ADD Maltepe Şube Başkanı Olcay Yılmaz:

“Maltepe Cumhuriyet ve CHP’nin kalesidir”
Sivil toplum örgütlerinin öneminin belki de en çok yaşama
yansıdığı ilçelerden biridir Maltepe.Ali Kılıç’ın sosyal
belediyecilik anlayışı ve Atatürk Cumhuriyeti’ne sarsılmaz
inancıyla birlikte değeri ve işlevi en çok artan bu kurumlardan
biri de hiç kuşkusuz Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD).
Derneğin Maltepe Şube Başkanı Olcay Yılmaz, sizin
sesiniz Maltepe Forum’un sorularını yanıtladı: s4

Maltepe Belediyesi’ne
Ödül yağmuru sürüyor
Türkiye pazarlama ve iletişim endüstrisini,
dünyanın en yaratıcı isimleri, fikirleri ve
işleriyle buluşturmayı hedefleyen “Brand
Week İstanbul” organizasyonu kapsamında
Maltepe, ikinci kez “çok yüksek insani
gelişim” ödülüne layık görüldü. s24

Gülsuyu-Gülensu-Başıbüyük’te artık sıra tapu dağıtımında...

40 YILLIK BEKLEYİŞTEN

GÜLEN YÜZLERE
Birlikte başladık, birlikte tamamlayalım!

Ç

Başkan’dan

40 yıldır çözüm bekleyen Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük
mahallelerinin imar planları Ali Kılıç’ın göreve gelmesiyle
birlikte 4.5 yıl içerisinde mahalle halkının lehine sonuçlandı.
1/1000’lik planların da onaylanmasının ardından son
aşamaya gelinen süreçte Maltepe Belediyesi, mahalle
halkına tapularını dağıtmaya hazırlanıyor. Sayfa 16-25

ok yoğun, bir o kadar anlamlı ve gurur dolu
Kasım ayını da geride bıraktık hep birlikte.
Öncelikle ileri görüşlülüğü, mücadeleci ruhu
ve vatanseverliği ile yok olmaya yüz tutmuş
bir vatanı, çağdaş bir ülke olma yolunda
yeniden şekillendiren büyük devrimci, ulu
önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete
uğurlayışımızın 80. yılında minnet, şükran
ve özlemle bir kez daha andık. S3
Ali Kılıç Maltepe Belediye Başkanı
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“Herkesin
Babası”
MÜSLÜM
“İ

nsan kısım kısım, yer damar
damar” demişler. İnsan,
doğarken anne, babasını
seçemiyor. Kader bazen
insanın yüzüne gülüyor, çoğu zamansa
gülmeye küstürüyor. Kimilerimiz
hayatta çok ağır bedeller ödüyoruz.
İşte bu bedellerden birini ödeyen de,
çoğumuzun hayat hikâyesini tam
olarak bilmediği veya hiç bilmediği
Müslüm Gürses, nam-ı diğer Müslüm
Baba.
“Yeşilçam’da Maltepe” yazı dizimize
bu sayımızda ara vererek, son yılların
başarılı Türk filmlerinden olarak
gösterilen Müslüm filmini inceliyoruz.
Film, ülkemizin arabesk müzik yapan
şarkıcılarının en ünlülerinden Müslüm
Gürses’i ve hayat arkadaşı Muhterem
Nur’u anlatıyor. Müslüm Gürses’in Müslüm
Akbaş olduğu çocukluk yıllarından ustası
Limoncu Ali’yle tanışmasına kadar geçen
sürede kendini arayışı filmde ayrıntılarıyla
gösteriliyor. Tabi bu süre içerisinde anne,

baba ve kardeşleriyle ilişkisi de filmde
anlatılmakta. 15 yaşındayken babasından
dayak yememek için kaçtığı ama aslında
kovaladığı müzikle ilgili Halkevi’ne adımını
attığında dünyası da değişiyor. Ustası
Limoncu Ali ona bir kapı açıyor ve arkasından
plaklar, gazinolar ve sahneler… Tabi bu süre

içerisinde babası, annesini gözlerinin
önünde öldürüyor. Burada kurmaca
olarak babası küçük kız kardeşini de
öldürüyor. Büyük acıların ilk fişeği de
bununla atılmış oluyor.
Babası hapse giren Müslüm,
kardeşini yatılı okula veriyor, derken
bir program dönüşünde kaza geçiriyor
ve öldü sanılarak morga kaldırılıyor.
Sonrasında bir kulağı sağır ve
kafasında bir plaka ile ömrü boyunca
yaşamaya mahkûm oluyor.
59 senelik yolculuğun en zor
safhaları başlıyor. Müziği bırakma
noktasına gelen Müslüm, ustasının
“-Kendini dinle! Senin sesin var ya
senin sesin. Sen ne zaman susarsan
o, o zaman kesilir” öğüdünü hatırlayıp
soluğu yeniden sahnelerde alıyor. Böylelikle
birden “Herkesin Babası” oluyor. Zorlu
yolcuğunun ikinci safhasında küçüklüğünde
filmlerinden tanıyıp hayran olduğu,
kendinden 21 yaş büyük sinema sanatçısı
Muhterem Nur ile bir turnede tanışıyor
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Başkan’dan

ve onun da ailesinden ayrı, acılar
içinde yaşadığını öğrenince duyduğu
hayranlığa, yakınlık da ekleniyor.
Derken evleniyorlar ve Müslüm
Baba’nın hayatında da, müziğinde
de köklü değişimler başlıyor. Film,
Gürses’in 89-90 yılına kadar sahne
hayatından, stüdyo çalışmalarına, film
setlerinden özel hayatına kadar bir dizi
olaya eğiliyor.

Birlikte başladık,
birlikte tamamlayalım!

Ç

“BABA”NIN
SIRRI YUNUS’TA
Kimsenin kalbini kırmayan
Müslüm, zaman içerisinde annesini
öldürmüş olmasına rağmen babasını
bile affediyor. Ona sahip çıkıyor.
Bu zorlu zamanlarında yanında
ona haldaşlık eden biri var. Yunus
Emre. Yunus’un kitabını hiç elinden
düşürmüyor. Onu belki de Müslüm
Akbaş’tan Müslüm Gürses’e
dönüştüren ve sevenlerinin gönlünde
taht kurmasını, sevmeyenlerin bile
saygı duymasını sağlayan “şey”in sırrı
da bu. Film, onu yeniden keşfetmek
isteyenler için bulunmaz bir nimet.

OYUNCULUKLARA
SÖYLENECEK SÖZ YOK
Filmi böylece özetledikten
sonra eleştirilerimize gelelim.
Filmdeki oyunculuklara kesinlikle
söylenebilecek bir söz yok. Tabi
ki mutlaka daha farklı görüşler
gelecektir ama sesiyle de Müslüm
Baba’ya yaklaşan Timuçin Esen,
filmde mükemmel ötesi bir
oyunculuk sergilemiş. Bundan sonra
biyografi canlandıracak oyuncuların
uzanabileceği çıtayı epey yukarı
taşımış. Artık aramızda olmayan bir
büyük ustanın iki saate yakın bir süre
sanki hayattaymış hissini verecek
kadar gerçekçi. Timuçin Esen eksik
değil, fazlasını oynamış diyerek
Müslüm Baba’ya haksızlık etmeyelim
ama karaktere bir karizma katmış.
Aynı mükemmelliği Müslüm’ün
eşi Muhterem Nur’u canlandıran
Zerrin Tekindor, Müslüm’ün babasını
oynayan Turgut Tuncalp, annesini
oynayan Ayça Bingöl, Müslüm’ün
küçüklüğünü oynayan Şahin
Kendirici’de de görebiliyoruz.
Ve tabi ki Erkan Can Limoncu

KÜNYE
Yapımcı: Mustafa Uslu, Nuri Yıldırım
(Dijital Sanatlar)
Yönetmen: Can Ulkay - Ketche (Hakan
Kırvavaç)
Senarist: Hakan Günday, Gürhan Özçiftçi
Tür: Dram, Biyografik
Oyuncular: Timuçin Esen, Zerrin
Tekindor, Erkan Can, Ayça Bingöl, Şahin
Kendirici, Taner Ölmez, Erkan Avcı,
Turgut Tuncalp, Caner Kurtaran, Güven
Kıraç, Goncagül Sunar, Altan Erkekli,
Erkan Kolçak Köstendil
Müzik: Ender Akay, Sunay Özgür
Yapım Yılı: 2018
Vizyon Tarihi: 26 Ekim
2018
Süresi: 132 dakika
(2 saat 12 dakika.)

Ali rolünde her zaman olduğu gibi
döktürüyor.

NİKAH SAHNESİ
MALTEPE’DE
Filmin Maltepe ile tek bağını da yeri
gelmişken açıklamakda fayda var. Her
ne kadar Muhterem Nur’un Müslüm
Gürses ile evlendiği daire Beykoz
Evlendirme Dairesi olsa da, filmde
kullanılan mekân Süreyya İlmen Paşa
Kültür Merkezi, yani bilinen adıyla
Küçükyalı Evlendirme Dairesi’nden
başka bir yer değil.
Söylenecek söz çok ama filmden
bir replikle, şimdiden izleyeceklere iyi
seyirler diliyoruz…
“O hiç baba olamadı. Babası gibi
bir baba olmaktan hep korktu. Ama
herkes ona baba dedi...”
“Anlatabildik mi?”

ok yoğun, bir o kadar anlamlı ve gurur dolu
Kasım ayını da geride bıraktık hep birlikte.
Öncelikle ileri görüşlülüğü, mücadeleci ruhu ve
vatanseverliği ile yok olmaya yüz tutmuş bir vatanı,
çağdaş bir ülke olma yolunda yeniden şekillendiren
büyük devrimci, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü
ebediyete uğurlayışımızın 80. yılında minnet, şükran
ve özlemle bir kez daha andık. Bu yıl da 10 Kasım’da
binlerce Maltepeli el ele verip ‘Atatürk’e özlem,
Cumhuriyete bağlılık zinciri’ oluşturdu. Atamızın
o masmavi gözlerinin resmedildiği eser yine
dalgıçlarımız tarafından denizin dibinden çıkarıldı.
Binlerce Maltepeli hem ilçemizde hem Anıtkabir’in
önünde ‘Ne senden ne eserinden vazgeçmeyeceğiz’
diye haykırdı tek yürek olarak.
Sizlerle paylaşmak istediğim bir diğer konu ise
Gülsuyu-Gülensu-Başıbüyük’te geldiğimiz nokta.
Hatırlayacağınız gibi 4 yıl önce ilk seçim toplantıma
Gülsuyu mahallesinde başladım. O gün size bu işi
çözeceğime söz verdim ve söz verdiğimiz gibi 40
yıllık sorunu 4 yılda çözdük. Planları tamamladık,
tapuları dağıtma noktasına geldik. Eğer bana destek
verir, güç verirseniz, İkinci 5 yılımızda da kimseyi
mağdur etmeden örnek bir kentsel dönüşümü
tamamlayacağız.
Bu bölgelerdeki vatandaşlarımızın bir tekini bile
mağdur etmemek için Türkiye’de ilk kez denenecek
bir model uygulayacağız. Pek çok yerde halkımız,
kentsel dönüşüm süreçlerinde müteahhitlerin
mağduriyetini yaşıyor. Biz Maltepe’de buna müsaade
etmeyeceğiz. Bu mahallelerimize girecek her bir
müteahhitten, tıpkı arabalardaki kaskolar gibi
inşaat bitirme sigortası isteyeceğiz. Bu sigortayı
bize vermeyen hiçbir müteahhit
mahallelerimize giremeyecek.Biz
sizleri ranta ve modern sürgüne
asla mahkum etmeyeceğiz.
Biz bu yola sizinle birlikte
çıktık. O zorlu yolları sevgiyle,
emekle, kardeşlikle birlikte
yöneterek aştık, aşacağız.
Birlikte başladık, birlikte
tamamlayalım. Sevgi ve
sağlıkla kalın .

Ali Kılıç

Maltepe Belediye Başkanı

4

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)Maltepe Şube Başkanı Olcay Yılmaz:

“Maltepe Cumhuriyet ve CHP’nin
kalesidir. Başkanımız Kılıç’la
kaleyi korumaya devam edeceğiz”
Sivil toplum örgütlerinin öneminin
belki de en çok yaşama yansıdığı
ilçelerden biridir Maltepe.Ali Kılıç’ın
sosyal belediyecilik anlayışı ve Atatürk
Cumhuriyeti’ne sarsılmaz inancıyla
birlikte değeri ve işlevi en çok artan
bu kurumlardan biri de hiç kuşkusuz
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD).
Derneğin Maltepe Şube Başkanı Olcay
Yılmaz, sizin sesiniz Maltepe Forum’un
sorularını yanıtladı:

Başkanı Ali Kılıç’ın katılımıyla Gülensu
Mahallesi’nde geçtiğimiz ay Ataevi’nin açılışı
yapıldı. Bu proje hakkında bilgi verir misiniz?
Genel merkezimizin bir sene önce Türkiye
genelindeki şubeler üzerinden yapmayı
planladığı bir projeydi. Bir senedir herhangi bir
şubemizde ne yazık ki bu hayata geçirilemedi.
Biz Maltepe’de bunu hayata geçirdik. Çok
önemli bir proje.
Yaşam içinde mevcut anlayışla mücadele
etmenin yöntemi şu olmamalı. Haksızlık,
hukuksuzluk karşısında ya da Cumhuriyet’in
değerlerine karşı bir saldırı karşısında
basın açıklaması, eylem yapıp, şikayet edip
sosyal medya üzerinden itirazda bulunarak
bunun bir çözüm olamayacağını, bunun
ancak insanlara birebir dokunup, Atatürkçü
düşüncenin ne ifade ettiğini onlara anlatarak
bu ülkede tekrar kurtuluşun, tekrar aydınlık
günlere kavuşmanın yönteminin Mustafa
Kemal Atatürk olduğunu insanlara birebir
anlatabilmek adına açtık.

n Öncelikle kendinizi biraz tanıtır mısınız:?

