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Merhaba,
İlçemizde dopdolu bir ayı geride bıraktık. 14 Hiz-

met Merkezimizin açılışını CHP Genel Başkanı Sayın 
Kemal Kılıçdaroğlu, çok sayıda davetli ve binlerce 
Ataşehirli ile birlikte yaptık. Görkemli ve unutulma-
yacak bir tören oldu. Katkı sunan herkese teşekkür 
ederim.

İlerleyen sayfalarda bu açılışla ilgili detaylı bilgi-
leri bulacak, ilçemizi sanatın, kültürün yükseldiği bir 
yaşam alanına dönüştürmek, eğitimde fırsat eşitli-
ğini istisnasız sağlamak, her Ataşehirli kardeşimizi 
bir meslek ve uğraş sahibi edindirmek için hayata 
geçirdiğimiz projelerin detaylarına ulaşacaksınız. 

Değerli vatandaşlarım, 
Ben inanıyorum ki bir kültür merkezi inşa et-

mek, herhangi bir bina inşa etmekten çok fazlasıdır. 
Çünkü o merkezin kapısından giren herkes daha 
katılımcı, özgür, adil, yaratıcı, güvenli ve barış dolu 
bir dünyanın kurulmasına vesile olur. 

Bir türkü çalınır, bir şiir yazılır, bir kitap okunur, 
bir şarkı söylenir ve insanlar bir olmayı, biz olmayı, 
farklılıklara rağmen bir arada yaşamanın mutluluğu-
nu keşfeder. Sanat ve kültür bizi yenileştirir, büyütür 
ve sürekliliği olan bir canlılık sağlar.  

Biz Ataşehir’de yola birlikte üretmek, birlikte 
büyümek ve hep canlı kalmak için çıktık. Bu uğurda 
kültürü ve sanatı cadde cadde, mahalle mahalle 
Ataşehirlilere ulaştırdık. Şimdi açılışını yaptığımız 
kültür merkezlerimizle çok daha istekli ve coşkulu-
yuz. Çünkü inanıyoruz ki ilçemize kazandırdığımız 
bu binalar demokratik, katılımcı, sağlıklı ve barış 
içinde bir toplum olmamıza büyük katkı sağlayacak.

Sizleri de hala gelmediyseniz, en kısa sürede 
kültür merkezlerimiz ile tanışmaya çağırıyorum. 

Değerli Hemşehrilerim,
Dergimizin bu sayısı da dopdolu. Ataşehir Eks-

pres’in sayfalarında yine birbirimizi tanımamıza ve-
sile olacak röportajlar bulacaksınız. Ben uzattığımız 
mikrofonlara açık yüreklilikle kendini paylaşan tüm 

hemşehrilerime, sivil toplum kuruluşu yöneticilerine 
teşekkür ediyorum.

Yolumuz uzun, yapacak çok işimiz ve nihayet 
sizden aldığımız büyük bir gücümüz var.

Desteğinize tekrar teşekkür ediyor, yeni hizmet 
merkezlerimizin hepimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Battal İLGEZDİ
Ataşehir Belediye Başkanı

Ataşehirlileri kültür ve sanatla
buluşturmaya devam ediyoruz

@battalilgezdi34  @battalilgezdi battalilgezdi34
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ATAŞEHİR 
BELEDİYESİ
14 YENİ MERKEZİ
HİZMETE AÇTI

SUNUŞ 3

ÇEVRE 26

56

ÇAĞRI MERKEZİ 8

HABER

32

48

6

AÇILIŞLAR 12

SÖYLEŞİ 38

İSTİHDAM

TARİH

ADIM ADIM
ATAŞEHİR 44

KUŞ MEZATI

Ataşehir’i, ilçe olarak kurulduğu ilk 
günden itibaren sanatın, kültürün, 
eğitimin yükseldiği bir merkez 
haline getirme hedefi ile yola çıkan 
Ataşehir Belediyesi, 26 Kasım 
Cumartesi günü 14 kültür ve hizmet 
merkezinin açılışını aynı anda yaptı. 
Daha önce farklı tarihlerde hizmete 
giren merkezler, Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Genel Balkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı bir 
törenle, törenin yapıldığı Mustafa 
Saffet Kültür Merkezi’ne canlı yayınla 
bağlanarak kurdele kestiler. 
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İÇİNDEKİLER

18KOROLAR

ATAŞEHİR 
BELEDİYESİ
14 YENİ MERKEZİ
HİZMETE AÇTI

AİLE 
ALBÜMÜ63

SİNEMA86

KİTAP80

MÜZİK88

TEKNOLOJİ89

İNCE İŞ70

DOSTLARIMIZ78

BULMACA96

SOSYAL MEDYA98

 İMTİYAZ SAHİBİ  

Ataşehir Belediyesi adına

Belediye Başkanı Battal İlgezdi

 GENEL YAYIN YÖNETMENİ 

Zeynep Çetinkaya

 YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 

T. Volkan Aslan

 YAYIN KURULU 

Ayten Kartal, Deniz Kutlu, Turan Dolu, 

T. Volkan Aslan, Dündar Şahin

 KATKIDA BULUNANLAR 

Ahmet Mert, Atalay Eren, 

Berna Yaman, Çağla Gürsoy, 

Erhan Karaaslan, 

Feyza Dişli, Hazal Şakar, 

Mehmet Oymak, Murat Şimşek, 

Naz Alçı, Oben Özkal, 

Serap Uçar, 

Başkan Ataşehir’i Dinliyor Ekibi

 YÖNETİM YERİ 

Ataşehir Belediyesi

Barbaros Mah. Şebboy Sok. 

No:4 A, 34746 

Ataşehir, İstanbul

www.atasehir.bel.tr 

0216 570 5000

atasehirekspres@atasehir.bel.tr

 YAYIN TÜRÜ 

Dergi 

 BASKI 

RENKSA Reklam Org. Tanıt. 

Kimyevi Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti 

Merkez Mah. 8. Sok. No: 22/A  

Bağcılar/İstanbul - 0212 434 05 77
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BAŞKAN İLGEZDİ, 
ÖRNEK MAHALLESİ 
ESNAFI İLE BULUŞTU

Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi, Örnek Ma-
hallesi Şehit Cahar Duda-

yev Caddesi esnafı ile 10 Kasım 
Çarşamba akşamı bir araya geldi. 
Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşen buluşmada Belediye 
Başkan Yardımcıları İlhami Yılmaz, 
Sadık Kayhan, Hüseyin Hışman, 
Metin Kaya ile Örnek Mahallesi 
Muhtarı İdris Taşkın, belediye 
meclis üyeleri ve basın mensupları 
da hazır bulundu.

İlgezdi, toplantının amacının 
Şehit Cahar Dudayev Caddesi’n-
de var olan ve kronik hale gelen 
sorunların cadde esnafı ile birlikte 
masaya yatırılması olduğunu be-
lirtirken,  Muhtar Taşkın öncülü-
ğünde bir komisyon oluşturularak 
imza toplanacağını ve meselenin 
Büyükşehir Belediyesi ile görüşü-
leceğini ifade etti.

Caddenin kötü görüntüsünün 
altını çizen İlgezdi, aydınlatma, 
trafik, altyapı, parkların etrafında-
ki haksız işgaller gibi ana prob-
lemlerin uzun zamandır çözüle-
mediğini, cadde ile ilgili yetkinin 
Büyükşehir’de olması nedeniyle 
Ataşehir Belediyesi’nin de müda-
hale edemediğini söyledi.

İlgezdi, Büyükşehir’e hita-

Ne belediye başkanlarının, ne de 
bu ülkeyi yönetenlerin. Çünkü biz 
yıllardır beraber yaşıyoruz; Kürdü, 
Türkü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sün-
nisi ile birlikte. Birbirimizi seve-
ceğiz birbirimize sahip çıkacağız 
sevgili komşularım. Ortak mese-
leleri ortak anlayış, ortak akıl ile 
çözeceğiz.” 

Şehit Cahar Dudayev Cadde-
si’ndeki bu sıkıntıların ve çözüm-
süzlüğün mahalle halkına haksızlık 
olduğunu belirten İlgezdi: “Buraya 
yedi yıldır bir tek çivi bile çakıl-
madı. Vatandaşın çocuğunu alıp 
oturacağı bir yer yok. Bizim örnek 
göstereceğimiz, Ataşehir içerisin-
de yaptığımız çok güzel caddeler 
var. Burayla ilgili de farklı uygu-
lamalar olabilir, öncelikle trafiği 
rahatlatabiliriz” dedi.

ben “Ya bize devredin biz ıslah 
edelim, vermiyorsanız da siz bir 
an önce bu sorunu çözün” der-
ken, buradaki esnafın ekonomik 
açıdan da bu çözüme ihtiyacı ol-
duğunu aktardı. İlgezdi sözlerine 
şöyle devam etti:

“Bölgenin, mahallenin bir 
sorunu var. Amacımız birbirimi-
ze sahip çıkmak. Gün devletine, 
milletine sahip çıkma günüdür. 
Türkiye Cumhuriyeti hepimize 
lazım. Bu ülke kalkındıkça, iyi ol-
dukça, güzelleştikçe halk da esnaf 
da mutlu olur. Gün bugündür. 
Gün birbirimize çelme atma günü 
değildir. Türkiye zor bir süreçten 
geçiyor, dışarıda da bir savaş 
halindeyiz, ülkede gerginlik aldı 
başını gidiyor. Onun için toplumu 
germeye hiçbirimizin hakkı yok. 
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Başkan İlgezdi 
Örnek Mahallesi 
esnafı ile buluştu
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Ataşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğü ile Şişecam işbirliğin-

de gerçekleşen “Cam Yeniden 
Cam” projesi kapsamında, 15 
Kasım 2016 Salı günü İçerenköy 
Mahalle Pazarı’nda bir etkinlik 
düzenlendi.

“Getir Boş Cam Şişeyi Kurtar 
Geleceği” sloganıyla düzenlenen 
etkinlikte camın geri dönüşümüy-
le ilgili pazarda bir stant kuruldu. 
Vatandaşlar getirdikleri boş cam 
şişeleri stantta bulunan cam kırıcı 
ile cam kumbarasına atıp geri 
dönüşüme katkı sağladılar. Ayrıca 
vatandaşlar camın geri dönü-
şümünün önemi, çevreye, ülke 
ekonomisine ve enerji tasarrufuna 
faydaları konusunda da bilgilen-
dirildiler.

İçerenköy Pazarı’nda vatan-
daşlar ile buluşan Ataşehir Bele-
diye Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Hışman yaptığı açıklamada, “Biz 
Ataşehir’de çevremizi, doğamızı 
ve canlılarımızı korumak adına 
projeler gerçekleştiriyoruz. Bugün 
burada yurttaşlarımızla birlikte, 
çevreye karşı bir duyarlılık ve 
farkındalık yaratmak amacıyla bu 
aktiviteyi düzenliyoruz. Sağlıklı in-

Bu alanda farkındalık yaratarak, 
davranış alışkanlıklarını değiş-
tirmek amacındayız. Cam çöp 
değildir, camı çöpe atmayın, geri 
dönüştürerek doğayı koruyun, 
hammadde ve enerji tasarrufunu 
sağlayın mesajı veriyoruz” diye 
konuştu.

Ataşehirli vatandaşların yoğun 
ilgi gösterdiği etkinlikte; broşür, 
kitapçık, gazoz, soda ve meyve 
suyu dağıtılırken çocuklara da 
boyama kitapları hediye edildi.

sanların sağlıklı çevrede yaşadık-
larına, insanların yaşam alanların-
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Kartal ise yaptığı konuşmada, 
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me olduğunu anlatmak istiyoruz. 

7Haberler, www.atasehir.bel.tr adresinden derlenmiştir.

Cam yeniden 
cama dönüşüyor
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Ataşehir Belediyesi’nin içinde bir birim... Küçükmüş gibi 
görünüyor, ama büyük işler yapıyor. Ataşehir Belediyesi Çağrı 
Merkezi 7/24 iş başında, vatandaşların bütün şikayetlerini 
dinleyip kayıt altına alıyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’ne bağlı çalışan Çağrı Merkezi’nde görev yapan bütün 
personel, işlerini büyük bir sevgiyle yaptıklarını söylüyor.

BELEDİYE, BİR 
TELEFON KADAR 
YAKIN SİZE!

Ataşehir Belediyesi Çağrı 
Merkezi, 2009 yılında 
kuruldu. Ataşehir’de yaşa-

yanların dilek ve şikayetlerini alıp 
bunları gerekli yerlere ulaştıran 
önemli bir birim. Çağrı Merke-
zi’nin şefi Dilek Kara, beş yıldır 
çalıştığı merkezin kuruluşundan 
bugüne hizmet kapsamını epey 
genişlettiğini ve bugün 24 kişilik 
bir ekiple Ataşehirliler’e hizmet 
ettiklerini anlatıyor: “Çağrı Mer-
kezi’nin görevi belediyenin görev 
ve sorumlulukları kapsamında 
tüm talep ve şikayetleri kayıt altı-
na alıp ilgili birime yönlendirmek. 
Belediyenin görev kapsamında 
diyorum çünkü bizim müdahale 
edemediğimiz durumlar da var. 
Farklı telefonlar da geliyor. Bazen 
burayı bilinmeyen numaralar 
servisi gibi kullanmak isteyen va-
tandaşlar oluyor örneğin. Telefon 
numarası soruyor. Onları da geri 
çevirmiyoruz. Belediyeyle ilgisi 
olmayan işler için de arıyorlar. 
Mesela tapuyla ilgili aradıklarında 
bunun belediyenin işi olmadığını 
tapu dairesini aramaları gerek-
tiğini söylüyoruz. Büyükşehir 
belediyesinin alanı olan konularda 

da talepler oluyor. Sokak aydın-
latmaları, duraklar gibi bu konu-
larda insanları hemen ilgili yerlere 
yönlendirmeye çalışıyoruz.”

Dilek Kara, Ataşehir Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi’nin vatan-
daşın işlerini belediye binasına 
gelmeden yapabilmesi konusun-

da çok hassas olduğunu söylüyor 
ve ekliyor: “Başkanımız, vatan-
daşların işlerini hızlandıracak, 
işlerini yorulmadan halletmelerini 
sağlayacak her fikrin önünü açtı. 
Yalnızca bizim birimimiz için söy-
lemiyorum, başka birimler için de, 
sözgelimi bilgi-işlem birimi için 
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cümlelerle anlatmaya çalışıyoruz. 
İsimle hitap etmeye çok önem 
veriyoruz.”

 Çağrı Merkezi’nin dönemsel 
yoğunlukları var. Örneğin vergi 

Telefonun ucunda onlar var
Belediyeye gelen talep ve şikayetleri kayıt 
altına alıp ilgili birime yönlendiren Ataşehir 
Belediyesi Çağrı Merkezi ekibi 24 kişiden 
oluşuyor. Ekibin başında Dilek Kara (önde) var.

de geçerli bir durum bu. Mobil 
belediyecilik anlamında Ataşehir 
Belediyesi’nin diğer belediyeler-
den çok daha ileride olmasının en 
önemli sebebi Sayın İlgezdi’nin 
bu konudaki net tavrı.”

Çağrı Merkezi gündüz dı-
şında gece de hizmet veriyor. 
Saat 24.00’a kadar çağrı alınıyor. 
Bunun yanı sıra belediye içinde 
gerçekleşen telsiz ve santral 
konuşmaları da bu birime bağ-
lı. Belediyeden yapılan telsiz 
anonslarının tümü buradan takip 
ediliyor. Gerekirse araya giriliyor 
ya da acil bir durum olduğunda 
telefonla ulaşmak yerine yetkili 
isme doğrudan telsizle ulaşılıyor. 
0216 570 5000’i aradığınızda 
buraya bağlanıyorsunuz, buradaki 
personel telefonları aktarıyor.

Dilek Kara, bir telefon görüş-
mesinin bile kendileri için çok 
önemli olduğunu özellikle vurgu-
luyor: “Bir telefona bakan arka-
daşımız mutlak surette karşı taraf 
dediğini anlayana kadar anlatmak 
zorundadır. Bazen konuşma güç-
lüğü çeken vatandaşlar da oluyor. 

Biz mutlaka talep ve şikayetlerini 
almaya çabalıyoruz. Gerekirse 10-
15 dakika uğraşıyoruz. Vatandaşla 
konuşurken uyulması gereken 
kuralların olduğunu tüm perso-
nelimiz bilir. Yasak kelimelerimiz 
var. Örneğin emir cümleleri ya da 
olumsuz cümleler kurmuyoruz. 
Bizim yapamayacağımız bir şeyse 
bile vatandaşa onu en pozitif 

‘Yol tarifi bile isteyen var’
“30 yaşındayım. İki yıldır bura-

dayım. Daha önce bir bankanın 
çağrı merkezinde görev yaptım. 
Çağrı merkezinde çalışmak hem 
psikolojik hem de fiziksel olarak 
çok zor bir iş. Sürekli konuşarak 
ve oturarak çalışmak zor. Ayrıca 
stresli bir iş bu. Zaman zaman zor 
vatandaşlar olabiliyor. Herhangi 
bir nedenden dolayı sinirlenmiş 
ama sinirini bize yansıtıyor. 
Bunlarla başa çıkmak insanı psi-
kolojik olarak yorabiliyor. Güzel 
tarafı da çok fazla ama... Burada 
çalışmaya başladıktan sonra çok 
değişik konularda bilgi sahibi 
oldum. Belediyemizin bütün 
birimleri ne yapar, kim, hangi 
göreve sahip, bunları hemen ya-
nıtlayabilmek çok güzel. Günlük 

hayatınızda da artık bilinçlenmiş 
bir vatandaş haline geliyorsunuz. 
Belediyenin çağrı merkezinde 
çalışmadan önce belediyeyle ilgili 
bu kadar bilgiye sahip değildim. 
İşimizi layıkıyla yerine getir-
meye çalıştığımız ve yeniliklere 
açık bir kurum olduğumuz için 
vatandaşımız da bilinçleniyor. 
Çağrı Merkezi’nde zaman zaman 
değişik talepler oluyor. Mesela 
karşıdan bir vatandaş Ataşehir’de 
bir yere gelecek. Bizi arayıp yol 
tarifi istiyorlar. Veriyoruz biz de 
(gülüyor). Nikah salonumuzu 
soran çok oluyor. Hayvansever 
vatandaşlarımız çok fazla... Sü-
rekli aradığı için sesinden bile ta-
nıdığımız vatandaşlar var. Onları 
tanımak da güzel bir şey.”TUĞBA SARITAŞ
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kartından ödeme de alabiliyor. 
Amaç iş yükünü hafifletmek, 
vatandaşa kolaylık sağlamak... 
Böyle dönemlerde günde 700-
800 çağrı aldıklarından bahsedi-
yor Kara, “Hatta bu sayının çok 
üzerine çıktığı da oluyor. Normal 
bir dönemde günü ortalama 250-
300 çağrıyla kapatabiliyoruz. Kış 
aylarında tuzlama talepleri, yaz 
aylarında ilaçlama talebi çok fazla 
geliyor” diyor.

dönemleri... Çağrı Merkezi çalı-
şanları vatandaşın borç miktarları-
nı da gerekirse nasıl taksitlendire-
ceklerini de söylüyor. Vatandaşın 
borcunu öğrenmek hatta ödemek 
için belediyeye gelmesine gerek 
kalmıyor. Çünkü bu merkez, kredi 

‘Biz diğer belediyeler gibi değiliz’

“Beş senedir Ataşehir Beledi-
yesi’nde çalışıyorum. Üç aydır 

çağrı merkezindeyim. Vatandaşlara 
doğru ve güzel bir hizmet vermeye 
çalışıyoruz burada. Ataşehir’deki 
vatandaşlarımız oldukça bilinç-
li. Mobil şikayet hattımız da var. 
Buradan bir arkadaşımız bakıyor. 
Telefonlarına aplikasyonu kurup 
şikayet ettikleri konuların fotoğ-
raflarını gönderebiliyorlar. Kayıt 
altına alınıp ilgili birimlere iletili-
yor. Böyle kolaylıklar var ve çağrı 
merkezi böyle kapsamlı hizmet 
verdikçe bizi arayan vatandaş sayı-
sı artıyor. Birçok belediyenin çağrı 
merkezi hafta sonu ve diğer tatil 
günlerinde çalışmıyor. Mesai saa-

tinden sonra bant kaydı koyuyorlar. 
Biz gece 12’ye kadar çağrı yanıtlı-
yoruz. Ayrıca sabah 5’e kadar da 
telsiz görevlimiz var. 7/24 hizmeti-
miz var kısacası. Vatandaş bu çağrı 
merkezini aradığında bir muhatap 
mutlaka buluyor. Şehir dışında 
yaşayan vatandaşların ödemesini 
buradan yapması büyük kolaylık. 
Diğer müdürlüklerin yükünü de ha-
fifletiyoruz böylelikle. Hayvansever 
vatandaşlar da veterinerlik biri-
minden önce bizi arıyor. Sinirli olan 
vatandaş da arıyor, onlara yardımcı 
olmak istediğimizi hissettirerek 
rahatlatıyoruz. Sonra ilgili birim-
lerle görüştürüyoruz. Böylece diğer 
birimler de rahat çalışmış oluyor.”

Telsizler buradan takip ediliyor
Çağrı Merkezi’nde saat 24.00’a kadar çağrı 
alınıyor. Belediye içinde gerçekleşen telsiz 
konuşmaları da bu birime bağlı, telsiz 
anonslarının tümü buradan takip ediliyor.

 Çağrı Merkezi’ni amaçları 
dışında kullananların da olduğunu 
hatırlatıyor Kara, “Sinirlenip küfür 
edenler oluyor. Onları ilk önce 
uyarıyoruz ‘Bu tarzda konuşma-
ya devam ederseniz görüşmeyi 
sonlandırabiliriz’ diyoruz. Devam 
ederlerse de kapatıyoruz. Ama 
bizim sabırla dinlememiz, söyle-
nenleri kişisel algılamamamız ge-
rekiyor. Arkadaşlarımız olumsuz 
hiçbir cümle kurmuyor” diyor. 

MERVE GINALI
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MERVE GINALI
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AÇILIŞLAR

Ataşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği 14 kültür ve hizmet 
merkezinin açılışı aynı anda yapıldı. Açılışlara katılan CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ataşehir İstanbul’un en önemli marka 
kenti haline geldi” derken, Başkan İlgezdi sosyal belediyecilik 
hizmetlerinin hız kesmeden süreceğini söyledi.

Ataşehir Belediyesi
14 yeni merkezi
hizmete açtı

Ataşehir’i, ilçe olarak 
kurulduğu ilk günden 
itibaren sanatın, kültürün, 

eğitimin yükseldiği bir merkez 
haline getirme hedefi ile yola 
çıkan Ataşehir Belediyesi, 26 
Kasım Cumartesi günü 14 kültür 
ve hizmet merkezinin açılışını 
aynı anda yaptı. Daha önce farklı 
tarihlerde hizmete giren merkez-
ler Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Genel Balkanı Kemal Kılıçdaroğ-

lu’nun da katıldığı bir törenle, 
törenin yapıldığı Mustafa Saffet 
Kültür Merkezi’ne canlı yayınla 
bağlanarak kurdele kestiler. 

Ataşehir Belediye Başkanı 
İlgezdi’nin ev sahipliği yaptığı tö-
rene; Kılıçdaroğlu ile birlikte Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
Başkan Vekili Akif Hamzeçebi, 
CHP Genel Başkan Yardımcıları 
Veli Ağbaba ve Seyit Torun da 
katıldı.  CHP Milletvekilleri Sezgin 

Tanrıkulu, Aykut Erdoğdu, Gamze 
Akkuş İlgezdi, Mahmut Tanal, 
Dursun Çiçek, Tuncay Özkan, 
Necati Yılmaz, Engin Altay, Tahsin 
Tarhan, Mevlüt Dudu, Gürsel 
Erol, Yakup Akkaya, Mehmet Tüm 
açılışa katılan isimler arasındaydı. 
Törende ayrıca CHP İstanbul İl 
Başkanı Cemal Canpolat, Maltepe 
Belediye Başkanı Ali Kılıç, Didim 
Belediye Başkanı Ahmet Deniz 
Atabay, eski Kadıköy Belediye 
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Ataşehir Belediyesi
14 yeni merkezi
hizmete açtı

Başkanı Selami Öztürk, CHP 
Parti Meclisi Üyesi Kadir Gökmen 
Öğüt, Hüsnü Süslü, CHP Ataşehir 
İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak 
ve binlerce Ataşehirli de hazır 
bulundu.

Resmi törenle birlikte, Mustafa 
Saffet Kültür Merkezi, Neşet Er-
taş Kültür Evi, Ahmet Telli Çocuk 
ve Halk Kütüphanesi, Ataşehir 
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi, 
İçerenköy Sanat Eğitim Merke-
zi, Ataşehir Ferhatpaşa Sağlık 
Polikliniği, Yeni Hayat Projesi, 
Fidan Kalpler Gündüz Bakımevi, 
Ataşehir Belediyesi Nikah Salonu, 
Cemal Süreya Etkinlik ve Sergi 
Salonu, Düştepe Oyun Müzesi, 
Ataşehir Belediyesi İstihdam Mer-
kezi, Ataevleri, Yaz ve Kış Spor 
Okullarının açılışları yapıldı.

Törende, Ataşehir Belediyesi 

kursiyeri kadınların sunucu olarak 
yer aldığı video gösterisi ile bir-
likte Ataşehir Belediyesi Gençlik 
Orkestrası’nın müzik dinletisine 
de yer verildi.   

Başkan İlgezdi ile birlikte 
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi, 
Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği 
ve Neşet Ertaş Kültür Evi’ni de 
ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Ataşe-
hir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
düzenlenen Öğretmenler Günü 
kutlamasına da katıldı. 

Açılışlar anısına bastırılan ve 
Ataşehir Belediyesi bünyesinde 
aldıkları eğitimlerle birer başarı 
hikâyesine imza atan ilçe sakinle-
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‘Burası küçücük bir yerdi’
“Ataşehir’i 1970’li yıllardan beri bilirim. Küçücük 
bir yerdi burası, ama Battal İlgezdi sayesinde İs-
tanbul’un en saygın yerlerinden birisi oldu” diyen 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılışlara 
katılan çocuklarla da yakından ilgilendi.

rımız, gençlerimiz olduğu gerçe-
ğini planlarımızın başına büyük 
harflerle yazdık.  

Bu yolda; sosyal dayanışmanın, 
mesleki becerinin, eğitimin, sanat 
ve kültürle harmanlandığı, çağdaş 
ve yaşanabilir bir Ataşehir için hız-
lı, doğru ve kararlı adımlar attık. 
‘Gelecek Burada’ dedik.” Yedi 
yıllık bir sürede bugün sayılarını 
binlerle ifade ettiğimiz Ataşehir-
limiz bizim hayalimize ortak oldu, 
bu hayali bizimle gerçekleştirdi. 
Bugün Ataşehir; farkındalığı art-
mış, yaşam standartları yükselmiş, 
mutlu, umudu olan, kendi yaşamı-
nı idame ettirebilen, toplumsal ve 
mesleki dayanışmanın örneklerini 
sergileyen bireylerin yükseldiği 
bir panorama sunuyor” dedi. 

Hayatın her alanına 
dokunan merkezler
Açılışları yapılan 14 kültür ve 
hizmet merkezi, açılış törenine 
katılan konukların da söylediği 
gibi, tüm Türkiye’ye örnek olacak 
nitelikte. On binlerce Ataşehirlinin 
faydalanacağı bu merkezlere gelin 
yakından bakalım. 

Örnek Mahallesi’nde yer alan 
Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde 
her hafta düzenli aralıklarla sahne-
lenen yetişkin ve çocuk tiyatroları, 
konserler, çocuk sinemaları, semi-
nerler, söyleşiler, atölyeler, sanat 
eğitimleri ve kurslarla haftada 
yaklaşık 4 bin ila 5 bin kişiye ula-

oyunları ve drama gibi sanat eği-
timleri de veriliyor.  

Ataşehirli gençlerin eğitim, 
sağlık, beslenme, barınma, ulaşım, 
spor ve kültürel gelişimlerinin 
ücretsiz ve nitelikli olarak karşı-
lanması için faaliyete geçirilen 
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’nde 
543 öğrenciye üniversiteye hazırlık 
desteği sağlanıyor. Öğrencilere 
psikolojik destek de verilirken, 
psikodrama, aile ve kariyer danış-
manlığı hizmetleri Kültür Evi’nin 
diğer faaliyet alanları olarak öne 
çıkıyor. Ferhatpaşa’da kültür 

şılıyor. Merkezdeki sanat ve spor 
eğitimlerinden ise yaklaşık 2 bin 
500 Ataşehirli faydalanıyor. 11 bin 
metrekarelik bir kullanım alanına 
sahip olan merkezde ayrıca bir de 
kitap kafe mevcut. 

İçerenköy’de hizmete sokulan 
ve Yaşar Kemal’in deyişiyle “Boz-
kırın Tezenesi” Neşet Ertaş’ın 
isminin verildiği Kültür Evi, 70 
öğrenci kapasiteli dersliklerin 
yanı sıra 12 kişilik bir konferans 
alanı, dans salonu, kütüphane 
ve kantinden oluşuyor. Eylül 
2016’da faaliyete geçen ve 2 bin 
metrekarelik bir alandan oluşan 
merkezden kısa sürede 2 bine 
yakın öğrenci faydalanmış durum-
da. Üniversiteye hazırlanan 465 
öğrencisi bulunan kültür evinde 
ayrıca, bağlama, dans, gitar, halk 
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de unutulmamış. Sinema, tiyat-
ro, dans, müzik ve fotoğrafçılık 
dallarında faaliyet gösteren sanat 
atölyesi yanında robot ve maket 
kursları da düzenleniyor. 

“Keşke yalnız bunun için sev-
seydim seni” dizesi ile hafızala-
rımızda yer eden, sayısız unutul-
maz şiirini edebiyat dünyamıza 
kazandıran şair Cemal Süreya’nın 
da ismi Ataşehir’de ölümsüz-
leştirildi. Küçükbakkalköy’deki 
sergi salonuna şairin adını veren 
Ataşehir Belediyesi’nin bu salonu 
amatör sanatçıların sergileme 
alanı olacak. Konser ve tiyatro et-
kinliklerin de gerçekleştiği Cemal 

Törende bir konuşma yapan 
Kılıçdaroğlu, büyükşehir 

belediyelerinin ilçe belediyele-
ri arasında ayrım yapmaması 
gerektiğinin altını çizerken, 
hizmetlerin vatandaşlara 
verildiğini belirterek şunları 
söyledi:     

“Nerede bir CHP’li bele-
diye başkanı varsa hepsine 
verdiğim bir talimat var: Artık 
beldenin belediye başkanısınız. 
Hiçbir vatandaşı ayırmaya-
caksınız. Bütün vatandaşları 
kucaklayacaksınız. Ataşe-

‘Başkan İlgezdi, Ataşehir’i 
İstanbul’un en önemli 
marka kenti haline getirdi’

      CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU     

hir’i 1970’li yıllardan beri 
bilirim. Küçücük bir yerdi 
burası, ama şimdi İstan-
bul’un en saygın yer-
lerinden birisi oldu. 
Buraya CHP’li bir 
belediyenin eli değdi, 
adalet geldi, özgür-
lük geldi, vatandaşa 
hizmet geldi. Baş-
kan İlgezdi, Ataşe-
hir’i İstanbul’un en 
önemli marka kenti 
haline getirdi” diye 
konuştu.

Süreya Etkinlik ve Sergi Salonu 
aynı zamanda Türk Sanat Müziği 
koro çalışmalarının da gerçekleş-
tiği bir merkez. 

Barbaros Mahallesi’nde açılan 
Düştepe Oyun Müzesi ile Ataşehir 
Belediyesi aynı zamanda bir ilke 
de imza attı. Çok sayıda oyu-
nun ilk örneklerinin sergilendiği 
Düştepe’de yirmiyi aşkın ülke ve 
yüzlerce koleksiyonerden topla-
nan 2 binden fazla oyun ve obje 
sergileniyor. Oyun teması çerçeve-
sinde; tiyatro, sinema, kukla, çizgi 
roman, süper kahramanlar, radyo, 
televizyon ve masal temalarını bir-
leştiren dünyadaki ilk ve tek müze 

olma özelliğine sahip olan Oyun 
Müzesi’ni gezen çocuklar müze 
bahçesinde bowling, satranç ve 
mini golf gibi sporları da yapabi-
liyor. Düştepe, 60 bin metrekare 
üzerine kurulu ve bir de aktivite 
binası mevcut. Bu kısımda; kukla, 
ahşap boyama, masal yazım ve 
anlatımı, süper kahraman, kâşif 
müze, gölge oyunu, müzede ha-
zine macerası, cambazlık ve ebru 
atölyeleri mevcut.  

Sanatın yanında doğal tarım
Ataşehir Belediyesi sınırları 
içerisindeki en büyük mahalle 
olan İçerenköy’de yer alan ikinci 
merkez, sanat ve eğitime ayrıl-
dı. Hedef kitlesini 5-14 yaş arası 
çocuklar ve yetişkin kadınların 
oluşturduğu İçerenköy Sanat ve 
Eğitim Merkezi’nde sanat eğitim-
lerinin yanı sıra doğal tarım faali-
yetleri de yürütülüyor. Merkezden 
hali hazırda 859 çocuk, genç ve 
yetişkin faydalanıyor. Merkez, 200 
metrekarelik bir alana kurulu. 

Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kü-
tüphanesi, İçerenköy’de yer alan 
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bir diğer kültür yatırımı. Kendisi 
de bir Ataşehirli olan yazar ve 
şair Ahmet Telli’nin ismini taşı-
yan kütüphane, yazarın da uğrak 
mekânlarından biri. Kütüphanenin 
rafları çocuklar için hikâye, roman, 
ansiklopediler, yetişkinler için ise 
roman, hikâye ve şiir kitaplarıyla 
dolu. Üyelik, ödünç kitap, bilgi-
sayar kullanımı, fotokopi, okuma, 
ders çalışma ve araştırma alanı gibi 
bir kütüphanede olması gereken 
tüm özellikler, her gün yüzlerce 
Ataşehirli’ye hizmet veren Ahmet 
Telli Kütüphanesi’nde mevcut. 
Ataşehir Belediyesi’ne ait 3 kütüp-
hanede 23 binin üzerinde kitap var 

ve bu sayı her geçen gün artıyor. 
 Kurulduğu günden bugüne 

dek sanatın, kültürün ve eğitimin 
yanında Ataşehir halkına kalite-
li ve ücretsiz sağlık hizmetleri 
sunmak için çalışmalarını aralıksız 
sürdüren Ataşehir Belediyesi, 26 
Kasım’da Ferhatpaşa Sağlık Polik-
liniği’nin de açılışını yaptı. Ataşe-
hir’de yaşayan tüm vatandaşlara, 
sigortalı ya da sigortasız olduğu-
na bakılmaksızın ücretsiz hizmet 
verilen merkezde; kadın-doğum, 
çocuk, dahiliye, ağız ve diş sağlığı 
hizmetleri sunuluyor. 200 metre-
karelik bir binada hizmet veren 
poliklinikte 3 uzman doktor, 2 diş 

hekimi, 2 yardımcı sağlık perso-
neli ve 3 yardımcı teknik personel 
görev yapıyor. 

Her Ataevi bir eğitim 
ve yaşam alanı 
Kadın ve erkek arasındaki sosyal 
ve ekonomik bağımlılığın yerini 
dayanışmanın aldığı ve her çocuk 
ve gencin becerilerini açığa çıkar-
tacak eğitim olanaklarına kavuş-
tuğu bir Ataşehir hedefi ile yola 
çıkan Ataevleri, açılışları yapılan 
bir diğer proje oldu.  Eğitimlerin 
tümünün ücretsiz olduğu Ataev-
leri, bugüne kadar 6 mahallede 
faaliyete geçti. Aşık Veysel, İnönü, 
Mustafa Kemal, Kayışdağı, Fer-
hatpaşa ve 30 Ağustos mahallele-
rinde yer alan Ataevleri’nde aynı 
zamanda kreş de mevcut. 

Kadınlara el sanatları, deri 
işlemeciliği, bilgisayar, makine 
nakışı, okuma-yazma gibi kursla-
rın verildiği Ataevleri’nde aynı za-
manda anne-çocuk-kadın sağlığı 
eğitimleri, psikolojik danışmanlık, 
kültürel geziler ve seminerler 
de düzenleniyor. Ataşehir Halk 
Eğitim Merkezi ile birlikte MEB 
onaylı bilgisayar, aşçılık, kuaförlük 
gibi meslek edindirme kursları da 
bu merkezlerde açılıyor. 

Ataevleri çocuklar ve gençler 
için de birer eğitim ve yaşam alanı. 
Halen 4 bin öğrenci ders destek 
ve etüt programlarına katılırken, 
600 öğrenci TEOG programın-
da Türkçe, Matematik, Fen ve 
Teknoloji, İngilizce, İnkılap Tarihi 
derslerine katılıyor. Ataevleri’nde-
ki oyun evlerinden ise 800 çocuk 
yararlanıyor. 

Ataşehirli çalışan ailelerin 
çocuklarının hayata hazırlanabile-
cekleri gibi aynı zamanda kaliteli 

Neşet Ertaş’ın son sazı
İçerenköy’de hizmete giren kültür merkezine 
ismi de verilen Neşat Ertaş’ın eline aldığı son 
saz, prodüktör Hasan Saltık tarafından Kemal 
Kılıçdaroğlu’na hediye edildi. Alttaki fotoğrafta 
ise, Ataşehir Belediyesi Meslek Edindirme 
Merkezi (ATAMEM) pastacılık kursiyeri Elif Çolak, 
Kılıçdaroğlu’na kendi yaptığı pastayı ikram ediyor.
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ve dolu dolu vakit geçirebilece-
keleri bir mekân olarak hazırlanan 
Fidan Kalpler Gündüz Bakım Mer-
kezi, 813 metrekare kapalı alana 
kurulu. Tam zamanlı ve 80 öğrenci 
kapasiteli merkezde; derslikler, 
oyun ve yemek salonları ve gü-
venli oyun oynayabilecekleri bir 
bahçe mevcut. Fidan Kalpler’de 
beş asıl ve beş yardımcı öğret-
men görev yapıyor. 

Hayata tutunmanın bir yolunun 
da spor olduğu gerçeğinden yola 
çıkan Ataşehir Belediyesi, bu ger-
çeğin hayat bulduğu Yaz-Kış Spor 
Okulları’nı da faaliyete geçirdi. 
Çocuk ve gençlerin sağlıklı, mo-
dern ve tam donanımlı ortamlarda 
spor yapmalarını mümkün kılan 
okullarda aynı zamanda sporun bir 
yaşam biçimi haline getirilmesi de 
hedefleniyor. Geçtiğimiz yaz 2 bin 
998 öğrencinin faydalandığı spor 
okullarına, bu sezon bin 493 genç 
devam ediyor.  Ekip ruhunun ön 
plana çıkartıldığı okullarda; futbol, 
basketbol, voleybol, tekvando, 
jimnastik, kick boks, tenis ve yüz-
me branşları mevcut. 

Sosyal belediyecilik örnekleri
İlçedeki işsizliğe çözüm getirmek 
ve işverenlerle iş arayan bireyler 
arasında bir köprü oluşturmak 
amacıyla kurulan ABİM – Ataşe-
hir Belediyesi İstihdam Merkezi, 
açılışı yapılan bir diğer yatırım 
projesi. İş arayan 10 bin kişinin 
özgeçmişinin yer aldığı bir CV ha-
vuzu, Ataşehir’de faaliyet göste-
ren işverenlere de ücretsiz olarak 
hizmet veriyor. Bugüne kadar 
yaklaşık 200 kişinin işe yerleştiği 
ABİM’e her türlü iş sahası için 
internet üzerinden ya da merkez-
lerden başvuru yapılabiliyor. 

Adıgüzel Meslek Yüksek Oku-
lu ile ortak bir proje de başlatan 
Ataşehir Belediyesi, ABİM’de 
meslek edindirme kursları da dü-
zenliyor. Bankacılık, Lojistik, Dış 
Ticaret Meslek Elemanı yetiştiren 
bu kurslarda halen 75 kişi eğitim 
görürken, eğitimlerini başarıyla 

tamamlayıp sertifika sahibi olan-
ların işe yerleşmeleri konusunda 
destek de sağlanıyor. 

İstanbul Kalkınma Ajansı ta-
rafından desteklenen Yeni Hayat 
Projesi, Ataşehir Belediyesi’nin 
sosyal belediyecilik adına attığı 
önemli adımlardan biri.  Proje, tüm 
toplumu risk altına alan ama özel-
likle genç nüfus için büyük bir teh-
like barındıran madde kullanımı ve 
bağımlılıkla mücadeleyi hedefliyor. 
Alanında uzman iki psikolog, bir 
sosyolog ve bir sosyal danışmanın 
görev yaptığı Yeni Hayat Projesi, 

bağımlılıkla mücadeleye yönelik 
eğitimlerin yanı sıra, psiko-drama 
faaliyetleri, hobi atölyeleri ve spor 
etkinlikleri de gerçekleştiriyor. 
Proje tek bir merkezle sınırlı değil. 
Ataşehir’deki kamu kurumları, 
okullar ve mahalleler bazında da 
çeşitli eğitim faaliyetleri sürdürülü-
yor. Yeni Hayat Projesi kapsamın-
da bir de çağrı merkezi bulunuyor. 
Madde kullanımı ve bağımlılık ile 
mücadelede bu bağımlılığa maruz 
kalanlarla birlikte ailelere de des-
tek ve danışmanlık verilirken, çağrı 
merkezleri de bu kapsamda ön 
hizmet veriyor.

    ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BATTAL İLGEZDİ    

‘Herkesin Belediye Başkanıyız’
Başkan İlgezdi açılışta yaptığı 

konuşmada hizmet merkez-
leri ve projeler hakkında bilgi 
verirken, imar sorununa da 
dikkat çekti:

“Sayın Genel Başkanımız 
Kemal Kılıçdaroğlu belediye 
başkanlarına hep ‘adil ve eşit 
olun’ dedi. Biz vatandaşlarımıza 
her zaman adil ve eşit davranı-
yoruz. Bizler seçilinceye kadar 
partilerden adayız, seçildikten 
sonra ise herkesin belediye baş-
kanıyız. Yedi farklı bölgedeki 
Ataevimizde bugüne kadar yedi  
yılda 98 bin 640 kişiye eğitim 
verdik. Genel Başkanımız bize 
‘kreş yapın, kadını eve mahkum 
etmeyin’ dedi. Biz de onu yap-

tık. 880 çocuğumuz kreşlerimi-
ze gidiyor. Ferhatpaşa Mahal-
lemiz sadece 440 oy aldığımız 
bir mahalle olmasına rağmen  
ayrım yapmadık, bir gençlik 
merkezi ve bir sağlık polikliniği 
açtık. Uyuşturucuyla mücadele 
için de Yeni Hayat Projesi’ni, 
İstanbul Kalkınma Ajansı ile 
birlikte gerçekleştirdik. Kısa 
sürede yüzlerce çocuğumuza 
psikolojik destek sağladık.

