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Ekrem İmamoğlu

geride bırakabileceğimizi biliyor, üreticimizi artan maliyetler 
karşısında ezdirmemek için çalışıyoruz. Hasat Etkinliği'nde 
üreticilerimize sağladığımız fide desteğinin bereketini hep 
birlikte topladık. Bu bereket, 16 milyon İstanbullunun sofrasına 
sağlıklı, besleyici, erişilebilir gıda olarak yansıyacak. Bunun 
yanı sıra üreticilerimize yönelik desteklerimize bir yenisini 
ekleyerek Şile Arıcılık Merkezi’ni açtık. Merkezimizin arıcılığın 
gelişmesine katkı sağlayacağına inancımız tam. 

Ekonomik sıkıntıların canımızı yaktığı bu dönemde Halk 
Ekmek; hemşehrilerimizi kaliteli, sağlıklı, uygun fiyatlı ekmekle 
buluşturmaya devam ediyor. Halk Ekmek’e olan ilgi her geçen 
gün artıyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz, Türkiye’nin en büyük 
ve en yüksek üretim kapasitesine sahip ekmek fabrikası olan 
Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası daha fazla İstanbulluyu 
Halk Ekmek’le buluşturmamızı sağlayacak. 

Değerli Hemşehrilerim,
3 yıl boyunca 16 milyonun yaşam kalitesini yükseltecek kalıcı 
eserlere imza attık. İstanbul’u yatırımlarla güçlendiriyoruz. 
Şimdi de “150 Günde 150 Proje” kampanyamızla İstanbul’un 
dört bir yanında açılış ve temel atma maratonuna başladık. 
5 ay boyunca İstanbul’a değer katacak 150 eseri 16 milyonun 
hizmetine sunacağız. Adil, yeşil ve yaratıcı İstanbul hedefimiz 
doğrultusunda kararlı ve emin adımlarla ilerliyor; 16 milyon 
İstanbulluya mutlu, huzurlu, üretken, sağlıklı, adaletli bir kent 
inşa ediyoruz.

Sözlerimi bitirirken 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor; 
başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
bağımsızlık yolunda canını ortaya koyan aziz şehit ve 
gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

Sevgili İstanbullular,
Köklü tarihi boyunca farklı medeniyetlere başkentlik yapmış, 
Doğu ile Batı’nın buluşma noktası olmuş İstanbul; zengin 
kültürel mirası, hemen her köşesindeki tarihî hazineleri ile 
âdeta bir açık hava müzesi. Bu muhteşem kentin sokaklarında 
yürürken hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkan, geçmişin 
izlerini taşıyan nadide eserlerin sayısı ve güzelliği karşısında 
büyülenmemek elde değil.

İstanbul’un tarihini ve kültürel mirasını korumak; 
çocuklarımıza, torunlarımıza aktarmak hiç şüphesiz bizim en 
önemli görevlerimiz arasında yer alıyor. Çünkü, İstanbul’un 
geleceğini şekillendirmek için geçmişini ve zengin mirasını 
da kapsayan bütüncül bir bakış açısıyla hareket etmemiz 
gerektiğini çok iyi biliyoruz.

1500 yıllık Yerebatan Sarnıcı, bu kadim şehrin en özel 
yapılarından biri. Aynı zamanda İBB Başkanlığı'na bağlı 
kurumlar arasında en çok ziyaret edilen müze. İBB Miras 
ekibimizin titiz çalışmalarıyla restore ettiğimiz, depreme 
karşı güçlendirdiğimiz, daha konforlu ve keyifli bir deneyim 
sunacak hâle getirdiğimiz Yerebatan Sarnıcı Müzesi’ni yeniden 
İstanbulluların ve ziyaretçilerimizin hizmetine açmaktan büyük 
bir mutluluk duyuyoruz.

Bir yandan bu kentin geçmişine sahip çıkarken diğer yandan 
İstanbul’un geleceğini aklın ve bilimin ışığında, katılımcı 
bir anlayışla planlamaya devam ediyoruz. Florya’daki İPA 
Kampüs’ün resmî açılışında kamuoyuna açıkladığımız Vizyon 
2050 Strateji Belgesi’ni işte bu hedefle ve binlerce kişinin 
katkısıyla hazırladık. “Yönetişim ve Demokrasi”, “Ekonomi 
ve Kalkınma”, “Ekoloji ve Çevre”, “Kentsel Yapılı Çevre, 
Ulaşım ve Altyapı”, “Toplumsal Refah ve Adalet” gibi 5 esas 
üzerine inşa edilen Vizyon 2050, Atatürk’ün hedef gösterdiği 
onurlu, huzurlu ve müreffeh geleceği hep birlikte inşa etme 
yolculuğumuzda bize rehber olacak. 

