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Sevgili Ataşehirli komşularım ve Türkiye’nin dört bir yanındaki de-
ğerli okurlar,

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve gururla beklediğimiz 
Ekim ayında bir kez daha sizlerle birlikte olman mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Bu ay, bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin, umudun, dirilişin, 
en şanlı bayramımızın ayıdır. 

Bu ay, karanlığa karşı aydınlığın, kötülüğe karşı iyiliğin, köleliğe karşı 
başkaldırının simgesi olan Cumhuriyetimize kavuştuğumuz aydır. 
Gözü yaşlı anaların, yüreği vatan sevgisiyle dolu tüm kahramanların 
bizlere en büyük emaneti olan Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun.

Değerli dostlar,
Cumhuriyet, bağımsızlığından ödün vermeyen, dayatmalara boyun eğ-
meyen, egemenliğine sahip çıkan Anadolu halkının umududur. Cum-
huriyet, Nene Hatunların, Hasan Tahsinlerin, Sütçü İmamların sesi; 
Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde bağımsızlık mücadelesinden 
galip çıkan halkımızın, dedelerimizin, nenelerimizin en büyük zaferidir. 
İşte bu yüzden, gözü yaşlı anaların, bir kuru ekmekle cephede sava-
şanların, bağımsızlık uğruna can verenlerin mirası olan Cumhuriyet 
benim, Cumhuriyet bizim, Cumhuriyet hepimizin!

Bugün bizlere bu gururu yaşatan başta ulu önderimiz Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetin tüm kurucularını saygı ve 
sevgi ile anıyor, Cumhuriyetin en değerli evlatları olan sizlerin, Cum-
huriyet Bayramını bir kez daha kutluyorum.

Sevgili Ataşehirliler,
Yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyeceğimiz çocuklarımız için sizle-
re bir müjde vermek isterim. Belediyemizin ikinci kreşi Bahri Behçet 
Yıldız Gündüz Bakım Evi Kayışdağı Mahallemizde hizmete açıldı. Sı-
rada yeni sağlık merkezleri, kütüphaneler ve kültür merkezlerimiz var. 
Teknoloji alanındaki gelişmelere ve yeniliklere açık bir belediyecilik an-
layışı ile dergimizin bu sayısında farklılığa gittik ve Ataşehir Ekspres’i 
engelli vatandaşlarımızın da kolaylıkla içeriklerimize ulaşabileceği in-
teraktif bir biçimde hazırladık. 

Soğuk havaların kapımızı çaldığı şu günlerde içinizi ısıtacak haberlerle 
dolu, sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.

Sevgi ve saygılarımı sunarım…

Merhaba,

Battal İLGEZDİ
Ataşehir Belediye Başkanı

BAŞKAN’DAN

@battalilgezdi34

@battalilgezdi34

@battalilgezdi
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SPOTIFYATAŞEHİR EKSPRES 
EKİM 2021

Yenilikçi, teknolojik ve 
yaratıcı bültenimizin yeni 
içeriklerinden biri de her 
ay okuyucularımız için 
özenle hazırladığımız 
Spotify listelerimiz ola-
cak. Ekim ayı geride 

kalırken basların, rifflerin 
ve sıkı davul ataklarının 

birbirini izlediği enfes rock 
parçaları bu havalara iyi 

yakışır dedik. 
İyi dinlemeler! 

https://open.spotify.com/playlist/7c1XSJnffyNBeUULGjadEM?si=13ce021cb91540d0
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Ataşehir Belediyesi, bu ay da tüm hizmetlerine hız kesmeden devam etti. İşte 
her günü Ataşehir’ i geliştirmek, Ataşehirliyi mutlu etmek için çalışmakla geçen 

belediyemizden kısa kısa Ekim ayı... 

“EYLÜL TOPARLANIP GİTTİ İŞTE
EKIM DE GIDER BU GIDIŞLE” 

TURGUT UYAR

BELEDİYEDEN KISA-KISA

Hazırlayan: Meltem Bahar Yılmaz
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Belediyenin “Kış Sanat Eğitimleri”, pandemi 
tedbirleri alınarak 11 ayrı branşta yeniden yüz 
yüze yapılmaya başlandı.

Bu ay da hiçbir çalışma arkadaşımız birbiri-
ne “Günaydın, nasılsınız?” demeden mesaileri-
ne başlamadı. 

Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, sabah vardi-
yasında Ataşehirimizin sokaklarına dökülen son-
bahar yapraklarını topladı.

Minik Ataşehirliler, ormanın derinliklerinde 
bir köyde yaşayan şirinleri Düştepe Oyun Müze-
mizde ziyaret etti.

Zabıta ekiplerimiz semt pazarlarımızda de-
netimlere çıkarak, “Maske, mesafe ve hijyen” 
kuralını komşularımıza hatırlatmaya devam etti.

Ataşehir Novada Nikah Salonumuzda, ge-
rekli tedbirlere uyarak birçok çift dünyaevine 
girdi, Ataşehir ailemiz yeni mutlu üyeleriyle bü-
yümeye devam ediyor!

Sosyal medya ekibimiz  “dahi” anlamındaki 
“-de” ve “-da” eklerini bu ay da ayrı yazdı.

Yenişehir Mahallesi sakinlerinden Ahmet 
Bey bugüne de parkımızda koşarak başladı.

Komşularımızdan Okan, Muhtar Tacim Ay-
vadaş Parkımızdaki basket sahasında harika bir 
smaç vurdu.

Klinik Psikoloğumuz İzel Kara, Ataşehirli 
gençlere yönelik “Akran Zorbalığı” semineri dü-
zenledi.

Seramikten aşçı yardımcılığına, ahşap boya-
madan iğne oyasına kadar çeşitli alanlarda mes-
lek edindirme ve hobi kurslarımız Ataevlerimizde 
yeniden başladı. Yüz yüze olmayı özlemiştik.

Koro, topluluk ve orkestralarımızda yer alma-
ları için Ataşehirli yetenekleri keşfetmeye başla-
dık. Kayıt ve sınavlar yapıldı, yakında eğitimleri-
miz başlayacak.

2022 Mali Yılı Bütçe ve Performans Prog-

ramı, Belediye Meclimizde oy çokluğuyla kabul 
edildi.

Ferhatpaşa Mahallemizin 1/5000 ölçek-
li Nazım İmar Planı için İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’yle ortaklaşa toplantı yapıldı.

5-17 yaş arasındaki Ataşehirli çocuklar Stop 
Motion, 3D Animasyon, 3D yazıcı maker eğiti-
mi gibi bilim ve yaratıcılık dolu inovatif eğitimlere 
katılmaya başladı.
  

“Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkında-
lık Ayı” kapsamında, kadın misafirlerimize semi-
ner düzenlendi ve Kadın Sağlığı Mamografi Mer-
kezimizde ücretsiz ölçümler yapıldı.

Dinlemek için tıklayın

(Dinlemek için etkinleştiri tıklayarak
bu belgeye güven seçeneğini aktifleştiriniz.)
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Nüfus artışı ve beraberinde gelen kentsel 
büyüme, metropollerin en temel prob-
lemleri arasında yer alıyor. İmar sorunla-

rı da bunların başında geliyor. Bu sorundan nasi-
bini alan ilçeler arasında Ataşehir de bulunuyor. 
İlçenin öncelikli kentsel dönüşüm alanlarından 
biri olarak kabul edilen Ferhatpaşa Mahallesi’nin 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın çözümüne 
yönelik ilk adımlar İBB ve Ataşehir Belediyesi’nin 

ortak çalışmalarıyla başladı.
Ferhatpaşa Necmettin Erbakan Parkı’nda yapı-
lan toplantıya; İBB Şehir Planlama Müdürü Fa-
tih Doğan ve Planlama ekibi, Ataşehir Belediye 
Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan, Ataşe-
hir Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Temel Ön-
der ve Planlama ekibi ile Ferhatpaşa Muhtarı 
Murat Bozkuş ile mahalleli vatandaşlar katıldı.
Toplantıda açılış konuşmalarının ardından İBB 

Arazi yapısı bakımından İstanbul’un en problemli mahallelerinden Ferhatpaşa 
Mahallesi’nin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları’yla ilgili İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi iş birliğiyle bilgilendirme toplantıları yapılmaya 

başlandı. Vatandaşların katılımıyla gerçekleşen ilk toplantıda mahalle ve 
mahallelinin sorunları tespit edilip çözüm önerileri geliştirildi.

BİR KURALIMIZ VAR: BİR KURALIMIZ VAR: 
ÇÖZÜM ÜRETMEK!

