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BA ŞK A N’DA N

Merhaba,

S

evgili Ataşehirli komşularım ve Türkiye’nin dört bir
yanındaki değerli okurlar,

İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık.
Hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimiz için endişelenirken, pek çok da kayıplar yaşadık.
Ama güzel günlerimiz de oldu. Ataşehir’deki biricik yavrularımız için ilçemizin ikinci kreşi olan Bahri Behçet Yıldız
Gündüz Bakım Evi’ni açtık.
Her yaş ve meslek grubundan vatandaşımızın rahatlıkla
çalışıp, araştırmalar yapabileceği Süleyman Karadağ Halk
Kütüphanesi’ni hizmete sunduk.
Toplum olarak içinde bulunduğumuz bu zor günlerin üstesinden ancak paylaşma ve dayanışmayla gelebileceğimizi
düşünerek ihtiyaç sahibi komşularımızın faydalanacağı iki
Sosyal Market’i faaliyete geçirdik.
Güçlü toplumun temelini oluşturan kadınlarımızın korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla Ataşehir Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi’ni ilçemize kazandırdık.
Kocaman bir aile olduğumuz Ataşehirimizde şimdiye kadar
olduğu gibi bundan sonra da umutları paylaşarak büyütmeye, el ele vererek mutluluğu beraberce çoğaltmaya devam
ediyoruz.
Değerli komşularım,
@battalilgezdi34

@battalilgezdi34

2022 yılının tüm dünyaya ve ülkemize umut olmasını diliyor,
saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Battal İLGEZDİ
Ataşehir Belediye Başkanı

@battalilgezdi
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ATAŞEHİR EKSPRES
ARALIK 2021
Yeni yıl, yeni umutlar...
Tüm okuyucularımızın
sağlıkla, mutlulukla
ve huzurla geçireceği
bir yıl olmasını diliyoruz.
Ataşehir Ekspres’in
Aralık 2021 çalma listesindeyse birbirinden
harika şarkılar var. Güzel günlerinizde size
eşlik etsin.
İyi dinlemeler!
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ATAŞEHİR’DE
ATIKLAR ELEKTRİĞE
DÖNÜŞÜYOR

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten
Kartal Bağdatlıoğlu, Ataşehirlilerle semt pazarında organik
atıkları toplarken...

“Yeşil Bir Ataşehir” için geliştirdiği çevre
projeleri ile Türkiye’ de pek çok kuruma
öncü olan Ataşehir Belediyesi, yine bir ilke
imza attı.
Hazırlayan: Serap Uçar
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A

taşehir Belediyesi, dünya nüfusunun
hızla arttığı bu günlerde, gıda ihtiyacını karşılamak için gerekli su ve enerji
kaynaklarının hızla tükenmesine kayıtsız kalmıyor. Belediye, semt pazarlarından toplanan
organik atıkların elektrik enerjisine dönüştürülmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ile iş birliğine giderek, Türkiye’de bir ilk olan
bu projeyi hayata geçirdi. İBB Atık Yönetimi
Şube Müdürü Saffet Altındağ’a projenin gelişimi ve sonrasında yapılacaklar hakkında

merak ettiğimiz soruları yönelttik.
Hem doğayı korumak hem de geri dönüşümün sürdürülebilirliğinden yararlanıp tasarruf sağlamak amacıyla hayata geçirilen ve
Türkiye’de bir ilk olan bu proje nasıl ortaya
çıktı ve Ataşehir Belediyesi ile buluşması
nasıl oldu?
İstanbul’da günlük ortalama 18 bin ton atık çıkıyor. Yapılan atık karakterizasyon çalışmalarına
göre belediye atığının % 48’ini organik atıklar
oluşturuyor. İlçe belediyeleri tarafından toplanan karışık evsel atıklar doğaya zarar vermeyecek şekilde düzenli bir şekilde bertaraf ediliyor.
Atık yönetimi hiyerarşisine göre bertarafa gitmeden atıkların önlenmesi, azaltılması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı
esastır. Bu nedenle sürdürülebilir atık yönetimi
kapsamında Geri Kazanım ve Kompost Tesisleri, Biyometanizasyon Tesisleri ve Enerji Üretim Tesisleri hem atık miktarının azaltılmasını
ve depolama sahalarının ömrünün uzatılmasını
hem de madde ve enerji geri kazanımını sağlıyorlar. Bu doğrultuda İBB’ye ait Şile Kömürcüoda Düzenli Depolama Tesisi hayata geçirildi.
Anadolu Yakası’nda pilot ilçe olarak Ataşehir
Belediyesi seçildi. Özellikle pazar yerlerinden
ayrı toplanan organik atıklar Küçükbakkalköy
Katı Atık Aktarma İstasyonu’na getirilecek, buradan da aktarma tırları vasıtasıyla Şile Kömürcüoda Biyometanizasyon Tesisi’ne transferi
yapılacak.
Sürdürülebilir şehirler için geri kazanım
ve yenilenebilir enerji üretimi yatırımlarına
ağırlık veren İBB, İstanbul’a iki önemli tesis

kazandırdı. Tesisler hakkında neler söylersiniz?
Kasım 2021’de faaliyete alınan 150 ton/gün gıda
ve mutfak atıklarını işleme kapasitesine sahip
Kemerburgaz Biyometanizasyon Tesisi; yemekhanelerden, otellerden, catering firmalarından,
hastanelerden, restoranlardan vb. kurum ve
kuruluşlardan toplanan gıda atıklarını enerjiye
dönüştürüyor. Tesiste yıllık 12 bin MWh elektrik
üretimi ile 81 bin ton karbon emisyonu azaltımının sağlanması bekleniyor.
Anadolu Yakası’nda bulunan 2 bin ton/gün
kapasiteli Kömürcüoda Biyometanizasyon
Tesisi’nde ise evsel atıklar mekanik ayrıştırma
işleminden geçirildikten sonra anaerobik çürütücülerde işlenerek 18 MWh enerji üretimi
sağlanacak. İki tesis tam kapasiteye ulaştığında toplamda 90 bin hanenin ihtiyacına eşdeğer
elektrik enerjisi üretecek. Ayrıştırılan malzemeler ise tekrar ekonomiye kazandırılmış olacak.
Organik atıklardan biyogaz üretimi dünya genelinde çok yaygınlaşmış bir yöntem.
Peki, Türkiye’de bu uygulama yöntemi yaygın mıdır?
Evet… İlk dönemlerde tek tip atıktan, özellikle
çiftlik atıklarından biyogaz üretimi yaygın olarak tercih edilirken, son zamanlarda belediye
atıklarının organik kısmı için de bu yöntem kullanılmakta. Türkiye’de son yıllarda organik atık,
biyokütle ve biyogazdan enerji elde edilmesine
yönelik kamu ve özel sektör yatırımları artmaya
başladı. Türkiye’nin birçok ilinde özellikle büyük
şehirlerde 2005 yılından bu yana yenilenebilir
enerji kaynaklarını destekleme mekanizmasının
faaliyette olması nedeniyle de biyokütle ve atık

