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Merhaba sevgili Ataşehirli Hemşehrilerim,
Ardımızda buruk bir yaz bırakarak, sonbaharı 

karşıladık.
Her şeye rağmen 15 Temmuz darbe girişimini 

püskürtmenin verdiği güç, ülkemizde belirgin bir 
toplumsal barış umudu yarattı. Dileğim, toplum-
sal kutuplaşmanın yok edildiği, cadı avlarına prim 
verilmeyen bir ülke olabilmemiz. Bir yandan laik ve 
demokratik değerlerimizi yükselterek, bir yandan 
birlik içinde çalışıp, üretebilmemiz.

Daha müreffeh bir topluma ulaşmak için hepi-
mize düşen görevler var. Biz de Ataşehir Belediyesi 
olarak geride kalan yazı, ilçemizi daha yaşanılır 
kılmak için çalışarak geçirdik. Örneğin ilçemizdeki 
okulların tamir ve tadilat işlerini üstlendik, sınıfları 
boyadık, eğitim kurumlarımıza yeni konferans ve 
spor salonları kazandırdık. Çünkü istiyoruz ki Ataşe-
hirli her çocuk değerli olduğunu, onun için düşünen, 
onun geleceği için elbirliği içinde çalışan büyükleri 
olduğunu bilsin… 

Düştepe Oyun Müzesi, Ataevleri ve Mustafa 
Saffet Kültür Merkezimiz (MSKM) de çocuklar için 
pek çok etkinlik hazırladı.  Ataşehir Ekspres'in 
ilerleyen sayfalarında göreceğiniz gibi ilçemiz Ekim 
ayı boyunca çocuklarımız için sinemadan, tiyatroya, 
oyundan, beceri atölyelerine dek çok sayıda etkin-
liğe sahne olacak. Ayrıca yine MSKM’de yetişkinler 
için de müzik ve sanat ile dopdolu, düşünce insanla-
rı ve kitaplarla buluşacağınız bir program var.  

Dergimizde Küçükbakkalköy'de yapımı süren 
Emekli Dinlenme Evi ile ilgili olarak da ayrıntılı bilgiler 
bulacaksınız. Kısa süre sonra hizmete geçecek merkez, 
emekli vatandaşlarımıza ikinci bir ev olmaya aday. 

Dostlarım,
Bu yazıda Ataşehirli sevgili Aykut Topçu'dan ge-

len mektubun bir bölümüne yer vermek istiyorum. 
Şöyle diyor Aykut Bey; “2 yıl önce Pendik’ten Kü-
çükbakkalköy’e taşındığımızda hayatımızın tümden 
değişeceğinden haberim yoktu. Meğer sağlığımızla 
ilgilenen, spor yapmamızı destekleyen destekle-
yen bir belediyeye kavuşmuşuz. Çıkardığınız dergi 
sayesinde mamografi merkezinin varlığını öğrendim 
ve hemen eşim için bir randevu aldım. Şimdi o da 
arkadaşlarına böyle önemli bir hizmetin belediyemiz 
tarafından ücretsiz verildiğini anlatıyor. İnanın ar-
kadaşları arasında Ataşehir'e taşınma kararı alanlar 
var. Oğlum Yağız da yüzme kurslarınıza katıldı. Eski-

den denizden korkan oğlum, bu tatilimizde, cesurca 
dalgalara atladı. Ayrıca dergi sayesinde ne güzel 
insanlarla komşu olduğumuzu da anlıyoruz.  Mese-
la "İyi insan olmayan, iyi berber olamaz" diyen bir 
esnaf kardeşimizin varlığını öğreniyoruz. Başkanım 
size hizmetleriniz için sonsuz teşekkür ediyorum.” 

Aykut Topçu'ya bize çalışmalarımızda güç veren bu 
satırları için çok teşekkür ediyorum. Sizlerden bu ve 
bunun gibi çok sayıda olumlu geri dönüşler alıyoruz. 
Bu mektupları ilgili müdürlüklerimizle paylaşıyor, ver-
dikleri emeğin takdir edildiğini görmelerini sağlıyoruz. 

Sizlerden de mektup, e-posta ya da telefon 
yoluyla önerilerinizi bekliyoruz. Bildiğiniz gibi biz 
Ataşehir'i sizlerle birlikte yönetmeye talip olduk ve 
bundan bir an bile ödün vermedik. Bize gönderdiği-
niz her türlü talep, istek ve öneriyi büyük bir titiz-
likle inceleyerek, değerlendirdiğimizi bir kez daha 
bilmenizi isterim.  

Son olarak, dergimizin bu yeni sayısını da zevkle 
okuyacağınızı umut ediyor, çocuklarımız ve öğret-
menlerimiz başta olmak üzere tüm eğitim camiasına 
başarı dolu bir yıl, ülkemize barış ve kardeşlik dolu 
günler diliyorum.

Battal İLGEZDİ
Ataşehir Belediye Başkanı

Birlikte çalışıp, 
üretebilmek...

@battalilgezdi34  @battalilgezdi battalilgezdi34
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Türkiye’de birçok engelli bırakın tatile 
gitmeyi, sokağa bile çıkamıyor. Dışlanma 
korkusu, altyapı eksiklikleri gibi dış 
etkenler engelli vatandaşlarımızı eve 
mahkum ediyor. Ataşehir Belediyesi’nin 
geçen yıl başlattığı Engelsiz Kamp adlı 
proje, bu anlamda engellilere nefes alma, 
günlük hayatta yaşadıkları sıkıntılardan 
bir nebze de olsa kurtulma şansı tanıyor. 
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BELEDİYE 
HİZMETLERİ 
ELİNİZİN 
ALTINDA
Ataşehir Belediyesi beyanname doldurmaktan 
şikayet başvurularına, vergi ödemekten 
imar sorgulamaya kadar birçok işi günümüz 
teknolojisine devretmiş durumda. Bunun 
anlamı şu; belediyeye giderek yapacağınız 
işlemlerin çoğunu bulunduğunuz noktadan 
tek tuşla gerçekleştirebiliyorsunuz. Kuyrukta 
zaman kaybetmeden yapacağınız onlarca şeyin 
neler olduğunu merak ediyorsanız bu yazıyı 
mutlaka okuyun.

Ataşehirliler belediyeye 
başvurularını, şikayetlerini, 
takiplerini iki farklı kanal-

dan kolaylıkla yapıyor. Bunlardan 
biri Mobil Ataşehir uygulaması, 
diğeri ise web tabanlı www.
atasehir.bel.tr adresi. Mobil bele-
diyecilik uygulamasıyla Ataşehir 
Belediyesi size cep telefonunuz 
kadar yakın olabiliyor. Bu uygu-
lamayı telefonunuza indirdikten 
sonra birçok hizmete erişmeniz 
mümkün. Çek-gönder özelliğiyle 
Ataşehir Belediyesi sınırları içinde 
tüm problemlerinizi konum bilgisi 
ile sisteme iletebilir, sonra o ko-
nuyla ilgili herhangi bir adım atılıp 
atılmadığını takip edebilirsiniz. 
Aynı uygulamadaki İmar Sorgula-
ma modülü ile parselinize ait imar 
bilgilerini ve varsa plan notlarını 
alabilirsiniz. E-Belediye Hizmetleri 

modülünden vergi borçlarınızı 
sorgulayabilir, ödemek istediğiniz 
kayıtları seçip ödeme yapabilir-
siniz. Ödemeye ilişkin makbuzu 
mail olarak kendinize göndere-
bilir ya da çıktısını alabilirsiniz. 
Tahsilatlar sayfasında mükelleflere 
ait geçmiş tahsilat kayıtları da 
görüntülenebiliyor. Listelenen 
makbuzları yine kendinize mail 
gönderilebilir ya da dökümünü 
alabilirsiniz. Tahakkuklar ekranına 
üye girişini yaptığınızda tüm liste-
ler elinizin altında demektir. Sicil 
Seç ve İlişkilendir sekmesinde üye 
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Belediyesi’nin haberlerini anında 
okuyabilirsiniz. Yine aynı uygula-
madan Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi’ye direkt mesaj 
gönderebilirsiniz. Emlak, Çevre 
Tüketim Vergisi ve İlan Reklam 
Beyanı sayfalarındaysanız online 
beyan başvurusunda bulunabilir-
siniz. Ruhsat Başvuru Sorgulama 
kısmında başvurunuzun sonucunu 
takip edebilirsiniz. Nikah Saatleri 
sayfasında ise nikah salonundaki 
kayıtların durumu yer alıyor. Bura-
daki dolu ve boş saatler listelen-
miş, böylece istediğiniz tarihe ve 
saate randevu alabilirsiniz.

 Kent Rehberi sekmesinde 
belediye sınırı içerisindeki ka-
dastral-idari adres bilgilerini, 
yapı fotoğraflarını, önemli yer-
leri, nöbetçi eczaneleri ve uydu 
fotoğraflarını içinde barındıran en 
güncel haritalar var. Yine belediye 
binasına gitmeden güncel adres 
bilgisini sorgulayabilir, bu uygula-
ma üzerinden imar planı ve plan 

notları bilgilerine ulaşabilirsiniz. 
Fen İşleri ile Park ve Bahçeler 
müdürlüklerinin planlanan, devam 
eden ve biten çalışmalarını harita 
üzerinden görüntüleyebileceğiniz 
gibi, çalışmalar hakkında genel 
bilgi de edinebilirsiniz. Bunun 
dışında hem internet hem de 
mobil uygulama üzerinden Afet 
Bilgi Yönetim Sistemi’ni kulla-
nabilirsiniz. Haritalarda size en 
yakın sahra hastanelerini, fırınları, 
toplanma alanlarını görebilirsiniz. 
Saydığımız tüm hizmetleri cep 
telefonundan değil de bir bilgi-
sayar üzerinden gerçekleştirmek 
isterseniz www.atasehir.bel.tr 
adresine girmeniz yeterli.

 Ataşehir Belediyesi’nin Bilgi 
İşlem Departmanı’nda 45 kişi 
gece-gündüz size bu hizmetleri 
sunmak için çalışıyor. Bilgi İş-
lem Müdürü Hasan Güneydaş, 
“Ataşehirlilerin belediye binasına 
yalnızca yapı-kontrol, imar gibi 

olan mükellefler, dilerse diğer aile 
fertleri için de sicil ilişkilendirme 
talebinde bulunabilirler. Talebin 
onaylanması durumunda bir kul-
lanıcı adı ve şifre ile giriş yapıl-
dıktan sonra diğer aile fertlerine 
ait siciller listeleniyor ve seçilen 
sicile ait tahakkuk, tahsilat, borç 
ödeme gibi işlemlerin gerçekleşti-
rilmesi sağlanıyor.

 Yalnızca bunlar da değil. 
Mobil uygulamayla belediyenin 
yapmış olduğu etkinlikleri ve du-
yuruları online olarak takip ede-
bilirsiniz. Bunun dışında Ataşehir 

10 kişiden biri kullanıyor
Ataşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Hasan 
Güneydaş, Ataşehirlilerin yüzde 10’unun bele-
diye işlemlerini internet ya da mobil uygulama 
üzerinden yaptığını ve hedeflerinin bu sayıyı 
arttırmak olduğunu söylüyor.
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teknik birimlerin işleriyle ilgili 
işlemler için gelmesi gerekiyor. 
Çünkü bu işlerde evrakların 
kontrolü uzun bir süreç gereki-
yor. Onun dışında vatandaşların 
belediye binasına kadar gelmesi-
ne gerek yok. Diyelim bir sokak 
köpeğine bakılmasını istiyorsu-
nuz... Hem mobil uygulamadan 
hem de internet sitemiz Atasehir.
bel.tr üzerinden talepte buluna-
bilirsiniz. Üstelik sadece başvuru 
değil, başvurunuzun takibini de 
yapabiliyorsunuz. Talebiniz nere-
ye gitmiş, şu anda hangi birimde, 
işlem yapıldı mı yapılmadı mı hep-
sini öğrenebilirsiniz. Bütün bunları 
çağrı merkezi ekibimizden de 
takip edebilirsiniz. Çağrı merkezi 
ekibimiz telefonla sizin sorunları-
nızı takip ediyor, size sürekli bilgi 

veriyor. Sürecin nerede olduğunu 
sesli olarak bildiriyor” diyor.

İlçedeki vatandaşların sadece 
yüzde 10’u ödemelerini mobil 
uygulama veya internet üzerin-
den gerçekleştirmiş. Bu noktada 
Ataşehir Belediye Başkanı Battal 
İlgezdi’ye soruyoruz: “Yüzde 10 
yeterli mi?” İlgezdi, daha fazla 
Ataşehirlinin bu kolaylıktan fay-
dalanmasını istediklerini belirtiyor 
ve ekliyor: “Hem internet hem 
de mobil uygulamamızın çok 
kullanışlı olduğunu düşünüyorum. 
Biz, insanların belediye binasına 
gelerek zaman kaybetmesini 
istemiyoruz. Kamudaki gereksiz 
elektrik kullanımını, iş gücünü, 
zaman kaybını önleyen bir sistem 
bu. Kamu kurumları olarak vatan-
daşlarımızı internete, mobil uygu-

lamaya daha fazla yönlendirerek 
ciddi tasarruf sağlayabiliriz.”

İlgezdi, yakında EBS’nin 
(Elektronik Belge Sistemi) hayata 
geçirileceğini söylüyor. Bu sis-
temle bütün belgeler elektronik 
ortamda taranıp gönderilecek-
miş: “Şu an vatandaşlar sadece 
yapı-kontrol, imar gibi teknik 
birimlerin işleriyle ilgili belediye 
binasına gelmek zorunda ama, 
EBS sayesinde bu da ortadan kal-
kacak. Ataşehirliler bütün işlerini 
EBS üzerinden yapabilecekler. 
Belediye binasına gelerek arşiv 
dosyasını istemeyecekler, çünkü 
internette ellerinin altında olacak. 
Yine bu sistemle dilekçelerini 
sanal ortamdan sunabilecekler. 
Biz kurum içinde, Nisan ayından 
beri elektronik imza kullanıyoruz. 
Gelen tüm belgeleri elektronik 
ortama atıyoruz. Ancak bütün 
bunları henüz vatandaşa sun-
madık. Yakın zamanda bu da 
olacak. Bunun dışında kurum 
içindeki personelin performansını 
da ölçeceğiz. Vatandaş bizi, biz 
personelimizi denetleyeceğiz. Bir 
personel kaç dakika sistemde kal-
mış, ne tür iş yapmış, kaç beyan 
toplamış, kaç dakika Facebook’ta 
kalmış gibi detaylar da elimizde 
olacak. Kısacası kendi içimizdeki 
denetlemeyi de bu sistemle ger-
çekleştireceğiz.”

 45 kişilik yoğun mesai
Ataşehir Belediyesi’nin bilgi-işlem departma-
nında 45 kişi gece gündüz çalışıyor. Ataşehir-
liler yakında tüm işlemleri internet ve mobil 
uygulama üzerinden yapabilecek.





FESTİVALİN ARDINDAN

BİRİZ, 
KARDEŞİZ, 
TÜRKİYE’YİZ

miz insanız ve hepimiz beraberiz, 
birlikte yaşamaya mahkumuz. 
Çocuklarımıza güzel bir Türkiye’yi 
miras bırakmak zorundayız. Kur-
tuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de, 
Dumlupınar'da, Afyon'da, Ur-
fa'da, Maraş'ta, Gaziantep'te bü-
yük mücadeleler verenlerin bütün 
umudu gelecek kuşaklara güzel 
bir Türkiye bırakmaktı ve gerçek-
ten de alınteriyle, kanla, gözyaşıy-
la bize güzel bir Türkiye bıraktılar. 
Şimdi biz, bize miras bırakılan 
Türkiye'yi, çocuklarımıza daha 
güzel bir Türkiye olarak bırakmak 
zorundayız. Bunun mücadelesini 
vermek zorundayız. Bunun için 
çabalamalıyız" diye konuştu.

Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi ise konuşmasında, 
“İnsanlık tarihinin en karanlık 
günlerinde yitirdiğimiz milyon-
larca canın anısına, bugün bütün 
dünya ‘Bir daha savaşlar olmasın, 
barış, hemen şimdi!’ diyor. Ne var 
ki, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü 
çatışmaların, savaşların, terörün 
ve şiddetin gölgesinde karşılıyo-
ruz. Irak’ta, Suriye’de, Filistin’de 
görmeye alıştığımız katliam man-

Bu yıl beşincisi düzenlenen ve “Biriz, kardeşiz, 
Türkiyeyiz” mesajı verilen Uluslararası 
Kardeş Kültürlerin Festivali, Ataşehirlilere 
yine unutulmaz anlar yaşattı. Kardeş Türküler 
& Candan Erçetin ve Goran Bregović’in 
sahne aldığı festivalde ayrıca Türkiye’nin 
farklı yörelerinden ve Arnavutluk, Cezayir, 
Gürcistan, Makedonya, KKTC ile Paraguay’dan 
gelen ekiplerin katıldığı halk dansları 
gösterileri yapıldı.

Uluslararası Kardeş Kültürle-
rin Festivali, 1 Eylül Dünya 
Barış Günü’nde Ataşehir 

Cumhuriyet Parkı’nda Candan 
Erçetin ve Kardeş Türküler’in 
birlikte sahne aldığı konserle 
başladı. Geceye Gezi’de, Suruç 
ve Ankara’daki patlamalarda, 15 
Temmuz darbe girişiminde hayatı-
nı kaybeden vatandaşların aileleri 

ile CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun Artvin gezisinde 
şehit olan Fatih Çaybaşı’nın ailesi 
de katıldı.

Konserden önce bir konuşma 
yapan CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu “Bizim ülkemizin 
toprağında ve mayasında güzellik 
vardır. Farklı görüşlerimiz, farklı 
kimliklerimiz olabilir ancak hepi-
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BİRİZ, 
KARDEŞİZ, 
TÜRKİYE’YİZ

zaralarına, artık İstanbul’da, An-
kara’da, Antep’te, Bursa’da, Su-
ruç’ta, Elazığ’da, Şırnak’ta rastlar 
olduk. 35 günlük bebekleri, okul 
çağındaki çocukları, hayatının 
baharındaki gençlerimizi toprağa 
veriyoruz. Böylesine karanlık, acı 
dolu bir tablo içerisinde 1 Eylül 
Dünya Barış Günü’nü kutluyoruz” 
dedi.

6 Eylül’e kadar süren festival 
boyunca Türkiye'nin farklı yöre-
lerinden ve Arnavutluk, Cezayir, 
Gürcistan, Makedonya, KKTC 
ile Paraguay’dan gelen ekiplerin 
katıldığı halk dansları gösterileri 
yapıldı. Festivale Türkiye’den 
Ataşehir Belediyesi Halk Oyunları 
Topluluğu’nun yanı sıra Trabzon-
lular Derneği, Kars ve Yöresi Kül-
tür Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Derneği, Pir Sultan Abdal 
Kültür Derneği Kadıköy Şubesi, 
Sinop SİYAD Batı Ataşehir Şubesi, 
Ataşehir Tüm Çankırılılar Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neği, Ataşehir Gönüllüleri Derne-
ği, Ataşehir Bayburtlular Derneği, 
Sinop İli Göller Köyü Yardımlaşma 
Derneği ve Ordulular Derneği’nin 

halk oyunları ekipleri katıldı. 
Festivale katılan konuk ekipler 

de geleneksel kıyafetleriyle 
sergiledikleri performansla büyük 
beğeni topladı. Arnavutluk İliria 
Halk Dansları Topluluğu, Cezayir 
El-Ahlem Halk Dansları Toplulu-
ğu, Gürcistan Shevardeni Halk 
Dansları Topluluğu, K.K.T.C İskele 
Belediyesi Halk Oyunları Grubu, 
Makedonya Kitka Halk Dansları 
Topluluğu ve Paraguay Kove Halk 
Dansları Topluluğu izleyiciler tara-
fından uzun süre alkışlandı.

Festivalin kapanış gününe dam-
gasını vuran ise dünyaca ünlü yıldız 
Goran Bregović’ti. Cumhuriyet 
Parkı’nda sahne alan Bregović’e 
Wedding and Funeral Band eşlik 
etti. Binlerce kişinin katılımıyla ger-
çekleşen ve iki saat süren konser-
de şarkılar barış için söylendi.

Barış mesajları 
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu ve Ataşehir Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi festivalin 
açılışında birer konuşma yaptı. 
Candan Erçetin ve Kardeş 
Türküler’in sahne aldığı açılış 
konseri muhteşemdi (solda).
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adeta sanatın insanı nasıl genç 
tuttuğunu kanıtlar gibi.  Hem 
görünümü hem de insanlığa ve 
barışa duyduğu kocaman umu-
duyla…

Bosnalı Sırp-Hırvat besteci, 
gitarist ve şarkıcı olan sanatçı 
ülkemizde en çok Çingeneler 
Zamanı (Time Of The Gypsies), 
Yeraltı (Underground) , Arizona 
Rüyası (Arizona Dream) ve Mus-
tafa filmlerine yaptığı müziklerle 
tanınıyor. Sanatçı İstanbul’un yanı 
sıra ülkemizde İzmir, Kocaeli, Bur-
sa, Ankara ve Diyarbakır illerinde 
on binlerin katıldığı çok sayıda 
konser verdi.  Balkan müziğinin 
bu en ünlü müzisyeni, bildiğiniz 
gibi Sezen Aksu’nun “Düğün ve 
Cenaze” albümünün müziklerinin 
de bestecisi. Sanatçı Sezen Aksu 
ile dostluğundan ve birlikte çalış-
maktan duyduğu mutluluğu her 
fırsatta dile getiriyor.

Konser başladığında tek bir el 
hareketiyle binlerce insanı coş-
turan, şarkılara eşlik etmelerini 
sağlayan büyük usta, olağanüstü 
mütevazılığı ve samimiyetiyle 
yanıtladı sorularımızı. Konser 
öncesi söyleşi süremiz oldukça 
kısaydı ama sorularımıza çok 
net yanıtlar veren Bregović ile 
söyleşmekten çok keyif aldık. 
Umarız siz de bu röportajı aynı 
duygularla okursunuz.

Kardeş Kültürlerin Festivali’nin kapanış günü verdiği konserle 
izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan büyük usta Goran Bregović, 
Ataşehir’den tüm dünyaya barış mesajları verdi. İnsanların bir 
arada ve barış içinde yaşamayı öğrenmek zorunda olduğunu 
söyleyen Bregović, konserden önce dergimizin sorularını yanıtladı.

Yanılmıyorsam, son kez 
yedi yıl önce canlı yayında 
Hüsamettin Cindoruk ile 

bir söyleşi yapmıştım. O zaman 
bir haber kanalı olan SKY Türk’te 
programlar bölümünde yöneti-
ci- editör olarak çalışıyordum. 
Cindoruk da DTP Genel Başka-
nı’ydı ve merkez sağı birleştirme 
yönünde çabalar veriyordu. Yedi 
yıl önceydi… Özlemişim. Kardeş 

Kültürlerin Festivali için ülkemize 
gelen Goran Bregović son anda 
röportaj vermeyi kabul ettiğinde, 
nöbetçi röportajcı olarak kendimi 
karşısında buluverdim. Bir yandan 
her zaman mesleğim olarak gör-
düğüm gazetecilik yapma şansı, 
hem de hayranı olduğum bir mü-
zik adamı ile söyleşme heyecanı 
ile girdim sanatçının karavanına. 
Bregović beni ve fotoğrafçı arka-
daşım Murat Şimşek’i çok sıcak 
karşıladı. Bir eski dostla yeniden 
bir araya gelmiş gibi başladık 
söyleşiye. 

Ama önce birkaç not: 1950 
Saraybosna doğumlu Bregović, 

MURAT ŞİMŞEK

ZEYNEP ÇETİNKAYA 
(Ataşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü – Ataşehir Ekspres Genel 
Yayın Yönetmeni)

FESTİVALİN ARDINDAN / SÖYLEŞİ
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Birazdan sahnede olacaksınız 
sizi en çok ne heyecanlandırı-
yor? Söylemek mi, çalmak mı, 
yönetmek mi?
Hepsi… Ama en çok İstanbul'da 
çalmak beni heyecanlandırıyor. 
Burası bir dünya başkenti. İstan-
bul’da sahne almak bu demek, 
bir dünya başkentinde insanlarla 
buluşmak demek. Hele ki Saray-
bosna’dan gelmişseniz... Biliyor-
sunuz benim kentimin nüfusu 500 
binin biraz üzerinde. Ama buna 
rağmen, bu nitelik farkına rağmen 
birbirimize çok benziyoruz. Ben 
burada kendimi evimde hissedi-
yorum. 500 yıllık ortak geçmişi-
miz olan Osmanlı mirasımız, bizi 
birbirimize bağlıyor. İşte o küçük 
yerden gelip, bir dünya başken-
tinde kültürümüzün ortak ezgile-
rini seslendiriyor olmak bana en 
büyük heyecanı yaşatıyor.  

Bizler de heyecanlıyız sizinle 
birlikte olduğumuz için.  Benim 

kuşağım ve sonraki kuşaklar 
için de konserleriniz hep büyülü 
buluşmalar oldu. İlk gelişinizi 
anımsıyor musunuz, o günden 
bugüne Türkiye’nin değişimini 
gözlemleyebildiniz mi? 
İlk 90’ların ikinci yarısında Sezen 
Aksu'yla birlikte müzik yaptı-
ğımız dönemde geldim ülkeni-
ze. Bir ay boyunca İstanbul’da 
yaşadım.  Çok insan tanıdım, çok 
gezdim, dostluklar kurdum. O 
zaman Türkleri ve Türkiye'yi anla-
dım. Buradaki duyguyu tanıdım. 
Ne kadar benzediğimizi gördüm. 
Şaşırdım ve sevindim. En basiti 
formelleştiremediğimiz, içten 
gelen bir misafirperverliğimiz 
var. Bunu dünyanın her yanında 
göremezsiniz. Oysa biz tanışır 
ve o insanı hemen evimize davet 
ederiz. Kapılarımızı açarız. Varlı-
ğımızla, yokluğumuzla dünyamı-
za kabul ederiz. Bu çok değerli 
bir özellik. Bunun gibi birçok 
benzerliğimiz var.

Ben yıllardır Türkiye’nin dört 
bir yanında bulundum. Evet, ülke-
niz değişiyor, gelişiyor. Özellikle 
son 15 yıldır belirgin değişimler 
var, bunu görmemek imkansız. 
Olumlu değişimlerden söz ediyo-
rum. Ama Türkiye’de değişmeyen 
bir şey de var. O da gençliği… 
Sokakların hep hareketli ve 
heyecanlı olması. Sürpriz dolu bir 
ülke burası. Hangi sokaktan hangi 
müzik sesi gelecek, hangi etkile-
yici sanatçı ile karşılaşacaksınız? 
Bilemezsiniz.

Ülkeniz korkunç bir savaştan 
çıktı. Bizim ülkemiz de çok yakın 
zamanda bir darbe girişimi 
yaşadı.  Bir yandan terörle mü-
cadelemiz sürüyor. Siz bunları 
nasıl okuyorsunuz? Ne yapmalı, 
önerileriniz olabilir mi?
Açık söylemek gerekirse bu dave-
ti ilk duyduğumda biraz korktum. 
Oldukça iddialı bir organizasyon, 
dünyanın dört bir yanından sanat-
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luyum ve onur duyuyorum. Evet 
barışı sağlamak için sanatçılara 
çok büyük görevler düşüyor ve 
ben de böyle bir çaba içindeyim 
aslında.

Sanırım son albüm çalışmanız 
olan Üç Mektup’tan söz ediyor-
sunuz.
Evet “Saraybosna’dan Üç Mek-
tup” adını taşıyan, yıl sonunda çı-
kacak albümümden söz ediyorum.  
Eser bir keman konçertosundan 
oluşuyor… Ama farkı şu: Keman 
üç farklı usulde çalınır. Hıristiyan 
metodu, Yahudilerin çalış tarzı 
olan Klezmer metodu ve Müslü-
man usulü çalış stili, yani oryantal. 
Albümdeki keman konçertosu 
üç farklı mektup gibi yazıldı; bir 
Hıristiyan mektubu, bir Müslüman 
mektubu ve bir Yahudi mektubu.

Bu bestenin fikri nasıl oluştu ve 
bize ne anlatıyor?
İnternette güzel bir hikâyeye 
rastladım. CNN' de çalışan bir 
gazeteci Tel Aviv’deki bir arkada-
şından duyuyor. Dindar bir adam, 
son kırk yıldır her gün ağlama 
duvarına gidip, dua ediyormuş. 
CNN muhabiri bu kişiyi bulup, 
bir röportaj yapmak istemiş ve 
İsrail’e gitmiş. Söz edilen kişiyi 
ağlama duvarında,  tam da tarif 
edildiği gibi dua ederken bulmuş. 

çılar Ataşehir’de ağırlanıyor. Ve 
sadece Türkiye’de değil, dünyanın 
her yerinde bombalar patlıyor. 
Evet, endişe ettim ama burası 
benim için başka bir yer, başka 
bir ülke değil. Ülkenizde kendi-
mi evimde hissediyorum ve bu 
sayede kaygılarımı aşıp, “evet” 
demem hiç zor olmadı.   Ben 
televizyonu açınca Türkiye ile ilgili 
haberleri izliyorum. Çünkü tanı-
dığım, bildiğim yerlerden; dost-
larımdan haber almak istiyorum. 
Biliyorsunuz, ülkenizin her yerinde 
çaldım, en doğusundan en batısı-
na; Diyarbakır'dan İzmir'e kadar.  
İlgi ile takip ediyorum gelişme-

leri… Ve Saraybosna pek çok 
açıdan küçük bir İstanbul gibi. O 
yüzden yaşadığınız olaylar bize 
çok tanıdık geliyor ve evimizde 
yaşanıyor gibi kaygılanıyoruz.  

Ve ne yapmalı? Bir sanatçı ola-
rak söyleyebileceğim, siz burada 
barışa hizmet etmek adına Kardeş 
Kültürlerin Festivali’ni düzenle-
yerek, çok önemli bir iş yapıyor-
sunuz. Çünkü müzik dini, etnik 
ya da politik görüş ayrılıklarının 
üzerine çıkarak, birleştirici bir rol 
üstlenir. Buna Türkiye’nin de dün-
yanın da ihtiyacı var. Beni davet 
ettiğiniz için bu vesile ile teşekkür 
ederim. Burada olmaktan mut-

FESTİVALİN ARDINDAN / SÖYLEŞİ
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Gazeteci sormuş, “Kırk yıldır bı-
kıp, usanmadan bu duvara geliyor 
ve dua ediyorsunuz. Peki niçin?” 
İsraillinin yanıtı şöyle olmuş: “Bir-
likte, barış içinde yaşayabilmek 
için dua ediyorum. Bir sonraki 
nesil için dünyanın daha iyi bir yer 
olması için dua ediyorum. Çocuk-
larımız daha iyi koşullarda yaşa-
sın, barışçıl olsunlar diye Tanrı’ya 
yakarıyorum. İşte bu yüzden 40 
senedir, her gün buraya geliyo-
rum”. Gazeteci sormuş “Peki, 
ne oldu? Değişen bir şey var 
mı?” Yanıt son derece basitmiş; 
“Sanırım ben yıllardır sadece bir 
duvarla konuşuyorum.”