Hazırlayan: Serap Uçar

BELEDİYEDEN HABERLER
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yetkilileri tarafından bir sunum gerçekleştirildi. 
Ferhatpaşalı vatandaşlar bölgenin imarıyla ilgili 
öğrenmek istedikleri konuları sorup, süreç ile il-
gili bilgi ve öneri aldılar.
Toplantıda yetkililer tarafından Eylül ayı içinde 
açılan Ferhatpaşa Nazım İmar Planı İletişim Ofi-
si hakkında bilgi verilerek ofis bünyesinde yapı-
lacak çalışmalardan bahsedildi.
Bölgenin geçmişten beri imar durumları hak-
kında bilgi veren Ataşehir Belediye Başkan 
Yardımcısı Sadık Semih Kayhan, “Ferhatpaşa 
İstanbul’un en problemli mahallerinden bir ta-
nesi. Arazi yapılarının dışında da sorunları var. 
Bunlardan bir tanesi İSKİ’nin su toplama hav-
zası içinde olması. İkincisi, halen yüksek gerilim 
hatlarının varlığın olması. Üçüncüsü ise Sancak-
tepe sınırları içerisinde olan askeri havaalanının 
manevra hattının oradan müdahil olması. Bu üç 
sorunun ortadan kalkması gerekiyor. Hem Ata-
şehir Belediyesi hem de İBB ekipleriyle birlikte 

günün koşullarına uygun olarak planlar yapıldık-
tan sonra biz de 1/1000 ölçekli planlarımızı hazır-
layarak meclisimize sunacağız. Vatandaşlarımızı 
mutlu edebilecek bir şekilde planların yapılaca-
ğına inanıyoruz” dedi.
İBB Şehir Planlama Müdürü Fatih Doğan, Fer-
hatpaşa İmar Planı İletişim Ofisi’nin, Ferhatpa-
şa Mahalle sakinlerinin sorun ve ihtiyaçlarını ye-
rinde tespit etmek için açıldığını ifade ederek 
şunları söyledi: “İletişim Ofisi’nde birlikte karar 
verme olanaklarını geliştirmek, farkındalığı sağ-
lamak, yerel halk ile etkileşimi artırmak, mevcut 
ya da ileriye dönük proje, eylem planı gibi çalış-
malar yürütmek ve aynı zamanda uygulanabilir 
bir plan yapılmasını sağlamak amacıyla faaliyet 
göstererek bu yönde çalışmalar yürüteceğiz.”
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından 
İmar Bilgilendirme ve İletişim Ofisi, Ataşehir 
Belediyesi’nin desteğiyle Ferhatpaşa Bilim-Sa-
nat Merkezi, 1. katında hizmet veriyor. 

Ferhatpaşa İmar Planı İletişim Ofisi:
Ferhatpasa Bilim-Sanat Merkezi, Ferhatpaşa Mah. 

Yeditepe Caddesi No:48 Ataşehir/İstanbul

Ataşehirliler, Ferhatpaşa İmar Planı toplantısında... Ataşehir Belediyesi Başkan yardımcısı Semih Sadık Kayhan
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ATAŞEHİR 3. GIDA ŞENLİĞİ

Ataşehir Belediyesi, Ataşehir Kent 
Konseyi Gıda Çalışma Grubu ve 

Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü 
(FAO) Ankara Temsilciliği iş birliğiyle 

Ataşehir 3. Gıda Şenliği düzenledi.

 GIDA VE 
ÇEVRE SORUNLARI 

ATAŞEHİR’DE KONUŞULDU
Pandemi nedeniyle 2020 yılında yapılama-

yan etkinlik için “daha iyi üretim, daha iyi 
beslenme, daha iyi çevre, daha iyi yaşam” 

şiarı seçildi. İçerenköy Mahallesi, Muhtar Tacim 
Ayvadaş Parkı’nda düzenlenen etkinlik, güzel 
havanın da etkisiyle Ataşehirliler tarafından bü-
yük ilgi gördü. Doğal ürün stantlarının da kurul-
duğu şenlik alanında, Covid-19 pandemisiyle 
dikkat çeken sağlıklı beslenme konusunun yanı 
sıra, ülkemizde ve dünyada süregelen tarım 
politikalarının ele alındığı söyleşiler gün boyu 
devam etti. 
Gıda Mühendisi Zafer Şenyurt’un yürütücülü-
ğünü yaptığı etkinliğe; Birleşmiş Milletler Gıda 

Hazırlayan: Engin Fazlıoğlu
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Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Program ve Proje 
Koordinatörü Mehmet Tarakçıoğlu, Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Zi-
raat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başka-
nı Murat Kapıkıran, İstanbul Üniversitesi Cer-
rahpaşa Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Yılmaz, İstanbul 
Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Gıda Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Nuray Erkan, Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Dr. Refika Aydın Selçuk, Tüketici-
yi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyesi Özden Oktay konuşmacı 
olarak katıldı. 

“GIDA SİSTEMİ KAVRAMI”

Gıda sistemlerinin aslında hepimizin bildiği, 
ürünün tarlada üretilmesi ve tüketiciye ulaştırıl-
masına kadar geçen süreci kapsadığının altını 
çizen FAO Türkiye Program ve Proje Koordina-
törü Mehmet Tarakçıoğlu, “Bugüne kadar gel-
diği üzere çoğumuz gıda ürünlerinin üretilmesi 
ve tüketilmesine kadar olan bölümün akışını sa-
dece ürünler üzerinden yapmaya çalışıyorduk. 
Fakat pandemiyle görünür hale geldi. Sadece 

gıdanın madde seyahatini incelemek, bununla 
ilgili sorunlarımızı gidermeye çalışmak, eksik ve 
sürdürülebilir gıda sistemi için yetersiz kalacak”  
diye konuştu.
Tarakçıoğlu, çok ciddi oranda gıda kaybına ve 
olumsuz çevre etkilerine yol açan sistemin hâlâ 
sürdürülmeye çalışıldığını, dolayısıyla hem üre-
timin hem tüketimin kritik noktalar olduğunu 
belirtirken, dünyadaki bütün üretimin kırsaldaki 
çiftçiler üzerinden varsayıldığını, bütün sorum-
luluğun onların omuzlarına yüklendiğini ama 
bu sorumluluğun hepimizin olduğunu kaydet-
ti. Tarakçıoğlu konuşmasına şöyle devam etti: 
“Analizler, 2050’de dünya nüfusunun elli milyar 
olacağını gösteriyor. Bunun için gıda üretimini 
iki kat artırmak gerekiyor. Olumsuz çevre etki-
si veren ve birçok insanın gıdaya ulaşamadı-
ğı, ulaşanların da obezite ve diğer problemler 
yaşadığı çirkin bir dünya içindeyiz. Bunu gider-
mek için duruma çeşitli yönleriyle bakmamız 
gerekiyor. Bunların farkındalığı önemli.”

FAO verileri referans alındığında dünyada 
852 milyon aç insan olduğu ama yılda 1.3 
milyar ton gıdanın da israfından söz edi-
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ATAŞEHİR 3. GIDA ŞENLİĞİ

liyor. Aslında israf edilen gıdaların açlığı 
giderecek yeterliliğe sahip olduğu görülü-
yor. Böyle bakıldığında adaletsiz bir sistem 
olduğunu fark ediyoruz. Bunun da yöne-
ticilerin ortaya koyduğu, savunduğu, icra 
ettiği politikalardan kaynaklandığı aşikâr. 
FAO’nun bunları değiştirmek için söylemle-
rini değiştirmesi gerekmiyor mu?
Mehmet Tarakçıoğlu: FAO da bunları yapmak 
için çalışıyor. Gıda güvenliği kavramının artık 
dört boyutta değil de altı boyutta olması temel 
fikirlerimizden biri. Şu anki sistem tanımında 
insanların gözükmediği söylüyoruz. Mal üretimi, 
iletimi ve tüketimi üzerinden gidiliyor. Bu insan-
lar gözüktüğü zaman bir yandan açlık çekilirken 
bir yandan hem israf hem de obezite sorunları 
görülebilir oluyor.

Açlık verileri nasıl elde ediliyor? Dünyada 
ülkelere göre değişen istatistikler var. Belli 
bölgelerde yoğunlaşan açlık dünya genelin-
de önemli bir sorun. Türkiye’de açlık soru-
nu olmayan ülkeler kategorisinde yer alıyor. 
Türkiye’de açlık sorunu var mı yok mu?Bu 
konudaki fikirleriniz nedir?
Mehmet Tarakçıoğlu: FAO’nun 2020 ve 2021 
yıllarındaki Gıda Güvenliği ve Beslenme 
Raporu’nda bu konudaki hem kavramsal çer-
çeveyi hem de raporların toplam değerlerini 
çok rahat bulabiliyoruz. Buradaki sorun şu; aç-
lık kelimesiyle gittiğimizde dünya çapında net 
bir rakam ortaya koyabilmek için, onun tanımı-
nı net bir şekilde ortaya koymak lazım. Dikkate 

almamız gereken konular fiziki olarak erişebilir-
lik ve ekonomik olarak erişebilirlik olmalı. Açlık 
burada fiziki olarak erişebilirlikle ilgili gözüküyor 
ama ekonomik erişebilirlik de fiziki erişebilirlikle 
hemen hemen aynı etkilerde bulunuyor insan-
lara. 

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 
İSTANBUL ŞUBE BAŞKANI MURAT KAPIKI-
RAN: “TÜRKİYE’DE TARIM YOĞUN BAKIM-
DA.” 

