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BEŞ YAŞINDA
Uluslararası Kardeş 
Kültürlerin Festivali 

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ’NDE 
BAŞLAYACAK FESTİVALDE CANDAN 
ERÇETİN VE KARDEŞ TÜRKÜLER’İN 
YANI SIRA GORAN BREGOVIĆ DE 
SAHNE ALACAK.

Ataşehir 
Belediyesi’nin

ÜCRETSİZ
yayın 

organıdır.

BELEDİYENİN YAZ OKULLARI
BİNLERCE ÇOCUĞUMUZU
SPORLA TANIŞTIRIYOR

FETHATPAŞA GENÇLİK MERKEZİ 
ÜNİVERSİTE HAYALLERİNİ
GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ
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Dostlarım,
Kavurucu bir Ağustos yaşıyoruz.
Doğu ve Güneydoğumuzdan gelen bombalı saldırı 

haberleri; Irak, Suriye ve Gazze’den gelen ölüm ha-
berlerine ekleniyor. Siviller ölüyor; anneler, babalar ve 
hatta çocuklarımız. 

En mutlu günlerimiz, düğünlerimiz bile kana bula-
nıyor… 

Neredeyse her gün güvenlik güçlerimiz geride 
gözü yaşlı anne - babalar, evlatlar, eşler bırakarak şehit 
düşüyor.

Terör canımızı yakıyor, yüreklerimizi kavuruyor.
Oysa biz kardeşlik, dostluk, saygı ve hoşgörü üzeri-

ne kurulu büyük bir ülkenin evlatlarıyız.
Biz bu ölümlere layık ve razı değiliz.
En ufak bir sorunda bile “vatansever- hain” “biz-

ler-onlar” diye bölünmek bize, hiç yakışmıyor.
Biz  ''Yurtta barış, dünyada barış'' diyen bir önde-

rin, Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasçılarıyız.
İşte bu yüzden 1 Eylül Dünya Barış Günü bizler için 

çok daha büyük anlamlar taşıyor.  
Çünkü barış sadece gelecek için duyduğumuz bir 

umut değil, bu vatanın evladı olarak yüklendiğimiz bir 
mirastır da aynı zamanda.

Dostlarım,
Biz, büyük bir ülkeyiz.
Her büyük ülkenin olduğu gibi bizim de sorunları-

mız var. Ama siyasi, ekonomik ya da sosyal, her türlü 
sorunu konuşarak, tartışarak çözmekten başka bir 
çaremiz de yok.

Eğer çocuklarımıza refah içinde, güçlü, barışın ege-
men olduğu bir ülke bırakmak istiyorsak yine demok-
rasiden başka gidilecek yolumuz yok. Üstelik sadece 
çocuklarımıza değil yıllarca bizi örnek almış, çevre 
coğrafyamıza, kardeş halklara da laik ve demokratik 
yapımızla örnek olma sorumluluğumuz var.

İşte bu bilinç ve sorumlulukla bir kez daha Ataşe-
hir Belediyesi olarak Kardeş Kültürlerin Festivali’ne 
hazırlanıyoruz.

Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz festivalde dünya-
nın dört bir yanından misafirlerimizi ağırlayacağız. 

Festivalimizde çok değerli sanatçılar Goran Brego-
vić, Candan Erçetin& Kardeş Türküler sahne alacak. 

Ayrıca Arnavutluk, Cezayir, Gürcistan, Makedonya 
ve KKTC’nin en güçlü halk oyunları grupları bizlerle 
buluşacak.

Kardeş Kültürlerin Festivali’nde sizleri de müziğin 
her teline dokunarak farklı kültürlerin şarkı ve türküle-
rini hep birlikte söylemeye davet ediyorum.

İnanıyorum ki Ataşehirliler ve İstanbul’un dört bir 
yanından “şiddet değil, barış isteyenler” çağrımızı 
duyacak ve bizimle birlikte olacaklar.

Müziğin bizleri kaynaştıracağına ve aramızdaki 
bağları daha güçlendireceğine duyduğum inançla 1 
Eylül Dünya Barış Günü’nde festivalimizde buluşmak 
üzere diyorum.

Saygı ve sevgilerimle,
Battal İLGEZDİ
Ataşehir Belediye Başkanı

1 Eylül Dünya 
Barış Günü’nde 
buluşalım!

@battalilgezdi34  @battalilgezdi battalilgezdi34
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ATAŞEHİR’DE YAZA 
DAMGASINI VURDU

SPOR
HABER 6

HABER 54

YAZ OKULLARI 14

GENÇLİK MERKEZİ 42

TEOG KURSLARI 48

SUNUŞ 3

FESTİVAL 8

ÇEVRE 28

ZAFER BAYRAMI 36

SAĞLIK 
HİZMETLERİ 52

Ataşehir Belediyesi’nin yaz spor 
okullarında çocuklara futbol, basketbol, 
voleybol, tekvando, jimnastik, kick boks, 
tenis ve yüzme öğretiliyor. Tamamen 
ücretsiz olan yaz okullarında yalnızca bu 
yaz 3 bine yakın çocuk eğitim alıyor. 

54

İÇİNDEKİLER

26SET ARKASI

ATAŞEHİR’DE YAZA 
DAMGASINI VURDU

ADIM ADIM 
ATAŞEHİR56

AİLE ALBÜMÜ61

İNCE İŞ68

SİNEMA86

KİTAP80

MÜZİK88

TEKNOLOJİ89

SAĞLIK74

DOSTLARIMIZ76

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, 

Deniz Üreyil, Erhan Karaaslan, Feyza Dişli, 

Hazal Şakar, Mehmet Oymak, 

Murat Şimşek, 

Naz Alçı, Oben Özkal, 

Serap Uçar, BAD 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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BAHÇE
BALKON78

ATAŞEHİR 
REHBERİ90

BOYAMA94
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HABER

15 Temmuz akşamı gerçekleşen darbe girişimi, 
Ataşehir Belediyesi çalışanları tarafından belediye 
binası önünde protesto edildi. Konuyla ilgili 
olağanüstü bir toplantı yapan Ataşehir Belediye 
Meclisi de darbe girişimini kınayan ortak bir 
açıklama yayımladı.

Demokrasiye 
sahip çıktılar

6

Belediye tek yürek oldu
Ataşehir Belediye Meclisi’ndeki olağanüstü 
oturum öncesinde darbe girişimi sırasında 
hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı
duruşunda bulunuldu (solda). Belediye çalışan-
ları da protesto eylemine tam kadro katıldı 
(üstte ve sağda).

2016 gecesi ülkemizde planlanan 
darbe girişimine karşı demokrasiye 
olan inancımız ve bağlılığımızı ifade 
etmek için bulunuyoruz. Türkiye 15 
Temmuz 2016 gecesi çok önemli 
bir demokrasi sınavı verdi. Bir grup 
asker ülke yönetimine el koyarak 
halk iradesini ortadan kaldırma gi-
rişiminde bulundu. Parlamenter 
demokrasinin olmazsa olmazı olan 
halk iradesine yönelik bu saldırıyı 
şiddetle kınıyoruz. Yaşanan olaylar 
esnasında hayatını kaybeden tüm 
asker, polis ve sivil yurttaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve 
ülkemize başsağlığı, yaralılara acil 
şifalar diliyoruz.

Tarihimizde demokrasimize ya-
pılan darbe ve darbe girişimlerinin 

Darbe girişimiyle ilgili bir açık-
lama yapan Ataşehir Beledi-
ye Başkanı Battal İlgezdi, milli 

egemenliğe ve demokrasiye sahip 
çıktıklarını, darbe girişimlerine sonu-
na kadar karşı olduklarını ifade etti.    

Belediye çalışanları da darbe 
girişimini bir eylemle protesto etti. 
Belediye başkan yardımcıları, birim 
müdürleri ile belediye çalışanlarının 
Türk bayraklarıyla katıldığı protes-
to öncesi, darbe girişimi sırasında 
hayatını kaybedenler için bir daki-
kalık saygı duruşunda bulunuldu ve 
İstiklal Marşı okundu.

Ataşehir Belediye Başkan Yar-
dımcısı İlhami Yılmaz burada yaptığı 
konuşmada şunları söyledi:

“Bugün burada 15 Temmuz 

örneklerine rastlamak mümkündür. 
Bugüne kadar Türkiye’de gerçek-
leştirilen tüm darbeler başarısız 
olmuştur, sonunda halk mutlaka 
iradesini yönetime taşımayı başar-
mıştır. Darbeler toplum hafızamıza 
derin izler bırakmış elim hadiseler-
dir. Çünkü halka rağmen yapılan 
hiç bir girişim ne Türkiye’de ne de 
dünyada kalıcı bir barışı ve huzuru 
getirmedi, getirmeyecektir.

Demokrasi bir muhalefet rejimi-
dir. Darbe ise her türlü muhalefetin 
ortadan kaldırıldığı baskıcı ve tek 
sesli bir iktidar yaratır. Darbeler 
hangi amaçla ve kimler tarafından 
yapılırsa yapılsın demokrasiyi askıya 
alan ve totaliter bir rejime kapı ara-
layan olaylardır. Toplumu oluşturan 
her bir bireyin ülke yönetiminde söz 
hakkı vardır. Bu hakkı sonuna kadar 
savunmak zorundayız. 15 Temmuz 
gecesi yaşanan darbe girişimine 
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karşı halkımız hangi partiden olursa 
olsun toplumsal iradeye sahip çık-
mış askeri darbeye karşı yekvücut 
olmuştur.

Darbe girişimi etnik köken ve 
inanç merkezli olmamıştır ve bu 
olay doğrudan parlamenter de-
mokrasiye bir müdahaledir, saldı-
rıdır. Böyle bir olayda toplumsal 
barışa zarar verecek adımlar atmak 
tedavi edilmesi güç yaralar açabilir. 
Bu konuda hassasiyet göstermeli, 
ülkemizin verdiği bu zorlu demok-
rasi sınavı yanlış yollara saptırılma-
malıdır. Ülkemizde demokrasinin 
güçlenmesi için her türlü darbe 
girişimine karşı ileri demokrasi 
mücadelemizi sürdüreceğiz. Yuka-
rıdan aşağıya basıkıcı ve totaliter 
bir rejim değil, aşağııdan yukarıya 
kurulmuş demokratik, çoğulcu ve 
katılımcı bir sistem istiyoruz. Tam 
demokrasi istiyoruz.” 

Ataşehir Belediye Meclisi de, 
darbe girişimiyle ilgili olarak ola-
ğanüstü bir toplantı yaptı. Toplan-
tının ardından Ataşehir Belediye 
Meclisi’nin Cumhuriyet Halk Partisi 
ile  Adalet ve Kalkınma Partisi üye-
leri verdikleri ortak mesajla darbe 

Demokrasiye 
sahip çıktılar

7

girişimini kınadılar.
Türk bayrakları ile donatılmış 

Ataşehir Belediye Meclisi’nde, 
darbe girişimi sırasında hayatını 
kaybedenler için 1 dakikalık saygı 
duruşunda bulunuldu ve ardından 
İstiklâl Marşı okundu. 

Ataşehir Belediye Meclisi Başkan 
Vekili Sadi Özata’nın okuduğu ortak 
açıklamada ise şöyle denildi:

“Bizler Ataşehir Belediye Mec-
lisi çatısı altındaki CHP ile Ak Parti 
grupları ve tüm meclis üyeleri ola-
rak aziz milletimizin kendisine, milli 
iradeye, devletimize ve TBMM’ye 
yönelik 15 Temmuz gecesi başlatı-
lan darbe girişimini şiddetle kınıyo-
ruz. Ülkemizin birliği, beraberliği ve 
bütünlüğünü hedef alan bu darbe 
girişimi Türk demokrasi tarihine kara 
bir leke olarak girmiştir.  

Aziz Milletimiz darbenin kar-
şısında durmuş ve bu kanlı darbe 
girişimini engellemiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti ve kurumlarını canı 
pahasına koruyan bu aziz millet her 
türlü övgü ve takdiri fazlasıyla hak 
etmektedir.

O gece Türk Milletinin devletine 
ve milli iradeye verdiği destek tarih 
boyunca unutulmayacaktır. Dünya 
demokrasi tarihinin şanlı bir tablo-
su olarak kaydedilmiştir.

Herkes bilmelidir ki bugün ol-
duğu gibi gelecekte de milletimize, 

milli iradeye  ve devletimize karşı 
her türlü girişim karşısında milletimi-
zin çelikten iradesini bulacaktır.

TBMM’deki tüm siyasi partile-
rimiz ve milletimiz gibi Ataşehir 
Belediye Meclisi’ndeki siyasi parti-
lerimiz ve üyeleri darbe girişimine 
ortak bir tavır ve ortak bir dille 
karşı durmuşlardır. Bu ortak tavır 
milli irade ve milletimizi daha da 
güçlendirmiştir.

Ataşehir halkının temsilcisi olan 
bizler, tüm halkımız ve kurumları-
mızla milli iradenin ve demokrasinin 
yanındayız. Milli iradeye hep birlikte 
sahip çıkıyoruz ve ebediyen de sa-
hip çıkacağız. Türkiye’de hiçbir şeyin 
eskisi gibi olmayacağının somut 
delili bu ortak bildiridir. Milletimiz 
müsterih olsun.

Bu şanlı direniş sırasında mille-
timizin aziz fertlerinden pek çok 
vatandaşımız şehit olmuştur. Çok sa-
yıda vatandaşımız da yaralanmıştır.

Darbeye direnirken şehit olan 
kardeşlerimizi rahmetle anıyo-
ruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyo-
ruz, milletimizin başı sağolsun.”  

Olağanüstü toplantıda Ataşehir 
Belediye Meclisi CHP Grup Başka-
nı ve Belediye Başkan Yardımcısı 
İlhami Yılmaz ile AK Parti Grup 
Başkan Vekili Mustafa Cevat Arzık 
da darbe girişimini kınayan birer 
konuşma yaptılar.  
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rişiminde bulundu. Parlamenter 
demokrasinin olmazsa olmazı olan 
halk iradesine yönelik bu saldırıyı 
şiddetle kınıyoruz. Yaşanan olaylar 
esnasında hayatını kaybeden tüm 
asker, polis ve sivil yurttaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve 
ülkemize başsağlığı, yaralılara acil 
şifalar diliyoruz.

Tarihimizde demokrasimize ya-
pılan darbe ve darbe girişimlerinin 

Darbe girişimiyle ilgili bir açık-
lama yapan Ataşehir Beledi-
ye Başkanı Battal İlgezdi, milli 

egemenliğe ve demokrasiye sahip 
çıktıklarını, darbe girişimlerine sonu-
na kadar karşı olduklarını ifade etti.    

Belediye çalışanları da darbe 
girişimini bir eylemle protesto etti. 
Belediye başkan yardımcıları, birim 
müdürleri ile belediye çalışanlarının 
Türk bayraklarıyla katıldığı protes-
to öncesi, darbe girişimi sırasında 
hayatını kaybedenler için bir daki-
kalık saygı duruşunda bulunuldu ve 
İstiklal Marşı okundu.

Ataşehir Belediye Başkan Yar-
dımcısı İlhami Yılmaz burada yaptığı 
konuşmada şunları söyledi:

“Bugün burada 15 Temmuz 

örneklerine rastlamak mümkündür. 
Bugüne kadar Türkiye’de gerçek-
leştirilen tüm darbeler başarısız 
olmuştur, sonunda halk mutlaka 
iradesini yönetime taşımayı başar-
mıştır. Darbeler toplum hafızamıza 
derin izler bırakmış elim hadiseler-
dir. Çünkü halka rağmen yapılan 
hiç bir girişim ne Türkiye’de ne de 
dünyada kalıcı bir barışı ve huzuru 
getirmedi, getirmeyecektir.

Demokrasi bir muhalefet rejimi-
dir. Darbe ise her türlü muhalefetin 
ortadan kaldırıldığı baskıcı ve tek 
sesli bir iktidar yaratır. Darbeler 
hangi amaçla ve kimler tarafından 
yapılırsa yapılsın demokrasiyi askıya 
alan ve totaliter bir rejime kapı ara-
layan olaylardır. Toplumu oluşturan 
her bir bireyin ülke yönetiminde söz 
hakkı vardır. Bu hakkı sonuna kadar 
savunmak zorundayız. 15 Temmuz 
gecesi yaşanan darbe girişimine 
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karşı halkımız hangi partiden olursa 
olsun toplumsal iradeye sahip çık-
mış askeri darbeye karşı yekvücut 
olmuştur.

Darbe girişimi etnik köken ve 
inanç merkezli olmamıştır ve bu 
olay doğrudan parlamenter de-
mokrasiye bir müdahaledir, saldı-
rıdır. Böyle bir olayda toplumsal 
barışa zarar verecek adımlar atmak 
tedavi edilmesi güç yaralar açabilir. 
Bu konuda hassasiyet göstermeli, 
ülkemizin verdiği bu zorlu demok-
rasi sınavı yanlış yollara saptırılma-
malıdır. Ülkemizde demokrasinin 
güçlenmesi için her türlü darbe 
girişimine karşı ileri demokrasi 
mücadelemizi sürdüreceğiz. Yuka-
rıdan aşağıya basıkıcı ve totaliter 
bir rejim değil, aşağııdan yukarıya 
kurulmuş demokratik, çoğulcu ve 
katılımcı bir sistem istiyoruz. Tam 
demokrasi istiyoruz.” 

Ataşehir Belediye Meclisi de, 
darbe girişimiyle ilgili olarak ola-
ğanüstü bir toplantı yaptı. Toplan-
tının ardından Ataşehir Belediye 
Meclisi’nin Cumhuriyet Halk Partisi 
ile  Adalet ve Kalkınma Partisi üye-
leri verdikleri ortak mesajla darbe 

Demokrasiye 
sahip çıktılar

7

girişimini kınadılar.
Türk bayrakları ile donatılmış 

Ataşehir Belediye Meclisi’nde, 
darbe girişimi sırasında hayatını 
kaybedenler için 1 dakikalık saygı 
duruşunda bulunuldu ve ardından 
İstiklâl Marşı okundu. 

Ataşehir Belediye Meclisi Başkan 
Vekili Sadi Özata’nın okuduğu ortak 
açıklamada ise şöyle denildi:

“Bizler Ataşehir Belediye Mec-
lisi çatısı altındaki CHP ile Ak Parti 
grupları ve tüm meclis üyeleri ola-
rak aziz milletimizin kendisine, milli 
iradeye, devletimize ve TBMM’ye 
yönelik 15 Temmuz gecesi başlatı-
lan darbe girişimini şiddetle kınıyo-
ruz. Ülkemizin birliği, beraberliği ve 
bütünlüğünü hedef alan bu darbe 
girişimi Türk demokrasi tarihine kara 
bir leke olarak girmiştir.  

Aziz Milletimiz darbenin kar-
şısında durmuş ve bu kanlı darbe 
girişimini engellemiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti ve kurumlarını canı 
pahasına koruyan bu aziz millet her 
türlü övgü ve takdiri fazlasıyla hak 
etmektedir.

O gece Türk Milletinin devletine 
ve milli iradeye verdiği destek tarih 
boyunca unutulmayacaktır. Dünya 
demokrasi tarihinin şanlı bir tablo-
su olarak kaydedilmiştir.

Herkes bilmelidir ki bugün ol-
duğu gibi gelecekte de milletimize, 

milli iradeye  ve devletimize karşı 
her türlü girişim karşısında milletimi-
zin çelikten iradesini bulacaktır.

TBMM’deki tüm siyasi partile-
rimiz ve milletimiz gibi Ataşehir 
Belediye Meclisi’ndeki siyasi parti-
lerimiz ve üyeleri darbe girişimine 
ortak bir tavır ve ortak bir dille 
karşı durmuşlardır. Bu ortak tavır 
milli irade ve milletimizi daha da 
güçlendirmiştir.

Ataşehir halkının temsilcisi olan 
bizler, tüm halkımız ve kurumları-
mızla milli iradenin ve demokrasinin 
yanındayız. Milli iradeye hep birlikte 
sahip çıkıyoruz ve ebediyen de sa-
hip çıkacağız. Türkiye’de hiçbir şeyin 
eskisi gibi olmayacağının somut 
delili bu ortak bildiridir. Milletimiz 
müsterih olsun.

Bu şanlı direniş sırasında mille-
timizin aziz fertlerinden pek çok 
vatandaşımız şehit olmuştur. Çok sa-
yıda vatandaşımız da yaralanmıştır.

Darbeye direnirken şehit olan 
kardeşlerimizi rahmetle anıyo-
ruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyo-
ruz, milletimizin başı sağolsun.”  

Olağanüstü toplantıda Ataşehir 
Belediye Meclisi CHP Grup Başka-
nı ve Belediye Başkan Yardımcısı 
İlhami Yılmaz ile AK Parti Grup 
Başkan Vekili Mustafa Cevat Arzık 
da darbe girişimini kınayan birer 
konuşma yaptılar.  
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FESTİVAL

Uluslararası Kardeş 
Kültürlerin Festivali 
BEŞ YAŞINDA
Farklı sosyal doku ve kültürlerin 
bir arada ve uyum içinde yaşadığı 
Ataşehir’de bu yıl beşincisi 
düzenlenecek olan Uluslararası 
Kardeş Kültürlerin Festivali 
çok zengin bir programla 
gerçekleşecek. Beşinci Uluslararası 
Kardeş Kültürlerin Festivali’nde 
bu yıl Kardeş Türküler & Candan 
Erçetin ve Goran Bregović sahne 
alacak.  Ayrıca Türkiye, Arnavutluk, 
Cezayir, Gürcistan, K.K.T.C, 
Makedonya ve Paraguay halk 
oyunları ekipleri Ataşehirlilere 
unutulmaz gösteriler sunacak.

9

Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi, “kardeşlik” 
ve “barış” temasından yola 

çıkarak düzenledikleri festivalin 
Ataşehirliler’in yoğun talebi üzerine 
gelenekselleştiğine değinerek 
şunları söyledi: “Kardeş Kültürlerin 
Festivali, barışı, sevgiyi ve dostluğu 
taçlandırdığımız bir şölen. İlçemiz-
de barış ve kardeşliği el üstünde 
tutuyoruz. Birbirinden farklı kültür-
ler bir arada uyum içinde yaşıyoruz. 
Bu kardeşçe ortamın oluşmasında 
müziğin sihirli gücünden de yarar-
lanıyoruz! Fırsat buldukça sade-
ce müziğin konuştuğu ortamlar 
yaratıyoruz. Bundan yedi yıl önce 
ilçemizde ilk kez Kardeş Kültürlerin 
Festivali’ni düzenledik. Açık havada 
gerçekleşen tüm halkımızın katıldı-
ğı bu konserler büyük ilgi gördü ve 
devam ettik. 

Bu yıl da festivalimizi çok zengin 
bir programla gerçekleştireceğiz. 

Müziğin her teline dokunarak farklı 
kültürlerin şarkı ve türkülerini hep 
birlikte söyleyeceğiz. Kardeşlik 
türkülerini söylemeye her zaman-
kinden çok ihtiyacımız var; çünkü 
içinde bulunduğumuz coğrafyada 
artık daha fazla kan akmasın, daha 
fazla gözyaşı dökülmesin, daha 
fazla acı çekilmesin istiyoruz. En 
büyük arzumuz, barışın egemen ol-
duğu bir dünyada yaşamak! Barışa 
duyduğumuz özlemin gökyüzün-
de yankılanarak evrene ulaşması 
için müzikten el alacağız. Müziğin 
bizleri daha da kaynaştıracağına ve 
aramızdaki bağları daha da güçlen-
direceğine inanıyorum.

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde 
başlayacak festivalimize ilçemiz-
deki tüm sivil toplum kuruluşları 
destek veriyor. Tüm İstanbulluları 
da ‘Biriz, Kardeşiz, Türkiye’yiz’ diye 
haykırmak için Ataşehir’e davet 
ediyorum.”

Uluslararası Kardeş 
Kültürlerin Festivali 

Ataşehirekspres
20 Ağustos 2016



8

FESTİVAL

Uluslararası Kardeş 
Kültürlerin Festivali 
BEŞ YAŞINDA
Farklı sosyal doku ve kültürlerin 
bir arada ve uyum içinde yaşadığı 
Ataşehir’de bu yıl beşincisi 
düzenlenecek olan Uluslararası 
Kardeş Kültürlerin Festivali 
çok zengin bir programla 
gerçekleşecek. Beşinci Uluslararası 
Kardeş Kültürlerin Festivali’nde 
bu yıl Kardeş Türküler & Candan 
Erçetin ve Goran Bregović sahne 
alacak.  Ayrıca Türkiye, Arnavutluk, 
Cezayir, Gürcistan, K.K.T.C, 
Makedonya ve Paraguay halk 
oyunları ekipleri Ataşehirlilere 
unutulmaz gösteriler sunacak.

9

Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi, “kardeşlik” 
ve “barış” temasından yola 

çıkarak düzenledikleri festivalin 
Ataşehirliler’in yoğun talebi üzerine 
gelenekselleştiğine değinerek 
şunları söyledi: “Kardeş Kültürlerin 
Festivali, barışı, sevgiyi ve dostluğu 
taçlandırdığımız bir şölen. İlçemiz-
de barış ve kardeşliği el üstünde 
tutuyoruz. Birbirinden farklı kültür-
ler bir arada uyum içinde yaşıyoruz. 
Bu kardeşçe ortamın oluşmasında 
müziğin sihirli gücünden de yarar-
lanıyoruz! Fırsat buldukça sade-
ce müziğin konuştuğu ortamlar 
yaratıyoruz. Bundan yedi yıl önce 
ilçemizde ilk kez Kardeş Kültürlerin 
Festivali’ni düzenledik. Açık havada 
gerçekleşen tüm halkımızın katıldı-
ğı bu konserler büyük ilgi gördü ve 
devam ettik. 

Bu yıl da festivalimizi çok zengin 
bir programla gerçekleştireceğiz. 

Müziğin her teline dokunarak farklı 
kültürlerin şarkı ve türkülerini hep 
birlikte söyleyeceğiz. Kardeşlik 
türkülerini söylemeye her zaman-
kinden çok ihtiyacımız var; çünkü 
içinde bulunduğumuz coğrafyada 
artık daha fazla kan akmasın, daha 
fazla gözyaşı dökülmesin, daha 
fazla acı çekilmesin istiyoruz. En 
büyük arzumuz, barışın egemen ol-
duğu bir dünyada yaşamak! Barışa 
duyduğumuz özlemin gökyüzün-
de yankılanarak evrene ulaşması 
için müzikten el alacağız. Müziğin 
bizleri daha da kaynaştıracağına ve 
aramızdaki bağları daha da güçlen-
direceğine inanıyorum.

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde 
başlayacak festivalimize ilçemiz-
deki tüm sivil toplum kuruluşları 
destek veriyor. Tüm İstanbulluları 
da ‘Biriz, Kardeşiz, Türkiye’yiz’ diye 
haykırmak için Ataşehir’e davet 
ediyorum.”

Uluslararası Kardeş 
Kültürlerin Festivali 

Ataşehirekspres
20 Ağustos 2016



10

5. ULUSLARARASI 
KARDEŞ KÜLTÜRLERİN 
FESTİVALİ

FESTİVAL

1 EYLÜL - PERŞEMBE 
19.00: Halk Dansları Gösterileri: 
            
Türkiye: Ataşehir Trabzonlular 
Derneği Trabzon Yöresi - Kars ve 
Yöresi Kültür Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği Kafkas Yöresi
Arnavutluk: İliria Halk Dansları 
Topluluğu 
Cezayir: El-Ahlem Halk Dansları 
Topluluğu
Gürcistan: Shevardeni Halk Dansları 
Topluluğu
K.K.T.C: İskele Belediyesi Halk Oyu-
nları Grubu
Makedonya: Kitka Halk Dansları 
Topluluğu 
Paraguay: Kove Halk Dansları 
Topluluğu 

20.00: Açılış Konuşması

19.30: Candan Erçetin - 
Kardeş Türküler
Yer: Barbaros Mahallesi - 
Cumhuriyet Parkı 

 2 EYLÜL - CUMA 

Gala
20.00: Halk Dansları Gösterileri: 
            
Türkiye: Pir Sultan Abdal Kültür 
Derneği Kadıköy Şubesi Semah 
Grubu —  Sinop SİYAD Batı Ataşehir 
Şub. Sinop Yöresi — Ataşehir Tüm 
Çankırılılar Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği Çankırı Yöresi 
Yaren Ekibi 
Arnavutluk: İliria Halk Dansları 
Topluluğu
Gürcistan: Shevardeni Halk Dansları 
Topluluğu
K.K.T.C: İskele Belediyesi Halk Oyu-
nları Grubu
Makedonya: Kitka Halk Dansları 
Topluluğu 
Yer: Mustafa Saffet Kültür Merkezi

 3 EYLÜL - CUMARTESİ 
18.00: Halk Dansları Gösterileri: 
            
Türkiye: Ataşehir Gönüllüleri Derneği Artvin 
Yöresi ve Sirtaki Grubu                                          
Arnavutluk: İliria Halk Dansları Topluluğu
Gürcistan: Shevardeni Halk Dansları 
Topluluğu
K.K.T.C: İskele Belediyesi Halk 
Oyunları Grubu
Makedonya: Kitka Halk Dansları 
Topluluğu 
Yer: Atatürk Mahallesi 
Ataşehir Amfili Park 

 4 EYLÜL - PAZAR 
18.00: Halk Dansları Gösterileri:
            
Türkiye: Ataşehir Bayburtlular Derneği Bay-
burt Yöresi - Sinop İli Göller Köyü Yardımlaşma 
Derneği Sinop Yöresi - Ataşehir Ordulular 
Derneği Ordu Yöresi
Arnavutluk: İliria Halk Dansları Topluluğu
Gürcistan: Shevardeni Halk Dansları Topluluğu
K.K.T.C: İskele Belediyesi Halk Oyunları Grubu
Makedonya: Kitka Halk Dansları Topluluğu 
Yer: K. Bakkalköy Mahallesi 
Fevzipaşa Caddesi (Prestij Cad.)

 5 EYLÜL – PAZARTESİ  
15.00: Protokol Ziyaretleri 

 6 EYLÜL - SALI 
20.00: Halk Dansları Gösterileri:
            
Türkiye: Ataşehir Belediyesi Halk Oyunları 
Topluluğu Hakkâri Yöresi
Arnavutluk: İliria Halk Dansları Topluluğu
Gürcistan: Shevardeni Halk Dansları Topluluğu
K.K.T.C: İskele Belediyesi Halk 
Oyunları Grubu
Makedonya: Kitka Halk Dansları Topluluğu 

19.30: Goran Bregović
Yer: Barbaros Mahallesi 
Cumhuriyet Parkı 
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1950 Saraybosna doğumlu Goran Bregović, 17 
yaşında eski Yugoslavya’nın en başarılı rock 
grubu Bijelo Dugme’yi (Beyaz Düğme) kurdu. 
Daha sonra üniversitede felsefe eğitimi gör-
meye başladı ama müzik için yarıda bıraktı. 
1990’larda ünü tüm dünyaya yayıldı. Bregović 
bu durumu “Dünyanın her yerinde dinleyi-
cimin olmasının sebebi, küçük bir müzikâl 
kültürden beslenen samimi bir müzik yapıyor 
oluşum” diye değerlendiriyor.

Türkiye’yi çok sevdiğini her fırsatta dile 
getiren sanatçı, “Türk kültürü daima Balkan-
lar’daki en büyük etkilerden biri olmuştur. 
Yalnızca müzik üzerinde değil, yemek, yaşam 
tarzı gibi birçok konuda. Bugün de Balkan-
lar’da popüler müzik tarzına bakarsanız 
Türk pop müziğiyle çok benzer olduğunu 
görebilirsiniz” diyor.

Goran Bregovic

Boğaziçi Gösteri Sanatları bünyesinde çok-
kültürlü müzik çalışmalarının sonucu olarak 
1993’te ortaya çıkan ve farklı dillerde türküler 
ile dansları sahnelere taşıyıp müzikseverlerle 
buluşturan grup, 1994 yılından beri muhte-
şem konserler veriyor.

Kardeş Türküler’in İstanbul, Kocaeli, 
Düzce, Samsun, Ankara, İzmir, Mersin, Bursa, 
Altınoluk, Denizli, Adana, Antakya, Urfa, Mar-
din, Antep, Diyarbakır, Eskişehir, İzmit, Van, 
Hakkari, Varto, Çanakkale, Batman, Tunceli ve 
Kıbrıs’ta verilen konserlerin sayısı 130’u geçti. 
Anadolu’ya düzenlediği turnelerinin yanı sıra 
Türkiye’de düzenlenen kültür ve sanat festi-
vallerine ve üniversitelerin çeşitli etkinlikleri-
ne de katılan Kardeş Türküler, zaman zaman 
farklı sanatçılarla da sahne paylaştı.

Kardeş Türküler

Müzisyen yönüyle olduğu kadar entelektüel 
kimliğiyle de tanınan Candan Erçetin Gala-
tasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra, İstanbul 

Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümüne girdi. 
Üniversitenin son yılı olan 1986’da büyük bir 

tesadüf sonucu Norveç Oslo’da düzenlenen 
Eurovision Şarkı Yarışması’nda Klips ve Onlar 

grubunun bir üyesi olarak Türkiye’yi temsil 
etti. Grup o zamana kadarki en iyi dereceyi 

almış, dokuzuncu olmuştu. Ancak Erçetin mü-
zik kariyerine devam etmek yerine Arkeoloji 

yüksek lisansı yapmayı tercih etti. 1989’da 
yeniden profesyonel müziğe dönen sanatçı 

Erçetin ilk albümü “Hazırım”ı 1995’te çıkardı. 
Sanatçının asıl ortalığı kasıp kavurmaya 

başlaması ise 1997 tarihli “Çapkın” albümüyle 
oldu. Candan Erçetin o günden beri Türk müzi-

ğinin vazgeçilmez seslerinden birisi oldu.

Candan Erçetin
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19.30: Goran Bregović
Yer: Barbaros Mahallesi 
Cumhuriyet Parkı 
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1950 Saraybosna doğumlu Goran Bregović, 17 
yaşında eski Yugoslavya’nın en başarılı rock 
grubu Bijelo Dugme’yi (Beyaz Düğme) kurdu. 
Daha sonra üniversitede felsefe eğitimi gör-
meye başladı ama müzik için yarıda bıraktı. 
1990’larda ünü tüm dünyaya yayıldı. Bregović 
bu durumu “Dünyanın her yerinde dinleyi-
cimin olmasının sebebi, küçük bir müzikâl 
kültürden beslenen samimi bir müzik yapıyor 
oluşum” diye değerlendiriyor.

Türkiye’yi çok sevdiğini her fırsatta dile 
getiren sanatçı, “Türk kültürü daima Balkan-
lar’daki en büyük etkilerden biri olmuştur. 
Yalnızca müzik üzerinde değil, yemek, yaşam 
tarzı gibi birçok konuda. Bugün de Balkan-
lar’da popüler müzik tarzına bakarsanız 
Türk pop müziğiyle çok benzer olduğunu 
görebilirsiniz” diyor.

Goran Bregovic

Boğaziçi Gösteri Sanatları bünyesinde çok-
kültürlü müzik çalışmalarının sonucu olarak 
1993’te ortaya çıkan ve farklı dillerde türküler 
ile dansları sahnelere taşıyıp müzikseverlerle 
buluşturan grup, 1994 yılından beri muhte-
şem konserler veriyor.

Kardeş Türküler’in İstanbul, Kocaeli, 
Düzce, Samsun, Ankara, İzmir, Mersin, Bursa, 
Altınoluk, Denizli, Adana, Antakya, Urfa, Mar-
din, Antep, Diyarbakır, Eskişehir, İzmit, Van, 
Hakkari, Varto, Çanakkale, Batman, Tunceli ve 
Kıbrıs’ta verilen konserlerin sayısı 130’u geçti. 
Anadolu’ya düzenlediği turnelerinin yanı sıra 
Türkiye’de düzenlenen kültür ve sanat festi-
vallerine ve üniversitelerin çeşitli etkinlikleri-
ne de katılan Kardeş Türküler, zaman zaman 
farklı sanatçılarla da sahne paylaştı.

Kardeş Türküler

Müzisyen yönüyle olduğu kadar entelektüel 
kimliğiyle de tanınan Candan Erçetin Gala-
tasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra, İstanbul 

Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümüne girdi. 
Üniversitenin son yılı olan 1986’da büyük bir 

tesadüf sonucu Norveç Oslo’da düzenlenen 
Eurovision Şarkı Yarışması’nda Klips ve Onlar 

grubunun bir üyesi olarak Türkiye’yi temsil 
etti. Grup o zamana kadarki en iyi dereceyi 

almış, dokuzuncu olmuştu. Ancak Erçetin mü-
zik kariyerine devam etmek yerine Arkeoloji 

yüksek lisansı yapmayı tercih etti. 1989’da 
yeniden profesyonel müziğe dönen sanatçı 

Erçetin ilk albümü “Hazırım”ı 1995’te çıkardı. 
Sanatçının asıl ortalığı kasıp kavurmaya 

başlaması ise 1997 tarihli “Çapkın” albümüyle 
oldu. Candan Erçetin o günden beri Türk müzi-

ğinin vazgeçilmez seslerinden birisi oldu.

Candan Erçetin
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Müzik eleştirmenleri, müzik 
piyasasının zor günlerden 
geçtiğinde hemfikir. Bu-

nun birçok nedeni var. Eskisi gibi 
çok albüm yapılmıyor; yapılsa da 
genellikle o albüm hedef kitleye 
ulaşamıyor. Müzik ile müziği tüke-
ten bir türlü buluşamıyor. Bu an-
lamda belediyelere büyük görevler 
düşüyor. Belediye eliyle gerçek-
leştirilen müzik festivalleri, müzik 
etkinlikleri bu dünyaya adeta nefes 
aldırıyor. Bu anlamda Ataşehir 
Belediyesi’nin hakkını teslim etmek 
gerekiyor. Modern şehircilik anla-
yışıyla hareket eden Ataşehir Bele-
diyesi, kültür ve sanat alanına olan 
desteğini her fırsatta göstermeye 
çalışıyor. Halk konserleri, festivaller 
ve çeşitli etkinliklerle sevilen sanat-
çıları vatandaşlarla buluşturuyor, 
kampanyalarında onlara da yer 
veriyor. Biz bu ay, müzik dünyası-
nın içinde bulunduğu durumu ve 
belediyelerin müziğe etkisini müzik 
eleştirmeni ve yazar Ali Deniz Uslu 
ile konuştuk.

Uslu, “Müzik dünyası son dö-
nemde popüler müzik ile alternatif 
akım arasında kalmış durumda” 
diyor. Popüler olma kaygısının, 
müzisyenlerin sınırlarını belirledi-
ğini, artık özgün ve özgür ürünler 
vermenin ciddi bir tercih sorunu 
olduğunu düşünen Uslu, “Geçmiş 

ile kıyaslamak çok bir şey değiştir-
miyor zira müzik Türkiye’de hiçbir 
zaman gündemden ve siyasetten 
uzak kalmadı, kalamadı. Özgürlük 
ve popülerlik hep uçurumun iki 
yakasında bocaladı. Yine de müzik 
kendi yolunu açma konusunda en 
dirençli sanat kolu oldu. Tüm sıkın-
tılara rağmen, hayata sızdı, kulakla-
rımıza ulaştı” diye konuşuyor.

Eskiden müzikle geçimini sağla-
yan bir sanatçı, bir albüm yapar ve 
kısıtlı mecralarla da olsa bir kitleye 
ulaşırdı. Şimdilerde iletişim kanalla-
rı çoğalmasına karşın hedef kitleye 
ulaşmakta zorluk yaşıyorlar sanki. 
Bu durumu Uslu’ya soruyoruz. 
Kesinlikle katıldığını söylüyor ve 
şunları ekliyor: “Tuhaf bir şey ama, 
iletişim çağında iletişim kurmak 
ciddi sıkıntı artık. Bilgi ve üretim 
çok fazla ama sağlıklı şekilde 
iletişim sağlanamadığı için hedefe 
ulaşmıyor. Müzik ve sanatla ilgili 
insanlar üretimlerini sosyal medya 
üzerinden çok sıkıntısız bir şekilde 
kitlelere ulaştırdığını düşünse de, 
bilinçli kitle mesajı almıyor. Ben 
buna ‘kültür çöplüğü’ diyorum. 
Sosyal medya ve ana akım medya 
desteği görmeyen çok nitelikli 
işler bu akıntıda kaybolup gider-
ken, rüzgara yaslanan vasıfsız işler 
görünür olabiliyor. İletişimin kali-
tesi, hedefin ve içerik sağlayıcının 

FESTİVAL

Müzik eleştirmeni ve 
yazar Ali Deniz Uslu, 
müzik dünyasının 
son dönemde büyük 
bir çıkmazın içinde 
bulunduğunu 
düşünüyor. Uslu’ya 
göre, iyi müzik bir 
destekçisi yoksa sonuç 
vermiyor. Bu anlamda 
yerel yönetimlere 
büyük görevler 
düştüğünü anlatan 
Uslu, “Belediyeler bu 
anlamda birer can 
simidi! Müzisyenlerin 
soluk alamadığı 
anlarda onların yanında 
olmaları çok önemli. 
Çünkü, belediye müzik 
etkinlikleri geniş 
kitlelere ulaşmak 
için ciddi imkanlar 
sağlıyor” diyor.

‘Belediyeler müziğin 
Ataşehirekspres

20 Ağustos 2016
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talepleri doğrultusunda yönlense 
de bu noktada ciddi bir editoryal 
dokunuşun olması gerekir düşün-
cesindeyim. Bir de müzik dinlendiği 
kadar okunabilen bir sanat. Üretici 
ve dinleyici bunun farkında varma-
dığı oranda doğru temasın kurula-
mayacağı da kaçınılmaz bir gerçek 
aslında.”