Ataşehir Belediyesi personeli semt pazarlarında toplanan
organik atıkları toplarken...
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yakıt kaynaklı kojenerasyon tesisleri artış gösterdi.
Ülkemizde organik atıklardan geri kazanılabilecek enerji potansiyeli oldukça yüksek.
Özellikle Türkiye gibi gıda potansiyelinin
çok yüksek olduğu bir ülkede, ortaya çıkan
organik atıklardan biyogaz elde eden tesislerin kurulması ile önemli miktarda enerji
geri kazanımı sağlanabilir diyebilir miyiz?
Evet, kesinlikle diyebiliriz. Türkiye gibi organik
madde potansiyelinin çok yüksek olduğu bir ülkede, doğru yönetildiği sürece organik atıkların
tamamı geri dönüştürülebilir. Organik atıklardan biyogaz elde eden tesislerin kurulması ile
önemli miktarda enerji geri kazanımı sağlanabilir. Ülkemizde anaerobik çürütme teknolojilerinin belediye atıklarının organik kısmında, gıda
ve benzeri endüstriyel tesislerde, tarım ve hayvan atıklarında kullanılarak biyogaz üretilmesi,
hem temiz enerji üretimini sağlayacak hem de
çevre kirliliğini azaltacak.
Özellikle haller, pazar yerleri ve gıda endüstri atıklarından biyometanizasyon yöntemi ile ortaya çıkan biyogazla yenilebilir
enerji üretimi nasıl sağlanıyor?
Haller, pazar yerleri ve diğer gıda endüstri atıkları ile birlikte evsel atıklar toplanarak aktarma
istasyonuna getiriliyor ve buradan da tırlara
yüklenerek Kemerburgaz Biyometanizasyon
Tesisi’ne ve Şile-Kömürcüoda Geri Kazanım ve
Biyometanizasyon Tesisi’ne transferi gerçekleştiriliyor. Tesise gelen atıklar mekanik ayırma kısmında ön işleme tabi tutularak organik olmayan
atıklardan ayrılıyor, geriye kalan organik atıklar ise parçalandıktan sonra geri devir edilen
ürün ile karıştırılarak fermantasyon tanklarında
besleniyor. 21 gün boyunca tanklar içerisinde
35-55 °C’lik sıcaklıkta fermantasyon için bekletiliyor. Reaktörde beslenen atıklar belirlenen
bekleme süresi içerisinde parçalanması ve optimum düzeyde metan gazı oluşturması için karıştırıcılar kullanılıyor. Oluşan metan gazı önce
H2S temizleme (desülfürizasyon) sisteminden
geçerek gaz depolama ünitesine yönlendiriliyor.
Gaz depolama ünitesinden booster üniteleri ile
alınan gaz, motorlarda yakılarak elektrik enerjisine çevriliyor.
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Ataşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen projede her hafta pazar bitiminde; alanda kalan
sebze ve meyve atıkları, Sıfır Atık Projesi
kapsamında, Esatpaşa Mahallesi pazar yerine yerleştirilen organik atık kumbarasında
toplanacak ve sonrasında Ataşehir’de bulunan İBB Aktarma İstasyonu’na teslim edilecek. Sonraki süreci anlatabilir misiniz?
Ataşehir Belediyesi araçları tarafından Küçükbakkalköy Katı Atık Aktarma İstasyonu’na
getirilen organik atıklar ayrı bir bunkere döküldükten sonra İBB tırlarına yükleme yapılarak
Şile-Kömürcüoda Biyometanizasyon Tesisi’ne
gönderilecek. Tesiste ön işlemden geçirilip, anaerobik çürütücülerde işlenerek elektrik
enerjisine dönüştürülecek.
Peki, atıkların geri kazanımı, atıktan enerji
üretimi, küresel iklim değişikliğine nasıl bir
katkı sağlayacak?
İklim değişikliği ile mücadeleye bir katkı olarak
Atık Geri Kazanımı süreçlerinden biri, organik
atıkların bozularak biyogaza dönüştürülmesi ve
bu gazdan enerji elde edilmesidir. Biyogaz tesisleri, doğalgaz benzeri (% 98 metan) bir ürün
oluşmasını sağlayarak, yenilenebilir enerjide
artış sağlar ve bu sayede tesiste ve çevresinde
fosil yakıt kullanımında azaltım ile birlikte enerji
sektörü emisyonları da azaltılmış olur. Biyogaz
yakıt olarak kullanılabildiği gibi, elektrik enerjisine de çevrilebilir. Proses sırasında kullanılan organik ürünün dönüşümü ile ortaya çıkan gübre
toprak iyileştirici olarak kullanılabilir, böylelikle sera gazı emisyonlarında azaltım sağlanmış
olur.
Küresel iklim krizine yerel ölçekte katkı
sağlamak amacı ile gerçekleşen bu projede
bir sonraki hedefiniz ne olacak?
Bir sonraki hedefimiz alt yapısını da oluşturduğumuz büyük ölçekte yemek ve mutfak atıkları üreticileri olan kamu, kurum ve kuruluşları,
restoranlar, oteller vb. noktalarda daha verimli
ayrıştırma sağlanıp biyobozunur atıkların toplanması ve tesislerimizde enerjiye / gübreye dönüştürülmesi olacak. En ekonomik ve en yüksek verimli atık yönetimi, en az atığın üretildiği
sistemdir.

Son olarak Ataşehir sakinlerine düşen görevler hakkında neler söylemek istersiniz?
İlçe sakinlerinden beklentimiz; tüketim tercihlerini yönetmeleridir. Öncelikle atık azaltımı
sağlamaları, yeniden kullanılabilir ürünler tercih
etmeleri gerekiyor. Organik atıklar ve ambalaj atıkları olmak üzere en azından ikili ayırma
yaparak geri dönüşüm ve geri kazanıma katkı
sağlayabilirler.