Bu hikâye beni çok etkiledi. 
Şunu anladım Tanrı belli ki bize 
birlikte yaşamayı aslında öğret-
memiş. Bunu bizim, öğrenmemiz 
gerekiyor. 

Bu öyküyle birlikte metaforla-
ra yoğunlaştım. Zaten Saraybosna 
da böyle bir metafor. Saraybosna 
sadece bir şehir ismi değil.  Bu 

şehir, bu son yüzyılda bize gös-
terdi ki; “Bugün birlikte yaşadığı-
mız yer, bir gün sonra birbirimizi 
öldürdüğümüz yer olabilir.” 

İşte Üç Mektup böyle ortaya 
çıktı ve haziranda Paris'te ilk kez 
dinleyenler ile buluştu. Ben de 
bu beste ile bir evet, metafor 
peşindeyim. Ortodoks, Katolik ve 
Müslüman kültürlerinin, sesleri-
nin, hikayelerinin kesiştiği yerde 
biçimlenen bir beste bu. 

  
Başka metaforu da çingeneler 
üzerinden kuruyorsunuz. “Bir 
gün herkes çingene olacak” 
diyorsunuz. Neden? 
Çünkü Çingeneler benim için 
birer özgürlük sembolleridir.  
Çingeneler mutlu sonları, mutlu 
müzikleri seviyorlar. Ben de belki 
bu yüzden  onları çok seviyorum. 
Çingenelerin hayatı her yerde zor. 
Ama yine onlarda sizi çeken bir 
şey var: Bu da bence hep beraber 
dünü, yarını değil bugünü yaşa-

maya odaklı, oldukça modern 
düşünce biçimleri. Beraberce, 
şimdi yaşamak. Eğer delirmediy-
seniz, normal değilsiniz diyorum 
ya bir şarkının sonunda, onun 
gibi; normal olmak için çingeneler 
gibi düşünmeniz gerekir. Normal 
hayatta biri arabanızı çizdiğinde 
çok çaresiz ve mutsuz oluveriyor-
sunuz. Ama her şeyinizi bir günde 
kaybedince aslında ihtiyacınız 
olanın, arabanız, eviniz, tekneniz 
değil, arkadaşlarınız ve liseden 
kalan fotoğraflarınız gibi şeyler 
olduğunu anlıyorsunuz. Böyle 
bir şey çingene olmak: Bugünü, 
birlikte yaşamak…

Son olarak, birazdan  Wedding 
and Funeral Band ile birlikte ça-
lacaksınız. Onlarla çalmak nasıl? 
Hepsi çok yetenekli insanlar. Ve 
sahnede bana çok büyük bir iş 
düşmüyor. Bir grup lideri olarak 
sadece küçük işaretler veriyorum 
ve çok eğleniyorum.



16

      BU KAMPTA 
HİÇBİR ENGEL YOK

ENGELSİZ KAMP
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ÖZKAN HAKAN 

Türkiye’de birçok engelli bırakın tatile gitmeyi, sokağa bile 
çıkamıyor. Dışlanma korkusu, altyapı eksiklikleri gibi dış etkenler 
engelli vatandaşlarımızı eve mahkum ediyor. Ataşehir Belediyesi’nin 
geçen yıl başlattığı Engelsiz Kamp adlı proje, bu anlamda engellilere 
nefes alma, günlük hayatta yaşadıkları sıkıntılardan bir nebze de olsa 
kurtulma şansı tanıyor. Senede dört kez yapılan kampa katılan engelli 
vatandaşlar beş gün boyunca denize sıfır ve engelli kullanımına 
uygun otellerde konaklayarak birçok etkinliğe katılıyor. Tatillerini 
yapıp evlerine mutlu bir şekilde dönüyor.

      BU KAMPTA 
HİÇBİR ENGEL YOK
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Ataşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen 

Engelsiz Kamp, yakın zamanda 
kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü tarafından organize 
edilmeye başlandı. İlk kez geçen 
yıl dört tur şeklinde düzenlenen 
projeyle şimdiye kadar 630 kişiye 
ulaşıldı. Ataşehir Belediyesi prog-
rama, engel ayrımı yapılmaksızın 
hem fiziksel hem zihinsel engelli 
kişileri ve aileleri dahil ediyor. 
İşitme engelliler, görme engelli-
ler, otizmliler, zihinsel engelliler, 
ortopedik engelliler gibi engel 
gruplarını ayırarak gezi program-
ları yapıldığı gibi karma gruplar 
için de geziler düzenlenebiliyor. 
Geziye katılmak için herhangi bir 
yaş sınırlaması yok. Her kampa 90 
kişi götürülüyor.

Ataşehir Belediyesi kamp 
listesini belediyenin sosyal yardı-
mına başvurmuş kişilerden, çeşitli 
engelli derneklerinden, okulların 
özel alt sınıflarından destek alarak 
hazırlıyor. Ataşehir’de oturan, 
oturmayan birçok engelli vatan-
daş bu kamplardan yararlanıyor. 
Ancak belki de geçtiğimiz yıllarda 
giden vatandaşların memnuni-
yetlerini dile getirmeleri sebe-
biyle çok ciddi başvuru sayısına 
ulaşıldığını dile getiren Ataşehir 
Belediyesi Kadın ve Aile Hizmet-
leri Müdürü Şehnaz Yabar, “Bu 
yüzden bu yıl ilk defa Ataşehir’de 
ikamet etme ve daha önce aynı 
kampa gitmemiş olma şartı 
koyduk. Çünkü ilçedeki vatandaş-
larımızın taleplerini ancak karşıla-
yabiliyoruz” diyor.

Yabar, tatil boyunca vatandaş 
memnuniyeti için otel sahipleri 
ve yetkili kişilerle sürekli iletişim 
halinde olduklarını belirterek 
şöyle devam ediyor: “Belediye 
binası önünde buluşup yolculu-
ğa çıkıyoruz. Yaklaşık altı saat 
süren yolculuğumuzun ardından 
tesise ulaşıyoruz. İlk gün odalara 
yerleşme, otel ve çevre tanıtı-
mıyla geçiyor. Bundan sonraki 

“Engelli Kampına toplam da iki 
kere katıldım. Bulunduğum 

süre zarfında Çanakkale’nin 
Küçükkuyu ilçesindeki engelliler 
için uygun bir otelde kaldık. En-
gelli çocuklar, onların aileleri ve 
Ataşehir Belediyesi’nin donanımlı 
ekibiyle birlikte 100 kişiydik. 
Grubun içinde bir psikiyatrist, 
dört çocuk gelişim uzmanı, orga-
nizasyonla ilgilenen iki kişi ve bir 
sağlık çalışanı vardı. Benim ekipte 
bulunma amacım oluşabilecek 
herhangi acil durumda olaya anın-
da müdahale etmekti. Otele beş 
dakika uzaklıkta bir devlet hasta-
nesinin bulunması da işimi kolay-
laştırdı. Zaten acil durum senar-

yolarıyla çok fazla karşılaşmadık. 
Bunda ekibin katkısı çok büyüktü. 
Ekipteki herkes sorumluluk bilin-
cine sahipti. Tatil boyunca birkaç 
kez hafif güneş yanığı vakasıyla 
karşılaştık. Bir kez de hipoglisemi 
dediğimiz şeker düşmesi tablo-
su ile karşılaştık. Onda da 112’yi 
arayarak hastayı stabil duruma 
getirdik. Ufak problemlerle iki 
dönem geçirdim. Engelsiz Kamp 
sırasında unutamadığım bir olay 
oldu. Bir aile vardı orada. Hayat-
larında hiç tatile çıkmamışlar. 
Bizimle birlikte geldikleri, ilk 
tatilleriydi... Onların gözlerindeki 
gülümseme, o mutluluk apayrı bir 
duyguydu.”

‘İlk kez tatile çıkanlar vardı’

Burak Yıldırım
(Sağlık Çalışanı)
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beş gün boyunca farklı etkinlikler 
düzenliyoruz. Her yaş grubu ve 
engelli durumlarına göre gruplar 
ayrılıyor. Etkinliklerde el bece-
rilerini geliştirecek atölyelere 
ağırlık veriyoruz. Oyun hamuru 
ve boyama atölyesi, elişi atölye-
si, taş boyama, tişört boyama, 

akvaryum yapımı atolyeleri gibi... 
Ayrıca müzik ve dans, ritm, pan-
domim gibi gösteri sanatları da 
öğretiliyor. Otel, engelli kulla-
nımına uygun, deniz ve havuz 
kullanımı konusunda personeli-
miz kişilere yardımcı oluyor. Bazı 
geceler küçük eğlenceler orga-

nize ediyoruz. Beş gün boyunca 
çeşitli aktivitelerin düzenlendiği 
kampta birinci önceliğimiz vatan-
daşların rahat etmesi ve memnun 
kalması. İki yıldır kamp prog-
ramlarını düzenlendiğimiz tesis, 
Çanakkale Küçükkuyu mevkiinde 
denize sıfır ve engelli kullanımına 

“Bu kampı çok önemsiyorum. 
Engelli bireylerin ve ailelerinin 

sosyalleşebileceği, farkındalıklarını 
geliştirebilecekleri, altyapısı sağ-
lam, kadrosu itibariyle samimi ve 
varlığını görev olarak görmeden, 
bir ideal uğruna kendini var ede-
bilen bireylerden oluşan büyük bir 
sosyal sorumluluk projesi… Yerel 
yönetimler için büyük bir gereklilik 
olan bu organizasyonun yaygınlaş-
ması gerekiyor. Türkiye’de engel-
liler sosyal hayatın içinde kendile-
rinin de olmasını istiyor. Onlar da 
birer birey ve bunu kabul etmemiz 
gerektiğini düşünüyorlar. Bu 
anlamda engelli olmayan bireylere 
büyük sorumluluk düşüyor. Madem 
aynı sosyal ortamı paylaşıyoruz, 
engellilerin beklentilerini anlaya-
bilecek bilgiye ve donanıma sahip 
olmalıyız. 

Yerel yönetimlerin engelli 
bireylerin de sosyal hayatın içine 
karışabilmeleri, toplumdan izole 
edilmiş ortamlarda yaşamamala-
rı için fiziki koşulları yaratması 
gerekiyor. Maalesef göstermelik 
birkaç girişim dışında birçok yerel 
yönetimin henüz bu bilince sahip 
olmadıklarını görüyor ve yaşıyoruz. 

Ataşehir Belediyesi’nin Engelsiz 
Kamp projesi, ilk defa doğa ile baş 
başa kalabilen çocukları görmek 
açısından bir yandan üzücü, bir 
yandan da bir başlangıca vesile 
olduğu için umut vericiydi. Ben 
pandomim eğitmeni ve oyuncusu-
yum. Sözsüz bir sanat yapıyorum. 

Bu kampta engelli bireyler ile pan-
domim sanatını buluşturdum. Bir 
eğitmen olarak benim misyonum 
üç boyutluydu. İlki farklı engellere 
sahip olsalar da bu bireylerin de 
kendilerini pandomim sanatı ile ifa-
de edebileceklerini görmelerini ve 
‘başarma’ duygusunu tadabilmele-
rini sağlamaktı. Yönetenler onlardı, 
ben onların özgürlük alanına dahil 
oldum. Oradaki görevim onların 
hayal gücünü tetiklemek, varolan 
yeteneklerini ortaya çıkarmalarına 
uygun koşulları oluşturmaktı. İna-
nın yaşadıklarım, gördüklerim beni 
çok mutlu etti. 

Tiyatrodaki derslerimde 
öğrencilerime hep şunu tembih-
lerim; ‘Bir pandomim sanatçısı 

kostümlü ve yüzünde makyajı 
varken asla konuşmaz, çünkü 
bu, yaptığımız sanatın büyüsünü 
bozar’. Kampın son günü kendime 
uyguladığım makyajı dileyen her-
kese yapabileceğimi söyledim… 
Birçoğuna o makyajı yaptım. 
Bunun ardından bir sürü zaman 
geçti, kamptan ayrılma vakti gel-
di. Bir baktım, o çocukların hiçbiri 
yüzlerindeki boyayı silmemiş. 
Çünkü kampta öğrencilerime 
söylediğim o sözü onlara da ak-
tarmıştım, çocuklar da bu bilgiyi 
kullanmışlardı. İnanılmaz etki-
lendim. Aslında engelli bireylerin 
bizden çok büyük beklentileri 
yok. Sadece onları görmemizi ve 
duymamızı istiyorlar. Bu kadar.” 

‘Umut verici 
bir proje’

Bülent Develi 
(Pandomim eğitmeni ve oyuncu)
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uygun bir otel. Bugün belki biz-
ler için önemli olmayan, dikkat 
etmediğimiz bazı detaylar engelli 
arkadaşlarımız için hayati önem 
taşıyor. Mesela asansörsüz ve 
rampasız merkezler ortopedik 
engel yaşayan vatandaşlarımızı 
oldukça zorlamakta. Zihinsel 
engelli kişilerin yakınlarıysa ya-
şayacakları sıkıntıları düşünerek 

kendi başlarına program yapma-
ya çekiniyorlar. Bu tip sıkıntılar, 
imkansızlıklar ve ulaşım problem-
leri yüzünden tatil yapamayan 
vatandaşlarımıza ulaşıp hizmet 
veriyor olmamız bu işin belki de 
en önemli amacını oluşturuyor. 
Biz her vatandaşın seyahat etme 
ve tatil yapabilme özgürlüğüne 
destek olmak istiyoruz. Bunun dı-

şında kampta görevlendirdiğimiz 
eğitmen, psikolog ve sağlık per-
soneli arkadaşlarımızı da titizlikle 
seçiyoruz. Herhangi bir sıkıntı 
yaşanması durumunda çözüm 
odaklı olabilen, ihtiyaç ve talep-
ler üzerine programı şekillendi-
rip vatandaş odaklı çalışılabilen 
ekip arkadaşlarıyla çalışmak çok 
önemli. Kamplarda görevlendir-

“Bu yıl yapılan Engelsiz Kamp’ın 
ikinci turuna ben de Basın 

Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür-
lüğü’nden gönüllü olarak dahil 
oldum. Birbirinden farklı engel 
durumları olan, 10-30 yaş arası 
çocuklar ve gençlerle birliktey-
dik. Görme engelli ve boyundan 
aşağısı felçli iki yetişkin de ekibi-
mizdeydi. Belediyede yaptığımız 
toplantılarda bu organizasyon 
için özellikle maddi durumu tatile 
çıkmak için yeterli olmayan ve 
ailesiyle birlikte hiç tatil yap-
mamış insanlar tercih edilmişti. 
Down sendromlu, işitme engel-
li, otistik, mental geriliği olan, 
belden aşağısı tutmayanların da 
yer aldığı karma bir ekiptik. Başta 
açıkçası bu beni ne kadar ürkütse 
bile doğanın, sanatın, renklerin 
birleştiriciliği ve iyileştiriciliği bu 
korkularımı yok etti. Hepsinin ra-
hatça kendi başlarına hareket ede-
bilecekleri bir otelde konakladık. 
Engelliler, gün içerisinde toplam 
üç saat atölye çalışmalarına katıl-
dı. Resim hocaları ile birlikte tişört 
boyama, taş toplama ve boyama, 
şapka boyama, kolaj çalışması ger-
çekleşirdiler. Pandomim eğitimi 
ise çok farklıydı. Pandomim saye-
sinde konuşmadan beden dilleri 
ile herkes birbiriyle anlaşabiliyor-
du. Sanatın güzelliğini, iyileşti-
riciliğini, eşitlediğini gözlerimin 

önünde bir örnekle 
bir kez daha anla-
mış oldum. Sabah 
kahvaltılarını edip 
çocuklar atölye 
çalışmalarına baş-
ladığında ise psiko-
loğumuz aileler ile 
görüşmeler yaptı. 
Sonuçta bu tatile 
çocuklar kadar aile-
lerin de çok ihtiyacı 
vardı. Kaz Dağla-
rı’nın temiz havası, 
denize girmenin 
çok rahat ve kolay 
olması hem engelli 
bireylere hem ai-
lelerine çok büyük 
avantajdı. Atölye 
çalışmalarından sonra deniz faslı 
başlıyordu. Sonuçta bedensel ve 
ruhsal olarak suyun içinde olmak 
inanılmaz bir mutluluk ve avantaj 
sağlıyordu. Bizim için sudan kor-
kan bir çocuğumuzu denize sokup 
birlikte top oynamak bambaşka 
bir mutluluktu. Öğlen yemekleri 
ve biraz dinlenmeden sonra odala-
rına çekiliyor ya da gölge alanlar-
da oturup sohbet edip, dinleniyor-
lardı. Akşam yemeğinde tekrar bir 
arada olan ekip uzunca sohbetler 
ediyor, hocaları soru yağmuruna 
tutan çocuklar ise müzik başladı-
ğında hemen halaya katılıyordu. 

Dans etmenin de hiçbir engelinin 
olmadığını ve dans etmenin özgür-
lük olduğunu o arkadaşlar bana 
tekrar öğretmiş oldular. Yaşadığım 
deneyim, altı gün içinde birbirini 
anlayan koca bir aile olmak çok 
güzeldi. Sıkıntıları bir nebze unut-
mak hem aileler hem de çocuklar 
için çok iyi oldu. Kendilerini yalnız 
hisseden insanlara aslında yalnız 
olmadıklarını hissettirebildiysek 
ne mutlu bize. Kendim de bu proje 
sayesinde  paylaşmanın, dans 
etmenin, sanatın, renklerin ve do-
ğanın iyileştiriciliğini bir kez daha 
deneyimlemiş oldum.”

Deniz Üreyil (Ataşehir Belediyesi Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanı)

‘Bana çok şey öğrettiler’
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diğimiz tüm ekibimize muhakkak 
kamp öncesi ‘Engelliliğe Doğru 
Yaklaşım Eğitimi’ aldırıyoruz. 
Ayrıca farklı engel grupları ile 
nasıl iletişim kurulmalı, olası kriz 
durumlarında nasıl davranılmalı 
gibi konular hakkında psikologla-
rımız görevli arkadaşlarımıza bil-
gilendirme toplantıları yapıyorlar. 
Bu süreçte protokol yaptığımız 
engelli derneklerinin de işbirli-
ğinden faydalanıyoruz.”

 Kadın ve Aile Hizmetleri Mü-

dürlüğü’nden Ayça Çeri, zihinsel 
engelli bir teyze ve görme engelli 
bir halanın yeğeniymiş. Bu yüzden 
tecrübelerine dayanarak konuşu-
yor ve Türkiye’de engelli insan-
ların çok zor bir hayata mahkum 
edildiğini düşünüyor. “Engellilerin 
en büyük engeli, engellenmek 
oluyor” diyen Çeri şunları söy-
lüyor: “Mesela kampa katılacak 
birçok engelli ve ailesi bize otelde 
engeli olmayan kişilerin de olup 
olmayacağını sordu. Aynı şekil-

de bizim grup olarak gittiğimiz 
otele dışardan gelen vatandaşlar-
dan da böyle bir engelli grubun 
olmasıyla alakalı çekincelerin 
olduğunu biliyoruz. Bence bu çok 
vahim bir durum. Bizim birbiri-
mize tahammülü öğrenmemiz ve 
engel durumunun herkesin başına 
gelebilecek bir gerçeklik olduğu-
nu anlamamız lazım. İşte böyle 
kamplar, programlar, etkinlikler 
ve organizasyonlar bu anlamda 
çok önemli. Biz müdürlük olarak 

Kontenjan 90 kişi
Ataşehir Belediyesi programa, hem fiziksel hem 
zihinsel engelli kişileri ve aileleri dahil ediyor. 
İşitme engelliler, görme engelliler, otizmliler, 
zihinsel engelliler, ortopedik engelliler gibi 
engel gruplarını ayırarak gezi programları 
yapıldığı gibi karma gruplar kampa götürülüp 
orada da gruplandırma yapıldığı oluyor. 
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her hizmetimizde, engelliliği 
görünür kılmayı ve karşılıklı ta-
hammül sınırını artırmayı hedefli-
yoruz. Bu gayeyle düzenlediğimiz 
kamplar engelli kardeşlerimize 
aktivite imkanı sunduğu gibi aile 
ve yakınlarına da bir tatil ve mola 

imkanı sunuyor. Kamp boyunca 
yoğun bir etkinlik takvimi planla-
yıp engelli kişileri bu aktivitelere 
dahil ediyoruz. Böylelikle engelli 
yakınları kendilerine vakit ayıra-
rak veya diğer ailelerle birlikte 
tatilin tadını çıkartabiliyor.  Zaten 

benzer sıkıntılar yaşayan aile ve 
yakınların bir arada olup dert-
leşmesi bile onlar için büyük bir 
terapi. Kaldı ki görevli psikolog 
arkadaşımız kamp boyunca iste-
yen ailelere grup terapisi veya 
özel terapi imkanı sağlıyor.”

“Psikoloğumuz, sosyalleşmede 
ve iletişimde ciddi sıkıntılar 

yaşayan 20 yaşındaki zihinsel 
engelli bir vatandaşımızın kamp 
boyunca değişimine nasıl katkıda 
bulunduklarını bana sevinçle 
anlattı. Ailesi de ayrıca gelip 
çocuğundaki değişim sebebiy-
le kendilerine teşekkür edince 
mutlulukları iki kat artmış. Zaten 
kampta ailelere, engellilere nasıl 
davranılması gerektiği ve yaşanı-
lan zorluklarla ilgili grup seans-
ları düzenleyip oradan birçok 
kişiyi de Ataevlerimizde verilen 
psikolojik danışmanlık hizmetine 
yönlendirdik. Bu vesileyle birçok 
engelli yakını hizmetlerimizden 
yararlanmaya başlamış oldu. 
Eğitmen arkadaşlarımdan biri 
16 yıl önce motosiklet kazası ge-
çirmiş ve vücudunun büyük bir 
bölümünü kullanamayan engelli 
vatandaşımızın 16 yıl sonra ilk 
defa denize girmesine destek 
olduklarını bizimle paylaşmıştı. 
56 yaşındaki vatandaş, denize 
girmesinin an be an fotoğraflan-
masını isteyip ‘Arkadaşlarıma 
göstermem lazım yoksa inanmaz-
lar’ demiş. Bu gezilerin birinden 
döndüğümüzde de bir vatandaş 
arayıp benimle özel görüşmek 
istediğini söyledi. İçimden kesin 
bir şikayet geliyor dedim ve neyi 
yanlış yaptık diye düşünmeye 
başladım. Vatandaş elinde ufak 
bir hediyeyle geldi, daha önce 
maddi imkansızlıklardan dolayı 
hiç tatile gitmediklerini, engelli 

bir çocuğu büyütmenin eşi ve 
arasında zaman zaman sorun-
lar çıkardığını ancak bu tatille 
birlikte birbirlerini anlama, 
dinleme ve sorunlarla başa çıkma 
konularında kendilerini nasıl 
geliştirdiklerini anlatıp teşekkür 
etti. Bu aileye yalnızca ‘bir tatile 
çıkmak’ bile çok iyi gelmişti. Bu 
deneyimlerimizi Belediye Baş-
kanımız Battal İlgezdi’yle kamp 
boyunca ve sonrasında paylaşı-
yoruz. Başkanımız da belediye 
olarak engellilere dönük hizmet 
standartlarımızı yükseltmemiz 
için bizi teşvik ediyor.”

Şehnaz Yabar (Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü)

’16 yıl sonra denize girenler oldu’
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REKORTMEN 
NİKAH 
MEMURU
1978’den bu yana 210 binden fazla insanı evlendirdi. Dünya 
evine girenlerin ona taktığı birden fazla lakap var. Bazıları 
‘Tutkal Necati’ diyor kendisine. Çünkü evlendirdiği 
insanlar genelde ayrılamıyor. Türkiye’nin en ünlü nikah 
memuru olan ve halen Ataşehir Belediyesi Evlendirme 
Dairesi’nde nikah kıymaya devam eden Necati Us bu ayki 
söyleşi konuğumuz oldu.      

Necati Us, Sivas’ın Akıncılar 
ilçesinde doğdu. Yüzlerce 
dönüm toprağı olan çiftçi 

bir ailenin oğluydu. “Ben kaç 
numaraydım? Dört numaraydım” 
diyor, sonra “Yok afedersiniz, beş 
numaraydım” diye düzeltiyor. 
Sekiz kardeşlermiş. Kalabalık bir 
aile olmasına karşın, o topraklar 
yıllar sonra bile hiç bölünmemiş. 
Hayat, evdeki herkesi bir yere 
savururken sekiz kardeş, hep 
birlik içinde kalmış. Us’un gençlik 
yıllarındaki Sivas, köy düğünle-
riyle çok nam salan bir yermiş: 
“O davullu, zurnalı düğünleri hiç 
unutmuyorum. Sabahlara kadar 
sürerdi. Düğünleri çok severdim. 
Yine de her şey aklıma gelirdi 
ama bir nikah memuru olacağım 
gelmezdi. Hiç düşünmediğim bir 
meslekti” diyor.

Us, liseyi Giresun Şebinkara-
hisar Lisesi’nde okudu. Hayali 
avukat, hakim, savcı olmaktı. 
Olamadı: “Çok toprağımız, az 
çalışanımız vardı. Okuma şansım 
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Dolu dolu 38 yıl
38 yıllık nikah memuru 
Necati Us, bugüne kadar 
Beykoz, Beyoğlu, Kadıköy 
ve Ataşehir’de çalışmış ve 
elbette unutulmaz anılar 
biriktirmiş.
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olmadı, liseden sonra üniversite 
sınavlarına girdim, başarılı olama-
yınca çalışmak zorunda kaldım” 
diyor. O konuşurken sürekli cep 
telefonu çalıyor. Mühim bir top-
lantısının olduğunu ciddi bir ses 
tonuyla karşı tarafa bildirdikten 
sonra gülümseyerek anlatmaya 
devam ediyor: “Askere 1975’te 
gittim. İki yıl sonra tekrar Sivas’a 
döndüm. 1978’de İstanbul’da 
yerleştim. O yıl bir sürü kuru-
mun imtihanına girdim. Emniyet 
Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, 
Karayolları Genel Müdürlüğü... 
Bunlardan sonra İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin imtihanına da 
gireyim dedim. Zabıta imtihanını 
kazandım. Ama zabıta olmadım. 
Kazandığım sınava girenlerin 
içinden fiziği, diksiyonu iyi olan 
13-14 kişiyi seçtiler. Aralarında 
ben de vardım. Beni Kadıköy 
Belediyesi’ne yolladılar. 1978’de 
Kadıköy Evlendirme Dairesi’ne 
nikah memuru yardımcısı olarak 

Neden ‘Tutkal Necati’?
“Benim elim uğurludur, evlendirdiklerim zor boşa-
nırlar” diyen Us, evliliklerin genelde ilk yedi-sekiz 
yılda çatırdadığını söylüyor. Kendi evlendirdikleri 
içinde boşanma oranı ise yüzde sekizmiş.

işe alındım. Giriş o giriş, arada 
altı yıllık belediye meclis üyeliği 
dışında hep nikah memurluğu 
yaptım.”

Us ilk iş gününü çok iyi ha-
tırlıyor. O günkü halini sudan 
çıkmış balığa benzetiyor: “Neyim, 
nerdeyim, ne oluyor burada, diye 
kendi kendime sorduğum bir 
gündü. Gurbetten yeni gelmişim 
ve birden bire bir nikah salonun-
dayım. Çok heyecanlıydım. Elim, 
ayağım birbirine karışmıştı. Yine 

de o günü sakince atlattığımı ha-
tırlıyorum. Saf bir gençtim, yırtık 
değildim.” 

Bir yıl kadar sonra İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı 
Evlendirme Memurluğu kursuna 
adını yazdırdı. Kursu başarıyla 
bitirenler memur yardımcılığın-
dan nikah memuru statüsüne 
geçiriliyordu. 1980 darbesinin 
hemen sonrasında nikah memuru 
olan kadınların yerine erkekler 
alınmaya başlandı. Beyoğlu ve 
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Beykoz’daki görevinin ardından 
1981’de yeni adresi Kadıköy Ev-
lendirme Dairesi’ydi. Burada 2003 
yılına kadar insanları evlendirdi.

Kuşkusuz başından envai çeşit 
hadise de geçti. Necati Us, elini 
sallayarak “Ohooo” diyor, “An-
latsam burdan bizim köye yol 
olur”. Anlatmaya başlıyor: “ Yıl 
1980, yer Beyoğlu Evlendirme 
Dairesi. Çiçeği burnunda memur 
yardımcısıyım. Amirim, ‘Necati 
bu nikahı sen kıyacaksın’ dedi. 
Ümraniye o zamanlar köy statü-
sünde olduğundan izin belgesini 
Beyoğlu vermiş. Belgeleri kontrol 
ederken içime bir kurt düştü. 
Evlenecek olanların izin belge-
lerini kontrol ettim, eksik yok. 
Ama ikisi de böyle telaşlı... Bir 
şeyler döndüğünü hissediyorum 
ama bulamıyorum. Bir evraktaki 
mühürden şüphelendim. Gidin 
dedim, Sarıgazi Kaymakamlığı’na, 
şunu onaylatın. Gittiler, geldiler. 
Başka eksik yok. Şüphem geçme-
di ama yapacak bir şey yok. Çok 
iyi hatırlıyorum o günü, saati bile 
aklımda; 11.45. Cüppemi giydim, 
salondaki misafirler yerlerini aldı. 
Gelin-damat masaya oturdu. İşte 
annelerinin, babalarının, doğum 
yerlerini soruyorum, damatta 
bir şey yok. Gelin adayına da 
sordum, yazılı olanların dışında 
isimler telaffuz etmeye başladı. 
Ne oluyor dedim, bunları odama 
aldım... Kıza en sonunda elimde-
ki belgelerde bulunan fotoğrafı 
gösterdim, ‘Bu sen misin?’ diye 
sordum. ‘Hayır’ dedi kız, ‘Ben de-
ğilim’. Bu sırada bizi odanın başın-
da iki adam dinliyormuş. Salona 
girmişler, ‘Tamam sorun halledildi. 
Evlendiler’ dediler. Oysa evlen-
dirmemiştim. Alkış malkış, bunlar 
kızı alıp çarçabuk gitti. Ne oldu-
ğunu anlamadım. Ya mirasla ilgili 
bir durum vardı ya da kızla ilgili 
başka bir durum. Ama gerçek kız 
ortada yoktu. Kabus gibiydi.”

Us’un 38 yıllık nikah memur-
luğu hayatında unutamadığı 
anlardan biri de Kadıköy Evlen-

Bir süs yüzünden 
evlenmediler

Ben herkesi, kendi oğlum, 
kızım, evladım gibi gördüm. 
Nikah memuruysan yeri geldiğin-
de anne, baba, ağabey ve iyi bir 
psikolog olacaksın. Senin karşına 
gelen gençleri anlayacaksın, on-
ları üzmeyeceksin. Güzel karşı-
layıp güle güle uğurlayacaksın. 
Gençlerin ilk attıkları adımı güzel 
atmalarına vesile olacaksın. O gün 
onların en güzel günü çünkü.

Beykoz’dayım. Darbe zaman-
ları... Bir Cuma günü iki genci 
evlendiriyorum. Birden salonun 
içi dışı polis, asker dolmaya baş-
ladı. Ancak müdahale etmiyorlar. 
Nikah bitti, tebrikler gelmeye baş-
ladı. Meğer çocuğun kesinleşmiş 
hapis cezası varmış. Polis yerini 
tespit etmiş. Davetlilerin yarısı 
onları tebrik edemeden çocuğu 
alıp götürdüler. Kızın çocuğun 
arkasından “Biz artık eve gide-

meyecek miyiz?” demesini hiç 
unutmuyorum...