Uslu’ya göre eğer ciddi bir ya-
pımcı desteği yoksa durum vahim! 
Zira iyi müzik, iyi bir sonuç vermi-
yor günümüz müzik piyasasında. 
Uslu “Zaten ‘müzik’ ve ‘piyasa’ 
sözcükleri ile bunu ifade etmek de 
günümüzde geldiğimiz durumu 
özetliyor. Derdi ve hikayesi olan 
bir müzisyeninin veya grubun ciddi 
bir bütçesel duvarla karşılaşması 
olası. Bunu da plak şirketleri ya da 
bireysel girişimler kırıyor. İşte bu 
yüzden iyi bir şarkı zamanından çok 
sonra keşfedilirken, medya desteği 
olan ortalama ya da vasat şarkılar 
bilinirlik düzeyini ciddi şekilde art-
tırabiliyor. Evet, belki sistem böyle 
işliyor demek de mümkün ama 
geleceğe yalnızca samimi ve sahici 
işler kalıyor” diyor. Belediyelerin 
son yıllarda düzenlediği etkinlikler-
le, festivallerle müzik dünyasının 
biraz nefes aldığını düşünüyor Uslu 
ve şunları söylüyor: 

“Belediyeler bu anlamda birer 
can simidi! Zaten müziğin en güzel 

paylaşıldığı yer sahneler. Müziği 
icra edenin ve dinleyicinin buluş-
tuğu her yer sahne demek! Müzis-
yenlerin ülke koşullarında daraldığı 
ve soluk alamadığı anlarda beledi-
yelerin desteği çok önemli. Ancak 
bunu siyasi erkin gündeminden ve 
sosyal medyanın anlık rüzgarından 

etkilenmeden yapmaları önemli. 
Her şey değişir ama müzik kalır, 
bunu unutmamak gerekli! Ben 
müzisyenlerin belediyelerin etkin-
liklerine katılmasını destekliyorum. 
Çünkü, belediye etkinlikleri geniş 
kitlelere ulaşmak için ciddi imkanlar 
sağlıyor.”

can simidi’
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Bilimsel olarak kanıtlanmış, 
tartışılmaz bir gerçek var; spor 
insana çok faydalı. Ataşehir 
Belediyesi, uzun zamandır sağlıklı 
çocuklar yetiştirmek için uğraş 
veriyor. Bu kapsamda açılan 
yaz spor okullarında çocuklara 
futbol, basketbol, voleybol, 
tekvando, jimnastik, kick boks, 
tenis ve yüzme öğretiliyor. Bütün 
etkinlikler tamamen ücretsiz. 
Aralarında dünya çapında derece 
sahibi olanların da olduğu, 
hepsi alanlarında başarılı olan 
antrenörlerin görev yaptığı ve 
sadece bu yaz 2 bin 904 çocuğun 
eğitim aldığı yaz spor okullarını 
gezdik. Çocuklarımızla ve 
aileleriyle konuştuk, 
hikayelerini dinledik.

YAZA DAMGASINI 
VURDU

SPOR

ÖZKAN HAKAN

1514

YAZ OKULLARI

YAZA DAMGASINI 
VURDU

SPOR

1514
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yüzme ve bir cankurtaran olmak 
üzere toplam 22 eğitmenimiz bulu-
nuyor. Bu yıl yaz spor okullarımızda 
2 bin 904 çocuğumuz yararlandı. 
Bu sayının önümüzdeki yıllarda kat-
lanarak artacağına inanıyoruz.”

Biz de olanları yerinde görmek 
için Ataşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen bu okulları tek tek 
gezdik. Kursa katılan çocuklarla, 
gençlerle ve onların yakınlarıyla yan 
yana geldik. İlk durağımız Ataşehir 

Haftanın iki günü havuz
Çocuklar, haftanın iki günü MAREV Sosyal Tesis-
leri’nin havuzunda antrenörlerinin talimatlarını 
dinliyor, işaretiyle kulaç atmaya başlıyorlar. 
Bazıları bir hafta önce başlamış, bazıları bir aydır 
kursa devam ediyor.

Yapılan birçok bilimsel çalış-
ma, düzenli spor yapmayan-
ların aşırı şişmanlıktan alz-

heimere kadar birçok rahatsızlığa 
yakalanma oranının yüksek olduğu-
nu ortaya koyuyor. Bu araştırmalar-
da, 5-15 yaş grubundaki çocukların 
günde üç saatten fazla televizyon 
seyrettiğine, yeni nesillerde obezi-
te sorununun büyüdüğüne dikkat 
çekiliyor. Sporun her derde deva 
olduğu biliniyor. Hareket etmek ve 
bir spor dalıyla uğraşmak beyinde 
oksijen artmasını sağlıyor. Bu da 
hafızayı güçlendiriyor. Spor yapar-
ken endorfin salgılanması mutsuz-
luğun ve gerginliğin azalmasına 
yardımcı oluyor. Spor, konuşma 
becerisini de güçlendiriyor. Spor 
yapan her insanın kas dokuları 
henüz 10’uncu günden itibaren 
kuvvetleniyor, hücreleri yenileniyor, 
vücudu yağ yakmaya başlıyor.

Sporun bilimsel olarak fayda-
larını göz önüne alan Ataşehir 
Belediyesi de, ilçede yaşayan 
çocukları sporla tanıştırmak, 
bilgi ve becerilerini geliştirmek 
amacıyla her yıl yaz spor okulla-
rı açıyor. Bu okullarda, binlerce 
çocuğa bambaşka dünyaların 
kapıları aralanıyor. Çocuklar hem 
sağlıklı bir şekilde yetişiyor hem 
de gelecekte muhtemelen devam 
edecekleri bir spor dalıyla tanışmış 
oluyor. Ataşehir’in farklı ilçelerin-
de, mahallelerinde düzenlenen bu 
okullar ücretsiz. Yaz spor okulların-
da sekiz branş var. Futbol, basket-
bol, voleybol, tekvando, jimnastik, 

kick boks, tenis ve yüzme dalında 
eğitim veriliyor. 

Ataşehir Belediyesi Spor Büro 
Sorumlusu Erhan Karaaslan, bu 
projeyle Ataşehir’de sporcu bir 
gençlik yetiştirmeyi hedefledikle-
rini söylüyor. Yaz spor okullarının 
20 Haziran’da başladığını 9 Eylül’e 
kadar süreceğini anlatan Karaas-
lan şöyle devam ediyor: “Bütün 
okullarımızda 5-15 yaş aralığındaki 
çocuklarımıza spor yaptırıyoruz. 
Eğitmenlerimiz sertifikalı, birçok 
başarıya imza atmış, sorumluluk 
sahibi kişilerden oluşuyor. Bir koor-
dinatör, bir futbol, iki basketbol, iki 
voleybol, bir jimnastik, bir tekvan-
do, dört kick boks, bir tenis, sekiz 
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‘BURAYA KOŞA KOŞA GELIYORLAR’

     YÜZME    

“15 yıldır antrenörlük yapıyorum. 
Yaz Spor Okulu 20 Haziran’da 

başladı. Genellikle sudan korkan, 
yüzme bilmeyen çocuklar geliyor 
okula. Burada, çocuklara önce suyu 
anlatıyoruz, onların korkularını ye-
niyoruz. Çünkü birçok insan suyun 
içinde panik yaptığı ve nefes alama-
dığı için yüzemiyor. 5-15 yaş arası 
çocuklarımız buraya gelerek önce 
suyun üstünde durmasını, daha son-
ra bir stille yüzmeyi öğreniyor. Bunu 

da iki ay gibi kısa bir sürede gerçek-
leştiriyoruz. Yüzme özellikle geliş-
me çağındaki çocukların kas sistemi 
için ideal bir spor dalı. Küçük yaşta 
başlandığında kaslar çabuk gelişi-
yor. Burada eğitim gören çocuklar 
sadece sağlıklı bireyler olmuyor, 
hayatları boyunca kullanabilecekleri 
teknik bilgilerle donatılıyor. Birçok 
çocuk ilk geldiğinde suyun üzerinde 
bile duramazken kısa sürede serbest 
stilde yüzmesini öğreniyor.”

“İki kızım var, ikisi de yüzme 
okuluna gidiyor. Berranur 10, 

Ümeyne beş yaşında ve ikisi de 
çok mutlu. Burayı bir arkada-
şımdan duydum. O da çocuğunu 
göndermişti, öve öve bitirememiş-
ti. Ben de bizimkilerin hem boş za-
manlarını değerlendirebilecekleri 
bir yer olsun hem de gelişsinler 
diye araştırıyordum, bir yer bulu-
rum diyordum. Karşımıza yüzme 
okulu çıktı. İyi ki de çıktı. İlk 
geldiklerinde ikisi de çekiniyordu, 

sudan korkuyordu. Şimdi ikisinin 
de özgüveni tam. Buraya koşa 
koşa geliyorlar. Kızlarımın çok 
mutlu olduğunu görüyorum. Bu 
sayede bir sürü arkadaşları oldu. 
Allah belediyemizden, belediye 
başkanımızdan razı olsun. Biz ya-
rarlanamıyoruz ama belediyemiz 
buraya gelip gitmemiz için servis 
bile koymuş. Evimiz yürüyerek 20 
dakikalık uzaklıkta. Kızlar da ben 
de spor olsun diye yürüyerek gidip 
geliyoruz.”

Asiye Ulutaş

Sedef Akbulut (Yüzme Antrenörü)

MAREV Sosyal Tesisleri’nin havuzu. 
Bir çardak altında aileler çocuk-
larını bekliyor. Çocuklar havuzun 
içinde antrenörlerinin talimatlarını 
dinliyor, uyarısıyla kulaç atmaya 
başlıyorlar. Bazıları bir hafta önce 
başlamış, bazıları bir aydır kursa 
devam ediyor. Haftanın iki günü 
havuzda yerlerini alıyorlar. Güner 
ve Hakan Işık çifti, kenarda çocuk-
larının antrenmanını izliyor. Yüzme 
dersinin olduğu günler ailecek 
erkenden kalkıp hazırlanıyorlar. 
Oğulları Deniz Işık yedi yaşında. 
Güner Işık, yaz spor okullarından 
bir arkadaşı aracılığıyla haberdar 
olduklarını söylüyor. Oğlunun 
her yaz gittikleri tatillerde sudan 
korktuğu için denize giremediğini 
anlatan Işık, “Bir aydır buraya gide 
gele bu korkusunu yendi. Yüzmeyi 
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öğrendi” diyor. Hakan Işık da böyle 
bir okulu ücretsiz olarak hizme-
te açtığı için Ataşehir Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi’ye teşekkür 
ediyor: “Biz bir sürü ilçede yaşadık. 
Son bir buçuk yıldır Ataşehir’deyiz. 
Buradaki hizmetler hiçbir yerde 
yok. İçerenköy’de oturuyoruz ve 
oğlumuzu ücretsiz yüzme oku-
luna getirip götüren servis bile 
koymuşlar. Bence mükemmel bir 
uygulama.” 11 yaşındaki Şevval 
Yaman geçen yıl da yüzme okuluna 
adını yazdıranlardan biri. Yüzmeyi 
o zaman öğrenmiş. Bu yıl serbest, 
sırtüstü ve kurbağalama stillerinde 
yüzmeyi becerebildiğini anlatıyor. 
Onun başarısıyla birlikte evdeki 
ikiz kardeşleri 8 yaşındaki Irmak ve 
İrem de buraya kaydını yaptırmış. 
Üçü de artık birbirleriyle yarışabile-

cek seviyeye gelmiş, mutlu görünü-
yorlar.

Esra Arı, beş yaşındaki oğlu 
Çınar Arı’yı bir kenarda bekliyor. O 
havuzdan çıktıktan sonra elindeki 
havluyla oğluna koşuyor. Yüzmenin 
Çınar’a çok iyi geldiğini söylüyor: 
“Çınar’ın boyu 1.10’du, iki ay için-
de 1.20’ye çıktı. Ben suyun çocu-

‘ELDEN ÇOK AYAKLARI ÇALIŞIYOR’

‘HER YIL BIR BRANŞI DENEYECEĞIM’

     TENIS    

“Biz buraya üç noktadan kayıt 
aldık. Ataşehir Belediyesi Halkla 

İlişkiler Müdürlüğü, Küçükbak-
kalköy’deki hizmet binamız ve 
Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde 
toplanan kayıtlarla birlikte birçok 
öğrencimiz oldu. Buraya gelen ço-
cuklara öncelikle tenisin nasıl bir 
spor dalı olduğunu anlatıyoruz. Te-
nis elden ziyade ayakların ne kadar 
doğru ve zamanında çalıştırıldığıy-
la ilgili bir spor. Tenis öğrenmeye 

yeni başlayan çocuklarımıza önce-
likle ayak tekniklerini öğretiyoruz. 
Daha sonra el koordinasyonlarını 
geliştiren uygulamalar sunuyoruz. 
Pozisyon alamadıktan ya da topu 
yakalayamadıktan sonra raket 
hareketi ne kadar iyi olursa olsun 
toplara vurmak zor oluyor çünkü. 
Burada geçirdikleri üç aylık bir za-
man onların hayatını çok etkilecek, 
biliyoruz. Ufukları açılacak, başka 
bir insan olacaklar.”

“12 yaşındayım. Geçen yıl yine yaz 
okullarına gitmiştim. Basketbola 

yazılmıştım. Bir sürü arkadaşım oldu 
orada. Bazen onlarla yine basketbol 
oynuyoruz. Basketbolu seviyorum 
ama yeni bir şey öğrenmek istedim 
bu yıl. Tenis olsun dedim. Kayıt 
yaptırdık, iki aydır tenis hareketlerini 
öğrenmeye çalışıyorum. Haftanın 

iki günü teyzem beni buraya getiri-
yor. Hocamızı çok seviyorum. Biraz 
zorluk çeksem de tenisi öğrenece-
ğim. Salı ve Perşembe günlerini iple 
çekiyorum. Ailem karar aldı, her yaz 
beni Ataşehir Belediyesi’nin açtığı 
okullardan birine gönderecek. Eğer 
birinde iyi olursam, profesyonel 
sporcu olabilirim.”

Aydın Kocabaş

Resul Adanır (Antrenör)

ğumu geliştirdiğini düşünüyorum. 
İştahı açıldı, daha aktif bir çocuk 
oldu. İyi ki belediye var. Çünkü 
birçok ailenin çocuğunu yüzme 
okuluna gönderecek imkanı yok. 
Buradaki herkes güleryüzlü, tüm 
çocuklara ilgiyle yaklaşıyorlar, hiç-
bir şeyi üstünkörü öğretmiyorlar.”

Yüzme okulundan çıkıyoruz, isti-

Geleceğin futbolcuları
Futbol, erkek çocukların en çok rağbet ettiği 

spor dallarından birisi. Yeniçamlıca’daki Yeni 
Hayat Gençlik Merkezi’nin hemen yanında bulu-

nun futbol sahası, cıvıl cıvıl çocuklarla dolu. Bu 
yıl futbol okuluna, 5-15 yaş arası 176 Ataşehirli 

çocuk kayıt yaptırmış.
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‘BURADAN IYI FUTBOLCULAR ÇIKIYOR’

BABA FENERLI, OĞLU CIMBOMLU

     FUTBOL    

“26 yaşındayım. Haliç Üniversite-
si Spor Akademisi’nde oku-

yorum. Dört yıldır Ataşehir’deki 
çocukları yetiştiriyorum. Ataşe-
hir’deki yaz spor okulları içinde 
belki de en çok talebi bizim branş 
görüyor. Çünkü zaten her çocuk 
futbolla büyüyor. Biraz daha fazla 
ilgisi olanların aileleri, çocukları 
yanımıza getiriyor. Çocuklar bu-
rada öncelikle disiplini öğreniyor, 

takım olmanın ne demek olduğunu 
idrak ediyorlar. Futbol, oynadığınız 
mevki ne olursa olsun bencilliği 
kaldırmayan bir dal. Çocuklar bu 
sporu yaparken hayatı da öğreni-
yor. Haftanın iki günü buraya gel-
diklerinde teknik, taktik çalışıyor-
lar. Çift kale maçlarını yapıyorlar. 
Bu, genel anlamda futbolumuza da 
hizmet eden bir okul. Her yıl en az 
iki çocuk keşfediliyor. Buradan iyi 
futbolcular da çıkıyor yani.’

“Oğlum Ender, bu yıl buraya baş-
ladı. Benim futbola olan sevgim 

ona da geçti galiba. Ancak ben Fe-
nerliyim, o Galatasaray’ı tutuyor. 
Ben çocukken bodrum katlarında 
top oynardım, öyle seviyordum 
futbolu. Oğlumun böyle olmasını 
istemedik. Bilimsel olarak bu işin 
püf noktalarını öğrensin dedik. 
Annesiyle konuştuk, Ataşehir 

Belediyesi’nin yaz spor okullarına 
Ender’i yazdırdık. Buradan bütün 
ailelere sesleniyorum, çocuklarını 
bu okullara kaydetsinler. Onlar-
daki değişime inanamayacaklar. 
Ender, buraya geldikten sonra 
daha hareketli, daha düşünceli bir 
çocuk oldu. Elindekini paylaşan 
biri oldu. Her şeyden ziyade bu 
bile mutluluk kaynağı.”

Ahmet Kara

Ömer Bulut (Antrenör)

kamet yine yaz okulları kapsamında 
tenis eğitimi verilen TEB Ataşehir 
Anadolu Lisesi. Kortun içindeki 
çocuklar antrenörlerinin attığı 
toplara vurmaya çalışıyorlar, sanki 
dünyadan kopmuşlar gibi bütün 
ilgileri o sarı toplarda. Antrenörün 
arada sesi yükseliyor, “Raketi sıkı 

tut... Hareketin devamını getir, 
bırakma peşini...” Bu yıl tenis 
okuluna 66 öğrenci kayıt yaptırmış, 
her geçen yıl bu sayının artacağı 
düşünülüyor. 12 yaşındaki 
Aleyna İz, Mustafa Öncel 
İlköğretim Okulu yedinci 
sınıf öğrencisi. Tenisle 

yatıp kalkanlardan biri. Kardeşi 
Ayşenur İz ile birlikte haftanın iki 

günü buraya geliyor. Yeniçam-
lıca’daki Yeni Hayat Gençlik 
Merkezi’nin hemen yanında 

bulunan futbol sahası da, 
çocuklarla dolu. Kırmızı 

formalarıyla çocuklar, 
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‘ELDEN ÇOK AYAKLARI ÇALIŞIYOR’

‘HER YIL BIR BRANŞI DENEYECEĞIM’

     TENIS    

“Biz buraya üç noktadan kayıt 
aldık. Ataşehir Belediyesi Halkla 
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bu yıl. Tenis olsun dedim. Kayıt 
yaptırdık, iki aydır tenis hareketlerini 
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Aydın Kocabaş

Resul Adanır (Antrenör)

ğumu geliştirdiğini düşünüyorum. 
İştahı açıldı, daha aktif bir çocuk 
oldu. İyi ki belediye var. Çünkü 
birçok ailenin çocuğunu yüzme 
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Geleceğin futbolcuları
Futbol, erkek çocukların en çok rağbet ettiği 

spor dallarından birisi. Yeniçamlıca’daki Yeni 
Hayat Gençlik Merkezi’nin hemen yanında bulu-

nun futbol sahası, cıvıl cıvıl çocuklarla dolu. Bu 
yıl futbol okuluna, 5-15 yaş arası 176 Ataşehirli 

çocuk kayıt yaptırmış.
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‘BURADAN IYI FUTBOLCULAR ÇIKIYOR’

BABA FENERLI, OĞLU CIMBOMLU

     FUTBOL    
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kaldırmayan bir dal. Çocuklar bu 
sporu yaparken hayatı da öğreni-
yor. Haftanın iki günü buraya gel-
diklerinde teknik, taktik çalışıyor-
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Ahmet Kara

Ömer Bulut (Antrenör)

kamet yine yaz okulları kapsamında 
tenis eğitimi verilen TEB Ataşehir 
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çocuklar antrenörlerinin attığı 
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ilgileri o sarı toplarda. Antrenörün 
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Ayşenur İz ile birlikte haftanın iki 

günü buraya geliyor. Yeniçam-
lıca’daki Yeni Hayat Gençlik 
Merkezi’nin hemen yanında 

bulunan futbol sahası da, 
çocuklarla dolu. Kırmızı 

formalarıyla çocuklar, 
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ısınma hareketlerinden sonra kısa 
paslarla antrenmana başlıyor. Bu 
yıl futbol okuluna, 5-15 yaş arası 
176 Ataşehirli çocuk kayıt yaptır-
mış. Sekiz yaşındaki İslam Burak 
Şenol’un tuttuğu iki takım var. Biri 

Real Madrid, diğeri Galatasaray. 
En büyük hayali Galatasaray’da 
oynamak. İslam Burak’ın annesi 
Necibe Şenol, çocuğunun futbola 
ilgisini babasına bağlıyor: “Babası 
da İslam Burak gibi futbola çok 

düşkün. Bir kanalda maç mı var, 
ikisi de yerinden kımıldamıyor. Oğ-
lum çizgi film değil futbol izlemeyi 
seviyor. Buraya başladıktan sonra 
hayatı futbol oldu. Bakalım, inşallah 
ileride iyi bir topçu olur.” Dili dön-

‘ÇOCUKLARIN ÖZGÜVENLERI ARTTI’

‘EVI RINGE ÇEVIRDILER’

     KICK BOKS   

“2008-2009 Dünya Şampiyo-
nu’yum. Kardeşlerim Levent ve 

Bülent Tikicieri ve Erol Karadeniz 
ile birlikte dört antrenör olarak yaz 
spor okullarında çocukları yetişti-
riyoruz. Ben altı aydır buradayım. 
Çocuklarımız buraya ilk geldikle-
rinde mekik de şınav da çekemi-
yorlardı. Bunların hepsini iki ayda 
öğrendiler, şimdilerde tekme de 
atıyorlar, kendilerini korumasını da 
öğrendiler. Her birinde büyük geliş-

menin olduğunu söyleyebilirim. Bir 
çocuğumuzun şeker hastalığı vardı, 
bu spora başladıktan sonra şekeri 
düştü. Birinde kan pıhtılaşması 
vardı, o da sağlığına kavuştu. 

Ayrıca fark ediyoruz, hepsinin 
özgüvenleri arttı. Aralarında çok 
iyi kick boksçu olacak çocuklar 
var. Onları not ediyoruz, bazıla-
rının gelecekte daha farklı bir 
kulvarda ilerleyeceklerini düşünü-
yorum.”

“Ben 14 yaşındaki Adil, 13 
yaşındaki Songül, 10 yaşında-

ki Bektaş ve 9 yaşındaki Zöhre 
Gümüş’ün annesiyim. Dört çocu-
ğumu da buraya getirdim. Çünkü 
çok istediler. Biri bir şey isteyince, 
diğerleri de istiyor. Ataşehir Bele-

diye Başkanı Battal İlgezdi’ye çok 
teşekkür ediyoruz. Bize ücretsiz 
bu olanağı sağladı. Çocuklarım bu 
sporla yatıyor, bu sporla kalkıyor. 
Evi resmen ringe çevirdiler. Bura-
da öğrendiklerini salonda tatbik 
ediyorlar. Çok mutlular.”

Gönül Gümüş

Ecevit Tikicieri (Antrenör)
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mediği için ‘forvet’e ‘forbet’ diyen 
yedi yaşındaki Mehmet Ali Kayahan 
da Cimbomlu. Büyüdüğünde forvet 
olacağını ve çok gol atacağını dü-
şünüyor. En çok Messi’yi seviyor.

Kick boks, 385 çocuğun kayıt 
yaptırdığı bir diğer spor dalı.  Ata-
şehir Belediyesi yaz spor okulları 
kapsamında kick boks eğitimi 
Örnek Mahallesi’ndeki Ali Fuat Ce-
besoy İlkokulu ve İhsan Kurşunluoğ-
lu Ortaokulu’nda veriliyor. Ali Fuat 
Cebesoy İlkokulu’nun bodrum katı, 
eskiden kullanılamayacak durum-
daymış. Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi’nin devreye girmesiy-
le duvarları yenilenmiş, içindeki su 
tahliye edilip pırıl pırıl bir hale geti-
rilmiş. Bir sürü çocuk, dünya şampi-
yonlarından kick boks öğrenmeye 
başlamış. Ayten Yağdoğan, 13 
yaşındaki oğlu Hasan Can’ı haftanın 
iki günü buraya getiriyor. Ataşehir 
Belediyesi’nin güzel işlere imza attı-

‘BASKETBOL INSANI TEDAVI EDER’

‘BIR GÜN NBA’DE OYNAYACAĞIM’

    BASKETBOL    

“15 yıldan bu yana antrenörlük 
yapıyorum. Basketbol 2. Lig’de 

birçok kulüpte oynadım. Daha 
sonra kendi spor okulumu açtım. 
Aynı zamanda pilates ve tenis ant-
renörlüğü yapıyorum. Geçen yıldan 
itibaren Ataşehir Belediyesi’nin yaz 
spor okullarında görev almaya baş-
ladım. Basketbol, grup sporudur. 
Çocukların kendi yeteneklerinden 
haberdar olmasını, kendilerini baş-
kalarının yetenekleriyle karşılaş-
tırabilmesine fırsat verir. Bu spor, 
çocuğun ve gencin bedensel, zihin-
sel ve sosyal gelişimine yardımcı 

olur. Basketbol sağlığı koruma ve 
güçlendirme amacı taşıdığı gibi, 
bedensel enerjinin ve duygusal 
gerilimin boşaltılmasına katkıda 
bulunuyor. Bu anlamda insanı 
tedavi eder aslında. Altı veya yedi 
yaşından itibaren çocuk yeteneğini 
akranlarının performansına bağlı 
olarak değerlendirmeye başlar. 
Biz performans yerine çabanın 
ve bedenin gelişiminin önemini 
vurguluyoruz. Kazanma, kaybetme 
değil çabadır diyoruz. Buradaki 
çocuklarımızın bedensel gelişimine 
sürekli katkı sağlıyoruz.”

“Biz burada temel hareketleri, ko-
ordinasyonumuzu geliştiren de-

tayları öğreniyoruz. Antrenörümüz 
üç ayın sonunda bizim çok değişe-
ceğimizi, gelişeceğimizi söylüyor, 
ona inanıyoruz. Ben değiştiğime 
zaten inanıyorum. 14 yaşındayım 
ve basketbol sayesinde boyum 1.73 
oldu. Kendimi çok sağlıklı hisse-

diyorum. Futboldan çok basketbol 
izlemeyi seviyorum. Onun için evde 
biraz karışıklık çıkıyor. NBA’i takip 
etmeye çalışıyorum. Amerika’da 
basketbol çok başka oynanıyor. 
NBA’de tuttuğum takım Golden 
State Warriors. Bir gün gelecek ben 
de büyük bir basketbolcu olacağım, 
NBA’de forma giyeceğim.”

Burak Uzun

Zafer Akgün (Antrenör)
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ğını düşünüyor: “Belediyemiz birçok 
spor okulu açtı. İyi de oluyor. Üç 
ay boyunca oğlum burada kendini 
savunmayı, bir tehlikeyi savuşturma-
yı öğreniyor. Hayatının her alanında 
yardımcı olacak bir spor bu. Buraya 
başladıktan sonra daha disiplinli bir 
çocuk haline geldi.”

Atakan Bayrak, kick boks öğ-
rensin diye dokuz yaşındaki oğlu 

Efe, yedi yaşındaki ikizleri Yiğit ve 
Bora’yı haftanın iki günü buraya 
getiriyor. Bir kenarda çocuklarının 
dersinin bitmesini bekliyor. Atakan 
Bayrak, yaz spor okullarını önemse-
diğini anlatıyor: “Çocuklarım buraya 
üç aydır gelip gidiyor. Hiç belli 
olmaz, belki kariyerlerini şekillen-
direbilirler. Her yıl belediyemizin 
spor okullarından birini deniyoruz. 

Geçen yıl çocukları yüzme okuluna 
yazdırmıştım, onun da çok faydası-
nı gördüler. Ama sanki kick boksu 
daha çok sevdiler.”

Yolumuz bu kez Kayışdağı’na 
düşüyor. Celal Yardımcı Ortaoku-
lu’na giriyoruz. Burada dört farklı 
dalda eğitim veriliyor. Okulun her  
katında bir spor dalının incelikleri 
anlatılıyor. Bazı çocuklar basketbol, 

‘VERILEN HER ŞEYI KAPIYORLAR

‘VOLEYBOLDAN SONRA BOYUM UZADI’

     VOLEYBOL   

“Arçelik, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Balıkesir DSİ ve Be-

şiktaş’ta oynadım. 10 yıldır voley-
bol antrenörlüğü yapıyorum. Daha 
önce Ataşehir Belediyesi’nin 2. Lig 
Kadın takımını çalıştırıyordum, bu 
yıl ilk kez çocukları yetiştiriyorum. 
Burada çocuklara el-kol koordinas-
yonunu, topa uyumu, temel teknik 
hareketleri öğretmeye çalışıyorum. 

Hepsi pırıl pırıl. Çok istekliler. 
Yaşları küçük olduğu için verilen 
her şeyi kapıyorlar. Aralarında ba-
zıları diğerlerine göre çok daha iyi. 
Buraya gelip giden iki-üç öğrencim 
var. Topa hakimiyetleri, vuruşları, 
duruşlarıyla kendilerini fark ettiri-
yor. Yaşları küçük ama mutlaka bu 
çocukların üzerine eğilmek gere-
kiyor. Çünkü gerçekten geleceğin 
yıldızları olabilirler.”

“11 yaşındayım. Hocamız geliş-
me çağında olduğumuz için 

voleybolun bize yararlı olduğunu 
söyledi. Ailem de destekledi ve üç 
ay önce buraya yazıldım. Hocam 
benim çok iyi bir voleybolcu ola-
bileceğimi söylüyor, yetenekliymi-
şim. Derslerim de çok başarılıyım. 

Bu yıl okul birincisi oldum. Müziği, 
cep telefonunu ve voleybolu çok se-
viyorum. Televizyonda bir voleybol 
maçı gördüğümde kanalı hiç değiş-
tirmiyorum. Burada öğrendiklerimi 
o maçlarda da görüyorum, bir gün 
ben de büyük bir takımın oyuncusu 
olmak istiyorum.”

Su Deniz Göksu

Şeref Tekin (Antrenör)
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bazıları voleybol, bazıları tekvan-
do, bazıları da jimnastik öğreniyor. 
Önce voleybol antrenmanı yapılan 
salona giriyoruz. Toplam 239 çocuk 
burada eğitim alıyor. 12 yaşındaki 
Melisa Nurdemir voleybolu tercih 
edenlerden biri. Geçen yıl 1.65 
metre olan boyu bu yıl 1.73’e yük-
selmiş. Bunu voleybola bağlıyor. 
Bu spor dalının kendisine çok iyi 
geldiğini anlatıyor. Haziran ayında 
yüzme eğitimi aldıktan sonra voley-
bolda karar kılmış. Çok memnun. 
Gelecekte iyi bir voleybolcu olmak 
istiyor. İlayda İpek Kalebaşı 11 
yaşında. Voleybolu epey araştır-
mış. Diğer spor dallarından farklı 
olduğunu düşünüyor. Voleybolun 
tam bir takım oyunu olduğunu 
anlatıyor: “Voleybolda bir oyuncu 
düşerse bütün takım etkilenir. Her 
yaptığımız yanımızdaki insanın mo-
tivasyonunu değiştirir. Bence çok 
güzel bir oyun.”

Voleybolun ardından bu yıl 129 
çocuğun kayıt yaptırdığı tekvan-
do dersindeyiz. Burak Ünal ile 
konuşuyoruz. 13 yaşındaki Burak, 

‘ÇOCUKLARIMIZLA GURUR DUYUYORUM’

‘BEN JIMNASTIK ÖĞRETMENI OLACAĞIM’

    JIMNASTIK   

“Spor lisesini ve Marmara Beden 
Eğitimi bölümünü dereceyle 

bitirdim. Marmara Üniversite-
si Beden Eğitimi, Spor Hareket 
ve Antrenman Bilimleri üzerine 
yüksek lisans yapıyorum. Çok para 
kazanabileceğim işlerde çalışa-
bilirdim ama Ataşehir Belediyesi 
bünyesindeki yaz spor okullarında 
çocuklarla olmayı tercih ettim. 

Çünkü çocukları çok seviyorum. 
Bu çocukların her birinin yapamam 
dediği her hareketi yaptığını gör-
dükçe onlarla gurur duyuyorum. 
Bir kez daha doğru karar verdiği-
me inanıyorum. Çocuklarımızın 
sağlığı için sadece jimnastik değil 
herhangi bir spor dalı çok gerekli. 
Onların iyi insanlar olarak yetiştir-
mek istiyorsak mutlaka bir branşta 
ilerlemesini sağlamalıyız.”

“9 yaşındayım. Dans eğitimi 
alacaktım ama vazgeçtim, jim-

nastiği istedim. Beni buraya dedem 
getiriyor, götürüyor. Çünkü onun evi 
yakın. Buraya hiç para vermiyoruz. 
Salı ve Perşembe günleri olduğunda 
çok mutlu oluyorum çünkü jimnastik 

yapıyorum. Sepet hareketini yap-
makta hala zorlanıyorum ama bir 
gün yapacağım. En sevdiğim hareket 
kelebek. Öğretmenimizi çok seviyo-
rum. Bir gün onun gibi iyi bir öğret-
mek olabilirim, herkese jimnastik 
öğretebilirim.”

Tuana Tuğ

Dilan Aladağ (Antrenör)

Kayışdağı’nda oturuyor. Aynı 
mahallede yaşayan üç arkadaşıyla 
birlikte haftanın iki günü okula 
geldiklerini söylüyor. “Biz burada 
kendimizi savunmayı öğreniyoruz” 
diyor. Uzun uzun kavga etmenin 

Bir iki ayda büyük fark
Ataşehir Belediyesi’nin Yaz Okulu’nda bu yıl 191 
çocuk jimnastik eğitimi alıyor. Derslere başlayan 
öğrencilerin kısa sürede gösterdiği gelişim aileleri 
sevindiriyor. Henüz bir iki aydır jimnastik öğrenen 
çocuklar bu sürede o kadar esnek hale gelmişler ki 
görenler hayret ediyor.
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ne kadar yanlış olduğunu anlatıyor 
sonra.

Üst kata çıkıp jimnastik ders-
lerinin verildiği salona giriyoruz. 
Jimnastik eğitimini bu yıl 191 ço-
cuk alıyor. Çocukların yaptığı hare-

ketleri görseniz şaşırırsınız, bir-iki 
ay içinde öyle esnek hale gelmişler 
ki, gören inanamıyor. Basketbol 
dersleri ise voleybol eğitiminin ve-
rildiği alanda yapılıyor. Bu yıl 575 
Ataşehirli çocuk basketbol eğitimi 

alıyor. Hangi branşla ilgilenirlerse 
ilgilensinler, yaz okulu öğrencisi 
çocukların hepsi çok sağlıklı ve 
mutlu görünüyor. Belediyemiz kış 
sezonunda da yine çocuklara spor 
olanağı sunacak.

‘DÖVÜŞÜRKEN STRATEJI GELIŞTIRIYORLAR’

‘BEN KIRMIZIYI SEVIYORUM, O MORU’

    TEKVANDO   

“22 yıldır tekvando antrenörlüğü 
yapıyorum. Buradaki çocuklar 

arasında Avrupa’da derece yapmış 
olanlar bile var. Sadece bilme-
yenler değil, bilenler de geliyor, 
kendilerini geliştiriyor. Çocuklar 
küçük yaştan itibaren bu spora 
başladıklarında hayatları boyunca 
sürdürebilecekleri bir spor dalıyla 
tanışmış oluyor. Tekvando bizim 
ülkemizde çok seviliyor. Hem 
kendilerini savunmak için bu 
dersi alıyorlar hem de sağlıkları-
nı korumak adına dersleri takip 
ediyorlar. İki aydır buraya gelen 

çocuklar üzerlerindeki hamlı-
ğı hemen atıyor, çünkü burada 
öncelikle esnemeyi öğreniyorlar. 
Biz tekvandoyla birlikte onlara 
ilgilenebilecekleri başka spor 
dallarını da sunmuş oluyoruz. 
Ben olaya böyle bakıyorum. Her 
biri buradan çıkınca kendilerine 
olan özgüvenlerinin yükseldiği-
ni hissediyor. Küçük bir taktik 
verdiğimde hiçbiri onu unutmu-
yor. Dövüşürken o anda strateji 
geliştirmek zorundasınız. Bunu 
hayatlarının her alanında ileride 
kullanacaklarını henüz bilmiyor-
lar, ama öğrenecekler.”

Edanur ve Sedanur Bal ikiz kar-
deş. 15 yaşındalar. Üç yıl önce 

tekvando eğitimi almaya başlamış-
lar. Kısa sürede kendilerini o kadar 
geliştirmişler ki her ikisi de tekvan-
doda başarıdan başarıya koşuyor. 
Sedanur Bal, Yunanistan’daki 
Balkan Şampiyonası’nda birincilik, 
ikincilik ve bir de üçüncülük almış. 
Edanur’un ise iki birinciliği ve bir 
ikinciliği var. İkisi de Erenköy Kız 

Anadolu Lisesi’nde okuyor. Edanur 
kardeşiyle ilgili olarak “Birbirimize 
çok benzesek de aynı spora gö-
nül versek de aramızda ayrılıklar 
olabiliyor. Ben çorbayı çok seviyo-
rum, kardeşim tatlıyı. Ben kırmızıyı 
seviyorum, onun mor takıntısı var” 
diyor. İkisi de ileride beden eğitimi 
öğretmeni olmak istiyor ve aynı 
zamanda A Milli Tekvondo Takı-
mı’nda yer almayı hayal ediyor.

Edanur-Sedanur Bal

Murat Özkaya (Antrenör)
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SET ARKASI

Dizi yapımcılarının 
yeni gözdesi Ataşehir

Yakın tarihimizde milyonların 
gönlünde taht kurmuş birçok 
televizyon dizisi çekildiği 

semtlerle özdeşleşti, hatta bazıları o 
semtin havasını değiştirdi. Örneğin 
1980’lerin en meşhur dizilerinden 
Perihan Abla’nın çekildiği Kuz-
guncuk ve Bizimkiler’in çekildiği 
Suadiye, bu iki ünlü dizi sayesinde 
döneminin popüler semtleri hali-
ne geldiler. Ya da 1990’lı yıllarda 
Çengelköy’de çekilen Süper Baba 
ve Maltepe’de çekilen Mahalle-
nin Muhtarları bu semtlerden ayrı 
düşünülemez oldu. 2000’li yılların 
ilk yarısında semtiyle en çok özdeş-
leşen dizi ise herhalde Samatya’da 
çekilen İkinci Bahar’dı. Bu diziler ve 

Ataşehir’in
avantajları
Ataşehir geniş cadde-
leri, parkları ve sokak-
larıyla dizi ekiplerinin 
rahat çalışması için 
birçok avantaj sunuyor. 
Kamelya Parkı da dizi 
yapımcılarının gözde 
mekânlarından biri.

 Ataşehir son zamanlarda dizi çekimlerinin 
vazgeçilmez adresi haline geldi. Sokaklarda ünlü 

oyuncuların bir çekimine ya da sağa sola koşturan 
dizi çalışanlarına tanık olmak artık hiçbirimizi 

şaşırtmıyor. Ataşehir’i diziler için cazip kılan 
sebepleri dinlemek için ATV’nin sevilen dizisi 

Seviyor Sevmiyor’un Kamelya Parkı’ndaki 
setini ziyaret ettik.

ÇAĞLA GÜRSOY

26

daha başkaları çekildikleri semtlerin 
değerini arttırdılar, binlerce kişi bu 
dizilerin geçtiği mekanları görmek 
için bu semtleri ziyaret etti, sırf bu 
amaçla turlar düzenlendi.

Zamanla televizyon kanallarının 
sayısı ve dolayısıyla çekilen dizi 
sayısı da arttı. Dizi yapımcıları, 
tarihi semtlerle sınırlı kalmayıp yeni 
mekanlar keşfetmeye başladılar. 
Son dönemde yapımcıların gözdesi 
olan yerlerden biri de Ataşehir. 
İlçemizin parklarında sokaklarında 
ve caddelerinde dizi ve reklam film-
lerinin çekimine tanık olmak artık 
hiç şaşırtıcı değil.

Ataşehir’i yapımcılar için ca-
zip kılan yalnızca geniş caddeleri, 

görkemli binaları ve büyük yeşil 
alanları değil. Elbette bunlar da 
alınan kararlarda etkili ama çevrede 
yaşayanlarla dizi çalışanlarının ilişki-
si de çok önemli. Yapımcılar Ataşe-
hirlilerin ve Ataşehir Belediyesi’nin 
desteklerinden çok memnunlar.

ATV ekranlarında Çarşamba 
akşamları yayımlanan Seviyor 
Sevmiyor da Ataşehir’de çekilen 
dizilerden biri. Çocukluk aşkı olan 
bir çiftin yıllar sonra bir araya 
gelmesini ve çeşitli tesadüflerle 
birbirlerine yakınlaşmasını anlatan 
dizinin başrollerinde Zeynep Çam-
cı, Gökhan Alkan, Gonca Sarıyıl-
dız, Yiğit Kirazcı ve İpek Tenolcay 
yer alıyor. Yönetmen koltuğunda 
Yusuf Pirhasan’ın oturduğu Seviyor 
Sevmiyor’un senaryosu ise Hakan 
Bonomo ve Aksel Bonfil’e ait. 