Son 10 yılda, tüketilen 98-100 civarında ürü-
nün yüzde 95’inde yetersizlik haline gelindiğini, 
samana kadar bütün tarım ürünlerinde ithalatçı 
ülke konumuna gelindiğini kaydeden TMMOB 
Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Baş-
kanı Murat Kapıkıran, “Türkiye’de tarım yoğun 
bakımda. Eğer gerekli önlemleri bir an önce 
alamazsak çok kısa bir zaman sonra Türkiye’de 
tarım ölecek. Bunu da bir ziraat mühendisi 
olarak söylüyorum. Bu sorun aslında 70’lerde 
başladı. 12 Eylül 1980 kararlarıyla da ülkemiz-
de hukuksal zemini oluşturulan, 1999’dan sonra 
bu yapısal dönüşüm programlarının uygulandı-
ğı, o yıllardan sonra tamamen yerleşmiş şekil-
de ayyuka çıkan, Türkiye tarımının, çiftçisinin, 
tarım arazilerinin, su kaynaklarının, gıda tedarik 
zincirinin, üretim, tüketim ve gıda egemenliğinin 
maalesef yok edilmesi sürecinin örüldüğü yıllar 
ve kritik tarihlerdir” dedi.
Kapıkıran, “Kullandığımız tohumun yaklaşık yüz-
de 95’ini ithal ediliyoruz. Yerel çeşitlilik hemen 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul
Şube Başkanı Murat Kapıkıran

Ataşehir Kent Konseyi Başkanı Turan Dolu
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hemen bütün türlerde yok edilmiş durumda. 
Büyük boyutlu üretimlerin çoğu hibrit tokumla 
yapılıyor ve birçoğu da ithal. Durum buğday-
da dahi öyle. Toprak Mahsulleri Ofisi, 1980’den 
önce çiftçinin elinde kalan ürünü kâr marjını, ye-
niden üretim yapma olanağını dikkate alıp öyle 
bir fiyatla satın alırdı ama şimdi maalesef büyük 
gıda devlerinin, gıda tedarik zincirinin eline bı-
rakıyor. Bunu da en çok zincir marketler yürü-
tüyorlar” diye açıkladı. Konuşmasında, yasal 
mevzuat düzenlemelerin olmamasının sıkıntısı-
na da değinen Kapıkıran: “Doğu Anadolu koşul-
larında üretilen buğday türünü Trakya’da yaptığı 
bir sözleşmede kullanabiliyor. Bu o bölgede-
ki yerel türler için bir genetik bozulmaya da yol 
açıyor. Maalesef bu duyarlılığı dizginleyecek bir 
yasal mevzuat düzenlemesi de yok. Tohumun, 
gübrenin, bitki koruma ilaçlarının küresel tekel-
lerin eline geçmesiyle süreç başladı. GDO’dan 
hibrit çalışmalarına kadar dünyada 8-10 şirket 
bunları yapıyor. Dünyada 100 milyar dolarlık bir 
gübre pazarından bahsediyoruz. İlaçlar ve to-
hum da hesaba katıldığında 500 milyar dolarlık 
bir pazar.”

Yerel düzeydeki üretici ve tüketici koopera-
tifleri çok önemli misyon edindi. Son dö-
nemde de yaygınlaşmaya başladı. Bugün 
üreticiler için üretim girdi maliyetleri arttı. 
Maliyetlerini karşılayamayan birçok üretici 
de üretimden vazgeçmiş durumda. Bunun 
çözümü olarak FİSKOBİRLİK, ÇUKOBİR-
LİK, TÜKODER gibi makro kooperatiflerin 
demokratik yapıya kavuşturularak üreticiyi 
destekleyecek bir yere evrilmesi gerekmiyor 
mu?
Murat Kapıkıran: Artık dünyada güvenlik para-
digmaları değişiyor. Askeri güvenlik paradig-
ması artık dünyada gıda güvenliği, su güvenliği, 
iklim güvenliği biyoçeşitlilik güvenliği gibi fark-
lı paradigmalara yerini bıraktı. Dünyanın dev 
şirketleri bütün dünyanın tarım arazilerini ve su 
kaynaklarını sömürebiliyor. Mesela su ayak izin-
den bahsediyoruz. Amerika’da bir ürünün üre-
tilebilir olmasına rağmen bir kilosunun su ayak 
izi iki yüz litreyse onu götürüp Afrika’da üretti-
rip oradaki suyu kullanmış olabiliyor. Dolayısıyla 
Türkiye’nin bir kere tarımsal üretime daha ka-
musal, daha halkı önceleyen bir yandan bak-
maya başlayacak bir bakış açısı değişikliğine 

ihtiyaç var. Bizim en küçük örgütlenmelerden 
başlamak üzere bu sorunlarımızı çözmemiz ge-
rekiyor.

“MÜSİLAJ BİTMEDİ”

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Gıda 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuray Erkan ise, deniz-
lerimizde fitoplankton isminde organizmaların 
olduğunu ve bu organizmaların yeterli sıcak-
lık, çok fazla fosfor ve azot girişi bulduğunda 
ürediklerini, müsilajın basit açıklamasının bu 
olduğunu ifade ediyor. Erkan, “Normalde sıra-
dan bir doğa olayı olarak ortaya çıkan ve bir-iki 
gün, belki birkaç haftayla sonuçlanabilecek olan 
durum aylar sürdü. Müsilaj bitmedi. Yüzeyde 
gördüğümüz müsilaj temizlendi. Ortadan kirli-
lik kalkmazsa müsilaj biter mi? Marmara, 30-40 
yıldır kirletilmeye devam ediyor ve şu konuşmayı 
yaptığımız sırada da hâlâ kirleniyor” dedi.
“Marmara, Türkiye’nin dörtte bir nüfusunun 
çevrelediği bir iç deniz. Çok önemli sanayi kay-
naklarının büyük çoğunluğu, Doğu Marmara’da 
konuşlanmış vaziyette. Al atığı, olduğu gibi de-
nize ver, diye bir durum hiçbir yerde söz konu-
su değil. Bunu Marmara Denizi’ne senelerdir 
yapıyoruz” diye açıklamalarda bulunan Erkan, 
“İstanbul’da iki tane dolgu alanı oluşturduk. Bi-
risi Maltepe’de birisi Yenikapı’da. Kirletiyoruz. 
Deniz kıyı alanlarını dolduruyoruz. Deniz canlı-
larının varlıklarını sonlandırmak için gereken her 
şeyi kendi elimizle yapıyoruz” diye özetliyor. 
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FARKLI BİR MAHALLE MÜMKÜN

BAŞKA YER,
BAŞKA ZAMAN DEĞİL.

ŞIMDI. HEMEN. MÜMKÜN!

Benim Mahallem Dayanışma Derneği Başkanı Gülsün Coşkun
Fetih Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Şimşek,
Gülsün Coşkun ve Ataşehirli vatandaşlarla...
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Ataşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği 
“Bizim Mahalle-Farklı Bir Mahalle Müm-

kün” adlı projenin merkezi Ataşehir’e bağlı 17 
mahalleden biri olan Fetih Mahallesi. Toplam 12 
bin kişinin yaşadığı, 4 bin 591 meskenin bulun-
duğu mahallede, aydınlık fikirlerle güneş artık bir 
başka doğuyor. “Sıfır Atık” bilinciyle çalışmala-
rına hız veren proje sayesinde, mahallede elde 
edilen geri dönüşebilir atık oranı yüzde 71’i bu-

lurken, evsel atık oranında da 11,7’lik olumlu dü-
şüş sağlandı.

NELER YAPILDI? NELER YAPILACAK?
Proje, başlatıldığı günden bu yana pek çok ça-
lışmaya imza attı.
Gelin, bu çalışmaları ve projenin tüm kapsamını 
Ataşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal’ın tanıtımını 
yaptığı toplantı notlarına göz atarak öğrenelim.

Öyle bir mahalle düşünün ki dayanışma bir komşuluk hakkı olarak kabul edilsin, 
sevinçte de üzüntüde de bir araya gelinebilsin, ortak bir mahalle kültürü yaratılsın. 
Sosyal yardımlaşma özümsensin, sınıf ayrımı yapılmasın, çevre ve sıfır atık bilinci 
7’den 77’ye herkes için yükseltilsin. İşte, Ataşehir’ in Fetih Mahallesi’nde başlatılan 

bir proje bütün bunları mümkün kıldı. Çünkü: 
Farklı Bir Mahalle Mümkün!

FARKLI BİR MAHALLE MÜMKÜN

Hazırlayan: Ekin Deniz Kuzu

Ataşehir Belediyesi’ nden Çevre Mühendisi Çiğdem Kara, Benim Mahallem Dayanışma 
Derneği Başkanı Gülsün Coşkun ve Üyeler, Fetih Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Şimşek, 

Uluslararası E-Atık Günü’nde bir aradaydı.

http://www.atasehir.bel.tr/haber/bizim-mahalle-farkli-bir-mahalle-mumkun-ve-pop-machina-projeleri-nin-tanitim-toplantisi-yapildi
https://youtu.be/xm57JxG0X0Q
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Global E-Waste Monitor’un 2016’daki bir 
raporuna göre küresel ölçekte tam 44,7 
milyon ton e-atık oluştuğu biliniyor. Bu 

veri, kişi başı 6 kilogram e-atıktan sorumlu oldu-
ğumuzu gösteriyor. Üstelik bu vahim sayının yal-
nızca yüzde 20’si geri dönüşüme kazandırılmış 
olarak kaydediliyor. Yani 8,9 milyon ton. 