ORGANİK ATIKLAR ÇÖP DEĞİLDİR
Proje hakkında Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal ise
şunları söyledi: “Her yıl tüm dünyada insanlar için
üretilen gıdaların, üçte biri olan yaklaşık 1,3 milyar
tonu israf ediliyor. Satın alınan gıdaların neredeyse yüzde 30’u çöpe atılıyor. Oysa dünya çapında israf edilen gıdanın sadece dörtte biri, dünyada
açlık çeken 795 milyon insanı doyurmaya yetiyor.
Gıda israfı, küresel sorunlar arasında; iklim sorunu,
yoksulluk, gelir adaletsizliği ve açlıkla birlikte ilk
sıralarda yer alıyor. Bu konu ile ilgili bir farkındalık
yaratmak üzere yola çıktık. Projemiz Kasım ayında ilk olarak Esatpaşa Pazarında başladı. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve projenin çevre gönüllüleri ile yapılan iş birliğiyle bir ton organik atık
toplandı. Amacımız, Ataşehirlilere gıdayı en verimli
şekilde tüketme-arttırma yöntemlerini benimsetmek ve bu alanda farkındalık yaratmaktır. Böylece
düzenli depolama alanlarına giden atık miktarını
azaltmış ve düzenli depolama alanlarının kapasitelerini daha verimli kullanmış olacağız. Bu çalışmayı
İBB ile birlikte Ataşehir’de kurulan 13 pazarımızda
uygulayarak devam ettireceğiz.
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ATIKTAN SANATA
YOLCULUK
İçinde bulunduğumuz çağa ‘‘tüketim çağı’’ desek yanlış olmaz herhalde. Büyük
kurumların, kuruluşların ya da fabrikaların yanı sıra bizler de evde, işte, okulda her
geçen gün dünyanın sonunu getirmeye yetecek kadar atık üretiyoruz.
Dolayısıyla atıkların değerlendirilmesi konusu gün geçtikçe biraz daha önem
kazanıyor. İşte tam da bu noktada sanatın büyüleyici gücünü devreye sokan
sanatçı Deniz Sağdıç toplumu bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla
sürdürülebilir sanat eserleri üretiyor.
Biz de toplumu aydınlatmak için sanat yolunu seçen ressam Deniz Sağdıç ile
Ataşehir’ deki atölyesinde bir araya geldik ve sürdürülebilir sanat üzerine keyifli bir
sohbet gerçekleştirdik.
Söyleşi: Simay Gözener
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Yaşadığımız tüketim çağına bağlı olarak geri
dönüşüm, atıkların değerlendirilmesi ve sürdürülebilirlik konuları önemli hale geldi. Bu
bağlamda sanatsal yolculuğunuzu bizlere
anlatabilir misiniz?
22 yıllık sanat hayatımın 10 yılında akrilik yağlı
boyalarla ebru tarzını modern sanatla birleştirdiğim bir üsluba sahiptim. Yaklaşık 10 yıl önce
etrafımda çok fazla tüketim nesnesinin olduğunu, bir veya iki defa kullanılmış kıyafetlerden tutun da kitaplara kadar her türlü materyalin çok
hızlı bir şekilde tüketildiğini fark ettim. Aynı şeyi
kendimin de yaptığını düşündüğüm anda aklımda iki soru belirdi: “Kendimi nasıl düzeltebilirim”
ve “Sokaklara atılan bu atıklarla nasıl bir sanat
eseri yapabilirim?”
“GERİ DÖNÜŞÜM TEKNİĞİNİN YÜZÜ”
Bir sanatçı gözüyle bu konunun çok önemli olduğunu ve farkındalık yaratma hususunda bir
şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Hangi
atık neye, ne kadar zarar veriyor; gelecek kuşaklara çöp yığını bırakmamak için neler yapa-

biliriz; kurumlar, fabrikalar, mühendisler bu konu
hakkında neler yapıyor gibi konuları olabildiğince araştırdım.
İleri dönüşüm teknikleriyle bir malzemeyi başka
boyuta taşıyabileceğimizi düşündüm. Fabrikalar
ya da kurumların çevreyi daha az kirletmesi için,
açığa çıkan malzemeleri farklı teknikler ile değerlendirdim. Zamanla ‘geri dönüşüm tekniğinin yüzü’ haline geldim.
ATIKLAR SANAT ESERİNE DÖNÜŞÜYOR
İlk eserimi denim atıklarından yaptım, ama yeterli materyale sahip değildim. Hem üretim hem
pazarlama açısından tekstilin ana vatanı olan bir
ülkeye sahipsek, fabrikalarda oluşabilecek atıkların da bir hayli çok olacağını düşünerek iletişime geçtim. Kumaş kullanarak yaptığım eserleri
yakından gördüklerinde inanamadılar ve bana
kolilerle ürün gönderdiler.
O dönemde sürdürülebilirlik, ülkemizde çok fazla gündemde olan bir konu değildi. ‘‘Sıfır Atık’’
projesi yeni ortaya çıkmış, toplum bilinçlendirilmeye çalışılıyordu.

Simay Gözener’le Ressam Deniz Sağdıç
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Peki, toplum sürdürülebilirlik, ileri ve geri dönüşüm konularına ne kadar vakıf? Toplumun
bu konularda bilinçlenmesi için sanat ne kadar etkili?
İlk yapmaya çalıştığım şey; ileri dönüşüm, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik kelimelerinin insanların
kulaklarına yer etmesini sağlamak, ikinci aşamada
bunun için eğitimler vermek, son olarak da her bireyin o sorumluluğa ve o bilince ulaşması oldu. Biz
şimdilik ikinci aşamadayız. Ne zaman toplumdaki bireyler bunu kendileri rutin olarak uygulamaya
başlar, işte o an ileriki kuşaklara temiz bir gelecek
bırakabilmek adına bir adım atmış oluruz.

yen denim ile çalışırken üzerinde fermuarlar, düğmeler olduğunu, bunları da çalışmalarıma dâhil
edebileceğimi fark ettim.
Ardından etrafımızda çok fazla olan kartonların ya
da mutfaklarımızdan çıkan evsel atıkların, plastiklerin ya da alüminyum kutuların da sanat eserine
dönüşebileceğini düşündüm. Her türlü atığın kendi
söylemi içerisinde değerlendirilebilir mesajını biraz
daha genişletmeye çalıştım. Böylece malzemeler
ve yöntemler açısından daha önce uygulanmamış
12 ila 15 farklı tekniği kullanan ilk sanatçı oldum.
Akabinde de dünyanın pek çok yerinden projeler
geldi.

SANAT BEYAZ BİR KÜPÜN İÇİNE
HAPSOLMAMALI!

PORTRELERLE YÜZLEŞİYORUZ
Ben, insan portreleri yapmayı tercih ediyorum.
Çünkü portreler, sizi takip edip, sanki size bakıyormuş izlenimi yaratırlar. Portreler yüzleşmeyi ve
karşılaştırmayı sağlayan bir araç benim için.
Ayrıca ben kesinlikle malzeme seçimi yapmam.
Nesnenin bana vereceği mesajla ilgili portre seçimimi yaparım. Mesela doğaya en çok zarar veren
materyal plastik atıklardır. O zaman genç ve masum bir çocuk portresi yapmalıyım diye düşünürüm. Çünkü geleceğe ve çocuklara karşı bu suçu
biz işledik. Eserlerimi üretirken malzeme seçimini
ben yaparsam, yine bir tüketici haline dönüşmüş
olacağımdan bana gelen her türlü atık malzemeyi
değerlendiririm. Zaten malzeme seçme eylemi tüketim eyleminin de başlangıcıdır.