Seviyor Sevmiyor, Ataşehir’in 
yalnızca bir yerinde değil pek çok 
yerinde çekiliyor. Biz, dizinin Kamel-
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Dizi yapımcılarının 
yeni gözdesi Ataşehir

ya Parkı’ndaki çekimlerine konuk 
olup yönetmen Yusuf Pirhasan ve 
oyuncu Yiğit Kirazcı’yla Ataşehir’de 
dizi çekmenin avantajlarını konuştuk. 

Kurtuluş Son Durak, Yusuf Der-
viş, Baba Candır gibi birçok dizinin 
yönetmenliğini yapan Yusuf Pirha-
san, Ataşehir’in görsel açıdan çok 
zengin bir yer olduğunu söylüyor. 
“Dizinin çekimlerini bazen plazalar-
da bazen parklarda bazen de geniş 
gösterişli caddelerinde gerçekleş-
tirebiliyoruz. Burası bize mekân 
açısından çok büyük avantajlar ve 
çeşitlilik sağlıyor. Aradığımız her 
türlü iç ve dış mekanı bulabiliyoruz 
burada” diyen Pirhasan, Ataşehir 
Belediyesi’ne de teşekkür edi-
yor: “Ataşehir Belediyesi burada 
rahatça çekim yapabilmemiz için 
ellerinden geleni yapıyor. Bu hem 
ince hem de çok zekice bir davra-
nış. Zekice çünkü biz burada çekim 
yaparken aynı zamanda Ataşehir’in 

tanıtımını yapmış oluyoruz. Hem 
belediyenin hem bölgede yaşayan-
ların pozitif tavrı ve desteği diziyi 
burada çekmemizin en önemli 
sebeplerinden birisi.”

Dizinin başrol oyuncularından 
Yiğit Kirazcı da Ataşehir’de çalış-
maktan çok memnun: “Ataşehir her 
şeyden önce sıcak geliyor bana. 
Özellikle parklarını çok seviyorum, 
geniş caddeleri ise semte ayrı bir 

hava katıyor. Dizinin burada çe-
kilmesi bizim için avantaj, çünkü 
insanlar samimi davranıyor.”

Kamelya Parkı’ndaki çekimler-
den ayrılmadan önce set çalışanla-
rıyla da sohbet ediyoruz. Onlar da 
burada çalışmaktan çok mutlular 
ve daha önce çekim yaptıkları bazı 
semtlerle karşılaştırdıkları Ataşe-
hir’i öve öve bitiremiyorlar. 

Geçmişte Yaprak Dökümü, Pis 
Yedili ve Medcezir ile Ataşehir’in 
mekanları evlerimize taşınmıştı. 
İlçemiz halen Seviyor Sevmiyor di-
zisinin yanı sıra Kara Sevda, Yüksek 
Sosyete, NO: 309, Eşkiya Dünyaya 
Hükümdar Olmaz, Hayatımın Aşkı 
gibi çok sayıda diziyi de ev sahipli-
ği yapıyor.

ATV’nin sevilen dizisi
Çekimleri Ataşehir’de yapılan dizilerden biri de 
ATV ekranlarında Çarşamba akşamları yayımla-
nan Seviyor Sevmiyor. Dizi, çocukluk aşkı olan 
bir çiftin yıllar sonra bir araya gelmesinin ilginç 
öyküsünü anlatıyor. Dizinin yönetmeni Yusuf 
Pirhasan (üstte solda) ve başrol oyuncularından 
Yiğit Kirazcı (altta sağdan ikinci) Ataşehir’de 
çalışmaktan çok memnun.



SET ARKASI

Dizi yapımcılarının 
yeni gözdesi Ataşehir
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televizyon dizisi çekildiği 

semtlerle özdeşleşti, hatta bazıları o 
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guncuk ve Bizimkiler’in çekildiği 
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Ataşehir’in
avantajları
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leri, parkları ve sokak-
larıyla dizi ekiplerinin 
rahat çalışması için 
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Seviyor Sevmiyor’un Kamelya Parkı’ndaki 
setini ziyaret ettik.
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Bir belediyenin çevreyi 
koruma konusunda ne 

kadar duyarlı ve başarılı 
olduğunu anlamak 

için bölgedeki yeşil 
alan miktarına ve bu 

alanların kalitesine, atık 
yönetimi ve geri dönüşüm 

sistemine, gürültü ve 
hava kirliliği miktarına, 
caddelerin, sokakların, 

kaldırımların, parkların, 
bahçelerin temizliğine 

bakmak yeterli. Rakamlar 
da gösteriyor ki, Ataşehir 

Belediyesi bu konuda 
iyi sınav veren yerel 

yönetimlerden biri. Çevre 
duyarlılığı konusunda 
çok sayıda ödüle layık 

görülen ve yurt çapında 
yaygınlaşan mavi kapak 

kampanyasını başlatmak 
gibi çeşitli ilklere imza 

atan Ataşehir Belediyesi, 
yedi yıl gibi kısa bir 

sürede Türkiye’deki tüm 
belediyelere örnek olacak 

işler yaptı. 

BELEDİYE VATANDAŞ EL ELE

Ataşehir neden, nasıl 
bu kadar temiz?

Burası ‘Yeşil Nokta’
Ataşehir’in bazı alanlarına yerleştirilen Yeşil Nokta konteynerlerinde 
dokuz farklı atık toplama grubu bulunuyor (altta). Belediyenin 320 
yeraltı atık konteyneri düzenli olarak dezenfekte ediliyor (üstte). 
Geçen sene hizmete açılan Meriç Caddesi Parkı (sağda).

MURAT ZAFER
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ÇEVRE

Ataşehir neden, nasıl 
bu kadar temiz?

Türkiye’de insanların çevreyle 
ilgili duyarlılıkları geçmişle 
karşılaştırılamayacak kadar 

gelişmiş durumda. Büyüyen çevre 
sorunlarının insan yaşamı üzerinde-
ki etkilerinin gün geçtikçe artması 
ve daha görünür olması, daha 
çok insanın çevreye duyarlı hale 
gelmesine sebep oldu. Bu durum 
yalnızca insanlar için değil kurumlar 
için de geçerli. Bugün ülkemizde 

çevreyi korumak, çevre sorunlarını 
önlemek ve gidermek için çalışan 
çok sayıda kurum ve kuruluş var. 
Bunların başında da elbette beledi-
yeler geliyor. 

Ataşehir Belediyesi bu konu-
da çok iyi sınav veren yerel yö-
netimlerden biri. Birazdan daha 
detaylı değineceğimiz gibi, çevre 
duyarlılığı konusunda çok sayıda 
ödüle layık görülen ve yurt çapında 

yaygınlaşan mavi kapak kampan-
yasını başlatmak gibi çeşitli ilklere 
imza atan Ataşehir Belediyesi, yedi 
yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’deki 
tüm belediyelere örnek olacak işler 
yaptı. 

Elbette belediyenin tüm birim-
leri çevreyi korumak için çabalıyor 
ama temel faaliyet alanları çevre 
korumayla daha doğrudan bağlan-
tılı olan üç birim var belediyede: 
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başlıyor. Bugün Ataşehir’in tüm 
mahallelerinde süpürgeci diye tabir 
edilen temizlik elemanlarına rastla-
mak mümkün, zira 17 mahalledeki 
yaklaşık 1770 cadde ve sokak her 
gün düzenli olarak toplam 223 
süpürgeci ile süpürülüyor, arazöz 
ve süpürge araçları ile periyodik 

Çevre onlardan soruluyor
Ataşehir Belediyesi’nin çevreyle doğrudan 
bağlantılı üç biriminin yöneticisi: Temizlik İşleri 
Müdürü Mehmet Ali Çağnış, Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürü Ayten Kartal ve Park ve Bahçeler 
Müdürü İrfan Birinci.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ve Temizlik İşleri Müdürlüğü. Biz de 
Ataşehir Belediyesi’nde bu faaliyet-
lerin nasıl yürüdüğünü anlamak için 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü 
Ayten Kartal, Park ve Bahçeler Mü-
dürü İrfan Birinci ve Temizlik İşleri 
Müdürü Mehmet Ali Çağnış’la bir 
araya geldik. 

İlk sözü alan Ayten Kartal, 
öncelikle belediyenin bütünlüklü 
çalışmasının önemini  anlatıyor: 
“Eğer bir belediyenin çevre vizyo-
nu yetersizse, yani çevre duyarlılığı 
tüm birimlerine yayılmamışsa kişi-
sel çabaların ya da birkaç birimin 
yaptıklarının hiçbir önemi olmaz. 
Ataşehir Belediyesi’nin ve başka-
nımızın çok net bir duruşu var bu 
konuda. Belediyemizin tavrını gös-
teren en iyi örnek, Ataşehir’in arazi 
fiyatları en yüksek olan yerlerindeki 
büyük park alanlarıdır. Her beledi-
ye yapmaz bunu.”

Parklar konusu açılınca Park ve 
Bahçeler Müdürü İrfan Birinci’ye 
dönüyoruz. Birinci, Ataşehir Beledi-
yesi’nin kurulduğu günden bu yana 
yaptıklarını anlatmaya başlıyor. Bazı 
mahallelerdeki imar sorunları hal-
lolduktan sonra Ataşehir’in yepyeni 
parklara kavuşacağının müjdesini 

de veren Birinci, “2009’da park 
sayımız 171’di, şimdi 220. Ama 
şuna da dikkatinizi çekmek isterim, 
sözünü ettiğim 171 parkın çoğu 
çok kötü durumdaydı. Onları elden 
geçirmek ve yenilemek de nere-
deyse bir parkı sıfırdan yapmak 
kadar büyük çaba gerektirdi” diyor.

2009’da Ataşehir Belediyesi 
kurulduğundan sonra nelerin değiş-
tiğini Temizlik İşleri Müdürü Meh-
met Ali Çağnış’a da soruyoruz. Çok 
şeyin değiştiğini söyleyen Çağnış, 
anlatmaya sokakların temizliğinden 
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olarak yıkanıyor. Eskiden birçok 
mahalle bu imkandan tamamen 
yoksunken, bazı mahallelerde yapı-
lan çalışmalar yetersizmiş. Çağnış, 
buna örnek olarak da bugün 25 
süpürgecinin çalıştığı İçerenköy’de 
2009 yılında yalnızca altı süpürgeci-
nin çalışmasını gösteriyor.

Evsel atıkların toplanmasıyla 
ilgili de pek çok şeyin değiştiğini 
söylüyor Çağnış:

“Üsküdar ilçesinden gelen 
Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahalle-
lerinde o dönemde sadece Pazar-
tesi, Çarşamba ve Cuma günleri 
evsel atık toplanırken, vatandaşlar 
atıklarını haftanın dört günü evle-
rinde muhafaza etmek zorundaydı. 
Ümraniye ilçesinden gelen Mustafa 
Kemal, Aşık Veysel, Yeni Çamlıca, 
Yenişehir, Mevlana ve Mimar Sinan 
mahallelerinde ise günaşırı atık 
toplanıyordu. Biz 17 mahallemizde 
de evsel atıkları her gün toplamaya 
başladık. Ayrıca eskisinden farklı 
olarak işyerlerinin ve insan sirkü-
lasyonunun yoğun olduğu tüm ana 

arterlerimizde ring araçlarımız ile 
belli saatlerde atıkları topluyoruz.”

Ataşehir’in bazı cadde ve 
sokaklarında diğer ilçelerin aksine 
hiç çöp konteyneri görmeyişimizin 
sebebini de Çağnış’tan dinliyoruz: 
“2009 yılında 10 mahallemizde 
vatandaşlar çöplerini yer çöpü 
diye tabir ettiğimiz şekilde poşet-
lerle evlerinin önüne çıkarırdı. Bu 

çok önemli bir kirlilik kaynağıydı. 
Geldiğimiz günden itibaren hemen 
hemen tüm sokak cadde kesişim-
lerine konteynerler koyduk. Daha 
da önemlisi, özellikle yer çöpü 
alışkanlığı olan mahallelerimizden 
başlayarak yeraltı konteynerleri 
yerleştirmeye başladık. Şu anda 
dünyada bilinen en modern evsel 
atık toplama sistemi olarak kabul 

Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 
24 saat ve üç vardiya esasına göre çalışan perso-

neli, ayda yaklaşık 14 bin ton evsel atık ve 1500 
ton hafriyat topluyor. 

‘Sağlıklı, yaşanabilir bir
çevre için çalışıyoruz’

     ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ AYTEN KARTAL     

“Müdürlüğümüzün temel amacını, 
ilçemizde çevrenin korunmasını 

sağlamak, çevre kirliliğini önlemek 
ve gidermek için çalışmak diye 
özetleyebiliriz. Bu hedef doğrultu-
sunda çeşitli projeler geliştiriyor, 
denetim ve kontroller yapıyoruz. 
Önemli görevlerimizden birisi de, 
eğitim ve bilgilendirme çalışmala-
rıyla, kampanyalarla vatandaşları-
mızın çevre bilincini arttırmak.

Yaptığımız çalışmaların iki 
temel ayağı var. Birincisi geri 
dönüşüm ve atık yönetimiyle 
ilgili. Ambalaj atıklarının, atık pil 
ve akümülatörlerin, atık motor 

yağlarının, bitkisel atık yağların, 
elektronik atıkların, plastik kapak 
ve ömrünü tamamlamış lastiklerin 
toplanması bizim sorumluluğu-
muzda. Bunun için kendi ekiple-
rimiz dışında birlikte çalıştığımız 
lisanslı şirketler de var.

Müdürlüğümüzün ikinci temel 
faaliyeti ise çevresel gürültünün 
ölçülmesi ve yönetimi, görsel kirli-
liğin ve hava kirliliğinin önlenme-
si, su kirliliği kontrolü konularında 
çalışmalar yapmak ve hem ofisleri-
mizdeki hem sahadaki ekiplerimiz-
le vatandaşlarımızın istek, öneri ve 
şikayetlerini değerlendirmek.”
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başlıyor. Bugün Ataşehir’in tüm 
mahallelerinde süpürgeci diye tabir 
edilen temizlik elemanlarına rastla-
mak mümkün, zira 17 mahalledeki 
yaklaşık 1770 cadde ve sokak her 
gün düzenli olarak toplam 223 
süpürgeci ile süpürülüyor, arazöz 
ve süpürge araçları ile periyodik 

Çevre onlardan soruluyor
Ataşehir Belediyesi’nin çevreyle doğrudan 
bağlantılı üç biriminin yöneticisi: Temizlik İşleri 
Müdürü Mehmet Ali Çağnış, Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürü Ayten Kartal ve Park ve Bahçeler 
Müdürü İrfan Birinci.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ve Temizlik İşleri Müdürlüğü. Biz de 
Ataşehir Belediyesi’nde bu faaliyet-
lerin nasıl yürüdüğünü anlamak için 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü 
Ayten Kartal, Park ve Bahçeler Mü-
dürü İrfan Birinci ve Temizlik İşleri 
Müdürü Mehmet Ali Çağnış’la bir 
araya geldik. 

İlk sözü alan Ayten Kartal, 
öncelikle belediyenin bütünlüklü 
çalışmasının önemini  anlatıyor: 
“Eğer bir belediyenin çevre vizyo-
nu yetersizse, yani çevre duyarlılığı 
tüm birimlerine yayılmamışsa kişi-
sel çabaların ya da birkaç birimin 
yaptıklarının hiçbir önemi olmaz. 
Ataşehir Belediyesi’nin ve başka-
nımızın çok net bir duruşu var bu 
konuda. Belediyemizin tavrını gös-
teren en iyi örnek, Ataşehir’in arazi 
fiyatları en yüksek olan yerlerindeki 
büyük park alanlarıdır. Her beledi-
ye yapmaz bunu.”

Parklar konusu açılınca Park ve 
Bahçeler Müdürü İrfan Birinci’ye 
dönüyoruz. Birinci, Ataşehir Beledi-
yesi’nin kurulduğu günden bu yana 
yaptıklarını anlatmaya başlıyor. Bazı 
mahallelerdeki imar sorunları hal-
lolduktan sonra Ataşehir’in yepyeni 
parklara kavuşacağının müjdesini 

de veren Birinci, “2009’da park 
sayımız 171’di, şimdi 220. Ama 
şuna da dikkatinizi çekmek isterim, 
sözünü ettiğim 171 parkın çoğu 
çok kötü durumdaydı. Onları elden 
geçirmek ve yenilemek de nere-
deyse bir parkı sıfırdan yapmak 
kadar büyük çaba gerektirdi” diyor.

2009’da Ataşehir Belediyesi 
kurulduğundan sonra nelerin değiş-
tiğini Temizlik İşleri Müdürü Meh-
met Ali Çağnış’a da soruyoruz. Çok 
şeyin değiştiğini söyleyen Çağnış, 
anlatmaya sokakların temizliğinden 
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olarak yıkanıyor. Eskiden birçok 
mahalle bu imkandan tamamen 
yoksunken, bazı mahallelerde yapı-
lan çalışmalar yetersizmiş. Çağnış, 
buna örnek olarak da bugün 25 
süpürgecinin çalıştığı İçerenköy’de 
2009 yılında yalnızca altı süpürgeci-
nin çalışmasını gösteriyor.

Evsel atıkların toplanmasıyla 
ilgili de pek çok şeyin değiştiğini 
söylüyor Çağnış:

“Üsküdar ilçesinden gelen 
Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahalle-
lerinde o dönemde sadece Pazar-
tesi, Çarşamba ve Cuma günleri 
evsel atık toplanırken, vatandaşlar 
atıklarını haftanın dört günü evle-
rinde muhafaza etmek zorundaydı. 
Ümraniye ilçesinden gelen Mustafa 
Kemal, Aşık Veysel, Yeni Çamlıca, 
Yenişehir, Mevlana ve Mimar Sinan 
mahallelerinde ise günaşırı atık 
toplanıyordu. Biz 17 mahallemizde 
de evsel atıkları her gün toplamaya 
başladık. Ayrıca eskisinden farklı 
olarak işyerlerinin ve insan sirkü-
lasyonunun yoğun olduğu tüm ana 

arterlerimizde ring araçlarımız ile 
belli saatlerde atıkları topluyoruz.”

Ataşehir’in bazı cadde ve 
sokaklarında diğer ilçelerin aksine 
hiç çöp konteyneri görmeyişimizin 
sebebini de Çağnış’tan dinliyoruz: 
“2009 yılında 10 mahallemizde 
vatandaşlar çöplerini yer çöpü 
diye tabir ettiğimiz şekilde poşet-
lerle evlerinin önüne çıkarırdı. Bu 

çok önemli bir kirlilik kaynağıydı. 
Geldiğimiz günden itibaren hemen 
hemen tüm sokak cadde kesişim-
lerine konteynerler koyduk. Daha 
da önemlisi, özellikle yer çöpü 
alışkanlığı olan mahallelerimizden 
başlayarak yeraltı konteynerleri 
yerleştirmeye başladık. Şu anda 
dünyada bilinen en modern evsel 
atık toplama sistemi olarak kabul 

Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 
24 saat ve üç vardiya esasına göre çalışan perso-

neli, ayda yaklaşık 14 bin ton evsel atık ve 1500 
ton hafriyat topluyor. 

‘Sağlıklı, yaşanabilir bir
çevre için çalışıyoruz’

     ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ AYTEN KARTAL     

“Müdürlüğümüzün temel amacını, 
ilçemizde çevrenin korunmasını 

sağlamak, çevre kirliliğini önlemek 
ve gidermek için çalışmak diye 
özetleyebiliriz. Bu hedef doğrultu-
sunda çeşitli projeler geliştiriyor, 
denetim ve kontroller yapıyoruz. 
Önemli görevlerimizden birisi de, 
eğitim ve bilgilendirme çalışmala-
rıyla, kampanyalarla vatandaşları-
mızın çevre bilincini arttırmak.

Yaptığımız çalışmaların iki 
temel ayağı var. Birincisi geri 
dönüşüm ve atık yönetimiyle 
ilgili. Ambalaj atıklarının, atık pil 
ve akümülatörlerin, atık motor 

yağlarının, bitkisel atık yağların, 
elektronik atıkların, plastik kapak 
ve ömrünü tamamlamış lastiklerin 
toplanması bizim sorumluluğu-
muzda. Bunun için kendi ekiple-
rimiz dışında birlikte çalıştığımız 
lisanslı şirketler de var.

Müdürlüğümüzün ikinci temel 
faaliyeti ise çevresel gürültünün 
ölçülmesi ve yönetimi, görsel kirli-
liğin ve hava kirliliğinin önlenme-
si, su kirliliği kontrolü konularında 
çalışmalar yapmak ve hem ofisleri-
mizdeki hem sahadaki ekiplerimiz-
le vatandaşlarımızın istek, öneri ve 
şikayetlerini değerlendirmek.”
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edilen yeraltı konteynerleri, hem 
koku oluşturmuyor hem de görsel 
kirliliğe yol açmıyor. Yeraltında du-
ran atıkları daha sonra çok amaçlı 
özel çöp araçlarıyla topluyoruz. Bu 
sistem Türkiye’de çok yeni. Ataşe-
hir Belediyesi olarak 320 adet ye-
raltı konteynerimiz var. Bu da top-
lam atık sistemimizin yüzde 20’si 
demek. Hedefimiz üç yıl içinde bu 
rakamı yüzde 40’a çıkarmak.”

Atık toplama bahsi açılmışken 
söz geri dönüşüm meselesine 
geliyor. Ataşehir Belediyesi’nde 
geri dönüşüm, Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürü Ayten Kartal’ın 
sorumluluğunda. Kartal konunun 
önemine dikkat çekmek için bazı 
rakamlar veriyor önce: “Aslında 
geri dönüşebilen atıklarla ilgili 
saatlerce konuşmak mümkün. O 
derece önemli ve herkes tarafın-
dan bilinmesi gereken bir konu. 
Örneğin camı ele alalım. Cam, 
neredeyse yüzde 100 oranında geri 
dönüşebilmektedir. Metal de geri 
dönüşebilen bir üründür. Bir ton 
metal atığın geri dönüştürülmesi 
sonucunda 1300 kg ham madde 
tasarrufu sağlanır. Ya da başka bir 
örnek vereyim, bir ton kullanıl-
mış kâğıt atığının geri dönüşümü 
sonucunda, 16 adet yetişmiş çam 
ağacı ve 85 metrekarelik ormanlık 
alan tahrip edilmeyecektir. Bir litre 
atık yağı geri dönüştürürsek tam 
bir milyon litre suyun kirlenmesini 
engellemiş oluruz.”

Ataşehir Belediyesi geri dönü-
şümde epey mesafe almış. 2010 
yılının tamamında toplanan ambalaj 
atığı miktarı 2016’nın ilk yedi ayın-
da toplananla eşit. Elektronik atıkta 
ise 2010 yılı ile 2015 yılı arasında 
sekiz kat fark var. 2010’da 700 kilo 
elektronik atık toplanırken, 2015 
yılında bu miktar 5.78 tona fırlamış. 
Bitkisel atık yağda da durum farklı 
değil. Toplanan atık bitkisel yağ 
miktarı  2010 yılında 108 ton iken 
yalnızca 2016’nın ilk yedi ayında 
188 ton olmuş. 

Elbette belediyeler ya da diğer 
kurum ve kuruluşlar istediği kadar 
uğraşsın, çevreyi koruma ve kirliliği 

‘İlçemizin yeşil alan miktarı
yedi yılda iki kattan fazla arttı’

    PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ İRFAN BİRİNCİ   

“Park ve Bahçeler Müdürlü-
ğü’nün görevlerini, sağlıklı ve 

sürdürülebilir bir çevre oluş-
turmaya katkı sağlamak için, 
ilçedeki mevcut park, bahçe ve 
yeşil alanların nicelik ve niteliğini 
zenginleştirip, doğaya olan ilgi ve 
sevginin arttırılmasını sağlamak 
ve kültürel faaliyetlerle bütün-
leştirmek için gerekli çalışmaları 
yapmak diye özetleyebiliriz. 

Belediyemizin kurulduğu 2009 
yılında mevcut yeşil alan miktarı-
mız  398 bin metrekareydi. Bugün 
850 bin metrekare yeşil alanımız 

var. Yani iki kattan fazla artış sağla-
mışız. Parklarımızın ve yeşil alanla-
rımızın bitkisel dokusunu destek-
lemek amacıyla ağaçlandırmanın 
dışında her yıl yaklaşık iki milyon 
mevsimlik çiçek dikimi yaptık.

Aynı zamanda, bu parklarda 
koşu ve bisiklet parkuru; basket-
bol, futbol ve tenis sahaları ile 
kaykay pistleri gibi spor alanları 
inşa etmek. Amfi tiyatro, gölet, 
süs havuzu, piknik ve evcil hayvan 
gezdirme alanları, kameriyeler 
gibi diğer sosyal ve estetik ihtiyaç-
ları gidermek de bizim görevimiz.”

engelleme çalışmalarına vatandaş 
katkısı sağlanmazsa başarılı olmak 
imkansız. Sözgelimi geri dönüşümün 
daha da başarılı olması için hepimi-
zin evde ayrıştırmayı öğrenmemiz ve 
alışkanlık haline getirmemiz gereki-
yor. Ambalaj atıkları ve geri dönüşe-
bilecek diğer atıklar evlerde ayrıştır-
maya başlanırsa sorun büyük oranda 
çözülmüş oluyor. Tabii bu yalnızca 
alışkanlık değil, bir bilinç meselesi.

Ayten Kartal da belediye olarak 
en önemli görevlerinden birinin bi-
linç oluşturmak olduğunu söylüyor:  

“Bizim çevre konusundaki bilinç-
lendirme çalışmalarında en büyük 
hedef kitlemiz çocuklar ve kadınlar. 
Çünkü kadınlar ve çocuklar öğren-
meye daha açık. Öğrenip davra-
nışlarını değiştiriyorlar. Erkeklerin 
davranış alışkanlıklarını değiştir-
mek daha zor. Bir çocuğa bir şey 
öğrettiğiniz zaman gidip annesine, 
babasına, kardeşine anlatıyor. Ya 
da çocuklu bir kadın faydalı bir şey 
öğrendiyse, çocuğuna da öğret-
meye çabalıyor. Özellikle kadın ve 
çocukları teşvik etmek için birçok 
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kampanya yapıyoruz ve ödül veri-
yoruz. Çevre konusunda en önemli 
şey vatandaşı bilinçlendirmek ve 
sorunu kaynağında yok etmektir.”

Vatandaşlarla iletişim konusun-
da Park ve Bahçeler Müdürü İrfan 
Birinci’nin de söyleyecekleri var. 
“Bizim işimiz park yapmakla bitmi-
yor, düzenli bakımlarını da yapmak 
zorundayız. Bakımsız duran bir 
yerle ilgili genelde şikayet olmaz, 
vatandaş oradan ümidini kesmiştir 
zaten. Ama düzenli bakım yaparsa-
nız vatandaş daha dikkatli olmaya 
başlar. Bir aksaklık gördüğünde be-
lediyeyi arar, şikayet eder. Hizmet 
olmasa şikayet edeceği bir şey de 
yoktur, bu nedenle bu tarz şikayet-
ler geldiğinde bizler mutlu oluruz” 
diyen Birinci, sadece kendi sorum-
luluk alanlarındaki parklarla ilgilen-
mediklerini, vatandaşlardan gelen 
talepler doğrultusunda ve eldeki 
imkanlar ölçüsünde Ataşehir’deki 
okullar, ibadethaneler, hastane ve 
sağlık ocağı gibi kurumların bahçe-
lerinde de yeşillendirme çalışmaları 
yaptıklarını ve bank, ahşap masa 
gibi bahçe donatı ekipmanları koy-
duklarını söylüyor.

Atık toplamanın
en temiz yolu
Şu anda dünyada bilinen en 
modern evsel atık toplama 
sistemi olarak kabul edilen 
yeraltı konteynerleri, hem koku 
oluşturmuyor hem de görsel 
kirliliğe yol açmıyor. Ataşehir 
Belediyesi’nin 320 adet yeraltı 
konteyneri var. Bu da belediye-
nin toplam atık sisteminin yüzde 
20’si anlamına geliyor.

“Ayda yaklaşık
14 bin ton evsel
atık topluyoruz”

    TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ MEHMET ALİ ÇAĞNIŞ   

“Ataşehir ilçemiz 2009’da dört 
ayrı ilçeden 17 mahallenin bir-

leştirilmesiyle oluşturuldu. Farklı 
ilçelerden gelen mahallelerdeki 
atık toplama ve genel temizlik 
alışkanlıkları elbette farklılık 
gösteriyordu. Biz belediye olarak 
kısa sürede belli bir standart 
oluşturduk.

Müdürlüğümüzün görevlerini 
kısaca evsel atıkların toplanması, 
cadde ve sokakların makine ve 
elle süpürülmesi, pazar yerlerinin 
yıkanıp temizlenmesi, konteyner-
lerin tamir ve bakımı, ev tadilat-
larından çıkan hafriyat atıkları 
ile eski eşyaların toplanması, 
elektrik trafolarının boyanarak 
dekoratif giydirilmesi, tretuvar 
bordür taşlarının boyanması diye 
sıralayabiliriz.

Bu işlemleri yaklaşık 550 per-
sonel, 50 adet çeşitli temizlik araç 
ve ekipmanı ile üç vardiya 24 saat 
esasına göre çalışarak yapıyoruz. 
17 mahallemizde günde ortalama 
455 ton evsel atık ve 50 tona yakın 
moloz cinsi tadilat malzemesi ve 
eski eşya toplamaktayız. Bu da 
ayda yaklaşık olarak 14 bin ton 
evsel atık ve 1500 ton hafriyat 
atığına tekabül ediyor.”
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edilen yeraltı konteynerleri, hem 
koku oluşturmuyor hem de görsel 
kirliliğe yol açmıyor. Yeraltında du-
ran atıkları daha sonra çok amaçlı 
özel çöp araçlarıyla topluyoruz. Bu 
sistem Türkiye’de çok yeni. Ataşe-
hir Belediyesi olarak 320 adet ye-
raltı konteynerimiz var. Bu da top-
lam atık sistemimizin yüzde 20’si 
demek. Hedefimiz üç yıl içinde bu 
rakamı yüzde 40’a çıkarmak.”

Atık toplama bahsi açılmışken 
söz geri dönüşüm meselesine 
geliyor. Ataşehir Belediyesi’nde 
geri dönüşüm, Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürü Ayten Kartal’ın 
sorumluluğunda. Kartal konunun 
önemine dikkat çekmek için bazı 
rakamlar veriyor önce: “Aslında 
geri dönüşebilen atıklarla ilgili 
saatlerce konuşmak mümkün. O 
derece önemli ve herkes tarafın-
dan bilinmesi gereken bir konu. 
Örneğin camı ele alalım. Cam, 
neredeyse yüzde 100 oranında geri 
dönüşebilmektedir. Metal de geri 
dönüşebilen bir üründür. Bir ton 
metal atığın geri dönüştürülmesi 
sonucunda 1300 kg ham madde 
tasarrufu sağlanır. Ya da başka bir 
örnek vereyim, bir ton kullanıl-
mış kâğıt atığının geri dönüşümü 
sonucunda, 16 adet yetişmiş çam 
ağacı ve 85 metrekarelik ormanlık 
alan tahrip edilmeyecektir. Bir litre 
atık yağı geri dönüştürürsek tam 
bir milyon litre suyun kirlenmesini 
engellemiş oluruz.”

Ataşehir Belediyesi geri dönü-
şümde epey mesafe almış. 2010 
yılının tamamında toplanan ambalaj 
atığı miktarı 2016’nın ilk yedi ayın-
da toplananla eşit. Elektronik atıkta 
ise 2010 yılı ile 2015 yılı arasında 
sekiz kat fark var. 2010’da 700 kilo 
elektronik atık toplanırken, 2015 
yılında bu miktar 5.78 tona fırlamış. 
Bitkisel atık yağda da durum farklı 
değil. Toplanan atık bitkisel yağ 
miktarı  2010 yılında 108 ton iken 
yalnızca 2016’nın ilk yedi ayında 
188 ton olmuş. 

Elbette belediyeler ya da diğer 
kurum ve kuruluşlar istediği kadar 
uğraşsın, çevreyi koruma ve kirliliği 

‘İlçemizin yeşil alan miktarı
yedi yılda iki kattan fazla arttı’

    PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ İRFAN BİRİNCİ   

“Park ve Bahçeler Müdürlü-
ğü’nün görevlerini, sağlıklı ve 

sürdürülebilir bir çevre oluş-
turmaya katkı sağlamak için, 
ilçedeki mevcut park, bahçe ve 
yeşil alanların nicelik ve niteliğini 
zenginleştirip, doğaya olan ilgi ve 
sevginin arttırılmasını sağlamak 
ve kültürel faaliyetlerle bütün-
leştirmek için gerekli çalışmaları 
yapmak diye özetleyebiliriz. 

Belediyemizin kurulduğu 2009 
yılında mevcut yeşil alan miktarı-
mız  398 bin metrekareydi. Bugün 
850 bin metrekare yeşil alanımız 

var. Yani iki kattan fazla artış sağla-
mışız. Parklarımızın ve yeşil alanla-
rımızın bitkisel dokusunu destek-
lemek amacıyla ağaçlandırmanın 
dışında her yıl yaklaşık iki milyon 
mevsimlik çiçek dikimi yaptık.

Aynı zamanda, bu parklarda 
koşu ve bisiklet parkuru; basket-
bol, futbol ve tenis sahaları ile 
kaykay pistleri gibi spor alanları 
inşa etmek. Amfi tiyatro, gölet, 
süs havuzu, piknik ve evcil hayvan 
gezdirme alanları, kameriyeler 
gibi diğer sosyal ve estetik ihtiyaç-
ları gidermek de bizim görevimiz.”

engelleme çalışmalarına vatandaş 
katkısı sağlanmazsa başarılı olmak 
imkansız. Sözgelimi geri dönüşümün 
daha da başarılı olması için hepimi-
zin evde ayrıştırmayı öğrenmemiz ve 
alışkanlık haline getirmemiz gereki-
yor. Ambalaj atıkları ve geri dönüşe-
bilecek diğer atıklar evlerde ayrıştır-
maya başlanırsa sorun büyük oranda 
çözülmüş oluyor. Tabii bu yalnızca 
alışkanlık değil, bir bilinç meselesi.

Ayten Kartal da belediye olarak 
en önemli görevlerinden birinin bi-
linç oluşturmak olduğunu söylüyor:  

“Bizim çevre konusundaki bilinç-
lendirme çalışmalarında en büyük 
hedef kitlemiz çocuklar ve kadınlar. 
Çünkü kadınlar ve çocuklar öğren-
meye daha açık. Öğrenip davra-
nışlarını değiştiriyorlar. Erkeklerin 
davranış alışkanlıklarını değiştir-
mek daha zor. Bir çocuğa bir şey 
öğrettiğiniz zaman gidip annesine, 
babasına, kardeşine anlatıyor. Ya 
da çocuklu bir kadın faydalı bir şey 
öğrendiyse, çocuğuna da öğret-
meye çabalıyor. Özellikle kadın ve 
çocukları teşvik etmek için birçok 
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kampanya yapıyoruz ve ödül veri-
yoruz. Çevre konusunda en önemli 
şey vatandaşı bilinçlendirmek ve 
sorunu kaynağında yok etmektir.”

Vatandaşlarla iletişim konusun-
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yerle ilgili genelde şikayet olmaz, 
vatandaş oradan ümidini kesmiştir 
zaten. Ama düzenli bakım yaparsa-
nız vatandaş daha dikkatli olmaya 
başlar. Bir aksaklık gördüğünde be-
lediyeyi arar, şikayet eder. Hizmet 
olmasa şikayet edeceği bir şey de 
yoktur, bu nedenle bu tarz şikayet-
ler geldiğinde bizler mutlu oluruz” 
diyen Birinci, sadece kendi sorum-
luluk alanlarındaki parklarla ilgilen-
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imkanlar ölçüsünde Ataşehir’deki 
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lerinde de yeşillendirme çalışmaları 
yaptıklarını ve bank, ahşap masa 
gibi bahçe donatı ekipmanları koy-
duklarını söylüyor.

Atık toplamanın
en temiz yolu
Şu anda dünyada bilinen en 
modern evsel atık toplama 
sistemi olarak kabul edilen 
yeraltı konteynerleri, hem koku 
oluşturmuyor hem de görsel 
kirliliğe yol açmıyor. Ataşehir 
Belediyesi’nin 320 adet yeraltı 
konteyneri var. Bu da belediye-
nin toplam atık sisteminin yüzde 
20’si anlamına geliyor.

“Ayda yaklaşık
14 bin ton evsel
atık topluyoruz”

    TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ MEHMET ALİ ÇAĞNIŞ   

“Ataşehir ilçemiz 2009’da dört 
ayrı ilçeden 17 mahallenin bir-

leştirilmesiyle oluşturuldu. Farklı 
ilçelerden gelen mahallelerdeki 
atık toplama ve genel temizlik 
alışkanlıkları elbette farklılık 
gösteriyordu. Biz belediye olarak 
kısa sürede belli bir standart 
oluşturduk.

Müdürlüğümüzün görevlerini 
kısaca evsel atıkların toplanması, 
cadde ve sokakların makine ve 
elle süpürülmesi, pazar yerlerinin 
yıkanıp temizlenmesi, konteyner-
lerin tamir ve bakımı, ev tadilat-
larından çıkan hafriyat atıkları 
ile eski eşyaların toplanması, 
elektrik trafolarının boyanarak 
dekoratif giydirilmesi, tretuvar 
bordür taşlarının boyanması diye 
sıralayabiliriz.

Bu işlemleri yaklaşık 550 per-
sonel, 50 adet çeşitli temizlik araç 
ve ekipmanı ile üç vardiya 24 saat 
esasına göre çalışarak yapıyoruz. 
17 mahallemizde günde ortalama 
455 ton evsel atık ve 50 tona yakın 
moloz cinsi tadilat malzemesi ve 
eski eşya toplamaktayız. Bu da 
ayda yaklaşık olarak 14 bin ton 
evsel atık ve 1500 ton hafriyat 
atığına tekabül ediyor.”
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Ve sohbet dönüp dolaşıp Ata-
şehir Belediyesi’nin aldığı çevre 
ödüllerine geliyor. Temizlik İşleri 
Müdürü Mehmet Ali Çağnış, İstan-
bul Üniversitesi tarafından yapılan 
“İstanbul Vatandaş Karnesi Projesi” 
kapsamında Ataşehir Belediyesi’nin 
Kent Temizliği ve Çevre Sağlığı Hiz-
metlerinde 2013 yılında İstanbul’un 
en başarılı belediyesi seçildiğini 
hatırlatıyor. 

Ayten Kartal da metal içecek 
kutularının bisiklete dönüştürüldü-
ğü “Kutu Kutu Bisiklet Kampanya-
sı”nın  Marmara Belediyeler Birliği 
Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri 
kapsamında Çevre ve Altyapı Kate-
gorisi’nde ikinci olduğunu anlatı-
yor. Ataşehir Belediyesi, geçen yıl 

ise en çok atık pil toplayan beledi-
ye olmuş. 

2010 yılında hem engelli va-
tandaşlara destek olmak hem de 
doğada 400 yıl gibi uzun bir sürede 
yok olan plastik kapakları (halk 
arasında mavi kapak olarak bilini-
yor) geri dönüşüme kazandırmayı 
amaçlayan “Ataşehir Tane Tane 
Kapak Topluyor Adım Adım Engel-
leri Aşıyor” sloganlı kampanya da 
Galatasaray Üniversitesi tarafından 
2010 yılı en önemli sosyal sorumlu-
luk projesi ödülünü, 2011 Haziran 
ayında Marmara Belediyeler Birliği 
tarafından düzenlenen “Örnek 
Belediyecilik Projesi” yarışmasında 
da “Çevre ve Altyapı Projeleri” 
kategorisinde jüri özel ödülünü 

almıştı. Bilindiği gibi, Ataşehir’de 
başlatılan bu kampanya daha sonra 
bütün Türkiye’ye yayılmıştı.

Ataşehir Belediyesi’nin çevre 
faaliyetlerini yürüten birim müdür-
leriyle söyleşimizin ardından, plastik 
kapak toplama kampanyasını 2 
Nisan 2010’da başlatan Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi’nin düşüncele-
rini öğrenmek istiyoruz. Şöyle diyor 
Başkan İlgezdi: “Başlattığımız kam-
panyanın tüm ülkeye yayılması ve 
halkın bu kampanyayı sahiplenmesi 
bizi gururlandırıyor. Kampanyayı 
bu yıl yeniden hareketlendireceğiz. 
Artık Batı ülkelerindeki gibi bizim 
insanlarımız da hayattaki en büyük 
ödülün sağlıklı yaşam ve temiz bir 
çevre olduğunu anlamış durumda. 
Biz de belediyemizin bütün birimle-
riyle çevrenin korunmasını, kirliliğin 
önlenmesini sağlayarak yaşanabilir 
ve gelecek nesillere aktarılabilecek 
sağlıklı bir çevre oluşturmak için 
çalışıyoruz. Çevre bilincini yaygınlaş-
tırmak için çalışmaya, yeni kampan-
yalar yapmaya devam edeceğiz. 
Ataşehir Belediyesi 2009’da kurul-
duğundan bugüne çok mesafe aldık, 
ama daha yapacak çok işimiz var.”

Haydi geri dönüşüme
Geri dönüşüme büyük önem veren Ataşehir Bele-
diyesi bu konuda başarılı kampanyalara imza attı. 
Plastik atıklarının geri dönüşümünden elde edilen 
gelirle sokak hayvanlarına yuva yapılması projesi 
de bunlardan biriydi (solda). Sağdaki fotoğrafta 
ise bir ambalaj atığı kumbarası görülüyor. 
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30 AĞUSTOS NEDEN 
BU KADAR 
ÖNEMLİ?