Geleceğimiz için çok değerli sonuçlar doğuracağına tüm 
kalbimle inandığım bir diğer projemiz ise Boğaziçi Üniversitesi 
iş birliğiyle geliştirdiğimiz İBB Teknoloji Atölyeleri. Tüm 
gelişmeler gösteriyor ki teknolojiyi iyi kullanan, dünyayı 
değiştirecek projeler geliştirebilecek yetenekler için bir 
cazibe merkezi hâline gelen ülkeler gelecekte fark yaratacak. 
Bunun adımlarını şimdiden atmamız gerekiyor. Türkiye, 
genç ve dinamik bir ülke. Dünyaya açık, yaratıcı, çalışkan 
gençlerimiz var. Bu gençlerimizin potansiyellerinden en iyi 
şekilde faydalanmamız, onlara fırsatlar sunmamız gerekiyor. 
İlk mezunlarını veren ve gençlerin teknoloji üzerine eğitimler 
alarak icatlarını geliştirdikleri İBB Teknoloji Atölyelerine bu 
nedenle çok büyük bir önem veriyoruz. 

İstanbul, üreten bir şehir olsun istiyoruz. İstanbullu üreticilere, 
çiftçilerimize, hayvancılarımıza, balıkçılarımıza destek 
olmaya devam ediyoruz. Ülke olarak ekonomik anlamda çok 
zorlu bir dönemden geçtiğimiz bugünleri ancak üreterek 
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AMATÖR SPOR KÜLÜPLERİNE 
İBB DESTEĞİ

İBB ÇALIŞANI 
ŞAMPİYON GOLFÇÜŞAMPİYON GOLFÇÜ

BAĞCILAR SUDEM ZİYARETİ ‘İZMİT ÇINAR EVLER’‘İZMİT ÇINAR EVLER’DE 
KURALAR ÇEKİLDİ

Yirmi farklı branşta faaliyet gösteren bin 100 spor kulübüne 
malzeme dağıtımına başlandı. “Amatör 
Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtım Töreni”, Fatih’teki 
Yenikapı Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 
10 ilçede, 11 yeni spor tesisinin yapımına devam ettiklerini 
belirten İmamoğlu, “İstanbul’u, 2036’da dünyadaki en 
başarılı olimpiyat oyunlarını düzenleyen şehir haline getirmek 
istiyoruz. Bunu birlikte başaracağız” dedi. İBB’nin, İmamoğlu 
göreve geldikten sonra amatör spor kulüplerine verdiği 
destek, 30 milyon 715 bin 305 TL’ye ulaştı. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekya’da düzenlenen golf 
turnuvasının şampiyonu Ağaç AŞ çalışanı Mehmet Kazan’ı 
makamında ağırladı. 67 sporcuyu geride bırakan Kazan, 
Avrupa Engelliler Golf Birliği’nin (EDGA) organize ettiği 
Czech Disabled Golf Masters 2022 turnuvasında birinci 
olmuştu. İmamoğlu da Kazan’a, “Arkadaşlar, o fırsatı ve 
ortamı sağlıyor ama esas olan, senin gayretin ve emeğin” 
şeklinde karşılık verdi. Golf sporuna uygun alanların 
tespit edilmesi yönünde talimat veren İmamoğlu, “Hazır 
şampiyonumuz da var; örnek olur, anlatır, eğitimine katkı 
sunar gençlerimizin, çocukların” dedi.  

İstanbul’da Bağcılar ve Sultanbeyli’deki iki merkezde 
bağımlılıkla mücadele hizmeti veriliyor. İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Bağcılar’da açılan Sosyal Uyum Destek Merkezi’ni 
(SUDEM) gazetecilerle beraber ziyaret etti. Bağımlılıkla 
m ücadele noktasında İstanbul’un tabiri caizse alarm verdiğini 
söyleyen İmamoğlu, “İstanbul’da, görünmeyen bir tehdidi 
yaşıyoruz. Devletin tüm kurumlarının bu konuda güçlü bir 
duruş sergilemesi gerekiyor. Bağımlılıkla mücadele eden 
bireyler ve yakınlarına destek olma noktasında da yerel 
yönetim olarak, İBB olarak önemli bir toplumsal sorumluluğa 
adım atmış oluyoruz” dedi. Merkezlere başvuru, İBB Çözüm 
Merkezleri aracılığı ile oluyor. Bağcılar’daki merkezde klinik 
psikolog, sosyal çalışmacı, ergoterapist (iş terapisti) gibi 
alanlarda hizmet veren uzmanlar görev alıyor.

KİPTAŞ ve Kocaeli’nin İzmit Belediyesi iş birliğiyle hayata 
geçirilen İzmit Çınar Evler’de hak sahiplerinin daireleri 
çekilen kurada belli oldu. Afet odaklı sosyal konut projesi 
18 ayda tamamlandı. Proje, 4 blokta 143 konut ve 5 ticari 
birimden oluşuyor. Düzenlenen törene; TBMM Başkanvekili 
Haydar Akar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmit Belediye 
Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile hak sahipleri katıldı. 
Ağustos ayı itibarıyla dairelerde oturum başlayacak. 

15 TEMMUZ15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
‘BÜYÜT HAYALLERİNİ’‘BÜYÜT HAYALLERİNİ’ İLK MEZUNLARINI VERDİ

DAHA ÇOK EVE BALIK GİRECEK COVID’DE YAZ DALGASI

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişiminde yaşamını 
yitiren 251 şehit, İBB’nin Saraçhane’deki merkez binası önünde anıldı. 