Biz asla yeşil alanları imara 
açmayacağımızın sözünü ver-
miştik. Şu ana kadar 1 milyon 
200 bin metrekare alana park 
yaptık. En büyük sıkıntımız 
imar. Artık kentimizin planları-
nın çıkmasını istiyoruz.”



16

AÇILIŞLAR

bir diğer kültür yatırımı. Kendisi 
de bir Ataşehirli olan yazar ve 
şair Ahmet Telli’nin ismini taşı-
yan kütüphane, yazarın da uğrak 
mekânlarından biri. Kütüphanenin 
rafları çocuklar için hikâye, roman, 
ansiklopediler, yetişkinler için ise 
roman, hikâye ve şiir kitaplarıyla 
dolu. Üyelik, ödünç kitap, bilgi-
sayar kullanımı, fotokopi, okuma, 
ders çalışma ve araştırma alanı gibi 
bir kütüphanede olması gereken 
tüm özellikler, her gün yüzlerce 
Ataşehirli’ye hizmet veren Ahmet 
Telli Kütüphanesi’nde mevcut. 
Ataşehir Belediyesi’ne ait 3 kütüp-
hanede 23 binin üzerinde kitap var 

ve bu sayı her geçen gün artıyor. 
 Kurulduğu günden bugüne 

dek sanatın, kültürün ve eğitimin 
yanında Ataşehir halkına kalite-
li ve ücretsiz sağlık hizmetleri 
sunmak için çalışmalarını aralıksız 
sürdüren Ataşehir Belediyesi, 26 
Kasım’da Ferhatpaşa Sağlık Polik-
liniği’nin de açılışını yaptı. Ataşe-
hir’de yaşayan tüm vatandaşlara, 
sigortalı ya da sigortasız olduğu-
na bakılmaksızın ücretsiz hizmet 
verilen merkezde; kadın-doğum, 
çocuk, dahiliye, ağız ve diş sağlığı 
hizmetleri sunuluyor. 200 metre-
karelik bir binada hizmet veren 
poliklinikte 3 uzman doktor, 2 diş 

hekimi, 2 yardımcı sağlık perso-
neli ve 3 yardımcı teknik personel 
görev yapıyor. 

Her Ataevi bir eğitim 
ve yaşam alanı 
Kadın ve erkek arasındaki sosyal 
ve ekonomik bağımlılığın yerini 
dayanışmanın aldığı ve her çocuk 
ve gencin becerilerini açığa çıkar-
tacak eğitim olanaklarına kavuş-
tuğu bir Ataşehir hedefi ile yola 
çıkan Ataevleri, açılışları yapılan 
bir diğer proje oldu.  Eğitimlerin 
tümünün ücretsiz olduğu Ataev-
leri, bugüne kadar 6 mahallede 
faaliyete geçti. Aşık Veysel, İnönü, 
Mustafa Kemal, Kayışdağı, Fer-
hatpaşa ve 30 Ağustos mahallele-
rinde yer alan Ataevleri’nde aynı 
zamanda kreş de mevcut. 

Kadınlara el sanatları, deri 
işlemeciliği, bilgisayar, makine 
nakışı, okuma-yazma gibi kursla-
rın verildiği Ataevleri’nde aynı za-
manda anne-çocuk-kadın sağlığı 
eğitimleri, psikolojik danışmanlık, 
kültürel geziler ve seminerler 
de düzenleniyor. Ataşehir Halk 
Eğitim Merkezi ile birlikte MEB 
onaylı bilgisayar, aşçılık, kuaförlük 
gibi meslek edindirme kursları da 
bu merkezlerde açılıyor. 

Ataevleri çocuklar ve gençler 
için de birer eğitim ve yaşam alanı. 
Halen 4 bin öğrenci ders destek 
ve etüt programlarına katılırken, 
600 öğrenci TEOG programın-
da Türkçe, Matematik, Fen ve 
Teknoloji, İngilizce, İnkılap Tarihi 
derslerine katılıyor. Ataevleri’nde-
ki oyun evlerinden ise 800 çocuk 
yararlanıyor. 

Ataşehirli çalışan ailelerin 
çocuklarının hayata hazırlanabile-
cekleri gibi aynı zamanda kaliteli 

Neşet Ertaş’ın son sazı
İçerenköy’de hizmete giren kültür merkezine 
ismi de verilen Neşat Ertaş’ın eline aldığı son 
saz, prodüktör Hasan Saltık tarafından Kemal 
Kılıçdaroğlu’na hediye edildi. Alttaki fotoğrafta 
ise, Ataşehir Belediyesi Meslek Edindirme 
Merkezi (ATAMEM) pastacılık kursiyeri Elif Çolak, 
Kılıçdaroğlu’na kendi yaptığı pastayı ikram ediyor.
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ve dolu dolu vakit geçirebilece-
keleri bir mekân olarak hazırlanan 
Fidan Kalpler Gündüz Bakım Mer-
kezi, 813 metrekare kapalı alana 
kurulu. Tam zamanlı ve 80 öğrenci 
kapasiteli merkezde; derslikler, 
oyun ve yemek salonları ve gü-
venli oyun oynayabilecekleri bir 
bahçe mevcut. Fidan Kalpler’de 
beş asıl ve beş yardımcı öğret-
men görev yapıyor. 

Hayata tutunmanın bir yolunun 
da spor olduğu gerçeğinden yola 
çıkan Ataşehir Belediyesi, bu ger-
çeğin hayat bulduğu Yaz-Kış Spor 
Okulları’nı da faaliyete geçirdi. 
Çocuk ve gençlerin sağlıklı, mo-
dern ve tam donanımlı ortamlarda 
spor yapmalarını mümkün kılan 
okullarda aynı zamanda sporun bir 
yaşam biçimi haline getirilmesi de 
hedefleniyor. Geçtiğimiz yaz 2 bin 
998 öğrencinin faydalandığı spor 
okullarına, bu sezon bin 493 genç 
devam ediyor.  Ekip ruhunun ön 
plana çıkartıldığı okullarda; futbol, 
basketbol, voleybol, tekvando, 
jimnastik, kick boks, tenis ve yüz-
me branşları mevcut. 

Sosyal belediyecilik örnekleri
İlçedeki işsizliğe çözüm getirmek 
ve işverenlerle iş arayan bireyler 
arasında bir köprü oluşturmak 
amacıyla kurulan ABİM – Ataşe-
hir Belediyesi İstihdam Merkezi, 
açılışı yapılan bir diğer yatırım 
projesi. İş arayan 10 bin kişinin 
özgeçmişinin yer aldığı bir CV ha-
vuzu, Ataşehir’de faaliyet göste-
ren işverenlere de ücretsiz olarak 
hizmet veriyor. Bugüne kadar 
yaklaşık 200 kişinin işe yerleştiği 
ABİM’e her türlü iş sahası için 
internet üzerinden ya da merkez-
lerden başvuru yapılabiliyor. 

Adıgüzel Meslek Yüksek Oku-
lu ile ortak bir proje de başlatan 
Ataşehir Belediyesi, ABİM’de 
meslek edindirme kursları da dü-
zenliyor. Bankacılık, Lojistik, Dış 
Ticaret Meslek Elemanı yetiştiren 
bu kurslarda halen 75 kişi eğitim 
görürken, eğitimlerini başarıyla 

tamamlayıp sertifika sahibi olan-
ların işe yerleşmeleri konusunda 
destek de sağlanıyor. 

İstanbul Kalkınma Ajansı ta-
rafından desteklenen Yeni Hayat 
Projesi, Ataşehir Belediyesi’nin 
sosyal belediyecilik adına attığı 
önemli adımlardan biri.  Proje, tüm 
toplumu risk altına alan ama özel-
likle genç nüfus için büyük bir teh-
like barındıran madde kullanımı ve 
bağımlılıkla mücadeleyi hedefliyor. 
Alanında uzman iki psikolog, bir 
sosyolog ve bir sosyal danışmanın 
görev yaptığı Yeni Hayat Projesi, 

bağımlılıkla mücadeleye yönelik 
eğitimlerin yanı sıra, psiko-drama 
faaliyetleri, hobi atölyeleri ve spor 
etkinlikleri de gerçekleştiriyor. 
Proje tek bir merkezle sınırlı değil. 
Ataşehir’deki kamu kurumları, 
okullar ve mahalleler bazında da 
çeşitli eğitim faaliyetleri sürdürülü-
yor. Yeni Hayat Projesi kapsamın-
da bir de çağrı merkezi bulunuyor. 
Madde kullanımı ve bağımlılık ile 
mücadelede bu bağımlılığa maruz 
kalanlarla birlikte ailelere de des-
tek ve danışmanlık verilirken, çağrı 
merkezleri de bu kapsamda ön 
hizmet veriyor.

    ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BATTAL İLGEZDİ    

‘Herkesin Belediye Başkanıyız’
Başkan İlgezdi açılışta yaptığı 

konuşmada hizmet merkez-
leri ve projeler hakkında bilgi 
verirken, imar sorununa da 
dikkat çekti:

“Sayın Genel Başkanımız 
Kemal Kılıçdaroğlu belediye 
başkanlarına hep ‘adil ve eşit 
olun’ dedi. Biz vatandaşlarımıza 
her zaman adil ve eşit davranı-
yoruz. Bizler seçilinceye kadar 
partilerden adayız, seçildikten 
sonra ise herkesin belediye baş-
kanıyız. Yedi farklı bölgedeki 
Ataevimizde bugüne kadar yedi  
yılda 98 bin 640 kişiye eğitim 
verdik. Genel Başkanımız bize 
‘kreş yapın, kadını eve mahkum 
etmeyin’ dedi. Biz de onu yap-

tık. 880 çocuğumuz kreşlerimi-
ze gidiyor. Ferhatpaşa Mahal-
lemiz sadece 440 oy aldığımız 
bir mahalle olmasına rağmen  
ayrım yapmadık, bir gençlik 
merkezi ve bir sağlık polikliniği 
açtık. Uyuşturucuyla mücadele 
için de Yeni Hayat Projesi’ni, 
İstanbul Kalkınma Ajansı ile 
birlikte gerçekleştirdik. Kısa 
sürede yüzlerce çocuğumuza 
psikolojik destek sağladık.

Biz asla yeşil alanları imara 
açmayacağımızın sözünü ver-
miştik. Şu ana kadar 1 milyon 
200 bin metrekare alana park 
yaptık. En büyük sıkıntımız 
imar. Artık kentimizin planları-
nın çıkmasını istiyoruz.”
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ÖZGÜR GÜVENÇÖZKAN HAKAN

Amatörlüğün çok ötesinde
Ataşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro-
su’nun başındaki deneyimli müzik adamı ve şef 
Mehmet Hulusi Yücebıyık da  Türk Halk Müziği 
Korosu’nu yöneten Ahmet Yakup da (üstteki 
fotoğraf), koro elemanlarının amatör olarak 
nitelendirilemeyeceğini söylüyor.

Ataşehir Belediyesi, hostesten 
doktora, emekliden işçiye, 
işadamından öğrenciye kadar 
hayatında müzik olmasını isteyen 
herkese kucak açıyor. Müziğe 
gönül vermiş insanlar, yaş sınırı 
olmaksızın Türk sanat müziği 
ve Türk halk müziği korolarına 
katılarak kendilerine yer bulabiliyor. 
2013 yılında kurulan korolar, hem 
mevcut kadrolarıyla çalışmalarına 
devam ediyor hem de yeni katılan 
üyelerle daha da büyüyor. Her yıl 
en az iki ücretsiz konser veren 
koro elemanları, haftanın bir günü 
yaptıkları provalarda adeta dünyayı 
unutuyorlar. Biz de her iki koronun 
provalarını ziyaret ettik ve koro 
üyelerinin heyecanını, tutkusunu 
yerinde gördük. 
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‘Bir müziği bir de Atatürk’ü çok sevdim’
çalmasını hem şarkıları öğretirdi. 
O zaman radyo, televizyon yok. 
Elektrik bile Cumhuriyet’in 10’ncu 
yılında geldi Kanlıca’ya. Onun için 
ben hep müzikle büyüdüm. Bir mü-
ziği, bir de Atatürk’ü çok sevdim... 
Küçükken dedemin yaptırdığı 
yalıda oturuyorduk. Facebook’ta 
yalının 2. katından denize atlar-
ken fotoğrafım var. Abimle benim 
sünnet düğünüm yapılıyordu. 
Bütün köy davetliydi. O zamanlar 
herkes birbirini tanırdı. Atatürk 
de Acar Motor ile Boğaz’da gezin-
tiye çıkmış... Karşı sahili takiben 
gelirken bizim oradaki ışıkları 

görünce burada yeni bir gazino 
mu açıldı, nedir diye yanaşın 

demiş. Bizim olduğumuz 
yere yanaştılar. Beni sün-

net entarisiyle aldılar, 
Atatürk’ün kucağına 
oturttular. Ben küçük 
olduğum için Ata-
türk’ün büyüklüğünü 

idrak edemiyorum. 
Adımı sordu. Yanın-
da doktoru vardı, 

Naki Bey. ‘Doktor 
Bey, çocukları 
yataktan aldık 
bir mahsuru 
var mı?’ dedi. 
Doktor bir 
mahsurun 
olmadığını söy-
ledi. Atatürk 
bana iltifat 
etti, çocukları 
zaten çok se-
verdi. ‘Çocuk-
lara bir hediye 

getiremedim’ dedi ve yaverini 
çağırdı. İş Bankası’na hitaben ‘İş 
Bankası Umum Müdürlüğü’ne...  
İmar Bankası memurlarından 
Bay Fuat Ramazanoğlu’nun oğlu 
Saha’ya 400 lira veriniz ve bana 
bildiriniz’ diye bir şey yazdı, 
imza atıp bize verdi. O zamana 
kadar çok neşeliydi Atatürk. 
Babam ‘Müsaade ederseniz ben 
bu parayı tahsil etmeyeceğim’ 
dedi. Atatürk’ün kaşları çatıldı. 
‘Para alınır harcanır fakat imza-
nız bizim için hep iftihar vesilesi 
olarak kalmalı. Onun için sizin 
bu yazdığınız emir yazısını elim-
den çıkarmak istemem’ dedi. 
Atatürk, aynı emri iki kez yazdı, 
‘Birini bankaya verirsiniz, diğeri 
siz saklarsınız o zaman’ dedi. 
İşte ben böyle güzel ve önemli 
anılara sahip bir insanım... Be-
nim hayatım Atatürk ve müzik... 
Yaşım 88 oldu ama hala müziği 
bırakmadım. Ataşehir Gönüllü-
leri Türk Sanat Müziği Korosu, 
Ataşehir Belediye Korosu ve Ne-
veser Musiki Topluluğu olmak 
üzere üç ayrı koroya gidiyorum. 
Bu korodan ve hocamızdan çok 
memnunuz. Çok şey öğretiyor 
bize. Öğrenmenin yaşı olmaz. 
Türk Sanat Müziği’ni o kadar çok 
seviyorum ki... Eşim hastalandı-
ğı için kendimi çok kötü hisse-
diyorum. Bu korolara katılarak 
en azından bir meşgalem olsun 
istiyorum. Korolara gelmesem 
üşütürdüm kafayı. Salı günleri 
Neveser’e, Çarşamba Ataşehir 
Gönüllüleri’ne, Perşembe akşamı 
da buraya geliyorum.”

“88 yaşındayım. 1937 senesi-
nin 17 Eylül’ünde doğdum. 

Biz dört göbek Kanlıcalıyız. 
Annem keman çalardı. Ben 
bebekken annem bana keman 
çalarmış, abim de beni kıskan-
dığı için deliye dönermiş. An-
nem sadece bu yüzden kemanı 
bırakmış. O keman bugün hala 
salonumda duruyor. Teyzem 
piyano çalardı, dayım da keman 
çalarmış. Kanlıca’da Santuri 
Hoca Ziya Bey vardı. Korosunu 
toplardı ve evlere müzik ziya-
feti sunmaya giderdi. Hem saz 

SAHA NUR RAMAZANOĞLU 
TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU

Ataşehir Belediyesi, pro-
fesyonel ekiplerle amatör 
müzisyenleri buluştu-

ruyor. Müziği bir yaşam biçimi 
olarak görenlerin elinden tutup 
sezon boyunca eğitiyor. Türk 
sanat müziği ve Türk halk müziği 

korolarında yetişen vatandaşlar, 
her yıl en az iki ücretsiz konser 
düzenleyerek yıl sonu hedeflerine 
ulaşıyor. Korolar haftanın bir günü 
prova yapıyor, bu provalarda 
adeta dünyayı unutuyorlar. Biz de 
Ataşehir Ekspres olarak ATAMEM 

ve Cemal Süreya Sergi ve Etkinlik 
Merkezi’nde  gerçekleşen pro-
valara katıldık. Türk Halk Müziği 
Korosu ve Türk Sanat Müziği 
Korosu’nun üyeleriyle tanıştık.

Şef Mehmet Hulusi Yücebıyık 
ve Arzu Yücebıyık yönetiminde 
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Türk Halk Müziği Korosu ilk kurulduğunda 60 
kişiymiş. Şef Ahmet Yakup, bu sayıyı 40-45’ler-

de tutmaya özen gösterdiklerini anlatıyor. Bu 
yılki başvuru sayısı ise 26.

2013 yılında seçmeler yapılarak 
kurulan Ataşehir Belediyesi Türk 
Sanat Müziği Korosu oldukça 
aktif bir koro. Koro, her yıl açtığı 
başvuruları değerlendiriyor, yeni 
sesleri bünyesine katarak yoluna 
devam ediyor. Ataşehir Beledi-
yesi bu koroyla hem yeni sesleri 
ülkeye kazandırıyor hem de gele-
neksel müziği yaşatıyor. Koronun 
başındaki ismi biraz tanıtalım. 
Şef Mehmet Hulusi Yücebıyık, 
19 yaşında Cumhurbaşkanlığı 
Korosu’nda ses sanatçılığına 
başladı. Yaklaşık 36 yıl koroda yer 
aldı. Altı yıl İTÜ Devlet Konserva-

RIFAT DOĞAN/
TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU 

‘Buraya koşa koşa geliyorum’

‘Koroyu ve hocamızı çok seviyorum’
 

“Üroloji doktoruyum. Ataşe-
hir’de yaşıyorum ve müziği 

çok seviyorum. Benim bu koroda 
üçüncü yılım. Müzikle bağım 
çok eskiye dayanıyor. Evvelden 
beri klasik Türk musikisiy-
le uğraşıyorum. Mızraplı ve 
yaylı tambur çalmayı öğrendim. 
Benim için terapi gibi bir şey. 
Ataşehir Belediyesi’ne buradan 
çok teşekkür ediyorum çünkü 
burada, bu koroda yer alan seç-
kin insanları bir araya getirdi 
ve çok kıymetli bir fırsat sundu. 
Hocalarımızdan çok ama çok 
memnunuz. Belediyemiz böyle 

insanları toplayıp hayatlarımızı 
renklendirdiği için çok mutlu-
yum. Türk sanat müziği, kendi 
öz müziğimiz. Buradaki hocala-
rımız bizlere sadece öz müziği-
mizi değil, çağı yakalayan tüm 
türleri gösteriyor. Onun dışında 
bu koroda yer alan insanlar 
kendi kendilerini de eğitiyor. 
Biz haftada bir gün buluşuyoruz. 
İnanın o gün koşa koşa buraya 
geliyorum. Ailem de buraya 
geldiğim için çok mutlu.”

“49 yaşındayım. Evliyim, iki 
çocuğum var. 2013’te emekli 

olduktan sonra ne yapacağım 
derdine düşmüştüm. Kurslar 
araştırıyordum. Yeni kurulmuştu 
buradaki koro, insanlar birbirini 

yeni yeni tanıyordu. Türküleri 
çok seviyordum, neden olmasın 
diye düşündüm ve gelip sınava 
girdim. Sınavdan sonra çağırdı-
lar. Ben koristim solist değilim 
diyorum hep. Sesimin güzel olup 
olmadığını bilmiyorum. Bildiğim 
bir şey var; bu koroyu ve hocamı-
zı çok seviyorum.”

CANAN ÜREGEN 
TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU
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‘Bir müziği bir de Atatürk’ü çok sevdim’
çalmasını hem şarkıları öğretirdi. 
O zaman radyo, televizyon yok. 
Elektrik bile Cumhuriyet’in 10’ncu 
yılında geldi Kanlıca’ya. Onun için 
ben hep müzikle büyüdüm. Bir mü-
ziği, bir de Atatürk’ü çok sevdim... 
Küçükken dedemin yaptırdığı 
yalıda oturuyorduk. Facebook’ta 
yalının 2. katından denize atlar-
ken fotoğrafım var. Abimle benim 
sünnet düğünüm yapılıyordu. 
Bütün köy davetliydi. O zamanlar 
herkes birbirini tanırdı. Atatürk 
de Acar Motor ile Boğaz’da gezin-
tiye çıkmış... Karşı sahili takiben 
gelirken bizim oradaki ışıkları 

görünce burada yeni bir gazino 
mu açıldı, nedir diye yanaşın 

demiş. Bizim olduğumuz 
yere yanaştılar. Beni sün-

net entarisiyle aldılar, 
Atatürk’ün kucağına 
oturttular. Ben küçük 
olduğum için Ata-
türk’ün büyüklüğünü 

idrak edemiyorum. 
Adımı sordu. Yanın-
da doktoru vardı, 

Naki Bey. ‘Doktor 
Bey, çocukları 
yataktan aldık 
bir mahsuru 
var mı?’ dedi. 
Doktor bir 
mahsurun 
olmadığını söy-
ledi. Atatürk 
bana iltifat 
etti, çocukları 
zaten çok se-
verdi. ‘Çocuk-
lara bir hediye 

getiremedim’ dedi ve yaverini 
çağırdı. İş Bankası’na hitaben ‘İş 
Bankası Umum Müdürlüğü’ne...  
İmar Bankası memurlarından 
Bay Fuat Ramazanoğlu’nun oğlu 
Saha’ya 400 lira veriniz ve bana 
bildiriniz’ diye bir şey yazdı, 
imza atıp bize verdi. O zamana 
kadar çok neşeliydi Atatürk. 
Babam ‘Müsaade ederseniz ben 
bu parayı tahsil etmeyeceğim’ 
dedi. Atatürk’ün kaşları çatıldı. 
‘Para alınır harcanır fakat imza-
nız bizim için hep iftihar vesilesi 
olarak kalmalı. Onun için sizin 
bu yazdığınız emir yazısını elim-
den çıkarmak istemem’ dedi. 
Atatürk, aynı emri iki kez yazdı, 
‘Birini bankaya verirsiniz, diğeri 
siz saklarsınız o zaman’ dedi. 
İşte ben böyle güzel ve önemli 
anılara sahip bir insanım... Be-
nim hayatım Atatürk ve müzik... 
Yaşım 88 oldu ama hala müziği 
bırakmadım. Ataşehir Gönüllü-
leri Türk Sanat Müziği Korosu, 
Ataşehir Belediye Korosu ve Ne-
veser Musiki Topluluğu olmak 
üzere üç ayrı koroya gidiyorum. 
Bu korodan ve hocamızdan çok 
memnunuz. Çok şey öğretiyor 
bize. Öğrenmenin yaşı olmaz. 
Türk Sanat Müziği’ni o kadar çok 
seviyorum ki... Eşim hastalandı-
ğı için kendimi çok kötü hisse-
diyorum. Bu korolara katılarak 
en azından bir meşgalem olsun 
istiyorum. Korolara gelmesem 
üşütürdüm kafayı. Salı günleri 
Neveser’e, Çarşamba Ataşehir 
Gönüllüleri’ne, Perşembe akşamı 
da buraya geliyorum.”

“88 yaşındayım. 1937 senesi-
nin 17 Eylül’ünde doğdum. 

Biz dört göbek Kanlıcalıyız. 
Annem keman çalardı. Ben 
bebekken annem bana keman 
çalarmış, abim de beni kıskan-
dığı için deliye dönermiş. An-
nem sadece bu yüzden kemanı 
bırakmış. O keman bugün hala 
salonumda duruyor. Teyzem 
piyano çalardı, dayım da keman 
çalarmış. Kanlıca’da Santuri 
Hoca Ziya Bey vardı. Korosunu 
toplardı ve evlere müzik ziya-
feti sunmaya giderdi. Hem saz 

SAHA NUR RAMAZANOĞLU 
TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU

Ataşehir Belediyesi, pro-
fesyonel ekiplerle amatör 
müzisyenleri buluştu-

ruyor. Müziği bir yaşam biçimi 
olarak görenlerin elinden tutup 
sezon boyunca eğitiyor. Türk 
sanat müziği ve Türk halk müziği 

korolarında yetişen vatandaşlar, 
her yıl en az iki ücretsiz konser 
düzenleyerek yıl sonu hedeflerine 
ulaşıyor. Korolar haftanın bir günü 
prova yapıyor, bu provalarda 
adeta dünyayı unutuyorlar. Biz de 
Ataşehir Ekspres olarak ATAMEM 

ve Cemal Süreya Sergi ve Etkinlik 
Merkezi’nde  gerçekleşen pro-
valara katıldık. Türk Halk Müziği 
Korosu ve Türk Sanat Müziği 
Korosu’nun üyeleriyle tanıştık.

Şef Mehmet Hulusi Yücebıyık 
ve Arzu Yücebıyık yönetiminde 

21

Ataşehirekspres
20 Kasım 2016

Türk Halk Müziği Korosu ilk kurulduğunda 60 
kişiymiş. Şef Ahmet Yakup, bu sayıyı 40-45’ler-

de tutmaya özen gösterdiklerini anlatıyor. Bu 
yılki başvuru sayısı ise 26.
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Sanat Müziği Korosu oldukça 
aktif bir koro. Koro, her yıl açtığı 
başvuruları değerlendiriyor, yeni 
sesleri bünyesine katarak yoluna 
devam ediyor. Ataşehir Beledi-
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neksel müziği yaşatıyor. Koronun 
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19 yaşında Cumhurbaşkanlığı 
Korosu’nda ses sanatçılığına 
başladı. Yaklaşık 36 yıl koroda yer 
aldı. Altı yıl İTÜ Devlet Konserva-
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üçüncü yılım. Müzikle bağım 
çok eskiye dayanıyor. Evvelden 
beri klasik Türk musikisiy-
le uğraşıyorum. Mızraplı ve 
yaylı tambur çalmayı öğrendim. 
Benim için terapi gibi bir şey. 
Ataşehir Belediyesi’ne buradan 
çok teşekkür ediyorum çünkü 
burada, bu koroda yer alan seç-
kin insanları bir araya getirdi 
ve çok kıymetli bir fırsat sundu. 
Hocalarımızdan çok ama çok 
memnunuz. Belediyemiz böyle 

insanları toplayıp hayatlarımızı 
renklendirdiği için çok mutlu-
yum. Türk sanat müziği, kendi 
öz müziğimiz. Buradaki hocala-
rımız bizlere sadece öz müziği-
mizi değil, çağı yakalayan tüm 
türleri gösteriyor. Onun dışında 
bu koroda yer alan insanlar 
kendi kendilerini de eğitiyor. 
Biz haftada bir gün buluşuyoruz. 
İnanın o gün koşa koşa buraya 
geliyorum. Ailem de buraya 
geldiğim için çok mutlu.”

“49 yaşındayım. Evliyim, iki 
çocuğum var. 2013’te emekli 

olduktan sonra ne yapacağım 
derdine düşmüştüm. Kurslar 
araştırıyordum. Yeni kurulmuştu 
buradaki koro, insanlar birbirini 

yeni yeni tanıyordu. Türküleri 
çok seviyordum, neden olmasın 
diye düşündüm ve gelip sınava 
girdim. Sınavdan sonra çağırdı-
lar. Ben koristim solist değilim 
diyorum hep. Sesimin güzel olup 
olmadığını bilmiyorum. Bildiğim 
bir şey var; bu koroyu ve hocamı-
zı çok seviyorum.”

CANAN ÜREGEN 
TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU
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tuvarı’nda öğretim üyeliği yaptı. 
Üç yıldır Ataşehir Belediyesi Türk 
Sanat Müziği Korosu’nun başında 
olan Yücebıyık, koronun beşin-
ci konserini verdiğini söylüyor: 
“Buradaki öğrencilerimizle biz 
aynı zamanda arkadaşız. Koronun 
en güzel tarafı bu. Koromuzu 
oluşturan insanların kültür ve 
eğitim düzeyi iyi. Hepsi de Türk 

Sanat Müziğine gönül vermiş. O 
kadar farklı meslekte insan var ki 
anlatamam... Doktorlar, avukatlar, 
bankacılar, belediye çalışanları, 
üst düzey yöneticilerimiz var 
koroda. Koroda yer almak için 
Sarıyer’den gelen diyaliz hastası 
bir arkadaşımız bile var. Koromuz-
da toplam 70 öğrenci bulunuyor. 
Önümüzdeki yıl ekibe 20-30 kişi 

daha katılabilir. Yıllardır bu işin 
içindeyim; doğrusunu söylemek 
gerekirse bu koro, normal bir 
amatör koronun çok üstünde bir 
performans gösteriyor. Herkes bu 
işe çok emek harcıyor.”

Yücebıyık, pop müziğin hakim 
olduğu bir dünyada Türk sanat 
müziğinin zamana direnebilen bir 
tür olduğunu düşünüyor: “Duygu 

‘Öğrenmenin 
sınırı yok!’

“Ağır vasıta şoförlüğünden 
emekliyim, 62 yaşındayım. 

Emekli insanların sosyalleş-
me alanları kısıtlı. Bu yüzden 
Ataşehir Belediyesi’nin halka 
sunduğu bu güzel imkandan 
yararlanmak istedim. Koroda 
ikinci yılım. Ben eski mahal-
li sanatçıyım aynı zamanda. 
Senelerden beri bu sanatı icra 
etmeye çalışıyorum. Özellikle 
taşradan gelen insanlar, bu işin 
eğitimini alabilmek için özlem 
çekerler. Bende de öyle oldu. 
Çünkü halk müziği alanında 
saha iyice daraldı. Ben bağlama 
çalıyorum. Hocamız çok bilgili, 
birikimli biri. Benim için bu-
lunmaz bir fırsat. Öğrenmenin 
sınırı yok.”

“46 yaşındayım. Ev kadınıyım. 
Banka ve özel sektörde eği-

timci ve yönetici olarak çalıştım. 
Türküleri zaten evvelden beri 
seviyordum. Sıkıntılarımdan bir 
nebze arınmak için türkülere 
tutunmak istedim. Burayı geçen 
yıl duydum ve hemen katıldım. 
Bir hobim olsun diye gelmiştim 
ama hayatımın en önemli parça-
sı haline geldi bu koro. Türküler 
sayesinde Anadolu’yu tanıma 
fırsatı da buldum. Öfkeyi,  acıyı, 
isyanı, mutluluğu türkülerde 
yaşıyorum. O yüzden Ataşehir 
Belediyesi’nin bu korosu ruhu-
ma ilaç oldu.”

ALİ ALKAN 
TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

‘Ruhuma ilaç oldu’

YETER YILDIRIM 
TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

‘Türküler bizim
 özümüz’
“Malatya, Arguvanlıyım. 

Emekli öğretmenim. Öğret-
men okulu mezunuyum. Dedem 
çok güzel saz çalıp türkü söyler-
di, babamın da sesi güzeldi. Kü-
çükken Aşık Mahzuni’yi, Neşet 
Ertaş’ı dinler, türkü söylerdim. 
Öğretmen okulunda da saza 
başladım. Amatörce çalıyordum. 
11 yıl Validebağ Öğretmenler 
Korosu’nda yer aldım. Dört  yıl-
dır da buradayım. Belediyemizin 
açtığı koro hoşumuza gitti, bu-
raya geldik. Ben saz çalıp türkü 
söylüyorum. Koroda çalışmak 
insanı yeniliyor.” ALİ NAKİ EFE 

TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU
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yoğunluğu ve sanat kalitesi çok 
yüksek olan eserler zamana karşı 
direniyor ve aynı zamanda milli 
kimliğimizin bir parçası olarak da 
varolmaya devam ediyor. Türk 
sanat müziğinde de böyle bir 
özellik var. Koromuzu oluşturan 
insanlar belirli bir yaş düzeyinin 
üstünde. Zaten Türk sanat müzi-
ğini anlamak ve duygu bütünlü-
ğünü sağlamak için biraz olgunluk 
gerekiyor. Çok genç olduğunuz 
zaman genellikle popüler kültü-
rün etkisinde kalıyorsunuz. Zaman 
geçip de orta yaşa doğru gel-
meye başlayınca sanat müziğinin 
kendimize ait bir müzik olduğunu 
ve duygularımızı daha iyi ifade 
ettiğini anlıyoruz.”

Ataşehir Belediyesi’nin Türk 
Halk Müziği Korosu’nun başındaki 
isim olan Ahmet Yakup da ekibini 
canla başla çalıştıran şeflerden 
biri. “Bizim coğrafyamızda unutu-
lan, bu işe gönül vermiş insanlarla 
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‘Ataşehir Belediyesi’ne minnettarız’

‘Koroda 
dördüncü yılım’

“Uzun zamandır Ataşehir’de 
yaşıyorum. Tıp doktoruyum. 

Sanat müziğine karşı her zaman 
büyük ilgim vardı. Lise yıllarım-
da birkaç koroya da katılmıştım. 
Sesim çok iyi değildi ama müzik 
kulağımın olduğu söylenirdi. 
Lisenin ardından tıp fakül-
tesinde okurken 
de bir koroya 
katılmayı 
amaçla-
dım, ama 
olmadı. 
Çünkü 
vaktim 
yoktu. 
Müzikten, 
korodan 
bir şekilde 
uzak kaldım... 
Emekli olduk-
tan sonra kendi-
me hemen bir ud 

aldım. Kendi kendime çalmasını 
öğrendim. Sonra bir gün bir ilana 
rastladım. Afişteki ilanda Ataşe-
hir Belediyesi’nde bir sanat mü-
ziği korosunun kurulacağından 
bahsediliyordu. Tamam dedim, 
bu iş tam benlik. Gittim başvur-
dum. Sonra seçmeler yapıldı. İki 
senedir buradayım. Kulağımın 
iyi olduğunu söyledim ya, sesimi 
terbiye etmesini de bu koroda 

öğrendim. Hocamız no-
talara düzgün basma-

yı da çok iyi öğretti. 
Buradaki insanlar 

çok renkli. Herkes 
bir şeyler öğrenmek için 

gayet hevesli, gayretli ve uyum-
lu. Ben buradaki ortamı gördük-
ten sonra 78 yaşındaki annemi 
de koroya getirmeye başladım. O 
da çok mutlu çünkü sosyalleşme 
olanağı buldu. Ataşehir Beledi-
yesi’ne minnettarız.”

“46 yaşındayım, ev kadınıyım. 
Buraya iki vasıtayla Ümrani-

ye’den geliyorum. Bu bir hastalık 
adeta, başlayınca bırakamıyor-
sunuz. Çok eskiden beri haya-
tımda vardı Türk halk müziği... 
16-17 yaşında bir hocam beni 
yönlendirmişti ama uzun soluklu 
olmamıştı maalesef. İki oğlumu 
büyüttükten sonra içimdeki 
halk müziği sevgisi depreşti ve 
kendimi burada buldum. Şimdi 
türküsüz olamıyorum; yemek 
yemek, su içmek gibi bir şey oldu 
artık. Bağlama da çalıyorum. Bu-
rada dördüncü yılım. Konserlere 
çıkmak, sahnede olmak güzel bir 
duygu. Sanat değeri yüksek bir 
türküyü okuyup layıkıyla ortaya 
koymak insana haz veriyor. Başka 

ilçede yaşayan biri olarak Ata-
şehir Belediyesi’nin bu ve bunun 
gibi sosyal projelerini kıskanma-
mak elde değil.”

ŞERİFE SOYDEMİR 
TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU
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Üç yıldır Ataşehir Belediyesi Türk 
Sanat Müziği Korosu’nun başında 
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tür olduğunu düşünüyor: “Duygu 
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Emekli insanların sosyalleş-
me alanları kısıtlı. Bu yüzden 
Ataşehir Belediyesi’nin halka 
sunduğu bu güzel imkandan 
yararlanmak istedim. Koroda 
ikinci yılım. Ben eski mahal-
li sanatçıyım aynı zamanda. 
Senelerden beri bu sanatı icra 
etmeye çalışıyorum. Özellikle 
taşradan gelen insanlar, bu işin 
eğitimini alabilmek için özlem 
çekerler. Bende de öyle oldu. 
Çünkü halk müziği alanında 
saha iyice daraldı. Ben bağlama 
çalıyorum. Hocamız çok bilgili, 
birikimli biri. Benim için bu-
lunmaz bir fırsat. Öğrenmenin 
sınırı yok.”

“46 yaşındayım. Ev kadınıyım. 
Banka ve özel sektörde eği-

timci ve yönetici olarak çalıştım. 
Türküleri zaten evvelden beri 
seviyordum. Sıkıntılarımdan bir 
nebze arınmak için türkülere 
tutunmak istedim. Burayı geçen 
yıl duydum ve hemen katıldım. 
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ALİ ALKAN 
TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU
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YETER YILDIRIM 
TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU
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yoğunluğu ve sanat kalitesi çok 
yüksek olan eserler zamana karşı 
direniyor ve aynı zamanda milli 
kimliğimizin bir parçası olarak da 
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‘Ataşehir Belediyesi’ne minnettarız’

‘Koroda 
dördüncü yılım’
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Çünkü 
vaktim 
yoktu. 
Müzikten, 
korodan 
bir şekilde 
uzak kaldım... 
Emekli olduk-
tan sonra kendi-
me hemen bir ud 

aldım. Kendi kendime çalmasını 
öğrendim. Sonra bir gün bir ilana 
rastladım. Afişteki ilanda Ataşe-
hir Belediyesi’nde bir sanat mü-
ziği korosunun kurulacağından 
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ŞERİFE SOYDEMİR 
TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU



KOROLAR

halk müziği kültürünü yaşatmak, 
o değerleri şehir kültürüne ta-
şımak, gençlere ulaştırmak gibi 
amaçlarımız var” diyen Yakup, 
korodaki kadronun dışında sürekli 
gelip giden, koroyla bütünleşmek 
isteyen birçok insanın varlığından 
da bahsediyor: “Sadece bu yıl 
koromuza katılmak için 26 kişi 
daha başvurdu. Bu, çok iyi bir 

sayı. Olabildiğince koromuzu ge-
nişletmeye çalışıyoruz ama genel 
uyum ve dengeyi de gözetiyoruz. 
Bu anlamda küçük bir eleme 
sürecimiz de mevcut. Kriterlerin 
en önemlisi, bu işe gönül vermiş 
olmak. Repertuarımızda 1,5 oktav 
gibi çok geniş aralıklı eserler var. 
Dolayısıyla o sese sahip olan, 
tınısı, tansiyonu, rengi olan, çok 

fazla sağlık sorunu olmayan, toplu 
söyleme tecrübesine sahip olan 
insanları seçiyoruz.”

Türk Halk Müziği Korosu ilk 
kurulduğunda 60 kişiymiş. Şef 
Ahmet Yakup, bu sayıyı 40-45’ler-
de tutmaya özen gösterdiğini 
anlatıyor: “Son konserimizi geçen 
yıl 42 kişiyle verdik. Bu yıl da 45-
50’yi zorlarız. Bu insanlara amatör 
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‘Müzik denince akan sular durur’

‘Anne-kız birlikte geliyoruz’

“Özel sektörde finansman 
müdürüyüm, yönetim kurulu 

üyesiyim, idare meclisi üyesiyim. 
Gördüğünüz gibi birçok işi aynı 
anda yürütmem gerekiyor... Nor-
mal bir günde bu iş yoğunluğunda 
ancak akşam saat 22.00’de evde 
olabiliyorum. Ama müzik denince 
akan sular duruyor. Bizim koroya 
gelebilmek için bir sürü fedakar-
lık yapıyorum. Provalarımızın 
yapıldığı gün, bütün işleri düzen-
leyip erkenden yola çıkıyorum. 
Zincirlikuyu’dan buraya geli-
yorum. Daha önce başka müzik 
korolarında da bulundum. Ancak 

bizim koro gerçekten bambaşka... 
Hem hocalarımızın kalitesi, hem 
katılımcıların kalitesi beni buraya 
çekti. Bu sene dördüncü yılım. 
Müzik benim için bir tutku zaten 
ama onun da ötesinde burada 
farklı bir çekim hissediyorum. 

Eşimin müzikle ilgisi yok 
ama benim bu çabamı çok takdir 
ediyor, konserlerimizde beni hiç 
yalnız bırakmıyor, bu anlamda 
çok şanslıyım. Buraya gelen 
insanlarla büyük dostluklarımız 
da oluştu. Artık dışarıda da gö-
rüyoruz. Birlikte müzik geceleri 
düzenliyoruz.”

MERAL ÖZERTİK
TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU

Asuman Kasarcı, iki yıl önce 
koronun ilanlarını görür 

görmez kızı Seda’yla birlikte 
çalışmalara katılmaya başlamış. 
Kızının sesinin kendisinden daha 
güzel olduğunu söyleyen Asu-
man Hanım, duygularını “Türk 
sanat müziğini çok seviyorum. 
Benim için bir yaşam tarzı sanki. 
Dinlerken her şeyi, bütün dertle-
rimi unutuyorum. Konserler de 
çok heyecanlı ve coşkulu oluyor. 
Herkes beğenip alkışlayınca 
biraz gururumuz da okşanıyor” 
diye anlatırken, kızı Seda Hanım 
şunları söylüyor: “Ben hostesim. 
Annem, Ataşehir’de yaşıyor; ben 
Halkalı’da oturuyorum. Annem 

koro için asılan ilanları görmüş, 
gidelim dedi. O günden beri 
birlikte geliyoruz. İşim dolayı-
sıyla havaalanına yakın olmam 
gerekiyor ama orada bulduğum 
musiki cemiyetinden hiçbir 
verim alamadım. Ama buradan 
iki senedir ayrılamıyoruz. 
Hocalarımız hem disiplinli 
hem de çok tatlı insanlar. On-
ların pozitif enerjisi herkese 
yansıyor. 36 yaşındayım ve 
herkes bana niye böyle bir 
koroya gittiğimi soruyor. Yaş 
hiç önemli değil ki, buradaki 
herkesi çok seviyorum. Yeni 
evlendim, eşim müzik faaliyetle-
rime karışmıyor.” 

 ASUMAN KASARCI / SEDA KASARCI İSKAR 
TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU

Ataşehirekspres
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deniyor ama o kadar profesyo-
nelce ve aşkla bu işi yapıyorlar 
ki anlatamam... Burada kendi 
kimliklerini bulduğunu söyleyen 
çok insan var. Koro, söyleyen ve 
hoca üçgeni arasında zaten güven 
bağının kurulmuş olması gerekiyor. 
Ben bu bağın bu koroda kuruldu-
ğunu düşünüyorum. Burada adeta 
aile gibiyiz. Provalara gelemediği 
zaman kendisini mahcup hisseden, 
elinden geldiğince katkı sunmaya 
çalışan bir topluluk varsa elinizin 
altında, bu iş tamam demektir. 
Yemek yapıp getirenden, kıyafet 
hazırlayana kadar böyle bir kolektif 
durum oluşmuş durumda. Bu beni 
de fazladan motive eden bir şey.”
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‘Evde birlikte çalıp söylüyoruz’

‘Müzik benim arkadaşım’

Koro çalışmalarına dört yıldır 
eşi Musa Ateş’le birlikte 

katılan 48 yaşındaki Leyla Ateş, 
kocasıyla aralarında rekabet 
olmadığını anlatıyor: “Tek karı 
koca gelen biziz. Kendi aramızda 
rekabet yok, o çalıyor ben söylü-
yorum. Daha önceden de birçok 
koroya gittik. Türkü söylemeyi 
seviyorum. Söylerken rahatlıyo-
rum. Burada arkadaş ortamımız 
da çok güzel. Dertlerimizi hüzün-
lerimizi paylaşıyoruz.”