Kadıköy’deyim. Nikah masa-
sına oturdum, damat heyecandan 
oracıkta bayıldı. Sonra benim 
odaya aldım onu. Kolonyayla 
dirseklerini ovaladım. “Ayılsan da 
bayılsan da seni evlendireceğim 
ben” dedim. Ayağa kalktı, masaya 
oturdu, “Evet” dedi, rahatladı. 

Bir çift evlendirme dairesine 
gelirken arabaları kaza yapmış. Ço-
cuk da nikaha yetişmek için başka 
bir arabayla gidelim demiş. Vay sen 
misin bunu diyen. Kız tutturmuş o 
araba da süslenecek. Bir süs yüzün-
den kavga ettiler. Yanıma geldiler, 
ikna edemiyorum. Kız, “Evlenmek 
istemiyorum” diyor, çocuk “Beni 
istemeyeni ben de istemem” diyor. 
Bir süs yüzünden evlenmekten 
vazgeçtiler.
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dirme Dairesi’nde yaşanmış: “İki 
asker arkadaşı terhis olup kendi 
memleketlerine gitmişler. Sonra 
biri diğerine misafirliğe gitmiş, bir 
hafta birlikte zaman geçirmişler. 
Misafir olan, ev sahibi arkadaşının 
cebinden gizlice kimliğini almış. 
Fotoğrafı değiştirip kendisinin 
fotoğrafını yapıştırdıktan sonra 
Kadıköy’e gelmiş. Evlenecek. 
Bütün belgeleri tamam, ben 
de evlendirdim bunları. Hiçbir 
şeyden haberimiz olmadı. Sonra 
diğeri nüfus kağıdım kayıp diye 
nüfusa gidip müracaat ettiğinde 
evli olduğunu fark etmiş. Yanı-
ma geldi bu arkadaş. Defterlere 
baktık. Her şey yasal. Fotoğrafı 
görünce ‘Aaa bu benim askerlik 
arkadaşım’ dedi. Asker arkadaşı 
onun adıyla evlenmiş. Mahkeme-
ye başvurdu, gerekli düzeltmeler 
yapıldı, herkes rahat nefes aldı.”

1981’den 2003 yılına kadar 
Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde 
nikah memurluğu yapan Us, iki 
kez Harika Avcı’yı evlendirdi, 
Kibariye’nin, Alaattin Çakıcı’nın, 
Ferit Şahenk’in de aralarında bu-
lunduğu birçok ünlü ismin nikah 
memuruydu. Çok yoğun olduğu 
günlerden birinde üç nikaha ye-
tişmesi gerekiyordu. Nikahlardan 
ilki Ortaköy’deydi. Biraz oyalanın-
ca ikinci nikaha nasıl gideceğini 
kara kara düşünmeye başladı. 15 
dakika içinde Yeşilköy’de olması 
gerekiyordu: “Çevremdekilere 
dedim ki, ya bana bir helikopter 
bulun ya da sürat motoru. Bula-
madılar. Ben de bir moto kurye 
buldum. Bastık gittik. Sırtımdaki 
cübbe rüzgardan elime yüzüme 
dolaşıyor, motosikleti kullanan 
çocuk bir o yana, bir bu yana 
yatırıyor motosikleti. Delireceğim. 
Bir şekilde kendimi Yeşilköy’e 
attırdım. Hemen nikahı kıydım. 
Yine sırtımda cübbe aynı motora 
atladım, Kadıköy’e gittim. O günü 
o motosiklet sayesinde atlattım.”

Us, 2003’te emekliliği için 
başvuruda bulundu çünkü siyase-
te atılmaya karar vermişti. Kadı-

köy Belediyesi Meclis Üyeliği’ne 
seçildi. 2009’a kadar bu görevi 
sürdürdü. 2009’da bu kez Ataşe-
hir Belediyesi Meclis Üyeliği için 
kolları sıvadı, seçilemedi. Emek-
liliğini iptal edip nikah memurlu-
ğuna geri döndü. Bu kez adresi 
Ataşehir Belediyesi’ydi. Şimdi 
Ataşehir Belediyesi Evlendirme 
Dairesi’nde görevli arkadaşlarına 
danışmanlık yapıyor. Ataşehir Be-
lediye Başkanı Battal İlgezdi’nin 
kıydığı nikahlara katılarak pro-
tokol nikahlarını hazırlıyor. Us, 
İlgezdi’yle birlikte nikah kıymanın 
kendisini mutlu ettiğini anlatıyor. 

Us, 1978’den beri evli. Evlili-
ğinin gayet iyi gittiğinden bahse-
diyor: “48 yıllık evliliğimde hep 
ayağımı yorganıma göre uzattım. 
Eşim de ben de kanaatkârız. Evde 
bir eşya varsa, ikincisini almayız, 
az tüketiriz. Beklentiler, evliliğin 
ömrünü belirler. Geçmişte evlilikler 
uzun sürerdi, şimdi o pek kalmadı. 
Bugün evliliklerin çabuk bitmesinin 
birçok nedeni var. Öncelikle kadın-
lar ekonomik özgürlüklerini kazan-
mış durumda. Onların da erkek-
lerin de beklentilerini artık farklı 

şeyler belirliyor. Bir de teknoloji 
hayatımıza çok fazla girdi. Bu da 
evliliklere zedeleyen unsurlardan. 
Teknoloji yüzünden saygı da sevgi 
de sanki azalıyor. Benim gözlemle-
rime göre özellikle 1995’ten sonra 
evlilikler çatırdamaya başladı. 
İnsanlar bugün evlenip yarın boşa-
nır hale geldi. Kadıköy’de fotoğ-
rafçılık yapan biri vardı. Onu beş 
kez evlendirdiğimi hatırlıyorum. 
Bir gün dedim ki ona, altıncısında 
ben yokum! Şaka yaptım tabii ki, 
benim görevim evlendirmek. Ama 
berbere gider gibi yanıma gel-
meye başlayınca mesleki itibarımı 
sarsıyorsun, dedim. Allahtan altıncı 
evliliğinde yoktum. Evlendirdik-
lerim kolay kolay boşanmaz. Bu 
yüzden bana ‘Tutkal Necati’ derler. 
Boşanmalar ya iki-üç sene ya da 
yedi-sekiz sene arasında olur. Ben-
de boşanma oranı yüzde sekizdir. 
Yüzde dördü yine gelip aynı eşle 
evlenir.”

Evliliğe ilk adım unutulmaz
Necati Us, iyi bir nikah memurunun iyi bir psi-
kolog gibi davranması gerektiğini söylüyor: “İlk 
gün heyecanı yaşayanlara anlaşıyla yaklaşmak, 
o günü hiç unutmayacaklarını bilmek gerekir.”
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‘Kadınlar olmasa
muhtar olamazdım’
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Bu ay sizlere 30 bin kişinin 
yaşadığı İnönü Mahallesi’ni 
ve muhtarlıkta ikinci 
dönemine giren Songül 
Ercan Tulunay’ı tanıtmak 
istiyoruz. Tulunay, 16 
yıldır İnönü Mahallesi’nde 
yaşıyor ve mahallenin 
sorunlarını, ihtiyaçlarını 
çok iyi biliyor. Kadın muhtar 
olmanın birçok avantajının 
bulunduğu söyleyen Tulunay, 
“Mahallemizde erkekler 
sabah işe gider, mahalle 
adeta kadınlara kalır. Her işi 
onlar yapar. Muhtarlarının 
da kadın olması onları 
hayatın içinde daha aktif 
hale getiriyor” diyor.

ÖZGÜR GÜVENÇ
ÖZKAN HAKAN

‘Kadınlar olmasa
muhtar olamazdım’
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Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Malatya’nın Arguvan ilçesinde 
doğdum. Lise mezunuyum ve hâlâ 
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim 
Fakültesi’nde öğrenimime devam 
etmekteyim. Evliyim. Daha önce, 
basın - yayın ve tekstil sektörle-
rinde çalıştım. Kendi şirketimde 
10 yıl ticaret yaptım. Arguvan 
ve Köylüleri Eğitim Kültür Vakfı 
Kurucu üyesiyim. 16 yıldır İnönü 
Mahallesi’nde yaşıyorum. Üç yıldır 
Ataşehir Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu’nda görev alıyorum. 2009 
Mart Yerel Seçimleri’nde muhtar 
adayı oldum ve kazandım. Bilgi bi-
rikimimi ve tecrübelerimi mahalle 
gönüllüleri ile paylaşarak 2014’te 
yeniden aday oldum. Mahalle 
sakinlerinin desteğiyle ikinci kez 
muhtar seçildim.

Neden muhtar olmak istediniz?
Yıllardır İnönü Mahallesinde 
yaşayan, mahallemin sorunlarını 
yakından bilen, çevreye karşı 
duyarlı, toplumsal kirliliğe karşı 
olan, kadın sorunlarıyla yakın-
dan ilgilenen bir muhtara ihtiyaç 
olduğunu düşünüyordum. Böyle 
bir muhtar olabilmek, mahalle 
halkının doğrudan karar sürecine 
katılacağı demokratik bir mahalle 
yönetimini hayata geçirmek için 
aday olmak istedim. 

Seçim kampanyanız nasıldı?
Çok iyi bir ekibim vardı. Plânlı 
programlı bir seçim kampanyası 
yürüttük. Seçim ofisimizi açarak 
kadın arkadaşlarımla birlikte ev 
ziyaretlerine başladım. Ofisimiz-
de de ziyaretçilerimizi karşılayan 
arkadaşlarım vardı. Diğer yandan 
afiş, pankart ve broşür çalışma-
larımız devam ediyordu. Seçim 
kampanyamıza kısa bir süre 
sonra mahalle sakinlerimiz de 
katıldılar ve bu katılımla birlikte 

daha da güçlü bir ekip olduk. 
Zaten sloganımız “Katılın birlik-
te değiştirelim! Katılın daha da 
güzelleştirelim”di. 

Muhtarlığa giden yolda kadınla-
rın desteği önemliydi, değil mi?
Tabii ki. Çünkü kadınlar, muhtar-
larının kadın olmasıyla birlikte 
hayatın içinde daha aktif hale 
geleceklerini biliyordu. Bir kadın 
aday olarak mahallemizde çal-
madık kapı bırakmadım. Kapıyı 
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‘Her sokağın sorumlusu var’
açanların yüzde 90'ı kadındı. Ka-
dınlar birbirlerini daha iyi anlarlar. 
Burada genellikle erkekler sabah 
işe giderler, evde kalan kadınlar-
dır. Doğal olarak dışarda yapılma-
sı gereken işler de kadınlara kalır. 
Örneğin muhtarlıkta bir iş varsa 
kadınlar halleder. Tüm mahalle 
sakinlerinin bana çok desteği 
oldu, ama özellikle kadın daya-
nışması çok önemliydi. Ben bunu 
süreç içerisinde başardığımıza 
inanıyorum. Seçimden bir gün 
sonra mahalledeki kadınların tür-
kü söyleyerek muhtarlığa gelişini 
hiç unutmuyorum. İnanılmaz bir 
mutluluk, heyecan ve coşku vardı. 
O duyguyu anlatabilmek inanın 
çok zordur, yaşamak lazım... Za-
ten ben mazbatamı bir hafta geç 
alabildim. 

Mazbatanızı neden geç aldınız?
Mazbatayı alırsam çalışmaya baş-
lamam gerekiyordu. Bunun için 
de bir muhtarlık binasına ihtiyacı-
mız vardı. Eski muhtarlık yerinin 
mülkiyeti, önceki muhtarımıza 
aitti. Biz de yeni bir mekân aradık 
ve bir binanın altında küçük bir 
dükkan tuttuk. Bir gün içerisinde 
mazbatamı aldım, ofisin bakımını 
onarımını yaparak yerleşip hizme-
te başladım.

Muhtar olduktan sonra bu iş 
çok zormuş dediniz mi?
İlk etapta belki zorlandığım ko-
nular olmuştur ama çok yabancısı 
olduğum bir alan da değildi. Yerel 
yönetimler üzerine kitaplar oku-
muştum, seçim kampanyalarında 
çalışmıştım. Onun için çok da 
zorlanmadım. Bildiğim bir işti.

İnönü Mahallesi’nin ne tür 
sorunları var?
Ataşehir Belediyesi çözüm odaklı 
bir belediye. Böyle bir belediyeye 
sahip olduğumuz için çok şans-
lıyız. Bundan dolayı çok sorunlu 
bir mahalleyken az sorunu olan, 
güzel bir mahalleye dönüştük. 
Ataşehir, belediye olmadan önce, 

“İnönü Mahallesi’nde 30 bin 
kişi yaşıyor. Öncelikli hedefi-

miz mahallenin her sokağında 
bir sorumlu belirleyerek ‘sokak 
temsilciliği’ oluşturmaktı, bunu 
gerçekleştirdik. Bu sayede, 
sokakta yaşanan sorunlardan 
daha çabuk haberdar oluyor ve 
sokak sakinlerimizin görüşleri 
çerçevesinde sorunlara çözüm 
bulmaya çalışıyoruz. Bu, ma-
halleliyi yönetime katmamıza 
vesile olmakla birlikte, sorun-
ların çözümünü de kolaylaştırı-
yor. Ev hanımlarına ve işsizlere 
yönelik ücretsiz meslek edin-
dirme kurslarının olacağı, aile 
ekonomisine katkı sağlayacak 
bir kurum açılmasını diliyor-
duk. Ataşehir Belediyesi’nin 
İnönü Ataevi’ni açmasıyla bu 
dileğimiz gerçekleşti. Çocukla-
rımız için çocuk parkı ve yeşil 
alanlara ihtiyacımız vardı. Yine 

belediyemiz Sevgi Çiçeği Ço-
cuk Parkı’nı bizlere kazandırdı. 
Doğal afetlere karşı sivil savun-
ma bilincinin gelişmesi için, 
gönüllü kuruluşlardan teorik 
eğitim desteği alınmasını sağ-
ladık. Okuma yazması olmayan 
insanlara yine belediyemizin 
desteğiyle eğitim verdik. Ma-
halle sakinlerimizi de yönetim 
sürecine katarak, bir ‘mahalle 
meclisi’ kurduk. Ataşehir Bele-
diyesi’nin katkılarıyla, iki defa 
‘Mahalleli Buluşuyor’ etkinliği 
gerçekleştirdik. Başka hedefle-
rimiz de var elbette. Burada ev-
lerine hapsolan yaşlılarımızın 
bir araya gelerek vakit geçire-
bilecekleri mekanların olmasını 
istiyoruz. Gençleri kötü alış-
kanlıklardan uzak tutabilecek 
daha fazla spor alanı ve sosyal 
aktivitelerin yapılacağı alanlar 
yapılmasını istiyoruz.”

33
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yani 2009’dan önce çocuklarımı-
zın oyun oynayacağı bir alanımız 
yoktu. Altyapı sorunlarımız vardı. 
Sağolsun Ataşehir Belediye Baş-
kanı Battal İlgezdi sayesinde bu 
sıkıntılar önemli ölçüde giderildi. 

Trafiğin, sık kullanılan cadde 
ve sokaklarda elektrik hatlarının 
görüntüsü çok kötüydü, tehlike 
arz ediyordu. Buralarda hatların 
yer altına alınmasını, trafikte teh-
like yaratan yol kenarlarına korku-
lukların yapılmasını sağladık. Bazı 
sokaklarda aydınlatma sorunu 
vardı, kısmen çözüldü. Ayrıca 
çok az sokağımız dışında, yapıl-
mayan yol ve kaldırım kalmadı 
diyebilirim. Her yıl şiddetli yağan 
yağmur nedeni ile birçok evi su 
basıyordu. Yağmur suyu giderleri 
önemli ölçüde kanallardan ayrıldı. 
Şu andaki en önemli sorunumuz 
yeşil alan... Bunun dışında bazı 
elektrik hatlarının daha yer altına 
alınması gerekiyor, konuyla ilgili 
AYEDAŞ’a başvurularımızı yaptık. 
Bazı cadde ve sokaklarda da 
İSKİ’nin halletmesi gereken kanal 
problemlerimiz var, bu sorunların 
çözülmesini bekliyoruz. 

En önemlisi
iyi iletişim 
kurabilmek
İki dönemdir 
muhtarlık yapan 
Songül Ercan Tulunay, 
yaptığı işin en önemli 
kısmının iletişim 
olduğunu söylüyor. 
Tulunay’a göre kadın 
olması mahalleliyle 
daha iyi iletişim 
kurmasını sağlıyor 
ve seçilmesini de 
buna borçlu. Şunları 
söylüyor Tulunay: 
“Bir kadın aday 
olarak seçimlerden 
önce mahallemizde 
çalmadık kapı 
bırakmadım. Tüm 
mahalle sakinlerinin 
bana çok desteği 
oldu, ama özellikle 
kadın dayanışması 
çok önemliydi.”

‘Bir sabah geldim, 
kapıda bir sürü eşya...’

*İki yıl önce, şiddetli bir 
yağmurda kanallar tıkandığı 

için, bir gecekonduyu su basmış 
ve eşyalar kullanılamaz hale 
gelmişti. Ekonomik durumu 
iyi olmayan bu ailenin başına 
gelen olay beni çok etkilemişti. 
Elimden geldiğince kurumlara 
ulaşıp alabileceğim bütün desteği 
yönlendirmeye çalıştım ama 
gelecek şeylerin her durumda 
yetersiz kalacağını biliyordum. 
Çünkü ailenin sağlam hiçbir 
şeyi kalmamıştı. Son çare olarak 
sosyal medya üzerinden durumu 
anlatan bir ileti paylaştım. Sabah 
muhtarlığa gittiğimde kapının 
önü nereden geldiği, kim ya da 
kimler tarafından bırakıldığı belli 
olmayan eşyalarla doluydu. Bu 
durum beni çok duygulandırdı ve 
asla unutamam. Derginiz aracı-
lığıyla o kişi yada kişilere tekrar 
tekrar teşekkür ederim.

*Yeditepe Üniversitesi’nin bir 
bölümü bizim mahallemi-

zin sınırları içinde. Üniversite 
İnönü Mahallesi’ne çok faydalı 
oldu. Genç nüfus sayesinde 
daha renkli bir mahalleye 
döndük. Özellikle eğitimli genç 
nüfusun varlığı, mahallelileri-
mizin toplumsal olaylara, çev-
reye, hayvanlara daha duyarlı 
olmalarını sağlıyor. Buna sosyal 
etkileşim diyebiliriz. 

İnönü, daha önce unutulmuş 
bir mahallenin adıydı. Varlığı 
bilinmiyordu. Ataşehir Bele-
diyesi’nin kurulmasıyla yoğun 
şekilde tercih edilen mahalleler 
arasına girmeyi başardık. İnönü 
Mahallesi’nin gelişiminde Ata-
şehir Belediyesi’nin desteği çok 
fazla. Bundan dolayı başkanı-
mız Battal İlgezdi başta olmak 
üzere, tüm Ataşehir Belediyesi 
çalışanlarına teşekkür ederim.
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Emekliler ikinci baharı 
burada yaşayacak

Küçükbakkalköy Emekli Kültür 
Evi’nde konaklama olmayacak. 
Vatandaşlarımız her gün bir et-
kinliğin içinde yer alacak ve evine 
mutlu bir şekilde dönecek.”

Kısa bir süre sonra hayata 
geçecek kültür evinde müzik, 
resim, ahşap boyama, seramik, 
deri işlemeciliği ve çanta yapımı 
gibi atölye çalışmalarının yapılaca-
ğı anlatan Küçükbakkalköy Emekli 
Dinlenme Evi Birim Sorumlusu 
Eser Özdemir ise şunları söylüyor: 
“Dersliklerin dışında 100 metre-
karelik dans salonu, 150 kişilik 
çok amaçlı konferans salonu, 10 
bin kitaplı bir kütüphane, bilgi-
sayar sınıfı, müzik dinleme odası, 
satranç odası, briç odası, sohbet 
ve dinlenme odaları bulunuyor. 
Vatandaşlarımıza sosyal ve kültürel 
anlamda destek olmanın yanı sıra 
onlara psikolojik destek ve hukuki 
yardımda bulunabilmek için mer-
kezimizde haftanın belirli günleri 
psikolog ve avukat görev yapacak. 
Tamamı ücretsiz olacak hizmet-
lerden yararlanmanın tek koşulu 
Ataşehir’de yaşıyor olmak.”

Ataşehir Belediyesi, ilçe 
sınırları içinde yaşayan 

herkesi kucaklamaya 
devam ediyor. 65 yaş 
ve üzeri vatandaşlara 

ayrı bir önem veren 
Ataşehir Belediyesi, 

yine çok özel bir projeyi 
hayata geçiriyor: 
Küçükbakkalköy 

Emekli Kültür Evi. 
Yakında hizmete 

girecek olan kültür evi, 
emeklilerin sosyal ve 

kültürel ihtiyaçları için 
tasarlanmış bir mekan. 

Dans kurslarından 
dinlenme alanlarına, 

kütüphaneden sosyal 
kulüplere kadar her 
şeyin düşünüldüğü 

kültür evi, emeklilere 
ikinci baharı yaşatacak.

Dergimiz baskıya hazırlan-
dığı sırada Küçükbakkal-
köy’deki inşaatın yüzde 

90’ı bitmek üzereydi. Herkesin 
merakla beklediği yapı hakkında 
bilgi almak için Ataşehir Bele-
diyesi Fen İşleri Müdürü Deniz 
Kutlu’nun kapısını çaldık. Kutlu, 
Küçükbakkalköy Emekli Kültür 
Evi’nin çok önemli bir proje 
olduğunu söylüyor. Türkiye’de 
ilk kez emeklilere yönelik böyle 
bir projenin hayata geçirildiğini 

belirten Kutlu, “Biz emeklilere yö-
nelik hep pozitif ayrımcılık yapan 
bir anlayışa sahip olduk. ‘Önce 
Hürmet’ sloganıyla 65 yaş ve üstü 
vatandaşlarımız için kurduğumuz 
1250 metrekarelik bu kültür evini 
çok yakında açıyoruz” diyor. 

Emeklilerin sosyal açıdan de-
zavantajlı gruplardan biri olduğu-
nu söyleyen Kutlu şöyle devam 
ediyor: “Bu insanlar uzun yıllar 
boyunca bu ülkeye hizmet etmiş, 
fiziken artık yorgun düşmüşler. 
Çoğu ekonomik olarak sıkıntı 
yaşıyor. Hâl böyleyken sosyal ve 
kültürel hayatın içinde olmaları da 
zor görünüyor. Ataşehir Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi, bu vatan-
daşlara hizmet eden bir alanın 
olması gerektiğini düşünüyordu. 
Bu kültür evi, emeklilerin ikinci 
baharlarını yaşayacakları bir alan 
olacak. Güzel ve dolu dolu zaman 
geçirmelerini sağlayacağız. Kültür 
evimizde 65 yaş ve üstü vatan-
daşlara yönelik çeşitli kulüpler 
olacak. Yakında Küçükbakkalköy 
Muhtarlığı’nı ve Zabıta Müdür-
lüğü’nü de buraya taşıyacağız. 
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11. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali bir kez daha Ataşehirlilerle buluşuyor. 
Festivale başından beri emek veren tiyatro sanatçıları Mert Fırat ve Volkan 
Yosunlu ile festivali konuşmak için buluştuk ama kendilerini bulmuşken 
sinema ve bitmeyen aşkları tiyatroyla ilgili sorularımızı da sorduk. 
“Tiyatronun yeri bambaşka” diyen Fırat ve Yosunlu, Ataşehir’de hayata 
geçirecekleri yeni projelerini de bizimle paylaştı.

CENK KARATEPE / TURAN DOLU

Sizi ekranlardan önce tiyatro 
sahnelerinde tanımıştık. Tiyatro 
yapma ısrarınız hâlâ sürüyor. Bu-
nun sebebi ne?
Mert Fırat: Bir kere kanına girdi 
mi çıkması zor bir zehirdir tiyat-
ro. Birçok oyuncu için önceleri 
bir heves, bir hobi olarak başlar. 
Sonra mesleğe dönüşür. Ne 
mutlu ki, bizim için de böyle oldu. 
Sinema ve televizyon, tiyatronun 
hissettirdiklerini tam hissettire-
miyor. Seyirciyle bire bir temas 
var tiyatroda. Bu çok önemlidir 
ve bir oyuncunun sinemada, 
televizyonda bulabileceği bir 
şey değildir. Ayrıca birikimimiz 
ve temelimiz tiyatrodan geli-
yor. Bize neler kazandırdığını 
bildiğimiz için de kopamayız 
tiyatrodan. 
Volkan Yosunlu: Hobi olarak 
başlayan süreç bir süre sonra 
senin hayata dair söz söyleme 
biçimin haline geliyor. Biz paylaş-
tığımız, ürettiğimiz ve düşlediği-
miz her şeyi bir oyun oynar-
ken fark edebiliyoruz. 
Sahnedeyken daha 
iyi anlaşabiliyo-
ruz. Tiyatro bu 

yüzden çok elverişli ve bu yüzden 
bizim için vazgeçilmez bir nokta-
da duruyor. Birlikte hayal etmek, 
o hayalin sahne üstünde provala-
rını yapmak ve seyirciyle paylaş-
mak büyük bir keyif ve bundan 
vazgeçmemek için de tiyatro 
yapmakta ısrar ediyoruz.
Mert Fırat: Bir de günceli, günün 
derdini o gün paylaşabildiğin bir 
şey tiyatro. Tabii ki oyun met-

‘Ataşehir’de çok güzel   
 şeyler yapacağız’
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nini değiştirip içine yeni bir şey 
eklemiyoruz. Ama ne olursa olsun 
o günün enerjisiyle çıkıyoruz sah-
neye. Mesela bir bombalı saldırı 
günü sahneye çıktık. Seyircinin 
seyir isteği ve motivasyonu 
düşük, aklı başka yerde. Biz de 
pek iyi durumda değildik. Ama o 
akşam seyirciyle birbirimizi tedavi 
ettik, acımızı paylaştık. Seyirciyle 
paylaşılan anların değeri hiçbir 
şeyde yok.

Bunun seyircinizdeki karşılığı 
nedir?
Mert Fırat: Daha çoğunu talep 
eden bir kitleyle karşı karşıya olu-
yoruz her zaman. Bizi ve işlerimizi 
seviyorlar, kucaklıyorlar ama her 
yaptığımızı doğru kabul etmeyen, 
sorgulayan bir yerde de duru-
yorlar. Böylesi çok daha iyi. Bizi 
kendinden bulan bir kitleyle karşı 
karşıyayız. Bu mesafesizliği ben 
seviyorum. “Sanatçının toplumda 
başka bir duruşu olur, belli bir 

mesafesi olur. Sanatçı öncüdür” 
derler ama bence de-

ğildir. Tam tersine 
sanatçı herkes 

gibidir, 
sadece 
sahneye 
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çıkmıştır. Tabii ki kendi mesleki 
alanında birikimi vardır. Ama 
diyelim ki beni izlemeye gelmiş 
bankacının kendi mesleki alanında 
birikimi belki benden fazladır. O 
kişinin bana “Ben öyle bir bankacı-
yım ki” diye tepeden bakması ne 
kadar tuhafsa benim de insanlara 
“Ben öyle bir oyuncuyum ki” diye 
yaklaşmam tuhaf olur. 
Volkan Yosunlu: Biz Mert’le oyun-
lardan sonra seyirciyle buluşmayı 
tercih eden oyunculardanız. Her 
oyun sonrası seyircilerle fuayede 
oyuna, o güne ya da düşüncele-
rimize dair şeyler paylaşıyoruz. 
Seyircimizle iletişimimiz çok iyi ve 
bunu önemsiyoruz.
Mert Fırat: Bu, senin sahnede 
değil hayatta nasıl durduğunla 
ilgili bir konu. Seyirciyle fotoğraf 
çektirmenin ötesinde bir paylaşı-
mı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 
Seyirciyle arasına mesafe koyan, 
seyirciden sonra tiyatrodan çıkan 
bir yaklaşımımız yok. Tam tersi-
ne tiyatronun yarattığı büyüyü 
hemen bozmayı, seyirciyle aynı 
düzleme gelmeyi yeğliyoruz. Sah-
nenin yarattığı illüzyonla yaratılan 
ekstra statüden hemen sıyrılmayı 
tercih ediyoruz.

Ataşehir için de planlarınız oldu-
ğunu biliyoruz. Biraz bunlardan 
söz eder misiniz?
Volkan Yosunlu: Pratiklerine, 
sanat yapma biçimlerine, yollarına 
güvendiğimiz çeşitli sanat disip-
linlerinden sanatçı dostlarımız, 
arkadaşlarımız var. Bu yolları nasıl 
bir araya getiririz, insanlar arasın-
da hiçbir ayrım yapmadan, sadece 
beyaz yakalılar, sadece işçi sınıfı, 
sadece çocuklar, sadece gençler, 
sadece kadınlar demeden, tüm 
insanlarla nasıl bir şeyler yapabili-
riz diye kafa yoruyoruz. Daha önce 
Bursa’da Sanat Mahal adlı böyle 
bir projemiz vardı. Şimdi yavaş ya-
vaş Ataşehir’de benzer bir çalışma 
oluşturmaya çalışıyoruz.
Mert Fırat: Ataşehir’de 500 kişilik 
bir tiyatro mekânımız ve bir resto-
ranımız olacak. Yurtdışından tiyat-
ro topluluklarını, müzik gruplarını 
getireceğiz. Tiyatro salonu dışında 
atölye çalışmaları, seminerler ve 
eğitimlerin yapılacağı 100 kişilik 
küçük bir salonumuz daha ola-
cak. Burada yapacağımız şeyleri 
Ataşehirlilerle birlikte oluşturmak 
istiyoruz. 
Biz Ataşehirliler sizi İşçi Filmleri 
Festivali’nden de tanıyoruz. 