TÜRKİYE’NİN E-ATIK TABLOSU

Yine aynı yıl için Avrupa Komisyonu’nun 2014’te 
hazırladığı bir raporda, Türkiye’nin oluşturduğu 
e-atık miktarı 542 bin ton. Global E-Waste Mo-

nitor ise bu sayıyı 623 bin ton olarak kaydediyor. 
Anlayacağınız aşağı yukarı kişi başı 6,8-7,8 ki-
logram arası e-atık oluşturuyoruz. Diğer yandan 
komisyonun raporunda yer alan 2024 yılı tahmi-
ni, Türkiye’nin yıllık e-atık miktarının 672 bin tona 
ulaşacağı yönünde. 

BİR ADIM GERİDEN…
Ataşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal’ın 14 Ekim 
2020’de yayınladığı “Dünya E-Atık Günü” video-
su, e-atıkların geri dönüşüme sokulmasının öne-
mini anlatıyor. Hatırlamak için tekrar izleyelim.

Ataşehir Belediyesi, Fetih Mahallesi Muhtarlığı ve Fetih Mahallesi Dayanışma 
Derneği “Bizim Mahalle Projesi” kapsamında anlamlı bir farkındalığa imza attı. 
Fetih Mahallesi sakinlerinin evlerindeki bozulmuş ya da kullanılmaz durumdaki 

elektronik eşyalar geri dönüştürülmek üzere toplandı ve “14 Ekim Uluslararası 
E-Atık Günü” dolayısıyla geri dönüşümün önemine dikkat çekildi. 
Ataşehir Ekspres ekibi olarak bu özel günde etkinliği ziyaret ettik.

“BİZİM MAHALLE PROJESİ”NİN 
YARATTIĞI FARKINDALIK

14 Ekim’de Fetih Mahallesi Muhtarlığı’nın 
yanında bulunan Pilihoz Parkı’nda “Ulus-
lararası E-Atık Günü”ne özel bir farkında-

lık etkinliği gerçekleştirildi. Ataşehir Belediyesi, 
Fetih Mahallesi Muhtarlığı ve Fetih Mahallesi 
Dayanışma Derneği’nin ortaklaşa kurduğu bu 
etkinlik için Ataşehir Ekspres ekibi olarak yola 
çıktığımızda, heyecanımız yüksekti. Her zaman 
çok dikkatli davranamadığımız e-atık konusun-
da daha da bilinçlenmek ve belediyenin, muh-
tarlığın, derneğin çalışmalarını görmek için sa-
bırsızlanıyorduk. Toplanan e-atıkların geri dönü-
şümünden elde edilen gelir, Ataşehir Belediyesi, 

CarrefourSA, Tohum Otizm Vakfı, AGİD ve Exit-
com iş birliğiyle yürütülen “Otizmin Farkındayız 
Geri Dönüşümle Yanınızdayız” projesine bağış-
lanarak otizmli çocukların eğitimine destek sağ-
lanacağını öğrendiğimizdeyse sabırsızlığımız iki-
ye katlandı.
Etkinlik alanına vardığımızda henüz e-atıklar 
daha gelmemişti. Muhtarımız Abdülkadir Şim-
şek ve Benim Mahallem Dayanışma Derneği 
Başkanı Gülsün Coşkun hemen karşıladılar bizi. 
Gülsün Hanım’ın elinde tuttuğu içi e-atık dolu 
poşetler gözümüzden kaçmadı. Kendileriyle et-
tiğimiz tatlı sohbetin ardından Fetih Mahalle-

https://www.youtube.com/watch?v=Skztx9rz2Iw
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FARKLI BİR MAHALLE MÜMKÜN
si sakinlerinin de yavaş yavaş parka gelmesiy-
le etkinlik başladı. Gülsün Hanım ve Muhtarımız 
Şimşek’in yönlendirmeleriyle kurulan masaların 
üstünde proje kapsamında toplanmış e-atıklar 
ortaya çıkarıldı. Elektrikli küçük ve orta büyük-
lükteki ev aletlerinden tıraş makinesine, telsiz te-
lefonlardan uzaktan kumandalara, kablolardan 
ütülere, ototeyplerden mikser makinesine kadar 
birçok çeşitte sergilenen e-atıklar, aklımıza he-
men kendi evimizdeki elektronik aletleri getirdi. 
Yıllardır kullanmadığımız ama ya bir şey olursa 
aklıyla sakladığımız bir sürü e-atıktan kısa bir 
utanç duyduktan sonra projenin yürütücülerin-

den Ataşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kont-
rol Müdürlüğü’nden Çiğdem Kara’yı; o sıralarda, 
Fetih Mahallesi sakinleriyle sohbet eden ve ma-
hallede yeşeren sıfır atık bilincinin altını her cüm-
lesinde altını çizen Benim Mahallem Dayanışma 
Derneği Gülsün Coşkun’u ve bütün e-atıklarla 
tek tek ilgilenen, bir yandan da belediye perso-
nellerinden e-atıklar konusunda daha fazla neler 
yapılabileceğinin fikirlerini dinleyen Fetih Mahal-
lesi Muhtarı Abdülkadir Şimşek’i yakaladık; bu 
önemli etkinlik özelinde Ataşehir Ekspres’e de-
meç vermelerini rica ettik. Dolu dolu sohbetimi-
zin videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Ataşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü’nün “Yetişkinlere Yönelik Bokashi Kompost 
Atölyesi”nin YouTube kaydına şuradan ulaşabilirsiniz.

Benim Mahallem Dayanışma Derneği Başkanı Gülsün Coşkun, Benim Mahallem 
Dayanışma Derneği Üyeleri, Fetih Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Şimşek ile...

https://youtu.be/SVwA8w78Tok
https://www.youtube.com/watch?v=MAd3tK2Veo8
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BELEDİYEDEN HABERLER

Kayışdağı Mahallesi’nde hizmete 
giren Bahri Behçet Yıldız 

Gündüz Bakım Evi 3-5 yaş 
arası Ataşehirli çocuklarımıza 
eğitim veriyor. Uzman kadrosu 
ile çocuklarımızın toplumsal 

adaptasyonlarını kolaylaştırmayı, 
güçlü ve donanımlı birer birey 
olarak yetişmelerini hedefliyor.

ÇOCUKLARIMIZI
GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

GÜLER YÜZLÜ DONANIM

Şimdiden miniklerin neşeli sesleri ile dolan kreş-
te altı sınıfın yanı sıra yatakhane, oyun parkı ve 
hobi alanları yer alıyor. 

Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakım Evi’nde çocukla-
rımızın yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirecek 
birçok detay bulunuyor.  Binanın hemen girişinde yer 
alan ressam Oğuz Yüce’nin harika resimleri de bunlar 
arasında. Akıllı tahtalar, yerden ısıtma, enerji tasarruf-
lu aydınlatma sistemleri,  doğal içerikli zemin kapla-
malar ve antibakteriyel duvar boyaları çocuklarımız 
için düşünülmüş diğer detaylar.

Hazırlayan: Deniz Üreyil

Belediyemizin ikinci kreşi olan 
Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakım 

Evi hizmete girdi. Kreşimizde 
çocuklarımızın hep mutlu olmalarını, 
onlara yaşam boyu katkı sunacak bilg-

ilerle donanmalarını dileriz.
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 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de hiz-
met vermeye başlayan Bahri Behçet Yıldız Gün-
düz Bakım Evi ile ilgili olarak, “İlçemizde çocuk-
larımızın okul öncesi eğitimi için faaliyete ge-
çirdiğimiz kreşimizde amacımız geleceğimizin 
teminatı olan çocuklarımızı en iyi şartlarda ge-
leceğe, güvenle hazırlamak. Sadece vakit geçir-
melerini değil, öğrenmelerini de istiyoruz. En de-
ğerli varlıkları çocuklarını bize gönül rahatlığıyla 
emanet eden ailelere, kreşimizin hayata geçme-

sinde emeği geçen herkese bir kez daha teşek-
kür ediyorum” dedi.

Normal şartlarda 20 öğrenci kontenjanı bulunan 
her bir sınıf, pandemi koşulları nedeniyle 10-12 
öğrenci olacak şekilde düzenlendi.  Ataşehir Be-
lediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde bu-
lunan Kreş için ön kayıtlar her yıl 15 Haziran ile 
15 Temmuz tarihleri arasında 
 www.atasehir.bel.tr adresinden yapılıyor.

http://www.atasehir.bel.tr/
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SANAT

Sanata ve sanatçıya verdiği değerle kültür ve sanat alanında projeler üretip 
çalışmalar gerçekleştiren Ataşehir Belediyesi, yeni sanatçıların yetişmesinin de 

önünü açmaya devam ediyor.

ATAŞEHİR’DE
SANATIN  YAŞI YOK!