Maltepe’de esnaflık yapmaktayım.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin farklı
kademelerinde görev yaptım. CHP İlçe Gençlik
Kolu Başkanlığı yaptım. Bir buçuk yıldır ADD
Şube Başkanı görevinde bulunuyorum. Aynı
zamanda ADD İstanbul Eşgüdüm Başkanı’yım.
n Dernek Başkanı olmaya nasıl karar

verdiniz?
Ülkemizin içinde bulunduğu durumu
hepimiz çok daha net görüyoruz. Mustafa
Kemal Atatürk’e karşı ciddi anlamda saldırılar
var. Bu saldırılara karşı Cumhuriyet’in
değerlerini korumak adına herkesin bir şey
yapması gerektiğini düşünen bir insanım.
Bu mücadeleye nasıl katkı sunarız diye
düşündüğümüzde, Atatürk’ün ismini
taşıyan çok önemli bir dernek olan ADD’de
bu mücadeleyi nasıl yaparız, Cumhuriyet’in
değerlerinin korunması adına her gün
Atatürk’e saldırılar karşısında toplumsal bir
refleksi nasıl hayata geçirebiliriz düşüncesiyle
bu yola çıktık. ADD Başkanlığı’na böyle talip
oldum ve bu göreve seçildim.

n Çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Derneğinizde kaç üyeniz var? Kadınlara ve

ADD Maltepe Şube Başkani Olcay Yılmaz.

gençlere yönelik çalışmalarınız nelerdir?
Göreve geldiğimizde yaklaşık 350 üyemiz
vardı. 1000’in üzerinde üyesi olan bir derneğiz
aslında. Belki dernek yönetiminin yanlış
yönetiminden, belki insanların ilgisinin
azalmasından kaynaklı (Günümüzde artık
Atatürkçüyüz demekte zorlanıyoruz ne yazık
ki) üye sayımız istenildiği oranda değil. Yine
de kısa süre içinde 600 civarı üyeye ulaştık.
Üyelerimiz Atatürkçü düşünceye inanmış,
ADD’ye katkı sunarak bizim hayatta kalmamızı
sağlayan insanlar.
n ADD Genel Başkanı ve Anayasa
Profesörü Süheyl Batum ve Maltepe Belediye

n Neler yapıyorsunuz? Çalışmalarınıza dair

biraz bilgi verir misiniz?
Kısa süre önce açılmasına karşın 80
öğrencimiz eğitim görüyor. İlköğretim
öğrencileri. Daha sonra üniversiteye yönelik
hazırlık kursları da düzenleyeceğiz. Çocuklara
yönelik etüt çalışmalarımız, hafta sonu
İngilizce kursumuz var. Atatürk fotoğraflarının
olduğu bir yerde bu çocuklar eğitim görüyor. 30
kadın okuma yazma kursuna katılıyor. Bu
insanlara yaşamın en önemli koşullarından
okuma yazmayı öğretmeye çalışıyoruz.
Çocuklarımıza Atatürk ve Atatürkçüler belki
farklı anlatılıyordu. Atatürkçü bir öğretmenin,
ağabeyin, ablanın çok iyi insanlar olduğunu,
geleceği için katkı sunduğunu, gönüllü olarak,
seve seve yaptığını görüyorlar. O sevgiyi,
şefkati, ilgiyi buradaki insanlardan görüyorlar.
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Bunu gördükten sonra ne kadar önyargısı
var ise ya da farklı anlatıldıysa Atatürk ve
Cumhuriyet’in temel değerleri, burada anlatan
insanların iyi insanlar olduğunu görerek
çocuklar yetişiyor. Kurtuluş noktasında çok
önemli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz.

TÜRKİYE’DE BİR İLK
Maltepe Ataevi Türkiye’de bir ilk. Yurt
genelinde tüm şubelerin yapması gereken
projenin ilkini Maltepe’de gerçekleştirdik. Bu
aşamada Maltepe’de yaşamanın kolaylığını
ve avantajını bir kez daha gördük. Burayı
açarken başta Belediye Başkanımız Ali Kılıç
olmak üzere belediyenin tüm unsurları ciddi
anlamda destek sundu. Burası başka bir dünya.
Maltepe’de yaşayıp derneğimize üye olup
buraya geldiğinde buranın başka bir dünya
olduğunu anlayan insanlar var. Buradan belki
iki kilometre aşağıda oturuyoruz ama buradaki
yaşamı bilmiyoruz. Buradaki insanların
dokunulmaya ihtiyacı var. Onların yanında
olduğunuzu hissettirmek zorundasınız.
Burası bu anlamda önemli bir köprü görevi
görüyor. Hayalimiz E-5’in üzerindeki diğer
mahallelerde de Ataevlerini çoğaltmak ve
açmak. Özellikle gecekondu yerleşiminin
olduğu yerlerde bunu yapmak istiyoruz.
Gülensu Mahallesi ekonomik yapısıyla yanında
olmamız gerektiğini düşündüğümüz insanların
bulunduğu bir mahalle. Muhteşem insanlar
var ama olanaksızlıklar içinde yaşamlarını
çokta iyi şartlarda devam ettiremiyorlar.
İhtiyaç sahibi çocukların, insanların tespiti
noktasında çalışma yapıyoruz ihtiyaç sahibiyle
katkında bulunma isteyen insanları bir araya
getiriyoruz.
n Mahallelinin size yaklaşımı nasıl oldu?

Burayı açarken birçok önyargıya maruz
kaldık. Gülensu Mahallesi ne yazık ki kötü
alışkanlıklarla da anılan, hak etmediği
şekilde suçlanan bir mahalle ama buranın
insanları bambaşkadır. Kendisine yakın
hissettiği an sizi bağrına basar. Kollar, korur
ve burada size zarar gelmemesi için elinden
geleni yapar. Buradaki halk, burada faydalı
işler yaptığımızı görüyor. Çok farklı ideolojik
görüşü, siyasal yaşamı olan insanla bizim gibi
dünyaya bakan insanlar bu çatı altında bir
araya gelebiliyoruz.  Çünkü burayı insanlar,
onlara fayda, katkı sunduğumuz, yaşamlarını
kolaylaştırmak için elinden geleni yapan
insanların olduğu bir yer olarak gördüler.
Bu anlamda muhteşem ilişkilerimiz var.
Bizi sahiplendiler. Bu sahiplenme daha da
devam edecektir. Burada bir ablamız var
gönüllü olarak her gün burayı açar. Başka bir
kadın arkadaşımız çocuklarını okula bırakıp
buraya gelir insanlarla ilgilenir, bize yardımcı
olur. Burada insanlar yeter ki sizin doğru iş

Ata Evi'nde görev yapan Cumhuri̇ yet ve Atatürk savunucuları toplu halde.

yaptığınızı görsün ve sevsin. O saatten sonra
siz o mahallenin bir parçası olursunuz.
n Katılmak isteyenler size nasıl ulaşacak?

Ne yapmaları gerekiyor?
Burada ihtiyaç sahiplerine ücretsiz

,gönüllülük esasına dayalı, hiçbir ücret talep
etmeden katkı sunmaya çalışıyoruz. Şu an
sadece bu mahalleye hitap ediyoruz. Başka
mahallelerden gelen insanlara yok deme
şansımız bulunmuyor ama ulaşım ve yakınlık
açısından buradaki halka hizmet veriyoruz.
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birlikte yürüdük. Bu anlamda mutlu olduk.
Başkanımızı bu anlamda kutluyoruz. Her
geçen sene cumhuriyet bayramları, milli
bayramlar daha da katlanarak coşkuyla
kutlanıyor. Milli bayramları itibarsızlaştırma
çabasına karşın başkanımız Ali Kılıç’ın daha
coşkuyla, kalabalıkla bu bayramları kutlaması
bunun da yaşadığımız ilçede yapılması bizi
mutlu ediyor.

Ata Evi açılışına CHP Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ADD Genel
Başkanı Prof.Dr Süheyl Batum ve ADD Maltepe Şube Başkanı Olcay Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Haftanın altı günü saat 18.00 e kadar burada
hizmet veriyoruz.
n Bu örnek çalışmanıza ek olarak
Maltepe’de Andımız Platformu da kuruldu. Bu
platform hakkında da bizi aydınlatır mısınız ?
Kurucu unsurlarından biriyiz . Diğer
demokratik kitle örgütlerinin örneğin
Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin  de
içinde olduğu,  cumhuriyetçi örgütlerin,
derneklerin  olduğu bir platformdur. Ne yazık
ki mevcut anlayış tarafından unutturulmaya
çalışılan bir cumhuriyet değerimiz. Andımız
söylenildiği gibi bölücü, parçalayıcı bir ifade,
metin değildir asla. Tam tersine bu ülkede
yaşayan farklı kesimden her insanın birlikte
büyük bir keyifle okuduğu bir metindir.
Çocukluğumuzda okula girerken büyük
bir keyifle okurduk. Çok anlamlı buluyoruz
andımızı. Kaybettirilmeye, unutulmaya
çalışılan bir değerimiz olan andımızın
unutturulmaması adına kurduğumuz bir
platformdur.
n Andımız Platformu’nda neler

yapıyorsunuz?
Her pazartesi günü belirlediğimiz bir okulda
arkadaşlarımızla birlikte çocuklara andımızı
okutturuyoruz. Andımızın hiç unutulmaması
adına onlara defterlerine, kitaplarına
yapıştırabilecekleri andımızın yazılı olduğu
bir sticker veriyoruz. Bunu ulusal basına da
taşıdık. Şöyle bir mutluluğu yaşıyoruz Türkiye
genelinde ilk defa sivil toplum kuruluşlarının
bir araya gelerek oluşturduğu Andımız
Platformu ilk defa Maltepe’de kuruldu.  Bunun

da öncülüğünü yapmaktan büyük keyif
duyuyoruz. Yurt geneline yayıldı. İstanbul’un
farklı ilçelerinde ADD ve CKD lokomotif
olmak üzere önderlik yaptılar. Farklı ilçelerde
bu platform kuruldu. Andımızın tekrar
okullarda okutulmasına ilişkin karara itiraz
edildi. Bu itirazın sonucu ne olursa olsun bu
bizi bağlamıyor. Bu mücadelemize devam
edeceğiz. Farklı platformlara da  taşıyacağız.
Bu Türkiye’de yaşayan insanların bir arada
olabilmesi için çok önemli unsurlardan bir
tanesi. o birlikteliği, beraberliği ulus devlet
anlayışını daha çocukken çocukların bilincine
yerleştirmek adına çok önemli bir metindir.
Bu metnin unutturulmasına asla müsaade
etmeyeceğiz.
n Maltepe Belediyesi, Türkiye’de bir ilke

imza atarak, 2017 yılında Cumhuriyet’in
94’üncü yıldönümünü, mahallelerde bir ay
boyunca devam eden 94 etkinlikle kutladı.
Cumhuriyet Festivali’ni tüm Maltepelilere
ithaf etti. Nasıl buldunuz?
CHP kimliği taşıyan bir belediye başkanımız
var. Maltepeliler olarak biz bundan büyük
keyif ve mutluluk duyuyoruz. Çünkü bu ülkede
cumhuriyet değerlerini, Atatürk devrimlerini
savunması gereken siyasi unsurlardan bir
tanesi CHP’dir. Bu kimliği taşıyan bir belediye
başkanının da, Ali Kılıç’ın da cumhuriyetin
değerlerini ön plana çıkarmak adına yapmış
olduğu çalışmalardan büyük keyif, onur
duymaktayız. Hatta katkıda sunuyoruz.
Dernek olarak son 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı yürüyüşüne katkımız oldu. Maltepe
Belediyesi’yle birlikte organize ederek,

n Sivil toplum kuruluşlarının çağdaş,
demokratik, laik ve cumhuriyete sımsıkı
bağlı nesiller için önemini biliyoruz. Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç’ta bunun için
çok çaba harcayan bir isim. Özelde sizin
genelde tüm STK’lar için Başkan Kılıç’ın
yaklaşımlarını, derneğinize yönelik
çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
Özellikle Ataevi’nin açılışı noktasında
başta Belediye Başkanımız, belediyemizin
müdürleri, başkan yardımcıları sağ olsunlar
hiçbir dediğimizi ikiletmediler. CHP’li bir
belediyenin ADD’nin isteği noktasında katkı
sunmasından daha  normal bir şey yok ama
bunun büyük keyifle, burada yapılan işlerin
bilinciyle desteklenmesi katkı sunulması bizi
daha da mutlu etti tabii ki. Biz yine Maltepe
Belediyesi’yle bu işlerin devamı noktasında
birliktelik içinde olmayı sürdüreceğiz.  Tabii
ki bizim gönüllü arkadaşlarımız da var. Bize
katkı sunan, bağışta  bulunan, buranın
yapılması noktasında  elini taşın altına
sokan arkadaşlarımız da var ama belediyeden,
bu hizmetlerin yayılması, başka mahallelerde
de Ataevleri’nin açılması noktasında katkıya
ihtiyacımız var. Belediyenin bu katkıyı
sunacağına inanıyorum. Belediye başkanımız
Ali Kılıç açılışta buradaydı. Sağ olsun Genel
Başkanımızla beraber kurdeleyi kesti. Burayı
görmekten son derece mutlu olduğunu gördük.
Yakın zamanda  “Başkanım, tebrik ederim
muhteşem  bir iş yaptınız. Gülensu’ da olması
gereken bir işti. Bu anlamda size teşekkür
ederim.” diye bizi arayan bir Belediye Başkanı
Ali Başkan. Bu anlamda bizim için önemli ve
değerli.
n Maltepe Belediyesi’nin yerel yönetim

çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Maltepe nüfus olarak çok yoğun bir ilçe.
Burada hizmetler noktasında belediyenin
yapacağı hizmetler bellidir. Hizmetler
yerine geliyor. Onun bir tık ötesinde bizim
Maltepe Belediyesi’nin ve Maltepe Belediye
Başkanımızın çok daha farklı sorumlulukları
var. Bu sorumlukları yerine getirme
noktasında çok büyük bir çaba içerisinde
başkanımız, bunu hepimiz görüyoruz. Temsil
ettiği anlayış, kendisini belediye başkanı
yapan, oy veren anlayış bu ülkenin tüm
değerleri için mücadele eden bir anlayış.
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Bu anlamda sayın belediye başkanımızın
bu sorumlulukla görevini yerine getirdiğini
düşünüyorum. Hizmetler noktasında
Cumhuriyet Parkı, Ataevi çalışmamızın bir
benzeri Cumhuriyet Eğitim Evi gibi. Örneğin
bugün burada Ataevi’nde sohbet ediyoruz. Kar
yağıyor. Bu şartlarda bir çocuğun okula gitmesi
eğer imkanı yoksa ve servise binemiyorsa çok
zor, ne yazık ki yürümek zorunda. Maltepe’de
çocuklarımız Maltepe Belediyesi’nin verdiği
servis imkanıyla okullarına gidiyor. Biz de dar
gelirli ailenin çocuklarıyız. Soğuklarda okuldan
eve, evden okula gitmenin zorluklarını
yakından bilen bir arkadaşınızım. O çocuğun
bu ihtiyacını karşılamak bile başlı başına çok
önemli bir proje. Kültürle, sanatla ilgili ismi
muhteşem bir kadının ismini taşıyan Türkan
Saylan Kültür  Merkezi’nde kültür sanatla ilgili
hizmetler veriliyor. Bundan çağdaş Türkiye’ye
inanmış bir vatandaş, Maltepeli olarak çok
mutluluk duyuyorum.
n Maltepe Belediyesi, yıllardır kurban
kesim alanı olarak atıl durumda bulunan 44
dönümlük araziye, Anadolu Yakası’nın en
büyük parkını yaptı. “Cumhuriyet Benim
Festivali’nde, 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı
hediyesi olarak hizmete açıldı. Parkın adı
düzenlenen anketle Maltepelilere soruldu.
ADD Maltepe Şube BaşkanI Olcay YIlmaz,
Ata Evi’nde okuma yazma kursuna katılan
semt saki̇ nleri̇ ni̇ yalnız bırakmıyor.