Mustafa Kemal’in askeri dehasının 
bir ürünü olan Büyük Taarruz zaferle 
sonuçlanmasa neler olabileceğini 
düşünmek bile korkunç. Türkiye’nin 
kurtuluşu ve bağımsızlığı, bu savaşın 
sonucuna bağlıydı. Siviliyle askeriyle 
aylardır hazırlık yapan Türk tarafı 30 
Ağustos 1922’de kesin bir galibiyet 
elde edince Yunan işgali altındaki 
Batı Anadolu kentleri birer birer 
kurtarıldı, düşman ordusu neredeyse 
yok edildi. Kurtuluş Savaşı’nın 
kazanıldığını kesinleştiren bu zafer, 
Türk halkının erkeği kadını, askeri 
sivili, yediden yetmişe tek yürek 
olduğunda neler yapabileceğini yedi 
düvele göstermişti.

BÜYÜK TAARRUZ’UN 94’ÜNCÜ YILI

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 
26 Ağustos 1922 sabahı Afyon Kocatepe’de

DERLEYEN: SEZAİ TİKİZ
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Kurtuluş Savaşı esas olarak 
beş ana muharebeden 
oluşur. Bunlardan Birin-

ci ve İkinci İnönü Muharebeleri, 
Yunanlıların keşif taarruzu niteli-
ğindedir ve ordumuzun zaferiyle 
sonuçlanmıştır. Kütahya-Eskişehir 
Muharebelerinde ise Yunan tarafı 
üstün gelmiştir. Ardından başlayan 
ve Başkomutan Mustafa Kemal 
Paşa tarafından bizzat yönetilen 23 
Ağustos – 13 Eylül 1921 tarihleri 
arasındaki Sakarya Meydan Savaşı 
ve 30 Ağustos 1922’de tamamla-
nan Büyük Taarruz ise kesin zaferle 
sonuçlanmıştır. 

Sakarya Meydan Muharebesi’n-
de elde edilen zafer hem Türk or-
dusu hem halkı arasında büyük bir 
moral kaynağı olmuştu. Bozguna 
uğrayarak geri çekilen Yunan ordu-
su ise elde ettiği Batı Anadolu’yu 
elinde tutmak, savaşı uzatmak, 
siyasi ihtilaflardan güç almak ve 
gelmesi muhtemel Türk saldırılarını 
iyi hazırlanmış savunma mevzilerin-
de kırarak zafere ulaşmak düşünce-
siyle Eskişehir – Seyitgazi - Afyon 
bölgesine yerleşmişti.

Anadolu’da bulunan Yunan 
Ordusu defedilmeden Türkiye’nin 
kurtuluşu ve bağımsızlığını kazan-
ması mümkün değildi. Sakarya 
Savaşı’nın getirdiği yüksek moralle, 
herkes tek yürek olmuş canla başla 
çalışmaya başlamıştı. 

Orduda, cephe gerisinde su-
baylar için kurslar açılıyor, birlik-
lere gece savaş kabiliyeti verecek 
eğitimler yaptırılıyordu. Ayrıca 
silahlar, uçaklar ve kamyonlar elden 
geçiriliyordu. 

30 AĞUSTOS NEDEN 
BU KADAR 
ÖNEMLİ?
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Savaşın kaderini Türk süvarileri belirledi
     TARİH YAZAN KAHRAMANLAR    

Büyük Taarruz’dan önce düş-
man ordusunun iki büyük 

kuvvetli grubu Afyon-Dumlupınar 
arasında ve Eskişehir bölgesinde 
bulunuyordu. Sağ tarafı Menderes 
havalisindeki kuvvetler, sol tarafı 
İznik Gölü çevresindeki kuvvetler-
le koruyorlardı. 

Mustafa Kemal Paşa’nın pla-
nında V. Süvari Kolordusu’nun 
önemli bir görevi vardı. Bu birlik, 
Türk piyadesi düşman cephesini 
yardıktan sonra Yunan hatlarının 
gerisine sarkacak, irtibat ve ikmal 
yollarını kesecekti.

Süvariler 24 Ağustos akşamı 
Sandıklı civarında toplandılar. 
Afyon’a giden yolun doğu yamaç-
ları, Tınaztepe’ye doğru düşman 
tarafından çok kuvvetli tutulmuştu. 
Yunan hatlarının gerisine sark-
mak için tek seçenek, Ahır Dağları 
geçitlerindeki dar patikalardan Sin-
canlı Ovası’na uzanan, epey vakit 
kaybettirecek bir güzergahtı. 

Ancak sürpriz gelişme oldu ve 
Yunan işgali altındaki Tokuşlar 
köyünden Haydar Ağa adında bir 
vatansever, çok kuvvetli tutulduğu 
sanılan geçitlerin Yunan askerle-
ri tarafından gündüzleri kontrol 
edildiğini, geceleri boş bırakıldı-
ğını bildirdi. Hemen keşif yapıldı, 
bilgi doğruydu. Bunun üzerine 
hemen o gece bu güzergahtan 
köylülerin rehberliğinde geçerek 
düşmanın sağ kanat gerisine inme, 

yani arkadan kuşatma 
kararı alındı. Bu kararla 
birlikte süvariler savaşa 
beklenmedik şekilde ilk 
anlardan itibaren dahil 
oldu ve Büyük Taar-
ruz’un kaderi önemli 
ölçüde değişti.

Ertesi sabah çarpış-
malar yeni başlamışken, 
Yunan kuvvetleri birdenbire arkala-
rında Türk süvarisini görünce şoke 
oldu. Yunan kuvvetleri ondan sonra 
bir daha toparlanamadı. Vatansever 
bir köylüden gelen bir istihbarat 
işleri bir anda kolaylaştırmış, düş-
manın zaafını hemen değerlendiren 
parlak komutanlar hızlı bir karar 
alarak savaşın kaderini belirlemişti. 

Düşmanı İzmir’e kovaladılar
Fahrettin Paşa komutasındaki V. Süvari Kolor-
dusu’nun vatansever köylülerin kılavuzluğun-
da geçtikleri bölgenin bir kesitinin bugünkü 
hali. Savaşın kaderi bu bölgede değişti 
diyebiliriz (en üstteki fotoğraf). Beklenmedik 
şekilde savaşın ilk gününden itibaren çatışma-
lara katılan süvari birlikleri, Büyük Taarruz 
sonuçlandıktan sonra da düşmanı İzmir’e 
kadar kovaladı.
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Siviller de boş durmuyordu. 
Ayakkabı ustaları kısıtlı imkanlarla 
cephedeki askerler için ayakkabı 
ve yemeni imal ediyordu.  Derme 
çatma kurulan birkaç dikimevin-
de ve evlerde kadınlar askerlerin 
çamaşırını, giyeceğini dikiyordu. 
Ankara’da süvari kışlasından boz-
ma silah fabrikasında mermi yapan 
çocuklara rastlanmaktaydı. Erkek-
ler cephede olduğu için nakliye için 
hayati önemdeki demiryollarının 
tamiri de kadınlara kalmıştı. 

Başkomutan Mustafa Kemal de 
harıl harıl Yunan ordusunu Anado-
lu’dan söküp atacak hamle üzerin-
de çalışıyordu. 1922 yılının Haziran 
ayında, bir büyük saldırı yapılması-
na karar verdi. 28 Temmuz 1922’de 
kafasındaki büyük saldırı planını 
açıkladığı Akşehir’deki toplantıda 
taarruz kararı kesinleştirildi. 

Mustafa Kemal, kararını “Or-
dumuz düşmanın İzmir ile irtibatını 
kesmek ve büyük kısmını kuşata-
rak imha etmek maksadı ile Afyon 
güneybatısında toplanacak, baskın 
tarzında kuzeye doğru taarruz 
edecektir” diye tebliğ etti. Bundan 
sonra herkes büyük taarruz için 
hazırlanmaya başladı. 

Büyük komutanlar, en iyi büyük 
kararlarda anlaşılır diye boşuna 
söylenmemiştir. Topyekûn saldı-
rı kararı çok riskliydi ve alınacak 
yenilgi Türk ordusunun yok olma-
sı anlamına gelebilirdi. Mustafa 
Kemal dışında başka bir komutanın 
bu kararı alabileceği şüphelidir. 

6 Ağustos’ta resmi emir yayım-
landı ve 25 Ağustos’ta birlikler ha-
rekete geçti. 26 Ağustos’ta yoğun 
topçu ateşi başladı. Günler süren 
saldırılar sırasında Yunan kuvvetleri 
büyük kayıp verdiler. Ve nihayet 
hepimizin kaderini değiştiren 30 
Ağustos günü geldi çattı. Mustafa 
Kemal, sabah 10.00’da I. Ordu ka-

rargâhına gelerek, kuşatma altında-
ki Yunan kuvvetlerinin imhası emri-
ni verdi. Yaklaşık 12 saat sonra son 
Yunan direnişi de kırılmıştı. Bundan 
sonra Yunan ordusu kaçmaya, Türk 
ordusu Mustafa Kemal’in “Ordular 
ilk hedefiniz Akdeniz, ileri!” emriyle 
kovalamaya başladı. 

Şehirlerimizin art arda kurtuluş 
haberleri geliyordu. Afyon, daha 27 
Ağustos’ta Yunan işgalinden kur-
tulmuştu. 30 Ağustos’ta Kütahya, 
1 Eylül’de Uşak, 2 Eylül’de Eskişe-
hir, 6 Eylül’de Balıkesir, 9 Eylül’de 
İzmir, 11 Eylül’de Bursa’nın kurtuluş 
haberleri geldi. 

Artık 1919’da başlayan Kurtuluş 
Savaşı’nın zaferle sonuçlandığı ke-
sinleşmişti. 150 bin kilometrekare-
lik bir alanın 14 günde kurtarılması 
ve düşman ordusunun neredeyse 
yok edilmesi dünya savaş tarihine 

geçecek kadar önemli bir askeri 
başarıdır. 

Bu zafer, Türk tarafının Lozan’da 
toplanan barış konferansına önemli 
bir diplomatik avantajla katılmasını 
sağladı. Eğer taarruz olmasa ve ba-
şarıya ulaşmasa Yunan ordusu büyük 
olasılıkla İzmir’e çekilecek, Lozan’da 
Yunanlıların İzmir’le ilgili talepleri 
pazarlık konusu olabilecekti. 

En önemlisi de, bir halk yediden 
yetmişe, erkeği kadını, askeri sivili 
tek yürek olarak neler yapabilece-
ğini yedi düvele göstermiş oluyor-
du. O nedenle, Büyük Taaarruz’un 
sonuçlandığı gün, 30 Ağustos Türk 
halkının Zafer Bayramı oldu. 

Başkomutan’ın cesur kararı
Büyük komutanlar, en iyi büyük kararlarda anlaşılır 
diye boşuna söylenmemiştir. Mustafa Kemal dışında 
başka bir komutanın çok riskli ve cesaret gerektiren 
Büyük Taarruz kararını alabileceği şüphelidir. 
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Savaşın kaderini Türk süvarileri belirledi
     TARİH YAZAN KAHRAMANLAR    

Büyük Taarruz’dan önce düş-
man ordusunun iki büyük 

kuvvetli grubu Afyon-Dumlupınar 
arasında ve Eskişehir bölgesinde 
bulunuyordu. Sağ tarafı Menderes 
havalisindeki kuvvetler, sol tarafı 
İznik Gölü çevresindeki kuvvetler-
le koruyorlardı. 

Mustafa Kemal Paşa’nın pla-
nında V. Süvari Kolordusu’nun 
önemli bir görevi vardı. Bu birlik, 
Türk piyadesi düşman cephesini 
yardıktan sonra Yunan hatlarının 
gerisine sarkacak, irtibat ve ikmal 
yollarını kesecekti.

Süvariler 24 Ağustos akşamı 
Sandıklı civarında toplandılar. 
Afyon’a giden yolun doğu yamaç-
ları, Tınaztepe’ye doğru düşman 
tarafından çok kuvvetli tutulmuştu. 
Yunan hatlarının gerisine sark-
mak için tek seçenek, Ahır Dağları 
geçitlerindeki dar patikalardan Sin-
canlı Ovası’na uzanan, epey vakit 
kaybettirecek bir güzergahtı. 

Ancak sürpriz gelişme oldu ve 
Yunan işgali altındaki Tokuşlar 
köyünden Haydar Ağa adında bir 
vatansever, çok kuvvetli tutulduğu 
sanılan geçitlerin Yunan askerle-
ri tarafından gündüzleri kontrol 
edildiğini, geceleri boş bırakıldı-
ğını bildirdi. Hemen keşif yapıldı, 
bilgi doğruydu. Bunun üzerine 
hemen o gece bu güzergahtan 
köylülerin rehberliğinde geçerek 
düşmanın sağ kanat gerisine inme, 

yani arkadan kuşatma 
kararı alındı. Bu kararla 
birlikte süvariler savaşa 
beklenmedik şekilde ilk 
anlardan itibaren dahil 
oldu ve Büyük Taar-
ruz’un kaderi önemli 
ölçüde değişti.

Ertesi sabah çarpış-
malar yeni başlamışken, 
Yunan kuvvetleri birdenbire arkala-
rında Türk süvarisini görünce şoke 
oldu. Yunan kuvvetleri ondan sonra 
bir daha toparlanamadı. Vatansever 
bir köylüden gelen bir istihbarat 
işleri bir anda kolaylaştırmış, düş-
manın zaafını hemen değerlendiren 
parlak komutanlar hızlı bir karar 
alarak savaşın kaderini belirlemişti. 

Düşmanı İzmir’e kovaladılar
Fahrettin Paşa komutasındaki V. Süvari Kolor-
dusu’nun vatansever köylülerin kılavuzluğun-
da geçtikleri bölgenin bir kesitinin bugünkü 
hali. Savaşın kaderi bu bölgede değişti 
diyebiliriz (en üstteki fotoğraf). Beklenmedik 
şekilde savaşın ilk gününden itibaren çatışma-
lara katılan süvari birlikleri, Büyük Taarruz 
sonuçlandıktan sonra da düşmanı İzmir’e 
kadar kovaladı.
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Siviller de boş durmuyordu. 
Ayakkabı ustaları kısıtlı imkanlarla 
cephedeki askerler için ayakkabı 
ve yemeni imal ediyordu.  Derme 
çatma kurulan birkaç dikimevin-
de ve evlerde kadınlar askerlerin 
çamaşırını, giyeceğini dikiyordu. 
Ankara’da süvari kışlasından boz-
ma silah fabrikasında mermi yapan 
çocuklara rastlanmaktaydı. Erkek-
ler cephede olduğu için nakliye için 
hayati önemdeki demiryollarının 
tamiri de kadınlara kalmıştı. 

Başkomutan Mustafa Kemal de 
harıl harıl Yunan ordusunu Anado-
lu’dan söküp atacak hamle üzerin-
de çalışıyordu. 1922 yılının Haziran 
ayında, bir büyük saldırı yapılması-
na karar verdi. 28 Temmuz 1922’de 
kafasındaki büyük saldırı planını 
açıkladığı Akşehir’deki toplantıda 
taarruz kararı kesinleştirildi. 

Mustafa Kemal, kararını “Or-
dumuz düşmanın İzmir ile irtibatını 
kesmek ve büyük kısmını kuşata-
rak imha etmek maksadı ile Afyon 
güneybatısında toplanacak, baskın 
tarzında kuzeye doğru taarruz 
edecektir” diye tebliğ etti. Bundan 
sonra herkes büyük taarruz için 
hazırlanmaya başladı. 

Büyük komutanlar, en iyi büyük 
kararlarda anlaşılır diye boşuna 
söylenmemiştir. Topyekûn saldı-
rı kararı çok riskliydi ve alınacak 
yenilgi Türk ordusunun yok olma-
sı anlamına gelebilirdi. Mustafa 
Kemal dışında başka bir komutanın 
bu kararı alabileceği şüphelidir. 

6 Ağustos’ta resmi emir yayım-
landı ve 25 Ağustos’ta birlikler ha-
rekete geçti. 26 Ağustos’ta yoğun 
topçu ateşi başladı. Günler süren 
saldırılar sırasında Yunan kuvvetleri 
büyük kayıp verdiler. Ve nihayet 
hepimizin kaderini değiştiren 30 
Ağustos günü geldi çattı. Mustafa 
Kemal, sabah 10.00’da I. Ordu ka-

rargâhına gelerek, kuşatma altında-
ki Yunan kuvvetlerinin imhası emri-
ni verdi. Yaklaşık 12 saat sonra son 
Yunan direnişi de kırılmıştı. Bundan 
sonra Yunan ordusu kaçmaya, Türk 
ordusu Mustafa Kemal’in “Ordular 
ilk hedefiniz Akdeniz, ileri!” emriyle 
kovalamaya başladı. 

Şehirlerimizin art arda kurtuluş 
haberleri geliyordu. Afyon, daha 27 
Ağustos’ta Yunan işgalinden kur-
tulmuştu. 30 Ağustos’ta Kütahya, 
1 Eylül’de Uşak, 2 Eylül’de Eskişe-
hir, 6 Eylül’de Balıkesir, 9 Eylül’de 
İzmir, 11 Eylül’de Bursa’nın kurtuluş 
haberleri geldi. 

Artık 1919’da başlayan Kurtuluş 
Savaşı’nın zaferle sonuçlandığı ke-
sinleşmişti. 150 bin kilometrekare-
lik bir alanın 14 günde kurtarılması 
ve düşman ordusunun neredeyse 
yok edilmesi dünya savaş tarihine 

geçecek kadar önemli bir askeri 
başarıdır. 

Bu zafer, Türk tarafının Lozan’da 
toplanan barış konferansına önemli 
bir diplomatik avantajla katılmasını 
sağladı. Eğer taarruz olmasa ve ba-
şarıya ulaşmasa Yunan ordusu büyük 
olasılıkla İzmir’e çekilecek, Lozan’da 
Yunanlıların İzmir’le ilgili talepleri 
pazarlık konusu olabilecekti. 

En önemlisi de, bir halk yediden 
yetmişe, erkeği kadını, askeri sivili 
tek yürek olarak neler yapabilece-
ğini yedi düvele göstermiş oluyor-
du. O nedenle, Büyük Taaarruz’un 
sonuçlandığı gün, 30 Ağustos Türk 
halkının Zafer Bayramı oldu. 

Başkomutan’ın cesur kararı
Büyük komutanlar, en iyi büyük kararlarda anlaşılır 
diye boşuna söylenmemiştir. Mustafa Kemal dışında 
başka bir komutanın çok riskli ve cesaret gerektiren 
Büyük Taarruz kararını alabileceği şüphelidir. 
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TÜRK-YUNAN
KARŞILAŞTIRMASI

1. Birlikler yorgun, moraller düşük-
tü. Komuta kademesi birlik içinde 
değildi.
2. Yunan ordusu işgal planı yap-
mıştı ama meydan muharebesi ile 
sonuçlanacak bir savunma planı 
yoktu.
3. Yunanlılar kuzeyden güneye top-
lam 136 km’lik tüm cephe hattını 
savunmak istiyordu. Halbuki “her 
yeri korumak isteyen hiçbir yeri 
koruyamaz”dı.
4. Başkomutan, muharebeleri 
İzmir’den sevk ve idareye çalışı-
yordu. Cephede olan bitene vâkıf 
değildi, yerinde kararlar veremedi, 
emirleri gecikti veya uygulanması
mümkün olmayan emirler verdi.

TÜRK TARAFI 
NEDEN KAZANDI?

YUNAN TARAFI 
NEDEN KAYBETTİ?

Türk süvarileri düşmanın arkasına sızmaya ça-
lışıp, topçu birlikleri Yunan mevzilerini aralıksız 
döverken piyadeler de hücum için siperlerde 
sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.  

Dünya savaş tarihine geçen büyük bir başarı olan 
Büyük Taarruz’un gidişatını ve sonucunu pek 
çok şey etkiledi. Her şeyden önce moral güç Türk 
ordusundaydı. Ayrıca Yunan ordusunun bir meydan 
muharebesi planı ve hazırlığı da yoktu.

Kaynakça
1-Talat Turhan, 30 Ağustos Türk İstiklal Harbi’nde 
Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 
İleri Yayınları, 2004
2-Gürsel Göncü, Büyük Taarruz’un Nal Sesleri, 
#tarih dergisi, Ağustos 2011

3-Nurdoğan Taçalan, Ege’de Kurtuluş Savaşı Başlarken, 
Bilgi Yayınları, 2007
4-Faruk Çil, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı, Altın Kitaplar, 2012
Fotoğraflar: #tarih dergisi, Akşehir Müzesi Arşivi, Sezai Tikiz 
kişisel arşivi

1. Birlikler düzenli, moral ve eğitim-
leri yüksekti. Askerî güç, Yunan-
lılarla aşağı yukarı aynı seviyeye 
getirilmişti.
2. Harekat çok iyi planlandı. Mus-
tafa Kemal, kuvvetlerinin büyük 
kısmını kesin netice alınacak yerde 
yoğunlaştırarak yaptığı baskın 
tarzında yarma taarruzu ile Yunan 
kuvvetlerini dağıttı.
3. Süvarilerin batıdan yaptığı sarma
harekatı, Yunanlıları paniğe sevketti.
4. II. Ordu’nun doğudan gerçek-
leştirdiği tespit taarruzu Yunan 
kuvvetlerinin asıl muharebe alanını 
desteklemesini önledi.
5. Türk ordusunun takip hızı, Yunan
kuvvetlerinin geri çekilme hızından 
fazlaydı.
6. Başkomutan baştan itibaren 
sıcak muharebe hattında 
bulundu, doğrudan emirler 
verdi ve harekatı 
bizzat yönetti.
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TÜRK-YUNAN
KARŞILAŞTIRMASI

1. Birlikler yorgun, moraller düşük-
tü. Komuta kademesi birlik içinde 
değildi.
2. Yunan ordusu işgal planı yap-
mıştı ama meydan muharebesi ile 
sonuçlanacak bir savunma planı 
yoktu.
3. Yunanlılar kuzeyden güneye top-
lam 136 km’lik tüm cephe hattını 
savunmak istiyordu. Halbuki “her 
yeri korumak isteyen hiçbir yeri 
koruyamaz”dı.
4. Başkomutan, muharebeleri 
İzmir’den sevk ve idareye çalışı-
yordu. Cephede olan bitene vâkıf 
değildi, yerinde kararlar veremedi, 
emirleri gecikti veya uygulanması
mümkün olmayan emirler verdi.

TÜRK TARAFI 
NEDEN KAZANDI?

YUNAN TARAFI 
NEDEN KAYBETTİ?

Türk süvarileri düşmanın arkasına sızmaya ça-
lışıp, topçu birlikleri Yunan mevzilerini aralıksız 
döverken piyadeler de hücum için siperlerde 
sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.  

Dünya savaş tarihine geçen büyük bir başarı olan 
Büyük Taarruz’un gidişatını ve sonucunu pek 
çok şey etkiledi. Her şeyden önce moral güç Türk 
ordusundaydı. Ayrıca Yunan ordusunun bir meydan 
muharebesi planı ve hazırlığı da yoktu.

Kaynakça
1-Talat Turhan, 30 Ağustos Türk İstiklal Harbi’nde 
Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 
İleri Yayınları, 2004
2-Gürsel Göncü, Büyük Taarruz’un Nal Sesleri, 
#tarih dergisi, Ağustos 2011

3-Nurdoğan Taçalan, Ege’de Kurtuluş Savaşı Başlarken, 
Bilgi Yayınları, 2007
4-Faruk Çil, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı, Altın Kitaplar, 2012
Fotoğraflar: #tarih dergisi, Akşehir Müzesi Arşivi, Sezai Tikiz 
kişisel arşivi

1. Birlikler düzenli, moral ve eğitim-
leri yüksekti. Askerî güç, Yunan-
lılarla aşağı yukarı aynı seviyeye 
getirilmişti.
2. Harekat çok iyi planlandı. Mus-
tafa Kemal, kuvvetlerinin büyük 
kısmını kesin netice alınacak yerde 
yoğunlaştırarak yaptığı baskın 
tarzında yarma taarruzu ile Yunan 
kuvvetlerini dağıttı.
3. Süvarilerin batıdan yaptığı sarma
harekatı, Yunanlıları paniğe sevketti.
4. II. Ordu’nun doğudan gerçek-
leştirdiği tespit taarruzu Yunan 
kuvvetlerinin asıl muharebe alanını 
desteklemesini önledi.
5. Türk ordusunun takip hızı, Yunan
kuvvetlerinin geri çekilme hızından 
fazlaydı.
6. Başkomutan baştan itibaren 
sıcak muharebe hattında 
bulundu, doğrudan emirler 
verdi ve harekatı 
bizzat yönetti.
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GENÇLERİN 
 HAYALLERİNİN  

 VE İDEALLERİNİN
 YOL ARKADAŞIYIZ

GENÇLİK MERKEZİGENÇLİK MERKEZİ

42

Ataşehir Belediyesi tarafından iki yıl önce açılan Ferhatpaşa Gençlik 
Merkezi, ilçede yaşayan gençlerin kendilerini birçok alanda geliştirme 
fırsatına sahip olduğu, geleceğe hazırlandığı bir yer. Merkez, 
üniversite sınavlarına hazırlananları yetiştiriyor, bunu yaparken 
sanatın farklı branşlarında düzenlediği atölye çalışmalarıyla onlara 
yeni ufuklar sunuyor. Gençlik merkezi sayesinde hayatları değişen 
gençlerle konuştuk.

Ferhatpaşa Gençlik Merkezi 
ekonomik durumu iyi olma-
yan, geleceğini şekillendirir-

ken zorlanan gençlerin adeta umut 
kapısı. Her daim hareketli, cıvıl cıvıl 
bir yer. Ataşehir’de yaşayan ve üni-
versiteye hazırlanan gençlerin etüd 
ve ders desteği aldıkları merkez 
gençleri sadece sınavlara hazırlamı-

yor, onlara bambaşka dünyalar da 
sunuyor. Gençler burada sınav-
lara hazırlanırken bağlama, gitar, 
piyano, keman, şan, halk oyunları, 
tiyatro ve sinema alanlarında da 
sanat eğitimleri alıyor. Öğrencilerin 
eğitim hayatlarına destek sağlayan 
merkezde fotoğrafçılık, sinema, 
belgesel, satranç gibi kulüp faali-

yetleri de yürütülüyor. Merkezde 
gençlerin hem öğrenip hem de eğ-
lenmeleri için masa tenisi, langırt, 
dart, tabu oyunlarına yönelik hobi 
sınıfları da var. Gençlik Merkezi'ne 
kayıt yaptırmak isteyen Ataşehirli 
gençler, nüfus cüzdanı fotokopisi 
ve vesikalık fotoğrafları ile gelerek, 
burada dolduracakları formdan 
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GENÇLERİN 
 HAYALLERİNİN  

 VE İDEALLERİNİN
 YOL ARKADAŞIYIZ

GENÇLİK MERKEZİGENÇLİK MERKEZİ

42

Ataşehir Belediyesi tarafından iki yıl önce açılan Ferhatpaşa Gençlik 
Merkezi, ilçede yaşayan gençlerin kendilerini birçok alanda geliştirme 
fırsatına sahip olduğu, geleceğe hazırlandığı bir yer. Merkez, 
üniversite sınavlarına hazırlananları yetiştiriyor, bunu yaparken 
sanatın farklı branşlarında düzenlediği atölye çalışmalarıyla onlara 
yeni ufuklar sunuyor. Gençlik merkezi sayesinde hayatları değişen 
gençlerle konuştuk.

Ferhatpaşa Gençlik Merkezi 
ekonomik durumu iyi olma-
yan, geleceğini şekillendirir-

ken zorlanan gençlerin adeta umut 
kapısı. Her daim hareketli, cıvıl cıvıl 
bir yer. Ataşehir’de yaşayan ve üni-
versiteye hazırlanan gençlerin etüd 
ve ders desteği aldıkları merkez 
gençleri sadece sınavlara hazırlamı-

yor, onlara bambaşka dünyalar da 
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sonra eğitim almaya başlayabiliyor.
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sosyal destek, eğitim ve sanat 
atölyeleri olmak üzere üç birimden 
oluşuyor. Sosyal destek biriminde 
bir psikolog, bir sosyolog ve bir 
de kariyer danışmanı var. Sanat 
atölyesinde ise dans pisti, sine-
ma salonu, fotoğraf ve drama 
atölyeleri bulunuyor. Merkezin 
Proje Koordinatörü Atalay Eren, 
sanat atölyesinde geçen yıl 560 
öğrencinin eğitim gördüğünü, 
bu sayının umduklarının üzerinde 
olduğunu söylüyor. Eren, “Sinema 
atölyemiz inanılmaz aktif çalışıyor. 
Gençlerimiz kısa filmler çekiyorlar, 
yarışmalara katılıyor, bir şeyleri 
başardıkça onların yanına yeni 
gençler ekleniyor. Fotoğraf atöl-
yesindeki çocuklarımız da ustalaştı 
artık. İstanbul’un farklı yerlerinde 
sergiler açma imkanını buldular. 
Üç dans grubumuz var. Onlar da 
birçok etkinlikte yer alıyor, gösteri-
ler düzenliyor” diyor. Eren, tiyatro 
grubuna katılan gençlerin de çok 

güzel işlere imza attıklarını belirti-
yor. Gençlerin oynadıkları oyunların 
defalarca sahnelendiğini anlatan 
Eren, “Sanat atölyesine kıymet 
veriyoruz. Biz onlara kıymet ver-
dikçe onlar da her geçen gün daha 
güzel işlere imzalarını atıyor” diyor. 
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’nin 
eğitim biriminin de çok başarılı 
bir sezon geçirdiğini anlatan Eren, 
“Gençlerimiz bu yılki YGS sınavın-
da yüzde 91 başarı elde ettiler. Bu, 
birçok özel okulun yapamadığı bir 
şey. 300 öğrencimiz YGS’de barajı 
geçti” şeklinde konuşuyor.

19 yaşındaki Özlem Tazecan, 
burayı evi gibi görenlerden biri. İki 
yıldır Ferhatpaşa Gençlik Merke-
zi’nden faydalanıyor. Üniversiteye 
hazırlık dersleri için merkeze gelip 
gitmeye başlarken fotoğrafçılık 
atölyesinin ilgisini çektiğini anla-
tan Tazecan, “Her gün uyandıktan 
sonra buraya geliyorum. Sanki 
ikinci ailemin yanına gidiyor gibi 
hissediyorum. Gençlik merke-
zi, yedi ayda fotoğrafçılıkla ilgili 
hemen her şeyi öğrendiğim bir yer 
oldu. Bununla da kalmadı, dört de 
sergi düzenledik” diyor. Tazecan, 
buradaki eğitmenlerin de ortamın 
da çok iyi olduğundan bahsediyor: 
“Bize çocuklarıymışız gibi dav-
ranıyorlar. Buradan üniversiteyi 
kazandığımda ayrılacağım için çok 
üzülüyorum. Çünkü çok seviyorum. 
Merkeze gelmeden önce derslerim 
kötüydü, şimdi daha iyi. Ablam 
da buraya gelmişti, üniversiteyi 
gençlik merkezi sayesinde kazandı. 
Şimdi çalışma ekonomisi bölümün-
de okuyor. Kardeşlerimi de buraya 
yollayacağım.” 

Sena Nurguloğlu 19 yaşında. 
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’nde 
hem üniversite sınavlarına hazırlanı-
yor hem de fotoğrafçılık atölyesine 
gidiyor. Nurguloğlu, fotoğrafçı-
lığı çok sevdiğinden bahsediyor: 
“Umarım grafik tasarım bölümüne 
girebilirim. Ancak hayatımdan 
fotoğrafçılığı da çıkarmak istemiyo-
rum. Ben sokak fotoğrafçılığını çok 
seviyorum. Sokaktaki insan hallerini 
fotoğraflamak hoşuma gidiyor. 

Bir gün ünlü bir sokak fotoğrafçısı 
olmak istiyorum.”

18 yaşındaki Altan Kaya, 
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’ne 
mahalledeki arkadaşlarının ısrarı 
üzerine gelmiş, dans etmeyi hiç 
hayal etmezken kendini bir anda 
dans atölyesinde bulmuş: “Daha 
önce dansın bana göre olmadığını 
düşünüyordum. Zaman içinde o 
kadar çok sevdim ki, dans benim 
için matematik kadar değerli oldu.” 
Kaya, Ataşehir Belediyesi’ni temsil 
ederek birçok gösteride de yer 
almış. Dans atölyesinin yanı sıra iki 
yıldır üniversiteye hazırlık için çeşitli 
eğitimler alıyor. Ne kadar zaman 
geçerse geçsin Ferhatpaşa Eğitim 
Merkezi’ni ve buradaki hatırala-
rını hiçbir zaman unutmayacağını 
söylüyor: “Gençlik Merkezi saye-
sinde Ferhatpaşa canlandı. Burası 
olmasaydı ben parklarda, orada 
burada insanları rahatsız eden, kah-
vede kağıt oynayan boş bir insan 
olabilirdim. İyi ki buraya gelmişim 
diyorum.”

Altan Kaya’yı dans atölyesine 
ikna eden Samet Avcı 19 yaşında. 
Avcı aynı zamanda futbol da oynu-
yor, kalecilik yapıyor. Kaleciliğin ve 
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dansın uyumlu olduğuna inanıyor: 
“Dans atölyesine bir yıldır gelip 
gidiyorum. Burada modern dans, 
salsa, zumba yapıyoruz. Yaptığı-
mız dans figürlerinin kaleciliğimde 
çok faydasını görüyorum.” Avcı, 
atölyeye geldiği ilk günlerde dans 
hareketlerinde bayağı zorlanmış, 
zamanla alışmış. Şimdi atölyede 
dans eden üç erkekten biri. Birçok 

gösteriye katılmış, ailesinin gururu 
olduğunu söylüyor. Dans etmenin 
dışında aynı yerde üniversite sınav-
larına da hazırlanıyor. 

Oğuzhan Yıldırım 20 yaşında. 
İki yıldır katıldığı tiyatro ve sinema 
atölyesinin en aktif gençlerinden 
biri. Çocukluğunda dizi oyuncusu 
olmayı, sahneye çıkmayı çok iste-
miş. İlerleyen zamanlarda tiyatro 
eğitimi almayı kafasına koymuş 
ancak ekonomik durumu buna 
müsaade etmemiş: “İyi bir eğitim 
almam için çok para gerekiyordu. 
Ama durumumuz pek iyi değildi. 
Evime beş dakikalık mesafedeki 
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’nde 
ücretsiz tiyatro eğitiminin verildi-
ğini öğrendim. Hemen merkeze 
yazıldım.” Yıldırım işin inceliklerini 
öğrendikten sonra Fabrika Sanat 
Tiyatrosu’na geçmiş. Şimdi burada 
bütün oyunların rejisini yapıyor 
ve hikayesinin devamını şöyle 
anlatıyor: “Sadece tiyatro değil, 
hayatımda sinema da var. Sinema 
atölyesine başladıktan sonra daha 
önce hiçbir deneyimim olmamasına 
rağmen elime aldığım kamerayla 
bizim gençlik merkezinin tanıtım 
videosunu hazırladım. Arkadaş-
larımla birlikte bir sürü kısa film 
çektik. ‘Hayat Yeniden’ adlı proje 
ile ödül aldım. İki engelli arkada-

şımız vardı, onların hikayesini kısa 
film haline getirdim. O film olay 
oldu, sayesinde o arkadaşlardan 
birinin şimdi akülü arabası, diğeri-
nin protez bacağı var. Kamu spotu 
yarışmasına bir filmle katıldık. Kısa 
bir süre sonra bu filmimiz 81 ilde 
gösterilecek. Gençlik merkezi saye-
sinde hayatımın işlerine imza attım, 
umarım devamı gelir.”

Kulüp faaliyetleri
Eğitim hayatlarına destek sağlayan Ferhatpaşa 
Gençlik Merkezi’nde fotoğrafçılık, sinema, belgesel, 
satranç gibi kulüp faaliyetlerine katılan gençlerin 
pek çoğu bu alanlarda ilerlemek istiyor.

 OĞUZHAN YILDIRIM  SENA NURGULOĞLU   ALTAN KAYA  ÖZLEM TAZECAN 

4544

Ataşehirekspres
20 Ağustos 2016



sonra eğitim almaya başlayabiliyor.
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi 

sosyal destek, eğitim ve sanat 
atölyeleri olmak üzere üç birimden 
oluşuyor. Sosyal destek biriminde 
bir psikolog, bir sosyolog ve bir 
de kariyer danışmanı var. Sanat 
atölyesinde ise dans pisti, sine-
ma salonu, fotoğraf ve drama 
atölyeleri bulunuyor. Merkezin 
Proje Koordinatörü Atalay Eren, 
sanat atölyesinde geçen yıl 560 
öğrencinin eğitim gördüğünü, 
bu sayının umduklarının üzerinde 
olduğunu söylüyor. Eren, “Sinema 
atölyemiz inanılmaz aktif çalışıyor. 
Gençlerimiz kısa filmler çekiyorlar, 
yarışmalara katılıyor, bir şeyleri 
başardıkça onların yanına yeni 
gençler ekleniyor. Fotoğraf atöl-
yesindeki çocuklarımız da ustalaştı 
artık. İstanbul’un farklı yerlerinde 
sergiler açma imkanını buldular. 
Üç dans grubumuz var. Onlar da 
birçok etkinlikte yer alıyor, gösteri-
ler düzenliyor” diyor. Eren, tiyatro 
grubuna katılan gençlerin de çok 

güzel işlere imza attıklarını belirti-
yor. Gençlerin oynadıkları oyunların 
defalarca sahnelendiğini anlatan 
Eren, “Sanat atölyesine kıymet 
veriyoruz. Biz onlara kıymet ver-
dikçe onlar da her geçen gün daha 
güzel işlere imzalarını atıyor” diyor. 
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’nin 
eğitim biriminin de çok başarılı 
bir sezon geçirdiğini anlatan Eren, 
“Gençlerimiz bu yılki YGS sınavın-
da yüzde 91 başarı elde ettiler. Bu, 
birçok özel okulun yapamadığı bir 
şey. 300 öğrencimiz YGS’de barajı 
geçti” şeklinde konuşuyor.

19 yaşındaki Özlem Tazecan, 
burayı evi gibi görenlerden biri. İki 
yıldır Ferhatpaşa Gençlik Merke-
zi’nden faydalanıyor. Üniversiteye 
hazırlık dersleri için merkeze gelip 
gitmeye başlarken fotoğrafçılık 
atölyesinin ilgisini çektiğini anla-
tan Tazecan, “Her gün uyandıktan 
sonra buraya geliyorum. Sanki 
ikinci ailemin yanına gidiyor gibi 
hissediyorum. Gençlik merke-
zi, yedi ayda fotoğrafçılıkla ilgili 
hemen her şeyi öğrendiğim bir yer 
oldu. Bununla da kalmadı, dört de 
sergi düzenledik” diyor. Tazecan, 
buradaki eğitmenlerin de ortamın 
da çok iyi olduğundan bahsediyor: 
“Bize çocuklarıymışız gibi dav-
ranıyorlar. Buradan üniversiteyi 
kazandığımda ayrılacağım için çok 
üzülüyorum. Çünkü çok seviyorum. 
Merkeze gelmeden önce derslerim 
kötüydü, şimdi daha iyi. Ablam 
da buraya gelmişti, üniversiteyi 
gençlik merkezi sayesinde kazandı. 
Şimdi çalışma ekonomisi bölümün-
de okuyor. Kardeşlerimi de buraya 
yollayacağım.” 

Sena Nurguloğlu 19 yaşında. 
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’nde 
hem üniversite sınavlarına hazırlanı-
yor hem de fotoğrafçılık atölyesine 
gidiyor. Nurguloğlu, fotoğrafçı-
lığı çok sevdiğinden bahsediyor: 
“Umarım grafik tasarım bölümüne 
girebilirim. Ancak hayatımdan 
fotoğrafçılığı da çıkarmak istemiyo-
rum. Ben sokak fotoğrafçılığını çok 
seviyorum. Sokaktaki insan hallerini 
fotoğraflamak hoşuma gidiyor. 

Bir gün ünlü bir sokak fotoğrafçısı 
olmak istiyorum.”

18 yaşındaki Altan Kaya, 
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’ne 
mahalledeki arkadaşlarının ısrarı 
üzerine gelmiş, dans etmeyi hiç 
hayal etmezken kendini bir anda 
dans atölyesinde bulmuş: “Daha 
önce dansın bana göre olmadığını 
düşünüyordum. Zaman içinde o 
kadar çok sevdim ki, dans benim 
için matematik kadar değerli oldu.” 
Kaya, Ataşehir Belediyesi’ni temsil 
ederek birçok gösteride de yer 
almış. Dans atölyesinin yanı sıra iki 
yıldır üniversiteye hazırlık için çeşitli 
eğitimler alıyor. Ne kadar zaman 
geçerse geçsin Ferhatpaşa Eğitim 
Merkezi’ni ve buradaki hatırala-
rını hiçbir zaman unutmayacağını 
söylüyor: “Gençlik Merkezi saye-
sinde Ferhatpaşa canlandı. Burası 
olmasaydı ben parklarda, orada 
burada insanları rahatsız eden, kah-
vede kağıt oynayan boş bir insan 
olabilirdim. İyi ki buraya gelmişim 
diyorum.”

Altan Kaya’yı dans atölyesine 
ikna eden Samet Avcı 19 yaşında. 
Avcı aynı zamanda futbol da oynu-
yor, kalecilik yapıyor. Kaleciliğin ve 

Proje Kordinatörü
       ATALAY EREN 

  ALTAN KAYA 

 SAMET AVCI 

4544

GENÇLİK MERKEZİ

dansın uyumlu olduğuna inanıyor: 
“Dans atölyesine bir yıldır gelip 
gidiyorum. Burada modern dans, 
salsa, zumba yapıyoruz. Yaptığı-
mız dans figürlerinin kaleciliğimde 
çok faydasını görüyorum.” Avcı, 
atölyeye geldiği ilk günlerde dans 
hareketlerinde bayağı zorlanmış, 
zamanla alışmış. Şimdi atölyede 
dans eden üç erkekten biri. Birçok 

gösteriye katılmış, ailesinin gururu 
olduğunu söylüyor. Dans etmenin 
dışında aynı yerde üniversite sınav-
larına da hazırlanıyor. 

