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Değerli Ataşehirliler,
Acısı ve tatlısıyla yaşadığımız bir yılı bitirirken, 

mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle yeni bir sene-
ye giriyoruz.

Geride bıraktığımız 2016, ülkemiz ve dünyamız 
açısından zor bir yıl olurken, kalplerimizde ve zihin-
lerimizde yer eden olaylar ve gelişmelerin yarattığı 
sonuçlar, toplumsal açıdan da derin izler bıraktı. 
Ancak tarihsel deneyimimizin bize öğrettiği, yeni bir 
yarın inşa etme gücünün bu topraklarda ve bu top-
rağın insanında tükenmez bir hazine olduğudur. Bizi 
sarsan şeyler her ne olursa olsun, bu sarsıntılardan 
güçlenerek çıkmak bizim coğrafyamızın en temel 
karakteristiğidir.

Şairlerimiz, yazarlarımız, ozanlarımız yeniliğin 
ve umudun üzerine işlemiştir dizelerini, deyişlerini, 
cümlelerini…

O yüzdendir ki, bizlerin de yeni yıla yüklediğimiz 
beklenti ve hedeflerimiz yolcu ettiğimiz yıldan daha 
fazla, azmimiz daha kuvvetlidir…

İlçemize ve değerli Ataşehir halkına 2016 yılında 
hizmet etmek için var gücümüzle çalıştık, mücadele 
ettik. “İnsan odaklı yönetim” anlayışı ve “halkımızın 
sorunu bizim sorunumuzdur” düşüncesi her zamanki 
gibi düsturumuz oldu.

2016’da ülkemizde yaşanan kimi olumsuzluklara 
rağmen Ataşehir açısından önemli gelişmeler sağ-
landı. İlçemizin kültür-sanat, sosyal ve altyapı olarak 
yükselişi sürdü. Ataşehir büyümesini devam ettirdi.

14 yeni hizmet merkezimizin açılışını ve faaliyet-
lerini tüm heyecanımızla sizlerle paylaştık. Ataşehir 
için bir metrekare yeşil alanı bile imara açmayaca-
ğız dedik, bu düşünceye hep sadık kaldık. Atakart 
uygulamamız yine geride bıraktığımız yılın önemli 
gelişmelerindendi. Gençlerimiz, çocuklarımız eğitim 
imkânlarından her yıl olduğundan daha fazla fay-
dalandı. Sosyal ve ekonomik hayata sağlıklı enteg-
rasyon, ilçemizin sakinleri arasında yoğunluğunu 
arttırdı. Çevresel konularda farkındalık yaratacak 
projelerimiz ivme kazanırken, kültür, sanat ve spor 

alanlarında mekânsal olanaklarla birlikte, erişilebilir-
lik oranlarımız da arttı.

Şimdi önümüzde yepyeni bir yıl var. Öncelikle ülke-
miz için barış ve iyilik beklediğimiz, dilediğimiz bir yıl.

İnanıyoruz, 2017 sevgili Ataşehirimiz, memleke-
timiz ve hepimiz için güzel bir yıl olacak. Sağlıkla, 
bereketle, mutlulukla geçirmeniz temennisiyle saygı 
ve sevgilerimi sunarım.

Battal İLGEZDİ
Ataşehir Belediye Başkanı

Hedeflerimiz daha fazla,
azmimiz daha kuvvetli

@battalilgezdi34  @battalilgezdi battalilgezdi34
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Ataşehir halkının en büyük 
sorunlarından biri olan imar sorunu 
Başkan İlgezdi’nin katkılarıyla 
aşılıyor. Her fırsatta Ataşehir 
halkının bu büyük sorununu çözmek 
için, 1/5000’lik imar planlarının 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nden süratle onaylanmasını 
isteyen Başkan İlgezdi, bu planların 
çıkmasıyla birlikte Ataşehir’in daha 
sağlıklı ve modern yapılaşmalara 
sahip olacağını, böylece kent 
estetiğinin de gelişeceğini ifade etti.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
Aralık ayı toplantısında onaylanan İçerenköy 
ve Küçükbakkalköy mahallelerinin 1/5000’lik 
imar planlarının kendilerine gelmesiyle birlikte 
vatandaşlarla toplantı yapacaklarını belirten Ataşehir 
Belediye Başkanı Battal İlgezdi,  “1/1000’lik planlar 
Ataşehir Belediye Meclisi’nden geçerken 
vatandaş neyin nerede olduğunu bilecek. 
Plan şeffaf yapılacak. En doğru plan, 
şeffaf ve halkla birlikte yapılan plandır. 
Ben de bu 1/1000’lik planı Yenisahra, 
Barbaros, İçerenköy, Küçükbakkalköy 
mahallelerindeki vatandaşlarla birlikte 
yapacağım” diye konuştu.
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CHP İstanbul İl Başkanı da destek 
vermişti.  O tarihte de, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin Ataşe-
hirlilerin sesine kulak vermesini ve 
sorunun bir an önce çözülmesini 
isteyen Başkan İlgezdi, Ataşe-
hir’in planlı bir kent olabilmesinin 
önündeki tek engelin onaylan-
mayan imar planları olduğunu 
vurgulamıştı. 

Planlar İBB Meclisi’nde onaylandı
Yıllar geçmesine rağmen çözüle-
meyen imar sorununun aşılması 
için 2016 yılında Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından gerekli adımların 
atılması hızlandı.  

İBB Meclisi’nin Aralık ayı top-
lantılarında; Ataşehir’in İçerenköy 
ve Küçükbakkalköy mahallelerinin 
1/5000’lik Nazım İmar Planları ile 
Yenisahra ve yakın çevresi Revize 
Nazım İmar Planları onaylandı.

Ataşehir’in imar planı sorunun-
da, Başkan İlgezdi ve vatandaşla-
rın birlikte hareket ve mücadele 
etmesi çözümün yaklaşmasını 
sağladı. Aynı zamanda hem CHP 
hem de AK Parti Ataşehir temsil-
cilerinin bu sorunun aşılmasında 
aynı fikirde olmaları, siyasetin 
vatandaşın yararına dönüşmesine 
katkı verdi. 

Başkan İlgezdi, “15 Aralık 

ri sonrası ilçe olan Ataşehir’in 
1/5000’lik nazım imar planlarının 
aylar geçmesine rağmen İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
onaylanmaması üzerine, 14 Eylül 
2012 tarihinde, Ataşehirliler kon-
voylar halinde İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’nin önüne gelerek 
gecikmeyi protesto etmişlerdi. 
“İmar Planlarımızı İstiyoruz” yazılı 
döviz ve pankart açan mahalle-
lilere, Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi, mahalle muhtarları, 
dönemin CHP milletvekilleri ve 

Ataşehir halkının en büyük 
sorunlarından biri olan 
imar sorunu Başkan İlgez-

di’nin katkılarıyla aşılıyor.
Her fırsatta Ataşehir halkının 

bu büyük sorununu çözmek için, 
1/5000’lik imar planlarının İstan-
bul Büyükşehir Belediye Mec-
lisi’nden süratle onaylanmasını 
isteyen Başkan İlgezdi, bu planla-
rın çıkmasıyla birlikte Ataşehir’in 
daha sağlıklı ve modern yapılaş-
malara sahip olacağını, böylece 
kent estetiğinin de gelişeceğini 
ifade etti.

Göreve geldiği günden bu 
yana, Marmara Bölgesi ve İs-
tanbul’da yaşanabilecek büyük 
bir deprem riskine karşı sık sık 
uyarılarda bulunan Başkan İlgezdi, 
imar sorununun bir an önce çözül-
mesi ile ilçedeki depreme daya-
nıklı yapı stoğunun arttırılarak, 
vatandaşların can ve mal kaybının 
önüne geçilmesi gerektiğinin 
altını çizdi. 

Ataşehir’de düzenlenen 
mahalle toplantılarında, vatandaş-
ların imar sorunuyla ilgili yoğun 
istek ve şikâyetler üzerine Başkan 
İlgezdi, vatandaşların İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi  önündeki 
protesto eylemine de öncülük 
etmişti. 2009 Yerel Seçimle-

İçerenköy
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itibarı ile İçerenköy, Küçükbak-
kalköy, Yenisahra ve Barbaros 
mahallelerinin imar planları İBB 
Meclisi’nden geçti. Bu anlamda 
emeği geçen tüm siyasi partilerin 
İBB meclis üyelerine ve özellikle 
Sayın Kadir Topbaş’a teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Yeni bir yeşil alan 
Yeni planlarla birlikte, İçerenköy 
Mahallesi’nde yer alan sebze 
meyve hali ile ilgili de Ataşehir-
liler için müjdeli bir haber geldi. 
İçerenköy Hali’nin taşınması 
gündeme gelince Ataşehir Kent 
Konseyi’nin öncülüğüyle, boşala-
cak araziye AVM ya da çok katlı 
bir yapılanma olmaması için 20 
bin imza toplanmıştı. Ataşehir 
Kent Konseyi, topladıkları 20 
bin imzayı ve taleplerini Büyük-
şehir Belediyesi’ne iletmesi için 
Ataşehir Belediye Başkanı Battal 

İlgezdi’ye vermişti. Başkan İlgezdi 
de arazinin halk yararına kulla-
nılması için Büyükşehir Belediye-
si’ne taleplerini iletmişti. Yakın 
zamanda da İBB Meclisi’nin hem 
CHP’li hem de Ak Partili üyeleri 
bu alanın sosyal donatı ve yeşil 
alan olması gerektiğini savundu-
lar. Yeni planlarda sebze meyve 
halinin olduğu arazi böylece yeşil 
alan olarak kaldı. 

Konu ile ilgili İTV Haber’den 
Recep Kenan’a konuşan Başkan 
İlgezdi, planların altı yıl önce 
çıkması gerektiğinin altını çizerek; 
“Bu planların daha önce yapılma-
sı gerekiyordu. Altı yıl önce ilçe 
olurken Ataşehir’in planlarının 
yapılması ve bitirilmesi gerekiyor-
du. Çok gecikmiş bir karar. Geç 
de olsa teşekkür ediyoruz. Plan 
ne Ataşehir’in ne de Büyükşehir 
Belediye Başkanlarının lütfu de-
ğildir. Olması gereken, yapılması 

gereken iştir. Vatandaşlar, Yeni-
sahra ve Barbaros mahallelerinde 
40 yıldır imar bekliyor” dedi.

Ada transferi sorununa da 
değinen Başkan İlgezdi, “Bizim 
buradaki en büyük sıkıntımız, ye-
şil alanlar ve sosyal donatı alanları 
ile ilgili mağduriyetler. Ada trans-
feri koyulmuş ancak ada transferi 
yapamıyoruz. Çünkü mülkiyet 
hakkını transfer edemiyorsunuz. 
Yasal engel var. Bu konuya Büyük-
şehir’in mutlaka çözüm bulması 
gerekiyor. Bu bölgenin büyük bir 
kısmı yeşil alan ve donatı alanı... 
Okul, cami, kültür merkezi, park 
alanları var. Bu alandaki vatandaş-
lar mağdur. Bu sorun nasıl çözü-
lecek? En büyük sıkıntı burada. 
Planlar askıya çıktıktan sonra 
Büyükşehir’le bu konuyu çözmek 
için bir görüşme yapacağız” şek-
linde konuştu.

Yapı adasının oluşumunda 

Küçükbakkalköy



İMAR

10

2.5 emsal için istenen 10 bin 
metrekarenin 5 bin metrekareye 
çekilmesinin doğru bir uygulama 
olduğunun altını çizen Ataşehir 
Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 
bu uygulamanın bölgedeki dönü-
şüm çalışmalarını hızlandıracağı 
görüşüne katıldığını ifade etti.

Vatandaşları, anlaşacakları fir-
malar hakkında da uyaran İlgezdi, 
“Bu konuda vatandaşlarımıza hep 
uyarılarda bulunduk. Yenisahra, 
Barbaros, İçerenköy, Küçükbak-
kalköy mahallelerinde çantacı 
müteahhitlere dikkat edilmeli. 
Vatandaşlarımız firmayı yeterince 

araştırmalı, sözleşmesini mutlaka 
avukatı, hukukçusuyla birlikte 
yapmalı” dedi.

Başkan İlgezdi, 1/5000’lk 
planın kendilerine gelmesiyle 
vatandaşlarla toplantı yapacağını 
kaydederek; “Plan bize geldiği 
zaman vatandaşlarımızla çağı-
rıp, birlikte toplantı yapacağız. 
1/1000’lik plan meclisten ge-
çerken vatandaş neyin nerede 
olduğunu bilecek. Plan şeffaf 
yapılacak. En doğru plan, şeffaf 
ve halkla birlikte yapılan plan-
dır. Ben de bu 1/1000’lik planı 
Yenisahra, Barbaros, İçerenköy, 
Küçükbakkalköy mahallelerindeki 
vatandaşlarla birlikte yapacağım” 
diye konuştu.

Başkan Battal İlgezdi, “Yeni-
sahra, Barbaros, İçerenköy ve 

Küçükbakkalköy’deki vatandaşla-
rımıza sürekli yinelediğim çağrımı 
bir kez daha tekrarlıyorum. Sakın 
bizimle görüşmeden hiçbir mü-
teahhitle anlaşma yapmayın. Bizi 
bekleyin. Emin olun en iyi çözümü 
birlikte bulacağız” uyarısını yaptı.

Hal alanının yeşil alan olarak 
ayrılmasına dair memnuniyetini 
de dile getiren Başkan Battal İl-
gezdi, bu konuda da Ataşehirliler 
adına İBB Başkanı Kadir Topbaş’a 
teşekkür ederek; “Sayın Kadir 
Topbaş daha önce görüştüğü-
müzde, hal alanını kısmen imara 
açacaklarını söylemişti. Ama 
kendisiyle altı ay önceki görüşme-
mizde, ‘Ben burayı kent meydanı 
yapacağım’ demişti ve sözünde 
durdu. Teşekkür ediyoruz kendisi-
ne” ifadelerine yer verdi.

Yıllar süren mücadele 
Göreve geldiği günden beri Ataşehir’deki imar 
sorununun çözülmesi için çaba gösteren Başkan 
İlgezdi, 2012 yılında vatandaşların İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi  önündeki protesto 
eylemine de öncülük etmişti.
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Onlar, Ataşehir 
Belediyesi’nin görünmez 
kahramanları... Nerede 
bir cenaze var, orada 
onlar. Nerede bir gezi var, 
destek onlardan... Onlar, 
Ataşehirlilerin hayatını 
kolaylaştırmak için gece 
gündüz çalışıyor. Ataşehir 
Belediyesi’ne bağlı Ulaşım 
Müdürlüğü’nün neler 
yaptığını, ne tür işlere 
imza attığını öğrenmek 
için kapılarını çaldık, 
Ulaşım Müdürü Orhan 
Çerkez’le konuştuk.

BELEDİYENİN 
GÖRÜNMEZ 
KAHRAMANLARI

Ulaşım Müdürü Orhan Çerkez
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Bir belediye binasının içi 
canlı bir organizma gibidir. 
Vatandaşın aldığı hizmetin 

yerine getirilmesi sırasında birçok 
insan görev alır. Bazı işler çok göz 
önünde olur ama bir de beledi-
yenin görünmez kahramanları var-
dır. Ulaşım Müdürlüğü personeli 
de tam bu kategoriye giriyor.

Ataşehir Belediyesi’nin kuru-
luşundan bu yana Ulaşım Mü-
dürü olarak görev yapan Orhan 
Çerkez, belediyenin sahip olduğu 
araçların idaresini yapan kişi. Bu 
araçların sevk, idare, bakım ve 
onarımı belediyenin herhangi bir 
hizmeti yerine getirmesi açısın-
dan hayati önemde.

300 kişinin görev yaptığı Ata-
şehir Belediyesi Ulaşım Müdür-
lüğü’ne ait 282 araç var. Orhan 
Çerkez, görevlerinin çok zor oldu-
ğunu söylüyor ve şöyle devam 
ediyor:

“Bu araçların koordinasyonu 
da çok önemli. Evrak kayıt, trafik 
bürosu, merkez garajı, bakım 
onarım atölyemiz, yakıt ikmal 
depomuz ve engellilerle ilgili biri-
mimiz var. Vatandaşlar taleplerini, 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Mü-
dürlüğümüz aracılığıyla bize iletir. 
Biz de bu talepler doğrultusunda 

günlük planımızı yapar, vatandaş-
larımıza hizmet götürürüz. Yatay 
ve dikey tabela, yol çizgisi gibi 
ihtiyaçları İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne iletiriz. Bizi kimse 
görmez belki ama sürekli sokak, 
cadde isimlerinin kontrollerini 
yapıp,  İBB’yi bilgilendiririz.  Toplu 
taşıma araçlarının güzergâhlarıyla 
ilgili talepler, otobüslerin yeter-
siz olması gibi mağduriyetler 
de bizde toplanır. Biz de bunları 

İBB’ye iletip, takibini yaparız, 
Ataşehir’de otobüs duraklarının 
yetersiz olması önemli bir sorun. 
Ataşehir’in bir ucundan diğerine 
toplu taşıma aracı yok. İlçe son-
radan kurulduğu için eksikleri var. 
Minibüs duraklarının sarı dolmuş-
ların güzergahlarının belirlenme-
siyle ilgili talepleri de Büyükşe-
hir’e iletip takibini yapıyoruz.”

Ulaşım Müdürlüğü, vatandaş-
ların hayatını kolaylaştırmak için 
gece gündüz çalışıyor. Ataşe-
hir’de oturup yakınlarını kaybe-
denlerin cenazeleri için hemen 
devreye giriyor. Bu cenazelerin 
memleketlerine gönderilmesi için 
araç tahsis ediyor. Bütün bunları 
ücretsiz yapıyor. Bunun dışında 
öğrencilerin kültür gezilerinde 
araç hazırlanıyor. Çerkez, bu hiz-
metlerle ilgili rakamlar da veriyor: 
“Sadece dokuz ay içinde bin 91 
aracı cenazeler için şehir dışına 
gönderdik. 2 bin 43 kişiyi okul 
gezisine, yüzlerce sivil toplum 
kuruluşu üyesini ve kamu çalı-
şanlarını başka şehirlere taşıdık, 
taşımaya devam ediyoruz. Mesela 
Konya Mevlana’ya, Hacı Bektaş-ı 
Veli’ye, Anıtkabir’e gitmek için 
vatandaşlardan gelen talepleri 
karşılıyoruz. Çanakkale Şehitleri 
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300 personel çalışıyor
Evrak kayıt, trafik bürosu, merkez garajı, 
bakım onarım atölyesi, yakıt ikmal deposu 
ve engellilerle ilgili birimden oluşan, 282 
aracın koordinasyonunu sağlayan Ataşehir 
Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü’nde 300 kişi 
görev yapıyor.

etkinliğine sekiz bin vatandaşımızı 
gönderdik. 2258 hastayı da hasta-
neye taşıdık.”

Ulaşım Müdürlüğü, engelliler 
için de destek sağlıyor. Mü-
dürlüğe ait üç engelli aracı var. 
Çerkez, “Biz, günde en az 35-40 
engelliye hizmet veriyoruz. Ayrıca 
iki tane servis otobüsümüz var. 
Bunlarla diyaliz ve kanser hastala-
rının sağlık kurumlarına ulaşımını 
ücretsiz olarak sağlıyoruz. Okul 
öncesi projemiz de var. Milli Eği-
tim Müdürlüğü ile müşterek bir 
proje. Trafik Kurallarını Öğrenelim 
diye bir kitapçık bastırdık. İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sürücü 
Kursları Derneği’yle birlikte üç 
okul belirledik. Bu okullarda trafik 
parkuru hazırladık. Çocuklara özel 
araçlarla trafik kurallarını öğreti-
yoruz” diye konuşuyor.

Ataşehir Belediye Başkanı Bat-
tal İlgezdi’nin talimatı doğrultu-
sunda vatandaşları hiçbir konuda 
mağdur etmemeye çalıştıklarını 
vurgulayan Çerkez, oldukça fazla 
taleple karşı karşıya kaldıklarını 
anlatıyor: “Bize hasta yakınları, 
cenaze sahipleri ve durumu kötü 
olan kişilerden çok fazla istek ge-
liyor. Biz de hiç ayrım yapmadan 
elimizden geldiği kadar hizmet 
etmeye çalışıyoruz” diyor.

Belediyenin araçları hiç boş 
kalmıyor. Ataşehir’de bulunan 67 
cami var. Her gün yakınlarını kay-
bedenleri evlerinden bu camilere, 
cemevlerine, kiliselere taşıyorlar. 
Ulaşım Müdürlüğü’nün çağrı mer-
kezine günde en az 20 cenaze için 
araç talebinde bulunuluyor.

Çerkez, daha iyi bir hizmet su-
nabilmek için birçok başka projeyi 
de hayata geçirdiklerini anlatıyor: 
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ile birlikte Ataşehir Genel Dola-
şım Planı diye bir trafik düzenle-
mesi hazırladık. Ataşehir’den ne 
kadar araç geçtiği, güzergahların 
belirlenmesi, trafik yoğunluğunun 
giderilmesi, üst geçit ve kavşakla-
rın düzenlenmesi projesini yaptık. 
Örnek Mahallesi’nde Göztepe 

girişinde, E-5 çıkışında çok trafik 
yoğunluğu var. Bu projeyi UKO-
ME’den onaylattık ve Büyükşe-
hir’e teslim ettik. Bu proje trafiğin 
yoğunluğunun azaltılması için 
zaman zaman hayata geçirilecek. 
Ataşehirliler de rahat bir nefes 
alacak.”
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Ataşehir Belediyesi ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) işbirliğiyle yürütülen 

“Ataşehir İlçesi Hava Kalitesi-
nin İzlenmesi ve Modellemesi” 
çalışmaları kapsamında “Ataşe-
hir’de İklim Risk Yönetimi Paneli” 
Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde 
düzenlendi.

Ataşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürü Ay-
ten Kartal’ın moderatörlüğünde 
gerçekleşen panele İTÜ Uçak ve 
Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim 
üyeleri Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu 
ve Doç. Dr. Hüseyin Toros ile AES 
Mühendislik Ltd. Şti. Genel Mü-
dürü Kerem Anbarcı konuşmacı 
olarak katıldılar. Ataşehir Beledi-
yesi Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Hışman, Ataşehir Belediyesi birim 
müdürleri ile çok sayıda vatan-
daş da panelde dinleyici olarak 
bulundu.

Prof. Kadıoğlu, küresel iklim 
değişikliğinin Türkiye’ye olası 
etkileri konusunun uzun vadeli bir 
afet gibi ele alınması ve ortaya 
koyduğu riskleri azaltmak için risk 
yönetimine gidilmesi gerektiği-
ni söyledi. “Türkiye’de afet risk 
yönetimi stratejisiyle birlikte iklim 
değişimine uyum, artık tüm poli-
tika, plan ve programlarda ‘İklim 
Risk Yönetimi’ adı altında birleşik 
bir şekilde düşünülerek ele alın-
malıdır” diyen Kadıoğlu, sözleri-
ne şöyle devam etti: “Diğer bir 
deyişle, kalkınma, iklim değişikliği 
ve afet risk yönetimi konularında 

indeksi açısından analiz edilerek 
değerlendirileceğini aktaran 
Toros, Ataşehir ilçesinin hava 
kalitesinin, hem yerel yönetimler 
hem de kamuoyunun farkındalı-
ğı ve duyarlılığı sayesinde insan 
ve çevre sağlığına en az zarar 
verecek seviyelerde tutulmaya 
çalışılacağını söyledi.

Kerem Anbarcı ise konuşma-
sında, belediyeler, toplum sağlığı 
ve çevre koruma kurumları için 
kentsel yerleşim bölgelerinde, 
yaşam alanlarında, endüstriyel 
bölgelerde yapılaşmaya bağlı 
mikro iklim değişimlerinin, kent-
sel ısı adacıkları oluşumunun, nem 
ve sıcaklık dağılımlarının öngö-
rülmesi konularına ilişkin bilgiler 
aktardı.

Ataşehir’de İklim Risk Yöneti-
mi Paneli’nin sonunda katılımcıla-
ra çam fidanı hediye edildi.

çalışan kurum ve uzmanların artık 
‘İklim Risk Yönetimi’ kapsamında 
birlikte çalışarak kaynaklarını bü-
tünleşik ve daha etkin bir şekilde 
kullanması gerekiyor.”

Kadıoğlu’nun ardından ko-
nuşan Doç. Dr. Hüseyin Toros, 
sözlerine “Yerel yönetimler hava 
kalitesinin arttırılması için gereken 
tedbirleri, Çevre Mevzuatı kapsa-
mında arttırmalı, hava kalitesinin 
korunması, yönetimi ve hava 
kalitesinin doğru bir şekilde tes-
pit edilmesini sağlamalıdır” diye 
başladı. Toros, bu amaçla Ataşe-
hir Belediyesi’nin Hava Kalitesi 
İstasyonu kurarak, ısınma, ulaşım 
ve sanayi kaynaklı kirlilik seviye-
lerinin parametrelerini ölçeceğini 
söyledi. Kurulan istasyon ve civar 
bölgelerden elde edilebilen hava 
kalitesi verileri ölçüm sonuçları-
nın, hava kalitesi standartları ve 
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Ataşehir Belediyesi hava 
kalitesini izleyecek

HABER

Ataşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğü tarafından 2013 yılın-

da başlatılan, Marmara Belediyeler 
Birliği Altın Karınca ödüllü “Çöpler 
Çiçek Olsun” projesi sürdürülebilir 
bir çevre için Ataşehir Mimoza 
2 Blokları’nda (48 Ada)  devam 
ediyor.

Çöpler Çiçek Olsun Projesi, 
sadece geri dönüşüm ve çevre 
bilincini geliştirmesi açısından 
değil, aynı zamanda ikili toplama 
sistemine geçişte özgün bir pilot 
uygulama olarak da dikkat çekiyor. 
Proje kapsamında, öncelikle sitede 
yaşayanlar için bir seminer düzen-
lendi. Seminerde, evsel atıkları ay-
rıştırmanın önemi ve çevreye olan 
olumlu etkisi detaylarıyla anlatıldı.

Söz konusu proje, Ataşehir sa-
kinlerine diğer geri dönüşüm atık-
larının yanı sıra, organik nitelikli 

Ataşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğü tarafından gerçekleş-

tirilen elektronik atık denetimleri 
ve bilgilendirme ziyaretleri devam 
ediyor. Rutin olarak 15 günde bir 
gerçekleşen bu denetim ve ziya-
retlerle ilçedeki kamu kurumları, 
işyerleri, okullar, hastaneler, sağlık 
ocakları ve muhtarlıklar gezilerek 
elektrikli ve elektronik atıkların 
geri dönüşümü hakkında bilgi 
veriliyor.

Bu bilgilendirmelerde; elekt-
ronik atıkların hurda olmadığı, 
doğru geri dönüşümünün yapıl-
madığı takdirde çevreye büyük 
zararlar verdiği anlatılarak elekt-
ronik atıkların geri dönüşümü için 

kompost makinaları vasıtasıyla 
gübreye dönüştürülerek doğaya 
geri kazandırılıyor.

Mimoza 2 site sakinleri sağ-
lıklı bir çevrede sürdürülebilir bir 
yaşam için evsel atıklarının organik 
kısımlarını ayrıştırarak bahçe ve 
saksılarda kullanacakları gübreyi 
kendi çöplerinden elde edecekler.

atıkların çöpe atılmaması, en 
yakın toplama noktasına götürül-
mesi veya biriktirilerek Ataşehir 
Belediyesi ile iletişime geçilmesi 
konusunda tüm Ataşehirlilerden 
destek istiyor. 

15Haberler, www.atasehir.bel.tr adresinden derlenmiştir.

Mimoza bloklarında 
çöpler çiçek açıyor

Hurda değil, elektronik atık

evsel atıklarını da kaynağında ayrı 
toplama alışkanlığını kazandırarak, 
ikili toplama sisteminin destek-
lenmesi ile benzer uygulamalar-
dan ayrılıyor. Çoğunlukla mutfak 
atıklarından oluşan ve çöpe atılan 
sebze, meyve, bahçeden kaynaklı 
çim, dal vb. gibi organik atıklar, 
Ataşehir Belediyesinin sağladığı 

destek isteniyor. Ayrıca; kurum, 
kuruluş, konut ve işyerlerinde 
oluşan elektronik atıkların Ataşe-
hir Belediyesi tarafından ücretsiz 
olarak toplandığı anlatılıyor.   

Ömrünü tamamlamış veya 
kullanılmaz durumda olan ütü, 
elektrikli süpürge, tost makinesi 
gibi küçük ev aletleri, çamaşır 
makinesi, bulaşık makinesi, fırın 
gibi büyük ev aletleri, televizyon, 
kamera, bilgisayar gibi aletler, 
oyuncaklar, floresanlardan oluşan 
e-atıklar çöpe atıldığında içle-
rindeki cıva, kurşun ve kimyasal 
maddeler çevreye büyük zararlar 
veriyor.   

Ataşehir Belediyesi, kullanıl-
mayan elektronik ve elektrikli 
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Ataşehir Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü bünyesinde açılan Fidan 
Kalpler Gündüz Bakım Merkezi 
vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. 
Küçükbakkalköy Mahallesi’nde bulunan 
kreşe giden çocuklar arkadaşlık, 
dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği 
öğreniyor; yarınlara büyük emeklerle 
hazırlanıyor. Üç ay önce hizmete 
giren merkezi gezdik. Çocuklara nasıl 
bakıldığını, merkezde ne tür hizmetlerin 
verildiğini yerinde inceledik.

SEMA HOŞDAN

Kendi çocukları    
  gibi bakıyorlar
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YUVA

Yeteneğe
göre eğitim

Beş öğretmen 
ve beş yardımcı 

öğretmenin görev 
yaptığı Fidan 

Kalpler Gündüz 
Bakım Merkezi’nin 

müdürü Ayşegül 
Özen (solda), 

birbirinden farklı 
düşünen çocuklar 

yetiştirebilmek 
için eğitim 

programlarını 
temelde yaratıcılığı 

baz alarak 
planladıklarını 

söylüyor. 
Öğretmenler önce 

çocuğu tanıyıp 
yeteneklerini 

keşfediyor, çocuk-
lar buna göre farklı 
programlara dahil 

oluyor.

BBütün uzmanlar hemfikir; 
çocukların okul öncesi eği-
tim görmesi sonraki eğitim 

hayatlarında çok önemli. Ataşe-
hir Belediyesi’nin piyasanın çok 
altında bir ücretle verdiği kreş 
hizmeti, geleceğin çocuklarını en 
iyi şartlarda yetiştiriyor. Ataşehir 
Belediyesi Fidan Kalpler Gündüz 
Bakım Merkezi, çocukların sade-
ce vakitlerini en iyi şekilde geçi-
rebilecekleri bir yer değil, aynı 
zamanda hayata hazırlandıkları 
bir mekan. Çocuklarını merkeze 
gönül rahatlığıyla emanet eden 
aileler memnun, çocuklar mem-
nun. Biz de Fidan Kalpler Gün-
düz Bakım Merkezi’nin kapısını 
çaldık. Merkezin görevli uzman 
ve eğitmenlerden bilgi aldık...

Küçükbakkalköy’de bulunan 
kreş, dört katlı bir bina üzerine 
813 metrekare kapalı alana kuru-
lu. İçinde beş sınıf bulunuyor. 80 
çocuğun eğitim gördüğü ve 3-5 
yaş arası çocukların kabul edildiği 
kreşte yok yok. Yatakhane, oyun 
parkı ve bir sürü hobi alanının 
olduğu kreşte çocukların boyama 
ve resim çalışmalarını yapmaları 
için tasarlanmış sınıflar da bu-
lunuyor. Fidan Kalpler Gündüz 
Bakımevi derslikler, oyun, yemek 
salonları ve güvenli bir ortam-
da oyun oynanabilen bahçesi 
ile miniklerin yeni yuvası olmuş 
durumda. 

Çalışan ailelere büyük kolaylık 
sağlayan Fidan Kalpler Gündüz 
Bakımevi’nde çocuklara, de-
neyimli öğretmenler ve uzman 
psikologlar tarafından okul öncesi 
sosyal, bilişsel, mental anlamda 
gelişim göstermeleri için eğitim 
veriliyor. Bunun dışında drama, 
tiyatro, dans ve İngilizce eğitimle-
ri de mevcut. 

Yaklaşık dört ay önce kurulan 
kreş, saat 08.30-17.00 arasında 
hizmet veriyor. Çalışan velilere bi-
raz daha opsiyon tanınıyor. Bazen 
bu saat aralığı 08.00-17.30’a bile 
çekiliyor. Kreşte iki ana, bir ara 
öğün var. Sabah 09.00’da çocuklar 

kahvaltılarını yapıyor. Öğle yeme-
ğinin verildiği saat 12.00. Ço-
cuklara 15.00’da bir de ara öğün 
sunuluyor. Burada görevli öğret-
menler, 3 yaş grup çocuklarının 
uyku düzeninin bozulmaması için 
onları saat 14.00’da uyutuyor. Kreş 
hizmetinin fiyatı da piyasa fiyatla-
rının epey altında. Hizmet karşılığı 
memur ailelerden aylık 200, diğer 
ebeveynlerden 500 TL alınıyor.

Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi, çok kısa bir süre 
önce faaliyete geçmesine rağmen 
Ataşehirlilerin kreşe olan ilgisi-

nin büyük olduğunu söylüyor: 
“Çocuklar okula geldiğinde önce 
güleryüzlü hocalarımız tarafından 
karşılanıyor. Kahvaltı ediyorlar ve 
daha sonra hemen spor egzer-
sizlerine başlıyorlar. Müfredat 
gereğince hangi programların 
uygulanması gerekiyorsa onlar 
uygulanıyor. Kreşimizde her sınıf-
ta bir öğretmen bir de yardımcı 
öğretmen bulunuyor. Toplam 
beş ana öğretmenimiz, beş de 
yardımcı öğretmenimiz var. Bütün 
çalışanlar öğrencinin kabiliye-
ti, yaş grubu, kişilikleri üzerine 

19

Ataşehirekspres
20 Aralık 2016

yoğunlaşıyor. Birbirinden farklı 
düşünen çocuklar yetiştirebilmek 
için eğitim programlarımızı temel-
de yaratıcılığı baz alarak planlıyo-
ruz. Bu da çocukların kendilerine 
güvenmelerini sağlıyor.” 

Fidan Kalpler Gündüz Bakım 
Merkezi Müdürü ve Uzman Psiko-
log Ayşegül Özen de çocukların 
kendilerine güvenmesinin önemi-
ne dikkat çekiyor ve bunu nasıl 
yaptıklarını şöyle anlatıyor:

“Çocukların duygusal ve biliş-
sel gelişimlerini sağlamak üzere 
Montessori ve Waldorf eğitim 
sistemlerini temel alarak çalışma-
ya da dikkat ediyoruz. Montes-
sori, çocukların duygusal zekasını 

“Ben 3-4 yaş grubu öğretme-
niyim. Her sabah 08.00’da 

geliyoruz. Öğrencilerimizi tes-
lim alıyoruz. Onların giyimlerini 
kontrol ediyoruz. Üşümüş mü, 
terlemiş mi bakıyoruz. Ev ayak-
kabılarını giydirip oyun odamıza 
alıyoruz. 09.00’da kahvaltıya 
iniyoruz. Tabii sadece kendile-

‘Bazen anne, bazen 
öğretmen oluyoruz’

      ÖZLEM SAVCI-ÖĞRETMEN   

yapılanlar arasında çok büyük 
fark var. Mesela burada sporu-
nu da yapıyor. Ayrıca sabretme-
yi öğreniyor. Sözgelimi salın-
cağa binecekse bunun sırayla 
olacağını, sırası gelene kadar 
beklemesi gerektiğini biliyor. 
Okul öncesi eğitim zaten çok 
önemli. Okul öncesinde renkle-
ri, kavramları, şekilleri öğren-
menin zihinsel gelişime katkısı 
büyük. ”

rine bırakmıyoruz. Yemelerine 
yardımcı oluyoruz. Burası evi 
aratmıyor. Hatta ilk geldikle-
rinde sabah ailelerinden ayrıl-
mak bazen zor geliyor, ağlıyor-
lar ama içeri girdikten sonra 
susuyorlar. Oyun oynayacakla-
rını, mutlu olacaklarını bili-
yorlar. Arkadaşlarıyla birlikte 
oyun oynamak aktivite yapmak 
eğlendiriyor onları. Ben sabırlı 
bir öğretmenim. Çocuklara 
karşı da sevgi doluyum, çünkü 
ben de bir anneyim. 11 aylık 
bir oğlum var. Yemek yemeyen 
bir öğrencim var. Bir şekilde 
güzellikle karnını doyurmasını 
sağlıyorum. 