“Şehitler Panosu” önünde gerçekleştirilen törendeki konuşmasında İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz benzeri tehditlerin henüz ortadan 
kalkmadığını vurguladı, “Silahsız insanlara ateş açacak, şehrin ortasında 
tanklar yürütecek, Yüce Meclisin üzerinde uçaklar uçuracak kadar aklını, 
izanını kaybetmiş; kişiye itaati devlete hizmetten üstün tutmuş hainler, 
daima hatırlanacaktır. Allah, bu aziz milleti, devletin kendine bahşettiği 
unvan, rütbe ve sorumluluğa itibar etmeyip, farklı çıkar çevrelerinin 
takdirinden, ilgisinden medet umanlardan korusun” dedi.
Başkan İmamoğlu, İstanbul Valiliğinin organize ettiği Edirnekapı 
Şehitliği’ndeki anmaya da katıldı. Anma töreninde; Vali Ali Yerlikaya, 
1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, şehit 
aileleri, gazi ve gazi yakınları ile birlikte çok sayıda vatandaş hazır 
bulundu. Dualarla başlayan Edirnekapı’daki anma, şehit kabirlerinin 
dolaşılması ve mezarlara karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Dilek Kaya İmamoğlu’nun öncülüğünde İBB İstanbul Vakfı’nın Mart 
2021’de başlattığı “Büyüt Hayallerini” projesi, öğrencilerin yüzünü 

güldürdü. Kız çocuklarının eşit şartlarda yaşaması ve eğitimlerine 
katkı sağlamayı amaçlayan projenin yayınlanan ilk kitabı “İlham Veren 
Adımlar”. 40 farklı yazarın kaleminden 40 kadının hikayesinin anlatıldığı 
eserin satış geliriyle 200’ü üniversiteli, 300 kız öğrenciye burs sağlandı.
İstanbul Vakfı, burs alan ve bu yıl mezun olan üniversite öğrencileri 
onuruna mezuniyet töreni düzenledi. Beşiktaş’taki Malta Köşkü’nde yapılan 
etkinlikte Dilek Kaya İmamoğlu gençlere, “Sizler bu ülkenin aydınlık yüzü, 
geleceğisiniz” sözleriyle seslendi. Eşine destek veren İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu da bu güzel çalışmanın heyecan ve motivasyon kattığını belirterek 
“Birlikte başarabiliriz. Bunun başka bir yolu yok” dedi.  Bursiyerler adına, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü mezunu Bilge Nisa Yılmaz, arkadaşlarıyla hazırladıkları 
mektubu okudu: “Bir gün hepimiz; ülkemizi, şehrimizi ve kendimizi 
gururlandıracağız. Hayatımızın hangi aşamasında, hangi konumunda 
olursak olalım, hayatımıza dokunan İBB İstanbul Vakfı ailesi ve siz Dilek 
İmamoğlu’nu asla unutmayacağız. Her şey çok güzel olacak.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, balıkçılar için başlattığı desteği bu yıl da sürdürüyor. Küçük ölçekli 
balıkçı olarak ifade edilen, 12 metre altı balıkçı teknesi sahibi bin 297 kişiye malzeme desteği 
sağlandı. Büyükada Su Ürünleri Kooperatifi’nde gerçekleşen programda, ekmek teknelerinin bakım ve 
onarımı için hazırlanan destek kolilerini balıkçılara, İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar teslim etti. İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamını balıkçılara ileten Sarıyar, “Daha çok insanın evine balık girsin, 
daha çok çocuk balıkla beslenebilsin 
diye bu destekleri vermeye devam 
edeceğiz” dedi. 
İBB’nin “Tekne Bakım Malzemesi 
Desteği” kapsamında balıkçılara 
tekne bakımında kullanılan Epoksi 
Macun, Antifauling Boya, Beyaz Yağlı 
Boya ve Balıkçı Tulumu verildi.  

Sıcaklar ve tatille birlikte pandemide vaka sayıları 
hızla yükseliyor. İstanbul’da birçok hastanede 
COVID-19 servisleri yeniden açıldı. İBB Bilimsel 
Danışma Kurulu, vatandaşları pandemideki yeni 
dalgaya karşı uyardı. İBB Bilimsel Danışma 
Kurulunun yazılı açıklamasında şu ifadeler 
kullanıldı: “Ülkemizde aşılanma oranları toplum bağışıklığını sağlayabilecek seviyeden çok uzakta. 2. 
doz aşı uygulananlar toplam nüfusun yüzde 63’ünü, hatırlatma dozu alanlar ise sadece yüzde 33’ünü 
oluşturuyor. Hatırlatma dozu aşıları mutlaka yapılmalı; kapalı ortamların havalandırılmasına, fiziksel 
mesafe ve hijyen koşullarına yeniden özen gösterilmeli. PCR testleri ücretsiz olmalı ve testlere ulaşım 
kolaylaştırılmalı. Testlerin belli bir oranında genomik analiz yapılarak hakim varyantlar belirlenmeli ve 
“Türkiye Mutasyon Haritası” çıkartılmalı. COVID-19 hastalığının tedavisinde etkinliği kanıtlanmış olan tüm 
ilaçlara ülkemizde ücretsiz ulaşım sağlanmalı.”