Maltepeliler Cumhuriyet ismini verdi. Sizin bu
konuya dair düşünceleriniz alabilir miyiz?
Maltepe’de  yaşayan insanların büyük
bir kısmının halen kalbinde Cumhuriyetin
olması, bizim mücadeleye olan inancımızı
güçlendiriyor. Maltepe Cumhuriyete,
Atatürk  devrimlerine inanan, Atatürkçü
insanların yaşadığı bir ilçe. Bu ilçede
yaşamaktan, nefes almaktan büyük keyif
alıyoruz. Maltepe halkının böyle bir parka
Cumhuriyet ismini vermesinden mutluyuz.
n Yaklaşan yerel seçimler Cumhuriyet için
de çok önemli. Başkan Ali Kılıç tekrar aday.
Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2009 yılında 17 yıllık sağ iktidarların
hüküm sürdüğü bir ilçede belediyenin CHP’ye
kazandırılması noktasında katkı sunmuş bir
arkadaşınızım. Gençlik Kolu Başkanı’ydım. Çok
zor şartlarda Maltepe Belediyesi’ni kazandık.
Bütün imkansızlıklar  içinde. AKP’nin tüm
olanaklarına rağmen. Sokakta, alanda tüm
gücü, olanakları onlar kullanırken biz tüm
imkansızlıklar içinde mücadeleyi verdik. Çok
zor şartlarda Maltepe Belediyesi’ni kazandık.
Bir dönem sağ olsun Mustafa Zengin’le geçen
bir süreç oldu. Ardından bu bir bayrak yarışıdır
dedik Ali Kılıç’la geçen bir beş yılımız oldu. Biz
bu anlamda Ali Başkanı tanıdık. Muhakkak

eksiklerimiz olabilir yönetim noktasında.
Bu eksiklerin düzeltilmesi noktasında
sorumluluk sahibi olanlardan biri de biziz.
ADD Maltepe Şube Başkan kimliğim yanında
bir siyasi kimliğim mevcut. Tabii burada tüm
siyasi kimlikleri bırakarak halka hizmet
noktasında mücadele veriyoruz ama öbür
taraftan baktığımızda bir siyasi kimliğimizde
var. Yapılan eksiklikler noktasında bunları
uyarmak, söylemekte en asli görevlerimizden
bir tanesi. Geçmişte bu kazanıma emek vermiş
bir arkadaşınız, olarak hem de partili olarak
zaman bu eksikleri Ali Başkan’la paylaşıyoruz.
Kendisine yürekten başarılar diliyoruz. ve
tüm bu anlayışı temsil eden belediye başkan
adaylarına da başarılar dileriz.
n Maltepe 2019 seçimlerinde CHP’nin
yıkılmaz kalesi olacak mı?
Maltepe bu saatten sonra cumhuriyetin
yıkılmaz bir kalesidir. Biz 2009’da bu kalenin
duvarlarını ördük. Bundan sonra Maltepe halkı
asla faklı bir anlayışa oy vermeyecektir, fırsat
vermeyecektir çünkü Maltepe’de insanlar
CHP’li bir belediyede yaşamaktan son derece
memnunlar.Tekrar inançla vurguluyorum.
Maltepe Cumhuriyet ve CHP’nin kalesidir.
Başkanımız Kılıç’la kaleyi korumaya devam
edeceğiz
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MALTEPE OKULLARINI TANIYALIM

Çağdaş eğitim ve dönüşümün adı:

İSMET İNÖNÜ İLKOKULU

M

altepe’nin en kalabalık mahallesi
olan Zümrütevler Mahallesi’nin
en eski okullarından biri olan
İsmet İnönü İlkokulu’nu ziyaret
ettik. 1968 yılında kurulduğunda tuvaletleri
bile dışarıda olan, köy okuluna benzer
özelliklere sahip İsmet İnönü İlkokulu, 2013
yılında yıkılıp, yeniden inşa edilerek bugünkü
görünümüne kavuşmuş. Okulun son halini
okul müdürü Nebahat Korkut ile konuştuk.
Mesleğinde 38. yılı geride bırakan
Nebahat Korkut, yirmi yıldır da idarecilik
yapıyor. Aslen Erzurumlu olmasına rağmen
babasının da öğretmen olması sebebiyle
çok şehir gezmiş. İlkokulu İzmit Çınarlı Köyü
İlkokulunda, liseyi Derince Lisesinde okumuş.
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ni
kazansa da, ihtilal sürecine denk geldiği için
babası gitmesine izin vermemiş. İhtilalden
sonra Kastamonu Eğitim Yüksekokulu’nda
iki yıl okuduktan sonra Zonguldak’a bir köye
ataması yapılmış. Anadolu Üniversitesi’nde
eğitimini tamamlamasının ardından uzman
öğretmenlikle meslek hayatına devam etmiş.
1987’de eş durumundan İstanbul’a gelmiş.
Sancaktepe, ardından Kartal’da uzun yıllar
çalıştıktan sonra bir buçuk yıl önce İsmet
İnönü İlkokulu’nda müdür olarak başlamış.
n İsmet İnönü Okulu 1968’de kurulmuş,
2013’de yeniden inşa edilmiş. Göreve ilk
geldiğinizde nasıl buldunuz?
Yeni olmasına rağmen fiziksel sıkıntıları
var. 1150 öğrencisi, 55 öğretmeni olan,
32 derslikli büyük bir okuluz, ancak
merdivenleri apartman merdiveni gibi.
Geldiğimde kapılar tehlike arz ediyordu, ilk
işimiz kapıları sabitlemek oldu. Bahçemiz
çok küçük, kot farkından dolayı oyun alanı
kullanılamıyor. Bir de Zümrütevler Mahallesi
kalabalık bir mahalle olduğu için bir okul
daha lazım.

bazı çocuklar okumayı öğrenmiş olarak
geliyor. Bununla birlikte eğitimde artık
eski kalıplar da yok, hatalar tespit edilip
düzeltiliyor. Örneğin; eskiden okumayı söken
çocuğa kırmızı kurdele takılır ya da sınıfta
ağaç yapılır, elmalar kırmızıya boyanırdı.
Henüz okuyamamış çocuk ifşa edilmiş
olurdu, arkadaşlarından ayrılırdı. Bu da
rencide edici bir uygulamaydı, artık bu tür
uygulamalar yok. Benzer kaygılar nedeniyle
belli bir günde, abartılı okuma bayramları da
yapılmıyor artık.

“KADINLARIN OLDUĞU
YERDE SUKUNET VAR”

İsmet İnönü İlkokulu Müdiresi Nebahat Korkut.

n Okullardaki farklar olanaklarla mı
ilgili? Velilerin bu yönde eleştirileri var
biliyorsunuz.
Elbette, maddi olanaklardan ziyade
sanırım yaklaşımla da ilgili. Devlet tüm
olanaklarını kullanıyor; kira vermiyoruz, su,
elektrik, doğalgaz ödemiyoruz, öğretmen
maaşları ödeniyor. Geriye ufak tefek
ihtiyaçlar kalıyor, ama velinin tepkisi sert
olabiliyor. Ancak başka semtte bir okula
bakıyorsunuz, tüm ihtiyaçlarını karşılamış,
burada veli farkı çıkıyor ortaya. Biz de
sponsor arayışına giriyoruz.

“ARTIK ÖĞRENCİYİ RENCİDE
EDİCİ YAKLAŞIM YOK”
n Mesleğinizde 38. yılınızı
tamamlamışsınız. Eski-yeni kıyaslaması
yaparsak neler söylemek istersiniz?
Eskiden 50-60 öğrencimiz olurdu ama
okuma yazmaya daha kolay geçiliyordu.
Şimdi veliler okumayı daha erken istiyorlar,

n Sizden önce öğretmenler odasına
uğradık. Okula huzur getirmişsiniz. Bu
anlamda kadın idareci olmanın sağladığı
fayda nedir?
Kadınların olduğu yerde sükunet var.
Bu odaya kavga etmek için bile giren olsa,
mutlaka oturmasını rica ederim. Cümlesini
hiç kesmeden sonuna kadar sabır ve
ilgiyle dinlerim. Zaten hiddetle gelenin
bile anlatacağı dert üç dakikayı geçmiyor.
Dinlemesini bilmek gerekiyor. Çözümsüzlük
çok kötü bir şey. Öğretmenlerim kısacık
bir şey aktaracak olsa bile mutlaka, ayakta
kalmayın öğretmenim buyurun oturun,
derim.

“ESKİDEN TUVALETLER
DIŞARIDAYDI”
n Öğretmenler odasında öğretmenlerle
söyleşirken okulun en eski öğretmeni
Hüseyin Bedri Işık’a rastladık ve okulun
dünü ve bugününü değerlendirmesini
istedik.
23 yıldır İsmet İnönü İlkokulu’nda sınıf
öğretmenliği yapıyorum. Okulun eski halinin
bir köy okulundan farkı yoktu; tuvaletleri
bile dışarıdaydı. Fiziki koşulları çok kötüydü,
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yolu yoktu. Bir keresinde
sınıfın tavanı çöktü, yürürken
katlar sallanıyordu. Tüm
olumsuzluklara karşın
çok sıcak bir ortamımız
vardı. Eskiden öğrenciler
ve veliler öğretmene karşı
daha saygılıydı. Teknolojik
olanaklar şimdi daha iyi,
rehberlik servisimiz çok iyi
çalışıyor. Sekiz on yıl okulun
ses sistemi olmadığı için
kendi kaset çalarımı getirdim.
İstiklal Marşı okunacağı
ya da 23 Nisan kutlamaları
yapılacağı zaman kullanırdık.

okulumuz yıkılıp yeniden yapıldı.

n Okulunuzdaki değişim

ne zaman başladı?
Kimsenin gelmek
istemediği okulumuza bir gün İlknur
Yeşilmen müdürümüz atandı, onunla
birlikte dönüşüm başladı. İlk işi kadın erkek
tuvaletlerini ayırmak oldu, ki açıkçası

hepimiz rahatladık. Okulumuza duvar örüldü
ve kapısı takıldı; düşünün ki bahçemiz bile
yoktu. Bütün bunlar sponsorlar sayesinde
yapıldı. 2013 döneminde de o dönemki
müdürümüz Kürşad Kültür’ün girişimleriyle

İsmet İnönü İlkokulu'nu ziyaret eden isimlerden biri de Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç oldu.

n Yakında emekli
oluyormuşsunuz, bugün
itibariyle okulunuz nasıl?
Okula severek geliyorum.
Her zaman mesleğimi
severek yaptım, zor koşullara
dayanmak için işinizi zaten aşkla
yapmalısınız. Ancak kastettiğim
şey şu; okulumuzda huzur
ortamı sağlandı. Nebahat hanım
okulumuza müdür olarak atandı
ve biz huzurumuza kavuştuk.
Bir öğretmen için çalışma
ortamı, idareyle ilişkileri çok
önemlidir. Dönem önemli değil
ama geçmişte çoğu öğretmen
arkadaşımıza burada baskı
uygulandı ve huzursuzluk
hakimdi. Şimdi, Nebahat hanımla saygı ve
sevgi çerçevesinde, gayet güzel çalışıyoruz.
Öğretmen arkadaşlarımız arı gibi
çalışıyorlar.
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Gülsuyu Muhtarı Necdet Tümer:

“ÇİLESİNİ ÇEKTİK, ARTIK
SEFASINI SÜRECEĞİZ”
K

öyden kente göçlerin başladığı
dönemlerde, taşı toprağı altın diyerek
Anadolu’dan çıkıp, İstanbul’a gelen,
özellikle 1950’li yılların başında birer
ikişer, tek göz evler yaparak yerleşen vatandaşlar
tarafından kurulan Gülsuyu Mahallesi, bugün 15
bine dayanan nüfusuyla 40 yıllık imar sorununun
çözüme kavuşmasından memnun.
48 yıldır mahallede yaşayan ve 2 dönemdir
Gülsuyu muhtarlığı yapan Necdet Tümer ile
mahalleyi, kentsel dönüşümü ve beklentilerini
konuştuk. 40 yıldır kangren haline dönüşen ancak
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın çabasıyla
tapularına son bir adım kalan Tümer; “Çilesini
çektik, artık sefasını süreceğiz’’ diyor.

MAHALLE HALKI BİRBİRİNİ
SAYAR, DERDİYLE DERTLENİR

Mahall

arları
ht

in Mu
n
e

konuşuyor

n Kendinizden bahseder misiniz? Nerelisiniz?
Kaç yıldır Gülsuyu’ndasınız? Kaç yıldır muhtarlık
yapıyorsunuz?
1960 Bayburt doğumluyum, evliyim iki kızım, bir
oğlum var birde dünya tatlısı torunum var. 1970 den
beri Gülsuyu’nda yaşıyorum. İki dönemdir muhtarlık
yapıyorum. 2009’da başladığım muhtarlık görevini
2014’te oyların çoğunluğunu alarak ikinci döneme
taşıdım . İnsan ve memleket ayrımı yapmadım,
mahallemi kurum ve kuruluşlarda en iyi şekilde
temsil etmeye çalıştım. Yapılan yardımları ihtiyaç
sahiplerine ulaştırmaya özen gösterdim.
n Gülsuyu’nu anlatır mısınız? Kaç yılında
kuruldu? Yerleşim hangi yıllarda oldu?
Gülsuyu Mahallesi tam bir Anadolu yaşantısıyla
ve kültürüyle birbirini sayan, birbirinin derdine
neşesine ortak olan bir mahalledir. Gülsuyu
Karadeniz bölgesi ağırlıklıdır. Giresun, Sinop,
Samsun ve Erzincan nüfusu ağırlıklı bir mahalle.
Gülsuyu mahallesi 1950 ve 1955 yıllarında taş ocağı
çıkartılan bir alandı. Buraya ilk yerleşen Mustafa
Yalçın, önce kendisine bir kulübe olarak yapmış,
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1956’larda eve dönüştürmüş. Yine bu yıllarda
Dursun Bakkal, Sütçü Fatma, Ayakkabıcı
Kemal, Seyfettin Akarsu, Şiho Parlak ve
Turan Kazan’lar gelmiş ve sonrasında
yerleşim çoğalmaya başlamıştır.

