuyucularımıza 
Nalia’da Ramazan boyunca can-
lı tasavvuf müziği olduğunu da 
hatırlatalım. 

nüleri de zengin görünüyordu ama 
biz Karadeniz mutfağından devam 
etmeye karar verdik. Ben dana 
etli Rize tava, arkadaşım Akçaabat 
köfte denedi. Rize tava da güzeldi 
ama özellikle Akçaabat köftenin 
tadına bayıldım. Akçaabat köftesi-
nin özelliği hiç baharat kullanılma-
masıdır. Elbette en önemli unsur 
ettir ama köfteye asıl lezzetini veren 
kullanılan yağdır. Nalia’daki köftenin 
tam olarak hangi yağ ile yapıldığı-
nı öğrenme şansımız olmadı ama 
gerçekten harikaydı. 

Bu yemeklerden azar azar yedik 
çünkü pidelerinin de tadına bak-
mak istiyorduk. Her sokak arası-
na birkaç Karadeniz pidecisinin 

düştüğü günümüzde gerçek 
Karadeniz pidesi bulmak 

gerçekten zor iş. Nalia’nın 
müdavimlerinden olan 

bir arkadaşım mutla-
ka pide de tatmak 

gerektiğini söyle-
mişti, iyi ki onu 

dinlemişiz. 
Trabzon 

peynirli 
bir 

pi-

deyi iki kişi paylaştık, İstanbul’da 
bununla rekabet edecek bir tek 
Fatih’te İtfaiye’nin arkasındaki 
Karadeniz Pidecisi’ni biliyorum. 
Tam kıvamında pişmişti, peynir de 
çok kaliteliydi. Ana yemek bahsini 
kapatmadan önce bir dahaki gidi-
şimde mutlaka istridye mantarlı Rize 
kavurmayı deneyeceğimi söylemek 
isterim.

Ve sıra geldi tatlıya.... Çayeli’ne 
yolu düşenler, Türkiye’nin en iyi fı-
rın sütlacının orada yapıldığını bilir. 
Bu sütlacın ön önemli özelliği, sü-
tünün Hemşin bölgesinde (özellikle 
de Senoz Vadisi’nde) yetiştirilen 
ineklerden elde edilmesidir. Elbette 
Nalia’da bu süt kullanılmıyor ama 
restoran sahipleri Çayelili olunca 
sütlacın hakkını vermişler. 

Fakat tatlı konusunda Nalia’nın 
asıl sürprizi, yalnızca tadına baka-
bildiğim kabak pastası. Daha önce 
yemediğim bu tatlıyı da öneririm. 
Ama garson arkadaş iddialı olduk-
ları bir başka tatlının glutensiz mısır 
tatlısı olduğunu söyledi. Hafif tatlı 
sevenlere duyurulur. 

Nalia’nın yalnızca Ataşehir’in ve 
Anadolu Yakası’nın en iyi Karadeniz 
lokantası değil, İstanbul’un da en 
iyilerinden biri olduğunu düşünüyo-
rum. Doğrusu menüye bakınca önce 
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Ağaçkakan Yayınları’nın 
Hazır Bilgi serisinin altıncı 
kitabı, 100 Şarkıda Mem-

leket Tarihi geçen ay raflardaki 
yerini aldı. “Tarih şarkılarla anlatı-
labilir” diye yola çıkan ve popüler 
müziğin aynı zamanda bir sosyal 
tarih alanı olduğunu söyleyen 
yazar Murat Meriç çok zor bir işi 
başarmış. Yaptığı iş çok zor, zira 
böyle bir çalışma için sadece tek 
tek şarkıları değerlendirmek yet-
miyor, şarkının hangi koşullarda 
ortaya çıktığını bilmek, bunun için 
de dönemin sosyal ve siyasal ko-
şullarına hakim olmak gerekiyor. 

Murat Meriç, “Türküler, alatur-
ka eserler, arabeskçilerin söyle-

dikleri karamsar havalar, 
devrimci marşlar, çocuk-
lar için yazılmış olanlar, 
hafifmeşrep pop şarkıları 

ve hatta senfoniler, yazıl-
dıkları döneme ait ipuçları-
nı bugüne taşıyor” diyerek 
yüzlerce şarkıyı incelemiş 

ve bu kitap için 100 şarkıyı 
seçmekte de çok zorlanmış. 

Gerçekten de seçtiği şar-
kılar yazıldıkları döneme dair 

çok ilginç ipuçları içeriyor. Ama 
öncelikle şunu söylemek gerek, 
kitaptan anlaşıldığına göre hemen 
hemen her olayla ilgili şarkı ya-
zılmış. Örneğin 1963’teki Ken-
nedy suikastı sonrası arkasından 
ağıt yakan halk ozanlarını biliyor 

muydunuz? Ya da insanoğlunun 
Ay’a ilk kez ayak bastığı 1969’da 
ortalığı “uzaylı şarkıları”nın istila 
ettiğini?  Sadece bunlar da değil, 
yakınlarda kaybettiğimiz Muham-
med Ali şampiyon olduğunda da, 
Kıbrıs harekatında da, enflasyon 
aşırı yükseldiğinde de, televizyon 
yaygınlaştığında da sessiz kalma-
mış müzik piyasası! 

İşte Murat Meriç’in kitabından 
tadımlık şarkı sözleri...

Yurtdışına işçi göçünün başla-
dığı 1961’den sonra arka arkaya 
çıkan gurbetçi plaklarının ilkleri-
den olan, kemençeci Hüseyin Kö-
se’nin “Avrupa’nın Kızları” plağına 
ismini veren şarkının sözleri şöyle:  
“Avrupa’nın kızları ne ocaklar 
söndürdü / Ne Müslüman gençleri 
Katoliğe döndürdü / Aldanma 
gardaş, hangi yola gidersin / Ço-
cuklarına alır gavur kızınla yersin 
/ Nasıl bu hareketi yakıştırdın 
aslına? / Aslın Türk değil midir, 
yazıklar olsun sana!” 

Cumhuriyet’in 50’nci yılında 
açılan Boğaziçi Köprüsü de büyük 
heyecan yaratmıştı. Asya’yı Avru-
pa’ya bağlayan köprünün açılışın-
dan sonra arka arkaya birçok plak 
çıkmış.  Bunlardan biri olan Boğaz 
Köprüsü adlı şarkıyı da Emel Sayın 
seslendirmiş:  “Semada nazlı bir 
heybetle durur / Sahili sahile bağ-
layan budur / En büyük mutluluk, 
en büyük gurur / Kıyıdan kıyıya 

SİNAN YÜCEL

Dersimiz tarih, 
konumuz eski şarkılar
Yazar Murat Meriç, 100 Şarkıda Memleket Tarihi adlı 
kitabında Türkiye’nin yakın tarihinde gerçekleşen olaylarla 
ilgili yazılmış yüzlerce eser arasından seçtiği 100 şarkıyı 
ve bu şarkıları ortaya çıkaran sosyal-siyasal koşulları 
anlatıyor. Üstelik çok eğlenceli bir şekilde yapıyor bunu.  