Kurallar koyuyoruz tabii, çünkü 
beni sadece arkadaşları olarak 
görmemeleri gerekiyor. Bazen 
annesi bazen öğretmeni gibi dav-
ranıyoruz. Kreşin bilişsel, sosyal 
ve duyusal olarak çok faydası var. 
Kreşe gitmeyen çocuk paylaşma-
nın ne demek olduğunu çok iyi 
bilemeyebiliyor. Zihinsel olarak da 
burada yapılan aktivitelerle evde 
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onları saat 14.00’da uyutuyor. Kreş 
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memur ailelerden aylık 200, diğer 
ebeveynlerden 500 TL alınıyor.

Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi, çok kısa bir süre 
önce faaliyete geçmesine rağmen 
Ataşehirlilerin kreşe olan ilgisi-

nin büyük olduğunu söylüyor: 
“Çocuklar okula geldiğinde önce 
güleryüzlü hocalarımız tarafından 
karşılanıyor. Kahvaltı ediyorlar ve 
daha sonra hemen spor egzer-
sizlerine başlıyorlar. Müfredat 
gereğince hangi programların 
uygulanması gerekiyorsa onlar 
uygulanıyor. Kreşimizde her sınıf-
ta bir öğretmen bir de yardımcı 
öğretmen bulunuyor. Toplam 
beş ana öğretmenimiz, beş de 
yardımcı öğretmenimiz var. Bütün 
çalışanlar öğrencinin kabiliye-
ti, yaş grubu, kişilikleri üzerine 
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yoğunlaşıyor. Birbirinden farklı 
düşünen çocuklar yetiştirebilmek 
için eğitim programlarımızı temel-
de yaratıcılığı baz alarak planlıyo-
ruz. Bu da çocukların kendilerine 
güvenmelerini sağlıyor.” 

Fidan Kalpler Gündüz Bakım 
Merkezi Müdürü ve Uzman Psiko-
log Ayşegül Özen de çocukların 
kendilerine güvenmesinin önemi-
ne dikkat çekiyor ve bunu nasıl 
yaptıklarını şöyle anlatıyor:

“Çocukların duygusal ve biliş-
sel gelişimlerini sağlamak üzere 
Montessori ve Waldorf eğitim 
sistemlerini temel alarak çalışma-
ya da dikkat ediyoruz. Montes-
sori, çocukların duygusal zekasını 

“Ben 3-4 yaş grubu öğretme-
niyim. Her sabah 08.00’da 

geliyoruz. Öğrencilerimizi tes-
lim alıyoruz. Onların giyimlerini 
kontrol ediyoruz. Üşümüş mü, 
terlemiş mi bakıyoruz. Ev ayak-
kabılarını giydirip oyun odamıza 
alıyoruz. 09.00’da kahvaltıya 
iniyoruz. Tabii sadece kendile-

‘Bazen anne, bazen 
öğretmen oluyoruz’

      ÖZLEM SAVCI-ÖĞRETMEN   

yapılanlar arasında çok büyük 
fark var. Mesela burada sporu-
nu da yapıyor. Ayrıca sabretme-
yi öğreniyor. Sözgelimi salın-
cağa binecekse bunun sırayla 
olacağını, sırası gelene kadar 
beklemesi gerektiğini biliyor. 
Okul öncesi eğitim zaten çok 
önemli. Okul öncesinde renkle-
ri, kavramları, şekilleri öğren-
menin zihinsel gelişime katkısı 
büyük. ”

rine bırakmıyoruz. Yemelerine 
yardımcı oluyoruz. Burası evi 
aratmıyor. Hatta ilk geldikle-
rinde sabah ailelerinden ayrıl-
mak bazen zor geliyor, ağlıyor-
lar ama içeri girdikten sonra 
susuyorlar. Oyun oynayacakla-
rını, mutlu olacaklarını bili-
yorlar. Arkadaşlarıyla birlikte 
oyun oynamak aktivite yapmak 
eğlendiriyor onları. Ben sabırlı 
bir öğretmenim. Çocuklara 
karşı da sevgi doluyum, çünkü 
ben de bir anneyim. 11 aylık 
bir oğlum var. Yemek yemeyen 
bir öğrencim var. Bir şekilde 
güzellikle karnını doyurmasını 
sağlıyorum. 

Kurallar koyuyoruz tabii, çünkü 
beni sadece arkadaşları olarak 
görmemeleri gerekiyor. Bazen 
annesi bazen öğretmeni gibi dav-
ranıyoruz. Kreşin bilişsel, sosyal 
ve duyusal olarak çok faydası var. 
Kreşe gitmeyen çocuk paylaşma-
nın ne demek olduğunu çok iyi 
bilemeyebiliyor. Zihinsel olarak da 
burada yapılan aktivitelerle evde 
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dokunarak, hissederek geliştir-
meye yönelik bir eğitim sistemi. 
Biz eğitim programlarımızın içine 
bunu dahil etmeye çalışıyoruz. Bu 
iki sistemde de çocuklarımız ken-
dilerine güvenli bireyler olarak ye-
tişiyorlar. Kendine güvenli çocuk 
aslında kendi özbenliğine saygılı 
çocuk demek. Böyle olunca diğer 
arkadaşlarının haklarına da saygı 
duyarak yetişiyor; ki bu bizim ül-

““Kreşimizde Şirinler adlı sı-
nıfın, yani 2,5-3 yaş grubun 

öğretmeniyim. Sınıfımızda 10 
öğrenci var. Kreşimiz mutlu, 
özgüvenli, sağlıklı, ilkeli ve 
duyarlı, araştıran, sorgulayan, 
cesaretli, çok yönlü, sorumlu-
luğu olan bireyler yetiştirmeye 
çalışıyor. Çocukların emin 
ellerde eğitim alıp oyunlar 
oynayabileceği, oynarken 
de öğrenebileceği bir ortam 
hazırladık. Bu kreşle gurur ve 
mutluluk duyuyoruz. Takım 
ruhuna önem veren bireyler 
yetiştirmeyi amaç edinmiş ve 
dostluk ortamında çalışmayı 
arzulayan çağdaş, demokratik 
bir kurum olmayı hedefliyoruz.

Ben de bir anneyim. Yakla-
şım tarzım çocuklara çok farklı 
geliyor. Bana veliler ‘Sizi çok 
pozitif görüyoruz, gözlerinizde 
bir ışıltı var. Çocuklarımızın 
buraya bu kadar isteyerek 
geleceğini düşünmüyorduk’ 
diyorlar. Çocuklarla arkadaş 
gibi oyun oynuyorum. Onlara 
rehberlik ediyorum ama onlar 
gibi oynadığım için bundan çok 
hoşlanıyorlar. Onlara sürpriz-
ler yapıyorum. Bazı velilerden 
çocuklara endişe yüklememe-

‘Çocuklar için 
gitar çalmayı 
öğrendim’

      SANİYE YILDIRIM-ÖĞRETMEN   

yorlar. 
Bir iletişim defterim var. Her 

gün o deftere çocuklarımın neler 
yaptığını yazıyorum. Veliler 
bunları okuyor. Sabah kahvaltısı, 
jimnastik, sanat etkinlikleriyle 
devam ediliyor. Her hafta belli gün 
ve haftaları işliyoruz. Ailem, ben 
ve okulum diye bir faaliyet yaptık. 
Aileler çocuklarıyla çekilmiş bir 
fotoğraflarını getirdi. Çocuklarla 
çerçeveler hazırladık ve beraber 
resimlerini taktık. Buranın bir 
okul olduğunu öğrendiler. 

Veliler bana diyor ki, ‘Ço-
cuklarımız çok güzel şeylerden 
bahsediyor. Öğrendiklerini evde 
anlatıyor’. Bu yaşlarda en çok 
kardeş kıskançlıkları oluyor. Bunu 

kemizdeki en büyük sorunlardan 
biri. Özet olarak diyebilirim ki, 
bizim kreşimizde empati yeteneği 
kuvvetli, özgüveni yüksek çocuk-
lar yetişiyor.”

Aslında burası basit ve temel 
bir sistem üzerine kurulu. Kreşe 
yeni gelen bir çocuk, önce bir 
birey olarak kabul ediliyor. Çocuk 
önce öğretmenini bireysel olarak 
tanıyor. Öğretmen de çocuğu 

lerini istedim. Veliler endişelen-
diğinde çocuklar o endişeyi alıp 
okula geliyor. Sloganım şu ‘Endişe 
yok, mutluluk çok’. Ben bura-
da çalışmaya başladıktan sonra 
sadece çocuklara çalıp söylemek 
için gitar öğrendim. Çünkü müzi-
ğin dil ve sosyal gelişim için çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. 
Çocuklar müzikle kendilerini daha 
rahat ifade ediyor. Bir gitar alıp 
sınıfa hediye ettim. Haftanın bir 
günü çocukların mutlu oldukları 
bir şarkıyla hem drama yapıyoruz 
hem şarkılar söylüyoruz. 2,5-3 yaş 
arası çocukların konuşmalarının 
akıcılığı daha az. Müzik, konuşma 
yetilerini kuvvetlendiriyor. Onlar 
da bana şarkı öğretmeye çalışı-

tanıyıp yeteneklerini keşfediyor. 
Çocuklar yetenekleri keşfedildik-
ten sonra buradaki programlara 
dahil oluyor. Zaten matematik, 
müzik, drama gibi programlar 
çocukların yetenekleri baz alına-
rak düzenleniyor. Kreş, bu yaş 
aralığındaki çocukların mümkün 
olduğunca fazla branşa girmesini 
sağlıyor. Çünkü çocuklar ileride 
yapacakları mesleklerin altyapısını 
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yenebilmek için okulu sevdirmeye 
çalışıyorum. Onlarla özel faaliyet-
ler yapıyorum. Velilerden böyle 
çocuklar için özel destek istiyo-
rum. İletişim defterine çocuklarla 
ilgili her şeyi yazıyorum. Velilere 
çocuklarının durumunu yaza-
rak anlatıyorum. Anne babalar 
çalıştığı için çocuklar bazı şeyleri 
eksik yaşayabiliyorlar. Öğret-
meniyle iletişimi kuvvetli olunca 
annelerine söyleyemediklerini 

öğretmenine söylüyorlar. Mesela 
yemek yemeyi sevmeyen bir 
çocuk, burada yemeye başlıyor. 
Annesi bunu merak ediyor. Nasıl 
öğrettiniz, nasıl sevdirdiniz diye. 
Sadece sevgiyle bunları başara-
biliyorsunuz. Çocuğun eğitime 
başladığı yer kreştir. Kreşe 
giden çocuklar daha sosyal, daha 
paylaşımcılar. Kreşe hiç gitme-
miş daha büyük yaştaki çocuk-
larda odaklanma problemleri 

ve hırçınlık gözlemlenebiliyor. 
İlkokula anaokuluna gitmeden 
başlayan çocuklar da benzer 
sorunlar yaşayabiliyor. Milli 
Eğitim müfredatına göre çalışı-
yoruz. Herkese yaş grubuna göre 
eğitim setleri alıyoruz. 

Burada kısa süre içinde ve-
lilerle aile gibi olduk. Bir güven 
duygusu oluştu ebeveynlerde. 
İlk zamanlar ağlayan çocuklar 
oluyordu, artık hiç kalmadı.”

kreşlerde atıyor. Ayşegül Özen, 
çocuklara dış sosyal çevrede ör-
selenmemeleri için uzman psiko-
loglar tarafından önleyici terapiler 
uyguladıklarını da söylüyor: “Biz 
çocuğun sosyal, duygusal ve 
bilişsel gelişimini anlamak için psi-
kolojik testler yapıyoruz.  Mental 
gelişim formları doğrultusunda, 
çocuğun gelişimini her üç ayda 
bir değerlendirerek, saptadığı-

mız verileri özenle dosyalıyoruz.  
Daha sonra bu verileri velilerimiz-
le paylaşıyoruz.  Kreşimiz sade-
ce çocuklara değil, velilere de 
gerekli hallerde psikolojik destek 
sağlayabiliyor. Çünkü biz temelde 
çocuğun problemlerinin aile için-
deki bazı sorunlardan kaynaklan-
dığını biliyoruz. Kreşimizde mutlu 
ve huzurlu çocuklar yetiştirmek 
istiyoruz. Platon ve Aristo’nun da 

dediği gibi, eğitim duygusal baz-
lıdır. Çocukları kaygılı bir biçimde 
okula yönlendirirsek, mutsuz 
olurlar. Mutsuz oldukları zamanda 
duygusal algıları açık olmaz ve 
öğretmenin verdiği bilgiyi ala-
mazlar. Mutlu, huzurlu ve yara-
tıcı çocuklar yetiştirirsek, çocuk 
kendine faydalı olur. Kendine 
faydalı olan çocuk zaten topluma 
da faydalıdır.” 



Ataşehir Belediyesi ve 
İstanbul Kalkınma Ajan-
sı’nın desteğiyle yürütülen 

“Yeni Hayat Projesi” kapsamında, 
İbrahim Müteferrika Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nde öğren-
cilere yönelik “Bağımlılık Nedir?” 
ve “Hayır Diyebilme Becerileri” 
konulu seminer düzenlendi.

Psikolog Dostcan Kazak tara-
fından bir sunum eşliğinde verilen 
seminerde, öğrencilere bağımlı-

si olmadığının anlatıldığı bilgisini 
veren Kazak şunları söyledi:  
“Benim iradem güçlüdür, ben ba-
ğımlı olmam, ben kontrol edebili-
rim, bir kere kullanmaktan bir şey 
çıkmaz, herkes kullanıyor bir şey 
olmuyor, ara sıra kullanmakla bir 
şey olmaz, sadece zayıf bireyler 
bağımlı olur demeyin bunlar doğ-
ru bildiğiniz yanlışlardır”.

 “Hayır Diyebilme Becerileri” 
hakkında da öğrencilere bilgiler 
veren Kazak, “Hayır demek için 
çok fazla düşünmeyin ve direkt 
olarak hayır demeyi deneyin. 
Aslında alacağınız tepkinin hayal 
ettiğinizin yarısı bile olmadığını 
göreceksiniz” dedi.

Seminerde ayrıca Sosyo-
log-Sosyal Çalışmacı Sevda 
Çamak tarafından Yeni Hayat 
Gençlik Merkezi’nin hizmet politi-
kası ve yapılan faaliyetleri hak-
kında öğrencilere detaylı bilgiler 
anlatıldı.

Yapılan seminerde toplamda 
304 öğrenciye ulaşıldı. Seminer-
ler haftada iki gün olmak üzere 
Ataşehir’deki diğer okullarda da 
devam ediyor.

lığın ne olduğu, fizyolojik bağım-
lılık sürecinin nasıl oluştuğu ve 
bağımlılık döngüsü ile süresi an-
latıldı. Seminerde ayrıca, tolerans 
ve yoksunluk dönemi, uyuşturucu 
madde ile ilk temasın genelde 
nasıl olduğu, bağımlı tedavisinin 
hedefleri ve yapılacaklar, bağımlı-
lığa neden olan maddelerin neler 
olduğu, bağımlılığın sebepleri ve 
süreçleri, kişide nasıl bir tahri-
bat bıraktığı, bağımlılığı önleyici 
faktörler ve hayır demenin yolları 
da aktarıldı.

Madde kullanımının bireylerde 
geliştirdiği psikolojik ve fiziksel 
değişimleri slaytlar eşliğinde 
anlatan Psikolog Dostcan Kazak, 
“Bağımlılık herkes için eşittir. 
Bağımlılar güçsüz ya da iradesiz 
oldukları için bağımlı olmazlar. 
Bağımlı olduktan sonra güçsüzle-
şirler” dedi.

“Sigara içmek büyüme göster-
gesi değildir.”
Sigara bağımlılığı konusunda da 
bilgilendirilen öğrencilere, sigara, 
alkol ya da diğer maddeleri kul-
lanmanın bir “büyüme” gösterge-
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Bağımlılıkla mücadele 
hız kesmiyor
Ataşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
“Bağımlılık Nedir?” 
ve “Hayır Diyebilme 
Becerileri” konulu 
bilgilendirici 
seminerde madde 
bağımlılığının zararları 
ve bağımlılıkla 
mücadelede izlenecek 
metotlar anlatıldı. 
Düzenlenen seminerde 
304 öğrenciye ulaşıldı.
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Bağımlılıkla mücadele 
hız kesmiyor
Ataşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
“Bağımlılık Nedir?” 
ve “Hayır Diyebilme 
Becerileri” konulu 
bilgilendirici 
seminerde madde 
bağımlılığının zararları 
ve bağımlılıkla 
mücadelede izlenecek 
metotlar anlatıldı. 
Düzenlenen seminerde 
304 öğrenciye ulaşıldı.

HABER

Anma programında Tarık 
Akan’ın film sahnelerin-
den derlenen filmografisi 

Burak Göral’ın sunumu ve anla-
tımıyla katılımcılara izletilirken, 
Arif Keskiner ve Umur Bugay 
Tarık Akan ile yaşadıkları anıları, 
Akan’ın hayata bakışını ve duru-
şunu, yardımseverliğini ve sanatçı 
kimliğini anlattılar.

Bugay, Tarık Akan için: “Ta-
rık, ülkesinin yüzü batıya dönük 
Atatürkçü aydınlarından biriydi. 
İnandığı her davanın içinde gözü-
nü kırpmadan yer alırdı.  Onunla, 
12 Eylül darbesine karşı kaleme 
alınan barış bildirgesinde, İstan-
bul’dan Samsun’a doğru yola 
çıktığımız büyük Ankara yürüyü-
şünde, 1 Mayıs’larda, mitinglerde, 
ödül törenlerinde ve en son Nazım 
Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın 
yönetiminde hep birlikte olduk. 
Sen yapacağını yaptın Tarık, artık 
nöbet bizde” şeklinde konuştu.
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söyledi: “1977’de başladı arkadaş-
lığımız. Yeşilçam adeta kenetle-
mişti bizi o yıllar birbirimize. Yavuz 
Özkan bana bir senaryo getirdi, 
‘Abi bu filmi çekelim, Tarık Akan’la 
da konuştum, kabul etti’ dedi. 
Başrolleri Cüneyt Arkın’la payla-
şacaklardı. Prodüktör olarak beni 
seçtiler ve o büyük film ‘Maden’ 
ortaya çıktı. Sinemanın dışında 

re dönüşebileceğini, sanatçının 
topluma karşı sorumluluk duygu-
sunun nasıl olabileceğini anlatan 
haysiyetli bir direnişçinin hikâyesi 
vardır Tarık Akan’ın filmlerinde. 
Kariyerinin ilk yıllarında hep gör-
sel özelliklerini ön plana çıkaran 
rollerde oynadı. Bu dönemde her 
güzel genç yüzlü adamın sinema 
kariyerinde olduğu gibi kartpos-
tal çocuğu tanımlamasıyla anıldı 
Tarık Akan. Vefatından sonra da 
yazıldığı gibi, Tarık Akan’ın sanat 
hayatı iki döneme ayrılır. İlk 
dönem romantik filmlerin prensi, 
1971- 1978 yılları arasındaki dö-
nemi. 1978 yılında çektiği Maden 
filmi bir milattır. O tarihten sonra 
daha ciddi filmlere yönelir.”

sosyal yaşamımın da içerisindeydi 
Tarık. Bir akşam oturuyoruz, ‘Abi 
yarın Ankara’ya gidelim’ dedi. 
Neden diye sorduğumda ‘Fazıl’ın, 
Nazım Hikmet için ilk oratoryosu 
var’ dedi. Kalktık apar topar gittik. 
Tarık’ın en önemli tarafı da eğitime 
verdiği destektir. Bu asla unutu-
lamaz. Tarık Akan bende sonsuza 
kadar yaşayacak birisi.”

Burak Göral ise, Tarık Akan’ın 
yer aldığı filmlerden kesitler vere-
rek, çekim süreçlerini ve sinema 
hayatını konu alan sunumuyla 
sinemada farklılaşma süreci hak-
kında bilgilere yer verdi:

“Sanatçının nasıl bir insan ol-
ması gerektiğini, yeri geldiğinde 
nasıl tavır alabilecek bir düşünü-

23Haberler, www.atasehir.bel.tr adresinden derlenmiştir.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Tarık Akan,  
Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen bir etkinlikle anıldı. 
Anma programına, sanatçının sinema tarihine 
tanık olan yapımcı Arif Keskiner ve senarist 
Umur Bugay konuşmacı olarak katıldılar.

‘Tarık Akan sonsuza 
kadar yaşayacak’

Ataşehirekspres
20 Aralık 2016
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Ataşehir’de bulunan dernekler, meslek odaları, okul aile 
birlikleri, site yöneticileri başta olmak üzere Ataşehir’e dair 
sözü olan herkesin buluşacağı bir merkez inşa ediliyor. Toplam 
3 bin metrekare alan üzerine kurulu olacak Erdal Eren Sivil 
Toplum Merkezi, Ataşehir’deki bütün sivil toplum kuruluşlarını 
kucaklayıp tek bir yerde toplayacak. Mustafa Kemal 
Mahallesi’nde yapımı süren ve önümüzdeki aylarda hizmete 
girecek olan Erdal Eren Sivil Toplum Merkezi’nin detaylarını 
merak ediyorsanız, bu yazıyı mutlaka okuyun...

ÖZGÜR DÜŞÜNCE 
BU MERKEZDE

Gezmiş Parkı’nın hemen yanında. 
Yapımı devam eden merkezde 
nelerin olacağını öğrenmek üzere 
Ataşehir Kent Konseyi Başkanı 
Turan Dolu ile buluştuk. Dolu, her 
şeyden önce merkezin neden Er-
dal Eren ismini aldığını anlatmak 
istedi, çünkü isim konusunda ince 
eleyip sık dokumuşlar: 

“Erdal Eren bildiğiniz gibi 12 
Eylül’ün simge isimlerinden birisi. 

Hukuksuz bir şekilde yargılanarak 
idamla cezalandırıldı. Toplumun 
çeşitli kesimlerinin bir araya 
gelmesini engelleyen, sorunla-
ra birlikte çözüm aranmasının 
önünü kesen bir darbeydi 12 
Eylül. Biz Erdal Eren ismiyle tüm 
bunlara karşı bir çağrı yapmış 
olmak istedik. Erdal Eren ismi bu 
yapıya yakışan bir isim oldu. Hem 
kendisini bu anlamda yad ediyo-

12 Eylül döneminde yaşanan 
hukuksuzluğun sembolü 

haline gelen, mahkeme kararıy-
la yaşı büyütülerek 17 yaşın-
da idam edilen Erdal Eren’in 
adı Ataşehir’de yaşatılacak... 
Ataşehir’de bulunan bütün sivil 
toplum kuruluşları Erdal Eren 
Sivil Toplum Merkezi binasında 
toplanacak. Merkez, Mustafa 
Kemal Mahallesi’ndeki Deniz 
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ÖZGÜR DÜŞÜNCE 
BU MERKEZDE

Kapılar herkese açık
Tamamlandığında resimlerdeki gibi görünecek 
olan Erdal Eren Sivil Toplum Merkezi, Deniz 
Gezmiş Parkı’nın hemen yanında. 3 bin 
metrekarelik alanda kurulu merkezin kapıları, 
söyleyecek sözü olan herkese açık olacak.

ruz hem de toplumun sorunlarını 
duyarlılığını simgeleyen, herkesin 
birlikte çözüm ürettiği siyasal 
düşüncesi, görüşü, kökeni, dini, 
dili ne olursa olsun ortak akılla 
sorunların üstesinden gelmeye 
çalıştığı bir yer olmasını hedefli-
yoruz. Bir toplumu ayakta tutan 
en önemli şeylerden biri hukuk-
tur. Bizi bir arada tutacak kural 
ve kavramların herkese eşit ve 
aynı mesafede olması gerek. 

Bu yaşadığınız toplumda sizin 
güvencenizdir. Hukukun olmadı-
ğı yerde irade başkalarına aittir. 
Örgütlenme korkulacak bir şey 
değildir. Örgütlenme çok basit 
sorunları bile birlikte tartışmak 
ve birlikte çözmeye çalışmaktır. 
Burası insanların düşündüğü, ko-
nuştuğu, ürettiği ve hayal ettiği 
bir mekan olacak. Biz artık hayal 
de etmiyoruz. Bu kentin geleceği 
nasıl olacak, insan ilişkileri nasıl 

değişecek, beton yığınlarının 
arasında yalnızlaşan insanları 
tekrar nasıl doğayla kavuşturaca-
ğız? Bunları burada tartışıp yol ve 
yöntemler geliştireceğiz.”

Erdal Eren STM’nin kapıları 
sözü olan herkese açık olacak. 
Yöre, kent, çevre dernekleri, mes-
lek odaları, muhtarlıklar, okul aile 
birlikleri, site yönetimleri, hatta 
taksi, minibüs duraklarına kadar 
örgütlü olan ve olması gereken 
her kesim, bu kente dair sözü ve 
düşüncesi olan, bu kentle ilgili 
hayal kuran herkese bu kapı açık 
olacak. Dolu bu merkezle birlikte 
Ataşehirlilik bilincinin de gelişe-
ceğini düşünüyor. Yakın zaman-
da açılacak merkezin öncelikle 
vatandaşa hangi amaçla kurul-
duğunu anlatacaklarını söyleyen 
Dolu, “İnsanlara gidip bu mekanı, 
kapasitemizi, amacımızı anlataca-
ğız. Fiziksel kapasiteyi en verimli 
şekilde kullanacak bir modelde 
karar kılacağız” diyor. 

Ataşehir Kent Konseyi Başkanı Turan Dolu
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yapmayı planlıyoruz.”
Merkezde her derneğin bir 

odası olacak ancak bu odalar ka-
lıcı olarak verilmeyecek. İhtiyaç 
sahibi o anda kimse, merkezden 
faydalanacak. Farklı düşünce-
den, kimlikten birçok grup bura-
yı kullanacak. Merkezin içindeki 
mekanlar bu anlamda değiş-
kenlik gösterecek. Bir yerleri 
birilerine tahsis edip kapısı ka-
patılmayacak. Erdal Eren STM, 
Ataşehir’in ihtiyacı olan çalışma 
atölyeleri, etkinlikler ve çeşitli 
faaliyetler için çok önemli bir yer 
haline gelecek. Yöre dernekleri 
yemeklerini yapmak, oyunlarını 
oynamak, müziklerini çalmak mı 

Dolu, mekanın nasıl bir işleyişe 
sahip olacağını ise şu sözlerle 
anlatıyor: “Biz burada her şeyden 
önce bütün bu yapılarla ortak 
düzenleyeceğimiz etkinlikler 
yapmayı planlıyoruz. 250 kişilik 
bir toplantı mekanı var. Etkinlik 
ve toplantı salonlarını arı gibi ça-
lıştırmayı hedefliyoruz. Böyle bir 
mekan sivil toplum örgütlerinin 
niteliksel olarak da kapasitesini 
artıracak. Kendi kitlelerine daha 
iyi hizmet verecek bir eğitim 
merkezi olacak burası. Bir de 
burayı bir nevi sivil toplum aka-
demisine dönüştürmeyi istiyoruz. 
Bununla ilgili bilim insanlarının da 
katkılarıyla çalıştaylar, seminerler 

istiyor, burası onlara da hizmet 
verecek. Ataşehir Belediyesi de 
merkezin koordinasyonunu ve 
altyapısını hazırlayacak: “Girişte 
250 kişilik bir toplantı salonu 
olacak. Çok değişik amaçlar için 
kullanılabilecek. Gerektiğinde 
düğün-nişan bile yapılabilir. 
Eğlence, bir dernek etkinliği her 
şey yapılabilir. Çalışma ofisleri 
olacak. Onları iki tarzda orga-
nize etmeye çalışıyoruz. Dar 
toplantıların ve atölye çalış-
malarının yapılacağı mekanlar. 
Sanırım 30’a yakın oda var şu 
anda. Bunların bir kısmını birleş-
tirip daha büyük hale getirmeyi 
düşünüyoruz.”

‘26 tane STK 
odası olacak’

“Erdal Eren STM, bir bodrum, 
bir zemin kat ve bir nor-

mal kattan oluşuyor. Ataşehir 
Belediye Başkanı Battal İlgezdi 
bu yapının özellikle çok katlı 
olmasını istemedi. Çünkü mer-
kezimiz Deniz Gezmiş Parkı gibi 
20 bin metrekarelik bir yerin 
hemen köşesinde yer alacak. 
Bu anlamda parkın üzerinde 
bir yükseltinini oluşmaması ve 
mimarisiyle parkı yok etmeme-
sini istedi. Burası parkla bütün-
leşen bir yapıda olacak. Parkın 
içinde bir de amfi tiyatro var. 
Kültürel etkinliklerle bu yapıdan 
besleneceğiz, daha geniş katı-
lımlı organizasyonlar yapacağız. 
Erdal Eren STM, sivil toplumu 
bir arada tutabilme, onların 
sorunlarına tek noktadan cevap 
verebilme anlamında önemli bir 
merkez olacak. Özellikle ülke-
mizde insanların birbirlerini 
daha yakından tanımaya ihtiyacı 
var. Burada yöresel derneklerle 
Ataşehirli kimliğini oluşturma-
ya çalışan dernekleri birbirine 
kaynaştırmaya çalışacağız. 

Bugün 650 adet dernek var. Bu 
derneklerin hangisi aktif hangisi 
değil, bu merkezle birlikte orta-
ya çıkacak. Örneğin Kars’ın bir 
derneğinin etkinliğinde oranın 
kültürünü, gelenek-görenek-
lerini Sinop’un bir derneğiyle 
buluşturacağız. Böylece insanla-
rın birbirlerine olan önyargıları 
da kırılacak. İnsanların birbirini 
tanıyarak o Anadolu’nun zengin 
motiflerini birbiriyle paylaşarak 
büyütmesi bu ülkede zaten bir-
çok sorunu çözecek. Bu binanın 
bir özelliği daha var. İçinde 
bulunduğu yer Deniz Gezmiş 
Parkı, binanın adı Erdal Eren Si-

vil Toplum Merkezi. Bu ülkedeki 
kardeşliği simgelemesi anlamın-
da bu isimlerin önemli olduğunu 
düşünüyorum.

Çok amaçlı bir salonu olacak. 
Bir sergi holü olacak. Onun dı-
şında da sivil toplum kuruluşla-
rına verilecek odalar olacak. 26 
tane STK odamız var. Bu süreci 
Ataşehir Kent Konseyi ile birlik-
te yürüteceğiz. Etkinlik alanının 
oturma kapasitesi 250 kişi ama 
kokteyl salonuna çevirdiğiniz-
de 450-500 kişi oluyor. Amfi 
tiyatro, çok amaçlı salon ve bina 
birlikte çok büyük organizas-
yonlara ev sahipliği yapacak.”

DENİZ KUTLU 
ATAŞEHİR BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
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DENİZ KUTLU 
ATAŞEHİR BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
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Yıldızı parlayan 
mahalle: Yenişehir
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Bu ay, Ataşehir’in 17 mahallesinden 
Yenişehir’e gittik ve muhtar 
Mustafa Arı’ya konuk olduk. 
Yenişehir Mahallesi Muhtarı Arı 
iki dönemdir bu görevi sürdürüyor. 
Mahallesini de Ataşehir’i de çok 
sevdiğini anlatan Arı, “Mahallemiz 
özellikle büyük Marmara 
Depremi’nden sonra nüfusu giderek 
büyüyen bir yer haline geldi. Yeni 
projeler de var ve yıldızı daha da 
parlayacak” diyor.

ÖZGÜR GÜVENÇÖZKAN HAKAN
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olması gerekiyor. Özellikle de ilçe 
ve büyükşehir belediyeleriyle çok 
iyi ilişki kurarak, onları sık sık ziya-
ret ederek, bölgenizdeki sorunları 
dile getirerek mahallenize hizmet 
getirmeniz gerekiyor. Bu da çok 
kolay bir iş değil.

Yenişehir nasıl bir yer, burada 
kaç kişi yaşıyor?
Bölgemiz, 2008 yılında mahalle 
kimliğine kavuştu. İlk yerleşimler 
ise 1986 yılında başlamıştı. Kısa 
sürede büyüdü. Şu an  23 bin kişi 
yaşıyor Yenişehir’de ve bu sayı 
giderek artıyor. Aslında Burası 
Yeni Çamlıca’nın dörde bölünen 
parçalarından biri. Ataşehir’in de 
sahip olduğu 17 mahalleden biri. 
Mahallemizde orta sınıfın ağırlık-
ta olduğu bir nüfus yaşıyor ama 
birçok işadamı da buradan ev 
almış durumda. Ataşehir’in diğer 
mahallelerinden farklı olarak bu-
rada Ege ağırlıklı vatandaşlarımız 
yaşıyor. Yenişehir’de çok sayıda 
İzmirli, Aydınlı ve Eskişehirli var. 
Bunların çoğu da işadamı.

Ataşehir Belediyesi’ne bağlısı-
nız... Yenişehir Mahallesi, beledi-
yeden memnun mu?
Ben çok eski yıllardan beri bu ma-
hallede yaşıyorum. Eskiden Ümra-

ğu, hiçbir şey yapmadığı düşü-
nülüyor. Mühür basan, akşama 
kadar oturan insanlar sanılıyoruz. 
Ama işin içine girince muhtarlığın 
hiç de kolay olmadığını görü-
yorsunuz. Öncelikle muhtarsanız 
mahallenizdeki aklınıza gelebi-
lecek her şeyden sorumlusunuz. 
Gününüzün büyük bölümünü 
mahallenize hizmet alabilmek 
için harcıyorsunuz. Devletin tüm 
kurumlarıyla ilişkilerinizin çok iyi 

Sizi tanıyabilir miyiz?
34 yaşındayım. 7 yıldır muhtarlık 
yapıyorum. İlk kez 2009 yılında 
seçildim. 2014’te yeniden aday 
oldum ve kazandım. Görevdeki 
ikinci dönemim. Eğer mahalle 
sakinleri devam derse daha da 
sürdürmeyi düşünüyorum.

Nasıl muhtar oldunuz?
Bölgemizdeki site yönetimleri 
ve çevremdekilerin teşvikleriyle 
muhtar adayı olma kararı aldım. 
Uzun zamandır damacana su işlet-
mem vardı, o işle ilgileniyordum. 
İstanbul bölge distribütörlüğü 
yapıyordum... Muhtarlığa aday 
olmam da biraz da mesleğimle 
bağlantılıydı diyebilirim. Çünkü 
işim gereği, sıradan bir esnaftan 
çok daha fazla insanla yüzyü-
ze geliyordum. Sonunda gelen 
istekleri değerlendirdim, kafama 
yattı ve muhtarlığa aday oldum. 
Muhtarlığı da Yenişehir Mahalle-
si’ni de çok seviyorum.