“RÜYAYDI GERÇEK OLDU”

n Mahallenin çözüm bekleyen temel
sorunları neler?
n Mahallemizin en temel sorunu imar
ve planlarının uygulamaya geçmesiydi.
Planlar onaylandı. Askı sürecinden sonra
itirazlar değerlendirilecek. Tapuların nasıl
ve hangi şartlarda verileceğini Ali Başkan’la
görüşecek hep birlikte planlayacağız.
Bizim ulaşım sorunumuz var. Gülsuyu
Metro istasyonu bize hitap etmiyor.
Gülsuyu köprüsünden bir giriş verilse bu
sorun hallolacak. Bu konuda Büyükşehir
Belediyesi’ne başvuru yaptık. Yine Gülsuyu
İlk Öğretim Okulu’nun altında bulunan
820 m 2 alanın kapalı spor salonu olması
için başvuru yaptım onay bekliyorum.
Mahallemizin okul, park ve sağlık binasına
ihtiyacı var. Yeni planlar çerçevesinde olacak
dönüşümle beraber bunlar da mahallemizde
yapılacak.
n Yıllardır beklenen kentsel dönüşümde
büyük yol kat edildi. Planlama kısmında
sona gelindi. Neler söylemek istersiniz?
Evet, planlarda son aşamaya gelinindi,
bir rüyaydı ve bunu gerçekleştirdik. Benim
dönemimde olması bir gurur ve heyecan
verdi. Bu başarı burada yaşayan herkesin.
Mahalle heyetinin, Maltepe Belediyesinin,Ali
Başkanımızın, ilçe başkanlarının, meclis
üyelerinin, Büyükşehir Belediyesinin… Bu
süreçte atılan en önemli adımlardan birisi
mahallemizde Ali Kılıç tarafından açılışı
yapılan planlama ofisidir. İlk günden bu yana
bu ofiste mahalle sakinlerini bilgilendiren
görevlilere de teşekkür ediyorum. Biz bu
günlere sayısız toplantılar yaparak geldik.
Bazen kavga ettik, bazen küstük, bazen
aç kaldık, bazen üşüdük ama bunları hep
Gülsuyu ve Gülensu Mahallesinin geleceği
için yaptık. Kimse bizlere alın sizin imarınız,
planlarınız demedi. Önceki dönemlerde ranta
dönük planlar hazırlayıp bizlere dayatmak
istediler. Mahalle halkının birliği sayesinde
elimizin tersiyle ittik. Birlik olduğumuz için
bugünlere gelindi. Planlarımız ve İmarımız
hayırlı olsun.
n Bu süreçten bahseder misiniz? Bu
günlere nasıl gelindi?
Dediğim gibi bu günlere kolay gelinmedi.
Onlarca toplantılar yapıldı, tartışmalar oldu.

Muhtar Tümer sık sık esnafı ziyaret edip sorunlarını dinliyor.

Toplantılarda notlar tutuldu ve vatandaşların
istekleri not edildi. Maltepe Belediyesi
ile ortak toplantılar yaptık. Tıkandığımız
yerlerde belediye ve siyasi partilerden
yardım talep ettik. Avukatlarla görüştük.
Üniversite hocalarından fikirler aldık.
Velhasıl çok yorulduk ama tatlı yorgunlukla
bugünlere geldik.

ALİ BAŞKAN SÖZ VERDİ,
GÜVENİYORUZ”

Bundan sonraki sürece ilişkin
beklentileriniz nelerdir?
Evet, planlama sürecini büyük
uğraşlarla onaylandı. Bu merdivenin
birinci ayağıydı şimdi hak sahipliği
dönüşüm çalışmalarımız olacak. Mahalle
olarak bizim bir arzumuz,
kimsenin mağdur olmadığı,
kimsenin Gülsuyu’ndan
NÜFUSU: 15 BİN 461
gönderilmediği, tapuları
YÜZÖLÇÜMÜ: 0.9 KİLOMETREKARE
alırken rayiç bedellerinin
MAHALLEDE;
ve taksit oranlarının
1 İLK ÖĞRETİM OKULU,
uygun olması, tapusu
1 AİLE SAĞLIK MERKEZİ,
olmayan hak sahiplerinin
7 DİNİ TESİS,
mağdur edilmediği bir
5 ADET PARK VE TOPLAMDA 2 BİN 941
dönüşümden yana. Ali
METREKARE YEŞİL ALAN,
Başkan’ın mahallemize bir
MALTEPE BELEDİYESİ PROF. DR.
sözü vardı ‘’kimse yerinden
TÜRKAN SAYLAN KÜLTÜR
olmayacak ve kimse
MERKEZİ,
mağdur edilmeyecek’’ dedi.
MALTEPE BELEDİYESİ TARAFINDAN
Biz kendisine güveniyoruz.

GÜLSUYU KÜNYESİ

n Maltepe
Belediyesi’nin bu
süreçteki katkısı için
neler söylersiniz ?
Başkan Ali
Kılıç ve Maltepe
Belediyesinin bütün
kurumları GülsuyuGülensu Mahalleleri
için bütün kapılarını
açtı ve imkânlarını
sonuna kadar sundu.
Ali Kılıç ve ekibine
teşekkür ediyorum.
Kentsel Dönüşüm
YAPILAN GÜLSUYU STADYUMU HİZMETE
Ofisi bu anlamda çok
n Mahalle halkına bir
AÇILMIŞ, YİNE BELEDİYE TARAFINDAN
iyi oldu.
mesajınız var mı?
Vatandaşların
BİR KREŞ VE BİR SAĞLIK MERKEZİ’NİN
Benim çile çekmiş,
hemen kapısının
YANI SIRA YENİ CEMEVİ DE HİZMETE
benim
kahır çekmiş
önünde gidip
AÇILACAK.
Gülsuyulu abilerimden
danışabildikleri,
ve ablalarımdan
yetkili kişilerle
isteğim
yerlerine
bu süreçte sahip
muhatap olarak bilgi alabildikleri bir
çıkmaları.
Bizler
mahallemizi
dişimizle
ofis oldu. Başkan ayrıca ilk günden bu
tırnağımızla bugünlere getirdik. Yerlerini
yana süreci açık ve şeffaf bir şekilde
satmak isteyenler sakın ha satmasın,
bizlerle paylaştı. Kapalı kapılar ardında
mahallemizde dolaşmaya başlayan
değil bizzat mahallede, danışma
kurullarında, toplantılardan halkın talepleri çantacılara kulak verilmesin, inanılmasın.
Bu temenniyle Gülsuyu halkına minnet ve
doğrultusunda atıldı bütün adımlar.
şükranlarımı sunuyorum. Bir dönem daha
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki
Gülsuyu halkına hizmet etmek istiyorum.
süreç için de güvenimiz tam.
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Türk sineması ve dizi dünyasının parlayan
oyuncusu, yeni yönetmeni Onur Saylak:

N
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ÜRETMEKT
B

“Bir süredir şöyle bir şey düşünüyorum.
Artık üretmekten başka çare yok. Direnme, karşı koyma değil ama
varoluş biçimi. Yaşama biçimi olarak yapılacak şey üretmek.”

u sözler, sinemamızın güçlü
oyuncularından ve çiçeği burnunda
yönetmenlerinden Onur Saylak’a
ait. Şu an yeni başlayan “Çarpışma”
dizisinde acımasız ve merhametsiz Veli Cevher
adındaki kötü adamı canlandıran Saylak’ın
sinema dünyasına, yapmak istediklerine ve
“Daha “ filminin sert ama gerçekçi yolculuğuna
dair kendisiyle keyifli ve düşündürücü bir
röportaj gerçekleştirdik

hissedersin. Yani iyi yazılıp, iyi oynandı ve iyi
çekildiyse… Çünkü sinema dediğiniz şey pek çok
parametreden oluşuyor. Yani senaryon iyidir,
yönetmen kötüdür; yönetmen iyidir senaryo
kötüdür; ikisi iyidir, oyuncu kötüdür; hepsi iyidir
kurgucu kötüdür. Yani bin bir parametrenin aynı
hizada sıralanması gerekiyor. Sonbahar’da bu iyi
çalıştı, iyi denk geldi.

n Sonbahar filminizde son derece sade bir
oyunculuk gördük. Bir filmin başarılı olmasının
dışında aynı zamanda sade olmasının formülü
nedir?
Sonbahar özelinde bakarsan rol öyle bir rol
zaten. Rol konuşmayan, 10 yıl F tipi cezaevinde
kalmış, realiteye uygun bir rol. Rolden kaynaklı
bir durum var. İyi yapılan her şeyde bu duyguyu

n Örnek aldığınız oyuncular var mı?
Siz kendinizi nasıl bir oyuncu olarak
görüyorsunuz?
Mesela Daniel Day-Lewis, Garry Oldman,
John Malkovich’i çok beğenirim. Fırat Tanış’ı
çok beğenirim, Haluk Bilginer’e bayılırım. Şener
Şen’i çok severim, Nadir Sarıbacak’a bayılırım,

“SİNEMADA
ANLAMLANDIRMAK ÖNEMLİ”

Okan Yalabık ve Serkan Keskin’i çokseverim.
Ahmet Mümtaz şahanedir. Yani bunun gibi pek
çok sayabilirsin. Erkek oyuncu saydım bu arada.
Kadın oyunculardan gideyim, Meryl Streep’e kim
hayır der? Cate Blanchett’e kim hayır der? Marion
Cotillard keza. İşini iyi yapan iyi bir performans,
birine özenmek değil, iyi bir performans sende
bir ilham kaynağı yaratır. Nedir? Mesela rolü
nereden yakaladığını çözmeye çalışırım.
Hareket anı geldiğinde onun düşünsel tabanını
anlamaya çalışırım ben. Yani neyi anlamış ki
neyi anlamlandırıyor? Benim rol biçimim böyle.
Hareket bende en son gelir.

“ÜNİVERSİTEDE
BİR DEFTERİM VARDI…”
n Geçmişiniz de bu hususta önemli tabi…
Evet. Bakın, okurken benim bir defterim
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vardı. Çünkü Bilkent biraz uzaktı. Ankara’nın
merkezine o zamanlar ve Güvenpark’tan
dolmuşlarla gidiliyor. Ben oradaki pek çok
insanın görsel halini deftere yazardım. Yani
şöyle notlarım var… Güvenpark’taki yaşlı
adamın uyuyuşunu unutma, işte bilmem
aşıkların birbirlerine bakışını unutma. Çünkü
benim bilmediğim bir duygu, görmediğim bir
an, bilmediğim bir yaş grubu ile ilgili bir şeyi
tanımlayabiliyorsam sahne üzerinde en azından
o geliyor aklıma. Aaa diyordum, şöyle uyuyordu.
n Maltepe’ye daha önce gelir miydiniz ?
Yok. havaalanına giderken geçtiğimiz bir
yerdi ya da set anlamında çalışma için ara ara
uğradığımız bir yerdi. Setler Anadolu Yakası’na
daha çok geliyor. Çünkü çalışma imkânı daha
rahat. Avrupa tarafının karmaşası yok burada
en azından. O yüzden yavaş yavaş bu tarafa
kayıyor herkes.

“TSKM’DE ÇOK GÜZEL
ETKİNLİKLER OLMUŞ”
n Son yıllarda özellikle Maltepe
Belediyesi’nin kültür-sanat etkinliklerine
gösterdiği özeni ve verdiği önemi nasıl
değerlendiriyorsunuz?
İstanbul’u düşünürken bence bütün
belediyeler kültür sanat etkinliklerini baz alarak
ilerleseler diyorum. Zaten buranın nüfusu
500 bini aşmış, adeta bir şehir gibi. Kadıköy,
Maltepe gibi yerlerde zaten seyirci potansiyeli
muhakkak vardır. Seyirci bulmak gibi bir dert
olmaz. Bu anlamda yerel yönetimlerin bu alana
desteği oldukça önemli. Bir süredir şöyle bir şey
düşünüyorum. Artık üretmekten başka çare
yok. Direnme, karşı koyma değil ama varoluş
biçimi. Yaşama biçimi olarak yapılacak şey
üretmek.

SABAHATTİN ALİ’NİN ÖLÜMSÜZ
ESERİ SİNEMAYA UYARLANIYOR
n Kürk Mantolu Madonna’yı soracağım.
Böyle bir çalışma var mı?
Var, çalışıyoruz. Hazırlık süreci uzun olacak
onun. Umut ediyorum, eğer becerebilirsek
seneye kışa sete çıkmayı planlıyoruz ama
çıkamazsak bir sonraki sene çıkmayı
planlıyoruz. Çünkü hazırlığının uzun olmasının
yanı sıra bir defa dönem 1922-1923 ve Berlin,
Türkiye de değil. O yüzden yapı biraz büyük.
Gereken özeni de vermek istiyoruz, istediğimize
yakın bir şeyin olması için. Yani 1-1.5 sene rahat
hazırlığı sürer onun. Konjonktürel, günümüz
medyası veya magaziniyle ilgili bir çalışma değil
bu. Film, Ay Yapım’ın bir seçimi.
Böyle bir film yapmak istiyor ve bunun da
yönetmen olarak teklifi bana geliyor.
n Daha filminin gösteriminden çıktık az

Onur Saylak
TSKM'de
düzenlenen
panele katıldı.

önce. Sonbahar’dan Daha’ya ulaşan süreci
paylaşır mısınız?
Sonbahar benim ilk filmim. Hayatın
da devam etmesi gerekiyordu, on üç yıl
üniversitelerdeydim. Para da kazanmam
gerekiyordu, bunun için de bazı güzide dizilerde
rol aldım. Fakat sonra çok sıkıldım, çok uzun
sürelerden. Sonra bir gün bir üretme dürtüsü
geldi. Bunu da tek başına yapma dedim,
kendime, Hakan’ı (Günday) aradım. Gel, bir kısa
film deneyelim, dedim. Olmazsa, yapamadık
deriz, dedim. Orman isimli bir kısa film çektik.
Suriyeli bir göçmenin İstanbul’daki bir gününü
konu alıyor. Sonra o film dünya turuna çıktı,
ödüller aldı. Bize bir hava geldi, Hakan “Daha”yı
yapar mısın dedi? Hakan’a dedim ki; kitap 500
sayfa, buradan beş değil, on film çıkar. Biz de
ana karakterleri tutup, yapıyı bozup, sinemaya
uygun hale getirmeye çalıştık. Serüveni çok
güzel gitti, özellikle dünya festivallerinde yer aldı,
Fransa’da gösterime girdi, ABD ve İngiltere’ye
satışı yapıldı. O yüzden bir ilk film olarak
memnunuz.

“O KONUYLA İLGİLİ BİRKAÇ
FİLM DAHA YAPACAĞIM”
n Filmin sert olduğu eleştirileri karşısında
ne diyeceksiniz?
Bu yönde eleştiriler var. Mesela Avrupa’da
bir gösterim esnasında Avusturyalı bir izleyici
filmin sert olduğunu söyleyince, neresi sert diye
sordum? “Baba çocuğuna tokat atıyor” dedi.
Benim ülkemde kıyıya çocuk cesedi vuruyor,
bundan daha sert değil film; 3 milyon göçmen
var ülkemde ve sorunları var, bundan daha sert
değil. Bu bir kurgu, oysa gerçekler çok daha
sert. Bunu bana soranlar, bu durumu yaratanlar.
Avrupa ve Amerika için söylüyorum. Sonucunu
soruyorsunuz, gelin, sebeplerini konuşalım,
dedik. Dünyada üretilen silahların yüzde ellisini
Arap yarımadası satın alıyor. Göçmenlerin
yüzde altmışı Arap. Denklem bu kadar basit.