Ataşehir Ekspres ekibi olarak, 28. sayımı-
zın kültür-sanat bölümünde neler ya-
pabileceğimizi düşünürken aklımıza ilk 

gelen, Belediye’nin onlarca branşta gerçekleş-
tirdiği sanat kursları oldu. Covid-19 pandemisi 
sebebiyle uzun süre dijital olarak gerçekleşti-
rilen kurslar, uzun bir aradan sonra tekrar yüz 
yüze yapılmaya başladı.

Biz de bu kursların peşine düşüp eğitimlerin 
verildiği merkezlerden biri olan Mustafa Saf-
fet Kültür Merkezi’nde aldık soluğu. Kapıdan 

içeri girer girmez, güler yüzlü güvenlik görevli-
leri karşıladı bizi. Hemen sonra Sanat Eğitimleri 
Koordinatörü Umut Kahraman’ın yanına yön-
lendirildik. Koordinatörümüzle birlikte merkezi 
gezmeye, tanımaya başladık. 
Dikkatimizi çeken ilk şey, her kattan ve hatta 
her duvardan sanatın fışkırdığı oldu. Nispeten 
geç bir saat sayılabilecek bir saatte orada ol-
mamıza rağmen öğrenciler ve eğitmenler et-
rafta sohbet ediyor, kurs kapılarından biri açılıp 
biri kapanıyordu. Işıklandırmasıyla, dekorla-
rıyla, genişliği ve ferahlığıyla Ataşehirliler için 

Hazırlayan: Ekin Deniz Kuzu

https://youtu.be/5tITJXOlPuc
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muazzam bir vaha olan Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi’nde, ilk durağımız hem piyano hem ti-
yatro kurslarında müthiş başarı sağlayan çocuk 
arkadaşımız Limal ve resim kursuna uzun süre-
dir devam eden Yüksel Ürkek oldu. Ufak yaşına 
rağmen davranışları ve konuşmalarıyla biz Ata-
şehir Ekspres ekibini fazlasıyla etkileyen Limal 
ve sohbetine doyum olmayan Yüksel Hanım’la 
gerçekleştirdiğimiz tatlı söyleşimize geçmeden  
önce, Erik Satie’nin Gnossienne No.1 eserini 
çalan Limal’i dinlerken bir ara işimizden kopup 
kendimizi müziğin akışına bıraktığımızı da söy-
lememiz gerek. Ne zaman ki bu ufak kız piya-
nodaki son tuşa bastı, o an aklımız başımıza 
geldi de söyleşimize geçebildik. Neşesi, tatlılığı 
ve ağızları açık bıraktıracak bilinciyle Ataşehir 
Belediyesi’nin sunduğu sanat kurslarının ken-
disi için neler ifade ettiğini anlatan Limal’i ve 
resim eğitimine büyük bir istekle devam eden 
Yüksel Hanım’ı birlikte dinleyelim. Söyleşi vide-
omuz için buraya tıklayınız.

İNANDIKÇA BÜYÜYORLAR

Ataşehir’de sanatın yaşı yok, demiştik. 7’den 

77’ye herkes için hizmete sunulan bu kursların 
niteliğini birebir görebilmek bizim için önemliy-
di. Limal ve Yüksel Hanım’la ettiğimiz sohbe-
tin ardından Umut Bey’in ofisine indik. Umut 
Bey’den Ataşehir Belediyesi’nin sanat kursları 
hakkında kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdik. 
Bizim bu önemli söyleşiden anladığımız, sana-
tın inandıkça büyümesiydi. Söyleşimize şura-
dan ulaşabilirsiniz.

Piyanist dostumuz Limal, piyano çalarken...

Bağlama eğitmeni Ozan Özbay, 
öğrencileri Toprak ve Taylan’la...

https://youtu.be/7dgDHwwbH_M
https://youtu.be/sOUywvBXNUU
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Sanat Kursları Eğitim Koordinatörü Umut Kahraman Resim eğitmeni Pembe Karakaya ve Yüksel Ürkek
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Ataşehir’e yeni bir hizmet merkezi 
daha kazandırılıyor. Atatürk 

Kütüphanesi tamamladığında ilçenin 
eğitim ve kültür yaşamına yeni bir 

vizyon kazandırarak, kitap ve okuma 
sevdalılarına hizmet verecek.

ATAŞEHİRLİLER  
KITAPTAN VAZGEÇMEZ!

Ataşehir Belediyesi ve Gönüllü Hizmet 
Vakfı tarafından, 7 bin 500 metrekarelik 
alanda, 750 metrekare oturumlu, 4 kat-

tan oluşan toplam 3 bin metrekare inşaat alanı-
na sahip yeni bir kütüphane Ataşehirlilerin hiz-
metine sunulacak. İçerenköy Mahallesi, su de-
posu mevkiinde yapımına başlanacak Gönüllü 
Hizmet Vakfı Atatürk Kütüphanesi’nde; Atatürk 
kitaplığı, sergi salonu, etüt ve çalışma alanları 
ile dijital kütüphane yer alacak. Aynı alanda bir 
meydanla okuma parkı da yapılacak.

Hazırlayan: Ekin Deniz Kuzu
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AÇILIŞ, 2023 YILINDA!
 
Ataşehir Belediyesi ile Gönüllü Hizmet Vakfı’nın 
iş birliğiyle gerçekleştirilen kütüphane ve oku-
ma parkının 2023 yılının ilk çeyreğinde hizmete 
açılması planlanıyor. Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi ile GHV Başkanvekili Can Aydı-
noğlu arasında imzalanan protokolün ardından 
açılış tarihi, Ataşehir Belediyesi ile Gönüllü Hiz-
met Vakfı’nın iş birliğiyle gerçekleştirilen kütüp-
hane ve okuma parkının 2023 yılının ilk çeyreği 
olacak şekilde netleştirildi.

Ataşehir’e adına yakışır şekilde Atatürk Kütüp-
hanesi yapacaklarını söyleyen Başkan Battal 
İlgezdi, “Bizim olmazsa olmazımız Ulu Önde-
rimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür. O’nun bize 
gösterdiği yolda yürümeye devam ederek adını 

Ataşehir’de daima yaşatacağız. Gelecek nesil-
lerimize bırakacağımız en anlamlı miraslarımız 
arasında yer alacak kütüphanemizin, bilgilerin 
ve fikirlerin üretilmesinde önemli bir rol oyna-
yacağına inanıyoruz. Düşünen, üreten ve araş-
tıran nesillerin yetişmesi için ilçemize kazandı-
rılacak kütüphanenin şimdiden hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

Gönüllü Hizmet Vakfı Başkanı İnal Aydınoğlu 
da yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ataşehir 
Metro İstasyon Meydanı’na yapılacak olan Gö-
nüllü Hizmet Vakfı Atatürk Kütüphanesi ve İnal 
Aydınoğlu Okuma Parkı’nın protokolü, Ataşehir 
Belediye Başkanı Sayın Battal İlgezdi ile GHV 
Başkanvekili Can Aydınoğlu arasında imzalandı. 
Çok mutluyuz.”

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi,
GHV Başkanvekili Can Aydınoğlu’yla...
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20. yüzyılın ilk çeyreği… Anadolu halkı bu-
laşıcı bir hastalık gibi savaşın acıları ile 
kasıp kavrulurken bir yandan da açlık ve 

yoksullukla sınanıyordu. Köylünün işleyebilece-
ği ne bir karış toprağı ne de tarlaya sürebileceği 
hayvanı vardı. Bereketli Anadolu topraklarda ek-
meklik buğday yerine açlık, çaresizlik ve umut-
suzluk yeşeriyordu.
Doğan güneş aydınlatmıyordu artık vatan topra-
ğını… Ağaların, beylerin keyif sürdüğü coğrafya-
da halkın sırtına basılıyordu.  
Düşman gibi her kapıdan sızan salgın hastalık-
lar hızla yayılıyor, çoluk çocuk demeden can alı-
yordu. Hastane bulan doktor bulamıyor, doktor 
bulan ise ilaç…
Ağıtlar yükseliyordu yüreklerden… Evladının, 
eşinin, kardeşinin hasreti ile yanıp tutuşan ka-
dınlar cepheden gelecek bir haber için elleri ba-
ğırlarında bekliyordu. Beklemekten başka da 
çareleri yoktu. Ne hallerini anlatabilecek ne de 
halden anlayabilecek kadar okuma yazma bil-
miyorlardı. Kendi vatanında limanını, madenini, 
demir yolunu kullanamayan halk eğitimden de 
yoksun bırakılmıştı. Okuma yaşına gelen çocuk-
lar ne kara tahta ne de öğretmen bulabiliyordu. 
Üretim kısıtlı, sanayi azınlıkların elindeydi. Halka 
kalan ise Mustafa Kemal’in İsmet Paşa’ya söyle-
diği gibi yalnızca yokluk ve yoksulluktu. 