Muhtarlık zor bir iş mi sizce?
Muhtarlık aslında dışardan çok 
basit görünüyor. Herhangi bir 
muhtarın, sabahtan akşama kadar 
bir binanın içinde kös kös oturdu-
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niye ilçesine bağlıydık. Hiç unut-
muyorum, mahallemizin pazarının 
çöpleri günlerce yerlerde kalırdı. 
Abarttığımı düşünebilirsiniz ama 
hiç abartmıyorum, Yenişehir 
Mahallesi’nin bazı sokaklarında 
ancak traktörle dolaşılabilirdi. Her 
taraf çukurdu çünkü. Hiçbir şekil-
de sağlıklı hizmet alamıyorduk. 

Ataşehir’e bağlanınca neler 
değişti?
Ataşehir Belediyesi kurulduktan 
sonra üç ay gibi kısa bir süre için-
de yollarımız asfaltlandı. Kaldırım 
çalışmaları başladı. Sokaklarımızın 
hepsi sil baştan yenilendi. Muh-
tarlık binamızın bulunduğu Milli 
Emlak’a ait arazinin tahsisinde 
çok büyük sıkıntılar yaşadık. Üç 
yıllık mücadelenin sonunda Ataşe-
hir Belediye Başkanı Battal İlgezdi 
ile şöyle bir karar aldık; çok işlevli 
bir bina yapalım, bölgemize ka-
zandıralım. İşte böyle bir bina 

Çok işlevli merkez
Muhtarlık ofisinin de bulunduğu Ataşehir 
Belediyesi Hizmet Merkezi’nde sağlık ocağı, PTT 
ve belediyenin çeşitli birimleri de vatandaşlara 
hizmet veriyor.

vücut buldu. Çok da iyi oldu.

İçinde bulunduğunuz bu  
binanın özelliği ne?
Türkiye’de örneği olmayan bir bina 
burası. İçinde sağlık ocağı, PTT 
birimleri, muhtarlık ve belediye 
birimlerinin bulunduğu bu bina.. 
Bütün kamu kurumlarının bir arada 
olduğu böyle bir bina İstanbul’da 
yok. Bu anlamda mahallem adına 

Ataşehir Belediye Başkanı Battal 
İlgezdi’ye çok teşekkür ediyorum. 
Belediyeden memnun musunuz 
sorusunun yanıtı bence çok kısa: 
Evet, memnunuz. Mahallemizde 
belediyenin düzenlediği sosyal 
aktivitelerinden de memnunuz. 
Ataevlerimize belediyemiz ücret-
siz servislerle vatandaşlarımızın 
ulaşımını sağlıyor ve vatandaşları-
mız kurs ve eğitimlerden böylece 
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bulamadık. Bulduklarımız çok 
uçuk kiralar istedi. Sonradan bir 
binanın giriş katındaki iki daireyi 
birleştirip bir yer yaptık. Çok ters 
bir yerdi. Yaşlılar çok zorlandı. Bu 
bina yapılınca bu sorun ortadan 
kalktı. Aile Sağlık Merkezleri sınıf 
sınıf değerlendiriliyor... Bizimki A 
plus, yani en iyinin iyisi kategori-
sine giriyor. 

çalışmasıyla bir sağlık ocağımız 
oldu. Ataşehir Belediyesi’nden 
sağlık ocağı talep ettiğimizde, 
Başkan İlgezdi ‘Muhtarım sana 
dört doktor veriyorum. Yeri de 
sen bul. Bulursan sağlık ocağı 
olur’ dedi. Doktorlarımız ger-
çekten çok ciddi sıkıntılar ya-
şadı. Aile Sağlığı Merkezi için 
standartlar var. Ona uyan yer 

faydalanabiliyor. Bu ve bunun gibi 
bir çok şey sayabilirim. 

Yenişehir’in ne gibi  
sorunları var?
Bölgemizin en ciddi sorunu park 
sorunu. Gerçekten parklara ihtiya-
cımız var. Vatandaşımızın ailesiyle 
gidip parkta çocuğunu eğlendi-
rebileceği, nefes alabileceği bir 
yeşil alan bölgemizde maalesef 
yok. 2004’te 5 binlik planlar ya-
pıldıktan sonra maalesef burada 
sosyal donatı ve park alanları ay-
rılmamış. Var olan alanlarımız da 
Ataşehir ayrı belediye olduktan 
sonra elimizden alındı. Ümraniye 
Belediyesi tarafından Ataşehir 
Belediyesi’ne değil, Milli Emlak’a; 
Milli Emlak’tan da TOKİ’ye devre-
dildi. Bunların çoğuna konut ya-
pıldı. Ama neyse ki belediyemizin 
hayata geçirdiği Emekevler’deki 
Ata Park projesiyle mahalle sakin-
lerimizin park ihtiyacı tamamen 
giderilecek. 

Burada kaç okul var?
Okul eksiğimiz var. Yunus Emre 
İşitme Engelliler Okulu ve Ali 
İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu olmak 
üzere iki eğitim kurumumuz var. 
Lise ve ilkokulumuz yok. Bölge-
mizde Milli Eğitim’e ait geniş 
arazi parçaları var aslında. Biz, 
muhtarlık olarak buralara ilkokul 
yapılması için girişimlerde bu-
lunduk. Dilekçelerimizi verdik. 
Bölgemizde ilkokul çocuklarımız 
uzak mesafelere gitmek zorunda 
kalıyorlar. Bizim öğrencilerimizin 
100 metrelik uzaklık itibariyle 
Mehmet Akif İlkokulu’na gitmesi 
gerekirken yanlış bir düzenleme 
yüzünden 1,5 km uzaktaki Cemi-
le Besler İlkokulu’na gidiyorlar. 
Önümüzdeki yıl velilerimizden 
imza toplayarak Milli Eğitim’e 
vereceğiz.

Mahalledeki sağlık 
hizmetleri nasıl?
Mahalle sınırları içinde Ataşehir 
Belediyesi ve muhtarlığımızın 

Depremden sonra 
ev satışları arttı

Yenişehir Mahallesi Muhtarı 
Mustafa Arı, mahallenin 

1999’daki büyük depreminden 
sonra yapılan zemin etütlerin-
de çok sağlam çıktığını, yeni 
yapılan inşaatlarda da depreme 
dayanıklılık şartı aranınca böl-
genin çok popüler olmaya baş-
ladığını anlatıyor. “Depremden 
sonra buradan birçok insan 
konut almaya başladı. 2004’ten 
2016’ya kadar böyle gelindi” 
diye konuşuyor. Bu yüzden 
Yenişehir’deki ev fiyatlarının 
el yaktığını anlatan Arı şöyle 
devam ediyor: “Bölgemizde 
konutlar çok pahalı. En ucuzu 
500 bin TL’den başlıyor. İmar 

İskan Blokları kentsel dönüşü-
me girdi. İki yeni metro hattı 
projesi var. Kartal- Sultanbey-
li-Kurtköy metrosunda Türk-İş 
Blokları’nın olduğu yerde bir 
durak olacak. Bir de karşıdan 
Marmaray’dan gelen bir hat 
kurulacak. Bölgenin zeminin 
sağlam olmasının, ulaşım 
kolaylığının yarattığı cazibenin 
yanı sıra bir de finans merkezi 
meselesi var. Kurulacak finans 
merkezi tam bizim sınırımız-
da. Konut ihtiyacı doğması 
kaçınılmaz. Bu nedenle mahal-
lemizin yıldızının yakında çok 
parlayacağını söyleyebilirim.”
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Kadına karşı şiddeti ortadan kaldırmanın birinci adımının, 
bu konuda erkeklerin farkındalığının arttırılması olduğuna 
inanan Ataşehir Belediyesi, erkek çalışanlarına şiddete karşı 
eğitim verdi. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin, 
belediyenin tüm erkek çalışanlarını katılmaya zorunlu tuttuğu 
derslerde, şiddetin türleri, şiddetin bilançosu, kadın ve erkek 
arasındaki iletişim, şiddete beş kala yapılması gerekenler gibi 
konular ele alındı.

Şiddet Uygulamayan 
Erkekler Atölyesi

T ürkiye’de kadınların en 
önemli sorunlarından biri 
şiddet ve kadın cinayetle-

ri. Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı’nın  Kadına Yönelik Aile 
İçi Şiddet Araştırması’na göre 
her 10 kadından dördü eşi ya 
da erkek arkadaşından fiziksel 
şiddet görüyor. 

Artık kanayan bir yara haline 
dönüşen kadına şiddet, Ataşe-
hir Belediyesi’nin de yakından 
ilgilendiği sorunlardan biri. 
Ataşehir Belediyesi, Sosyal Dö-
nüşüm Vakfı ile birlikte belediye 
çalışanlarından oluşan bir grup 
erkeğe “şiddeti önleme” eğitimi 
verdi. Sosyolog ve psikolog-
lardan oluşan uzmanlar, günlük 
hayatın içinde erkeklerin uygula-
dığı, görünen veya görünmeyen 
şiddeti erkeklere fark ettirmek 
istedi. Kuşkusuz bu eğitim bir 
başlangıç ve çok önemli bir 
adımdı. 

Ataşehir Belediyesi’nin 
Türkiye’de ilk kez gerçekleştir-
diği eğitim, aynı zamanda kadın 
ve erkek arasındaki toplumsal 
cinsiyet rollerini yıkmaya çalışan 
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Şiddet Uygulamayan 
Erkekler Atölyesi

bir etkinlik oldu. Atölyeye katı-
lanlara, ilk olarak şiddet uygu-
lamadan önce bir karar verme 
anı olduğu hatırlatıldı. O karar 
anında hepimizin içinde beden-
sel, düşünsel, duygusal tepkile-
rin yarattığı bir enerji birikiyor, 
sonra onu düşünce süzgecinden 
geçirip bir şekilde ya dışa dönük 
ya da içe kapanmayla ifade edi-
yoruz. Bazı erkekler içe kapanı-
yor, bazı erkekler ise ya diyalog 
kuruyor ya da şiddete başvuru-
yor. Atölyeye katılan erkekler 
tüm bu aşamalar hakkında bilgi-
lendirildikten sonra, karar verme 
anını yönetebilirlerse şiddetin 
ortadan kalkacağını öğrendi. 

Ataşehir Belediye Başka-
nı Battal İlgezdi, belediyenin 
erkek personeline şiddet dışında 
alternatif yollar olduğunu gös-
terdiklerini ve bunda başarılı 
olduklarına inandığını söylüyor: 
“Verdiğimiz eğitimin küçük ama 
önemli bir adım olduğuna inanı-
yorum. Bizim nihai hedefimiz şid-
detin öğrenilen bir davranış şekli 
olduğunu, dolayısıyla da bunun 
önlenebileceğini erkeklere gös-

Katılım  
zorunlu
Ataşehir Belediye 
Başkanı Battal 
İlgezdi’nin tüm 
erkek personele 
katılımı zorunlu 
tuttuğu atölyede 
700 erkek personele 
eğitim verildi, şiddet 
dışındaki alternatif 
yollar gösterildi. 
Katılımcılar, eğitim-
den sonra kadınlarla 
ilişkilerinde daha 
dikkatli olduklarını 
söylüyor.
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nın verildiği çalışmalar yaptı ve 
yapmaya devam edecek.”

Mustafa Kemal Ataevi’nde 
görevli sosyolog Kezban Ala-
cücük, beş gün süren eğitimler 
sırasında önceleri erkeklerin 
tedirgin olduğundan bahsedi-
yor. Günler geçtikçe erkeklerin 
söyleyemediği şeyleri toplulukla 
paylaşmaya başladığını anla-
tıyor: “Ataerkil bir toplumuz. 
Erkek kazanır, erkeğin gücü var 
gibi bir güç istismarı var toplum-
da. Biz bunu anlatmak istedik. 
İlk gün sert ve katı düşünceleri 
olanların ilerleyen zamanda 
düşüncelerini yumuşattıklarını, 
normalleştirdikleri şeylerin aslın-
da normal olmayıp kadınların da 
hakları olduğunu fark ettiklerini 
gördük. Eğitimde iletişimden, 
duygularımızdan da bahsettik. 
Çünkü kişinin şiddet gösterme-
si ve bir çatışmaya girmesi şu 
şekilde oluyor: Kişi duygularının 
farkında olmuyor. Kişi ancak 
farkında olduğu duygularını 

‘Sonunda kafalarındaki 
rolleri yıktık!”

Erkek şiddet uyguluyor ve işin 
kötüsü giderek dozunu artırıyor. 
İş, cinayete bile varabiliyor ki 
bunun çok örneği var. Egemen 
medyada da erkeğin uyguladığı 
şiddet korunuyor. Şiddet, böy-
lelikle cezasız kalıyor. Aslında 
ceza olmadan da bunu önleyici 
yollar var. Çocukluktan itibaren 
kız ve erkek çocuklarına ver-
diğimiz bilinçle bu engellene-
bilir. Ceza son nokta olmalıdır. 
Şiddette erkeğin tepkisel olarak 
bir anlık rahatlama yaşaması söz 
konusu. Sonrasında pişmanlık, 
vicdan azabı gelse de iletişim 
yolları kurulmadığında tekrar 
şiddet geliyor. Bu bir döngü. 
Bunu kırmak mümkün.”

“Mustafa Kemal Ataevi’nde 
sosyolog olarak çalışıyo-

rum. Genel olarak şiddet dün-
yada egemen olan bir şey. Biz 
de katılımcıları peşinen suç-
layarak vermedik bu eğitimi. 
Erkeklerin birçoğu da şiddet 
mağduru. Belki çocuklukların-
da baba, kardeş, abi şiddetine 
maruz kalıyorlar. Askerde 
başka şiddet olabiliyor. Ka-
tılımcı erkeklere, toplumsal 
cinsiyet rolleri üzerinden as-
lında hepimizin şiddet mağdu-
ru olduğunu ve bu döngünün 
bir şekilde kırılabileceğini 
anlatmaya çalıştık. Türkiye’de 
şiddet hayatın günlük bir 
parçası olarak düşünülüyor. 

NEVRUZ KIZILER-SOSYOLOG

termekti. Öfke patlamalarında 
neler yapılabileceğine dair alter-
natif çözüm yolları göstermek ve 
şiddetin bilançosu konusunda bir 
farkındalık yaratmak istedik. Kur-

duğumuz atölyeye 700 civarında 
erkek belediye personeli iştirak 
etti. Uzmanlarımız onlarla şiddet 
nedir, şiddet içeren eylemler 
nelerdir gibi soruların yanıtları-
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kontrol edebilir. Çalışma kağıtla-
rımız vardı. Onlara belirli cüm-
leler kurduk. Mesela ‘Doğum 
günü sabahınızda kendinizi nasıl 
hissedersiniz?’ dedik. Duygula-
rını fark eden kişi karşısındakine 
daha farklı davranabilir. Son gün 
Acil Durum Planı diye bir şey 
verdik onlara. Çok etkileyiciydi. 
Mesela eşinizle, kız arkadaşınızla 
çatışma halindesiniz… Bu hal-
deyken kendinize neler yapa-
bilirsiniz diye sorduk. Erkekler 
çatışma hallerinde tepkilerini 
şiddete vardırmadan neler yapa-
bileceklerini öğrendiler.”

Alacücük, eğitim sırasında 
şiddetin faydaları ve zararları 
diye çok etkileyici bir çalışma 
yaptıklarını anlatıyor. Toplumda 
şiddeti, bir güç istismarı de-
ğil, öğretici bir yöntem olarak 
görenlerin bulunduğunu söy-
lüyor: “İşte bizim en büyük 
sıkıntımız bu. Biz bunu şiddetle 
değil, iletişimle de çözebilirsiniz. 
Eşinize şiddet gösterdiğinizde o 

‘İnsan, duygularının 
farkında olmuyor’

istedik. Çünkü şiddet insanın 
kendisini doğru ifade edeme-
mesinden kaynaklanıyor. Eğer 
insan kendi duygularını tanır-
sa, karşısındakine bunu hangi 
doğru yollarla aktarabileceğini 
bilirse şiddet uygulama ihtiyacı 
duymayacaktır. Karşılıklı diya-
log üzerinden yürüdü her şey. 
Ayrıca cevap vermeme hakları 
vardı. Herkes birbiriyle bağır-
madan, kötü söz söylemeden 
diyalog kuruyordu. Ayrıca giz-
lilik de çok önemliydi. Onların 
paylaştığı her şey gizli olarak 
kaldı. Grupta yaptıklarımızı 
anlattığımız raporlarımızda da 
hiç kimsenin ismi geçmedi.”

“Ataşehir Belediyesi Mus-
tafa Kemal Ataevi’nde 

görev yapıyorum. Bu atölye-
de eğitim vermek için eğitim 
aldık. Almanya Hannover 
Belediyesi Erkekler Bürosu’n-
da çalışan bir hocadan sosyal 
hizmet uzmanı, psikolog ve 
sosyolog arkadaşlarımızla 
birlikte bir hafta boyunca 
yoğun bir eğitim aldık. Son-
rasındaysa kendimiz eğitim 
vermeye başladık. Her şey 
çok iyi geçti. Atölyelerde 
grup kurallarımız vardı. Aktif 
katılım çok önemliydi. Ön-
celikle katılımcı erkeklerin 
kendi duygularını tanımasını 

EYLÜL EZGI ÖZKUL- SOSYOLOG

sizin dediklerinizi kabul edecek-
tir ama size ne kadar saygı ve 
sevgiyle bağlı olacak? O sevgi 
boyutunu kaçırdıkları için belki 
de o kadar hoyrat davranabili-
yorlar. Bunu ele alırken çocuk ve 

kadınların yanı sıra erkeğe de 
faydalarını söyledik. Zararlarını 
anlatırken hukuk devleti olduğu-
muzu yasalarla cezalandırılabile-
ceklerini, toplumdan dışlanabile-
ceklerini anlattık.”
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ÖZGÜR GÜVENÇ

ÖZKAN HAKAN

Şiddete karşı “gürültü”
İstanbul Kadın Orkestrası her hafta prova yapmak için 
bir araya geliyor. Müziğin iyileştirici ve bütünleştirici 
olduğuna inanan orkestra üyeleri, bu işe kadına şidde-
te karşı “gürültü” çıkarmak için başlamış. Ve gürültü 
çıkarmaktan fazlasını yapmışlar.

İstanbul Kadın Orkestrası 
(İKO), bir grup kadın 
tarafından Ataşehir’de 
kurulan müzik topluluğu. 
Geçen yıl kurulan 
orkestrada daha önce 
birbirini tanımayan 
ve çoğu müzikle hiç 
uğraşmamış kadınlar yer 
alıyor. Kadına şiddete 
hayır demenin farklı 
yollarını arayan bu 
insanların kurduğu İKO’yu 
bu ay sizlere anlatmak 
istedik. Orkestranın 
omurgasını oluşturan 
üyelerle bir araya gelip 
hikayelerini, yaptıkları 
müziği, dertlerini ve 
hayata bakışlarını 
dinledik.

Ve huzurlarınızda
İstanbul Kadın 

Orkestrası... 
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Geçen yıl faaliyete başlayan 
İstanbul Kadın Orkestrası, 
ev kadınından doktora 

kadar bambaşka mesleklerden 15 
kadın tarafından kurulan bir müzik 
grubu. Dertlerini müzikle anlatı-
yorlar. Kısa bir süre önce bir araya 
gelmelerine karşın aralarında müt-
hiş bir sinerji oluşmuş ve İKO’yu 
bambaşka yerlere götürmüş. 
Serpil Arslan, İKO’nun menajeri. 
Aynı zamanda Ataşehir Belediyesi 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Mü-
dürlüğü’nde görev yapan Arslan, 
kadına şiddete hayır demenin 
farklı yollarını ararken gürültü 
çıkarmak gerektiğini düşündükleri 
için bu müzik grubunu kurduklarını 
söylüyor. Hem çalıp hem söylü-
yorlar. Aralarında profesyonel 
olarak müzikle uğraşanlar da var, 
hayatında eline gitar almamış, ama 
sadece bu orkestrada yer alabil-
mek için gitar kursuna giderek işi 
kıvıranlar da... 

Orkestra kısa süre içinde 
toparlanıp konserler bile ver-
meye başlamış. Aralık ayında 
yedinci konserlerine çıkan grubun 
bağımsız yapısı olduğunu söylü-
yor Arslan: “Ayakta durabilmek 
için Ataşehir Belediyesi bize çok 
destek verdi. Konserlerimizde 

yardımcı oluyorlar, manevi des-
teklerini zaten hep sunuyorlar” 
şeklinde konuşuyor.

 Bu heyecan verici orkestranın 
vokallerinden biri olan Nejla De-
mirli bir öğretmen. Orkestranın 
serüvenini şu sözlerle anlatıyor: 
“İlk konserimizi, kurulduktan iki 
buçuk ay sonra 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nde, Pir 
Sultan Abdal etkinliğinde verdik. 
Ruh halimiz, dayanışmamız çok 
güzeldi. Biz, kadınlara dayanışma-
yı anlatmak isteyen bir topluluk 
olarak kendi içimizdeki birlikteliği 

en iyi şekilde ortaya koyduk. Ka-
dının kadın olamadığı alanlardan 
biri de müzik ve sahne. Çünkü ka-
dının ön plana çıkması erkek için 
çok makul değil. Mesela enstrü-
man çalan çok kadın arkadaşımız 
var ama müzik alanında belli bir 
yere kadar gelebiliyorlar. Sosyal 

Profesyonel değiller ama…
İKO, profesyonel bir grup değil, ama bu, yaptık-
ları işi ciddiye almadıkları anlamına gelmiyor. 
Orkestranın en güzel tarafı, daha önce müzikle 
uğraşmamış birinin bile kendini kısa sürede 
geliştirebiliyor olması. Kendi kendine gitar 
çalmayı öğrenen bile var.
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dayatmalar nedeniyle kadınlar 
sahnelerde çok fazla yer alamı-
yor. Biz ise sahnedeyiz ve burada 
olacağız diyoruz onlara. İsyanımızı 
türkülerle, şarkılarla göstermeye 
çalışıyoruz. Bizi dinlemeye gelen 
kadınlar için de örnek olabilece-
ğimizi, bir umut kapısı açtığımızı 
düşünüyoruz.”

 Demirli’ye göre, Türkiye’de 
kadın, özgürlüğünü ilan etmeye 
başladıkça gördüğü şiddet de 
artıyor: “Erkek egemen anlayış 
her yerde belli ölçüde var. Böyle 
bir sistemde yaşıyoruz. Günlük 
yaşamda sürekli karşılaşıyoruz. 
Fiziksel şiddet olmak zorunda 

‘Kadınların sesini duyurmak zorundayız’
Her hafta toplanıp prova ya-

pıyoruz. O iki-üç saat çok keyifli 
geçiyor. Stüdyonun içinde o kadar 
çok anımız birikti ki anlatamam. 
Bir keresinde solist arkadaşları-
mızdan biri provaya gelememişti. 
Hep beraber onun söylediği İspan-
yolca şarkıyı söylemeye çalışmış-
tık. Tabii ki söyleyemedik ama 
çok eğlendik. Heyecan hep olmalı, 
işin güzel tarafı bu bence. Sahneye 
çıkana kadar hissettiğim heyecan 
duygusu, sahneye çıktıktan sonra 
yerini büyük bir mutluluk ve coş-
kuya bırakıyor. İnsanlarla birlikte 
güzel bir etkinlikte buluşmaktan 
müthiş bir keyif alıyorum. Orkest-
raya katıldığım günden itibaren 
günlerim çok daha yoğun geçmeye 
başladı. Konserlerimiz, provaları-
mız aralıksız devam ediyor. Kadın-
lar olarak sesimizi, müziğimizle 
insanlara duyuruyoruz. Aldığımız 
geri dönüşler gerçekten çok güzel 
ve mutlu edici. Biz kadınlar olarak 
sesimizi her yerde duyurmak zo-
rundayız. Sadece Türkiye’de değil 
tüm dünyada yaşanan bir gerçek 
var. Kadın maalesef genelde ikinci 
sınıf kategoride görülüyor. Tür-
kiye’de yaşayan kadınların dörtte 

“33 yaşındayım. Özel bir 
lojistik firmasında müşte-

ri hizmetleri departmanında 
uzman olarak görev yapıyorum. 
Gruba giren bir arkadaşım aradı 
ve bize katılmak ister misin 
dedi. Ertesi gün orkestradaki-
lerle tanıştım. Fikir de grup da 
beni çok heyecanlandırmıştı. Bu 
güzel oluşumun içinde olmam 
gerektiğini düşündüm . Çünkü 
müziğin iyileştirici ve bütün-
leştirici bir etkisi olduğuna 
inanıyorum. 

Aslında küçük yaştan 
itibaren müzikle iç içeyim. 13 
yaşında Erdal Erzincan Müzik 
Merkezi’nde bağlama eğitimi 
almaya başladım. Sonrasında 
hayatımda hep müzik oldu. Eği-
tim aldığım kursun düzenlediği 
birçok konser etkinliğinde yer 
aldım. Müzik, birçok şeyden 
arınmanızı sağlıyor. Aynı za-
manda yaşadığımız dünyadaki 
adaletsizliği, yapılan yanlışları, 
baskıları, evrensel bir dille tüm 
dünyaya duyurma aracı olarak 
görüyorum müziği. Bir şeyleri 
anlatmanın en güzel yolu bu 
sanki… 

DILEK GÜRBEY

biri fiziksel şiddete uğruyor. 
Şiddete uğrayan kadınların dörtte 
üçü eşi tarafından şiddete ma-
ruz kalıyor. Cinayet sonucu ölen 
kadınların çoğu eşi tarafından 
öldürülüyor. Şiddeti önlemek için 
bir bilinç oluşturmak gerekiyor.”

Necla Demirli, Berfin Altan 
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Geçen yıl faaliyete başlayan 
İstanbul Kadın Orkestrası, 
ev kadınından doktora 

kadar bambaşka mesleklerden 15 
kadın tarafından kurulan bir müzik 
grubu. Dertlerini müzikle anlatı-
yorlar. Kısa bir süre önce bir araya 
gelmelerine karşın aralarında müt-
hiş bir sinerji oluşmuş ve İKO’yu 
bambaşka yerlere götürmüş. 
Serpil Arslan, İKO’nun menajeri. 
Aynı zamanda Ataşehir Belediyesi 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Mü-
dürlüğü’nde görev yapan Arslan, 
kadına şiddete hayır demenin 
farklı yollarını ararken gürültü 
çıkarmak gerektiğini düşündükleri 
için bu müzik grubunu kurduklarını 
söylüyor. Hem çalıp hem söylü-
yorlar. Aralarında profesyonel 
olarak müzikle uğraşanlar da var, 
hayatında eline gitar almamış, ama 
sadece bu orkestrada yer alabil-
mek için gitar kursuna giderek işi 
kıvıranlar da... 

Orkestra kısa süre içinde 
toparlanıp konserler bile ver-
meye başlamış. Aralık ayında 
yedinci konserlerine çıkan grubun 
bağımsız yapısı olduğunu söylü-
yor Arslan: “Ayakta durabilmek 
için Ataşehir Belediyesi bize çok 
destek verdi. Konserlerimizde 

yardımcı oluyorlar, manevi des-
teklerini zaten hep sunuyorlar” 
şeklinde konuşuyor.

 Bu heyecan verici orkestranın 
vokallerinden biri olan Nejla De-
mirli bir öğretmen. Orkestranın 
serüvenini şu sözlerle anlatıyor: 
“İlk konserimizi, kurulduktan iki 
buçuk ay sonra 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nde, Pir 
Sultan Abdal etkinliğinde verdik. 
Ruh halimiz, dayanışmamız çok 
güzeldi. Biz, kadınlara dayanışma-
yı anlatmak isteyen bir topluluk 
olarak kendi içimizdeki birlikteliği 

en iyi şekilde ortaya koyduk. Ka-
dının kadın olamadığı alanlardan 
biri de müzik ve sahne. Çünkü ka-
dının ön plana çıkması erkek için 
çok makul değil. Mesela enstrü-
man çalan çok kadın arkadaşımız 
var ama müzik alanında belli bir 
yere kadar gelebiliyorlar. Sosyal 

Profesyonel değiller ama…
İKO, profesyonel bir grup değil, ama bu, yaptık-
ları işi ciddiye almadıkları anlamına gelmiyor. 
Orkestranın en güzel tarafı, daha önce müzikle 
uğraşmamış birinin bile kendini kısa sürede 
geliştirebiliyor olması. Kendi kendine gitar 
çalmayı öğrenen bile var.

41

Ataşehirekspres
20 Aralık 2016

dayatmalar nedeniyle kadınlar 
sahnelerde çok fazla yer alamı-
yor. Biz ise sahnedeyiz ve burada 
olacağız diyoruz onlara. İsyanımızı 
türkülerle, şarkılarla göstermeye 
çalışıyoruz. Bizi dinlemeye gelen 
kadınlar için de örnek olabilece-
ğimizi, bir umut kapısı açtığımızı 
düşünüyoruz.”

 Demirli’ye göre, Türkiye’de 
kadın, özgürlüğünü ilan etmeye 
başladıkça gördüğü şiddet de 
artıyor: “Erkek egemen anlayış 
her yerde belli ölçüde var. Böyle 
bir sistemde yaşıyoruz. Günlük 
yaşamda sürekli karşılaşıyoruz. 
Fiziksel şiddet olmak zorunda 

‘Kadınların sesini duyurmak zorundayız’
Her hafta toplanıp prova ya-

pıyoruz. O iki-üç saat çok keyifli 
geçiyor. Stüdyonun içinde o kadar 
çok anımız birikti ki anlatamam. 
Bir keresinde solist arkadaşları-
mızdan biri provaya gelememişti. 
Hep beraber onun söylediği İspan-
yolca şarkıyı söylemeye çalışmış-
tık. Tabii ki söyleyemedik ama 
çok eğlendik. Heyecan hep olmalı, 
işin güzel tarafı bu bence. Sahneye 
çıkana kadar hissettiğim heyecan 
duygusu, sahneye çıktıktan sonra 
yerini büyük bir mutluluk ve coş-
kuya bırakıyor. İnsanlarla birlikte 
güzel bir etkinlikte buluşmaktan 
müthiş bir keyif alıyorum. Orkest-
raya katıldığım günden itibaren 
günlerim çok daha yoğun geçmeye 
başladı. Konserlerimiz, provaları-
mız aralıksız devam ediyor. Kadın-
lar olarak sesimizi, müziğimizle 
insanlara duyuruyoruz. Aldığımız 
geri dönüşler gerçekten çok güzel 
ve mutlu edici. Biz kadınlar olarak 
sesimizi her yerde duyurmak zo-
rundayız. Sadece Türkiye’de değil 
tüm dünyada yaşanan bir gerçek 
var. Kadın maalesef genelde ikinci 
sınıf kategoride görülüyor. Tür-
kiye’de yaşayan kadınların dörtte 

“33 yaşındayım. Özel bir 
lojistik firmasında müşte-

ri hizmetleri departmanında 
uzman olarak görev yapıyorum. 
Gruba giren bir arkadaşım aradı 
ve bize katılmak ister misin 
dedi. Ertesi gün orkestradaki-
lerle tanıştım. Fikir de grup da 
beni çok heyecanlandırmıştı. Bu 
güzel oluşumun içinde olmam 
gerektiğini düşündüm . Çünkü 
müziğin iyileştirici ve bütün-
leştirici bir etkisi olduğuna 
inanıyorum. 

Aslında küçük yaştan 
itibaren müzikle iç içeyim. 13 
yaşında Erdal Erzincan Müzik 
Merkezi’nde bağlama eğitimi 
almaya başladım. Sonrasında 
hayatımda hep müzik oldu. Eği-
tim aldığım kursun düzenlediği 
birçok konser etkinliğinde yer 
aldım. Müzik, birçok şeyden 
arınmanızı sağlıyor. Aynı za-
manda yaşadığımız dünyadaki 
adaletsizliği, yapılan yanlışları, 
baskıları, evrensel bir dille tüm 
dünyaya duyurma aracı olarak 
görüyorum müziği. Bir şeyleri 
anlatmanın en güzel yolu bu 
sanki… 

DILEK GÜRBEY

biri fiziksel şiddete uğruyor. 
Şiddete uğrayan kadınların dörtte 
üçü eşi tarafından şiddete ma-
ruz kalıyor. Cinayet sonucu ölen 
kadınların çoğu eşi tarafından 
öldürülüyor. Şiddeti önlemek için 
bir bilinç oluşturmak gerekiyor.”

Necla Demirli, Berfin Altan 
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aynı zamanda vokallerinden biri. 
Altan müzik öğretmenliği bölü-
münde okuyor, çocuk bakıcılığı 
yapıyor. Koronun kadınlardan 
kurulu olduğunu öğrenince ilgi-
sini çekmiş, gruba girmiş. Şarkı 
söylemeyi ve müziği çok seviyor. 
Bunu kadınlarla yapmayı daha 
keyifli buluyor. Orkestraya ilk 
girdiğinde hiç zorlanmadığından 
bahseden Altan, “Biz çok pro-
fesyonel değiliz. Orkestranın en 
güzel tarafı da bu. Ama buraya 
amatör olarak giren biri kendisini 
kısa sürede geliştirebiliyor.”

 23 yaşındaki Sena İncetahtacı, 
Gaziantep’ten İstanbul’a üniver-
site okumaya gelmiş. Çapa Tıp 
Fakültesi’nde okuyor. İstanbul’da 
yalnız yaşasa da İstanbul Kadın 
Orkestrası’nın yalnızlığını gider-

‘Sürekli yeni müzikler keşfediyoruz’
Bu korodan, müzisyen arka-

daşlarım vasıtasıyla haberdar 
oldum ve en başından beri içinde 
yer aldım. Başta bazı kaygılarımız 
ve çekincelerimiz vardı ama bir 
arada olmak ve üretmek de bizim 
için umut oldu ve bir yılı devirdik. 
Orkestramız sürekli yeni müzikler 
keşfediyor, hepimiz önerilerde 

bulunuyoruz. Repertuvar için 
toplantılar yapıyoruz. Yeni 

bir fikirle ve misyonla 
insanların karşısında 

“26 yaşındayım. İstanbullu-
yum. Beş yıldır müziğin için-

deyim, çeşitli oluşumlarda yer 
aldım. İki yıl süreyle çok sesli 
bir koroda sopranoydum. Mü-
zikle yarı profesyonel bir ilişkim 
var ama müzik benim için bir 
yaşam biçimi. Hayatımı ve ha-
yallerimi onun üzerine kurmaya 
çalıştım ve öyle olmaya 
da devam edecek 
gibi gözüküyor. 

olmak heyecanımızı arttırıyor, 
her sahneye çıkışımızda bu 
heyecanı yaşıyoruz. İlk kon-
serde dinleyicilerden aldığımız 
enerji bizi çok etkilemişti onu 
hatırlıyorum. Kadın Marşı adlı 
bir bestemiz var. İlk zamanlar 
yeni olmasına rağmen konserde 
herkes bize eşlik etmişti. 

Bu orkestranın aldığı so-
rumluluk çok önemli. Kadınlara 
bir çağrıda bulunuyoruz ve 
bunu en başta kendi içimizde 
gerçekleştirmeye çalışıyo-
ruz. Bir kadın özgürce parkta 
spor bile yapamaz, otobüste 
şort giyemez hale gelmişse bu 
ülkede ciddi kadın problemi 
var demektir. Kadına şiddet 
maalesef uygulanmayan veya 
eksik kalan yasalar tarafından 
da meşrulaştırılıyor. Bunun için 
kadınların birbirine daha fazla 
sahip çıkması gerekiyor diye 
düşünüyorum. Haklarını bilme-
yen kadınlara ulaşılmalı, destek 
olunmalı.”

ESRA LORA YILMAZ

değil. Psikolojik şiddet de çok 
yaygın ve işin kötüsü birçok in-
sana çok doğal gelmeye başladı. 
Kadın sosyal yaşama katıldıkça 
erkek şiddetine maruz kalıyor. 
Orkestra üyeleri arasında fiziksel 
şiddet gören yok ama psikolojik 
şiddet görmeyenimiz yok.”