Sürdürülebilirlik sadece nesnenin devam etmesi,
hayatın başka formlarda vücut bulması anlamına
gelmiyor benim açımdan. Sürdürülebilir sanat, sanatın sadece galerilerde sıkışmasından, beyaz bir
küpün içinde hapsolmasından öte; bir fuar alanında, bir kongre merkezinde, AVM’de ya da metro istasyonlarında günlük yaşantının içinde olması anlamına da geliyor.
Göbeklitepe’den beri var olan sanat olgusunun
elitleşmiş ve hapsolmuş formundan, gündelik yaşantının içine sokulmasıyla ilgili bir mücadele aslında sürdürülebilirlik.
Bir sanatçı olarak ben, nesnelerin sürdürülebilirliğine ilham verebiliyorsam, bir mühendise ya da
gazeteciye de “ne yapabilirim” sorusunu sordurmalıyım. İşte o zaman gelecek nesillere daha te- Artık siz de Ataşehir’li oldunuz. Hem eviniz
miz bir dünya bırakırız. Ben bunu ortaya koymaya hem atölyenizin yer aldığı ilçemizde, Ataşehir
Belediyesi’nin İBB ile ortak yürüttüğü, organik
çalışıyorum.
atık malzemelerin elektriğe dönüştürülmesiyEserlerinizde daha ziyade hangi malzemeleri le ilgili bir çalışma var mesela. Sizce üretim ve
tercih ediyorsunuz? Eser ve malzeme arasın- dönüşüm için yerel yönetimlere nasıl görevler
düşüyor? Yerel yönetimlerle birlikte yürüttüğüdaki etkileşimi nasıl sağlıyorsunuz?
İlkin dünyanın en demokratik nesnesi olarak gör- nüz çalışmalar var mı?
düğüm denim kumaşıyla çalışmaya başladım. Özellikle tüketimin yoğun olduğu ilçelerde çok cidYaşlısı, genci, zengini, fakiri, devlet adamı, evsizi; di boyutlarda oluşan atıkların geri dönüşümü koyani aklınıza gelebilecek dünyanın her yerindeki, nusunda farkındalık yaratmak açısından yerel yöher kitleyi nötralize eden, pek çok farklı tona ve netimlerle sürekli iş birliği halindeyim. Çünkü beinanılmaz bir derinliğe sahip olan denim kumaşı lediyeler halka ulaşmanın ve halkı yönlendirmenin
üzerine yaklaşık iki yıl çalıştım. Hayatın içinde de en önemli yolu. Geri dönüşümün önemini gelecek
kendi kendine değişen, giydiğiniz andan itibaren nesillere aktarılabilmek amacıyla, belediyelerle yükat izlerinin oluştuğu, gün geçtikçe yıpranıp, eski- rüteceğimiz sosyal sorumluluk projelerini önemsi-
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yorum. Bu sebeple de birçok belediyeyle görüşme
halindeyim. Onlara ‘Sanattan Atığa, Atıktan Sanata’
sloganıyla ‘atıklarınızı toplayalım, sanata çevirelim’ diyorum.
KIYAMADIĞIM KIYAFETLER KUMBARAYA…
Ataşehir Belediyesi’ni de burada yaşadığım için yakından takip ediyorum. Özellikle belediyenin yürüttüğü giysi kumbarası projesini önemsiyorum.
Kurumlardan bana gelen kıyafetlerin pek çoğu o kadar temiz ve güzel ki eserlerde kullanmaya kıyamıyorum ve belediyenin kumbaralarına koyuyorum.
Atıkların sürdürülebilirliği ile ilgili Ataşehir halkına
ne söylemek istersiniz?
İşe ilk olarak kendimizi düzeltmekten başlamalıyız. Bir
şey alırken kendimize “Buna ihtiyacım var mı, bunu ne
için kullanacağım ve kullandığım şeyden hemen vazgeçecek miyim” gibi sorular sormalıyız. Bunun yanı
sıra vazgeçeceğimiz nesneleri, normal konteynere atmak yerine ayrı poşetlerde biriktirerek geri dönüşüme
gönderebilir ve böylece çocuklarımıza, gelecek nesillere bir iz ve bilinç bırakmış oluruz. Küçük adımlarla
bu sürdürülebilirlik hikâyesine destek olabiliriz.

Deniz Sağdıç’ın kumaş ve fermuarlardan ürettiği
eserlerinden...
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K A DIN-A İLE

ATAŞEHIR’DE
ŞİDDETE GEÇİT YOK
Ataşehir Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında, şiddete
uğrayan kadınlara destek olmak ve federasyon bünyesinde hizmet veren “Aile
İçi Şiddet Acil Yardım Hattı”nı Ataşehir’ de yaygınlaştırmak üzere bir protokol
imzalandı.

T

Hazırlayan: Serap Uçar

ürkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile
imzalanan protokolle, 0212 656 96 96
ve 0549 656 96 96 numaralı Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nın bilinirliğinin artırılması
amacıyla Ataşehir Belediyesi’nin, tüm iletişim
kanallarını kullanarak çalışmalar yürütecek.
Ataşehir’de yaşayan yurttaşlar, şiddet vakalarında ihtiyaç duydukları hukuksal, psikolojik ve sosyal konularda yardım hattını 7 gün
24 saat arayarak, Türkiye Kadın Dernekleri
Federasyonu’na bağlı destek mekanizmalarına yönlendirilecek. Ataşehir Belediye Hizmet
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Binası’nda gerçekleşen imza törenine, Ataşehir
Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez ile
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı
Canan Güllü katıldı.
Ataşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik
şiddetle mücadele konusunda örnek çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getiren Orhan
Çerkez, ‘‘Toplumda şiddetin en yoğun uygulandığı kesimlerin başında maalesef kadınlar geliyor. Geçtiğimiz hafta Belediye Başkanımız Sayın Battal İlgezdi, Ataşehir’de yaşayan her sosyal kesimden kadının korunması, desteklenmesi

ve güçlendirilmesi amacıyla Kadın Dayanışma
Merkezimizi hizmete açarak her zaman kadınların yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdi.
Ataşehir Belediyesi olarak, şiddetin her türüne
karşı koyan bir anlayış ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile
birlikte kadına yönelik şiddetin nedenleri ve sonuçları üzerinde çalışmalar yaparak çözüm arayışları içinde olmayı sürdürerek, şiddetin olmadığı bir Ataşehir için çalışacağız” diye konuştu.

sunda uzman ekiplerden yardım alabilmesine
dayanıyor. Federasyon olarak Türkiye’nin dört bir
yanında protokoller imzalayıp ağımızı her geçen gün daha da genişletiyoruz. Buradan sonraki süreçlerde Türkiye’yi şiddetsiz bir ülke yapma
gayesiyle yola devam edeceğiz.”

Acil Yardım Hattı Nedir?
Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı, 2014 yılında
itibaren Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından işletilmektedir. Türkiye’de kadına
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Baş- karşı şiddetle mücadeleyi önleme ve müdahakanı Canan Güllü, protokol hakkında şunları
leye yönelik olarak çalışan ilk ve tek acil yardım
söyledi: “Bizim için bu protokollerin önemi yerel
hattıdır. Hattı arayarak destek talebinde bulunan
yönetimlerin kadına karşı şiddetin önlenmesinkadınlar istek, talep ve ihtiyaçları doğrultusunde ortaya koyduğu iradedir. Ataşehir Belediyeda şiddet konusunda uzman psikolog, sosyal
si de bu anlamda çok önemli bir adım atarak,
ve hukuksal alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlara
bizimle iş birliği içinde oldu. Bu nedenle Ataşehir yönlendirilirler. Konunun takibi yapılarak kadınlaBelediye Başkanı Sayın Battal İlgezdi’ye, Başrın şiddet gördükleri ortama geri dönmemelerine
kan Yardımcısı Sayın Orhan Çerkez’e ve emeği ve daha fazla zarar görmelerinin engellenmesigeçenlere çok teşekkür ediyorum. Acil Yardım
ne yönelik önlemler alınır. Gizlilik esaslı olarak
Hattı’nın temel noktası kadınların şiddete uğraçalışan Acil Yardım Hattı (0212) 656 96 96 ve
dıklarında ya da şiddet öncesinde nerelere baş- 0549 656 96 96 numaralı telefonlardan hizmet
vurabilecekleri, nasıl yardım alabilecekleri konu- vermektedir.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez ve Türkiye Kadın Dernekleri
Federasyonu Başkanı Canan Güllü, protokolü imzalarken...
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BELEDİYEDEN HABERLER