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.

Haber hakkında ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.
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KISA KISA HİZMET

MİNİK FUTBOLCULAR 
KARŞILAŞTI

KAHTA İTFAİYESİ’NE ATLAMA 
YATAĞI DESTEĞİ

Vaditepe’nin minik futbolcu adayları, dünya devi Barça 
Academy ile karşılaştı. İBB iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim 
AŞ’nin yönetim danışmanlığını yaptığı  Bahçeşehir Vaditepe 
3. Bölge Sitesi’nde altı ay önce kurulan ‘Futbol Akademisi’, 
minik futbolcu adaylarına gelecek yolunda büyük deneyim 
yakalama imkanı sundu. Kısa sürede Barça Academy ile 
maç yapacak seviyeye ulaşan ve Galatasaray gibi kulüplere 
sporcu kazandırma noktasına gelen akademinin ‘bu 
başarılarla sınırlı kalmayarak, her geçen gün daha da iyi 
noktalara gelmek’ hedefleri arasında yer alıyor.

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi, itfaiye hizmetleri için İBB’den 
“atlama yatağı” talebinde bulundu. İntihar vakaları ve bazı 
mahsur kalma durumlarında kullanılacak atlama yatağı, 
Kahta İtfaiyesi’ne teslim edildi. Belediye Başkanı İbrahim 
Yusuf Turanlı, daha önce sadece atlama battaniyesi 
kullandıklarını, bunun da vatandaşta korkuya sebep 
olduğunu, atlama yatağının gelmesiyle olaylara güvenle 
müdahale edebileceklerini belirtti. Zamanın önemli olduğu 
itfaiye vakalarında pratik kurulumuyla 10 saniye gibi bir 
sürede kullanıma hazırlanan atlama yatağı büyük kolaylık 
sağlayacak. Turanlı, “Bizim talep etmemizle en kısa sürede, 
bir hafta içinde bize ulaştırdılar. Sayın Ekrem İmamoğlu’na 
ve ekibine teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Çok hızlı 
bir şekilde cevap verdiler” dedi. 

İSLAM DÜNYASINDAKİ MESELELER KONUŞULDU

İBB, ‘Türk Ocakları’nın Kuruluşunun 110. Yılı’ etkinlikleri kapsamında, 
“Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları” konulu 

uluslararası sempozyum düzenledi. Fatih’teki Ali Emiri Efendi Kültür 
Merkezi’ndeki sempozyuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu da katıldı. Sempozyumun açılış konuşmaları; Kılıçdaroğlu, 
İmamoğlu ile Türk Ocağı İstanbul Şube Başkanı Cezmi Bayram 
ve düzenleme kurulu adına Prof. Dr. İbrahim Maraş tarafından 
gerçekleştirildi. “İslam adaleti, adaletin çevresinden dönenleri tesis 
edenlerden yanadır” vurgusu yapan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra 
konuşan Başkan  İmamoğlu da “İstanbul ile yakın coğrafyası mutlu olursa, 
bütün dünya mutlu olur. Kadim tarihiyle İstanbul, inanç ve kültür temelli 
sorunlara hoşgörü ve sağduyu ekseninde çözümler geliştirmek açısından, 
dünyanın en ilham verici şehirlerinden biridir” dedi.
Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, eski Yargıtay 
Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk, Tunus eski Kültür Bakanı Prof. Dr. 
Mehdi Mabrouk, Fas eski Kraliyet Sözcüsü Prof. Dr. Hassan Aourid 
ile Rusya Müslümanları Dini İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Damir 
Mukhetdinov da sempozyumda birer konuşma yaptı.

E
ğitim ve kültür-sanatın kalbi, 
üniversiteler şehri İstanbul’da İBB, 
öğrencilere destek olmaya devam ediyor. 
Tüm dünyada ekonomik sıkıntıların 
yükseldiği dönemde verilen burslar, 
öğrenci ve ailelerini rahatlatıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
İBB, kendisi veya ailesi İstanbul’da ikamet eden 
üniversite (lisans-ön lisans) öğrencilerinin 
başvurularını, ailelerinin ihtiyaç durumuna 
göre değerlendirerek burs desteğinde 
bulunuyor. ‘Genç Üniversiteli Desteği’ 
başvuruları gencuniversiteli.ibb.istanbul 
internet sitesi üzerinden yapılıyor.
Öğrencilerin kendilerinin veya 
ailelerinin Sisteme başvurular; üniversite 
yerleştirmelerinin yapılıp, kayıtların 
tamamladığı eylül ayı sonunda olacak. 
Kriterlere göre değerlendirilmeler ekim ayında 
sonuçlandırılarak, hak kazananlara bursları üç 
taksitle sunulmaya başlayacak. 
Burstan; Açıköğretim ve uzaktan eğitim 
öğrencileri, ücretli değişim programında 

olanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 
25 yaşından büyükler faydalanamayacak. 
Burstan faydalanmak için, öğrencinin devlet 
üniversitesinde okuyor olması veya vakıf/
özel üniversitede yüzde 100 burslu okuması 
gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin 
ise yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 
53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da istenen 
kriterler arasında yer alıyor.
Proje ve kriterler hakkında detaylı bilgiye; 
gencuniversiteli.ibb.istanbul 
internet sitesinden ulaşılabiliyor.