Erzincanlı olan ve ortaokul-

dan beri bağlama çalan Musa 
Ateş ise şunları söylüyor: “Eşimle 
geçen sene düet yaptık koroda. 
‘Mecnunum Leylamı Gördüm’ 
türküsünü beraber seslendirdik. 
Eşimin adı da Leyla. Evde de çalıp 
söylüyoruz. Bazen arkadaşları-
mıza mini konserler veriyoruz. 
Üç kızımız var. Koroda olmamız 
çocuklarımın da hoşuna gidiyor. 
Sene sonunda hepsi konserleri-
mize geliyorlar. Bilhassa küçük 
kızım çok meraklı. Bağlama kur-
suna gitmeye hevesleniyor.”

“Ataşehir’de yaşıyorum. Beşik-
taş Belediyesi’nde çalışıyorum. 

Kentsel Dönüşüm Müdürü’yüm. 
40 senedir hizmet veriyorum. 
Burayı, Ataşehir Belediyesi’nin 
vatandaşlara gönderdiği telefon 
mesajıyla buldum. Yedi yaşından 
beri müzikle ilgileniyorum. Abim 
İTÜ’de nefesli sazlar hocasıdır. 
Aileden gelen bir şey. Araya bir 
şeyler giriyor bazen müzikten 
uzaklaşıyoruz ama kopamıyoruz. 
Hem bağlama çalıyorum hem 

de söylüyorum. Hemen hemen 
bütün türküler repertuarımda 
var. Cebimde mızıkayla geze-
rim. Çalarım, mırıldanırım. Ama 
son zamanlarda gençlerin kendi 
müziğimizden uzaklaştığını gö-
rüyorum. Emekli olduktan sonra 
Türk Sanat Müziği korosuna da 
gideceğim. Son konserimizde bir 
Kerkük türküsü söyledim. Çünkü 
ağır makamları seviyorum. Mü-
ziğin benim arkadaşım olduğuna 
inanıyorum.”

LEYLA - MUSA ATEŞ 
TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

COŞKUN TARLABAŞI 
TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU
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SEMA HOŞDAN

GERİ DÖNÜŞÜM 
FİLM OLUYOR

Ataşehir Belediyesi, 
özellikle çocuklara 
çevre bilincini aşılamak, 
bu konuda farkındalık 
yaratmak amacıyla çok 
özel bir film hazırlıyor. 
Günlük hayatımızda 
kullandığımız cam, 
elektronik atık gibi 
materyallerden 
çocukların beğeneceği 
karakterlerin yaratıldığı 
10 dakikalık kısa filmde 
her bir karakter doğadaki 
yerini, geri dönüşümünü 
anlatıyor ve çocuklara 
eğlenceli bilgiler sunuyor. 
Stop-motion tekniğiyle 
hazırlanan bu filmin 
Türkiye’de örneği yok. 
Ataşehir Ekspres, filmi 
hazırlayan ekibi ziyaret 
etti, vizyon öncesi filmin 
bütün ayrıntılarını 
yerinde inceledi.

!
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Çevre, insanların ve diğer 
canlıların yaşamları boyun-
ca ilişkilerini sürdürdükleri 
ve karşılıklı olarak etkileşim 

içinde bulundukları ortamların ta-
mamıdır. Belki sadece bu yüzden 
insanlara çevre bilincini küçük 
yaşlarda aşılamak, onları çevreyi 
seven insanlara dönüştürmek 
gerekiyor. Zira dünyamız giderek 
yaşanmaz bir yer haline geliyor... 
Hep beraber el vermek, mavi 
gezegeni kurtarmak için çocuk-
larımızı en iyi şekilde yetiştirmek 
zorundayız. Ataşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü bu anlamda önemli bir 
işe imza attı. Çocuklara çevre 
bilincini aşılamak amacıyla çok 
özel bir projeyi hayata geçiriyor. 
Stop-motion tekniği kullanılarak 
hazırlanacak 10 dakikalık bir film 
için kollar sıvandı, tüm hazırlıklar 
yapıldı ve çekimlere başlandı... 
Sadece çocukların değil yetişkin-
lerin de merakla beklediği film, 
yakında tüm Ataşehir’de gösteri-
me giriyor.

Ataşehir Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Hışman, film 
için “İnsanlarda geri dönüşümle 
ilgili farkındalık yaratmak ve dav-
ranış alışkanlıklarını değiştirmek 
istiyoruz” diyor. Filmin daha ger-
çekçi görünmesi için stop-Notion 
tekniğinin kullanıldığını söyleyen 
Hışman, “Geri dönüşümü çocuk-
lara, çocukların dilinden anlat-

mayı amaçladık. Bunu 

Her şey elle hazırlanıyor
Geri dönüşümün anlatılacağı filmdeki hemen 
her şey elle hazırlanmış. Ekip, doğadan        
toplanan kuru yaprak ve dalları birleştirip 
minik ağaçlar haline getirmiş. Yüzeyler için 
kuru çimler toplanıp boyanmış. Şişeleri özel 
silikon malzemelerine döküp, cam gibi görün-
mesi için özel reçine kullanmışlar.

da 3D çizgi film olarak değil 
stop-motion tekniğiyle çekmeyi 
plandık. Çünkü Oscar’a aday 
olan bütün filmler daha gerçek-
çi göründüğü için bu teknikle 
çekiliyor. Biz bu işi yurtdışından 
bir firmaya değil bir Türk firması-
na verdik. Filmde bütün hikayeyi 
çocukların dilinden anlatmayı 
seçtik. Hatta çocukların evlerde 
oynadıkları oyuncakları bile işin 

    TAN EREL - PROJE YÖNETİCİSİ    
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“Resim bölümü mezunuyum ve 
resim öğretmenliği yapıyorum. 

Bu projeye başlarken bütün ekip 
toplandık ve binlerce stop-motion 
filmi örneği izledik. İzledikçe daha 
çok istek duyduk. Türkiye’de ya-
pılmayışı ve ne kadar çok emekle 
ortaya çıktığını gördükçe daha da 
heyecanlanarak çalışmaya devam 
ettik. Projenin art direktörü ola-
rak bana bütün sahneler anlatıldı. 
Ben de tüm sahneleri çizerek 
tasarladım. Bu süreç 10 gün kadar 
sürdü. Daha sonra bunların üç 
boyutlu olarak tasarlanması vardı. 
Dekorları oluşturmaya başladık. 
Toplam 18-20 kadar sahne vardı 
ve her sahnenin parçalarını tek 
tek bire bir modelleyerek çalıştık. 
Bunların hepsi dekor olarak yer-
leştirilecek ve kahramanlarımızın 

her bir hareketi tek tek çekilerek 
fotoğraflanacak. Sonra bunlar 
montajlanarak filme dönüşecek. 
Mesela fabrikanın içinde küçücük 
bir tezgahın üzerindeki bilgisaya-
rın tuşuna kadar detaylıca yaptık. 
Bir maketi yaptıktan sonra kendi 
elimizdeki basit kameralarla çekip 
eksiklerini görmeye çalışıyoruz. 
Çünkü bir hayali üç boyutlu olarak 
somutlaştırmaya çalıştırıyoruz. 
Bu işe soyunurken dış dünyada 
olan her şeyi mercek altına aldık. 
Filmimiz yakında izleyiciyle bulu-
şacak. Ben senaryoya göre sahne-
lerde dekor nasıl olacak, ağaçlar 
nerede duracak, kahramanlar na-
sıl hareket edecek bunları tasar-
ladım. Sahnelere ve açılara göre 
dekorları yerleştirdim. Gerçekten 
mükemmel bir iş çıktı. Bu filmin 

okullarda gösterilecek olması bizi 
daha da heyecanlandırıyor. Uma-
rız herkes beğenir.”

‘Binlerce stop-motion film izledik’

içine kattık. Çünkü çocuklar ken-
dilerine yakın malzemeleri hiçbir 
zaman unutmuyor” diyor.

Film, kısa bir süre sonra 
Ataşehir’deki tüm okullarda ve 
AVM’lerde ve çeşitli sosyal plat-
formlarda gösterilecek. Hışman, 
“Çevre eğitiminin çocuklardan 
başlaması gerekiyor. Çünkü onlar 
öğrendiklerini aileleriyle payla-
şıyorlar. Bir de biz istiyoruz ki 
çocuk bu filmi aldığı zaman evde-
ki DVD’de izlesin ve ailesini bir 
şekilde bu işin içine soksun. Çün-
kü insanlara ‘Haydi geri dönüşüm 
malzemelerini kumbaralara atın’ 
dediğinizde bunu kolay yapmı-
yorlar. Çevre bilincini oluşturacak 
etkinlikleri, eğlenceli bir şekilde 
çocuğu da kullanarak yapmanız 
çok daha etkili” diyor.

Filmi hazırlayan, beş yıldır 

geri dönüşümle ilgili çalışmalar 
yapan Marion İletişim Danışman-
lık firması. Şirket yöneticilerinden 
Tan Erel, sadece bir cam şişenin 
geri dönüştürülmesi halinde bir 
bilgisayarı 20 dakika çalıştıracak 
kadar enerjiden tasarruf edildiği-

Minyatür cam fabrikası
Camın geri dönüşümünün anlatıldığı bölüm 
için özel izinle Şişe-Cam’ın Yenişehir’deki 
fabrikasına giden film ekibi, fabrikadaki tüm 
makinelerin fotoğraflarını çektikten sonra 
hepsinin minyatürünü tek tek yapmış.

      HATİCE ÖĞÜT / ART DIREKTÖR     
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malzemelerini kumbaralara atın’ 
dediğinizde bunu kolay yapmı-
yorlar. Çevre bilincini oluşturacak 
etkinlikleri, eğlenceli bir şekilde 
çocuğu da kullanarak yapmanız 
çok daha etkili” diyor.

Filmi hazırlayan, beş yıldır 

geri dönüşümle ilgili çalışmalar 
yapan Marion İletişim Danışman-
lık firması. Şirket yöneticilerinden 
Tan Erel, sadece bir cam şişenin 
geri dönüştürülmesi halinde bir 
bilgisayarı 20 dakika çalıştıracak 
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Minyatür cam fabrikası
Camın geri dönüşümünün anlatıldığı bölüm 
için özel izinle Şişe-Cam’ın Yenişehir’deki 
fabrikasına giden film ekibi, fabrikadaki tüm 
makinelerin fotoğraflarını çektikten sonra 
hepsinin minyatürünü tek tek yapmış.

      HATİCE ÖĞÜT / ART DIREKTÖR     
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ni söylüyor. Bunun da hem Türki-
ye ekonomisi hem de çevre için 
ne kadar önemli olduğunun altını 
çiziyor: “Biz filmin çocuklar için 
çok faydalı olacağına inandık. 
Bunun için iyi bir senaryo hazır-
ladık. Oyuncakları da işin içine 
kattık ama malzemelerin yüzde 
90’ını elde yapmaya karar verdik. 
Bu şu demek, animasyon filmin-
de göreceğiniz her şeyi elde 
hazırladık. Geri dönüşümün an-
latılacağı filmde yer alan ağaçlar-
dan cam şişelere kadar her şeyi 
tek tek ele aldık. Şişeleri özel 
silikon malzemelerine döktük. 

Cam gibi görünmesi için özel 
reçine kullandık. Mesela doğada 
geçen sahneler için arkadaşları-
mız ormana gitti. Kuru yapraklar, 
dallar topladı. Bunları tek tek 
birleştirerek ağaç haline getirdi. 
Bütün yüzeyler için kuru çimler 
toplanıp boyandı. Camın geri 
dönüşümünü anlatmak için özel 
izinle Şişe-Cam’ın Yenişehir’deki 
fabrikasına gittik. Fabrikanın için-
deki tüm makinelerin fotoğrafla-
rını çektik ve bunların minyatürü-
nü ellerimizle yaptık. Karakterler 
için de özel bir silikon malzeme 
kullanıp yine elde hazırladık. 

Fabrikalara gidip,  gerçek neyse 
onu görüp yapmak, izleyenlere 
bütün duyguyu hatasız vermek 
zorundayız. Türkiye’de aslında bu 
şekilde stop-motion film yapıl-
mıyor. Böyle bir işi alan firma 
yurtdışına senaryoyu yolluyor. 
Filmin tamamını birkaç trilyonluk 
bütçelerle yurtdışında yaptırıp 
alıyor. Böyle bir filmi Türkiye’de 
ilk defa Ataşehir Belediyesi bir 
Türk firmayla çalışarak yaptı.”

11 kişilik film ekibi senaryo-
yu hazırladıktan sonra bütün 
sahneleri çizdi. Sahneler tek tek 
hazırlanıp kameraya alındı. Film-
de göreceksiniz zaten, bir evin 
içindeki buzdolabından, plastik 
fabrikasındaki bir plastiğe kadar 

İlk hedef çocuklar
Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Hışman, film için “İnsanlarda geri dönüşümle 
ilgili farkındalık yaratmak ve davranış alışkan-
lıklarını değiştirmek istiyoruz” diyor ve öncelikli 
hedef kitlelerinin çocuklar olduğunu söylüyor.

“Ben fotoğrafçıyım. Bu proje 
bize geldiğinde hepimiz çok 

heyecanlandık. Çünkü Türkiye’de 
pek yapılmayan bir işe koyulduk. 
Benim yüküm de diğer arkadaş-
larım kadar ağır. Bunu biliyorum. 
Ben projenin çekim kısmıyla ilgi-
leniyorum. Bir stüdyo kurduk ve 
elimizde olan tüm malzemelerin 
her hareketini tek tek çekeceğim. 

Basit gibi görünebilir ama zor. Bu 
iş için öncesinde story-boardlar 
hazırladık. Sonra onları tek tek fo-
toğraflamaya çalıştık. Daha sonra 
bu karelerin tümü birleştirilecek. 
Ardından gerekli olan ses efekt-
leri eklenecek. Her milimetrik 
hareket kayıt altına alınacağı için 
bu iş biraz beni zorladı ama ortaya 
çok iyi bir iş çıktı.”

‘Her milimetrik hareketi çektim’
    ELİF BAŞTAŞ /PROJE KOORDİNATÖRÜ     
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çok faydalı olacağına inandık. 
Bunun için iyi bir senaryo hazır-
ladık. Oyuncakları da işin içine 
kattık ama malzemelerin yüzde 
90’ını elde yapmaya karar verdik. 
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dallar topladı. Bunları tek tek 
birleştirerek ağaç haline getirdi. 
Bütün yüzeyler için kuru çimler 
toplanıp boyandı. Camın geri 
dönüşümünü anlatmak için özel 
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fabrikasına gittik. Fabrikanın için-
deki tüm makinelerin fotoğrafla-
rını çektik ve bunların minyatürü-
nü ellerimizle yaptık. Karakterler 
için de özel bir silikon malzeme 
kullanıp yine elde hazırladık. 

Fabrikalara gidip,  gerçek neyse 
onu görüp yapmak, izleyenlere 
bütün duyguyu hatasız vermek 
zorundayız. Türkiye’de aslında bu 
şekilde stop-motion film yapıl-
mıyor. Böyle bir işi alan firma 
yurtdışına senaryoyu yolluyor. 
Filmin tamamını birkaç trilyonluk 
bütçelerle yurtdışında yaptırıp 
alıyor. Böyle bir filmi Türkiye’de 
ilk defa Ataşehir Belediyesi bir 
Türk firmayla çalışarak yaptı.”

11 kişilik film ekibi senaryo-
yu hazırladıktan sonra bütün 
sahneleri çizdi. Sahneler tek tek 
hazırlanıp kameraya alındı. Film-
de göreceksiniz zaten, bir evin 
içindeki buzdolabından, plastik 
fabrikasındaki bir plastiğe kadar 

İlk hedef çocuklar
Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Hışman, film için “İnsanlarda geri dönüşümle 
ilgili farkındalık yaratmak ve davranış alışkan-
lıklarını değiştirmek istiyoruz” diyor ve öncelikli 
hedef kitlelerinin çocuklar olduğunu söylüyor.

“Ben fotoğrafçıyım. Bu proje 
bize geldiğinde hepimiz çok 

heyecanlandık. Çünkü Türkiye’de 
pek yapılmayan bir işe koyulduk. 
Benim yüküm de diğer arkadaş-
larım kadar ağır. Bunu biliyorum. 
Ben projenin çekim kısmıyla ilgi-
leniyorum. Bir stüdyo kurduk ve 
elimizde olan tüm malzemelerin 
her hareketini tek tek çekeceğim. 

Basit gibi görünebilir ama zor. Bu 
iş için öncesinde story-boardlar 
hazırladık. Sonra onları tek tek fo-
toğraflamaya çalıştık. Daha sonra 
bu karelerin tümü birleştirilecek. 
Ardından gerekli olan ses efekt-
leri eklenecek. Her milimetrik 
hareket kayıt altına alınacağı için 
bu iş biraz beni zorladı ama ortaya 
çok iyi bir iş çıktı.”

‘Her milimetrik hareketi çektim’
    ELİF BAŞTAŞ /PROJE KOORDİNATÖRÜ     
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“Projede dijital ortamda 
gereken çizimleri ben 

aktardım. Çizilen resimlerden 
görselin üç boyutlu hale geti-
rilmesinde arkadaşlara destek 
oldum. Bu işin en önemli 
kısmı fazla detay olması. Çok 
fazla detaylı çalıştığımız için 
emek çok var ve hazırlık-
larımız uzun sürdü. Mesela 
bir maketi yapıp ertesi gün 
ona uzaktan baktık, sürekli 
yeni bir ayrıntıyı ekleyerek 
ilerledik. Baktığınız her şeyde 
ayrıntı görmeye başlıyorsu-
nuz. Önceden iki boyutlu ça-
lışıyorken şu anda üç boyutlu 
çalışıyorum. Bu işle birlikte 
günlük hayattaki odak nokta-

mız bile değişti. Artık bir şeye 
bakarken sadece bakmıyo-
rum, bütün detaylarıyla göre-
biliyorum. Bize de çok faydası 
dokunan bir iş oldu.”

‘Bu projede 
çok emek var’

her şey hiç animasyon kullanılma-
dan yapıldı. Her karakterin ya da 
işlemin bir saniyelik hareketi 25 
kareyle verildi. Filmin 10 dakikalık 

olduğunu göz önüne aldığınızda 
bir hayli zahmetli bir işe girişildi-
ğini söylemek yanlış olmaz.

Filmde her bir karakter kendi 

    ELİF BAŞTAŞ /PROJE KOORDİNATÖRÜ           GÖZDE DEMİRCAN / GRAFİK TASARIMCI     

hikayesini anlatıyor ve izleyicinin 
tüm  algısı atıklara çekiliyor. Pro-
je yöneticisi Tan Erel, “Bu filmde-
ki anne, baba, çocuk karakterler 
neyin ne olduğunu anlatmasın, 
atıklar kendi ağızlarından konu-
şup insanlarla bağ kursun istedik. 
Çünkü biliyoruz ki çocuklar açı-
sından bu daha çok akılda kalıcı” 
diye konuşuyor.

Her detayda büyük emek var
Filmdeki her karakterin ya da işlemin bir 
saniyelik hareketinin 25 kareyle verildiğini 
söylersek 10 dakikalık film için ne kadar büyük 
emek harcandığı daha kolay anlaşılacaktır.
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BU PROJE 
TÜRKİYE’YE 
ÖRNEK OLACAK
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 Ataşehir Belediyesi, yeni projesiyle sosyal belediyecilik anlayışını 
bir basamak daha yukarı taşıyor. Siz bu yazıyı okuduğunuz sırada 
Ataşehir Belediyesi İstihdam Merkezi (ABİM), iş yaşamına yeni 
isimler yetiştirmeye başlamış olacak. İŞ-KUR, Ataşehir Belediyesi 
ve Adıgüzel Meslek Yüksekokulu işbirliği ile üç farklı branşta 75 
kişiye meslek eğitiminin verileceği kurslar toplam 50 gün sürecek; 
kursiyerler günde beş saatlik yoğun bir eğitimden geçecek. 
Bu sayı da branşlar da zaman içinde artacak ve bu proje, tüm 
Türkiye’ye örnek olacak.

ÖZKAN HAKAN İlçemizin sosyal be-
lediyecilik alanında 
örnek model olarak 

gösterilmesinin gururunu yaşı-
yoruz. Ataşehirimizi daha mo-
dern, yaşanılabilir bir kent haline 
getirmek, İstanbul’un gözbebe-
ği yapmak için var gücümüzle 
çalışıyor; altyapı çalışmalarından 
sosyal yardıma, kültürden sağlığa, 
çevreden eğitime ve spora kadar 
her alanda vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamayı 
görev biliyoruz. Sizlerin de bildiği 
gibi işsizlik ülkemizin en büyük 
sorunlarının başında geliyor. Biz-
ler de bu bilinçle harekete geçtik; 
Ataşehir’de yaşayan ve iş arayan 
vatandaşlarımızı, yine Ataşehir’de 
bulunan işverenlerle buluşturmak 
için kolları sıvadık. Bu kapsamda 
kurumumuz bünyesinde, Ataşe-
hir Belediyesi İstihdam Merkezi 
(ABİM)’i halkımızın hizmetine 
sunduk. Sosyal demokrat bir 
belediyecilik anlayışı ile yaklaştı-
ğımız işsizlik sorununa arkamızı 
dönmeden, ülkenin genel ekono-
mik durumundan bağımsız olarak 
çözümler aramaya devam ede-
ceğiz. Vatandaşlarımız için daha 
mutlu ve yaşanabilir bir Ataşehir 
yaratmak, bu sosyal yara ile hep 
birlikte mücadele etmek için 
diğer belediyelere de örnek ola-
cak Ataşehir Belediyesi İstihdam 
Merkezi’nin çok büyük bir adım 
olacağına inanıyorum.” 

Bu sözler, Ataşehir Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi’ye ait. 
İlgezdi bu sözleri, yaklaşık bir yıl 

önce ABİM’in hizmet vermeye 
başladığı gün söylemişti. Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlü-
ğü’ne bağlı olan ABİM, açıldığı 
günden beri 10 binden fazla CV’yi 
havuzuna dahil etti ve yüzlerce 
kişinin iş bulmasını sağladı. 

Ataşehir Ekspres’in ikinci 
sayısında ABİM’le ilgili bir müjde 
vermiş ve çok yakında meslek eği-
timleri vermeye başlayacaklarını 
duyurmuştuk. ABİM’in, İŞ-KUR ve 
Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’yla 

Amaç nitelikli işgücü yaratmak
Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender 
Özdemir, meslek edindirme kurslarındaki asıl 
hedef kitlenin ilköğretim ve lise mezunu kesim 
olduğunu söylüyor: “Çünkü bu kesimde mesleki 
nitelik çok fazla yok. O yüzden belli işler arasın-
da sıkışıp kalıyorlar. Bu kurslar sayesinde daha 
konforlu, daha kendilerini geliştirebilecekleri 
işlerde istihdam edilebilecekler.”
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Buğrahan Altay, meslek eğitim 
kurslarıyla ilgili şu bilgileri veriyor: 
“Bankacılık, dış ticaret ve lojistik 
branşlarında toplam 75 kişiye 
Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nun 
eğitmenleri tarafından eğitim 
veriliyor. Eğitim yerini ve teçhizat-
ları Ataşehir Belediyesi olarak biz 
sağlıyoruz. Kurslara katılan tüm 
kursiyerlere İŞKUR’un günlük 25 
TL yevmiye katılım ücreti var. Bu 
para kursiyerlerin kendi hesabına 
yatırılıyor. Kursiyerlerin tümü-
nün kurs boyunca sağlık sigorta 
primleri yine İŞKUR tarafından 
yatırılacak.”

Ataşehir Belediye Başkan 
Yardımcısı Kalender Özdemir de, 

lecek. Bu üç branşta 25’er kişiden 
toplam 75 kişiye eğitim verilecek. 
Eğitimi başarıyla tamamlayanlara 
sertifikaları verildikten sonra bir 
işe yerleştirilecekler.

ABİM Birim Sorumlusu Saltuk 

birlikte gerçekleştirdiği üç farklı 
alanda meslek eğitim kursları baş-
ladı. Bu kurslardan ilkinde bankacı-
lık meslek elemanı, ikincisinde dış 
ticaret meslek elemanı, diğerinde 
de lojistik destek elemanı yetiştiri-

‘Kursiyerler çok şanslı’
“Ataşehir Adıgüzel Meslek 

Yüksekokulu olarak bir mis-
yonumuz var. Ülke ekonomisine, 
iş dünyasına nitelikli, donanım-
lı, mesleki yeterlilikleri olan 
bireyler yetiştirmek istiyoruz. 
ABİM’le yürüttüğümüz proje de 
aslında bu misyonumuzla tam 
olarak örtüşüyor. Çünkü  bu 
projeyle Ataşehir bölgesindeki 
işsizlere nitelik kazandıracak 
eğitimler verilecek. Bu insanlar 
iş dünyasına girecekler ve bu 
eğitimde aldıkları sertifikaları 
kullanacaklar. Manevi yönü çok 
yüksek bir iş yaptığımız için 
mutluyuz. Bir de meslek yükse-
kokullarının hedefleri arasında 
bulundukları bölgeyi de kalkın-
dırmak da vardır. Bizim için ülke 
ekonomisine insan yetiştirmek 
kadar kendi bölgemiz olan 

Ataşehir’in gelişmesine katkı 
sağlamak da önemli. İŞKUR ve 
Ataşehir Belediyesi ile yürüte-
ceğimiz kurslarda sektörden 
gelen uzman akademisyenle-
rimiz eğitim verecekler. Kursi-
yerler bu yönden gerçekten çok 
şanslı. Ataşehir Belediyesi’nin 
bu projeyi sahiplenmesi de çok 
güzel. Biz Ataşehir Belediyesi 
ile işbirliğine İstanbul Kalkınma 
Ajansı’nın birtakım projeleriyle 
başladık. Orada çok güzel bir 
birliktelik oldu. Sonrasında bu 
işbirliğini nasıl geliştirebileceği-
mizi düşündük ve böyle bir proje 
ortaya çıktı. Belediye, iş dünyası 
ve akademik dünyanın işbirliği 
çok güzel olacak.”

ADIGÜZEL MESLEK OKULU 
MÜDÜR YARDIMCISI

ERBEN AYDIN  

Hem kursiyerler hem 
şirketler kazanacak
ABİM Birim Sorumlusu Saltuk Buğrahan 
Altay, “Kursiyerlerimiz sertifika alıp 
mesleğe adım atacaklar. Şirketler de hemen 
çalıştırabilecekleri, potansiyeli olanları 
kazanacakları ve yetiştirip ilerleyen zamanlarda 
çeşitli pozisyonlarda değerlendirebilecekleri 
adaylar bulmuş olacaklar” diyor.
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Buğrahan Altay, meslek eğitim 
kurslarıyla ilgili şu bilgileri veriyor: 
“Bankacılık, dış ticaret ve lojistik 
branşlarında toplam 75 kişiye 
Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nun 
eğitmenleri tarafından eğitim 
veriliyor. Eğitim yerini ve teçhizat-
ları Ataşehir Belediyesi olarak biz 
sağlıyoruz. Kurslara katılan tüm 
kursiyerlere İŞKUR’un günlük 25 
TL yevmiye katılım ücreti var. Bu 
para kursiyerlerin kendi hesabına 
yatırılıyor. Kursiyerlerin tümü-
nün kurs boyunca sağlık sigorta 
primleri yine İŞKUR tarafından 
yatırılacak.”

Ataşehir Belediye Başkan 
Yardımcısı Kalender Özdemir de, 

lecek. Bu üç branşta 25’er kişiden 
toplam 75 kişiye eğitim verilecek. 
Eğitimi başarıyla tamamlayanlara 
sertifikaları verildikten sonra bir 
işe yerleştirilecekler.

ABİM Birim Sorumlusu Saltuk 

birlikte gerçekleştirdiği üç farklı 
alanda meslek eğitim kursları baş-
ladı. Bu kurslardan ilkinde bankacı-
lık meslek elemanı, ikincisinde dış 
ticaret meslek elemanı, diğerinde 
de lojistik destek elemanı yetiştiri-

‘Kursiyerler çok şanslı’
“Ataşehir Adıgüzel Meslek 

Yüksekokulu olarak bir mis-
yonumuz var. Ülke ekonomisine, 
iş dünyasına nitelikli, donanım-
lı, mesleki yeterlilikleri olan 
bireyler yetiştirmek istiyoruz. 
ABİM’le yürüttüğümüz proje de 
aslında bu misyonumuzla tam 
olarak örtüşüyor. Çünkü  bu 
projeyle Ataşehir bölgesindeki 
işsizlere nitelik kazandıracak 
eğitimler verilecek. Bu insanlar 
iş dünyasına girecekler ve bu 
eğitimde aldıkları sertifikaları 
kullanacaklar. Manevi yönü çok 
yüksek bir iş yaptığımız için 
mutluyuz. Bir de meslek yükse-
kokullarının hedefleri arasında 
bulundukları bölgeyi de kalkın-
dırmak da vardır. Bizim için ülke 
ekonomisine insan yetiştirmek 
kadar kendi bölgemiz olan 

Ataşehir’in gelişmesine katkı 
sağlamak da önemli. İŞKUR ve 
Ataşehir Belediyesi ile yürüte-
ceğimiz kurslarda sektörden 
gelen uzman akademisyenle-
rimiz eğitim verecekler. Kursi-
yerler bu yönden gerçekten çok 
şanslı. Ataşehir Belediyesi’nin 
bu projeyi sahiplenmesi de çok 
güzel. Biz Ataşehir Belediyesi 
ile işbirliğine İstanbul Kalkınma 
Ajansı’nın birtakım projeleriyle 
başladık. Orada çok güzel bir 
birliktelik oldu. Sonrasında bu 
işbirliğini nasıl geliştirebileceği-
mizi düşündük ve böyle bir proje 
ortaya çıktı. Belediye, iş dünyası 
ve akademik dünyanın işbirliği 
çok güzel olacak.”

ADIGÜZEL MESLEK OKULU 
MÜDÜR YARDIMCISI

ERBEN AYDIN  

Hem kursiyerler hem 
şirketler kazanacak
ABİM Birim Sorumlusu Saltuk Buğrahan 
Altay, “Kursiyerlerimiz sertifika alıp 
mesleğe adım atacaklar. Şirketler de hemen 
çalıştırabilecekleri, potansiyeli olanları 
kazanacakları ve yetiştirip ilerleyen zamanlarda 
çeşitli pozisyonlarda değerlendirebilecekleri 
adaylar bulmuş olacaklar” diyor.
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‘Bu kurstan sonra 
iş bulacağıma inanıyorum’

bu kurslardaki asıl hedef kitlenin 
ilköğretim ve lise mezunu kesim 
olduğunu söylüyor:  “Çünkü bu 
kesimde mesleki nitelik çok fazla 
yok. O nedenle belli işler arasında 
sıkışıp kalıyorlar. Örneğin ilköğre-
tim mezunlarının temizlik perso-
neli dışında başka bir mesleğe de 
erişebilmesini sağlamayı hedefli-
yoruz. Bu sayede daha konforlu, 
daha kendilerini geliştirebilecek-
leri işlerde istihdam edilebilecek-
ler. Özellikle Ataşehir’de 40 bin 
civarında işsiz nüfus var. Bunların 
büyük bir kısmı ilköğretim ve lise 
mezunu. Ataşehir sanayi bölgesi 
olmadığı için ABİM’den daha çok 
temizlik, güvenlik personeli, servis 
elemanı gibi hizmet sektörünün 
çeşitli pozisyonlarına yönlendir-
meler yapıyoruz. İnsanlar bununla 
tatmin olmuyorlar. Biz de insan-
ların niteliklerini artıralım, onlara 
yeni yollar açalım istiyoruz. Adıgü-
zel Meslek Yüksekokulu’ndan bir 
heyetle birlikte ABİM yöneticisi 
arkadaşlarımız başvuran adayları 
bir mülakata alıyor.  Bunun sonu-
cunda bu meslekleri öğrenmeye 
hevesli adayları seçip onların bu 
imkandan yararlanmasını sağlıyo-
ruz. Dediğim gibi, önceliğimiz il-

“34 yaşındayım. İş ararken bu 
kurstan haberdar oldum. Geç-

mişte ithalat ihracatta genellikle 
gümrük üzerine çalışıyordum. 
İşin lojistik kısmının da teorisini 
öğrenmek için kursa başvur-
dum. Kurs sonrası daha iyi bir iş 
bulabileceğime inanıyorum. Ben 
son olarak bir şirketin ithalat 
ihracat departman sorumlusuy-
dum. Ama iş yerim çok uzaktı, 
ayrılmak zorunda kaldım. Başka 
alternatifler oldu ama benim 
alanımdaki şirketler genellikle 
Şekerpınarı, Gebze gibi yerler-

de. Son işimde çalışırken sabah 
06.00’da çıkıp akşam 20.00-
20.30 arası eve dönüyordum. Bir 
çocuğum var ve ona ayıracak 
zaman kalmıyordu. Lojistik 
şirketleri genellikle şehir içinde 
ve Ataşehir’de de epey lojistik 
şirketi var. Saha kısmında değil 
ofiste çalışmayı düşünüyorum. 
Ataşehir Belediyesi’nin bu pro-
jesi gayet iyi. İlköğretim ve lise 
mezunu birçok kişi ne iş yapaca-
ğını bilemiyor. ABİM’in kursları-
nın bu insanlara çok faydasının 
dokunacağına inanıyorum.”

ÖZEN YILDIRIM 
KURSİYER

‘Bir yıldır 
iş arıyordum’

AYŞİN ERDAL 
KURSİYER

“27 yaşındayım. Bu 
zamana kadar iş 

tecrübem olmadı. Erken 
bir yaşta evlenip çocuk 
sahibi olduğum için 
kariyer yapma fırsatı 
bulamadım. 8,5 yaşında 
bir kızım, 4,5 yaşında bir 
oğlum var. Küçüğü kreşe 
başlatıp artık iş hayatına 
atılmak istiyordum ve bir 
yıldır iş arıyorum.  Bele-
diyeden bu kursla ilgili 
mesaj geldi. Görünce çok 
heyecanlandım. Eşimle 
konuştuk ve katılmak 
istedim. Dış ticareti 
seçtim. Bence çok iyi bir 
eğitimden geçeceğiz. 
Birçok belediyeyle kar-
şılaştırdığımda Ataşehir 
Belediyesi’nin ne kadar 
farklı olduğunu görüyo-
rum. Ataşehir’de yaşadı-
ğımız için gerçekten çok 
şanslıyız.”
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‘Belediyeye güvendiğim 
için buradayım’

“28 yaşındayım. 10 yıllık evli-
yim. Evlendikten sonra iki yıl 

çocuk eğitim görevlisi olarak 
Sosyal Hizmetler Çocukevi’nde 
çalıştım. Kendi çocuğum olunca 
ara vermek zorunda kaldım. 
Şu anda çocuğum beş yaşında 
ve doğduğundan beri çalışmı-
yorum. İş bulmak için İŞKUR’a 
başvurmuştum. Bu kursun açı-
lacağına dair SMS mesajı alınca 
hemen müracaat ettim. Çünkü 
Ataşehir Belediyesi’ne çok gü-
veniyorum, onların düzenlediği 
pek çok etkinliğine katılıyorum. 
Ücretsiz olarak verdiği tiyatro 
ve pilates kurslarına gittim, iki-

sinden de çok memnun kaldım. 
Ben bu kurslarda ders alırken 
kızım belediyenin bakımevinde 
eğitmenlerle kalıyordu. Ata-
şehir’de oturmak gerçekten 
ayrıcalık. Belediye uzun yıllardır 
gerçekten çok iyi çalışmala-
ra imza atıyor. Bu sertifikayı 
aldıktan sonra iş başvurularının 
olumlu sonuçlanacağını tah-
min ediyorum. Ben bankacılık 
istedim. Ticaret meslek lisesi 
mezunuyum. Okulda muhasebe 
ve bilgisayar eğitimi almıştım. 
Üstüne ABİM’in eğitimini de 
ekleyince çok daha donanımlı ve 
özgüvenli olacağım.”

YASEMİN DEMİR 
KURSİYER

Şirketler de hemen ön büroda ça-
lıştırabilecekleri, potansiyeli olan-
ları kazanacakları ve yetiştirmek 
üzere bünyelerine katıp ilerleyen 
zamanlarda çeşitli pozisyonlarda 
değerlendirebilecekleri adaylar 
bulmuş olacaklar”.

bir kenara çekilmiyoruz. Kursun 
sonundaki sınavda başarılı olan 
adaylara Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
verdiğine eşit düzeyde sertifika 
vereceğiz ve hepsini işe yerleş-
tireceğiz. Kursiyerler bu sayede 
mesleğe adım atmış olacaklar. 

köğretim ve lise mezunları. Çünkü 
örneğin dış ticarette ön lisansını 
almış birine bu eğitimi vermek 
çok anlamlı değil. Mülakatta 
yüzde 60 kadın kotamız var. Yani 
kursiyerlerin yüzde 60’ının kadın 
olmasını hedefledik.”

Peki eğitimlerin içeriği nasıl 
olacak? Bunu da ABİM Birim 
Sorumlusu Saltuk Buğrahan 
Altay’dan dinliyoruz: “ABİM’in 
temel amacı insanların niteliklerini 
artırmak, meslek sahibi yapmak 
ve doğru yerde doğru şekilde 
istihdam edilmelerini sağlamak. 
Çok aşırı nitelik gerektiren po-
zisyonlar için eğitmiyoruz. Ders 
programları da zaten fikir veriyor. 
Örneğin, dış ticarette kullanılan 
temel materyaller, temel kavram-
lar, gümrük mevzuatı ve mikro 
iktisat eğitimleri verilecek. Ama 
insanlara sadece eğitim verilip 

Eğitimler uzman
akademisyenlerden

Adıgüzel Meslek Okulu Müdür Yardımcısı Erben 
Aydın (soldan üçüncü) ve kursiyerlere eğitim 

veren uzmanlar Özhan Görşün, Ceren Önek 
ve Behlül Ersoy, projele önayak olan Ataşehir 

Belediyesi’ne teşekkür ediyor. 
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‘YEŞİLÇAM’I 
ÇOK ÖZLÜYORUM’

Tuncay Akça ile sözleştiğimiz 
yerde, Novada AVM’deki 
Cemal Süreya Sergi ve 

Etkinlik Merkezi’nde buluşma 
kararı alıyoruz. Kendisi Ataşehir 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü’nde çalışıyor. Emektar 
oyuncu vaktinin çoğunu ilçenin 
kültür işlerine ayırıyor. Söyleşi sı-
rasında ara sıra cep telefonu çalı-
yor. Telefonun melodisi Hababam 
Sınıfı’na ayarlı. İnsanın zihninde 
Hababam Sınıfı’nda tek ayak 
üzerinde dikilen ve sınıfla dalga 
geçen o çocuk canlanıyor. O 
çocuk bugün 53 yaşında. Tuncay 
Akça, tesadüflerle dolu hayatını 
anlatmaya başlıyor: 

“1963 Kastamonu, Çatal-
zeytin doğumluyum. İlkokulu 
Fikirtepe Arif Paşa İlkokulu’nda, 
ortaokulu Koşuyolu Kazım İşmen 
Lisesi’nde okudum. Yaşadığımız 
yerde çok sevilen bir çocuktum. 
Kasaba, manava, bakkala yardım 
ediyordum, kahvecinin çaylarını 
dağıtıyordum. Sokağın masko-
tuydum adeta. Henüz 11 yaşın-
dayım, ortaokula gidiyorum... 
Bir arkadaşım, ‘Seni Hababam 
Sınıfı’nın çekildiği sete götüre-
ceğim’ dedi, tamam olur dedim. 
Omuzuma boya sandığını taktım, 
gittik sete. Yıl 1975... Bir kenarda 
duruyordum, insanları izliyordum. 
Yönetmen Ertem Eğilmez bir 

grup liseliden, “Mahmut Hoca” 
diye bağırmalarını istedi. Mahmut 
Hoca’ya sahte diplomalarının ve-
rildiği sahneydi... Çekim sırasında 
Ertem Eğilmez, hayatımda ilk kez 
duyduğum bir küfür patlattı. Çok 
komiğime gitti. Gülmeye baş-
ladım. Nasıl gülüyorum anlata-
mam... O kelime gülme krizine 
neden oldu, durduramıyorum 
kendimi... Sonradan öğrendim, 
Ertem Eğilmez’in hayatında ilk 
kez kameraya stop dediği an-
mış o. Ben de zınk diye gülmeyi 
kestim. Herkes bana bakıyor... 
Uzaklaştım oradan, ama aklıma 
geldikçe yine bir gülme başlıyor. 
Kahkahalarıma mani olamıyorum. 

Biz onu, Hababam Sınıfı’nda 
tanıdık. Çok küçüktü. 
Kimsenin beklemediği anlarda 
“muhahahahah” diye güler, biz 
de onun kahkahasına gülerdik... 
Ayakkabı boyacılığı yaparken 
önce Hababam Sınıfı’yla 
sinemaya adım atan, Yeşilçam’ın 
birçok kült filminde yer alan, 
kariyerinde çok başarılı işlere 
imza atan Tuncay Akça şimdi 
oyunculuk yapmıyor. Ataşehir 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü’nde çalışıyor. Uzun 
yıllardır Ataşehir’de yaşayan Akça, 
kariyerini, Yeşilçam’ı, sinemanın 
efsane oyuncularıyla dostluklarını 
dergimize anlattı. 

SEMA HOŞDAN
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‘YEŞİLÇAM’I 
ÇOK ÖZLÜYORUM’

O ara Ertem Abi dayanamadı, 
eliyle bana gel işareti yaptı. ‘Oğ-
lum burada iş yapıyoruz. Sen niye 
orada gülüyorsun?’ diye sordu. 
Özür diledim, ilk kez öyle bir kü-
für duyduğumu anlattım. Benim 
gülüş stilim kafasından nasıl bir 
şimşek çakmasını sağladı bilmiyo-
rum ama her şeyi bıraktı ayağını 
ayakkabı sandığımın üstüne 
koyup “Boya bakalım” dedi. Ben 

bir liraya ayakkabı boyarken 
bana 10 lira verdi. Sanırım 
beni bayağı sevmişti, o an 
bana bir rol düşündü. ‘Yarın 
okul formanı çıkarmadan 
çantanla buraya gel’ dedi. 
Ertesi gün sete gittim. Ertem 
Abi, ‘Geç şuradan, şunlara 
bakıp gül bakayım’ dedi. İki sefer 
prova yaptık. Sonra ‘Motor’ diye 
bağırdı, çektik. Baktı bende bir 
şeyler var, ertesi gün de çağırdı. 
Karşımdaki adamlar Tarık Akan, 
Halit Akçatepe, Kemal Sunal... 
Rol icabı onlar ıslanıyor, ben de 
şemsiyeyle yanlarından geçip on-
lara bakarak gülüyordum. Ertem 
Eğilmez, film vizyona girdikten 
sonra seyircilerin arasına girmiş. 
Seyircinin benim olduğum sahne-
lerde çok güldüğünü fark etmiş. 
Hababam Sınıfı’nın ikinci filminde 
de rol almam böyle oldu...”