BU BULUŞMALARDA
HAYAT VAR

Hazırlayan: Engin Fazlıoğlu

A

Ataşehir Belediyesi ve Anne Çocuk
Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle
düzenlenen “Hayat Dolu Buluşmalar”
ilk mezunlarını verdi. Yaşamın her
alanında kendini geliştirmek isteyen
genç kadınlar için sohbetlerle dolu eğitim
programına yoğun ilgi devam ediyor.

taşehir Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle düzenlenen “Hayat Dolu Buluşmalar” programına Ataşehir’de yaşayan 18-40 yaş aralığındaki
kadınlar katıldı. Kişisel gelişim, bireysel sağlıkbakım, kadın emeği, eşit paylaşım, dayanışma,
kararlara katılım, eğitime devam etme, sanat,
teknoloji, medya gibi güncel konular ile dolu
program büyük ilgi gördü.
İki ay boyunca, haftanın iki günü Ataşehir Belediyesi Mustafa Kemal Ataevi ve Kayışdağı Ataevi’ndeki eğitimlere katılan kadınların mezuniyet sertifikalarını alırken, yaşadıkları heyecan ve
mutluluk görülmeye değerdi.
Düzenlenen sertifika töreninde, mutluluğunu
paylaşan katılımcı Şükran Güneş, “Bu program
sayesinde hayata bakışım tamamıyla değişti. İlkokula kaydımı şimdiden yaptırdım. İlkokul diplomasını alır almaz ortaokula kayıt olacağım” dedi.
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Diğer bir katılımcı Duygu Aygün ise “Ben
aslında en çok çocuk eğitimi konusunda
şaşkınlık yaşadım. Çocuğumla iletişimimde
‘bunu yemezsen ben senin annen olmam,
başkasının annesi olurum’ dediğim şeylerin aslında psikolojik şiddet olduğunu öğrendim. Eşimle iletişimim arttı. Aile içinde iş
paylaşımı yaptık. Bu eğitimden sonra ortaokula kaydımı yaptıracağım. Çevremdeki
insanlara da bu eğitime katılmalarını tavsiye
ediyorum” şeklinde konuştu.
“Bu katılım sertifikası benim ilk gururum”
diyen Fatma Anık, “Program kapsamında
verilen eğitim sayesinde kendimin farkına
vardım. Öncesinde hep başkalarını düşünerek hareket ederdim. Şimdi önce ‘kendim’
diyorum. Ben iyi olursam, çevreme de daha
faydalı olabilirim. Burada bunu fark ettim”
diyerek bu programın hayat görüşünü ne
kadar değiştirdiğini ifade etti.
Yaşamlarında farkındalık ve değişim arayan
kadınları “Hayat Dolu Buluşmalar’’ programına davet eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Ataşehir Belediyesi olarak kadınları sosyal hayata kazandırıp aynı
zamanda kendi kendilerine yetebilme koşullarını sağlamamız gerektiğine inanıyoruz.
Öğrenme isteğini ve azmini taşıyan tüm Ataşehirlileri eğitimlerimize bekliyoruz. Kadınlar
için çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz”
dedi.

Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz
Yabar, ATLAS Derneği Başkanı Ferda Altıntaş ve Eğitmen Elif
Demir, programa katılan Hatice Karslı ile.

‘‘Hayat Dolu Buluşmalar’’ programında yer alan kadın katılımcılar...
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MONHEIM TASARIM OKULU

GELECEĞİN TASARIMCILARI
MONHEIM TASARIM OKULU’NDA
YETİŞİYOR

Ataşehir Monheim Tasarım Okulu öğrencileri...

Ataşehir Ekspres ekibi olarak, Ataşehir Monheim Tasarım Okulu’nu ziyaret
ettik. Birim Sorumlusu Eser Özdemir karşıladı bizi. Kısa bir turdan sonra
gördüklerimiz, okulla ilgili duyduklarımızı gerçek kıldı. Dersliklerde çeşitli
yaş gruplarından çocuklara farklı alanlarda temel tasarım eğitimleri veriliyor.
Derslikler, pandemi önlemleri kapsamında sosyal mesafeye uygun olarak düzenlemiş.
Ataşehir Monheim Tasarım Okulu’nu siz de keşfe çıkmak için buraya tıklayın.
Birim Sorumlusu Eser Özdemir ve okulun eğitmenleriyle ufak bir söyleşi de
gerçekleştirdik. Söyleşimize buradan ulaşabilir, Ataşehir Monheim Tasarım
Okulu’na dair merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda okulda eğitim
alıp Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanan İrem Borazan’ın yolculuğunu
kendi sesinden dinleyebilirsiniz.
Hazırlayan: Ekin Deniz Kuzu
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Ataşehir Monheim Tasarım Okulu öğrencileri...
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SANAT

SAHNEDE
BÜYÜYEN DEV
HALDUN DORMEN

Yeni tiyatrocular yetiştiren,
pek çok eseri sahneye
koyan, onlarca unutulmaz
karakteri belleklerimizde
ölümsüzleştiren, Tiyatro’nun
Duayeni Haldun Dormen,
Ataşehir Mustafa Saffet
Kültür Merkezi’nde
tiyatro sevdalıları ile
buluşuyor, hem de Ataşehir
Belediyesi’nin adını verdiği
“Haldun Dormen Etkinlik
Salonu’’nda…
Hazırlayan: Simay Gözener
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K

imi zaman seyirci ile göz göze kimi zaman da perdenin arkasında, ama her
daim sanatın tam ortasında olan bir isim
Haldun Dormen… Sinemada, tiyatroda, müzikle raksın aşk yaşadığı müzikallerde ve pek çok
tiyatrocunun sanat yolculuğunda unutulmaz
yere sahip olan sanatçı üretmeye, öğretmeye
devam ediyor. Dormen Akademi bünyesinde sıkıştırılmış konservatuvar eğitimlerinin bir kısmının verildiği Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde
tiyatro sahnesine yeni isimler kazandırmak için
eğitim veren Haldun Dormen ile bir araya geldik ve hayatından sanatına kadar pek çok konuyu konuştuk. Şimdi söz Dormen’de:
70 yıldır sahnede, tiyatronun içinde olmak
nasıl bir duygu? Oradan başlayalım isterseniz…
Tiyatro benim hayatım, yaşam tarzı benim
için... Çocukluğumdan beri tiyatrodan başka bir
şey düşünmedim. Bu uğurda birçok şey kaybettim, ama çok şey de kazandım. Onun için
geriye baktığım zaman “iyi ki yapmışım” diyorum.
“Çocukluğumdan beri tiyatrodan başka bir
şey düşünmedim” diyorsunuz. Sanatsever
bir ailede, sürekli sanatın içinde olan bir çocuk olarak küçük yaşlarda tiyatrocu olmaya karar veriyorsunuz. Bu bitmek tükenmek
bilmeyen tiyatro sevginiz, isteğiniz tam olarak ne zaman, nasıl başladı?
Evet, sanatsever bir aileden olduğum muhakkak. Ama sanatçı olarak kimse yoktu o günlerde, şimdi var…
Ben, sinemacı ve tiyatrocu; yani show business
olmak istedim. O yıllarda her hafta gittiğimiz
sinema benim için muazzam renkli bir dünyaydı. Amerika’ya da ‘sinemacı olayım’ diye gittim. Yönetmen olmak istiyordum, ama yönetmen olduğunuz zaman mutlaka oyunculuğu da
yapmanız gerekiyordu. Zaten her yönetmenin