Avrupa’da sadece entegrasyon filmleri çekildi.
Kongo’dan Afrika kökenli bir insan Belçika’ya
gelirse buraya nasıl adapte olacak, biz nasıl
çözeriz. Kongo neresi? Kongo, Belçika’nın
kurduğu Kongo Limited Şirketi ve zaman içinde
Kongo’ya dönüşmüş. Madenleri çıkarmak için
yedi milyon Kongoluyu öldürüyorlar. Bu açıdan
bakınca film hiç sert değil.

Onur Saylak kimdir
?
12 Eylül 1982 doğuml
u oyuncu, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi
Fizik Bölümü’nde
eğitim gördü. Ünive
rsiteden ayrılarak
şansını tamamen far
klı bir alan olan
Ankara Üniversites
i Siyasal Bilgiler
Fakültesi Kamu Yöne
timi Bölümü’nde
denedi. Bu arada ün
iversitenin tiyatro
kulübüne katılarak
oyun
(İletişim Fakültesi Tiy culuğa başladı
atro Topluluğu).
Amatör tiyatro oyun
larında yer aldı.
Bundan sonra haya
tının geri kalanını
aktör olarak sürdür
meye karar verdi ve
Bilkent Üniversites
i Tiyatro Bölümü’nü
kazandı. Hemen ka
bul
tamamen oyunculuğ gördü ve kendini
a odakladı. Bilkent
Üniversitesi’nde eğ
itim
boyunca Getto ve Na gördüğü süre
zım Hikmet’in Her
Şeye Rağmen adlı oy
unu da dahil birkaç
tiyatro oyununda ye
r aldı.
Hisarbuselik dizisind
e Çetin isimli
karakteri canlandırd
ı. Kod Adı dizisiyle
izleyici kitlesini geniş
letti. Ayrıca TED
Koleji’nde tiyatro yö
netmeni olarak da
çalıştı. Sesinin şark
ı sö
olmasından dolayı ün ylemeye uygun
iversite korosunda
yer aldı ve müzikal
tiyatro ile ilgilendi
(Biedermann ve Ku
ndak
oyunları için şarkı sö çılar). Bazı tiyatro
zleri yazdı. TRT
2 televizyonunda Ha
di Gidelim (2003)
isimli 13 bölümlük
bir gençlik programı
sundu. Asi dizisinde
Ziya isimli karakteri
canlandırdı. Sinem
a dünyasına da 6
Haziran 2008 tarihi
nde
Festivali kapsamınd 15. Altın Koza Film
a ilk kez gösterime
giren ve aynı zamand
a en iyi film ödülünü
kazanan Sonbahar
adlı sinema filmiyle
adım attı.
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SÖZ

SIRASI MALTEPE ESNAFI’NDA
50 yıllık iki can yoldaşı berber Mustafa Turna ve Feyyaz Gündoğan:

“TAHTA ÜSTÜNDE SAÇINI KESTİĞİMİZ
ÇOCUKLAR ŞİMDİ DEDE OLDU”

M

altepe minibüs yolundan Kadıköy
istikametine giderken Küçükyalı
tren istasyonunu geçer geçmez
Maltepe’nin en küçük, en
şirin ve en eski esnaflarının dükkanlarını
mutlaka görmüşşünüzdür.Maltepe Forum
olarak 6 metrekarelik bir dükkandaki 50
yıllık iki can yoldaşı berber Mustafa Turna
ve Feyyaz Gündoğan’ı ziyaret ettik. 1952’de
berber olarak inşa edilen dükkanda çıraklık
yapan Feyyaz Gündoğan 1964’te patronundan
dükkanı devralmış. Berber dükkanının adı
yok. Mahallede 20 yaşındaki gençten, 70
yaşındakine kadar herkes onları tanıyor. Kimi
hal hatır soruyor, kimi çocuğunun düğününe
davet ediyor. Mustafa Turna “Bizi yeni nesil
kuaförlerle karıştırmayın, onların bugün
model diye yaptıklarını biz çıraklığımızda bile
yapmazdık” diye sitem ederken, Feyyaz usta
ise “tahtanın üstüne oturtup traş ettiğimiz
çocuklar şimdi dede oldu” diyor.

MUSTAFA TURNA: “DOĞMA
BÜYÜME MALTEPELİYİM”
Çok eski bir Maltepelisiniz. Sizi biraz
tanıyabilir miyiz?
Doğma büyüme Maltepeliyim. Benim
3 tane çocuğum, üç torunum var. Aslen
Rizeliyim. Ama oraları hiç bilmem. Maltepe’nin
eski halini en iyi bilenlerdeniz.
Buralar eskiden sahil kasabasıydı. O
zaman Taksim’den, Şişli’den gelen yazlıkçı
müşterilerimiz vardı. Öğlenleri bir saat
dükkanı kapatırdık, mayoları giyer, tin tin tin
denize giderdik. Herkes özgürce tatil yapar
denize girer ada kimliksiz bir İstanbul var.
n Kaç yılında açtınız bu dükkanı?

1964’den beri var burası ama daha
evvelden de berberdi. 1952’de yapıldı bina.
1967’den beri Feyyaz usta ile beraberiz.

Dükkanın 66, bizim 50 yıllık geçmişimiz
var. 50 yıldan fazla bir geçmişten
bahsediyorsunuz.
n Bu dükkan bugünlere nasıl geldi?
Dile kolay onca yılı devirmişiz. Bizim
ustalarımız işinin ehli insanlardı. Bir de çok
küçük yaşta öğrendik bu mesleği. Para
kazanmak zorunda olduğumuz bir işten öte
bizim hayatımızın ta kendisiydi berberlik.
Bir de eski insanlar da saygı, sevgi, vefa ön
plandaydı. İlk tıraşına başladığımız insanlar
emekli oldu, hala hayatta olup gelenler var.
Bazıları vefat etti, bazıları semt değiştirdi.
Ama bizim kurduğumuz dostluklar sayesinde
burada olanlar hala gelirler yanımıza.
n Mesleğinizin bugününe baktığınızda ne

görüyor sunuz?
Bizim neslimiz tükeniyor, biz berberiz.
Yeni nesil, kuaför. Mesela biz meslekte 60 yılı
devirdik. Şimdiki gençler gibi kuaför değiliz,
Onların kestiği saçları biz çıraklığımızda bile
yapmadık. Biz ayrı kategoriyiz, sanatkârız biz.
Sayımız çok azaldı. Burada bir arkadaşımız
vardı, o da yeni bıraktı. Bizler de gidince zaten
kalmayacak.
n Yeni nesil için onlar kuaför dediniz…

Onlar bizden çok biliyorlar. Kendi
evlatlarımız bile, boş verin sizin
jenerasyonunuz yok artık diyorlar. Bu işi
sadece para kazandığın bir meslek olarak
görürsen duygusuzlaşabiliyorsun. Galiba
yeni yetişen nesillerin eksikliği bundan
kaynaklanıyor.
n Eskilere ait neler

hatırlıyorsunuz? Var mıdır güzel
bir anınız?
Maltepe’de İsmet
İnönü’nün köşkünün

inşaatını benim babam yaptı. Babam inşaat
yaparken ben de yemek götürüyordum.
Hasbel kader 50’li yıllarda İsmet Paşayla
denize girmiş ender insanlardan biriyim.
İsmet Paşa’nın meşhur denize çivileme
atlama fotoğrafı vardı. O gün bende orada
yanındaydım.
n Belediye çalışmalarını nasıl

değerlendiriyorsunuz?
Belediyelerimiz çalışıyor. Geçen dönem
de memnundum, Ali Başkan’dan da
memnunum. Ama ne yaparsan yap, insanlara
yaranamıyorsun. Allah bu insanlara akıl, fikir
versin, ne diyeyim. Bir tane oyumuz var, onu
atıyoruz.
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Ekonomik krize çare bulamıyorsanız, moralinizi düzeltin;

HADİ ŞIMARTIN KENDİNİZİ!
Z
eynep Özer, 24 yıllık evli,
iki çocuk annesi, başarılı
bir güzellik uzmanı. 21
yaşındaki oğlu denizcilik
okuyor, on sekiz yaşındaki
kızı üniversiteye hazırlanıyor.
Eskiden beri gönlünde yatan
meslek olmasına rağmen,
eşi pek sıcak bakmamış ilk
zamanlar. Son yıllarda güzellik
salonların hak ettiği noktaya
gelince iki yıl eğitim almış ve
kendi salonunu açmış. Eşi ve
çocuklarına adanmış hayatında,
sekiz yıldır kendini kadınları
güzelleştirmeye de adamış.

n Güzellik salonlarında her
şey yolunda görünüyor, krizden
etkilenmediniz mi?
Hissedilecek kadar
etkilenmedik. İnsanların, özellikle
kadınların morale ihtiyaçları var.
Moral olarak çöken bir kadının
kendine bile faydası olmaz. Buraya
aynı zamanda psikolojilerini de
düzeltmek için geliyorlar. Kendi
ruh halleri iyi olacak ki; eşlerine,
çocuklarına faydası olsun. Yani
ekonomik krizde bile kadınlar
kendilerine yatırım yaparlar.
n Kadınlar güzelliğe neden bu
kadar düşkün?
Bakımlı olmak ferah, iyi
hissettiriyor. Buraya, kendilerini
şımartmaya geliyorlar. Bir de
kadın gözü estetik olan, güzel olan
şeyleri daha çok seviyor.
n Erkeklerde durum nasıl?

Son yıllarda onlar da
kendilerine güzellik ve bakım
için zaman ayırmayı önemsiyor.
Erkeklerde durum güzellikten
ziyade kişisel bakım tabi.

CİLT BAKIMINDAN
KALICI OJEYE…
n Sırf kadınların olduğu bir
sektör nasıl?
Kadınlarla olmak çok keyifli.

geliyor. İnsanlar neden bu kadar
birbirine benzedi, güzellik bu mu
gerçekten?
Güzellik ayrı bir şey herkesin
aynı şeye benzemesi başka bir
şey. İnsanlarda özenti var, onda
var, bende de olsun, diyorlar.
Daha doğal yöntemler, küçük
dokunuşlarla güzelliğinizi
ortaya çıkarabilirsiniz. Anlık
güzelleşmelerin sonu kötüdür.
Doğallıktan uzaklaştık.

n Maltepe’de kadın esnaf
olmak zor mu?
açtıktan
Aksine çok keyifli. Esnaf
sonra ilçe dışından komşularım çok iyidir. Maltepe’nin
Hemcinslerimi
takip edip gelen çok oldu.
seviyorum. Kadın
insanı çok iyidir zaten, Maltepe
erkek olarak ayırmıyorum, insanı Avrupa yakasından, Pendik’ten,
halkından kimseye zarar gelmez.
Çekmeköy’den çok müşterim
severim. Saygı duyduğum insanı
var. Maltepeli hanımlar kızmasın
severim. Bugüne kadar da hep
“BİR KADIN İSTESİN,
güzel insanlar denk geldi, tatsız bir ama çok az sayıda kendi ilçemden
YAPAMAYACAĞI ŞEY
müşterim var. Sanırım harcama
durumla karşılaşmadım.
YOKTUR”
önceliklerinde güzellik pek yer
n Maltepe’yi nasıl
n Salonda neler var? Kadınlar almıyor ya da yapılan işlemleri
buluyorsunuz?
çok yüksek ücretli düşünüyor da
en çok ne için geliyorlar?
Maltepe’yi seviyorum,
olabilirler. Instagramdan takip
Cilt bakımı, lazer, zayıflama,
halkı sıcaktır. Rahat iletişim
el ve ayak bakımı, kalıcı oje, ağda, ederek karar verebilirler. Fikir
almaya gelebilirler, sohbet etmeye kurabilirsiniz, yardım severdir.
lifting, cilde vitamin yüklemesi,
Beşçeşmeler’i severim, akşam on
gelsinler, beklerim.
kaş şekillendirme, parafin gibi
birde bile inerim.
geniş yelpazede hizmet veriyoruz.
n Mesleğinizin sırrı ne?
Çoğu uzun işlemler olduğu için
n Maltepe Belediyesi ile
Her şeyden önce yetenek,
randevulu çalışıyoruz.
ilişkileriniz nasıl?
görsel hafıza ve parmaklar çok
Ali Başkan’dan çok
önemli.
n Müşteri profiliniz nasıl?
memnunuz. Zaten ruhsatı da onun
Maltepeli kadınlar güzelliğine
elinden aldım. Özellikle Ruhsat
n Son yıllarda güzellik
düşkün mü?
denilince akla hep aynı tip yüzler Müdürlüğü mükemmel çalışıyor.
Açıkçası instagram hesabımı
Başkanımız iyi ki gelmiş.
n Bir kadın girişimci olarak,
hayata tutunmaya çalışan
kadınlara ne söylemek istersiniz?
Her kadın aslında güçlüdür,
ama çoğu, içindeki cevheri
görmüyor. Kaderlerine razılar, bazı
şeyleri görmeyi reddediyorlar. Dar
çerçevenin içinde düşünemez,
üretemez insan. O dört duvarı
yıkıp, üretime katkıda bulunmalı,
gücünü hissetmeliler. Bir kadın
yeter ki istesin, yapamayacağı şey
yoktur.
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40 yıldır çözüm bekleyen Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük
mahallelerinin imar planları Ali Kılıç’ın göreve gelmesiyle birlikte 4.5
yıl içerisinde mahalle halkının lehine sonuçlandı. 1/1000’lik planların
da onaylanmasının ardından son aşamaya gelinen süreçte Maltepe
Belediyesi, mahalle halkına tapularını dağıtmaya hazırlanıyor.
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M

altepe Belediyesi’nin, 1/5000’lik
planların onaylanmasının
hemen ardından hızlı bir şekilde
hazırlayıp, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne gönderdiği 1/1000 ölçekli
planlar, İBB Meclisi’nde oy birliğiyle kabul
edilerek onaylandı. Belediyenin yaklaşık
4.5 senedir yoğun emekler, toplantılar ve
tartışmalar eşliğinde hazırladığı planların
onaylanmasının ardından, tapu verilmesinin
önündeki son engel de kalkmış oldu. Bu
kapsamda askıya çıkarılan planlar için
bir aylık itiraz süresi bulunuyor. Ardından
Maltepe Belediyesi, tapuları hak sahiplerine
dağıtmaya başlayacak.

YERİNDE DÖNÜŞÜM
DİYEREK YOLA ÇIKTI
Fikirtepe ve Tarlabaşı örneklerini veren
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Biz
Maltepelileri ranta ve modern sürgüne
mahkum etmeyeceğiz. Gülsuyu, Gülensu ve
Başıbüyük mahallelerinde yerinde dönüşüm
modeli ile Türkiye’ye örnek bir dönüşüm
süreci başlatacağız” diyerek yola çıktı.
Mahalle halkının büyük desteğini alan Kılıç,
en fazla 8 katlı binalara müsaade edileceğini
de vurgulayarak “Biz burada kurulan 4050 yıllık mahalle kültürünün yüksek katlı
gökdelenler ile yok olup gitmesine müsaade
etmeyeceğiz” dedi.   