Eskiden sinemalar 1000-1500 
kapasiteliydi. Hababam Sınıfı’nın 
her seansı tıklım tıklım doluydu. 
Film, seyirci rekoru kırdı. Tuncay 
Akça’nın o küçücük rolü insanla-
rın zihinlerinde yer etti. Akça, o 
filmden 60 lira kazandı. Abileri 

çalıştıkları işlerde günlük 25 lira 
alırken o sadece bir günde on-
lardan daha fazla para kazanmış 
oluyordu. Arzu Film ailesine de 
böylece katılmış oldu.

 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 
ve Hababam Sınıfı Uyanıyor’da 
rolü biraz daha büyüktü. Ancak 
karşısında bir engel vardı; babası: 
“Babam, mermer işi yapıyordu ve 
işi yoğundu. Filmlerde oynamama 
izin vermemişti. Set zamanlarında 
evden kaçıyordum, yakalanınca 
babam çok kızıyordu. İkinci filmi 
zor tamamladım. Bir gün bizim 
eve Münir Özkul geldi. Babamla 
konuşmak istediğini söylemiş. 
Babamın yumuşak karnıydı Münir 
Özkul, onu çok severdi. Babam 
onun hatırı için izin verdi. Ben 
ayakkabı boyacılığına da devam 
ediyordum. Rolümün olmadığı 
zamanlarda bir bahaneyle onların 

Tam 
41 yıl önce
Tuncay Akça, 
hepimizin hafızasına 
11 yaşındayken, Haba-
bam Sınıfı’nda sürekli 
gülen tatlı çocuk ola-
rak olarak kazındı. 
Ayakkabı boyacısıy-
ken tesadüfen gittiği 
film setinde kendini 
bir anda kameralar 
karşısında bulan ve 
hayatı radikal biçimde 
değişen Akça, bugün 
53 yaşında.
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yanına gidiyor, sandığı çıkarıp set-
teki oyuncuların ayakkabılarını da 
boyuyordum. Güzel paralar verdi-
ler. Günlüğüm neredeyse 90 lira-
ya ulaşmıştı. Kemal Sunal ve Tarık 
Akan en az beşer lira verirdi hiç 
unutmam. Tarık abinin o zaman 
Mercedes arabası vardı. Arabasını 
yıkıyordum. Boyum da yetmiyor-
du. Üstüne çıkıp silmeye başlıyor-
dum. Ertem Abi’nin arabasını da 
yıkıyordum. Kemal Abi’nin de eski 
bir lacivert Mercedes’i vardı. Onu 
da yıkadım çok. Çok seviyorlardı 
beni. Oranın maskotuydum.”

Hababam Sınıfı serisinin ardın-
dan Arzu Film, Bizim Aile adlı bir 
film çekmek istedi. Akça, ilk kez 
başka oyuncularla ve başka bir 
sette yer alacaktı. Ancak okuldaki 
işler, setteki gibi iyi gitmiyordu. 
Beden eğitimi dışında bütün 
dersleri kötüydü. Buna rağmen si-
nemayı bırakmadı. Bizim Aile’den 
sonra Gülen Gözler’de rol aldı. 
Yine Hababam Sınıfı’nın devam 
filmi gündeme geldi. Bu kez biraz 
fazla para isteyince Akça’nın ku-

lağı, Ertem Eğilmez tarafından bir 
güzel çekildi. Eğilmez’in mottosu 
belliydi, “Önce sanat, sonra para” 
diyordu. Aslında birçoğu Yeşil-
çam’dan doğru dürüst para ka-
zanmıyordu bile. Akça o yıllarda 
Adile Naşit’in, Halit Akçatepe’nin 
ekonomik durumları kötü diye 
bir sonraki işten avans aldıklarını 
hatırlıyor. 

Arzu Film için dört filmde 

oynadıktan sonra yapımcılığını 
Yılmaz Kuzgun’un, yönetmenliği-
ni İhsan Yüce’nin yaptığı Bebek 
adlı film için teklif geldi. Bebek, 
İstanbul’a babasını aramaya gelen 
ve onun öldüğünü öğrenen bir 
çocuğun terk edilen bir bebekle 
ayakta kalma mücadelesini anlatı-
yordu. Bu filmdeki performansını 
beğenen yönetmen Erden Kıral, 
Akça’nın ismini o sırada cezaevin-

     YILMAZ GÜNEY    

“O sinemanın duayeniydi. Yol 
filmi bana çok şey kattı. Yıl-

maz Güney, herkese sahip çıkan 
bir insandı. Diyelim bir sinema 
emekçisi bir yapım şirketinden 
parasını alamadı. Atlar, o şir-
kete gider parayı vermezlerse 
efeliğini yapardı. Bir keresin-
de parasını ödemeyen birinin 
takım elbisesini rehin olarak 
almışlığı bile vardı. Emeğe ve 
işine aşık bir adamdı. O, herkes 
için bir efsaneydi; filmleriyle, 
kitaplarıyla düşünceleriyle, 
adamlığıyla bambaşkaydı. Film-
lerini yaktılar ama yıllar sonra 
bile bunlar hala reyting rekor-
ları kırıyor.’

‘Herkese 
sahip çıkardı’ 

41

Ataşehirekspres
20 Kasım 2016

de bulunan Yılmaz Güney’e söy-
ledi. Tuncay Akça’ya da Güney’in 
yeni filmi için rol teklif edildi. O 
film, hala tartışmalara konu olan 
Yol’dan başkası değildi.
Yol, senaryosu Yılmaz Güney 

tarafından yazılan, Şerif Gören 
tarafından yönetilen, Türk sinema-
sının en önemli filmlerinden biri 
olacaktı. Hatta 1982 Cannes Film 
Festivali’nde büyük ödül Altın 
Palmiye’yi kazandı. Tuncay Akça 
da o büyük filmin içinde yer alan 
oyunculardan biri oldu: 

“Yılmaz Güney, beni Bebek 
filminde gördükten sonra ya-
nındakilere ‘Benim kafamdaki 
mahkum adam, budur’ demiş. 
Yol için mukavele imzalanacaktı 
ama yaşım buna el vermiyordu. O 
zamana kadar oyunculuk yap-
mamı istemeyen babam, Yılmaz 
Güney’in adını duyunca kendisi 
yapım şirketine koşup mukaveleyi 

imzaladı. Babam Yılmaz Güney’i 
de filmlerini de çok severdi... Yol, 
önce yönetmen Erden Kıral tara-
fından çekildi, Yılmaz Güney bunu 
beğenmedi. Yapılan bütün masraf 
çöpe gitti. Yılmaz Güney, filmi 
cezaevinden yönetti, dışarıdaki 
gözü, kulağı yönetmen Şerif Gö-
ren’di. 11 kişiyle çekilecekti film. 
Çekimler için 30’ya yakın kent do-
laştık. Yol, çok zor şartlar altında 
çekildi. İnsanlar Yılmaz Güney’in 
filminin çekileceğini duydukların-
da farklı tepkiler veriyordu. Bizi 
Konya’da, Eskişehir’de taşladılar. 
Konya’da bir kuş yemi için dük-
kana girmiştim. Adam sadece o 
filmde oynuyorum diye gözümün 
önündeki kuş yemine yok dedi, 
vermedi. Adana’ya geldiğimizde 
el üstünde tutulduk, çünkü orada 
Yılmaz Güney çok seviliyordu, 
bize çok yardımcı oldular. Gazian-
tep, Urfa, Bingöl’e gittik. Nec-

     TARIK AKAN   

“Tarık Abi’yle dört filmde 
oynadım. Çok uzun soluklu 

dostluğumuz oldu. Allah rah-
met eylesin... Bana göre Yeşil-
çam’da Tarık Abi’nin üç dönemi 
var. Bir dönem genç kızların 
sevgilisiydi, Yeşilçam’ın genç 
delikanlısıydı. İkinci dönemi 
Erler Film’in polisiye işlerinde 
oldu. Yılmaz Güney ekolünü 
sürdürdüğü aydın, çağdaş, Ata-
türkçü sanatçı olduğu dönem 
de üçüncü dönemiydi. Geçen 
ay vefatının üzerinden kırk gün 
geçmişti. Hababam Sınıfı’nda 
oynayan arkadaşlarla buluştuk, 
Tarık Abi’nin mezarını ziyaret 
ettik. Onun okuluna gittik, 
oğlunu gördük. Ona şöyle bir 
baktım. Hareketleri, duruşu, 
parkası babasının kopyası. Çok 
özlüyorum Tarık Abi’yi...”

‘Hababam Sınıfı 
ile mezarına gittik’ 

     KEMAL SUNAL   

“Yeşilçam’ın birçok oyun-
cusu benim öğretmenim 

oldu. Onlar bana adamlığı, 
insanlığı öğretti. Kemal Abi 
de onlardan biriydi. İlginç bir 
adamdı. Herkes onu ‘eli sıkı’ 
olarak nitelendirirdi ama 
işin aslı öyle değildi. Sadece 
ailesine, çocuklarına iyi bir 
gelecek bırakmak için ölçülü 
davranıyordu. Ailesi onun 
mahremiydi. Benim onunla 
7-8 filmim, iki de dizim var. 
Fikirtepe’den çıkıp onları ta-
nımak define bulmak gibiydi 
benim için. Kemal Abi’nin de 
Türk sinemasında üç dönemi 
oldu. Milleti güldüren Kemal 
Sunal, para kazanmak için 
film yapan Kemal Sunal, bir 
de işinden hiç zevk almayan 
bir Kemal Sunal... Kemal Abi 
oyunculukta da insanlıkta da 
müthiş biriydi.”

‘Oyunculuğu 
gibi insanlığı 
da müthişti’ 
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yanına gidiyor, sandığı çıkarıp set-
teki oyuncuların ayakkabılarını da 
boyuyordum. Güzel paralar verdi-
ler. Günlüğüm neredeyse 90 lira-
ya ulaşmıştı. Kemal Sunal ve Tarık 
Akan en az beşer lira verirdi hiç 
unutmam. Tarık abinin o zaman 
Mercedes arabası vardı. Arabasını 
yıkıyordum. Boyum da yetmiyor-
du. Üstüne çıkıp silmeye başlıyor-
dum. Ertem Abi’nin arabasını da 
yıkıyordum. Kemal Abi’nin de eski 
bir lacivert Mercedes’i vardı. Onu 
da yıkadım çok. Çok seviyorlardı 
beni. Oranın maskotuydum.”

Hababam Sınıfı serisinin ardın-
dan Arzu Film, Bizim Aile adlı bir 
film çekmek istedi. Akça, ilk kez 
başka oyuncularla ve başka bir 
sette yer alacaktı. Ancak okuldaki 
işler, setteki gibi iyi gitmiyordu. 
Beden eğitimi dışında bütün 
dersleri kötüydü. Buna rağmen si-
nemayı bırakmadı. Bizim Aile’den 
sonra Gülen Gözler’de rol aldı. 
Yine Hababam Sınıfı’nın devam 
filmi gündeme geldi. Bu kez biraz 
fazla para isteyince Akça’nın ku-

lağı, Ertem Eğilmez tarafından bir 
güzel çekildi. Eğilmez’in mottosu 
belliydi, “Önce sanat, sonra para” 
diyordu. Aslında birçoğu Yeşil-
çam’dan doğru dürüst para ka-
zanmıyordu bile. Akça o yıllarda 
Adile Naşit’in, Halit Akçatepe’nin 
ekonomik durumları kötü diye 
bir sonraki işten avans aldıklarını 
hatırlıyor. 

Arzu Film için dört filmde 

oynadıktan sonra yapımcılığını 
Yılmaz Kuzgun’un, yönetmenliği-
ni İhsan Yüce’nin yaptığı Bebek 
adlı film için teklif geldi. Bebek, 
İstanbul’a babasını aramaya gelen 
ve onun öldüğünü öğrenen bir 
çocuğun terk edilen bir bebekle 
ayakta kalma mücadelesini anlatı-
yordu. Bu filmdeki performansını 
beğenen yönetmen Erden Kıral, 
Akça’nın ismini o sırada cezaevin-

     YILMAZ GÜNEY    

“O sinemanın duayeniydi. Yol 
filmi bana çok şey kattı. Yıl-

maz Güney, herkese sahip çıkan 
bir insandı. Diyelim bir sinema 
emekçisi bir yapım şirketinden 
parasını alamadı. Atlar, o şir-
kete gider parayı vermezlerse 
efeliğini yapardı. Bir keresin-
de parasını ödemeyen birinin 
takım elbisesini rehin olarak 
almışlığı bile vardı. Emeğe ve 
işine aşık bir adamdı. O, herkes 
için bir efsaneydi; filmleriyle, 
kitaplarıyla düşünceleriyle, 
adamlığıyla bambaşkaydı. Film-
lerini yaktılar ama yıllar sonra 
bile bunlar hala reyting rekor-
ları kırıyor.’

‘Herkese 
sahip çıkardı’ 
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de bulunan Yılmaz Güney’e söy-
ledi. Tuncay Akça’ya da Güney’in 
yeni filmi için rol teklif edildi. O 
film, hala tartışmalara konu olan 
Yol’dan başkası değildi.
Yol, senaryosu Yılmaz Güney 

tarafından yazılan, Şerif Gören 
tarafından yönetilen, Türk sinema-
sının en önemli filmlerinden biri 
olacaktı. Hatta 1982 Cannes Film 
Festivali’nde büyük ödül Altın 
Palmiye’yi kazandı. Tuncay Akça 
da o büyük filmin içinde yer alan 
oyunculardan biri oldu: 

“Yılmaz Güney, beni Bebek 
filminde gördükten sonra ya-
nındakilere ‘Benim kafamdaki 
mahkum adam, budur’ demiş. 
Yol için mukavele imzalanacaktı 
ama yaşım buna el vermiyordu. O 
zamana kadar oyunculuk yap-
mamı istemeyen babam, Yılmaz 
Güney’in adını duyunca kendisi 
yapım şirketine koşup mukaveleyi 

imzaladı. Babam Yılmaz Güney’i 
de filmlerini de çok severdi... Yol, 
önce yönetmen Erden Kıral tara-
fından çekildi, Yılmaz Güney bunu 
beğenmedi. Yapılan bütün masraf 
çöpe gitti. Yılmaz Güney, filmi 
cezaevinden yönetti, dışarıdaki 
gözü, kulağı yönetmen Şerif Gö-
ren’di. 11 kişiyle çekilecekti film. 
Çekimler için 30’ya yakın kent do-
laştık. Yol, çok zor şartlar altında 
çekildi. İnsanlar Yılmaz Güney’in 
filminin çekileceğini duydukların-
da farklı tepkiler veriyordu. Bizi 
Konya’da, Eskişehir’de taşladılar. 
Konya’da bir kuş yemi için dük-
kana girmiştim. Adam sadece o 
filmde oynuyorum diye gözümün 
önündeki kuş yemine yok dedi, 
vermedi. Adana’ya geldiğimizde 
el üstünde tutulduk, çünkü orada 
Yılmaz Güney çok seviliyordu, 
bize çok yardımcı oldular. Gazian-
tep, Urfa, Bingöl’e gittik. Nec-

     TARIK AKAN   

“Tarık Abi’yle dört filmde 
oynadım. Çok uzun soluklu 

dostluğumuz oldu. Allah rah-
met eylesin... Bana göre Yeşil-
çam’da Tarık Abi’nin üç dönemi 
var. Bir dönem genç kızların 
sevgilisiydi, Yeşilçam’ın genç 
delikanlısıydı. İkinci dönemi 
Erler Film’in polisiye işlerinde 
oldu. Yılmaz Güney ekolünü 
sürdürdüğü aydın, çağdaş, Ata-
türkçü sanatçı olduğu dönem 
de üçüncü dönemiydi. Geçen 
ay vefatının üzerinden kırk gün 
geçmişti. Hababam Sınıfı’nda 
oynayan arkadaşlarla buluştuk, 
Tarık Abi’nin mezarını ziyaret 
ettik. Onun okuluna gittik, 
oğlunu gördük. Ona şöyle bir 
baktım. Hareketleri, duruşu, 
parkası babasının kopyası. Çok 
özlüyorum Tarık Abi’yi...”

‘Hababam Sınıfı 
ile mezarına gittik’ 

     KEMAL SUNAL   

“Yeşilçam’ın birçok oyun-
cusu benim öğretmenim 

oldu. Onlar bana adamlığı, 
insanlığı öğretti. Kemal Abi 
de onlardan biriydi. İlginç bir 
adamdı. Herkes onu ‘eli sıkı’ 
olarak nitelendirirdi ama 
işin aslı öyle değildi. Sadece 
ailesine, çocuklarına iyi bir 
gelecek bırakmak için ölçülü 
davranıyordu. Ailesi onun 
mahremiydi. Benim onunla 
7-8 filmim, iki de dizim var. 
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mettin Çobanoğlu’nun sahneleri 
Diyarbakır’da çekildi. Hatta çekim 
sırasında attan düştü. Atın nalları 
kafatasını deldi. 20 küsur gün 
Diyarbakır Devlet Hastanesi’nde 
komada kaldı. Çok başarılı bir 
ameliyat geçirdi, hastaneden 
çıkar çıkmaz filme devam etti. 
Yol filmi için o kadar çok yol kat 

ettik, o kadar çok yorulduk ki 
anlatamam. Kar, tipi, bitkin-

lik içinde geçti günler... 
Karşılığında Türkiye 

ilk defa Cannes Film 
Festivali’nde Altın 
Palmiye aldı. O 
filmi yıllar sonra 
Zeytinburnu’nda 
7 bin 500 kişiyle 
birlikte izledim. 

Hüngür hüngür 
ağladım. O an 

gözümün önünden 
harcadığımız emek-

ler, yaşadıklarımız bir 
film şeridi gibi gözü-

mün önünden geçti...”
O filmden sonra Mil-

yarder, Çıplak Vatandaş, Aşık 
Oldum, Selamsız Bandosu gibi 
birçok filmde oynayan Tuncay 
Akça, “Eskiyi çok arıyorum” 
diyor. Yeşilçam zamanlarını çok 
özlediğini söylüyor: “Çok acayip 
zamanlardı... Ustalarımıza sonsuz 
saygı duyar, ahlaklı işler yapar-
dık. Sabah saat beşte kalkar, 
Beyoğlu’na geçip minibüslerle 
setlere giderdik. İnsanlarda sevgi 
vardı. Kimse birbirini kıskanmaz-
dı. Şimdi öyle değil. Ben çok gü-
zel insanlarla çalıştım, çok gurur 
duyacağım işler yaptım. Hep us-
ta-çırak ilişkisiyle yaşadık. Onlar 
anlattı, biz dinledik. Biz işimize 
aşıktık. Para ikinci plandaydı. 
Ben 41 yılımı verdim sinemaya. 
Hiçbir zaman çok para kazanma-
dım. Kazandıklarımı da Mustafa 
Kemal Mahallesi’nde çocuklara 
harcadım. Uyuşturucu kullanma-
sınlar, kötü yollara düşmesinler 
diye. Birkaç arkadaşımla birlikte 
onları futbola yönlendirip spora 
teşvik ettik, topluca tiyatrolara 
götürdük.”

     ADİLE NAŞİT    

“Adile Abla’yı anlayabil-
mek için onunla yaşamınız 

gerekir. Ben ömrümde en çok 
anneme aşık olan biriyim. Bir 
de annem kadar Adile Naşit’e... 
Ben anne sevgisini ikinci kez 
Adile Abla’da hissettim. Oğlu 
Ahmet vefat ettiği için bizi 
çocukları olarak görüyordu. 
Küçükken her bayramda onun 
Balmumcu’daki evine giderdim. 
O kahvaltı hazırlardı. Beraber 
kahvaltı yapardık. Orada ne 
varsa, deri mont diyelim, he-
men üzerime atardı, giydirirdi 
beni. Kendisi kıt kanaat geçi-
nirken cebime harçlık koyardı. 
Biz onunla anne-oğul gibiydik. 

Ben ona Anneler Günü’nde 
çiçek verirken o çiçeği anneme 
veriyormuşum gibi hisseder-
dim. Bazen onunla yaşadıkla-
rım aklıma geliyor, ağlıyorum. 
Hayatımın en güzel hediyesini 
ondan aldım. Bana kırmızı 
kilitli bir hatıra defteri verdi. 
Ömrümün sonuna kadar sak-

layacaktım ama bir su baskını 
sonucu fotoğraflarımla birlikte 
çöpe gitti ne yazık ki.

Hala üzüntüsünü yaşarım. 
Adile Naşit’in ölüm haberini al-
dığım an televizyonun karşısın-
da yarım saat filan durmuşum, 
kilitlenmişim. Arkadaşlarım 
beni silkelemiş.”

‘O benim 
ikinci annemdi’
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BEŞ BİN YILLIK 
MAHALLE

İÇERENKÖY 
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Tarihi, milattan önce 3000 yılına dek uzanan 
İçerenköy, sadece Ataşehir’in ve İstanbul’un 
değil, Türkiye’nin en büyük mahallelerinden 
biri. Bölgede 100 bine yakın insan yaşıyor. Daha 
önce Kadıköy’e bağlı olan mahalle, Ataşehir 
Belediyesi sınırları içinde kaldıktan sonra 
bambaşka oldu. Tepeden tırnağa yenilenen 
İçerenköy’ü, tertemiz sularını ve geçmişten 
günümüze nasıl geldiğini uzun yıllardır 
yaşadığı mahallede 1999’dan beri muhtarlık 
yapan Ayhan Öztürk ile konuştuk.

ÖZGÜR GÜVENÇÖZKAN HAKAN

Sizin çocukluğunuz da İçeren-
köy’de geçmiş. Eskiden bu 
mahalle nasıl bir yerdi?
İçerenköy, 1970’lere kadar Kışla-
önü olarak anılırdı. Her yer çam 
ağacıyla kaplıydı ve ben küçükken 
hafta sonları her yerde piknik 
yapıldığını hatırlıyorum. Nüfus 
da yerleşim alanı da az olduğun-
dan çok fazla gideceğimiz yer 
yoktu. Küçükken bir yerden bir 
yere gitmeye korkardım, çünkü 
dağ başı gibi bir yerdi, her yer 
karanlıktı. Karşınıza ne çıkacağı 

muammaydı. Yine de çok baş-
kaydı her şey. Bostancı, Suadiye 
taraflarında üzüm bağları vardı. 
Arkadaşlarımla birlikte karadut 
yemeye giderdik, çok eğlenirdik. 
Komşumuzun bahçesine girdi-
ğimiz zaman yalan söylememize 
gerek yoktu. Karadutları aşırdığı-
mız dudaklarımızdan belli olurdu. 
Güzel günlerdi...

İçerenköy’ün tarihi de çok eski-
lere dayanıyor, değil mi?
Evet, doğru. Arkeolojik kazılar-
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arasında kalmış, iki ayrı ana arter 
üzerinde olduğundan ulaşımı 
rahat bir yer. Deniz yolunu kullan-
mak isteyenler ise Bostancı hattını 
kullanıyor. 

Mahallede kaç okul var?
İçerenköy’de üç ilkokul, iki lise, 
bir meslek lisesi, üç kolej, Acıba-
dem Üniversitesi ve altı adet kreş 
var. Ama yine de ilkokul, ortao-
kul ve liseye ihtiyaç yok mu, var. 
Çünkü 100 bin kişinin yaşadığı 

tamamı damacana su kullanıyor. 
İçerenköy’de ise su satışı yok de-
necek kadar azdır. Neden biliyor 
musunuz, insanlar hala bu çeşme-
leri kullanıyor çünkü.

Bölgede kaç kişi yaşıyor?
2014 yılı seçimlerinde 58 bin 
civarında seçmen oy kullandı. Nü-
fusu ise şu an 100 bin civarında. 
Nüfusun bu kadar yoğun olması-
nın nedenlerinden biri mahallenin 
lokasyonu. İçerenköy, E-5 ile TEM 

dan, milattan önce 3000 yıllarına 
kadar gittiği anlaşılıyor. Bu kazılar-
da Merkez Camii’nin ortasından 
çok sayıda lahit çıktı. Bugün Ar-
keoloji Müzesi’nde bulunan bu la-
hitlerin içinde de ameliyat aletleri, 
taş devri baltaları var. İçerenköy 
aslında çok eskiden Ayazma diye 
adlandırılan yer. Rumlar, Kayışdağı 
ile Sarıgazi, Dudullu, Sultanbeyli 
arasını Ayazma olarak nitelendir-
miş. Bizans döneminde çok sayıda 
hamam, kilise yapılmış. Bunlardan 
bugüne kadar kalanların çoğu ar-
tan kentleşmeyle birlikte yok olup 
gitti ne yazık ki. İçerenköy’ün 
geçmişinde de bugün de su çok 
önemli. Kayışdağı’ndan akan 
sulara her dönemde çok kıymet 
verilmiş. Kadınları güzelleştirdi-
ğine inanılan bu su, hamamlarda 
en çok kadınlar tarafından kulla-
nılırmış. Bugün de mahallemizde 
eskiden kalan yedi adet çeşme 
var. Hepsini faaliyete geçirdik. 
Hem Ataşehir Belediyesi hem de 
biz bu çeşmelere gözümüz gibi 
bakıyoruz. Daha önce çeşmelere 
giden borular çok eskimişti, onları 
değiştirdik, çelik borular döşettik. 
Çeşmelerimiz şırıl şırıl akıyor ve 
15 günde bir suları tahlil ediliyor. 
Bugün İstanbul’un neredeyse 
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‘Battal İlgezdi 
Ataşehir için bir nimet’

bir yer ve mevcut okul bu nüfusu 
kaldıramıyor. Bu yüzden birçok 
aile, çocuklarını Bostancı, Çifteha-
vuzlar ve Göztepe’ye gönderiyor.

Peki sağlık hizmetleri nasıl, bu 
hizmette bir sıkıntı var mı?
İçerenköy’de beş aile sağlığı 
merkezi, PTT Hastanesi, Fatih 
Sultan Mehmet Hastanesi var. 
Sağlık sorunumuz yok. Bizim en 
büyük sorunumuz aslında tüm 
Anadolu yakasına hizmet veren 
sebze meyve halinin burada ol-
ması. Sabaha kadar kamyonların 
gürültüsünü dinliyoruz. Neyse ki 
2018’de Tuzla’ya, Aydınlı köyü-
ne taşınacak ve biz de rahat bir 
nefes alacağız. Onun dışında 
ulaşım sorunları da yaşanmıyor 
değil. Bostancı Köprüsü’nden 

Ulaşım kolaylığı nüfusu arttıyor
Çocukluğundan beri İçerenköy’de yaşayan ve 
1999’dan beri muhtarlık yapan Ayhan Öztürk, 
sürekli vatandaşlarla içiçe. Mahalleye her gün 
yeni insanlar taşındığını söyleyen Öztürk, nü-
fusun 100 bine yükselmesini, İçerenköy’den 
her yere ulaşımın kolay olmasına bağlıyor.

sonra merkeze gelmeniz en az 
15 dakika. Bu bir çile. Buna bir 
çözüm bulunması lazım. Bostancı 
Köprüsü’nden geçtikten sonra 
sol tarafta bir kaba inşaat var-
dır. 1980’lerde temeli atılan bu 
binayı üç ayrı kişiye sattıkları için 
mahkemelik bir konu. Açılmış 
çok sayıda dava var. Mahkemeler 

bitmediği için bina metruk halde 
duruyor ve İçerenköy halkı da o 
metruk yapının yarattığı trafik yü-
zünden perişan oluyor. Ama Bos-
tancı sahilinden Çamaşırcı Deresi 
ve Dudullu yoluna çift gidiş geliş 
yol yapılacak. Böylece Bostancı 
Köprüsü’nün trafiği azalacak diye 
düşünüyorum. 

“Belediyemiz yeşil alanları, 
parkları çok canlandırdı. 

İçerenköy Parkı ve Meskenler 
Parkı gerçekten çok güzel yer-
ler oldu. Çok önemli bir kültür 
merkezimiz açıldı; Neşet Ertaş 
Kültür Evi. Yeni muhtarlığımız 
da bu kültür evinin içinde. 
Neşet Ertaş Kültür Evi’nin 
üst katlarında lise ve ortaokul 
öğrencileri, ücretsiz olarak 
üniversiteye, liseye hazırlanı-
yor. Ayrıca çocuklara ebru, el 
sanatları, spor, resim, müzik 
eğitimleri verilmeye başlandı. 
Çocuklar artık kültüre yöneli-
yor. Aynı yerde bir de fitness 
salonu açıldı. Alt katında 
kurulan istihdam merkezinde 

de vasıflı elemanların CV’si 
alınıyor, sisteme kaydediliyor 
ve işverenle buluşturuluyor. 
Tüm bunların yanında bence 
Ataşehir Belediyesi’nin İçeren-
köy’e en büyük katkısı asfalt 
yapımını kaldırması oldu. 
Eskiden yerler kazılıyor, asfalt 
bozulup tekrar tekrar yapılıyor-
du. Belediyemiz İçerenköy’ün 
yüzde 90’ına kilit taş döşedi. 
Kazı zamanı bu taşlar çıkarılıp 
yeniden konuluyor. Bu teknikle 
kışın da hiçbir şekilde buzlan-
ma olmuyor. Battal Bey, 400 
bin nüfusu olan bir ilçeye en iyi 
şekilde hizmet ediyor. Kendisi 
bir nimet. Herkes bu nimetin 
kıymetini bilmeli.”
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“Belediyemiz yeşil alanları, 
parkları çok canlandırdı. 

İçerenköy Parkı ve Meskenler 
Parkı gerçekten çok güzel yer-
ler oldu. Çok önemli bir kültür 
merkezimiz açıldı; Neşet Ertaş 
Kültür Evi. Yeni muhtarlığımız 
da bu kültür evinin içinde. 
Neşet Ertaş Kültür Evi’nin 
üst katlarında lise ve ortaokul 
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üniversiteye, liseye hazırlanı-
yor. Ayrıca çocuklara ebru, el 
sanatları, spor, resim, müzik 
eğitimleri verilmeye başlandı. 
Çocuklar artık kültüre yöneli-
yor. Aynı yerde bir de fitness 
salonu açıldı. Alt katında 
kurulan istihdam merkezinde 

de vasıflı elemanların CV’si 
alınıyor, sisteme kaydediliyor 
ve işverenle buluşturuluyor. 
Tüm bunların yanında bence 
Ataşehir Belediyesi’nin İçeren-
köy’e en büyük katkısı asfalt 
yapımını kaldırması oldu. 
Eskiden yerler kazılıyor, asfalt 
bozulup tekrar tekrar yapılıyor-
du. Belediyemiz İçerenköy’ün 
yüzde 90’ına kilit taş döşedi. 
Kazı zamanı bu taşlar çıkarılıp 
yeniden konuluyor. Bu teknikle 
kışın da hiçbir şekilde buzlan-
ma olmuyor. Battal Bey, 400 
bin nüfusu olan bir ilçeye en iyi 
şekilde hizmet ediyor. Kendisi 
bir nimet. Herkes bu nimetin 
kıymetini bilmeli.”
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‘Güvercin tutkusu 
başka şeye benzemez’

Güvercinler Osmanlı 
zamanında iletişim aracı olarak 
kullanılırdı. Kuşların ayağına 
notlar iliştirilir, bazı kuşların 
1500 kilometreye kadar gittiği 
söylenirdi. Bu kuşlar ne kadar 
güzelse o kadar değerliydi. 
Günümüzde de durum çok farklı 
sayılmaz.  Bugün güvercinler 
arasında yarışmalar bile 
yapılıyor; buralarda derece 
alan kuşların değeri artıyor. 
Güvercin tutkunlarının çok 
olduğu yerlerden biri de 
Ataşehir. Biz de güvercin 
tutkusunu anlamak ve güvercin 
besleyenlerin delidolu anılarını 
dinlemek için Ferhatpaşa’daki 
kuş mezatını ziyaret ettik.
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‘Güvercin tutkusu 
başka şeye benzemez’
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Gecenin bir vakti kuş meza-
tının yapıldığı Ferhatpa-
şa’dayız. Plastik sandalye-

lere oturmuş bir sürü insan, kafes 
biçimindeki bir bankonun önün-
de duran adama bakıyor. Adamın 
bir elinde iki güvercin var. Kuşlar 
gamsız bir şekilde, kendilerine 
bakanlara bakıyor. Bankonun 
gerisindeki adam kuşlardan birini 
havaya atıp tutuyor. Ortamda 
sürekli bir hareketlilik var. Sesler, 
kuşlar, adamlar, her şey hareket 
ediyor sanki. Yerinde durama-
yanlar kalkıyor, biraz daha yakına 
oturuyor, kuşları daha iyi göre-
bilmeye çalışıyor. Sürekli sorular 
soruluyor, kafes şeklindeki yerin 
ardındaki adam her soruyu bağı-
rarak yanıtlıyor. Bu akşamki me-
zatı İlhan Durmuş yönetiyor. İşi, 
eldeki bütün kuşları çarçabuk ve 
iyi fiyata sahiplendirmek. Bütün 
kuşları akrabası gibi tanıyor ve 
hepsinin özelliklerini bir çırpıda 
söyleyebiliyor: “Beyleeeeerr... 
Bakııııın.... Beyazlar... Maviler... 
Bu taklacıların çifti 30 Lira. Almak 
isteyen var mı?” Oturanlardan 
biri “Kimin kuşları bunlar?” diye 
soruyor. Sahibinin ismi zikredi-
liyor. Diğeri “Aaaa onun güver-

cinleri iyidir” diyor. Kuşlar, açık 
artırmayla satılmaya başlanıyor. 
Kuşların fiyatı 5 liradan 10 bin 
liraya kadar çıkıyor. Satılanların 
yerine yenileri kutulardan çıkıyor, 
o kuşların özellikleri de anlatılı-
yor. Birilerinin parası çıkışmıyor, 
diğerleri onun için para toplayıp 
destek oluyor. 

Ataşehir’de çok sayıda kişi 

‘İlk aşkım, ilk sevdam’
Kuş mezatında plastik sandalyelere oturmuş 
bir sürü insan, seri halde kutulardan çıkarılıp 
satışa sunulan güvercinleri takip ediyor 
(üstte). 44 yaşındaki Niyazi Yaman 34 yıldır 
güvercin besliyor ve “İlk aşkım, ilk sevdam 
güvercinler oldu” diyor (altta).

güvercin besliyor. Doğma bü-
yüme İçerenköylü olan Niyazi 
Yaman da bunlardan biri. 34 
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yıldır güvercin besleyen Yaman 
44 yaşında. “İlk aşkım, ilk sev-
dam güvercinler oldu” diyor. 
Makine mühendisliği bölümünü 
bitirdikten sonra işini yapma-
mış, başka bir meslek edinmiş. 
“34 yıl kuşlarla değil makineyle 
uğraşsaydım araba yapardım” 
diyor gülerek. Güvercin tutkusu-
nun hastalıklı bir şey olduğunu 
kabul ediyor ama “bırakırsam da 
hasta olurum” demeden ede-
miyor. Yaman, oyun kuşu besle-
yip yarışmalar düzenlediklerini 
anlatıyor. Bugüne dek kuşlar için 
50 bin liraya yakın para harcayan 
Yaman’ın evinin çatısında 150 
güvercini var.

Kuşların Şebap, Bango, Posta 
gibi türlerin de olduğunu, ancak 
Ataşehirlilerin daha çok oyun 
kuşlarıyla ilgilendiğini anlatıyor 
Yaman: “Bir oyun güvercini ne 
kadar çok takla atarsa o kadar 
iyidir, değerlidir. Ben aynı za-
manda Anadolu Oyunlu Güvercin 
Yarışması’nın organizasyonunu ve 
hakemliğini de yapıyorum.”

Gerçekten de kuş sevdası 
birçok insanı derinden etkilemiş. 

     ALİ AKGÜL   

“43 yaşındayım, Avusturya Li-
sesi’nde çalışıyorum. Babadan 

kalma kuşçuyum. Çocukluğum-
dan beri kuş besliyorum. Güzel 
bir hobi. 20 tane güvercinim var. 
Bu iş aşırı derecede bağımlılık ya-
pıyor. Her zaman kafamız havada. 
Gerçi suçlu olup aşağı bakacağı-
mıza kuşçu olup havaya bakalım, 
daha iyi! Zararsız güzel bir hobi. 
Herhangi bir kötü alışkanlığımız 
yok. Sadece güvercinle oyala-
nıyoruz. Yavru bir güvercinim 
vardı. Annesi ölmüştü, babasını 
da atmaca kapmıştı. O öksüz ve 
yetimi ağzımla besleyerek büyüt-
tüm. Anne baba gibi yemi ağzıma 
koyup ona öyle verdim. Omzum-

dan eksik olmazdı. Kayışdağı’nda 
oturuyorduk o zamanlar... Son-
radan İçerenköy’e taşınmak zo-
runda kaldık. Kuş, İçerenköy’den 
kaçtı. Kayışdağı’nda başkalarının 
eline düştü. Bir hafta sonra kuşu 
buldum. O an beni görünce kuşun 
yaptığı hareketleri anlatamam. 
Beni tanımıştı, hayatımın en 
mutlu günüydü...  Ben Mardin 
güvercini besliyorum. 30-35 met-
re 11 takla yapan kuşum var. 11 
takla attığında ayaklarım yerden 
kesilmişti. Son bir yıldır yarışlar-
da kuş uçurtuyorum. Önceden bu 
tür organizasyonlara çok karşıy-
dım. Şimdi değilim, hatta hoşuma 
bile gidiyor.” 

‘Kuş, bağımlılık yapıyor’
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oturuyor, kuşları daha iyi göre-
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soruluyor, kafes şeklindeki yerin 
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rarak yanıtlıyor. Bu akşamki me-
zatı İlhan Durmuş yönetiyor. İşi, 
eldeki bütün kuşları çarçabuk ve 
iyi fiyata sahiplendirmek. Bütün 
kuşları akrabası gibi tanıyor ve 
hepsinin özelliklerini bir çırpıda 
söyleyebiliyor: “Beyleeeeerr... 
Bakııııın.... Beyazlar... Maviler... 
Bu taklacıların çifti 30 Lira. Almak 
isteyen var mı?” Oturanlardan 
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bitirdikten sonra işini yapma-
mış, başka bir meslek edinmiş. 
“34 yıl kuşlarla değil makineyle 
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mutlu günüydü...  Ben Mardin 
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KUŞ MEZATI

52

Güvercin tutkunlarından birinin 
nişanlısı karşısına geçip “Ya gü-
vercinler ya ben” demiş örneğin. 
Adam güvercinleri seçtiği için 
nişan bozulmuş, evlilik hayali 
yatmış. Yaman, Yıldıray diye bir 
arkadaşından da bahsediyor. Çok 
severmiş onu: “Yıldıray, çatıda 
oyun güvercinleri beslerken aya-
ğı kaydı, düştü, rahmetli oldu. Bu 
gibi kötü hadiselerle de karşıla-
şabiliyoruz maalesef.” 

Kış ayları, güvercin besleyen-
ler için daha zor geçiyormuş. 
Yaman, bunun sebebini şöyle 
açıklıyor: “Kuş aşkı insanları 
çatılarda titreyerek beklemeye 
kadar itiyor. O çatıda, o soğukta 
normal bir insan beş dakikadan 
fazla duramaz. Ancak bizler beş 
saat boyunca çatıda kuş gözleriz, 
onların yuvalarını bir anne gibi 
bekleriz.” 

Niyazi Yaman’la sohbet 
ederken içeri Barış Aydın giriyor. 
Aydın, 45 yaşında. Niyazi Bey’in 
çocukluk arkadaşı. İlk kuşunu 
yedi yaşında almış. Bir akrabala-
rına ziyarete gitmişler. Ev sahi-
bi kuşlardan birini ona hediye 
etmiş. Uzaklara bakarak, efkarlı 
bir şekilde “Kuş sevdası başka 

bir şey hocam” diyor ve bütün 
stresini kuşlarla attığını söylüyor:

“Deniz kenarına gideceği-
me gökyüzüne bakıyorum, her 
sıkıntım geçiyor. İçerenköy’deki 
binaların hepsine çıkmışlığım 
vardır. Keşke kuş olsam, uçsam. 
Uçamadığım için uçanlara bakı-
yorum ben de. Kafamız yukarıda 
geziyoruz, yeter ki kanat sesi 
olsun. Ben bir kuşun kanat sesin-
den dişi mi erkek mi olduğunu 
anlıyorum artık. Bu bir sorum-
luluk. Akşam eve girer girmez 
onların yemini veriyorum, hanım-
la ara sıra tartışıyoruz bu yüzden. 
Bazı arkadaşlarım var, eşini evini 
ihmal ediyor. Ben etmemeye 
çalışıyorum. Ancak kuşlarımı da 
sahipsiz bırakmak istemiyorum. 
Hepsinde iki kanat, bir kuyruk 
var. Bu sevda yüzünden hırsızlık 
yapan bile var. Zaten onun için 
bütün güvercin besleyenlerin 
evlerinde, kuşların çalınmasını 
engellemek için takılmış üç-dört 
tane kilit vardır.”

Aydın’ın başına da böyle bir 
hırsızlık olayı gelmiş: “Bir gece 
yarısı evime hırsız girdi. Ben de-
mirle saldırdım kendisine. Çünkü 
biliyorum kuşlara gidiyordu. Üç 
kilitten ikisini kırdı, üçüncüsünde 

Yok mu arttıran?
Bu akşamki mezatı İlhan Durmuş yönetiyor. 

İşi, eldeki bütün kuşları çarçabuk ve iyi fiyata 
sahiplendirmek. Bütün kuşları iyi tanıyor ve 

özelliklerini bir çırpıda söyleyebiliyor: “Bey-
leeeeerr... Bakııııın.... Beyazlar... Maviler... Bu 

taklacıların çifti 30 Lira. Almak isteyen var mı?”

Kuş alabilen
mutlu
Ferhatpaşa’daki açık 
arttırmada kuşların 
fiyatı 5 liradan 10 bin 
liraya kadar çıkıyor. 
Satılanların yerine 
yenileri kutulardan 
çıkıyor, o kuşların 
özellikleri de seri 
şekilde anlatılıyor. 
Fotoğraftaki gü-
vercinsever gibi 
beğendiği kuşu alanın 
yüzüne bir gülümse-
me yayılıyor, alama-
yanlar ise hüzünle-
niyor. Bazı satışlar 
sırasında birilerinin 
parası çıkışmıyor, 
diğerleri onun için 
para toplayıp destek 
oluyor. Elinde iyi bir 
kuşu olanın yolda 
dolar milyoneri gibi 
havalı yürüdüğü 
söyleniyor!
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    ŞÖHRET SERT   

‘Bana kargacı diyorlar, ayıp ediyorlar’

“48 senedir güvercin besliyo-
rum. Kuş sevdası bende çocuk-

ken başladı. Abilerim besledikleri 
kuşları bana bırakır, arkadaşla-
rımla birlikte onları uçururduk. 
Kümeslerini temizlerdik. Bunları 
yapa ede biz de kuşçu olduk. 