26 yaşındaki Berfin Altan, 
orkestrada gitar çalıyor, grubun 
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diğini düşünüyor. İncetahtacı, 
orkestranın perküsyonisti ama o 
kendini “darbukatör” olarak ni-
telendiriyor. İKO’nun kendisi için 
ikinci bir aile olduğunu söyleyen 
İncetahtacı, müziğin hayatını yön-
lendirdiğini düşünüyor:

 “Eskiden sürekli müzik dinler-
dim. Şimdi ise dinlemekten çok 
çalmak, bir şeyler ortaya çıkar-
mak isteği daha ön planda. Ak-
lımda hiç bir grupta çalmak hatta 
bir orkestrada çalmak yoktu. Bir 
gün sevgili hocam aradı; ‘İstanbul 
Kadın Orkestrasında çalmak ister 
misin?’ diye sordu. Tabii ki ister-
dim. Ancak daha önce bir grupta 
çalmamıştım. Müzikle tamamen 
kendimi manen doyurmak için 
ilgileniyordum. Serüvenim bu 
durumdayken başladı ve benden 
istenen şey, bir hafta sonra kon-
sere çıkmamdı. Takdir edersiniz 
ki şaşkına döndüm. İlk provam 
tamamen karmaşa içerisinde 
geçti. İlk zamanlar adapte olmak 
için kendimi çok zorluyordum. O 
kadar konsantre oluyormuşum 
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‘En ufak hatada üzülüyorum’
koşuşturmalardan sıyrılıp müzik 
yapmak için bir araya geliyoruz. 
Kendi koşullarımız elverdikçe daha 
iyi performans sergilemek için 
çaba sarf ediyoruz. Ben daha önce 
bir koroda yer aldım ama orkestra 
deneyimim yok. İlk konser günü sı-
navım vardı, aceleyle çıkıp konsere 
yetiştim. 

Kendimi yetersiz hissettiğim 
de oldu ama pes etmedim. Şan 
dersi almaya devam ediyorum. 
En ufak bir hata yapsam hemen 
üzülüyorum. Bu orkestraya ka-
tıldıktan sonra yaşam biçimim 
değişmedi ancak müziğe ağırlık 
verdim daha çok şarkı söylemek, 
insanlara dokunmak, emeğiyle ya-
şam mücadelesi veren kadınlarla 
bir araya gelmeyi arzu ediyorum.”

“34 yaşındayım. İnsan Hakları 
üzerine yüksek lisans yapıyo-

rum. Müzikle beslenen biriyim. 
Yaşadığım ne varsa müzikle 
hissediyorum. Böyle bir grup-
ta yer almayı çok istiyordum. 
Bunu çok içten istemiş olmalı-
yım ki tam da ihtiyaç duyduğum 
bir zamanda, kadınların ara-
sında yerimi aldım. Çanakkale 
Bayramiç’te, termik santrale 
karşı müzik yapan bir grubun 
şarkılarını dinlerken keşke 
böyle bir topluluk İstanbul’da 
da olsa, dediğimi hatırlıyorum. 
Dokuz ay sonra bir arkadaşım 
İstanbul Kadın Orkestrası’ndan 
bahsetti. Hemen onlarla tanış-
tım ve orkestraya dahil oldum. 
Şimdi her hafta yoğun ve rutin 

ŞEBNEM ŞIMŞEK

ki donuk bakışlarımla hep şaka 
konusu oldum. Zamanla orkestra-
da çalmaya alıştım. Bu grup beni 
müzikal anlamda çok geliştirdi. En 
başlarda çaldığımın üzerine çok 
şey kattım hala da katıyorum. İlk 
konserde o kadar heyecanlıydım 
ki giyeceğim kıyafeti getirmeyi 
bile unutmuşum. Cajon çalarken 
bacaklarımın titreyişini unutamı-
yorum. Sonradan sakinleştim. 
İnsan bir şeyler yapabildiğini 

görünce, neden daha fazlası 
olmasın ki diyor. Daha çok yolum 
olduğunun farkındayım. Sonuçta 
amatörüm ama içimden gelen bir 
şey var ve onun gücüne inanı-
yorum. Müzik benim dilim. Çok 
konuşkan bir insan değilim. Müzik 
yaparak konuşmak daha kolay… 
Orkestraya girdikten sonra haya-
tım birden bire değişti. Bu ülkede 
her gün yüzlerce kadın dayak yer-
ken, yüzlerce çocuk istismara ve 
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aynı zamanda vokallerinden biri. 
Altan müzik öğretmenliği bölü-
münde okuyor, çocuk bakıcılığı 
yapıyor. Koronun kadınlardan 
kurulu olduğunu öğrenince ilgi-
sini çekmiş, gruba girmiş. Şarkı 
söylemeyi ve müziği çok seviyor. 
Bunu kadınlarla yapmayı daha 
keyifli buluyor. Orkestraya ilk 
girdiğinde hiç zorlanmadığından 
bahseden Altan, “Biz çok pro-
fesyonel değiliz. Orkestranın en 
güzel tarafı da bu. Ama buraya 
amatör olarak giren biri kendisini 
kısa sürede geliştirebiliyor.”

 23 yaşındaki Sena İncetahtacı, 
Gaziantep’ten İstanbul’a üniver-
site okumaya gelmiş. Çapa Tıp 
Fakültesi’nde okuyor. İstanbul’da 
yalnız yaşasa da İstanbul Kadın 
Orkestrası’nın yalnızlığını gider-

‘Sürekli yeni müzikler keşfediyoruz’
Bu korodan, müzisyen arka-

daşlarım vasıtasıyla haberdar 
oldum ve en başından beri içinde 
yer aldım. Başta bazı kaygılarımız 
ve çekincelerimiz vardı ama bir 
arada olmak ve üretmek de bizim 
için umut oldu ve bir yılı devirdik. 
Orkestramız sürekli yeni müzikler 
keşfediyor, hepimiz önerilerde 

bulunuyoruz. Repertuvar için 
toplantılar yapıyoruz. Yeni 

bir fikirle ve misyonla 
insanların karşısında 

“26 yaşındayım. İstanbullu-
yum. Beş yıldır müziğin için-

deyim, çeşitli oluşumlarda yer 
aldım. İki yıl süreyle çok sesli 
bir koroda sopranoydum. Mü-
zikle yarı profesyonel bir ilişkim 
var ama müzik benim için bir 
yaşam biçimi. Hayatımı ve ha-
yallerimi onun üzerine kurmaya 
çalıştım ve öyle olmaya 
da devam edecek 
gibi gözüküyor. 

olmak heyecanımızı arttırıyor, 
her sahneye çıkışımızda bu 
heyecanı yaşıyoruz. İlk kon-
serde dinleyicilerden aldığımız 
enerji bizi çok etkilemişti onu 
hatırlıyorum. Kadın Marşı adlı 
bir bestemiz var. İlk zamanlar 
yeni olmasına rağmen konserde 
herkes bize eşlik etmişti. 

Bu orkestranın aldığı so-
rumluluk çok önemli. Kadınlara 
bir çağrıda bulunuyoruz ve 
bunu en başta kendi içimizde 
gerçekleştirmeye çalışıyo-
ruz. Bir kadın özgürce parkta 
spor bile yapamaz, otobüste 
şort giyemez hale gelmişse bu 
ülkede ciddi kadın problemi 
var demektir. Kadına şiddet 
maalesef uygulanmayan veya 
eksik kalan yasalar tarafından 
da meşrulaştırılıyor. Bunun için 
kadınların birbirine daha fazla 
sahip çıkması gerekiyor diye 
düşünüyorum. Haklarını bilme-
yen kadınlara ulaşılmalı, destek 
olunmalı.”

ESRA LORA YILMAZ

değil. Psikolojik şiddet de çok 
yaygın ve işin kötüsü birçok in-
sana çok doğal gelmeye başladı. 
Kadın sosyal yaşama katıldıkça 
erkek şiddetine maruz kalıyor. 
Orkestra üyeleri arasında fiziksel 
şiddet gören yok ama psikolojik 
şiddet görmeyenimiz yok.”

26 yaşındaki Berfin Altan, 
orkestrada gitar çalıyor, grubun 
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diğini düşünüyor. İncetahtacı, 
orkestranın perküsyonisti ama o 
kendini “darbukatör” olarak ni-
telendiriyor. İKO’nun kendisi için 
ikinci bir aile olduğunu söyleyen 
İncetahtacı, müziğin hayatını yön-
lendirdiğini düşünüyor:

 “Eskiden sürekli müzik dinler-
dim. Şimdi ise dinlemekten çok 
çalmak, bir şeyler ortaya çıkar-
mak isteği daha ön planda. Ak-
lımda hiç bir grupta çalmak hatta 
bir orkestrada çalmak yoktu. Bir 
gün sevgili hocam aradı; ‘İstanbul 
Kadın Orkestrasında çalmak ister 
misin?’ diye sordu. Tabii ki ister-
dim. Ancak daha önce bir grupta 
çalmamıştım. Müzikle tamamen 
kendimi manen doyurmak için 
ilgileniyordum. Serüvenim bu 
durumdayken başladı ve benden 
istenen şey, bir hafta sonra kon-
sere çıkmamdı. Takdir edersiniz 
ki şaşkına döndüm. İlk provam 
tamamen karmaşa içerisinde 
geçti. İlk zamanlar adapte olmak 
için kendimi çok zorluyordum. O 
kadar konsantre oluyormuşum 
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‘En ufak hatada üzülüyorum’
koşuşturmalardan sıyrılıp müzik 
yapmak için bir araya geliyoruz. 
Kendi koşullarımız elverdikçe daha 
iyi performans sergilemek için 
çaba sarf ediyoruz. Ben daha önce 
bir koroda yer aldım ama orkestra 
deneyimim yok. İlk konser günü sı-
navım vardı, aceleyle çıkıp konsere 
yetiştim. 

Kendimi yetersiz hissettiğim 
de oldu ama pes etmedim. Şan 
dersi almaya devam ediyorum. 
En ufak bir hata yapsam hemen 
üzülüyorum. Bu orkestraya ka-
tıldıktan sonra yaşam biçimim 
değişmedi ancak müziğe ağırlık 
verdim daha çok şarkı söylemek, 
insanlara dokunmak, emeğiyle ya-
şam mücadelesi veren kadınlarla 
bir araya gelmeyi arzu ediyorum.”

“34 yaşındayım. İnsan Hakları 
üzerine yüksek lisans yapıyo-

rum. Müzikle beslenen biriyim. 
Yaşadığım ne varsa müzikle 
hissediyorum. Böyle bir grup-
ta yer almayı çok istiyordum. 
Bunu çok içten istemiş olmalı-
yım ki tam da ihtiyaç duyduğum 
bir zamanda, kadınların ara-
sında yerimi aldım. Çanakkale 
Bayramiç’te, termik santrale 
karşı müzik yapan bir grubun 
şarkılarını dinlerken keşke 
böyle bir topluluk İstanbul’da 
da olsa, dediğimi hatırlıyorum. 
Dokuz ay sonra bir arkadaşım 
İstanbul Kadın Orkestrası’ndan 
bahsetti. Hemen onlarla tanış-
tım ve orkestraya dahil oldum. 
Şimdi her hafta yoğun ve rutin 

ŞEBNEM ŞIMŞEK

ki donuk bakışlarımla hep şaka 
konusu oldum. Zamanla orkestra-
da çalmaya alıştım. Bu grup beni 
müzikal anlamda çok geliştirdi. En 
başlarda çaldığımın üzerine çok 
şey kattım hala da katıyorum. İlk 
konserde o kadar heyecanlıydım 
ki giyeceğim kıyafeti getirmeyi 
bile unutmuşum. Cajon çalarken 
bacaklarımın titreyişini unutamı-
yorum. Sonradan sakinleştim. 
İnsan bir şeyler yapabildiğini 

görünce, neden daha fazlası 
olmasın ki diyor. Daha çok yolum 
olduğunun farkındayım. Sonuçta 
amatörüm ama içimden gelen bir 
şey var ve onun gücüne inanı-
yorum. Müzik benim dilim. Çok 
konuşkan bir insan değilim. Müzik 
yaparak konuşmak daha kolay… 
Orkestraya girdikten sonra haya-
tım birden bire değişti. Bu ülkede 
her gün yüzlerce kadın dayak yer-
ken, yüzlerce çocuk istismara ve 



KADIN DAYANIŞMASI

tacize uğrarken bu konuda hiç bir  
şey yapmadan hayatıma devam 
etmek beni çok rahatsız ediyor-
du. Müzik yoluyla benimle aynı 
duyguları paylaşan insanların sesi 
olabileceğimi ve hatta olduğumu 
görünce hayatım daha da anlam 
kazandı. Grupla birlikte hayatımın 
büyük bir bölümünü müzik kapla-
maya başladı ve bir amacım oldu. 
Ben ve arkadaşlarım sadece kadı-
na yönelik şiddete değil şiddetin 
her türlüsüne karşıyız. Türkiye’de 
kadına karşı oluşturulan ve pekiş-
tirilmeye çalışılan ikinci sınıf insan 
düşüncesi ve süregelen gelenekçi 
anlayış kadının toplumda başat 
rol oynamasının önüne geçiyor. 
Problemin çözümü, ezilenleri ko-
ruma altına almak yerine toplumu 
baskıcı unsurlardan arındırmaktan 
geçiyor. Yani zihniyeti değiştir-
mek.”
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‘Kendi kendime bas gitar öğrendim’

konserim Kadıköy Sahne oldu. 
Benim gibi müziğe yeni başlayan 
biri için çok mucizevi bir şeydi. 
Enstrüman geçmişim de yoktu 
ama isteyince ve destek görünce 

“Geçen yıl bu zamanlar-
da hiçbir müzik aletini 

çalamayan biriydim. Şimdi 
bas gitar çalıyorum. Kendi 
çabamla öğrendim. Bir müzik 
grubunun sahne amirliğini 
yaparken birden müzisyen 
oldum. Grubun bas gitaristi 
yokmuş, benim de cesaretim 
yoktu açıkçası. Önce yapa-
mam dedim, sonra bizimkiler 
beni cesaretlendirdi. Kendimi 
bir anda orkestranın içinde 
buldum. Kısa bir süre sonra 
provalara başladık. Ekipteki 
herkes benim amatörlüğümü 
bir şekilde kapatmaya çalıştı. 
Şu anda konsere çıkıyorum. 
Arkadaşlarım kadar iyi ola-
bilmek için günde dört-beş 
saat çalışıyorum. Bu kadar 
kısa sürede kimse böyle 
büyük sahnelere çıkamaz. 
Ben orkestrayla Bostancı 
Gösteri Merkezi’ne çıktım. İlk 

ZEYNEP YILDIZ

oluyormuş. Bu da herkese ilham 
verebilir. Kadınlar daha çekin-
gen olabiliyor bu tür durum-
larda, umarım benim hikayem 
başka kadınlara da örnek olur.”
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ZEYNEP YILDIZ
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Atalarımız, Osmanlı döneminde hayvanlara 
büyük bir şefkat ve sevgi göstermişler, hayvanlar 

yararına birçok vakıflar kurmuşlardır. Yaşlı 
hayvanların ömürlerini tamamlayabilmeleri 

için büyük otlaklar ayırmışlar, göçmen kuşların 
göçlerini kolaylaştırmaya çalıştırmışlar, cami, 
medrese ve konakların cephelerine sanat eseri 
niteliğinde kuş evleri eklemişlerdir. Hele kedi 
ve köpeklere gösterilen hürmet bambaşkadır. 

Osmanlı toplumunda sokak hayvanlarına böyle 
merhamet gösterilirken Batı ülkelerinde durum 

tam tersiydi. Hâl böyle olunca İstanbul’a gelen 
Batılı gezginlerin hayvanlara gösterilen saygıyı 

görüp hayret etmemesi imkansızdı. 

Osmanlı kentlerinde ve 
özellikle İstanbul’da evcil 
hayvanlarla insanlar nere-

deyse bir arada yaşardı. Kediler 
zaten baş tacıydı. İstedikleri eve 
girip çıkarlar, yemeklerini yiyip 
uyurlar, eğer keyifleri yerindeyse 
kendilerini sevdirirlerdi. Evlerde 
köpek beslenmez, ama sokaktaki 
köpeklere elbirliğiyle bakılırdı. 
Her mahallenin kendi köpekleri 
vardı. Gündüzleri aylaklık eden 
bu köpekler, havanın kararma-
sıyla birer bekçiye dönüşür; 
hırsızlara, serserilere- ve bazen 
günahsız yabancılara da- dünyayı 
dar ederlerdi. Köpekler halkla iyi 
geçinmek için çeşitli yöntemler 
de geliştirmişlerdi. Görünce kuy-
ruk sallayarak onlara sevgilerini 

BATILI GEZGİNLERİ
HAYRETE DÜŞÜREN
SOKAK HAYVANLARI
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SİNAN YÜCEL

gösterir, çocuklara iyi davranır, 
yiyecek çalmaz, bekçilik rolünde 
kusur etmez, kedilerle iyi geçinir, 
tehlike sezmedikçe mahalle sakin-
lerini ısırmazlardı. 

Sadri Sema, Eski İstanbul’dan 
Hatıralar adlı kitabında köpek-
lerin mahallelere faydasını şöyle 
anlatıyordu: “Bunların beylik 
sınırları içinde yabancı dolaşamaz, 
yürüyüşü, bakışı, hali biraz şüpheli 
adam gezemez. Kıyafeti perişan, 
saçı sakalı dağınık bir serseri 
boy gösteremezdi. Böyle bir şey 
sezdiler mi, topyekûn atılırlardı 
üzerine. Hele geceleri, bu köpek-
ler hırsızı mı haber vermezlerdi, 
çapkını mı bildirmezlerdi, katilin 
paçasına mı yapışmazlardı? Sanki 
o devrin uyuşuk, pısırık, vur-
dumduymaz, sünepe zabıtasının 
haline acırlar da onlara vekillik, 
yamaklık, yardımcılık, öncülük 
yaparlardı.”

Kuşlara da çok kıymet verilir-
di. Örneğin, halkın “hacı leylek” 
ya da “hacı baba” adını taktığı 
leylekler bir evin çatısına yuva 
yaparsa o evin yangından koru-
nacağına inanılırdı. Hastalandığı 
için sonbaharda göç edemeyen 
leylekler de unutulmamıştı. Bur-

sa’da kurulan dünyanın ilk ve tek 
leylek hastanesi “Gurebâhâne-i 
Laklahan”, yani Düşkün Leylekler 
Evi bu hayvanlar için açılmıştı. 

Osmanlı insanı hayvanlara 
karşı beslediği merhamet duy-
gusunu kendi iç huzurunun bir 
parçası kabul etmişti. Türkiye’de 
sokak hayvanlarına merhamet 
gösterilirken Avrupa’da durum 
tam tersiydi. Herhalde en talih-
siz hayvanlar kedilerdi. Bazen 
şeytan, bazen cadı olarak nite-
lenen kediler diri diri yakılıyor, 
ağır işkencelerle öldürülüyordu. 
Köpeklerin durumu da iç açıcı 
değildi. Kedi ve köpek kürkü 
giymek birçok Avrupa ülkesinde 
modaydı.

Her mahallenin köpeği ayrı
Osmanlı toplumunda evlerde köpek beslenmez, 
ama sokaktaki köpeklere elbirliğiyle bakılırdı. 19. 
yüzyıl sonuna ait fotoğrafta Edirnekapı surların-
daki köpeklerle oynayan bir çocuk görülüyor.

Ayrıca Batı geleneği, yalnız-
ca insanların özgür, rasyonel, 
kendi benliğinin bilincinde ya da 
adalet kavramını anlayabilecek 
yetenekte olduğunu temel alarak 
insanların benzersiz biçimde 
üstün oldukları görüşünü önemli 
ölçüde benimsemişti. Hayvanların 
yalnızca insanların kullanması için 
var olduğu düşünülüyordu. İslâm 
diniyle şekillenen doğu gelene-
ğinde ise tam tersine hayvanlara 
şefkat ve merhamet duymak 
yüceltiliyordu.

BATILI GEZGİNLERİ
HAYRETE DÜŞÜREN
SOKAK HAYVANLARI
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Hâl böyle olunca İstanbul’a 
gelen Avrupalılar hayvanlara gös-
terilen hürmete hayret ediyordu. 
Örneğin 1786’da İstanbul’a gelen 
Lady Craven, şaşkınlığını, “Bura-
da sokaklar Türklerin elbirliğiy-
le baktığı köpeklerle dolu. Bu 
köpekler güneşe yattıkları zaman 
atlarla gezen Türklerin kendilerini 
çiğnememek için etraflarından 
dolaşmalarına o kadar alışmışlar 
ki, uşaklarımız sık sık arabalarımızı 
durdurarak yoldan kalkmayan 
köpekleri kovalamak zorunda 
kaldılar” diye aktarmıştır.

Alman gezgin Hans Derns-
chwam’ın 1542’de tanık olduğu 
olay daha da ilginçtir. Dönemin 
yöneticilerinden Koca Mehmed 
Paşa, bir lokantanın önüne bağlan-
mış sırtı odun yüklü bir at görür. 
Atın sahibinin nerede olduğunu 
sorar, lokantada yemek yediğini 
söylerler. Paşa duruma o kadar 
sinirlenir ki odunları atın sırtından 
indirtip sahibinin sırtına bağlatır. 
Atın önüne ot konulmasını em-
reden Paşa, at yemeğini bitirene 
kadar sahibine sırtındaki odunlarla 
bekleme cezası vermiştir.

Yine aynı dönemde hay-
vanlarla ilgili gözlem yapanlar 
arasında Kutsal Roma-Germen 
İmparatorluğu’nun elçisi olarak 
1554’te İstanbul’a gelen Flaman 
asıllı Ogier Ghislain de Busbecq 
de vardır. O dönemin diplomasi 
anlayışı gereği genç Busbecq ve 
maiyetindekiler yerleştirildikleri 
Çemberlitaş’taki Elçi Han’da yarı 
hapis hayatı yaşıyor, nadiren dışa-
rı çıkabildiklerinde sıkı bir şekilde 
takip ediliyordu. Buna rağmen 
elçi Busbecq, dışarı çıktığı zaman 
ilginç gözlemler yapabilmiştir. 
Busbecq’i ilk şaşırtan şeylerden 
biri İstanbul semalarında çok 
sayıda çaylak olmasıydı. Çaylak-
lar halk tarafından büyük sevgi 
görüp beslendikleri için çoğa-
labilmişlerdi. Busbecq’e göre, 
“gagalarıyla inşaat malzemesi 
taşıyarak” Hazreti Muhammed’e 
Mekke’de yardım ettiklerine 

inanıldığı için İstanbul halkı bu 
kuşları çok seviyordu. Beslenme-
leri amacıyla şişlere geçirilmiş çiğ 
etler satılıyordu ve İstanbullular 
bunları satın alarak avuç avuç 
havaya fırlatıyordu. Böyle beslen-
meye alışmış çaylakların kendile-
rine sunulan parçaları havada hiç 

zorlanmadan kapmaları Flaman 
elçiyi çok etkilemişti. 

Busbecq, Türklerin yalnızca 
çaylaklara değil bütün kuşlara 
ve hayvanlara karşı çok merha-
metli olduğunu ve onlara eziyet 
edeni cezalandırdığını yazıp bir 
Venedikli sarrafın başına gelen-

Kuşlar barınsın diye
yapılan minik evler

    ONLARIN YERİ AYRI     

O smanlı toplumunda hayvan 
sevgisinden söz ederken 

kuşlara ayrı bir yer ayırmak ge-
rekir. İnsanlarla birlikte yaşayan 
leylek, güvercin, kumru, kırlan-
gıç, serçe gibi kuşlar gerçekten 
çok sevilirdi. Bunları rahatsız 
etmek, öldürmek günah; yuva 
yapmalarına, beslenmelerine 
yardım etmek ise sevap sayılırdı. 

1874’te İstanbul’u ziyaret eden 
Edmando De Amicis, “Sultanla-
rın veya şahısların hayırlarıyla 
beslenen sayılamayacak kadar 
çok güvercin sürüsü vardır. 
Türkler, kuşları himaye edip 
beslerler. Kuşlar da onların evle-
rinin etrafında, denizin üstünde 

ve mezarların arasında şenlik 
ederler. İstanbul’un her yerinde, 
insanın etrafında uçuşan kuşlar 
vardır” derken, Fransız seyyah 
A. L. Castellan ise şunları yazar: 
“Bir Türk meskeni inşa edilirken, 
güvercinlerin ve diğer kuşların 
susuz kalmamaları için münasip 
yerlere yalaklar yapmak Türk 
sivil mimarisinin vazgeçilmez 
özelliklerindendir.”

Türk sanatının kendine özgü 
niteliklerle geliştirdiği mimari 
türlerinden biri olan kuş evleri de 
kuş sevgisinin önemli bir göster-
gesidir. Serçe, kumru, güvercin 
gibi kuşların konaklaması, barın-
ması amacıyla mimari elemanlar-
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leri de aktarır. İstanbul’da ticaret 
yapma izni olan bu sarraf, gırtlağı 
olağanüstü genişleyebilen bir kuş 
bulmuş, onu dükkânının girişinde 
teşhir etmiştir. Kanatlarını gererek 
binanın üst pervazına sabitlediği 
kuşun gagalarının arasına da gırt-
lağının açık kalarak görünebilmesi 

için bir kazık sıkıştırmıştır. Canlı 
bir kuşa bu şekilde eziyet edildiği-
ni görenler dükkânından çıkardık-
ları adamı alıp Kadı’nın karşısına 
çıkartırlar. Sarraf tam falakaya 
yatırılacakken araya Venedik elçisi 
girip yurttaşını zorlukla kurtarır. 

Busbecq’in belirttiğine göre 

her ne kadar ötücü kuşları evinde 
besleyenlere rastlansa da halk 
kuşların kafeslere hapsedilmesine 
de karşıydı. Onların bu merha-
metini bir tür para kazanma aracı 
olarak kullanan kurnazlara da 
rastlanıyordu. Bu kişiler yakaladık-
ları kuşları kafesleyerek yollarda 

la bütünleşerek oyuk, delik ya da 
eklenti bir yapı biçiminde tasar-
lanmış yuva, mini ölçekli konut 
olarak tanımlanabilecek kuş ev-
leri, kovuk, kuş köşkü, serçesaray 
gibi isimlerle de bilinmektedir.

Kuş evleri, Türk mimarisinde 
özellikle 16. yüzyıldan itibaren 
kendini göstermiştir. Genellikle, 

ev, cami, çeşme, medrese, han, 
kütüphane, türbe, sıbyan mekte-
bi, şifahane, iskele ve köprülerin 
en çok güneş alan, sert ve soğuk 
rüzgarları tutmayan cephelerinde, 
yüksekçe, emniyetli yerlerine, bir 
saray gibi ihtimamla yapılan bu 
kuş evleri günümüze kadar gelen 
ince bir zevkin göstergesi olarak 
Osmanlı’nın kuşlara verdiği değe-
ri gözler önüne seriyor. Ancak ne 
yazık ki, zarif mimarileriyle insa-

nın gözünü okşayan bu minik 
konutların bugün aynı özenle 
korunduğunu söylemek zor. 

Günümüzde pek çoğu sert 
iklim şartları yüzünden tahrip 

olan kuş evleri büyük bir ilgi-
sizlik ve bakımsızlık sorunuy-
la mücadele ediyor. Biriken 

gübrelerin temizlenmemesi 
nedeniyle su giderlerinin tıkan-
dığı kuş evleri, çatlama, kırılma 
ve dökülme sonucu kullanılamaz 
hale geliyor. 

Sonuç olarak denilebilir ki 
bir grubu kaybolmuş, bir grubu 

yapılan onarımlarla biçim değiş-
tirmiş, bir grubu ya ağaçların ya 
da yeni yapılan çevre düzenleme-
leriyle başka yapıların gölgesinde 
saklanan, bir grubu ise henüz gün 
ışığına çıkarılamamış kuş evleri 
kalan örnekleriyle Türk sanatının, 
dünya sanatına armağan ettiği, bir 
zamanlar çarşıları bezeyen yuva-
larda yaşayan kuşlara esnafın yem 
atarak dükkan açtığı, kuşların 
su içmesi için sebiller yapıldığı, 
hasta kuşların kuş hastanelerinde 
tedavi edildiği bir dönemin mane-
vi kültürünün maddi ürünleridir.

Kendine özgü mimari
Kuşların konaklaması, barınması amacıyla ya 
mimari elemanlarla bütünleşerek oyuk, delik, 
taka ya da eklenti bir yapı biçiminde tasarlan-
mış kuş evleri kovuk, kuş köşkü, serçesaray 
gibi isimlerle de bilinmektedir.
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Hâl böyle olunca İstanbul’a 
gelen Avrupalılar hayvanlara gös-
terilen hürmete hayret ediyordu. 
Örneğin 1786’da İstanbul’a gelen 
Lady Craven, şaşkınlığını, “Bura-
da sokaklar Türklerin elbirliğiy-
le baktığı köpeklerle dolu. Bu 
köpekler güneşe yattıkları zaman 
atlarla gezen Türklerin kendilerini 
çiğnememek için etraflarından 
dolaşmalarına o kadar alışmışlar 
ki, uşaklarımız sık sık arabalarımızı 
durdurarak yoldan kalkmayan 
köpekleri kovalamak zorunda 
kaldılar” diye aktarmıştır.

Alman gezgin Hans Derns-
chwam’ın 1542’de tanık olduğu 
olay daha da ilginçtir. Dönemin 
yöneticilerinden Koca Mehmed 
Paşa, bir lokantanın önüne bağlan-
mış sırtı odun yüklü bir at görür. 
Atın sahibinin nerede olduğunu 
sorar, lokantada yemek yediğini 
söylerler. Paşa duruma o kadar 
sinirlenir ki odunları atın sırtından 
indirtip sahibinin sırtına bağlatır. 
Atın önüne ot konulmasını em-
reden Paşa, at yemeğini bitirene 
kadar sahibine sırtındaki odunlarla 
bekleme cezası vermiştir.

Yine aynı dönemde hay-
vanlarla ilgili gözlem yapanlar 
arasında Kutsal Roma-Germen 
İmparatorluğu’nun elçisi olarak 
1554’te İstanbul’a gelen Flaman 
asıllı Ogier Ghislain de Busbecq 
de vardır. O dönemin diplomasi 
anlayışı gereği genç Busbecq ve 
maiyetindekiler yerleştirildikleri 
Çemberlitaş’taki Elçi Han’da yarı 
hapis hayatı yaşıyor, nadiren dışa-
rı çıkabildiklerinde sıkı bir şekilde 
takip ediliyordu. Buna rağmen 
elçi Busbecq, dışarı çıktığı zaman 
ilginç gözlemler yapabilmiştir. 
Busbecq’i ilk şaşırtan şeylerden 
biri İstanbul semalarında çok 
sayıda çaylak olmasıydı. Çaylak-
lar halk tarafından büyük sevgi 
görüp beslendikleri için çoğa-
labilmişlerdi. Busbecq’e göre, 
“gagalarıyla inşaat malzemesi 
taşıyarak” Hazreti Muhammed’e 
Mekke’de yardım ettiklerine 

inanıldığı için İstanbul halkı bu 
kuşları çok seviyordu. Beslenme-
leri amacıyla şişlere geçirilmiş çiğ 
etler satılıyordu ve İstanbullular 
bunları satın alarak avuç avuç 
havaya fırlatıyordu. Böyle beslen-
meye alışmış çaylakların kendile-
rine sunulan parçaları havada hiç 

zorlanmadan kapmaları Flaman 
elçiyi çok etkilemişti. 

Busbecq, Türklerin yalnızca 
çaylaklara değil bütün kuşlara 
ve hayvanlara karşı çok merha-
metli olduğunu ve onlara eziyet 
edeni cezalandırdığını yazıp bir 
Venedikli sarrafın başına gelen-

Kuşlar barınsın diye
yapılan minik evler

    ONLARIN YERİ AYRI     

O smanlı toplumunda hayvan 
sevgisinden söz ederken 

kuşlara ayrı bir yer ayırmak ge-
rekir. İnsanlarla birlikte yaşayan 
leylek, güvercin, kumru, kırlan-
gıç, serçe gibi kuşlar gerçekten 
çok sevilirdi. Bunları rahatsız 
etmek, öldürmek günah; yuva 
yapmalarına, beslenmelerine 
yardım etmek ise sevap sayılırdı. 

1874’te İstanbul’u ziyaret eden 
Edmando De Amicis, “Sultanla-
rın veya şahısların hayırlarıyla 
beslenen sayılamayacak kadar 
çok güvercin sürüsü vardır. 
Türkler, kuşları himaye edip 
beslerler. Kuşlar da onların evle-
rinin etrafında, denizin üstünde 

ve mezarların arasında şenlik 
ederler. İstanbul’un her yerinde, 
insanın etrafında uçuşan kuşlar 
vardır” derken, Fransız seyyah 
A. L. Castellan ise şunları yazar: 
“Bir Türk meskeni inşa edilirken, 
güvercinlerin ve diğer kuşların 
susuz kalmamaları için münasip 
yerlere yalaklar yapmak Türk 
sivil mimarisinin vazgeçilmez 
özelliklerindendir.”

Türk sanatının kendine özgü 
niteliklerle geliştirdiği mimari 
türlerinden biri olan kuş evleri de 
kuş sevgisinin önemli bir göster-
gesidir. Serçe, kumru, güvercin 
gibi kuşların konaklaması, barın-
ması amacıyla mimari elemanlar-
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leri de aktarır. İstanbul’da ticaret 
yapma izni olan bu sarraf, gırtlağı 
olağanüstü genişleyebilen bir kuş 
bulmuş, onu dükkânının girişinde 
teşhir etmiştir. Kanatlarını gererek 
binanın üst pervazına sabitlediği 
kuşun gagalarının arasına da gırt-
lağının açık kalarak görünebilmesi 

için bir kazık sıkıştırmıştır. Canlı 
bir kuşa bu şekilde eziyet edildiği-
ni görenler dükkânından çıkardık-
ları adamı alıp Kadı’nın karşısına 
çıkartırlar. Sarraf tam falakaya 
yatırılacakken araya Venedik elçisi 
girip yurttaşını zorlukla kurtarır. 

Busbecq’in belirttiğine göre 

her ne kadar ötücü kuşları evinde 
besleyenlere rastlansa da halk 
kuşların kafeslere hapsedilmesine 
de karşıydı. Onların bu merha-
metini bir tür para kazanma aracı 
olarak kullanan kurnazlara da 
rastlanıyordu. Bu kişiler yakaladık-
ları kuşları kafesleyerek yollarda 

la bütünleşerek oyuk, delik ya da 
eklenti bir yapı biçiminde tasar-
lanmış yuva, mini ölçekli konut 
olarak tanımlanabilecek kuş ev-
leri, kovuk, kuş köşkü, serçesaray 
gibi isimlerle de bilinmektedir.

Kuş evleri, Türk mimarisinde 
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bi, şifahane, iskele ve köprülerin 
en çok güneş alan, sert ve soğuk 
rüzgarları tutmayan cephelerinde, 
yüksekçe, emniyetli yerlerine, bir 
saray gibi ihtimamla yapılan bu 
kuş evleri günümüze kadar gelen 
ince bir zevkin göstergesi olarak 
Osmanlı’nın kuşlara verdiği değe-
ri gözler önüne seriyor. Ancak ne 
yazık ki, zarif mimarileriyle insa-

nın gözünü okşayan bu minik 
konutların bugün aynı özenle 
korunduğunu söylemek zor. 

Günümüzde pek çoğu sert 
iklim şartları yüzünden tahrip 

olan kuş evleri büyük bir ilgi-
sizlik ve bakımsızlık sorunuy-
la mücadele ediyor. Biriken 

gübrelerin temizlenmemesi 
nedeniyle su giderlerinin tıkan-
dığı kuş evleri, çatlama, kırılma 
ve dökülme sonucu kullanılamaz 
hale geliyor. 