NELER YAŞANDI?
Yıllardır çeşitli gerekçelerle çözüm
üretilemeyen ve mahalle halkının
mağduriyetine neden olan imar planları
için göreve gelir gelmez harekete geçen
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, mahalle
halkıyla, kentsel dönüşüm alanında
mahallede faaliyet yürüten dernek ve
sivil toplum kuruluşlarıyla ve muhtarlarla
toplantılar yaptı. Mahalle halkının talepleri
doğrultusunda en iyi planları hazırlayıp
onaylatacağının sözünü veren Kılıç ilk iş
olarak Gülsuyu ve Başıbüyük mahallelerinde
“Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisleri”
açtı. 3 mahallede toplamda 50 bin kişiyi
ilgilendiren sürece ilişkin vatandaşlar tüm
detayları bu ofislere giderek öğrenme imkanı
buldu. Yine bu ofislerde binlerce vatandaştan
tapu başvurusu alındı. Halkın talepleri
doğrultusunda ada bazlı yerinde dönüşümü
hedefleyen Maltepe Belediyesi, 1/1000’lik
planların hazırlanması için mahallenin ileri
gelenleri, muhtarlar, dernekler, STKlar,
şehir plancıları ve mühendislerden oluşan

Danışma Kurulu kurdu. Bu danışma
kurulunda hazırlanan planlar geniş katılımlı
bir toplantıyla binlerce mahalle sakininin
onayına sunuldu. Halkın onayını alan Kılıç,
1/1000’lik planları önce Maltepe Belediye
Meclisine getirerek oy birliği ile son imzayı
atmak üzere İBB’ye taşıdı. Hem 1/1000lik

hem de 1/5000lik planlar aylarca İBB’de
bekletilmesine rağmen geri adım atmayan
Kılıç, İBB’nin önceki Belediye Başkanı Kadir
Topbaş ve mevcut başkanı Mevlut Uysal ile
yaptığı görüşmeler sonucunda büyükşehir
belediye meclisinden oy birliği ile çıkmasının
önünü açtı.
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Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük
Halkı Değişime Hazır

İ

stanbul Maltepe’de, neredeyse 40 yıldır
yılan hikayesine dönen ve 3 mahallede
toplam 50 bine yakın insanın heyecanla
beklediği imar planlarında son imzanın
da atılmasıyla düğüm çözüldü. Maltepe
Belediyesi’nin mahalle halkına danışarak
hazırladığı, Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük
mahallelerinin 1/1000 ölçekli imar planları
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde
oy birliğiyle kabul edilirken, tapu önündeki
son engel de kalkmış oldu. Gelinen noktadan
memnun olan mahalle halkı, bir an önce
modern binalara kavuşmayı bekliyor.
Kimi 40 yıl önce memleketinden kalkıp iş
bulmak için İstanbul’a gelmiş ve Maltepe’de
kendisine bir hayat kurmuş, kimi ise bu
mahallelerde doğup büyümüş, evlenmiş, iş
sahibi olmuş. Maltepe Forum olarak bu 40
yıl beklenen müjdenin yorumunu onlara
bıraktık. Söz Gülsuyu, Gülensu, Başıbüyük
halkının:
koşullarda sürdürmek istiyoruz. Bunun
yanında bahsettiğim yol ve otopark gibi
mahallemizin pek çok sorunu çözüm
bulacaktır. O yüzden yaşanan gelişmelerden
memnunuz. Biz en başından beri gelişmeleri
takip ediyoruz. Maltepe Belediyesinin bu
konudaki çalışmaları çok önemli. Haklıya
hakkını teslim etmeliyiz. Doğru yapanın da
takdirini vermeliyiz. Dilerim bundan sonra
da sağlıklı bir süreç işler ve bizler de mağdur
olmadan daha güzel bir mahallede yaşamaya
devam ederiz.”
n İsmail

n Sevgi

Şahin

“2 çocuğum var. Eşim esnaf. 40 yıldır burada
yaşıyorum. Arsa tapumuz var. Kat tapusu
almak için çalışıyoruz. Biz burada bir hayat
kurduk. Ben hayatımdan, mahallemden,
komşuluk ilişkilerimizden çok memnunum.
Ancak otopark problemimiz, yol problemimiz
var. Burada kimsenin yerinden edilmeyeceği
söyleniyor. Yüksek katlı binalara da izin
verilmeyecek deniyor. Hayatımızı aynı

dönüştürmek istiyorum.
Başka komşularımızın başka kaygıları
var. Hakkaniyetle bu işlerin bir an önce
sonuçlanmasını bekliyoruz.”

Bulut

“20 yıldır evliyim, 40 yıldır Gülensu
mahallesinde yaşıyorum. Ben kendi evimi
kendim yenilemek istiyorum. Burada yılardır
bunun mücadelesi veriliyor. Bugüne kadar bir
sonuç alınamamıştı. Çeşitli nedenlerle bizleri
hep oyaladılar. Ali Kılıç bu konuda halka,
mahallemize daha yakın olduğu için çok
çaba sarfetti. Önceki dönemlere göre daha
çok özveri ile uğraştı. Burada olmasıgereken
oluyor. Sadece bundan sonraki süreçte
evlerin dönüşümüne dair kaygılarımız
var. Dediğim gibi ben kendi evimi kendim

n

Hamdi Dalgıç

“58 yaşındayım. 41 yıldır evliyim. 35 yıldır
Gülensu mahallesinde yaşıyorum. Kimya
fabrikasında çalıştım yıllarca. Ben çok
mutlu ve umutluyum. Mahallemiz gelişecek,
binalarımız güzelleşecek, sosyal ve yeşil
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alanlar artacak, sokaklarımız daha düzenli
olacak. Ali Başkanı sürekli sosyal medyadan
takip ediyorum. İlk günden beri çabaları
ve emeği çok büyük. Her zaman doğru
bilgilendirme yaptı.
Bugüne kadar kazasız belasız geldik.
Bundan sonrası için de umutluyum.”
n Nazlı

Dalgıç

“56 yaşındayım. 35 yıldır Gülensu
mahallesinde yaşıyorum. Biz çok çile
çektik. Yolumuz yoktu. Suyumuz yoktu.
Sırtımızda bidonlarla su taşıyorduk. Kendi
imkanlarımızla ve komşularımızla evlerimizi
yaptık. Mahallemizde bugüne kadar kendi
halimizde bir yaşam kurduk. Eminim
bundan sonra daha güzel olur. Güzel bir
mahallede yaşamak istiyoruz. Yeni binalar
yapmak, düzgün yollarda yürümek istiyoruz.
Umutluyuz. Bugün gelinen noktadan
memnunuz.”

n Mevlide

Bulut

“40 senedir buradayım. 6 çocuğum var. Ben
yıllardır süreci yakından takip ediyorum.
Hazırlanan planları inceledim. Biz yıllarca
buradaki mahalle halkıyla hakkımız
olanı almak için çok mücadele verdik.
Mahkemelere taşındı iş. Mahkeme sürecini
kazandık. 90’lı yıllarda arsa tapumuzu aldık.
İmarın çıkmasını bekliyorduk yıllardır. Şimdi
kat tapusu almak istiyoruz. Mahalle halkı
olarak biz çok mücadele verdik. Maltepe
Belediyesi de sağolsun yıllardır bunun için
uğraşıyor. Şimdi imar planları kabul edilmiş.
Mahallemiz için çok iyi oldu. Belediye
Başkanımız Ali Bey’e bu konuda bugüne
kadar güvendik. Bir yanlış adımını görmedik.
Bundan sonra da iyi olacağını düşünüyorum.”
n Zekine

Cingöz

“15 yıldır evliyim. Mahallemizde tekstil
üzerine bir dükkanım var. Orada çalışıyorum.
30 yıldır bu mahalledeyim. Yıllarca imar

konusu yılan hikayesine döndü. Bizler
de artık bir an önce sonuca ulaşmasını
bekliyoruz. Yıllardır evimize çivi dahi
çakamıyoruz. Bir an önce imar sorununun
çözülüp, dönüşümün başlamasını bekliyoruz.
Ama bugün çok iyi bir aşamaya gelindi.
Yıllardır verilen mücadelenin karşılığını
alacağımıza inanıyorum. Burada Ali Kılıç’ın
hakkını teslim etmek zorundayız. Bundan
önceki dönemlerde hep bizleri oyaladılar.
Günlerimiz yıllarımız beklemekle geçti.
Ancak 4 yıl önce Ali Kılıç’ın gelmesiyle birlikte
çok yol katedildi ve bu yıl sonuç alabildik.
Bundan sonrası içinde hakkımızda hayırlısı
neyse o olsun. Ben güzel şeyler olacağına
inanıyorum. “
n Fındık

Münüklü

“3 çocuğum var. 29 yıldır bu mahallede
yaşıyorum. Ben imar konusunda gelinen
bu noktadan çok memnunum. Allah nasip

ederse hiçbir sorun olmadan sonuna kadar
gider inşallah. Bu işleri bugünlere getirip,
çaba harcayan herkesten Allah razı olsun.”
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Kentsel dönüşümde bir ilk:

İnşaat sigortası
M

altepe Belediyesi, kentsel
dönüşümde de bir ilke imza
atmaya hazırlanıyor. Ekonomik
krizi ve inşaat sektörünün durumunu
dikkate alan belediye, Gülsuyu, Gülensu
ve Başıbüyük mahallelerinde dönüşüm
yapacak müteahhit firmalardan inşaat
bitirme sigortası alacak bir model
üzerinde çalışmaya başladı. Böylece,
Fikirtepe gibi yerlerde yaşanan
sıkıntıların buralarda yaşanmasının
önüne geçilmesi hedefleniyor.
İlçe genelinde halk toplantılarını
sürdüren Maltepe Belediye Başkanı Ali
Kılıç, Gülsuyu mahallesi sakinleriyle
yaptığı toplantıda, kentsel dönüşümle
ilgili iki büyük müjde verdi. Mahallelerde
Kentsel Dönüşüm Müzesi kurmayı
planladıklarını duyuran Başkan Kılıç,
“Bundan 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl sonra
büyüyecek evlatlarımız Gülsuyu,
Gülensu ve Başıbüyük’ün nerelerden
nerelere geldiğini görmesini istiyoruz.
Bu sebeple mahallelerimizde bir kentsel
dönüşüm müzesi planımız var. Bu

müzede mahallelerimizin dönüşümden
önceki hallerini ve dönüştükten sonraki
hallerini sergileyeceğiz. Bu sayede her
gelen yeni nesile bir bilinç aktaracağız”
diye konuştu.

İNŞAAT BİTİRME
SİGORTASI
40 yıllık sorunu 4 yılda çözdüklerini
vurgulayan ve asıl sorunların yeni
başlayacağını vurgulayan Kılıç,
mahalle halkını mağdur etmemek
için, Türkiye’de ilk kez denenecek
bir model üzerinde çalıştıklarının da
müjdesini verdi. Kılıç, şunları söyledi:
“Pek çok yerde halkımız, kentsel
dönüşüm süreçlerinde müteahhitlerin
mağduriyetini yaşıyor. Biz Maltepe’de
buna müsaade etmeyeceğiz. Bu
mahallelerimize girecek her bir
müteahhitten, tıpkı arabalardaki
kaskolar gibi inşaat bitirme sigortası
isteyeceğiz. Bu sigortayı bize vermeyen
hiçbir müteahhit mahallelerimize
giremeyecek. Böylelikle Gülsuyu,

Gülensu ve Başıbüyük’teki
vatandaşlarımızın, mağduriyet
yaşamasına engel olacağız. Bir
ekip kurduk bu modeli geliştirmek
için çalışıyor. Öngörüm o ki bunu
uygulayabileceğiz. Göreceksiniz biz bunu
uygulamaya koyunca, tüm Türkiye’deki
kentsel dönüşüm mağdurlarına da umut
olacağız” dedi.

“BU İŞİ BİRLİKTE
TAMAMLAYALIM”
Bir dönem daha göreve devam
edip, kentsel dönüşümde verdiği sözü
tamamlamak istediğini vurgulayan
Başkan Kılıç, “4 yıl önce ilk seçim
toplantıma Gülsuyu mahallesinde
başladım. O gün size bu işi çözeceğime
söz verdim. İlk 5 yılımızda planları
tamamladık. Eğer bana destek verir, güç
verirseniz, ikinci 5 yılımızda da kimseyi
mağdur etmeden kentsel dönüşümü
tamamlayıp sizlere verdiğim sözü yerine
getirmek istiyorum” dedi.
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Kılıçdaroğlu Kentsel
Dönüşüm Çalıştayına Katıldı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da katıldığı kentsel dönüşüm çalıştayında,
40 yıl sonra çözüme kavuşan Maltepe’nin Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde uygulanması planlanan
kentsel dönüşüm modelleri tartışıldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Halkımızla kenetlendik. İlk 5 yılımızda
imar planlarını tamamladık. İkinci 5 yılımızda dönüşümü yine halkımızla birlikte başaracağız” dedi.

K

entsel dönüşüm çalıştayına,
Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
Ankara Büyükşehir Belediyesi
eski Başkanı ve Sosyal Demokrat Halkçı
Parti (SHP) eski Genel Başkanı Murat
Karayalçın, Maltepe Belediye Başkanı
Ali Kılıç ve CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye
Başkan Yardımcıları, alanında uzman
akademisyenler ve şehir plancıları katıldı.
Çalıştayda, Maltepe’de 40 yıl sonra
çözüme kavuşan Başıbüyük, Gülsuyu ve
Gülensu mahallelerinin kentsel dönüşümü

için planlanan modeller ve iletişim
stratejileri tartışıldı. Karayalçın’ın, bölgede
yaşayan halkla birlikte gerçekleştirilecek
bir kentsel dönüşümün istenilen sonuçlara
ulaşabileceğini vurguladığı toplantıda,
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının
1989-1994 yılları arasında gerçekleştirdiği,
“Dikmen Vadisi” ve “Portakal Çiçeği”
projeleri de örnek gösterildi. CHP Genel
Başkanı, yapılan konuşmaları ilgiyle dinledi.