TEK BAŞIMA
OYNAMAK
AKLIMA
GELMEZ

Haldun Dormen ve Simay Gözener...

oyunculuktan geçmesi şart… Yani yönetmen
olmaya gittim, fakat ister istemez aktör de oldum.
Peki, hangisini daha çok sevdiniz?
Ben yönetmenliği daha çok seviyorum. Aktörlüğü de seviyorum, alkışlanmak güzel şey, ama
yönetmenlik çok daha iyi…
Sonra Türkiye’ye dönüp Türk seyircisi karşısına çıkıyorsunuz ve 1955’te de Dormen
Tiyatrosu’nu kuruyorsunuz. O günden sonra da hep kalabalık ekiplerle çalışmayı tercih ediyorsunuz. Bunun altında ne yatıyor;
insan sevgisi mi, yoksa sınırsız enerjiniz
mi?
Ben insanları çok seviyorum. Hiçbir zaman
oyunda tek başıma oynamak aklıma gelmez.
Oynamam da… Tiyatro bence insanlarla beraber güzel. Ben evimde de kalabalığı seviyorum.
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SANAT

Haldun Dormen, Akademi’den eğitim alan öğrencileriyle...

VE KALABALIK KADRO ILE SAHNELENEN
ILK MÜZIKAL “SOKAK KIZI İRMA”…

da bir şeyler vardı, dönüşte hazırlığa başladım
ve “Hisseli Harikalar Kumpanyası”nı yazdım.

Müzikaller de arzumun bir parçasıydı. Paris’te
bir Fransız müzikali gördüm, ufak tefek bir müzikaldi. O zaman eşim Betül (Mardin) ile ‘Bunu
yapalım mı’ dedik ve çok da başarılı oldu. Hatta daha da ihtişamlıydı. Paris’te kahve gibi bir
tiyatroda yapılan oyunu biz 2500 kişilik Atlas
Sineması’nda yaptık ve orayı doldurduk. Sonra o müzikal dünyada önemli bir müzikal haline
geldi. Amerika ve İngiltere’de çok oynandı. Yani
o küçük müzikal “Sokak Kızı İrma”, ihtişamlı bir
eser haline geldi.

Tabii o da oldukça başarılı oldu.
Çok başarılı oldu. Gece saat 12.00’de sokağa çıkma yasağı vardı o zaman. Şan Tiyatrosu
tıklım tıklım dolardı ve oyundan sonra o kadar
insan birden sokak aralarında kaybolurdu.

Tabii bir de unutulmayan “Hisseli Harikalar
Kumpanyası” var.
Rahmetli prodüktör Egemen Bostancı bana,
“İçinde Adile Naşit’in olduğu bir eser yap” dedi.
Ben de “peki” dedim ve düşünmeye başladım.
Sonra “ben şahane bir şey istiyorum, büyük bir
şey yap” dedi ve bizi Paris’e götürdü. Paris’te o
muhteşem şovları gördük. Benim zaten kafam-
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O dönem insanların tiyatroya bu kadar
önem vermesinin, ilgi göstermesinin muhakkak farklı nedenleri vardı, ama oyunların
da bu konuda büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Siz ne söylersiniz?
Oyunun çok etkisi var tabii. Oyun iyi olduğu
zaman insanlar geliyor. Pandemi zamanı bile
geldiler.
Altan Erbulak, Nisa Serezli, Metin Serezli gibi pek çok oyuncu yetiştirdiğiniz gibi
şimdi de tiyatro sevdalısı pek çok gence
eğitimler veriyorsunuz. Bugün de Dormen
Akademi bünyesinde sıkıştırılmış konser-

vatuvar eğitiminin bir parçasının olduğu,
Ataşehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde
eğitimlerinize devam ediyorsunuz. Peki, burada nasıl bir eğitim veriliyor, kimler katılıyor bu eğitimlere?
Yüzlerce genç yetiştirdim; Altan Erbulak, Metin Serezli, Nevra Serezli, Erol Günaydın aklıma
gelenlerden birkaçı… Bunların çoğu meşhur
oldu.
Burada çok ciddi bir eğitim veriliyor. Her yaş
grubunun ders alabileceği müzikal, oyunculuk,
dans, şarkı ve ritim sınıfları var. Bir de benim
üstünde durduğum genel kültür var. Çünkü
bu çok önemli… Birçok konuyu buraya gelen
gençlerin çoğu bilmiyor. Mesela Leyla Gencer
adını hiç duymayanlar var.
Bence Leyla Gencer her Türk gencinin bilmesi
gereken bir sanatçı…
EĞİTİMİN YAŞI YOK
Peki, her isteyen bu eğitimlere katılabiliyor
mu?
Her yaştan, her insan katılabiliyor. Benim eğitim verdiğim sınıfta 16’dan 50’ye kadar birçok
yaş grubundan kişi var mesela. Daha evvelki
bir sınıfta 75 yaşında bir kadın vardı, çok şekerdi. Öğrencilerimin de bu eğitimlerden memnun
kaldığını görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yaşama sevincimi arttırıyor.
MSKM’de şu anda da içinde bulunduğumuz
etkinlik salonuna geçtiğimiz günlerde sizin
isminiz verildi. O an neler hissettiniz?
Ataşehir Belediyesi’ne çok müteşekkirim; bize
bütün imkânları sundu, bütün olanakları tanıdılar. Burada çok rahat ders veriyoruz ve bize
ellerinden gelen yardımı yapıyorlar. Ataşehir
Belediye Başkanı’na ve buranın müdürüne teşekkür etmek lazım.
Tiyatrolar, özellikle Pandemi döneminde
birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldılar. Bu
gibi durumlarda sizce yerel yönetimlere nasıl görevler düşüyor?
Belediyelerin yardım etmesi lazım, eksik olmasınlar ediyorlar da...
Bence tiyatronun daha çok özel yatırımlara
ihtiyacı var. Mesela özel bankaların bir oyunu finanse etmesi lazım... Başka türlü olması
zaten mümkün değil. Artık bayağı büyük pro-

düksiyonlar yapılıyor ve prodüktörler de büyük
paralar istiyor. Hele müzikallerde... Bu sebeple
müzikallerin mutlaka sponsorla yapılması gerekiyor. Başka türlüsü olmuyor çünkü bunun
dansçısı var, şarkıcısı var, orkestrası var.
Yeni nesil tiyatrocuların daha küçük prodüksiyonlu oyunlarını da takip ediyorsunuzdur herhalde.
Alternatif tiyatroların yaptıkları çok önemli bence... Genç oyuncular var, genç yazarlar
var. Yazarların altını çiziyorum; çünkü alternatif tiyatrolardan birçok genç Türk yazar çıkıyor.
Bence bizim Türk Tiyatrosu’ndan bahsetmemiz
için Türk yazarlarımızın olması şart. Vardı, ama
azdı. Şimdi bol bol çıkıyor. Alternatif tiyatrolar
bence çok iyi iş yapıyorlar. Türk Tiyatrosu’nun
umudu oldular.
AÇILIN, “BU DA BİR YAZ ÖYKÜSÜ” GELİYOR
Pandemi döneminde asistanımla beraber “Bu da Bir Yaz
Öyküsü” adlı bir oyun hazırladık. Güzel bir müzikal
oldu. Nisan gibi seyirciyle buluşturmayı planlıyoruz.
Sponsor arıyoruz şimdi.
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HARRY
POTTER’DAN
BİR BÜYÜ GİBİ