Oğuzhan Yıldırım 20 yaşında. 
İki yıldır katıldığı tiyatro ve sinema 
atölyesinin en aktif gençlerinden 
biri. Çocukluğunda dizi oyuncusu 
olmayı, sahneye çıkmayı çok iste-
miş. İlerleyen zamanlarda tiyatro 
eğitimi almayı kafasına koymuş 
ancak ekonomik durumu buna 
müsaade etmemiş: “İyi bir eğitim 
almam için çok para gerekiyordu. 
Ama durumumuz pek iyi değildi. 
Evime beş dakikalık mesafedeki 
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’nde 
ücretsiz tiyatro eğitiminin verildi-
ğini öğrendim. Hemen merkeze 
yazıldım.” Yıldırım işin inceliklerini 
öğrendikten sonra Fabrika Sanat 
Tiyatrosu’na geçmiş. Şimdi burada 
bütün oyunların rejisini yapıyor 
ve hikayesinin devamını şöyle 
anlatıyor: “Sadece tiyatro değil, 
hayatımda sinema da var. Sinema 
atölyesine başladıktan sonra daha 
önce hiçbir deneyimim olmamasına 
rağmen elime aldığım kamerayla 
bizim gençlik merkezinin tanıtım 
videosunu hazırladım. Arkadaş-
larımla birlikte bir sürü kısa film 
çektik. ‘Hayat Yeniden’ adlı proje 
ile ödül aldım. İki engelli arkada-

şımız vardı, onların hikayesini kısa 
film haline getirdim. O film olay 
oldu, sayesinde o arkadaşlardan 
birinin şimdi akülü arabası, diğeri-
nin protez bacağı var. Kamu spotu 
yarışmasına bir filmle katıldık. Kısa 
bir süre sonra bu filmimiz 81 ilde 
gösterilecek. Gençlik merkezi saye-
sinde hayatımın işlerine imza attım, 
umarım devamı gelir.”

Kulüp faaliyetleri
Eğitim hayatlarına destek sağlayan Ferhatpaşa 
Gençlik Merkezi’nde fotoğrafçılık, sinema, belgesel, 
satranç gibi kulüp faaliyetlerine katılan gençlerin 
pek çoğu bu alanlarda ilerlemek istiyor.

 OĞUZHAN YILDIRIM  SENA NURGULOĞLU   ALTAN KAYA  ÖZLEM TAZECAN 

4544

Ataşehirekspres
20 Ağustos 2016



“Dershanelerin kapatılmasının gündeme geldiği bir 
zamandı, üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlar-

ken gençlik merkezimiz açıldı. Okuduğum okula gel-
diler, merkezin tanıtımını yaptılar. İyi ki burası açılmış, 
yoksa ben şu an üniversitede olmayacaktım. Çünkü 
dershaneye gitmeden kendi çabamla sınavlara hazırlan-
mayı düşünüyordum. Zaten yaşadığımız bu mahallede 

“Nevşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Bölümü’nü 
kazandım. Bu yıl ikinci sınıfa gideceğim. Ferhat-

paşa Gençlik Merkezi hayatıma çok şey kattı. Hep, 
hayatımda müzik olsun diye düşünüyordum. Buraya 
geldim. Müzik atölyemiz henüz kurulmamıştı. Ata-
lay Hoca’ya böyle bir atölye açabilir miyiz, dedim. 
Hemen işe koyuldu. Gerekli yazışmaları yaptı, kısa 
sürede bir atölyemiz oldu. Burada kendimi keşfet-
tim. Arkadaşlarımla birlikte bir müzik grubu kurduk. 
Şimdi birçok yerde çıkıyoruz, çalıyoruz. Üniversite-
ye devam ederken bu merkez bana staj yapma im-
kanı bile sundu. Gel, dediler bizim yanımızda stajını 
yap. O kadar azimle doluyum ki yeniden sınavlara 
girip ikinci bir üniversite okumak istiyorum. Şu anda 
burada DGS’ye hazırlanıyorum.”

“İstanbul Aydın Üniversitesi’ne girebilmek için özel 
yetenek sınavına toplamda 10 kez girmiştim. Hep-

sinde düşük puanlar aldım. En son girdiğim sınavdan 
önce bu merkeze yazıldım. Ve sınavda birinci oldum! 
Görsel İletişim Tasarım Bölümü’nde okumaya baş-
larken buradaki tiyatro atölyesine de devam ettim. 
Daha önce tiyatro eğitimi almak istemiş ama çok 
para gerektiği için vazgeçmiştim. Buradaki eğitimim 
sonucu dört oyun sergiledik. Başarılı olduğumuz için 
Fabrika Sanat’ta tiyatro eğitimi de almaya başla-
dık. Ben hala tiyatro yapıyorum bunun için Gençlik 
Merkezi’ne teşekkür ediyorum. Bana önayak oldular, 
hayalimi gerçekleştirdiler. Hem teoride hem pratikte 
bize çok iyi eğitim verdiler. Önümde uzun bir hayat 
var, hayatımda tiyatronun hep olmasını istiyorum.”

 HACER KEVSER AKMAZ (20)  

‘Eğitmenlerimiz bizim 
arkadaşımız gibiydi’

 LEMAN KAĞNI (22) 

 DUYGU KARAKUŞ (20) 

‘Tiyatroyu 
hiç bırakmayacağım’

‘Müzik hayatımda 
hep olsun diyordum’

Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’nde üniversiteye 
hazırlanan pek çok genç, istedikleri bölümü kazanarak 
hem ailelerini hem öğretmenlerini gururlandırdı. 
Sınavı kazanan gençler hazırlık süreçlerini ve 
hayallerinin nasıl gerçekleştiğini anlatıyor.

Üniversite hayalleri

Soldan sağa; Özlem Kuzey, Hacer Kevser Akmaz, Duygu Karakuş, Leman Kağnı
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 ÖZLEM KUZEY (18) 

“Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. En yakın 

arkadaşım o dönemde binlerce lira para vererek 
üniversiteye hazırlanırken bizim böyle bir imkanımız 
yoktu. Kendimi eksik hissediyordum. Arkadaşlarım 
üniversite okuyacak ve ben dersaneye gidemediğim 
için kazanamayacağımı sanıyordum. Ferhatpaşa 
Gençlik Merkezi, bu anlamda bana çok faydalı oldu. 
Maddi ve manevi birçok ihtiyacımı karşıladı. Önce-
likle evime çok yakındı, hiç yol masrafım olmadı. 
Müthiş eğitmenlere sahipti. Hepsi bizim arkadaşımız 
gibiydi. Yeri geliyor bir sorunumuz oluyor yanları-
na gidiyorduk, onlara açılıyorduk. Bizlere yardım 
ediyorlardı. Yeri geliyor en mutlu olduğumuz zaman-
da bizimle birlikte gülüyor, eğleniyorlardı. Hepsiyle 
sanki bir aile olduk. Merkezin kişisel gelişimimde 
önemli bir katkısı oldu diyebilirim. Sadece benim 
için değil, kardeşlerimin de yararlandığı kurum oldu. 
Benden bir yaş küçük bir kardeşim var. Sadece bura-
ya gelerek temel liseye giden birçok insandan daha 
çok puan aldı sınavlarda. Burada seni boğmadan 
dersi öğretiyorlar. Nefes alacak alanlar yaratıyorlar. 
Dersten sonra hocalarla langırt, masa tenisi oynuyor-
duk, etkinliklere katılıyorduk. Çünkü hepimizin arada 
rahatlamaya ihtiyacımız oluyordu. Ben aynı zamanda 
tekvando ile ilgileniyorum.”

herkes kendi kısıtlı olanakları ölçüsünde sınavlara 
hazırlanıyordu. Gençlik merkezinin ilk öğrencilerin-
den biri oldum. Lisede grafik tasarımı dersleri alıyor-
dum. Burada sınavlara hazırlanırken aynı zamanda 
resim atölyesine katıldım. Aslında resim yapmaya 
ilgimin başladığı yer oldu merkez. Belki de bu yüz-
den üniversitede resim okumaya başladım. Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölü-
mü’nü kazandım. Ataşehir Belediyesi’ne ve Belediye 
Başkanımız Battal İlgezdi’ye çok teşekkür ediyorum. 
Üniversiteye hazırlanan tüm Ataşehirli gençlere bu-
rayı tavsiye ediyorum.  ”

nasıl gerçek oldu?
‘İlk öğrencilerdenim’

126 öğrenciden 110’u  üniversiteyi kazandı
   2016’DA BAŞARI ORANI YÜZDE 86   

Maltepe, Okan, Yeditepe gibi 
vakıf üniversiteleri de yer 
aldı. Bir öğrenci ise Çin’in en 
önemli üniversitelerinden biri 
olan, Pekin’deki Uluslararası 
Çalışmalar Üniversitesi’nde 
Ekonomi bölümünde okumaya 
hak kazandı. Belediye Başkanı 
İlgezdi de bu sonucun kendisini 
çok sevindirdiğini söyleyip 
üniversiteye hazırlanan gençlere 
Neşet Ertaş Kültür Evi’nin 

açılacağı müjdesini verdi.

2016 yılı üniversite yerleştirme 
sonuçları Ataşehir Belediyesi 
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’nin 
başarısını bir kez daha ortaya 
koydu. 2015-2016 öğretim yılında 
sınavlara Gençlik Merkezi’nde 
hazırlanıp tercih yapan 126 
öğrenciden 110’u üniversiteyi 
kazandı.

110 öğrencinin kazandığı 
okullar arasında İstanbul, Karadeniz 
Teknik, Marmara, Yıldız 
Teknik ve Uludağ 
gibi devlet 
üniversitelerinin 
yanı sıra, 
Bahçeşehir, 
Işık, 
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“Dershanelerin kapatılmasının gündeme geldiği bir 
zamandı, üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlar-

ken gençlik merkezimiz açıldı. Okuduğum okula gel-
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mayı düşünüyordum. Zaten yaşadığımız bu mahallede 
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 HACER KEVSER AKMAZ (20)  

‘Eğitmenlerimiz bizim 
arkadaşımız gibiydi’

 LEMAN KAĞNI (22) 

 DUYGU KARAKUŞ (20) 

‘Tiyatroyu 
hiç bırakmayacağım’

‘Müzik hayatımda 
hep olsun diyordum’

Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’nde üniversiteye 
hazırlanan pek çok genç, istedikleri bölümü kazanarak 
hem ailelerini hem öğretmenlerini gururlandırdı. 
Sınavı kazanan gençler hazırlık süreçlerini ve 
hayallerinin nasıl gerçekleştiğini anlatıyor.

Üniversite hayalleri

Soldan sağa; Özlem Kuzey, Hacer Kevser Akmaz, Duygu Karakuş, Leman Kağnı
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 ÖZLEM KUZEY (18) 

“Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. En yakın 
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TEOG KURSLARI

Ataşehir’in adeta dinamosu olan Ataevleri Sosyal Hizmet Merkezi, 
çocuklarımızın sanat, spor ve bilimle iç içe büyümesini sağlayan, 
yetişkinlere yaşam kalitesi sunan kültür ve sosyal dayanışma merkezleri 
olarak altı mahallede hizmet veriyor. Ataevlerinde bu yıl ilk kez TEOG 
için ders ve etüd desteği sunulacak. Çocuklarınızın hayal ettiği liseye 
hazırlanması için tek bir şart var: Ataşehir’de oturuyor olmak...

TEOG’da başarının 
adresi Ataevleri olacak

yesi Sosyal Hizmet Merkezleri Koor-
dinatörü Ayça Çeri’ye sorduk. Çeri, 
“Amacımız, ilköğretimde okuduğu 
süre boyunca bizlerden eğitim alan 
öğrencilerimizi liseye geçiş aşa-
masında da desteklemek ve onları 
hayal ettikleri liselere yerleştirmek. 
Aynı zamanda daha önce hiç Ataev-
leri ile tanışmamış çocuklarımızla da 
bu vesileyle buluşmayı planlıyoruz” 
diyor. Ataşehir’de önümüzdeki yıl 
yedinci sınıfa giden 200, sekizinci sı-
nıfa giden 200 olmak üzere toplam 
400 öğrenciye TEOG ders ve etüt 
desteği verilmesi hedefleniyor. Çeri 
şu bilgileri veriyor: “Kayıt için tek 

Ataşehir Belediyesi Kadın ve 
Aile Hizmetleri Müdürlü-
ğü’ne bağlı Ataevleri açıl-

dıkları günden beri, birinci sınıftan 
sekizinci sınıfa kadar eğitim gören 
tüm ilköğretim öğrencilerine Türk-
çe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce 
gibi temel derslerde etüt verilen, 
ödev-proje yapımlarında öğretmen 
desteği ile bilgisayar kullanımının 
sağlandığı sosyal hizmet merkez-
leri olarak faaliyet veriyor. Aynı 
zamanda yetişkinlere yönelik ahşap 
boyama, el sanatları, deri işlemeci-
liği, iğne oyası, biçki dikiş, makine 
nakışı gibi hobi kursları, yetişkin 
okuma-yazma, anne-çocuk eğitimi, 
diksiyon, bilgisayar okuryazarlığı 
gibi kişisel gelişim kursları ve Halk 
Eğitim Merkezi ile yürütülen MEB 
onaylı bilgisayar, aşçılık, kuaförlük 
gibi meslek edindirme kursları da 
yine bu birimlerde gerçekleştiriliyor. 
Ataevlerinde ayrıca psikologlar tara-
fından verilen danışmanlık hizmeti 
var. Önemli gün ve haftalarda 
yetişkinlere ve çocuklara yönelik 
seminer, etkinlik, gezi, piknik gibi 
aktiviteler de yapılacaklar arasında.

Altı mahallede faaliyette olan 
Ataevlerinde, vatandaşlardan gelen 
talebi karşılamak üzere bu yıl ilk 
defa TEOG için ders ve etüt desteği 
de başlatılıyor. Yedinci ve sekizinci 
sınıflara yönelik uygulanacak bu 
programın hedefini Ataşehir Beledi-

şartımız, kişinin Ataşehir ilçesinde 
ikamet ediyor olması. Programımı-
zın içinde derslerin konu anlatımları-
nın yanı sıra ülke çapında yapılacak 
kurumsal deneme sınavları da var. 
Türkiye genelinde yapılacak dene-
me sınavları içinde, bizim öğrenci-
lerimizin sıralamasını gösterecek 
bir sistem uygulayacağız. Böylece 
öğrencilerimiz ve aileleri ülke ge-
nelindeki başarı oranlarını kolayca 

İlk kayıt yaptıranlar
TEOG kurslarına kayıt yaptıran ilk öğrencilerden 
Can Yıldız, Kader Yankaç ve Eda Özyolu, Ataşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezleri Koordinatörü 
Ayça Çeri ile birlikte.

.
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öğrenebilecekler. 10’ar kez yapaca-
ğımız deneme sınavlarının sonuçları 
da öğrencilerimizin ailelerine karne 
olarak gönderilecek. Bunun yanın-
da çağı yakalamak için akıllı soru 
bankası sistemini de uygulayacağız. 
Öğrenciler soru bankalarındaki test-
leri çözüp optik formda cevaplarını 
işaretledikten sonra formu akıllı 
telefonlarına okuttuklarında test 
sonuçları telefon ekranına gelecek. 
Böylece soruları tek tek kontrol 
etmek yerine zamandan tasarruf 
edecekler. Çocukların yalnızca sınav 
ve ders odaklı yaşamamaları, moral 
depolamaları için yıl boyu belli 
aralıklarla sosyal aktivite günleri ve 
geziler yapmayı düşünüyoruz. Ve 
tüm bu hizmetler vatandaşlarımıza 
ücretsiz olarak sunulacak.”

Bugüne kadar Ataevlerinde 
verilen ders ve etüt desteğine ilişkin 
öğretmenlerden ve öğrencilerin 
ailelerinden birçok olumlu geri 
dönüş alındığını anlatan Çeri, bu 
geri dönüşlerin TEOG programının 
açılmasında kendilerini cesaretlen-
dirdiğini anlatıyor. TEOG programı 
İnönü, Ferhatpaşa, Mustafa Kemal, 
Kayışdağı Lions ve Aşık Veysel Ata-
evi olmak üzere beş Ataevinde 24 
Eylül 2016’da başlatılıyor. Alanında 
uzman 15 eğitmen bu program 
doğrultusunda çalışacak.

 Türkiye’de sıklıkla değişen bir 
sınav sistemi var. İyi bir gelecek ve 

TEOG’da başarının 
adresi Ataevleri olacak

iyi bir iş için iyi bir üniversite, iyi bir 
üniversite için ise iyi bir liseye gitme 
şartı önümüze sunuluyor. Ne yazık 
ki bu sınavlara yüklenen anlam, 
başarısızlık korkusu ve çaresizlik 
duygusu öğrencileri ciddi buhran-
lara sürüklemekte. Ailelerin de bu 
kaygı üzerindeki etkileri göz ardı 
edilemez. Çeri, “Bu yüzden yıl bo-
yunca hem ailelere hem de öğrenci-
lere sınav kaygısıyla baş edebilmek 
için zihinsel ve fiziksel müdahaleler 
hakkında seminerler yapacağız. 
Bu seminerler her ayın son haftası 
düzenlenecek ve kaygının bilişsel, 
duygusal, davranışsal ve fiziksel be-
lirtileri, stres yönetimi, dikkat eksik-
liği, kaygı bozuklukları gibi başlıklar-

Hedef 400 öğrenci
Ataevlerinde önümüzdeki yıl 400 öğrenciye 
TEOG ders ve etüt desteği verilecek. Koordinatör 
Ayça Çeri, “Amacımız, ilköğretimde okuduğu süre 
boyunca bizlerden eğitim alan öğrencilerimizi 
liseye geçiş aşamasında da desteklemek” diyor.

dan oluşacak. Ayrıca zamana karşı 
yarışılan bu sınavlarda başarı oranını 
artırmak için hızlı okuma teknikleri 
eğitiminin altyapısını oluşturuyoruz” 
diyor ve şöyle devam ediyor:

“Her Ataevi’nde bir uzman psi-
koloğumuz bulunuyor. Öğrenciler 
ve velileri istedikleri konu hakkında 
danışmanlık hizmeti alabilecekler. 
Ayrıca rehberlik öğretmenlerimiz 
tarafından öğrenci çalışma prog-
ramları oluşturulup tercih dönemle-
rinde de destek sağlanacak. Başarısı 
kanıtlanmış ve yayınları birçok etüt 
merkezi tarafından tercih edilen bir 
yayıneviyle anlaştık. Bu doğrultuda 
yaprak testler, konu anlatım föyleri, 
akıllı soru bankaları ve belirli aralık-
larla uygulanacak deneme sınavları 
da programımıza dahil olacak.

Sınava girecek çocuklara söyle-
mek istediğim şey şu; başarılı olmak 
istiyorlarsa sistemli bir çalışma 
programı uygulamaları şart. Biz bu 
konuda kendimize güveniyoruz, 
‘TEOG’da Başarının Adresi Ataevle-
ri’ sloganı ile bu yola girdik. İnanı-
yorum ki önümüzdeki yıl yine bu 
aylarda, birçok öğrencimizi başarılı 
liselere sokmuş olmanın gururunu 
yaşayacağız.”  
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programın hedefini Ataşehir Beledi-

şartımız, kişinin Ataşehir ilçesinde 
ikamet ediyor olması. Programımı-
zın içinde derslerin konu anlatımları-
nın yanı sıra ülke çapında yapılacak 
kurumsal deneme sınavları da var. 
Türkiye genelinde yapılacak dene-
me sınavları içinde, bizim öğrenci-
lerimizin sıralamasını gösterecek 
bir sistem uygulayacağız. Böylece 
öğrencilerimiz ve aileleri ülke ge-
nelindeki başarı oranlarını kolayca 

İlk kayıt yaptıranlar
TEOG kurslarına kayıt yaptıran ilk öğrencilerden 
Can Yıldız, Kader Yankaç ve Eda Özyolu, Ataşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezleri Koordinatörü 
Ayça Çeri ile birlikte.

.
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öğrenebilecekler. 10’ar kez yapaca-
ğımız deneme sınavlarının sonuçları 
da öğrencilerimizin ailelerine karne 
olarak gönderilecek. Bunun yanın-
da çağı yakalamak için akıllı soru 
bankası sistemini de uygulayacağız. 
Öğrenciler soru bankalarındaki test-
leri çözüp optik formda cevaplarını 
işaretledikten sonra formu akıllı 
telefonlarına okuttuklarında test 
sonuçları telefon ekranına gelecek. 
Böylece soruları tek tek kontrol 
etmek yerine zamandan tasarruf 
edecekler. Çocukların yalnızca sınav 
ve ders odaklı yaşamamaları, moral 
depolamaları için yıl boyu belli 
aralıklarla sosyal aktivite günleri ve 
geziler yapmayı düşünüyoruz. Ve 
tüm bu hizmetler vatandaşlarımıza 
ücretsiz olarak sunulacak.”

Bugüne kadar Ataevlerinde 
verilen ders ve etüt desteğine ilişkin 
öğretmenlerden ve öğrencilerin 
ailelerinden birçok olumlu geri 
dönüş alındığını anlatan Çeri, bu 
geri dönüşlerin TEOG programının 
açılmasında kendilerini cesaretlen-
dirdiğini anlatıyor. TEOG programı 
İnönü, Ferhatpaşa, Mustafa Kemal, 
Kayışdağı Lions ve Aşık Veysel Ata-
evi olmak üzere beş Ataevinde 24 
Eylül 2016’da başlatılıyor. Alanında 
uzman 15 eğitmen bu program 
doğrultusunda çalışacak.

 Türkiye’de sıklıkla değişen bir 
sınav sistemi var. İyi bir gelecek ve 

TEOG’da başarının 
adresi Ataevleri olacak

iyi bir iş için iyi bir üniversite, iyi bir 
üniversite için ise iyi bir liseye gitme 
şartı önümüze sunuluyor. Ne yazık 
ki bu sınavlara yüklenen anlam, 
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hakkında seminerler yapacağız. 
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düzenlenecek ve kaygının bilişsel, 
duygusal, davranışsal ve fiziksel be-
lirtileri, stres yönetimi, dikkat eksik-
liği, kaygı bozuklukları gibi başlıklar-

Hedef 400 öğrenci
Ataevlerinde önümüzdeki yıl 400 öğrenciye 
TEOG ders ve etüt desteği verilecek. Koordinatör 
Ayça Çeri, “Amacımız, ilköğretimde okuduğu süre 
boyunca bizlerden eğitim alan öğrencilerimizi 
liseye geçiş aşamasında da desteklemek” diyor.

dan oluşacak. Ayrıca zamana karşı 
yarışılan bu sınavlarda başarı oranını 
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Sınava girecek çocuklara söyle-
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‘TEOG’da Başarının Adresi Ataevle-
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yorum ki önümüzdeki yıl yine bu 
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yaşayacağız.”  
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sağlıklı koşullarda 
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teşhisin bizi ölümden 
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kadın doğum, genel cerrahi ve 
radyoloji uzmanlarının yanı sıra 
radyoloji teknisyenleri ile yardımcı 
sağlık personeli de çalışıyor. 

Ataşehir’de yaşayanlara hizmet 
veren merkezde önce genel cerrahi 
ve kadın doğum uzmanı tarafın-
dan muayeneler gerçekleştiriliyor. 
Ardından gerek görülmesi halinde 
ilgili tetkiklerin yapılması sağlanı-
yor. Görüntüleme işleminden sonra 
yapılan değerlendirmeye göre 
hasta tam donanımlı bir hastaneye 
yönlendirebiliyor. 

Ataşehir Belediyesi sağlık 
alanındaki hizmetlerine 
Türkan Saylan Tıp Merkezi, 

Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği, Kadın 
Sağlığı Merkezi, Bahriye Üçok 
Hasta Konukevi, Evde Sağlık ve 
Sosyal Destek Hizmetleri ve Sosyal 
Alarm Sistemi’nden sonra bir yenisi 
ekledi: Kadın Sağlığı, Mamografi 
ve Kemik Yoğunluğu Görüntüleme 
Merkezi… Merkezde en sık rast-
lanan kanserler arasında birinci ve 
ikinci sırada yer alan meme kanseri 
ile rahim ağzı kanserinin ayrıca iler-
leyen yaşlarda çok sayıda vatanda-
şımızda görülen kemik erimesinin 
(osteoporoz) erken teşhis ve tanısı 
için çalışılıyor. 

Ataşehir Belediyesi Kadın Sağlı-
ğı, Mamografi ve Kemik Yoğunluğu 
Görüntüleme Merkezi’ndeki doktor 
muayeneleri ile tüm tetkikler (ma-
mografi, pap smear alınımı, ultra-
son ve kemik yoğunluğu ölçümü) 
ücretsiz olarak yapılıyor. Son sistem 
cihazlarla hizmet veren merkezde 
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İdari sorumlu Neşe Dinç Şahin 
merkezin hizmetlerini şöyle anlatı-
yor “Kanser korkutan ve gerçekten 
önemli bir hastalık. Bu merkez 
kanserin saptanması için Ataşehirli 
kadınlara büyük imkânlar sunuyor. 
Yapılan başvurunun ardından bir-iki 
hafta içinde ilk olarak genel cerrahi 
randevusu veriyoruz. Hastanın yaşı, 
cinsiyeti ve hekimin bulgularına 
göre mamografi ya da ultrason çe-
kimlerini yapıyoruz.  Ultrasonumuz 
biraz yoğun oluyor, randevuları 
kimi zaman bir kaç hafta sonrasına 
verebiliyoruz.  Ancak doktorlarımız 
şüpheli bir durum gördüklerinde, 
hastamıza derhal müdahale edi-
yoruz. Üç aylık, altı aylık ve yıllık 
rutin kontrolleri çok önemsiyor ve 
kadınların da bu bilince ulaşmasını 
istiyoruz.  ”

Bu merkezle birlikte Ataşehir’de 
yaşayan kadınlar arasında erken 
tanı farkındalığının arttığına ve 
umulanın üzerinde talep gördükle-

Kadın kanserlerine 
savaş açan merkez
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rine işaret ediyor Şahin: “Hizmet-
lerimiz kulaktan kulağa çok büyük 
bir hızla yayıldı. Açılış kurdelesi bile 
kesmeden kendimizi yoğun hasta 
kabullünde bulduk.  Her ay 400 
kadını taramadan geçiriyoruz” diye 
konuşuyor.

Radyolog Marina İskender ise 
merkezin son derece gelişmiş 
cihazlarla donatıldığını anlatıyor: 
“Belediye Başkanımız Battal İlgezdi 
bu merkezin tanı konusunda tam 
donanımlı olmasını istedi. Onun 
desteği sayesinde merkimizi ma-
mografi, ultrason ve kemik yoğun-
luğunu ölçen sistemlerin yanı sıra 
çok yüksek çözünürlükte monitör-

lerle donattık. Bu sayede en küçük 
bir detayı atlamıyoruz.  40 yaşın 
üstündeki her kadın yılda bir kez 
mamografi çektirmeli. Onun dışın-
da erken yaşta bile olsa ailesinde 
kanser geçmişi varsa ya da eline 
herhangi bir kitle geliyorsa, hemen 
bir taramadan geçmeli. Ataşehirli 
ise bize gelmeli.”

Ataşehir Belediyesi Kadın 
Sağlığı, Mamagrofi ve Kemik 
Yoğunluğu Ölçümü Görüntüleme 
Merkezi, İçerenköy Mahallesi Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan Caddesi 
No:108-110 adresinde hizmet 
veriyor. Tel: 0216 570 5000 (Dahili 
1991 – 1943)

Belediyenin 
ücretsiz 
hizmeti
Açıldığından beri 
herkesin birbirine 
tavsiye ettiği ve 
yoğun talebin olduğu 
merkezde her ay 
yaklaşık 400 kadın 
taramadan geçiriliyor. 
Hizmetler ücretsiz 
sunuluyor.

“Ataşehir Belediyesi Kadın 
Sağlığı, Mamagrofi ve Kemik 

Yoğunluğu Ölçümü Görüntüleme 
Merkezi’nde bir yıldır çalışıyorum. 
Biz burada gerçekten hayati bir 
görevi yerine getiriyoruz; kadın 
kanserlerine yönelik farkındalık 
yaratıyoruz.  Üstelik çok pahalı 
olan testleri, hiçbir sağlık güven-
cesi olmayan kadınlara ücretsiz 
sunuyoruz. Örneğin smear testi. 
Çok pahalı bir testtir ve biz bu hiz-
metten de hiçbir ücret almıyoruz. 
Rahim ağzı kanseri için dünyada 
uygulanan protokolü yerine getiri-
yoruz. Kendi haline bıraksanız beş 
yıl sonra kanser olarak karşılarına 
çıkacak bir problemi buradaki 
cihazlarımız sayesinde erken 
teşhis ediyoruz. Hücresel boyuttaki 
değişikleri yakalıyoruz. Küçük bir 
cerrahi müdahaleyle insanların 
yaşam kalitelerini yükseltiyoruz. 
Çünkü kanserleşmeye izin vermi-
yoruz. Özellikle rahim ağzı kanseri 
için bu merkezde elimiz çok güçlü, 
bütün silahlar mevcut.

Ayrıca menopozda meyda-
na gelen kemik erimesi için de 
tarama yapıyoruz. Kemik erimesi 
varsa, hastamıza uygun bir tedavi 

‘Kemik kalitesi 
hayatı etkiler’

şekli uyguluyoruz ya da koruma 
amaçlı tedavisini planlıyoruz. Ke-
mik erimesi diğer ülkelere nazaran 
bizde çok sık görülüyor. Çünkü 
insanlar beslenmesine özen gös-
termiyor ve spor yapmıyor. Bu da 
rahatsızlığı tetikliyor. Oysa kemik 
kalitesi hayat kalitesini ciddi etki-
ler. 50’li yaşlarda başlar ve ondan 
sonraki 20-25 yıl boyunca kadın-
ları eve bağımlı hale getirir. Bu 
merkez açıldıktan sonra Ataşehirli 
kadınların daha bilinçli hale geldi-
ğini görüyor ve buna seviniyoruz. 
Kadınlarımız kendilerini korumak 
istiyor ve bize başvuruyor.” 

Dr. Hüsniye Acıoğlu 
(Kadın Doğum Uzmanı)

Neşe Dinç Şahin
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Mustafa Kemal Atatürk 
(1881-1938) ve Salvador 
Allende (1908-1973) Tür-

kiye ve Şili’nin yetiştirdiği iki büyük 
lider. Kendi halkının bağımsızlığı 
için mücadele etmiş, ortak özellik-
leri cesaret, kararlılık ve özgürlük 
tutkusu olan bu iki liderin heykeli 
2009’dan beri Atatürk Mahallesi’n-
deki Özgürlük Parkı’nda yükseliyor. 

Heykellerin kaidesinde iki liderin 
kendi sözlerinin yer aldığı plakalar 
var. Mustafa Kemal Atatürk heyke-
linde “Milletin bağımsızlığını yine 

milletin azim ve kararı kurtaracak-
tır”, Salvador Allende heykelinde 
ise “Er geç özgür insanın geçeceği 
kapılar açılacak ve daha adil bir 
toplum kurulacak. Yaşasın halk! Ya-
şasın emekçiler!” sözleri yer alıyor. 

Bu plakalarda ayrıca iki lideri 
tanıtıcı sözlere de yer verilmiş. 
Salvador Allende heykelindeki 
yazıda “1970 yılında Şili’nin devlet 
başkanı oldu. Halkın egemen oldu-
ğu, sömürülmediği bir cumhuriyet 
kurmaya çalıştı. Ancak iktidara gel-
dikten üç yıl sonra kanlı bir darbe 
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ile ortadan kaldırıldı. Bedeni yok 
edilen Allende’nin kocaman yüreği, 
inançlı sesi ise özgürlük mücadele-
si veren tüm dünya halklarına yol 
göstermeye devam etti. İşte bu 
heykel Allende’nin sesinin Ataşe-
hir’de de yankılanması için dikil-
miştir. Tıpkı Ulu Önder Atatürk’ün 
sesinin Şili’nin başkenti Santiago’da 
yankılandığı gibi” deniliyor.

Atatürk heykelinde ise “Mustafa 
Kemal Atatürk, Türkiye Cumhu-
riyeti’nin kurucusu, anavatınının 
fedâkâr ve sadık hizmetkârı, eşsiz 

Atatürk ve Allende
Özgürlük Parkı’nda
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Zengin ve köklü bir ailenin 
çocuğu olan Salvador Allende 

1908’de liman kenti Valparaiso’da 
doğdu. Liseyi bitirdikten sonra tıp 
eğitimine başladı. Tıp Fakültesi’n-
den mezun olduktan bir sene son-
ra, 1933’te Partido Socialista’nın 
(Sosyalist Parti) kuruluşunda yer 
aldı. 

Parti içinde özellikle sağlık 
alanındaki çalışmalarıyla dikkat 
çeken Allende 1937’de millet-
vekili, 1939’da Halk Cephesi 
hükümetinde sağlık bakanı oldu. 
Yoksullar için yaptığı çalışmalar 
ve çıkmasını sağladığı yasalar Şili 
halkını derinden etkiledi. Yoksul-
ların Başkanı adı takılan Allende 
1943’te partisinin lideri oldu. 
Başka partilerle dönem dönem 
ittifaklar kuran Allende 1970’e 
kadar başarılı olamadı. Nihayet 
1970’te siyasi yelpazenin hem 

 SALVADOR ALLENDE KİMDİR? 

Yoksulların başkanı 

Cumhuriyetin 50’inci yılı anısına
Santiago’nun en seçkin yerlerinden birinde, 
Apoquindo Caddesi üzerindeki Cerro Navidad 
Parkı’nda bulunan Atatürk Anıtı, yüksekliği 
3.90 metre, genişliği 2 metre, eni 30 cm olan 
kaide üzerine oturtulmuş. Kaidede bronz plaka 
üzerine kabartılmış Atatürk başı bulunuyor. 
Anıtın yapımına, Salvador Allende darbeyle 
devrilip öldürülmeden kısa süre önce, 4 Haziran 
1973’te  Santiago Las Condes Belediye Meclis’i 
karar vermiş. Anıtın açılışı ise 29 Ekim 1973’te 
Cumhuriyetimizin 50. yıldönümünde yapılmış.

sağından hem solundan kopup 
gelenlerle birlikte Halk Birliği’ni 
(Unidad Popular) kurdu ve devlet 
başkanı seçildi. 

Göreve gelir gelmez yine 
yoksullar için çalışmaya başladı. 
Ancak çıkmasına sağladığı birçok 
yasa nedeniyle hem ülke içinden 
hem dışından güçlü düşmanlar 
edinmişti. 1972’de bir darbe girişi-
mi atlattı. 1973 yılına gelindiğinde 
orduyla Allende hükümeti ara-
sındaki gerilime sağ ve sol terör 
örgütlerinin eylemleri eklenmişti. 

11 Eylül 1973’de General 
Pinochet komutasındaki askerler 
bir darbe gerçekleştirdi. Başkan-
lık Sarayı’nı basan askerlerin tes-
lim olma çağrısı yaptığı Allende 
teslim olmayı reddetti ve elinde 
silahla çatışmalara katıldı. Kısa 
süre sonra darbeciler Allende’nin 
intihar ettiğini duyurdu.  

kahraman ve insanlık idealinin 
yaşayan sembolü. Tüm hayatını 
Türk Milletine adadı ve ruhunun 
ateşi ile halkına ilham kaynağı oldu. 
Hatırası, söndürülemeyen bir ateş 
gibi, halkına güç vererek ebediye-
te kadar yaşayacaktır” cümleleri 
yer alıyor. İşin ilginç yanı, ikinci 

Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’ye 
ait bu sözler, Şili’nin başkenti 
Santiago’daki Atatürk anıtında da 
var. Heykelleri parka yerleştiren 
Ataşehir Belediyesi, bu sözlere yer 
vererek Santiago’ya ve Şili halkına 
anlamlı ve içten bir selam gönde-
riyor.
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1969 yılında kurulan 
Esatpaşa Mahallesi, 
bugün Ataşehir’in en hızlı 
gelişen mahallelerinden 
birisi. Örnek, Fetih, Aşık 
Veysel ve Cumhuriyet 
mahallelerine komşu 
olan Esatpaşa’da yaklaşık 
40 bin kişi yaşıyor. İki 
buçuk yıldır mahallenin 
muhtarlığını yapan 
Turan Kızıldaş, “Burası 
her geçen yıl daha 
da büyüyor, kabına 
sığmayan bir yer haline 
geliyor. Ama işin en güzel 
yanı eski mahalle kültürü 
de hâlâ yaşıyor” diye 
tanımladığı Esatpaşa’yı 
ve kendi muhtarlık 
öyküsünü anlattı.

ÖZGÜR GÜVENÇ
ÖZKAN HAKAN

 ESATPAŞA: 
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Turan Kızıldaş (56), Esatpaşa 
Mahallesi’nde iki buçuk yıldır 
muhtarlık yapıyor. Eskiden 

minibüs şoförlüğü yapıp direksiyon 
sallıyormuş. Kızıldaş, “Bana göre bir 
minibüsün içi, insanları tanımanın en 
iyi mekanlarından biridir. Ben hizmet 
etmeyi, insanları taşırken öğrendim. 
Yüzü asık insanlara derdini sorardım, 
onları dinlerdim, fikrimi söylerdim. 
İnsanlarla bir bağ kurardım. Bunun 
faydasını muhtarlık yaparken çok 
gördüm” diyor. 

Önce bize kendi hikâyenizi 
anlatır mısınız?
Kars Ardahan’da doğdum. Dokuz 
kardeştik. Babam çiftçilik yapıyordu. 
O dönem herkes gibi birçok zorluk 
yaşadık. Geçim derdi, okuma derdi, 
gelecek derdi vardı. Henüz ortao-
kula giderken ailem topraklarımızı 
terk etme kararı aldı ve hep birlikte 
Kars’tan İstanbul’a yerleştik. Okuma 
fırsatım olmadı çünkü ekmek parası 
kazanmam, aileme destek olmam 
gerekiyordu. Küçük yaşta mesleğe 
atıldım, bir elektrikçinin yanında 
çalışmaya başladım. Zamanla diğer 
kardeşlerim evlenmeye, farklı evler-
de yaşamaya başladı. Ben gençken 
Örnek Mahallesi’nde abimin evinde 
kalıyordum. Kars’tan gelen başka 
akrabalarımız ve birkaç kardeşimle 
birlikte tek göz odalı evde yerde 
uyuyorduk. Yine de bir şekilde 
İstanbul’a tutunduk. 

Bugüne kadar hep elektrikçi 
olarak mı çalıştınız?
Uzun yıllar bu işi yaptım, hatta 
Suudi Arabistan’a gidip orada da 
dört yıl elektrikçilik yaptım. Sonra 
Türkiye’ye geldim ve “Ben” dedim, 
“başka bir iş yapacağım.” Ama 
önce evlenmek istiyordum. Çok 
sevdiğim bir kadınla evlendim, 
şimdi üç çocuğum var. Bir minibüs 
hattı satın aldım. Bazen direksiyon 
başında oluyordum, bazen yanımda 
çalışanlara veriyordum aracı. Ka-
dıköy, Örnek Mahallesi, Esatpaşa 
arasında insanları taşıyordum. 

Ne kadar çalıştınız?
23 yıl direksiyon salladım. Minibüs 
şoförlüğü yaparken insanları da 
yakından tanıma fırsatınız oluyor. 
Bence bir minibüsün içi, insanları 
tanımanın en iyi mekanlarından biri. 
Oradaki insanları taşırken öğrendim 
ben hizmet etmeyi. Sıradan bir mini-
büs şoförü değildim, insanlarla hep 
sohbet ederdim, derdini dinlerdim. 
Yüzü asıksa neyi olduğunu sorardım, 
fikrimi söylerdim. Bir hareketi içten 
yaptığınızda ne olursa olsun karşı 
taraf anlıyor. Bunun faydasını muh-
tarlık yaparken çok gördüm. 
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‘Abi ben bir kızı seviyorum’

“Muhtar olmadan önce, bir 
gün yolda yürüyordum. 
Parkın birinden geçerken 

baktım bir genç, böyle tek başına 
oturuyor. Nasıl mutsuz, düşün-
celi. Yanına oturdum. Hayırdır 
evlat, dedim. Bir derdin, sıkıntın 
mı var? ‘Ağabey’ dedi, ‘Bir kızı 
seviyorum. O da beni çok sevi-
yor. Ama parasız olduğum için 
evlenemiyoruz.’ Hikayesini uzun 
uzun dinledim. Kalk, gidiyoruz 
dedim sonra. Kızın ailesinin 
yanına gittik. Beni burada herkes 
tanır, kızın ailesine dedim ki, 
‘Bu iki genç birbirini çok sevi-
yor. Bir yuva kurmak istiyorlar.’ 

Kızın babası dedi ki, ‘Sen kefil 
oluyor musun?’ ‘Elbette’ dedim, 
ben bu çocuğu yıllardır tanırım, 
arkasındayım. Çocuk da şaşırdı 
benim bu hareketime. ‘Abi bana 
nasıl güveniyorsun?’ diye sordu. 
Güveniyorum, dedim. İnsan, 
insana güvenmeli. Yoksa hayat 
nasıl geçer böyle? Neyse uzat-
mayım, aile evliliğe razı oldu. 
Onlara güzel bir düğün yaptım. 
Arabamı da verdim, mis gibi bir 
gelin arabası oldu. Yıllar sonra 
aynı genç benim muhtar adayı ol-
duğumu öğrenmiş. Koşup geldi. 
Kampanyama canla başla destek 
verdi, çalıştı.” 