 100 ŞARKIDA 
 MEMLEKET 
 TARİHİ 
Murat Meriç 
Ağaçkakan Yayınları
264 Sayfa, 19 TL
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Dersimiz tarih, 
konumuz eski şarkılar

bir ışık uzar / Sahiller sevinçli, 
mutlu yalılar/ İstanbul bahtiyar, 
Boğaz bahtiyar/ Cumhuriyet’in 
ellinci yılında / Bağlandı Rumeli 
Anadolu’ya / Hayaller hakikat 
oldu sonunda...” 

1965’te çıktığı dünya turunu 
1968’de tamamlayan ünlü denizci 
Sadun Boro ve teknesi Kısmet için 
de birçok şarkı yapılmış. Olay çok 
büyük gürültü koparmış ve ay-
larca kamuoyunun gündeminden 
düşmemişti. Sanatçı Berkant’ın 
Kısmet adlı 45’liği de bu dönemin 
ürünü. Berkant, sözleri Sezen 
Cumhur Önal’a, bestesi Turgut 
Dalar’a ait olan parçayı Vasfi 

Uçaroğlu Orkestrası eşliğinde 
seslendirmiş: 

“Kısmet / bir gün çıktı dünya 
turuna / Yelkenlerini etti fora / El 
sallayıp bana vatana / Kısmet / 
LasPalmas’ta ve Barbados’ta / O 
yarıştı dev dalgalarla / Yılmadı ne 
Sadun ne Oda / Kısmet / Boyun 
eğmedi okyanusa / Dinlemedi 
tayfun fırtına / Selam olsun Bar-
baroslara...”

Uzun lafın kısası, “Şarkılara üç 
beş dakikalık eğlence nesnesin-
den öte, eğlenceli bir tarih dersi 
olarak yaklaşmak mümkün…” 
diyen Murat Meriç, kitabıyla bu 
tezini doğruluyor. 

Her olaya uygun şarkı!
Sanatçı Berkant, 1968’de dünya turunu tamam-
layan Kısmet adlı tekne için çıkardığı albümde, 
baterist ve şef Vasfi Uçaroğlu’nun (en üstteki fo-
toğraf) orkestrası ile çalışmıştı. Rüçhan Çamay ise, 
1977’de “erkekleri eve bağlayan cihaz” televizyon 
için bir albüm çıkarmıştı.
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Kuruluşlarının üzerinden yarım 
asırdan çok zaman geçmiş 
olmasına rağmen Köy Ensti-

tüleri, üzerinde hâlâ en çok yazılan, 
konuşulan ve tartışılan konulardan 
birisi durumunda. Çünkü bu ens-
titüler sadece bir eğitim kurumu 
değil, Türkiye’nin kültürel, sosyal 
ve ekonomik sorunlarını çözmek 
amacıyla oluşturulmuş bir kalkın-
ma merkezi olma sıfatını üstlenen 
çok yönlü kuruluşlardı. 1940-1953 
arasındaki 13 yıl boyunca 21 Köy 
Enstitüsü’nden 17 bin kişi mezun 
oldu.

Bir Köy Enstitülü
öğretmenin anıları

1949’da Pazarören Köy Ensti-
tüsü’nü bitiren 1930 doğumlu şair 
ve yazar Bahar Dadaloğlu, 17 bin 
mezundan biri olarak anılarını ka-
leme aldı. Yoksul çocukluk yılların-
dan günümüze kadar olan anılarını 
anlatıyor. 

Dadaloğlu kişisel anılarını anla-
tırken 1940’lı yılların fakirlik içinde-
ki köy ortamından siyasetin taşra-
daki yansımalarına kadar bir çok 
noktaya da ışık tutuyor. Anlattıkları 
bunlarla sınırlı değil. Eşiyle birlikte 
Ankara’ya atandıklarında girdikle-
ri ve Âşık Veysel, Âşık İhsani, Dr. 
Mustafa Şerif Onaran, Jülide Güli-
zar, Genco Erkal, Ali Ekber Çiçek, 
Muhlis Akarsu ve Yaşar Kemal’in de 
olduğu  sanatçı çevresinden anılar 
da var kitapta.
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KİTAP

ANI
 KÖY ENSTİTÜLÜ 
 AVŞAR KIZI 
Bahar Dadaloğlu
Berfin Yayınları
432 sayfa, 25 TL

 HAVVA’NIN 
 ÜÇ KIZI 
Elif Şafak
Doğan Kitap
424 sayfa, 27 TL

1997’den beri roman yazan ve kitapları 
30’dan fazla dile çevrilen Elif Şafak 
büyüleyici dili ve sağlam olay örgüsüyle 
inanca, inançsızlığa, arayışa, farklı 
kadınlara ve aşka dair baş döndürücü 
bir yolculuğa çıkarıyor bizleri. Havva’nın 
Üç Kızı, Türkiye ile Avrupa, dün ve 
bugün arasında gidip gelen güncel bir 
hikâye anlatıyor. Yüzyılımızın en çok 
tartışılacak konularından birini kışkır-
tıcı kahramanlar aracılığıyla ele alan, 
temposu hiç düşmeyen, kolay kolay 
unutamayacağınız bir roman.

Baş döndürücü 
bir aşk yolculuğu

ROMAN

 GEÇMİŞİN 
 YÜKÜNDEN 
 KURTULMAK 
Bryan Hubbard
Kuraldışı Yayıncılık
264 sayfa, 19 TL

Geçmişinizde tümüyle anlayamadığı-
nız, çözemediğiniz, acı veren ne varsa 
hepsini bir yük olarak taşıyorsunuz. Bir 
süre sonra bu yük yaşamınızın “olağan” 
bir parçası oluyor. Oysa bu durum hiç de 
olağan değil! Hayatınızın kalitesini art-
tırmak için geçmişin yükünden kurtul-
manız ve gerçek hikâyenize kavuşmanın 
yolunu bulmanız şarttır. Yazar tam da 
bu yolu gösteriyor; geçmişin yükünden 
kurtulup asıl hikâyesini nasıl keşfettiğini 
anlatırken önerdiği egzersizlerle bunu 
başarmanın pratik yollarını sunuyor.