Sonuç olarak denilebilir ki 
bir grubu kaybolmuş, bir grubu 

yapılan onarımlarla biçim değiş-
tirmiş, bir grubu ya ağaçların ya 
da yeni yapılan çevre düzenleme-
leriyle başka yapıların gölgesinde 
saklanan, bir grubu ise henüz gün 
ışığına çıkarılamamış kuş evleri 
kalan örnekleriyle Türk sanatının, 
dünya sanatına armağan ettiği, bir 
zamanlar çarşıları bezeyen yuva-
larda yaşayan kuşlara esnafın yem 
atarak dükkan açtığı, kuşların 
su içmesi için sebiller yapıldığı, 
hasta kuşların kuş hastanelerinde 
tedavi edildiği bir dönemin mane-
vi kültürünün maddi ürünleridir.

Kendine özgü mimari
Kuşların konaklaması, barınması amacıyla ya 
mimari elemanlarla bütünleşerek oyuk, delik, 
taka ya da eklenti bir yapı biçiminde tasarlan-
mış kuş evleri kovuk, kuş köşkü, serçesaray 
gibi isimlerle de bilinmektedir.
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bekliyor, geçerken bu görüntüye 
dayanamayarak ücreti karşılığında 
kuşları azat edenlerin verdikleri 
paraları topluyordu. 

Busbecq, kuşlar dışında at-
lardan da söz eder. Elçiye göre 
Osmanlı İmparatorluğu’nda ye-
tiştirilen atlar dünyanın en munis 
ve bakıcısına bağlı olan atlarıydı, 
bu da yetiştirilme tarzlarından 
kaynaklanıyordu. Türkler atlarını 
çocuklar gibi sevgi ve şefkatle 
büyütüyor, neredeyse ailenin 
bir bireyi sayarak evin içine bile 
alıyordu. Onlara daima iyi davra-
nıyor ve asla canlarını acıtmıyor-
lardı. 

Atlara, diz çöküp eğilerek 
binicilerin üzerlerine çıkışını ko-
laylaştırmaları, ayrıca yerdeki bir 
sopayı, topuzu veya kılıcı dişleriy-
le kavrayıp alarak binicilerine ver-
meleri öğretiliyordu. Bu cins atlar 
uzun ömürlü oluyor ve güçlerini 
ileri yaşlara kadar koruyordu. Ara-
larından bazıları daha da şanslıy-
dı. Bunlar padişaha hizmet sunan 
ve bunun karşılığında ödüllendi-
rilen atlardı. Yaşlandıklarında bir 
tür ömür boyu emeklilik kazanıp, 
sarayın ahırlarında son günlerine 
kadar beslenerek bakılıyordu. Re-
faha kavuşarak günlerini bolluk ve 
rahatlık içinde geçiren bu atların 
bazıları uzun yaşama rekoru kıra-
rak 50’li yaşlara ulaşabiliyordu. 

Elçi Busbecq görevini 1562’de 
tamamladı ve ülkesine döndü. Gi-
derken yanında başta safkan atlar 
olmak üzere çok sayıda hayvan ve 
bitki de götürmüştü. Ama bunlar 
arasında en çok beğeni kazanıp 
üne kavuşan bu hayvanlar değil 
lale olmuştur. Laleyi ilk kez Os-
manlı topraklarından Avrupa’ya 
götüren, başta bugünkü Hollanda 
olmak üzere dünyanın bir çok ül-
kesinde lale yetiştirilmesine vesile 
olan kişi Busbecq’tir.

1700 yılında İstanbul’u ziyaret 
eden Fransız botanikçi Tour-
nefourt da sokak hayvanlarıyla 
ilgili çeşitli gözlemlerini yazıya 
dökenlerden biridir. Tournefourt, 

anılarında sokak köşelerinde 
köpeklere verilmek üzere et satan 
satıcılardan, köpeklerin yaraları-
nı saran, yatmaları için altlarına 
saman koyan, barınabilmeleri için 
yuvalar yapan şehir sakinlerinden 
söz etmektedir. Tournefourt’un 
çarpıcı sayılacak bir diğer notu ise 

hayvanseverlerin haftanın belirli 
günlerinde bir kısım kedi ve kö-
peklerin beslenmesini sağlamak 
amacıyla ve vasiyetname bırak-
mak yoluyla kurmuş oldukları 
çeşitli vakıflardan söz etmesidir.

Gözlem yapan yabancı gez-
ginlerin hepsi hayvanlara yönelik 

Köpekler için rahat
günler sona eriyor

   KÖPEK SÜRGÜNLERİ   

Y üzyıllar boyunca sokaklarda 
yaşayan hayvanlar ve özellikle 

köpeklerin huzuru 19. Yüzyıldan 
itibaren kaçmaya başladı. Köpek-
lerin sayısını azaltmak için zaman 
zaman acımasız yöntemler uygu-
landı. Örneğin, 1826, 1865 ve 1910 
yıllarında köpeklerin Sivriada’ya 
sürülmesine karar verildi. 

Topluca bir adaya sürülerek 
köpeklerden kurtulma kararı 
ilk kez 1826’da alınmıştı. İngiliz 
tebaasından bir adamın  köpekle-
rin saldırısında ölümünden sonra 
bu karar alınmıştı. Köpekleri 
savunanların söylediği senaryoya 
göre adam sarhoştu ve köpek-
lere taş atmıştı. Bu senaryoyu 
kabul etmeye yanaşmayan İngiliz 
sefareti, şehrin bu “tehlikeli ya-
ratıklardan” derhal kurtulmasını 

talep etmişti. II. Mahmut, diplo-
matik ilişkiler bozulur kaygısıyla 
bu yönde bir ferman çıkardı ve 
köpekler toplanıp sürgün edildi. 
Halk zaten durumdan hoşnut-
suzdu ancak sürgünün hemen 
arkasından patlayan savaşın, kö-
peklere yapılanların cezası olarak 
görülmeye başlanması homur-
danmaları arttırdı. Durum böyle 
olunca köpekler geri getirildi. 

1865’te Sultan Abdülaziz’in 
saltanat dönemindeki sürgünden 
sonra İstanbul tarihin en büyük 
yangınlarından biri sonucu büyük 
hasar görmüştü. Sürgünle yangın 
arasında bağlantı olduğuna ina-
nan halkın tepkisi sonucu köpek-
ler geri getirildi.

Köpekler için en karanlık yıl 
ise 1910’du. Bu yıl İstanbul köpek-
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İstanbul’daki sokak köpekler 1910 yılında, 
uçları çengelli sopalarla yakalanıp kafesli ara-
balara dolduruluyor ve kendilerini Sivriada’ya 
götürecek mavnalara taşınıyordu. 

lerinin kaderi değişecek, tarih bu 
kez daha kapsamlı bir Sivriada 
zulmüne tanıklık edecekti. Bu se-
ferki sürgün gerekçesi, İstanbul’a 
daha Avrupai bir kent görünümü 
kazandırmaktı. Şehir sokak köpek-
lerinden arındırılacak, İstanbul 
Batılı hayat tarzının, modernite-
nin ve temizliğin vitrini haline 
getirilecekti. Böylece İttihatçılar 
daha önce denenmiş ve başarılı 
olmadığı tecrübeyle sabit Sivriada 
sürgünü seçeneğini devreye soktu.

1910 İstanbul köpek sürgünü 
3 Haziran’da başladı. Yaklaşık 30 
bin köpek sokaklardan toplanarak 
kafeslere dolduruldu, teknelerle 
-köpeklerin sürgün yerine dönüş-
tüğü için adı halk arasında Hayır-
sız Ada olarak anılmaya başlanan- 
Sivriada’ya taşınıp orada bırakıldı. 

Uygulamanın başlarında du-
rumu yerinde görmek 
için adaya 

giden Servet-i Fünûn muhabiri, 30 
Haziran 1910 tarihli haberinde, da-
yanılmaz bir koku ve sinek istilası 
altında adaya yaptığı hızlı ziyareti 
anlatmıştı. Muhabirin yazdığına 
göre; adada köpeklere belediye 
görevlilerinin çuvallar içinde 
getirdiği ekmekler verilmekte, bir 
kuyudan çekilen su ile köpeklerin 
susuzluğu giderilmeye çalışılmak-
taydı. Muhabirin dikkatini çeken 
bir diğer husus, adanın kayalık 
tepesinde sıralanmış ve hepsinin 
kafaları İstanbul yönüne çev-
rilmiş, kıpırdamadan sürekli 
o tarafa bakan köpeklerin 
görüntüsüydü! 

Hayvanlara günde 
iki kere su ve 
ekmek gö-
türmek-

le görevlendirilen kayıkçıların 
maaşları da iki yıl sonra Balkan 
Savaşı’ndaki bütçe kısıtlaması-
na takılıp kesilince, aç ve susuz 
kalan hayvanlar birbirlerini yedi. 
İstanbul’da, rüzgarın karaya doğru 
estiği günlerde, köpek ulumaları-
nın şehirden duyulduğu rivayetleri 
dolaşmaya başladı. 

davranışlara sempatiyle yaklaş-
mamış, hatta bazıları düpedüz 
küçümsemiştir. 1755’te Türkiye’ye 
gelen ve birçok bakımdan Os-
manlı Devleti’ni ve halkını ağır 
bir şekilde eleştiren Baron de 
Tott bunlardan biridir.  “İnsanlara 
gayet az değer verilen bir ülkede 

topluma pek az yararı dokunan 
hayvanlara karşı nasıl bu kadar iyi 
davranıldığı hayret uyandırıyor” 
diyen Baron de Tott notlarında 
şunları yazar:

“Başkentte tüketilen buğ-
day üzerine korkunç bir tekel 
uygulayan, fırıncılara buğdayı 

halktan daha ucuza veren hükü-
met, buğdayın belli bir miktarını 
kumruların beslenmesi için ayırır. 
Bu kuşlardan oluşmuş sürüler, 
Boğaz’ın iki yakasında üstü açık 
teknelerde taşınan buğdaya 
hücum ederler, gemicilerin hiçbiri 
bu hayvanların açgözlülüğünü 
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bekliyor, geçerken bu görüntüye 
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olmak üzere dünyanın bir çok ül-
kesinde lale yetiştirilmesine vesile 
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1700 yılında İstanbul’u ziyaret 
eden Fransız botanikçi Tour-
nefourt da sokak hayvanlarıyla 
ilgili çeşitli gözlemlerini yazıya 
dökenlerden biridir. Tournefourt, 

anılarında sokak köşelerinde 
köpeklere verilmek üzere et satan 
satıcılardan, köpeklerin yaraları-
nı saran, yatmaları için altlarına 
saman koyan, barınabilmeleri için 
yuvalar yapan şehir sakinlerinden 
söz etmektedir. Tournefourt’un 
çarpıcı sayılacak bir diğer notu ise 

hayvanseverlerin haftanın belirli 
günlerinde bir kısım kedi ve kö-
peklerin beslenmesini sağlamak 
amacıyla ve vasiyetname bırak-
mak yoluyla kurmuş oldukları 
çeşitli vakıflardan söz etmesidir.

Gözlem yapan yabancı gez-
ginlerin hepsi hayvanlara yönelik 

Köpekler için rahat
günler sona eriyor

   KÖPEK SÜRGÜNLERİ   

Y üzyıllar boyunca sokaklarda 
yaşayan hayvanlar ve özellikle 

köpeklerin huzuru 19. Yüzyıldan 
itibaren kaçmaya başladı. Köpek-
lerin sayısını azaltmak için zaman 
zaman acımasız yöntemler uygu-
landı. Örneğin, 1826, 1865 ve 1910 
yıllarında köpeklerin Sivriada’ya 
sürülmesine karar verildi. 

Topluca bir adaya sürülerek 
köpeklerden kurtulma kararı 
ilk kez 1826’da alınmıştı. İngiliz 
tebaasından bir adamın  köpekle-
rin saldırısında ölümünden sonra 
bu karar alınmıştı. Köpekleri 
savunanların söylediği senaryoya 
göre adam sarhoştu ve köpek-
lere taş atmıştı. Bu senaryoyu 
kabul etmeye yanaşmayan İngiliz 
sefareti, şehrin bu “tehlikeli ya-
ratıklardan” derhal kurtulmasını 

talep etmişti. II. Mahmut, diplo-
matik ilişkiler bozulur kaygısıyla 
bu yönde bir ferman çıkardı ve 
köpekler toplanıp sürgün edildi. 
Halk zaten durumdan hoşnut-
suzdu ancak sürgünün hemen 
arkasından patlayan savaşın, kö-
peklere yapılanların cezası olarak 
görülmeye başlanması homur-
danmaları arttırdı. Durum böyle 
olunca köpekler geri getirildi. 

1865’te Sultan Abdülaziz’in 
saltanat dönemindeki sürgünden 
sonra İstanbul tarihin en büyük 
yangınlarından biri sonucu büyük 
hasar görmüştü. Sürgünle yangın 
arasında bağlantı olduğuna ina-
nan halkın tepkisi sonucu köpek-
ler geri getirildi.

Köpekler için en karanlık yıl 
ise 1910’du. Bu yıl İstanbul köpek-
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İstanbul’daki sokak köpekler 1910 yılında, 
uçları çengelli sopalarla yakalanıp kafesli ara-
balara dolduruluyor ve kendilerini Sivriada’ya 
götürecek mavnalara taşınıyordu. 

lerinin kaderi değişecek, tarih bu 
kez daha kapsamlı bir Sivriada 
zulmüne tanıklık edecekti. Bu se-
ferki sürgün gerekçesi, İstanbul’a 
daha Avrupai bir kent görünümü 
kazandırmaktı. Şehir sokak köpek-
lerinden arındırılacak, İstanbul 
Batılı hayat tarzının, modernite-
nin ve temizliğin vitrini haline 
getirilecekti. Böylece İttihatçılar 
daha önce denenmiş ve başarılı 
olmadığı tecrübeyle sabit Sivriada 
sürgünü seçeneğini devreye soktu.

1910 İstanbul köpek sürgünü 
3 Haziran’da başladı. Yaklaşık 30 
bin köpek sokaklardan toplanarak 
kafeslere dolduruldu, teknelerle 
-köpeklerin sürgün yerine dönüş-
tüğü için adı halk arasında Hayır-
sız Ada olarak anılmaya başlanan- 
Sivriada’ya taşınıp orada bırakıldı. 

Uygulamanın başlarında du-
rumu yerinde görmek 
için adaya 

giden Servet-i Fünûn muhabiri, 30 
Haziran 1910 tarihli haberinde, da-
yanılmaz bir koku ve sinek istilası 
altında adaya yaptığı hızlı ziyareti 
anlatmıştı. Muhabirin yazdığına 
göre; adada köpeklere belediye 
görevlilerinin çuvallar içinde 
getirdiği ekmekler verilmekte, bir 
kuyudan çekilen su ile köpeklerin 
susuzluğu giderilmeye çalışılmak-
taydı. Muhabirin dikkatini çeken 
bir diğer husus, adanın kayalık 
tepesinde sıralanmış ve hepsinin 
kafaları İstanbul yönüne çev-
rilmiş, kıpırdamadan sürekli 
o tarafa bakan köpeklerin 
görüntüsüydü! 

Hayvanlara günde 
iki kere su ve 
ekmek gö-
türmek-

le görevlendirilen kayıkçıların 
maaşları da iki yıl sonra Balkan 
Savaşı’ndaki bütçe kısıtlaması-
na takılıp kesilince, aç ve susuz 
kalan hayvanlar birbirlerini yedi. 
İstanbul’da, rüzgarın karaya doğru 
estiği günlerde, köpek ulumaları-
nın şehirden duyulduğu rivayetleri 
dolaşmaya başladı. 

davranışlara sempatiyle yaklaş-
mamış, hatta bazıları düpedüz 
küçümsemiştir. 1755’te Türkiye’ye 
gelen ve birçok bakımdan Os-
manlı Devleti’ni ve halkını ağır 
bir şekilde eleştiren Baron de 
Tott bunlardan biridir.  “İnsanlara 
gayet az değer verilen bir ülkede 

topluma pek az yararı dokunan 
hayvanlara karşı nasıl bu kadar iyi 
davranıldığı hayret uyandırıyor” 
diyen Baron de Tott notlarında 
şunları yazar:

“Başkentte tüketilen buğ-
day üzerine korkunç bir tekel 
uygulayan, fırıncılara buğdayı 

halktan daha ucuza veren hükü-
met, buğdayın belli bir miktarını 
kumruların beslenmesi için ayırır. 
Bu kuşlardan oluşmuş sürüler, 
Boğaz’ın iki yakasında üstü açık 
teknelerde taşınan buğdaya 
hücum ederler, gemicilerin hiçbiri 
bu hayvanların açgözlülüğünü 
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önlemeye kalkışmaz. Hayvanlara 
sağlanan bu kolaylık onların çok 
sayıda korkusuzca, hatta gemi-
cilerle haşır neşir olacak tarzda 
kursaklarını doldurmalarını sağlar.

İstanbul’da çoban cinsi pek 
çok köpek vardır. Şehrin her ma-
hallesinde bu hayvanlara rastla-
mak mümkündür; ancak hiçbirinin 
özel bir sahibi yoktur; her bölge-
nin köpekleri sınırlarını aşan diğer 
köpek sürülerine karşı amansız 
mücadele verirler. Kasap dük-
kanlarının olmadığı mahallelerde 
doğan köpekler sokaklara atılan 
çöplerle yetinmek zorundadırlar; 
köpekleri okşamaktan büyük zevk 
alan çocuklar da yiyecek kaynak-
larından biridir. 

Türklerin kedileri, koyun kara-
ciğerleri ile beslemesi de ilginçtir. 
Kendilerini bu işe adamış dindar 
kimseler temin ettikleri ciğerleri 
kedilere dağıtırlar. Aslında bu 
hareket de güvercin hikayesi 
gibi saçma ve gariptir; ancak 
bir olay diğerini haklı çıkarmaz; 

Köpek besleyen turist
1910 yılına ait soldaki fotoğrafta, İstanbul’a 
gelen Avrupalı bir turist etrafında toplanan 
köpekleri besliyor. Diğer iki fotoğrafta da ahali 
tarafından beslenen köpekler görülüyor.

geleneklerle ilgili her şey şartlar 
göz önüne alınarak incelenmeye 
değer. Uzun bir sopa üzerine 
astıkları ciğerlerini omuzlarında 
taşıyarak dolaşan ciğercilerin 
devamlı müşterilerinden biri de 
kedilerine ciğer vermeye düşkün 
kadınlardır.” 

Gezgin Olivier ise, 18. yüzyılın 
sonlarında geldiği İstanbul’da 
bazı yurttaşların köpek beslenme-
si için belli bir miktar para vasiyet 
ettiklerini yazarken, Gerard de 
Nerval 1843’te yardıma muhtaç 
hayvanların bakımını üstlenen 

birçok özel vakıftan söz eder. 
Kolera araştırması için 1831-

1832 yıllarında ziyaret ettiği İs-
tanbul ve İzmir gezilerini anlattığı 
kitabında, “Türklerin genel olarak 
vahşi hayata karşı sergiledikleri 
şefkati birçok kez gözlemleme 
fırsatı buldum” diyen Amerikalı 
doğa bilimci James Ellsworth De 
Kay, Boğaz gezisinde insanlara 
karşı hiç korku belirtisi göster-
meyen su kuşlarını görünce çok 
şaşırmıştır: “Gerçekten öyle 
korkusuzdular ki küreklerin etra-
fından suyun üstüne bile yüksel-
meden çok hafif bir hareketle 
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çekiliyorlardı. Rahatsız edilmele-
rini önlemekte bu konuda izlenen 
politikanın da payı olduğu şüphe-
sizdir; çünkü kuşlar böyle büyük 
bir şehrin kurtulması gereken 
günlük hayvan ve bitki artıklarını 
ortadan kaldırarak çöpçü görevini 
görürler.”

1874 yılında İstanbul’u ziyaret 
eden Edmondo de Amicis, İstan-
bul adlı seyahatnamesinde şehir-
deki sokak köpeklerinin çokluğu 

karşısında şaşkınlığını gizleyeme-
miştir. Amicis, İstanbul’un tasma-
sı, vazifesi, ismi, meskeni, kanunu 
olmayan sokak köpeklerinin 
oluşturduğu büyük bir serseriler 
cumhuriyetine benzediğini yazar. 
Amicis’e göre İstanbul’da köpek-
ler her şeyi sokakta yaparlar: Ken-
dilerine sokakta oyuklar kazarlar, 
orada uyurlar, orada yer içerler, 
orada doğarlar, yavrularını orada 
emzirirler ve orada ölürler. Yazara 
göre İstanbul’da hiç kimse kö-
pekleri dolaşırken veya yatarken 
rahatsız etmezdi. Sokak köpekleri 
de İstanbulluların kendilerine 
gösterdiği toleransı sonun kadar 
kullanır, bazen sokak ortasında, 
bazen çeşme yalağında, bazen de 
kapı önlerinde sere serpe yatar-

lar, dünya yıkılsa bile onların pek 
umurunda olmazdı. 

İstanbul’da yerleşik yaşayan 
yabancılara gelince... Bunların 
çoğu sokak köpeklerini birer “baş 
belası” olarak görür ve onları 
kendi mahallelerinden uzaklaş-
tırmak için olmadık numaralara 
başvururdu. Ancak bu numaralar 
genelde işe yaramaz, mahalleden 
bir şekilde postalanan köpekler 
her zaman bir yolunu bularak geri 
dönerdi.

Bu yabancılardan biri olan 
Dorina L. Neave, Boğaz’da Yirmi 
Altı Yıl adlı kitabında, Tarabya’da 
köpeklerden kurtulmak için 
sandalcıya para vererek köpek-
leri toplattıklarını ve Anadolu 
Yakası’na gönderdiklerinden 
bahseder. Fakat köpeklerin ne-
reden geldiğini çok iyi bilen karşı 
tarafın sakinleri de boş durmayıp, 
sandalcıya iki katı para vererek 
köpekleri gerisin geri gönder-
mektedir. Bu planın yabancılar 
için pek bir işe yaramadığı açık 
olmakla beraber, en azından so-
kak köpekleri bu sayede bedava 
Boğaz turuna çıkmış olurlardı. 

İstanbul’un sokak hayvanları 
daha onlarca yazarın ve seyyahın 
gezi notlarına, anılarına konu 
olmuştur. Sokak hayvanlarıyla 
ilişkilerimizin ve hayvan sevgisinin 
günümüzde ne durumda olduğu 
tartışmaları bir yana, gezginlerin 
yazdıklarına bakarak şunu rahat-
lıkla söyleyebiliriz: Batılıları yüz-
yıllar boyunca hayrete düşüren 
hayvan sevgisi, tarihimizin pek 
bilinmeyen ama gurur duyulması 
gereken sayfalarından birisidir. 

Kedi için ciğer alışverişi
Türkiye’ye Baron de Tott, ciğerlerini omuzların-
da taşıyarak dolaşan ciğercilerden kediler için 
alışveriş yapanlara çok şaşırmıştır. 
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Yarım asırlık 
evliliğin sırları

76 yaşındaki Atilla Kıyat, uzun yıllar boyunca Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin ve Fenerbahçe’nin çok önemli bir ismi oldu. Bu 

zamana, çok hikayeler sığdırdı. Deniz Harp Okulu’nu bitirdikten 
sonra donanmaya katıldı. Silahlı Kuvvetler Akademisi’ni 

birincilikle bitiren ilk deniz subayıydı. Tuğamiral, tümamiral 
ve koramiral rütbelerine terfi etti. Hayatı denizlerde ve 

kritik görevlerde geçti. 1999’da emekliye ayrıldıktan sonra 
Fenerbahçe’nin yönetim kurulunda yer aldı. Bütün bunları 

yaparken, istemese de, ailesini ihmal ettiği zamanlar oldu. Bu 
sayımızda, evliliklerinde 50 yılı deviren Atilla ve Nilgün Kıyat’ın 

Ataşehir’deki evlerine konuk olduk. 
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Savaşın dünyayı sarstığı bir 
dönemde, 20 Aralık 1941’de 
dünyaya geldi. İzmir, o za-

manlar da çok güzeldi ama herkes 
savaşın bu taraflara sıçramasından 
endişe ediyordu. Atilla Kıyat’ın 
anne ve babası, 1935’te İstan-
bul’dan ayrılıp İzmir’e yerleşmişti. 
Ailenin iki çocuğu vardı. Atilla, ken-
disinden 7 yaş büyük ablası Özkan 
ile çok iyi anlaşırdı. Küçük Atilla’da 
çok iyi resim hafızası vardı. Hafıza-
sının zehir gibi oluşunu 2-3 yaşında 
yaşadıklarını hatırlamasıyla açıklı-
yor Kıyat. Yakınları bunun mümkün 
olmadığını söylese de, hatırladı-
ğında ısrarlı. Örneğin, bugün bile 
ekmeğin içini ağzına koyamama 
sebebinin üç yaşında yaşadığı bir 
olayla ilgili olduğunu söylüyor:

“Her şey şu an gözümün 
önünde. Harp yıllarıydı. Ekmeği 
karneyle alıyorduk. O ekmekler 
kapkaraydı. O kapkara ekmeğin 
içini hiç sevmiyordum. Bugün 
hala ekmeğin içlerini yiyemiyo-
rum. Nedeni o anlar... Ayrıca o 

Nilgün Kıyat’ın annesi İsmet ve babası 
Ali Mesta... Nilgün Hanım, kereste tüccarı 
babasının bu işten çok para kazandığını 
ancak herkese güvendiği için batmaktan 
kurtulamadığını anlatıyor: “Babam, 
çevresindeki herkese borç para verirdi. İyi 
niyeti en yakınındakiler tarafından hep 
suistimal edildi ve çöküşü de bundan oldu.”

Elhamra Sineması da vardı. Ba-
bası Salih Bey ilkokul üçten terk 
olmasına rağmen oğlunu ve kızını 
hep sanatla buluşturdu: “Babam 
sanatı yakından takip ederdi ve 
ablamla beni götürmediği yer 
yoktu. Utanarak söylüyorum, rah-
metli babamın ben subay çıkınca-
ya kadar beni götürdüğü tiyatro 
ve opera sayısı, sonraki hayatım 
boyunca gittiğimden fazladır.”

Belki Salih Bey, o zamana 
kadar yapamadıklarını çocukları 
yapsın diye çok uğraşıyordu, çün-
kü kendisi küçük yaşta iş hayatına 
atılmıştı. Salih Bey, Kayserili bir 
camcının yanında işe başlamış, o 
ölünce işi kendisi devralmış bir 
anda inanılmaz paralar kazanma-
ya başlamıştı. Çünkü o yıllarda 
İzmir’de ona benzer bir cam 
atölyesi yoktu. İzmir Fuarı za-
manlarında evdekiler Salih Bey’in 
yüzünü göremezdi, işleri öylesine 
yoğundu. Fuarın bütün pavyon-
larının vitrinlerini o yapardı. Çok 
iyi paralar kazandı. Kazandığını 
ailesine harcadı.

Kıyat ailesinin İzmir’den 
İstanbul’a dönüş tarihi 6 Haziran 

yıllarda projektörlerle gökyüzü-
nün aydınlatıldığını hatırlıyorum, 
acaba Alman uçakları gelecek mi 
diye. Ayvalık’ta rahmetli amcamın 
evindeyiz... Karartma yapılıyor 
bütün evlerde. Siyah perdelerden 
ışık sızdığı için bekçinin kapıyı 
çaldığını söylüyorum bizimkilere. 
Böyle bir olay oldu ama sen bunu 
hatırlayamazsın dediklerinde, evi 
tarif ediyorum. İzmir’deki çocuk-
luğumun güzel taraflarından biri 
bayram günleriydi. Bayram yeri 
dediğimiz alanlar vardı o zaman-
lar. 5-6 yaşlarında oraya giderdim. 
Atın üzerindeyken mahallemizden 
geçerdik, kendimi kovboy gibi 
hissettiğimi çok iyi hatırlıyorum.”

Küçük Atilla’nın o yaşlarda 
hatırladıkları arasında İzmir’deki 

 1935 

 1942 

Atilla Bey, Nilgün Hanım’ın soldaki çoçukluk 
fotoğrafını tanıştıktan sonra yıllarca cüzdanında 
taşımış. Sağdaki küçük çocuğun Atilla Bey 
olduğuna inanmakta ise zorlanıyoruz. “Küçükken 
bizimkiler saçlarımı uzatmış” diyor. 

 1955  1944 
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Atilla Kıyat gençliğinde sporla özellikle vo-
leybol ile ilgilenmek zorunda kalmış. Zorunda 
kalmış diyoruz çünkü hikaye şöyle: Kendisi, 
Deniz Lisesi’nde okurken spor derslerinde takla 
atamadığı için karnesinde zayıf varmış. Takla 
atmak durumunda kalmamak için adını voley-
bola yazdırmış. Bu fotoğraf karesi İzmit Deniz 
Gücü’nde voleybol oynadığı yıllara ait. 

dişçiye giderdim. Karnedeki ‘iyi’ 
nitelemesi doğruydu.”

 Atilla Kıyat, ilkokulu Erenköy 
Zihni Paşa İlkokulu’nda tamamla-
dı. Erenköy’e geldikleri ilk zaman-
ları da çok net hatırlıyor: “O eve 
ilk geldimiz zamanlardı. Yanımız-
daki boş arsada çocukların gülle, 
çekiç attığını görmüştüm. Yüksek 
atlama, kum havuzunda uzun 
atlama oynuyorlar. Çok şaşırdım, 
çekinerek yanlarına gittim. Atle-
tizm yapan bu çocuklar beni de 
aralarına aldılar. Cılız bir şeydim 
ama onları geçmeye başladım. 
Sonra çok düşündüm bu çocuklar 
neden bahçede futbol oynamı-
yorlar da atletizm yapıyorlar diye. 
Biraz düşününce taşları yerine 
oturttum. Rahmetli Ruhi Sarıalp 
1948 Londra Olimpiyatları’nda üç 
adım atlamada madalya almıştı. 
Bütün Türkiye bununla çalkalanı-
yordu. Demek ki çocuklar onun 
etkisi altında kalmış.”

Fenerbahçe maçları için 
İzmir’den uçakla İstanbul’a 
giden babası onu ilkokuldan 
sonra Kadıköy Ortaokulu’na 
yazdırdı. Okul, tam Fenerbahçe 
Stadı’nın yanındaydı: “İzmir’de 

Altınordu’yu tutardım, bütün 
ev İzmirsporlu’ydu. Beni ağlata 
ağlata İzmirsporlu yaptılar. Bütün 
ailenin Fenerbahçeliliği vardı aynı 
zamanda, tuhaftı. Kadıköy Orta-
okulu’nda okumamın bendeki en 
büyük etkilerinden biri 19 Mayıs 
etkinliklerinde oldu. Kutlamalar 
hem Kadıköy’de hem de İnönü 
Stadı’nda yapılırdı. Denizci olmak 
isteyişim, herhalde o gösterilerde 
kızların denizcilere ilgisini gör-
memle başladı. Gerçi 14 yaşında 
bir çocuğun subaylığı meslek 
olarak tek başına seçmesi çok zor. 
Evdekilerin de etkisi oldu. Babam 
denizci olmamı istedi, ancak an-
nem hariciyeci olmamı istiyordu. 
Babam galip geldi. Mahallemizde 
de benden iki sınıf büyük bahriye-
li abim vardı. Mahalledeki herkes 
ondan çok etkilenirdi.”

Atilla Kıyat, 1956’da kendisi-
ni Heybeliada Deniz Lisesi’nde 
buldu. Üç yıl liseden sonra Deniz 
Harp Okulu’na geçti. Kıyat, 
1963’te donanmaya çıktı. Son-
raki hayatı hep denizlerde geçti. 
Denizlerde olmanın dışarıdan 

1950’ydi. Erenköy’e yerleşti-
ler. Çok zengin değillerdi ama 
Türkiye’nin üst sınıf ailelerinden 
biriydiler. 4 dönüm bir arazi 
ortasında 140 metrekare kadar 
havuzlu arkasında ağaçlar, önün-
de bahçesi olan bir evdi. Yine 
de Atilla Kıyat, İzmir’i özlüyordu 
.Yıllar sonra, koramiral oldu-
ğunda, İzmir’de doğduğu evin 
yerinde olup olmadığını merak 
etmiş, atladığı gibi soluğu mem-
leketinde almıştı. Sonrasını şöyle 
anlatıyor: “Kuzenim ‘ Bu zamana 
kadar ev mi kalır?’ demişti. Çünkü 
İzmir’de doğduğum evin bulun-
duğu yer SİT alanı ilan edilmişti. 
Atladım, gittim. Sürpriz! Ev aynen 
duruyordu. Kuzenimle o evde 
sünnet olmuştum. Mahallemi do-
laştım... Aaa Zişan Hanım’ın evi... 
Aaaa Emine Hanım’ın evi, Necip 
Mirkelamoğlu’nun evi... Hemen 
okuluma koştum. Koramiraldim, 
adamları yolladım arşive girdiler. 
Karnelerimi, defterlerimi buldular. 
Bütün derslerim pekiyi, bir tek diş 
korumam iyi. Ben küçükken çok 

1967 

Bu fotoğraf çekildiği sırada nişanlıymışlar. Zaten 
nişanlılıkları da çok uzun sürmemiş, 6 ay sonra 
dünyaevine girmişler. Atilla Bey, fotoğrafa bakıp 
“Nil, o zaman da bugün de çok güzel” diyor.

 1962  1960 
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olurum. Zorlukları var. Canı size 
emanet edilmiş evlatlar, eşler var. 
Çocuğunuz olur akşamüstü beşte, 
onu göremezsiniz. Sabah evden 
çıkar, kızınızı bir daha bir ay sonra 
görürsünüz. Oğlunuz tam İzmir’e 
göreve gittiğiniz gece doğar. Er-
tesi gün komutana ümitle telefon 
edersiniz. Üç-beş gün daha kal 
evde demesini beklersiniz ama 
o, atla gel burada kutlayalım der. 
Mesela Kıbrıs’a gidersiniz. Kızınız 
bir yaşındadır. Beyaz şapkalı Milli 
Piyango satıcılarına baba diye 
seslenmeye başlar. Deniz yolun-
daki kaptanlara saldırır. Eve gelir 
resimlerimi döver. Eşimin anlattığı 
bunlar... 2,5 ay sonra Kıbrıs gazisi 
olarak dönerim, kim olduğumu 
anlamaz. 24 saat kucağıma gel-
mez. İyi tarafları yok mu, var. Me-
sela yirmi beş kere ev taşırsınız 
hiçbirinde evde bulunmazsınız. 
Hanım o işi halleder. Çocukları 
okula yazdırır, veli toplantılarına 
gider (gülüyor).Yani denizci eşleri, 
çocuklarını tek başlarına yetiştirir. 
Ama çok şükür eşim hepsini çok 
iyi yaptı. Ona şükran borçluyum.” 