İyi bir muhtar olmanın anahtarı 
dinlemek midir?
Bence dinlemektir. Ben dinlediğim 
için bugün, burada yaşayan insanlar 
yolda kaldıklarında beni arıyorlar, 
bir sorunları olduğunda, dara düş-
tüklerinde benden yardım istiyorlar. 
İnsanları dinlediğim için seviliyorum 
burada. Ne kimseyi üzüyorum ne 
kimse beni üzüyor. Muhtar seçildi-
ğim ilk zamanlar bir vatandaş geldi 
yanıma, “Daha önce senin minibüse 
yanımda para olmadığı için birkaç 
kez kaçak bindim, hakkını helal et” 
dedi. ”Helali hoş olsun” dedim, hep 
de öyle denmeli.

Muhtar olmaya nasıl karar 
verdiniz?
Aslında ben Esatpaşa’dan önce 
Örnek Mahallesi’ndeki muhtarlığı 
kazanmıştım, 15 gün muhtarlık yap-
tım ama devamı gelmedi, olmadı.

Nasıl olmadı?
2004 yerel seçimlerinde muhtarlık 
için yarışan sekiz aday arasında 
yer alıyordum. Nüfusumun bağlı 
bulunduğu yer Örnek Mahallesi’n-
deydi, kardeşim bir ara kaydımı 
Esatpaşa’ya taşımış. Biz bunu son 
anda fark ettik, kaydı seçimlere altı 
buçuk ay kala tekrar Örnek Mahal-
lesi’ne taşıdık. Erken seçim Nisan 
ayından Mart ayına alınınca kazan-
dığım halde muhtarlık yapamadım. 
15 günlük muhtarken yapılan 
itirazlar sonucu muhtarlık elimden 
alındı. Çünkü bir yerin muhtarı 
olabilmeniz için orada en az altı ay 
ikamet etmeniz gerekiyordu. Ney-
se dedim, ben de son seçimlerde 
adaylığımı Esatpaşa Mahallesi’nden 
koydum. 45 günlük bir kampan-
yayla 5 bin 350 oy aldım ve muhtar 
oldum. O günden bu yana halkla 
her zaman iyi bir diyalog kurmaya 
gayret ettim. Sağolsun Ataşehir 
Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin 
mahallemize olan desteğiyle de 
gayet güzel işler yapılıyor.

Nasıl bir mahalle Esatpaşa?
Bu mahalle 1969’da kurulan bir 
yer. Daha önce Üsküdar’a bağlıy-

dı. Sonra Ataşehir ilçesine dahil 
oldu. Örnek, Fetih, Aşık Veysel ve 
Cumhuriyet mahallelerine komşu. 
23 bin seçmeni, yaklaşık 40 bin 
nüfusu var. Esatpaşa Mahallesi her 
geçen yıl daha da büyüyor. Kabına 
sığmayan bir yer haline geliyor. Bu-
rası genellikle orta halli insanların 
yaşadığı bir mahalle. Yeni gelenler 
biraz daha ekonomik anlamda üst 
seviyede. Ataşehir Belediyesi’nin 
bu mahallenin gelişiminde büyük 

katkısı oluyor. Battal İlgezdi saye-
sinde birçok parka sahip olduk. 
Başta Esatpaşa Çocuk Parkı, Yunus 
Emre Parkı ve Aşık Veysel Parkı ol-
mak üzere 10 parkımız var. Her gün 
bu parklar insanla dolup taşıyor. 
Yine sağolsun Ataşehir Belediye 
Başkanı İlgezdi, mahallemize altı 
yüzme havuzu, üstü top sahası 
olacak bir tesis kurulacağı sözünü 
verdi. Bunlar önemli şeyler. Bir so-
runumuz olduğunda belediyemize 
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muhtarlık yapıyor. Eskiden 

minibüs şoförlüğü yapıp direksiyon 
sallıyormuş. Kızıldaş, “Bana göre bir 
minibüsün içi, insanları tanımanın en 
iyi mekanlarından biridir. Ben hizmet 
etmeyi, insanları taşırken öğrendim. 
Yüzü asık insanlara derdini sorardım, 
onları dinlerdim, fikrimi söylerdim. 
İnsanlarla bir bağ kurardım. Bunun 
faydasını muhtarlık yaparken çok 
gördüm” diyor. 

Önce bize kendi hikâyenizi 
anlatır mısınız?
Kars Ardahan’da doğdum. Dokuz 
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fırsatım olmadı çünkü ekmek parası 
kazanmam, aileme destek olmam 
gerekiyordu. Küçük yaşta mesleğe 
atıldım, bir elektrikçinin yanında 
çalışmaya başladım. Zamanla diğer 
kardeşlerim evlenmeye, farklı evler-
de yaşamaya başladı. Ben gençken 
Örnek Mahallesi’nde abimin evinde 
kalıyordum. Kars’tan gelen başka 
akrabalarımız ve birkaç kardeşimle 
birlikte tek göz odalı evde yerde 
uyuyorduk. Yine de bir şekilde 
İstanbul’a tutunduk. 

Bugüne kadar hep elektrikçi 
olarak mı çalıştınız?
Uzun yıllar bu işi yaptım, hatta 
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Türkiye’ye geldim ve “Ben” dedim, 
“başka bir iş yapacağım.” Ama 
önce evlenmek istiyordum. Çok 
sevdiğim bir kadınla evlendim, 
şimdi üç çocuğum var. Bir minibüs 
hattı satın aldım. Bazen direksiyon 
başında oluyordum, bazen yanımda 
çalışanlara veriyordum aracı. Ka-
dıköy, Örnek Mahallesi, Esatpaşa 
arasında insanları taşıyordum. 

Ne kadar çalıştınız?
23 yıl direksiyon salladım. Minibüs 
şoförlüğü yaparken insanları da 
yakından tanıma fırsatınız oluyor. 
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‘Abi ben bir kızı seviyorum’

“Muhtar olmadan önce, bir 
gün yolda yürüyordum. 
Parkın birinden geçerken 

baktım bir genç, böyle tek başına 
oturuyor. Nasıl mutsuz, düşün-
celi. Yanına oturdum. Hayırdır 
evlat, dedim. Bir derdin, sıkıntın 
mı var? ‘Ağabey’ dedi, ‘Bir kızı 
seviyorum. O da beni çok sevi-
yor. Ama parasız olduğum için 
evlenemiyoruz.’ Hikayesini uzun 
uzun dinledim. Kalk, gidiyoruz 
dedim sonra. Kızın ailesinin 
yanına gittik. Beni burada herkes 
tanır, kızın ailesine dedim ki, 
‘Bu iki genç birbirini çok sevi-
yor. Bir yuva kurmak istiyorlar.’ 

Kızın babası dedi ki, ‘Sen kefil 
oluyor musun?’ ‘Elbette’ dedim, 
ben bu çocuğu yıllardır tanırım, 
arkasındayım. Çocuk da şaşırdı 
benim bu hareketime. ‘Abi bana 
nasıl güveniyorsun?’ diye sordu. 
Güveniyorum, dedim. İnsan, 
insana güvenmeli. Yoksa hayat 
nasıl geçer böyle? Neyse uzat-
mayım, aile evliliğe razı oldu. 
Onlara güzel bir düğün yaptım. 
Arabamı da verdim, mis gibi bir 
gelin arabası oldu. Yıllar sonra 
aynı genç benim muhtar adayı ol-
duğumu öğrenmiş. Koşup geldi. 
Kampanyama canla başla destek 
verdi, çalıştı.” 

İyi bir muhtar olmanın anahtarı 
dinlemek midir?
Bence dinlemektir. Ben dinlediğim 
için bugün, burada yaşayan insanlar 
yolda kaldıklarında beni arıyorlar, 
bir sorunları olduğunda, dara düş-
tüklerinde benden yardım istiyorlar. 
İnsanları dinlediğim için seviliyorum 
burada. Ne kimseyi üzüyorum ne 
kimse beni üzüyor. Muhtar seçildi-
ğim ilk zamanlar bir vatandaş geldi 
yanıma, “Daha önce senin minibüse 
yanımda para olmadığı için birkaç 
kez kaçak bindim, hakkını helal et” 
dedi. ”Helali hoş olsun” dedim, hep 
de öyle denmeli.

Muhtar olmaya nasıl karar 
verdiniz?
Aslında ben Esatpaşa’dan önce 
Örnek Mahallesi’ndeki muhtarlığı 
kazanmıştım, 15 gün muhtarlık yap-
tım ama devamı gelmedi, olmadı.

Nasıl olmadı?
2004 yerel seçimlerinde muhtarlık 
için yarışan sekiz aday arasında 
yer alıyordum. Nüfusumun bağlı 
bulunduğu yer Örnek Mahallesi’n-
deydi, kardeşim bir ara kaydımı 
Esatpaşa’ya taşımış. Biz bunu son 
anda fark ettik, kaydı seçimlere altı 
buçuk ay kala tekrar Örnek Mahal-
lesi’ne taşıdık. Erken seçim Nisan 
ayından Mart ayına alınınca kazan-
dığım halde muhtarlık yapamadım. 
15 günlük muhtarken yapılan 
itirazlar sonucu muhtarlık elimden 
alındı. Çünkü bir yerin muhtarı 
olabilmeniz için orada en az altı ay 
ikamet etmeniz gerekiyordu. Ney-
se dedim, ben de son seçimlerde 
adaylığımı Esatpaşa Mahallesi’nden 
koydum. 45 günlük bir kampan-
yayla 5 bin 350 oy aldım ve muhtar 
oldum. O günden bu yana halkla 
her zaman iyi bir diyalog kurmaya 
gayret ettim. Sağolsun Ataşehir 
Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin 
mahallemize olan desteğiyle de 
gayet güzel işler yapılıyor.

Nasıl bir mahalle Esatpaşa?
Bu mahalle 1969’da kurulan bir 
yer. Daha önce Üsküdar’a bağlıy-

dı. Sonra Ataşehir ilçesine dahil 
oldu. Örnek, Fetih, Aşık Veysel ve 
Cumhuriyet mahallelerine komşu. 
23 bin seçmeni, yaklaşık 40 bin 
nüfusu var. Esatpaşa Mahallesi her 
geçen yıl daha da büyüyor. Kabına 
sığmayan bir yer haline geliyor. Bu-
rası genellikle orta halli insanların 
yaşadığı bir mahalle. Yeni gelenler 
biraz daha ekonomik anlamda üst 
seviyede. Ataşehir Belediyesi’nin 
bu mahallenin gelişiminde büyük 

katkısı oluyor. Battal İlgezdi saye-
sinde birçok parka sahip olduk. 
Başta Esatpaşa Çocuk Parkı, Yunus 
Emre Parkı ve Aşık Veysel Parkı ol-
mak üzere 10 parkımız var. Her gün 
bu parklar insanla dolup taşıyor. 
Yine sağolsun Ataşehir Belediye 
Başkanı İlgezdi, mahallemize altı 
yüzme havuzu, üstü top sahası 
olacak bir tesis kurulacağı sözünü 
verdi. Bunlar önemli şeyler. Bir so-
runumuz olduğunda belediyemize 
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bir telefon ediyoruz, hemen koşup 
yardım ediyorlar. 

Esatpaşalıları nasıl tanımlarsınız?
Gerçekten güzel insanlar. Burada 
hep birlikte huzur içinde yaşıyo-

ruz. Burada olan park, hiçbir yer-
de yok. Cenazesi de düğünü de 
hep kalabalıktır insanların. Zaten 
eski bir mahalle burası. Herkes, 
herkesi tanır. Bir eve girseniz en 
az 30-35 yıldır aynı yerde yaşa-

nıldığını duyarsınız. Bir evde çay 
demlenir, sokağa çıkarılır ve o çay 
sokakta hep beraber yudumlanır. 
Kimse kimseye kötülük yapmaz 
burada. 

Bu mahallenin hiç mi 
sorunu yok?
Elbette var. Örneğin burada sık sık 
elektrik kesintileri uygulanıyor. Bize 
ya arıza var deniliyor ya da sistemle 
ilgili bir problem. Sokak lamba-
larının bir bölümünün yanmadığı 
oluyor. Ben mesaim biter bitmez 
sokakları her gün tek tek dolaşı-
yorum. Sokak lambalarının yanıp 
yanmadığını kontrol ediyorum. 
Bir sokağa giriyorsunuz dört-beş 
tanesi yanmıyor. AYEDAŞ’a telefon 
ediyorum, ama en az 20 lamba 
arıza vermeden gelmiyorlar.
İki buçuk yıldır muhtarlık yapan Turan Kızıldaş, 
“Bence iyi bir muhtar olmanın en önemli sırrı 
dinlemesini bilmektir. Ben insanları dinlemeyi 
ve iyi iletişim kurmayı şoförlük yaptığım 
dönemde öğrendim” diyor.

Pembe Dirican 67 
yaşında. 34 yıldır 
Barbaros Mahallesi’nde 
yaşıyor. Suşehri’nden 
taşı toprağı altın 
İstanbul’a göç ettikten 
sonra neler neler 
yaşamış. Kocası 
taşımacılık, kendisi 
terzilik yaparak üç çocuk 
büyütmüşler. Biri makine 
mühendisi olmuş, biri 
mimar, diğeri banka 
müdürü. Ama yorucu 
çalışma hayatı, Pembe 
Teyze’nin sağlığını kötü 
etkilemiş. Kalbine stent 
takılmış, sonrasında 
yakalandığı kanseri 
bir şekilde yenmiş ve 
yüzünden tebessümü hiç 
eksik etmemiş. Dirican 
ailesinin öyküsünü, 
acısını da sevincini de 
gülümseyerek anlatan 
Pembe Teyze’den 
dinledik.

Dirican ailesinin 
çile dolu hayatı

SUŞEHRİ’NDEN BARBAROS MAHALLESİ’NE 

AİLE ALBÜMÜ

MUTLU KOÇAK
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Pembe Dirican kıpır kıpır, 
yerinde duramayan, tatlı dilli 
bir kadın. Acısını da sevincini 

de gülümseyerek anlatıyor. Barba-
ros Mahallesi’nde bulunan müstakil 
evine girer girmez “Size yaptığım 
elbiseleri göstereyim mi?” diyerek 
hareketleniyor.. Terzilik yapıyor-
muş. Kimse ona dikiş makinesinin 
nasıl çalıştığını göstermeden, evin-
de kendi kendine kumaşları kesip 
biçerek bu işi öğrenmiş. “Oturun 
lütfen” diyorum, “Sohbet edelim, 
sonra gösterirsiniz”. Tamam dedik-
ten iki saniye sonra salondan çıkıp 
diğer odaya giriyor. Askılardaki en-
vai çeşit renkte elbiselerle dönüyor 
ve “Bunların hepsini ben yaptım” 
deyip hepsini tek tek gösteriyor. 
Ve sonra anlatmaya başlıyor.

Pembe Teyze 1949 yılında 
dünyaya gelmeden önce dedesi 
Yakup, İstanbul’da pehlivanlık 
yapardı. İri yarı bir adamdı. Ona 
Kara Yakup derlerdi, güreşte rakip 
tanımazdı. Pembe Teyze sağlığın-
da onu göremese de dedesinin hi-
kayeleriyle büyüdü. Elleriyle Kara 
Yakup’un cüssesini tarif etmeye 
çalışıyor, “Na böyle dev gibi bir 
adammış dedem” diyor. 

Kara Yakup evlendikten sonra 
beş oğul büyüttü. Sonra bir gün 
kafası bir şeye bozuldu; doğduğu 

Dirican ailesi, Suşeh-
ri’nden İstanbul’a he-
nüz yeni taşınmış. En 
küçük çocukları Arzu 
Kadıköy’de dünyaya 

gelmiş. Pembe Dirican 
kızını kucaklarken biri 

deklanşöre basmış, 
böyle bir an ortaya 

çıkmış. Duvar kena-
rındaki de yeğeni.

Fotoğrafın en sağında Pembe Dirican yine küçük 
kızı Arzu ile birlikte bir düğünde yer alıyor. 
Hemen solunda kocası Mustafa Dirican. Aile 
albümlerinde ikisinin yan yana olduğu ender 
karelerden biri bu. Kimin düğününe gittiklerini 
hatırlamıyor, ama “Galiba mutluyduk” diyor.

1974 

1980 

larından biri de Pembe Teyze’nin 
babası Celal’di. Celal Kaçar, Anka-
ra’da görevli bir polis memuruydu. 
Kara Yakup, yine tepesinin attığı 
bir gün Ankara’ya gidip Celal’e ül-
timatom verdi: “Ya Sivas’a, yanıma 
gelirsin ya seni evlatlıktan redde-
derim!” Pembe Teyze’nin babası 
Celal hemen bastı istifayı, karısı 
Kezzi’yi de yanına alıp Suşehri’ne 
taşındı. Diğer kardeşleri İstan-
bul’u bırakmadı, hepsinin Kadıköy 
Moda’da bir düzeni vardı. Kısa bir 
süre sonra Kara Yakup kalp krizin-
den vefat etti. 

Pembe Teyze’nin ebeveynleri 
Celal ve Kezzi Kaçar’ın hali vakti 
yerindeydi. Kezzi Hanım, yine de 
onu sürükleyip götüren kocasına 
çok sitem etti; “Sen aldın beni An-

topraklara, Sivas Susehri’ne geri 
döndü. Zengin bir adamdı Kara 
Yakup, çok toprağı vardı. Oğul-
larını yanında görmek istiyordu 
ama dördü de çoktan İstanbul ve 
Ankara’da hayat kurmuştu. Çocuk-
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kara’dan getirdin buraya, bir çile-
nin içine bıraktın” dedi. Kalp krizi, 
ailenin peşini hiç bırakmadı. Celal 
Kaçar da kısa bir süre sonra vefat 
etti. Pembe Hanım, babası gibi 
amcalarının hepsinin aynı rahatsız-
lıktan hakkın rahmetine kavuştu-
ğunu söylüyor. Kaçar çiftinin biri 

Siyah-beyaz fotoğraftaki kadın ve adam, Pem-
be Teyze’nin annesi ile babası. Kezzi Hanım, 
Ankara’dan Sivas’a hiç dönmek istememiş. 
Her fırsatta Sivas’ta ne işleri olduğunu sorup 
durmuş kocası Celal’e, zamanla oraya da 
alışmış. Fotoğraftaki çocuklar Celal Bey’in erkek 
kardeşi Cemal’in çocukları... Renkli fotoğrafta 
ise Pembe Teyze’nin en küçük çocuğu Arzu ve 
komşularının kızları var. 

1960 - 1984 

Dirican ailesi, İstanbul’a göçtüklerinde tek göz 
odalı bir gecekonduda yaşamaya başladı. Bu 
gecekondunun sahibi bu fotoğraftaki fötr şapkalı 
olan Osman Bey’di. Pembe Teyze, onun için  
“Üzerimizde çok hakkı vardı, Allah razı olsun 
ondan” diyor. Bu kare, Osman Bey’in kızının 
düğününde çekilmiş.

1974 

erkek dördü kız beş çocuğu 
vardı. Pembe Teyze, “Erkek 
kardeşimi ve bir kız kardeşimi 
iki yıl önce Şile yolundaki bir 
trafik kazasında kaybettim. 
Toprak oldular, şimdi üç kız 
kardeş kaldık” diyor. Kardeşleri 
o gün, arabada emniyet kemer-

lerini takmayı ihmal etmiş, kaza 
esnasında camdan dışarı fırlamış. 
Pembe Teyze ile konuşurken ona 
ne sorarsanız sorun, “Hah, ben de 
şimdi tam onu anlatacaktım zaten” 
diyor. Nasıl evlendiğini soruyorum, 
hah diyor, anlatıyor.

“Benim kocamın amcası, benim 
amcam Haydar ile askerlik yapmış. 
Çok yakın arkadaş olmuşlar. Ben 
daha 14 yaşındaydım, çocuktum. 
Kocam Mustafa’nın annesi babası 
tifodan ölünce kimsesiz büyümüş. 
Amcam bunu duyunca Mustafa’ya 
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kara’dan getirdin buraya, bir çile-
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ailenin peşini hiç bırakmadı. Celal 
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1974 

erkek dördü kız beş çocuğu 
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lerini takmayı ihmal etmiş, kaza 
esnasında camdan dışarı fırlamış. 
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ne sorarsanız sorun, “Hah, ben de 
şimdi tam onu anlatacaktım zaten” 
diyor. Nasıl evlendiğini soruyorum, 
hah diyor, anlatıyor.

“Benim kocamın amcası, benim 
amcam Haydar ile askerlik yapmış. 
Çok yakın arkadaş olmuşlar. Ben 
daha 14 yaşındaydım, çocuktum. 
Kocam Mustafa’nın annesi babası 
tifodan ölünce kimsesiz büyümüş. 
Amcam bunu duyunca Mustafa’ya 
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Amca’ya baktı. O kadar uzun 
baktı ki, elindeki leğenin üzerinde 
bulunan köpükler kendi kendi-
ne sönüverdi. “Sen” dedi, “Ne 
yaptığının farkında mısın? El kadar 
çocuğu nasıl evlendirirsin?” 

Pembe Teyze, “Annem konuş-
sa ne olacak. O zaman büyükler 
ne derse o olurdu. Hiç dönemez-

acıyor, ‘Yeğenim Pembe’yi onunla 
evlendireceğim’ diyor. Mustafa 
benden 15 yaş büyüktü. Amcam 
bir gün bize gelmiş ve anneme 
‘Ben Pembe’yi asker arkadaşımın 
yeğenine verdim gitti...’ deyiver-
miş.” 

Pembe Teyze’nin mutfaktaki 
annesi, donuk gözlerle Haydar 

Pembe Dirican, bütün 
kardeşlerinin okuduğunu 
kendisinin böyle bir 
fırsata sahip olamadığını 
söylüyor. Yıllar boyunca 
tek kelime bilmeden 
yaşamış. 90’lı yılların 
sonunda çocukları onu 
okuma-yazma kurslarına 
göndermiş. Yağmurlu 
zamanlarda her biri 
okulun kapısında annesini 
beklemiş. “Bu fotoğraf 
okumayı, yazmayı 
öğrendikten sonra çekildi. 
Yeğenim Fuat evlenmişti 
de...” diyor. 

“Ben kimsenin kalbini kırmadım şu hayatta” diyor 
Pembe Dirican. Bir sürü badire atlatmış. Kemik eri-
mesi olmuş, troid bezini almak zorunda kalmışlar, 
kalbinde sorun çıkmış ve stent takılmış, son olarak 
mide kanserini yenmiş. Her zaman mutlu olmaya, 
insanları mutlu etmeye çalıştığını söylüyor. 
Geçmişe ait çok güzel anlara sahip olduğundan 
bahsediyor. Bu fotoğraf karesinde yeğeninin 
düğününde, mutlu, el öptürüyor.

 1997 

 1987 
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sin, onu kıramazsın, o zamanlar 
hayat böyleydi” diyor. Haydar 
Amca’nın dediği oluyor:

“Haydar Amcam, Mustafa’ya 
yetim ve öksüz diye acıdı; bana 
acıyan kimse yoktu. Ateşe atıldım. 
Şimdiki aklım olsa hayatta evlen-
mezdim. Eskiden gelinler duvağıyla 
başındaki al bayrağıyla ata binerdi. 
Haydar Amcam tuttu beni kolla-
rımdan, ata koydu. Gelin oldum. 
Nişanlandığım halde hala damadı 
göremedim. Bizde öyleydi. Onu ilk 
gördüğümde hiçbir şey hissetme-
dim. 14 yaşında ne hissedersin ki? 
Bizimkiler zengin, Mustafa fakirdi. 
İnsan zamanla her şeye alışıyor, 
ben de alıştım. 1961’de ilk çocu-
ğumuz Bünyamin dünyaya geldi. 
Bundan iki buçuk yıl sonra Adnan. 
Sonra zaten burada böyle olmaz 
dedik, İstanbul’a taşındık.” 

Dirican çifti 1969’da hemşeh-
rilerinin yoğun olarak bulunduğu 
Kadıköy’e yerleşti. Akrabalarından 
birine ait tek göz odalı gece-
konduda yaşamaya başladılar. 
1972’de üçüncü çocukları Arzu 
doğdu. O zamanlar köyden herke-
sin evine akrabalar gelir giderdi. 

Mustafa Dirican, Sivas’ta yaşarken zaman zaman 
İstanbul’a yakınlarının yanına ziyarete gidermiş. 
Bir kere oraya gittiğinde çok hastalanmış. 
Doktorlar verem, demiş. Hemen tedavi edilmesi 
şartmış. Heybeliada’daki hastaneye kaldırmışlar. 
4 ay boyunca bütün doktorlar etrafında pervane 
olmuş, onu iyi etmişler.

Pembe Teyze’nin kocası, 
Kadıköy’de akrabala-
rıyla birlikte nakliyecilik 
yaparak üç çocuğunu 
okutmuş. En büyük 
oğlu Bünyamin makine 
mühendisi, ortanca oğlu 
Adnan mimar, kızı Arzu 
bankacı olmuş. Sadece 
insanların eşyalarını 
değil Dirican ailesinin 
yükünü de adeta bu 
kırmızı kamyon taşımış. 
Fotoğraftaki kişi, Pembe 
Teyze’nin kardeşi Cemal 
Kaçar. O da taşımacılık 
yaparak geçinimi sağla-
yanlardan biriymiş. 

 1981 

 1964 

Dirican ailesinin evi de hiç boş 
kalmadı. Evin reisi hamallık yapa-
rak ailesini geçindiriyordu. Akşam 
eve geldiğinde o tek göz odanın 
içinde 9-10 kişi kalıyordu. Pembe 
Teyze, “O zaman mutsuzluk nedir 
bilmezdik. Bu yüzden mutluyduk” 
diyor. Hiç yoksulluk çekmediklerini 
söylüyor. Sonra üç odalı, bir salon-
lu büyük bir eve yerleştiklerinden 
bahsediyor:

“7-8 yıl yaşadık orada. 1970’li 
yılların ortalarıydı. Yakınımızda 
bir eğitim enstitüsü vardı. Öğ-
renci olayları çok olurdu. Gariban 
çocuklara çok yardım ettik. Hatta 
yıllar sonra bizi yardım ettiğimiz 
çocuklardan biri buldu. Öğretmen 
olmuş. Elimi öptü, teşekkür etti. 
Biz sadece öğrencilere değil fakir 
fukaraya da çok yardım ettik. 
Bizden kötü durumda olanlara eli-
mizde ne varsa verdik, paylaştık.”

Dirican ailesi 1982’de Barba-
ros Mahallesi’ne taşındı. Pembe 
Teyze’nin kocası Mustafa Amca 
kırmızı bir kamyonet satın aldı. 
Taşımacılığa bu şekilde devam 
etti. Pembe Teyze bir dikiş maki-
nesi alarak kumaşları kesip biçip 
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elbiseler yaptı, bunları mahallede 
tanıdıklarına satmaya başladı. 
Diktiği elbiselerin benzerlerinin 
mağazalarda 80-90 TL’den satıl-
dığını, kendisinin aynı elbiseyi 25 
liradan verdiğini söylüyor. Kadınlar 
için çok uğraşan Türkan Saylan’ın 
düzenlediği kermesler, etkinlikler 
için bir sürü elbise dikmiş, hep-
sini bağışlamış. Pembe Teyze, 
aile albümlerinin arasında Tür-
kan Saylan’ın gazeteden kestiği 
fotoğrafını da koymuş. Eline aldığı 
Saylan’ın fotoğrafına uzun uzun 
bakıyor, “Allah gani gani rah-
met eylesin” diyor. Tepemizdeki 
hüzün bulutunu dağıtmak için 

belki de, aniden “Size komik bir 
olay anlatayım mı?” diye soruyor. 
Anlat diyorum: “Bir gün bizim evin 
yanında iş makinaları çalışıyordu. 
Bir makine geldi, kepçesini aniden 
indiriverdi yere. O sırada benim 
tavuklardan birine o kepçe isabet 
etmesin mi? Tavuğumun karnını 
yardı. Hemen koştum, tavuğun iç 
organlarını içine soktum. Hayvanı 
kucağımda sıkı sıkı tutup iğneyle, 
iplikle diktim. Yaşadı, hayvan yaşa-
dı! Böyle de bir anım var.”

Pembe Teyze hep böyle mutlu 
görünüyor. Ne yaşarsa yaşasın 
yüzünden gülümsemeyi eksik 
etmiyor. Kemik erimesi olmuş, kal-
bine stent takılmış... Olsun, diyor. 
Kısa bir süre önce midesinde bir 
tümör tespit etmişler. Ameliyatla, 
kemoterapiyle kanseri yenmiş. 
Ölümden hiç korkmuyor. Neden 
korkması gerektiğini bilmiyor: “Bu 
hastalığı duyan yoldan kaçıyor. 
Ben gülümseyerek, mutlulukla 
yendim kanseri. Benim babam 

‘Öte dünyaya cenneti de kendin 
götürürsün, cehennemi de kendin 
götürürsün’ derdi. Bu dünyada ne 
yaparsan öte yanda onu bulursun. 
Ben kötülük yapmadığım için ora-
da da iyilik bulacağım.”

67 yaşındaki Pembe Dirican ve en büyük oğlu 
Bünyamin Dirican... Bünyamin Bey makine 
mühendisi olduktan sonra bir sürü mesleğini 
yapmış, şimdi evlerinin alt katında bulunan alanı 
atölye olarak kullanıyor. Mobilya, dekorasyon 
malzemeleri üretiyor. Pembe Teyze’yi biliyorsu-
nuz, o her zaman gülümsüyor. Ona gülümsemek 
çok yakışıyor.

2016 
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‘KÖTÜ İNSANDAN 
İYİ BERBER OLMAZ’ 

Cemil Okova 60 yaşında. 11 yaşındayken berber abisinin yanında 
çırak olarak çalışmaya başladı. İşi öğrendikten sonra dükkan 
dükkan gezdi, mesleğini icra etti. Şimdi İçerenköy’de Osman 
Erkek Kuaförü’nde çalışıyor. Müşterileri genellikle orta yaş üstü 
insanlardan oluşuyor. Zamanın insanları değiştirdiğine inanan 
Okova, mesleğinin inceliklerini Ataşehir Ekspres’e anlattı.

 OSMAN ERKEK KUAFÖRÜ 
CEMİL OKOVA

Erkek berberleri sadece saç 
ve sakalın kısaltıldığı, şekil 
verildiği yerler değildir. Sıkı 

muhabbetlerin döndüğü, sıra 
beklerken her müşterinin kendini 
aynada süzdüğü, süzerken çayını 
yudumladığı, gazetesini okuduğu 
sıcak ve samimi ortamlardır. Bilen 
bilir, futbol da siyaset de tıraş sa-
bunu kokan o berber koltuklarının 
vazgeçilmezidir. Berberler şimdi-
lerde konfor ve fiyat bakımından 
farklılıklar gösteren ve kendilerini 
“kuaför” veya “saç bakım merkezi” 
olarak adlandıran rakipleriyle sessiz 
sedasız yarışıyor. Tabelasında her 

ne kadar kuaför kelimesi geçse 
de İçerenköy’deki Osman Erkek 
Kuaförü’nde eski usûl tıraş, hala 
geçerliliğini koruyor. Mekânın usta-
larından Cemil Okova ile yan yana 
geldik, hem hayat hikayesini hem 
de bu işin inceliklerini öğrenmek 
istedik. Okova, İçerenköylü. “İçe-
renköy’de doğdum, İçerenköy’de 
büyüdüm ve kısmetse İçerenköy’de 
öleceğim” diyor. Sözünün devamını 
şöyle getiriyor:

“Bizim kökümüz eski Yugoslav-
ya’ya dayanıyor. Dedem, babaan-
nem hep o topraklarda doğmuş. 
Oralarda topraklarımız, yurdumuz 
varmış. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 
bizimkiler Üsküp’ten Yozgat’a 
geçmişler. Atatürk onlara o yeri 
uygun görmüş. Yozgat’ta o zaman-
lar yapacak pek bir şey olmayınca 
bizimkiler ben doğmadan İstan-
bul’a göçmüş, İçerenköy’e yerleş-
miş. Biz altısı erkek, üçü kız Dokuz 
kardeşiz. Ben ilkokuldan sonra 
okuyamadım. 1970’lerde bir evimiz 
vardı. Gecekonduydu. Hazinenin 
yeri olduğu için elimizden aldılar. 
Evimiz elden gidince aile de da-
ğıldı. Oradan oraya, kiralık evlere 
taşındık. Şimdiki su deposunun 
bulunduğu yere bir kulübe yaptık. 
Hepimiz tek göz odalı o kulübede 
yaşamaya başladık. Sonra herkes 
bir şekilde dağıldı. Evlenen evlen-
di, başka yerlere gitmek isteyenler 
gitti. Ben, abim ve annem birlikte 
yaşamaya başladık. Çünkü babam 
ölmüştü. Yedi yaşında çalışmaya 
başladım. Abim berberdi. Onun 
yanına girmeden önce bugünkü 
Ataşehir’de çobanlık yapmaya baş-
ladım. Diyeceksiniz ki, Ataşehir’de 
çobanlık mı yapılır? Bunu söyledi-
ğimde bazı insanlar bana gülüyor. 
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‘KÖTÜ İNSANDAN 
İYİ BERBER OLMAZ’ 

Cemil Okova 60 yaşında. 11 yaşındayken berber abisinin yanında 
çırak olarak çalışmaya başladı. İşi öğrendikten sonra dükkan 
dükkan gezdi, mesleğini icra etti. Şimdi İçerenköy’de Osman 
Erkek Kuaförü’nde çalışıyor. Müşterileri genellikle orta yaş üstü 
insanlardan oluşuyor. Zamanın insanları değiştirdiğine inanan 
Okova, mesleğinin inceliklerini Ataşehir Ekspres’e anlattı.

 OSMAN ERKEK KUAFÖRÜ 
CEMİL OKOVA

Erkek berberleri sadece saç 
ve sakalın kısaltıldığı, şekil 
verildiği yerler değildir. Sıkı 

muhabbetlerin döndüğü, sıra 
beklerken her müşterinin kendini 
aynada süzdüğü, süzerken çayını 
yudumladığı, gazetesini okuduğu 
sıcak ve samimi ortamlardır. Bilen 
bilir, futbol da siyaset de tıraş sa-
bunu kokan o berber koltuklarının 
vazgeçilmezidir. Berberler şimdi-
lerde konfor ve fiyat bakımından 
farklılıklar gösteren ve kendilerini 
“kuaför” veya “saç bakım merkezi” 
olarak adlandıran rakipleriyle sessiz 
sedasız yarışıyor. Tabelasında her 

ne kadar kuaför kelimesi geçse 
de İçerenköy’deki Osman Erkek 
Kuaförü’nde eski usûl tıraş, hala 
geçerliliğini koruyor. Mekânın usta-
larından Cemil Okova ile yan yana 
geldik, hem hayat hikayesini hem 
de bu işin inceliklerini öğrenmek 
istedik. Okova, İçerenköylü. “İçe-
renköy’de doğdum, İçerenköy’de 
büyüdüm ve kısmetse İçerenköy’de 
öleceğim” diyor. Sözünün devamını 
şöyle getiriyor:

“Bizim kökümüz eski Yugoslav-
ya’ya dayanıyor. Dedem, babaan-
nem hep o topraklarda doğmuş. 
Oralarda topraklarımız, yurdumuz 
varmış. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 
bizimkiler Üsküp’ten Yozgat’a 
geçmişler. Atatürk onlara o yeri 
uygun görmüş. Yozgat’ta o zaman-
lar yapacak pek bir şey olmayınca 
bizimkiler ben doğmadan İstan-
bul’a göçmüş, İçerenköy’e yerleş-
miş. Biz altısı erkek, üçü kız Dokuz 
kardeşiz. Ben ilkokuldan sonra 
okuyamadım. 1970’lerde bir evimiz 
vardı. Gecekonduydu. Hazinenin 
yeri olduğu için elimizden aldılar. 
Evimiz elden gidince aile de da-
ğıldı. Oradan oraya, kiralık evlere 
taşındık. Şimdiki su deposunun 
bulunduğu yere bir kulübe yaptık. 
Hepimiz tek göz odalı o kulübede 
yaşamaya başladık. Sonra herkes 
bir şekilde dağıldı. Evlenen evlen-
di, başka yerlere gitmek isteyenler 
gitti. Ben, abim ve annem birlikte 
yaşamaya başladık. Çünkü babam 
ölmüştü. Yedi yaşında çalışmaya 
başladım. Abim berberdi. Onun 
yanına girmeden önce bugünkü 
Ataşehir’de çobanlık yapmaya baş-
ladım. Diyeceksiniz ki, Ataşehir’de 
çobanlık mı yapılır? Bunu söyledi-
ğimde bazı insanlar bana gülüyor. 
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‘Tercihim yaşlı müşteri’
Cemil Okova, geçmiş yılları özlemle anımsıyor. 
Müşterilerin de berberlerin de çok değiştiğin-

den yakınan Okova, “Gençleri tıraş etmektense 
yaşlıları tıraş etmeyi tercih ediyorum. Çünkü 

aynı dili konuşuyoruz. Anlaşmamız, sohbet 
etmemiz daha kolay oluyor” diyor.

‘O zamanlar 
briyantin vardı’

“Bu işte hijyen çok önemlidir. Bir 
de koku. Berberlerin geleneksel 

kokusu vardır. O koku, tıraş sabu-
nu kokusudur. Her berber böyle 
kokmalı. 1970’lerde ustura vardı. 
Şimdiki genç berberlerin eline ver 
usturayı, tıraş yapamaz. Ustura 
maharet isteyen bir alettir. Kayış-
ta onu güzelce bilersin, bir yüzde 
gezdirirken pür dikkat kesilirsin. 
Şimdi jileti takıyorlar, tak tak tak 
bitti. Eskiden öyle değildi işler. 
Köpük yoktu, sabunla köpürtürdük. 
O zamanlar briyantin sürerdik saç-
lara. Jöle yoktu, taş pudralar vardı. 
Dükkandan kolonya kokusu da 
eksik olmazdı. Limon kolonyası ile 
yetinmez, muhakkak lavanta, man-
dalina kolonyası da bulundururduk. 
Bilinçli berber müşterilerine alko-
lün taze tıraşlanmış cilde zararlı 

olduğunu söyler, kolonyayı ellerine 
dökerdi. Müşterilerimiz yere biri-
ken saçları süpüren çırağın cebine 
para sıkıştırırken çocuğun hafif 
kızarmasıyla gururlanırdık. Eskiden 
bir berber, koltuğunda uzun saçlı 

birini gördüğünde iştahlanırdı. O 
saçlar kısaltılacaksa mutlu olurdu. 
Çünkü uzun saç, hamur gibi gelirdi 
ona. Kafasında tartar, müşterinin 
isteğini yerini getirirdi. Bence eski-
den her şey çok daha güzeldi.”

Eskiden Ataşehir dağ başıydı. 250 
koyunum vardı. Her gün onları ot-
latmaya götürürdüm. Hem ilkokula 
giderdim, okuldan sonra koyunları 
alıp dışarı çıkarırdım. 10 yaşında 
bir manavın yanında çalışmaya 
başladım. Akşam olunca korkar-
dım eve gitmeye. Öyle karanlıktı 
ki yollar, insan ürkerdi. Evle manav 
arası yürüyerek 45 dakika sürer-
di. Yürürken tek tük araba geçer, 
araba farı yolu aydınlatır, korkum 
ancak o zaman geçerdi. Kendimi 
bildim bile hep çalıştım, çocuklu-
ğumu yaşayamadan büyüdüm. 11 
yaşında abimin yanında berber 
çırağı olarak çalışmaya başladım. İşi 
de zaten onun yanında öğrendim. 
Askerlik zamanı geldiğinde abimi 
kaybettim. Askere gittim. Döndük-

ten sonra tek başına aynı dükkanda 
yapamadım. Burada eskiden bir 
sanatoryum vardı, oraya berber 
arıyorlarmış. Sanatoryumda berber 
olarak çalışmaya başladığımda 23 
yaşındaydım. Oradan ayrıldığımda 
30’uma basmıştım. Evlendim, bir 

oğlum oldu. Gayrettepe’de başka 
bir berberin yanında çalışmaya 
başladım. Oradan emekli olduktan 
sonra yine İçerenköy’e geldim, 
şimdi yardımcım Osman ile birlikte 
çalışıyoruz.”

Okova gün görmüş, geçirmiş 
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berberlerin mülayim insanlar oldu-
ğunu söylüyor. Bir berberin kötü 
insan, sosyopat olma olasılığının 
düşük olduğunu anlatıyor. Her 
gün değişik insanları ağırlamanın 
sabır gerektirdiğini belirtiyor. İşin 
inceliğinde sabır varmış: “Herkese 
aynı davranmak zorundasın. Benim 
ustam, ‘Oğlum hayatta kimseyi 
hor görme’ derdi, kimseyi hor gör-
medim.” Okova, zamanın insanı 
da berber dükkanlarını da değiş-
tirdiğini düşünüyor. Bugün birçok 
insanın tıraştan anlamadığını iddia 
ediyor. 1970’li yıllarda berbere 

Eski usûl tıraştan 
yanayım, kelebek 

makinaların ölmesini 
hazmedemiyorum. Ben 
ince işçiliği severim, 
saçları keserken makasla 
koltuğun etrafında iki 
kere döndüğünüzde 
işiniz bitmeli.

giren insanların daha güleryüzlü 
olduğunu, sohbetten anladığını, 
berberliğin tadını o dönemde aldı-
ğını söylüyor:

“O zamanlar sevgiyle, saygıyla 
insanları tıraş ederdik. Şimdi insan-
lar bu koltuğa oturunca çok değişik 
şeyler talep ediyor. Acayip acayip 
saç, sakal stilleri çıktı. Yok ‘Sakalı-
mın bir tarafını incelt, diğer tarafı 
uzun kalsın’, yok ‘Kafamı aslan 
yelesi yap’ diyen oluyor. Mafya tı-
raşı, Azer Bülbül stili, dinozor kafa, 
kuş yuvası stilleri çıktı şimdilerde. 
İnsanlar dizilerdeki karakterlerin 

saçlarını, sakallarını kendilerinde 
görmek istiyor. Diriliş Ertuğrul’da-
ki, Muhteşem Yüzyıl’daki başrol 
oyuncuların saçlarına, sakallarına 
sahip olmak istiyorlar. Oturuyor 
koltuğa ‘Ertuğrul Gazi tıraşı olmak 
istiyorum’ diyor. E, ben nereden 
bileyim Ertuğrul Gazi’yi? Onlar 
yüzünden dizi seyretmek zorunda 
kalıyorum. Bazıları geliyor, ağda 
istiyor, pedikür istiyor, onlara kadın 
kuaförünü işaret ediyorum ya da 
Osman’ı çağırıyorum.”