Sırtındaki 
yüklerden
kurtulmanın 
yolları

KİŞİSEL GELİŞİM
Köy Enstitülerinde 13 yılda 17 bin kızlı erkekli 
yoksul köylü çocuk mezun oldu.
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Kitabın ilk bölümünde salgın 
hastalıkları anlatıyor yazar. İnsalığı 
kırıp geçiren salgın hastalıkların 
uygarlıkla birlikte ortaya çıktığına 
dikkat çektikten sonra doktorlara 
odaklanıyor. Doktorlar dışında ken-
dilerini saygın birer doktor olarak 
kabul ettirene kadar epey müca-
dele etmek zorunda kalan cerrah-
ların son derece ilginç hikâyesi de 
anlatılıyor.

Ardından tedavi ve tedavi de-
nince ilk akla gelen ilaçlara eğiliyor 
Porter. İlkel ot karışımlarından gü-
nümüzün dev ilaç tekellerine kadar 
tüm aşamalar var bu bölümde. Ve 
elbette hastalık ve tedavi denilince 
ilk akla gelen yer olan hastanele-
re de bir bölüm ayrılmış. Kitabın, 
kültür tarihine ilgi duyanların epey 
ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.

Britanyalı tarihçi Roy Porter, 
Türkçesi Metis Yayınları’nın 
Bilim serisinden çıkan Kan 

Revan İçinde adlı kitabında (çeviren: 
Gürol Koca) tıbbın doğuşunu ve 
gelişimini ana hatlarıyla anlattıktan 
sonra on binlerce yıl önce yaşa-
mış avcı-toplayıcı topluluklarından 
başlayarak insanın hastalıkla mü-
cadelesini anlatıyor. Şamanlardan 
ve büyücü hekimlerden modern 
doktorlara, ilkel ampütasyonlardan 
organ nakline…

İnsanın hastalıklarla
bitmeyen mücadelesi

BİLİM
KAN REVAN 
İÇİNDE
Roy Porter
Çeviren: Gürol Koca
Metis Yayınları
200 sayfa, 18.50 TL

 MODERN 
 DÜNYANIN 
 BUNALIMI 
René Guénon 
Çeviren: Mahmut Kanık
İnsan Yayınları
212 sayfa, 16 TL

René Guénon, her şeyden önce bu çağın bir 
tanığı. Modern dünyanın bu çağda ölümcül 
bir inişe geçtiğini söyleyen Guénon, 
kitabında “Modern dünya, bu ölümcül 
inişle uçurumun ta dibine mi inecek; 
yoksa Yunan-Latin uygarlığının çöküşünde 
olduğu gibi, sürüklendiği uçurumun dibine 
varmadan önce, yeniden bir diriliş mi 
gerçekleşecek?” sorusunun yanıtı arıyor. 
Geleneksel öğretilerin verdikleri cevaplar 
size ikna edici gelmiyorsa, bu kitabı okuyun 
ve yepyeni bir söylemle tanışın deriz. 

Geleneksel 
cevaplar
tatmin 
etmiyorsa

FELSEFE

Tuba Kır, ilk öykü kitabında sımsıkı atıl-
mış düğümlerle uğraşıyor. Bu düğümler 
her kurcalandığında kahramanların 
karşısına çaresizlik, umutsuzluk ve yal-
nızlık çıkıyor. İyi muhafaza edilmiş mazi, 
gelecek umudunu kırıyor artık sarışın 
olmak istemeyen bir kadının... Önce ha-
yal etmeyi, sonra korkmadan, yılmadan 
gayret etmeyi öğreniyor Osman… Hem 
okuyarak hem çalışarak meydana çıkıyor 
Ali... Eski mahallenizi, komşularınızı, 
arkadaşlarınızı ve çocukluğunuzu hatırla-
tacak bir kitap.

Eski mahallenizi
hatırlatacak 
öyküler

 ÖYKÜ 

 ÜZGÜN 
 MUHALLEBİ 
Tuba Kır
Nota Bene Yayınları
96 sayfa, 11 TL
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Homo Sapiens, Doğu Afrika’dan Ortadoğu’ya, Avrupa’dan As-
ya’ya, son olarak da Avustralya ve Amerika’ya doğru yayıldı ve 
her gittiği yerde de yabani bitkileri toplayıp hayvanları avlaya-

rak yaşamını sürdürdü. Yaşam tarzınız sizi gayet iyi besliyor ve zengin 
bir toplumsal yapı, dini inanç ve siyasi dinamik sağlıyorsa başka bir şey 
yapmanıza ne gerek var ki?

Bütün bunlar 10 bin yıl önce, Sapiens tüm vaktini ve enerjisini birkaç 
hayvan ve bitki türünün yaşamını değiştirmeye çalışınca değişti. Gün-
doğumundan günbatımına kadar insanlar tohum ektiler, bitki suladılar, 
kökleri topraktan söktüler ve koyunları bereketli çayırlara sürdüler. Bu 
çabanın onlara daha çok meyve, tahıl ve et olarak geri döneceğini düşünü-
yorlardı. İnsanların yaşamında bir devrimdi bu: Tarım Devrimi. 

Tarıma geçiş MÖ 9500-8500 yıllarında güneydoğu Türkiye, batı İran ve 
Levant bölgesinin tepelik arazisinde, düşük bir hızda ve sınırlı bir coğrafi 
alanda başladı. Buğday ve keçiler yaklaşık MÖ 9000’de, bezelye ve merci-
mek 8000, zeytin ağaçları MÖ 5000, atlar 4000 ve üzüm 3500 yıllarında 
evcilleştirildi. Deve ve kaju fıstığı gibi bazı hayvanlar ve bitkiler daha da geç 
evcilleştirildi, zaten MÖ 3500 civarında asıl evcilleştirme dalgası bitmişti. 
Tüm ileri teknolojimize rağmen, bugün bile kalorimizin yüzde 90’ından faz-
lasını atalarımızın MÖ.9500’le 3500 arasında evcilleştirdiği bir avuç bitki-
den elde ediyoruz. Bunlar buğday, mısır, patates, darı ve arpadır.” (Sayfa 89)

 SAPİENS 
Yuval Noah Harari
Çevirmen: Ertuğrul Genç
Kolektif Kitap
412 sayfa

KİTAP / ALINTI



PB88

Homo Sapiens, Doğu Afrika’dan Ortadoğu’ya, Avrupa’dan As-
ya’ya, son olarak da Avustralya ve Amerika’ya doğru yayıldı ve 
her gittiği yerde de yabani bitkileri toplayıp hayvanları avlaya-

rak yaşamını sürdürdü. Yaşam tarzınız sizi gayet iyi besliyor ve zengin 
bir toplumsal yapı, dini inanç ve siyasi dinamik sağlıyorsa başka bir şey 
yapmanıza ne gerek var ki?