Atilla ve Nilgün Kıyat, evlilik-
lerinin 50’inci yılını bu yıl kutlaya-
cak. Bu uzun soluklu birlikteliğin 
başlangıcı yine İzmir yıllarına rast-
lıyor. Nilgün Kıyat’tan dinliyoruz:

“1951’de İzmir’de doğdum. 
Dört kardeştik. Dedemler Se-
rez’den gelme. O zamanlar 
İzmir’de çok büyük bir yangın 
çıkmış. Ailem İzmir yangınından 
sonra kerestecilik yapmaya baş-
lamış. Ekonomik durumları çok 
iyi bir hale gelmiş. Öyle bir evde 
büyüdüm anlatamam. Evimiz 18 

güvende hissediyorlar. Denizdey-
ken çok badireler atlattık. Hiç 
korkmadım. Hiçbir zaman gemi 
batar mı korkusu yaşamadım. 
Şanslıyım, ben komutan olana 
kadar komutanlarımdan çok şey 
öğrenmiştim. Hep şunu söylerim; 
bir kere daha dünyaya gelsem 
yine aynı mesleği seçerim. Emekli 
olduktan sonra profesyonel sivil 
hayatımın ilk yılında aldığım para, 
Deniz Kuvvetleri’nden 43 yıl 
sonra ayrılırken aldığım paradan 
daha fazlaydı. Buna rağmen tek-
rar dünyaya gelsem bu rütbelere 
geleceğimi bilmeden de denizci 

göründüğü kadar kolay olmadığı-
nı anlatıyor Kıyat:

“Bu zorluğun en büyüğünü 
eşlerimiz yaşıyordu. Eşim benden 
dokuz yaş küçük. Ona evlenme 
teklif ederken açıkça yüzüne 
‘Karısı dul, parası pul bir adam 
var karşında’ dedim. Kimsenin 
tahmin edemeyeceği kadar zor-
lukları olan bir iş aslında. Ama çok 
da keyifli. Açık denizlerdesiniz, 
yukarıda bir Allah var, aşağıda 
ise siz. Arada danışabileceğiniz 
kimse yok. Gemide her şeysiniz. 
Bütün erler size bakıyor. Siz gü-
ven veriyorsanız onlar kendilerini 

50 yılı geride bırakacak bir evlilik… 
Parmaklarındaki yüzüklerinin içinde “1967” 
yazıyor. Atilla Bey, evlilik ile ilgili olarak “Evlilik 
çok kutsal bir müessese. Sarsıntılar geçirse de 
uğrunda mücadele etmek gerekiyor” diyor.

1967 

1974 

Ertuğrul Akbay 70’li yılların çok popüler 
gazetecilerinden biriydi. Dünyaca ünlü kişilerle 
röportajlar yapmasıyla nam salmıştı. Gölge Adam 
olarak tanınan Akbay, Kıbrıs Harekatı’na katılan 
deniz kuvvetlerinin konuğu olmuş, gemiye 
alınmıştı. Atilla Bey de bu ünlü konuğuyla o anları 
ölümsüzleştirmiş.
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odalıydı. Erkek kardeşim okuldan 
kaçmak için evimizin ön kapısın-
dan çıkar, arka kapısından girerdi. 
Bütün gününü odalardan birin-
de geçirir, kimse fark etmezdi. 
Ablamla ben, İzmir Amerikan Kız 
Koleji’nde okuduk. Ablam mezun 
oldu ama ben yakışıklı bir bah-
riyeli bulunca mezun olamadım. 
Atilla ile küçük yaşta tanıştım. 
Teyzemin evi Erenköy’de onların 
evinin karşısındaydı. Zaman za-
man teyzeme giderdim. Bizimki-
ler, Kıyatlar ile ailece görüşürdü. 
Babam biraz tutucuydu. Evimize 
erkek sinek giremezdi, ama Atilla 
girerdi. Bir gün yine bahçede, 
çam ağacının tepesindeyim. Atilla 
bana laf artı, hiç yüz vermedim. 
İçeri girmiş, ‘O ağaçtaki uyuz 
kız kim?’ diye sormuş. O olay-
dan sonra sık sık görüşür olduk. 
1967’de de evlendik.”

Nilgün Hanım, “evlendik” 
deyip geçiyor ama Atilla Bey, 
onunla ilgili her şeyi hatırlıyor: 

“Eşim tanıştığımız günü hatırlayıp 
hatırlamadığımı sorduğunda ‘Çok 
iyi hatırlıyorum. Fener’in Beşik-
taş’ı 3-1 yendiği maçtan iki gün 
sonraydı’ demiştim.” Atilla Bey’in 
hayatında Fenerbahçe her zaman 
çok önemliydi. Yönetiminde gö-
rev aldığı kulüpte üç buçuk yılını 
geçirdi. Fenerbahçe yönetiminde 
yer alışı da bir hayli ilginçti:

“Deniz Harp Okulu komuta-
nıyken, İstanbul protokolü içinde 
olduğumuz için şeref tribününe 
girebiliyorduk. Daha küçük rütbeli 

Atilla Bey, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde çok önemli görevlerde bulundu. Dünyanın 
birçok yerine gitti, kritik kararların alındığı zamanlarda hep sahadaydı. Bu fotoğraf karesi de 
dönemin başbakanı Mesut Yılmaz’ın bir ziyareti sırasında çekilmiş. O karşılaşmada Nilgün Hanım, 
protokol gereği eşinin yanında yer almış. Diğer karede ise Atilla ve Nilgün Kıyat, bir resepsiyonda 
yer aldıkları gecede, birkaç ay önce vefat eden işadamı İshak Alaton ile birlikte.

subayken Gölcük’ten filan maç 
izlemeye gelirdim ama tuğamiral 
rütbesiyle şeref tribününe girin-
ce Fenerbahçeli yöneticilerle bir 
yakınlık oldu. Hepsi çok iyi bir 
Fenerbahçeli olduğumu biliyordu. 
Emekli olduktan sonra Fenerbah-
çe Macaristan’a deplasmana UEFA 
kupa maçına gidiyordu. Aziz Yıl-
dırım ‘Komutanım sizin çok iyi bir 
Fenerli olduğunuzu biliyoruz. Bu 
maçta sizi de yanımızda görmek 
isteriz’ dedi. Maç 16 Eylül’deydi 
ve o gün, bizim evlilik yıldönümü-
müzdü. Kendisine eşimi bırakıp 
gelemeyeceğimi söyledim. Sonra 
eşimi de davet ettiler. Uçakta tek 
kadın olarak o da bizimle Buda-
peşte’ye geldi. Çok iyi bir jest 

Atilla Bey, yıllar sonra İzmir’e sadece doğup 
büyüdüğü ev yerinde mi değil mi diye gitmiş. O 
evin yerinde olduğunu gördükten sonra atlayıp 
İstanbul’a dönmüş. Çünkü o, hatıraların çok 
önemli olduğunu düşünüyor.

 2002 

 2001 
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yapmışlardı. Yönetim, devre ara-
sında bizim evlilik yıldönümümüzü 
de kutladı, inanılmaz bir andı. Ben 
sonra hep maçlara gitmeyi sürdür-
düm. Aziz Yıldırım bir gün bana, 
‘Kongreye gideceğim. Yönetimi-
me girer misiniz?’ dedi. ‘Tabii ki’ 
dedim. 2000 yılının başında oldu 
bu olaylar. O sırada Karamancı 
Holding’e bağlı bir şirket, jean 
kumaşları üretiyordu. Ben de o 
fabrikanın genel müdürlüğünü 
yapmaya başlamıştım. Karamancı 
ailesi ciddi Galatasaraylıydı. Ben 
genel müdür olduktan bir hafta 
sonra Fenerbahçe Asbaşkanı ve 
Basın Sözcüsü oldum. Fabrika sa-
hipleri ‘Nereden çıktı bu?’ dediler. 
Onlar benim kadar fanatik değildi. 
Genel müdürleri Fenerbahçe basın 
sözcüsü olduktan sonra onlar da 
fanatikleşti. Aynı anda da NTV’ye 
savunma ve strateji danışmanı 

oldum. 
Fenerbahçe yöneticiliğim 3,5 

yıl sürdü. Fenerbahçe Yönetim 
Kurulu’nda çok savaş verdim. 
Özellikle de fair play ve küfürsüz 
stat konusunda büyük çaba gös-
terdim. Taraftarlara bedava bilet 
dağıtılmaması, amigoların bes-
lenmemesi gibi önemli sorunlarla 
savaş verdim. Kimini becerdim, 
kimini beceremedim. Yönetimden 
ayrılalı çok oldu ama hâlâ kongre 
ve divan kurulu üyesiyim.”

Kıyat çiftinin iki çocuğu var. 
Biri Özlem, diğeri Özgür. Özgür, 
Ataşehir’de hem yaşıyor hem 
çalışıyor. Futbolcu olacakken 
yarı yolda fikir değiştirip sanatçı 
oldu. Hem iyi bir müzisyen hem 
fotoğraf sanatçısı olarak adını 
duyurmayı başardı. Nilgün Ha-
nım’ın “Özgür Ataşehir’de bizden 
fazla tanınıyor. Bir sanat evi var, 
Cumartesi akşamları sahne alıyor. 
Atilla her Cumartesi o sahnenin 
karşısındaki masada yerini alıyor 
ve oğlunu hep dinliyor” diyor.

Her ikisi de çocuklarının 
meslekleri konusunda hiç baskı 
yapmadığını anlatıyor. Atilla Bey, 
“Doktor, mühendis, avukat olsun 
demedik. Ben harp okulu komu-
tanıyken Özgür, harp okulunun 
arazisinin içindeki okula gidiyor-
du. O kadar o ortamın içinde 
olmasına rağmen hiç aklının kö-
şesinden subay olmak geçmedi. 
Ben isterdim gerçi. Ama annesi 
istemezdi. Gelini onun çektiğini 
çekmesin diye istemezdi.”

Kıyat çiftinin kızları Özlem 
ise yaşam koçluğunu yapıyor. Bu 
alanda ABD’de çok iyi bir eğitim 
aldı. Daha sonra İspanya’da yaşam 
koçu yetiştirmek üzere eğitici oldu. 
Atilla Bey, ‘Özlemini’ anlatıyor:

“Özlem dokuz yaşındayken 
üç yıl Belçika’da okudu. Fransız-
ca öğrenmişti, dönünce girdiği 
sınavla Galatarasay Lisesi’ni 
kazandı. Herkes şaşırdı; hasta Fe-
nerbahçeli Atilla Kıyat’ın kızı Ga-
latasaray Lisesi’ne nasıl gidebilir? 
Onlara dedim ki, bir görevimiz de 

Galatasaray Lisesi’ndeki Fenerli-
lerin sayısını artırmak (gülüyor). 
Kızım bunu başardı. 42 kişiydiler, 
sınıfta 18 Fenerli vardı.”

Atilla Bey, bütün yaşamı 
süresince eşi, çocukları ve Deniz 
Kuvvetleri sayesinde arkasında hiç 
‘keşke’ bırakmadığını anlatıyor. 
Ama eskiden ailesini hep ikinci 
plana attığından da bahsediyor: 
“Bir geminin komutanıysanız ön-
celiğiniz gemi oluyor. Çok büyük 
şirketin başındaysanız, ki 15 sene 
öyleydim, o zaman işçiler, şirketin 
sorunları evdeki sorunların önünde 
geliyor. O bakımdan çalışma ve 
sosyal hayata yönelik bir keşkem 
kalmadı. Tek keşkem şu olabilir; 
aileme daha fazla vakit ayırabilir-
dim. Ama şunu ölçemem. Acaba 
onlara çok vakit ayırsaydım bugün 
toplumda bilinen, sevilen, sayılan 
Atilla Kıyat olur muydum, olamaz 
mıydım? Onlara ve kendime daha 
fazla vakit ayırsaydım hiç alakasız 
bir asker olarak Türkiye’nin değil 
dünyanın ilk beşine giren jean 
kumaşı üreticisi bir firmanın genel 
müdürü olabilir miydim ve bunu 
15 yıl devam ettirebilir miydim? 
Yaşamadan bunları bilmek müm-
kün değil. Bundan sonra mümkün 
olduğu kadar karıma, çocuklarıma, 
iki torunuma vakit ayırmak istiyo-
rum. En büyük borcumuz sağlıklı 
olmak. Ölüm korkulacak bir şey 
değil. Öldüğünde keşke’ler filan 
yok. Ölen için her şey bitiyor ama 
geride kalanlara keşke dedirtme-
mek önemli.”

Bir yıl sonra 50 yılı devirecek 
evliliklerinin sırrının sevgi ve saygı 
olduğunu düşünüyor Nilgün Ha-
nım: “Bunca yıl beraberiz, birbi-
rimize kötü sözümüz olmamıştır. 
Birbirimize çok kızmışızdır ama 
birimiz mutlaka susmuştur. İki kişi 
aynı anda bağırmamalı.”

Atilla Bey de evliliğin çok 
kutsal bir müessese olduğuna 
ve sarsıntılar geçirse de uğrun-
da mücadele etmek gerektiğine 
inanıyor. Yıllarca bunun bilinciyle 
hareket ettiğini söylüyor.

 2016 
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76 yaşındaki 
ressam Fehim 

İbrahimhakkıoğlu, 
hayatını çakıl taşlarına 

adayan biri. Tam 54 
yıldır çakıl taşlarıyla 

resimler yapıyor. 
Sanatının eşi ve 

benzeri olmadığını 
söylüyor. Ataşehir’de 

çalışmalarını sürdüren 
ressamın atölyesinde 

kova kova taş var. 
Duvarları çakıl 

taşlarıyla resmettiği 
tablolar süslüyor. 

“Hayatım çakıl 
taşlarının peşinde geçti” 
diyen İbrahimhakkıoğlu, 
yaptığı işin inceliklerini 

dergimize anlattı. 

 RESSAM 
FEHİM İBRAHİMHAKKIOĞLU

ÇAKIL TAŞLARINA 
ADANAN HAYAT

Yarım asırdan uzun bir 
süredir aynı işi yapan 76 
yaşındaki Fehim İbra-

himhakkıoğlu, “Birisi mesleğimi 
sorduğunda resme boya yeri-
ne çakıltaşı koyan sanatçıyım 
diyorum. Dünyada bunu ilk ben 
yaptım” diyor. 

İbrahimhakkıoğlu, Erzurumlu 
bir ailenin dört çocuğundan biri. 
Babası öğretmendi. Öğretmen-
likten sonra birçok yerde devlet 
memurluğu yaptı. Hem şair hem 
hattat hem de çok güzel sesi olan 
bir insandı. İbrahimhakkıoğlu, 
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Çakıl taşı deyip geçme
İbrahimhakkıoğlu’nun atölyesinde onlarca değişik 
tür taş var. “Bir taşı bulmak için şehirden şehre 
koştuğum oldu” diyen usta ressam, kullana-
bileceği çakıl taşlarının mercimekten küçük, fasul-
yeden büyük olmaması gerektiğini söylüyor.

“Belki de sanatçılığım babamdan 
kalmadır, bilemiyorum” diyor. Zira 
ilkokul yıllarından hemen önce ba-
basının boyalarını kullanarak aşık 
kemiklerini boyadığından bahse-
diyor. Ev kadını olan annesi ileri 
görüşlü bir kadınmış, onun resme 
meraklı olduğunu fark ettiğinde 
gerekli desteği hep sunmuş: “Ben 
okulda tuval yapmak için uğra-
şırken annem evdeki çarşafları 
verirdi. O çarşafları tuval olarak 
çok kullandım.”

Köy Enstitüsü mezunu olan 
İbrahimhakkıoğlu, heykeltıraş 
hocası Prof. Dr. Burhan Alkar 
sayesinde her gün iki saat insan 
deseni çizerek çalışmaya başladı-
ğını anlatıyor. İbrahimhakkıoğlu, 
resme başlarken hocasının verdiği 
bir tavsiyeyi aklından hiç çıkar-
mıyor: Sakın kimsenin kopyası 
olmayın. Devamlı araştırın ve bir 
şeyler katın. O zaman kendinizi 
anlatabilirsiniz! “Ben de bir sürü 
denemeler yaptım. Mesela o 
zamanlar resmi dairede çalışı-
yordum. Oranın hurda demirleri 
vardı. O parçaları toplayıp soyut 
heykeller yaptım. Tercan’da 
oyulabilen taşlar vardı. Onlarla 
heykeller yaptım. Seramik, çamur 

bir sürü denemelerim oldu. Çakıl 
taşlarıyla resim yapma tutkumun 
başlangıcı ise 20’li yaşlarıma denk 
geliyor. Erzurum’dan Trabzon’a 
gittiğim bir gün, deniz kıyısında 
çakıl taşlarının renk cümbüşünü 
gördüm, büyülenmiş gibi baktığı-
mı hatırlıyorum. Hepsini topladım. 
1963’teki Varto depremini anlatan 
yağlı boya resmin üzerinde çakıl 
taşlarıyla ilk denememi yaptım.”

Ressamın bu denemesi es-

tetik anlayışında öyle bir kırılma 
yaratmış ki, sonraki ömrü çakıl 
taşlarının peşinde geçmiş: “Kendi 
kendime neden bunları resimde 
kullanmayayım, dedim. O resmi 
geceli gündüzlü çalışarak bitirdim. 
O an müthiş bir güzellik ortaya 
çıktı. Gece yaptığım tabloyu 
sabah görünce o heyecanla beş 
kilometre koştum. O koşuş hâlâ 
devam ediyor.” 

Çakıl taşlarını anlatırken sanki 
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olmayın. Devamlı araştırın ve bir 
şeyler katın. O zaman kendinizi 
anlatabilirsiniz! “Ben de bir sürü 
denemeler yaptım. Mesela o 
zamanlar resmi dairede çalışı-
yordum. Oranın hurda demirleri 
vardı. O parçaları toplayıp soyut 
heykeller yaptım. Tercan’da 
oyulabilen taşlar vardı. Onlarla 
heykeller yaptım. Seramik, çamur 

bir sürü denemelerim oldu. Çakıl 
taşlarıyla resim yapma tutkumun 
başlangıcı ise 20’li yaşlarıma denk 
geliyor. Erzurum’dan Trabzon’a 
gittiğim bir gün, deniz kıyısında 
çakıl taşlarının renk cümbüşünü 
gördüm, büyülenmiş gibi baktığı-
mı hatırlıyorum. Hepsini topladım. 
1963’teki Varto depremini anlatan 
yağlı boya resmin üzerinde çakıl 
taşlarıyla ilk denememi yaptım.”

Ressamın bu denemesi es-

tetik anlayışında öyle bir kırılma 
yaratmış ki, sonraki ömrü çakıl 
taşlarının peşinde geçmiş: “Kendi 
kendime neden bunları resimde 
kullanmayayım, dedim. O resmi 
geceli gündüzlü çalışarak bitirdim. 
O an müthiş bir güzellik ortaya 
çıktı. Gece yaptığım tabloyu 
sabah görünce o heyecanla beş 
kilometre koştum. O koşuş hâlâ 
devam ediyor.” 

Çakıl taşlarını anlatırken sanki 
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mücevherlerinden söz ediyor. Bir 
süre sonra çakıl taşları yetmeme-
ye başlamış ona. Erzurum’da Aras 
Nehri’nden çakıl taşları getirmiş; 
kahverengi, gri, beyaz taşlar... 
Resimlerinde 50 renk tonu kullan-
mış ama tek bir rengi bulamamış: 
Kırmızı. Böylece seyahat arzusu 
ortaya çıkmış: “Hep aradım kırmı-
zı taşı ama bulamadım! Bazen bir 
tuvalde bir yer kalır, o taşı bek-
lerim aylarca. Bir taşı bulmak için 
şehirden şehre koştuğum oldu. 
Tablo bitse de resimde yerini bek-
leyen bir çakıl taşı varsa yeniden 
sökerim taşı hatta tüm taşları ve 
o taşı yerine koyarım. Çünkü çakıl 
taşları kainatın manası” diyor. 
Eş dost da zamanla çakıl taşları 
toplayıp getirmeye başlamış ona: 
“Şeker yerine taş hediye eden-
lerim çok oldu” deyip gülüyor. 
Biz de “Hangi taş yarar, hangi taş 
yaramaz? diye soruyoruz. Hemen 
cevap veriyor: “Yuvarlak olmaya-
cak, yassı olacak. Mercimekten 
küçük fasulyeden büyük olmaya-
cak” diyor.

İbrahimhakkıoğlu, taşları hiçbir 
işlemden geçirmeden kullanıyor. 
“Taşlardan resim mi olur” diyen 
de çok olmuş ona. Sergiler açma-
ya başlayınca taşların cazibesine 
yadırgayanlardan bazıları da 
kapılmış. O, insanla çakıl taşları 
arasında büyük bir bağın oluğuna 
inanıyor: “Çakıl taşını ya avu-
cunuza alır oynarsınız ya deniz 

Çöpten alınıp kahvehaneye 
asılan tablo

*35 yaşında bir kızım var. 
Birden bire bu işe merak 

saldı. Gayet de başarılı. Sanırım 
benden sonra o bu işi devam 
ettirecek.

*Yağlı boya tablo benim için 
çok kolay. Sıcağı soğuğu, de-

rinliği, perspektifi bilen biriyim. 
Resme hayat vermek benim 
işim. Bir ressam arkadaşım var-
dı. ‘Rubens atların damarlarını 
bile gösterirdi canlı görünsün 
diye ama seninki öyle değil. Da-
marı göstermiyorsun ama canlı 
gösteriyorsun’ derdi.

*Herkesin beğendiği bir 
tablom vardı. Ama bir türlü 

benim içime sinmiyordu. Par-
çalayıp çöpe attım. Mahalledeki 
kahvehane sahibi çöpten alıp, 
birleştirip duvarına asmış. Bir 
gün çay içmek için o kahve-
haneye girdim, şaşırıp kaldım. 
Bir şey de diyemedim, orada 
duvarda kaldı o tablo.

kenarındaysanız illa ki denizde 
sektirmeye çalışırsınız. Çakıl taşı 
insanı kendine çeker. Sıkıntılı 
zamanlarınızda sıkıntılarından 
kurtulursunuz” diyor 

İbrahimhakkıoğlu, 54 yılda 

yaptığı tabloların sayısını bile ha-
tırlamıyor. İlk sergisini Erzurum’da 
açan ressamın dünyanın belli 
başlı müzelerinde ve özel kolek-
siyonlarda tabloları bulunuyor. 
Dünya liderlerinin portrelerini de 
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söyleyen İbrahimhakkıoğlu, hem atölyesindeki 
çalışmaları sürdürüyor hem de çeşitli kuruluşlarda 

öğrencilere ders vermeye devam ediyor.

tabloyu aşağı yukarı iki-üç ayda 
tamamlıyor. Ancak, bir resmin 
atölyede bir-iki yıl kalması ha-
linde daha da güzelleşeceğini 
söylüyor: “Önce çiziyorum, sonra 
boyuyorum, en son taşları yer-
leştiriyorum. Atölyede gözümün 
önünde uzunca bir süre durursa 
başka eksiklikleri görüyorum veya 
eklemeler yapıyorum. O iş daha 
güzel oluyor.”

Peki çakıl taşından yapılan bir 
tablo kaç liraya satılıyor? Bunu 
biz de merak ediyoruz. Yanıtını 
İbrahimhakkıoğlu veriyor: “Maddi 
olarak resmime ne kadar istedi-
ğimi sorduklarında kızarıp bozarı-
yorum. Biraz zor oluyor. 3 bin 500 
TL’den 20 bine kadar değiştiğini 
söyleyebilirim.”

ki makasçıların kaldığı o son 
vagona biner, oradan Erzurum’a 
bakardım. Bu yaşıma geldim ne 
trenden ne de atlardan vazgeç-
tim.” 

İbrahimhakkıoğlu, çakıl taşla-
rından resim yapmanın inceliğinin 
‘sabır’ olduğunu düşünüyor: “Bir 
de ticari gaye gütmeyeceksiniz. 
Güderseniz iş bozuk olur. Bir işi 
sanat için yapacaksınız ve sanatı 
da halk için yapacaksınız. Ben 
bir ara soyut resimler de yaptım. 
Ama soyut resmi anlayan dar 
bir kesim var. Halka hitap etmek 
daha güzel. Yabancılar gelip 
resimlere bakıp boynuma sarılı-
yorlar, ağlıyorlar. Kiminin tüyleri 
diken diken oluyor” diyor.

Usta ressam çakıl taşlarıyla bir 

yapmış. Tayland kralı ve kraliçesin-
den Libya lideri Kaddafi’ye; ABD 
Başkanı Obama’dan Rusya lideri 
Putin’e kadar birçok önemli ismi 
tablolarına taşımış. Başkalarının 
da kendisini gördükten sonra çakıl 
taşından resim yapmaya başladı-
ğını söyleyen sanatçı, hem atölye-
sindeki çalışmaları sürdürüyor hem 
de çeşitli kuruluşlarda öğrencilere 
ders vermeye devam ediyor. Her 
bir küçük taşın renginin bambaşka 
tonlarda olduğunu söyleyen İbra-
himhakkıoğlu şöyle devam ediyor: 
“Bir çakıl taşını siz beyaz olarak 
görürsünüz ama ben onu bambaş-
ka tonlarda bulurum. Yetiştirdiğim 
öğrencilerime acele etmemelerini 
söylerim hep. Öğrencilerimden 
bir tanesi dedi ki ‘Hocam eşimin 
portresini yapacağım’. Ben de 
ona ‘Yaparsan aranız açılır’ dedim. 
Yaptı, Karagöz’e benzetmiş!”

Atölyesinde birkaç Atatürk 
portresi var. Çakıl taşından Ata-
türk portresi yapmanın zor oldu-
ğunu anlatan usta ressam, bunun 
için önce Atatürk’ün anlaşılması 
gerektiğini söylüyor: “Çakıl taşla-
rından Atatürk portresi yapmak o 
kadar kolay bir iş değil. Üç sene 
önce Atatürk sergimi Ataşehir Be-
lediyesi açmıştı. O sergiyi hazır-
lamak o kadar zordu ki… Atatürk 
ile ilgili onlarca film izledim, kitap 
okudum bir yıl boyunca… Sonra 
oturup çakıl taşlarından Atatürk 
portreleri yaptım.”

Sanatçı, özellikle doğa resim-
leri yapmayı çok seviyor. Trenler 
ve atlar da ilgisini çekiyor: “Ben 
Erzurum ve çevresinde çok 
vakit harcadım. Çocukken oyun 
alanımız hep tren istasyonuydu. 
Yolculara su satarak başladık tren 
sevdasına. Öğretmen okulunday-
ken de gidip ekmek arası peynir, 
yeşil soğan koyar, istasyona 
giderdim. Trenin en arkasında-
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daha güzel. Yabancılar gelip 
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yorlar, ağlıyorlar. Kiminin tüyleri 
diken diken oluyor” diyor.
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öğrencilerime acele etmemelerini 
söylerim hep. Öğrencilerimden 
bir tanesi dedi ki ‘Hocam eşimin 
portresini yapacağım’. Ben de 
ona ‘Yaparsan aranız açılır’ dedim. 
Yaptı, Karagöz’e benzetmiş!”

Atölyesinde birkaç Atatürk 
portresi var. Çakıl taşından Ata-
türk portresi yapmanın zor oldu-
ğunu anlatan usta ressam, bunun 
için önce Atatürk’ün anlaşılması 
gerektiğini söylüyor: “Çakıl taşla-
rından Atatürk portresi yapmak o 
kadar kolay bir iş değil. Üç sene 
önce Atatürk sergimi Ataşehir Be-
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lamak o kadar zordu ki… Atatürk 
ile ilgili onlarca film izledim, kitap 
okudum bir yıl boyunca… Sonra 
oturup çakıl taşlarından Atatürk 
portreleri yaptım.”

Sanatçı, özellikle doğa resim-
leri yapmayı çok seviyor. Trenler 
ve atlar da ilgisini çekiyor: “Ben 
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Hem içimizi ısıtıyor
hem tedavi ediyor

hissetmek istiyorsanız C vitamini 
ve diğer antioksidanlar yönün-
den zengin çaylar seçebi-
lirsiniz. İşte en popüler kış 
çaylarından bazıları:

Ihlamur: Yemeklerden 
sonra siyah çay ya da kahve 
içme alışkanlığınız varsa bun-
ların yerine ıhlamur çayı içerek 
hem sindirim sisteminizin daha iyi 
çalışmasını hem de ruhsal olarak 
rahatlama sağlayabilirsiniz. Grip, 
nezle ve boğaz ağrıları başta ol-
mak üzere birçok kış rahatsızlığı-
na iyi gelen ıhlamur, tüm dünyada 
yüzyıllardır tedavi edici olarak 
kullanılıyor.

Adaçayı: Adaçayı, zararlı toksin-
lerin vücuttan atılmasını sağlar ve 
karaciğeri temizler. Hafıza güç-

Özellikle kış aylarının soğuğunda rahatlatıcı, sıcak bir bitki 
çayından daha keyif verici başka bir şey bulmak zor. Sadece 
ısınmak, boğazınızı yumuşatmak için değil; grip, nezle gibi 
bulaşıcı kış hastalıklarına karşı korunmak, sindirim sorunlarını 
engellemek için de bu çayları tüketebilirsiniz. 

ne kadar çok bekletirseniz, siyah 
çayda olduğu gibi, o kadar çok 
demlenir ve tadı acılaşır. Birkaç 
denemeden sonra kendi ağız 
tadınıza uygun demleme süresini 
belirleyebilirsiniz. Farklı bir tat 
vermek için limon, acılığını almak 
için bal kullanabilirsiniz.

Ancak “azı karar, çoğu zarar” 
sözüne sadık kalarak bu çayları 
tüketirken aşırıya kaçmamalı ve 
bazı yan etkilerinin olabileceğini 
unutmamalısınız. Ayrıca düzenli 
ilaç kullanıyorsanız bitki çaylarını 
günlük yaşantınıza eklemeden 
önce doktorunuza danışmalısınız.

Peki hangi çayı seçmek gereki-
yor? Eğer sindirim sistemi sorun-
ları, yemeklerden sonra şişkinlik 

çekiyorsanız buna göre 
çaylar, gripseniz ve 
kendinizi daha dinç 
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Bitkisel çayları hazırlamak için 
iki seçeneğiniz var. Birincisi, 
çeşitli çay markalarının sa-

tışını yaptığı, çoğunlukla karışım 
çay yapraklarını içeren hazır poşet 
çaylardan kullanmak. İkincisi ise 
aktarlardan ya da marketlerden 
alabileceğiniz, hatta vaktiniz varsa 
kendiniz toplayıp kurutacağınız 
bitkilerle evde kendi çayınızı ken-
diniz hazırlamak. İkinci yöntem 
biraz daha vakit almakla birlikte 
hem daha ucuza mal olur hem de 
çayınızı istediğiniz gibi, dilediğiniz 
karışımlarla hazırlayabilirsiniz. 

Bitkisel çay hazırlarken hangi 
bitki olursa olsun demlenme süre-
si ortalama 5-15 dakika arasında 
olmalıdır. Bitkiyi kaynamış suda 
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Hem içimizi ısıtıyor
hem tedavi ediyor

lendirici ve beyin fonksi-
yonlarını geliştirici etkisi de olan 
adaçayı, boğaz ağrılarını hafiflet-
mek için de tavsiye ediliyor.

Nane çayı: Gaz ve şişkinliği alan, 
genellikle sindirime yardımcı ol-
mak için kullanılan nane çayı mide 
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ve uykudan bir saat önce içildi-
ğinde uykuya geçişi kolaylaştırır.  

Karahindiba çayı: Karahindi-
ba çayı karaciğeri temizler ve 
safra atımını arttırarak sindirime 
yardımcı olur. Kanı ve vücudu te-
mizlerken ishal gibi rahatsızlıkları 
da hafifletir.

Kuşburnu çayı: Cilt sağlığını 
korumak ve bağışıklık sistemini 
güçlendirmek için gerekli olan C 
vitamini için çok iyi bir kaynaktır. 
Soğuk algınlığının daha çabuk 
geçmesini sağlar ve diğer bulaşıcı 
hastalıklara karşı direnci artırır. 
İdrar söktürücü olarak idrar yolu 
hastalıklarının tedavisinde de 
yardımcı olarak kullanılabilir. 

bulantısını geçirmek ve terlemeyi 
arttırarak ateş düşürmek için 
kullanılabilir. 

Zencefil çayı: Sindirime yardımcı 
olmak, mide bulantısı ve kus-

maya karşı kullanabile-
ceğiniz bir diğer çay 
da zencefil çayıdır. 
Grip, nezle gibi 
hastalıklara karşı 
bağışıklık sistemini 
güçlendirir. 3-4 
santim büyüklü-
ğünde, kabuğu 

soyulmuş zencefili 
çok ince dilimleyerek 

kaynamış suya atıp 10-15 
dakika bekletmek çayınızı hazır-
lamak için yeterli olacaktır. 
Papatya çayı: Yoğun bir iş gü-

nünden sonra evinizin rahat-
lığında bir bardak papatya 
çayı içmek tüm stresinizi 
alacaktır. Sakinleştirici 

özelliğinin yanı sıra boğaz 
ağrısını hafifletir, öksürüğü alır 

ve ağız içinde oluşan iltihaplan-
malara iyi gelir. 

Melisa çayı: Yorgun, mutsuz ve 
hoşnutsuz hissediyorsanız ken-
dinizi daha iyi hissetmek için bir 
bardak melisa çayı içebilirsiniz. Bu 
çay ayrıca konsantrasyonu arttırır 

Demleme süresine dikkat
Bitkisel çay hazırlarken hangi bitki olursa olsun 
demlenme süresi ortalama 5-15 dakika arasında 
olmalıdır. Bitkiyi kaynamış suda ne kadar çok 
bekletirseniz, siyah çayda olduğu gibi, o kadar 
çok demlenir ve tadı acılaşır.

KARIŞIK KIŞ 
ÇAYI TARİFİ

İkişer çorba kaşığı ıhlamur, 
papatya, adaçayı, üç dilim 

zencefil, beşer adet karanfil ve 
tane karabiber, bir adet kabuk 
tarçın, bir tutam kekik ve orta 
boy bir elmanın kalın soyul-
muş kabuğunu en az yarım lit-
re sıvı alabilecek bir cam veya 
porselen demliğe koyun. Üze-
rine beş su bardağı kaynar su 
ilâve edip 10-15 dakika kadar 
çay gibi demleyin. Daha sonra 
süzüp için. Göğüs yumuşatıcı, 
balgam söktürücü ve rahatlatı-
cı olarak kullanabileceğiniz bu 
çaya bal da ilave edebilirsiniz. 
Ancak bal eklerken suyun kay-
nar olmamasına dikkat edin; 
çünkü kaynar su balın içindeki 
faydalı bakterileri yok eder, 
hatta balı zararlı hale getirir.
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Şeker hastalığını
önlemenin yolları

ise genetik zeminde ve genellikle 
obezite ya da fiziksel aktivite ek-
sikliğine bağlı olarak görülmekte-
dir. Hastalığın temelinde genetik 
olarak yatkın kişilerde yaşam tarzı 
ile tetiklenen insulin direnci ve 
zamanla insulin salgısının azal-
ması söz konusudur. Hastalığın 
sık ve bol miktarda idrara çıkma, 
aşırı acıkma hissi, kilo kaybı, 
aşırı susama, yorgunluk, bulanık 
görme, deride kuruma ve kaşıntı, 
yaraların geç iyileşmesi, ellerde 
ve ayaklarda uyuşma, yanma gibi 
belirtileri mevcuttur. Tip 2 diya-
bet genellikle 40 yaşından sonra 
ortaya çıkar, yaş arttıkça görülme 
sıklığı artar.

Diyabet önlenebilir mi?
Riskli olan ya da tokluk kan şekeri 
ile gizli şekeri olduğu saptanan 
kişiler, ilaç kullanmadan diya-
betin gelişini geciktire-
bilir ya da ön-
leyebilir. 

Dünyada ölüme yol açan hastalıklar içinde beşinci sırada olan 
diyabet ya da şeker hastalığı, sağlık harcamalarının yüzde 13’ünü 
tüketiyor. Türkiye’de de giderek artan bir sağlık sorunu haline 
gelen diyabetle ilgili sorularımızı Türkan Saylan Tıp Merkezi’nden 
İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Kenan Kopuz’a yönelttik.

Diyabet, günümüzün en 
önemli sağlık problem-
lerinden biri. Ülkemizde 

yedi milyondan fazla diyabet 
hastası olduğu tahmin ediliyor. 
Diyabetin yalnızca genetik faktör-
ler sonucu ortaya çıktığına dair 
yaygın bir yanlış bir inanış olsa da 
yaşam tarzı değişiklikleriyle diya-
beti engellemek, geciktirmek ya 
da kontrol altında tutmak müm-
kün. Diyabetle ilgili sorularımızı 
Ataşehir Belediyesi Türkan Saylan 
Tıp Merkezi’nden İç Hastalıkları 
Uzmanı Doktor Kenan Kopuz 
yanıtladı.