Bakır imalatı ve satışı yapı-
yorum. Sabah işime giderim ama 
akşamı dört gözle beklerim. Bir 
an önce gidip kuşlarımı açayım, 
yorgunluğumu alsın. En büyük 
zevkim bu benim. Eve gelir 
gelmez hemen kümese dalıp 
kuşlarıma bakıyorum. Ağzı dili 
olmayan hayvanlar, önce bun-
ların bakımını yapmamız lazım. 

Akşama kadar içerde hapis haya-
tı yaşıyorlar. Havalandırmazsan, 
uçurmazsan olmaz. 

Benim kuşların isimleri vardı. 
Bir tane oğlum vardı, gök mavi-
siydi. Aşağı yukarı 12 sene bende 
kaldı kuş. Geçen sene vefat etti. 
Onun oğlunu da bir arkadaşıma 
hediye ettim. Soyunu tükettik. 
Çok üzüldüm. 12 senedir evladın 
gibi bakıyorsun, ilgileniyorsun, 
birden yok oluyor. Üzücü. 

Benim kuşlarımın çoğu posta 
güvercini, bir kısmı da Mardin 
güvercini. Yani taklacı, oyun 
kuşu. Kapılarını açınca kendileri 
çıkıyorlar. Onlar uçunca hoşu-

nuza gidiyor. Arkadaşlarım bana 
‘kargacı’ diyor. Ayıp ediyorlar 
çünkü kargacı kötü kuş besleyen 
demek. Genelde bizim camiada 
paçasız, uzun gagalı kuşlara 
önem vermezler. Benim de böyle 
bir çift yabani kuşum var. Bunla-
ra karga benzetmesi yapmak da 
yakışıksız geliyor bana.

Şu anda 100 tane kuşum var. 
Bugüne kadar iyi paralar harca-
dım ama karşılığını da gördüm. 
Şu anda Kayışdağı’nda benim 
üstüme kuşçu yoktur. O kadar 
iddialıyım. Kimi insan yarışlara 
sokar, kupalara girer. Ama ben 
yalnızca zevk için yapıyorum.”
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“Deniz kenarına gideceği-
me gökyüzüne bakıyorum, her 
sıkıntım geçiyor. İçerenköy’deki 
binaların hepsine çıkmışlığım 
vardır. Keşke kuş olsam, uçsam. 
Uçamadığım için uçanlara bakı-
yorum ben de. Kafamız yukarıda 
geziyoruz, yeter ki kanat sesi 
olsun. Ben bir kuşun kanat sesin-
den dişi mi erkek mi olduğunu 
anlıyorum artık. Bu bir sorum-
luluk. Akşam eve girer girmez 
onların yemini veriyorum, hanım-
la ara sıra tartışıyoruz bu yüzden. 
Bazı arkadaşlarım var, eşini evini 
ihmal ediyor. Ben etmemeye 
çalışıyorum. Ancak kuşlarımı da 
sahipsiz bırakmak istemiyorum. 
Hepsinde iki kanat, bir kuyruk 
var. Bu sevda yüzünden hırsızlık 
yapan bile var. Zaten onun için 
bütün güvercin besleyenlerin 
evlerinde, kuşların çalınmasını 
engellemek için takılmış üç-dört 
tane kilit vardır.”

Aydın’ın başına da böyle bir 
hırsızlık olayı gelmiş: “Bir gece 
yarısı evime hırsız girdi. Ben de-
mirle saldırdım kendisine. Çünkü 
biliyorum kuşlara gidiyordu. Üç 
kilitten ikisini kırdı, üçüncüsünde 

Yok mu arttıran?
Bu akşamki mezatı İlhan Durmuş yönetiyor. 

İşi, eldeki bütün kuşları çarçabuk ve iyi fiyata 
sahiplendirmek. Bütün kuşları iyi tanıyor ve 

özelliklerini bir çırpıda söyleyebiliyor: “Bey-
leeeeerr... Bakııııın.... Beyazlar... Maviler... Bu 

taklacıların çifti 30 Lira. Almak isteyen var mı?”

Kuş alabilen
mutlu
Ferhatpaşa’daki açık 
arttırmada kuşların 
fiyatı 5 liradan 10 bin 
liraya kadar çıkıyor. 
Satılanların yerine 
yenileri kutulardan 
çıkıyor, o kuşların 
özellikleri de seri 
şekilde anlatılıyor. 
Fotoğraftaki gü-
vercinsever gibi 
beğendiği kuşu alanın 
yüzüne bir gülümse-
me yayılıyor, alama-
yanlar ise hüzünle-
niyor. Bazı satışlar 
sırasında birilerinin 
parası çıkışmıyor, 
diğerleri onun için 
para toplayıp destek 
oluyor. Elinde iyi bir 
kuşu olanın yolda 
dolar milyoneri gibi 
havalı yürüdüğü 
söyleniyor!

53

Ataşehirekspres
20 Kasım 2016

    ŞÖHRET SERT   

‘Bana kargacı diyorlar, ayıp ediyorlar’

“48 senedir güvercin besliyo-
rum. Kuş sevdası bende çocuk-

ken başladı. Abilerim besledikleri 
kuşları bana bırakır, arkadaşla-
rımla birlikte onları uçururduk. 
Kümeslerini temizlerdik. Bunları 
yapa ede biz de kuşçu olduk. 

Bakır imalatı ve satışı yapı-
yorum. Sabah işime giderim ama 
akşamı dört gözle beklerim. Bir 
an önce gidip kuşlarımı açayım, 
yorgunluğumu alsın. En büyük 
zevkim bu benim. Eve gelir 
gelmez hemen kümese dalıp 
kuşlarıma bakıyorum. Ağzı dili 
olmayan hayvanlar, önce bun-
ların bakımını yapmamız lazım. 

Akşama kadar içerde hapis haya-
tı yaşıyorlar. Havalandırmazsan, 
uçurmazsan olmaz. 

Benim kuşların isimleri vardı. 
Bir tane oğlum vardı, gök mavi-
siydi. Aşağı yukarı 12 sene bende 
kaldı kuş. Geçen sene vefat etti. 
Onun oğlunu da bir arkadaşıma 
hediye ettim. Soyunu tükettik. 
Çok üzüldüm. 12 senedir evladın 
gibi bakıyorsun, ilgileniyorsun, 
birden yok oluyor. Üzücü. 

Benim kuşlarımın çoğu posta 
güvercini, bir kısmı da Mardin 
güvercini. Yani taklacı, oyun 
kuşu. Kapılarını açınca kendileri 
çıkıyorlar. Onlar uçunca hoşu-

nuza gidiyor. Arkadaşlarım bana 
‘kargacı’ diyor. Ayıp ediyorlar 
çünkü kargacı kötü kuş besleyen 
demek. Genelde bizim camiada 
paçasız, uzun gagalı kuşlara 
önem vermezler. Benim de böyle 
bir çift yabani kuşum var. Bunla-
ra karga benzetmesi yapmak da 
yakışıksız geliyor bana.

Şu anda 100 tane kuşum var. 
Bugüne kadar iyi paralar harca-
dım ama karşılığını da gördüm. 
Şu anda Kayışdağı’nda benim 
üstüme kuşçu yoktur. O kadar 
iddialıyım. Kimi insan yarışlara 
sokar, kupalara girer. Ama ben 
yalnızca zevk için yapıyorum.”
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uyandım başına demirle vurdum. 
‘Ahh’ dedi, kaçtı.. Yüzümü gör-
müştü. Yıllar sonra o hırsızı pazar-
da gördüm. Beni tanımış yanıma 
geldi. Özür diledi. O olaydan 
sonra hırsızlığı bıraktığına anlattı. 
Okumuş, üniversiteye gitmiş.”

“Şu anda benim 40 kuşum 
var” dedikten üç saniye sonra 
“pardon” diyor Aydın, “39 tane 
var, biri geçenlerde rahmetli oldu. 
Toprağı bol olsun, iyi bir kuştu” 
diyerek sözlerini tamamlıyor. 

Barış Aydın’ın ölen güvercinin 

üzüntüsünün yarattığı kısa bir 
sessizlikten sonra, Niyazi Yaman, 
Oyun Kuşları Yarışması’ndan söz 
ediyor. Yarışma organizasyonun-
da Ataşehir Belediyesi’nin çok 
desteğini aldıklarını söyleyen Ya-
man, Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi’ye de özel olarak 
teşekkür ediyor. 

Hepsinin amacı en iyi kuşa 
sahip olmak. Elinde iyi bir kuşu 
olanın yolda dolar milyoneri 
gibi havalı yürüdüğünü söylüyor 
Yaman:  “Burada herkes birbi-
rine kuşlar üzerinden hava atar. 
Avcı hikayeleri gibi hikayeler 
uydurulur. Adam der ki benim 
kuşum 100 metre gitti, gözle-
rimle gördüm. 100 metre dediği 
30 katlı bir bina kadardır. Ben 
hayatımda 100 metrede oynayan 
kuş görmedim. Bir kuş ortalama 
20 ile 40 metre arasında gider. 
Adamlarda mesafeyi ikiye katla-
ma alışkanlığı oluyor bir zaman 
sonra. Güvercin besleyenlerde 
zengin olma hayali yoktur, yarışta 
kuşu birinci olsun, zaten zengin-
dir artık o. Biz birinci olduğumuz-
da uçar gibi yürürüz yolda. Ama 
kuşun o gün iyi uçmaz, o zaman 
da yerin dibine girersin.”

     ŞEREF ÖZER   

‘20 yıl besledim, 
bıraktım, yine başladım’

‘Keşke 
kuş olup 
uçabilsem’
45 yaşındaki Barış 
Aydın ilk kuşunu 
yedi yaşında almış. 
Yıllardır bütün stresini 
kuşlarla attığını 
söylüyor: “Deniz 
kenarına gideceğime 
gökyüzüne bakıyorum, 
her sıkıntım geçiyor. 
İçerenköy’deki 
binaların hepsine 
çıkmışlığım vardır. 
Keşke kuş olsam, 
uçsam. Uçamadığım 
için uçanlara bakıyo-
rum ben de. Kafamız 
yukarıda geziyoruz, 
yeter ki kanat sesi 
olsun. Akşam işten 
gelip eve girer girmez 
ilk iş kuşlarımın yemini 
veriyorum, hanımla 
ara sıra tartışıyoruz bu 
yüzden.”

“45 yaşındayım. Araba 
boyacısıyım. 20 sene 

kuş besledim, bıraktım. 
Sonra yine başladım. Sigara 
bağımlılığı gibi. Bir sene-
dir yeniden besliyorum. 
25 tane güvercinim var. 
12-13 takla atarak 30-35 
metre giden kuşum var. 
Kuş besleyince çok değişik 
insanlarla tanışıp kaynaşı-
yorsunuz. İyiyi de kötüyü 
de tanıyorsunuz. Bir kuş 
için adam satan da var bir 

adamı bin kuşa değişmeyen 
de var. Benim iki tane siyah 
renkli, ‘Arap’ dediğimiz 
kuşum vardı. 9-10 katlı 
bir bina düşünün. Birinci 
katından başlayıp o binayı 3 
kere geçerdi. O kuş şu anda 
bende olsa her ku-
pada birinci çıkar-
dı. Çalındı onlar. 
O kuşların peşine 
günlerce ağlayıp 
ve kuşçuluğu 
bırakmıştım.”
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uyandım başına demirle vurdum. 
‘Ahh’ dedi, kaçtı.. Yüzümü gör-
müştü. Yıllar sonra o hırsızı pazar-
da gördüm. Beni tanımış yanıma 
geldi. Özür diledi. O olaydan 
sonra hırsızlığı bıraktığına anlattı. 
Okumuş, üniversiteye gitmiş.”

“Şu anda benim 40 kuşum 
var” dedikten üç saniye sonra 
“pardon” diyor Aydın, “39 tane 
var, biri geçenlerde rahmetli oldu. 
Toprağı bol olsun, iyi bir kuştu” 
diyerek sözlerini tamamlıyor. 

Barış Aydın’ın ölen güvercinin 

üzüntüsünün yarattığı kısa bir 
sessizlikten sonra, Niyazi Yaman, 
Oyun Kuşları Yarışması’ndan söz 
ediyor. Yarışma organizasyonun-
da Ataşehir Belediyesi’nin çok 
desteğini aldıklarını söyleyen Ya-
man, Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi’ye de özel olarak 
teşekkür ediyor. 

Hepsinin amacı en iyi kuşa 
sahip olmak. Elinde iyi bir kuşu 
olanın yolda dolar milyoneri 
gibi havalı yürüdüğünü söylüyor 
Yaman:  “Burada herkes birbi-
rine kuşlar üzerinden hava atar. 
Avcı hikayeleri gibi hikayeler 
uydurulur. Adam der ki benim 
kuşum 100 metre gitti, gözle-
rimle gördüm. 100 metre dediği 
30 katlı bir bina kadardır. Ben 
hayatımda 100 metrede oynayan 
kuş görmedim. Bir kuş ortalama 
20 ile 40 metre arasında gider. 
Adamlarda mesafeyi ikiye katla-
ma alışkanlığı oluyor bir zaman 
sonra. Güvercin besleyenlerde 
zengin olma hayali yoktur, yarışta 
kuşu birinci olsun, zaten zengin-
dir artık o. Biz birinci olduğumuz-
da uçar gibi yürürüz yolda. Ama 
kuşun o gün iyi uçmaz, o zaman 
da yerin dibine girersin.”

     ŞEREF ÖZER   

‘20 yıl besledim, 
bıraktım, yine başladım’

‘Keşke 
kuş olup 
uçabilsem’
45 yaşındaki Barış 
Aydın ilk kuşunu 
yedi yaşında almış. 
Yıllardır bütün stresini 
kuşlarla attığını 
söylüyor: “Deniz 
kenarına gideceğime 
gökyüzüne bakıyorum, 
her sıkıntım geçiyor. 
İçerenköy’deki 
binaların hepsine 
çıkmışlığım vardır. 
Keşke kuş olsam, 
uçsam. Uçamadığım 
için uçanlara bakıyo-
rum ben de. Kafamız 
yukarıda geziyoruz, 
yeter ki kanat sesi 
olsun. Akşam işten 
gelip eve girer girmez 
ilk iş kuşlarımın yemini 
veriyorum, hanımla 
ara sıra tartışıyoruz bu 
yüzden.”

“45 yaşındayım. Araba 
boyacısıyım. 20 sene 

kuş besledim, bıraktım. 
Sonra yine başladım. Sigara 
bağımlılığı gibi. Bir sene-
dir yeniden besliyorum. 
25 tane güvercinim var. 
12-13 takla atarak 30-35 
metre giden kuşum var. 
Kuş besleyince çok değişik 
insanlarla tanışıp kaynaşı-
yorsunuz. İyiyi de kötüyü 
de tanıyorsunuz. Bir kuş 
için adam satan da var bir 

adamı bin kuşa değişmeyen 
de var. Benim iki tane siyah 
renkli, ‘Arap’ dediğimiz 
kuşum vardı. 9-10 katlı 
bir bina düşünün. Birinci 
katından başlayıp o binayı 3 
kere geçerdi. O kuş şu anda 
bende olsa her ku-
pada birinci çıkar-
dı. Çalındı onlar. 
O kuşların peşine 
günlerce ağlayıp 
ve kuşçuluğu 
bırakmıştım.”
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50 yaşında!

ANADOL EFSANESİ

Ataşehirekspres
20 Kasım 2016

57

O sadece şirin bir otomobil değildi; Türkiye’de uzun yılların hayali 
olan ilk seri üretim yerli otomobildi aynı zamanda. İsmi on binlerce 
kişinin katıldığı bir yarışma sonucu seçilen Anadol otomobillerin 
ilki üretim bandından çıktığında takvimler 19 Aralık 1966’yı 
gösteriyordu. Hakkında, keçilerin fiberglas gövdesini yemeye 
bayıldığı gibi sayısız söylenti uydurulsa da Anadol bunlardan hiç 
etkilenmedi ve milyonların gönlünde taht kurdu.

Otomobil, buharın 19. 
yüzyılda enerji kayna-
ğı olarak kullanılmaya 

başlamasıyla ortaya çıktı. Daha 
sonra, içten yanmalı motorlarda 
petrolün kullanılmasıyla otomo-
biller daha çok insanın hayatına 
girdi, çeşitleri çoğaldı. Ulaşımda 
bir çığır açan ve bireylerin mekân 
ile olan ilişkileri başta olmak 
üzere derin sosyal değişikliklere 
neden olan otomobil, ekonomik 
ve kültürel ilişkilerin gelişmesini 
kolaylaştırdı ve yollar, otoyollar, 
park alanları gibi devasa yeni alt-
yapıların geliştirilmesine yol açtı. 
Tüketim nesnesi olarak görül-
mesiyle birlikte yeni bir evrensel 
kültüre temel oldu ve sanayileş-
miş ülkelerde aileler için olmazsa 
olmaz bir eşya olarak yerini aldı.

Otomobil Türkiye’ye 19. yüz-
yılın sonunda girdi. 1895 yılında 
gümrüğe getirilen otomobiller 
büyük şaşkınlık yaratmış, gümrük 
memurları tarifelerde henüz yer 
almayan bu araca kendiliğinden 
hareket eden anlamında, “za-
tü’l-hareke” adını vermişti.

Cumhuriyetin ilanının ardın-
dan otomobil sayısı artmaya 
başladı. Ama asıl patlama 1950’li 
yıllardaydı. O dönem yapılan yol 
yatırımları motorlu taşıt ithala-
tında patlama yapmıştı. Henüz 
kalkınma aşamasında olan, büyük 
sanayi tesislerinin hayalini kuran 
Türkiye artık kendi otomobilini 
üretmek istiyordu. 

Bu hayali 1950’li yılların orta-
sında ilk dillendirenlerden biri işa-
damı Vehbi Koç’tu. 1928 yılında, 

Ankara’da kurduğu Otokoç fir-
ması ile Ford Motor Company’nin 
distribütörlüğünü alan Vehbi Koç, 
1946 yılında da resmen Ford Mo-
tor Company’nin Türkiye temsilci-
si olmuştu. Fakat Koç, Türkiye’nin 
kendi yaptığı otomobiline Türk 
insanını bindirmenin zamanının 
geldiğine inanıyor ve bu nedenle 
Ford’la ortak bir otomobil fabri-
kası kurmak istiyordu.

Koç’un otomobil kısmının 
müdürlerinden Bernar Nahum ve 
Kenan İnal 1954’ten beri Ford’un 
müdürleriyle görüşüyor ancak 
bir türlü sonuca ulaşamıyorlardı. 
1956 yılının başlarında Koç, Na-
hum ve İnal ile birlikte, Başbakan 
Adnan Menderes’ten Henry Ford 

II’ye hitaben yazılmış mektubu da 
alarak ABD’ye gitti. Ford Mo-
tor Company ile yapılan yoğun 
temaslar sonucunda otomotiv ko-
nusunda işbirliğine varıldı. Bunu 
1959 yılında Koç Grubu için de 
önemli bir adım olan Otosan’ın 
kuruluşu izledi.

1960’lı yıllara gelindiğinde Tür-
kiye’de tüketim mallarını üretebi-
len bir sanayi temeli oluşmuştu. 
Hedef, kısa sürede buzdolabı, 

İlk Anadol banttan iniyor
19 Aralık 1966’ta ilk Anadol otomobil Otosan 
Fabrikası’ndaki üretim bandından inerken 
işadamı Vehbi Koç’un sevinci yüzünden 
okunuyor. O günden, üretimin durdurulduğu 
1984 yılına kadar farklı modellerde 87 binden 
fazla Anadol üretildi.

DERLEYEN: SEZAİ TİKİZ
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O sadece şirin bir otomobil değildi; Türkiye’de uzun yılların hayali 
olan ilk seri üretim yerli otomobildi aynı zamanda. İsmi on binlerce 
kişinin katıldığı bir yarışma sonucu seçilen Anadol otomobillerin 
ilki üretim bandından çıktığında takvimler 19 Aralık 1966’yı 
gösteriyordu. Hakkında, keçilerin fiberglas gövdesini yemeye 
bayıldığı gibi sayısız söylenti uydurulsa da Anadol bunlardan hiç 
etkilenmedi ve milyonların gönlünde taht kurdu.

Otomobil, buharın 19. 
yüzyılda enerji kayna-
ğı olarak kullanılmaya 

başlamasıyla ortaya çıktı. Daha 
sonra, içten yanmalı motorlarda 
petrolün kullanılmasıyla otomo-
biller daha çok insanın hayatına 
girdi, çeşitleri çoğaldı. Ulaşımda 
bir çığır açan ve bireylerin mekân 
ile olan ilişkileri başta olmak 
üzere derin sosyal değişikliklere 
neden olan otomobil, ekonomik 
ve kültürel ilişkilerin gelişmesini 
kolaylaştırdı ve yollar, otoyollar, 
park alanları gibi devasa yeni alt-
yapıların geliştirilmesine yol açtı. 
Tüketim nesnesi olarak görül-
mesiyle birlikte yeni bir evrensel 
kültüre temel oldu ve sanayileş-
miş ülkelerde aileler için olmazsa 
olmaz bir eşya olarak yerini aldı.

Otomobil Türkiye’ye 19. yüz-
yılın sonunda girdi. 1895 yılında 
gümrüğe getirilen otomobiller 
büyük şaşkınlık yaratmış, gümrük 
memurları tarifelerde henüz yer 
almayan bu araca kendiliğinden 
hareket eden anlamında, “za-
tü’l-hareke” adını vermişti.

Cumhuriyetin ilanının ardın-
dan otomobil sayısı artmaya 
başladı. Ama asıl patlama 1950’li 
yıllardaydı. O dönem yapılan yol 
yatırımları motorlu taşıt ithala-
tında patlama yapmıştı. Henüz 
kalkınma aşamasında olan, büyük 
sanayi tesislerinin hayalini kuran 
Türkiye artık kendi otomobilini 
üretmek istiyordu. 

Bu hayali 1950’li yılların orta-
sında ilk dillendirenlerden biri işa-
damı Vehbi Koç’tu. 1928 yılında, 

Ankara’da kurduğu Otokoç fir-
ması ile Ford Motor Company’nin 
distribütörlüğünü alan Vehbi Koç, 
1946 yılında da resmen Ford Mo-
tor Company’nin Türkiye temsilci-
si olmuştu. Fakat Koç, Türkiye’nin 
kendi yaptığı otomobiline Türk 
insanını bindirmenin zamanının 
geldiğine inanıyor ve bu nedenle 
Ford’la ortak bir otomobil fabri-
kası kurmak istiyordu.

Koç’un otomobil kısmının 
müdürlerinden Bernar Nahum ve 
Kenan İnal 1954’ten beri Ford’un 
müdürleriyle görüşüyor ancak 
bir türlü sonuca ulaşamıyorlardı. 
1956 yılının başlarında Koç, Na-
hum ve İnal ile birlikte, Başbakan 
Adnan Menderes’ten Henry Ford 

II’ye hitaben yazılmış mektubu da 
alarak ABD’ye gitti. Ford Mo-
tor Company ile yapılan yoğun 
temaslar sonucunda otomotiv ko-
nusunda işbirliğine varıldı. Bunu 
1959 yılında Koç Grubu için de 
önemli bir adım olan Otosan’ın 
kuruluşu izledi.

1960’lı yıllara gelindiğinde Tür-
kiye’de tüketim mallarını üretebi-
len bir sanayi temeli oluşmuştu. 
Hedef, kısa sürede buzdolabı, 

İlk Anadol banttan iniyor
19 Aralık 1966’ta ilk Anadol otomobil Otosan 
Fabrikası’ndaki üretim bandından inerken 
işadamı Vehbi Koç’un sevinci yüzünden 
okunuyor. O günden, üretimin durdurulduğu 
1984 yılına kadar farklı modellerde 87 binden 
fazla Anadol üretildi.
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fırın ve otomobil üretmekti. 
Gerçekten hızla başarılı sonuçlar 
alındı. Arçelik seri beyaz eşya 
üretimine geçti. Yerli otomobil 
yapma isteği de üst seviyedeydi. 
1961’de büyük ölçüde haksızlık 
edilen Devrim otomobilleri dene-
yimi bile bu isteği iyice alevlen-
dirmişti. 

Koç Grubu da 1960’lı yıllara 
hızlı girmişti. İlk olarak Ford kam-
yonlarının montajına Otosan’da 
başlandı. 1963 yılında Bernar 
Nahum ve Rahmi Koç’un 1963’te 
tesadüfen gördükleri bir araç, 
ikilinin kafasında bir ışık yanma-
sına sebep olacak ve üç yıl sonra 
piyasaya çıkacak Anadol otomo-
billere giden yolun ilk taşları o 
gün döşenecekti. Vehbi Koç, o 
günkü tesadüfü anılarında şöyle 
anlatıyor: 

“Bir akşam Ankara’da Otokoç 
şirketimizin önünde dinlenmekte 
olan Bernar Nahum ve oğlum 
Rahmi Koç’un dikkatini yedek 

parça almaya gelmiş bir ba-
yinin pikabı çekiyor. Bunun 
sac olmayan bir maddeden, 
‘fiberglas’tan yapıldığını 
görüyorlar, merak edip 
araştırıyorlar. Bu maddenin, 
İsrail’de üretildiğini ve ilk 
defa İzmir Fuarı’nda teşhir 
edildiğini öğreniyorlar.” 

Bu olayın ardından Rahmi 
Koç, İsrail’e gider. Orada bir 
anlaşma sağlanamaz ama 
bir yandan da araştırmalar 
devam etmektedir ve aynı 
maddeyi bir İngiliz firmasının 

Hayal gerçeğe dönüştü
Vehbi Koç, 1954’ten beri Türkiye’de otomobil 
fabrikası kurmayı hayal ediyor, ancak yabancı 
ortakları ikna edemiyordu. Bu hayal, Anadol 
üretimiyle gerçeğe dönüştü. Böylece Koç Grubu, 
Türkiye’de otomotiv endüstrisinin kurucusu oldu.

Etkili tanıtım
Anadol piyasaya çıkmadan önce o güne 
kadar görülmemiş büyüklükte bir reklam 
kampanyası yaptı. 1970’li yıllarda art 
arda üretilen farklı modeller için de etkili 
tanıtım kampanyaları yapıldı, büyük 
reklam bütçeleri ayrıldı.
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da yaptığı öğrenilir. 1964 yılı ba-
şında fiberglas gövde için İngiliz 
Reliant firmasıyla anlaşma sağla-
nır. Bu sayede, aracın gövdesini 
sacla kaplamak durumunda ge-
reken çok yüksek kalıp maliyetin-
den kurtulmuş olunacaktır. Aracın 
teknik donanımı konusunda ise 
Ford’la anlaşma sağlanır. Nihayet 
ucuz maliyetli bir yerli otomobil 
üretilme ihtimali doğmuştur.

Aslında Ford’u Anadol pro-
jesine dahil etmek hiç de kolay 
olmamıştır, zira Ford, 1950’li ve 
1960’lı yıllarda Türkiye’de oto-

Yerli otomobil üretme faaliyet-
leri 1966’nın Şubat ayından iti-

baren hız kazandı. Ancak üretilecek 
bu otomobile ne isim verileceğine 
karar verilememişti. Bunun üzerine 
bir isim yarışması açıldı. 1966’nın 

87 bin kişi isim önerdi,
jüri ANADOL’u seçti 

     İSİM BULMA YARIŞMASI    

Ayrıca, yarışmanın birin-
cisine verilecek 10 bin liralık 
ödülün, hem ANADOL hem de 
ANADOLU ismini öneren kişiye 
ayrı ayrı verileceği açıklandı. 8 
Ekim 1966’da ANADOL ismini 
öneren 41 kişi ile ANADOLU 
ismini öneren 818 kişi arasında 
çekiliş yapıldı. 10’ar bin liralık 
ödülü Hereke’den öğretmen 
Kemal Çuhadar ile Islahiye’den 
esnaf  Rıza Tansel kazandı.

Temmuz ayında gazetelere ilan 
verilerek yarışma duyuruldu. Seçi-
lecek ismi öneren kişiye 10 bin lira 
ödül verilecekti. ANADOL gibi iyi 
bir ismin bulunmasına vesile olan 
yarışma, aynı zamanda otomobil 
piyasaya çıkmadan aylar önce 
başlayan bir tanıtım kampanyasına 
da dönüştü.

İsim önerilerini değerlendirecek 
jüri de yıldız isimlerden oluşuyor-
du: Gazeteci-yazarlar Cevat Fehmi 
Başkut ve Burhan Felek, Profe-
sör Memduh Yaşa, İTÜ Rektörü 
Profesör Bedri Karafakioğlu ve 
zamanın Ticaret ve Sanayi Odaları 
Genel Sekreteri Profesör Necmettin 
Erbakan. İki ayda  ankete katılan 87 
bin kişi, 18 bin 880 ayrı isim önerdi. 
Jüri önerileri değerlendirdi ve iki 
ismi birlikte birinciliğe layık gördü: 
ANADOL ve ANADOLU.  

Son kararı verecek olan Koç 
Holding’in “Bir otomobilin marka 
isminde bulunması gereken kısalık, 
orijinallik ve dünya ölçüsünde 
telaffuz kolaylığı gibi unsurları göz 
önünde tutarak jürinin sunduğu 
iki isimden ANADOL’u seçtik” 
açıklamasıyla yeni otomobilin ismi 
kesinleşti.

mobil üretilmemesi için elinden 
geleni yapmıştır. Anadol üreti-
mine sadece birkaç ay kala bile 
Ford yöneticileri “Siz otomobil 
yapamazsınız, hemen vazge-
çin” demeyi sürdürdüler. Ama 
Anadol projesi hızla ilerliyordu. 
Koç Grubu, 1965 sonbaharında 
hükümete bir rapor sundu. “Bir 
Otomobil Sanayiinin Kuruluşu” 
başlıklı raporda Anadol projesi-
nin tüm detayları yer alıyordu. 
1966’nın Şubat ayında dönemin 
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, 
otomobili o yıl sonuna kadar imal 

etmek şartıyla Koç Grubu’na izin 
verildiğini açıkladı. 

Otosan fabrikasında da fiberg-
las araba altyapısı için son çalış-
malar tamamlandı ve üretim için 
düğmeye basıldı. Otomobile isim 
koymak için açılan yarışma Eylül 
1966’da sonuçlandı ve arabanın 
adının Anadol olacağı kesinleşti. 
Nihayet, 19 Aralık 1966’da seri 
üretime geçen ilk yerli otomo-
bil olan birinci “Anadol” üretim 
bandından çıktı. Satış fiyatı 26 bin 
800 liraydı. Bu, Türkiye’de satılan 
yabancı otomobillerle karşılaştırıl-
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fırın ve otomobil üretmekti. 
Gerçekten hızla başarılı sonuçlar 
alındı. Arçelik seri beyaz eşya 
üretimine geçti. Yerli otomobil 
yapma isteği de üst seviyedeydi. 
1961’de büyük ölçüde haksızlık 
edilen Devrim otomobilleri dene-
yimi bile bu isteği iyice alevlen-
dirmişti. 

Koç Grubu da 1960’lı yıllara 
hızlı girmişti. İlk olarak Ford kam-
yonlarının montajına Otosan’da 
başlandı. 1963 yılında Bernar 
Nahum ve Rahmi Koç’un 1963’te 
tesadüfen gördükleri bir araç, 
ikilinin kafasında bir ışık yanma-
sına sebep olacak ve üç yıl sonra 
piyasaya çıkacak Anadol otomo-
billere giden yolun ilk taşları o 
gün döşenecekti. Vehbi Koç, o 
günkü tesadüfü anılarında şöyle 
anlatıyor: 

“Bir akşam Ankara’da Otokoç 
şirketimizin önünde dinlenmekte 
olan Bernar Nahum ve oğlum 
Rahmi Koç’un dikkatini yedek 

parça almaya gelmiş bir ba-
yinin pikabı çekiyor. Bunun 
sac olmayan bir maddeden, 
‘fiberglas’tan yapıldığını 
görüyorlar, merak edip 
araştırıyorlar. Bu maddenin, 
İsrail’de üretildiğini ve ilk 
defa İzmir Fuarı’nda teşhir 
edildiğini öğreniyorlar.” 

Bu olayın ardından Rahmi 
Koç, İsrail’e gider. Orada bir 
anlaşma sağlanamaz ama 
bir yandan da araştırmalar 
devam etmektedir ve aynı 
maddeyi bir İngiliz firmasının 

Hayal gerçeğe dönüştü
Vehbi Koç, 1954’ten beri Türkiye’de otomobil 
fabrikası kurmayı hayal ediyor, ancak yabancı 
ortakları ikna edemiyordu. Bu hayal, Anadol 
üretimiyle gerçeğe dönüştü. Böylece Koç Grubu, 
Türkiye’de otomotiv endüstrisinin kurucusu oldu.

Etkili tanıtım
Anadol piyasaya çıkmadan önce o güne 
kadar görülmemiş büyüklükte bir reklam 
kampanyası yaptı. 1970’li yıllarda art 
arda üretilen farklı modeller için de etkili 
tanıtım kampanyaları yapıldı, büyük 
reklam bütçeleri ayrıldı.
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da yaptığı öğrenilir. 1964 yılı ba-
şında fiberglas gövde için İngiliz 
Reliant firmasıyla anlaşma sağla-
nır. Bu sayede, aracın gövdesini 
sacla kaplamak durumunda ge-
reken çok yüksek kalıp maliyetin-
den kurtulmuş olunacaktır. Aracın 
teknik donanımı konusunda ise 
Ford’la anlaşma sağlanır. Nihayet 
ucuz maliyetli bir yerli otomobil 
üretilme ihtimali doğmuştur.

Aslında Ford’u Anadol pro-
jesine dahil etmek hiç de kolay 
olmamıştır, zira Ford, 1950’li ve 
1960’lı yıllarda Türkiye’de oto-

Yerli otomobil üretme faaliyet-
leri 1966’nın Şubat ayından iti-

baren hız kazandı. Ancak üretilecek 
bu otomobile ne isim verileceğine 
karar verilememişti. Bunun üzerine 
bir isim yarışması açıldı. 1966’nın 

87 bin kişi isim önerdi,
jüri ANADOL’u seçti 

     İSİM BULMA YARIŞMASI    

Ayrıca, yarışmanın birin-
cisine verilecek 10 bin liralık 
ödülün, hem ANADOL hem de 
ANADOLU ismini öneren kişiye 
ayrı ayrı verileceği açıklandı. 8 
Ekim 1966’da ANADOL ismini 
öneren 41 kişi ile ANADOLU 
ismini öneren 818 kişi arasında 
çekiliş yapıldı. 10’ar bin liralık 
ödülü Hereke’den öğretmen 
Kemal Çuhadar ile Islahiye’den 
esnaf  Rıza Tansel kazandı.

Temmuz ayında gazetelere ilan 
verilerek yarışma duyuruldu. Seçi-
lecek ismi öneren kişiye 10 bin lira 
ödül verilecekti. ANADOL gibi iyi 
bir ismin bulunmasına vesile olan 
yarışma, aynı zamanda otomobil 
piyasaya çıkmadan aylar önce 
başlayan bir tanıtım kampanyasına 
da dönüştü.

İsim önerilerini değerlendirecek 
jüri de yıldız isimlerden oluşuyor-
du: Gazeteci-yazarlar Cevat Fehmi 
Başkut ve Burhan Felek, Profe-
sör Memduh Yaşa, İTÜ Rektörü 
Profesör Bedri Karafakioğlu ve 
zamanın Ticaret ve Sanayi Odaları 
Genel Sekreteri Profesör Necmettin 
Erbakan. İki ayda  ankete katılan 87 
bin kişi, 18 bin 880 ayrı isim önerdi. 
Jüri önerileri değerlendirdi ve iki 
ismi birlikte birinciliğe layık gördü: 
ANADOL ve ANADOLU.  

Son kararı verecek olan Koç 
Holding’in “Bir otomobilin marka 
isminde bulunması gereken kısalık, 
orijinallik ve dünya ölçüsünde 
telaffuz kolaylığı gibi unsurları göz 
önünde tutarak jürinin sunduğu 
iki isimden ANADOL’u seçtik” 
açıklamasıyla yeni otomobilin ismi 
kesinleşti.

mobil üretilmemesi için elinden 
geleni yapmıştır. Anadol üreti-
mine sadece birkaç ay kala bile 
Ford yöneticileri “Siz otomobil 
yapamazsınız, hemen vazge-
çin” demeyi sürdürdüler. Ama 
Anadol projesi hızla ilerliyordu. 
Koç Grubu, 1965 sonbaharında 
hükümete bir rapor sundu. “Bir 
Otomobil Sanayiinin Kuruluşu” 
başlıklı raporda Anadol projesi-
nin tüm detayları yer alıyordu. 
1966’nın Şubat ayında dönemin 
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, 
otomobili o yıl sonuna kadar imal 

etmek şartıyla Koç Grubu’na izin 
verildiğini açıkladı. 

Otosan fabrikasında da fiberg-
las araba altyapısı için son çalış-
malar tamamlandı ve üretim için 
düğmeye basıldı. Otomobile isim 
koymak için açılan yarışma Eylül 
1966’da sonuçlandı ve arabanın 
adının Anadol olacağı kesinleşti. 
Nihayet, 19 Aralık 1966’da seri 
üretime geçen ilk yerli otomo-
bil olan birinci “Anadol” üretim 
bandından çıktı. Satış fiyatı 26 bin 
800 liraydı. Bu, Türkiye’de satılan 
yabancı otomobillerle karşılaştırıl-
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dığında epey düşük bir fiyattı. 
Anadol Türkiye’nin her ye-

rinden büyük ilgi gördü. Bayiler 
ön sipariş alıyor ancak teslim 
için aylar sonrasına gün verile-
biliyordu. Anadol sahibi olmak 
için torpil yaptırmaya çalışanlar 
bile vardı. Ancak kısa sure sonra 
bazı gazetelerde Anadol’la ilgili 
aleyhte yazılar çıkmaya başladı. 
Anadol’un fiberglas gövdesini 
keçilerin, atların, ineklerin yedi-
ğini iddia eden bu yazılar tiyatro 
sahnelerine bile taşındı ama halk 
sevdiği Anadol’u bağrına bastı. 
Koç Grubu yöneticisi ve Türk 
otomotiv sektörünün duayen ismi 
Bernar Nahum, aleyhte yazılar 
çıktığı dönem Vehbi Koç’la arala-
rında geçen telefon konuşmasını 
şöyle anlatır:

“Bir sabah gazetenin biri, 
Anadol otomobilin çamurluğunun 
tamir edilmek üzere tamirhaneye 
bırakıldığını, gece yerde kalan 
çamurluğun ertesi sabah, yarısının 

fareler tarafından yenmiş olarak 
bulunduğunu yazıyordu. Sabah 
7.30’da Vehbi Bey telefonla evim-
den arayarak, gazeteleri okuyup 
okumadığımı sordu. ‘Okudum’ 
cevabını verdim. ‘Farelerin ça-
murluğu yediğini de okudun mu?’ 
diye tekrar sordu. ‘Evet’ dedim, 
‘bu uydurulan yalanı da okudum’. 
Vehbi Bey bu cevabıma çok kızdı 
ve durumu tetkik etmeden böyle 
bir cevap vermemin olgun bir 
adama yakışmadığını söyledi. 
‘Kızmayın, izah edeyim’ dedim. 
‘Anadol otomobilinde yere 
indirilecek bir çamurluk yoktur. 
Çamurluk, karoseri ile birlikte 
yekpare bir parçadan ibarettir. Bir 
çamurluk, kaza sonunda yara alır-

sa, yerinden çıkarılmadan yama 
yapma suretiyle tamir edilir’ diye 
açıkladım. Vehbi Bey, bunun üze-
rine ‘Tekzip edecek misin?’ diye 
sordu. ‘Hayır’ dedim, ‘Anadol 
hakkında ne kadar konuşurlarsa o 
kadar lehimize olur, propaganda-
mızı yapmış olurlar.’”

Aslında Anadol’un fiberglas 
gövdesiyle alay etmek büyük hak-
sızlıktı. Anadol’dan çok önce dün-
yanın en büyük otomotiv şirketi 
General Motors fiberglas gövde 
kullanıyordu. Fiberglas gövde 
bugün de otomotiv, havacılık ve 
uzay sanayiinde çok miktarda 
kullanılıyor. 

Üstelik gövdesi saçla kaplı 
arabalarda her model için fark-
lı kalıplar gerektiği için farklı 
modeller üretmek çok maliyetli 
oluyordu. Ancak Anadol fiberglas 
olduğu için böyle bir sorun yoktu. 
Bu nedenle yeni modeller arka 
arkaya geldi. İki kapılı, dört kapılı, 
station-wagon, kamyonet…. Ana-
dol’un en sükseli hamlesinin tarihi 
ise 1973 yılıdır. Koç Grubu, o yıl 
spor Anadol’u piyasaya sürdü. 
Devrim otomobilinden sonra ikin-
ci Türk tasarımı araç Anadol’un bu 

1970’in yıldızı A-2 serisi
Anadol’un 1970’de piyasaya çıkan ikinci oto-
mobili A-2 serisiydi. Türkiye’nin ilk dört kapılı 
otomobili olan A-2, aynı zamanda dünyanın 
tamamı fiberglas gövdeye sahip ilk dört 
kapılı sedan otomobiliydi. Türkiye’de aracın 
güvenliğini arttırmak için çarpışma testine tabi 
tutulan ilk otomobil de A-2’dir.

Türk tasarımı spor araç
Spor Anadol, 1973’te piyasaya sürüldüğünde 
büyük ilgi gördü. Devrim otomobilinden sonra 
ikinci Türk tasarımı araç Anadol’un bu spor 
modeliydi. Eralp Noyan tarafından tasarlanan 
ve sağdaki fotoğraflarda önü ve arkası görülen 
spor Anadol, seri üretime geçen ilk ve tek Türk 
tasarımı araçtır aynı zamanda.
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spor modeliydi. Eralp Noyan ta-
rafından tasarlanan spor Anadol, 
seri üretime geçen ilk ve tek Türk 
tasarımı araçtır aynı zamanda. 

Anadol yurtdışında da bü-
yük sükse yapmıştı. Türkiye’den 
Anadol ithal etmek için 11 şirket 
başvuruda bulundu. Bunların 
arasında bir Amerikan şirketi de 
vardı. Ancak Türkiye’nin o dö-

nemki ekonomik yapısı ve yasalar 
engel olduğu için ihracat müm-
kün olmadı. İngilizler Anadol’un 
aynısını Yeni Zelanda’da üretmek 
için çaba göstermişlerdi. Bugün 
hala Yeni Zelanda’nın bazı ada-
larında yoğun olarak Anadol’un 
neredeyse aynısı olan bu araçlar 
kullanılıyor.

İlk Anadol 1966’nın Aralık 

ayında Otosan kapısından çıkar-
ken, onu üretiminin devam ettiği 
1984 yılına kadar 87 bin adet 
Anadol takip etti. Anadol, o gün-
lerin yan sanayi yokluğunda çok 
iyi düşünülmüş bir otomobildi ve 
Anadol’un üretimiyle Koç Grubu, 
Türkiye’de otomotiv endüstrisinin 
kurucusu oldu.