Hal böyle içler acısıyken kara bulutların ardından 
doğan güneşe yüzünü dönen Mustafa Kemal, 
“Yılmamak, ucuz, geçici çarelerle yetinmemek, 
halkı kurtarmak için sorunları çözmek, kalkın-
mak, ilerlemek, milli egemenliğe dayalı, uygar ve 
özgür bir toplum oluşturmak, yüzyılımızın düzeyi-
ne yetişmek, kısacası çağdaşlaşmak, bu büyük 
ideali tam olarak başarmak zorundayız. Bu ana 
kadar bu ideali koruyarak geldik. Bundan sonra 
daha hızlı yürümek zorundayız. Bunun için ge-
rekli yöntemi, yolu birlikte arayıp bulacağız. Yok-
sul ve esir ülkelere örnek olacağız. Kaderin bizim 
kuşağımıza yüklediği kutsal bir görev bu” diye-
rek çıktığı yolda, “mazlum” dediği Anadolu hal-
kına egemenliği, Cumhuriyeti armağan etti. Bu 
zorlu süreci Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coş-
kun Ataşehir Ekspres için kaleme aldı.

M İ L L İ  M Ü C A D E L E D E N 
CUMHURİYET’E 

DURUM NEYDİ?
Birinci Dünya Savaşı sonrası 30 Ekim 1918’de 
imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması, Os-
manlı İmparatorluğunun paylaşılmasını da hük-

MİLLİ MÜCADELEDEN CUMHURİYET’E

Dört tarafı düşman 
kuşatması altında olan 
vatanını müdafaa edip, 

bağımsızlık uğruna 
canını ortaya koyanların 

en büyük zaferi olan 
Cumhuriyet’ i, 

98 yıl önce Anadolu 
topraklarında 

yaşananları, Cumhuriyet 
Bayramlarının dününü, 

bugününü, yarınını 
konuşuyoruz.

Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun

Hazırlayan: Simay Gözener

Fotoğraf: Vedat Arık

CUMHURIYET 98 YAŞINDA!
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me bağlamıştı. 
Nitekim bu antlaşmalardan 14 gün sonra, 13 
Kasım 1918’de İstanbul, İngiliz, Fransız, İtalyan 
ve Yunan savaş gemilerinden oluşan 55 parça-
lık savaş gemisi ile işgal edildi. Bu olaydan 6 ay 
sonra 15 Mayıs 1919’da Yunan ordusu İzmir’e çı-
karak Batı Anadolu’yu işgale başladı. 
Yunan işgal güçlerinin İzmir limanına çıkmala-
rından bir gün sonra Mustafa Kemal Atatürk, 
İstanbul’dan Samsun’a hareket etti. Ona veri-
len görev, Karadeniz bölgesinde baş gösteren 
asayişsizlik olaylarını engellemekti. Ancak onun 
kafasında Kuvayı Milliye’yi örgütleme ve Millî 
Mücadele’yi başlatma planları vardı.

İLK ÇALIŞMALAR
Mustafa Kemal Samsun’a ayak basışından bir 
ay sonra 22 Haziran 1919’da Amasya Bildirisi’ni 
yayınladı. Bu bildiri aslında her şeyi açıkça anla-
tıyordu. “Vatanın, milletin bütünlüğü ve bağım-
sızlığı tehlikededir. Vatanın bütünlüğünü milletin 
azim ve kararlılığı kurtaracaktır.”
Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak 
bastığı dönemde Anadolu ve Trakya’da tüm nü-
fus 13 milyon kadardı. 1912’de başlayan Balkan 
Savaşı, ardından 1914’te başlayan Birinci Dünya 
Savaşı nedeniyle halk yorgun ve umutsuzdu.

UMUTSUZLUK
Dünya Savaşı’nı kazanan başta İngiltere olmak 
üzere o günün emperyalist devletlerine karşı sa-
vaş yapılamayacağına inanılıyordu. Padişah, İn-
gilizlerle işbirliği yapıyor ve Anadolu’da başlayan 
Kuvayı Milliye hareketine karşı geliyordu.
Atatürk, tüm bu olumsuzluklara karşın önce Er-
zurum ve Sivas Kongreleri’ni topladı. Daha son-
ra da 23 Nisan 1920’de Ankara’da Büyük Millet 
Meclisi’nin açılışını sağladı.

EN ZOR DÖNEM
Milli Mücadele, 19 Mayıs 1919 başlangıç alınırsa 
3 buçuk yıl sürmüştür. Çok zor bir dönemdir. Bu 
dönemi Samsun’dan Sonra En Zor 19 Ay adını 
taşıyan ve birkaç ay önce iki cilt olarak Cumhu-
riyet Kitapları’ndan yayımlanan kitabımda anlat-
tım. 
9 Eylül 1922, Kuvayı Milliye’nin zaferidir. Bu za
fer, Cumhuriyet’in ilanına giden yolun en önemli 
sınır taşıdır. 

BİR PLAN
Atatürk Nutuk’ta şöyle diyor: “Milletin büyük bir 
bölümünün padişah ve halifenin hainliğinden ha-
beri yoktu... Ordumuz dağıtılmıştı... Yabancı işgal 
ordular vatanı parça parça işgal ediyordu. 
Böyle bir durumda, ciddi ve gerçek karar ne ola-
bilir diye uzun uzun düşündüm. Bence tek bir 
karar vardı. O da ulusal egemenliğe dayalı kayıt-
sız, koşulsuz, bağımsız bir Türk devleti kurmaktı.
İstanbul’dan çıkmadan önce düşündüğüm ve 
Samsun’da Anadolu topraklarına ayak basar 
basmaz uygulamaya başladığım karar bu olmuş-
tur.”
Adım adım tüm zorluklar aşılarak başarıya ulaşıl-
dı. 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet aslın-
da bu mücadelenin en büyük ürünüdür. 
Cumhuriyet, siyasal gücün padişahtan alınıp, 
halka verilmesidir ve çok büyük bir devrimdir.

AYDINLANMA
Atatürk, daha sonra 15 yıl içinde Aydın-
lanma Devrimleri’ni gerçekleştirdi. Ata-
türk, Cumhuriyet’in 10. yıl dönümünde “Biz 
Cumhuriyet’i kurduk; O, on yaşını doldururken 
demokrasinin bütün gereklerini sırası geldikçe 
uygulamaya koymalıdır” demişti. 
Atatürkçülüğe, laik esaslara dayalı “Türk Aydın-
lanma Devrimleri”ne saldırılar özellikle son 20 
yıldır yoğunlaşmıştır.
Ancak hiçbir güç Türk halkını Atatürkçülük’ten, 
laik ilkelere dayalı Cumhuriyet yönetiminden ko-
paramayacaktır. Atatürk’ün gösterdiği çağdaş 
toplum, laik toplum, ileri ve demokrat toplum 
hedefi Türk halkı tarafından gerçekleştirilecektir.

ALEV COŞKUN KİMDİR?
Alev Coşkun, 1936 yılında Ödemiş’te doğdu. İzmir 
Atatürk Lisesi ve İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitir-

di. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üzerine New York 
Üniversitesi’nde master ve doktora dereceleri aldı. 

ABD’de College of New Rochelle’de üç yıl siyaset bilimi 
dersleri verdi. Türkiye’de Hacettepe, Boğaziçi, Kocaeli 
Üniversitelerinde “Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi”, 
İstanbul Üniversitesi Atatürk Devrimleri ve İlkeleri 

Enstitüsü’nde “Atatürkçü Düşünce Sistemi” dersleri ver-
di. 1961 Anayasası’nı hazırlayan Kurucu Meclis’e seçil-

di. 25 yaşında Kurucu Meclis’in seçimle gelen 
en genç üyesiydi.

1973-1980 yılları arasında iki dönem CHP İzmir millet-
vekilliği ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı (1978-1979), 
1989-1991 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Beledi-

yesi Genel Sekreterliği görevinde bulundu. 
1992 yılından bugüne Cumhuriyet Gazetesinde Yöne-

tim Kurulu Başkanlığı ve Cumhuriyet Vakfı Başkan Ve-
killiği görevini yürüttü. 25 yıl Cumhuriyet Gazetesi’nde 
siyasal ve toplumsal yazılar yazdı. Eylül 2018’de Cum-

huriyet Vakfı Başkanı seçildi ve bu görevini sürdürüyor.

https://www.cumhuriyetkitap.com.tr/samsundan-sonra-en-zor-19-ay
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Söyleşi: Simay Gözener

SÖYLEŞİ

Resimden müziğe, edebiyattan mimariye kadar sanatın her alanının desteklendiği 
Cumhuriyet dönemini, Cumhuriyetin sanat ve sanatçı üzerine etkisini, eski 

Cumhuriyet Bayramlarını ressam, grafik sanatçısı ve karikatürist Gürbüz Doğan 
Ekşioğlu ile konuştuk.