PROJEDE 3. YIL
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri 
arasında bulunan eğitim yardımları, 2019’dan 
beri geri ödemesiz ve faizsiz olarak veriliyor. 
Genç Üniversiteli Desteği kapsamında, 
projenin yapıldığı ilk dönem olan 2019-2020 
Eğitim-Öğretim Dönemi’nde 29 bin 423 
öğrenci burs kazandı. 2020-2021’de 33 bin 
763 öğrenciye burs sağlanırken, 2021-2022 
döneminde ise 51 bin 992 öğrenci burs aldı. Bu 
dönemde yapılan destek 3 bin 200 TL olurken, 
2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi’nde 75 
bin öğrenciye 4 bin 500 TL geri ödemesiz burs 
verilecek.

75 BİN ÜNİVERSİTELİYE75 BİN ÜNİVERSİTELİYE
GERİ ÖDEMESİZ BURS GERİ ÖDEMESİZ BURS İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üç yıldır 

‘Genç Üniversiteli Desteği’ ile öğrencilere geri ödemesiz 
eğitim yardımı yapıyor. Yeni eğitim-öğretim 

döneminde 75 bin öğrenciye, 4 bin 500 TL burs verilecek.     Yazı: Şengül Gülbahçe

BAŞVURU İÇİN 
GEREKLİ BELGELER
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Sabıka kaydı/disiplin 
cezası almadığına 
dair belge
• Vukuatlı nüfus 
kayıt örneği
• Öğrenci belgesi ve 
not durumunu 
gösteren transkript
• Bursluluk belgesi
• Disiplin belgesi
• Ailenin maddi durumunu 
gösteren belgeler 
(Gelir belgesi, maaş 
bordrosu vb.)
• Varsa kendisinin ya da 
aile bireylerinin engelli 
raporu fotokopisi
• Varsa okuyan kardeşleri 
gösteren belgeler 
(Sadece aktif öğrenci 
olan kardeşler 
dikkate alınıyor)
• Öğrencinin banka hesap 
bilgilerini içeren belge
• Öğrencinin 
İstanbulKart bilgisi

BURS İÇİN BAŞVURU ADRESİ: BURS İÇİN BAŞVURU ADRESİ: 
gencuniversiteli.ibb.istanbul gencuniversiteli.ibb.istanbul 
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GÜNCEL

İ
stanbul, büyük bir 
maratonun ziline Yerebatan 
Sarnıcı’nın açılışıyla 
bastı. İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi 

(İBB), ‘150 
Günde 150 Proje’ 
kapsamında 
1500 yıllık 
tarihi yer altı su 
deposu Yerebatan 
Sarnıcı'nı, yenilenmiş 
ve tarihin izlerini şehre geçiren 
enerjisiyle yeniden İstanbullularla 
buluşturdu.
İstanbul’u daha da güçlendirmek 
adına başlatılan proje, 5 ay 
boyunca İstanbul’a değer 
katacak 150 eseri, 16 milyonun 
hizmetine sunmayı hedefliyor. 
İBB, ilkini Yerebatan Sarnıcı’nın 
yeniden açılmasıyla; ikincisini 
Hadımköy Ahmet İsvan Halk 
Ekmek Fabrikası’nın hizmete 
başlamasıyla gerçekleştirdi.
‘150 Günde 150 Proje’ hakkında 
Yerebatan Sarnıcı’nın açılışında 
konuşan İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, “150 Günde 150 
Proje ile İstanbul’un dört bir 
yanında açılışlar ve temel atmalar 
maratonu başlatıyoruz. Bugünden 
itibaren 5 ay boyunca İstanbul’a 
değer katacak 150 eseri, 16 
milyonun hizmetine sunuyoruz. 

Yatırımlarımızla bu kenti 
ekonomik, toplumsal, çevresel risk 
ve tehditlere karşı güçlendiriyoruz. 
16 milyona ‘Daha adil, daha yeşil, 
daha yaratıcı bir İstanbul' sözü 
vermiştik. Söz verdiğimiz tüm 

hedefler doğrultusunda 
kararlı ve emin adımlarla 

ilerliyoruz. Ama sizlere 
şimdiden ipucu 
vermek isterim; öyle 
görünüyor ki, 150 
Günde 150 Proje 

diye çıktığımız bu 
beş aylık aksiyon 

planında, muhtemeldir 
ki, 200’e yakın projeye 

ulaşacağız” dedi. 