Volkan Yosunlu iki kez buradaki 
festivalin açılış gecesinin sunu-
culuğunu yapmıştı. İkinizin de 
yıllardır emek verdiği festival-
den söz edelim biraz da.
Mert Fırat: Biz 2002’de Halkevi 
Sanat Atölyesi çalışmaları yapar-
ken bu çalışmaları Türkiye’nin her 
yanına yayma ve bir festival dü-
zenleme düşüncemiz oluştu. Her 
ilde bir festival alanımız olsa diye 
hayal ediyorduk. Bunun için de ba-
yağı bir zaman çalıştık.. O dönem 
sinemayla ilgili bir şeyler yapmayı, 
bu alanda da festival düzenlemeyi 
de hayal ediyorduk. Hayalimiz İşçi 
Filmleri Festivali gibi bir festivaldi. 
Bugün bu hayalin başka arkadaş-
ların da katılımıyla gerçekleşmesi 
ve 11’inci yılına giriyor olması 
sevindirici. Öğrencilik yıllarında 
hayalini kurduğumuz böyle bir fes-
tivalin bugün kolektif bir emekle 
büyümesi beni heyecanlandırıyor. 
Umarım 50’nci yılını da hep birlikte 
gerçekleştiririz.
Volkan Yosunlu: İşçi Filmleri 
Festivali’nin en güzel özelliği yıl 
boyuna yayılan, sadece belli bir 
dönemi kapsamayan bir etkinlik 
olması. Ayrıca tamamen kolek-
tif bir çabanın ürünü. Yarışması 

‘Ataşehir’de çok güzel   
 şeyler yapacağız’
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Fırat ve Yosunlu, birlikte rol aldıkları 
Bulgar yazar Stefan Tsanev’in Bütün 

Çılgınlar Sever Beni adlı oyununda.
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tirebilen ender mekanizmalardan 
biri İşçi Filmleri Festivali. Mahalle-
lerde gösterim yapan da tek festi-
val. Tüm bunlar çok değerli. Hiç 
kimseyle bağımlılık ilişkisi kurmu-
yor. Çünkü sponsorluk ilişkisi yok. 
Katılımcılardan maddi bir beklen-
tisi olmadığı için onlarla kurdu-
ğu ilişki maddiyat ilişkisi değil. 
Aksine, temelinde paylaşım var. 
Bir yönetmen gönül rahatlığıyla 
İşçi Filmleri Festivali’ne ürettiği 
filmi verebiliyor örneğin. Çünkü 
diyor ki ben bu filmle 30’dan fazla 
şehirde binlerce işçiye, memura, 
beyaz yakalıya, çocuğa, gence ve 
kadına ulaşacağım. Bu özgüven 
hem sanatın üreticilerini, hem de 
sanatı bekleyen insanları bir araya 
getiren bir karakter taşıyor. 
Mert Fırat: Bunların yanı sıra 
birkaç yıldır önemli sayıda ulusla-
rarası katılımcının geliyor olma-
sının da çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Aynı zamanda 
son üç - dört yıldır festival daha 
çok kesimi kapsar hale geldi. 
İşçi olmayan, bizim çeperimiz-
de olmayan, “Böyle bir festival 
varmış, neyin nesi acaba?” deyip 
gelerek filmleri izleyen çok sayıda 

olmayan, ödülü olmayan, ücreti 
olmayan, sponsorluk bağlantı-
ları olmayan, tamamen gönüllü 
emekle kurulan ve tüm Türkiye’de 
bu gönüllü emekle 30’dan fazla 
şehirde perde açan bir festival. 
Türkiye’de bunun bir örneği yok. 
Çok güzel festivaller var. İstanbul 
Film Festivali var, Antalya Film 
Festivali var, Altın Koza var, başka 
rüştünü ispatlamış film festivalleri 
var. Ancak 30 ile yayılmış ve 30 
ilde aynı başlıkla ve gönüllü emek 
ilişkileriyle kurulan başka bir 
festival yok. Dünyada da çok az 
örneği var bunun. Bu yüzden çok 
önemli bir çaba ve çok önemli bir 
festival. Tam 11 yıl olmuş. Demek 
ki artık bebek değil, konuşmasını 
bilen, yürümesini bilen, tavrını 
koyabilen gençlik çağında bir 
festival. Elimizden gelen neyse 
onu katabileceğimiz bir festi-
val organizasyonu var. Buradan 
Ataşehir Ekspres okuyucularına 
şunu söylemek isterim: Bu festival 
herkesle birlikte büyüyen bir fes-
tival ve herkesin katkısına açık. O 
yüzden siz de bir şeyler yapmak 

isterseniz, İşçi Filmleri Festivali’y-
le bir şekilde ilişki kurun, mutlaka 
yapabileceğiniz bir şeyler olduğu-
nu göreceksiniz.

İşçi Filmleri Festivali’ni özel 
kılan şeyler neler?
Volkan Yosunlu: Türkiye’de sine-
ma Yeşilçam’dan bu yana ciddi 
anlamda kitlesini oluşturmuş, ama 
bir yandan da bağımlılık ilişkileri 
içerisinde ilerleyen bir sektör. Ba-
ğımlılık ilişkileri derken işin maddi 
yapısından, tekelleşmeden, söz-
gelimi sinema salonlarının tekel-
leştirilmesinden söz ediyorum. 
Bunun sektöre negatif etkisi çok 
fazla. İşçi Filmleri Festivali bazen 

bir sendikanın toplantı odasında 
az sayıda izleyiciyle perde açabili-
yor. Aynı zamanda çok büyük bir 
parkta, işte Deniz Gezmiş Par-
kı’nda iki senedir yaptığımız gibi, 
açılışını yapıp binlerce mahalleliye 
ulaşabilen bir biçime de dönüşe-
biliyor. Bu esnekliğin çok önemli 
bir katkısı var. Aynı zamanda o 
bağımlılık ilişkilerinden sıyrılıp ta-
mamen işin üreticisiyle bu üretile-
ni talep eden kitlenin, yani halkın 

bütün katmanlarını bir araya ge-
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insan da var. İşçi filmlerini bu yeni 
insanlarla buluşturmak da çok 
mühim. 

Festivalin geleceğini nasıl görü-
yorsunuz?
Mert Fırat: Düzenleyicilerinin 
alttan gelen gençlere bayrağı 
devrettiği devinim festivalin sür-
dürülebilirliğini mümkün kılıyor. 
Festivalin daha da büyüyeceğini, 
hiç gidilmeyen illere gideceğini, 
uluslararası grupları daha çok 
çekeceğini, onlarla başka ortaklık-
ların gerçekleşeceğini düşünüyo-
rum. Benim Arjantin’de oynadığın 

bir dizi var. Orada bir izleyici 
kitlesi oluştu. Arjantin, Brezilya, 
Uruguay, Şili’de ilişkide olduğum 
önemli bir kitle var. Onlarla İşçi 
Filmleri Festivali’ni paylaştığım-
da bir de baktım İspanyolca bir 
şeyler yazıyorlar. Latin Ameri-
ka’dan birçok insan işçi filmleri ile 
ilgili birçok düşünceyi paylaşıyor 
ve katılmayı, katkı sunmayı teklif 
ediyor. Benim geleceğe ilişkin 
hayalim tam da bu. Beklentilerim-
den biri de bir merkez oluştura-
rak, festivale ilişkin yaptıklarımızın 
burada birikmesi ve gelecek 
kuşaklara aktarılması.

Volkan Yosunlu: Bence insanın 
öyküsü bitmediği sürece İşçi 
Filmleri Festivali de bitmeyecek-
tir. Her yıl hazırlık toplantılarında 
bir araya gelip o yılki temanın ne 
olacağını tartışıyoruz. Öyküler 
bitmiyor. Öyküler bitmediği süre-
ce de kameranın önündeki açı da 
bitmemiş oluyor. Kıbrıs ve Lond-
ra’da bizden etkilenerek benzer 
festivaller oluşturdular. Umarım 
birkaç yıl sonra bu formatta 
dünyanın birçok yerinde başka 
festivaller de düzenlenir ve daha 
çok sinemacı ortak bir organizas-
yonun parçası olur.

‘Derdi olmayan sinema anlayışı 
bizi heyecanlandırmıyor’

 NASIL BİR SİNEMA? 

Sinema sektöründe de tiyat-
roda olduğu gibi ayrı bir 

duruşu temsil ediyorsunuz. Biraz 
da bundan söz eder misiniz?

Mert Fırat: Bizden önce de Türk 
sinemasında çok toplumsal film 
yapıldı. Yol, Sürü gibi filmler en 
temel örnekler. Biz aslında orta- 
üst sınıfın biraz dikkatini çekmek, 
oraya doğru bir şey söylemek 
istedik. Sınıf olarak ortanın 
üstü değiştiğinde bu ülkede bir 
şeylerin değişeceğini düşündü-
ğümüz için, ara film türü yaratıp 
beş - altı bin seyirciye oynamak ya 
da sadece kendimize yönelik bir 
sanat yaratmaktan uzak durmaya 
çalıştık. Seyircilerde örneğin en-
gellilik, ötekileştirme, ensest, taciz, 
sendikal haklar gibi konularda bir 
bilinç, bir farkındalık yaratmak 
istiyoruz. 2009’da yaptığımız 
Başka Dilde Aşk’ta bütün bunlar 
var mesela. Film, işitme engelli bir 
gencin, çağrı merkezinde çalışan 
bir kıza aşkını anlatıyor. Biz bu 
filmde bir yandan çağrı merkezi 
çalışanlarının sendikası olması 
gerçeğini vurgulamış, bir yan-

dan işaret dilinin ne kadar zaruri 
olduğunun devlet kademesindeki 
insanlar tarafından da hissedilme-
sini sağlamış olduk. 20’ye yakın 
üniversitede işaret dili dersleri 
konuldu. Bizim filmdeki karakteri-
miz idealize edilmiş bir engelliydi. 
Şimdiye kadar Türk sinemasında 
idealize edilmiş başka bir engelli 
göremezsiniz. Bu senaryoyu bize 
yazdıran, İlksen Başarır’a bu filmi 
çektiren şey farkındalık yaratma 
arzusu. Yazdığımız şeyin bir yere 
ulaşması, bir farkındalık yaratması 
önemli. Bu tabi ki bir “sosyal so-
rumluluk sinemacılığı” değil. Ama 
böyle bir dert de olmayınca bizim 

kalemimiz oynamıyor. Heyecan-
landırmıyor bizi. 
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19.00 GALA 
“VEDAT TÜRKALİ’YE SAYGI”
VEDAT TÜRKALİ BELGESELİ - KONSER

11.00 - 12.50 CENNET BATIDA
13.00 - 13.20 KAMERALI ÇOCUK
13.30 - 14.50 AŞAĞI YUKARI GALATA
15.00 – 16.50 USTAYA SAYGI 
“KARANLIKTA UYANANLAR"
17.00 – 19.04 HUDUTLAR KANUNU

KAMERALI ÇOCUK //  THE BOY WITH CAMERA         
2016 // 20’ // TÜRKİYE
Yönetmen / Director: İbrahim Yeşilbaş
Kurgu / Editing: İbrahim Yeşilbaş
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: 
İbrahim Yeşilbaş

Özet: Jwan Suriye’deki savaştan kaçıp 
Türkiye’ye gelir. Gündüzleri bir giyim 
mağazasında çalışıp kalan vaktinde 
senaryolar yazar. Elinde eski bir kamera ile 
Suriye’den gelen insanlarla konuşur, onlara 
çevirir kamerasını. İnsanlar yaşadıkları 
dramları, hayal kırıklıklarını, umutlarını ya 
da umutsuzluklarını Jwan ile paylaşırlar. İn-
sanlar Jwan ile konuşurken Jwan da aslında 
bizimle konuşmaktadır. İşte bundandır ki 
kamerasını seyirciye çevirmekten kendini 
alıkoyamaz…

17.00 – 19.00 JOE HILL

Novada Ataşehir Belediyesi Nikah Salonu

 24 EYLÜL // CUMARTESİ 

VEDAT TÜRKALİ    
2015 // 46’ // Türkçe
Yönetmen / Director : 
Nazım Alpman
İkinci Yönetmen / Second 
Director : Nazmiye Şeralioğlu
Senaryo / Script : Nazım 
Alpman
Kurgu / Editing : Sibel Göloğlu
Görüntü Yönetmeni / Cinematography : Gökay Gökulu, Serdar Sönmez
Müzik / Music : Suavi
Özet: Yazar, senarist ve yönetmen olan Vedat Türkali'nin hayatı... 1919'da 
Samsun'da başlayan devrimci bir hayat... Türkiyeli bir aydının geçmek 
zorunda kaldığı çileli yollar ve yüzyılın yazarı onuru... Dostlarıyla birlikte 
Vedat Türkali...

Cemal Süreya Etkinlik Salonu Beşik Sanat Merkezi

 25 EYLÜL // PAZAR

JOE HILL      1971 // 113’ // İSVEÇ, ABD      
Yönetmen / Director : Bo Widerberg
Senaryo / Script : Bo Widerberg, 
Richard Weber, Steve Hopkins
Görüntü Yönetmeni / Cinematography : 

Petter Davidson, Jörgen Persson
Kurgu / Editing: Bo Widerberg
Müzik / Music: Stefan Grossman
Oyuncular / Cast: Thommy Berggren, Anja Schmidt, 
Kelvin Malave

Özet: 1900’ların başında efsanevi Joe Hill, kardeşiyle birlikte 
ABD’ye göçmen olarak gider. Ancak kısa süre sonra, kardeşiyle 
bağlantısını kaybeder. Joe bazı işler bulur ancak, hepsinde de 
haksızlığa uğrar. Bir süre sonra yasaklı Dünya Endüstri İşçileri 
Sendikaları (IWW-Wobblies) aktivisti olur. Joe Hill 1915 yılında 
idam edilinceye kadar, besteleri ve sesiyle Amerikan işçi sınıfı 
mücadelesinde iz bırakır.

Bu yıl “Barbarlığa Karşı Umut Öyküleri” 
temasıyla 11. kez perdelerini açan 
Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin 
Ataşehir gösterimleri 24 Eylül’de başlıyor. 
Festival süresince altısı uluslararası 
22’si yerli olmak üzere toplam 28 film 
gösterilecek. Ataşehir’de Kent Konseyi’nin 
öncülüğünde birçok sivil toplum 
kuruluşunun katılımıyla yapılan festivalin 
en önemli özelliği, filmlerin mahallelerden 
ve derneklerden gelen taleplere göre yılın 
değişik zamanlarında da gösteriliyor olması. 
Festivalin Ataşehir ayağı bu yıl, geçenlerde 
yitirdiğimiz sinemanın ve edebiyatın büyük 
ustası Vedat Türkali’ye adandı.

11. ULUSLARARASI 
İŞÇİ FİLMLERİ FESTİVALİ
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11.00 -12.50 PEKİ ŞİMDİ NEREYE
13.00 - 13.45 KAPALI GİŞE
14.00 - 15.17 USTAYA SAYGI 
“BEDRANA”
15.30 - 17.05 NEFESİM 
KESİLENE KADAR

ÇOBAN ATEŞLERİNİN YANDIĞI YERDE KAVEL’DE      
2016 // 65’// TÜRKİYE

Yönetmen / Director : Zafer Aydın, Melih Biçer
Script / Senaryo : Zafer Aydın
Kurgu / Editing : Cihangir Köse
Görüntü Yönetmeni / Cinematography : 
Sinan Güngör

Özet: 1963 yılında Kavel kablo fabrikasında Ma-
den-İş üyesi işçileri ödenmeyen ikramiyelerinden 
yola çıkarak kanunsuz, fiili bir grev gerçekleştir-
diler. Anayasanın grev hakkını tanıdığı ama grev 
yasasının olmadığı bir dönemde, iş yasasında 
grev yapan işçinin cezalandırılacağı hükmüne 
rağmen gerçekleştirilen bu fiili grev 36 gün 
sürdü. Bu filmde, bir işçi eylemi, bir sosyal olay 
olarak önemli izler bırakan Kavel grevi tanıklar 
ve belgeler eşliğinde anlatılıyor.

Mustafa Saffet Kültür Merkezi Küçük Salon

Neşat Ertaş Kültür Merkezi Neşat Ertaş Kültür Merkezi

İçerenköy Arguvan Merkez Derneği

Ferhatpaşa Gençlik Merkezi

Mustafa Saffet Kültür Merkezi 
Halit Akçatepe Salonu

11.00 - 12.55 İÇİMİZDEKİ DÜŞMAN
13.05 - 14.00 MARX GERİ DÖNDÜ
14.10 - 14.30 VE GELDİK
14.40 - 15.45 ÇOBAN ATEŞLERİNİN 
YANDIĞI YERDE KAVEL’ DE
16.00 - 17.15 USTAYA SAYGI,
“KARA ÇARŞAFLI GELİN”
17.25 - 18.37 SÜRGÜN ÖYKÜLERİ

11.00 - 12.47 AYNI TESBİHİN TANELERİ
13.00 - 14.00 PORTAKALIN UYKUSU
14.10 – 15.35 BİR AVUÇ CENNET
15.45 – 17.12 USTAYA SAYGI 
“GÜNEŞLİ BATAKLIK”
17.20 – 18.26 GÖZYAŞI YOLU
!8.35 – 18.47 GERİDE KALANLAR
19.00 – 20.40 TOZBEZİ

19.00 - 21.00 DUVAR

13.00 – 13.20 GELİN
13.30 – 15.05 USTAYA SAYGI 
“OTOBÜS YOLCULARI”

VE GELDİK / AND WE 
HAVE ARRIVED     
2013 // 18’ // TÜRKİYE      
Yönetmen / Director : 
Can Sungu
2. Yönetmen / 2nd Director : Malve Lippmann
Kurgu / Editing : Can Sungu

Özet: İlk Türkiyeli işçi kafilesi Almanya’ya 54 
sene önce geldi. Burada geçici olarak çalışmak, 
para biriktirmek ve sonrasında memleketlerine 
geri dönmek istiyorlardı. Bugün bu ailelerin dör-
düncü kuşağı Almanya’da yetişiyor. Ve Geldik, 
işte bu en genç nesil ile en yaşlı nesli bir araya 
getiriyor: Frankfurt Türk Halkevi’nin kıdemlileri 
Almanya’daki ilk izlenimlerini ve tecrübelerini 
anlatıyor. Gençler bu hikâyeleri 1960’lardan 
kalma dergilerden yaptıkları kolajlarla görsel-
leştiriyor.

 26 EYLÜL // PAZARTESİ

 27 EYLÜL // SALI  28 EYLÜL // ÇARŞAMBA

GÖSTERİMLERİN YAPILACAĞI ADRESLER

19.00 - 19.20 TARZAN KEMAL

TOZ BEZİ / DUST CLOTH    2015 / 98’ / TÜRKİYE  
Yönetmen / Director : Ahu Öztürk
Senaryo / Script : Ahu Öztürk
Görüntü Yönetmeni / Cinematography : 
Meryem Yavuz
Kurgu / Editing : Ali Aga

Özet: İki gündelikçi kadın, temizliğe gittikleri 
evlerdeki insanlarla kurdukları ilişki, gündelik 
çatışmalar, kendi arkadaşlık-kardeşlikleri ve bu 
yakın arkadaşlığın hiyerarşisi, hayata tutunma 
çabası, kadınlık, annelik, temizlik ve yoksulluk... 
Nesrin ve Hatun şehrin yoksulluğu ve zenginliği 
arasındaki bir vagonda gelip giderken, hayatı 
anlamaya ve kendilerine gidecek yollar bul-
maya çalışırlar. Yolları birbirine benzemez ama 
yoldaşlık bakidir. İki kadın birbirine benzemez 
hayallerle tutunmaya çalışır.

Novada Ataşehir Belediyesi Nikah Salonu Küçükbakkalköy Mah, 
Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 20 Novada AVM  Ataşehir
Novada Cemal Süreya Etkinlik Salonu Küçükbakkalköy Mah, Şehit 
Şakir Elkovan Cad. No: 20 Novada AVM  Ataşehir
Mustafa Saffet Kültür Merkezi 
Örnek Mah., Şht. Cahar Dudayev Cd. No:64, Ataşehir
Neşat Ertaş Kültür Merkezi 
İçerenköy Mah. Alanaldı Cad. No:1/3 Ataşehir
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe 
Caddesi 16. Sokak No:25 Ataşehir
Sinop Göller Kültür ve Dayanışma Derneği
Küçükbakkalköy Mah.  Hazine Sok. No:4/A. Ataşehir
Beşik Sanat Merkezi 
İçerenköy Mah. Karslı Ahmet Cad.No: 12/1 Ataşehir
Arguvan Merkez Derneği 
İçerenköy Mah. Aydın Sok. Servet İşhanı. No:14 Ataşehir
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Kentin göbeğinde
32 hektarlık vaha
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İDİL KÖSEOĞLU

Her beş bitki türünden biri, artan insan nüfusu ve çevre kirliliği gibi 
sebeplerden dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bitki örneklerinin 
sergilendiği, araştırma ve eğitim çalışmalarının yapıldığı botanik bahçeleri 
türlerin yok olmaması adına kritik görevler üstleniyorlar. Ataşehir’deki 
Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi de bunlardan biri. Şehrin ortasında 
doğanın tadını çıkarabileceğiniz bu harika yeri okurlarımız için gezdik.

Kentin göbeğinde
32 hektarlık vaha
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Botanikçilerin bugüne kadar 
bulduğu bitki türü sayısı 
400 bine yaklaşmış durum-

da. Daha keşfedilmemiş binlerce 
tür var ve bilim insanları her yıl 
çok sayıda yeni bitki buldukları-
nı açıklıyorlar. Örneğin yalnızca 
geçen yıl 2 bin 34 yeni bitki türü 
keşfedildi. Keşfedilen bitki sayısı 
artıyor artmasına ama bir de elde-
ki bitkileri korumak gerekiyor. 
Bilinen bitkilerin yüzde 21’i, yani 
her beş bitki türünden biri iklim 
değişikliği, artan insan nüfusu, 
çevre kirliliği, hastalık ya da aşırı 
yayılmacı bitki türleri yüzünden 
yok olma tehlikesiyle karşı karşı-
ya.

Bitkiler varoluşumuz açısından 
çok temel bir önem taşıyor. Her 
şeyden önce gıda, yakıt ve ilaç ihti-
yacımızı karşılıyorlar, iklim değişikli-
ğini kontrol etmek için de bitkilere 
muhtacız. Bu nedenle doğadaki 
bitki türlerinin nerede bulundukları-
nı ve bitki türleri arasındaki ilişkileri 
bilmek daha da büyük önem kaza-
nıyor. Avrupa’daki tarihi 16. yüzyıla 
dek uzanan, en basit tanımıyla bitki 
örneklerinin toplu olarak sergilen-
diği, bitki türlerinin araştırılması, 
korunması, sergilenmesi ve eğitim 
gibi birçok çalışmanın yapıldığı bo-
tanik bahçeleri dünyanın ve insan-
lığın geleceği açısından çok önemli 
görevler üstleniyor.

Türkiye’de faaliyetlerini sürdü-

ren önemli botanik bahçelerinden 
biri de Ataşehir’de kurulu Ne-
zahat Gökyiğit Botanik Bahçesi. 
Kentin ortasında bir vaha gibi 
görünen ve insanların nefes alma 
alanlarından biri olan 32 hektarlık 
Nezahat Gökyiğit Botanik Bah-
çesi’nin geçmişi 1995 yılına kadar 
uzanıyor. Aslında amaç başlangıç-
ta botanik parkı yapmak değilmiş. 

1995 yılında işadamı Ali Nihat 
Gökyiğit, eşi Nezahat Gökyiğit 
adına bir hatıra parkı oluşturmak 
istemiş ve alanda bu amaca yöne-
lik bir bitkilendirme ve ağaçlandır-
ma planı uygulanmış. Yol inşaatı 

nedeniyle yapısı aşırı derecede 
bozulmuş toprak uzun uğraşlar 
sonucu ıslah edildikten sonra 
bölgeye yaklaşık 50 bin ağaç ve 
çalı dikilmiş. Ancak bu işler devam 
ederken hatıra parkı yerine bir bo-
tanik parkı yapma fikri oluşmuş ve 
bu yönde  çalışılmaya başlanmış. 
2002’de halkın ziyaretine açılan 
parkın adı 2003 yılında Nezahat 
Gökyiğit Botanik Bahçesi olarak 
değiştirilmiş.

Özellikle havanın güzel olduğu 
günlerde ziyaretçi sayısının arttığı 
Nezahat Gökyiğit Botanik Bah-
çesi, toplam sekiz adadan oluşu-
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yor. Anadolu Adası henüz yapım 
aşamasında, bunun dışındaki tüm 
adalar ziyarete açık.

Biz içeri Ataşehir Bulvarı üze-
rindeki kapıdan girdik ve ken-
dimizi içinde 1995’te çalışmalar 
başladığından beri bölgenin nasıl 
değiştiğini anlatan fotoğraflarla 
dolu bir menfezde bulduk. Ardın-
dan Mesire Adası’na girip gezimi-
ze başladık. Ne amaçla kuruldu-
ğu adından da anlaşılan bu ada, 
hafta içi olmasına rağmen piknik 
yapmaya gelenlerle doluydu. Pik-
nik masaları ve bankların olduğu 
bu adada çocuk sayısının fazla 
oluşu dikkat çekiyor, zira çocuk-
lar için hazırlanan ve içinde kum 
havuzu, fıskiye, açık tiyatro, ağaç 
ev ve tünel olan Keşif Bahçesi de 
bu alanda bulunuyor. 

Bizim amacımız piknik yapmak 
olmadığı için Mesire Adası’nda 
fazla oyalanmadık. Nezahat Gök-
yiğit Botanik Bahçesi’ni belli bir 
plan ve düzen dahilinde gezmek 
de mümkün tabii ama rastgele 
dolaşmanın tadı da apayrı. Mesire 
Adası’ndan sonra sıra Merkez 
Ada’da. Merkez Ada’nın giriş 
bölümünde birbirinden güzel çi-
çekler karşılıyor ziyaretçileri: Gül, 
yasemin, mor salkım ve orman 
asması...  

Sonra tabelaların yönlendir-
mesiyle Merkez Ada’nın en ilginç 
bölümlerinden Kaya Bahçesi’ne 

geçiyoruz. Burada doğal ortamı 
kayalık alanlar olan, kaya üzerinde, 
taşlar arasında ya da taşa sarılarak 
hayatını sürdüren bitki türleri sergi-
leniyor. Aralarında Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde yetişen 10 endemik 
tür de var.

Merkez Ada’da dolaşmayı 
sürdürürken ismi ilgimizi çeken 
Kurak ve Çorak Bahçe’ye yöneli-
yoruz. Buranın oluşturulma amacı 
daha az su tüketen ve kuraklık ne-
deniyle tuzluluğu artan topraklar-
da yetişebilen bitkilerin tanıtılma-
sı. Zira dünya gitgide daha kurak 
bir yer haline geliyor ve “kurakçıl 
bitkiler” olarak adlandırılan bu 
bitkilerin varlığı da giderek önem 

kazanıyor. Kurak ve Çorak Bah-
çe’nin toprağı İç Anadolu’nun 
değişik noktalarından getirilmiş. 

Bundan sonra Merkez Ada’nın 
komşusu Ertuğrul Adası’na yöne-
liyoruz. Yolumuzun üzerinde Saklı 
Bahçe var. Burada dikkatimizi en 
çok nilüfer havuzu çekiyor, burası 
diğer ziyaretçilerin de ilgisine 
mazhar olmuş belli ki, havuz 
başında çocukların çoğunlukta 
olduğu bir kalabalık çarpıyor 
gözümüze. 

Saklı Bahçe’den geçtikten 
sonra Ertuğrul Adası’nı geziyoruz. 
Buranın ilk sırasında Tıbbi ve Itri 
Bitkiler Bahçesi var. Tedavi amaçlı 
kullanılan bitkilerin sergilendiği 
bölüm görsel güzelliğiyle de etki-
leyici. Bitkilerin üzerindeki levha-
larda hangi bitkinin hangi amaçla 
kullanıldığı da yazılmış.

Ertuğrul Adası’ndaki en ilginç 
yerlerden biri de Anıt Zeytin Ağa-
cı’nın olduğu bölüm. Bu ağacın 
ilginç bir hikâyesi var. Gemlik’te 
bir zeytinlikteki ağaçlar fabrika 

Tadını çıkararak gezin
Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ni belli bir 
plan ve düzen dahilinde gezmek de mümkün 
tabii ama rastgele dolaşmanın tadı da apayrı. 
İlk bakışta tam anlaşılamasa da 32 hektarlık çok 
büyük bir alan söz konusu ve aceleyle her yeri 
gezmek yorucu olabilir, bu nedenle imkan varsa 
geziyi bir güne sıkıştırmamak gerek.
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Çocuklar için hem oyun
hem de eğitim fırsatı

     AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR     yapılmak için kesilmek üzereyken 
Nihat Gökyiğit, buradaki yaşlı bir 
zeytin ağacının sökülerek Ertuğrul 
Adası’na getirilmesini ve dikilme-
sini sağlamış. Hâlâ zeytin veren 
ağacın üzerindeki notta, iki ağacın 
birleşmesinden oluşan anıt ağacın 
bu özelliğiyle Türk-Japon dostlu-
ğunu temsil ettiği de yazıyor. 

Burada son gördüğümüz yer 
Karadeniz Bahçesi. Bu bahçenin ku-
rulma amacı, Karadeniz’in “vahşi” 
görünümlü ılıman yağmur orman-
larının bir örneğini ziyaretçilere 
göstermek. Elbette Ataşehir’de 
bir Karadeniz ormanı kurmak kolay 
olmamış. Alana önce asidik toprak 
getirilmiş ve bitkiler bu toprağa 
ekilmiş. Karadeniz’deki gibi nemli 
ve gölgeli ortam yaratmak içinse 
alanın üzeri güneş ışınlarını yarı 
yarıya kesen örtü ile kapatılmış ve 
sisleme sistemi döşenmiş.

Sıra, Ertuğrul Adası’nın yanın-
daki İstanbul Adası’nda. Burası, 
18. yüzyıl İstanbul bahçelerini 
canlandırma amacıyla kurulmuş. 
Gözümüze ilk olarak mahalle 
çeşmesi, seyir terası ve konak 
çarpıyor. İçinde elma, nar, malta 
eriği, badem, armut, erik ve vişne 
ağaçları bulunan üst bölümde-
ki bahçenin ortasında mahalle 
çeşmesinden beslenen bir havuz 
var. Osmanlı dönemi bahçeleri 
denilince süsleme öğeleri ol-
madan olmaz elbette. Bahçenin 
aşağı tarafta bulunan bölümünde-
ki çiçekler ve fıskiye, eski İstanbul 
bahçesi temasını tamamlıyor.

İstanbul Adası’nın ilginç bir 
öğesi de İstanbul Boğazı’nı temsil 
eden ve ölçekli olarak küçültüle-
rek alana yerleştirilen minyatür 
Boğaziçi. Burayı geçtikten son-
ra İstanbul bitkilerinin olduğu 
bölümdeyiz. Bu alan yok olmakta 
olan ve İstanbul ile bütünleşmiş 
bazı türlere ev sahipliği yapmayı 
amaçlıyor. Bu ada, İstanbul’a has 
bitkilerin yalnızca erguvan ve lale-
den ibaret olmadığını gösteriyor 
ziyaretçilerine. 

Gezimizin sonraki durağı Arba-

retum Adası. Arbaretum sözcüğü, 
kökeni belli ve doğru belgelenmiş 
ağaç ve çalı gibi odunlu bitkiler-
den oluşan canlı koleksiyonların 
yer aldığı alanları tanımlamak için 
kullanılıyor. Nezahat Gökyiğit 
Botanik Bahçesi’ndeki Arbaretum 
Adası 2011’de ziyarete açılmış. 
Türkiye’nin doğal odunlu bitkile-
rinin tümünün burada bir araya 
getirilmesi hedefleniyormuş.

Botanik bahçesindeki gezimizi 
Meşe Adası’yla tamamlıyoruz. 

Burası erozyon açısından büyük 
önem taşıyan meşe ağaçlarıyla 
dolu. Nezahat Gökyiğit Botanik 
Bahçesi dünyanın en büyük meşe 
koleksiyonuna sahip olmayı amaç-
lıyor, o nedenle buraya ayrı bir 
önem veriliyormuş. 