Hemen her modeliyle farklı bir 
hayran kitlesi yaratan Anadol 

serisinin en ilginç otomobili herhal-
de, “Böcek” adıyla bilinen Anadol 
A-6’dır. İlginç modeli dizayn eden 
kişi, Bernar Nahum’un oğlu olan 
ve o yıllarda Anadol’u da üreten 
Otosan’ın Araştırma ve Geliştirme 
Bölümünde çalışan Jan Nahum’dur. 

İlk Anadol Böcek üretim bandın-
dan 1975’te indi. Böcek, aslında Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin isteği doğrul-
tusunda geliştirilmişti. Otosan, o 
yıllarda artan turizm potansiyelini 
ve sayıları gittikçe çoğalan tatil 
köylerini de düşünerek, aracın 
halktan göreceği talebi de dikkate 
almıştı. Üstü açık, kapısız, ön camı 
kaputla aynı eğimde olan dizayn, 
değişik gösterge paneli ve konsol 
aracın en önemli konsepti idi. 

Yalnızca 203 
tane üretildi

     ANADOL BÖCEK    

Döneminin çok ilerisinde bir 
tasarım olan Anadol Böcek, şanssız 
bir zamana rastgelmiş ve petrol 
krizinden kaynaklanan Dünya’daki 
ve Türkiye’deki ekonomik sıkıntılar 
nedeniyle talep yaratamadığı için 
üretimi askıya alınmıştır. 1975’te 
202 adet, 1977’de ise bir adet olmak 
üzere yalnızca 203 adet üretilmiştir. 
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dığında epey düşük bir fiyattı. 
Anadol Türkiye’nin her ye-

rinden büyük ilgi gördü. Bayiler 
ön sipariş alıyor ancak teslim 
için aylar sonrasına gün verile-
biliyordu. Anadol sahibi olmak 
için torpil yaptırmaya çalışanlar 
bile vardı. Ancak kısa sure sonra 
bazı gazetelerde Anadol’la ilgili 
aleyhte yazılar çıkmaya başladı. 
Anadol’un fiberglas gövdesini 
keçilerin, atların, ineklerin yedi-
ğini iddia eden bu yazılar tiyatro 
sahnelerine bile taşındı ama halk 
sevdiği Anadol’u bağrına bastı. 
Koç Grubu yöneticisi ve Türk 
otomotiv sektörünün duayen ismi 
Bernar Nahum, aleyhte yazılar 
çıktığı dönem Vehbi Koç’la arala-
rında geçen telefon konuşmasını 
şöyle anlatır:

“Bir sabah gazetenin biri, 
Anadol otomobilin çamurluğunun 
tamir edilmek üzere tamirhaneye 
bırakıldığını, gece yerde kalan 
çamurluğun ertesi sabah, yarısının 

fareler tarafından yenmiş olarak 
bulunduğunu yazıyordu. Sabah 
7.30’da Vehbi Bey telefonla evim-
den arayarak, gazeteleri okuyup 
okumadığımı sordu. ‘Okudum’ 
cevabını verdim. ‘Farelerin ça-
murluğu yediğini de okudun mu?’ 
diye tekrar sordu. ‘Evet’ dedim, 
‘bu uydurulan yalanı da okudum’. 
Vehbi Bey bu cevabıma çok kızdı 
ve durumu tetkik etmeden böyle 
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adama yakışmadığını söyledi. 
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indirilecek bir çamurluk yoktur. 
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yekpare bir parçadan ibarettir. Bir 
çamurluk, kaza sonunda yara alır-

sa, yerinden çıkarılmadan yama 
yapma suretiyle tamir edilir’ diye 
açıkladım. Vehbi Bey, bunun üze-
rine ‘Tekzip edecek misin?’ diye 
sordu. ‘Hayır’ dedim, ‘Anadol 
hakkında ne kadar konuşurlarsa o 
kadar lehimize olur, propaganda-
mızı yapmış olurlar.’”

Aslında Anadol’un fiberglas 
gövdesiyle alay etmek büyük hak-
sızlıktı. Anadol’dan çok önce dün-
yanın en büyük otomotiv şirketi 
General Motors fiberglas gövde 
kullanıyordu. Fiberglas gövde 
bugün de otomotiv, havacılık ve 
uzay sanayiinde çok miktarda 
kullanılıyor. 

Üstelik gövdesi saçla kaplı 
arabalarda her model için fark-
lı kalıplar gerektiği için farklı 
modeller üretmek çok maliyetli 
oluyordu. Ancak Anadol fiberglas 
olduğu için böyle bir sorun yoktu. 
Bu nedenle yeni modeller arka 
arkaya geldi. İki kapılı, dört kapılı, 
station-wagon, kamyonet…. Ana-
dol’un en sükseli hamlesinin tarihi 
ise 1973 yılıdır. Koç Grubu, o yıl 
spor Anadol’u piyasaya sürdü. 
Devrim otomobilinden sonra ikin-
ci Türk tasarımı araç Anadol’un bu 

1970’in yıldızı A-2 serisi
Anadol’un 1970’de piyasaya çıkan ikinci oto-
mobili A-2 serisiydi. Türkiye’nin ilk dört kapılı 
otomobili olan A-2, aynı zamanda dünyanın 
tamamı fiberglas gövdeye sahip ilk dört 
kapılı sedan otomobiliydi. Türkiye’de aracın 
güvenliğini arttırmak için çarpışma testine tabi 
tutulan ilk otomobil de A-2’dir.

Türk tasarımı spor araç
Spor Anadol, 1973’te piyasaya sürüldüğünde 
büyük ilgi gördü. Devrim otomobilinden sonra 
ikinci Türk tasarımı araç Anadol’un bu spor 
modeliydi. Eralp Noyan tarafından tasarlanan 
ve sağdaki fotoğraflarda önü ve arkası görülen 
spor Anadol, seri üretime geçen ilk ve tek Türk 
tasarımı araçtır aynı zamanda.
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spor modeliydi. Eralp Noyan ta-
rafından tasarlanan spor Anadol, 
seri üretime geçen ilk ve tek Türk 
tasarımı araçtır aynı zamanda. 

Anadol yurtdışında da bü-
yük sükse yapmıştı. Türkiye’den 
Anadol ithal etmek için 11 şirket 
başvuruda bulundu. Bunların 
arasında bir Amerikan şirketi de 
vardı. Ancak Türkiye’nin o dö-

nemki ekonomik yapısı ve yasalar 
engel olduğu için ihracat müm-
kün olmadı. İngilizler Anadol’un 
aynısını Yeni Zelanda’da üretmek 
için çaba göstermişlerdi. Bugün 
hala Yeni Zelanda’nın bazı ada-
larında yoğun olarak Anadol’un 
neredeyse aynısı olan bu araçlar 
kullanılıyor.

İlk Anadol 1966’nın Aralık 

ayında Otosan kapısından çıkar-
ken, onu üretiminin devam ettiği 
1984 yılına kadar 87 bin adet 
Anadol takip etti. Anadol, o gün-
lerin yan sanayi yokluğunda çok 
iyi düşünülmüş bir otomobildi ve 
Anadol’un üretimiyle Koç Grubu, 
Türkiye’de otomotiv endüstrisinin 
kurucusu oldu.

Hemen her modeliyle farklı bir 
hayran kitlesi yaratan Anadol 

serisinin en ilginç otomobili herhal-
de, “Böcek” adıyla bilinen Anadol 
A-6’dır. İlginç modeli dizayn eden 
kişi, Bernar Nahum’un oğlu olan 
ve o yıllarda Anadol’u da üreten 
Otosan’ın Araştırma ve Geliştirme 
Bölümünde çalışan Jan Nahum’dur. 

İlk Anadol Böcek üretim bandın-
dan 1975’te indi. Böcek, aslında Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin isteği doğrul-
tusunda geliştirilmişti. Otosan, o 
yıllarda artan turizm potansiyelini 
ve sayıları gittikçe çoğalan tatil 
köylerini de düşünerek, aracın 
halktan göreceği talebi de dikkate 
almıştı. Üstü açık, kapısız, ön camı 
kaputla aynı eğimde olan dizayn, 
değişik gösterge paneli ve konsol 
aracın en önemli konsepti idi. 

Yalnızca 203 
tane üretildi

     ANADOL BÖCEK    

Döneminin çok ilerisinde bir 
tasarım olan Anadol Böcek, şanssız 
bir zamana rastgelmiş ve petrol 
krizinden kaynaklanan Dünya’daki 
ve Türkiye’deki ekonomik sıkıntılar 
nedeniyle talep yaratamadığı için 
üretimi askıya alınmıştır. 1975’te 
202 adet, 1977’de ise bir adet olmak 
üzere yalnızca 203 adet üretilmiştir. 
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‘Tertemiz bir 
hayatımız oldu’

Bu ay, ömürlerini öğretmenliğe adamış bir çiftin, Erdinç ve 
Halime Dinçer’in İçerenköy’deki evlerinde konuğuz. Erdinç 

Bey söyleşimiz başlarken bir ayrıntıyı hatırlatma ihtiyacı 
hissediyor: “Bakınız efendim, adım ve soyadım hece değişimiyle 

oluşmuştur. Erdinç Dinçer. Er-Dinç, Dinç-Er.” Evet, haklısınız 
diyoruz. Sonra harika bir sohbet başlıyor. 43 yıldır evli olan 
ve hala birbirlerinden söz ederken gözleri parlayan Dinçer 

çifti, 1970’li yıllarda köy öğretmenliğiyle başlayan eğitimcilik 
kariyerlerini, evlenmelerini, çocuklarını ve çocuklarından ayrı 

tutmadıkları öğrencilerini anlatıyor...
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Erdinç Dinçer, sözlerine 
“Babam iyi bir maliyeciydi. 
Ama ben öğretmen olmak 

istedim. 1970 yılında Edirne 
Öğretmen Okulu’ndan mezun 
oldum” diye başlıyor. O, hayatını 
öğretmekle, çocukları eğitmekle 
geçirmiş bir adam. Dile kolay, 
emekli olana kadar tam 38 yılını 
öğretmenliğe adamış. Geçmişte 
olduğu gibi bugün de mesleğine 
aşık... 

Dinçer, Tekirdağ Saraylı. 
1953 yılında doğdu. Üç kardeşin 
ortancasıydı. Maliyeci babasının 
atandığı Tekirdağ Malkara’da ilk 
ve ortaokulu bitirdi. Yatılı olarak 
girdiği Edirne Öğretmen Oku-
lu’ndan mezun olduktan sonra 
yolu ve kaderi, öğrenmeye aç bir 
köye düştü. O köy, Afyon’day-
dı: “Çocukları çok sevdiğim için 
öğretmen olmak istedim. Bizim 
bir düsturumuz vardır. Eğitim 

Maliyeci baba sürekli yer değiştirdiği için 
birçok yer gören Dinçer ailesi, Tekirdağ 
Malkara’da... Biri kız iki kardeşiyle birlikte 
anne ve babasıyla bir parka gitmişler. Bu anı 
da ölümsüzleştirmişler. Erdinç Dinçer mutlu bir 
çocukluk geçirdiğini söylüyor. Gittiği her yerde 
de bir sürü arkadaş edindiğinden bahsediyor. 
“Tıpkı bu fotoğraftaki gibi hep güleçtim” diyor.

önemli değildi. Sınıfa girdiğimde 
zaman adeta benim için duru-
yordu, hayatla bağım tamamen 
kesiliyordu. Ben sürekli çocuklara 
nasıl yararlı olabileceğimi düşü-
nüyordum. Babamdan aldığım 
o telgrafa şaşırdım. Telefon yok, 
elektrik yeni yeni bağlanmaya 
başlamış ve ben de derdimi 
telgrafla anlattım. Aileme istifa 
etmeyi düşünmediğimi yazdım. 
Ama evet zor koşullarda yaşadığı-
mı söylerken haklılardı. Bir zaman 
o kadar çok konserve yedim ki, 
bir konserve fabrikası bana ödül 
bile verebilirdi. Sonra köylüler 
ya beni çok sevdi ya da acıdı ve 
bana sahip çıkmaya başladılar. 
Düşünün henüz 19 yaşındaydım... 
Köyde kahve yok, sosyal bir alan 
yok, hiçbir şey yok. Canın bir şey 
çekse, en yakın bakkal dört kilo-
metre ötede. Nasıl gideceksin?”

Erdinç Bey’in dört kilometre 
ötede dediği bakkalın bulunduğu 
yer Tınaztepe’ydi. Tınaztepe’nin 
tek sınıf öğretmeni de ileride Er-
dinç Bey’in hayat arkadaşı olacak 
Halime Hanım’dan başkası değildi 
ama o zamanlar birbirlerinden 
haberleri yoktu. Halime Hanım ile 
Erdinç Bey’in nasıl tanıştığını an-
latmadan önce Halime Hanım’ın 
nasıl öğretmen olduğunu kendi-
sinden dinleyelim:

çocukları sevmekle başlar.  Öğ-
retmenliği seçtiğim için de çok 
memnunum. Öğretmen okulun-
dan mezun olduktan sonra koşa 
koşa köylere gittim. Gideceğim 
köyü kalkındırmak, memleketim 
için bir şeyler yapma imkanım var-
dı. Bu, çok güzel bir histi ancak 
öğretmen olana kadar hiç köy 
hayatı yaşamamıştım. Köyde beni 
nelerin beklediği hakkında hiçbir 
fikrim yoktu.”

Erdinç Bey doğru söylüyor-
du. Afyon’un Sincanlı ilçesine 
bağlı Gezler, 40 haneli, bakkalı 
bile olmayan bir köydü  ve böyle 
bir yerde ufak tefek sıkıntıların 
sizi bulması kaçınılmazdı. Çiçeği 
burnunda öğretmen, köy hayatıy-
la ilgili hiçbir şey bilmediği gibi o 
güne kadar değil yemek yapmak, 
yumurta bile kırmamıştı. Tam iki 
yıl boyunca konserveyle karnını 
doyurdu. İki yılın ardından baba-

sından bir telgraf aldı. Telg-
rafta “İstifa et, gel” şeklinde 
bir cümle vardı. Sıkıntılarını 
annesiyle paylaşan Erdinç 
Bey, babasını dolduranın 
annesi olduğunu tahmin edi-
yordu, çünkü onun gözünde 
hayatı, perişanlıktan başka 
bir şey değildi: “Benim 
için hayatın zorluğu, öğret-
menlikten aldığım maaş hiç 

 1957 

 1957 
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“1954 Eskişehir Çifteler 
doğumluyum. Sekiz kardeşin en 
büyüğüyüm. Babamın bakkal dük-
kanı vardı. Sebahat Bakkaliyesi... 
Annem vefat edene kadar altı 
kardeştik. Kardeşlerim çok küçük 
olduğu için babam, annemin vefa-
tından sonra yeni bir evlilik yaptı. 
O evlilikten de iki kardeşim daha 
oldu. Ben en büyük olduğum 
için sorumluluğum daha fazlaydı 
tabii. Babam elinden gelen her 
şeyi yaptı, o bakkal dükkanıyla 
hepimizi okuttu. Bizim zamanı-

mızda kızlar daha yeni okuma-
ya başlamıştı. İlk ve ortaokulu 
Çifteler’de tamamladıktan sonra 
Kütahya Kız Öğretmen Okulu’na 
gittim. Çünkü öğretmen olmayı 
çok istiyordum. İlkokul öğretme-
nimi çok seviyordum çünkü, onun 
gibi olmak istiyordum. Ayrıca o 
zamanlar ilçede lise olmadığı için 
öğretmen okulunda okuyup kısa 
yoldan meslek sahibi olabilirim 
diye düşündüm. Benim yatılı 
okulu kazanmam ailede büyük 
olay oldu. Benden sonra kardeş-
lerim de canla başla okudular. 
Sekiz kardeşin ikisi öğretmen, üçü 
sağlık memuru, biri de mühendis 
oldu. Öğretmen okulunu tamam-
ladıktan sonra Afyon Tınazte-
pe’ye tayin oldum. Sabahçıları 

Erdinç Bey, gençliğinde fırsat buldukça 
İstanbul’a gittiğini, kentin tarihi ve turistik 
yerlerini gezmeyi çok sevdiğini söylüyor. Bu 
fotoğraf karesi de yine o gezmelerinden bir 
hatıra. Eminönü Yeni Cami’nin önünde 
objektife poz vermiş.

1974 

ve öğrencileri bitirdikten sonra 
ortaokul öğrencilerine ders veri-
yordum çünkü öğretmen azdı ve 
bize ihtiyaçları vardı.”

Erdinç Bey ve dört kilometre 
ötedeki Halime Hanım ellerinden 
gelen her şeyi yapıyor, çocukları 
yarınlara hazırlıyordu. İkisinin de 
bir rutini vardı. O rutin hayata 
renk katacak olay 23 Nisan 1973 
yılında gerçekleşecekti. İki köy-
den bir grup insan, 23 Nisan’ı An-
talya’da geçirmeye karar vermişti. 
Halime Hanım ve Erdinç Bey de 
gidenler arasındaydı. Erdinç Bey, 
eşini ilk kez kendilerini Antalya’ya 
götüren minibüsün içinde gördü. 
Yol boyunca sohbet ettiler, Antal-
ya’da da hep yan yana durdular. 
Erdinç Bey, eşiyle tanışmasına 
vesile olan bu kenti hala çok 
sevdiğini söylüyor ve ekliyor: “İyi 
ki o geziye gitmişim, iyi ki eşimle 
tanışmışım. Şimdi 43 yıllık evliyiz!”

1970 

Erdinç Bey, sadece çocukları çok sevdiği için 
değil, memleketine faydalı insanlar yetiştirmeyi 
amaçladığı için öğretmen olmak istemiş. 
Yatılı olarak gittiği Edirne Öğretmen Okulu’na 
giderken her hafta başı İstiklal Marşı’nı ona 
okuturlarmış. Çünkü sesi çok güzelmiş. 

1970 

Bu fotoğraf karesi ise Halime Dinçer’in 
albümünden... Annesi Nuriye Hanım ve babası 
Zeki Bey, bu fotoğrafı Bursa’da çektirmiş. 
Halime Hanım, annesini çok özlediğini söylüyor. 
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kesildiğini fark ettim. Tam ar-
kamda babası varmış, o da ona 
sürpriz yapıp habersiz gelmiş 
meğer. Neyse ki tatsız bir hadise 
yaşanmadı.”

Liseliler gibi pastane köşele-
rinde buluşmaktan usanmışlardı. 
Hemen evlenmeye karar verdiler. 
Halime Hanım, evlendikten sonra 
bulunduğu köyden Erdinç Bey’in 
köyüne tayin oldu. O köyde ikisi 
sekiz yıl boyunca çocukları hayata 
hazırladılar... İlk kızları köyde 
doğdu. Çocukları dört yaşına 
bastığında tayinlerini İstanbul’a 
istediler. 1978’de İstanbul’a 
taşındılar. İkinci kızları 21 Eylül 
1980’de doğdu. O gün de sokağa 
çıkma yasağı vardı, doğum için 
hastaneye kendilerini zor attılar. 
İstanbul karışıktı, olaylar vardı. 
Erdinç Bey, bu kente ilk geldik-
leri zaman birçok olumsuzlukla 
karşılaştıklarını anlatıyor: “Yıllarca 
küçük bir köyde kalmıştık. Büyük 
bir kente gelince intibak sorunu 

nede kadın ile erkeğin baş başa 
oturması bile hoş karşılanmazdı. 
İkisi de hemen her buluşmada 
bir arkadaşını yanına alıyordu. 
Erdinç Bey bu buluşmalarda minik 
aksilikler de yaşandığını hatırlaya-
caktı: “Eşimin çalıştığı yere yakın, 
Harmanyeri diye bir yer vardı. Ar-
kadaşlarıyla birlikte oraya gittiğini 
öğrendim. Yanımda bir arkadaşım 
vardı. Onunla oraya gittik. Sonra 
onunla karşılıklı oturup sohbet 
ederken eşimin yüzünün sapsarı 

Babasının okuması için her şeyi yaptığı Halime 
Hanım, “Bir daha dünyaya gelsem yine öğretmen 
olurdum” diyor, bu mesleği çok sevdiğini 
söylüyor. Bu fotoğraf karesi de öğretmenlik 
yılllarına ait. Yine köyde, bir öğle molasında...

Aslında Halime Hanım önceleri 
evliliği pek düşünmüyordu. Erdinç 
Bey’in onu zor ikna ettiğini kabul 
eden Halime Hanım o günleri 
şöyle anlatıyor: “O geziden sonra 
Erdinç her hafta dört kilometre 
yürüyerek yanıma geldi, dört 
kilometre yürüyerek köyüne dön-
dü. Kar, kış, yaz sıcağı demeden 
geliyordu. Onun böyle emek sarf 
etmesi, beni el üstünde tutması 
hoşuma gidiyordu.”

O yıllarda Afyon’da bir pasta-

 1973 

 1975 

 1974 

Antalya’ya düzenlenen bir gezide tanışan Erdinç ve Halime Dinçer, kısa süre sonra 
evlenmişler. Halime Hanım, eşinin bu evlilik için çok çaba harcadığını anlatıyor. Her hafta 
görüşebilmek için dört kilometre yürüyerek yanına geldiğini, dört kilometre yürüyerek 
köyüne döndüğünü söylüyor.  El ele tutuştukları fotoğrafı da öğretmenlik yaptıkları 
Afyon’daki köyde çektirmişler. 
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yaşadık. Bunun yanı sıra köyde 
bütün işlerimizi kendimiz yapmak 
zorundaydık. Soba yakmaktan, 
boya badanaya kadar her şeyi 
bizzat yapmamız gerekiyordu. 
İstanbul’da ilk olarak Halıcıoğlu’n-
daki bir okula girdim. Hayatımda 
ilk kez kaloriferi orada gördüm. 
Sadece kalorifer yoktu, o kalo-

riferi yakan ve birçok 
işi yapan hizmetliler 
de vardı. Herkes için 
normal olan şeyleri bir 

süre yadırgadık. Orada 14 sene 
öğretmenlik yaptım. Sonra Ana-
dolu yakasına geçtik... İkimiz de 
Bostancı’daki Leman Kaya İlköğ-
retim Okulu’nda çalıştık. Sonra 
eşim Bostancı İlköğretim Oku-
lu’na geçti. Ben de Ethem Efen-
di’de Fehmi Ekşioğlu İlköğretim 
Okulu’nda 14 sene görev yaptım. 

Halıcıoğlu’nda 
51 kişiyi aynı 
anda okutur-

ken 25 kişilik sınıflar benim için 
lükstü artık.”

Dinçer çiftinin iki kızı vardı, 
ikisini de iyi yetiştirmeye çalıştılar. 
Çünkü çocuklarının neye ihtiyacı 
olduğunu, bunu ne şekilde karşı-
layacaklarını gayet iyi biliyorlardı. 
Halime Hanım, kızlarını korkuyla 
büyütmediklerini anlatıyor, esas 
olanın sevgi olduğundan bahsedi-
yor: “Bugün çocuklar, çocuklukla-
rını yaşamadan büyüyor. Oysa biz 
hep sokaklarda büyüdük. Benim 
çocuklarım da sokak kültürünü 
aldı. Ancak torunlarım artık so-
kağı tanımadan büyüyor. Şimdiki 

Erdinç ve Halime Dinçer çifti uzun yıllar köyde öğretmenlik yapmış. Zaman zaman 
birlikte İstanbul’a gittikleri olmuş. Bu fotoğraf karesi de İstanbul’a ait... Dinçer çifti, 
çok sevdiği bir komşusunu düğünlerinde yalnız bırakmak istememiş, Tepebaşı’nda 
gerçekleştirilen geceye birlikte gitmişler. Dönemin ruhuna uygun giyinmişler; iki 
dirhem bir çekirdek dans pistine çıkıp dans etmişler. 

 1978 

Soldaki siyah beyaz fotoğraf karesi, Erdinç Bey’in; sağdaki renkli kare ise 
Halime Hanım’ın albümünden... Erdinç Bey bu fotoğrafın Muallim Cevdet 
Bey İlkokulu’nda öğretmenlik yaparken çektirdiklerini söylüyor. Okulun 
ilk mezunlarıymış. O günleri unutamadığını anlatıyor. Renkli fotoğraf 
karesi ise Halime Hanım’ın Halıcıoğlu’ndaki bir ilkokuluna ait. Burada iki yıl 
çocukları eğittikten sonra Anadolu yakasına tayininin çıktığını belirtiyor.

 1982 

 1990 

 1978 
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çocuklara acıyoruz. Çocukları 
yetiştirirken hep bir düsturumuz 
vardı. Çocukların bizlere saygı 
göstermesi önemli değil, önemli 
olan çocuğun toplum içinde-
ki değerlerini yitirmemesidir.” 
Erdinç Bey de eşine katılıyor: 
“İki çocuğumuzu da demokratik 
ortamda yetiştirdik ve onlara söz 
hakkı verdik. İkisi de bizimle aynı 
sitede oturuyor şimdi. Elbette 
öğretmen çocuğu olmalarından 

kaynaklanan dezavantajlar yaşa-
dılar. Örneğin küçük kızım okur-
ken benim sınıfımdaydı. Sınıfa 
girip gürültü olunca önce kendi 
kızıma çıkışıyordum. Bazen diğer 
çocuklara gösterdiğim toleransı 
ne yazık ki onlara gösterme-
diğim de oldu. Kızlarım hep 
‘Sınıftaki çocukları bizden daha 
çok sevdin’ der, ama bu doğru 
değil. Biz onları da diğer çocuk-
ları da çok seviyorduk. Zaten ne 

eski köydeki çocuklarla ne 
de burada eğitim verdikle-
rimizle tamamen bağımızı 
kopardık. Köydeki öğren-
cilerimizin yolu İstanbul’a 
düşünce mutlaka yanımıza 
uğruyor, halimizi hatırımızı 
soruyor. Bu, çok ama çok 
güzel bir duygu. Askerlik 
yapanlar yanımıza geliyor. 
İnsan değişiyor zaman 
içinde ama göz ve çevresi 
hep aynı kalıyor. Eşim de 
ben de çocukları gözlerin-
den tanıyoruz. Düşünün, 
27 yıl sonra Halıcıoğlu’nda 
okuttuğum öğrencilerim 
Facebook’tan önce kızımı 
bulmuşlar. Onun üzerinden 
bana ulaştılar, ziyaretime 
geldiler. Hiçbiri beni unut-
mamış. Unutulmamak çok 
güzel bir his...” 

Bir kızları kendileri gibi öğret-
men, diğeri mimar olan Dinçer 
çifti, çocuklarını büyütüp okut-
tuktan ve emekli olduktan sonra 
da inzivaya çekilmemişler. Yine 
eğitim alanında faaliyetlerini sür-
dürmüşler. Erdinç Bey, 2008’de 
emekli olduktan sonra yaklaşık 
dokuz yıl Galatasaray Lisesi’nde 
Anadolu liselerine hazırlık kurs-
larında eğitmenlik yapmış; sonra 
eşiyle birlikte matematik kitapları 
hazırlamaya başlamışlar.

Dinçer çiftinin hikâyesini din-
ledikten sonra başka söylemek 
istedikleri bir şey olup olmadığını 
soruyoruz. Halime Dinçer, son söz 
olarak eşini çok sevdiğini söylü-
yor. Onun çok sabırlı ve sevecen 
bir adam olduğunu anlatıyor ve 
“O, benim yarım gibidir... Her 
konuda birbirimizi tamamlıyoruz. 
Ve birbirimizi hep seveceğimizi 
biliyoruz. Biz, tertemiz yaşadık. 
Kimseye yük olmadık” diyor.

Erdinç Bey için Antalya çok önemli bir kent. O, 
“İyi ki o yıllarda Antalya gezisinde, o minibüste 
yer vardı. İyi ki Halime ile tanıştım” diyor. 
Çok sevdiği karısına her önemli günde bir 
demet çiçek almayı hiç unutmuyor. Dinçer 
çifti, çocuklarını yetiştirdikten sonra şimdi 
torunlarıyla hayatın tadını çıkarmaya çalışıyor.

 2007 

 2016 

 2010 
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Hava soğuk, vakit 
erken. Yeni Çamlıca’nın 
semt pazarındayız. 
Tezgahlar yavaş yavaş 
kurulurken balık 
tezgahı erkenden 
hazırlanmış. Envai çeşit 
balık müşteri bekliyor. 
Biz de tezgaha yanaşıp, 
30 yıl önce semt 
pazarında ilk kez balık 
tezgahı kuran kişi olan 
Murat Uzvaş’tan balık 
satmanın inceliklerini 
dinliyoruz. 

 BALIKÇI 
MURAT UZVAŞ

‘TAZE BALIK 
ALACAKSANIZ 
PAZARA GİDİN’

Bir zamanlar Kars Digor’da 
hayat şartları çok zordu. 
Geçim sıkıntısı nedeniyle 

birçok aile büyük şehirlere göç 
etmek zorunda kaldı. Uzvaş ailesi 
de bu ailelerden biriydi. Murat 
Uzvaş, yedi kardeşi, anne ve 
babasıyla birlikte İstanbul’da tu-
tunmaya çalıştı. Uzvaş, küçükken 
arkadaşlarıyla birlikte Digor’da 
çok balık tutmuştu ama bunları 
kimseye satmamıştı. Kadıköy’e 
taşınan ailesine destek olmak 
için önce ayakkabı boyacılığı 
yaptı. Sonra Kadıköy İskelesi’nin 
yanında balık satan birinin yanına 
girdi. Girişken bir gençti. Altı yıl 
iskele kenarında balık sattıktan 
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Balığın tam zamanı
Şu aralar balık tezgahlarına yolunuz düşerse 
size fiyatlar hakkında bilgi de verelim. Hamsinin 
kilosu 8-10 TL arasında değişiyor. Palamut 
uzunca bir süre sofralarımıza konuk olacak 
gibi görünüyor, tanesi 7,5 ile 10 TL arasında 
değişiyor. Barbun 10 TL, mezgit 7 TL. Çiftlikte 
yetiştirilen çupra ve levreğin 300 gramlıklarının 
tanesini 5 TL’den bulabilirsiniz.

sonra abisiyle birlikte kendi işini 
kurmak istedi. Murat Uzvaş, 
balığı pazar tezgahlarına ilk 
getiren kişi olduğunu söylüyor. 
30 yıldır aynı işi yapıyor; ekibiyle 
birlikte Marmara’nın en güzel 
balıklarını Ataşehir, Ümraniye ve 
Kadıköy’ün pazarlarında tezgah 
açarak vatandaşlarla buluşturu-
yor:

“Balığı iki sene öncesine 
kadar Kumkapı Balık Hali’nden 
alıyorduk. Şimdi o hal Gürpınar’a 
taşındı,  balıklarımızı oradan 
alıyoruz. Palamut dönemlerinde 
anlaştığımız tekneler var. Onlar-
dan da alıyoruz. Her gece saat 
01.30’da 100 km yol yapıp abimle 
beraber Gürpınar’a gidiyoruz. 
Sabah 06.30’dan önce de trafiğe 
takılmamak için Hal’den çıkmaya 
çalışıyoruz. Balığı getirip tezgaha 
diziyoruz. Etiketleri yazıyoruz. Bu 
iş bittikten sonra küçük kardeşim 
ekibin başına geçiyor, abimle 
biz gidip dinleniyoruz. Sonra 
14.00’da gelip tekrar tezga-
hın başına geçiyoruz. Ataşehir 

pazarlarında işimiz biraz daha 
kolay. Çünkü kapalı pazar alanları 
var. Sağolsun Ataşehir Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi hepimizin 
hayal ettiği çok modern bir pazar 
kurdu. İşimiz zevkli, kazancı iyi 
ama çok da zor.”

Balık fiyatları günden güne, 
hava şartlarına göre değişiyor. Uz-
vaş, fiyatlandırmanın anlık belir-
lendiğini anlatıyor: “Çünkü balık 
bazen bol, bazen çok az oluyor. 
Fiyatlar da buna göre değişiyor” 
diyor. Aklınızda olsun, yağmurlu 
havalarda lüfer, çinekop, palamut 
çok oluyor bu mevsimde. Ham-

si azalıyor, bu yüzden fiyatı da 
yüksek oluyor. Çünkü palamut da 
çinekop da hamsiyi yiyor. 

Şu aralar en bol bulunan 
balığın palamut olduğundan 
bahsediyor Uzvaş ve çinekopun 
da yavaş yavaş tezgahlara düştü-
ğünü anlatıyor: “Bu yıl vatandaşın 
sofralarında balık eksik olmamalı 
çünkü çok balık çıktı. Özellikle pa-
lamut 1987’den bu yana ikinci kez 
böyle bir akın yapıyor. Çinekop 
da gelince fiyatlar çok ucuzladı. 
Herkesin alabileceği fiyatlara indi. 
Biraz da korkuyorum tabii. Çünkü 
çinekopu çok bilinçsiz avlayıp hal-
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Balığın tam zamanı
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de yasanın altındaki boyda satan 
da var. Yasak olmasına rağmen 
görüyoruz yavru balıkların avlanıp 
satıldığını. Ben o tür balıkları hiç 
alıp satmam. Almak da satmak da 
yemek de günahtır bence. Ama 
maalesef alan çok. Satışı da yasak 
olsun tabii ama asıl mesele onları 
avlatmamak. Balık piyasaya gir-
dikten sonra bir şekilde satılıyor. 
Bir de trolcüler çok maalesef. 
Balıkların hepsinin kökünü kuru-
tuyorlar. Denizin dibindeki diğer 
canlıları da katlediyorlar.”

Sohbetin bu noktasında yılların 
değişmeyen sorusuna sıra geliyor 
ve Uzvaş’a bir balığın taze olup 
olmadığını nasıl anlayabileceğimi-
zi soruyoruz: “Balığın iyi olduğu-
nu şöyle anlarsınız; öncelikle balık 
elinize aldığınızda dipdiri görün-
mesi lazım. Solungaçlarının kırmızı 
olması lazım. Mesela palamudun 
üstüne elinizi vurduğunuzda sert 
değilse almayın. Diyelim ki tez-
gahta hamsi var. Önce hamsinin 
gözlerine bakın, gözleri parlak 
değilse uzaklaşın. Bayat balığın 
gözleri kanlı olur. Elinize aldığı-
nızda gevşer. Beklemiş balığın 
boynu bükülür.”

Uzvaş, tezgahta balık satmanın 
çok zor olduğunu anlatıyor. Bu işi 
iyi yapmanın püf noktasının müş-
teriye iyi davranmak ve kaliteli mal 
satmak olduğunu belirtiyor: “Sade-
ce bir kereliğine kötü balık satar-

‘Eşimi sen 
zehirledin!’

Yıllardır bu işin içinde 
olunca haliyle bir 

sürü anıya da sahip oluyor 
insan. Murat Uzvaş’ın 
balıkçılıkla, pazarcılıkla 
ilgili acı tatlı bir sürü 
hikayesi var. Uzvaş sadece 
iyi balık satmıyormuş, 
aynı zamanda çok iyi de 
balık pişiriyormuş. Gerisi-
ni ondan dinleyelim: “Bir 
gün aile dostlarımız bizim 
eve yemeğe gelmişti. Ben 
de balıkçı olduğum için 
çeşit çeşit balık yemeği 
yaptım. Balık köfte-
si, kokoreçi, çorbası... 
Yemeği yedik, geç saate 
kadar oturdular. Sonra 
eve gittiler. Hanımı beni 
arayıp ‘Eşim zehirlendi’ 
dedi. Koşa koşa hastaneye 
gittik. Benim yakama ya-
pıştı eşimi zehirledin diye. 
Ben imkanı yok dedim, 
aynı balığı hepimiz yedik. 
Meğer apandisti patlıyor-
muş. Ameliyata aldılar. 
Neyse dayak yemekten 
zor kurtuldum ama böyle 
de bir anı oldu bize.”
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Tüm gün mesai
Murat Uzvaş ve ekibinin mesaisi gece 01.30’da 
başlıyor. Sabaha kadar süren alışverişin ardın-
dan balığın Ataşehir’e getirilmesi ve tezgaha 
dizilmesi gerekiyor. Sonra da satış başlıyor.

Palamut uzunca bir süre sofrala-
rımıza konuk olacak gibi görüyor, 
kilosu 7,5 ile 10 TL arasında deği-
şiyor. Barbun 10 TL, mezgit 7 TL. 
Çupra, levrek kültür balıkları oldu-
ğu için 300 gramlıklarının tanesini 
5 TL’den bulabilirsiniz. Mangalı 
güzel olan 300-400 gramlık 
uskumrunun tanesini 2,5 TL’ye 
satın alabilirsiniz, ama Norveç’ten 
geldiğini de unutmayın. 

 

Çünkü pazarda kesin taze oluyor 
balıklar. Biz günlük getiriyoruz 
çünkü. Ama seyyar satıcıları da 
pek tercih etmemek lazım. Çünkü 
ne sattıkları belli olmaz. Ama 
pazar yerinin kendi tezgahları 
güvenilir olur.”

 Şu aralar balık tezgahlarına 
yolunuz düşerse size fiyatlar hak-
kında bilgi de verelim. Hamsinin 
kilosu 8-10 TL arasında değişiyor. 

san işin biter. Bir kere kötü balık 
satsan, bir kerelik kazanırsın. Ömür 
boyu o müşteriyi kaybedersin. Bu 
işte güven çok önemli. Bizim her 
kesimden müşterimiz var. Devlet 
erkanından da çok müşterim var. 
Doktor, avukat ve hakim müşterim 
de çok. İtibar çok önemli. İyi iyiyi 
konuşturur, kötü kötüyü. Onun için 
biz her zaman erken kalkıp günlük 
balığımızı alıyoruz. Müzayedeye gi-
diyoruz, oradan iyi ve taze balıkları 
kapıyoruz.”

 Alışverişlerde semt pazarları-
nın öneminden bahsediyor Uzvaş 
ve özellikle Ataşehirlileri semt 
pazarlarına çağırıyor: “Bütün 
eşime, dostuma, aileme, Ataşehir 
halkına tanıdıkları, güvendikleri 
balıkçı yoksa semt pazarlarını ter-
cih etmelerini tavsiye ediyorum. 
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Tüp bebek tedavisi
artık çok kolay

Bazı insanlar neden çocuk 
sahibi olamıyor, tüp bebek 
tekniğinin ulaştığı son nokta 

nedir, Türkiye’de bu yönteme ilgi 
nasıl? Operatör Doktor Serkan 
Aydoğdu, dünya genelinde 
ortalama altı çiftten birinin çocuk 
sahibi olabilmek için tüp bebek 
tedavisine başvurduğunu söy-
lüyor. Bu çiftlerin yüzde 40’ının 
kadınlardan, yüzde 40’ının erkek-
lerden kaynaklanan nedenlerden, 
yüzde 20’sinin ise bilinmeyen 
nedenlerden çocuk sahibi olama-
dığını söyleyen Aydoğdu, şöyle 
devam ediyor:

“Kadınlardan kaynaklı 
nedenlerin başında yumurt-
lamanın gerçekleşmemesi 
geliyor. Bunun yanında 
tüplerin kapalı olması 
ya da rahmin doğumsal 
anomalileri nedeniyle sı-
kıntı yaşıyorlar. Erkekler 
için ise cinsel fonksiyon 
bozuklukların dışında 
sperm sayısında ve hare-
ketliliğinde azalma en sık 

görülen nedenler arasında 
yer alıyor.” 
Birçok çiftin umudu duru-

mundaki tüp bebek tedavisinin 
dünyada 30 yıldan daha fazla bir 
süredir uygulandığını hatırlatan 
Aydoğdu, “Özellikle tüp bebek 

Tüp bebek tedavisi 30 yıldan uzun bir zamandır bütün 
dünyanın kullandığı bir yöntem. Türkiye’ye biraz geç gelse 
de birçok çiftin umudu haline geldi. Bu ay, tüp bebek tedavisi 
ilgili merak edilenleri ve yanlış bilinenleri işin uzmanıyla 
konuşmak için Alle Klinik’te görevli Operatör Doktor Serkan 
Aydoğdu’nun kapısını çaldık. 
Operatör Doktor
Serkan Aydoğdu
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tedavilerinde  anne veya baba 
adayının taşıdığı genetik hastalık-
lar, embriyo sürecinde ayıklanabi-
liyor. Cinsiyet ile geçiş gösteren 
hastalıklar cinsiyet seçilerek 
sağlıklı doğumlar elde edilebili-
yor” diyor.

Artık Türkiye’de de bu yön-
tem kolaylıkla uygulanabiliyor. 
Aydoğdu’ya göre Türkiye, tüp 
bebek tedavileri konusunda hem 
kendi bölgesinde hem de Avru-
pa’da bir referans merkezi haline 
geldi: “Her yıl hem bize hem de 
diğer merkezlere sayısız yaban-
cı hasta geliyor. Hastaların bu 
tedavi sırasında en hassas olduk-
ları konu yumurta ve spermlerin 
diğer hastalarınki ile karıştırılması. 
Tedavi merkezlerinde bunların 
karıştırılacağından korkuluyor. 
Oysa uygulamada çok yüksek, 
güvenlikli teknolojiler kullanıyo-
ruz. Kimsenin korkmasına gerek 
yok. Bir diğer gereksiz korku ise 
tedavi ile elde edilen gebeliklerin 
ve tüp bebek yöntemiyle doğan 
çocukların uzun dönemde farklı 
hastalıklara yakalanma ihtimali... 
Uzun dönemde yapılan birçok 
çalışma bize göstermiştir ki, tüp 
bebek yoluyla elde edilen gebe-
liklerin, normal yolla elde edilen 
gebeliklerden hiçbir farkı yok.”

Eldeki veriler bu konudaki 
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korkunun giderek azaldığını gös-
teriyor. Çünkü Türkiye’de yaklaşık 
15 bin çift tüp bebek tedavisine 
başvuruyor. Peki bu yöntem nasıl 
uygulanıyor? Aydoğdu, korunma-
sız ilişkiye rağmen bir yıl boyunca 
gebe kalamayan çiftlerin öncelik-
le  mutlaka uzman bir hekimden 
görüş almasını öneriyor: 

“Bu şikayet ile bize başvuran 
hastaların önce detaylı bir me-
dikal raporunu alıyoruz. Daha 
sonra sperm tahlili, rahim filmi ve 
yumurtlama testlerini uyguluyo-
ruz. Çift ile ilgili en uygun tedavi 
yöntemini çıkarıyoruz. Eğer hasta 
için  tüp bebek tedavisi gerekli 
görülürse hasta dostu protokoller 
ile tedaviye başlanıyor. Tüp bebek 
tedavisi adetin başlamasından bir 
ya da iki gün sonra başlıyor. Anne 

adayı her gün kendine küçük ve 
acısız iğneler yaparak yumurta-
larını büyütüyor. 7-8 gün süren 
bu sürecin sonunda basit bir 
operasyon ile biz bu yumurtaları 
topluyoruz ve hastanın eşinden 
aynı gün örnek alıyoruz. Tüm bu  
işlemlerden sonra sıra laboratuvar 
çalışmasına geliyor. Laboratu-
varda alınan yumurta ve sperm 
dölleniyor. Üçüncü ve beşinci gün 
sonunda döllenen yumurtalar 
anneye transfer ediliyor.”