Okova’ya göre sakal tıraşının 
hası sinekkaydı. “En güzeli budur” 
diyor. Saçta da sakalda da klasik 
kesimin önemine işaret ediyor: 
“Teknoloji ilerledi, samimiyet 
ortadan kalktı. Bu yüzden gençleri 
tıraş etmektense yaşlıları tıraş et-
meyi tercih ediyorum. Çünkü aynı 
dili konuşuyoruz. Eski usûl tıraş-
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‘Tercihim yaşlı müşteri’
Cemil Okova, geçmiş yılları özlemle anımsıyor. 
Müşterilerin de berberlerin de çok değiştiğin-

den yakınan Okova, “Gençleri tıraş etmektense 
yaşlıları tıraş etmeyi tercih ediyorum. Çünkü 

aynı dili konuşuyoruz. Anlaşmamız, sohbet 
etmemiz daha kolay oluyor” diyor.

‘O zamanlar 
briyantin vardı’

“Bu işte hijyen çok önemlidir. Bir 
de koku. Berberlerin geleneksel 

kokusu vardır. O koku, tıraş sabu-
nu kokusudur. Her berber böyle 
kokmalı. 1970’lerde ustura vardı. 
Şimdiki genç berberlerin eline ver 
usturayı, tıraş yapamaz. Ustura 
maharet isteyen bir alettir. Kayış-
ta onu güzelce bilersin, bir yüzde 
gezdirirken pür dikkat kesilirsin. 
Şimdi jileti takıyorlar, tak tak tak 
bitti. Eskiden öyle değildi işler. 
Köpük yoktu, sabunla köpürtürdük. 
O zamanlar briyantin sürerdik saç-
lara. Jöle yoktu, taş pudralar vardı. 
Dükkandan kolonya kokusu da 
eksik olmazdı. Limon kolonyası ile 
yetinmez, muhakkak lavanta, man-
dalina kolonyası da bulundururduk. 
Bilinçli berber müşterilerine alko-
lün taze tıraşlanmış cilde zararlı 

olduğunu söyler, kolonyayı ellerine 
dökerdi. Müşterilerimiz yere biri-
ken saçları süpüren çırağın cebine 
para sıkıştırırken çocuğun hafif 
kızarmasıyla gururlanırdık. Eskiden 
bir berber, koltuğunda uzun saçlı 

birini gördüğünde iştahlanırdı. O 
saçlar kısaltılacaksa mutlu olurdu. 
Çünkü uzun saç, hamur gibi gelirdi 
ona. Kafasında tartar, müşterinin 
isteğini yerini getirirdi. Bence eski-
den her şey çok daha güzeldi.”

Eskiden Ataşehir dağ başıydı. 250 
koyunum vardı. Her gün onları ot-
latmaya götürürdüm. Hem ilkokula 
giderdim, okuldan sonra koyunları 
alıp dışarı çıkarırdım. 10 yaşında 
bir manavın yanında çalışmaya 
başladım. Akşam olunca korkar-
dım eve gitmeye. Öyle karanlıktı 
ki yollar, insan ürkerdi. Evle manav 
arası yürüyerek 45 dakika sürer-
di. Yürürken tek tük araba geçer, 
araba farı yolu aydınlatır, korkum 
ancak o zaman geçerdi. Kendimi 
bildim bile hep çalıştım, çocuklu-
ğumu yaşayamadan büyüdüm. 11 
yaşında abimin yanında berber 
çırağı olarak çalışmaya başladım. İşi 
de zaten onun yanında öğrendim. 
Askerlik zamanı geldiğinde abimi 
kaybettim. Askere gittim. Döndük-

ten sonra tek başına aynı dükkanda 
yapamadım. Burada eskiden bir 
sanatoryum vardı, oraya berber 
arıyorlarmış. Sanatoryumda berber 
olarak çalışmaya başladığımda 23 
yaşındaydım. Oradan ayrıldığımda 
30’uma basmıştım. Evlendim, bir 

oğlum oldu. Gayrettepe’de başka 
bir berberin yanında çalışmaya 
başladım. Oradan emekli olduktan 
sonra yine İçerenköy’e geldim, 
şimdi yardımcım Osman ile birlikte 
çalışıyoruz.”

Okova gün görmüş, geçirmiş 
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berberlerin mülayim insanlar oldu-
ğunu söylüyor. Bir berberin kötü 
insan, sosyopat olma olasılığının 
düşük olduğunu anlatıyor. Her 
gün değişik insanları ağırlamanın 
sabır gerektirdiğini belirtiyor. İşin 
inceliğinde sabır varmış: “Herkese 
aynı davranmak zorundasın. Benim 
ustam, ‘Oğlum hayatta kimseyi 
hor görme’ derdi, kimseyi hor gör-
medim.” Okova, zamanın insanı 
da berber dükkanlarını da değiş-
tirdiğini düşünüyor. Bugün birçok 
insanın tıraştan anlamadığını iddia 
ediyor. 1970’li yıllarda berbere 

Eski usûl tıraştan 
yanayım, kelebek 

makinaların ölmesini 
hazmedemiyorum. Ben 
ince işçiliği severim, 
saçları keserken makasla 
koltuğun etrafında iki 
kere döndüğünüzde 
işiniz bitmeli.

giren insanların daha güleryüzlü 
olduğunu, sohbetten anladığını, 
berberliğin tadını o dönemde aldı-
ğını söylüyor:

“O zamanlar sevgiyle, saygıyla 
insanları tıraş ederdik. Şimdi insan-
lar bu koltuğa oturunca çok değişik 
şeyler talep ediyor. Acayip acayip 
saç, sakal stilleri çıktı. Yok ‘Sakalı-
mın bir tarafını incelt, diğer tarafı 
uzun kalsın’, yok ‘Kafamı aslan 
yelesi yap’ diyen oluyor. Mafya tı-
raşı, Azer Bülbül stili, dinozor kafa, 
kuş yuvası stilleri çıktı şimdilerde. 
İnsanlar dizilerdeki karakterlerin 

saçlarını, sakallarını kendilerinde 
görmek istiyor. Diriliş Ertuğrul’da-
ki, Muhteşem Yüzyıl’daki başrol 
oyuncuların saçlarına, sakallarına 
sahip olmak istiyorlar. Oturuyor 
koltuğa ‘Ertuğrul Gazi tıraşı olmak 
istiyorum’ diyor. E, ben nereden 
bileyim Ertuğrul Gazi’yi? Onlar 
yüzünden dizi seyretmek zorunda 
kalıyorum. Bazıları geliyor, ağda 
istiyor, pedikür istiyor, onlara kadın 
kuaförünü işaret ediyorum ya da 
Osman’ı çağırıyorum.”

Okova’ya göre sakal tıraşının 
hası sinekkaydı. “En güzeli budur” 
diyor. Saçta da sakalda da klasik 
kesimin önemine işaret ediyor: 
“Teknoloji ilerledi, samimiyet 
ortadan kalktı. Bu yüzden gençleri 
tıraş etmektense yaşlıları tıraş et-
meyi tercih ediyorum. Çünkü aynı 
dili konuşuyoruz. Eski usûl tıraş-



PB72

İNCE İŞ

tan yanayım, kelebek makinaların 
ölmesini hazmedemiyorum. Ben 
ince işçiliği severim, saçları keser-
ken makasla koltuğun etrafında iki 
kere döndüğünüzde işiniz bitmeli. 
Eskiden makası elimize alırdık, 
tık tık tık giderdik. Makas, şık şık 
ötmeli berberde. Eskiden makasın 
sesi insanın içini huzurla doldurur-
du. Şimdi iki makas atıyoruz, dur 
oraya dokunma, buraya dokunma. 
Makineyle saç kısaltmayı sevmi-
yorum, makas olacak. Herkes 
kolaya kaçıyor artık. El makinaları 
vardı, hala elimin altındadır. Onun 
sesi de çok hoşuma gider. Şimdi 
sadece yaşlı insanların tıraşlarında 
kullanıyorum bu makinayı. Buna 
da şükür. Ellerim nasır tutardı 
el makinasını tutmaktan. Çünkü 
İçerenköy’de berber yoktu, herkes 
bize gelirdi. Hepsine ayrı ihtimam 
gösterirdik.”

‘Sadece bir 
vukuatım var’

Osman Erkek Kuaförü’ne 
günde 15-20 müşteri geliyor. 

Cemil Okova, bunca yıllık mes-
lek hayatında birkaç küçük olay 
dışında hiçbir vukuatın yaşanma-
dığını anlatıyor. Hayatında sadece 
bir kez makas kazası yaşamış. 
Bunun da kendi suçu olmadığını 
söylüyor: “Şimdi yılını hatırlamı-
yorum. Birol abimiz vardı. Ken-
disi çok sevilen, sayılan biriydi. 
Bir gün oğlunu dükkana getirdi, 
koltuğa oturttu. Saçlarını kese-
ceğim ama çocuk nasıl hareketli, 
yerinde durmuyor. Hepimiz onu 
kontrol etmeye çalışıyoruz. Böyle 
yavaş yavaş operasyonu gerçek-
leştirirken ani bir hareketle başını 
çevirdi. Tık sesini duyduk, kulağı-
na makas geldi. Meslek hayatımda 
ilk kez birinin kulağını kestim, 
o da çok sevdiğim bir abimin 
çocuğuna denk geldi. Çocuğun 
kulağı kanamaya başladı. Dudak 
ve kulak kesilmesinde kan kolay 

kolay durmaz. Hemen kan taşı, 
sigara külüyle müdahale ettim. 
Sakal tıraşında da böyle hadiseler 
olabiliyor. Onun için ben sakal 
tıraşı yaparken müşteriyle çok 
konuşmam, onu konuşturmam. 
Çeneye geldiğinde bütün dikkati-
nizi oraya vermelisiniz. Genellikle 
berberler geveze olur, bu yüzden 
o minik kazalar kaçınılmazdır.”

Tuhaf saç-sakal stilleri
Cemil Bey, bazı müşterilerin isteklerinden şikay-
etçi: “ Acayip acayip stiller çıktı. Yok ‘Sakalımın 
bir tarafını incelt, diğer tarafı uzun kalsın’, yok 
‘Kafamı aslan yelesi yap’ diyen oluyor. Mafya 
tıraşı, Azer Bülbül stili, kuş yuvası stilleri yaygın-
laştı. Dizilerdeki karakterlerin saçlarını, sakallarını 
kendilerinde görmek istiyor.
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SAĞLIK

Göz nezlesinden
nasıl korunuruz?

kapaklarında şişlik, ışığa hassasiyet 
ve hatta bazı durumlarda görme 
bulanıklığı şeklinde olabilir.

Bu rahatsızlık neden en çok yaz 
aylarında görülür?
Alerjik göz nezlesi çiçek tozları ve 
polenlere karşı gelişebileceği için 
bahar ve yaz aylarında daha sık 
görülür. Ancak tüm sene boyunca 
ev tozu ya da hayvan tüylerine karşı 
da gelişebilir. Bunun dışında yazın 
havuz kullanımı arttığı için bakteri-
yel ve viral göz nezleleri de artabilir. 
Enfeksiyon etkeninin  hastanın  göz-
yaşı salgısı ile havuz suyuna geçebil-
mesinden ötürü hastalığın havuz-
lardan bulaşma riski vardır. Ayrıca 
havuz dezenfeksiyonu için kullanılan 
maddeler nedeniyle de kimyasal ya 
da toksik göz nezlesi gelişebilir. 

Göz nezlesi yalnızca havuzlardan 
mı bulaşıyor?
Bazı formları bulaşıcıdır. Hasta kişile-
rin gözyaşı salgılarının direkt ya da 
ortak  kullanılan bir materyal vasıta-
sıyla göze teması ile bulaşabilirler.

Tedavisi zor bir rahatsızlık mıdır? 
Belirtiler görüldüğü durumlarda 
hastaneye başvurulmalıdır. Göz 
nezlesinde tedavi neden kaynaklan-
dığına göre değişir. Alerjik olanın 
tedavisinde ilk aşama gözü tahriş 
edici maddelerden uzaklaştırmaya 
yönelik olmalıdır. Örneğin hastanın 
kontakt lens kullanımına ara verdiri-
lebilir ya da lens solüsyonu değiş-
tirilebilir. Yine toz ya da polenlere 

Yüzme havuzlarındaki kimyasalların sebep olduğu türü nedeniyle 
yaz hastalığı olarak bilinen göz nezlesinin aslında pek çok türü 
var. Hastalığın belirtileri ve korunma yollarını Türkan Saylan Tıp 
Merkezi’nden Operatör Doktor Nazire Sinay Düzova’dan dinledik.

Göz nezlesi, yani diğer adıyla 
konjonktivit, göz kapa-
ğının iç yüzeyi ile gözün 

beyaz yüzeyinin bir kısmını örten 
konjonktiva adlı ince zarın iltihap-
lanması ya da enfeksiyon kapma-
sı sonucu oluşan bir rahatsızlık. 
Ortaya çıkmasının birçok sebebi ve 
farklı türleri olan göz nezlesi virüs 
yoluyla bulaşabilir ya da bakteri-
yel bir enfeksiyon sonucu ortaya 
çıkabilir. Ayrıca havadaki polen ve 

duman, yüzme havuzlarındaki klor 
ve kozmetiklerin bileşenleri ya da 
gözle temas eden tahriş edici diğer 
maddelerden dolayı göz nezlesi 
oluşabilir. 

Hastalığın türüne göre tedavi 
yöntemleri de değişiyor. Aslında 
alınacak bazı önlemlerle göz nezle-
sinin önüne geçmek mümkün. Her 
şeyden önce hijyene dikkat etmek, 
bazı eşyaları ortak kullanmaktan 
ve enfekte kişilerle temastan uzak 
durmak bunlardan bazıları. 

Göz nezlesi çocuklarda da sık 
görülüyor, bu nedenle çocukların 
bazı kurallara uymasına kesinlikle 
dikkat etmek gerekiyor. Özellikle 
yüzme havuzları konusunda ebe-
veynler uyanık olmalı ve havuzun 
hijyeninden emin olmalılar. 

Türkan Saylan Tıp Merkezi’n-
den Operatör Doktor Nazire Sinay 
Düzova, hastalığın türlerini, tedavi 
yollarını ve alınabilecek tedbirleri 
Ataşehir Ekspres’e anlattı.

Göz nezlesinin belirtileri 
nelerdir?

Göz nezlesi, viral ya da 
bakteriyel kaynaklı olabilir. 
Bunun dışında alerjik ya da 
kimyasal bir nedenle de 
oluşmuş olabilir. Belirtiler 
göz nezlesinin tipine 
göre farklılıklar gös-
termekle birlikte, tek 
ya da her iki gözde 
ağrı, yanma, kaşıntı, 
sulanma, akıntı ve 
çapaklanma, göz 
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maruz kalmayı azaltmak için güneş 
gözlüğü önerilebilir. Soğuk komp-
res ve suni gözyaşları orta şiddet-
teki vakaları tedavi etmede etkili-
dir. Daha şiddetli olan durumlarda 
steroid olmayan antiinflamator ya 
da antihistaminikli damlalar kulla-
nılır. Bakteriyel olanlar antibiyotikli 
göz damla ve merhemleriyle tedavi 
edilir. Viral olanlarda antibiyotikler 
etkili değildir. Soğuk kompresle ve 
gözyaşı damlalarıyla belirtiler geri-
leyebilir. Bazı durumlarda pomatlar 
da kullanılabilir. 

Göz nezlesine yakalanmamak için 
nelere dikkat etmek gerekir?
Göz nezlesinden korunmak için 
basit sağlık kurallarına uymak çok 
önemlidir. Eller sıklıkla yıkanmalı ve 
enfekte kişilerin eşyaları kullanılma-
malıdır. Havuzların bakımı titizlikle 
yapılmalı, göz nezlesi olan kişiler 
havuza girmemelidir. Havuzda 
yüzme gözlüğü kullanılmasını da 

öneriyoruz. Ayrıca ortak kullanılan 
her yer düzenli olarak dezenfekte 
edilmelidir. Lens kullanımında da 
hijyen çok önemlidir. Lensler eller 
yıkandıktan sonra takılıp çıkarılmalı 
ve her defasında lens solüsyonu 
yenilenmelidir. Havlular ortak kul-
lanılmamalı, sık sık yıkanıp ütülen-
melidir. Yastık kılıfı, gözlük, makyaj 
malzemesi, göz damlası ve mer-
hemleri ortak kullanılmamalıdır.

Göz nezlesi bebeklerde de görü-
lebilen bir hastalık değil mi?
Yenidoğan bebeklerde bebeğin 
doğum kanalından geçişi esnasında 
bazı bakteriyal etkenlere maruz 
kalması sonucunda bir göz nezlesi 
gelişebiliyor. Oftalmia Neonatorum 
denilen bu durum acil tedavi gerek-
tiren bir durumdur, tedavi edilme-
diği takdirde kalıcı göz hasarına yol 
açabilir. Bu tablodan korunmak için 
annede mevcut olan enfeksiyonla-
rın gebelik esnasında tedavi edil-
mesi gerekiyor. Bu durum dışında 
bebeklerde doğuştan gözyaşı kanal 
tıkanıklığı nedeniyle zaman zaman 
göz nezlesi oluşabilir. Bunlarda da 
masaj öneriyoruz ve antibiyotikli 
göz damlaları veriyoruz. 

Sakın ihmal etmeyin
Türüne göre tedavi yöntemleri de değişen göz 
nezlesini küçümsemek çok büyük bir hata. 
İleride daha önemli bir rahatsızlık ortaya çık-
maması için belirtiler görülünce hemen bir göz 
doktoruna danışmak gerekiyor.

Normal göz
Sağlıklı bir gözde, göz akı belli belirsiz kılcal 
damarlar dışında genellikle beyazdır. Yeterli 
miktarda gözyaşı vardır. Sulanma ya da 
kuruluk olmaz.

Bakteriyel göz nezlesi
Göz akı kırmızılaşır ve yapışkan sarı bir akıntı 
oluşur. Sabah uyanıldığında göz kapakları 
birbirine yapışık olabilir. Tek ya da iki gözde 
birden gelişebilir. Doğrudan temasla bulaşır.

Viral göz nezlesi
Göz akı kırmızıdır. Göz sürekli kaşınır ve 
sulanır. Tek ya da iki gözde birden 
görülebilir. Oldukça bulaşıcıdır.

Alerjik göz nezlesi
Viral göz nezlesine çok benzer.
Beraberinde burun tıkanıklığı, nezle, göz 
kapaklarında şişkinlik ve ışığa duyarlılık 
ortaya çıkar. Bulaşıcı değildir.

GÖZ NEZLESİ SEMPTOMLARI
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DOSTLARIMIZ

Kısırlaştırma hayvanlarda 
bazı hastalıkları önlüyor

hayvanları bazı hastalıklara yaka-
lanmaktan kurtardığını söylüyor:  
“Yapılan araştırmalara göre erken 
yaşta kısırlaşan dişi kedi ve köpek-
lerde meme kanserine yakalanma 
oranı düşüyor. Bu hayvanlarda 
meme kanserine yakalanma oranı 
sekizde birdir, ki bu çok yüksek 
bir rakamdır. Ancak ilk kızgınlığı-
nı geçirmeden kısırlaşan kedi ve 
köpeklerde meme tümörü riski 
yüzde 95 oranında azalır. Ayrıca 
rahim iltihaplanması da bu hayvan-
larda sıklıkla görülen bir durum-
dur. Kızgınlık zamanında kedilerin 
rahimi genişler ve dışarıdan gele-
bilecek mikroplara açık hale gelir. 
Kısırlaştırma operasyonu demek 
rahmin alınması demektir, yani bu 
hastalığın riski de kısırlaştırma ile 
sıfıra iner. Erkek kedi ve köpeklerin 
kısırlaştırılması ise prostat kanseri-
ne yakalanma riskini azaltır, testis 
kanseri riskini ortadan kaldırır. 
Elbette kısırlaştırmayla birlikte 
kızgınlık dönemindeki hayvanların 
normalde yapmadıkları davranışla-
rı, gergin halleri de son buluyor. ”

Dişi kedi ve köpeklerde kısırlaş-
tırma operasyonu genel anestezi 
altında yapılıyor. Hayvanın rahmi 
karın bölgesinde açılan yaklaşık 
beş-on santimetrelik kesik ile alını-
yor. Bir ya da bir buçuk saat süren 
operasyondan sonra hayvanlar bu 
operasyon sonrası aynı gün ayağa 
kalkıyor ve tüm gereksinimlerini ra-
hatlıkla yapabiliyorlar. Bu dönemde 

Bazı kedi ve köpek sahipleri, kısırlaştırma konusunda çekingen 
davranırlar ama araştırmalar gösteriyor ki kısırlaştırma 
hayvanlara zarar vermek bir yana, birçok hastalığa engel 
olarak fayda sağlıyor. Konuyla ilgili sorularımızı Ataşehir BBÇ 
Veteriner Kliniği’nden Veteriner Hekim Bertuğ Çiftçi yanıtladı.

Evde kedi ve köpek besle-
yenler, kısırlaştırılmamış 
hayvanların kızgınlık döne-

mindeki “tuhaf” davranışlarına 
âşinadır. Örneğin dişi kediler daha 
önce çıkarmadığı sesler çıkarır ve 
sürekli bir yere sürtünmek isterler; 
erkek kediler kızgınlık döneminde 
normalden çok daha kötü kokan 
idrarlarını sağa sola püskürtür ve 
bağırırlar; köpekler hiç olmadığı 
kadar hırçın ve söz dinlemez davra-
nabilirler.

Sahipleri, eğer daha önce yap-
tırmamışlarsa, kızgınlık döneminde 
petlerini kısırlaştırıp kısırlaştırmama 
sorusuyla karşı karşıya kalır. Ne ya-
zık ki bu konuda çok sayıda doğru 
bilinen yanlış vardır ve kulaktan 
dolma bu bilgilerden etkilenen bazı 
hayvan sahipleri kısırlaştırma ko-
nusunda çekingen davranırlar. Biz 
de hem kısırlaştırma sürecini hem 

de konuyla ilgili doğru bilinen 
yanlışları Ataşehir BBÇ Vete-

riner Kliniği’nden Veteriner 
Hekim Bertuğ Çiftçi’yle 

konuştuk. 
Veteriner Hekim 

Çiftçi’ye ilk olarak, 
kısırlaştırmanın 

hayvanların sağlığı-
na zarar verip 
vermediğini 
sorduk. Çiftçi, 
kısırlaştırmanın 
zarar ver-
mek bir yana 

AYŞEGÜL KAPAR

Veteriner Hekim 
Bertuğ Çiftçi
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hayvanlar yaralarını yalamasın diye 
boyunlarına “Elizabeth Yakalığı” 
denilen yaka takılıyor.

Veteriner Hekim Çiftçi, dişi 
köpeklerde ameliyat sonrası daha 
dikkatli olunması gerektiğini söy-
lüyor: “Dişi köpekler kısırlaştırma 
operasyonundan sonra ilk gece 
mümkünse veteriner kliniğinde 
kalmalıdır. Eğer eve gönderilmişse 
gece boyunca her iki saatte bir 
kontrol edilmelidir. Ama ilk ge-
ceden sonra her şey eski haline 
dönecektir. Bu süreçte hayvanı-

nızın dışkısını ve idrarını kontrol 
etmelisiniz, ne kadar yemek yiyor, 
yara bölgesinde kanama var mı 
gibi bilgileri veteriner hekiminizle 
paylaşmalısınız. Düzenli olarak 
pansumana gitmek de gerekir. 
Hayvan en geç on gün içinde nor-
male dönecektir.”

Erkek kedilerde kısırlaştırma 
ameliyatı yine genel anestezi 
altında, testislerde açılan bir-iki 
santimetrelik delikten iki yumurta-
nın alınması anlamına geliyormuş. 
Dikişsiz bir ameliyat olduğu için 
erkek kedilerin yakalık takmasına 
gerek yokmuş, aynı gün hayata 
kaldığı yerden devam edebiliyor-
lar. Erkek köpeklerde de operas-
yon aşağı yukarı aynı. Ancak erkek 

Operasyon öncesi ve sonrası
Kısırlaştırma operasyonuna hazırlanan bir kedi (en 
üstte). Ameliyattan sonra yarasını yalamaması için 
boynuna yakalık takılan bir köpek ve kısırlaştırma 
yarası geçmiş bir kedi.

köpekler, bir hafta on gün kadar 
yakalık takıyorlar.

Kısırlaştırılan hayvanlarda 
değişen hormonal denge matabo-
lizmayı yavaşlattığı için kilo artışı 
olabiliyor. Ama bunu kontrol etmek 
kolay. Piyasada kısırlaştırılmış 
kedilerin bünyesine uygun kalorisi 
azaltılmış pek çok mama çeşidi 
mevcut. 

Uzun sözün kısası, kısırlaştırma 
işlemi de aslında çok zor olmayan 
ve hayvana kesinlikle zarar verme-
yen operasyon. Unutmamak gere-
kir ki, kedi ve köpeklerin eşleşme 
isteği duygulara değil tamamen 
üreme içgüdüsüne dayanır. İçgü-
düleri onlara, türlerinin devamını 
sağlamak için üremeleri gerektiği-
ni söyler. Aslında yabani hayatta 
hangi türün ne sıklıkta üreyeceğini 
doğanın dengesi belirler ama kedi 
ve köpekler artık yabani hayatın bir 
parçası olmadığı için denge kay-
bolmuş, kedi ve köpeklerin üreme 
dönemleri kontrolden çıkmıştır. Bu 
dengesizliği önlemenin yollarından 
biri de kısırlaştırmadır.

Kedi ve köpeklerin üreme hızı 
çok yüksektir. Kısırlaştırılmayan bir 
kedi ya da köpek, düzenli çiftle-
şiyorsa kısa sürede onlarca yavru 
doğurur. Bu hayvanların hepsine 
yuva bulunması imkansızdır ve 
çoğu sokağa atılır. Bu da sokakta 
yaşayan hayvan sayısının daha da 
artması anlamına geliyor. 

Kedi ve 
köpeklerin üreme 

hızı çok yüksektir. 
Kısırlaştırılmayan bir 
kedi ya da köpek, düzenli 
çiftleşiyorsa kısa sürede 
onlarca yavru doğurur. Bu 
hayvanların hepsine yuva 
bulunması imkansızdır 
ve çoğu sokağa atılır. 
Bu da sokakta yaşayan 
hayvan sayısının artması 
demektir.
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Güzel bir bahçe için
işin ehlinden tüyolar
Balkon ve bahçelerini güzelleştirmek isteyen okuyucularımız için
bu ay Fetih Mahallesi’ndeydik. Çocukluğundan beri bahçede çiçek ve 
sebze-meyve yetiştiren 82 yaşındaki Zehra Hanım’ın harika bahçesini 
ziyaret ettik ve evde yetişebilecek bitkilerle ilgili ipuçlarını derledik.

Modern yaşam birçok avan-
tajıyla günümüz insanın 
hayatını kolaylaştırıyor 

olsa da, yarattığı hızlı ve sağlıksız 
yeme kültürü ne yazık ki sağlığımızı 
tehlikeye sokuyor.

Bu nedenle günümüzde hazır 
gıdalar yerine bahçenizden mutfa-
ğınıza gelen taze ve doğal yiyecek-
lerle beslenebilmek paha biçilemez 
bir aktivite.

Eğer balkonunuzda, bahçenizde 
yeterli alanınız varsa siz de sebze 
yetiştiriciliğine başlayabilirsiniz. 
Yetiştirdiğiniz domateslerinizi, 
biberlerinizi, salatalıklarınızı top-
larken, doğanın zevkini keşfedip, 
doğallığını kaybetmemiş yiyecekle-
re sahip olabilirsiniz.

Fetih Mahallesi’nde yaşayan Zeh-
ra Çiftçi kendini bildi bileli bahçede 
yetişen sebzelerle besleniyor ve 82 
yaşına kadar yaşamını sağlıklı bir şe-
kilde sürdürmesinin sebeplerinden 
birinin bu olduğunu düşünüyor. 

Balkan göçmeni Zehra Hanım, 
Ataşehir’in çok eski sakinlerinden. 
Misafirlerinin evinden eksik ol-
madığı Zehra Hanım, yetiştirdiği 
sebze ve meyvelerini komşularıyla 
paylaşıyor. Bahçede kendisine 
kız kardeşi ve yeğeni de yardım 
ediyormuş.

Biz de Zehra Hanım’ı ziyaret 
ettik ve evde yetiştirilebilecek 
bitkilerle ilgili bilgileri kendisinden 
dinleyip okurlarımız için derledik.

SARI PAPATYA
Otsu yapıya sahip ve yaz aylarında açan bir 
bitkidir. Baharın habercisi olan papatya, 
çabuk çiçek açtığı için Mart ayının başında 
ekim yapılır. Papatya tohumu, üzerine 
toprak atılmadan ekilir. Çok hafif bastırılır 
ancak fazla bastırıldığında papatya filiz-
lenmez. Papatyanın dikileceği toprak hafif 
killi olmalıdır. Baharın başında toprağın 
havalandırılması gerekir. Papatyalar ev çi-
çeği değildir, yabani oldukları için bahçede 
yetiştirilirler. 

BİBER
 Biberlerin renk ve tatları farklılık gösterse 

de hepsinin yetişme koşulları aynıdır. 
Bundan dolayı, farklı çeşitteki biberleri 

yan yana ekmenizde bir sakınca yoktur. 
Kolay yetişme özelliğiyle bilinen bir bitki 

olan biber gün ışığını ve sıcak havayı 
sever. Yetiştireceğiniz toprağın gevşek 

olması sonucun daha iyi olmasını sağlar. 
Sulama yaparken biberin yapraklarına ve 

gövdesine su değdirmemeye dikkat etme-
lisiniz. Sabah saatleri ve akşam 18:00’den 

sonrası sulama için ideal saatlerdir. 
Fideleri ara ara budamayı ihmal etmeyin. 

Budama, toprağın havalanmasının yanı 
sıra yabani otlardan da arınmasını sağlar. 

HURMA
Hurma ağaçlarının iyi gelişebilme-
leri ve ürün verebilmeleri için top-

raktan yeterli miktarda su alabil-
meleri gerekir. Meyvenin büyüdüğü 
ilkbahar ve yaz aylarında yeterli ve 
düzenli sulama yapılmasına dikkat 
edilmelidir. Kışın budaması yapıl-
mış olan fidanların, Mayıs-Haziran 

ayında ana dalları ayrılır. Seçilen 
dallar arasındaki mesafe en az 10 

cm, gövde ile dalların yaptığı açı da 
45-60 derece olmalıdır.

HAZAL ŞAKAR ÇAĞLA GÜRSOY
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MENEKŞE
 Saksıda yetiştirilen ve renkli 

görünümüyle hayranlık uyandıran 
bitkiler arasında yer alan menekşeler 

çevrelerine ayrı bir güzellik katar. 
Menekşeler çiçeklenebilmek için 

ışığa doymak isterler; ancak güneş 
ışınlarına direkt maruz kalmaktan 

hoşlanmazlar. Toprağı sürekli güb-
relemek ve sık saksı değiştirmek de 
menekşenin keyfini kaçırır. Sulama, 
saksıdaki nemi koruyacak kadar ve 

haftada iki kere yapılmalıdır. 

MİNE ÇİÇEĞİ
Mine çiçeği, otsu bir yapıya sahip 

bir yaz çiçeğidir. Parklarda, 
bahçelerde ve balkonlarda 

görebileceğiniz dekoratif ve 
zarif bir yapıya sahiptir. Sıcağa 

ve güneşe dayanıklıdır. Mine 
çiçeği, susuzluğa da dayanabilen 

bir çiçek türüdür. Ancak yine de 
sulama göz ardı edilmemelidir 

ve toprak kurudukça toprağı 
nemlendirecek kadar sulama 

yapılmalıdır.

GÜL
Gül bir bahçe bitkisidir. En sağ-
lıklı yetiştiği yerler, güneşli ve 
rüzgara açık yerlerdir. Gölgeli ve 
kuytu yerlerden hiç hoşlanmaz-
lar. Saksıda yetiştirilebilir ancak 
çok fazla dikkat ve özen ister. 
Normal toprakta, orta dereceden 
fazla kuruma gösterene kadar 
su istemez. Killi topraklarda ise 
üst yüzey iyice kurumadıkça 
sulamamak gerekir. Gereksiz 
sulamalar toprakta küllenme, 
pas ve mantar gibi hastalıklara 
yol açabilir. 

BÜTÜN GÜNÜNÜ 
BAHÇEDE GEÇİRİYOR
Ataşehir’in en eskilerinden 
olan 82 yaşındaki Zehra 
Çiftçi,  çocukluğundan beri hava 
güzelse tüm gününü bahçede 
geçiriyor. Bitkilerine gözü gibi 
bakan Zehra Hanım’ın tavsiyesi 
şu: “Bakamayacaksanız bu işe 
hiç girmeyin.” 

MANDALİNA
Ilıman iklime sahip birçok 
ülkede yetiştirilen, yaprak 
dökmeyen, uçucu yağ taşıyan 
küçük ağaçlardır. Turunçgiller 
içerisinde ağacı düşük sıcaklık-
lara en dayanıklısı olan man-
dalinanın meyveleri ise düşük 
sıcaklıklara en hassas olanıdır. 
Tüm turunçgillerde 15 ila 35 gün 
arayla yapılacak yüzey sulaması 
genellikle yeterlidir. 

AGAPANTHUS ÇİÇEĞİ 
(SEVGİ ÇİÇEĞİ)
Çok karışımlı ve geçirgen 
toprağı seven, Güney Afrika 
kökenli apaganthus bitkisine 
uygun toprak hazırlamak için, 
bahçe toprağına bolca kaba 
dere kumu ile birer miktar 
yanmış çiftlik gübresi, yaprak 
çürüntüsü ve kil karıştırılır. 
Kış mevsiminde sulanmaya 
gerek duymayan agapanthus, 
yazın ve özellikle çiçekli 
olduğu dönemde bolca 
sulanmalıdır.
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Güzel bir bahçe için
işin ehlinden tüyolar
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işin ehlinden tüyolar
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olduğu dönemde bolca 
sulanmalıdır.
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Sinema salonları, düşlerle 
gerçeklerin ve hayallerle 
umutların birleştiği yaşayan 

mekanlardır. Koltuklar, localar, 
makinist odası, beyazperde ve o 
beyazperdeden hayatımıza giren 
yaşamlar... Kimi zaman geçmişten 
bir anımızın canlanmasıyla hüzün-
lendiğimiz ya da sevindiğimiz, kimi 
zaman ise kendimizi beyazperde-
deki kahramanların yerine koyarak 
uçsuz bucaksız bir dünyanın içinde 
hikâyelere, masallara ve hayallere 
daldığımız...

Okuduğunuz paragraf, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. 
Yayınları’nın Yüzler Serisi’nin 76’ncı 
kitabı olan İstanbul’un 100 Sinema 
Salonu adlı kitaptan. Yazarlar Barış 
Bulunmaz ve Ömer Osmanoğlu, 
bu kitapta İstanbul’un kültür tarihi-
ne damgasını vurmuş 100 sinema 
salonunun öyküsünü anlatıyor. 

Sinema salonları, yapıldıkları 
ve faaliyet gösterdikleri dönemin 
sosyal, kültürel ve estetik hava-
sını çok iyi yansıtırlar. İstanbul’un 

sinema salonları 
da kentin kültür 
geçmişini anlamak 
için çok iyi birer 
işarettir.  Bunu dü-
şünürken bugünkü 
sinema anlayışıyla 
geçmiştekinin çok 

farklı olduğunu da akıldan çıkar-
mamak gerekir. 1970’lerde televiz-
yon günlük yaşamımıza girmeden 
evvel, eğlence dünyasının en büyük 
hakimi tartışmasız sinemaydı. O 
kadar çok talep vardı ki 1950’li ve 
60’lı yıllarda karaborsa sinema bile-
ti satan çeteler bile türemişti! 

Kitaptan öğrendiğimize göre 
sinema salonları İstanbul’da, göre-
ce erken bir dönemde kendilerine 
yer bulmuşlar. Lumiere Kardeşler’in 
sinematografi cihazıyla çektikleri ilk 
filmin 1895’te Paris’te gösterimin-
den bir yıl sonra, 1896’da İstiklal 
Caddesi’ndeki Sponeck Birahane-
si’nde  halka açık ilk sinema göste-
rimi yapılmış. Bu ilki yaşayanlardan 
biri olan yazar Ercüment Ekrem 
Talu, dokuz yaşında tanık olduğu 
bu olayı şöyle anlatıyor: “Karşımız-
da bir, bir buçuk metrelik bir beyaz 
perde duruyordu. Biz de buna bir 
mana veremeden bakıyorduk. Yan 
duvarlardaki ilanların ne demek 
istediğini de tam anlayamamıştık: 
Canlı fotoğraf... Asrın harikası... 
Andlozya’da boğa güreşi... Şimen-
diferle seyahat... Bu ibareler içimiz-
deki merakı körüklemekten başka 
bir işe yaramıyordu. Derken ortalık 
birden karardı. Zifiri karanlık içinde 
kaldık, korktuk.”

Ardından yarım saatlik gös-
teri başlar. Geceye kadar birkaç 

Sinema salonları, yapıldıkları dönemin sosyal, 
kültürel ve estetik havasını çok iyi yansıtırlar. İlk 
filmin 1896’da gösterildiği İstanbul’un sinemaları 
da kentin kültür geçmişini anlamak için çok iyi 
birer işarettir.  

 İSTANBUL’UN 
 100 SİNEMA 
 SALONU 
Barış Bulunmaz, Ömer 
Osmanoğlu
İBB Kültür A.Ş. Yayınları
202 sayfa, 25 TL

1950’li yıllardan bir Majik Sineması bileti 
ve aynı dönem Mektepliler Sineması’nın 

indirim kuponu.

İstanbul’un 
unutulmaz 
sinema salonları
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kez tekrar edilen gösteri büyük 
ilgi görür, görenler gördüklerine 
inanamamakta, böyle bir şeyin nasıl 
olduğuna akıl erdirememektedir. 
Talu, tartışmaların haftalarca sürdü-
ğünü de aktarıyor.

İlk sinema gösterimini yapan 
kişi, Henri adlı bir Fransız vatan-
daşıdır. Beyoğlu’ndaki gösteriler 
büyük talep görünce, Henri 1897 
Şubat ayında, yani Ramazan ayı 
başladığında Şehzadebaşı’na 
taşımış gösteriyi. Burada Ramazan 
eğlencelerine gelenler de büyük 
ilgi göstermiş bu “canlı fotoğraf” 
gösterisine. 

İstanbul’da bu tarihten sonra 
Beyoğlu’nda ve Şehzadebaşı’n-
da, ardından Eminönü, Beşiktaş, 
Kadıköy, Üsküdar ve Bakırköy gibi 
merkezlerde kışlık ve yazlık sinema 
salonlarının açılmış. İlk zamanlar 
sinemacılık sektörü emekleyerek 
ilerlemişse de zamanla daha pro-
fesyonel bir hüviyete büründüğü 
görülüyor. 

İstanbul’un 100 Sinema Salo-
nu’nun yazarları, 1896’da başlayan 
sinemacılık tarihinin en önemli, en 
çok iz bırakan yüz sinema salo-
nunu tanıtırken salonların kuruluş 
tarihleri, adresleri, kurucuları, 
işletmecileri, fiziksel özellikleri, isim 
değişiklikleri, salonun mülkiyetinde 
ve işletmesinde yaşanan değişim-

ler, gösterilen film türleri, yaşanan 
çarpıcı olaylar, hatıralar, anekdotlar 
ve son olarak sinema salonunun 
bugünkü durumu gibi bilgileri kro-
nolojik olarak aktarıyor.

Ne yazık ki kitapta ele alınan si-
nema salonlarının çoğu bugün yok. 
Ya tamamen ortadan kalkmış ya da 
başka amaçla kullanılıyor. 

İstanbul’un 100 Sinema Salonu, 
yaşadığı kentin kültürel geçmişini 
merak edenlerin ilgisini çekecek, 
eğlence anlayışımız, sosyalleşme 
biçimlerimiz ve estetik değerleri-
mizin geçirdiği dönüşüm üzerine 
düşünmeye iten bir kitap.

Tanıtım savaşları
Eskiden her sinema salonu, 
filmini rakiplerinden daha 
büyük afişlerle tanıtmaya 
çalışırmış. Şehzadebaşı Milli 
Sineması’nın 1940’lardaki 
görünümü (solda ve sol 
üstte). Atlas Sineması, Şan 
Sineması’nın mısır paketi ile 
İpek Sineması bileti (üstte).