Bütün bunlar 10 bin yıl önce, Sapiens tüm vaktini ve enerjisini birkaç 
hayvan ve bitki türünün yaşamını değiştirmeye çalışınca değişti. Gün-
doğumundan günbatımına kadar insanlar tohum ektiler, bitki suladılar, 
kökleri topraktan söktüler ve koyunları bereketli çayırlara sürdüler. Bu 
çabanın onlara daha çok meyve, tahıl ve et olarak geri döneceğini düşünü-
yorlardı. İnsanların yaşamında bir devrimdi bu: Tarım Devrimi. 

Tarıma geçiş MÖ 9500-8500 yıllarında güneydoğu Türkiye, batı İran ve 
Levant bölgesinin tepelik arazisinde, düşük bir hızda ve sınırlı bir coğrafi 
alanda başladı. Buğday ve keçiler yaklaşık MÖ 9000’de, bezelye ve merci-
mek 8000, zeytin ağaçları MÖ 5000, atlar 4000 ve üzüm 3500 yıllarında 
evcilleştirildi. Deve ve kaju fıstığı gibi bazı hayvanlar ve bitkiler daha da geç 
evcilleştirildi, zaten MÖ 3500 civarında asıl evcilleştirme dalgası bitmişti. 
Tüm ileri teknolojimize rağmen, bugün bile kalorimizin yüzde 90’ından faz-
lasını atalarımızın MÖ.9500’le 3500 arasında evcilleştirdiği bir avuç bitki-
den elde ediyoruz. Bunlar buğday, mısır, patates, darı ve arpadır.” (Sayfa 89)

 SAPİENS 
Yuval Noah Harari
Çevirmen: Ertuğrul Genç
Kolektif Kitap
412 sayfa

KİTAP / ALINTI



9190

Ataşehirekspres
Haziran 2016

SİNEMA

Maggie’nin ‘Kördüğüm’ 
hayatı sizi güldürecek

 Rebecca Miller’ın 
yönetmen 

koltuğunda olduğu 
Kördüğüm, merakla 
beklenen romantik 
komedilerden biri. 

The Guardian 
gazetesinin 

“Hayatın içinden, 
tahmin edilemez 
ve darmadağınık 

bir film” yorumunu 
yaptığı Kördüğüm, 

izleyenleri 
kahkahaya boğacak 

gibi görünüyor.

Yönetmen koltuğunda Rebec-
ca Miller’ın olduğu Kördü-
ğüm (Maggie’s Plan), nihayet 

izleyiciyle buluşuyor. Greta Gerwig, 
Ethan Hawke ve Julianne Moore’un 
başrolünde olduğu, Miller’ın sıradışı 
romantik komedisi, gerçekten 
komik ve ilginç gözlemlere sahip 
detaylarla dolu. Filmden biraz bah-
sedelim: Aşkta aradığını bulamayan 
Maggie Hardin (Greta Gerwig), 
otuzlu yaşlarının ortasına gelmiş-
ken artık tek başına da olsa çocuk 
sahibi olma zamanının geldiğini 
düşünmektedir. Ancak tam zamanlı 
antropolog, yarı zamanlı yazar olan 
John’la (Ethan Hawke) karşılaşın-
ca hayatında ilk kez aşık olur ve 
böylece annelikle ilgili düşünceleri 
de yön değiştirir. İşin kötü yanı John 
işinden başka bir şey düşünmeyen 

bir profesör olan Georgette’le 
(Julianne Moore) mutsuz bir evliliği 
sürdürmektedir. İstemeden de olsa 
olayları iyice karıştıran Maggie, 
arkadaşları Tony (Bill Hader) ve Feli-
cia’nın (Maya Rudolph) da yardımıy-
la hayatlarını değiştirecek ve üçünü 
de komik bir şekilde birbirlerine 
bağlayacak bir planı hayata geçir-
mek için kolları sıvar.

“Maggie’yi yaratma süreci 
benim için oldukça yenilikçi bir 
süreçti,” diyor senarist/yönet-
men Rebecca Miller. “Maggie’nin 
eylemlerini, dürüst olma isteği ve 
etik kaygıları yönlendiriyor ki, onu 
büyük bir karmaşanın içine düşü-
ren de bunlar oluyor! Bu hikaye, 
insan ilişkilerinde tutumlu olmaya, 
doğruyu yapmaya çalışma üzerine 
bir hikaye.”

 KÖRDÜĞÜM 
(Maggie’s Plan)

Yön: Rebecca Miller 
Oyn: Julianne Moore, 
Greta Gerwig, Ethan 

Hawke, Maya Rudolph
Bill Hader

24 Haziran’dan itibaren
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 GÜNÜ: 
 YENİ TEHDİT 
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24 Haziran’dan itibaren
TÜR: Animasyon
YÖN: Ricardo Arnaiz ve 
Mike Kunkel
SESLENDİRENLER: Rico 
Rodriguez, Cheech 
Marin, Kate Del Castillo 
ve Gabriel Iglesias

24 Haziran’dan itibaren
TÜR: Bilimkurgu, 
aksiyon
YÖN: Roland Emmerich
OYUNCULAR: Liam 
Hemsworth, Jeff 
Goldblum, Bill Pullman 
ve Judd Hirsch

24 Haziran’dan itibaren
TÜR: Dram
YÖN: Serdar Gözelekli 
OYUNCULAR: Leyla 
Göksun, Turgay Aydın, 
Kaan Çakır ve Pınar 
Balkış

 NİNJA 
 KAPLUMBAĞALAR:  
 GÖLGELERİN İÇİNDEN 

 BEKLEYİŞ 

23 Haziran’dan itibaren
TÜR: Macera
YÖN: Dave Green
OYUNCULAR: Megan 
Fox, Stephen Amell, 
Will Arnett ve Ales-
sandra Ambrosio

24 Haziran’dan itibaren
TÜR: Dram
YÖN: Piero Messina
OYUNCULAR: Juliette 
Binoche, Lou de Laage, 
Giorgio Colangeli ve 
Domenico Diele

 THE BFG  FREKANS  BERZAH: CİN 
 ALEMİ 1 Temmuz’dan itibaren

TÜR: Macera
YÖN:Steven Spielberg
OYUNCULAR: Rebecca 
Hall, Mark Rylance, 
Bill Hader ve Jemaine 
Clement