SANATIN CUMHURİYETLE 
YOLCULUĞU

Bağımsızlığını ilan eden bir halkın sanatta 
da bağımsızlaşmasının miladıdır Cum-
huriyet. Anadolu’nun en ücra köyünden 

yükselen ezgilerin de büyük kentlerde ustalık-
la icra edilen çizgilerin de desteklendiği, değer 
gördüğü yıllardan günümüze doğru gelindiğin-
de sanat ve sanatçıya bakışın nasıl değiştiği ve 

bu değişimin etkileri üzerine, atölyesinde ziya-
ret ettiğimiz sanatçı ve akademisyen Gürbüz 
Doğan Ekşioğlu ile keyifli bir sohbet gerçekleş-
tirdik. Şimdi söz köklü değişimler bütünü olan 
Cumhuriyet’in yetiştirdiği, dünyaca tanınan sa-
natçı Ekşioğlu’nda; 

Gürbüz Doğan Ekşioğlu 

Gürbüz Doğan Ekşioğlu
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Cumhuriyet Bayramlarıyla, kutlamalarla 
başlayalım. Bugünden geçmişe baktığınızda 
çocukluğunuzdaki Cumhuriyet Bayramlarını 
nasıl hatırlıyorsunuz? 
Küçük bir yerde, Ordu’da yaşıyorduk ve dün-
yamız da yaşadığımız yer kadardı. Atatürk’ü 
çok seven, özgürlük ve eşitlik değerleri olan bir 
ailede yetiştim. O yıllarda telaffuz edilmeyen 
laiklik ilkesinin ışığında yaşıyorduk. Cumhuriyet 
Bayramı tüm ülkede sevinçle kutlanırdı. Yöne-
tim milli bayramlara duyarsız kalınca halkın yine 
eski günlerdeki gibi milli bayramları hatırlaması 
yarınlara olan umudumuzu arttırıyor.
Benim çocukluk yıllarımda bayramlar çok 
önemliydi. Günler öncesinden bir heyecan kap-
lardı içimizi. Gösteriler düzenlenir, o gösteriler 
için defalarca provalar yapılırdı. Şiirler ezberle-
nir, sınıflar bayraklarla süslenirdi. Caddeler şen-
lik alanına dönerdi. Böylece bayram sevincini 
her gittiğiniz yerde hissederdiniz. O zamanlar 
ruhlarımız özgürdü, sevincimiz kolektifti.
Bağımsızlık Savaşı’nın nasıl zorlu bir mücade-

Bugünkü gibi yarınlara karşı bir endişe 
duymuyorduk. Kadın, erkek eşitliği daha 
fazlaydı. Zenginlik ve fakirlik kavramları 
yoktu. Aydın insanlara özenilirdi. Hatta o 

dönem geçim derdi çeken kimseyi hatırlamı-
yorum ben. Bugün artık her şey çok değişti. 

İnsanlarla birlikte bayramlar da değişti. 

Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun eserlerinden...
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SÖYLEŞİ

leyle verildiği, Atatürk’ün bu ülke için neler yap-
tığı ve özellikle Cumhuriyetin değerleri hep ön 
planda olurdu. Yani bayram gibi olurdu bay-
ramlar. İnsan adeta tazelenirdi. O günlerden 
bize sadece güzellikler kaldı, onların başında 
da coşkuyla kutlanan bayramlar geliyor. 
Bugünkü gibi yarınlara karşı bir endişe duy-
muyorduk. Kadın, erkek eşitliği daha fazlaydı. 
Zenginlik ve fakirlik kavramları yoktu. Aydın in-
sanlara özenilirdi. Hatta o dönem geçim derdi 
çeken kimseyi hatırlamıyorum ben. Bugün artık 
her şey çok değişti. İnsanlarla birlikte bayram-
lar da değişti. 

Cumhuriyetin kurulduğu zorlu şartlar içeri-
sinde sanata ve sanatçıya olan ilgi ve des-
tek bugün ne boyutta?
Atatürk’ün, tiyatro, edebiyat, resim, müzik gibi 
sanatın bütün dallarıyla ilgilendiğini ve savaş 
halindeyken bile sanatçılardan desteğini esir-
gemediğini biliyoruz. O yokluk döneminde dahi 
sanatın ve bilimin gücüne inanarak, Bedri Rah-
mi, Nurullah Berk, İdil Biret, Suna Kan gibi çok 
sanatçıyı Avrupa’ya göndermiş ve onların dün-
ya sanatçısı olmalarını sağlamıştır. Sanatçılara 
destek olmak adına ressamlardan resimler sa-
tın alıyor, ama maalesef bugün her şeyi bireysel 
olarak yapıyoruz. Ne devlet ne de özel sektör 
sanatçıya özel destek sağlamıyor.

Bugün dünyaca tanınmış bir sanatçı ola-
rak sizin sanatla, çizgilerle tanışmanız nasıl 
oldu? Peki, bunda Cumhuriyetin katkısı siz-
ce var mı? 
Küçüklüğümde evimize değişken olarak Cum-
huriyet, Milliyet ve Hürriyet gazeteleri girerdi ve 
her gazetenin birinci sayfa karikatüristi var-
dı. Hürriyet’te Nehar Tüblek, Milliyet’te Turhan 
Selçuk, Cumhuriyet gazetesinde Ali Uğurlu 
Ersoy… Onlar politik karikatürler çizerlerdi. O 
zamanki siyasiler de kendi aleyhine çizilse bile 
karikatüristi tebrik eder ve karikatürlerinin ko-
leksiyonlarını yaparlardı. Daha hoşgörülü, daha 
seviyeliydi her şey. Ali Uğurlu Ersoy karikatür-
leri ilgimi çekerdi. Yazısız ve felsefi içerikliydi. 
Turhan Selçuk’un karikatürleri ve Abdülcanmaz 
çizgi romanı da hayal dünyamı beslemiştir.
Bir milyon tirajlı The New Yorker, 1925 yılından 
beri Amerika’nın en önemli kültür, sanat ve si-
yaset dergisidir. Köyde doğup da bu dergiye 

kadar ulaşabildiysem bunu cumhuriyet döne-
minde yetişmiş olmama bağlıyorum. Onun bize 
aşılamış olduğu özgür ruha, bilince, aydınlan-
maya karşı duyduğumuz heyecana, bilgiye ve 
sanata verdiğimiz öneme bağlıyorum.
Cumhuriyetin kazanımlarını fazlasıyla önemsi-
yorum. Dolayısıyla o gün ile bugün arasındaki 
farkı çok net görebiliyoruz. 

Eleştiren ve politik bir yanı olan karikatürün 
icra edilmesinin günümüzde zorlukları var 
mı? 
Grafik sanatçısıyım. Asıl branşım illüstrasyon-
dur, ama resim sanatının da içindeyim. Çalış-
malarım kullanıldıkları alanlara göre karikatür, 
illüstrasyon ve resim olarak, 35 kişisel ser-
gi açtım, değer bulur. Kendim için çizerim, bir 
yere bağlı değilim. Politik çizim geleneğinden 
gelmeme rağmen son yıllarda ne olur ne olmaz 
kaygısı beni daha çok politika dışı alanlarda çi-
zimler yapmama yöneltti. Daha çok yıldızlı ge-
celer, kediler, romantik resimler yapıyorum.

Bugün halkın sanata ve sanatçıya olan ilgi-
sini nasıl değerlendirirsiniz?
Türkiye halkının yüzde sekseninin sanatla ilgi-
si yoktur. Bugün sanat halk için lüks… Çünkü 
gündelik hayatın içerisinde yapması gereken 
daha yaşamsal sorumlulukları var. Doğalgaz 
parasını ödeyecek, çocuğunun ihtiyaçlarını gi-
derecek, beslenme ihtiyacını karşılayacak. O 
yüzden bizim ülkemizde sanat elit gruba, 
azınlığa ait.

Simay Gözener, Gürbüz Doğan Ekşioğlu ile...
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Ataşehir’ in farklı noktalarında on gün süren Cumhuriyet coşkusu, caz müziğin 
sihirli notalarıyla buluştu. Caz ve Sinema Günleri’nden fotoğraflar sizlerle...

KOL KOLA, OMUZ OMUZA 
CUMHURIYET

Fotoğraf: Berçem Kartal

CUMHURİYET HEPİMİZİN
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CUMHURİYET HEPİMİZİN

Belediye’nin Cumhuriyet Hepimizin diyerek başlattığı etkinlikler, Uluslararası 
İstanbul Akordeon Festivali’yle devam etti...

Akordeon Festivali 

Fotoğraf: Berçem Kartal
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Niyazi Koyuncu ve Moğollar 
Ataşehirli’nin Cumhuriyet coşkusunu ikiye katladı...

Fotoğraf: Berçem Kartal
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CUMHURİYET HEPİMİZİN

29 Ekim günü... 
Binlerce Ataşehirli, Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak için sokaklara 

döküldü. Belediye’nin düzenlediği Fener Alayı, birkaç saat sonra gerçekleşecek 
Zeynep Bastık konserinden önce dev bir heyecanla sürdü...

Fotoğraf: Berçem Kartal / Erdi Kubat

https://youtu.be/VhVRUipwryI
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Ataşehirliler, Zeynep Bastık konserinde birbirinden unutulmaz şarkıları 
dinledi, eşlik etti; özlemi ve umudu hep bir ağızdan yaşadı.