İBB’NİN EN ÇOK ZİYARET 
EDİLEN MÜZESİ
Ziyarete açık olduğu en son yıl 
olan 2018’de 1,5 milyon civarında 
ziyaretçi alan eşsiz Sarnıç, ‘150 
Günde 150 Proje’ kapsamında 
aslına en uygun şekilde restore 
edilerek yeniden sanatseverlere 
kapısını açtı. İmamoğlu, Yerebatan 
Sarnıcı hakkında ise şunları 
kaydetti; “Biliyoruz ki, İstanbul’un 
geleceğini şekillendirmek için tarihi 
geçmişini ve zengin mirasını da 
kapsayan bütüncül bir bakış açısıyla 
hizmet üretmek zorundayız. Bir 
yandan 16 milyonun ihtiyacı olan 
altyapı atılımlarını yapacak, diğer 
yandan da 8 bin yıllık tarihimizden 
bize miras kalan tüm değerleri ve 
zenginlikleri gelecek nesiller için 
muhafaza edeceğiz.” 

‘150 GÜNDE 150 PROJE’ ‘150 GÜNDE 150 PROJE’ 
İLE İSTANBUL GÜÇLENİYORİLE İSTANBUL GÜÇLENİYOR
Büyük bir maraton, heybetli bir tarihi mirasın açılışıyla başladı. Yıllardır İBB mülkiyetinde 
yer alan Yerebatan Sarnıcı restore edildi. ‘150 Günde 150 Proje’ adı verilen kampanyanın 
ilk adımı, Sarnıcı’nı yeniden İstanbullulara kapısını açmasıyla atıldı.

Yazı: Melek Karakuş Fotoğraf: Onur Günal
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Sarnıcı’nın açılışıyla hedefler doğrultusunda 
kararlı ve emin adımlarla 

planında, muhtemeldir 
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VERDVERDİİ            

ÇÇ
Çiftçiye destek amaçlı verilen fideler meyvelerini 
verdi. Hasat Etkinliği’nde, Başkan İmamoğlu’nun 
start vermesiyle toplanan ürünler, üreticinin 
yüzünü güldürdü. İBB, 2022 yılında 
çiftçiye 30,3 milyon TL destek verdi.

Yazı: Sümeyra Kırca 
Fotoğraf: Cem Türkel - Onur Günal

HİZMET

DESTEKDESTEK
FİDELERİ FİDELERİ 
MEYVELERİNİ MEYVELERİNİ 

iftçiler, son dönemde 
artan girdi maliyetleri 
nedeniyle zor günler 
yaşıyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) çiftçilere, üretim 
için gerekli olan ham 
maddeyi ücretsiz 

veriyor. İBB üreticiye, fide, gübre, zirai 
destek, naylon, damlama gibi her türlü 

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.
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HİZMET

ekerken bize yardım da ettiler. Şu an çilekte 
ilk hasadı yapıyoruz ve çok heyecanlıyız. Bu 
fideler 4-5 sene kadar burada kalacak. İBB’den, 
çilek bahçemiz için buraya 2 bin 800 fide, 2 top 
naylon, 3 top damlama geldi. Zirai gübreler de 
geldi. Yani burada her türlü desteği belediye 
sağladı.”

“PAZAR FİYATININ YARISINA SATIYORUM”
Bir diğer üretici Gülşen Karatay ise 
belediyeden destek alarak ürettiği sebzeleri 
pazarın yarı fiyatına vatandaşa sattığını 
belirtiyor. Karatay, “Biz önceden de üretim 
yapıyorduk. Ancak, belediyenin gönderdiği 
fidelerden daha kaliteli ürünler alıyoruz” diyor.
Geçen sene de kışlık fide desteği aldığını 
belirten Karatay şöyle konuşuyor: “Bizler bu 
şekilde desteklenirsek ömrümüz yettiğince 
üretmek isteriz. Üretici olarak hem bizler 
kazanıyoruz hem de vatandaş organik gıdayı 
ucuza yemiş oluyor. Geçen sene karnabahar, 
lahana, marul fiyatları fırlamıştı. Kıvırcık 
ve marulun tanesi 18 TL’den satılırken, ben 
bahçemde 7 TL’ye sattım. Yine karnabahar 
25-30 TL iken, ben burada tanesini 10 
TL’den sattım. Çünkü, biz belediyeden destek 
görüyoruz, bunu da fiyatlara yansıtıyoruz.”
Bir dönümlük serasına belediyeden domates, 
biber, patlıcan fidesi aldığını söyleyen Karatay, 
“Yine belediye 4 çuval gübre, 4 top damlama 
verdi. Daha ne olsun. Gerekli olan tüm 
ekipmanları verip ‘emek sizden’ dediler; biz de 

Ferit Berber
ÇİFTÇİ

Gülşen Karatay
ÇİFTÇİ

“Burası çilek fidesi ekiminde 
pilot bölge olarak seçildi. 
Çilek ekin dediklerinde biraz 
düşündük, çünkü çilekten hiç 
anlamıyorduk. Yapabilir miyiz 
diye çok endişe ettik; ama sağ 
olsun belediyedeki arkadaşlar 
çok yardımcı oldu. Fideleri ve 
gereken tüm ekipmanı ücretsiz 
verdiler, üstelik ekerken bize 
yardım da ettiler. Şu an çilekte 
ilk hasadı yapıyoruz ve çok 
heyecanlıyız. Bu fideler 4-5 
sene kadar burada kalacak. 
İBB’den, çilek bahçemiz için 
buraya 2 bin 800 fide, 2 top 
naylon, 3 top damlama geldi. 
Zirai gübreler de geldi. Yani 
burada her türlü desteği 
belediye sağladı.”