8 Temmuz’dan itibaren
TÜR: Aksiyon
YÖN: Tod Kip Williams
OYUNCULAR: John 
Cusack, Samuel L. Jack-
son, Isabelle Fuhrman 
ve Stacey Keach

1 Temmuz’dan itibaren
TÜR: Gerilim, korku
YÖN: Ahmet Can Kasap
OYUNCULAN: Ufuk 
Kaplan, Kemal Burak 
Alper, Nilüfer Aydan ve 
Berna Üçkaleler

 ARINMA 
 GECESİ: 
 SEÇİM YILI 

 KÖRDÜĞÜM  ÜÇ 
 HARFLİLER 3: 
 KARA BÜYÜ 

1 Temmuz’dan itibaren
TÜR: Gerilim, korku
YÖN: James DeMonaco
OYUNCULAR: Frank 
Grillo, Edwin Hodge, 
Betty Gabriel ve Kyle 
Secor

24 Haziran’dan itibaren
TÜR: Komedi
YÖN: Rebecca Miller 
OYUNCULAR: Julianne 
Moore, Greta Gerwig, 
Ethan Hawke, Maya 
Rudolph
Bill Hader

1 Temmuz’dan itibaren
TÜR: Gerilim, korku
YÖN: Alper Mestçi
OYUNCULAR: Seda 
Oğuz, Deniz Gündoğdu, 
Metin Yıldırım ve Özay 
Fecht

VIZ-
YON-
DAki-
ler

.

.

Filmlerin seanslarını öğrenmek 
için sinemaları arayabilirsiniz. Cinemo: (0216) 668 32 16

Cinemaximum Brandium: (0216) 469 69 02

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

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

 YERLİ 

Atiye// 
İNŞALLAH CANIM YA

Koray Çatal // 
AYRILIK HANÇERİ

Metin Batur
Mamed Dzafarov // 
KIRIM ŞARKILARI

Özlem Çelik // 
KARADENİZ’E YOLCULUK

Kolektif // 
DJ MAG SESSIONS 

Kongos // 
EGOMANIAC

Tom Odell // 
WRONG CROWD

Fifth Harmony //
7/27

Sony Müzik, 2016
Türkiye

İber Müzik, 2016
Türkiye

AG Müzik, 2016
Türkiye

Esen Müzik, 2016
Türkiye

Sound Pool, 2016
İngiltere

Epic Records, 2016
ABD

RCA Records
ABD

Syco Music-Epic Records, 2016
ABD

Türkçe Pop’un başarılı isimlerin-
den Atiye, yeni single’ı “İnşallah 

Canım Ya” ile 2016 yazına iddialı bir 
giriş yaptı. Yaz boyunca dillerden 
düşmeyeceğe benzeyen dinamik 
şarkının sözleri Murat Güneş’e ait. 
Volga Tamöz’ün aranjör olduğu single 
için çekilen fotoğraflarda ise Joram De 
Bruyne imzası var.

Halk Müziğinin genç temsilcilerinden 
Koray Çatal’ın ilk solo albümü 

“Ayrılık Hançeri” raflardaki yerini aldı. 
Müzik Yönetmenliğini Koray Çatal’ın 
yaptığı “Ayrılık Hançeri” albümünde 
Şah Hatiyi - Aşık Zülali - Arif Sağ - 
Muhlis Akarsu - Güler Duman -Devran 
Baba gibi değerli isimlerin eserleri 
seslendirildi.

Yüz yıldır süren göç ve 1944 büyük 
sürgünü nedeniyle Romanya, 

Bulgaristan, Türkiye başta olmak 
üzere tüm Avrupa ya göç etmiş Kırım 
Tatarlarının kültürel mirasına sahip 
çıkmak ve müziklerini tanıtmak ama-
cıyla hazırlanan ve anonim şarkılardan 
oluşan albüm iki yıllık bir araştırma 
sonucu ortaya çıkmış.

Dinleyicileri Özlem Çelik’i ilk 
kez  2015 yılında katıldığı O Ses 

Türkiye yarışmasında “Hey Gidi 
Karadeniz” eserini farklı yorumuyla 
seslendirdiğinde tanıdı. O günden 
sonra çalışmalarını hızlandıran 
Çelik, Karadeniz’e Yolculuk adlı ilk 
albümünde çoğu anonim olan on 
Karadeniz türküsünü seslendiriyor. 

Albümde yıla şarkılarıyla dam-
ga vurmuş birçok genç DJ’in 

yanında elektronik müziğin 17 seçkin 
DJ’inin şarkıları yer alıyor. Elektronik 
müziğin çılgın isimlerinden Hollandalı 
Steve Aoki, Fedde La Grand, DJ Kygo, 
remixleriyle dans pistlerinin aranan 
müziklerine imza atan Dillon Francis 
bunlardan bazıları.

Amerikalı rock grubu Kongos’un 
merakla beklenen yepyeni albümü 

“Egomaniac” Sony Music etiketiyle 
yayınlandı. Johnny, Jesse, Dylan ve 
Daniel Kongos olmak üzere 4 kardeş-
ten oluşan grubun bu albümünden 
yayımlanan ilk şarkısı Take It From Me 
pek çok müzik eleştirmeni tarafından 
olumlu yorumlar aldı. 

Another Love şarkısıyla listeler-
den inmeyen başarılı İngiliz 

yıldız Tom Odell’in yepyeni albümü 
“Wrong Crowd” Sony Music etiketiyle 
yayınlandı. Daha önce Arctic Monkeys, 
Kasabian, Adele gibi önemli isimlerle 
çalışmış Jim Abbiss’in yapımcılığını 
üstlendiği albümle Odell iddialı 
ilerleyişini sürdürüyor.

Geçen yıl Worth It şarkısıyla müzik 
listelerinin zirvesinden inmeyen 

başarılı grup Fifth Harmony’nin yep-
yeni albümü 7/27 yayınlandı. Grubun 
7 saat 27 dakika süren özel bir Londra 
turu ile kutladığı bu album, yayın-
landığı günden itibaren 50’den fazla 
ülkenin iTunes listesinde 1 numaraya 
kadar yükseldi. 

 YABANCI 
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Fifth Harmony //
7/27

 UYGULAMA 

 TELEFON 

Google, Facebook Messenger’a benzeyen Allo 
ismindeki yeni uygulamasıyla WhatsApp’ın 

karşısına çıkıp sektördeki payını artırmayı 
deneyecek. 