Planlar mahalle
halkıyla hazırlandı
Maltepe’de imar sorununun 40 yıldır

çıkmaza sürüklendiğini ifade eden Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç, “40 yıllık sorunu,
görev süremiz dolmadan 4 yılda çözdük.
Göreve geldiğim gün Gülsuyu, Gülensu ve
Başıbüyük mahallelerimize giderek orada
yaşayan on binlerce kişiye söz vermiştim.
Allah sözümüzü yerine getirmemizi
nasip etti. Bundan 4 yıl önce, yine sayın
Karayalçın ile bu mahallelerimizi ziyaret
ederek bu sorunu nasıl çözebileceğimizi
planlamıştık. İlk olarak mahallelerimizde,
kentsel dönüşüm ofisleri açarak ve burada
alanında uzman kişileri görevlendirerek
halkın doğru bilgi almasını sağladık. Yine
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“

Pek çok yerde halkımız,
kentsel dönüşüm süreçlerinde
müteahhitlerin mağduriyetini
yaşıyor. Biz Maltepe’de buna müsaade
etmeyeceğiz. Bu mahallelerimize
girecek her bir müteahhitten, tıpkı
arabalardaki kaskolar gibi inşaat bitirme
sigortası isteyeceğiz. Bu sigortası
bize vermeyen hiçbir müteahhit,
mahallelerimize giremeyecek.
Böylelikle Gülsuyu, Gülensu ve
Başıbüyük’teki vatandaşlarımızın,
mağduriyet yaşamasına engel olacağız.
Bir ekip kurduk bu modeli geliştirmek
için çalışıyor. Öngörüm o ki bunu
uygulayabileceğiz. Göreceksiniz
biz bunu uygulamaya koyunca,
tüm Türkiye’deki kentsel dönüşüm
mağdurlarına da umut olacağız.

“

uzmanlardan, mahalle muhtarlarından,
mahallenin ileri gelenlerinden ve yıllarca
burada mücadele eden derneklerin
temsilcileriyle Mahalle Danışma Kurulu
oluşturduk. İşte bugün onaylanan imar
planlarını, kapalı kapılar ardında değil,
tamamen halkımıza danışarak, onların
onayını alarak hazırladık. Sonrasında
planların onaylanması aşamasında, hem
Maltepe Belediye meclis üyelerimizin,
hem de İBB meclis üyelerinin desteğiyle,
herkesi mutlu eden sonuca ulaştık” dedi.

“Emsal transferi uygulamasını
plan notlarımıza yazdık”
Mahallelerin dönüşüm sürecinde yine
halka danışacaklarını vurgulayan Kılıç,
“İlk 5 yılda imar planlarını hazırladık.
İkinci 5 yılımızda yine halkımıza

danışarak, tamamen halkın çıkarlarını
koruyan bir kentsel dönüşümü hep
birlikte başaracağız. Yerinde dönüşüm
yaparak, 40-50 yıldır burada kendine
hayat kuran vatandaşlarımızın yerinden
yurdundan edilmesinin önüne geçeceğiz.
Türkiye’de ilk defa emsal transferi
uygulamasını plan notlarımıza yazdık.
Bu sayede, imar planında donatı alanları
içerisinde evleri bulunan vatandaşların
konut alanı öngörülen parsellere
taşınmaları sağlayarak, mağdur
olmalarını engelleyeceğiz” diye konuştu.

“Türkiye’deki kentsel
dönüşüm mağdurlarına da
umut olacağız”
Türkiye’de ilk kez denenecek bir
model üzerinde çalıştıklarını da ifade

eden Başkan Kılıç, “Pek çok yerde
halkımız, kentsel dönüşüm süreçlerinde
müteahhitlerin mağduriyetini yaşıyor.
Biz Maltepe’de buna müsaade
etmeyeceğiz. Bu mahallelerimize
girecek her bir müteahhitten, tıpkı
arabalardaki kaskolar gibi inşaat bitirme
sigortası isteyeceğiz. Bu sigortası
bize vermeyen hiçbir müteahhit,
mahallelerimize giremeyecek. Böylelikle
Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük’teki
vatandaşlarımızın, mağduriyet
yaşamasına engel olacağız. Bir
ekip kurduk bu modeli geliştirmek
için çalışıyor. Öngörüm o ki bunu
uygulayabileceğiz. Göreceksiniz biz bunu
uygulamaya koyunca, tüm Türkiye’deki
kentsel dönüşüm mağdurlarına da umut
olacağız” şeklinde konuştu.
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Çok yüksek insani gelişim ve engelli dostu
ödülleri Maltepe Belediyesi’ne verildi.

“MALTEPE BELEDİYESİ’NE
ÖDÜL YAĞMURU SÜRÜYOR”
Türkiye pazarlama ve iletişim
endüstrisini, dünyanın en yaratıcı
isimleri, fikirleri ve işleriyle buluşturmayı
hedefleyen “Brand Week İstanbul”
organizasyonu kapsamında Maltepe,
ikinci kez “çok yüksek insani gelişim”
ödülüne layık görüldü. Türkiye Sağırlar
Milli Federasyonu’nun Onur Ödülü de
engelli dostu projeleri nedeniyle yine
Maltepe Belediyesinin oldu.

M

altepe Belediyesi, geçen
sene olduğu gibi bu sene de,
“Çok Yüksek İnsani Gelişim”
ödülüne layık görüldü. İnsani
Gelişim Vakfı (İNGEV) tarafından dağıtılan
ve İstanbul’dan 16 belediyeye ödül verilen
çalışma kapsamında, yönetişim ve
saydamlık, sosyal kapsama, çevre ve ulaşım,
sosyal yaşam, sağlık, eğitim ve ekonomik
durum kriterleri göz önünde bulunduruldu.
161 belediyenin mercek altına alındığı
çalışma kapsamında veriler; sosyal medya
paylaşımları, faaliyet raporu, istatistiksel
veriler, belediyelerin internet sitesi ve gizli
müşteri mantığıyla 21 sorudan oluşan
senaryo ile halk masalarının aranmasıyla
elde edildi.

“SORUMLULUĞUMUZ
DAHA DA ARTTI”
Ödüller, İNGEV Başkanı Vural Çakır
tarafından, Türkiye pazarlama ve iletişim
endüstrisini, dünyanın en yaratıcı isimleri,
fikirleri ve işleriyle buluşturmayı hedefleyen
ve sunuculuğunu Yekta Kopan’ın yaptığı
“Brand Week İstanbul” organizasyonu

kapsamında dağıtıldı. Başkan Kılıç da,
Belediye Başkan Yardımcıları ve CHP İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile eşlik ettiği
katılımda ödülünü Çakır’ın elinden aldı.
Ödülün takdimi sonrası bir konuşma yapan
Ali Kılıç şunları söyledi:
“Öncelikle halkımıza verdiğimiz hizmetin
İNGEV gibi genç ve dinamik bir ekibi bulunan
vakıf tarafından objektif bir değerlendirmeyle
verilmesi, sorumluluğumuzu daha çok
artıyor. Geçen sene de bu ödülü almıştık,
Allah nasip etti bu sene de ödülü aldık.
Maltepemiz giderek gelişiyor ve daha
yaşanılır bir ilçe haline geliyor. Bu ödülü
almamızda emeği geçen tüm çalışanlarıma
ve Maltepelilere çok teşekkür ediyorum.
Buradan çıkıp eve giderken şunu

düşüneceğimi şimdiden biliyorum; acaba bu
ödülü gelecek yıl nasıl alırız?”

“DUY BENİ MEMLEKETİM”
ONUR ÖDÜLÜ DE MALTEPE
BELEDİYESİ’NİN
Maltepe Belediyesi, 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü nedeniyle anlamlı bir
etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte
konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali
Kılıç, engelli bireylerin acınacak değil, saygı
duyulması gereken bireyler olduğunun
altını çizdi. Kılıç, “Engelli bireylerimizin
sayıları 9-10 milyon ve toplumun dışına
itildiğini görüyoruz. Maltepeli engelli
vatandaşlarımıza, hiç kimseye ihtiyaç
duymadan binebilecekleri bir ring seferi
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sözü vermiştim, ne yazık ki olmadı. Alt
yapı yetersizlikleri yüzünden henüz
yapamadık. Eğer bir ülkede kaldırımlar
yükseliyorsa, medeniyet düşüyor demektir.
Ama biz yılmadık. Özel ihtiyaçları için
Maltepe’nin belli yerlerine engelli tuvaletleri
yerleştirdik. Üreten Engelliler Merkezimizi
kurduk, Sevgi Kafe’de down sendromlu
kardeşlerimiz çalışıyor, Çalışkan Karıncalar
Atölyesi’nde harçlıklarını çıkaracak işler
yapıyorlar. Bahadır Erdoğdu Zihinsel
Engelliler Rehabilitasyon ve Özel Eğitim
Merkezimizde eğitimlerimiz devam ediyor.
Akü dolum istasyonlarımızla kolay bir
şekilde toplumda yer almalarını sağlamaya
çalıştık. Beş yıldır engelli vatandaşlarımızı
ve ailelerini tatile götürüyoruz. İnşallah
ikinci dönemde de devam edeceğiz ve ring
seferini hayata geçirebileceğiz.”
Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu da
engelli dostu projeleri nedeniyle Maltepe
Belediyesine Onur Ödülü verdi.
CHP lideri işaret diliyle “Bir Başkadır
Benim Memleketim” dedi.
Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu,

Maltepe Belediyesine verilen ödüller ulusal basında da geniş yer buldu.

Maltepe Belediyesi’nin katkılarıyla, işitme
engelliler için “Memleketim” şarkısına işaret
diliyle klip çekti. Klipte, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, tarihçi-yazar İlber Ortaylı,

tiyatro sanatçısı Genco Erkal ve Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç, şarkının sözlerini
işaret diliyle seslendirdi. Sosyal medyada
yayınlanan klip, büyük ilgi gördü.
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MALTEPE’DEN ‘DUY BENİ
MEMLEKETİM’ DEDİLER
Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu,
Maltepe Belediyesi’nin katkılarıyla,
işitme engelliler için “Memleketim”
şarkısına işaret diliyle klip çekti.
Klipte, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, tarihçi-yazar İlber
Ortaylı, tiyatro sanatçısı Genco
Erkal ve Maltepe Belediye Başkanı
Ali Kılıç, şarkının sözlerini işaret
diliyle seslendirdi.

T

ürkiye Sağırlar Milli Federasyonu ve
Maltepe Belediyesi Dünya Engelliler
Günü öncesi, anlamlı bir çalışmanın
altına imza attı. Siyaset, sanat, tarih
ve televizyon dünyasından pek çok ünlü isim,
engellilere destek amacıyla kamera karşısına
geçti ve Ayten Alpman’ın “Memleketim”
şarkısını işaret diliyle seslendirdi. Aralarında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
tarihçi yazar İlber Ortaylı, tiyatro sanatçısı
Genco Erkal, Maltepe Belediye Başkanı Ali
Kılıç, haber spikeri Seda Öğretir, Savaşçı
dizisi oyuncuları Sarp Levendoğlu, Burç

Kümbetlioğlu, Berk Oktay’ın bulunduğu ünlü
isimler, gaziler ve işitme engellilerle birlikte,
işaret dilini kullanarak şarkıya eşlik etti.
Sosyal medyada yayınlanan klip, büyük ilgi
gördü.
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ESNAF VE SANAYİCİLERDEN
BAŞKAN KILIÇ’A TAM DESTEK

M

altepe Belediyesi tarafından
düzenlenen “Ekonomi ve
Kalkınma Çalıştayı”nda bir araya
gelen esnaf ve sanayicilerden, Belediye
Başkanı Ali Kılıç’a tam destek geldi.
Esnaf ve sanayicilerle daha sık bir araya
gelme sözü veren Kılıç, “Biz belediyeyi
devraldığımızda ilçemiz tanınmıyordu
ama Rabbim nasip etti, nüfusu 100 binin
üzerindeki ilçeler arasında Maltepe’yi,
yaşanılacak 10. ilçe sırasına yükselttik.
Şayet Allah izin verirse, sizlerin teveccühü
ile ikinci dönemimde Maltepemizi daha
yüksek sıralara taşıyacağız” dedi.
Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği
çalıştayların dördüncüsü, Süreyya İlmen
Paşa Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Daha önce kadın, hayvanseverler,
gençlik ve kentsel dönüşüm çalıştayı
düzenleyen Belediye Başkanı Ali Kılıç,
son olarak ilçenin önde gelen sanayici,
esnaf ve iş insanlarıyla bir araya geldi.
“Ekonomi ve Kalkınma Çalıştayı”
adıyla düzenlenen toplantıda Belediye
Başkan Yardımcıları, birim müdürleri,
muhtarlar ve davetliler de hazır bulundu.
Belediyenin 4.5 yıllık hizmetlerini
anlatarak, çalıştayın açılış konuşmasını
yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu
çalıştayı çok önemsediğimi ifade etmek
istiyorum. Maltepe’nin geleceğine imza
atan, kafa yoran ve yatırım yapan siz

değerli işadamlarıyla bir araya gelmekten
ötürü mutluyum. Ülkemiz bir ekonomik
kriz içerisinde. Bu hepimizin ortak sorunu.
Biz de Maltepe’de yaşayanlar olarak
bir araya gelip, ilçemizden başlayarak
yukarıya doğru hangi yatırımı yaparsak
veya önerirsek ülkemiz gelişebilir, bunu
tartışmak için buradayız. Bu anlamda ben
de belediye başkan aday adayı olduğum

dönemde, yaptırdığım bir çalışma ile
Maltepe’nin 19 önemli sorununu ekibimle
maddeler halinde belirlemiştik. Çok şükür
ki bu 19 sorunun, 18’ini çözebildim.
İşte bu bakış açısıyla, önümüzdeki 50
yılın Maltepe’sinin şekillenmesi için bir
aradayız. Gelecek kuşaklara daha çağdaş,
daha modern ve daha yeşil bir Maltepe
bırakmak ellerimizde” diye konuştu.
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YÖRE DERNEKLERİNİ TANIYALIM

‘Maltepe gurbet değil artık yuvamız’ diyen Ordu Akkuş Dernekler Federasyonu:

“BAŞKAN KILIÇ İÇİMİZDEN BİRİ…
DESTEĞİMİZ YİNE ONUNLA OLACAK”

F

orum Maltepe’nin bu sayısında
Ordu şehrinin gurbete en çok
göç veren ilçelerinden Akkuş’u
temsil eden Ordu Akkuş Dernekler
Federasyonu Başkanı Ali Karaoğlu’nu konuk
ettik. Karaoğlu ile 2016 yılında kurdukları,
16 dernekle çalışmalarını sürdürdükleri
Sancaktepe ilçesinde bulunan federasyon
merkezinde bir araya geldik.

onu görmüyor. Derneklerimizi yoktan var
ettik. Çok emek verdik, değerini biliyoruz.
Hepimizin iki çocuğu varsa üçüncüsü
derneğimizdir. Herkes öyle görür, öyle
bakar. Her ilçede mutlaka vatandaşımız
yaşıyor. Ağırlıklı olarak Pendik, Çekmeköy,
Maltepe, Esenyurt, Avcılar’da ikamet
ediyoruz. İstanbul’da 200 bine yakın
Akkuşlu var.

n Kendinizi tanıtır mısınız? Dernekçilik

n Akkuş’u tanıtır mısınız?