“Biz önceden de üretim 
yapıyorduk. Ancak, belediyenin 
gönderdiği fidelerden daha 
kaliteli ürünler alıyoruz. Bizler bu 
şekilde desteklenirsek ömrümüz 
yettiğince üretmek isteriz. Üretici 
olarak hem bizler kazanıyoruz 
hem de vatandaş organik gıdayı 
ucuza yemiş oluyor.”

malzeme desteği verirken, hasat toplamak da 
çiftçiye kalıyor. Yani destek İBB’den, emek 
çiftçiden…
İlki Pendik-Göçbeyli köyünde, ikincisi Silivri-
Değirmenköy’de gerçekleştirilen ‘Hasat 
Bayramı’ bu yıl Sarıyer-Gümüşdere Köyü’nde 
gerçekleştirildi. Köylüler, belediyeden aldıkları 
destekle sebze-meyve üretmenin mutluluğunu 
yaşıyor.
5 milyon 461 bin dekarlık bir yüz ölçümüne 
sahip İstanbul’da toplam 750 bin dekar tarım 
alanı, 262 bin dekar mera alanı, 6 bin dekar 
nadas alanı ve 2 milyon 406 bin 880 dekar 
orman alanı bulunuyor. 750 bin dekarlık tarım 
alanında ‘Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 4 bin 
çiftçi üretim yapıyor.
İBB, artan girdi maliyetlerinin giderek ağırlaşan 
yükünü azaltmak amacıyla İstanbul’da ilk defa 
2020 yılında yazlık sebze fidesi desteği başlattı.

“BELEDİYENİN TEŞVİKİYLE ÇİLEK EKİYORUZ”
Belediyeden üretim desteği alan çiftçi Ferit 
Berber, Sarıyer’deki bahçelerine belediyenin 
teşvikiyle çilek ektiklerini anlattı. Daha 
önce hiç çilek ekmediklerine değinen Ferit 
Berber şöyle konuştu: “Burası çilek fidesi 
ekiminde pilot bölge olarak seçildi. Çilek ekin 
dediklerinde biraz düşündük, çünkü çilekten 
hiç anlamıyorduk. Yapabilir miyiz diye çok 
endişe ettik; ama sağ olsun belediyedeki 
arkadaşlar çok yardımcı oldu. Fideleri ve 
gereken tüm ekipmanı ücretsiz verdiler, üstelik 
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HİZMET

ürettik. Allah’a şükürler olsun, çok kaliteli bir 
ürün alacağız bu yıl. Allah, İBB’den razı olsun. 
Onları parayla satsalar bizim gücümüz yetmez 
almaya, belediyenin verdiği gübreyi sorduk 
burada çok kaliteli ve pahalı bir gübreymiş. 15 
kilosu 700 TL dediler. Bizim almamız mümkün 
değil ama çiftçiyi destekleyen bir belediyemiz 
var” dedi.

BETONA DİRENEN 170 MAHALLE 
Başkan İmamoğlu, 2020 yılından bu yana 
İstanbullu çiftçilere verdikleri ücretsiz fide 
desteğinin meyvelerini, yine üreticilerle 
birlikte topladı. İmamoğlu, İstanbul’un 
tarımda üreten bir yer iken; betona dayalı rant 
ekonomisinin, üretimi baltaladığını vurguladı. 
Başkan İmamoğlu konuşmalarına şöyle 
devam etti: “Bugün bu betonun saldırılarına 
rağmen, aslında kırsal özelliği ağır basan 170 
mahallemiz var hâlâ İstanbul'da, direniyor. 
İşte buralarda bizim ana görevlerimizden 
birisi ‘hem yeşil alanlarını korumak hem 
tarım alanlarını korumak hem de hayvancılığı 
geliştirmek’. Üreticimizi bu anlamda 
desteklemek. Türkiye'deki ekonomik süreç, 
insanlarımızın hayatını gerçekten çok 
zorlaştırıyor. Üretmelerini zorlaştırıyor. Mazot, 
gübre, fide, tohum, yem olmak üzere art arda 
gelen zamlar, herkesin bu anlamda gerçekten 
belini büküyor. Diğer taraftan; kentlerde 
yaşayan yurttaşlarımızın da yoksulluğu, 
alışveriş yapabilme kapasitelerini darlaştırıyor. 
Artık meyve-sebzeye, ne yazık ki uzaktan bakar 
hale geldi vatandaşlarımız. Geçen gün pazar 
geziyorum, kirazın kilosu 20-25 TL. Yani, bu 
insanlarımız evine nasıl meyve götürecek, nasıl 
sebzesini götürecek? Bir yandan bunlara dönük 
tedbir almaya çalışıyoruz.”

İBB, çiftçiye verdiği desteği yıllar içinde artırdı. 
Yazlık fidelere ek olarak kışlık fide dağıtımına 
da başlayan İBB’nin, tarım ve hayvancılıkla 
uğraşan üreticilere 2020’de verdiği 7 milyon 
TL’lik yardım miktarı; 2021’de 14,9 milyon 
TL’ye, 2022’de ise 30,3 milyon TL’ye ulaştı.