Google’ın yeni duyurduğu Assistant 
servisinden bazı otomatik öğrenme yetenekleri 
alan ve bunu Facebook Messenger’ın modeliyle 
buluşturan Allo, Google’ın mühendislik 
direktörü Erik Kay tarafından akıllı mesajlaşma 
uygulaması olarak tanımlanıyor.  Google Allo 
önümüzdeki yaz hem Android hem de iOS 
uygulamalarıyla kullanıcılarla buluşacak. 

Çin’in en büyük telefon üreticilerinden biri 
olan Oppo, Barcelona’daki Mobil Dünya 

Kongresi’nde telefonları 15 dakikada şarj 
edecek bir teknoloji geliştirdiğini duyurdu.

Yeni şarj ünitesi, akıllı telefon 
kullanıcılarının en büyük dertlerinden birini 
kısa süre içinde ortadan kaldırmaya aday 
görünüyor. Zira “Quick Charge 3.0” adlı 
teknoloji sayesinde Snapdragon 820 işlemci 
ile çalışan akıllı telefonların yüzde 0’dan 
yüzde 80’e şarj olması için gereken süre 
sadece 15 dakika.

Apple, iOS 10’u 
görücüye çıkardı

Apple, iPhone’un yeni işletim 
sistemi iOS 10’u tanıttı. 
iOS 10, birçok yeniliği de 

beraberinde getiriyor. Örneğin 
animasyonlu mesajlar artık özel bir 
kutlama yapmak için tüm ekranı 
kaplayan konfetiler veya havai 
fişekler gibi animasyonlar ve daha 
kişisel bir dokunuş için el yazısıyla 
alınmış notlar içeriyor.  

Memories, tüm fotoğraflarınızı 
ve videolarınızı tarayarak sevdiğiniz 
fakat unuttuğunuz etkinlikleri, seya-

hatleri ve kişileri bulup bunları harika 
bir koleksiyon olarak size sunuyor. 

Bunlar dışında, Apple Music’te 
gezinmenin ve yeni müzikler keş-
fetmenin, News uygulamasında 
haberlere ulaşmanın kolaylaşması 
da önemli yenilikler.

Ve kullanıcıları memnun edecek 
bir başka yenilik: Safari’nin eksikliği 
en çok hissedilen fonksiyonlarından 
tek butonla tüm sekmeleri kapama 
özelliği uygulamaya nihayet eklen-
miş durumda.

WhatsApp’a bir rakip daha çıktı Artık telefonu 
şarj etmek 15 dakika!

 FOTOĞRAF 

Çeyrek asır öncesine kadar Türkiye’de 
hemen her evde bulunan dikiş makinesi, 

birkaç nesil boyunca kadınların çeyizine 
koymayı hayal ettiği bir üründü. Ama artık 
devir değişti, dikiş makinesi teknolojisi 
yakın zamana kadar hayal edilemeyecek 
noktalara ulaştı.

Singer’in LEGACY SE 300 adlı yeni modeli 
sayesinde artık fotoğrafını çektiğiniz her 
şeyi kumaşların üzerine aktarmak mümkün. 
Yeni teknoloji sayesinde cep telefonu ya 
da fotoğraf makinesi ile çekilen kareleri 
30-60 dakika arası bir sürede kumaş 
üzerine işleyerek uygun tişört ya da yastık 
hazırlayabilirsiniz

Sık kullanılan desenlere direkt erişim, 
2 font yazı karakteri, 4 adet hafıza ve her 
hafızaya 10 değişik dikiş dekoratif desen 
kaydedebilme, art arda desen kombinasyo-
nu yapabilme ve LED lamba özelliğine sahip 
Singer LEGACY SE 300 modeli ayrıca 250 
değişik dikiş ve dekoratif desen yapabiliyor.

Çektiğiniz fotoğrafları 
yastıklarınıza işleyin

15 dk
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uygulaması olarak tanımlanıyor.  Google Allo 
önümüzdeki yaz hem Android hem de iOS 
uygulamalarıyla kullanıcılarla buluşacak. 

Çin’in en büyük telefon üreticilerinden biri 
olan Oppo, Barcelona’daki Mobil Dünya 

Kongresi’nde telefonları 15 dakikada şarj 
edecek bir teknoloji geliştirdiğini duyurdu.

Yeni şarj ünitesi, akıllı telefon 
kullanıcılarının en büyük dertlerinden birini 
kısa süre içinde ortadan kaldırmaya aday 
görünüyor. Zira “Quick Charge 3.0” adlı 
teknoloji sayesinde Snapdragon 820 işlemci 
ile çalışan akıllı telefonların yüzde 0’dan 
yüzde 80’e şarj olması için gereken süre 
sadece 15 dakika.

Apple, iOS 10’u 
görücüye çıkardı

Apple, iPhone’un yeni işletim 
sistemi iOS 10’u tanıttı. 
iOS 10, birçok yeniliği de 

beraberinde getiriyor. Örneğin 
animasyonlu mesajlar artık özel bir 
kutlama yapmak için tüm ekranı 
kaplayan konfetiler veya havai 
fişekler gibi animasyonlar ve daha 
kişisel bir dokunuş için el yazısıyla 
alınmış notlar içeriyor.  

Memories, tüm fotoğraflarınızı 
ve videolarınızı tarayarak sevdiğiniz 
fakat unuttuğunuz etkinlikleri, seya-

hatleri ve kişileri bulup bunları harika 
bir koleksiyon olarak size sunuyor. 

Bunlar dışında, Apple Music’te 
gezinmenin ve yeni müzikler keş-
fetmenin, News uygulamasında 
haberlere ulaşmanın kolaylaşması 
da önemli yenilikler.

Ve kullanıcıları memnun edecek 
bir başka yenilik: Safari’nin eksikliği 
en çok hissedilen fonksiyonlarından 
tek butonla tüm sekmeleri kapama 
özelliği uygulamaya nihayet eklen-
miş durumda.

WhatsApp’a bir rakip daha çıktı Artık telefonu 
şarj etmek 15 dakika!

 FOTOĞRAF 

Çeyrek asır öncesine kadar Türkiye’de 
hemen her evde bulunan dikiş makinesi, 

birkaç nesil boyunca kadınların çeyizine 
koymayı hayal ettiği bir üründü. Ama artık 
devir değişti, dikiş makinesi teknolojisi 
yakın zamana kadar hayal edilemeyecek 
noktalara ulaştı.