Bu yöntemin bir alt kolu daha 
var: Yumurta dondurma yönte-
mi. Laboratuvar koşullarındaki 
teknolojik gelişmelerin, dünyada 
son beş yıldır yumurta dondur-
maya ilgiyi arttırdığını söyleyen 
Aydoğdu, “Bu yöntem de çok 
daha efektif şekilde kullanılma-
ya başlandı. Günümüzde birçok 
kadın, sosyal koşullardan veya 
kariyer nedeniyle anne olmayı 
erteliyor. Bu da ilerleyen yaşlarda 
doğurganlığın azalmasına sebep 
oluyor. Doğurganlık çağında olan 
kadınlara özellikle de ailede erken 
yaşta menapoz öyküsü var ise yu-
murtalarını dondurmayı, ilerleyen 
yıllarda doğurganlığın devamı için 
özellikle öneriyoruz.”

77

Yabancı hastalar artıyor
Operatör Doktor Serkan Aydoğdu, Türkiye’nin 
tüp bebek tedavileri konusunda artık hem kendi 
bölgesinde hem de Avrupa’da bir referans 
merkezine dönüştüğünü ve her yıl artan sayıda 
yabancı hastanın hem kendi kliniklerine hem de 
başka merkezlere geldiğini söylüyor.
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Yabancı hastalar artıyor
Operatör Doktor Serkan Aydoğdu, Türkiye’nin 
tüp bebek tedavileri konusunda artık hem kendi 
bölgesinde hem de Avrupa’da bir referans 
merkezine dönüştüğünü ve her yıl artan sayıda 
yabancı hastanın hem kendi kliniklerine hem de 
başka merkezlere geldiğini söylüyor.
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Eve köpek alırken 
iyi düşünün

bir köpek ırkı araştırmanız gere-
kir. Ev ortamı için ufak ya da orta 
boy ırklar tercih edilmelidir.

Köpek geldikten sonra eve alış-
ması için neler yapmak gerekir?
Eğer köpeği yavruyken almışsa-
nız ilk bir hafta ona bir alan sınır-
layarak işe başlamalısınız. Küçük 
bir oda içerisinde onun bütün 
ihtiyaçlarını giderecek bir düzen 
kurup size alışmasına ve yeni 
evini tanımasına izin vermelisiniz. 
Yavru köpek eğer anne ve kar-
deşlerinden yeni ayrılmışsa hav-
layabilir, ağlayabilir. Bu durumda 
peluş bir oyuncak ya da sıcak su 
torbası verin, onu rahatlatacaktır. 
Yavru köpekler günde üç öğün 
yemek yer, tuvalet ihtiyacı için aşı 
programı bitene kadar dışarı çık-
mamalıdır. Onların tuvalet ihtiyacı 
hasta altı pedi veya gazete kağıdı 
üzerinde giderilmelidir. Eğer 
yetişkin bir köpek almışsanız bazı 
şeyler daha kolay olacaktır. Ama 
onun için de ilk olarak evde bir 
alanı sınırlamak gerekir.

Temel köpek eğitimi zor mu-
dur? Bununla ilgili basit birkaç 
öneri verebilir misiniz? 
Bir köpek sahibi de temel eğitim-
leri köpeğine verebilir. En basiti 
doğru yaptığı veya yapmasını 
istediğiniz davranışlar için ona 
ödül verebilirsiniz. Eğer köpeğiniz 

Köpek beslemek dünyanın en güzel uğraşlarından biri. Ama ne 
yazık ki birçok insan, yeterince hazır olmadan köpek beslemeye 
girişiyor ve bir süre sonra bu hayvanları sokağa atıyor. Eve 
köpek almaya karar verirken nelere dikkat etmek gerektiğini 
Veteriner Hekim Murat Semiz’e sorduk.

K öpek sahipleri iyi bilir; 
köpek beslemek tarifsiz 
bir duygudur. Hem bir 

cana sahip çıkmış olursunuz, hem 
de harika bir arkadaş edinirsiniz. 
Eğer çocuğunuz varsa, köpek 
sayesinde sorumluluk duygu-
sunun nasıl geliştiğini görür ve 
hayret edersiniz. Ama ne yazık ki 
bu ve benzer sebeplerle köpek 
alan ama sonra baş edemeyip 
sokağa atanlar da var. Sokakta 
gördüğünüz köpeklerin birçoğu, 
kendilerine bakmaktan vazgeçen 
sahipleri tarafından terkedildiği 
için sokakta yaşamak zorunda 
kalıyor.

Oysa köpek sahibi olma kararı 
alırken iyice düşünmeli, nasıl bir 
köpek besleyeceğinize karar 
vermeli ve konuyla ilgili temel 
bilgileri öğrenmelisiniz. Biz de bu 
konuda uzman görüşü almak için 
Aorta Veteriner Kliniği’ni ziyaret 
ettik ve sorularımızı Veteriner 
Hekim Murat Semiz’e yönelttik. 

Evde köpek beslemeye karar 
verenler nelere dikkat etmeli? 
Bu karar alındığında yapılması ge-
reken ilk şey şu sorunun yanıtını 
vermek: Acaba 10-12 yıl bizimle 
yaşayacak ve birçok ihtiyacı için 
bize muhtaç olan bu canlıya en 
iyi şekilde bakabilecek sorumlu-
luk duygusuna sahip miyiz? Eğer 
yanıtınız olumluysa, evinize uygun 

AYŞEGÜL KAPAR

Veteriner Hekim 
Murat Semiz
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zaman aşı programlarına başla-
malısınız ve veteriner hekimin aşı 
programına uymanız gerekir. 

Bir de köpeklerin sosyalleşmesi 
meselesi var. Köpekler başka 
köpeklerle mutlaka vakit geçir-
meli mi? 
Diğer köpeklerle küçüklüğünden 
itibaren vakit geçiren köpeklerin 
daha sosyal olduğunu gözlemli-
yoruz. Bu aslında köpek yetişti-
rirken dikkat edeceğimiz önemli 
hususlardan biri. Ataşehir Beledi-
yesi’nin yaptığı köpek parkları bu 
açıdan çok iyi. Her gün olmasa da 
haftanın belirli günleri köpeğinizin 
sosyalleşmesi için fırsat tanımalı-
sınız. Yapılan araştırmalar küçük 
yaşlardan itibaren sosyalleşen, 
grup içinde kendine yer bulabi-
len, insanlarla iletişimi iyi olan 
köpeklerin sorunlarla baş edebil-
me becerilerinin daha iyi olduğu-
nu göstermekte. Bu tür köpekler 
hem fizyolojik olarak hem de 
psikolojik açıdan yaşıtlarına göre 
daha üstün olabiliyorlar. 

Köpekler tuvalet ihtiyaçlarını 
gidermeleri için kaç kez dışarı 
çıkarılmalı?
Yetişkin bir köpek günde en az 
iki kere dışarı çıkarılmalı. Yavru 
dönemindeyse en az 5-6 kez dışarı 
çıkarmayı tavsiye ediyoruz. Fizyo-
lojik saat kavramını köpekle birlik-
te oluşturmak bizim için de onun 
için de oldukça önemli. O nedenle 
dışarı çıkarma sıklığı kadar çıkarttı-
ğımız saate de dikkat etmeliyiz. 

Köpek almaya karar 
verirken yıllarca 

evinizde yaşayacak ve 
birçok ihtiyacı için size 
muhtaç olan bu canlıya 
bakabilecek sorumluluğu 
alacağınızdan ve ona 
zaman ayıracağınızdan 
emin olun.

hata yapmışsa veya istemediğiniz 
bir duruma gelmişse ses tonunuzu 
yükseltin veya ilgilenmeyin. O, 
bunu ceza olarak algılayacaktır. 
Ancak burada unutmamamız gere-
ken husus bütün bunlar için biraz 
zamana ihtiyacınızın olduğudur. 

Yavru köpeklerin aşılarına ne 
zaman başlanması gerekiyor? 
Ortalama bir yavru köpek 60 
günden sonra anne sütü almayı 
bırakır. Aslında burada önemli 
olan bir husus da parazit müca-
delesidir. Parazit mücadelesine 
40-50 gün arası başlanabilir. Bazı 
parazitler anneden yavruya geçer. 
Bu amaçla emzirme döneminin 
başlarında uygun ilaçlar ile anne 
korunmalı daha 
sonra ise yavru 
koruma altı-
na alınma-
lıdır. Çünkü 
parazitler 
yavru 

köpek için tehdit edici hale gele-
bilir. Parazit aşıları köpeği besle-
yenlerin sağlığı için de oldukça 
önemlidir. Köpeği sahiplendiğimiz 
zaman mutlaka parazit tedavisi 
(pire, kene) yapılmalıdır. Köpeğin 
geldiği ortamdan emin değilsek 
yaklaşık 10 gün kadar onu göz-
lem altında tutmalıyız. Bu süreç-
te burnu akıyorsa, gözlerinde 

kızarıklık varsa, öksürüyorsa, 
ishal, kusma gibi semptomlar 
varsa vakit kaybetmeden bir 
veteriner hekime başvurmak 
şart. Köpeğin sağlıklı olduğu-

na kanaat getiriyorsanız o 
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O yıllarda Türkiye’de müzik 
daha çok Avrupa etkisindeydi; kan-
tolara, senfoni orkestralarına, klasik 
batı müziğine ve saray müziğine 
rastlamak mümkündü. Cazın Tür-
kiye’ye ilk girdiği tarihin ise İstan-
bul’un işgal altında olduğu 1920 yılı 
olduğu biliniyor. Ancak, cazın dar 
bir çevreden çıkıp daha fazla insan 
tarafından dinlenmesi için 1950’li 
yılları beklemek gerekecektir. 

Caz Çok Zor adlı kitap, 1950’li 
yıllarda ve sonrasında cazla tanı-
şan, Türkiye’de caz denilince ilk 
akla gelecek isimlerle yapılmış hari-
ka söyleşilerden oluşuyor. Aslında 
söyleşiler bu kitap için değil, Türki-
ye’de Caz adlı belgesel projesi için 
yapılmış. Türkiye caz tarihini kayıt 
altına alan, yönetmenliğini Batu 
Akyol’un yaptığı belgesel geçen 
yıldan beri youtube’dan izlenebili-
yor.  Elimizdeki kitapsa, bu belge-
sel için yapılmış inanılmaz çeşitli-
likteki söyleşilerin tam deşifrelerini 
içeriyor. Söyleşi yapılanlar arasında 
en eski devirleri hatırlayan Cüneyt 
Sermet ya da artık aramızda olma-
yan Selçuk Sun’dan Tuna Ötenel’e, 
Muvaffak Falay’dan Okay Temiz’e 
bir dolu, “yaşayan tarih” misali 
müzisyen var.

Söyleşilerden oluşan Caz Çok Zor adlı kitap, 19. yüzyılın sonlarında 
Afrika kökenli siyah Amerikalıların müziklerinden doğup, zaman 
içinde tüm dünyaya yayılan ve dünyanın her yerinden içine aldığı 
farklı kültürel etkilerle bugün tüm gezegene ait hale gelen caz 
müziğinin Türkiye macerasını anlatırken, ülkemizin modernleşme 
tarihine dair düşündürücü ve hoş ipuçları sunuyor.

Caz müziği 1880’lerde 
ABD’de, New Orleans’ta 
ortaya çıktı. Siyah müzis-

yenler, Afrika tarlalarında çalışan 
kölelerin ağıtlarından yola çıkarak 
yeni bir müzik türü yaratıyorlardı. 
Cazın New Orleans’tan büyük 
Amerikan şehirlerine taşınma-
sı uzun sürmedi. Birinci Dünya 
Savaşı yıllarında büyük kentlerde 
artık bilinen bir türdü caz. İlk 
caz albümü 1917’de kaydedildi. 
1920’lerin başında New York, Los 
Angles ve Chicago’da art arda 
yeni albümler çıktı. Caz, yükselişe 
geçiyordu.

 CAZ ÇOK ZOR 
Hazırlayan: 
Batu Akyol
Kara Plak Yayınları 
17 TL

KİTAP

Türkiye’de caz tarihini
yaşayanlar anlatıyor
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ortaya çıktı. Siyah müzis-

yenler, Afrika tarlalarında çalışan 
kölelerin ağıtlarından yola çıkarak 
yeni bir müzik türü yaratıyorlardı. 
Cazın New Orleans’tan büyük 
Amerikan şehirlerine taşınma-
sı uzun sürmedi. Birinci Dünya 
Savaşı yıllarında büyük kentlerde 
artık bilinen bir türdü caz. İlk 
caz albümü 1917’de kaydedildi. 
1920’lerin başında New York, Los 
Angles ve Chicago’da art arda 
yeni albümler çıktı. Caz, yükselişe 
geçiyordu.

 CAZ ÇOK ZOR 
Hazırlayan: 
Batu Akyol
Kara Plak Yayınları 
17 TL
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Türkiye’de caz tarihini
yaşayanlar anlatıyor
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Kitaptaki söyleşilerin hep-
si çok ilginç. Örneğin, dünya 
caz sahnesinde 60’lardan bu 
yana Maffy Falay adıyla tanınan 
Muvaffak Falay’ın hikayesi... Yıl 
1948. 18 yaşındaki Falay, İzmir 
Karşıyaka ve Kuşadası’nda geçen 
çocukluğunda belediye bandosu-
na imrenerek trompete bulaşmış, 
sonrasında konservatuvara gir-
miş, ama caz hakkında en ufak bir 
fikri olmayan bir yeni yetmedir. 
Falay, cazla nasıl tanıştığını şöyle 
anlatıyor:

“Bir abimiz vardı, bir gün 
‘Yarın bana gel, sana caz dinlete-
ceğim’ dedi. Evine gittim. Hemen 
gramafonu kurdu. 78 devirli bir 
taş plak yerleştirdi ve çalmaya 
başladı. Müziği bir duydum ki 
aklım başımdan gitti. Mahvoldum 
orada, şaşırdım. Tempo nasıl bili-
yor musun? Uçuyorlar. Saksafonla 
trompet. Plak bitti. ‘Bunlar kim?’ 
dedim.‘Charlie Parker ve Dizzy 
Gillespie’ demez mi? Allahım, 
ben mahvoldum. O anda bütün 
hayatım değişti. Eve yürürken 
okuduğum konsevatuvarın önün-
den geçtim. Baktım, kocaman 
Devlet Konservatuvarı yazıyor. 
Cazı duyduktan sonra hapishane 
gibi göründü bana o bina!”

Kitaptaki söyleşiler bu lezzet-
le akıp gidiyor. Yalnızca kişisel 
öyküler yok elbette. Türkiye’yi 
ziyaret eden dünyaca ünlü caz 

Türk enstrümanlarının katkısı
1880’lerde New Orleans’ta ortaya çıkan caz, uzun 
yıllar siyah müzisyenlerle özdeşleşen bir tür oldu. 
1920’de ilk kez Türkiye’ye giren caz, asıl gelişimini 
ise 1950’li yıllardan itibaren gösterdi. O yıllarda 
yetişmeye başlayan yeni nesil cazcılar, 
müziği Türk enstrümanlarıy-
la zenginleştirdiler ve 1960’lı 
yıllardan itibaren sahnelerde 
fırtınalar estirdiler.
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müzisyenleri, Miles 
Davis, Chick Corea, Keith Gar-
ret, Wyton Marsalis… 1960’lı 
yıllarda Duygu Sağıroğlu’nun 
çıkardığı ilk caz dergisi, 70’lerde 
Taksim’de açılan caz kulübü Fu-
aye, 1982’de kurulan TRT Hafif 
Müzik ve Caz Orkestrası ve çok 
daha fazlası var. 

Yalnız özellikle belirtelim; 
kitap yalnızca caz severler ya 
da müzik tarihiyle ilgilenenler 
için değil. Temel konu, Afrika 
kökenli siyah Amerikalıla-
rın müziklerinden doğup, 
zaman içinde tüm dünyaya 
yayılan ve dünyanın her 
yerinden içine aldığı farklı 
kültürel etkilerle bugün 
tüm gezegene ait hale gelen 
bir müzik türünün Türkiye 
macerası olsa da, arka planda 
bambaşka bir hikâye daha var: 
Türkiye modernleşmesinin tarihi-
ne dair sembolik, düşündürücü ve 
hoş ipuçları.
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Doğal süper gıda, insan 
sağlığına faydalı son 
derece zengin ve tabii 

içerikleriyle, vücudun vitamin, 
mineral, protein ve yağ gibi 
temel ihtiyaçlarını az miktar 
tüketilse dahi karşılayan, hasta-
lıklara karşı koruyucu ve tedavi 
edici etkisi bulunan gıdalar ola-
rak tanımlanabilir. Bunlar düzenli 
kullanıldığında bağışıklık sistemi 
güçleniyor, insan kendini dinç ve 
enerjik hissediyor.

Dünyada doğal süper gıda 

statüsüne kavuşmuş birçok gıda 
var. Ayhan Ercan tıbbi aktarlıktan 
gelen yılların birikimi ile dünya-
da en çok bilinen ve Türkiye’de 
de bulunabilen süper gıdaları 
araştırdı. Bununla da yetinmeyip 
bilimsel araştırmaların referans-
larıyla, bu gıdaların hangi rahat-
sızlık ve hastalıklara karşı nasıl 
kullanılabileceğini ekledi. Ve son 
olarak, bu süper gıdalarla hazırla-
yabileceğiniz reçeteler ve tarifler 
de kitaptaki yerini aldı: Buğday 
çiminden yaban mersinine, kinoa-
dan chia tohumuna, duttan nara, 
kızılcıktan susama önde gelen 
süper gıdalar… Demir eksikliği, 
kansızlık, şişmanlık, aşırı zayıf-
lık, kısırlık, kabızlık, alerji, sistit 
gibi sorunlara karşı destekleyici 
reçeteler… Tarhanadan ekmeğe, 
köfteden kısıra, kekten pudinge, 
çikolatadan dondurmaya gluten 
ve şeker içermeyen süper gıdalar 
ile hazırlanmış özel tarifler…

Bu yiyecekler 
şifa dağıtıyor

 HAYALET 
 KOŞUCU 
Parker Bilal
Çeviren: İdil Dündar
Kırmızı Kedi Yayınevi
348 sayfa, 25 TL

Ünlü Sudanlı yazar Jamal Mahjoub, Parker 
Bilal mahlasıyla yazdığı Makana serisinin 
üçüncü kitabında, 11 Eylül sonrasında 
Mısır’da yaşananları ve istihbarat teşkilat-
larının terörle mücadele adı altında nasıl 
da ikiyüzlü hareket ettiklerini anlatırken, 
ülkemizin de kanayan yaralarından olan 
namus cinayetlerine ve kadınların yaşa-
dığı vahşete dikkati çekiyor. Ünlü Booklist 
dergisinin “edebi bir cevher” olarak 
nitelendirdiği kitap, özellikle keskin zekalı 
ve melankolik kahraman Makana’nın 
hayranlarını çok sevindirecek.

Melankolik 
dedektif Makana

 SİNEMAYI 
 SEVEN ADAM 
Mithat Alam
Söyleşi: Umut Barış 
Dönmez
İletişim Yayınları
392 sayfa, 30 TL 

Kitap, Mithat Alam’ın şahsi hikâyesiyle be-
raber Boğaziçi Üniversitesi’nde kurduğu film 
merkezinin de hikâyesini birinci ağızdan 
aktarıyor. Mithat Alam, bu uzun söyleşide 
sevmediği iş yaşamından kopup sinemaya 
dair meşgalelere nasıl “bulaştığı”nı zevkle 
anlatıyor. Bir yandan filmler, yönetmenler 
ve oyuncular hakkında muazzam bir soh-
bete tanıklık ederken diğer yandan sinema 
tarihine, Mithat Alam Film Merkezi’nin 
kuruluşu ve gelişimine uzanan kapsamlı bir 
dökümün sunulmasına da şahit oluyoruz. 

Sinema tarihine 
bir bakış

SAĞLIK
 DOĞAL 
 SÜPER 
 GIDALAR 
Ayhan Ercan
Hayy Kitap
288 sayfa, 28 TL
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Liderlik ve kariyer 
manifestosu
Long Island’da yoksul bir 

ailenin çocuğu olarak bü-
yüyen on altı yaşındaki Bill 

McDermott, üç adet yarı zamanlı 
işten kazandığı parayla küçük 
bir şarküteri aldı ve gelecekteki 
başarısının tohumlarına dönüşe-
cek olan fikirleri sezgisel biçimde 
uygulamaya başladı. Üniversite 
masraflarını karşılayıp mezun 
olduktan sonra, Xerox’ta iş buldu 
ve kapı kapı dolaşıp fotokopi 
makinesi satmaya başladı. Ge-
tirildiği her satış görevinde bir 
numaraya ulaşan Bill, nihayet şir-
ketin en genç üst düzey yönetici-
si oldu. 2002’de Xerox’tan ayrıldı 
ve SAP’nin zor günler yaşayan 
Amerika biriminin başkanlığına 
getirildi. Motivasyonu düşmüş 
olan şirkete coşku ve sorumluluk 
getiren Bill, 2010’da şirketin eş 
CEO’su ve Mayıs 2014’te şirke-
tin tek ve Avrupalı olmayan ilk 
CEO’su oldu. 

Elimizdeki kitap, dünyanın en 
büyük iş yazılımı şirketi SAP’nin 
CEO’su olan Bill McDermott’un 
ağzından yazılmış bir liderlik 
ve kariyer manifestosu. Sonsuz 
bir iyimserliğin, çalışkanlığın ve 
disiplinli icraatın insanları nasıl 
yüreklendirdiğini, şirketlerin 
iddialı hedeflere ulaşmasını nasıl 
sağladığını anlatıyor. Kariyerinin 
her aşamasındaki insanlara işe 
yarar bilgiler sunan kitabı, özel-
likle iş hayatına yeni atılanlara 
öneriyoruz.

KARİYER
 KAZANMA 
 HAYALİ 
Joanne Gordon-Bill 
Mc Dermott

Çeviren: Barış 
Emre Alkim
Modus Kitap
268 sayfa, 29 TL

 SÖNDÜR ŞU 
 SİGARAYI 
Yeliz Pulat
Mona Yayınları
300 sayfa, 20 TL

Yazar Yeliz Pulat, uzun yıllar boyunca bir 
sigara tiryakisiydi. Ancak yaşadığı öksürük 
nöbetleri ve bir belgesel çekimi için gittiği 
Kırgızistan’da tanıştığı bir bilge adam, onu 
kendini sorgulamaya itti. Sonunda zorlansa 
da bağımlılığı yenmeyi başardı. Sigarayı 
bırakma sürecinde kendi yaşadıklarını, nefes 
bilgisiyle birleştirip, yedi farklı seans haline 
getirdi ve herkesin faydalanması için bu 
kitabı yazdı. Eğer siz de defalarca denemeni-
ze rağmen sigaradan vazgeçemeyenlerden-
seniz, bu kitap tam size göre. 

Sigaradan 
kurtulma reçetesi

KİŞİSEL 
GELİŞİM

Hayatta sağlam duruşun temeli, iyi ve 
doğru anlaşılmış bir çocukluk döneminden 
geçer. Çocukluk döneminin duygusal 
açıdan sağlıklı geçmesi için ise en önemli 
kriterlerden biri oyundur. Çocuklarımız 
oyun esnasında bize kelimelere dökme-
dikleri, dökemedikleri pek çok duyguyu 
anlatırlar. Oynadıkça, oyunun bir çocuğun 
hayatındaki yerini, kurduğu oyunların ve 
seçtiği temaların anlamlarını, yaş dönem-
lerine göre oyunların şifrelerini çözebilmek 
adına anne-baba ve eğitimcilere yönelik 
bir başucu kitabı.

Çocuk oyunlarının 
şifreleri

AİLE - ÇOCUK

 OYNADIKÇA 
Çisem Uzun Arzık
Çizgi Kitabevi
184 sayfa, 15 TL
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sağlığına faydalı son 
derece zengin ve tabii 
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kullanıldığında bağışıklık sistemi 
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da en çok bilinen ve Türkiye’de 
de bulunabilen süper gıdaları 
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çiminden yaban mersinine, kinoa-
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Ünlü Sudanlı yazar Jamal Mahjoub, Parker 
Bilal mahlasıyla yazdığı Makana serisinin 
üçüncü kitabında, 11 Eylül sonrasında 
Mısır’da yaşananları ve istihbarat teşkilat-
larının terörle mücadele adı altında nasıl 
da ikiyüzlü hareket ettiklerini anlatırken, 
ülkemizin de kanayan yaralarından olan 
namus cinayetlerine ve kadınların yaşa-
dığı vahşete dikkati çekiyor. Ünlü Booklist 
dergisinin “edebi bir cevher” olarak 
nitelendirdiği kitap, özellikle keskin zekalı 
ve melankolik kahraman Makana’nın 
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Kitap, Mithat Alam’ın şahsi hikâyesiyle be-
raber Boğaziçi Üniversitesi’nde kurduğu film 
merkezinin de hikâyesini birinci ağızdan 
aktarıyor. Mithat Alam, bu uzun söyleşide 
sevmediği iş yaşamından kopup sinemaya 
dair meşgalelere nasıl “bulaştığı”nı zevkle 
anlatıyor. Bir yandan filmler, yönetmenler 
ve oyuncular hakkında muazzam bir soh-
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Liderlik ve kariyer 
manifestosu
Long Island’da yoksul bir 

ailenin çocuğu olarak bü-
yüyen on altı yaşındaki Bill 

McDermott, üç adet yarı zamanlı 
işten kazandığı parayla küçük 
bir şarküteri aldı ve gelecekteki 
başarısının tohumlarına dönüşe-
cek olan fikirleri sezgisel biçimde 
uygulamaya başladı. Üniversite 
masraflarını karşılayıp mezun 
olduktan sonra, Xerox’ta iş buldu 
ve kapı kapı dolaşıp fotokopi 
makinesi satmaya başladı. Ge-
tirildiği her satış görevinde bir 
numaraya ulaşan Bill, nihayet şir-
ketin en genç üst düzey yönetici-
si oldu. 2002’de Xerox’tan ayrıldı 
ve SAP’nin zor günler yaşayan 
Amerika biriminin başkanlığına 
getirildi. Motivasyonu düşmüş 
olan şirkete coşku ve sorumluluk 
getiren Bill, 2010’da şirketin eş 
CEO’su ve Mayıs 2014’te şirke-
tin tek ve Avrupalı olmayan ilk 
CEO’su oldu. 

Elimizdeki kitap, dünyanın en 
büyük iş yazılımı şirketi SAP’nin 
CEO’su olan Bill McDermott’un 
ağzından yazılmış bir liderlik 
ve kariyer manifestosu. Sonsuz 
bir iyimserliğin, çalışkanlığın ve 
disiplinli icraatın insanları nasıl 
yüreklendirdiğini, şirketlerin 
iddialı hedeflere ulaşmasını nasıl 
sağladığını anlatıyor. Kariyerinin 
her aşamasındaki insanlara işe 
yarar bilgiler sunan kitabı, özel-
likle iş hayatına yeni atılanlara 
öneriyoruz.
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getirdi ve herkesin faydalanması için bu 
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ze rağmen sigaradan vazgeçemeyenlerden-
seniz, bu kitap tam size göre. 
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geçer. Çocukluk döneminin duygusal 
açıdan sağlıklı geçmesi için ise en önemli 
kriterlerden biri oyundur. Çocuklarımız 
oyun esnasında bize kelimelere dökme-
dikleri, dökemedikleri pek çok duyguyu 
anlatırlar. Oynadıkça, oyunun bir çocuğun 
hayatındaki yerini, kurduğu oyunların ve 
seçtiği temaların anlamlarını, yaş dönem-
lerine göre oyunların şifrelerini çözebilmek 
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Nedir pantolon? Üzerimize giydiğimiz, bedenimizin belimizden ayakla-
rımıza kadar olan bölümünü örten ve iki bacağımızı kaplayan bir giysi 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Pantolon ilk bakışka çok sıradan bir şey gibi 

görünüyor ama tarihi o kadar sıradan değildir. Çünkü bir giysi olduğu kadar aynı 
zamanda bir simge de olmuştur. (…) Aslında halk kökenli bir giysi olan panto-
lon, 18. ve 19. yüzyıllarda yüksek sınıflar tarafından da benimsenmiştir. Pantolon 
başlangıçta bir erkeklik simgesidir ve kadınların giymesi yasaktır. Dünya çapında 
yaygınlık kazanmasının nedeni, cinsiyet ve güç eşitliği sağlayan bir kimlik gibi al-
gılanmasıdır. (…)‘Pantolon’ sözcüğünün tarihi ise çok eski değildir. İlk anlamı bugün 
neredeyse unutulmuştur. Kökeni, Venediklilerin Aziz Pantaleone’ye duydukları sevgi 
ve saygının bir ifadesi olarak giydikleri dar ve uzun külotlara pantoloni adını ver-

melerine dayanır. Fransa’da ise 16. yüzyıl komedi tiyatrosunda uzun don 
giyen, cimri ihtiyar karakter Pantolon aracılığıyla yayılır. İtalyan 

komedisinde ise çeşitli soytarılık ve maskarılıklara 
pantolonnade denir. 16. yüzyılda pantolon, tiyat-

ro dışında yalnızca kıyafet balolarında giyilen 
alışılmadık bir eşyadır. (…) Pantolonun 

öbür dünyası ise denizdir. 17. yüzyıldan 
itibaren denizciler tarafından giyilmeye 

başlanmıştır. Balıkçıların giydiği 
pantolonların boyu ve 

bolluğu mevsime göre 
değişir. Balıkçı modeli 
18. yüzyıldan itibaren  
çocuk modasını da 

yakından etkilemiştir.” 
(Sayfa 15-16)
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 PANTOLONUN 
 POLİTİK TARİHİ 

Christine Bard
Çev: İsmail Yerguz

Sel Yayınları
344 sayfa
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Geçtiğimiz Eylül ayında 
yapılan Toronto Uluslararası 
Film Festivali’nde görücüye 

çıkan Tereddüt, izleyen herkesi 
etkisi altına alan, eleştirmenler 
tarafından çok beğenilen yapım-
lardan biri ve artık Türk izleyicisiyle 
buluşmaya hazır. Öncelikle filmi 
izleyen Screen Daily’den Allan 
Hunter’ın, “Usta yönetmen Yeşim 
Ustaoğlu’nun en güçlü filmlerinden 
biri” yorumunu yaptığını hatırlat-
mamız gerekiyor. Filmlere verdiği 
düşük puanlarla tanınan The Film 
Stage yazarı Jared Mobarak bile 
Tereddüt’ün festivalin öne çıkan 
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ve fırtınalı bir gecenin sabahında kesişmesini 
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film eleştirmenlerden tam not aldı.

 TEREDDÜT 
16 Aralık’tan 
itibaren
Yön: Yeşim 
Ustaoğlu
Oyn: Funda Eryiğit, 
Ecem Uzun, 
Mehmet Kurtuluş, 
Okan Yalabık ve 
Serkan Keskin
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 KARANLIKLAR 
 ÜLKESİ: KAN 
 SAVAŞLARI 
(Underworld: 
Blood Wars)

2 Aralık’tan itibaren
TÜR: Macera, aksiyon
YÖN: Anna Foerster
OYUNCULAR: Kate Bec-
kinsale, Theo James, Lara 
Pulver ve Tobias Menzies

 NASIL YANİ? 

2 Aralık’tan itibaren
TÜR: Komedi
YÖN: Ayhan Özen
OYUNCULAR: Aykut 
Elmas, Halil İbrahim 
Göker, Uğur Can Akgül 
ve Ferdi Sancar

 ŞARKINI 
 SÖYLE 
(Sing)

2 Aralık’tan itibaren
TÜR: Animasyon
YÖN: Garth Jennings
SESLENDİRENLER: 
Scarlett Johansson, 
Taron Egerton, Matt-
hew McConaughey ve 
Reese Witherspoon

 HAYATİ 
 TEHLİKE 

9 Aralık’tan itibaren
TÜR: Macera, komedi
YÖN: Serdar Işık
OYUNCULAR: Toygan 
Avanoğlu, Öznur 
Serçeler, Füsun Demirel 
ve Anıl İlter

 KASAP HAVASI  

2 Aralık’tan itibaren
TÜR: Drama
YÖN: Çiğdem Sezgin
OYUNCULAR: Şenay 
Gürler, İnanç Konukçu, 
Hakan Karahan ve Özay 
Fecht 

 SEN BENİM 
 HER ŞEYİMSİN 

9 Aralık’tan itibaren
TÜR: Romantik komedi
YÖN: Tolga Örnek
OYUNCULAR: Tolga Çevik, 
Melis Birkan, Tuna Çevik 
ve Cengiz Bozkurt

VIZ-
YON-

.

Filmlerin seanslarını 
öğrenmek için sinemaları 

arayabilirsiniz. Cinemo: (0216) 688 76 88 Cinemaximum Palladium: (0216) 663 11 41

Cinemaximum Brandium: (0850) 200 87 87

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

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

 OLDU MU ŞİMDİ? 

16 Aralık’tan itibaren
TÜR: Komedi
YÖN: Kenan Öztürk
OYUNCULAR: Yavuz Seçkin, 
Orhan Aydın, Seda Güven 
ve Serkan Şengül

 SEN SAĞ 
 BEN SELAMET 

16 Aralık’tan itibaren
TÜR: Komedi
YÖN: Ersoy Güler
OYUNCULAR: Ufuk Özkan, 
Burçin Bildik, Tuvana 
Türkay ve Lale Başar

 BANA GİT DE 

25 Kasım’dan itibaren
TÜR: Romantik
YÖN: Handan Öztürk
OYUNCULAR: Tayanç 
Ayaydın, Atiye, Seyyal 
Taner ve Birsen Dürülü

 ÇAKALLARLA 
 DANS 4 

25 Kasım’dan itibaren
TÜR: Komedi
YÖN: Murat Şeker
OYUNCULAR: Şevket Çoruh, 
İlker Ayrık, Timur Acar ve 
Murat Akkoyunlu

DA-
ki-
ler

.
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Zülfü Livaneli // 
LİVANELİ 50. YIL

Bulutsuzluk Özlemi // 
UÇTU UÇTU

Yökş // BEKLENEN Slavash Shahani // 
HASRET

Joe Cocker // 
THE LIFE OF A MAN

Rebecca Ferguson // 
SUPERWOMAN

Jimi Hendrix // 
MACHINE GUN

Seyhan Müzik, 2016
Türkiye

Ada Müzik, 2016
Türkiye

Sony Music, 2016
Türkiye

Kalan Müzik, 2016
Türkiye

Sony Music, 2016
İngiltere

Republic, 2016
İngiltere

Sony Music, 2016
ABD

San Romeo’da en iyi besteci ödü-
lünü alan, bir kuşaktan bir kuşağa 

besteleri ve 40 dilde yayımlanan 
romanları ile milyonların gönlüne 
taht kurmuş büyük sanat insanı 
Zülfü Livaneli’nin 50. sanat yılı için 
50 sanatçı bir araya gelerek üç CD’lik 
büyük bir albüm hazırladı. 1996 yılın-
da UNESCO tarafından büyükelçilikle 
de onurlandırılan ustanın 50 eserinin 
yeniden yorumlandığı proje, şu ana 
kadar yapılanlar arasında en büyüğü 
olma özelliğini taşıyor.

Bulutsuzluk Özlemi’nin 1990 yılında 
yayınlanan kült albümü Uçtu 

Uçtu, 27 yılın ardından ve ilk kez plak 
olarak yayımlanıyor. Albümde, her 
biri klasikleşmiş 11 Bulutsuzluk Özle-
mi şarkısı bulunuyor: Gün Başlıyor, 
Lagara Lugara, Tepedeki Çimenlik, 
Evet Evet, Beynim Zonkluyor, Cezae-
vinde Bayram Görüşmesi, Hiroşima, 
Şili’ye Özgürlük, Acil Demokrasi, 
Uçtu Uçtu ve yıllar içerisinde grubun 
manifestosuna dönüşen Sözlerimi 
Geri Alamam.

Kendi isimlerini taşıyan ilk 
stüdyo albümleri “Yok Öyle 

Kararlı Şeyler” ile kısa sürede kendi 
kitlesini yaratan Yökş’ün “Beklenen” 
isimli ikinci albümü çıktı. 2015’te 
Avrupa’nın en büyük müzik festivali 
olan Sziget Festival’da Türkiye’yi 
temsil eden Yökş’ün bu albümünde 
10 şarkı bulunuyor. Söz ve müziği 
grubun solisti Erdem Topsakal’a ait 
olan şarkıların aranjmanlarını ise 
Volkan Gürkan ve Yökş ekibi birlikte 
üstleniyor. 

İranlı besteci, piyanist ve tar sa-
natçısı Siavash Shahani, İran’da üç 

albüm yayınlamış, dördüncü albü-
mü “Derya”, 2014 yılında Türkiye’de 
Kalan Müzik’ten çıkmıştı. Albüm-
lerinde hem enstrümantal hem de 
sözlü eserlere yer veren besteci, çok 
sayıda konser de verdi. Uzun süredir 
sanat yaşamını Türkiye’de sürdüren 
Shahani’nin müziği, batıdan besle-
nen, batıya bakan bir müzik. Ancak 
İran geleneğinden izleri de ustaca 
yansıtmayı başarıyor.

Özellikle seslendirdiği Beatles 
şarkılarıyla tanınan efsanevi 

İngiliz rock ve blues ustası Joe Coc-
ker, en sevilen şarkılarından oluşan 
“The Life Of A Man - The Ultimate 
Hits” albümünün tek CD’lik ve LP 
versiyonuyla müzikseverlerin karşı-
sında. “The Life of a Man” albümüde 
sanatçının kariyeri boyunca en çok 
sevilen 36 parçasına yer veriyor. Bu 
şarkılar arasında “The Letter”, “Cry 
Me A River”, “You Are So Beautiful” 
ve “Many Rivers To Cross” da var.

Sesiyle, Aretha Franklin ve Nina 
Simone gibi efsane isimlerle kar-

şılaştırılan Rebecca Ferguson, 2015’te 
yayımladığı “Lady Sings The Blues” 
albümünde ünlü Amerikan caz 
sanatçısı Billie Holiday’in aynı isimli 
albümündeki şarkıları yorumlamış 
ve eleştirmenlerden büyük övgü 
toplamıştı. Aradan bir yıl geçtikten 
sonra elimizdeki albümü hazırlayan 
sanatçı, 12 şarkılık bu albümünde 
Amy Winehouse’un prodüktörü Troy 
Miller’la birlikte çalıştı.

Rock müzik tarihinde gitaristleri 
sıralamaya çalışsak herhalde Jimi 

Hendrix’in adını en üste yazmak 
gerekir. Ustanın New York’un 
doğusundaki Fillmorw’da kaydedilen 
tarihi konserlerinin olduğu albüm, 
deneysel ritmlerin buluştuğu parça-
lardan oluşuyor. Albümde Hendrix’in 
imzası niteliğindeki şarkısı “Purple 
Haze” ve “Power Of Soul” ön plana 
çıkıyor. Albümün hem plak hem CD 
olarak piyasaya sürüldüğünü de 
hatırlatalım.

Miles Davis // 
MILES DAVIS QUINTET

Sony Music, 2016
ABD

Çağdaş müzik tarihinin en ilham 
verici figürlerinden, efsanevi 

trompet sanatçısı Miles Davis, 
1930’lu yıllarda 6 yaşında trompete 
başladı. Müzik hayatına yarım 
yüzyıl aralıksız devam etti. 1970’li 
yıllara doğru gençlerin rock müziği 
caza tercih ettiklerini farkedince 
müziğinde elektro-gitar, bas 
gitar, org ve amfiye bağlı trompet 
kullanmaya başladı. Elimizdeki 
album de sanatçının bu dönemine, 
1965-1968 yıllarına odaklanıyor.

 YABANCI 

 YERLİ 
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Jimi Hendrix // 
MACHINE GUN

 ROBOT 

Yapılan bir araştırma, hesaplarımızın 
hacklenme olasılığını arttıracak parolala-

rı kullanmaya devam ettiğimizi gösteriyor. 
İngiltere’deki Lancaster Üniversitesi’nden 
öğretim görevlisi Dr. Jeff Yan, Yahoo’dan 
geçtiğimiz aylarda sızan verilerden yola çı-
karak asla kullanılmaması gereken parolalar 
listesi yayımladı.

Listenin ilk iki sırasında Türkiye’de de 
en çok kullanılan iki parola var: 123456 ve 
password! Bunları “welcome”, “ninja”, 
“abc123”, “123456789” ve “987654321” gibi 
parolalar takip ediyor.

‘Elektrikli otomobiller 
gürültü çıkarsın’
ABD yol güvenlik kuru-

mu Ulusal Otoyol Trafiği 
Güvenlik İdaresi (NHTSA), 

düşük hızlarda seyahat eden 
elektrikli otomobillerin, yayaların 
fark etmesini sağlamak için ses çı-
karmasını istedi. NHTSA, batarya 
ile çalışan otomobillerin çok ses-
siz olduğu gerekçesiyle bu kurala 
ihtiyaç duyulduğunu ifade ede-
rek, bu durumun özellikle görme 
engelli ya da görüşünde sorun 
olan yayalara yardımcı olacağını 
ve yılda 2 bin 400 yaralanmayı ön-
leyeceğini belirtti. 

Yeni kural gereğince, saatte 30 
kilometre altında ileri ya da geri 
gitmekte olan elektrikli otomobil-
lerin ses çıkarması gerekiyor. Dört 
buçuk tonun altındaki otomobil-
leri kapsayan düzenlemeye göre, 
otomobil üreticilerinin araçlara 
şu anda ağır vasıtaların geri geri 
giderken çıkardıklarına benzer, iki 
farklı tona sahip bir sinyal ekle-
mesi öngörülüyor. NHTSA, daha 
yüksek hız düzeylerinde ise lastik 
ve rüzgarın çıkardığı sesin yayala-
rın uyarılmasına yeterli olduğunu 
belirtti.

Yılanbalığı değil robot
Bu parolaları 
sakın kullanmayın

Yapay güneş 
102 saniye ısı yaydı

Norveçli bilimadamlarının ürettiği 
otomatik yılanbalığı ile robot üretimi 

adeta yeni bir boyut kazandı. ‘Eelume’ 
adı verilen robot yılanbalığı, suyun 
altında süzülebiliyor ve yaşamını burada 
sürdürebiliyor.

Robot yılanbalığı denizaltındaki bakım 
çalışmalarında tam fonksiyon sağlayacak 
şekilde tasarlandı. Dar ve ulaşılması 
zor bölgelere kolayca girebilen robot 
yılanbalığının, sayıları gitgide artan 
deniz altındaki boru ve iletişim hatlarının 
bakımlarını yapacağı belirtiliyor. 

 DENEY 

 SİBER 

Çin Fiziksel Bilimler Enstitüsü’nden bilim 
insanları, geçici olarak güneşten fazla 

sıcaklığa ulaşabilen yapay bir güneş yaptıkla-
rını açıkladı. Yapay güneş 102 saniye ısı yaydı. 
Deneyde ortaya çıkan 49.999 milyon dere-
celik ısı dünyanın çekirdek sıcaklığının 8600, 
güneşin çekirdek sıcaklığının ise üç katı.

37 milyon dolar harcanan deney, Sanayi 
Devrimi’nden beri bilim insanlarının çözme-
ye çalıştığı, “Makinelerden, doğanın sağladı-
ğından daha fazla enerji elde edilebilir mi?” 
sorusuna cevap arıyor.