Ve şehrin göbeğinde ne-
fis çiçek, bitki, ağaç ve orman 
kokuları arasında yürüme fırsatı 
veren bu harika gezimizin sonu 
geliyor. Gidecek olanlara birkaç 
tavsiyemiz var. İlk bakışta tam 

Nezahat Gökyiğit Botanik 
Bahçesi’nin en önemli hedef-

lerinden biri de çocuklara çevre 
bilinci aşılamak. Botanik bahçesi 
zaten çocuklar için gerçek bir 
cennet. Aileleriyle gelip özgür-
ce oyun oynayabiliyor, sadece 
çocuklar için ayrılmış alanlarda 
vakit geçirebiliyorlar. Yalnızca 
bitkiler değil, kazlar ve ördekler 
başta olmak üzere alandaki kuşlar 
da çocukların ilgisini çekiyor. 

Gezimiz sırasında birçok ebe-
veynin, çocuklarına bitkilerle ilgili 

bilgi verdiğine tanık olduk. Mesire 
Adası’ndaki ahşap oyuncaklar 
arasında bulunan ve çok zarif 
tasarlanmış çiçek bulmacası sırf 
bu yüzden yapılmış örneğin. 

Havanın güzel olduğu hafta 
sonları için özel etkinlikler de 
tasarlanıyor. Burada büyükler bah-
çeyi gezip keşfederken, çocukları 
da uzman eğitmenler tarafından 
yürütülen eğitimlere katılabili-
yor. Bunlar dışında değişik yaş 
gruplarından çocuklara yönelik 
tasarlanmış birçok etkinlik de 
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var. Bunlardan bazılarına çocuklar 
anne babalarıyla katılırken bazıla-
rına okulları aracılığıyla katılıyor. 
2006’dan beri sürdürülen “Bahçı-
van Çocuklar Projesi” de bunlar-
dan biri. Bugüne kadar 348 minik 
bahçıvanın yetiştirildiği projede 
çocuklar kendileri için ayrılan 
tarlada pratik bahçıvanlık bilgileri 
öğrenmiş ve kendi yetiştirdikleri 
sebzelerin tadına bakmış. 

Çocuklara küstüm otu, taş otu, 
sinekkapan gibi ilgilerini çekecek 
bitkilerin öğretildiği, içinde kari-
katür çalışmasının da olduğu “Çok 

İlginç Bitkiler” bir diğer etkinlik. 
Geri dönüşüm bilincini art-

tırmak için düzenlenen “Organik 
Sanat” etkinliğinde ise doğadan 
toplanan malzeme ve atıklarla ço-
cuklar kendi portrelerini yapıyor. 
Yine geri dönüşümün önemini 

öğretmek için yapılan “Kağıt 
Yapalım” etkinliğinde de çocuklar 
atık kağıtları yeniden kullanmayı 
öğreniyor. “Suyun Yolculuğu” adlı 
eğitimin amacı ise çocuklara su 
döngüsünün doğal yaşam için 
önemini ve boşa su tüketmenin 
zararlarını anlatmak. 

Bunlar dışında, çocuklara yö-
nelik, hepsini aktarmaya yerimizin 
yetmeyeceği birçok etkinlik daha 
var. Etkinliklerin amacı çocuklara 
bitki dünyasını tanıtıp sevdirmek, 
çevre bilinci oluşturmak ve doğayla 
sürdürülebilir bir ilişki kurmala-
rını sağlamak. Etkinliklere katılan 
çocukların fen derslerine ilgisinin 
arttığı dikkat çekiyor. Ama en 
önemlisi bu çocuklar eskisine naza-
ran çevreye çok daha saygılı ve du-
yarlı bireyler haline geliyor. Boşuna, 
“Ağaç yaşken eğilir” dememişler.

anlaşılamasa da 32 hektarlık çok 
büyük bir alan söz konusu ve 
aceleyle her yeri gezmek yorucu 
olabilir, bu nedenle imkan varsa 
geziyi bir güne sıkıştırmamak 
gerek. Nezahat Gökyiğit Bota-
nik Bahçesi’nin en önemli eksi-
ği, içeride su dahil hiçbir şeyin 
satılmıyor olması. O nedenle tüm 
ihtiyaçlarınızı yanınızda götür-
meniz gerekiyor. Özel araçlarıyla 
gidenler için ücretsiz otopark 
olduğunu da söyleyelim. 

Yalnızca bitkiler yok
Çocuklar Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ne 
aileleri ya da öğretmenleriyle birlikte gelip hem 
çocuklar için ayrılmış alanlarda özgürce oynuyor 
hem de öğreniyorlar. Yalnızca bitkiler değil,-
kazlar ve ördekler başta olmak üzere alandaki 
kuşlar da çocukların ilgisini çekiyor.

NEZAHAT GÖKYİĞİT 
BOTANİK BAHÇESİ

Ziyaret saatleri
Resmi tatiller dahil yıl boyunca 

açık olan bahçe, Eylül ve Ekim aylarında 
09.30 - 18.00 arası ziyaret edilebilir.

Giriş ücretsizdir.
İletişim

0 216 456 44 37
Atatürk Mahallesi, 

Fatih Sultan Mehmet Caddesi, 
TEM Anadolu Otoyol Kavşağı ATAŞEHİRwww.ngbb.org.tr 
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İngiltere’de 
başlayan aşk

Ataşehir’e taşındı

Atatürk Mahallesi’nde yaşayan Araslı çiftinin evindeyiz. 
Mehmet Araslı 72 yaşında. Yaşından beklenmedik ölçüde dinç, 
hayat dolu bir adam. Ülkemizin tekstil sanayisinin gelişiminde 

büyük katkıları olan biri. Bir taraftan da yapmadığı iş, 
yaşamadığı macera kalmamış sanki. Karısı Gülsün Hanım 71 

yaşında. 52 yıldır aynı hayatı paylaşıyorlar. Sürekli birbirlerini 
güldürüyorlar. Bu ay, onlardan dinlediğimiz müthiş hikayeleri 

sizinle paylaşmak istiyoruz.
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Mehmet Araslı, devlet 
hastanesinde çalışan ço-
cuk doktoru bir annenin, 

birçok büyük projede yer alan 
inşaat mühendisi bir babanın 
iki çocuğundan biriydi. 1944’te 
Ankara’da dünyaya geldi. Yıllar 
sonra hayatını birleştireceği Gül-
sün Araslı da ondan bir yıl sonra 
bambaşka bir yerde, Almanya’da 
doğdu. Elbette birbirlerinden 
haberleri yoktu. Mehmet Bey 
çocukken ara sıra annesi Halide 
Hanım’ın çalıştığı hastaneye gi-
der, annesinin onunla ilgilenecek 
bir dakikasının bile bulunmadı-
ğını gözleriyle görürdü. Çünkü 
günde 120 çocuğa bakıyordu 
ve bu çocukların çoğu ölümcül 
bir hastalığın son safhasındaydı. 
“Güzel insandı annem” diyor 
Mehmet Bey. 

Gülsün Hanım da kendi an-
nesini öyle tarif ediyor: “Güzel 
insandı.” Gerçekten de annesi 
Turan Hanım yolda bir yürüdü-
ğünde herkes iki kez dönüp ona 
bakarmış. Turan Hanım, bebekleri 
doğduğunda İkinci Dünya Savaşı 

Boston’daki 
beyaz at 
Gülsün Hanım, el 
bebek göz bebek 
yetiştirilen bir çocuk 
değildi. Ama ailesi 
ona her imkanı sundu. 
Yukarıdaki fotoğrafta 
bir piyanonun 
başında minik Gülsün. 
Küçükken çok iyi 
bale yapabildiği 
gibi iyi de piyano 
çalarmış. Gençliğinde 
ise gezmediği yer 
kalmamış. Soldaki 
fotoğrafı 1966 yılının 
Ağustos ayında 
Boston’da bir çiftlik 
evinde ata binerken 
çektirmiş. 

 1966 

iyi bir hastaneye kaldırıldılar, 
tedavi gördü. Nihayet Türkiye’ye 
döndüklerinde rahatladı, yüzü 
gülmeye başladı. İzmir’e yerleşen 
çift, küçük Gülsün’ü sevgiyle bü-
yüttü. Daha sonra aile, güzel bir 
ev satın alarak İstanbul Topağa-
cı’na taşındı.

Bunlar olurken Mehmet Bey’in 

yeni bitmişti ve bir dakika daha 
Almanya’da kalmak istemiyordu. 
Ancak şartlar buna izin vermedi. 
Çift, bebeklerini de yanına alarak 
Avusturya’da bir süre ortalığın 
sakinleşmesini beklemek zorunda 
kaldı. Anne Turan yaşadıkları çal-
kantılı hayatın sonunda sinir krizi 
geçirip hastalandı. Onu İsviçre’de 

 1952 
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babası Ziya Bey’in işleri de çok iyi 
gidiyordu. Karayolları’nda, Devlet 
Su İşleri’nde çalıştı. Elazığ’da 
tünel yapan ekipteydi. Konya’da 
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin büyük 
bir silosunun projesini gerçekleş-
tirdi. Keban Barajı’nın altındaki 
demiryolu köprüsünün yapımında 
çalışanlardan biriydi. Seydişehir 
Alüminyum Fabrikası’nın proje-
sinde kontrol mühendisliği yaptı. 
Mehmet Bey ve kız kardeşi, ba-
balarının işi nedeniyle şehir şehir 
gezmek durumunda kaldı. 

Ailesi, Mehmet Bey’i 12 yaşın-
da Robert Kolej’e yazdırdı. Haya-
tında ilk kez ailesinden ayrı yaşa-
yacaktı: “Bizimkiler beni hüzünle 
Robert Kolej’e verdi, gitti. Aradan 
üç hafta geçti, benden haber 
yok... ‘Bizim çocuk ne yapıyor, 
psikolojisi bozulda galiba, gidelim 
de bir bakalım’ demişler. Bunlar 
İstanbul’a geldi, haberim yok. 
Ben de o sırada basketbol salo-
nunda antrenman yapıyordum. 
Tam potaya şut atarken babamla 
göz göze geldim. Boyunlarına at-
layacağımı düşünürken ‘Ne işiniz 
var burada?’ diye çıkışıverdim. 

Diplomayı 
başbakanın 
elinden aldı 
Ailesinin işleri nedeniyle 
Türkiye’nin her yerini dolaşan 
Mehmet Bey, İstanbul’a henüz 
lise yıllarında gelmiş. Onu 
Robert Kolej’e yazdırmışlar. 
Okulu çok sevdiğini söyleyen 
Mehmet Bey, “Robert Kolej 
benim hem yuvam hem okulum 
oldu. Sekiz yıl boyunca hiç 
sıkılmadım” diyor. Fotoğraf 
mezuniyet gününe ait. Mehmet 
Bey’in bu mutlu gününde annesi 
Halide Hanım, babası Ziya Bey 
yalnız bırakmamış. Sol taraftaki 
fotoğraf ise İngiltere’den 
Bradford Üniversitesi’nden 
mezun olurken diplomasını 
Birleşik Krallık Başbakanı Harold 
Wilson’dan almış. 

1968 

1963
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yaptığı için okuldaki başarısızlığı-
na göz yumuluyordu. O, okulu hiç 
sevmedi: “İlkokulda bile sondan 
ikinciydim. Okumayı sonradan 
söktüm. Annem zırt pırt okula ge-
lir, bu çocuğu sınıfta bırakın derdi, 
bırakmazlardı.” Gülsün Hanım 
daha sonra Avusturya Lisesi’ni 
kazandı. 

Mehmet Bey kolejden sonra 
geleceğe yönelik planlar yapma-
ya başladı. Babası, kendisi gibi 
inşaat mühendisi olmasını istiyor 
ve bunu dile getiriyordu. Ancak o 
başka düşünüyordu: “O yıllarda 
her okulun kendi imtihanı vardı. 
Ben Ortadoğu Teknik Üniversite-
si’nin sınavına girdim. İş İdaresi 
bölümününde okumaya başladım. 
O dönem ODTÜ, ‘Baraka Üni-
versitesi’ diye anılıyordu, çünkü 
hiçbir şeyi yerli yerinde değildi. 
Okula gidiyorsun, ‘Sınıf nerede?’ 
diye soruyorsun, Harbiye bilmem 
ne yerleşkesinde diyorlar. ‘Şu 
dersi nerede alıyoruz?’ diyor-
sun, alakasız bir yere gidiyorsun. 
Özetle ODTÜ dağılmış vaziyet-
teydi. Ben de işi serseriliğe vur-
dum. Her gece bir yerdeydim... 
İTÜ’de profesörlük yapan dayım 
geldi yanıma, hayatımı görünce 
bizimkilere ‘Ya bu çocuğu harcı-
yorsunuz, şuna tekstil okutsanıza’ 
dedi. Bu bölüm bizimkilerin aklına 
yattı. O tarihlerde Türkiye’de 
tekstil mühendisliği diye bir şey 
bilinmiyordu. Aslında ben de-    
nizaltı bilimcisi olmak istiyordum. 
Babam beni caydırdı. ‘Oğlum ne 
yapacaksın denizaltı bilimciliği-
ni? Tekstil, dünyanın her yerinde 
yapabileceğin bir iş’ dedi. Biraz 
düşününce babamın haklı olduğu-
nu fark ettim. Ben hep enteresan 
işler yapmak istiyordum. Tekstil 
de bunlardan biri olabilirdi. Ru-
humda biraz da maymun iştahlı-
lık vardır, tamam dedim, tekstil 
okuyacağım. Belki oradan sonra 
başka başka işler de yapabilirim. 
Çünkü annem 35 yıl aynı hastane-
de çalışmış ve oradan emekli ol-
muştu. Ben hayatta böyle bir şey 

eğitim aldım. İki yıl hazırlık vardı, 
üç yıl ortaokul, üç yıl da liseydi. 
Sekiz yıl sıkılmadan geçti.”

Gülsün Hanım ise ortaokulu 
Moda’da okudu. Çok iyi bale 

 1965 

 1964 

Onlar da ‘Bu çocuğun keyfi yerin-
de, merak etmemize gerek yok’ 
dediler. Robert Kolej benim hem 
evim hem okulumdu. Orada çok 
iyi arkadaşlar edindim, çok iyi bir 

İngiltere’de 
ilk günler
Gülsün Hanım, dil 
öğrenmek üzere 
İngiltere’ye gittiğinin 
ilk aylarında bu 
evde bir İngiliz 
ailesinin yanında 
kalmış. Akşamları 
hiç evde durmamış, 
Mehmet Bey ile 
birlikte sokakları 
arşınlamış. Alttaki 
fotoğraf ise bundan 
bir yıl sonrasına 
ait... Mehmet ve 
Gülsün Hanım, 
İngiltere’de yaşarken 
adeta dünyadan 
koptuklarını söylüyor. 
Çok gezmişler. 
Mehmet Bey, eski 
model makineyle 
sevdiği kadını çekmiş. 
Bu mutlu günlerden 
hatıra olarak da 
çektiği fotoğrafın 
fotoğrafı kalmış. 
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yapmayacağım dedim. Onun için 
bu yaşıma kadar sayısız değişik iş 
yaptım.”

Tekstil mühendisliğinde karar 
kılan Mehmet Bey, o yıllarda dün-
yada bile az sayıda olan, tekstil 
bölümünün olduğu üniversiteleri 
mercek altına almaya başladı. 
İngiltere en ideal ülkeydi. 

1963’te Leeds yakınlarındaki 
Bradford’a gitti. Burası İngilte-
re’nin yün merkeziydi. Lisans 
eğitiminin ardından bir İngiliz 
profesörün bulduğu karşılıksız 
bursla Uluslararası Yün Teşkila-

Gülsün Hanım, vesikalık fotoğraf çektirmek üzere İngiltere’de bir fotoğraf stüdyosunda... 
Yüzünden hiçbir zaman gülümsemeyi eksik etmeyen biri olmuş. bugün de hala gülen, güldüren bir 
kadın. Üstteki fotoğraf ise İngiltere’den... Mehmet Bey, bu arabayı bir İngiliz polisinden satın almış. 
Gülsün Hanım, “Zıpkın gibi bir arabaydı” diyor.

 1969 

tı’nda yüksek lisansını tamam-
ladı. Tekstil ile ilgili teoride tam 
donanımlıydı artık. Sıra pratik 
yapmaya gelmişti. Mehmet Bey 
bir İngiliz şirketine girdi. Orada 
iki yıl çalıştı.

İngiltere’nin havasına, yemek-
lerine, çalışma ve sosyal hayatına 
alıştığı bir zaman diliminde Türki-
ye’deki bir arkadaşından mektup 
aldı. Arkadaşı mektubunda, pek 
sevdiği bir kimyagerin, kızını dil 
öğrenmek üzere İngiltere’ye gön-
dereceğini, ancak orada tanıdığı 
kimse olmadığı için endişelendiği-
ni yazıyordu. Mektupta arkadaşı 
Mehmet Bey’den bu kızla ala-
kadar olup olamayacağını soru-
yordu. Mehmet Bey ve Gülsün 
Hanım’ın tanışması böyle oldu. 
Bradford’da iki Türk, dünyada 
sanki başka kimse yokmuş gibi 
hep yan yana durdular. Çünkü 
birbirlerini görür görmez aşık 
olmuşlardı ama bunu uzun süre 

dillendirmediler. Üç yılın ardından 
ikisi de Türkiye’ye döndü. Geri-
sini Mehmet Bey anlatsın:  “Ben 
artık evlenmeye karar vermiştim. 
Gülsün’ü bizimkilerle tanıştırdım. 
Ona hemen evlenme teklifinde 
bulundum, o da kabul etti. Çok 
güzel bir düğün yaptık. Tekrar 
İngiltere’ye gittik, orada yine 2 yıl 
yaşadık. 1972’de kızımız dünyaya 
geldi. Adını Alev koyduk.”

Mehmet Bey tam da hayal et-
tiği gibi sayısız iş deneyimi yaşadı. 
Türkiye’de önce mensucat sektö-
rüne adım attı. Birkaç şirkette ça-
lıştı. Kendine ait ilk şirketi 1973’te, 
tekstil kimyevi maddeleri üzerine 
kurdu: “Tekstil kimyevi maddele-
ri, o yıllarda çok bakir bir alandı. 
Herkes kızmıştı bana, ‘Ne güzel 
para kazanırken neden bilinmeyen 
bir işe giriyorsun?’ diye soruyor-
lardı. Oysa ben zoru, riski seviyor-
dum. Girdim girmesine ama 70 
cent’e muhtaç olduğumuz yıllardı, 
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iş yapamıyordum. Ben de danış-
manlığa başladım ve Türkiye’de ne 
kadar büyük tekstil şirketi varsa 
onlara danışmanlık yaptım. Öğ-
rendiğim teknikler vardı. Bunlar-
dan biri de aşılama yöntemiydi. 
Tekstildeki aşılama şuydu; iplikleri 
kolalıyordunuz ve yüksek teknolo-
jiden geçirip kopmamasını sağlı-
yordunuz. Bu sistemi Türkiye’de 
uzun süre kullandım. Bir şirkete 
gidip soruyordum, sizin randıma-
nınız kaç? Diyelim ki 77. Ben bu 
rakamı 78’e çıkarabilirim diyor-
dum. Fabrikaların performanslarını 
artıran tüyolar veriyordum. Hem 
işçiden tasarruf ediyorlardı, hem 
randımanları yükseliyordu. Çok iyi 
para kazandım.”

Askeri darbeye bir yıl vardı. 
Ülkedeki sağ-sol çatışması herke-
si derinden etkiliyordu. Mehmet 
Bey, İstanbul’dan biraz uzaklaş-
mak istedi, yanına Gülsün Hanım’ı 
alıp Ankara’ya gitti. 1984 yılına 
kadar Sanayi Bankası’nda tekstil 
kredilerine baktı. Şirket, tekstil 
fabrikası kurmak istediğinde 
Sanayi Bankası’na başvuruyordu. 
Mehmet Bey, o projeleri hazırla-
yan ekipteydi. Türkiye’de kurulan, 
kurulmak istenen birçok tekstil 
fabrikasında onun onayı veya red 
kararı vardı. Sonra bir arkadaşı 
birlikte bir şirket kurma teklifinde 
bulundu. “Yılını çok iyi hatırlıyo-
rum, 1987’ydi. Tekstil fabrikası 
kurduk ama Türkiye’de pamuk 
yoktu, ihraç ediliyordu. Turgut 
Özal tüm bu tesislerin sahiplerini 
topladı, ‘Siz deli misiniz? İtalya 
bütün dünyaya pamuk satıyor, 
bir gram pamuk üretmiyor. Siz de 
dışarıdan ucuza alın, sonra bun-
ları satın’. Özal böylece ithalatın 
önündeki tüm engelleri kaldırdı. 
Bütün tekstilciler, ithalatçı pozis-
yonuna geçti. Benim de yurtdışın-
da bir sürü kontağım vardı. Hepsi 
bana geldi, iş bitiren insanlardan 
oldum. Türkiye’ye giren pamuğun 
yüzde 75’i benim aracılığımla 
elde edildi. İş yaptığımız İngiliz 
şirketlerinden biri Türkiye’ye 

yatırım yapmak istedi. Başında 
beni görmek istediler. Daha 
sonra Adana’da bir şirket kurduk. 
Çin’den ABD’ye kadar her yerden 
pamuk ithal ettik. ABD’den gelen 
pamuk kaliteli olmadığı için orada 
da bir şirket kurduk ve kaliteli 
pamuk yetiştirelim dedik. Biz, 
üç Türk orada yabancı sermayeli 
şirket kurmuş olduk. Biz şirke-

ti kurduk ama üç hafta sonra 
Saddam Kuveyt’i işgal etti. İşler 
yavaşladı. İşler düzelmeye başla-
dığında Sovyetler Birliği çöktü. O 
da bizi etkiledi. Azerbaycan yarı 
fiyatına piyasaya pamuk vermeye 
başlayınca dayanamadık, şirketi 
kapatıp Türkiye’ye döndük.”

Gülsün Hanım’ın amcasının 
Tire’de geniş toprakları vardı. 

Gülsün Hanım 
arkadaşları ile birlikte 

vakit geçirmeyi çok 
severmiş. Bir gün 

akıllarına esmiş, 
haydi gidiyoruz 

demişler; Uludağ’a 
çıkmışlar. Gülsün 
Hanım o yıllarda 

kayak yapmayı da çok 
sevdiğini söylüyor. 
Sağdaki fotoğrafın 
hikayesi ise şöyle: 

Gülsün Hanım, yine 
Ankara’da ailesini 

ziyarete gittiği 
günlerden birinde 

yanında Mehmet 
Bey’i de almış. Bu 

fotoğrafı Etimesgut’ta 
çekmişler. Mehmet 

Bey, bu anın sıradan 
bir kare olmasını 

istememiş, ikisi de 
ilginç bir poz vermiş.

 1965 
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Araslı çiftinin en mutlu oldukları 
gün... İki sevgili dünya evine giriyor bu fotoğraf 
karesinde. Ankara’da olmuş nikah törenleri. 
Mekan ise yıllar önce yıkılan Balin Otel. 

 1968 Mehmet Bey, tekstilin ardından 
çiftçilik yapmaya karar verdi. 
Oysa o zamana kadar saksıda bir 
çiçek bile yetiştirmişliği yoktu. 
Ne topraktan ne mahsulden 
anlıyordu. Ancak kafasına koydu-
ğunu yapan biriydi. Mehmet Bey, 
çiftçiliğe buğdayla başladı. Daha 
sonra pamuk, karpuz, domates, 
bezelye, mısır yetiştirdi. Organik 
kelimesi Türkiye’de henüz bilin-
mezken organik tarım yapmaya 
başladı: “İstanbul’da Sağlıklı 
Sebzeler Kulübü’nü kurdum. Bu 
kulübe üye olanlara birer kart 
çıkardım. Bütün bir yıl toprak-

tan ne çıkarsa o kart aracılığıyla 
insanlar payına düşeni alacaktı. 
Organik tarım için Belçika’dan 
sertifika aldım. 87 üyemiz vardı. 
Topraktan ne çıkıyorsa karton 
kutulara koyup üyelere dağıtı-
yordum. 4-5 sevkiyattan sonra 
işi durdurdum. Çünkü insanlar 
hazır değildi. Karton kutuların 
içine koyuyordum ama bir türlü 
alıcıya ulaştıramıyordum, ürün 
bozuluyordu. Yine de hâlâ bu işi 

yapıyorum. Ben toprağa fabrika 
gözüyle bakıyorum. Her yıl farklı 
ürünler yetiştiriyorum. 300 dö-
nüm yerde ekiyoruz ama tek bir 
küreğe sahip değilim. Bölgedeki 
atıl alet ve makinaları kiralıyorum, 
ürünümü çıkarıp satıyorum. Her 
şeyi telefonla hallediyorum. Ben 
kendimi işlerini telefonla halleden 
‘tele-çiftçi’ olarak görüyorum. Bu 
sistem gayet güzel işliyor. Onun 
dışında kat karşılığı arsa alıyorum, 
inşaat yapıp satıyorum.”

Mehmet Bey ilerleyen yaşına 
rağmen hayatı hiç bırakmıyor. 
2004’te tenis oynarken geçirdiği 
varis ameliyatının ardından spora 
ara vermek zorunda kaldı. Bir 
çiftle tanıştı, onlar Mehmet Bey’e 
“Neden sen salsa yapmıyorsun?” 
diye sorduklarında salsanın nasıl 

Zaman geçmiş, Araslı 
çiftinin kızlarının kızı 
dünyaya gelmiş. Bu 
fotoğraf torunları 
Defne’nin doğum 
gününe ait. Her ikisi 
de torunlarına adeta 
tapıyor. Hep onunla 
birlikte olmak istiyor 
ve herkesin onlar 
kadar mutlu olmasını 
diliyorlar. 

 2010 



Mehmet Bey yaptığı işleri 
anlatırken karısı Gülsün 
Hanım ona gururla ba-

kıyor. Sözü evliliklerine getirip 52 
yıl boyunca birlikte olmanın zor-
luklarını soruyoruz. Zor değilmiş. 
Gülsün Hanım, kocasının birlikte 
yaşadıkları her detayı hatırladı-
ğını, kendisinin hafızasının ise 
çok güçlü olmadığını söylüyor. 
Uzun bir evliliğin sırrını ise şöyle 
anlatıyor: “Bizim gibi yaşasınlar. 
Ben evlendiğimiz yılı bile hatırla-
mıyorum. İngiltere’deyken ikimiz 
de sinemayı çok seviyorduk. Ben 
aşk filmlerini, o macera filmlerini 
seviyordu. El ele gittiğimiz sine-
manın ayrı salonlarına giriyor-
duk. Zevklerimiz hep farklıydı. 

Ama aynı çatı altında kalmayı 
başardık. Çünkü birbirimize hiç 
müdahale etmedik. Gençliğimde 
sinirlendiğimde Mehmet’i her 
hafta boşardım. Tabii lafın gelişi... 
Bilirdik, birimiz dırdır konuşmaya 
başladığında, diğerimiz susardı.” 
Mehmet Bey de işin sırrının bura-

da olduğunu düşünüyor: “Eşimin 
en çok neyini seviyorum, biliyor 
musunuz? Çok şamatalı bir kadın. 
Öyle anlarda öyle laflar söyler ki 
bir ölüyü bile güldürür. İki gün 
ona gülerim. Kendine has keli-
meleri vardır. Biz hep birbirimize 
nefes alacak alanlar yarattık. O bir 
yere gidecekse gider, ben bir yere 
gideceksem giderim. Birbirimizi 
hiç kıskanmadık, aramızda hep 
güven vardı. Evli çiftler kendile-
rine mutlaka bir hobi bulmalı. İlla 
her şeyi birlikte yapacak değiller. 
Ben salsaya başlarken hanıma 
‘Gel birlikte gidelim’ dedim. 
Bana ‘Ben emir-komuta işlerine 
girmem’ dedi. Bu onun düşüncesi, 
tercihi. Çünkü bir anlamda haklı, 
salsada erkek emir verir, kadın ya-
par. O gezmeyi, alışveriş yapmayı 
seviyor. Ben de kendi sevdiğim 
şeyleri yapıyorum. Geçmişte de 
böyleydi, bugün de... Mutluyuz.”

‘Zevklerimiz 
hep farklıydı’
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bir şey olduğunu bile bilmiyordu. 
Salsa dersleri aldı: “Baktım çok 
hızlı gidiyor, yetişemiyorum. Ben 
de salsa yapan bir çifte sponsor 
oldum. En azından gençlere bir 
faydam olsun dedim. Onları Las 
Vegas’a götürdüm. 2005 yılınday-
dı. Dünya Latin Salsa Dans Yarış-
ması’na katıldık. Bir sene sonra 
Avusturya’ya gittik, gençlerimiz 
dünya ikincisi oldu. Onlarla birlikte 
üç kez Küba’ya, ikişer kez Kolom-

biya ve Kostarika’ya gittim. Biri La-
tin dansları için bunları yapacaksın 
dese, inanmazdım, ama yaptım. 
Gezerken bir adamla tanıştım, 
kendisi tanınmış bir organizatör. 
Onunla dostluğumuz oldu. Türki-
ye’ye gel dedim, festival düzenle. 
Onu ikna ettim, geçen yıl Antal-
ya’da Salsa Festivali düzenledik. 
Bu yılın Mayıs ayında da ikincisi 
yapıldı. Ben de o organizasyonun 
içinde yer aldım. Bir sürü insana 

bir alan açmış oldum.”
Mehmet Bey hayatta öğrendiği 

üç önemli şeyi söylüyor. Bunlardan 
biri tevazuymuş. “İkincisi kork-
mamayı öğrendim. Üçüncüsü ise 
etrafımda negatif enerjiye sahip 
kimseyi barındırmamayı öğrendim. 
Çevrem hep pozitif insanla dolu şu 
an. Hayatımdan, yaptığım işlerden 
memnunun. Sürekli şikayet eden 
insanlardan, keşke diyen insanlar-
dan olmadım.”
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‘ESKİYE ÖZLEM 
HİÇ BİTMEYECEK’
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Güler Mobilya’nın 
sahibi Kadir Güler, 
hayatını evlerimizde 
kullandığımız 
mobilyalara adamış 
biri. Eski koltuk 
takımlarını alıyor, 
yerine yenilerini 
yapıyor. “Ataşehir’in 
en güzel yanı her 
bölgeye yakın 
olması” diyen 44 
yaşındaki Güler, 
Gebze’den Avcılar’a 
kadar her yerden 
müşterisinin 
bulunduğunu 
söylüyor. 
Kadir Güler’in 
İçerenköy’deki 
dükkanına gittik 
ve mesleğe 14 
yaşında başlayan 
ustadan hem hayat 
hikayesini hem 
de döşemeciliğin 
inceliklerini 
dinledik.

 GÜLER MOBİLYA 
KADİR GÜLER

‘ESKİYE ÖZLEM 
HİÇ BİTMEYECEK’
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Ayda dört koltuk takımı
Dükkanın içi rengarenk kumaşlarla dolu. 
Eskiden bunları bir-iki firmadan temin ediy-
orlarmış, bugün yüzlerce firmanın varlığın-
dan bahsediliyor. Burada bir koltuk takımı, 
modeline, yapılan işçiliğe göre beş ila 10 günde 
teslim ediliyor. Kadir Güler ayda dört koltuk 
takımı yapabildiklerini söylüyor.