Singer’in LEGACY SE 300 adlı yeni modeli 
sayesinde artık fotoğrafını çektiğiniz her 
şeyi kumaşların üzerine aktarmak mümkün. 
Yeni teknoloji sayesinde cep telefonu ya 
da fotoğraf makinesi ile çekilen kareleri 
30-60 dakika arası bir sürede kumaş 
üzerine işleyerek uygun tişört ya da yastık 
hazırlayabilirsiniz

Sık kullanılan desenlere direkt erişim, 
2 font yazı karakteri, 4 adet hafıza ve her 
hafızaya 10 değişik dikiş dekoratif desen 
kaydedebilme, art arda desen kombinasyo-
nu yapabilme ve LED lamba özelliğine sahip 
Singer LEGACY SE 300 modeli ayrıca 250 
değişik dikiş ve dekoratif desen yapabiliyor.

Çektiğiniz fotoğrafları 
yastıklarınıza işleyin

15 dk



BOYAMA 
KEYFI

.
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.

9594

ÇOÇUKLAR İÇİN Ataşehirekspres
Haziran 2016

9594

ÇOÇUKLAR İÇİN Ataşehirekspres
Haziran 2016



BOYAMA 
KEYFI

.
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.

9594

ÇOÇUKLAR İÇİN Ataşehirekspres
Haziran 2016

9594

ÇOÇUKLAR İÇİN Ataşehirekspres
Haziran 2016



B
E
Ş
L
İ 

S
U
D
O
K
U 

B
U
L
M
A
C
A

BEŞLİ
SUDOKU
BULMACA
ÇÖZÜMÜ

ZOR 1 ZOR 2ZOR 3 Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)

784135629
235869471
916247853
362594187
498716532
157328946
871952364
543671298
629483715

Puzzle 2 (Hard, difficulty rating 0.65)

619342857
724568913
835917426
943751268
271836549
586429731
392185674
157694382
468273195

Puzzle 3 (Hard, difficulty rating 0.63)

254963871
186527934
793418265
435789612
962145783
871236459
327691548
619854327
548372196

Puzzle 4 (Hard, difficulty rating 0.63)

615327948
297458631
834619527
172864395
569731284
348295716
986543172
421976853
753182469

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun 15 14:38:46 2016 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)

784135629
235869471
916247853
362594187
498716532
157328946
871952364
543671298
629483715

Puzzle 2 (Hard, difficulty rating 0.65)

619342857
724568913
835917426
943751268
271836549
586429731
392185674
157694382
468273195

Puzzle 3 (Hard, difficulty rating 0.63)

254963871
186527934
793418265
435789612
962145783
871236459
327691548
619854327
548372196

Puzzle 4 (Hard, difficulty rating 0.63)

615327948
297458631
834619527
172864395
569731284
348295716
986543172
421976853
753182469

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun 15 14:38:46 2016 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)

784135629
235869471
916247853
362594187
498716532
157328946
871952364
543671298
629483715

Puzzle 2 (Hard, difficulty rating 0.65)

619342857
724568913
835917426
943751268
271836549
586429731
392185674
157694382
468273195

Puzzle 3 (Hard, difficulty rating 0.63)

254963871
186527934
793418265
435789612
962145783
871236459
327691548
619854327
548372196

Puzzle 4 (Hard, difficulty rating 0.63)

615327948
297458631
834619527
172864395
569731284
348295716
986543172
421976853
753182469

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun 15 14:38:46 2016 GMT. Enjoy!

9796

Ataşehirekspres
Haziran 2016

BULMACA

KO
LA

Y
OR

TA
ZO

R

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.34)

493157628
658423719
127698534
236784195
814935276
975216843
741569382
582341967
369872451

Puzzle 2 (Easy, difficulty rating 0.42)

913758642
745962381
268413579
659281437
487539216
321674895
534127968
872396154
196845723

Puzzle 3 (Easy, difficulty rating 0.36)

168572394
472893561
953164872
689231457
314758629
725649183
837426915
546917238
291385746

Puzzle 4 (Easy, difficulty rating 0.44)

517329684
968741532
423856197
854937216
672518349
391462758
735284961
149675823
286193475

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun 15 14:38:37 2016 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.34)

493157628
658423719
127698534
236784195
814935276
975216843
741569382
582341967
369872451

Puzzle 2 (Easy, difficulty rating 0.42)

913758642
745962381
268413579
659281437
487539216
321674895
534127968
872396154
196845723

Puzzle 3 (Easy, difficulty rating 0.36)

168572394
472893561
953164872
689231457
314758629
725649183
837426915
546917238
291385746

Puzzle 4 (Easy, difficulty rating 0.44)

517329684
968741532
423856197
854937216
672518349
391462758
735284961
149675823
286193475

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun 15 14:38:37 2016 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.34)

493157628
658423719
127698534
236784195
814935276
975216843
741569382
582341967
369872451

Puzzle 2 (Easy, difficulty rating 0.42)

913758642
745962381
268413579
659281437
487539216
321674895
534127968
872396154
196845723

Puzzle 3 (Easy, difficulty rating 0.36)

168572394
472893561
953164872
689231457
314758629
725649183
837426915
546917238
291385746

Puzzle 4 (Easy, difficulty rating 0.44)

517329684
968741532
423856197
854937216
672518349
391462758
735284961
149675823
286193475

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun 15 14:38:37 2016 GMT. Enjoy!

KOLAY 1 KOLAY 2KOLAY 3ORTA 1 ORTA 2ORTA 3 Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)

156923874
284517936
397684215
973165428
812439567
645278193
469351782
731842659
528796341

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.51)

861924753
274356891
953718246
192635478
736842915
485179632
328597164
617483529
549261387

Puzzle 3 (Medium, difficulty rating 0.50)

658341972
342976815
197852364
986235741
231794586
574168239
725613498
863429157
419587623

Puzzle 4 (Medium, difficulty rating 0.55)

573216948
896754213
241839675
124385796
389647521
765921384
438572169
657198432
912463857

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun 15 14:36:34 2016 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)

156923874
284517936
397684215
973165428
812439567
645278193
469351782
731842659
528796341

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.51)

861924753
274356891
953718246
192635478
736842915
485179632
328597164
617483529
549261387

Puzzle 3 (Medium, difficulty rating 0.50)

658341972
342976815
197852364
986235741
231794586
574168239
725613498
863429157
419587623

Puzzle 4 (Medium, difficulty rating 0.55)

573216948
896754213
241839675
124385796
389647521
765921384
438572169
657198432
912463857

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun 15 14:36:34 2016 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)

156923874
284517936
397684215
973165428
812439567
645278193
469351782
731842659
528796341

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.51)

861924753
274356891
953718246
192635478
736842915
485179632
328597164
617483529
549261387

Puzzle 3 (Medium, difficulty rating 0.50)

658341972
342976815
197852364
986235741
231794586
574168239
725613498
863429157
419587623

Puzzle 4 (Medium, difficulty rating 0.55)

573216948
896754213
241839675
124385796
389647521
765921384
438572169
657198432
912463857

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun 15 14:36:34 2016 GMT. Enjoy!