Yapay güneş, yaydığı sıcaklıkla etrafını 
çevreleyen nükleer füzyon haznesini erit-
mese daha uzun süre ısı yayması mümkün 
olabilecekti. Günümüz teknolojisiyle bu 
kadar yüksek ısılara birkaç dakikadan uzun 
süre dayanabilecek çekirdekler üretileme-
diği için, bilim insanlarının önündeki sorun, 
Güneş’in sıcaklığının üç katına daha fazla 
süre dayanabilecek bir çekirdek üretmek. 



TEKNOLOJİ Ataşehirekspres
20 Kasım 2016

89

Jimi Hendrix // 
MACHINE GUN

 ROBOT 

Yapılan bir araştırma, hesaplarımızın 
hacklenme olasılığını arttıracak parolala-

rı kullanmaya devam ettiğimizi gösteriyor. 
İngiltere’deki Lancaster Üniversitesi’nden 
öğretim görevlisi Dr. Jeff Yan, Yahoo’dan 
geçtiğimiz aylarda sızan verilerden yola çı-
karak asla kullanılmaması gereken parolalar 
listesi yayımladı.

Listenin ilk iki sırasında Türkiye’de de 
en çok kullanılan iki parola var: 123456 ve 
password! Bunları “welcome”, “ninja”, 
“abc123”, “123456789” ve “987654321” gibi 
parolalar takip ediyor.

‘Elektrikli otomobiller 
gürültü çıkarsın’
ABD yol güvenlik kuru-

mu Ulusal Otoyol Trafiği 
Güvenlik İdaresi (NHTSA), 

düşük hızlarda seyahat eden 
elektrikli otomobillerin, yayaların 
fark etmesini sağlamak için ses çı-
karmasını istedi. NHTSA, batarya 
ile çalışan otomobillerin çok ses-
siz olduğu gerekçesiyle bu kurala 
ihtiyaç duyulduğunu ifade ede-
rek, bu durumun özellikle görme 
engelli ya da görüşünde sorun 
olan yayalara yardımcı olacağını 
ve yılda 2 bin 400 yaralanmayı ön-
leyeceğini belirtti. 

Yeni kural gereğince, saatte 30 
kilometre altında ileri ya da geri 
gitmekte olan elektrikli otomobil-
lerin ses çıkarması gerekiyor. Dört 
buçuk tonun altındaki otomobil-
leri kapsayan düzenlemeye göre, 
otomobil üreticilerinin araçlara 
şu anda ağır vasıtaların geri geri 
giderken çıkardıklarına benzer, iki 
farklı tona sahip bir sinyal ekle-
mesi öngörülüyor. NHTSA, daha 
yüksek hız düzeylerinde ise lastik 
ve rüzgarın çıkardığı sesin yayala-
rın uyarılmasına yeterli olduğunu 
belirtti.

Yılanbalığı değil robot
Bu parolaları 
sakın kullanmayın

Yapay güneş 
102 saniye ısı yaydı

Norveçli bilimadamlarının ürettiği 
otomatik yılanbalığı ile robot üretimi 

adeta yeni bir boyut kazandı. ‘Eelume’ 
adı verilen robot yılanbalığı, suyun 
altında süzülebiliyor ve yaşamını burada 
sürdürebiliyor.

Robot yılanbalığı denizaltındaki bakım 
çalışmalarında tam fonksiyon sağlayacak 
şekilde tasarlandı. Dar ve ulaşılması 
zor bölgelere kolayca girebilen robot 
yılanbalığının, sayıları gitgide artan 
deniz altındaki boru ve iletişim hatlarının 
bakımlarını yapacağı belirtiliyor. 

 DENEY 

 SİBER 

Çin Fiziksel Bilimler Enstitüsü’nden bilim 
insanları, geçici olarak güneşten fazla 

sıcaklığa ulaşabilen yapay bir güneş yaptıkla-
rını açıkladı. Yapay güneş 102 saniye ısı yaydı. 
Deneyde ortaya çıkan 49.999 milyon dere-
celik ısı dünyanın çekirdek sıcaklığının 8600, 
güneşin çekirdek sıcaklığının ise üç katı.

37 milyon dolar harcanan deney, Sanayi 
Devrimi’nden beri bilim insanlarının çözme-
ye çalıştığı, “Makinelerden, doğanın sağladı-
ğından daha fazla enerji elde edilebilir mi?” 
sorusuna cevap arıyor.

Yapay güneş, yaydığı sıcaklıkla etrafını 
çevreleyen nükleer füzyon haznesini erit-
mese daha uzun süre ısı yayması mümkün 
olabilecekti. Günümüz teknolojisiyle bu 
kadar yüksek ısılara birkaç dakikadan uzun 
süre dayanabilecek çekirdekler üretileme-
diği için, bilim insanlarının önündeki sorun, 
Güneş’in sıcaklığının üç katına daha fazla 
süre dayanabilecek bir çekirdek üretmek. 
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 ATAŞEHİR BELEDİYESİ REHBERİ 

ATAŞEHİR BELEDİYESİ 

Belediye Başkanlığı
ATAŞEHİR Belediyesi 
Hizmet Binası
Barbaros Mah. Şebboy Sok. 
No: 4/A
Tel:0216 570 50 00   
Fax:0216 688 07 54
www.atasehir.bel.tr

Özel Kalem Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1150

Basın Yayın Ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1598
Fax:0216 687 07 54

Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü
Tel: 0216 570 50 00 / 1453
Fax:0216 687 07 78

Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Tel: 0216 570 50 00 / 1118
Fax:0216 687 07 58

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1629
Fax:0216 687 07 93

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1671
Fax:0216 687 07 92

Fen İşleri Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1411
Fax:0216 687 07 75

Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Tel: 0216 570 50 00 / 1480
Fax:0216 687 07 76

Temizlik İşleri Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1466
Fax:0216 687 07 77

Yazı İşleri Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1275
Fax:0216 687 07 63

Mali Hizmetler Müdürlüğü 
Tel: 0216 570 50 00 / 1159

Hukuk İşleri Müdürlüğü 
Tel: 0216 570 50 00 / 1126 
Fax:0216 687 07 57

Sağlık İşleri Müdürlüğü
Tel: 0216 570 50 00 /  1619

Plan Proje Müdürlüğü 
Tel: 0216 570 50 00 / 1147
Fax:0216 687 07 61 

Zabıta Müdürlüğü
Tel: 0216 570 50 00 / 1801
Fax:0216 687 07 52

Yapı Kontrol Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1361
Fax:0216 687 07 72

Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1523
Fax:0216 687 07 82

Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1221
Fax:0216 687 07 67

Veteriner Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1658
Fax:0216 687 07 89

Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1003
Fax:0216 687 07 53

Ruhsat Ve Denetim İşleri 
Müdürlüğü
Tel: 0216 570 50 00 / 1240
Fax:0216 687 07 65

Kentsel Dönüşüm 
Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1245

Kadın Ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1611

İmar Ve Şehircilik 
Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1381

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1414
 
Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1735

Bilgi İşlem Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1508

Evlendirme Dairesi
Şehit Şakir Elkovan Cad. 
No: 20 Küçükbakkalköy
Tel:0216 570 50 00 / 1950-
1951

Küçükbakkalköy 
Hizmet Birimi
Küçükbakkalköy Mah. 
Fevzipaşa Cad. (Prestij Cad.)
Tel:0216 469 65 56

Ataşehir Spor Kulübü
Barbaros Mah. Lale Sok.
Tel:0216 570 50 00

Ataşehir Belediyesi 
AKUT Özel Afet Eğitim 
ve Araştırma Enstitüsü
Atatürk Mahallesi Meriç 
Caddesi 2/10
Tel: 0216 548 23 01

Yenisahra 
Zabıta Hizmet Birimi
Yenisahra Mah.
Sütçüyolu Cad.
Tel: 216 317 31 84

Küçükbakkalköy 
Zabıta Hizmet Birimi
Küçükbakkalköy Mah. 
Geziciler Sok. 
Merdivenyolu Cad. No:4
Tel: 0216 573 42 21

Mevlana 
Zabıta Hizmet Birimi
Mevlana Mah. Albayrak Cad. 
Muhtarlık yanı
Tel: 0216 314 77 87

Ferhatpaşa 
Zabıta Hizmet Birimi
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe 
Cad. G4 Sok. No:5
Tel: 0216 471 99 37

Mustafa Kemal 
Zabıta Hizmet Birimi
Mustafa Kemal Mah. 3004 
Cad. Deniz Gezmiş Parkı içi

Fetih Mahallesi 
Zabıta Hizmet Birimi
Fetih Mah. Atatürk Bulvarı 
başı, İMKB İlköğretim Okulu yanı.

30 Ağustos Ataevi
Mevlana Mah. Sakarya Cad. 
30 Ağustos Parkı üzeri
Tel:0216 570 50 00 / 1984- 
1985- 1986)

Aşık Veysel Ataevi
Aşıkveysel Mah. 
3001 Cad. No: 116
Tel:0216 570 50 00 (1980-1981)

Ferhatpaşa Ataevi
Ferhatpaşa Mah. Mareşal 
Fevzi Çakmak Cad. No: 12
Tel:0216 660 02 40

İnönü Ataevi
İnönü Mah. Kartal Cad. No: 57
Tel:0216 573 86 35 – 36 – 37

110 YANGIN İHBAR 
112 AMBULANS ACİL 
113 ALO DOKTORUM YANIMDA 
114 ZEHİR DANIŞMA HATTI-UZEM 
155 POLİS İMDAT 
153 ALO ZABITA 
185 SU ARIZA 
174 ALO GIDA 
121 TELEFON ARIZA İHBAR  
156 JANDARMA İMDAT 
126 KABLO TV ARIZA 
158 ALO SAHİL GÜVENLİK 
168 TÜRK KIZILAYI  
163 TELEKOM BORÇ SORMA 
119 POSTA KODU DANIŞMA 
171 SİGARA BIRAKMA 
175 ALO TÜKETİCİ 
177 ORMAN YANGIN İHBAR 
178 ALO RTÜK 
173 ALO İZCİ KAN BİLGİ MERKEZİ 
181 ÇEVRE BİLGİ
182 HASTANE RANDEVU
183 KADIN VE SOSYAL HİZMETLER
184 SAĞLIK DANIŞMA
186 ELEKTRİK ARIZA
187 DOĞALGAZ ARIZA 
188 CENAZE HİZMETLERİ
189 ALO MALİYE- VERGİ DANIŞMA
11811 BİLİNMEYEN NUMARALAR 

 ACİL TELEFONLAR 
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Kayışdağı Lıons Ataevi
Kayışdağı Mah. 
Akyazı Cad. No: 84
Tel:0216 540 74 30

Mustafa Kemal Ataevi
M. Kemal Mah. 3004 Cad. No:36
Tel:0216 570 5000 / 1970 -1978

ATAMEM
Küçükbakkalköy Mahallesi 
Vedat Günyol Caddesi No: 6
Tel: 0216 574 80 79

Ataşehir Belediyesi Kız 
Öğrenci Konuk Evi
Kayışdağı Mah. Akyazı Cad. 
No: 104 Obalar Durağı 
Tel: 0216 540 62 75

Düşler Akademisi
Barbaros Mah. Fesleğen Sok.
Tel: 0216 688 31 53

Bahriye Üçok 
Hasta Konuk Evi
Küçükbakkalköy Mah.
Cengiztopel Cad. No:11
Tel: 0216 572 15 84

Ahmet Telli Çocuk ve Halk 
Kütüphanesi
İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan Caddesi 
No:108-110
Tel: 0216 570 50 00 / 1944

Yeni Hayat Gençlik Merkezi
Yeni Çamlıca Mahallesi, 
Dursunbey Caddesi, No:2 
(Hüseyin Ağırman Parkı İçi) 
Tel:0216 570 50 00 / 1966

Kadın Konuk Evi
Tel:0216 570 50 00 

Ataşehir 
Gençlik Merkezi
Ferhatpaşa Mah. 
Yeditepe Cd. 16. Sok. No:25
Tel:0216 570 50 00 / 1930

Ataşehir Aş Evi
Atatürk Mah. 
Meriç Cad. No:2/11
Tel:0216 574 41 95

Esatpaşa Taziye Evi
Esatpaşa Mah. Ziya 
Paşa Cad üzeri
Tel:0216 570 50 00

Ferhatpaşa Taziye Evi
Ferhatpaşa Mah.Fevzi 
Çakmak Cad. No:12
Tel:0216 570 50 00

MUHTARLIKLAR

Aşık Veysel Mahallesi 
Muhtarlığı
Muhtar: Hasgül Bakır
Aşık Veysel Mah. 3001 Cad. 
No:116 Tel: 0216 324 23 35

Atatürk Mahallesi Muhtarlığı
Muhtar: Leyla Yeşim Şaylan
Atatürk Mah. Meriç Cad. 
Çitlembik Sok. No:2/3
Tel: 0216 580 82 04 

Barbaros Mahallesi Muhtarlığı
Muhtar: Ercan Ersin
Barbaros Mah. Mimar Sinan 
Cad. No:98
Tel: 0216 324 33 01 

Esatpaşa Mahallesi Muhtarlığı
Muhtar: Turan Kızıltaş
Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. 
No:44 Tel: 0216 315 31 31 

Ferhatpaşa Mahallesi 
Muhtarlığı
Muhtar: Hüseyin Uzun
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe 
Cad. No:80 
Tel: 0216 661 24 67 

Fetih Mahallesi Muhtarlığı
Muhtar: Cavit Koç
Fetih Mah. Kayısı Sok. No:2
Tel: 0216 324 29 83 

İçerenköy Mahallesi 
Muhtarlığı
Muhtar: Ayhan Öztürk
İçerenköy Mah. Nadir sok No:3 
Tel: 0216 574 55 44 

İnönü Mahallesi Muhtarlığı
Muhtar: Songül Ercan Tolunay
İnönü Mah. Tuğ Sok.No:4
Tel: 0216 577 66 19 

Kayışdağı Mahallesi 
Muhtarlığı
Muhtar: Kadir Yılmaz
Kayışdağı Cad. Uslu Cad. 
No:73/1 Tel: 0216 364 12 64 

Küçükbakkalköy Mahallesi 
Muhtarlığı
Muhtar: Yakup Cebiroğlu
Küçükbakkalköy Mah. Mer-
divenköy yolu Cad. Geziciler 
Sok. No:4 Tel: 0216 573 42 82 

Mevlana Mahallesi Muhtarlığı
Muhtar: Recep Ali Kantarcı
Mevlana Mah. 
Albayrak Cad. No:7
Tel: 0216 527 32 82 

Mimar Sinan Mahallesi Muh-
tarlığı Muhtar: Şahin Acar
M.Sinan Mah. Namık Kemal 
Cad. no:20
Tel: 0216 471 74 79

Mustafa Kemal Mahallesi 
Muhtarlığı
Muhtar: Ali Rıza Saraçoğlu
M.Kemal Mah. 3095 Sok. No:4
Tel: 0216 470 59 24 

Örnek Mahallesi Muhtarlığı
Muhtar: İdris Taşkın
Örnek Mah. Semerkand Cad. 
No:44 Tel: 0216 324 63 43

Yeni Çamlıca Mahallesi Muh-
tarlığı Muhtar: Fazlı Sarısoy
Yeni Çamlıca Mah. Yılmaz 
Sok.14/2 Tel: 0216 471 14 78 

Yenisahra Mahallesi
Muhtarlığı
Muhtar: Sadettin Kahraman
Yenisahra Mah. Türkaslan Sok. 
No:15 Tel: 0216 470 96 83 

Yenişehir Mahallesi 
Muhtarlığı
Muhtar: Mustafa Arı
Yeni Şehir Mah. BarajYolu 
Cad. No:4 Tel: 0216 455 60 44  

SAĞLIK MERKEZLERİ 

Türkan Saylan Tıp Merkezi
Küçükbakkalköy Mah. Vedat 
Günyol Cad. No:4 
Tel: 0216 577 71 40

Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği
Ferhatpaşa Mahallesi Yedite-
pe Caddesi 16. Sokak No:25 
Tel: 216 570 50 00

Özel Ataşehir Diyaliz Merkezi 
Küçükbakkalköy Mah. 
Nartanesi Sok. 34750 
Tel: 0216 577 49 66 

Özel Anadolu Sağlık 
Ataşehir Tıp Merkezi 
Halk Cad. Ortabahar Sok. No:1 
Tel: 0216 42 76 

Avicenna Ataşehir 
Kayışdağı Cad. No: 47 
Tel: 0216 574 10 00

Özel Academic Ataşehir
Tıp Merkezi
Barbaros Mah. Şen Sok. No:10 
(Ataşehir Palladium Karşısı)
Tel: 0216 651 00 00

Atafiz Fizik Tedavi Rehabili-
tasyon Özel Dal Merkezi
Atilla İlhan Cad. Efe Sok. 
(Eski Nil Sok). No: 10 
Tel: 0216 575 94 44 

Bayındır Hastanesi İçerenköy 
Küçükbakkalköy Mah. 
Ali Ay Sok. No:17 
Tel: 0216 575 26 66 

Kadın Sağlığı ve 
Mamografi Merkezi
İçerenköy Mah. Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan Cad. 
no:108/110 
Tel: 0216 570 50 00/ 1943- 1991

Özel Dermosoft Sağlıklı 
Yaşam Polikliniği 
Ataşehir Bulvarı Ata 3/3 Plaza 
Kat: 1 No: 15 
Tel: 0216 456 36 10

Örnek Tıp Merkezi
Örnek Mah. Şehit Cahar 
Dudayev Cad. (35. Cad) 
Emlakçı Dur. Carrefour 
Express Karşısı No:140/2 
Tel: 216 472 87 77

Özel Eren Hastanesi
Kayışdağı Cad. No: 51-53 
Küçükbakkalköy 
Tel: 216 575 58 77-78-79-80

Özel Esteroyal Polikliniği 
Ataşehir Bulvarı Ata 4 Çarşı 
Ataşehir Tel: 216 548 29 10

Özel Estethica Ataşehir Tıp 
Merkezi
Küçükbakkalköy Mah. Işıklar 
Cad. No:40 
Tel: 216 655 50 00

Fatih Sultan Mehmet Eğt.Arş. 
Hastanesi 
E5 Karayolu Üzeri 
Tel: 216 578 30 00 

Özel Femme Plast Tıp Merkezi
Ahmet Yesevi Cad. No:33  
Küçükbakkalköy 
Tel: 0216 355 75 75 

Fetih Mahallesi 
Ana Çocuk Sağlığı ve 
Aile Planlama Merkezi
Fetih Mah. Karaman Çiflik 
Yolu No:68 Tel: 0216 472 54 96

Dr. Hüseyin Tırman Polikliniği
Barbaros Mah. Uphill Court 
Towers A Blok No: 6 Ataşehir 
Kat:12 D:69 Tel: 0216 688 35 87

Özel FMC Ataşehir 
Diyaliz Merkezi
Yenisahra Mah. Halk Sok. No:1 
Tel: 216 472 41 15 

Özel Formmed Polikliniği
İçernköy Mah. Kayışdağı Yolu 
Cad. Kıymet Apt. No:22/1
Tel: 0216 573 83 53

Özel Kadıköy Şifa 
Ataşehir Hastanesi 
Işıklar Cad. No:35/A 34750 
Tel: 0216 25 74

Meditime Tıp Merkezi
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe 
Cad. No:85 Tel: 0216 660 04 24 

Memorial Ataşehir Hastanesi 
Küçükbakkalköy Mah. Vedat 
Günyol Cad. No:28-30 34758 
Tel: 0216 570 66 66  
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Yeditepe Üniversitesi 
Hastanesi 
Devlet Yolu Ankara Cad. 
No:102-104 34752 
Tel: 216 578 40 00

Modern Tıp Merkezi
Yeni Çamlıca Mah. Dursunbey 
Cad. Kırlangıç Sok. No:1/1 
Tel: 216 661 16 24 -63
Uzman Diyaliz Merkezi
Barbaros Mah. Barbaros Cad. 
No:220 Batı 
Tel: 216 315 94 44 

Ataşehir Ağız ve 
Diş Sağlığı Hastanesi
Barbaros Mahallesi 
Fesleğen Sokak No:7 
Tel: 216 469 77 40 - 41

SİNEMALAR

Cinemaximum Brandium
K. Bakkalköy M. Bostancı- 
Dudullu C. Brandium AVM, 
Tel: 216 469 69 06

Cinemaximum Palladium
Barbaros M. Halk C. N:6 
Palladium AVM, 
Tel: 216 663 11 41

Novada Avşar
K. Bakkalköy M. Şakir 
Elkovan C. Ataşehir 
Novada AVM,
Tel: 216 469 56 73

Optimum Avşar
Yeni Sahra M. İstiklal C. 
Optimum Outlet AVM, 
Tel: 216 664 13 95

Deniz Private Cinecity Trio
Hillside City Clup Kozyatağı, 
Tel: 216 315 10 10

MÜZELER

Düştepe Oyun Müzesi
Barbaros Mahallesi Mimar Sinan 
Cami Yanı, Mimar Sinan Parkı
Tel: 216 688 13 29 

KÜLTÜR MERKEZLERİ  

Mustafa Saffet Kültür Merkezi
Örnek Mah. Cahar Dudayev cad.
Tel: 216 570 50 00 / 2200

İçerenköy Sanat Merkezi
İçerenköy Mah. Demet Sok. 
No:61/1 Tel:0216 570 50 00

Cemal Süreya Sergi ve 
Etkinlik Merkezi
Küçükbakkalköy Mahallesi Şehit 
Şakir Elkovan Cad. No: 20 
Tel: 0216 575 6720

ÜNİVERSİTELER

Yeditepe Üniversitesi 
İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 
Tel: (0216) 578 00 00
Fax: (0216) 578 02 99

Acıbadem Üniversitesi 
Kerem Aydınlar Kampüsü
Kayışdağı Cad. No:32, 34752  
Tel: 0216 500 44 44
Fax: 0216 576 50 76

Adıgüzel Üniversitesi 
Yenişehir Mahallesi Barajyolu 
Caddesi Çağlayan Sokak No:18 
Tel: 0216 455 77 70-74
Fax: 0216 548 28 17

AVMLER 

Bauhaus Alışveriş Merkezi
İçerenköy Mah. Hal Yanı 
Tel: 216 578 70 70

Brandium 
Alışveriş Merkezi
Küçükbakkalköy Mah. 
Dudullu Cad. No:23-25
Tel: 216 574 33 33 

İçerenköy Carrefour 
Alışveriş Merkezi
İçerenköy Mah. Kayışdağı 
Cad. No:2
Tel: 216 448 02 96-97

Metro Alışveriş Merkezi
Yeni Sahra Mah. Yavuzlar Cad. 
Tel: 216 544 68 00

Mozaik Çarşı 
Atatürk Mah. Meriç Cad. No:21 
Tel: 216 455 91 69  

Novada Ataşehir 
Alışveriş Merkezi 
Küçükbakkalköy mah. Şehit 
Şakir Elkovan Cad. No:20 
Tel: 216 575 65 20 

Optimum Outlet ve 
Eğlence Merkezi 
Yeni Sahra Mah. İstiklal Sok. 
No:10/4 Tel: 216 664 14 14 

Palladium Alışveriş Merkezi
Barbaros Mah. Halk Cad. No:8
Tel: 216 663 15 00 

Bulvar 216 Alışveriş Merkezi
Barbaros Mah. Mor Zambak 
Sok. Tel: 216 668 32 16 

 RESMİ DAİRELER 

TC. Ataşehir 
Kaymakamlığı
Küçükbakkalköy Mah. 
Merdivenköy Yolu Sok. No:9/2 
Tel: 216 577 51 10
Faks No: 216 577 63 93

TC. Ataşehir Müftülüğü
Barbaros Mah. Hasat Sok.No:2 
Mimar Sinan Parkı İçi C Binası) 
Tel:  216 688 87 77-78
Faks:  216 688 87 83

Ataşehir İlçe Bölge 
Trafik Müdürlüğü
Ardıç Sok. No:12, 34704 
Tel: 216 580 8704

Ataşehir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü
Ardıç Sok. No:12, 34704 
Tel: 216 580 8704

Ataşehir 
Milli Eğitim Müdürlüğü
Küçükbakkalköy Mah. Işıklar 
C. No1 Kat2 34758 
Tel: 216 577 5 186-87

Ataşehir İlçe Toplum 
Sağlık Merkezi
Küçükbakkalköy Mah. 
Merdivenköy yolu Cad. Selim 
Sok. No:7 
Tel:  216 580 98 58
Faks: 216 580 98 59

Ataşehir
Nüfus Müdürlüğü
Küçük Bakkalköy Mah. Merdi-
venköy Yolu Sok. No: 9 / 2a, 
Tel: 216 577 5120 - 577 5122
Faks: 216 577 5121

Ataşehir İlçe Seçim Kurulu
Atatürk Mah. Meriç Cad. No:2 
D:5 Tel: 216 456 41 00

Ataşehir Rehberlik Ve 
Araştırma Merkezi
Atatürk Mah. Çiftlik Cad. No 5 
Tel: : 0216 548 21 22

Darülaceze Kayışdağı
İnönü Mahallesi Kayışdağı 
Caddesi No:65, 34755
Tel: 216 528 84 00

Emlak Konut GYO 
Genel Müdürlüğü
Barbaros Mahallesi Mor Süm-
bül Sokak No:7/2 Batı Ataşehir 
Tel:216 579 15 15
Faks: 216 456 48 75

TİV-Türkiye İşitme ve 
Konuşma Rehabilitasyon Vakfı
Barbaros Mah. Fesleğen sok 
No:8 Tel: 20216 688 58 45
Fax: 216 688 58 46

POLİS MERKEZLERİ 

Ataşehir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü
Atatürk Mah.Meriç Cad. No:2/7
Tel: 0216 580 87 04 -05 
Fax: 0216 580 87 02

Şehit Örnek Hayrettin 
Yıldırım Polis Merkezi
Örnek, Zemzeme Sok. No:49
Tel: 0216 317 1020

İçerenköy Polis 
Merkezi Amirliği
İçerenköy, Kayışdağı Yolu 
Cad. No:28 Tel: 0216 576 6122

Şehit Salih Sevgican 
Polis Merkezi
Yeni Çamlıca, Albayrak Cad. 
No:1 Tel: 0216 415 6493

OTELLER

Sheraton Grand İstanbul
Barbaros Mah. Morsümbül 
Sok. Tel:0216 547 00 00

İstanbul Marriot Hotel
Kayışdağı Cad. No:1
Tel:0216 570 00 00

Sılence İstanbul
Küçükbakkalköy Mah. Dudullu 
Yolu Cad. No:29
Tel: 0216 570 70 00

Cemal Süreya Sergi 
ve Etkinlik Merkezi

Düştepe Oyun Müzesi
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The Green Park Hotel
İçerenköy Mah. Manolya 
Sanayi Sok. No:36
Tel:0216 573 30 30

RESTORANLAR

Ada Gurme
Barbaros Mah. Dereboyu 
Cad.Fulya Sok. No: C-b4, Tic. 
Merkezi/1d, 34746
Tel: 0216 688 80 83

Adana Dostlar Kebap
Yenisahra, Barbaros Mah. 
Halk Cad. No:31 
Tel: 0216 472 90 93

Ataşehir Balıkçısı
Vedat Günyol Cad. No:34/A
Tel:0216 572 65 15

Beluga Fish Gourmet
Küçükbakkalköy Mah., 
Dereboyu Cad. 7/C
Tel:0216 469 54 54

Benzin Big Yellow Taksi
Barbaros Mah. Ihlamur Sok. 
No:11
Tel:0216 688 74 81

Bi Buçuk
Yeni Sahra, Ardınç Sok. Kent 
Çarşı Tel:0216 688 83 88

Braserrie Polenez
Barbaros Mah. Halk Cad. 
(Palladium AVM)
Tel:0216 663 20 27

Çöpçü Ataşehir
Barbaros Mah. Sütçüyolu ,
Cad. No:81 
Tel: 0216 315 30 10

Develi
Küçükbakkalköy, Vedat 
Günyol Caddes No:9
Tel:0216 575 68 68

Foça Balık
Küçünbakkalköy Mah. 
Doruk Sok
Tel:0216 577 86 86

Hasan Kolcuoğlu
Küçükbakkalköy Mahallesi 
Dereboyu Caddesi 
Emel Sok. No:7/B
Tel:0216 573 89 89

Kavalye
Barbaros, Halk Cd., 34746
Tel:0216 444 17 08

Kırçiçeği Restorant
Atatürk Mah. Meriç Cad. 
Mozaik Çarşısı T 
14 Blok D:1/b
Tel:0216 455 06 06

Kitchenette
Barbaros Mah. Halk Cad. 
(Palladium AVM)
Tel:0216 663 14 15

Köz Kanat
Küçükbakkalköy mah. 
Ahmet Yesevi cad.Doruk sok. 
Ergovan parkı 7/A
Tel:0216 577 75 46

Midpoint
Barbaros Mah. Halk Cad. 
(Palladium AVM)
Tel:0216 663 14 35

Özgür Şef
Barbaros Mah. Zambak Sok. 
No:61 Tel:0216 688 43 43

Sahan Vega  Ataşehir
Barbaros Mh., 
Kardelen Sk. No:18
Tel:0216 472 48 56

Shot
Yeni Sahra, Leylak Sok. Ağ
oğlu My World Andromeda
Tel:0216 688 74 68

Sushico
Barbaros Mah. 
Halk Cad. Palladium 
Alışveriş Merkezi No:6
Tel:: 0216 663 13 45-46

Şaşkın Balık
Barbaros Mah. 
Evren Cad. No.1 
Tel: 0216 470 05 40

Ve Restoran
Barbaros Mah. Hlak Cad. 
No: 8B
Tel: 0216 663 15 25

Wood Ataşehir
Barbaros Mah. Ardıç Sok.
Tel:0216 688 19 20

TAKSİ DURAKLARI 

Siteler Taksi
Mevlana Mah.Sakarya Cad.No
Tel: 0216 364 32 60 

52 Yeni Çamlıca 
Tel: 216 364 32 63

Halyolu Merkez Taksi
Eski Üsküdar Cad.No 3 Halyolu 
Tel: 216 574 70 92

Ataşehir Kervancılar Taksi
Karaman Çiflik Yolu No 1
Tel: 216 573 10 27

Ataşehir Soyak Taksi
Libadiye Cad. 
Örnek Mah.No 97/2
Tel: 216 317 10 93

Batı Ataşehir Merkez Taksi
Barboros Mah.Menekşe 
Sk. No: 1 Tel: 0216 688 20 02

Şentur Telsiz Taksi
Kayışdağı Yolu No:1
İçerenköy Mah. 
Tel: 0216 572 38 81

Eston Kurucular Taksi
Karaman Çiflik Yolu 
Cad.Eston Evleri Karşısı 
Tel: 0216 574 48 84

Ataşehir 
Umut Taksi
Eski Üsküdar Yolu Umut 
Sk.İçerenköy Mah.
Tel: 0216 577 11 10

Küçük Bakkalköy Taksi 
Cengiz Topel Cad.Kocayusuf 
Sk.No 21 Küçükbakkalköy
Tel: 0216 573 80 05

Palladıum Taksi
Barbaros Mah.Halk Cad.No 8 
Tel: 0216 663 21 40

Ağaoğlu My World Taksi
Barbaros Mah.Halk Cad.
Ihlamur Sk No 1 
Tel: 0216 688 19 40

Örnek Taksi
Örnek Mah.Şehit 
Çahardudayev Cadd.
Merkez Cami Karşısı
Tel: 0216 324 17 60

Fetih Telsiz Taksi
Fetih Mah.Atatürk Bulvarı 
No:2 Tel: 0216 315 55 83

Bizim Taksi
İnönü Mah. 
Kartal Cad.No 85 
Tel: 0216 577 68 80

Greenpark 
Bayındır Taksi
Ertaç Sk.No 14/B 
İçerenköy Mah. 
Tel: 0216 575 44 74

Tanzim Telsiz Taksi
Karslıahmet Cad.Aydın Sk.No 1 
Tel: 0216 572 33 33

Fındıklı Merkez Taksi
Fındıklı Mah.Aşegül Sk.No 45 
Tel: 0216 469 69 89

İçerenköy Telsiz Taksi
Değirmenyolu Cad.61/A 
İçerenköy 
Tel: 0216 575 77 78

Ataşehir İnönü Taksi
İnönü Mah.Ulusu Cad. No: 108 
Tel: 0216 537 63 85

Kayışdağı 
Merkez Taksi
Kayışdağı Mh.Cad. No: 29 
Tel: 0216 420 54 99

Aksüt Taksi
Yeniçamlıca Mah.
Kemalpaşa Cad.No 46 
Tel: 0216 660 16 64

Yeditepe Üniversite Taksi
Kayışdağı Cad.
Memba Sk.No 1 
Yeditepe Üniversitesi Yanı
Tel: 0216 573 65 89

Batıataşehir Şirin Taksi
Barboros Mah.
Zambak Sk.No 3/A1 
Tel: 0216 688 60 21

Acarlar Taksi
Yeni Çamlıca Mah.
Albayrak Cad.No 3 
Tel: 0216 314 10 17

Ferhatpaşa 
Merkez Taksi
Ferhatpaşa Mah.
Yeditepe No: 30 
Tel: 0216 471 53 97

Mustafa Kemal
Merkez Taksi
3001 Cd. 3022.Sk 
Aşıkveysel Parkı İçi 
Mustafa Kemal Mah.
Tel: 0216 470 07 81

Palmiye Tur Taksi
İnönü Mah.Öksüz Deresi 
Reisoğlu Sk. No: 2 
Tel: 0216 573 12 98

İçerenköy Merkez Taksi
İçerenköy Mah.
Gülcardağı Sk.No 4/1 
Tel: 0216 572 77 78

Optimum
Yeni Sahra Mah.No
Optimum Avm İçi 
Tel: 0216 644 14 14

Ataşehir Uydukent Telsiz
Bilfen Okullar Karşısı 
Sedef Cad. No:1 
Tel: 216 455 78 20

Ataşehir Merkez Taksi
67.Ada 3.Cadde Ataşehir
Tel: 216 455 80 64

Ataşehir Uğur Taksi
Barajyolu Cad.
Yaren Sk.No:3 Yenişehir Mah.
Tel: 0216 456 25 18

Batı Ataşehir Esman Taksi
Barbaros Mah.Örnek Sk.
Tel: 0216 688 14 58
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The Green Park Hotel
İçerenköy Mah. Manolya 
Sanayi Sok. No:36
Tel:0216 573 30 30

RESTORANLAR

Ada Gurme
Barbaros Mah. Dereboyu 
Cad.Fulya Sok. No: C-b4, Tic. 
Merkezi/1d, 34746
Tel: 0216 688 80 83

Adana Dostlar Kebap
Yenisahra, Barbaros Mah. 
Halk Cad. No:31 
Tel: 0216 472 90 93

Ataşehir Balıkçısı
Vedat Günyol Cad. No:34/A
Tel:0216 572 65 15

Beluga Fish Gourmet
Küçükbakkalköy Mah., 
Dereboyu Cad. 7/C
Tel:0216 469 54 54

Benzin Big Yellow Taksi
Barbaros Mah. Ihlamur Sok. 
No:11
Tel:0216 688 74 81

Bi Buçuk
Yeni Sahra, Ardınç Sok. Kent 
Çarşı Tel:0216 688 83 88

Braserrie Polenez
Barbaros Mah. Halk Cad. 
(Palladium AVM)
Tel:0216 663 20 27

Çöpçü Ataşehir
Barbaros Mah. Sütçüyolu ,
Cad. No:81 
Tel: 0216 315 30 10

Develi
Küçükbakkalköy, Vedat 
Günyol Caddes No:9
Tel:0216 575 68 68

Foça Balık
Küçünbakkalköy Mah. 
Doruk Sok
Tel:0216 577 86 86

Hasan Kolcuoğlu
Küçükbakkalköy Mahallesi 
Dereboyu Caddesi 
Emel Sok. No:7/B
Tel:0216 573 89 89

Kavalye
Barbaros, Halk Cd., 34746
Tel:0216 444 17 08

Kırçiçeği Restorant
Atatürk Mah. Meriç Cad. 
Mozaik Çarşısı T 
14 Blok D:1/b
Tel:0216 455 06 06

Kitchenette
Barbaros Mah. Halk Cad. 
(Palladium AVM)
Tel:0216 663 14 15

Köz Kanat
Küçükbakkalköy mah. 
Ahmet Yesevi cad.Doruk sok. 
Ergovan parkı 7/A
Tel:0216 577 75 46

Midpoint
Barbaros Mah. Halk Cad. 
(Palladium AVM)
Tel:0216 663 14 35

Özgür Şef
Barbaros Mah. Zambak Sok. 
No:61 Tel:0216 688 43 43

Sahan Vega  Ataşehir
Barbaros Mh., 
Kardelen Sk. No:18
Tel:0216 472 48 56

Shot
Yeni Sahra, Leylak Sok. Ağ
oğlu My World Andromeda
Tel:0216 688 74 68

Sushico
Barbaros Mah. 
Halk Cad. Palladium 
Alışveriş Merkezi No:6
Tel:: 0216 663 13 45-46

Şaşkın Balık
Barbaros Mah. 
Evren Cad. No.1 
Tel: 0216 470 05 40

Ve Restoran
Barbaros Mah. Hlak Cad. 
No: 8B
Tel: 0216 663 15 25

Wood Ataşehir
Barbaros Mah. Ardıç Sok.
Tel:0216 688 19 20

TAKSİ DURAKLARI 

Siteler Taksi
Mevlana Mah.Sakarya Cad.No
Tel: 0216 364 32 60 

52 Yeni Çamlıca 
Tel: 216 364 32 63

Halyolu Merkez Taksi
Eski Üsküdar Cad.No 3 Halyolu 
Tel: 216 574 70 92

Ataşehir Kervancılar Taksi
Karaman Çiflik Yolu No 1
Tel: 216 573 10 27

Ataşehir Soyak Taksi
Libadiye Cad. 
Örnek Mah.No 97/2
Tel: 216 317 10 93

Batı Ataşehir Merkez Taksi
Barboros Mah.Menekşe 
Sk. No: 1 Tel: 0216 688 20 02

Şentur Telsiz Taksi
Kayışdağı Yolu No:1
İçerenköy Mah. 
Tel: 0216 572 38 81

Eston Kurucular Taksi
Karaman Çiflik Yolu 
Cad.Eston Evleri Karşısı 
Tel: 0216 574 48 84

Ataşehir 
Umut Taksi
Eski Üsküdar Yolu Umut 
Sk.İçerenköy Mah.
Tel: 0216 577 11 10

Küçük Bakkalköy Taksi 
Cengiz Topel Cad.Kocayusuf 
Sk.No 21 Küçükbakkalköy
Tel: 0216 573 80 05

Palladıum Taksi
Barbaros Mah.Halk Cad.No 8 
Tel: 0216 663 21 40

Ağaoğlu My World Taksi
Barbaros Mah.Halk Cad.
Ihlamur Sk No 1 
Tel: 0216 688 19 40

Örnek Taksi
Örnek Mah.Şehit 
Çahardudayev Cadd.
Merkez Cami Karşısı
Tel: 0216 324 17 60

Fetih Telsiz Taksi
Fetih Mah.Atatürk Bulvarı 
No:2 Tel: 0216 315 55 83

Bizim Taksi
İnönü Mah. 
Kartal Cad.No 85 
Tel: 0216 577 68 80

Greenpark 
Bayındır Taksi
Ertaç Sk.No 14/B 
İçerenköy Mah. 
Tel: 0216 575 44 74

Tanzim Telsiz Taksi
Karslıahmet Cad.Aydın Sk.No 1 
Tel: 0216 572 33 33

Fındıklı Merkez Taksi
Fındıklı Mah.Aşegül Sk.No 45 
Tel: 0216 469 69 89

İçerenköy Telsiz Taksi
Değirmenyolu Cad.61/A 
İçerenköy 
Tel: 0216 575 77 78

Ataşehir İnönü Taksi
İnönü Mah.Ulusu Cad. No: 108 
Tel: 0216 537 63 85

Kayışdağı 
Merkez Taksi
Kayışdağı Mh.Cad. No: 29 
Tel: 0216 420 54 99

Aksüt Taksi
Yeniçamlıca Mah.
Kemalpaşa Cad.No 46 
Tel: 0216 660 16 64

Yeditepe Üniversite Taksi
Kayışdağı Cad.
Memba Sk.No 1 
Yeditepe Üniversitesi Yanı
Tel: 0216 573 65 89

Batıataşehir Şirin Taksi
Barboros Mah.
Zambak Sk.No 3/A1 
Tel: 0216 688 60 21

Acarlar Taksi
Yeni Çamlıca Mah.
Albayrak Cad.No 3 
Tel: 0216 314 10 17

Ferhatpaşa 
Merkez Taksi
Ferhatpaşa Mah.
Yeditepe No: 30 
Tel: 0216 471 53 97

Mustafa Kemal
Merkez Taksi
3001 Cd. 3022.Sk 
Aşıkveysel Parkı İçi 
Mustafa Kemal Mah.
Tel: 0216 470 07 81

Palmiye Tur Taksi
İnönü Mah.Öksüz Deresi 
Reisoğlu Sk. No: 2 
Tel: 0216 573 12 98

İçerenköy Merkez Taksi
İçerenköy Mah.
Gülcardağı Sk.No 4/1 
Tel: 0216 572 77 78

Optimum
Yeni Sahra Mah.No
Optimum Avm İçi 
Tel: 0216 644 14 14

Ataşehir Uydukent Telsiz
Bilfen Okullar Karşısı 
Sedef Cad. No:1 
Tel: 216 455 78 20

Ataşehir Merkez Taksi
67.Ada 3.Cadde Ataşehir
Tel: 216 455 80 64

Ataşehir Uğur Taksi
Barajyolu Cad.
Yaren Sk.No:3 Yenişehir Mah.
Tel: 0216 456 25 18

Batı Ataşehir Esman Taksi
Barbaros Mah.Örnek Sk.
Tel: 0216 688 14 58
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Dergimizin bu bölümünü 
okul öncesi çağlarda 
ve özellikle ellerini 

kullanma becerisi henüz 
gelişmemiş olan 0-3 yaş 

grubu çocuklarda el-
göz koordinasyonunu ve 
nesneleri anlamlandırma 

yeteneğini arttıran boyama 
sayfalarına ayırdık.
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11/15/16, 2:43 PMSamurai Sudoku

Page 1 of 1about:blank

Difficulty: Moderate Sunday, 13th November 2016

  8 1  9 6        3 6  8 1   

  1  8  7        9  1  4   

9 5      8 1    2 4      6 8

4        3    1        4

 8      5      9      8  

1        2    6        3

5 1      2 8    7 1      9 6

  4  3  5        4  5  8   
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         6  4          
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  5 1  4 2   3  5   1 7  2 9   

  1  9  4        8  9  1   

4 8      7 6    5 9      2 4

2        1    8        1

 1      2      1      9  

5        7    7        2

1 7      5 8    1 8      4 6

  4  5  3        7  6  2   

  3 2  8 7        2 3  5 8   
www.samurai-sudoku.com
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Ataşehir Belediyesi’ne gelen 
bazı sosyal medya mesajları ve 
yanıtlarından sizin için derledik 

SOSYAL MEDYA
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Hazırlayanlar: Çağla Gürsoy - Hazal Şakar

@atasehirbld
facebook

@atasehirbld
twitter 

@atasehirbld
instagram
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