“FRAGARIA
VESCA”

Ülkemizde ender yetişen bitkilerden
biri olan dağ çileği Ataşehirlileri
bir araya getirdi. Aralık ayında
İstanbul’un üçüncü en yüksek
noktası olan Kayışdağı Ormanı’nı
kırmızılarla kaplayan dağ
çileğini toplamak için Belediyenin
öncülüğünde toplanan Ataşehirliler
hem bu şifalı bitki ile tanıştı hem de
şehrin ortasında orman yürüyüşü
yaparak, keyifli bir gün geçirdi.
Hazırlayan: Deniz Üreyil
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arry Potter filminden bir büyüyü anımsatan “Fragaria Vesca”, dağları kızıla
boyayan şifalı bitki dağ çileğinin Latince adı… İnsan eli değmeden, adeta yabani
olarak yüksek yerlerde, özellikle de ormanlık
arazilerde yetişen, minik ve pütürlü yapısıyla
diğer çilek türlerinden oldukça farklı.
Halk arasında kocayemiş, yaban çileği, yaban yemişi olarak da anılan dağ çileği, kuzey
yarım kürenin her yerinde yetişen gül ailesine ait çok yıllık otsu bir bitki. Her yıl eylülden
aralık ayına kadar çiçeklenen dalları nisanda meyveye duran ve Akdeniz’de yetişen bu
bitki; İstanbul’da, Ataşehir’de de yetişiyor.
Hem de Ataşehir’in zirvesi olan Kayışdağı
Ormanı’nda… Ayrıca kendine has bir iklime
sahip olan ormanı da kasım- aralık aylarında
verdiği meyvelerle kızıla boyuyor.

Ataşehirliler dağ çileğinin izinde...
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Kendisi küçük, ama lezzeti oldukça büyük ve
tatlı olan bu bitki, tarih boyunca birçok kültürde
de yer etmiş. “Şüphesiz Tanrı daha iyi bir meyve yapabilirdi, ama şüphesiz Tanrı asla yapmadı”. Bunlar, 17. yüzyıl yazarı Dr. William Butler’ın
(1535-1618); her zaman saflığı, tutkuyu, şifayı ve mükemmelliği çağrıştıran dağ çileği için
söylediği sözler…
KAYIŞDAĞI ORMANI’NDA DAĞ ÇİLEĞİ
İZİNDE
İstanbul’un üçüncü en yüksek noktası olan
Kayışdağı, bir kez daha Ataşehirli doğaseverlerle buluştu, ama bu buluşmanın nedeni, şifalı
meyve dağ çileğiydi. Ataşehir Belediyesi’nin
düzenlediği Dağ Çileği Yürüyüşü’ne katılan
yurttaşlar ormanı soluyarak açık havada keyifli
bir yürüyüş gerçekleştirdiler.
28 Kasım Pazar günü sabahın ilk ışıkları ile birlikte Kayışdağı Ormanı’nda toplanan Ataşehirli
yurttaşlar dağ çileği toplamak ve spor yapmak
için hazırlandılar. Belediyenin kendilerine armağan ettiği hasır sepetlerle adeta iz sürdüler.
Bölgeye özgü, C vitamini deposu olan bu minik meyveleri toplayarak, adeta şifalı meyvenin
izinden 10 kilometre de yol yürüdüler. Sağlık
için atılan her adımda lezzet toplayan Ataşehirli yurttaşlara yürüyüş sonunda da dağ çileği
marmelatı ikram edildi.
Ataşehir’de sağlıklı yaşam ve sportif faaliyetlerin artması ve Kayışdağı Ormanı’nın zenginliklerinin keşfedilmesi amacıyla düzenlenen etkinliğe; Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları,
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelinin
yanı sıra Ataşehirli yurttaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Doğa yürüyüşüne katılan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse, “Kayışdağı Ormanı’nda bir süredir sportif amaçlı doğa
yürüyüşü organizasyonları düzenliyorduk. Şehir
merkezinde yaşayan bizler doğaya müthiş özlem duyuyoruz. Şehrin kalabalığından ve stresinden uzaklaşmak hepimize iyi geliyor. Doğa
bize enerjisiyle âdete yeniden hayat veriyor. İstedik ki yurttaşlarımız da doğayla iç içe olsunlar. Şehrin göbeğinde böyle bir ormana sahip
oldukları için Ataşehirliler çok şanslı. Ataşehir
Belediyesi olarak kentimizin doğal güzelliklerini
tanıtmaya ve vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam
sürmeleri adına yürüttüğümüz sportif faaliyet-
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lere devam edeceğiz. Etkinliğimize katılan
yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
ŞİFALI BİTKİ DAĞ ÇİLEĞİ
Folik asit ve C vitamini kaynağı olduğu uzmanlar tarafından belirtilen dağ çileğinin birçok faydası bulunuyor.
Hücreleri hızla yenileyen, çok güçlü bir idrar
söktürücü olan, bağırsaktaki kurtları döken,
yaprakları kurutulduktan sonra çayı yapılabilen, alternatif tıpta ilaç olarak da kullanılan
dağ çileğinin faydaları saymakla bitmiyor.
Kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olduğu bilinen flavonoid sınıfına ait olan dağ
çileği aynı zamanda bütün kırmızı renkli meyvelerde olduğu gibi antioksidan ve antienflamatuvar kaynağı.

Ataşehir Belediye Başkanı Ekrem
Köse, Kayışdağı Ormanı’nın Paşa’sı ile
yürüyüşte...

DAĞ ÇİLEĞİ REÇELİ
MUTFAKLARA GİRİYOR
Boyu minik, lezzeti doyumsuz olan,
şifa kaynağı dağ çileğini sofralarınızda reçel olarak da tüketebilirsiniz.

Bu kırmızı ve şifalı meyvenin içeriğinde bol miktarda bulunan flavonoid kersetin, doğal anti-inflamatuar bileşiklere sahip. Bu açıdan da
kolesterolü düşürmeye ve bazı kanser riskini
azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Aynı
zamanda, kan basıncını düşürmeye ve osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olabilecek
mükemmel bir potasyum kaynağı...
Harika bir lif ve potasyum kaynağı olan dağ çileğinin, kalp sağlığını desteklemeye de yardımcı olduğu ifade ediliyor.
Astım ve alerji semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek anti-inflamatuar ve bağışıklık
güçlendirici özelliği de bulunuyor.
Dağ çileğinin ruh halini, uykuyu ve iştahı düzenleyerek, depresyonla mücadeleye de yardımcı olduğu biliniyor.