İstanbul’un 
unutulmaz 
sinema salonları

FOTOĞRAFLAR: Yüzyıllık Aşk Sergisi Kataloğu, 
İstanbul Modern Yayınları, 2014.
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Nobel Edebiyat Ödülü sahibi 
Fransız yazar ve düşünür 
André Gide, insanların anıla-

rını yazmasının önemine işaret ettiği 
bir yazısında “Anı yazmak ölümün 
elinden bir şey kurtarmak anlamına 
gelir” diyerek çok önemli bir tespit 
yapmıştır. Kesinlikle öyledir, en “sı-
radan” insanın anıları bile gelecek 
kuşaklara bırakılan o kadar değerli 
birer hazinedir ki... 

Ünal Toker, anılarını kendine sak-
lamak yerine kaleme alanlardan biri. 
1974’te Bolu Komando Tugayı’nda 
asteğmen olarak vatani görevini 
yaparken başlayan Kıbrıs Barış 
Harekâtı’na asteğmen rütbesiy-
le katılan Toker, harekâtın ilk 
gününden sonuna kadar 
tanık olduklarını anlatı-
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yor kitabında. Anılarını değerli kılan 
şeylerden biri de Bolu Komando Tu-
gayı’nın savaşın en önemli birliği ol-
ması. Zaten harekât, bu birliğe bağlı 
askerlerin helikopterle adaya iniş 
yapmalarıyla başlıyor. Savaşın en 
kritik anlarında, özellikle düşmanla 
yakın temas olduğu zaman sonucu 
tayin eden hamlelerin çoğu da Bolu 
Komando Tugayı’ndan geliyor.

Ataşehir Ekspres’in ilk sayısında, 
Türkiye’de anı kitaplarının az oluşun-
dan yakınmış ve “Umarız anılarını 
yazanların ve anı kitaplarına değer 
veren okurların sayısı artar” demiş-
tik. Bu dileğimizi yineliyor ve Kıbrıs 
Harekâtını merak edenlere kitabı 
okumalarını öneriyoruz. 

Bir asteğmenin
Kıbrıs anıları  GENÇLEŞME 

Robert Pogue 
Harrison
Çeviren: Merve 
Pehlivan
Koç Üniversitesi 
Yayınları
282 sayfa, 32 TL

Stanford Üniversitesi’nde İtalyan 
Edebiyatı profesörü olan yazar, bu 
kitabında tarih boyunca gençlik ruhunun 
izini sürüyor. Sokrates’ten Heidegger’e, 
Vico’dan Darwin’e, Sophokles’ten Rilke’ye 
kadar Batı kültürünün bin yıllık tarihinde 
“gençlik” fikrinin uğrak noktalarını ve 
geçirdiği dönüşümü incelerken iki temel 
kavramın altını ısrarla çiziyor: Deha 
ve bilgelik. “Deha geleceğin sakladığı 
yenilikleri özgür bırakır” diyor Harrison, 
“bilgelikse geçmişin miraslarını kuşaktan 
kuşağa yenileyerek aktarır.”

Genç kalma isteği
ne zaman başladı?

ARAŞTIRMA

 ÖZEL BİR ACI 
Andrew Miller
Çeviren: Aslı Çıngıl
Kırmızı Kedi Yayınevi
408 sayfa, 25 TL

1739’da İngiltere’de doğan James Dyer 
sıradışı bir çocuktur: Ne fiziksel ne de 
duygusal acı hissetmektedir. Bu özelliği 
nedeniyle, sirk ucubeliğinden dâhi bir 
cerraha dönüştüğü maceralı bir yaşamı 
olur Dyer’ın. Ama toplum içinde ne kadar 
yükselirse yükselsin, hep eksik bir insandır 
o, çünkü acı hissetmemenin yanında sevgi 
ve merhamet de hissedememektedir. Ta 
ki kurtarıcısı olacak gizemli kız Mary’yle 
tanışana kadar... Yazarına büyük ün ka-
zandıran kitap fantastik roman sevenlerin 
ilgisini çekecek.

Acı ve merhamet
duymadan yaşamak

ROMAN

ANI
 ŞAFAKLA GELEN 
Ünal Toker
Kastaş Yayınları
374 sayfa, 22 TL

Çin’i daha iyi
anlamak için
Geçtiğimiz çeyrek asırda Çin 

Halk Cumhuriyeti, dünyanın 
sayılı ekonomik güçlerinden 

biri, birçok pazarın en önemli gücü 
oldu. Özellikle Demir Perde’nin 
yıkıldığı ve Çin’in dünya pazarlarına 
damga vurmaya başlamasından he-
men öncesine denk gelen dönem-
de, içinde işçilerin, öğrencilerin, ay-
dınların yer aldığı eylemler, meşhur 
Tiananmen Meydanı olayları dünya 
tarihine geçti. Ancak bir güç odağı 
haline gelen Çin’deki siyasi geliş-
meler sadece iktisadi göstergeler 
düzeyinde ele alındı. 

Tek Bir Çin Pek Çok Yol, ekono-
misiyle görünür hale gelen ancak 
düşünsel anlamda yeterince tanın-
mayan, Batı’ya bugüne kadar kısıtlı 
bir şekilde sunulmuş Çin’in ente-
lektüel dünyasını geniş bir biçimde 
tanıtabilmek amacıyla hazırlanmış. 
Kitap, Çin’in tek tip kabul edilen 
düşünce dünyasındaki farklılıkları, 

Çinli düşünürlerin bakış açılarındaki 
çeşitliliği eleştirel bir perspektifle 
ortaya koymaya çalışan makale ve 
söyleşilerden oluşuyor. Çin entelek-
tüellerinin eğitim, halkın ekonomik 
durumu, kırsal ve kent arasındaki 
eşitsizlik, adalet, toplumsal yapı ve 
temel hak ve hürriyetler gibi hayati 
konulardaki fikirlerini ortaya koyan 
kitabın, önemli toplumsal olayların 
ışığında Çin düşünce dünyasının bir 
panoramasını başarıyla sunduğunu 
söyleyebiliriz.
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ARAŞTIRMA
 TEK BİR ÇİN 
 PEK ÇOK YOL 
Kolektif
Çeviren: Evren Çelik 
Wiltse
İletişim Yayınları
480 sayfa, 32 TL

 ÖZ 
Greg McKeown
Çeviren: Ladin Arda
Koridor Yayıncılık
304 sayfa, 20 TL

Eğer siz de kendisini aynı anda çok fazla 
şeyle uğraşırken bulan, genellikle çok 
meşgul olmasına rağmen gerçekte verim-
siz çalışan, sürekli başkalarının planlarını 
uyguluyor gibi hisseden, aynı anda hem 
çok çalıştığını hem de yetersiz olduğunu 
düşünen ve dış dünyanın dayatmalarından 
boğulduğu duygusuna kapılan biriyseniz 
bu kitap size yardımcı olabilir. Kişisel 
gelişim uzmanı olan yazar Greg McKeown 
kitabında doğru şeyi doğru zamanda yap-
manın yollarını anlatıyor ve daha verimli 
çalışmanın ipuçlarını sunuyor.

Çok çalışmak değil,
verimli çalışmak

KİŞİSEL 
GELİŞİM

Gezgin Tulga Ozan bu kitabında Güney 
Sibirya ve Moğolistan’a zorlu kış aylarında 
yaptığı, iki buçuk ay süren, 15 bin kilomet-
relik seyahat sırasında tanıdığı insanların 
günlük yaşamını anlatıyor. Karşılaştığı 
insanları “Modern kent yaşamının 
maddiyata dayalı kurgusunun neden 
olduğu yozlaşmaya maruz kalmamışlar” 
diye tanımlayan yazar, Şamanizm başlığı 
altında toplanan farklı inanç yapılarının 
temsilcileri ve mensuplarıyla bir araya 
gelerek onların ayinlerini de gözlemleme 
fırsatı bulmuş. 

Modern yaşamın
uzağında kalanlar

GEZİ

 YOLUN AÇTIĞI 
 KAPILAR 
Tulga Ozan
Dünya Değişmeden 
Yayınları
260 sayfa, 25 TL



Nobel Edebiyat Ödülü sahibi 
Fransız yazar ve düşünür 
André Gide, insanların anıla-

rını yazmasının önemine işaret ettiği 
bir yazısında “Anı yazmak ölümün 
elinden bir şey kurtarmak anlamına 
gelir” diyerek çok önemli bir tespit 
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radan” insanın anıları bile gelecek 
kuşaklara bırakılan o kadar değerli 
birer hazinedir ki... 

Ünal Toker, anılarını kendine sak-
lamak yerine kaleme alanlardan biri. 
1974’te Bolu Komando Tugayı’nda 
asteğmen olarak vatani görevini 
yaparken başlayan Kıbrıs Barış 
Harekâtı’na asteğmen rütbesiy-
le katılan Toker, harekâtın ilk 
gününden sonuna kadar 
tanık olduklarını anlatı-

82

KİTAP

yor kitabında. Anılarını değerli kılan 
şeylerden biri de Bolu Komando Tu-
gayı’nın savaşın en önemli birliği ol-
ması. Zaten harekât, bu birliğe bağlı 
askerlerin helikopterle adaya iniş 
yapmalarıyla başlıyor. Savaşın en 
kritik anlarında, özellikle düşmanla 
yakın temas olduğu zaman sonucu 
tayin eden hamlelerin çoğu da Bolu 
Komando Tugayı’ndan geliyor.

Ataşehir Ekspres’in ilk sayısında, 
Türkiye’de anı kitaplarının az oluşun-
dan yakınmış ve “Umarız anılarını 
yazanların ve anı kitaplarına değer 
veren okurların sayısı artar” demiş-
tik. Bu dileğimizi yineliyor ve Kıbrıs 
Harekâtını merak edenlere kitabı 
okumalarını öneriyoruz. 

Bir asteğmenin
Kıbrıs anıları  GENÇLEŞME 

Robert Pogue 
Harrison
Çeviren: Merve 
Pehlivan
Koç Üniversitesi 
Yayınları
282 sayfa, 32 TL

Stanford Üniversitesi’nde İtalyan 
Edebiyatı profesörü olan yazar, bu 
kitabında tarih boyunca gençlik ruhunun 
izini sürüyor. Sokrates’ten Heidegger’e, 
Vico’dan Darwin’e, Sophokles’ten Rilke’ye 
kadar Batı kültürünün bin yıllık tarihinde 
“gençlik” fikrinin uğrak noktalarını ve 
geçirdiği dönüşümü incelerken iki temel 
kavramın altını ısrarla çiziyor: Deha 
ve bilgelik. “Deha geleceğin sakladığı 
yenilikleri özgür bırakır” diyor Harrison, 
“bilgelikse geçmişin miraslarını kuşaktan 
kuşağa yenileyerek aktarır.”

Genç kalma isteği
ne zaman başladı?

ARAŞTIRMA

 ÖZEL BİR ACI 
Andrew Miller
Çeviren: Aslı Çıngıl
Kırmızı Kedi Yayınevi
408 sayfa, 25 TL

1739’da İngiltere’de doğan James Dyer 
sıradışı bir çocuktur: Ne fiziksel ne de 
duygusal acı hissetmektedir. Bu özelliği 
nedeniyle, sirk ucubeliğinden dâhi bir 
cerraha dönüştüğü maceralı bir yaşamı 
olur Dyer’ın. Ama toplum içinde ne kadar 
yükselirse yükselsin, hep eksik bir insandır 
o, çünkü acı hissetmemenin yanında sevgi 
ve merhamet de hissedememektedir. Ta 
ki kurtarıcısı olacak gizemli kız Mary’yle 
tanışana kadar... Yazarına büyük ün ka-
zandıran kitap fantastik roman sevenlerin 
ilgisini çekecek.

Acı ve merhamet
duymadan yaşamak

ROMAN

ANI
 ŞAFAKLA GELEN 
Ünal Toker
Kastaş Yayınları
374 sayfa, 22 TL

Çin’i daha iyi
anlamak için
Geçtiğimiz çeyrek asırda Çin 

Halk Cumhuriyeti, dünyanın 
sayılı ekonomik güçlerinden 

biri, birçok pazarın en önemli gücü 
oldu. Özellikle Demir Perde’nin 
yıkıldığı ve Çin’in dünya pazarlarına 
damga vurmaya başlamasından he-
men öncesine denk gelen dönem-
de, içinde işçilerin, öğrencilerin, ay-
dınların yer aldığı eylemler, meşhur 
Tiananmen Meydanı olayları dünya 
tarihine geçti. Ancak bir güç odağı 
haline gelen Çin’deki siyasi geliş-
meler sadece iktisadi göstergeler 
düzeyinde ele alındı. 

Tek Bir Çin Pek Çok Yol, ekono-
misiyle görünür hale gelen ancak 
düşünsel anlamda yeterince tanın-
mayan, Batı’ya bugüne kadar kısıtlı 
bir şekilde sunulmuş Çin’in ente-
lektüel dünyasını geniş bir biçimde 
tanıtabilmek amacıyla hazırlanmış. 
Kitap, Çin’in tek tip kabul edilen 
düşünce dünyasındaki farklılıkları, 

Çinli düşünürlerin bakış açılarındaki 
çeşitliliği eleştirel bir perspektifle 
ortaya koymaya çalışan makale ve 
söyleşilerden oluşuyor. Çin entelek-
tüellerinin eğitim, halkın ekonomik 
durumu, kırsal ve kent arasındaki 
eşitsizlik, adalet, toplumsal yapı ve 
temel hak ve hürriyetler gibi hayati 
konulardaki fikirlerini ortaya koyan 
kitabın, önemli toplumsal olayların 
ışığında Çin düşünce dünyasının bir 
panoramasını başarıyla sunduğunu 
söyleyebiliriz.

83

Ataşehirekspres
20 Ağustos 2016

ARAŞTIRMA
 TEK BİR ÇİN 
 PEK ÇOK YOL 
Kolektif
Çeviren: Evren Çelik 
Wiltse
İletişim Yayınları
480 sayfa, 32 TL

 ÖZ 
Greg McKeown
Çeviren: Ladin Arda
Koridor Yayıncılık
304 sayfa, 20 TL

Eğer siz de kendisini aynı anda çok fazla 
şeyle uğraşırken bulan, genellikle çok 
meşgul olmasına rağmen gerçekte verim-
siz çalışan, sürekli başkalarının planlarını 
uyguluyor gibi hisseden, aynı anda hem 
çok çalıştığını hem de yetersiz olduğunu 
düşünen ve dış dünyanın dayatmalarından 
boğulduğu duygusuna kapılan biriyseniz 
bu kitap size yardımcı olabilir. Kişisel 
gelişim uzmanı olan yazar Greg McKeown 
kitabında doğru şeyi doğru zamanda yap-
manın yollarını anlatıyor ve daha verimli 
çalışmanın ipuçlarını sunuyor.

Çok çalışmak değil,
verimli çalışmak

KİŞİSEL 
GELİŞİM

Gezgin Tulga Ozan bu kitabında Güney 
Sibirya ve Moğolistan’a zorlu kış aylarında 
yaptığı, iki buçuk ay süren, 15 bin kilomet-
relik seyahat sırasında tanıdığı insanların 
günlük yaşamını anlatıyor. Karşılaştığı 
insanları “Modern kent yaşamının 
maddiyata dayalı kurgusunun neden 
olduğu yozlaşmaya maruz kalmamışlar” 
diye tanımlayan yazar, Şamanizm başlığı 
altında toplanan farklı inanç yapılarının 
temsilcileri ve mensuplarıyla bir araya 
gelerek onların ayinlerini de gözlemleme 
fırsatı bulmuş. 

Modern yaşamın
uzağında kalanlar

GEZİ

 YOLUN AÇTIĞI 
 KAPILAR 
Tulga Ozan
Dünya Değişmeden 
Yayınları
260 sayfa, 25 TL



84

KİTAP / ALINTI

1858’de Hamilton E. Smith, Amerika’nın ve dünyanın ilk mekanik çamaşır yıka-
ma cihazının patentini aldı. Hemen ardından ‘Harpers Twelvettree’s’ çamaşırları 
kendi kendine çitileyen bir makine tasarladı. İlk çamaşır makineleri büyük bir 

kutu biçimindeki tekne içinde dönen çarklardan ibaretti. Teknenin yanındaki kol, elle 
çevrildiği zaman içindeki çarklar da dönerek sudaki çamaşırı karıştırır, kirlerini akıtırdı. 

1908’de Thomas J. Meroney daha ‘tuhaf’ bir makine geliştirdi. Meroney’in çamaşır 
makinesi çamaşırların üstüne sıcak buhar püskürterek kirleri hızla temizliyordu. 1928’de 
Amerikalı A. J. Fisher, elektrik motoruyla çalışan bir makine geliştirdi ve yüzyılın ortaları-
na varılmadan çamaşır yıkama teknolojisinde büyük gelişmeler sağlandı.

İlk motorlu çamaşır makenelerinin çoğunda teknenin ortasına hem yukarı-aşağı hem 
sağa-sola hareket eden bir mille tutturulmuş karıştırıcı, çamaşırları da çevirerek sabunlu 
suyun aralarından geçmesini sağlar ve çamaşırları yıkardı. 

Yüzyılın ortalarında bir İngiliz firması karıştırıcıyı teknenin iç kenarına yerleştirmiş, 
bir pervane hızıyla dönen karıştırıcının çamaşırlara değmeksizin yalnızca suyu şiddetle 
karıştırarak, su içinde alabora olan çamaşırların yıkanmasını sağlamıştır. Bu teknoloji, tek-
nik özellikleri son derece gelişmiş günümüz otomatik çamaşır makinelerinin ilk örneğidir. 

Otomatik çamaşır makineleri sadece bu hızlı dönüşle çamaşırları yıkamakla kalmaz. 
Çamaşırların suyunu da sıkar.” (Sayfa 202-203)

 GÜNDELİK  
 HAYATIMIZIN 

 TARİHİ
Kudret Emiroğlu

Dost Kitabevi
616 sayfa
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Danis Tanović´in Saraybos-
na’da Ölüm’deki (Death in 
Sarajevo), karakterlerden 

biri “20. yüzyıl Avrupa tarihi Saray-
bosna´da başladı ve burada bitti” 
der. Bernard-Henri Lévy´nin Hotel 
Europe adlı oyunundan uyarlanan 
bu film, alıntıladığımız bu repliğin 
etrafında ilerliyor. Konusundan da 
biraz bahsedelim: Tarih 28 Haziran 
2014, yani 1. Dünya Savaşı’nı baş-
latan Saraybosna Suikastı’nın 100. 
yıldönümü. Bosnalı bir gazeteci, 
hazırladığı televizyon programın-
da, Franz Ferdinand´ı öldüren 
Gavrilo Princip’in bir katil mi yoksa 
kahraman mı olduğunu tartışmak-
tadır. Diğer yandan, programın çe-
kimlerinin yapıldığı meşhur Hotel 
Europe, dünyanın çeşitli yerlerin-
den gelen bürokratları ağırlamaya 
hazırlamaktadır. Otelin çalışanları 
ise grevin eşiğindedir. Saraybos-
na Suikastı’nın yıldönümünde bu 
tarihi mekanda tansiyon giderek 

yükselir ve şiddet tekrar yüzünü 
gösterir.

 Filmin yönetmeni Danis Tanović’e 
ayrı bir paragraf açmak gerekiyor. 
Yedi filmi olan yönetmen, Saraybos-
na’da çektiği ilk işi olan bu filmiyle 
ilgili şunları söylüyor: “Bütün filmi 
tek bir mekanda, özellikle de bir 
otelde çekmenin tabii ki belli lojistik 
avantajları var. Ama görsel olarak 
olayları çekici kılmak da zorlu bir 
süreç haline geliyor. Yeni şeyler 
denemeyi de seviyorum. Şartlara 
ters olsalar bile. Yerimiz dar olma-
sına rağmen filmin sürekli hareket 
halinde olmasını istedim.”

Ünlü yönetmenin geçmişinden 
de biraz bahsedelim: Bollywood yıl-
dızı Emraan Hamshi’nin başrolde ol-
duğu filmi Tigers Hindistan’da çekti 
ve prömiyerini 2014 Toronto Ulusla-
rarası Film Festivali’nde yaptı. Daha 
önceki filmi Bir Hurdacının Hayatı ile 
2013 Berlin Uluslararası Film Festi-
vali’nde En İyi Aktör dahil iki Altın 

 SARAYBOSNA’DA 
 ÖLÜM 
26 Ağustos’tan itibaren
(Death in Sarajevo)
Yön: Danis Tanovic
Oyn: Jacques Weber, 
Snezana Vidovic, 
Izudin Bajrovic ve 
Vedrana Seksan.

Ayı kazandı. Tanović’in ilk filmi, 2001 
tarihli Tarafsız Bölge (No Man’s 
Land) ise En İyi Yabancı Film dalında 
Oscar ve Altın Küre ödüllerine layık 
görülmüştü. Bosna Savaşı’nın tam 
ortasında 1993 yılında geçen film 
aynı zamanda Cannes Film Festivali 
ve Avrupa Film Ödülleri’nden de En 
İyi Senaryo ödülleriyle dönmüştü. 
Film, dünya genelinde aldığı 40’ın 
üzerinde ödülle gelmiş geçmiş en 
başarılı ilk filmlerden biri olma özel-
liğini taşıyor.

SİNEMA

Tek 
mekanda 
geçen bir film
Saraybosna’da Ölüm (Death in 
Sarajevo) bu ayın en göze çarpan 
yapımlarından biri. Film, içinde 
bulunduğu coğrafyanın derin bir 
özetini çarpıcı bir şekilde gözler 
önüne seriyor. Filmin yönetmeni 
Danis Tanović’in bu filmle 
Berlin’de Gümüş Ayı ve FIPRESCI 
ödüllerine layık görüldüğünü 
hatırlatmak isteriz.
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 BOL ŞANS 

19 Ağustos’tan itibaren
TÜR: Dram
YÖN: Gökhan Yılmaz
OYUNCULAR: Selim 
Gülgören, Burçin 
Abdullah, Emir 
Benderlioğlu ve 
Sarp Bozkurt

 NEON BOĞA 
(Boi Neon-Neon Bull)

19 Ağustos’tan itibaren
TÜR: Dram
YÖN: Gabriel Mascaro
OYUNCULAR: Juliano 
Cazarre, Maeve Jinkings, 
Alyne Santana ve 
Josinaldo Alves

 OYUN 
(Nerve)

26 Ağustos’tan itibaren
TÜR: Gerilim
YÖN: Henry Joost ve 
Ariel Schulman
OYUNCULAR: Samira 
Wiley, Kimiko Glenn, 
Juliette Lewis ve Dave 
Franco

 KRALIN KILICI: FINAL 
 FANTASY XV 
(Kingsglaive: Final Fantasy XV)

19 Ağustos’tan itibaren
TÜR: Aksiyon, macera
YÖN: Takeshi Nozue
OYUNCULAR: Aaron Paul, Neil 
Newbon, Sean Bean ve Lena 
Headey

 ŞÖVALYE 
(Chevalier)

19 Ağustos’tan itibaren
TÜR: Dram, komedi
YÖN: Athina Rachel 
Tsangari
OYUNCULAR: Yiorgos 
Kendros, Panos Koronis, 
Vangelis Mourikis ve 
Makis Papadimitriou

 STAR TREK SONSUZLUK 
(Star Trek Beyond)

26 Ağustos’tan itibaren
TÜR: Bilimkurgu, aksiyon, macera
YÖN: Justin Lin
OYUNCULAR: Zoe Saldana, Chris Pine, 
Karl Urban, Zachary Quinto

 TAŞTAN ELLER 
(Hands of Stone)

26 Ağustos’tan itibaren
TÜR: Aksiyon, biyografi, 
dram, spor
YÖN: Jonathan 
Jakubowicz
OYUNCULAR: Edgar 
Ramirez, Robert De Niro, 
Ana De Armas, 
Ellen Barkin

 NEFESİNİ TUT 
(Don’t Breathe)

26 Ağustos’tan itibaren
TÜR: Aksiyon
YÖN: Fede Alverez
OYUNCULAR: Jane Levy, 
Dylan Minnette, 
Daniel Zovatto ve 
Stephen
Lang

 SEVİMLİ KEDİ İŞ 
 BAŞINDA 2 
(Don Gato: El Inicio de la 
Pandilla- Top Cat Begins)

26 Ağustos’tan itibaren
TÜR: Animasyon
YÖN: Andres Couturier
SESLENDİRENLER: Fatih 
Özacun, İlham Erdoğan, 
Mehmet Zorlu ve Özgür 
Özdural

VIZ-
YON-
DAki-
ler

.

.

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

 SUİKAST 
(Mechanic: Resurrection)

26 Ağustos’tan itibaren
TÜR: Macera, aksiyon
YÖN: Dennis Gansel
OYUNCULAR: Jason Statham, 
Jessica Alba, Tommy Lee Jones 
ve Michelle Yeoh
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SİNEMA
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İyi Senaryo ödülleriyle dönmüştü. 
Film, dünya genelinde aldığı 40’ın 
üzerinde ödülle gelmiş geçmiş en 
başarılı ilk filmlerden biri olma özel-
liğini taşıyor.

SİNEMA

Tek 
mekanda 
geçen bir film
Saraybosna’da Ölüm (Death in 
Sarajevo) bu ayın en göze çarpan 
yapımlarından biri. Film, içinde 
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MÜZİK TEKNOLOJİ

 YERLİ 

Işıl Yücesoy // 
ZAMANSIZ

Faruk Yılmaz // 
TÜRKÜLERDE RUMELİ

Barista //57 Zeo Jeweed // 
ZEOLOJİ

Ayreon // 
THE THEATER EQUATION

Robert Glasper // 
EVERYTHING’S BEATIFUL

Jonas Kaufmann // 
FIDELIO

Kolektif // 
THE HISTORY & BEST OF TANGO

Ossi Müzik, 2016
Türkiye

Balkan Müzik, 2016
Türkiye

Kalan Müzik, 2016
Türkiye

Avrupa Müzik, 2016
Türkiye

Inside Out Records, 2016
Hollanda

Sony Music, 2016
ABD

Unitel Clasica, 2016
Almanya

Artist Music, 2016
Türkiye

Işıl Yücesoy’u sadece oyunculuğuyla 
tanıyanlardansanız bu albüm size 

büyük bir sürpriz olacak. Böyle farklı 
bir sesin nasıl olup da bunca yıl albüm 
yapmadığına şaşıracaksınız. Ama sa-
natçının müzisyen yönünü bilenler için 
de sürpriz bir albüm bu, zira Yücesoy 
son plak kaydı için tam 37 yıl önce 
stüdyoya girmiş, sonrasında müzikten 
uzak durmuştu. Sanatçı albümde Türk 
Pop Müziği’nin on unutulmaz eserini 
kendine has sesiyle yorumluyor. 

Balkan kökenli sanatçılarımızdan Fa-
ruk Yılmaz, yorumcu kimliğinin yanı 

sıra derleyici kimliğiyle de biliniyor. 
1980’li yıllardan beri Batı Trakya’dan ve 
özellikle Bulgaristan’ın Burgas, Ruen, 
Deliorman ve Kırcalı bölgelerinden 
derleyip TRT repertuarına kazandırdığı 
yüzlerce türkü var. İlk albümün “Kız 
Müşerref”i 1987 yılında çıkaran Faruk 
Yılmaz’ın bu son albümünde ise yine 
kendi derlediği birbirinden güzel on 
Balkan türküsü bulunuyor.

İlk albümü “DayDream” ile müzik 
çevrelerinde ses getiren alternatif rock 

grubu BARİSTA, ikinci albümleri “57” ile 
tüm müzik marketlerdeki yerini aldı. İki 
CD’den oluşan albümde, dokuz Türkçe 
şarkının bulunduğu  “Başka Görünmek” 
isimli Türkçe bölüm ve İngilizce şarkı-
ların yer aldığı “Rainbows in the Sun” 
isimli ikinci bölüm bulunuyor. Albümün 
kayıtlarının Los Angeles, San Francisco 
ve İstanbul’da tamamen canlı olarak 
yapıldığını da söyleyelim.

O    Ses Türkiye yarışmasının en çok 
konuşulan yarışmacılarından biri 

olan Zeo Jaweed, uzun süre önce 
çıkaracağını söylediği albümü nihayet  
tamamladı. Bir yılı aşkın süredir stüd-
yoda çalıştığı “Zeoloji” albümü, hay-
ranları tarafından merakla beklenen 
Zeo, çok heyecanlı olduğunu söylüyor. 
“Amacım rap müzik dinlemeyenlere 
de rap dinletmek” diyen sanatçının 
albümdeki müzik direktörlüğünü ise 
Tolga Kılıç yapmış.

Hollandalı müzisyen ve yapımcı 
Arjen Anthony Lucassen’in 

liderliğindeki ünlü rock müzik projesi 
Ayreon, yepyeni albümü “The Theater 
Equation” ile müzikseverlerin karşı-
sına çıkıyor. Ayreon’un 2004 tarihli 
“The Human Equation” albümündeki 
şarkılarını yeniden seslendirdiği bu 
özel albümde, 2015’te Rotterdam’da 
verilen canlı performans görüntüleri 
ve kayıtları da yer alıyor. Albümün 
dikkat çeken üç şarkısı ise “Isolation”, 
“Mystery” ve “Hope”.

Amerikalı ünlü müzisyen ve ya-
pımcı Robert Glasper, bu albümde 

efsane isim Miles Davis’in sevilen 
bestelerine yeni bir yorum getiriyor. 
Caz ve hip-hop müziği buluşturarak 
daha ritmik bir sound yakalayan 
Glasper, 11 şarkıdan oluşan albümde 
Erykah Badu, Ledisi, Bilal ve KING gibi 
R&B müziğin önde gelen isimlerinin 
yanı sıra Laura Mvula, Rashad Smith, 
Hiatus Kaiyote, John Scofield, Illa J, 
Phonte ve efsane müzisyen Stevie 
Wonder ile çalışmış.

Fidelio 1791 yılında Ludwig Van Be-
ethoven tarafından bestelenen iki 

perdelik bir opera eseri. Aynı zamanda 
Beethoven’ın yazdığı tek opera olan 
eser ilk kez 1805’te sahnelenmişti. 
Tenor olarak bugüne kadar opera 
dünyasının en önemli rollerini büyük 
bir başarıyla sahneleyen ve çağımızın 
en büyük tenorları arasında yer alan 
Jonas Kaufmann’a bu eserde Viyana 
Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor. Ünlü 
tenorun sahnedeki rol arkadaşı ise 
Adrianne Pieczonca. 

Artist Music tarafından hazırlanan 
Ustalara Saygı serisinden yayımlanan 

albümde tangonun büyük besteci ve 
yorumcularının en önemli eserlerine yer 
veriliyor.

Albümde Astor Piazzolla, Carlos Gardel, 
Roberto Goyeneche, Francisco Canaro, 
Zigeunertrio Kalinka, Mercedes Simone, 
Ricardo Tanturi & Juan Sanchez Gorio, 
Alfredo De Angelis, Carlos Acuna, Ignacio 
Corsini, Mercedes Simone, Alberto Castillo 
gibi ustalardan 15 tango klasiği var.

 YABANCI 
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Kolektif // 
THE HISTORY & BEST OF TANGO  TELEFON 

 ULAŞIM 

Çin’de uzun süredir beklenen Transit Yüksel-
tilmiş Otobüs deneme sürüşüyle ilk kez tra-

fiğe çıktı. Deneme sürüşü büyük ilgi gören ve 
elektrikle çalışan otobüs saatte 60 kilometre 
hız yapabiliyor. 21 metre uzunluğundaki dev 
otobüs, toplam 300 yolcu taşıyor. İki metrelik 
ayaklara sahip otobüsün hareket etmesi için 
özel bir ray sistemi gerekiyor.

Diğer otomobillerin alttan geçmesine 
imkan veren otobüs, devasa büyüklüğüne 
rağmen trafiğe de neden olmuyor. Otobüsün 
ne zaman hizmete gireceği ise henüz belli 
değil.

30 dakikada kendini
yok edebilen batarya
Bilenler bilir, ünlü Görevimiz 

Tehlike serisinin en etkileyici 
sahnelerinden biri de kullanı-

lan bazı elektronik cihazların kendi 
kendilerini ortadan kaldırmalarıdır. 
Böyle bir şeyin gerçek hayatta da 
olabilmesi için bataryaların kendini 
yok etmesi gerekiyor.

Iowa Eyalet Üniversitesi’nden 
bir grup bilim insanı yaptıkları 
araştırmada zoru başararak pratik 
kullanıma uygun ve kendi kendini 
yok edebilen bir batarya üretmeyi 
başardı. Ekibin ürettiği batarya 15 

dakika boyunca bir hesap maki-
nesini çalıştırabiliyor ve bir suyun 
içerisinde yarım saatte tamamen 
çözülüyor.

chip.com.tr’nin haberine göre 
bir milimetre kalınlığında ve beş 
milimetre uzunluğundaki bu batar-
ya aslında standart bir lityum-iyon 
teknolojisinden yararlanıyor. Fakat 
bu standart bataryaların aksine 
suda kabarmaya başlayan ve niha-
yet tamamen çözülen parçalanabilir 
bir polimer bileşenden meydana 
geliyor.

En taze iPhone 7 dedikoduları Trafiğe sebep olmayan otobüs

 SOSYAL MEDYA 

Facebook tarafından satın alındıktan sonra 
yeni özellikler eklenen Instagram’ın, taslak 

olarak kaydet seçeneğini sisteme entegre et-
mek için uğraştığı öğrenildi. Fotoğraf ve video 
paylaşmanın yanı sıra geçtiğimiz günlerde 
Snapchat’e benzer özelliklerin eklendiği plat-
form, yeni özelliği başarıyla uygulayabilirse 
fotoğraf üzerinden yapacağımız değişiklikleri 
paylaşmasak dahi taslak olarak kaydedile-
bileceğiz. Daha sonra kaydedilen bu görseli 
paylaşmak da mümkün olacak. Şimdilik sınırlı 
sayıdaki Instagram üyesi ile buluşan özelliğin, 
deneme süreci sorunsuz bir şekilde atlatılırsa 
önümüzdeki yıl içinde tüm kullanıcılarla 
buluşması bekleniyor. Konuyla 
ilgili haberi teknoloji endüstrisi 
ile ilgili haber yayınları yapan 
TechCrunch duyurdu. 

Taslak olarak kaydetme
özelliği Instagram’da

Eylül ayında tanıtılması beklenen 
iPhone 7’ye ait A10 işlemci olduğu 

tahmin edilen görüntü ortaya 
çıktı. Daha önce Apple’ın henüz 
tanıtılmayan ürünleri hakkında 
yaptığı isabetli tahminlerle 
duyuran GeekBar tarafından 
paylaşılan işlemciye sahip 

yeni iPhone modellerinin 
daha hızlı bir performansa 

sahip olması bekleniyor. 
Dedikodulara göre yeni 

model su geçirmez de olacak. 
Beklentilerden biri de iPhone 7’nin 

daha ince çerçeveler sunan yeni bir 
ekran teknolojisine sahip olması.
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ranları tarafından merakla beklenen 
Zeo, çok heyecanlı olduğunu söylüyor. 
“Amacım rap müzik dinlemeyenlere 
de rap dinletmek” diyen sanatçının 
albümdeki müzik direktörlüğünü ise 
Tolga Kılıç yapmış.

Hollandalı müzisyen ve yapımcı 
Arjen Anthony Lucassen’in 

liderliğindeki ünlü rock müzik projesi 
Ayreon, yepyeni albümü “The Theater 
Equation” ile müzikseverlerin karşı-
sına çıkıyor. Ayreon’un 2004 tarihli 
“The Human Equation” albümündeki 
şarkılarını yeniden seslendirdiği bu 
özel albümde, 2015’te Rotterdam’da 
verilen canlı performans görüntüleri 
ve kayıtları da yer alıyor. Albümün 
dikkat çeken üç şarkısı ise “Isolation”, 
“Mystery” ve “Hope”.

Amerikalı ünlü müzisyen ve ya-
pımcı Robert Glasper, bu albümde 

efsane isim Miles Davis’in sevilen 
bestelerine yeni bir yorum getiriyor. 
Caz ve hip-hop müziği buluşturarak 
daha ritmik bir sound yakalayan 
Glasper, 11 şarkıdan oluşan albümde 
Erykah Badu, Ledisi, Bilal ve KING gibi 
R&B müziğin önde gelen isimlerinin 
yanı sıra Laura Mvula, Rashad Smith, 
Hiatus Kaiyote, John Scofield, Illa J, 
Phonte ve efsane müzisyen Stevie 
Wonder ile çalışmış.

Fidelio 1791 yılında Ludwig Van Be-
ethoven tarafından bestelenen iki 

perdelik bir opera eseri. Aynı zamanda 
Beethoven’ın yazdığı tek opera olan 
eser ilk kez 1805’te sahnelenmişti. 
Tenor olarak bugüne kadar opera 
dünyasının en önemli rollerini büyük 
bir başarıyla sahneleyen ve çağımızın 
en büyük tenorları arasında yer alan 
Jonas Kaufmann’a bu eserde Viyana 
Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor. Ünlü 
tenorun sahnedeki rol arkadaşı ise 
Adrianne Pieczonca. 

Artist Music tarafından hazırlanan 
Ustalara Saygı serisinden yayımlanan 

albümde tangonun büyük besteci ve 
yorumcularının en önemli eserlerine yer 
veriliyor.

Albümde Astor Piazzolla, Carlos Gardel, 
Roberto Goyeneche, Francisco Canaro, 
Zigeunertrio Kalinka, Mercedes Simone, 
Ricardo Tanturi & Juan Sanchez Gorio, 
Alfredo De Angelis, Carlos Acuna, Ignacio 
Corsini, Mercedes Simone, Alberto Castillo 
gibi ustalardan 15 tango klasiği var.

 YABANCI 
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Çin’de uzun süredir beklenen Transit Yüksel-
tilmiş Otobüs deneme sürüşüyle ilk kez tra-

fiğe çıktı. Deneme sürüşü büyük ilgi gören ve 
elektrikle çalışan otobüs saatte 60 kilometre 
hız yapabiliyor. 21 metre uzunluğundaki dev 
otobüs, toplam 300 yolcu taşıyor. İki metrelik 
ayaklara sahip otobüsün hareket etmesi için 
özel bir ray sistemi gerekiyor.

Diğer otomobillerin alttan geçmesine 
imkan veren otobüs, devasa büyüklüğüne 
rağmen trafiğe de neden olmuyor. Otobüsün 
ne zaman hizmete gireceği ise henüz belli 
değil.

30 dakikada kendini
yok edebilen batarya
Bilenler bilir, ünlü Görevimiz 

Tehlike serisinin en etkileyici 
sahnelerinden biri de kullanı-

lan bazı elektronik cihazların kendi 
kendilerini ortadan kaldırmalarıdır. 
Böyle bir şeyin gerçek hayatta da 
olabilmesi için bataryaların kendini 
yok etmesi gerekiyor.

Iowa Eyalet Üniversitesi’nden 
bir grup bilim insanı yaptıkları 
araştırmada zoru başararak pratik 
kullanıma uygun ve kendi kendini 
yok edebilen bir batarya üretmeyi 
başardı. Ekibin ürettiği batarya 15 

dakika boyunca bir hesap maki-
nesini çalıştırabiliyor ve bir suyun 
içerisinde yarım saatte tamamen 
çözülüyor.

chip.com.tr’nin haberine göre 
bir milimetre kalınlığında ve beş 
milimetre uzunluğundaki bu batar-
ya aslında standart bir lityum-iyon 
teknolojisinden yararlanıyor. Fakat 
bu standart bataryaların aksine 
suda kabarmaya başlayan ve niha-
yet tamamen çözülen parçalanabilir 
bir polimer bileşenden meydana 
geliyor.

En taze iPhone 7 dedikoduları Trafiğe sebep olmayan otobüs

 SOSYAL MEDYA 

Facebook tarafından satın alındıktan sonra 
yeni özellikler eklenen Instagram’ın, taslak 

olarak kaydet seçeneğini sisteme entegre et-
mek için uğraştığı öğrenildi. Fotoğraf ve video 
paylaşmanın yanı sıra geçtiğimiz günlerde 
Snapchat’e benzer özelliklerin eklendiği plat-
form, yeni özelliği başarıyla uygulayabilirse 
fotoğraf üzerinden yapacağımız değişiklikleri 
paylaşmasak dahi taslak olarak kaydedile-
bileceğiz. Daha sonra kaydedilen bu görseli 
paylaşmak da mümkün olacak. Şimdilik sınırlı 
sayıdaki Instagram üyesi ile buluşan özelliğin, 
deneme süreci sorunsuz bir şekilde atlatılırsa 
önümüzdeki yıl içinde tüm kullanıcılarla 
buluşması bekleniyor. Konuyla 
ilgili haberi teknoloji endüstrisi 
ile ilgili haber yayınları yapan 
TechCrunch duyurdu. 

Taslak olarak kaydetme
özelliği Instagram’da

Eylül ayında tanıtılması beklenen 
iPhone 7’ye ait A10 işlemci olduğu 

tahmin edilen görüntü ortaya 
çıktı. Daha önce Apple’ın henüz 
tanıtılmayan ürünleri hakkında 
yaptığı isabetli tahminlerle 
duyuran GeekBar tarafından 
paylaşılan işlemciye sahip 

yeni iPhone modellerinin 
daha hızlı bir performansa 

sahip olması bekleniyor. 
Dedikodulara göre yeni 

model su geçirmez de olacak. 
Beklentilerden biri de iPhone 7’nin 

daha ince çerçeveler sunan yeni bir 
ekran teknolojisine sahip olması.
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ATAŞEHİR Belediyesi 
Hizmet Binası
Barbaros Mah. Şebboy Sok. 
No: 4/A
Tel:0216 570 50 00   
Fax:0216 688 07 54
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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

90

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 
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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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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
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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
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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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REHBER

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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