Diyabet nasıl ortaya çıkar ve 
belirtileri nelerdir?
Diyabet, pankreasımızdan salgıla-
nan insülin hormonunun eksikliği  

veya etkisizliği sonucu oluşan, 
ömür boyu süren bir hasta-

lıktır. Tip 1 diyabet, genetik 
olarak yatkın kişilerde vü-

cudu virüslere ve bakteri-
lere karşı koruyan doğal 
savunma sisteminin, 
pankreasta insülin ya-
pan hücreleri tahrip 
etmeye başlamasıy-
la oluşur, genellikle 
30 yaşından önce 
başlar. Buna neyin 
sebep olduğu 
henüz kesin 
olarak bilinmiyor. 

Tip 2 diyabet 

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor 
Kenan Kopuz
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Uygun bir beslenme programı 
ile ideal kiloya dönmek, dengeli 
ve yeterli beslenmeyi alışkanlık 
haline getirmek ve bu amaçla 
kan şekerinin kontrol edilemeye-
cek duruma gelmesini önlemek 
için, karbonhidrat tüketiminin 
sınırlandırılması gerekir. İnsülin 
salgısını tetikleyecek, hızlı emilen 
karbonhidratlı gıdalardan, yani 
şekerleme, meyve, simit, beyaz 
ekmek ve benzerlerinden kesin-
likle kaçınılmalıdır. Ara öğünler 
glisemik indeksi düşük ve emilimi 
yavaş gıdalardan (kepek, çavdar, 
yulaf, tam buğday ekmeği gibi) 
hazırlanmalıdır. Ana öğünlerde 
ise, aşırı yağlı ve kolesterolü yük-
selten gıdalar tüketilmemelidir. 

Düzenli bir egzersiz planı 
yapılmalıdır. Sportif 

faaliyetler 

1
ŞEKER HASTALIĞININ

EVRELERİ

4

2

3
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Kan şekeri 
düşüklüğü evresi
Ailesinde şeker hastalığı olan 
kişilerde hastalık ortaya çık-
madan üç-dört yıl önce yemek 
sonrası kan şekerinde düşmeler 
olmaya başlar.

Tokluk kan şekerinde 
yükselme
Tokluk kan şekerinin 140 ile 
199 mg/dl arasında olması 
durumudur. Bu hastaların 
yüzde 30’unda 10 yıl içinde 
şeker hastalığı gelişir. 

Aşikar Şeker Hastalığı
Şeker hastalığı ortaya çıktıktan 
sonraki evrede açlık kan şekeri 
126 mg/dl’den, tokluk kan 
şekeri ise 200mg/dl’den daha 
yüksektir

Açlık kan şekerinde 
bozukluk
Açlık kan şekerinin 90 ile 126 
mg/dl arasında olmasıdır. Bu 
kişilerin açlık kan şekerinde 
bozukluk görülürken tokluk 
kan şekeri normaldir.

ve diyet tedavisine rağmen kan 
şekeri hala yüksek seyrediyorsa 
şeker düşürücü hapların kullanıl-
ması gerekir. Bununla da sonuç 
alınamadığı durumlarda ise insülin 
tedavisine başlanır. 

Türkiye’de diyabetin görülme 
sıklığında geçmiş yıllarla günü-
müz arasında çok fark var mı?

Türk erişkin toplumunda diya-
bet sıklığının yüzde 13.7’ye ulaş-
tığı görülüyor. Yapılan çalışmalara 
göre ülkemizde diyabetin artış 
hızı yüzde 6,7. Bu rakam, diyabet-
li sayısının 10 yılda ikiye katlan-
ması ve yılda 350 bin yeni diya-
betlinin ortaya çıkması anlamına 
geliyor. Bugün ülkemizde yaklaşık 
yedi milyon civarında şeker hasta-
sı olduğu tahmin ediliyor.

kişinin özelliklerine göre değer-
lendirilmelidir. Şeker hastalığın-
dan korunmak için, beslenme 
kadar önemli bir yere sahip olan 
düzenli egzersiz sağlığın korun-
masında da etkilidir. Yapılan çalış-
malar  diyabetin yalnızca sağlıklı 
yaşam tarzı değişiklikleriyle yüzde 
44-58 oranında önlenebileceğini 
veya geciktirilebileceğini göster-
miştir. Aslında çok erken yaşlarda 
diyabete karşı önlem alınabilir. 
Çocukluk çağında abur cubur 
beslenmeden kaçınmak, aşırı kilo 
alımının engellenmesi ve çocuğun 
spor yapma alışkanlığı edinmesi-
ne çalışılmalıdır.

“Gizli şeker” nasıl saptanıyor? 
Tıbbi olarak pre-diyabet deni-
len “gizli şeker”, diyabet öncesi 
anlamına gelir. Yani aslında şeker 
hastalığının bir türü olmayıp has-
talığın başlangıç aşamasını ifade 
etmektedir. Gizli şekerin, şeker 
hastalığına  dönüşmemesi için 
bu kişilerin kilo vermesi, sağlıklı 
beslenmesi ve bunların yetersiz 
kaldığı durumda bazı ilaçlar kul-
lanılması gerekir. Çalışmalar gizli 
şekeri olan kişilerde 10 yıl içinde 
diyabet gelişme riskinin çok yük-
sek olduğunu göstermiştir.

Diyabet hastalarına ne tür bir 
tedavi uygulanıyor?
Tip 1 diyabet tedavisinde kul-
lanılacak tek ilaç insülindir. Tüm 
diyabetiklerin yüzde 90’ından 
fazlasını oluşturan Tip 2 diyabet-
lilerde ise tedavinin başlangıcı, 
yaşam tarzı değişikliği dediğimiz 
beslenme alışkanlığını düzeltmek, 
karbonhidrat ve şekerli gıdalar-
dan kaçınmak, fiziksel aktivite ile 
uygun kilo seviyesine gelmektir. 
Diyabet tedavisinde egzersiz 

İyi beslenme ve egzersiz
Diyabet riski olan kişilerin her şeyden önce 
doğru beslenmesi, örneğin şekerleme, meyve, 
simit, beyaz ekmek ve benzerlerinden kaçın-
ması gerekiyor. Kepek, çavdar, yulaf ve tam 
buğday ekmeği ise tavsiye edilen gıdalardan.
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da hayvanın direncini düşürür. 
Yapılan aşının hayvanda istenilen 
koruyucu özelliklere ulaşabil-
mesi için bağışıklık düzeyinin 
yüksek olması, yani sağlıklı ve 
parazitten arındırılmış olması 
gereklidir. 

Aşılama programına ne zaman 
başlamak gerekiyor?
Altı haftalıktan itibaren parazit 
uygulaması, bir hafta sonra da 
temel aşılama takvimine baş-
lanması gerekir. Kediler için 
temel aşı, karma aşıdır. Kediler-
de ölümcül sonuçları olabilen 

Evcil hayvan sahibi olmak, onlara sıcak, konforlu, sağlıklı 
ve kaliteli bir yaşam sağlamak demektir. Bunun ilk adımı da 
hayvanların aşılarını ihmal etmemekten geçiyor. Aşılama ilgili 
sorularımızı Ataşehir Animalist Veteriner Kliniği’nden Veteriner 
Hekim Ersin Ersoy yanıtladı.

Bir yavru kedinin ilk aşıları 
nelerdir?
Yavru hayvanların aşılanması, 
hayvanda hayati riskleri önlen-
mesi açısından en kritik dönem-
dir. Bu nedenle ayrı bir önemi 
vardır. Bütün aşı programları 
öncelikle parazit mücadelesi ile 
başlamalıdır. Kedi ve köpekte 
anne sütü ile geçebilen parazit-
ler olduğu için başka bir hay-
vanla bir araya gelmemiş, evde 
doğmuş bir yavruda dahi bağır-
sak parazitleri görülebilir ve bu 

AYŞEGÜL KAPAR “gençlik hastalığı” çok sık gö-
rülür. Karma aşı bunu önlemek 
için uygulanır. Anneden gelen 
antikorlar da mevcut olduğu için 
yavru hayvanlarda karma aşı iki 
hatta üç doz olarak uygulanır. 
Karma aşı dışında lösemi aşısı 
özellikle sokakla teması olan 
kedilerde önem arz eder. Kuduz 
aşısı tek doz olarak uygulanır ve 
dört aylıktan sonra yapılması uy-
gun olur. Aynı aşının tekrarı için 
üç haftalık bir süre gereklidir ve 
iki aşı uygulaması arasında en az 
bir haftalık bir boşluk bırakılma-
lıdır.
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Aynı soruyu köpekler için 
soralım. Köpekler ne zaman ilk 
aşılarını olmalılar?
Köpekte de kedi gibi önce pa-
razit uygulaması ile başlanır ve 
ardından kanlı ishal ve gençlik 
hastalığını önleme amaçlı puppy 
dp aşısıyla devam edilir. Aşıla-
ma programı hayvanın yaşadığı 
ortama göre hastalık risklerine 
göre düzenlenir. Çiftlik gibi 
hastalık bulaşma riski yüksek 
ortamlarda bulunan köpeklerle 
apartman dairesinde yaşayan 
köpeklerin aşı programı çok 
farklıdır. Ya da örneğin köpek 
barınakları, hayvan pansiyonları 
hastalıkların bulaşması açısından 
riski yüksek yerlerdir. Bu gibi 

yerlere giden köpeklere aşıların 
tekrarlanması gerekebilir. Ama 
tek başına bir fabrikada yaşayan 
bir köpeğin sadece yıllık karma 
ve kuduz aşılarının tekrarlan-
ması yeterlidir. Tüm köpeklere 
uygulanan aşıları karma, bronc-
hine, corona, lyme, kuduz aşıları 
olarak sıralayabiliriz. Elbette  bu 
aşılar veteriner hekimin öngör-
düğü bir program dahilinde 
yapılır. 

Aşılama neden bu kadar 
önemli?
Aşılar viral hastalıklara kar-
şı yapılır ve bu hastalıklardan 
aşıyla korunmak tedaviden daha 
basit ve ekonomik bir yoldur. 

Bu nedenle her hayvana, yaşam 
alanına uygun aşılama programı 
oluşturulması gerekir. Parazit 
uygulamaları aşı değildir ve ilaç 
uygulandıktan sonra iç parazitlere 
karşı koruyuculuğu yoktur. Parazit 
uygulaması yapıldıktan sonra 
hayvanın parazit yumurtası alma 
riski göze alınarak hesaplanır. 
Sokak hayvanı popülasyonu fazla 
olduğu için bulaşma riski fazladır 
ve en az iki ayda bir tekrarlanması 
gerekir.  Aşı programları hayvanın 
dışarı çıkma durumuna ve yaşına 
göre de değişir. Bebeklik aşıları 
tamamlandıktan sonra evden çık-
mayan kedilerde kuduz ve lösemi 
aşısı iki-üç senede bir tekrarlansa 
yeterlidir. 

KEDİLERDE

 ENZOOTİK KORİZA:  
Belirtileri gözyaşı ve burun akıntısı 
ile aksırıktır. Kedilerin en önemli 
bulaşıcı solunum sistemi hastalığıdır.

KLAMİDİA ENFEKSİYONU: 
Belirtileri, burun ve gözyaşı akıntısı, 
gözkapaklarında şişlik, solunum 
güçlüğü, sarı-yeşil ishal ve sinirsel 
bozukluklardır. Bulaşıcıdır.

 ENFEKSİYÖZ PERİTONİTİ:  
Genelde karın boşluğunda sıvı to-
planması, halsizlik ve lenfopeni gibi 
belirtileri vardır.

 KEDİ LÖSEMİSİ:  
Lenf bezlerinde tümör oluşumuna ve 
kanda lenfosit artışına neden olan 
kronik bir hastalık. 

 CALİCİ VİRUS ENFEKSİYONU:  
Özellikle genç kedileri etkileyen, üst 
solunum yollarında ve akciğerlerde 
bozukluklar, ağızda yaralar, ishal ve 
eklemlerde yangı oluşturan viral bir 
hastalıktır.

PANLÖKOPENİ: 
Kanlı ishal ve kusmayla kendini 
gösteren, öldürücü ve bulaşıcı 
hastalık

 KÖPEKLERDE 

 KANLI İSHAL:  
Ani ölümlere yol açabilen bulaşıcı 
bir hastalıktır.

 GENÇLİK HASTALIĞI:  
Solunum sisteminde bozukluklar 
oluşturan, bulaşıcı viral bir  
hastalıktır.

 LEPTOSPİROZİS: 
Birçok memeli hayvan türünü 
etkileyen, kanlı ishal, sarılık 
ve böbrek bozukluğu oluşturan, 
bulaşıcı, bakteriyel ve kronik bir 
hastalıktır.

 KÖPEK BOĞMACASI: 
Köpeklerde üst solunum yollarında 
enfeksiyon oluşturan, bakteriyel, 
bulaşıcı bir hastalıktır.

 KORONA VİRUS HASTALIĞI:  
İştahsızlık, kanlı-mukus, ishal, 
kusma ve mental depresyon gibi 
belirtileri vardır. Bulaşıcıdır.

 KUDUZ:  
Tüm sıcakkanlı hayvanları etkileyen, 
akut seyirli, bilinç kaybı,  
huzursuzluk, salya akıntısı, yutkun-
ma güçlüğü ve felçlerle ortaya çıkan, 
öldürücü, viral bir hastalıktır.

AŞILARIN ÖNLEDİĞİ BAZI HASTALIKLAR

Ataşehirekspres
20 Aralık 2016
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da hayvanın direncini düşürür. 
Yapılan aşının hayvanda istenilen 
koruyucu özelliklere ulaşabil-
mesi için bağışıklık düzeyinin 
yüksek olması, yani sağlıklı ve 
parazitten arındırılmış olması 
gereklidir. 

Aşılama programına ne zaman 
başlamak gerekiyor?
Altı haftalıktan itibaren parazit 
uygulaması, bir hafta sonra da 
temel aşılama takvimine baş-
lanması gerekir. Kediler için 
temel aşı, karma aşıdır. Kediler-
de ölümcül sonuçları olabilen 

Evcil hayvan sahibi olmak, onlara sıcak, konforlu, sağlıklı 
ve kaliteli bir yaşam sağlamak demektir. Bunun ilk adımı da 
hayvanların aşılarını ihmal etmemekten geçiyor. Aşılama ilgili 
sorularımızı Ataşehir Animalist Veteriner Kliniği’nden Veteriner 
Hekim Ersin Ersoy yanıtladı.

Bir yavru kedinin ilk aşıları 
nelerdir?
Yavru hayvanların aşılanması, 
hayvanda hayati riskleri önlen-
mesi açısından en kritik dönem-
dir. Bu nedenle ayrı bir önemi 
vardır. Bütün aşı programları 
öncelikle parazit mücadelesi ile 
başlamalıdır. Kedi ve köpekte 
anne sütü ile geçebilen parazit-
ler olduğu için başka bir hay-
vanla bir araya gelmemiş, evde 
doğmuş bir yavruda dahi bağır-
sak parazitleri görülebilir ve bu 

AYŞEGÜL KAPAR “gençlik hastalığı” çok sık gö-
rülür. Karma aşı bunu önlemek 
için uygulanır. Anneden gelen 
antikorlar da mevcut olduğu için 
yavru hayvanlarda karma aşı iki 
hatta üç doz olarak uygulanır. 
Karma aşı dışında lösemi aşısı 
özellikle sokakla teması olan 
kedilerde önem arz eder. Kuduz 
aşısı tek doz olarak uygulanır ve 
dört aylıktan sonra yapılması uy-
gun olur. Aynı aşının tekrarı için 
üç haftalık bir süre gereklidir ve 
iki aşı uygulaması arasında en az 
bir haftalık bir boşluk bırakılma-
lıdır.
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Aynı soruyu köpekler için 
soralım. Köpekler ne zaman ilk 
aşılarını olmalılar?
Köpekte de kedi gibi önce pa-
razit uygulaması ile başlanır ve 
ardından kanlı ishal ve gençlik 
hastalığını önleme amaçlı puppy 
dp aşısıyla devam edilir. Aşıla-
ma programı hayvanın yaşadığı 
ortama göre hastalık risklerine 
göre düzenlenir. Çiftlik gibi 
hastalık bulaşma riski yüksek 
ortamlarda bulunan köpeklerle 
apartman dairesinde yaşayan 
köpeklerin aşı programı çok 
farklıdır. Ya da örneğin köpek 
barınakları, hayvan pansiyonları 
hastalıkların bulaşması açısından 
riski yüksek yerlerdir. Bu gibi 

yerlere giden köpeklere aşıların 
tekrarlanması gerekebilir. Ama 
tek başına bir fabrikada yaşayan 
bir köpeğin sadece yıllık karma 
ve kuduz aşılarının tekrarlan-
ması yeterlidir. Tüm köpeklere 
uygulanan aşıları karma, bronc-
hine, corona, lyme, kuduz aşıları 
olarak sıralayabiliriz. Elbette  bu 
aşılar veteriner hekimin öngör-
düğü bir program dahilinde 
yapılır. 

Aşılama neden bu kadar 
önemli?
Aşılar viral hastalıklara kar-
şı yapılır ve bu hastalıklardan 
aşıyla korunmak tedaviden daha 
basit ve ekonomik bir yoldur. 

Bu nedenle her hayvana, yaşam 
alanına uygun aşılama programı 
oluşturulması gerekir. Parazit 
uygulamaları aşı değildir ve ilaç 
uygulandıktan sonra iç parazitlere 
karşı koruyuculuğu yoktur. Parazit 
uygulaması yapıldıktan sonra 
hayvanın parazit yumurtası alma 
riski göze alınarak hesaplanır. 
Sokak hayvanı popülasyonu fazla 
olduğu için bulaşma riski fazladır 
ve en az iki ayda bir tekrarlanması 
gerekir.  Aşı programları hayvanın 
dışarı çıkma durumuna ve yaşına 
göre de değişir. Bebeklik aşıları 
tamamlandıktan sonra evden çık-
mayan kedilerde kuduz ve lösemi 
aşısı iki-üç senede bir tekrarlansa 
yeterlidir. 

KEDİLERDE

 ENZOOTİK KORİZA:  
Belirtileri gözyaşı ve burun akıntısı 
ile aksırıktır. Kedilerin en önemli 
bulaşıcı solunum sistemi hastalığıdır.

KLAMİDİA ENFEKSİYONU: 
Belirtileri, burun ve gözyaşı akıntısı, 
gözkapaklarında şişlik, solunum 
güçlüğü, sarı-yeşil ishal ve sinirsel 
bozukluklardır. Bulaşıcıdır.

 ENFEKSİYÖZ PERİTONİTİ:  
Genelde karın boşluğunda sıvı to-
planması, halsizlik ve lenfopeni gibi 
belirtileri vardır.

 KEDİ LÖSEMİSİ:  
Lenf bezlerinde tümör oluşumuna ve 
kanda lenfosit artışına neden olan 
kronik bir hastalık. 

 CALİCİ VİRUS ENFEKSİYONU:  
Özellikle genç kedileri etkileyen, üst 
solunum yollarında ve akciğerlerde 
bozukluklar, ağızda yaralar, ishal ve 
eklemlerde yangı oluşturan viral bir 
hastalıktır.

PANLÖKOPENİ: 
Kanlı ishal ve kusmayla kendini 
gösteren, öldürücü ve bulaşıcı 
hastalık

 KÖPEKLERDE 

 KANLI İSHAL:  
Ani ölümlere yol açabilen bulaşıcı 
bir hastalıktır.

 GENÇLİK HASTALIĞI:  
Solunum sisteminde bozukluklar 
oluşturan, bulaşıcı viral bir  
hastalıktır.

 LEPTOSPİROZİS: 
Birçok memeli hayvan türünü 
etkileyen, kanlı ishal, sarılık 
ve böbrek bozukluğu oluşturan, 
bulaşıcı, bakteriyel ve kronik bir 
hastalıktır.

 KÖPEK BOĞMACASI: 
Köpeklerde üst solunum yollarında 
enfeksiyon oluşturan, bakteriyel, 
bulaşıcı bir hastalıktır.

 KORONA VİRUS HASTALIĞI:  
İştahsızlık, kanlı-mukus, ishal, 
kusma ve mental depresyon gibi 
belirtileri vardır. Bulaşıcıdır.

 KUDUZ:  
Tüm sıcakkanlı hayvanları etkileyen, 
akut seyirli, bilinç kaybı,  
huzursuzluk, salya akıntısı, yutkun-
ma güçlüğü ve felçlerle ortaya çıkan, 
öldürücü, viral bir hastalıktır.
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ve magazin dergileriyle bu güzel 
kapaklı dergilerin sayısı hızla art-
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yayıncılık dünyasındaki değişimi göstermekle 
birlikte, dünyanın, memleketin ve zamanın nasıl 
değiştiğini de gözler önüne seriyor. 
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Güzel Tarihi adlı kitabında ülke-
mizde yüz yılı aşkın bir zamanda 
çıkmış 1000’den fazla derginin 
kapağını derlediği, yayıncılık 
tarihimizle ilgili çok şey anlatan, 
okuması (ve bakması) zevkli, 
sıkı bir çalışma ortaya koymuş. 
Seçilen dergi kapakları, yayıncılık 
dünyasındaki değişimi göster-
mekle birlikte dünyanın, memle-
ketin ve zamanın nasıl değiştiğini 

de gözler önüne seriyor. 
Kitabın kısa önsözün-

de de çok kıymetli bilgi-
ler var. Örneğin, 1950’li 
yıllara kadar kentli aileleri 
hedefleyen magazin dergi-
lerinin, bu dönemde kent-
lere göçün artışıyla birlikte 

hedef kitlelerini genişlettiklerini, 
1959’da “Ga-Me-Da”nın (Gazete 
Mecmua Dağıtım) kurulmasıyla 
dergilerin en küçük kasabalara 
kadar ulaşmaya başlamasının 
birçok derginin yayın politikasını 
doğrudan etkilediğini, bundan 
sonra eğitim düzeyi daha düşük 
okuyucuların da hedeflendiğini 
önsözden öğreniyoruz. Dergi 
kapaklarına bu bilgiler ışığında 

baktığımızda, 1910’lu yıllardan 
1960’lara kadar “estetik” ve 
“erotik” arasında kurulan denge-
yi, bu tarihten sonra başlayan 
seviye kaybını ve 1990’lı yıllara 
gelindiğinde özellikle mizah ve 
magazin dergilerindeki kadı-
nın “vahim” görüntüsüne nasıl 
gelindiğini anlamak daha kolay 
oluyor.

Erkal’ın kitabının popüler 
tarihle ve özellikle basın tarihiyle 
ilgilenenlerin dikkatini çekece-
ği muhakkak. Buna ek olarak, 
Türkiye’de kadınların sorunlarıyla 
ilgilenen, kadına bakışın nereden 
nereye geldiğini merak eden 
herkesin de okumasını tavsiye 
ediyoruz. 

1950’lerdeki büyük değişim
1950’li yıllara kadar kentli aileleri hedefleyen magazin dergileri, kentlere göçün artışıyla 
birlikte hedef kitlelerini genişletti. 1959’da dağıtım ağı kurulduktan sonra dergiler en 
küçük kasabalara kadar ulaşmaya başladı.
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Uyuşturucu müptelası 
İrlandalı bir baba ve 
muhasebeci bir annenin 

çocuğu olarak Barbodos’da 
doğan Rihanna’nın çocukluğu, 
şiddet dolu bir evde yoksullukla 
mücadele ederek geçti. Üstelik, 
okulunda açık ten rengi ve yeşil 
gözleriyle dikkat çekiyor, arka-
daşlarının zalimce sataşmalarına 
maruz kalıp, “çirkin ördek” ola-
rak çağrılıyordu. Onu bu ortam-
dan çekip alan tek dostu vardı: 
küçük radyosu... 

Ergenliğe adım attığı yıllarda 

dik başlılığı yüzünden anneannesi 
tarafından “Asi Çiçek” olarak 
anılmaya başlayan Rihanna’nın 
hayatı, 16 yaşında Jay Z’nin 
sahibi olduğu Def Jam Recor-
ds yapım şirketiyle bir anlaşma 
imzaladıktan sonra peri masalına 
dönüştü. Başarı dünyanın en po-
püler şarkıcılarından biri olmasına 
rağmen onun yalnızlığını sileme-
yecekti. “Tüm hayatımı sırtımdan 
bıçaklanmaya hazır olarak geçir-
dim” diyen Rihanna, tutkuyla âşık 
olduğu Chris Brown tarafından 
da korkunç bir şekilde dövüldü 
ve ölümden döndü.

Gazeteci Chloe Govan, Rihan-
na’nın Barbodos’da bir kulübede 
başlayıp, New York’un gökdelenle-
rine uzanan yaşam öyküsünü tüm 
detaylarıyla bu kitapta topladı. Asi 
Çiçek; 200 milyondan fazla albüm 
satan Rihanna’nın başarılı, hızlı 
ve günün sonunda yalnız hayatını 
cesurca anlatan bir biyografi.

Zirveye 
giden zorlu yol

 FELATUN BEY VE   
 RAKIM EFENDİ 
Ahmet Mithat Efendi
Halk Kitabevi
176 sayfa, 10 TL

Tanzimat döneminin ünlü yazarlarından 
Ahmet Mithat Efendi, 19. yüzyılın ikinci 
yarısında İstanbul’da geçen bu romanında 
Felatun Bey ve Rakım Efendi adlı iki zıt 
karakterin öyküsünü anlatıyor. Kitap 
boyunca Batılılaşmayı lüks yaşamak, 
şık giyinmek ve eğlenceden eğlenceye 
koşmak olarak anlayan, zengin ve züppe 
bir karakter olan Felatun Bey ile yoksul 
bir ailenin çocuğuyken kendini yetiştiren, 
çalışkan Rakım Efendi’nin çatışmasını 
aktaran Ahmet Mithat Efendi, Türk edebi-
yatının ilk popüler yazarıdır.

Türk edebiyatının
ilk popüler yazarı

 SİNEMA KİTABI 
Kolektif
Çeviren: Ayşecan Ay
Alfa Yayıncılık
352 sayfa, 65 TL

Hafızalara kazınmış film kareleriyle, afiş-
leriyle ve birbirinden ilginç infografiklerle 
dolu Sinema Kitabı, beyaz perdeyi onurlan-
dırmış 100’den fazla filmin karakterlerini, 
olay örgülerini ve ana temalarını inceliyor. 
Chinatown kara film türünü altüst mü 
ediyor? Pulp Fiction’ın süreksiz bölümlerden 
oluşan olay örgüsü nasıl bir etki yaratıyor? 
Çoklu bakış açısı Rashomon’daki gerçeklik 
algısını nasıl sarsıyor? Sinema Kitabı son 100 
yılın en iyi filmleriyle bu ve başka pek çok 
soruya yanıtlar sunuyor.

100 yılın en iyi
sinema filmleri

BİYOGRAFİ
ASİ ÇİÇEK 
RIHANNA
Chloe Govan 
Çeviren: A. Semih Koç
284 sayfa, 24 TL
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Elektrik çağının 
mucidi Tesla
Nikola Tesla’nın uygarlığa 

en büyük katkılarından 
biri alternatif akımla (AC) 

işleyen elektrik motorunu icat 
etmesiydi. AC motoru, elektrik 
enerjisinin sadece aydınlatma için 
değil güç üretmek için de kulla-
nılmasını sağladı. Bugün ev, işyeri 
ve fabrikalarda işleyen makineler 
AC motoru sayesinde çalışıyor. 
Tesla’nın diğer önemli buluşu ise 
kablosuz enerji nakliydi. Bu bu-
luşu sayesinde çok önemli birkaç 
başka teknoloji üretti: uzaktan 
kumanda, radar, kablosuz aydın-
latma ve kablosuz haberleşme. 
Fakat Tesla onları ticari ürünlere 
dönüştürmeyi başaramadığı için 
bugün bu buluşlar ve teknolojiler 
onun adıyla anılmıyor. 

Tesla’nın üne kavuşmasında 
bu icatlar kadar, ortaya attığı 
fikirler de etkili oldu. İnsanlara 
bedava kablosuz enerji ve haber-
leşme imkânı sağlamak, “Marslı-

lar” ile iletişim kurmak, bir robot 
soyu yaratmak, ölüm ışınları 
saçan bir silahın caydırıcı gücü 
sayesinde savaşlara son ver-
mek... Böylesi buluş ve düşünce-
lerin, Tesla’nın hâlâ popülerliğini 
koruyan bir figür olmasına yol 
açması kaçınılmazdı.

Büyük mucidin çalışmalarını 
ve hayatını bir bütün olarak orta-
ya koyan Elektrik Çağının Mucidi 
Tesla, ABD’de 2013 yılının en iyi 
popüler bilim kitaplarından biri 
seçildi.

POPÜLER BİLİM
 TESLA 
W. Bernard Carlson
Çeviren: Ilgın Yıldız
Say Yayınları
624 sayfa, 35 TL

 KISA ÖYKÜNÜN 
 BÜYÜK USTALARI 
Kolektif
Çeviren: Celal Üster
İş Bankası Yayınları
192 sayfa, 12 TL

İnsanlar, en eski çağlardan başlayarak 
birbirlerine öykü anlatmadan edememişler. 
Binbir Gece Masalları’ndan Decameron’a 
pek çok yapıt da, söylenceler ve masallar da 
hep öyküler anlatır bize. Celâl Üster’in yıllar 
içinde belleğinde iz bırakmış kısa öyküleri bir 
araya getirdiği bu seçki, İngiliz ve Amerikan 
edebiyatının büyük ustalarının yapıtlarından 
bir güldeste. Seçkide, Edgar Allan Poe, Her-
man Melville, Chesterton, James Joyce, Oscar 
Wilde, Virginia Woolf ve Katherine Mansfield 
gibi ustalar yer alıyor.

Bellekte iz bırakan
kısacık öyküler

ÖYKÜ

Gelişim psikolojisi profesörü Peter Gray, 
çocukların zorunlu eğitimin yol açtığı 
sorunlardan kurtarılmasının ve çocukluğun 
keyiflerinden mahrum kalmadan eğitil-
melerinin mümkün olduğunu söylüyor. 
Oyun içgüdüsünü serbest bıraktığımızda 
çocukların nasıl daha mutlu ve yaratıcı 
hale geldiğini antropoloji, psikoloji ve 
tarihten kanıtlarla gösteriyor. Çocuğun 
sokakta oyun oynamasını engelleyerek 
öğrenme yeteneğini sakatladığımızı 
vurgulayan Grey’in kitabı eğitimciler kadar 
ebeveynlere de faydalı olacak.

Bırakın çocuğunuz 
sokakta oynasın

AİLE - ÇOCUK

 ÇOCUĞUM OKULU 
 SEVMİYOR 
Peter Gray
Çeviren: Pınar Şiraz
Kuraldışı Yayınları
288 sayfa, 23 TL
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Çeviren: Celal Üster
İş Bankası Yayınları
192 sayfa, 12 TL
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Sandviç isminin kökeni İngilizce’deki ‘sandwich’tir. Dünya haritasına 
bakıldığında Sandwich adında, biri Atlas Okyanusu’nda diğeri Hawai’de 
iki ada grubu görülebilir. Sandviçe asıl adını veren yer ise İngiltere’de 

Ortaçağ’ın beş büyük limanından biri olan Sandwich kasabasıdır.
Sandwich Kontu Edward Montagu, 18. Yüzyılda İngiltere’nin Denizcilik Bakanı 

olmuş başarılı bir yöneticiydi. Ama aynı zamanda bir kumar müptelasıydı. O dere-
ce ki, yemek yemek için bile oyun masasından kalkmak istemiyordu. 1762 yılında, 
44 yaşındayken neredeyse 24 saatini oyun masasında geçirmeye başlamıştı. Bu 
arada aç kalmamak için hizmetçilerine, iki dilim ekmek arasına et koydurup getir-
tiyor, bir eliyle bunu yerken bir eliyle oyuna devam ediyordu. Böylece hem yemek 
yiyip hem oyun oynayabiliyor, hem de ellerini kirletmemiş oluyordu. Bu beslenme 
şekli o kadar dillere düştü ki, ekmek arası yenen şeyler kontu olduğu yerle, yani 
Sandwich kasabasıyla birlikte anılmaya başlandı. Zamanla sandviç tüm dünyada 
bilinen bir yiyecek oldu. 

Sandviçe ismini veren Kont Edward Montagu olabilir ama onun icat ettiğini 
söylemek doğru olmaz. Ekmeğin tarihi 6000 yıl evveline kadar gidiyor. O tarihten 
itibaren Mısır’da, Ortadoğu uygarlıklarında, Avrupa’da yiyeceklerin ekmek dilim-
leri arasına konulup yenildiği biliniyor. Örneğin, ekmek pişirmeyi sanat haline 
getirmiş Romalılarda, öğle ve akşam yemekleri arasında, ekmek arasına konmuş 
yiyeceklerin ayaküstü yenilmesi adettendi.” (Sayfa 151-152)

 LÜZUMSUZ BİLGİLER 
 ANSİKLOPEDİSİ 

KİTAP / ALINTI
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Tamer Korugan
Aykırı Yayınları

192 sayfa
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Ataşehir Belediyesi, 2017 yılına iddialı bir etkinlik takvimiyle 
başlıyor. Uluslararası Ataşehir Klasik Müzik Festivali’nin yanı sıra 
konserler, tiyatro oyunları, film gösterimleri ve söyleşilerin de olduğu 
Ocak ayında çocukları da birbirinden güzel etkinlikler bekliyor.

Ataşehir Belediyesi
iftiharla sunar

2012 yılında yaptığı iddialı çıkış ile tüm ödülleri tek 
tek toplayarak sayısız konsere imza attı Mehmet Er-
dem… Zirveden inmeyerek Türkiye müzik camiasının 
en saygın isimlerinden biri olmayı başaran ünlü sanat-
çı; önceki yıllarda Sony Music etiketiyle yayınladığı 
“Herkes Aynı Hayatta” ve “Hiç Konuşmadan” albüm-
lerinden sonra yine Sony Music tarafından yayımlanan 
3. stüdyo albümü “Hepsi Benim Yüzümden” ile seven-
lerinin karşısında...  Mehmet Erdem yeni şarkılarının 
yanı sıra “Hâkim Bey”, “Herkes Aynı Hayatta”, “Haydi 
Gel Gidelim” gibi ilk albümünün sevilen eserlerini de 
seslendirerek sizlere keyifli saatler yaşatacak.

Jehan Barbur, prodüktörlüğünü üstlendiği ilk 
albümü ‘Uyan’ı, 2009 yılında Ada Müzik etiketiyle 
raflarda yerini aldı. 2010 yılında ikinci albümü ‘Ha-
yat’, 2012 yılında üçüncü albümü ‘Sarı’, 2014 yılında 
Sinan Kaynakçı ile düet yaptıkları ilk single çalışma-
sı ‘Kendine Zaman Ver’ ve aynı yıl içinde çıkardığı 
dördüncü solo albümü “Sizler Hiç Yokken” yine Ada 
Müzik’ten çıktı.

Albümlerinde ortak çalışmalar bulunmasına 
rağmen, çoğunlukla kendi söz ve bestelerine yer 
veren Jehan Barbur, tüm albümlerinin prodüktörlü-
ğünü de kendisi üstlendi. Barbur, 2009’da çıkardığı 
ilk albümünden itibaren, bir hikâye anlatıcısı 
ve çağdaş kadın ozan 
geleneğini sürdür-
me gayretinde 
olup, müzik 
dünyasında 
kendine özgü 
bir yer edindi. 

Jehan 
Barbur, eski ve 
yeni şarkılarını 
seslendireceği 
konserde 
sizlerle bu-
luşacak.