MALZEMELER:
1 kg dağ çileği
1 kg toz şeker
1 adet limon
Yapılışı:
Çilekleri ayıklayıp yıkayın. Süzerek
bir tencereye koyun ve üzerine şeker
ekleyip bir defa karıştırın. İki saat
dinlendirdiğiniz karışıma yarım limonun suyunu ilave ederek bir taşım kaynatın. Reçelin üzerine çıkan köpükleri
alın. Kısık ateşte bir saat kıvam alıncaya kadar yavaş yavaş pişirin. Koyu
bir çorba kıvamına geldiğinde ocaktan
alıp temiz kavanozlara koyarak ağzını
sıkıca kapatın ve ters çevirin. Bir gece
bekledikten sonra kahvaltınızda yemeye başlayabilirsiniz.
Afiyet ve şifa olsun...
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DEPREM VE AFETLERE H
Marmara’ da yaşanan büyük felaket
sonrasında gerek kamu kuruluşları
gerekse sivil toplum örgütleri tarafından
afet öncesi ve sonrası çalışmalar
yürütülüyor. Ülkemizin de jeolojik,
topografik ve meteorolojik yapısından
dolayı başta deprem olmak üzere sel,
orman yangınları, heyelan gibi her türlü
afet durumuna karşı hazırlıklı olması
gerekiyor.
Hazırlayan: Serap Uçar
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lkemiz, depremler açısından dünyanın
en aktif fay hatları üzerinde yer aldığı
için yüz yıllardır ciddi ölçekli depremler
yaşanmakta. Uzmanlara göre şiddetli depremlerin yakın zamanda olma ihtimali ise oldukça
yüksek. En yakın örneklerinden biri de 26 Eylül 2019’da yaşadığımız 5.9 şiddetindeki Silivri
Depremi, 24 Ocak 2020, 6.8 büyüklüğündeki
Elazığ Depremi ve 30 Ekim’de 6.9 büyüklüğünde meydana gelen 16 saniyelik İzmir Depremi.
Özellikle 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanılan
Marmara Depremi, ülkemizde bir milat olarak
kabul edildi.
Ataşehir Belediyesi bu kapsamda yaşanabilecek afet durumlarına karşı mücadele vermek
için bilinçlendirme, hazırlık ve zarar azaltma
gibi birçok konuda çalışmalar yapıyor.

Deprem Anında Neler Yapmalıyız?
İlk Yardım Çantasında Neler Olmalı?
lara değinildi. Bunların yanı sıra kişisel acil afet
çantalarının hazırlanması, enkaz altında kalındığında neler yapılması gerektiği ve deprem hakkında birçok bilgi de ayrıntılı olarak anlatıldı.
Deprem anında neler yapmalıyız?
“Yat, Korun, Tutun”

HAZIR MIYIZ?
Deprem ve afetlere karşı 2013 yılından beri faaliyet gösteren Ataşehir Afet Koordinasyon Merkezi; ilçedeki tüm okullarda, sitelerde ve kamu
kuruluşlarında AKUT ile birlikte veya kendi bünyesindeki personelle hem eğitimler veriyor hem
de hazırladıkları broşürlerle yurttaşları bilgilendiriyor.
Bu çalışmalar kapsamında, AKOM ve AKUT iş
birliğiyle 13-17 Aralık tarihlerinde belediye personeline “Deprem Bilinçlendirme” seminerleri
verildi.
AKUT Eğitmenleri Ertuğ Karaduman ve Giray
Bircan tarafından verilen seminerlerde; deprem
öncesi, deprem esnası ve deprem sonrasında
neler yapılması gerektiği, afetlerde acil telefon
numaralarından; elektrik, su ve doğalgaz vanalarının yerinin bilinmesine kadar önemli ayrıntı-

AKUT Eğitmenleri deprem seminerlerinde şu
konulara değindi: “Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapabileceğinize dair
acil durum planı yapın. Unutmayın, yapabileceğiniz birçok şey var. Mümkün olduğunca hareket etmeyin ve yer değiştirmeye çalışmayın. Bir
binanın içindeyseniz merdivenlerden, asansörlerden, balkondan ve pencerelerden uzak durun, camlar kırılıp size zarar verebilir. Eğer binanız deprem yönetmeliklerine uygun yapılmış ve
eşyalarınız sabitlenmiş ise ağırlık merkezi yere
yakın, sağlam olduğunu bildiğiniz bir eşyanın
yanında, “yat, korun, tutun” uygulaması çok
önemlidir. Yere yan yatın, ayaklarınızı karnınıza çekin, elinizle başınızı koruyun ve altta kalan
elinizle de yanına yattığınız eşyaya tutunun.
Önemli durumlar dışında, hatları meşgul etmeyin. Sosyal medyadan doğruluğu kesin olmayan bilgiler paylaşmayın. Yetkililer izin verdikten
sonra, binanıza girerek, doğalgaz ve elektrik
sistemlerini uzman kişilere kontrol ettirin.”
4 gün süren seminerlerin ardından ise farklı
günlerde deprem ve yangın tatbikatları yapıldı.
Tatbikatta, personele verilen eğitim sırasında
işlenen konular canlandırıldı. Acil Eylem Planı
uygulama programı gereği Ataşehir Belediyesi
Hizmet Binası’nda yapılan deprem tatbikatına
Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile tüm personel katıldı. Acil Durum Ekiplerinin gözetiminde gerçekleşen tatbikatta, verilen
alarmla birlikte tüm personel binadan en kısa
sürede başarıyla tahliye edilerek, toplanma
noktalarına yönlendirildi.
Ataşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon
Merkezi Göreve Hazır
2021 yılı içerisinde Sinop’un Ayancık ilçesinde
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yaşanan sel felaketinde başarıyla görev yapan Ataşehir Afet Koordinasyon Merkezi Arama Kurtarma Ekibi, gerçekleştirilen tatbikatta
tecrübelerini paylaşarak deprem, sel, yangın ve
diğer afetlere karşı 7/24 hazır durumda olduğunu gösterdi…
Kurulduğu 2013 yılından bu yana AFAD’ın görevlendirmesi ile ilçe genelinde tatbikatlarda,
arama kurtarma, deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde görev alan Ataşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi (AKOM), ilgili kamu kuruluşlarıyla koordineli olarak çalışmalarına devam
ediyor.
Afetlerde mücadelenin tek merkezden koordine
edilmesi ve ilçe bazında afet yönetiminin bilinçli
bir şekilde yürütülmesi için faaliyetlerini sürdüren AKOM, bünyesinde belediye personelin-

den oluşan ve tam donanımlı eğitimler alan 22
kişilik arama kurtarma ekibi bulunduruyor. Bu
ekip aralık ayı sonunda başlayacak akreditasyon eğitimleri ile hafif arama kurtarma olarak
enkazda çalışma yetkinliği belgesi alacak. 2022
yılında ise 44 kişilik Orta Düzey Arama Kurtarma ekibi olarak çalışmalarını sürdürecek.
AKOM’da 1 adet tam donanımlı arama kurtarma aracı, 2 arama kurtarma köpeği ve eğitmeni bulunuyor. Eğitmenler ve köpekler 2022 yılı
Ekim ayında akreditasyon sınavları sonrasında
ulusal ve uluslararası sahada ekiplerle arama
kurtarma çalışmalarında yer alabilecekler. Bunun yanı sıra arama kurtarma malzemeleri ve
konteynerler de AKOM’da olası bir afet durumu
için hazır halde bekletiliyor.

ATAŞEHIR BELEDIYESI AFET KOORDINASYON MERKEZI
(AKOM)
ADRES: ATATÜRK MAH. ATAŞEHIR BULVARI NO: 1/6
TELEFON: 0216 570 5000
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