İçerenköy’deki dükkanın için-
de hummalı bir çalışma var. 
Dört kişilik ekip, siparişleri 

yetiştirmeye uğraşıyor. Biri top 
kumaşı raftan çıkarıp kesme-
ye başlıyor; diğeri koltukların 
süngeriyle ilgileniyor. Zımba sesi 
sokağın sesine karışıyor. Mekanın 
sahibi Kadir Güler, 44 yaşında. 
Mesleğe 14 yaşında başlamış. 
Ortaokulu bitirdikten sonra hayat 
okuluna yazıldığını söylüyor: “Ba-
bam asgari ücretle üç çocuğunu 
okutmaya çalışan bir adamdı. 
Ortaokula giderken ayakkabı 
boyacılığı yapmaya başladım. 
Okulda ekmek arası bisküvi 
yiyerek karnımızı doyurduğumuz 
zamanlar... Önümde iki alterna-
tifli bir yol vardı; ya okuyacaktım 
ya çalışacaktım. Çalışarak aileme 
destek olmayı seçtim. Ancak 
ayakkabı boyacılığını sevmiyor-
dum. Levent’te bir mobilya ma-
ğazasında işe başladım. İlk kez 
birisi emeğimin karşılığında asga-
ri ücret verdi. Aldığım ilk maaşı 
hiç unutmuyorum, mutluluktan 
uçuyordum. İşi de çok sevmiş-

tim. Ustam çalışırken hep onu 
gözlerdim, her şeyi onun yaptığı 
gibi yapmaya gayret ediyordum. 
Ahşabın kokusunu, bir şeyleri 
tamir edip yepyeni hale getirme-
yi seviyordum. Bunun üzerine, 
artık başka bir iş yapmayacağım, 
dedim. Mobilya tamiriyle ilgili ne 
var ne yoksa öğrenmeye karar 
verdim.”

 Öyle de oldu. Kadir Güler, 
zamanın nasıl akıp gittiğini fark 
etmedi. O dükkandan çıktı, 
başka bir mobilya atölyesinde işe 
başladı. Sonunda kendi dükka-
nını 4. Levent taraflarında açtı. 

Daha sonra Maltepe, ardından da 
Ataşehir’e taşındı. İçerenköy’deki 
bu dükkan, 1998’den beri hizmet 
veriyor. Güler, insanların atmaya 
kıyamadığı, sevdiği koltuk ta-
kımlarını alıp tamir ediyor. Güler 
Mobilya’ya şu aralar daha çok 
oymalı, klasik tabir edilen koltuk-
lar geliyor. Bu koltukların kasaları 
değiştiriliyor, yüzleri farklı renkte-
ki kumaşlarla kaplanıyor. Dileyen 
baştan aşağı yeni bir koltuk 
takımı da yaptırabiliyor. 

Güler, eskiye özlemin hiçbir 
zaman bitmeyeceği kanısında. Bu 
yüzden 1970’li yıllara ait koltukla-
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rın bugün bile revaçta olduğunu 
düşünüyor. Özellikle orta yaş ve 
üstü müşterilerin evinde eskiyen, 
kullanılamayacak durumda olan 
koltuk takımlarını buraya getir-
diğini anlatan Güler, yeni nesilde 

‘Ben bu koltuğu 
beğenmedim’ 
geri al!’

“İmalat yaptığımı duyan bir 
vatandaş geldi, karteladan 

bir koltuk takımı beğendi. ‘Bana 
bunu yapın’ dedi. Kumaşını seçti. 
Oymalı, klasik bir takım istemiş-
ti. Neyse, biz bunun iskeletini 
yaptık. Döşemesini uyguladık, 
cilasını çektik. Dört dörtlük bir 
takım olarak müşteriye teslim 
ettik. ‘Her şey tamam değil mi?’ 
diye de sorduk, tamam sorun yok 
dedi. Yaptığımız işin geri dönüşü 
yok. Emeğe de malzemeye de 
yazık olur çünkü. Müşteri de çok 
beğendiğini söyleyip ustalara 
teşekkür etti. Birkaç gün sonra 
bir telefon, ‘Kadir usta hemen gel 
bu koltukları geri al’. Niye? Geri 
al işte, beğenmedim ben. Ama 
nasıl olur dedim, sizin istedi-
ğinizi yaptık. İşçilikte mi bir 
sıkıntı var? Yok. Malzemesini mi 

beğenmediniz? Yok. Niye alıyo-
ruz? Alın diyor kadın, başka bir 
şey demiyor. Ertesi gün dükkana 
geldi. Hanımefendi dedim, ben 
alırım onu, buraya da koyarım 
ama kimseye satamam. Ne 
yapayım, bana da yazık, günah. 
Nedenini öğrenmek için biraz 
daha ısrar ettim. Sonunda anlattı. 
Meğer komşusu mobilyalar 
oymalı ahşap olduğu için ‘Evi or-

mana çevirmişsin’ demiş. Ben de 
‘Bu koltuğu siz mi komşunuz mu 
kullanacak?’ diye sordum. Kom-
şuya ne? Almamakta direndim. 
Kadında kalp rahatsızlığı varmış. 
Atölyede birden fenalaştı. Hemen 
su verdik, yatıştırdık. Kadının 
kalbine inmesin diye koltuğu geri 
aldık. Aylarca öyle bir kenarda 
bekledi. Sonra biri geldi ‘Aaa ne 
güzel’ dedi, aldı gitti.”

böyle bir özelliğin bulunmadığın-
dan yakınıyor: “Eski koltuklar, eski 
döşemeler koltuğu bilenler için 
kıymetli. Bugünkü gençlikte eski-
nin kıymeti pek yok. İnsanlar, ‘Çok 
zor geçiniyoruz, hayat çok pahalı’ 

dese de sürekli tüketiyor ve yeni 
bir şeyler alıyor. Koltuğu olanın 
hali vakti yerinde sayıldığı günler 
geride kaldı, koltuk takımları bu-
gün herkesin sahip olabileceği bir 
zorunlu ihtiyaç haline geldi. Elbet-
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‘Elbise bile 
tamir ettim’

“Bu dükkanı yeni açtığımda 
içeri girip masa örtüsü, ütü masası 
isteyen oldu. Bir kadın geldi, elinde 
elbise. Girişteki dikiş makinesini 
görmüş, terzi dükkanı sanmış. 
‘Şunu tamir eder misiniz?’ dedi, ben 
de burası döşemeci hanımefendi 
demedim, terzi gibi diktim verdim.” 

“Bir keresinde bir müşterinin 
işini yaptık, koltukları evine bıra-
kacağız. Adam bize adresi verdik-
ten kısa bir süre sonra taşınmış, 
bize de haber vermemiş. O zaman-
lar cep telefonu da yoktu. Eski 
adresine gittik, 13’üncü kata kadar 
çıktık, kimse yok. Günler sonra 
ortaya çıktı, emaneti verdik.”

“Ataşehir’in en güzel yanı, her 
bölgeye yakın oluşu. Biz İçerenköy-
de’yiz ama her yerden müşteriler 
rahatlıkla geliyor. Gebze’den Avcı-
lar’a kadar hizmet verebiliyoruz.”

“Nasıl bakkallık bittiyse biz de 
bitiyoruz. Küçük esnaf bu siste-
me dayanamıyor. Kiralar, vergiler 
yüzünden bizim iş emekli işi 
oldu. Hani emekliler can sıkın-
tısını gidermek için pek para 
kazanmasa da bir şeyler yapar ya, 

tam onların uğraşacağı bir mes-
lek oldu.Ben yıllardır gece-gün-
düz çalışıyorum. Bir memurun, 
fabrikada çalışan bir insanın 
üç katı çalıştığım halde ancak 
bulunduğum yerdeyim. Devletin 
bize sahip çıkması gerek.”

30 yıldır bu meslekte
Kadir Güler, 44 yaşında. Mesleğe 14 yaşında 
başlamış. Zamanın nasıl akıp gittiğini fark 
etmediğini söyleyen Güler, “Ahşabın kokusunu, 
bir şeyleri tamir edip yepyeni hale getirmeyi 
sevdiğim için bu ii yapıyorum” diyor.

söylüyor. Eski koltukların sağlam 
malzemelerden yapıldığını, yeni 
nesil koltuk takımlarının portakal 
sandığı gibi kullanılıp atılacak 
malzemelerden imal edildiğini 
iddia ediyor: “Yeni nesil koltuk 
takımlarının da çok kaliteli olanı 

Bazıları da eski koltukların kaliteli 
malzemelerden yapıldığını biliyor, 
onun için tamir ettirmeyi tercih 
ediyor.”

Güler, eski ile yeni koltuk 
takımları arasında kalite anla-
mında farkın büyük olduğunu 

te bu normal, anormal olan bir şey 
biraz eskidiğinde onu hemen atıp 
yenisini almak. Buraya birçok genç 
çift geliyor. Yeni evlenecek olanlar 
veya evini döşeyenler... Bir maaşla 
koltuk takımı alabiliyorlar, iki-üç yıl 
sonra atıyorlar. Yerine yenisi gelsin 
diyorlar. Bazıları severek aldığı 
koltuğun rengini beğenmiyor, 
bazıları döşemesini beğenmiyor, 
bir şekilde onlardan uzaklaşmak 
istiyor. Bizim dükkana genellikle 
eskiyi seven, koltuğuna kıymet 
verenler geliyor. Çünkü üzerinde 
yıllarca oturmuş, mutlaka anısı 
oluyor ve onu bırakmak istemiyor. 



Ataşehirekspres
20 Eylül 2016

63

var ancak ateş pahası. Herkesin 
ulaştığı, çok da kaliteli olmayan 
bir üçlü, bir ikili ve bir tekli koltuk 
takımını 2 bin 500 liraya bulabi-
lirsiniz. Ben çok kaliteli bir şey 
istiyorum, sağlam bir koltuk olsun 
diyorsanız 10 bin lirayı gözden 
çıkarmanız gerekiyor.”

Güler, 1970’li yıllardan günü-
müze kadar gelen klasik, ağır mo-
delli koltuk takımlarının en sağlam 
ve en kaliteli ürünler olduğunu 
savunuyor. Bu koltukların çoğu-
nun spotçulara verildiğini, yakın 
zamana kadar Ruslar’ın bütün bu 
eski takımları piyasadan toplayıp 
ülkelerine götürdüğünü belirtiyor. 
Ruslar, eski koltuk takımlarımızı 
çok seviyormuş meğer. Peki bizde 
şu an ne moda diye soruyoruz: 
“Gençler koltukta çok yumuşak 
minderleri tercih ediyor, içine 
gömülmek istiyor. En çok tercih 
ettikleri renk krem ve beyazın 
tonları. Bazıları iddialı olsun diye 
turkuaz ve mavinin tonlarını 
seçebiliyor. Yaşlılar ise otururken, 
kalkarken güçlük yaşamasınlar 
diye sert minderli koltukları isti-

yor. Onların tercih ettiği renk ise 
kahverengi tonları.”

Güler Mobilya’nın içi rengarenk 
kumaşlarla dolu. Eskiden bunları 
bir-iki firmadan temin ediyorlarmış, 
bugün yüzlerce firmanın varlığından 
bahsediliyor. Kadir Güler, kumaşları 
Modoko, Kadıköy ve Unkapanı’n-
dan temin ettiklerini söylüyor. Bura-
da bir koltuk takımı, modeline, ya-
pılan işçiliğe göre beş ila 10 günde 
teslim ediliyor. Bu dükkandan her 
ay dört koltuk takımı müşterilerine 
ulaşıyor. Güler mesleğinin inceliğini 
şöyle anlatıyor:

“Bu işin tek bir inceliği var; 
sevmek. Siz bu işi seviyorsanız 
başarılı olursunuz. Sevdiğiniz 

zaman güzel şeyler ortaya ko-
yarsınız. Bir de insanların zaman 
içinde değişen beğenilerini takip 
etmeniz gerekir. Dünyada neler 
seviliyor, Türkler neye yöneliyor, 
bilmeniz lazım. Bizim tamir işinde 
en önemli şey sağlamlık. Koltuk 
takımını hep sağlam yapmak 
zorundasınız. Biz hiçbir yere 
reklam, ilan vermedik. Bizim rek-
lamımızı buraya gelen müşteriler 
yapar. Bir müşteri, bize başka bir 
müşteri getirmezse bir yerlerde 
yanlış yapmışız demektir. Her 
işin arkasında durduğumuz için 
insanlar bizi tercih ediyor. 20 
yıldan beri o kadar kriz atlattık, 
işlerin durduğu nadirdir. Çünkü 
evladiyelik koltuklar yapıyoruz. 
İnsanların bıkana kadar kullana-
cakları ürünler ortaya çıkarıyoruz. 
Ben 10 yıl önce yaptığım koltuk-
ları karşımda görünce duygula-
nıyorum. O müşteri bu koltuğu 
eskitemiyor, sadece yüzeyini 
değiştirmek için buraya geliyor.”

Bizim dükkana genellikle eskiyi seven, 
koltuğuna kıymet verenler geliyor. Çünkü 

üzerinde yıllarca oturmuş, mutlaka anısı oluyor 
ve onu bırakmak istemiyor. Bazıları da eski 
koltukların kaliteli malzemelerden yapıldığını 
biliyor, onun için tamir ettirmeyi tercih ediyor.
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Her park 
bir spor alanı
Ne kar ne yağmur ne de bunaltıcı sıcaklar 
onları etkiliyor. Ataşehir’de yaşayan 
vatandaşlar yaz-kış her sabah parklarda 
Ataşehir Belediyesi’nin eğitmenleri 
eşliğinde spor yapıyor. İşte İçerenköy’deki 
Muhtar Tacim Ayvadaş Parkı’nda spor 
yapan vatandaşların anlattıkları...

SPOR
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Her park 
bir spor alanı

Sabah herkes parka koşuyor
İçerenköy’de yaşayan vatandaşlar için her sabah spor 

yapmak, rutin bir etkinlik. Her sabah yataklarından 
kalkıp evlerinin yakınlarındaki parka geliyorlar. Sabah 

sporu sayesinde hepsi güne dinç bir şekilde başlıyor.
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masını sağlar. İnsana kendini iyi 
hissettirir. Vücut hakimiyetini ve 
konsantrasyonu geliştirir. Düzenli 
spor, sağlıklı beslenme bilinci 
kazandırır. Spor, duruşunuzu 
düzeltmenizde etkilidir. Demansı 
önler, ağrı eşiğini yükseltir ve acı-
ya karşı dayanıklılığı artırır. Kolay 

Sabah saat 08.00. İçeren-
köy’deki Muhtar Tacim Ay-
vadaş Parkı’nda (daha çok 

kullanılan adıyla “Yürüyüş Parkı”) 
yaklaşık 15 kişilik bir grup buluş-
muş, başlarında eğitmenleri var. 
Basketbol sahasının içinde birta-
kım hareketler yapıyorlar. Ataşe-
hir Belediyesi bünyesinde spor 
eğitmenliği yapan Serkan Turan, 
bir yandan zor bir hareketin nasıl 
yapıldığını gösteriyor, bir yandan 
da öğrencilerinin yanlışlarını dü-
zeltmeye çalışıyor: “Kollar yerde, 
serbest bırakıyoruz. Dizleri kırı-
yoruz... Albayım, avuç içlerimiz 
yerde... Arkadaşlar kaldırmıyoruz 
başımızı.” Herkes nefes nefese, 
kan ter içinde kalmış, ama yüz-
lerindeki ifadede mutluluk var. 
Biri yanlış yapınca hoca hemen 
onun başında bitiyor. Ataşehir 
Belediyesi’nin yıllardır uyguladığı 

Hiçbir ücret ödenmiyor
Ataşehir’deki parklarda her sabah gerçekleşen 
sabah sporlarına, Ataşehir Belediyesi’nin spor 
eğitmenleri eşlik ediyor. İlçede yaşayanlar, bu faa-
liyetler için hiçbir ücret ödememiyor. Eğitmenler, 
sabah sporuna katılanların yaş ve vücut direncine 
göre spor programı çıkarıyor.

bir proje bu. Vatandaşlar hiçbir 
ücret ödemeden bir eğitmen 
eşliğinde, parklarda topluca 
sabah sporlarını yapıyor. Her gün 
saat 07.30-08.30 arası İçerenköy 
Muhtar Tacim Ayvadaş Parkı, 
Fetih Mahallesi Buhara Parkı, Ka-
yışdağı 80. Yıl Cumhuriyet Parkı, 
Mustafa Kemal Mahallesi Deniz 
Gezmiş Parkı, Küçükbakkalköy 
Nazım Hikmet Parkı olmak üzere 
beş ayrı parkta düzenlenen 
sabah sporlarında insanlar çok 
mutlu görünüyor. 

Düzenli sporun faydalarını 
hepimiz biliriz, ama biz yine de 
hatırlatalım: Düzenli spor, kas 
kütlesini artırır. Öğrenme be-
cerilerini yükseltir. Bütün sağlık 
uzmanları, sporun yaşlanmaya 
karşı etkili olduğunda hemfikirdir. 
Spor, özgüveni de yükseltir. Dep-
resyonunun hafif şekilde atlatıl-
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ve kaliteli uyku düzenini sağlar. 
Spor, bağımlılıktan kurtulmak için 
de iyi bir yoldur. Cilt sağlığına 
ve rengine olumlu etki yapar. 
Ani öfke patlamaları yaşamanızı 
engeller. Tembelliğe, miskinliğe 
karşı birebirdir. Ayrıca spor, arka-
daş edindirir ve farklı bir sosyal 
çevre kazandırır.

İçerenköy Yürüyüş Parkı’nda 
buluşan vatandaşlar yaz-kış de-
meden yıllardır aynı yerde spor 
yapıyor. 61 yaşındaki Gülsüm 
Yıldırım da onlardan biri. Yıldı-
rım, emekli hemşire. Daha önce 
arkadaşlarıyla yürüyüş yaparak 
spora başladığını, bacaklarındaki 
kireçlenme nedeniyle çektiği acı-
nın spor sayesinde yok olduğunu 
söylüyor: “Sadece bu da değil, 
insan yaşlanırken küçülür, boyu 
kısalır; spor yaparak bunu da 
engelliyorum. Kendimi çok zinde 
hissediyorum.”

60 yaşındaki Yaşar Darcan, 15 
yıldır spor yaptığını söylüyor. Spor, 
hayatının bir parçası olmuş artık. 
Parka gelemediği bir gün olunca, o 
günün kötü geçtiğini anlatıyor. Her 
sabah yataktan kalkıp spor kıyafet-
lerini giyiyor, doğru parka gidiyor... 
Darcan, spora başlarken kimseyi 
tanımadığını, zamanla herkesin 
herkesle dost olduğunu söylüyor: 
“Burada haftanın beş günü, benim 
gibi insanlarla yan yana gelmeye 
başlayınca çok farklı bir çevrem 
oldu. Şimdi birçoğuyla dışarıda da 
görüşüyorum, bu beni mutlu edi-
yor. Spor bittikten sonra bir yere 
gidiyoruz, çayımızı kahvemizi içip 
sohbet ediyoruz. Hatta ayda bir, 
bir kişinin evinde toplanıp gün bile 
yapıyoruz.”

Hemen hemen herkesin evi bu 
parka yakın. 59 yaşındaki Güldal 
Çelik, “Kapıyı çekip çıkıyorum iki 
dakikada buradayım” diyor. 16 
yıldır spor yapıyor. Beyin ameliya-
tı geçirmiş. Şimdi sağlığı yerinde: 
“Doktor bana uzun süre yürüye-
mezsin, dedi. Ancak ben sporu 
hiç bırakmadım, çok şükür hiçbir 
şeyim kalmadı. Doktorum bile 

“38 yaşındayım ve 20 yıldır 
sporla uğraşıyorum. Futbol, 

atletizm, boks gibi birçok spor 
dalıyla ilgilendim. Altı yıldır Ata-
şehir Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev 
yapıyorum. Her sabah İçerenköy’de 
insanlarla buluşuyoruz, onlara 
öğrendiğim her şeyi vermeye çalışı-
yorum. Saat 06.00’da uyanıyorum. 
Uyanır uyanmaz evde baktığım 40 
kanaryaya yemlerini veriyorum. 
Evdeki işler bitince hemen çıkıp 
buraya geliyorum. Belediyemizin 
vatandaşlarımız için verdiği matları 
çıkarıyorum ve o sırada herkes par-
ka gelmiş oluyor. Her gün onlara 
fitness, plates, yoga, sıkılaştırma 
gibi birçok programın karışımın-
dan bir seri hareketler zinciri 
oluşturuyorum. Yeni başlayanlar 

tarzımı biraz sert bulduklarını 
söylüyor ama o hareketlere alış-
tıklarında beceremedikleri hiçbir 
hareket kalmıyor. Her gün vücut-
larındaki farklı bir yeri çalıştırıyo-
rum. Bu programı çıkarabilmek için 
iki yıl çok uğraştım. İyi de gidiyor. 
Spor yapanların ilgileri hiçbir şekil-
de kaybolmuyor, her gün taptaze, 
capcanlı oluyorlar. Sabah sporu bu 
insanların artık rutini oldu, bazen 
bu rutin bozulunca insanlar günlük 
hayatları da sekteye uğruyormuş 
gibi hissediyor. Açıkçası Ataşehir 
insanının spora olan ilgisinden çok 
memnunum. Buraya öyle insanlar 
geldi ki anlatamam. Yürüyemeyen 
insanlar, sabah sporu sayesinde 
koşmaya başladı. Herkes günlük 
hayatına her sabah daha da güçle-
nerek başlar oldu.”

‘Her gün farklı 
hareketler yapıyoruz’
Serkan Turan Eğitmen
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şaşırdı. Sporun yararlarını biliyo-
rum. Beni güçlü kılıyor. Psikolo-
jimi düzeltiyor.” Çelik, Ataşehir 
Belediyesi’nin sunduğu bu imkan-
dan dolayı belediyeye teşekkür 
ediyor. Başlarında bir eğitmenin 
bulunmasının disiplinli olmalarını 
sağladığını düşünüyor: “Bir ara 
eğitmenimiz hastalanmıştı. Onun 
yolunu çocuklar gibi gözledik. 
Kar, yağmur, çamur hiçbir şey bizi 
sabah sporu yapmaktan alıkoy-
madı. Hatta bir keresinde karda 
evden buraya gelirken düştüm, 

ayağımı kırdım. Ama spor yap-
mayı bırakmadım. Sabah sporu 
burada yaşayan hemen herkesi 
sanki hayata daha çok bağladı.”

Nihat Yılmaz 55 yaşında. Bir 
süre önce göbek fıtığı yüzün-
den zor zamanlar yaşamış ama 
bu rahatsızlığı sporla atlatmış: 
“Eğitmenimiz uzun bir süre 
benimle özel olarak ilgilendi. 
Bunu dışarıda para vererek ancak 
yaptırabilirsiniz, ama Serkan Bey 
sağolsun çok uğraştı benim için. 
Onun sayesinde kaslarım güçlen-

“56 yaşındayım. Eskiden 
futbolcuydum. Karabük ve 

Çankırı’da amatör kümede 
futbolculuk yaptım. Hani son 
10-20 dakikada oyuna giren 
futbolcular olur ya, işte ben 
de onlardan biriydim. Futbolu 
bıraktıktan sonra spordan 
uzaklaşmak istemedim. Ata-
şehir Belediyesi’nin vatan-
daşlar için eğitmen eşliğin-
deki sabah sporu yaptırdığını 
öğrendiğimde ben de arala-
rına katılayım dedim. İyi ki 
demişim, çok güzel bir ortam 
var burada. O kadar alıştım ki, 
artık vücudum beni getiriyor 
parka. Şuraya on doktor getir, 
bu sporun kazandırdığını 
kazandıramaz bize. İnsanlar 
kahvede kös kös oturacağına 
buraya gelsinler, kadınlar 
evde duracaklarına sporla 
ilgilensinler. Herkese tavsiye 
ediyorum.”

‘Beni buraya 
vücudum 
getiriyor’ 
Arslan Avcı
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di. Daha sonra gittiğim doktor 
inanamadı bu gelişmeye. Spor 
sayesinde bayağı da kilo verdim, 
şimdi kendimi çok sağlıklı hissedi-
yorum.”

11 yıl önce İçerenköy’e 
taşınan 43 yaşındaki Murat 
Alkan, her sabah saat 06.00’da 
kalkanlardan. Evine yakın birkaç 
arkadaşıyla buluşup spor öncesi 
ısınma koşuları yaptıklarından 
bahsediyor: “Bende kronik mig-
ren var. Migren de hayat kalite-
sini çok düşüren bir rahatsızlık. 

Bana göre bunu atlatmanın en 
iyi yolu spor yapmak. Arkadaşla-
rımla birlikte hocamız gelinceye 
kadar bir-iki tur koşu yapıyo-
ruz. Sonra hep beraber sabah 
sporumuzu yapıyoruz. Buradan 
çıktıktan sonra ne migren ağrısı 
kalıyor ne stres. Çok iyi hisse-
diyorum. Sadece baş ağrımı 
gidermiyor spor, bir ay içinde 
dört kilo vermeme de yardımcı 
oldu. Bu imkanı sağlayan Ataşe-
hir Belediyesi’ne çok teşekkür 
ederiz.”

“45 yaşındayım, ev kadını-
yım. Eşimi işe, çocukları 

okula gönderdikten sonra her 
gün buraya geliyorum. Spor 
altı yıldır hayatımın ortasında 
duruyor. Bize bu fırsatı sundu-
ğu için belediyemize minnet-
tarız. Eğitmenimizden de çok 
memnunuz. Sağlığımızı biraz 
da ona borçluyuz. Her gün geli-
yor, bizimle tek tek ilgileniyor. 
Bazen zor hareketler yapıyo-
ruz, zorlanırsak eğitmenimiz 
hemen değiştiriyor programı. 
Özellikle uzun bir programdan 
çıkınca kendimi çok güçlü 
hissediyorum. Çünkü orada 
adeta sınırlarımızı zorluyoruz. 
Hocamız yapamadığımız bir 
hareket olursa hepimizle tek 
tek ilgileniyor. Umarız bu hiz-
met hep böyle devam eder.”

‘Sağlığımızı 
eğitmenimize 
borçluyuz’
Şengül Onay
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Bilinçsiz spor
zarar verir

duş, damarların daha da genişle-
mesine ve tansiyonun düşmesine 
neden olduğu gibi kalbe daha az 
kan gitmesine de yol açabiliyor. 
Sporun ardından vücut sıcakken 
aşırı soğuk suyla alınan duş da 
önerilmiyor. Çünkü bu de da-
marların aniden büzüşmesine ve 
tansiyonun yükselmesine yol açıp 
kalp krizi riski yaratıyor. En iyisi, 
ter soğuduktan sonra ılık suyla 
duş yapmak.

Spordan daha fazla yarar 
sağlayabilmek için yapmamız 
gerekenleri, Türkan Saylan Tıp 
Merkezi Aile Hekimliği biriminden 
Doktor Şükrü Yavuz Kılınçkaya’yla 
konuştuk. 

Spor yapmadan önce nelere 
dikkat etmek gerekiyor?
Egzersiz sırasında midenin dolu 
olmaması gerekir. Bu nedenle 
spora başlamadan en az bir buçuk 
saat önce yemek yemeyi kesmek 
lazım.  Uygun kıyafet ve ayakka-
bı seçimi de çok önemli, yanlış 
ayakkabı giymek çeşitli sakatlık-
lara sebep olabilir. Spor yapmaya 
başlamadan önce mutlaka ısınma 
hareketleri yapılmalı. Tabii spora 
başlamadan önce sağlık kontrolü 
yaptırmayı da öneriyoruz. Çünkü 
yapacağınız sporun türüne ve ne 
kadar süreyle yapacağınıza ancak 

Spor yaparken alınabilecek basit tedbirler hem 
spordan daha çok fayda sağlamamızı sağlıyor 
hem de sakatlıkları önlüyor. Türkan Saylan Tıp 
Merkezi’nden Doktor Şükrü Yavuz Kılınçkaya, 
spor yapanların nelere dikkat etmesi 
gerektiğini dergimize anlattı. 

Hepimizin bünyesi, fiziksel 
dayanıklılık düzeyi birbi-
rinden farklı. Aynı sporları 

yapsak da buna ayırdığımız süre, 
harcadığımız güç ve yaktığı-
mız kalori vücut yapımıza göre 
değişiyor. Uzmanlar, belli yaşın 
üzerindekilere ve bazı rahatsızlık-
ları olanlara ağır sporlardan uzak 
durmaları ve egzersiz sırasında 
belli kurallara uymaları gerektiğini 
özellikle söylüyor. Tabii bir de tüm 

sporlar için ve her yaş grubunun 
dikkat etmesi gereken şeyler var.  
Alınabilecek basit tedbirler hem 
spordan daha çok fayda sağlama-
mızı hem de sakatlıkları önleme-
mizi sağlıyor.

Örneğin spor yaparken yaşa-
nan sakatlıkların çoğu önceden 
basit ısınma hareketleri yapılma-
dığı için çıkıyor ortaya. Bunu şöyle 
açıklayabiliriz. Kasların istekle 
hareket ettirilmesi için gereken 
enerji, yemeklerden, şekerden, 
yağdan, proteinden temin edi-
lir. Şeker yandığı zaman yüzde 
25 oranında enerji açığa çıkar. 
Gerisi ısıya dönüşür. Bu ısı fazlay-
sa, organizmadan uzaklaştırılması 
gerekiyor. Ancak kas yeterince 
ısınmamışsa, kasılmada sorunları 
ortaya çıkıyor. Bu da sakatlıkların 
temel sebebini oluşturuyor. Halbu-
ki birkaç basit hareketle bunların 

önüne kolayca geçilebilir. 
Bir başka basit önlem de 

spordan sonra alınan duşla 
ilgili. Bu konuda dikkat 
edilmesi gereken önemli 
nokta, duşun ter soğu-
duktan sonra yapılması. 
Sporun hemen sonrasın-
da, vücut daha sıcakken 
damarlar oldukça geniş-
lemiş oluyor. Bu durum-
dayken sıcak suyla alınan 

Doktor 
Şükrü Yavuz 

Kılınçkaya
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sağlık kontrolü yaptırıp vücu-
dunuzu tanıdıktan sonra karar 
vermelisiniz. 

Hangi kontrolleri yaptırmayı 
önerirsiniz?
Özellikle yürüyüş ve basit egzer-
sizler dışında nispeten daha ağır 
spor yapılacaksa organizmanın, 
uygulanacak sporun yükünü kaldı-
rıp kaldıramayacağını veya ne ka-
darına uygun olduğunu anlamak 
için önceden yağ, kas ve kemik 
ölçümü yaptırmak gerekir. Rutin 
kan ve idrar tetkikleri ile EKG ve 
akciğer grafisi çektirmeyi de 
öneririm. 

Peki spor yaparken ve sonra-
sı için tavsiyeleriniz var mı?
Belli bir program uygulamakta 
fayda var. Bu program yavaştan 
ağıra doğru gitmeli ve mutlaka 
kontrollü olmalı. Vücudun aşırı 
zorlanması en sık yapılan yanlış 
diyebilrim. Oysa spordan mak-
simum fayda sağlayabilmek için 
her şeyden önce vücudumuza 
kaldırabileceğinden fazla bir yük 
bindirmemek 
gerekiyor. 
Vücuda 
fazla yük 
binme-

si durumunda hem sakatlıklar 
yaşanabiliyor hem de kaslar çok 
yoruluyor. Halbuki kasların da 
dinlenmeye ihtiyacı var ve örne-
ğin her gün spor salonuna gidip 
ağırlık çalışmak kasları yorar ve 
vücuda zarar verir. 