çalışmalarına nasıl başladınız?
1961 Ordu ili Akkuş ilçesi Alan köyü
doğumluyum. Ordu ili Akkuş ilçesi Akkuş
Dernekler Federasyonu Başkanı’yım. Daha
önce Alan köy derneğimizin 10.5 yıl dernek
başkanlığını yürüttüm. 2016 yılında dokuz
derneğimizin öncülüğünde, Ordu ili Akkuş
İlçesi Dernekler Federasyonumuzu kurduk.
Şu anda 16 derneğimizle çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
n Federasyon olarak kuruluş amacınız

nedir?
Amacımız halkımızla devletimiz
arasındaki köprüyü kurmak, Akkuş’un
sorunlarını gündeme getirmek, çözüm
yollarını aramaktır. Buradaki halkımızı bir
arada tutmaktır.
n Federasyonunuzda kaç üyeniz

bulunuyor?
Her derneğimizin yaklaşık üç yüze yakın
üyesi bulunuyor. İstanbul’da 20 bine yakın
üyesi bulunan bir federasyonuz.

Akkuş, Ordu şehrimizde Mesudiye’den
sonra gurbete göç veren ikinci büyük
ilçemiz. Kırsal alan olduğu için tarım ve
hayvancılık elverişli değil. Ormanlık bir
alan. Yaylaları, temiz havası ile turizme
uygun. Herkes ekmeğini gurbette burada
çıkarmaya çalışıyor.

Ordu Akkuş Dernekler Federasyonu Başkanı
Ali Karaoğlu.

‘DERNEĞİMİZ
BİZİM ÇOCUĞUMUZ’
n Üyelerinizin yaş, cinsiyet ve meslek

gruplarına göre dağılımından bahseder
misiniz?
Gençlerimiz biraz daha soğuk, bireysel
bakıyor. Bizim gibi zorluk çekmediler.
İlk geldiğimizde bırak derneği, bir çay
bardağımız, masamız yoktu. Şimdi örneğin
misafir ağırlayacak durumdayız. Onlar

n Ordulu vatandaşlarımız Maltepe’ye ne
zaman göç etmeye başladı?
Gurbetçilik 1980’li yıllarda başladı. Daha
önce mevsimlik gurbetçilik vardı ama 1980’li
yıllardan sonra ağırlık verildi. Başıbüyük ve
Fındıklı Mahallesi’nde ağırlıklı olarak 4 bin
civarında nüfusa sahibiz. Örneğin Alan Köyü
Kültür ve Dayanışma Derneğimizin ofisi
Cevizli Mahallesi’ndedir.
n Derneğinizdeki çalışmalarınıza dair
bilgi verir misiniz?
Her ay toplantılarımız oluyor. Genelde
ailelerle birlikte toplantı yapıyoruz.
Dernekçiliğe kadınları da kattık. Onların
görüşlerini, desteğini de alarak çalışıyoruz.
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Memleketimizin sorunlarını gündeme
getiriyoruz. Çözüm yolları arıyoruz. Son
zamanlarda artan uyuşturucu kullanımı ve
sağlık sorunlarını gündeme getiriyoruz.
n İhtiyaç ve talepleriniz nelerdir?

Eşit hizmet almak istiyoruz. Sencilikbencilik olmadan. Kimsenin hakkını
almak istemiyoruz ama bizim de hakkımız
verilsin istiyoruz. Eşit şekilde haklarımızın
dağılmasını istiyoruz. Bu ilde 200 bine yakın
Akkuşlunun da emeği var. Onların vergisiyle
bazı hizmetler veriliyor. Biz de seçme,
seçilme hakkımız olmasını istiyoruz.

BAŞKAN KILIÇ, BİZİ
DİNLİYOR DERTLERİMİZE
ÇARE ARIYOR
n Maltepe Belediyesi’nin yöre

derneklerine yönelik çalışmalarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Olumlu buluyorum. Takip ediyorum.
Biz de Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç
ile bir araya geldik. Ali Bey’i beğeniyoruz.
Özellikle karşılıklı diyaloglarda bizi dinliyor.
Dertlerimize çare arıyor. Birim müdürlerini
yönlendiriyor. Başarılı buluyorum. Ama tabii
her ilçede, mahallede olduğu gibi Maltepe’de
de sıkıntılar var. Peyderpey geçecek
meseleler. Ramazan ayında iftar yemeğinde
bir araya geldik. 10 Kasım’da Anıtkabir
ziyaretimiz oldu.

BARIŞ VE İYİ NİYET,
HUZURU SAĞLIYOR
n Maltepe’de farklı şehirlerden insanların
bir arada huzur ve barış içinde yaşama sırrı
sizce nedir?
Barış ve iyi niyet olduğunu düşünüyorum.
Herkesin birbirine saygı, sevgi göstermesi
gerekiyor. Maltepe’de genelde böyle oluyor
diye düşünüyorum.
Bundan kaynaklanıyor herhalde öyle
yaşamalıyız zaten. Birbirimize saygı,
sevgi göstermeliyiz. Sencilik, bencilik
olmadan çünkü bir yeri, sokağı, apartmanı
paylaşıyoruz.
n 31 Mart Yerel seçimleri yaklaşıyor.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yerel
seçimler için aday adaylığını açıkladı. 27 yöre
derneği olarak yaptığınız ortak açıklamada,
Ali Kılıç’ın yeniden adaylığını desteklediğinizi
ilan ettiniz. Bu konuya dair neler söylemek
istersiniz?
Hiçbir siyasi partinin arkasında olmadık.
Ama burada eğer Maltepe Belediyesi’nde
CHP’den aday gösterilecekse Ali Kılıç’ın
aday gösterilmesini istiyoruz. Şu partiden,
bu partiden kendimizi lanse etmedik
hiçbir zaman. Böyle bir duruma da düşmek
istemiyoruz. Federasyonumuz, derneklerimiz,
üyelerimiz arasındaki farklı siyasi görüşte
olanları rencide etmek istemiyoruz. Ama
eğer CHP kazanacaksa CHP’nin adayı Ali Kılıç

olmalı. Ali Kılıç’ı beğeniyoruz. Desteğimizi
veriyoruz.
n Bu güvenin, desteğin detaylarını anlatır

mısınız?
Sevecen, içten, sıcakkanlı görüyorum.
Eskort taşımayan, gecenin herhangi bir
saatinde esnafı ziyaret eden biri olarak
gördüm. Takip ediyorum. Halktan biri
olduğunu düşünüyorum.
n Başkan Ali Kılıç’ın Maltepe’de ikinci

dönem yönetiminden beklentileriniz
nelerdir?
Trafik çok önemli. Halkımızın yoğun
bulunduğu Fındıklı Mahallesi’nde park
sorunu, trafik sorunu var. İki kilometre
yolu üç, dört saatte alan arkadaşlarımız
oluyor. Sağlığa ağırlık verilmesi gerekiyor.
Derneklerimize belediyemizin peyderpey
sağlık taraması yapmasını isteriz.
n Forum Maltepe okurlarına mesajınız var
mı? Neler söylemek istersiniz?
Herkesin sıhhat ve barış içinde
yaşamasını diliyorum. Trafikte, hastanede,
okulda, her yerde insanların birbirine saygı
göstermesini istiyoruz. Hepimiz bir ilçeyi,
sokağı paylaşıyoruz. Herkesin birbirine saygı
göstermesini istiyoruz.
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Maltepe Belediyesi sokak hayvanları için 80 kulübe yaptırdı:

SİZ ÜŞÜRSENİZ YÜREĞİMİZ DONAR
Maltepe Belediyesi, sokak
hayvanlarının soğuklardan
korunabilmesi amacıyla 80
kulübe yaparak, ilçenin belli
noktalarına yerleştirdi.

M

altepe Belediyesi, kış şartlarına
uygun olarak hazırladığı 80
kedi evi ve köpek kulübesini,
parklara, muhtarlık önlerine ve
ormanlık alanlara yerleştirdi. Özel bir
sigorta şirketinin de destek verdiği
çalışmalarda, kedi evi aynı anda 5 kedi,
köpek kulübeleriyse aynı anda 2 köpek
kalabilecek şekilde tasarlandı. OSB adı
verilen yapı malzemesiyle donatılan
ve nefes alabilen ithal ahşap boyasıyla
rengarenk boyanan kulübeler, su
geçirmeyecek biçimde dizayn edildi.
Kulübelerin büyük bir kısmı çalınmalara
karşı, metal ankraj yapılarak betonlandı.

“ONLAR ÜŞÜRSE
YÜREĞİMİZ DONAR”
Kedi evi ve köpek kulübesinin
yapımına devam edeceklerini ifade eden
belediye yetkilileri, sokak hayvanları
için mama desteklerinin süreceğini de
söyledi.
Çalışmalarla ilgili konuşan Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç ise , şunları
kaydetti:
“Sokaktaki can dostlarımızı soğuğun
etkisini hissettirmeye başladığı şu
günlerde evsiz bırakmak istemedik.
Elimizden geldiğince onlara yönelik sıcak
yuvalar hazırladık. Zamanla kulübe
sayılarımız da artacak. Yeterli olmasa
da her sene, ortalama 100 kulübeyi
hayvanlarımız için üretiyoruz. İnşallah
önümüzdeki dönemlerde, sokakta
yaşayan can dostlarımız için daha
farklı hizmetleri, imkanımız ölçüsünde
sunmaya çalışacağız. Onlar bizim can
yoldaşımız, onlar üşürse bizim yüreğimiz
donar.”
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MODERN ÇAĞIN SİNSİ HASTALIĞI:

UYKU APNESİ

Ç

ağımızın önemli hastalıklarından
biri olarak kabul edilen uyku apnesi,
Türkiye’de ortalama bir milyondan
fazla kişide
bulunuyor. Uyku apnesi
tedavi edilmemesi
durumunda iş ve okul
hayatında başarısızlığa,
sinirsel gerginliğe,
direksiyonda uyuma
ve trafik kazası
olasılıklarına yol
açabiliyor. Maltepe
Belediyesi Küçükyalı
Tıp Merkezi’nden Kulak
Burun Boğaz Doktoru Zafer Özdemir’e uyku
apnesini ve tedavi yöntemlerini sorduk.
n Uyku apnesi nedir? Nedenleri ve
belirtileri nelerdir?
Uyku sırasında nefesin 10 saniyeden uzun
süre durmasına apne diyoruz. Apnelerin
saatte 5 defaya kadar olması normal sayılıyor.
5-15 arası hafif, 15-30 arası orta; saatte 30’dan
fazla apne oluyorsa şiddetli apne hastalığı
demektir. Bunun sinir sistemi hastalıkları ile
de ilgisi olmakla birlikte en çok nefes yolu
darlıkları nedeniyle oluşur. Belirtiler arasında

uykudan dinlenmemiş olarak kalkma ve
gündüz uyuklama haline ek olarak uykuda
horlama, huzursuzluk, terleme, gece sık
idrara çıkma, ağız kuruluğu, uykuda boğulma
hissi, sabahlarıbaş ağrısı sayılabilir.
n Türkiye’de ortalama kaç kişi uyku
apnesi sorunu yaşıyor? Daha çok hangi yaş
grubunda görülüyor?
Türkiye’de ortalama 1 milyondan fazla
kişide uyku apnesi bulunmaktadır. Her
yaşta ve cinste görülmekle birlikte en çok 40
yaşından büyük erkek nüfusta uyku apnesini
görmekteyiz. Erkeklerde bayanlardan 4 kat
daha fazla görülür.
n Uyku apnesi bedeni nasıl etkiliyor?
Çeşitli sebeplerle daralmış olan solunum
yolundan havayı çekmekte zorlanan kişinin
uykudaki hali; huzurlu bir dinlenmeye değil,
neredeyse hayatta kalma mücadelesine
benzemektedir. O nedenle beden adeta alarm
halindedir. Apne sırasında kanda oksijen %
90’ın altına inip karbondioksit arttığı için kalp
hızı ve tansiyon yükselir. Kalp hastalığı, felç
geçirme olasılığı artar. Dinlenmemiş beden
nedeniyle gündüz uyuklamaları olabilir.
Çalışma konsantrasyonu düşer. Hafıza

zayıflığı, anksiyete ve depresyon ortaya çıkar.
n Kişinin günlük yaşamına etkileri
nelerdir?
İş ve okul hayatında başarısızlık, sinirsel
gerginlik, direksiyonda uyuma ve trafik
kazası olasılığı beklenebilir.
n Tedavisi nasıl yapılıyor?
Ağız içi hava yolunu açık tutan araçlar,
cerrahi yöntemler ve CPAP denilen aletler
kullanılır. Ağız içi araçlar, dili ve çeneyi
öne alırlar, böylece hava yolu genişler.
Burun düzeltme, bademcik alma, yumuşak
damağı gerdirme, çeneyi düzeltme gibi
operasyonlarla hava yolu rahatlatılır. CPAP
ise basınçlı hava ile solunum yolunu açan
bir alettir. Kişi gün içinde kendisini iyi
hissetmeye başlar.
n Uyku apnesine karşı alınabilecek
kişisel önlemler var mı?
Aşırı kilo apne sebebidir. Çünkü hava yolu
çevresindeki yağlanma hava yolunu daraltır.
Bundan kaçınılmalıdır. Sakinleştiriciler, uyku
ilaçları, bazı alerji ilaçları alkol ve sigara apneyi
kolaylaştırır. Ayrıca apneyi arttıran sırt üstü
uyuma pozisyonu önerilmemektedir.

İmtiyaz Sahibi:
Maltepe Belediye Başkanlığı adına
Melih Morsünbül, Başkan Yardımcısı
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Bülent Ergün, Basın Yayın Müdürü

Katkıda Bulnanlar:
Zerrin Hamşioğlu, Savaş Güller,
Zeycan Gül, Emir Aksoy, Oğuzhan Akarçay,
Anıl Özdemir, Nazım Ender Arslan ve
Hüseyin Gümüş

İdare Merkezi:
Feyzullah Mah. Bağdat Cad.
No: 292 Maltepe/İstanbul Tel: 0216 458 99 99
Basıldığı Yer: Dava Matbaacılık
Tel: 0212 565 00 96

Dün

Cumhuriyetimizin en renkli, en coşkulu ve tam bir ay süren etkinliklerle kutlandığı Maltepe’nin adeta
sembollerindendir Mübadil davulcuları. Selanik’ten göç edip Maltepe’ye yerleşen mübadiller,1924
yılından bu yana Cumhuriyet’in ilanını, davul zurnayla ve oyunlarla kutluyorlar. O günlere ait bu
resimdeki mübadil davulcularının gözlerindeki cumhuriyet ışığı adeta bugüne miras kalmış.

Bugün

Mübadil
Davulcuları

Ali Kılıç’ın başkanlığıa seçilmesiyle birlikte Cumhuriyet coşkusunu bir aya yayan Maltepe’de mübadil davulcuları geleneği eskisinden de renkli
olarak sürüyor. O gün mesleği davulculuk olan az sayıdaki mübadilin yerine bugünün Maltepe’sinde aralarında çocukların da olduğu, başkan
Kılıç’ın da davulu boynuna, tokmağı eline aldığı büyük coşku yansıyor Maltepe sokaklarına.