Fotoğraf: Berçem Kartal
Video: Erdi Kubat

https://youtu.be/LwIJzY8Hvmw
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AJANDA

Pera Müzesi 15. yılında, sanatçı kolektifi 
oddviz’in Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütah-
ya Çini ve Seramikleri koleksiyonundan il-

hamla ürettiği Voronoi başlıklı videoyu sunuyor. 
Müzede “Kahve Molası” sergisi kapsamında bir 
bölümü sergilenen koleksiyondan seçilen yak-
laşık 150 eserin fotogrametri tekniği kullanılarak 

üç boyutlu modellenmesi ve dijitalize edilmesiy-
le ortaya çıkan video, eserlerin yepyeni bir pers-
pektiften değerlendirilmesine olanak tanıyor. 
Voronoi, Kütahya Çini ve Seramikleri sergi ga-
lerisinde, müzenin açık olduğu saatler arasında 
izlenebilir. Ayrıntılı bilgi ve serginin tanıtımı için 
buraya tıklayınız.

MÜZEDE “KAHVE MOLASI”

GİT

İZLE

Hazırlayan: Ekin Deniz Kuzu

https://www.peramuzesi.org.tr/sergi/Voronoi-/1246
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Bazı filmler vardır, sevdiğiniz filmleri sa-
yarken aklınıza gelmez. Bir yerde ismini 
okuyup duyduğunuzda hatırlarsınız. Ama 

hatırladığınız gülümser, bir an önce tekrar izle-
mek için fırsat kollamaya başlarsınız. İşte, Ter-
minal de onlardan biri. Hollywood’un yaşayan 
sembol yönetmenlerinden Steven Spielberg’ün 
yönettiği, iki Oscar ödüllü Tom Hanks’in baş-
rolde olduğu 2004 yılına ait bu sinema harikası; 

ülkesinde içsavaş çıktığı için Amerika’nın Ken-
nedy Havalimanı’na giriş yaptığında ülke pasa-
portunun artık hiçbir ülke tarafından kabul edil-
mediğini öğrenen ve bu bürokratik engelden 
kurtulmaya çalışan Viktor Navorsky’yi konu 
alıyor. Yakın zamanda Netflix Türkiye’de de 
yayına giren Terminal’i, hemen şimdi, hiç vakit 
kaybetmeden izlemelisiniz. Hatta, 
tıklayın siz en iyisi!

“Hayatım boyunca bekledim, ne için beklediğimi bilmeden.”

TERMİNAL

OKU

“Deniz bildiğimiz deniz, yaşlı adam da 
bildiğimiz yaşlı adamdır.”

-Ernst Hemingway’ in, romandaki 
olaylar ve karakterlerin aslında başka 

şeyleri temsil ettiğini düşünenlere verdiği 
yanıt.

YAŞLI ADAM 
VE DENIZ

Dünyanın en büyük, en usta yazarların-
dan Ernest Hemingway’in 1952 yılında 
Küba’da yazdığı Yaşlı Adam ve Deniz ro-

manı, Amerikan edebiyatının en önemli yapıtla-
rından kabul ediliyor. 
Hikâye, Kübalı bir balıkçı Santiago’nun seksen 
dört gün boyunca balık tutamamasıyla başlar. 
Seksen beşinci günün sonunda bu yaşlı balık-
çı, akıntıda karşılaştığı devasa bir kılıç balığıyla 

karşılaşır. Santiago’nun bu kılıç balığıyla girişti-
ği mücadelenin geliştirdiği olaylar, Yaşlı Adam 
ve Deniz’in ne denli titizlikle kurulmuş bir roman 
olduğunu hepimize gösterir.

Kitabın Türkiye’deki yayımcısı Bilgi Yayınevi’nin 
eserle ilgili Yaşlı Adam ve Deniz: Hemingway’in 
Tanrıyı Keşfetmesi isimli yazısını da ilginize su-
nuyoruz, buraya tıklayın.

https://www.netflix.com/search?q=terminal&jbv=60034584
https://www.bilgiyayinevi.com.tr/yasli-adam-ve-deniz-hemingway-in-tanriyi-kesfetmesi
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SAĞLIK

Ataşehir Belediyesi, “1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık 
Ayı” kapsamında düzenlediği çeşitli etkinliklerle meme kanserinde erken tanının ve 

teşhisin önemine dikkat çekti.

MEME KANSERİNİ
ERKEN TANI!

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde 
meme kanseri en sık görülen kanser türü 
olarak öne çıkıyor. Kansere yakalanan 

her dört kadından birine meme kanseri teşhisi 
konuluyor. Yaşam boyu her sekiz kadından bi-
rinin bu kanser türüne yakalanma riski bulunu-
yor. Bugüne kadar sağlık alanında pek çok ça-
lışma yapan Ataşehir Belediyesi, kadınlar için 
hayati önem taşıyan bu konuya dikkat çekmek 
amacıyla 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlen-
dirme ve Farkındalık Ayı’nda da Ataşehirlilerin 
yanındaydı.
Meme kanserinde erken teşhisin önemini vur-
gulamak maksadıyla Ataşehir Belediyesi Kadın 

ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Ataşe-
hirli kadınlara yönelik “Sağlık Taraması” yapıldı. 
“Meme Sağlığı Hakkında Bilmeniz Gereken Her 
Şey” isimli seminerle de konunun önemi bir kez 
daha vurgulandı.
Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürü Şehnaz Yabar, yapılan tarama organi-
zasyonu ve düzenlenen seminer hakkında şun-
ları söyledi:
“Her yıl Ekim Ayı, Dünya Sağlık Örgütü tarafın-
dan Meme Kanseri Farkındalık ayı olarak kabul 
edilmekte, bu çerçevede müdürlüğümüz bün-
yesinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek farkın-
dalık oluşturuyor ve vatandaşlarımız için bi-

Hazırlayan: Serap Uçar

https://youtu.be/gqV85Mi_MNo
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linçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Bu sebeple 
farkındalık haftası boyunca toplam 200 vatan-
daşımızın sağlık taraması yapıldı. Kanserle mü-
cadelenin en etkin yolu erken teşhis ve tedavi-
dir. Düzenlediğimiz bu seminer ile erken teş-

hisin önemini bir kez daha vurgulamak istedik. 
Kadınlarımızın sağlıklarını önemsemelerini ve 
taramalarını yapmalarını bu anlamda destekle-
diğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. Unut-
mayalım ki erken tanı hayat kurtarır.”

2015 yılından beri Ataşehirlilere hizmet veren Ataşehir 
Belediyesi Kadın Sağlığı, Mamografi ve Kemik Yoğunlu-
ğu Görüntüleme Merkezi’nde, meme kanseri, rahim ağzı 
kanseri ve ileri yaşlarda kişilerde önemli bir sağlık sorunu 
olarak ortaya çıkan kemik erimesinin (Osteoporoz) er-
ken teşhis ve tanı hizmetlerini ücretsiz olarak sunuluyor. 
Özellikle kadınların sağlığı açısından önem arz eden bu 
hastalıkların teşhis edilmesine yönelik mamografi, kemik 
yoğunluğu ölçümü ve smear testleri de merkezde yapılıyor.
Yapılacak olan her türlü hekim kontrolü ve muayene son-
rası işlemlerinden herhangi bir ücret alınmazken, son 
sistem cihazlarla hizmet verilen merkezde Kadın Doğum 
Uzmanı, Radyoloji Uzmanı ile yardımcı sağlık personeli 

ve Radyoloji Teknisyeni bulunuyor.
Peki, Ataşehirliler bu merkezden nasıl yararlanabiliyor?
İlçe sınırları içerisinde ikamet edenler gerekli kayıt işlem-
lerini yaptırdıktan sonra Kadın Doğum Uzmanı tarafın-
dan muayene ediliyor. Gerek görülmesi halinde ise ilgili 
tetkiklerin yapılması sağlanıyor. Görüntüleme işleminden 
sonra yapılan değerlendirmeye göre hasta tam donanımlı 
bir hastaneye yönlendiriliyor.
Ataşehir’de yaşayan vatandaşlar, İçerenköy Mahallesi 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No: 108-110 adre-
sinde bulunan Merkez’den yararlanmak için 0216 570 50  
00 numaralı Çağrı Merkezinden 1943-1991 dâhili numa-
rayı arayarak randevu alabilir.

BU MERKEZDE ÖNCELİK ATAŞEHİRLİ KADINLARDA

Sağ elinizi başınızın arkasına yerleştirin. Muayene, 
sol elin 2-3 parmak ucu ile gerçekleştirilir. Meme başı 

çevresinden başlayarak ve meme dokusuna hafifçe 
bastırarak saat yönünde dairesel hareketlerle herhan-
gi bir duyarlılık veya kitle olup olmadığı kontrol edin. 
Tüm meme muayene edildikten sonra koltuk altları-

nıza bakın, koltuk altlarınızda da bir duyarlılık ya da 
kitle olup olmadığına dikkat edin. Meme muayenesinin 
nasıl yapılacağını bir de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
(EÜTF) Radyoloji Anabilim Dalı E. Öğr. Üyesi Prof. 

Dr. Ayfer Haydaroğlu’ndan dinlemek için 
buraya tıklayınız.

MEME MUAYENESİ NASIL YAPILIR?

https://www.youtube.com/watch?v=kqeh2JNwP-g
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