Ayrıca spor yaparken terlemey-
le su kaybedildiği 

için sık sık su iç-
mek de önemli. 
Spor yaptıktan 
sonra çeşitli 
esneme hare-
ketleri yapmak 
da bir sonraki 

gün kas ağrısı 
çekmenizi 
engeller. 

Yaşlılar 
ve hastaların 

spor yapma-
sıyla ilgili neler 
söyleyebilir-
siniz? Hangi 
rahatsızlıkları 
olanlar daha 
dikkatli 

olmalı?
Kalp, 
diyabet, 
yüksek 
tansiyon 

gibi kronik rahatsızlıkları olanların 
sporu çok dikkatli yapması gerekir. 
Bu kişiler doktorlarının yönlendir-
mesiyle spor yapmalı  ve bunun 
dışına çıkmamalı. Yaşlılar için spor 
çok önemli. Çünkü insanlar belli 
bir yaştan sonra çok daha az hare-
ket ediyor. Hem spordan, egzer-
sizden uzak kalındığı için hem de 
günlük aktiviteler minimuma indiği 
için hareket azalıyor. Bu da eklem 
esnekliğinin, kas gücü ve dayanık-
lılığının ve kemiklerdeki mineral 
yoğunluğunun azalması demek. 
Bunları tersine çevirmek, vücudun 
hastalıklara karşı daha dirençli 
olmasını sağlamak için de spor 
yapmak lazım. Yaşlanma ile birlikte 
değişen bedenin fizyolojik özellik-
lerine uygun egzersiz programları 
da bunun için var. 

1 Sağlık kontrollerinizi 
yaptırın.

SPOR YAPMADAN ÖNCE

SPOR YAPARKEN

4 Uygun kıyafet ve doğru 
ayakkabı seçtiğinizden 
emin olun.

5
6

Belli bir program 
uygulayın, aşırı zorlama 
yapmayın.

Su içmeyi ihmal etmeyin.

2 En az 1.5 saat önce 
yemek yemeyi 
kesmelisiniz. 
Çünkü egzersiz 
sırasında midenin dolu 
olmaması gerekir. 

3 Önce ısınma hareketleri 
yapın. Açma ve germe 
hareketleri ile devam edin.
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Bizim gibi onların da
fazla kilo sorunu var

yaygın olduğunu soruyoruz. Çok 
sık karşılaştıklarını söylüyor ve 
bunun sebebini de şöyle açıklı-
yor: “Pek çok kişi kedisinin zayıf 
göründüğünü ve ne zaman kilo 
alacağını sorar. Bunun sebebi de 
toplum olarak şişman kediyi daha 
sempatik bulmamız aslında. Yani 
kedilerde şişmanlığı çoğumuz 
bir sağlık problemi olarak değer-
lendirmiyoruz. Zaten bu nedenle 
evde yaşayan kedilerin yüzde 35’i 
fazla kilolu, yüzde beşi ise obez. 
Köpeklerde durum biraz daha 
iyi. Köpek sahipleri sorunu daha 
çabuk fark ederler, çünkü kiloya 
bağlı sağlık problemleri kendini 
daha fazla belli eder.”

Ersoy’un aktardığına göre 
kedi ve köpeklerin ağırlığı, nor-
mal vücut ağırlığının yüzde 15 
fazlası ise bu durum “fazla kilo” 
sınıfına giriyor. Bir hayvanın obez 
sayılması için ağırlığının, olması 
gereken ağırlıktan yüzde 30 
daha fazla olması gerekiyormuş. 
Elbette bu değerlendirmeyi bir 
veteriner hekimin yapması daha 
doğru, zira her hayvanın kemik 
yapısı ve boyutları farklı.

Obezite aynı insanlarda 
olduğu gibi kedi ve köpeklerde 
de birçok hastalığa yol açabiliyor. 
Diyabet, yüksek tansiyon, diş 
hastalıkları, deri hastalıkları ve 
böbrek hastalıkları başta olmak 
üzeri birçok rahatsızlığın sebe-

İnsanlarda birçok ölümcül hastalığa sebep olabilen obezite, evcil 
hayvanlar için de önemli bir sağlık sorunu haline geldi. Yanlış 
beslenme ve az hareket etmekten kaynaklanan obezite ile ilgili 
sorularımızı Ataşehir Animalist Veteriner Kliniği’nden Veteriner 
Hekim Ersin Ersoy yanıtladı.

Günümüzde gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerin 
en önemli sağlık sorunları 

arasında yer alan obezite, birçok 
hastalığın da kaynağı. Alınan her 
fazla kilo, hastalıklara davetiye 
çıkarmak demek. Üstelik obezite 
artık yalnızca insanlar için değil 
evcil hayvanlar için de büyük bir 
tehlike oluşturuyor. İngiltere’de 
2011’de yapılan bir araştırmada 
ev kedilerinin on yılda ortalama 
yüzde 10 oranında şişmanladığı, 
evcil köpeklerin beden ağırlığı-
nınsa yüzde üç arttığı sonucuna 
ulaşılmış.

Kedi ve köpeklerde kilo prob-
lemleri genelde iki yaşından sonra 
ortaya çıkıyor, 6-8 yaş civarında 

maksimuma ulaşıyor. Yaşlan-
mayla birlikte enerji ihtiyacı 

azaldığı için eğer hayvanın 
kalori alımı kısıtlanmazsa 
ve yeterince hareket 
etmesi sağlanmazsa 
obeziteyle karşılaşılma 
olasılığı artıyor. Evcil 
hayvanlarda obezi-
te problemiyle ilgili 
sorularımızı Ataşehir 

Animalist Veteriner 
Kliniği’nden Vete-
riner Hekim Ersin 
Ersoy’a yönelttik. 

Ersoy’a ilk 
olarak, proble-
min ne kadar 

AYŞEGÜL KAPAR
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Bizim gibi onların da
fazla kilo sorunu var

binin obezite olduğunu söyleyen 
Ersin Ersoy, köpeklerde labrador 
retriever, golden retriever, rottwe-
iler ve cocker spaniel cinslerinin 
kilo almaya daha yatkın olduğunu 
söylüyor. Kedilerde ise karışık ırk 
olanlar safkan ırklara nazaran kilo 
almaya daha müsait. 

Obezite vakalarının çoğunun 
yanlış beslenme ve az hareket 
nedeniyle ortaya çıktığını söyle-
yen Ersoy, “Bunun dışında hayvan 
geçirdiği bir hastalık nedeniyle ya 
da verilen ilaçlardan dolayı kilo 
almış da olabilir” diyor. Hayvan-
larda da insanlar gibi benzer 
rahatsızlıklara yol açan obeziteyi 
engellemenin yolu da aynı: Kalori 
alımını kısıtlamak ve egzersiz. 
Bunun için de hayvanlara verilen 
mamanın içeriğine çok dikkat 
etmek, hayvanın fiziki durumu 
ve yaşam koşullarına göre mama 
seçmek gerekiyor. Örneğin evden 
çıkmayan ve kısırlaştırılmış kedile-
rin metabolizma hızları çok düşük 

olduğu için onlara uygun bir diyet 
mama tercih etmek fazla kiloyu 
engelleyebilir. En önemlisi ise 
şu; mama paketlerinin arkasında 
yazan, hayvanların kilosuna göre 
günlük yemeleri gereken miktar-
lar hayvanın o anki kilosu değil 
ideal kilosu değerlendirilerek 
yazılıyor. Buna dikkat edip kilolu 
hayvanlara fazla mama vermemek 
kilo sorununu engellemenin en 
basit yollarından biri. “Eğer ek 
olarak konseve mama veya çeşitli 
ödül bisküvileri veriyorsak, bunla-
rın da kalori içerdiğini düşünerek 
günlük mama miktarını düşürmeli-
yiz” diyen Veteriner Hekim Ersoy, 
köpeklere geç saatte yemek ye-
dirilmemesi ve iki öğünden fazla 
beslenmemesi konusunda köpek 
sahiplerini uyarıyor. Bu uyarı 
çok önemli çünkü bazı köpek-
ler sadece acıktıklarında yemek 
yerken, bazı köpekler, özellikle de 
topluluk halinde yaşamaya alışmış 
olanlar, sürekli yemek yeme isteği 
gösterebiliyorlar.

Ve gelelim egzersize. Kedileri 
hareketlendirecek oyuncaklar 
almak iyi bir yöntem. Sadece sa-
bah ve akşam tuvalet ihtiyacı için 

Evet, ‘çok tatlılar’ ama…
Ersin Ersoy, “Toplum olarak şişman kediyi daha 
sempatik bulduğumuz için fazla kiloyu sorun ola-
rak görmüyoruz. Zaten bu nedenle ev kedilerinin 
yüzde 35’i fazla kilolu, yüzde 5’i ise obez” diyor.

dışarı çıkan köpekleri de parklara 
götürmek ve daha fazla hareket 
etmelerini sağlamak kilo vermele-
rini sağlıyor. 

Elbette fazla kilolu ya da obez 
hayvanları zayıflatmaya çalışırken 
amaç kısa sürede kilo verdirmek 
değil, uzun vadede hedeflenen 
kilolara inmek olmalı. Çünkü ani 
kilo kaybı özellikle kedilerde 
hepatik lipidosis denen çok tehli-
keli karaciğer problemine neden 
olabiliyor. Bunu önlemenin en 
iyi yolu da zayıflama plânının ve 
diyet programının veteriner hekim 
tarafından hazırlanması.
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2011 yılında yapılan bir araştırmada evde 
beslenen kedilerin on yılda ortalama yüzde 

10 oranında şişmanladığı, evcil köpeklerin beden 
ağırlığınınsa yüzde üç arttığı sonucuna ulaşıldı.
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Terasta bahçe keyfi
Bahçeler insanların ruhlarını dinlendirdikleri, kendilerini mutlu 
hissettikleri dinlenme alanlarıdır. Bahçesi olmayanlar ise balkonlarında 
ya da teraslarında yarattıkları alanlarla yeşile ve doğaya özlemlerini 
giderebilirler. Bu sayımızda, İnönü Mahallesi’ndeki evinin terasını bir 
bahçeye dönüştüren Ayşe Doğan’ı ziyaret ettik ve yetiştirdiği bitkilerle 
ilgili verdiği ipuçlarını okuyucularımız için derledik.

Ayşe Doğan, 50 yaşında ve 
ev hanımı. Hayatı boyunca 
yeşilin ve doğanın güzel-

liğinden vazgeçemeyen, bahçe 
sevgisinden kopmayan Ayşe Ha-
nım 1990 yılından beri, eşi Duran 
Doğan ve üç çocuğuyla birlikte 
Ataşehir’de yaşıyor. 

İlk olarak Atatürk Mahalle-
si’nde oturan Doğan ailesi, 2002 
yılında İnönü Mahallesi’ne taşın-
mış. Oturdukları apartmanın teras 
katına ise iki yıl önce taşınmışlar.

Ayşe Hanım, bakmış ki sürekli 
apartman dairelerinde oturdukları 
için bahçe özlemini gidermesi pek 
mümkün görünmüyor; evin terası-
nı bahçeye çevirmeye karar verip 
işe koyulmuş. Kısa süre içinde te-
rası saksıda yetiştirdiği sebzeler, 
meyveler, sarmaşıklar ve çiçekler-
le dolduran Ayşe Hanım’ın “teras 
bahçesi”nde adeta yok yok: 
Domates, biber, ayçiçeği, limon, 
portakal, fındık ağacı, mısır, dut 
ağacı, karanfil, açelya, benjamin, 
tropikal bir bitki olan kumkuat ve 
bir sürü yeşillik…

Bitkilerin bakımını kendi 
elleriyle yapan ve yardım etmek 
isteyen eşinin yalnızca sulama 
yapmasına izin veren Ayşe Ha-
nım’ın okuyucularımıza tavsiyesi 
şu: “Balkonları ya da terasları 
küçük diye pes etmesinler. Benim 
alanım da çok büyük değil ama 
her alan büyüklüğüne göre yetiş-
tirilebilecek bitki mevcut” diyor. 

BENJAMIN
Benjamin çiçeği, 

bol ışık sever. Bulunduğu 
saksı, yazın haftada iki-üç 

kez, kışın ise haftada bir 
kez üstten sulanmalıdır. 

Kapı ağzı, pencere 
kenarı gibi rüzgâr alan 

yerlerden uzak tutulması 
gereken benjamin 

çiçeğinin toprak değişimi 
ise Nisan-Mayıs aylarında 

yapılmalıdır.

DUT AĞACI
Çok fazla bakım istemeyen 
bir ağaç türüdür. Yaz 
döneminde meyve 
veren dut ağaçlarının 
verimleri nemli toprakta 
artar. Bu nedenle, yazın 
ve kurak dönemlerde 
toprağın nemini korumak 
için sulama yapılması 
önemlidir. Kullanılan 
suyun kalitesi iyi olmalı 
ve sulamada aşırıya 
kaçılmamalıdır.

KUMKUAT
Kumkuat çiçeği hızlı 

büyüyebilmek için aydınlık 
yerlere ihtiyaç duyar ama 

doğrudan gün ışığına da 
maruz kalmamalıdır. Yazın 
haftada en az iki, kışın ise 

haftada bir kez saksı üstten 
sulanmalıdır. Suyun tüm 

toprağa ulaşması gerekir. 
Dallarının üzerindeki çiçekler 

solduktan sonra yeniden çiçek 
açması için solan yapraklar da 
kesilmeli ve kesilen yerin üstü 
kapatılarak bitkinin içine hava 

girmesi engellenmelidir.

HAZAL ŞAKAR ÇAĞLA GÜRSOY
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AYÇIÇEĞI 
İç mekanda ayçiçeği 

yetiştirecekseniz, her bir 
tohumu ayrı bir saksıya dikin. 

Daha sonra, bu ayçiçeklerini 
başka yere yeniden 

dikebilirsiniz. Ayçiçeği, kumlu 
toprakta sağlıksız yetişir. 

İdeal olan, zengin ve kaliteli 
bir toprak kullanmaktır. 

Ayrıca ortamda bol güneş 
ışığı olmalıdır. Dayanıklı bir 

bitki olduğu için yılın her 
döneminde yetişebilir. 

AÇELYA 
Açelya çiçeği direkt güneş 

ışığından hoşlanmaz. Haftada 
iki kez, örneğin Pazartesi ve 

Perşembe günleri saksı üstten 
sulanmalıdır. Açelya yetiştirirken 

dikkat edilmesi gereken şeylerden 
biri de rüzgar alan yerlerden 

uzak tutulmalarıdır. Çünkü 
rüzgâr salladıkça bitkinin sapında 
oynamalar olur,  toprağın köküne 
hava akımı girer ve çiçeğin ömrü 

azalır. İyi bakılırsa uzun ömürlü 
olabilen bir bitkidir.

LIMON  
Bol ışık ve güneş 
alan bir yerde 
yetiştirilirse iyi verim 
verecektir. Sulanması çok 
önemlidir. Ancak fazla 
sulama da yapılmamalı 
ve fazla su saksıdan 
boşaltılmalıdır. Altı delik 
olan saksınızın tabanına 
küçük çakıl taşları 
koyarak fazla suyun 
daha rahat boşaltılmasını 
sağlayabilirsiniz. Eğer 
balkonda ya da terasta 
yetiştiriyorsanız çok 
soğuk havalarda, dondan 
koruyacak bir kaplama 
yapmayı ihmal etmeyin.

DURAN BEY YALNIZCA SULAMAYA YARDIM EDEBILIYOR
Bahçe özlemini gidermek için yarattığı terasındaki onlarca bitkiye gözü gibi bakan Ayşe 
Doğan, eşi Duran Bey’in yalnızca sulamaya yardım etmesine izin veriyor. Üç çocuklu çift, 
İnönü Mahallesi’ne 2002’de taşınmış. Teras katına taşınalı ise iki sene olmuş.

MISIR
Sıcak iklimi ve bol 
güneşi sever. Ama 
aşırı sıcak da bitkiye 
zarar verebilir. Hava 
koşulları uygunsa 
ve yetiştireceğiniz 
toprağı bol bol 
gübreleyip sularsanız 
lezzetli mısırlar 
elde edersiniz. Kış 
ayları dışında ekimi 
yapılabilir. Ne zaman 
toplanacağını anlamak 
için mısırın koçanına 
bakılır. Püsküller 
kahverengiyse 
hasat zamanı gelmiş 
demektir.
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Eğer gülmenin tarihini yazmak 
gerekirse bunu Antik Yunan 
dönemiyle başlatmak gere-

kir. Birçok Yunan filozofu gülme 
üzerine düşünmüştür. Aristotales 
gülmenin özgürleştirici doğasına 
işaret eder; Homeros gülmeyi tan-
rılardan gelen bir armağan olarak 
görür örneğin. Yunan filozofları 
yalnızca gülmek değil güldürmek 
üzerine de düşünmüş ve bunun 
çok mühim bir iş olduğu kanısına 
varmışlardır. Antik Yunan’daki 
yaygın inanışa göre insanları 
yerinde bir espriyle güldürebilmek 
uygarlığın son noktasıdır. Gülme 
ve güldürme kendilerini bu kadar 
meşgul ettiği için ilk “kayıtlı” fıkra-
ların da o dönemde ortaya çıkması 
hiç şaşırtıcı değil.  

Kitabın orijinal adı Pholegelos. 
Şakacı anlamına geliyor. Yazarların 
Hierocles ve Philagrios olduğu 
biliniyor ama kitaptaki 240 fıkranın 
yazarlar tarafından bir oturuşta 
yazılıp yazılmadığı kesin olarak 
bilinemiyor. Yazarlar aslında kuşak-

lar boyu ağızdan ağıza aktarılan 
fıkralardan bir derleme yapmış 
da olabilir. Kesin olan şu, bu kitap 
dünyanın günümüze kadar gelebil-
miş en eski fıkra kitabı.

Fıkralardan bazıları, aradan 
geçen zamana rağmen bugün de 
güldürüyor insanı. Bazılarının ise 
zaman sınavından aynı başarıyla 
geçemediklerini görüyoruz. Ama 
bunların içinde de sinir bozucu 
derecede kötü olanlar var. Yani 
yine gülüyorsunuz. 

Günümüzün fıkralarında oldu-
ğu gibi, bu fıkralarda da daha çok 
cimrilerin, ukalaların, sarhoşların, 
hekimlerin, yabancıların ve delile-
rin konu edildiğini görmek ilginç. 
Özellikle delilere epey yer ayrıl-
mış: “Bir deli, bir berber ve bir kel 
yolda yürüyorlarmış. Kuş uçmaz 
kervan geçmez bir yere kamp 
kurunca dörder saatlik vardiyalarla 
nöbet tutmaya karar vermişler ki 
eşyalarına göz kulak olabilsinler. 
İlk vardiya berberinmiş. Tesadüf 
bu ya, berberin o gece biraz 

Milattan önce 
dördüncü yüzyılda 
yazılmış, dünyanın en 
eski fıkra kitabının 
Türkçe çevirisi çıktı. 
Kitaptaki fıkralardan 
bazıları, aradan geçen 
zamana rağmen bugün 
de güldürüyor insanı. 
Bazıları ise sinir 
bozucu derecede kötü. 
Ama o kadar kötüler 
ki insan yine de 
gülmeden edemiyor.

 DÜNYANIN 
 EN ESKİ  
 FIKRA KİTABI 
Yayına hazırlayan: 
Dan Crompton 
Çev: Banu Karakaş
Maya Kitap
160 sayfa, 20 TL

Zamana direnen 
1600 yıllık fıkralar



Ataşehirekspres
20 Eylül 2016

77

muziplik edeceği tutmuş, kalkmış 
uyuyan delinin saçını kazımış, var-
diyası bitince de uyandırmış deliyi. 
Deli uyanıp saçsız başını kaşıyınca 
çığlığı basmış: ‘Ne aptal adam 
şu berber, beni kaldıracağına keli 
kaldırmış.’”

Elbette yöresel fıkralar da 
eksik değil. Örneğin Yunanistan’ın 
kuzeydoğusundaki Abdera’nın 
halkı, birçok fıkrada “beceriksiz 
ve kafası az çalışan” karakterler 
olarak yer almış: “Bir Abderalı 
kendini asmaya çalışırken ip kopar, 
o da başını yere çarpar. Kalkıp 
doktora gider, başı iyileşsin diye 
merhem alır. Sonra tekrar eve 
döner ve kendini asar.”

Kitabın eğlenceli bir kitap 
olduğuna hâlâ ikna olmayan varsa, 
son olarak berberlerin gevezeliği-
ne dair anlatılan komik hikâyelerin 
kökeninin eskilere dayandığını 
gösteren şu fıkrayı aktaralım:
BERBER-Saçınızı nasıl keseyim 
efendim?
MÜŞTERİ-Sessizce.

Orijinal adı Pholegelos (Şakacı) olan, Hieroc-
les ve Philagrios tarafından yazıldığı sanılan 
kitapta 240 fıkra bulunuyor. Fıkralardan 
bazılarına, çizimler de eşlik ediyor.
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Muhammed Ali ya da 
o dönemdeki adıyla 
Cassius Marcellus Clay 

1950’lerde spor camiasına bir 
bomba gibi düştüğünde, bu 
siyahi adamın kalıpları yıkıp boks 
dünyasını değiştireceğini kim-
se bilmiyordu. 12 yaşındayken 
boksla tanışan Muhammed Ali, 
1960’ta 18 yaşındayken Roma 
Olimpiyatları’nda altın madalya 
aldı. O tarihten sonra ünü gide-
rek arttı ama Muhammed Ali’nin 
hafızalarımıza kazınan kişiye 
dönüşmeye başlaması için Dünya 

Şampiyonu olduğu 1964 yılını 
beklemek gerekecekti. Bu zaferi 
kazandıktan sonra Müslüman 
olduğunu ve adını da Muhammed 
Ali olarak değiştirdiğini açıkladı.

Tüm zamanların en iyi boksörü 
olarak kabul edilen ve kariyeri 
boyunca yaptığı maçların yalnızca 
beşini kaybeden Muhammed Ali, 
aynı zamanda ırkçı politikaların 
yoğun olduğu süreçte etkin rol 
oynayarak dönemine ışık tutan 
bir idol olmayı becerdi. Siya-
hi insanları baskı altında tutan 
herkese ve her şeye başkaldır-
dı. Vietnam Savaşı’na da isyan 
edenlerdendi, savaşa katılmayı 
reddettiği için beş yıl hapis ve 
para cezasına çarptırıldı.

Pulitzer Ödüllü yazar David 
Remnick tarafından kaleme alınan 
Dünyanın Kralı, Muhammed 
Ali’nin kimliğini kabullendirme 
aşamasında verdiği zorlu müca-
deleyi ve sonucunda elde ettiği 
başarıyı anlatan, ilham verici bir 
yaşam öyküsü.

Tüm zamanların 
en büyük boksörü  YENİ KUŞAK 

 ANNE-BABALAR 
 VE ÇOCUKLARI 
Haluk Yavuzer-
İlkay Demir
Remzi Yayınları
224 sayfa, 20 TL

Günümüzde değişen değerler ve normla-
rın yanı sıra, giderek etkisini artıran dijital 
teknolojinin varlığı da ebeveyn-çocuk 
ilişkilerinde etkili oluyor. Çoğumuzun 
elinden telefonu düşüremediği iletişim 
çağında aile içi iletişimin yapısı da değişti-
ği için sorunlara eski yöntemlerle çözüm 
bulmak mümkün olamıyor. Elimizdeki 
kitap, değişen koşullar içinde yeni kuşak 
anne ve babaların yetiştirmek istedikleri 
çocuk modeli ile yetişmekte olan çocuğun 
anne ve babadan değişen beklentilerini 
irdeliyor.

Yeni sorunlara
yeni çözümler

PSİKOLOJİ

 ZÜRAFA BOYNUN 
 NEDEN UZUN? 
Leo Grasset
Çeviren: Yonca A. Dalar
İş Bankası Kültür 
Yayınları
136 sayfa, 14 TL

Bir aslan, can havliyle kaçan bir ceylanı ko-
valadığında av olmaktan korkan ceylanın bu 
koşusunun tamamen rastgele olduğunu ve 
bir sonraki hamlesinin kesinlikle öngörüle-
mez olduğunu biliyor musunuz? Peki filler-
de mutlak bir diktatörlüğün, mandalarda ise 
sonsuz bir demokrasinin hüküm sürdüğünü? 
Fransız biyolog Léo Grasset sürprizlerle dolu 
Afrika savanlarındaki deneyimlerinden yola 
çıkarak kolay kolay tanık olamayacağımız 
birbirinden ilginç hikâyeleri çok eğlenceli bir 
dille anlatıyor. 

Afrika’dan ilginç
hayvan öyküleri

POPÜLER 
BİLİM

BİYOGRAFİ
 MUHAMMED ALİ 
 DÜNYANIN KRALI 
David Remnick
Martı Yayınları
Çeviren: Sibel C. Atam
480 sayfa, 22 TL
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‘Demokrasi bir
uzlaşma zeminidir’
Atatürk, Anadolu coğrafya-

sında kültürel ve tarihsel 
değerler üzerinden Türki-

ye toplumunu bir değişim, yeni-
leşme, gelişim sürecine taşıyan 
büyük bir düşünür ve eşsiz bir 
yeniden yapılanmanın mimarıdır.

Çöken Osmanlı Devleti’nin 
yerine, Türkiye insanının katılımını 
ve bireysel insiyatifini harekete 
geçirecek, yepyeni bir siyasal 
ve sosyal yapılanmayı, yeni bir 
yaşam biçimini hayata geçirmeyi 
amaçlamıştır. 

Bu yıl Temmuz ayında kaybet-
tiğimiz büyük tarihçi Halil İnal-
cık’ın, beşinci baskısı çıkan Ata-
türk ve Demokratik Türkiye adlı 
kitabı Atatürk’ün bu vizyonunu 
gözler önüne sererken Türkiye 
Cumhuriyeti’nin hangi evreler-
den geçerek, ne tür bir düşünsel 
birikimin üzerine kurulduğunu da 
anlatıyor. 

Kitabın önsözünde şöyle 
diyor Halil İnalcık:

 “Atatürkçülüğü yorumlarken, 
günlük siyasi ve sosyal akımların 
etkisiyle onaylama veya bağnaz 
tepkilerle karşılaşmak olanaklı-
dır. Toplumumuzu, uzlaşmaz iki 
kitle halinde karşı karşıya getiren 
derin anlaşmazlığın, felaketli so-
nuçlar getireceğini daima hatırda 
tutarak uzlaşma yollarını bulmak 
zorundayız. Yurdun geleceği için 
iki taraf da bağnaz, uzlaşmaz 
tavrından kurtulmak zorundadır. 
Demokrasi, toplumda barışı gü-
vence altına almak için uzlaşma 
ve denge zeminidir.”

TARİH
 ATATÜRK VE 
 DEMOKRATİK 
 TÜRKİYE 
Halil İnalcık
Kırmızı Yayınları
276 sayfa, 27 TL

 DİNLEME 
 SANATI 
Michael P. Nichols
Çeviren: Duygu Günkut
Kuraldışı Yayınları
368 sayfa, 27 TL

Dinlemeyi bilmemek bazen en sevdikle-
rimizle tartışmamıza yol açan berbat bir 
alışkanlık. Oysa dinlemek, dikkate almaktır, 
özen ve saygı göstermektir, önemsemektir, 
ilgilenmektir. Bu yüzden Voltaire, “Kulak, 
yüreğe giden yoldur” derken, Diyojen “Çok 
dinleyip az konuşmamız için iki kulağımız ve 
bir dilimiz var” demiş. Deneyimli bir psikolog 
olan Profesör Nichols birbirimizi dinleme 
ve anlama biçimlerini anlatıyor ve verdiği 
basit alıştırmalarla dinleme yeteneğimizi 
geliştirmemize yardımcı oluyor.

Dinleme yeteneği 
nasıl gelişir?

KİŞİSEL 
GELİŞİM

Ana fikri, “Hayatta her zaman yeni 
başlangıçlara yer vardır” olan roman, 
İngiltere’de yaşayan zengin, başarılı ve 
güçlü işadamı Andrew Blake’in yaşamın-
dan bir kesit aktarıyor. Yaşadığı hayattan 
sıkılan Blake, bu şekilde öleceğinden 
endişe etmektedir. Bu endişe onu kökten 
bir değişime iter. Fransa’da zengin bir 
malikânede uşak olarak iş bulan Blake, 
birbirinden acayip tiplerin ve çalışanlardan 
daha iyi yemekler yiyen bir kedinin olduğu 
bu malikanede gerçekten de yeni bir 
hayata başlayacaktır.

Zengin işadamı 
uşak olursa

ROMAN

 MİYAV! KAFAYI MI 
 YEDİNİZ SİZ? 
Gilles Legardinier
Çeviren: Hakan Tansel
Pegasus Yayınları
352 sayfa, 29 TL
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Kahve falının bazı kuralları varsa da telvenin şekline göre yorum yapma-
nın birkaç istisna dışında standartları yoktur. Bakana, anlayışa, zamana, 
fal sahibinin durumuna göre değişir. Ayrıca fal bakanın kötü yorumlar 

yapması doğru bulunmaz, daima iyi tarafından bakmak ve güzel sözler söylemek 
ya da en azından sözü yumuşatarak dile getirmek tavsiye edilir. Bakıcı ile baktıran 
arasındaki tanışıklığın da fincan ya da tabaktaki telve görüntüleri kadar önemi 
vardır. Bakıcı, baktıranın beklentilerini her zaman göz önünde tutar ve mümkün 
olduğu kadar bu doğrultuda yorum yapar.

Kahve falı, fal çeşitleri içinde, bakana göre değişebildiğinden sistemi tam 
oturmuş olmasa da özellikle kadınlar arasında ciddiye alınan önemli bir iletişim 
aracıdır. Kahve falı ile Türk kahvesi arasındaki ilişki dört ayaklıdır: Bakan ve bak-
tıran kadar fincan ve içildikten sonra fincan dibinde ya da fincanın ters çevrilip 
kapatılmasından sonra tabakta kalan tortular demek olan telve bir arada olmalıdır. 
Kahve içilirken fal bakılacak olsun olmasın dolu fincanın üzerinde hava kabarcığı 
ya da kabarcıkları bulunup bulunmadığına dikkat edilir.

(...)
Günümüzde kahve falı, kahve tiryakileri arasında, dost ve arkadaş meclislerin-

de bu işten biraz anlayan ve ağzı laf yapanlarca yaşatılıyor. Ayrıca kahve parası 
karşılığında fal bakıldığını duyuran ve ‘kafe / cafe’ adı altında faaliyet gösteren 
ticarethaneler de eksik değil. Buralarda yalnız kahve falı bakılmıyor, diğer fal hiz-
metlerinde de bulunuluyor.” (Sayfa 345-348)

 TÜRK KAHVESİ
KEMALETTİN KUZUCU

M. SABRİ KÖZ
Yapı Kredi Yayınları

388 sayfa

KİTAP / ALINTI
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Kurulduğu günden bu yana, ilçemizi İstanbul’un kültür-sanat 
merkezlerinden biri haline getirmek için çalışan Ataşehir Belediyesi, 
yeni sezona da iddialı bir programla başlıyor. Belediyenin Ekim 
ayı etkinliklerine, Erkan Oğur’dan İsmail Hakkı Demircioğlu’na, 
Özgür Mumcu’dan Tuna Kiremitçi’ye, Altan Öymen’den Onur 
Behramoğlu’na, Ayhan Sicimoğlu’ndan Gülşah Elikbank’a kadar 
birbirinden değerli isimler konuk olacak.