9796

Ataşehirekspres
Haziran 2016

BULMACA



B
E
Ş
L
İ 

S
U
D
O
K
U 

B
U
L
M
A
C
A

BEŞLİ
SUDOKU
BULMACA
ÇÖZÜMÜ

ZOR 1 ZOR 2ZOR 3 Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)

784135629
235869471
916247853
362594187
498716532
157328946
871952364
543671298
629483715

Puzzle 2 (Hard, difficulty rating 0.65)

619342857
724568913
835917426
943751268
271836549
586429731
392185674
157694382
468273195

Puzzle 3 (Hard, difficulty rating 0.63)

254963871
186527934
793418265
435789612
962145783
871236459
327691548
619854327
548372196

Puzzle 4 (Hard, difficulty rating 0.63)

615327948
297458631
834619527
172864395
569731284
348295716
986543172
421976853
753182469

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun 15 14:38:46 2016 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)

784135629
235869471
916247853
362594187
498716532
157328946
871952364
543671298
629483715

Puzzle 2 (Hard, difficulty rating 0.65)

619342857
724568913
835917426
943751268
271836549
586429731
392185674
157694382
468273195

Puzzle 3 (Hard, difficulty rating 0.63)

254963871
186527934
793418265
435789612
962145783
871236459
327691548
619854327
548372196

Puzzle 4 (Hard, difficulty rating 0.63)

615327948
297458631
834619527
172864395
569731284
348295716
986543172
421976853
753182469

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun 15 14:38:46 2016 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)

784135629
235869471
916247853
362594187
498716532
157328946
871952364
543671298
629483715

Puzzle 2 (Hard, difficulty rating 0.65)

619342857
724568913
835917426
943751268
271836549
586429731
392185674
157694382
468273195

Puzzle 3 (Hard, difficulty rating 0.63)

254963871
186527934
793418265
435789612
962145783
871236459
327691548
619854327
548372196

Puzzle 4 (Hard, difficulty rating 0.63)

615327948
297458631
834619527
172864395
569731284
348295716
986543172
421976853
753182469

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun 15 14:38:46 2016 GMT. Enjoy!

9796

Ataşehirekspres
Haziran 2016

BULMACA

KO
LA

Y
OR

TA
ZO

R

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.34)

493157628
658423719
127698534
236784195
814935276
975216843
741569382
582341967
369872451

Puzzle 2 (Easy, difficulty rating 0.42)

913758642
745962381
268413579
659281437
487539216
321674895
534127968
872396154
196845723

Puzzle 3 (Easy, difficulty rating 0.36)

168572394
472893561
953164872
689231457
314758629
725649183
837426915
546917238
291385746

Puzzle 4 (Easy, difficulty rating 0.44)

517329684
968741532
423856197
854937216
672518349
391462758
735284961
149675823
286193475

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun 15 14:38:37 2016 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.34)

493157628
658423719
127698534
236784195
814935276
975216843
741569382
582341967
369872451

Puzzle 2 (Easy, difficulty rating 0.42)

913758642
745962381
268413579
659281437
487539216
321674895
534127968
872396154
196845723

Puzzle 3 (Easy, difficulty rating 0.36)

168572394
472893561
953164872
689231457
314758629
725649183
837426915
546917238
291385746

Puzzle 4 (Easy, difficulty rating 0.44)

517329684
968741532
423856197
854937216
672518349
391462758
735284961
149675823
286193475

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun 15 14:38:37 2016 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.34)

493157628
658423719
127698534
236784195
814935276
975216843
741569382
582341967
369872451

Puzzle 2 (Easy, difficulty rating 0.42)

913758642
745962381
268413579
659281437
487539216
321674895
534127968
872396154
196845723

Puzzle 3 (Easy, difficulty rating 0.36)

168572394
472893561
953164872
689231457
314758629
725649183
837426915
546917238
291385746

Puzzle 4 (Easy, difficulty rating 0.44)

517329684
968741532
423856197
854937216
672518349
391462758
735284961
149675823
286193475

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun 15 14:38:37 2016 GMT. Enjoy!

KOLAY 1 KOLAY 2KOLAY 3ORTA 1 ORTA 2ORTA 3 Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)

156923874
284517936
397684215
973165428
812439567
645278193
469351782
731842659
528796341

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.51)

861924753
274356891
953718246
192635478
736842915
485179632
328597164
617483529
549261387

Puzzle 3 (Medium, difficulty rating 0.50)

658341972
342976815
197852364
986235741
231794586
574168239
725613498
863429157
419587623

Puzzle 4 (Medium, difficulty rating 0.55)

573216948
896754213
241839675
124385796
389647521
765921384
438572169
657198432
912463857

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun 15 14:36:34 2016 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)

156923874
284517936
397684215
973165428
812439567
645278193
469351782
731842659
528796341

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.51)

861924753
274356891
953718246
192635478
736842915
485179632
328597164
617483529
549261387

Puzzle 3 (Medium, difficulty rating 0.50)

658341972
342976815
197852364
986235741
231794586
574168239
725613498
863429157
419587623

Puzzle 4 (Medium, difficulty rating 0.55)

573216948
896754213
241839675
124385796
389647521
765921384
438572169
657198432
912463857

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun 15 14:36:34 2016 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)

156923874
284517936
397684215
973165428
812439567
645278193
469351782
731842659
528796341

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.51)

861924753
274356891
953718246
192635478
736842915
485179632
328597164
617483529
549261387

Puzzle 3 (Medium, difficulty rating 0.50)

658341972
342976815
197852364
986235741
231794586
574168239
725613498
863429157
419587623

Puzzle 4 (Medium, difficulty rating 0.55)

573216948
896754213
241839675
124385796
389647521
765921384
438572169
657198432
912463857

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun 15 14:36:34 2016 GMT. Enjoy!

9796

Ataşehirekspres
Haziran 2016

BULMACA



:)

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

98

Ataşehirekspres
Haziran 2016

SOSYAL MEDYA

@atasehirbld

@atasehirbld

@atasehirbld

twitter 

facebook

instagram

Hazırlayanlar: Çağla Gürsoy - Hazal Şakar



:)

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

98

Ataşehirekspres
Haziran 2016

SOSYAL MEDYA

@atasehirbld

@atasehirbld

@atasehirbld

twitter 

facebook

instagram

Hazırlayanlar: Çağla Gürsoy - Hazal Şakar