11 Ocak Çarşamba // 20.30
Mehmet Erdem 

18 Ocak Çarşamba // 20.30 
Jehan Barbur 
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Ataşehirekspres
20 Aralık 2016

Ataşehir Belediyesi
iftiharla sunar

“Fosforlu’nun Hikâyesi” eski 
İstanbul’un Galata semtin-
de yaşanan buruk bir aşk 
öyküsünü anlatıyor. Güzelliği 
ve parlak zekâsıyla adeta 
ışıldayan Fosforlu Cevri-
ye, yaşamını fahişe olarak 
sürdürmek durumunda kalır. 
Fakat bir gün burayı terk 
eder. İstanbul’a tekrar geldi-
ğinde ise kendisini bu kez hiç 
alışkın olmadığı bir ilişkinin 
içinde bulur. Siyasi düşünce-
leri nedeniyle idam mahkû-

mu olarak yargılanan bir 
aydın, ona insanlığını tekrar 
hissettirir. Fosforlu Cevriye, 
bu yeni aşkında artık cinsel 
bir obje olarak görülmeyip, 
daha önce tatmadığı insani 
duyguları yaşar. İstanbul’un 
karanlık ve yalnız sokakları 
artık ay ışığında romantik 
gecelerin yaşandığı bir yere 
dönüşür. Ancak, bu mutluluk 
kısa sürer, dillere destan olan 
platonik aşk yerini buruk bir 
acıya bırakır…

John Smith (Berke Hürcan) 
Londra’da bir taksi şoförü-
dür. John’un birbirinden 
farklı iki hayatı, Londra’nın 
farklı bölgelerinde iki evi 
vardır ve de resmi olarak evli 
olduğu iki eşi: Mary (Ümmü-
han Kıldiş) ve Barbara (Ece 
Gürsel). Çok sıkı bir zaman 
programı yaparak iki evliliği-
ni de hiç şüphe çekmeden de-
vam ettiren John, bir akşam 
yaşlı bir kadını hırsızlardan 
kurtarmak isterken gözünü 

hastanede açar. Hırsızlık 
olayını araştıran dedektif-
lerin (Celal Belgil ve Ferhat 
Balaban) sorularıyla John’un 
bütün düzeni bozulmak üze-
redir. Üst kat komşusu Stan-
ly’den (Can Törtop) yardım 
ister ancak Stanly yardım 
etmekten çok işleri daha da 
karıştırır. Barbara’nın yeni 
komşusu Bobby (Can Mut-
luca)’nin de dâhil olmasıyla 
olaylar içinden çıkılmaz bir 
hal alır.

04 Ocak Çarşamba // 20.30    // 2 Perde - 140 dk 

25 Ocak Çarşamba // 20.30 // 2 Perde - 120 dk 

Genel Sanat Yönetmeni: Nedim Saban 
Yöneten: Serkan Üstüner 
Dekor ve Kostüm Tasarımı: Aslı
Varlıer Pelit 
Müzik: Eylem Pelit 

Dramaturg: Cevdet Canver 
Vokal Direktörü: Çelik Kasapoğlu 
Oyuncular: Ayça Varlıer, Fatih Dönmez, 
Pınar Yıldırım, Cem Güler, Mert Carim, 
Ece Duran

Yazan: Ray Cooney 
Yönetmen: Can Törtop 
Çevirmen: Orhan Azizoğlu 

Oyuncular: Berke Hürcan, Ece Gürsel, 
Celal Belgil, Can Törtop, Ümmühan Kıldiş, 
Ferhat Balaban, Can Mutluca

MSKM  Yaş Sınırı: 12+

MSKM  Yaş Sınırı: 12+

Fosforlu’nun Hikayesi Tiyatrokare

Tiyatro Dünyası Oyuncuları

TİYATRO

Hangisi Karısı?
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“Kadınlar, Hayaller, Hikayeler… 
Ayşe Kulin’in Güçlü Kadın 
Kahramanlarının İzinde”

Edebiyat Ajanı Barbaros Altuğ ve Yazar Ayşe Kulin 
ile keyifli bir söyleşi gerçekleştiriyoruz. Kaleme aldığı 
biyografi türündeki romanlarla günümüzün en çok oku-
nan yazarlarından birini; Ayşe Kulin’i MSKM’de ağırlı-
yoruz ve Barbaros Altuğ ile birlikte Ayşe Kulin’in kadın 
karakterleri üzerine konuşuyoruz.

PAZAR SOHBETLERİ
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MSKM  

Ayşe Kulin & 
Barbaros Altuğ 

08 Ocak Pazar //15.00

15 Ocak Pazar Saat: 15.00

“Felsefe Nedir? Ne Değildir?”

Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Örsan K. Öymen ile 
“Felsefe Nedir? Ne Değildir?”i tartışıp, Antik Yu-
nan’da bilgiyi seven-bilgelik anlamına gelen “Fel-
sefe” üzerine ilk çağdan günümüze kadar uzanacak 
bir sohbet programı gerçekleştiriyoruz.

Örsan K. Öymen 

06 Ocak // 20.30 
Bilkent Senfoni 
Orkestrası
Yaylı Çalgılar Topluluğu

08 Ocak // 20.30
Ataşehir 
Belediyesi 
Gençlik 
Orkestrası

13 Ocak
// 20.30 

Aura 
Musicale 
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SÖYLEŞİ

MSKM  

Mete Çubukçu 
10 Ocak Salı // 14.00

“Kriz Bölgelerinde Gazetecilik”

17 Ocak Salı Saat: 14.00

“Sanatın İyileştirici Gücü”

Doğu Yücel, 
Müjde Uzman, 
Birol Namoğlu 

MSKM  

Küçük Kıyamet ve Okul filmlerinin senaristi, yazar 
Doğu Yücel, oyuncu Müjde Uzman ve Gripin’in solisti 
Birol Namoğlu ile sinema, edebiyat ve müzikten bah-
sedeceğiz. Okumanın, filmlerin ve müziğin evrensel 
dilini ve hayatımıza etkilerini tartışacağız. 

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında, 
yıllardır kriz bölgeleri başta olmak üzere bizler-
le izlenimlerini paylaşan gazeteci-yazar Mete 
Çubukçu’yu MSKM’de ağırlıyoruz. Mete Çubukçu 
ile gazeteciliğin, özellikle Orta Doğu ve diğer kriz 
bölgelerindeki zorlukları, çalışma biçimleri, neler 
ve nasıl yapılması gerektiği üzerine eğitim tadında 
kapsamlı bir söyleşi programı gerçekleştiriyoruz.

17 Ocak  // 20.30
Jozsef Balog
Piyano Resitali 

21 Ocak 
// 20.30   

Utku Asan
 Piyano Resitali

20 Ocak
// 20.30  
Borusan 
Quartet
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sefe” üzerine ilk çağdan günümüze kadar uzanacak 
bir sohbet programı gerçekleştiriyoruz.

Örsan K. Öymen 

06 Ocak // 20.30 
Bilkent Senfoni 
Orkestrası
Yaylı Çalgılar Topluluğu

08 Ocak // 20.30
Ataşehir 
Belediyesi 
Gençlik 
Orkestrası

13 Ocak
// 20.30 

Aura 
Musicale 
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SÖYLEŞİ

MSKM  

Mete Çubukçu 
10 Ocak Salı // 14.00

“Kriz Bölgelerinde Gazetecilik”

17 Ocak Salı Saat: 14.00

“Sanatın İyileştirici Gücü”

Doğu Yücel, 
Müjde Uzman, 
Birol Namoğlu 

MSKM  

Küçük Kıyamet ve Okul filmlerinin senaristi, yazar 
Doğu Yücel, oyuncu Müjde Uzman ve Gripin’in solisti 
Birol Namoğlu ile sinema, edebiyat ve müzikten bah-
sedeceğiz. Okumanın, filmlerin ve müziğin evrensel 
dilini ve hayatımıza etkilerini tartışacağız. 

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında, 
yıllardır kriz bölgeleri başta olmak üzere bizler-
le izlenimlerini paylaşan gazeteci-yazar Mete 
Çubukçu’yu MSKM’de ağırlıyoruz. Mete Çubukçu 
ile gazeteciliğin, özellikle Orta Doğu ve diğer kriz 
bölgelerindeki zorlukları, çalışma biçimleri, neler 
ve nasıl yapılması gerektiği üzerine eğitim tadında 
kapsamlı bir söyleşi programı gerçekleştiriyoruz.

17 Ocak  // 20.30
Jozsef Balog
Piyano Resitali 

21 Ocak 
// 20.30   

Utku Asan
 Piyano Resitali

20 Ocak
// 20.30  
Borusan 
Quartet



ETKİNLİK
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TAKVIM
.

Ocak

03 Ocak Salı - 10.30
Çocuk Sineması “Yugo ve Lala’’ 
MSKM

04 Ocak Çarşamba - 20.30
Tiyatro “Fosforlu’nun Hikayesi’’  
MSKM

05 Ocak Perşembe - 10.30
Çocuk Sineması “Yugo ve Lala’’ 
MSKM

06 Ocak Cuma - 20.30 
Uluslararası Ataşehir 
Klasik Müzik Festivali 
“Bilkent Senfoni Orkestrası Yaylı 
Çalgılar Topluluğu’’ // MSKM

07 Ocak Cumartesi - 12.30
Çocuk Tiyatrosu “Ali, Veli, Maria’’ 
MSKM

07 Ocak Cumartesi - 14.00 ve 
15.00 Oyun “Kaşif Müze’’
Düştepe Oyun Müzesi

08 Ocak Pazar - 12.00 
Çocuk Tiyatrosu “Küçük Panda-
lar’’ // Novada AVM - Ataşehir 
Belediyesi Nikah Salonu

08 Ocak Pazar - 12.30 
Çocuk Tiyatrosu “Süper Mario’’ 
MSKM

08 Ocak Pazar - 13.00 ve 14.00 
Atölye “Bez Bebek’’// Düştepe 
Oyun Müzesi 

08 Ocak Pazar - 15.00
Pazar Sohbetleri “Ayşe Kulin & 
Barbaros Altuğ’’// MSKM

08 Ocak Pazar - 20.30
Uluslararası Ataşehir Klasik Müzik 
Festivali “Ataşehir Belediyesi 
Gençlik Okestrası’’ // MSKM

15 Ocak Pazar - 16.00 ve 17.00
Atölye “Kukla’’ // Düştepe Oyun 
Müzesi

17 Ocak Salı - 10.30
Çocuk Sineması “Fındık Hırsı-
zları’’ // MSKM

17 Ocak Salı - 14.00
Söyleşi “Doğu Yücel, Müjde 
Uzman, Birol Namoğlu’’
MSKM

17 Ocak Salı - 20.30 
Uluslararası Ataşehir Klasik Müzik 
Festivali “Jozsef Balog Piyano 
Resitali’’// MSKM

18 Ocak Çarşamba - 20.30
Konser “Jehan Barbur’’
MSKM

19 Ocak Perşembe - 10.30 
Çocuk Sineması “Fındık 
Hırsızları’’ //  MSKM

20 Ocak Cuma - 20.30 
Uluslararası Ataşehir Klasik Müzik 
Festivali “Borusan Quartet’’
MSKM

21 Ocak Cumartesi - 11.00 ve 
13.00 Atölye “Süper Kahraman’’
İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi

Bu yıl 5’incisi düzenlediğimiz “Ataşehir Çocuk 
Kitapları Günleri” 28 Ocak - 5 Şubat tarihleri 
arasında Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde 
sizlerle buluşuyor! 
5. Ataşehir Çocuk Kitapları Günleri’nde 4 gün 
süresince, çocuklara yönelik yayınlar yapan 
20’nin üzerinde yayınevi ile birlikte sevilen 
çocuk kitabı yazarlarını da Ataşehir’de ağırla-
yacağız. 
Kitapların yanı sıra birçok sürpriz etkinlik de 
siz değerli misafirlerimizi bekliyor. 5. Ataşehir 
Çocuk Kitapları Günleri’ni sakın kaçırmayın!

Katılımcı Yayınevleri 

5. ATAŞEHİR  ÇOCUK 
KİTAPLARI GÜNLERİ 

ABM 
Bilgi Yayınevi 
Bu Yayınları 
Bulut Yayıncılık 
Çikolata Yayınları 
Çizmeli Kedi 
Doğan Egmont 
Eğlen Öğren 
Epsilon Yayınları 
Günışığı Kitaplığı 

İletişim Yayınları 
İş Bankası Kültür 
Yayınları 
Kırmızı Kedi 
Mandolin Yayınları 
Mavi Bulut Yayıncılık 
National Geographic 
Kids 
O2 Yayınları 
Pearson 
Redhouse 
Remzi Yayınları 
Yapı Kredi Yayınları 
Yedi Yetmiş Dergi
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21 Ocak Cumartesi 
11.30 ve 14.00
Çocuk Sineması “Yugo ve Lala’’
Neşet Ertaş Kültür Evi 

21 Ocak Cumartesi - 12.00 
6. Ataşehir Çocuk Tiyatroları 
Festivali “Sevimli Kurbişler’’
Novada AVM 
Ataşehir Belediyesi 
Nikah Salonu
21 Ocak Cumartesi - 12.30
6. Ataşehir Çocuk Tiyatroları Fes-
tivali “Tatlı Rüyalar’’ //  MSKM

26 Ocak Perşembe - 12.30
Çocuk Sineması “Doreamon: Taş 
Devri Macerası’’ // MSKM

27 Ocak Cuma - 11.00 ve 13.00
Atölye “Ebru’’
İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi

28 Ocak - 05 Şubat- 10.00-20.00
5. Ataşehir Çocuk Kitapları 
Günleri // MSKM

28 Ocak Cumartesi - 11.30 ve 
14.00  Çocuk Sineması 
“Cesur Tom ve Sihirli Ayna’’
Neşet Ertaş Kültür Evi

28 Ocak Cumartesi - 12.00
6. Ataşehir Çocuk Tiyatroları 
Festivali “Çizmeli Kedi’’
Novada AVM - Ataşehir Belediyesi 
Nikah Salonu’’

28 Ocak Cumartesi - 12.30 
6. Ataşehir Çocuk Tiyatroları 
Festivali “Arkadiş: Elif’in 
Dünyası’’ // MSKM

28 Ocak Cumartesi - 14.00 
Atölye “Görkem Yeltan ile Uydu-
ruk Masal’
İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi

28 Ocak Cumartesi - 14.00 ve 
15.00  Atölye “Bez Bebek’’
Düştepe Oyun Müzesi

29 Ocak Pazar - 11.00 ve 13.00
Atölye “Ebru’’
İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi 

29 Ocak Pazar - 11.30 ve 14.00 
Çocuk Sineması “Fındık 
Hırsızları’’//Neşet Ertaş Kültür Evi

29 Ocak Pazar - 12.00 
6. Ataşehir Çocuk Tiyatroları 
Festivali “Küçük Denizkızı’’
Novada AVM - Ataşehir Belediyesi 
Nikah Salonu

04 Şubat Cumartesi 
14.00 ve 15.00 Atölye 
“Ahşap Boyama’’
Düştepe Oyun Müzesi

05 Şubat Pazar 
11.00 ve 13.00
Atölye “Ahşap Oyuncak’’
İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi

05 Şubat Pazar - 11.30 ve 14.00
Çocuk Sineması “Ratchet ve 
Clank’’// Neşet Ertaş Kültür Evi

05 Şubat Pazar - 12.00 
6. Ataşehir Çocuk Tiyatroları 
Festivali “Bilge Aşçı’’
Novada AVM 
Ataşehir Belediyesi Nikah Salonu

05 Şubat Pazar - 12.30
Çocuk Sineması “Robinson 
Crusoe’’ // MSKM

05 Şubat Pazar - 16.00 ve 17.00 
Atölye “Gölge Oyunu’’
Düştepe Oyun Müzesi
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Sadece çocukların değil, 
yetişkinlerin de merakla 
beklediği bir film olan Pepee: 

Birlik Zamanı, beyaz perdede 
seyirciyle buluşuyor. Pepee, 2008 
yılında Düşyeri Stüdyoları tara-
fından oluşturulan, markalaşmayı 
başarmış ilk yerli çizgi film karak-
teri. Düşyeri Çizgi Film Stüdyoları 
kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, ilk kez 
bir sinema filmine dönüşen proje 
ile ilgili olarak heyecanlı olduklarını 
söylüyor: “Pepee’yi eğlenceli hika-
yeleri ve kültürümüze ait temaları 
ile hem çocuklar hem anne-babalar 
çok sevdi. Pepee’yi televizyondan 
takip eden ve tekrar bölümlerin-
de bile reyting rekorları yaşatan 
seyircimizden aldığımız güç ile, 
sinema filmimizi yapmaya karar 
verdik. Pepee’nin sinema filmini 
sadece çocuklar değil, yetişkinler 
de keyifle izleyecek.”

 Düşyeri Çizgi Film Stüdyo-
ları’nın ilk çizgi karakteri olan 
Pepee’nin macera dolu yaşamının 

anlatıldığı film, çocukların uzun 
zamandır beklediği bir yapım. 
“Birlik Zamanı” ismiyle vizyona 
girecek olan Pepee’nin sinema 
filmi, afişiyle de dikkat çekiyor. 
Fragmanının yayınlanması için 
gün sayan çocuklar, Pepee’nin 
yeni maceralarına eşlik edebilmek 
için sabırsızlanıyor.

Bu filmin yapım süreciyle ilgili 
ilginç bazı notlar var elimizde. 
Örneğin, Pepee’nin sinema filmi 
bir pedagog ve uzman ordusuyla 
hazırlanmış. Çocukların ruhsal 
açıdan nasıl etkilenebileceğinden, 
farklı mesajların nasıl algılana-
bileceğine kadar birçok detay 
titizlikle çalışılmış. Düşyeri ekibi, 
Pepee ile çocukları eğlendirirken 
yine onların gelişimlerine katkı 
sağlamayı hedeflemeye çalışmış, 

Çocuklara filmle ilgili bir 
süprizi daha aktaralım. Pepee: 
Birlik Zamanı’nda yepyeni bir 
karakterle tanışacaksınız. Bunun 
yanı sıra Urfa-Göbeklitepe, Adı-

yaman-Nemrut ve Kapadokya’da 
geçen sinema filmi ile çocuklara 
Unesco’nun dünya mirası listesine 
giren bu üç önemli tarihi bölgeyi 
yakından tanıma fırsatı sunulmuş. 
Stüdyo yetkilileri, “Çocuklarla 
buluşturmak için çok büyük bir 
heyecan duyduğumuz sinema 
filmimiz, umarım izleyicilerimiz 
tarafından da beğenilir” diye 
konuşuyor.

Üç önemli tarihi bölgede Pe-
pee’nin nasıl bir macera yaşadı-
ğını da kısaca anlatalım: Pepee, 
dedesinin laboratuvarda ürettiği 
teknolojik sıcak hava balonu ile 
Türkiye semalarında kaybolur. 
Bu balo Pepee’yi önce Adıya-
man-Nemrut, Urfa-Göbeklitepe 
ve son olarak Kapadokya’ya götü-
rür. Pepee acaba gerçeği bulabi-
lecek midir? Hepsinin yanıtını 20 
Ocak’ta sinemada alacağız.

Pepee geri dönüyor
Türkiye’nin fenomen çizgi film kahramanı Pepee, 
çocuklarla buluştuğu ilk günden bu yana büyük bir 
heyecanla takip ediliyor. Neşe dolu dünyasında çok 
sevdiği ailesi ve arkadaşlarıyla eğlenceli maceralar 
yaşayan Pepee, 20 Ocak’ta vizyona girecek sinema 
filmiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

 PEPEE: BİRLİK  
 ZAMANI 
20 Ocak’tan itibaren
YÖN: Hüseyin Emre 
Konyalı
Seslendirenler: Yağız 
Alp Şimşek, Iraz Elif 
Kıraç, Çağrı Manas 
Kıraç ve Meryem 
Atmaca
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 ANTHROPOID 
6 Ocak’tan itibaren
TÜR: Drama
YÖN: Sean Ellis
OYUNCULAR: Jamie 
Dornan, Cillian Murphy, 
Charlotte Le Bon ve Anna 
Geislerova

 ÇALGI ÇENGİ: 
 İKIMIZ
6 Ocak’tan itibaren
TÜR: Komedi
YÖN: Selçuk Aydemir
Oyuncular: Ahmet 
Kural, Murat Cemcir, 
Rasim Öztekin ve 
Ahmet Gülhan

HEP YEK 2

13 Ocak’tan itibaren
TÜR: Komedi
YÖN: Orçun Benli
OYUNCULAR: Gökhan 
Yıkılkan, İnan Ulaş 
Torun, Gürkan Uygun 
ve Ali Çatalbaş 

 QUEEN OF 
 KATWE 

13 Ocak’tan itibaren
TÜR: Biyografi
YÖN: Mira Nair
OYUNCULAR: Madina 
Nalwanga, David 
Oyelowo, Lupita Nyongo 
ve Martin Kabanza 

 UZAY 
 YOLCULARI 
(Passengers)

13 Ocak’tan itibaren
TÜR: Bilimkurgu
YÖN: Morten Tyldum
OYUNCULAR: Jennifer 
Lawrence, Chris Pratt, 
Michael Sheen ve 
Laurence Fishburne

SEVGİLİ DOSTUM
(Belle et Sebastien: 
L’Aventure Continue) 

13 Ocak’tan itibaren
TÜR: Drama 
YÖN: Christian Duguay
OYUNCULAR: Felix Bossu-
et, Tcheky Karyo, Thierry 
Neuvic ve Margaux 
Chatelier

VIZ-
YON-

.

Filmlerin seanslarını 
öğrenmek için sinemaları 

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

Cinemaximum Brandium: (0850) 200 87 87

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

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

 OLANLAR OLDU 

20 Ocak’tan itibaren
TÜR: Komedi
YÖN: Hakan Algül
OYUNCULAR: Ata Demirer, 
Tuvana Türkay, Salih 
Kalyon ve Ülkü Duru

 GÖLGE 

13 Ocak’tan itibaren
TÜR: Gerilim
YÖN: Burak Donay
OYUNCULAR: Yüksel Molla, 
Funda Dönmez, Şenol İpek 
ve Deniz Gönen

 SNOWDEN: 
 DÜNYANIN EN 
 ÇOK ARANAN 
 ADAMI
(Snowden) 
6 Ocak’tan itibaren
TÜR: Aksiyon
YÖN: Olivier Stone
OYUNCULAR: Joseph 
Gordon Levitt, Shailene 
Woodley, Melissa Leo ve 
Zachary Quinto

 HIZLI VE TÜPLÜ 
6 Ocak’tan itibaren
TÜR: Komedi
YÖN: Yusuf Güven
OYUNCULAR: Selahattin 
Taşdöğen, Haldun Boysan, 
Bilal Akif Yörük ve Hüseyin 
Berker Soyçiçek

DA-
ki-
ler

.

Ataşehirekspres
20 Aralık 2016
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OYUNCULAR: Selahattin 
Taşdöğen, Haldun Boysan, 
Bilal Akif Yörük ve Hüseyin 
Berker Soyçiçek

DA-
ki-
ler
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İlk albümleri Buğday’ın Türküsü’nü 
çıkardıkları 1979 yılından beri mü-

zik dünyasının önemli figürlerinden 
biri olan, Yağmurun Elleri, Olmasa 
Mektubun, Maskeli Balo, Telli Telli, 
Deliler, Aşk Yeniden, Fırtına, 
Yeşilmişik, Bana Bir Masal Anlat 
Baba, Cevriye Hanım, Dolunay ve 
Göç Yolları gibi onlarca unutulmaz 
şarkıya imza atan Yeni Türkü’nün 
bugüne kadar çıkardığı tüm albüm-
leri kapsayan yedi CD’lik koleksiyon 
albümü raflardaki yerini aldı. 

Kalan Müzik, Karadeniz’e Kalan adlı 
albümün üçüncüsünü Karadeniz 

müziğini sevenlerle buluşturuyor. 
Güncel şarkıların da bulunduğu al-
büm, gelenekselden geleceğe köprü 
niteliği taşıyor. İki CD’den oluşan 
ve 35 türkünün yer aldığı albümde, 
Ekin Uzunlar, Cem Tarım, Fuat Saka, 
Birol Topaloğlu, Selçuk Balcı, Apolas 
Lermi, Züleyha, Resul Dindar, Niyazi 
Koyuncu gibi sanatçıların yanında, 
Koliva, Marsis, Ahuzar ve Grup Kibele 
de yer alıyor.

Piyano ve saksafonda Tuna Ötenel, 
bas gitar ve perküsyonda Kudret 

Öztoprak ve davulda Erol Pekcan’ın 
olduğu Türkiye’nin ilk caz plağı, 38 
yıl sonra yeniden piyasada. Artık 
sadece sahaflarda bulunabilen bu 
albüm, Türkiye’de cazın tanınıp se-
vilmesine büyük katkıda bulunmuş 
üç önemli müzisyene saygı duruşu 
niteliği taşıyor. Albümün yeniden 
yayımlanması özellikle yerli cazın ilk 
yıllarına merak duyan genç kuşağı 
mutlu edecek.

Hedonutopia, ismini haz ütopya-
sından alan, 2008’de İzmir’de 

kurulan ve şu anda dört kişiden 
oluşan bir electro-indie grubu. Grup, 
2014’de global bir müzik ağı haline 
gelen ‘Sofar Sounds’ projesinde yer 
aldıktan sonra  2015 yılında İKSV’nin 
konserinde sahne aldı. 2016 yılında 
Radyo Boğaziçi’nin 18. Battle of 
the Bands yarışmasında birincilik 
ödülü alan grup, kendi eserlerinden 
oluşan ilk albümleri Ucube Dizayn’ı 
geçen hafta yayımladı.  

Uluslararası alanda opera ve kon-
ser şefi olarak en çok ilgi gören 

sanatçılardan biri olan Thomas 
Hengelbrock, son 20 yılda müzik 
dünyasına sunduğu opera projeleri, 
konser programları, şaşırtıcı eserleri 
ile dolu başarılı kariyerini son al-
bümü Elias ile taçlandırıyor. Münih 
Filarmoni Orkestrası ve Bavyera 
Radyosu Senfoni Orkestrası’nda 
defalarca sahne alan Hengelbrock, 
Madrid, Paris ve Londra’nın ünlü 
opera sahnelerinde de konuk olarak 
yer alıyor.

1990 yılında henüz 16 yaşındayken 
Take That grubu ile başlayan 

serüvenini 1996’da söz yazarı Guy 
Chambers ile tanışıp solo kariye-
rine adım atarak sürdüren Robbie 
Williams o günden bu yana 70 
milyonun üzerinde albüm satışına 
ulaştı. Sanatçının yeni albümü 11 
parçadan oluşuyor. Albümle birlikte 
verilen DVD’de ise sanatçının çeşitli 
sahne performansları ile konser-
lerinin ve stüdyo çalışmalarının 
perde arkasından özel görüntüler 
yer alıyor.

İngiliz besteci Christopher 
Simpson’ın “The Four Season” 

eserine, Hille Perl, Marthe Perl ve 
Frauke Hess’ten oluşan Sirius Viols 
topluluğu yepyeni bir ses getiriyor. 
Dinleyenleri yılın mevsimleri 
aracılığıyla bir müzik yolculuğu-
na çıkaran albümde toplam 12 
beste yer alıyor. Sirius Viols’ün 
dinamizm ve enerji taşıyan usta 
dokunuşlarıyla müzikseverlerin 
beğenisine sunulan albüm, pek çok 
müzik yazarı tarafından övgü dolu 
yorumlar aldı.

Alicia Keys // 
HERE

Sony Music, 2016
ABD

15 Grammy ödüllü şarkıcı, söz 
yazarı, prodüktör ve oyuncu Alicia 

Keys’in, altıncı stüdyo albümü 
yayımlandı. Keys, yeni albümünde 
büyüdüğü şehir olan New York’tan 
hikayelere, müziğin hissiyatına 
ve günümüz dünyasının kültürel 
iklimine ışık tutmaya çalışmış. 
Sanatçı, 18 parçadan oluşan bu 
albümünü “Yaşadığımız dünyaya 
verilmiş bir tepki olan bu albüm-
deki her bir şarkı sözü bir itiraf ve 
her bir melodi bir yakarıştır” olarak 
değerlendiriyor.

 YABANCI 

 YERLİ 
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opera sahnelerinde de konuk olarak 
yer alıyor.

1990 yılında henüz 16 yaşındayken 
Take That grubu ile başlayan 

serüvenini 1996’da söz yazarı Guy 
Chambers ile tanışıp solo kariye-
rine adım atarak sürdüren Robbie 
Williams o günden bu yana 70 
milyonun üzerinde albüm satışına 
ulaştı. Sanatçının yeni albümü 11 
parçadan oluşuyor. Albümle birlikte 
verilen DVD’de ise sanatçının çeşitli 
sahne performansları ile konser-
lerinin ve stüdyo çalışmalarının 
perde arkasından özel görüntüler 
yer alıyor.

İngiliz besteci Christopher 
Simpson’ın “The Four Season” 

eserine, Hille Perl, Marthe Perl ve 
Frauke Hess’ten oluşan Sirius Viols 
topluluğu yepyeni bir ses getiriyor. 
Dinleyenleri yılın mevsimleri 
aracılığıyla bir müzik yolculuğu-
na çıkaran albümde toplam 12 
beste yer alıyor. Sirius Viols’ün 
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dokunuşlarıyla müzikseverlerin 
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müzik yazarı tarafından övgü dolu 
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Keys’in, altıncı stüdyo albümü 
yayımlandı. Keys, yeni albümünde 
büyüdüğü şehir olan New York’tan 
hikayelere, müziğin hissiyatına 
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değerlendiriyor.

 YABANCI 
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Sirius Viols // SIMPSON: 
THE FOUR SEASON

 ROBOT 

Fransız kargo ve posta idaresi La Poste, 
bundan böyle ülkenin güneyindeki Var 

bölgesindeki koli gönderimleri için “dro-
ne” kullanabilecek. Fransa Sivil Havacılık 
Kurumundan (DGAC) yapılan açıklamada, La 
Poste’un Var bölgesinde iki yıl süren testler 

sonrası ‘drone’ kullanmaya hak kazandığı 
belirtildi. La Poste›un kullanacağı ‘drone’lar 
saatte 30 kilometre hızla en fazla 3 kilogram 
ağırlığındaki kolilerin teslimatını gerçekleşti-
rebiliyor ve tehlike anında otomatik paraşüt 
devreye giriyor.

Garsonu olmayan
robotik restoran
Robotlar hızla hayatımıza 

girmeye devam ederken, 
insanların işlerini robotlar 

yüzünden kaybetme endişesi de 
giderek büyüyor. Amazon’un Ka-
sım ayında duyurduğu çalışansız 
market konsepti Amazon GO’dan 
sonra şimdi de ABD’li bir fastfood 
restoranları zinciri, New York’ta 
ilk robotik restoranını açtı.

Eatsa isimli, salata odaklı 
vejetaryen fastfood zinciri, New-
York’taki restoranını kasiyer ve 
garson olmadan, robotik şekil-
de çalışacak biçimde tasarladı. 

Müşterilerin mobil telefonların-
daki uygulama üzerinden veya 
restorandaki kiosklardan verdiği 
siparişler özel tasarlanmış dolap-
larda müşteriye ulaştırılıyor.

Eatsa bu sistemi tamamen 
insan çalışanlardan arındırılmış 
robotik ortamda yürütebiliyor 
ancak firma müşterilerin kendile-
rini yalnız ve soğuk bir ortamda 
hissetmemeleri için mağazalarda 
“müşteri temsilcileri” bulundu-
ruyor. Bu çalışanların görevi tüm 
makinelerin doğru çalıştığından 
emin olmak.

Havadan kargo teslimatı

Telefon bağımlılığının 
beş önemli aşaması

 BAĞIMLILIK 

 CİHAZ 

Akıllı telefonumuzu sürekli yanımızda; 
müzik dinliyoruz, mesajlaşıyoruz, oyun 

oynuyoruz, dizi ve film izliyoruz. Hem özel 
hem de profesyonel işlerimiz için kullandığı-
mız akıllı telefonun olmadığı bir hayat artık 
imkansız. Ancak, telefonlarla ulaştığımız 
medya araçları bağımlılık riskini de berabe-
rinde getiriyor.

Alman medya pedagogu Andreas Pauly, 
bağımlılığa giden yolun beş aşaması 
olduğunu belirtiyor. Örneğin, bir insan ilk 
kez bilgisayar oyunu oynadığında deneme 
yapar. İkinci adım bu insanın oyundan zevk 
almasıdır. Üçüncü kademe ise insanın cihaza 
alışması. Dördüncü 
aşama suistimal, 
yani insanın med-
ya aracını sağlıklı 
bir ölçünün üze-
rinde kullan-
ması. Bu yolun 
son aşaması ise 
bağımlılık. Pauly, 
“Bir insan gerçek 
hayattaki arkadaş-
larını ya da hobilerini 
ihmal ediyorsa medya 
araçlarını sağlıksız bir 
şekilde kullandığı anlamına 
gelir” diyor.

750 dolarlık oyuncak tanıtıldı

Kimseyi üzerinden düşürmeyeceği iddia 
ailen Ginger aracıyla eski ABD Başkanı 

Bush’u yere düşürerek ilk kez gündeme 
gelen, 2015’te Çinliler tarafından satın  
alınan Segway, yeni ve iddialı bir ürünü  
daha medyaya tanıttı. One S1 isimli bu  
cihaz saatte 15 km hıza ulaşıyor. Yaklaşık 20 
km menzili olan aracı kullanmak dengede 
durmayı, bu da bir-iki saatlik bir eğitimi 
gerektiriyor. Özellikle kaykay/paten seven 
gençler arasında büyük ilgi görmesi bekle-
nen cihazın fiyatı 750 dolar.
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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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ATAŞEHİR BELEDİYESİ 

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

Özel Kalem Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1150

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mali Hizmetler Müdürlüğü 
Tel: 0216 570 50 00 / 1159

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

Sağlık İşleri Müdürlüğü
Tel: 0216 570 50 00 /  1619

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

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

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

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

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

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

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

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

Kentsel Dönüşüm 
Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1245

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

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

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

Bilgi İşlem Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1508

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



KIS.
BOYAMA KEYFI

.
ÇOÇUKLAR İÇİN

94

Dergimizin bu bölümünü 
okul öncesi çağlarda 
ve özellikle ellerini 

kullanma becerisi henüz 
gelişmemiş olan 0-3 yaş 

grubu çocuklarda el-
göz koordinasyonunu ve 
nesneleri anlamlandırma 

yeteneğini arttıran boyama 
sayfalarına ayırdık.
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12/21/16, 10:19 PMSamurai Sudoku

Page 1 of 1about:blank

Difficulty: Evil Thursday, 15th December 2016

4  1    8  9    6  9    2  7

 9   4   1      1   8   4  

7    8    3    3    7    5

   8  6          5  4    

 4 2    5 8      5 2    7 3  

   9  4          7  9    

2    7    4    2    6    9

 7   9   2   4   9   4   6  

3  9    7    2    4    3  1

         9  2          

       7 6    9 5        

         7  1          

5  4    2    8    5    4  8

 1   3   4   7   2   7   1  

3    5    7    3    5    6

   7  8          3  6    

 3 8    1 7      8 1    6 3  

   6  3          2  5    

8    7    6    9    3    7

 4   8   5      5   6   2  

7  2    9  1    7  3    9  5
www.samurai-sudoku.com
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Ataşehir Belediyesi’ne gelen 
bazı sosyal medya mesajları ve 
yanıtlarından sizin için derledik 

SOSYAL MEDYA

98

Hazırlayanlar: Çağla Gürsoy - Hazal Şakar

@atasehirbld
facebook

@atasehirbld
twitter 

@atasehirbld
instagram
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