Ataşehir Belediyesi
iftiharla sunar

Bolerolar, salsalar, cha-chalar ve özel sürprizlerle müziğe doyamaya-
cağınız harika bir gece sizleri bekliyor. Gecede mambolar, cha-chalar, 
salsalar ve Türkçe coverlar havada uçuşacak, dans etmeyen kalmaya-
cak. Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars sizleri sonsuz dans, eğlence ve 
muhabbete davet ediyor.

Yeni kıyafetler edinmeyi tutku haline 
getirmiş Kral, başka hiçbir şeyle giysi-
leri kadar ilgilenmez ve hiçbir şey onu 
bu kadar heyecanlandırmaz…

19 Ekim Çarşamba 20:30
Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars

60 dakika - Tek perde
Yöneten: Serhat KURTAY
Müzik: Ali SAKAR
Dekor: Ferit ÖZEN
Kostüm: Ayşe GÜÇLÜ
Koreografi: Dursun POLAT
Oynayanlar: Cihan ALPARSLAN,
Ecenur ATEŞ, Ezgi AYDIN,
Nihan AYPOLAT, Senem Berfin BATUN, 
Nergis USLU

29 Ekim Cumartesi 12.30
Kralın Yeni Giysisi 
Tiyatro Yeni Çizgi

ÇOCUK TİYATROSU

KONSER
MSKM HALİT AKÇATEPE SAHNESİ

MSKM HALİT AKÇATEPE SAHNESİ
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Ataşehir Belediyesi
iftiharla sunar

Cumhuriyet Gazetesi 
Yazarı ve Akademisyen Özgür Mumcu ile ilk 
romanı “Barış Makinesi” üzerine keyifli bir 
söyleşi gerçekleştirilirken “Barış mümkün 
mü?” sorusuna da cevap aranacak.

4 Ekim Salı 10:00 Çocuk Sineması Kung-Fu Panda 3 
5 Ekim Çarşamba 20:30 Konser Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu 
6 Ekim Perşembe 10:00 Çocuk Sineması Kung-Fu Panda 3 
8 Ekim Cumartesi 12:30 Çocuk Tiyatrosu Sindrella 
9 Ekim Pazar 12:30 Çocuk Tiyatrosu Balerin Prensesler 
11 Ekim 10:00 Salı Çocuk Sineması Alvin ve Sincaplar: Yol Macerası
12 Ekim Çarşamba 20:30  Tiyatro Alevli Günler 
13 Ekim Perşembe 10:00 Çocuk Sineması Alvin ve Sincaplar: Yol Macerası 
15 Ekim Cumartesi 12:30 Çocuk Tiyatrosu Çizmeli Kedi 
16 Ekim Pazar 12:30 Çocuk Tiyatrosu Koşkoş ve Ejderha 
18 Ekim Salı Çocuk Sineması Kuzular Firarda 10:00
19 Ekim Çarşamba 20:30 Konser Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars 
20 Ekim Perşembe 10:00 Çocuk Sineması Kuzular Firarda 
22 Ekim Cumartesi 12:30 Çocuk Tiyatrosu Mavişler Uzayda 
23 Ekim Pazar 12:30 Çocuk Tiyatrosu Ben Çöp Değilim 
25 Ekim Salı 10:00 Çocuk Sineması Snoopy ve Charlie Brown Peanuts 
26 Ekim Çarşamba 20:30 Tiyatro Her Yöne 90 Dakika 2 
27 Ekim Perşembe 10:00 Çocuk Sineması Snoopy ve Charlie Brown Peanuts 
29 Ekim Cumartesi 12:30 Çocuk Tiyatrosu Kralın Yeni Giysisi 
30 Ekim Pazar 12:30 Çocuk Tiyatrosu Aslan Kral Kocadiş ile Tırmık

9 Ekim Pazar Tuna Kiremitçi 
“Müziğin Edebiyatı, Edebiyatın Müziği” 15:00
16 Ekim Pazar Gülşah Elikbank & Onur Behramoğlu
“Şiir, Aşk ve Çağdaş Kalp Ağrıları” 15:00
23 Ekim Pazar Özgür Mumcu “Barış Makinesi” 15:00
30 Ekim Pazar Altan Öymen “Cumhuriyet’ten Bugüne” 15:00

4 Ekim Salı 14:00  Didem Yeşim Pektok Aradığınız Benim
İş Arama Sürecinde Özgeçmiş ve Mülakat Görüşmelerine 
Hazırlık Semineri
11 Ekim Salı 14:00 Kişisel Gelişim Semineri 
Ebru Tuay Üzümcü Ben Değişirsem Hayatım Değişir
18 Ekim Salı 14:00 NFS Yaşam Okulu NeFeSe İlk Adım 
25 Ekim Salı 14:00 Dr. Ayça Kaya 
Kalıcı Kilo Vermenin Püf Noktaları Semineri 

16.30 - 20.00 Çocuklarla Müzikallere Yolculuk 

MSKM HALİT AKÇATEPE SAHNESİ

MSKM KİTAP CAFE

MSKM ADİLE NAŞİT ÇOCUK SAHNESİ

MSKM İNAL AYDINOĞLU KONFERANS SALONU

1.Grup
8 Ekim Cumartesi
9 Ekim Pazar
15 Ekim Cumartesi
16 Ekim Pazar 

2.Grup
22 Ekim Cumartesi
23 Ekim Pazar
29 Ekim Cumartesi
30 Ekim Pazar

29 Ekim Cumartesi 12.30
Kralın Yeni Giysisi 
Tiyatro Yeni Çizgi

23 Ekim 
Pazar 15.00
Özgür Mumcu 
Barış Makinesi

Bu çalışmada; nefesimizi limitliyor ve çar-
pıtıyor olmanın yarattığı fiziksel, duygusal, 
mental ve ruhsal rahatsızlıkların farkındalığı-
nı kazanacağız. Daha sağlıklı, başarılı, maddi 
manevi huzurlu, mutlu olmayı, sevgi ve anla-
yış içerisinde bir yaşam için neler yapmamız 
gerektiğini öğreneceğiz.

18 Ekim Salı – 14.00
NeFeSe İlk Adım
NFS Yaşam Okulu
Doğal Nefes Teknikleri Semineri

SEMİNER

PAZAR SOHBETLERİ
MSKM KİTAP CAFE

MSKM İNAL AYDINOĞLU KONFERANS SALONU
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DÜŞTEPE OYUN MÜZESİ     1 2

AHMET TELLİ ÇOCUK ve HALK KÜTÜPHANESİ

1 Ekim Cumartesi Kaşif Müze Oyunu    14:00   15:15
2 Ekim Pazar Seramik Atölyesi    14:00   15:15
8 Ekim Cumartesi Masal Yazım ve Anlatım Atölyesi  14:00   15:15
9 Ekim Pazar Cambazlık Oyun Atölyesi   14:00   15:15
15 Ekim Cumartesi Müzede Hazine Macerası   14:00   15:15
16 Ekim Pazar Kaşif Müze Oyunu    14:00   15:15
22 Ekim Cumartesi Ebru Atölyesi    14:00   15:15
23 Ekim Pazar Masal Yazım ve Anlatım Atölyesi  14:00   15:15
29 Ekim Cumartesi Cambazlık Oyun Atölyesi   14:00   15:15
30 Ekim Pazar Kaşif Müze Oyunu    14:00   15:15

30 Ekim Pazar 18:00 Ahmet Telli ile Söyleşi ve Şiir Dinletisi

Seans  

Cambazlık Atölyesi ile hedeflediğimiz; 
dijital oyunların etrafı sardığı bu dönemde, 
çocukların sokaklarda ve parklarda oyunlar 
oynamasını sağlamak. Çocuklar, 3 profesyo-
nel cambazın pantomim gösterisi eşliğinde, 
birbirinden zor ve heyecanlı hareketleri 
izleyecek. Gösteri sonrasında bu 3 eğitmen
tarafından çocuklara, top çevirme, labut 
döndürme ve etraflarındaki tehlikesiz ob-
jeleri kullanarak kendi figürlerini yaratma 
dersleri verilecek. Dersler,ailelerin izni ile 
kayıt altına alınacak.

9 Ekim Pazar 
29 Ekim Cumartesi 

ATÖLYE

* Her temsile 20 çocuk katılabilir. 
Rezervasyon gereklidir.      0216 688 13 23 

Cambazlık 
Oyun Atölyesi 

Animasyon aleminin sağlam kalemlerin-
den biri olan Mark Burton ve arenanın taze 
şövalyeleri arasına adını yazdıran Richard 
Sta zack ikilisinin ilk yönetmenlik deneme-
si olan film, kent hayatına adapte olmaya 
çalışan pısırık ve utangaç koyun Shaun’un 
absürt maceralarını perdeye taşıyor.

Bir toplum eleştirisi olan “Her Yöne 90 Dakika-2” aslında pek 
çoğumuzun gördüğü gerçek olayları mizahi bir yolla izleyiciye 
anlatıyor. Bunları yaparken de siyasi bir söylem gütmemeye 
toplumun hiçbir kesimini alaya almamaya dikkat ediyor. “İzdivaç” 
skeci, medyada yaşanan birtakım yozlaşma, kaybolmaya yüz tutan 
örf ve adetlerimize dikkat çekerek; bu sayede Türk aile yapısının 
bu olaylar karşısında nasıl etkilendiğini anlatıyor.

Oyuncular:
Ahmet ÇEVİK
Sinan BENGİER
Ender GÜLÇİÇEK
Hülya ŞEN
Yelda ALP
Melek ŞAHİN

135 dakika - 2 perde 
Yazan: Mustafa ARIKOĞLU
Yöneten: Evren DUYAL

26 Ekim 
Çarşamba 20.30

Her Yöne 
90 Dakika-2

* Biletlerinizi Mustafa Saffet Kültür Merkezi Gişesi’nden temin edebilirsiniz.
* MSKM Gişe 10.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
* Tüm etkinlikler Ekim ayı boyunca ücretsizdir.
* Tüm etkinliklerin biletleri, etkinlikten 2 gün önce alınabilir.
* Etkinlikler için bilet alma kotası kişi başı 3 bilet ile sınırlıdır.
* Etkinlik girişinde biletinizin mutlaka yanınızda olması gerekmektedir.
* Yetişkin oyunlarında ve konser programlarında yaş sınırlaması uygulaması
vardır. (Yaş sınırlaması ile ilgili detay biletinizde yer almaktadır)

ÖNEMLİ BİLGİLER

!

TİYATRO

18 Ekim Salı 10.00
20 Ekim Perşembe 10.00
Kuzular Firarda

ÇOCUK SİNEMASI
MSKM HALİT AKÇATEPE SAHNESİ

DÜŞTEPE OYUN MÜZESİ

MSKM HALİT AKÇATEPE SAHNESİ
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Dünyanın en ünlü gösteri topluluklarından biri olan 
Cirque du Soleil, 1-9 Ekim tarihleri arasında VAREKAI 
adlı gösteriyle Ataşehir Ülker Sports Arena’da olacak. 
Drama ve akrobasiyi birleştiren gösteri 19 farklı ülkeden 
50 dansçı ve müzisyenden oluşan bir ekiple sahneleniyor.

‘Güneşin Sirki’ 
Ataşehir’de

Cirque du Soleil, gösteri 
sanatlarında yepyeni bir 
boyut açan, dünyanın en 

ünlü topluluklarından biri. Adı 
“Güneşin Sirki” anlamına gelen 
Kanadalı topluluğun öyküsü 
1984’te başlamış. Daha önce de 
iki kez İstanbul’da sahne alan 
topluluk, üç buçuk yıl aradan 
sonra yeniden İstanbul’a geliyor. 
Topluluğun VAREKAI adlı göste-
risi 1-9 Ekim tarihlerinde Ülker 
Sports Arena’da sahnelenecek.

Eleştirmenler tarafından 
Cirque du Soleil gösterilerinin en 
iyilerinden biri olarak nitelendirilen 

ve dramayla akrobasiyi 
birleştiren VAREKAI, 
2002 yılından bu 

yana 23 ülke ve 130 şehirde 10 
milyondan fazla seyirci tarafından 
izlendi. Gösteri, 19 farklı ülkeden 
50 dansçı ve müzisyenden oluşan 
bir ekiple sahneleniyor.

Gösterinin sanat yönetmeni 
Michael G. Smith, VAREKAI’yi 
şöyle anlatıyor: “VAREKAI, dra-
ma ve akrobasinin patlayıcı bir 
kaynaşımından doğuyor. Canlı bir 
koreografiyle örülmüş yenilikçi 
müzik ve hayal dünyasından de-
korlar eşliğinde, baş döndürücü 
beceri ve güç gösterileri sergi-
leyeceğiz. VAREKAI ile klasik 
Cirque du Soleil gösterilerine 
dönmüş oluyoruz bir anlamda. 
Bu da daha fazla heyecanlanma-
mıza yol açıyor.”

İstanbul’a yeniden geldikle-
ri için de çok mutlu olduklarını 
söyleyen Smith, “Şehir zaten 
muazzam ve enerjik. Seyirci anla-
yışlı ve nazik. Sanatçılarımız Türk 
seyircisinin tutkusunu çok seviyor. 
Ülkenizdeki ilk gösterimiz Saltim-
banco 65 binin üstünde bilet sattı 
ki, bu Cirque du Soleil için de ha-
rika bir başlangıç olmuştu. Sonra 
Alegria gösterimiz için daha uzun 
bir turne yaptık. İstanbul artık bi-
zim için yükselen bir pazar değil, 
turne takvimizdeki yerini sağlam-
laştırmış bir şehir” diyor. 

Gösterinin biletleri tixbox.
com.tr adresinde satışa sunulmuş 
durumda. Bilet fiyatları 99 liradan 
başlıyor. 

Cirque du Soleil 
Sanat Yönetmeni 
Michael G. Smith

85
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Wolfgang Herndorf’ 
un aynı adlı romanın-
dan uyarlanan Elveda 

Berlin (Goodbye Berlin) filminde, 
iki gencin hayatlarını değiştiren 
bir yol hikayesi anlatılıyor. Film, 
çocuk olmanın saflığını, cesaretini 
ve samimiyetini izleyicilere tattır-
mayı hedefliyor. Artık çoğumuzun 
unuttuğu duyguları hatırlatacak 
ve akıllardan uzun zaman çıkma-
yacak olan film, bu yılın en iyileri 
arasında gösteriliyor.

Çağdaş bir Huckleberry Finn 
hikayesi olarak nitelenen bu yol 
filmi, zengin ve kopuk bir ailede 
büyüyen 14 yaşındaki Maik ile 
sınıfa yeni gelen göçmen Tschick’in 
sıradışı dostluğunu anlatıyor. 
Annesi rehabilitasyon merkezin-
de yatan, babası da iş gezisinde 
olan Maik yaz tatilini tek başına 
geçirecektir. Ancak Tschick kapı-
sında çalıntı bir arabayla belirince 
plansız programsız bir yolculuğa 
çıkarlar. Maik için hem kendini 
hem de hayatı keşfedeceği bir 
macera olacaktır bu. Bol kahkaha 
vaat eden filmin Berlin prömi-
yerinde gazetecilerin sorularını 

yanıtlayan Fatih Akın çekimleri 
birkaç haftada tamamladıklarını 
söyledi: “Çekimler çok yorucuy-
du. Sanırım en son Duvara Karşı’yı 
çekerken bu kadar yoğun çalış-
mıştım. Neyin doğru neyin yanlış 
olduğu konusunda düşünmeye 
fazla vakit bulamadık. Çekimlere 
ara vermeden devam etmemiz 
gerekiyordu çünkü.”

Aslında yapımcılar, yönetmen 
olarak Hitler’in 21. yüzyılda geri 
dönmesini anlatan Look Who Is 
Back filminin yönetmeni David 
Wnendt ile anlaşmışlardı ancak çe-
kimlere yedi hafta kala yönetmenin 
Fatih Akın olacağı açıklandı. Filmin 
başrollerinde 14 yaşındaki ünlü 
çocuk aktör Tristan Göbel ve 15 
yaşındaki Anand Batbileg yer alı-
yor. Batbileg bu ilk oyunculuk de-
nemesinde yaşadıklarını şu sözlerle 
aktarıyor: “Fatih Akın’la çalışmak 
gerçekten eğlenceliydi. Hiç böyle 
bir yönetmenle çalışabileceğimi 
tahmin etmezdim. Evet tanıdığım 
ilk yönetmen ama çok pozitif ve 
genç ruhlu biri. Bir yönetmenden 
çok arkadaş gibi davranıyor.”

Alman basını Fatih Akın’ın be-

yaz perdeye uyarladığı senaryoya 
da tam not verdi. Türk izleyicile-
rinin de merakla beklediği filmin 
yönetmeni Fatih Akın’ı tüm dünya  
Duvara Karşı, Yaşamın Kıyısında, 
Soul Kitchen, Cennetteki Çöplük 
filmleriyle tanımıştı. Türk asıllı Al-
man yönetmen, filmlerinde genel-
likle kültür çatışması, göçmenlik, 
iki dünya arasında sıkışıp kalmak 
gibi temalara yer veriyor.

Akın 
setlere

geri 
döndü

Ünlü yönetmen Fatih Akın, yeni filmi Elveda Berlin ile bir süredir 
uzak kaldığı beyazperdeye geri döndü. Uluslararası platformda nam 
salmış, Duvara Karşı, Temmuz’da, Yaşamın Kıyısında gibi filmlerin 
Türk asıllı Alman yönetmeni Akın’ın bu filminin de büyük başarıya 
ulaşacağına kesin gözüyle bakılıyor.

 ELVEDA BERLİN 
Goodbye Berlin
30 Eylül’den  itibaren
Yön: Fatih Akın
Oyn: Anand Batbileg, 
Tristan Göbel, Nicole 
Mercedes Müller
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 ÇOK UZAK 
 FAZLA YAKIN 

23 Eylül’den itibaren
TÜR: Romantik, dram
YÖN: Türkan Derya
OYUNCULAR: Burcu 
Biricik, Özgür Çoban, 
Alican Yücesoy ve 
Metin Coşkun

 MUHTEŞEM 
 YEDİLİ 
(The Magnificent Seven)

23 Eylül’den itibaren
TÜR: Aksiyon, macera
YÖN: Antoine Fuqua
OYUNCULAR: Denzel 
Washington, Chris 
Pratt, Ethan Hawke ve 
Vincent D’Onofrio

 RÜZGARDA 
 SALINAN 
 NİLÜFER 

23 Eylül’den itibaren
TÜR: Dram
YÖN: Seren Yüce
OYUNCULAR: Songül 
Öden, Tolga Tekin, Tülay 
Günal ve Eraslan Sağlam

 RAUF 

23 Eylül’den itibaren
TÜR: Dram
YÖN: Barış Kaya ve 
Soner Caner
OYUNCULAR: Alen 
Gürsoy, Şeyda Sözüer, 
Zeyno Ubic ve 
Muhammed Ubic

 LEYLEKLER 
(Storks)

23 Eylül’den itibaren
TÜR: Animasyon
YÖN: Nicholas Stoller ve 
Doug Sweetland
SESLENDİRENLER: 
Andy Samberg, Kelsey 
Grammer, Ty Burrell ve 
Jennifer Aniston

 İKİMİZE BİR 
 DÜNYA 

23 Eylül’den itibaren
TÜR: DRAM
YÖN: Yılmaz Atadeniz
OYUNCULAR: Erkan Meriç, 
Yağmur Aydan, Köksal 
Engür ve Zeki Şen

 SAFTİRİKLER 

23 Eylül’den itibaren
TÜR: Komedi
YÖN: Ali Erşen
OYUNCULAR: Metin Zakoğlu, Sela-
hattin Taşdöğen, Tuncay Bayazıt 
ve Mehmet Kurt

 BLAIR CADISI 
(Blair Witch)

23 Eylül’den itibaren
TÜR: Korku, gerilim
YÖN: Adam Wingard
OYUNCULAR: Brandon 
Scott, Callie Hernandez, 
Valorie Curry ve Corbin 
Reid

VIZ-
YON-
DAki-
ler

.

.

Filmlerin seanslarını 
öğrenmek için sinemaları 

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

Cinemaximum Brandium: (0850) 200 87 87

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

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

 TÜM SIRLARIN  
 SAHİBİ KIZ 
(The Girl With All The Gifts)

30 Eylül’den itibaren
TÜR: Aksiyon, gerilim
YÖN: Colm McCarthy
OYUNCULAR: Gemma Arter-
ton, Paddy Considine, Glenn 
Close ve Sennia Nanua

 BÜYÜK FELAKET 
(Deepwater Horizon)

30 Eylül’den itibaren
TÜR: Aksiyon, macera
YÖN: Peter Berg
OYUNCULAR: Mark Wahlberg, 
Kurt Russell, John Malkovich 
ve Gina Rodriguez
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Hilde // 
SUDAN SEBEPLER

Niyazi Koyuncu // LİVA Mor ve Ötesi // 
DÜNYA 
YALAN SÖYLÜYOR

Cahit Berkay // FİLM
MÜZİKLERİ VOL:1

Till Brönner // 
THE GOOD LIFE 

Lang Lang // 
MISSION MOZART

Britney Spears // 
GLORY 

Céline Dion // 
ENCORE UN SOIR 

Kalan Müzik, 2016
Türkiye

Fono Müzik, 2016
Türkiye

Rainbow 45 Records, 2016
Türkiye

Emre Grafson Müzik, 2016
Türkiye

Universal, 2016
Almanya

Sony Music, 2016
Avusturya

Sony Music, 2016
ABD

Warner, 2016
Kanada

Elimizdeki albüm, farklı müzikal 
geçmişleri olan üç müzisyenin, 

Hilde, İlkin Deniz ve Engin Arslan’ın 
küçük bir Ege kasabasında karşılaşıp 
doğaçlama çalışmalarını kaydetmeye 
karar vermeleriyle ortaya çıkmış. Hilde, 
Belçika’da çeşitli gruplarla çalışıyor ve 
darbuka dersleri veriyor. İlkin Deniz’i 
Erkan Oğur’la çalışmalarından, albümde 
lavta, cura ve yaylı tambur çalan Engin 
Arslan’ı ise çalıştığı sayısız albüm ve 
film müziklerinden tanıyoruz.

Karadeniz rock müziğinin genç 
temsilcilerinden biri olan ve müziği 

2005’te kaybettiğimiz ağabeyi Kazım 
Koyuncu’dan miras alarak bugün-
lere taşıyan Niyazi Koyuncu, dört yıl 
aradan sonra ikinci albümü “Liva”yı 
dinleyicisiyle buluşturdu. Albümde 
Ceylan Ertem’le bir de düeti bulunan 
Koyuncu, Lazca “kar suyu” ve “baharı 
karşılamak” anlamına gelen “Liva” 
albümünde 11 anonim eserin yanı 
sıra kendisine ait iki besteye de yer 
vermiş. 

Mor ve Ötesi hayranlarının en sev-
diği albümlerin başında gelen ve 

yayımlandığı 2004 yılında büyük bir 
satış başarısı elde eden albüm, plak 
formatında, yüksek ses kalitesinde ve 
orijinaline sadık kalınarak yenilenmiş 
tasarımıyla plakseverlere sunuluyor. 
Grubun kariyerinde ayrı bir dönemi 
başlatan ve 10 şarkıdan oluşan albü-
mün, otoritelerce Türk rock tarihinin 
gelmiş geçmiş en önemli albümlerin-
den birisi sayıldığını da söyleyelim.

Müzik yaşamına 1960’lı yılların 
başlarında atılan Cahit Berkay, 

film müziği yapmaya ise 1975 yılında 
Teşekkür Ederim Babaanne filmiyle 
başladı. Bugüne dek 200’e yakın 
film müziği yapan Berkay’ın ezgileri, 
birkaç kuşağın hafızasına kazındı. İşte 
Berkay’ın bu albümündeki unutulmaz 
film müziklerinden bazıları: Bodrum 
Hâkimi, Kırık Bir Aşk Hikayesi, Devlerin 
Aşkı, Güler Misin, Ağlar Mısın, Davaro, 
Selvi Boylum, Al Yazmalım ve Dila 
Hatun. 

Ünlü Alman caz müzisyeni 
ve yapımcı Till Brönner’in 

yepyeni albümü “The Good Life” 
çıktı. Almanya’nın en çok satan ve 
sevilen trompet virtüözü olan Till 
Brönner, 13 şarkıdan oluşan yeni 
albüm için John Clayton ve Jeff 
Hamilton ile bir araya geldi. Başarılı 
kariyeri boyunca Dave Brubeck, 
Herbie Hancock, Tony Bennet, 
Annie Lennox ve Natalie Cole gibi 
isimlerle çalışan Till Brönner, daha 
önce Grammy Ödülleri’ne iki kez 
aday gösterilmişti.

Klasik müziğin dahi çocuğu Lang 
Lang’in Mozart için kaydettiği 

albüm ve belgesel, müzikseverlerle 
buluştu. Lang Lang’in usta şef Ni-
kolaus Harnoncourt ile 2014 yılında 
Viyana’da kaydettiği “The Mozart 
Album”ün icra ve kaydı sırasında 
yaşananlar, “Mission Mozart”ta 
belgesel haline getirildi. Belgesel, 
prova ve hazırlık aşamalarını gün 
ışığına çıkarırken, albümün ince-
liklerini daha yakından göstermek 
adına röportaj ve yorumlara da yer 
veriyor.

Müzik dünyasının en çok 
konuşulan ve en başarılı isim-

lerinden biri olan Britney Spears, 
listeleri altüst eden hit şarkıları 
ve bu zamana kadar yayımladığı 
albümleriyle dünya çapında 100 
milyonu aşkın satış yakalayarak 
pop müziğin en önemli isimlerin-
den biri haline geldi. Sanatçının 
merakla beklenen ve US Weekly, 
Idolator, Spin, Pitchfork gibi önemli 
müzik yayınlarından övgüler alan 
yeni albümü “Glory”de toplam 12 
şarkı bulunuyor.

2013’de yayınladığı İngilizce 
albümü “Loved Me To Life” ile 

adından çokça söz ettiren Grammy 
ödüllü Kanadalı yıldız Celine Dion, 
üç yıl aranın ardından yepyeni 
Fransızca albümü ile hayranlarının 
karşısına çıkıyor. Bu albümle 
kariyerine bir başarı daha ekleyen 
sanatçı, albümle aynı adı taşıyan 
şarkısı “Encore Un Soir” ile Journal 
de Montréal, Paris Match ve La 
Presse gibi saygın yayın organları 
tarafından övgü dolu yorumlar 
almayı başardı.

 YABANCI 

 YERLİ 
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Cahit Berkay // FİLM
MÜZİKLERİ VOL:1

Céline Dion // 
ENCORE UN SOIR 

 UYGULAMA 

 ENERJİ 

Tesla’nın California’da inşa ettiği enerji 
depolama tesisi ya da diğer adıyla “dev 

elektrik fabrikası”, ev ve araçlar için elektrik 
üretecek. Elektrikli araç üretimine büyük 
yatırım yapan Tesla’nın, bu araçların ba-
taryalarını geliştirmek için fabrika kuracağı 
biliniyordu. Ancak fabrikanın evler ve diğer 
elektrikli araçlar için de elektrik üretme 
kararı sürpriz olarak nitelendiriliyor. Fabrika 
tamamlandığında 2500 ev ve 1000 otomobi-
lin enerjisini karşılayabilecek kadar elektrik 
üretecek.

Şoförsüz taksiler
test sürüşünü geçti
ABD merkezli mobil taksicilik 

şirketi Uber, şoförsüz araç-
larla yolcu taşıma deneme-

lerine başladı. Sürücüsüz araçlar, 
diğer otomobilleri ve nesneleri, 
3D özellikli kameralar ve lazer-
lerle tespit ederken, navigasyon 
sistemiyle müşterileri gidecekleri 
adrese ulaştırıyor.

Yapılan ilk test sürüşlerinde 
kendi kendini kontrol eden oto-
mobiller kullanıldı. Ancak sürü-
cüler olası bir aksilik durumunda 
müdahale edebilmek için şoför 
koltuğunda oturmaya devam 

ediyor. Taksi Şoförleri Sendikası 
uygulamaya karşı çıksa da Uber 
şirketi, sürücüsüz araç teknoloji-
sinin trafik kazalarını ciddi oranda 
azaltacağına inanıyor. Şirketin 
Planlama Direktörü Raffi Krikori-
an, konuyla ilgili açıklamasında, 
dünyada her yıl 1,3 milyon kişinin 
trafik kazalarında öldüğünü belir-
terek, “Bu kazaların yüzde 94’ü 
insan hatasından kaynaklanıyor. 
Biz, sürücüsüz araç teknolojisinin 
bu istatistiklerde önemli düşüş 
sağlayacağına inanıyoruz” değer-
lendirmesinde bulundu.

Instagram’dan üç yenilik
Bu fabrika elektrik üretiyor

Nörologlar yıllardır insan beyninin, 
gezegendeki en karmaşık kasları barın-

dırdığını ve dolayısıyla oldukça karmaşık bir 
yapıya sahip olduğu belirtiyorlardı. Bugüne 
kadar yapılan araştırmalar, insan anatomi-
sinin en önemli yapı taşlarından biri olan 
beyne dair pek çok verinin saklı kalmasının 
önüne geçememişti. 

İnsan beyniyle ilgili çalışmalar yapan 
Allen Institute for Brain Science (Allen Beyin 
Enstitüsü), beynin nasıl çalıştığını anlamak 
adına önemli bir gelişme kaydedildiği 
duyurdu. Enstitünün araştırmacıları yakın 
zamanda beyne ait 97 yeni bölüm buldular.  
Raporlarında, beyinle ilgili çalışmalarda 
neredeyse bir asır öncesinden kalma dökü-
manların referans olarak kullanıldığından 
yakınan araştırmacılar, “Görüntüleme ve 
bilgisayar teknolojisinde yaşanan gelişme-
ler, çok daha detaylı ve sistematik harita 
çıkarmamıza yardımcı oldu” diyorlar.

Yetişkin insan beyninin
en kapsamlı haritası

Fotoğraf paylaşım platformu Instagram, üç 
yeni özelliği devreye soktu. Yeniliklerden 

birincisi, kullanıcıların fotoğraflara zoom ya-
pabilmesini sağlıyor. İkincisi, artık kullanıcılar 
paylaştığı fotoğraflara yapılan yorumlarda 
bazı kelimeleri filtreleyip küfür ve hakaretin 
önüne geçebilecek. Üçüncü yeni özellik, 
kullanıcıların herhangi bir hesaba bakarken bu 
kişinin kendisini takip edip etmediğini, aynı 
Twitter’da olduğu gibi, kişinin profil bilgisi 
altında görebilecek olması. 

 TIP 

+
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Mevlana Mah. Sakarya Cad. 
30 Ağustos Parkı üzeri
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1985- 1986)

Aşık Veysel Ataevi
Aşıkveysel Mah. 
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Ferhatpaşa Ataevi
Ferhatpaşa Mah. Mareşal 
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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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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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Ataşehir Belediyesi’ne gelen 
bazı sosyal medya mesajları ve 
yanıtlarından sizin için derledik 

SOSYAL MEDYA
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