2020 yılında;
l 8 ilçe 73 mahallede 3 milyon 475 bin yazlık 
sebze fidesi dağıtıldı.
l Çiftçiye toplam 7 milyon TL destek verildi.

2021 yılında;
l 15 ilçede 608 çiftçiye, 9 milyon TL 
değerinde toplam 4 milyon 111 bin yazlık fide 
dağıtıldı.
l 12 ilçede 504 çiftçiye bir milyon TL 
değerinde toplam 4 milyon 428 bin 600 kışlık 
sebze fidesi desteği dağıtıldı.
l 9 ilçe 237 çiftçiye 517 bin TL değerinde bin 
175 torba silajlık mısır tohumu desteği verildi.
l Bin 200 küçük ölçekli balıkçıya bir milyon 71 
bin 548 TL değerinde tekne bakım malzemesi 
desteği verildi.
l 16 ilçede 473 küçükbaş hayvan üreticisine 
3 milyon 257 bin 352 TL değerinde bin 180 
ton küçükbaş hayvan yemi desteği verildi.
2021 yılında çiftçiye verilen toplam destek 14 
milyon 927 bin 440 TL.

2022 yılında;
l 11 milyon 352 bin 157 TL değerinde toplam 
4 milyon 777 bin 765 yazlık sebze fidesi, 15 
ilçede bin 130 çiftçiye dağıtıldı.
l 15 ilçede 885 çiftçiye bir milyon 948 bin 
215 TL değerinde 85,5 ton gübre, 360 km 
uzunluğunda damlama sulama hortumu 
desteği verildi.
l 110 bin lira değerinde hastalık ve zararlı 
mücadelesinde kullanılan 50 bin adet sarı 
yapışkan tuzak desteği verildi.

l Bin 591 çiftçiye 5 milyon 334 bin TL 
değerinde 2 bin 540 torba yağlık ayçiçeği 
tohumu verildi. Bu tohumlar 68 bin 500 dekar 
alana ekildi.
l 8 ilçede 267 çiftçiye 807 bin 550 TL 
değerinde bin 42 torba silajlık mısır tohumu 
desteği verildi. Bu tohumlar yaklaşık 6 bin 300 
dekar alana ekilecek ve elde edilecek ürün, 
hayvancılık yapan çiftçilerimizin yaklaşık 50 bin 
ton yem ihtiyacını karşılayacak.
l Bin 297 küçük ölçekli balıkçıya 2 milyon 495 
bin 957 TL değerinde tekne bakım malzemesi 
desteği verildi.
l 569 üreticiye 4 milyon 738 bin 600 TL 
değerinde bin 248 ton büyükbaş hayvan yemi 
desteği verildi. 
l Kent içi tarımı teşvik amacıyla Kartal 
Karlıktepe, Pendik Kurtköy ve Ataşehir 
Kayışdağı mahallerinde 4 bin 430 m² alanda 
16’şar metrekarelik 182 parsel ‘Halk Bostanı’ 
oluşturuldu.
l Arıcılık yapan üreticilere arı yemi desteği için 
talepler toplandı.
l Halk Ekmek AŞ, ilk defa İstanbul çiftçisinden 
ekmeklik buğday alımı yapacak.
l Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve Ziraat 
Odalarına yapılan makine ekipman desteği 
kapsamında;
l Seymen Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 
206 bin TL değerinde,
l Akbaba, Alibahadır, Mahmutşevketpaşa ve 
Paşamandıra Tarımsal Kalkınma 
Kooperatiflerine 722 bin TL değerinde,
l Silivri Ziraat Odası’na bir milyon 
357 bin TL değerinde,
l İstanbul Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne 
895 bin TL değerinde makine ekipman desteği 
sağlandı.

2022 yılında çiftçiye yapılan desteklerin 
toplamı ise 30 milyon TL’yi geçti.

ÇİFTÇİYE VERİLEN DESTEKLER

O
yun oynamak her çocuğun hakkı.  
İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, “Oynaya 
Oynaya” projesiyle İstanbul’un ilçelerini 
mahalle mahalle, sokak sokak geziyor. 
Çocuklarla sürpriz buluşmalar yapan 
ekip, eğlenceli oyunlar sahneliyor.

GEZİCİ KUMPANYA
Sosyal faaliyetlerden, tiyatrodan, eğlenceli 
etkinliklerden uzak kalan; özellikle kentin 
dezavantajlı bölgelerinde yaşayan çocuklar için 
“Oynaya Oynaya” harika bir proje. Çocuklar, 
mahallelerine gelen gezici bir kumpanyanın 
oluşturduğu kortejle sokaklarda dolaşarak 
önceden hazırlanan gösteri alanına ulaşıyor. 
Sirk sanatlarından danslara, tiyatrodan 
akrobasi performansına pek çok eğlenceli 
etkinlik; sadece çocukların değil 7’den 70’e 
tüm mahallelinin ilgisini çekiyor. Mahalle 
karnavalları, İstanbulluları bir arada 
neşelendirip, güldürmeyi amaçlıyor. Etkinlik 
programı ile ilgili ayrıntılar İBB Kültür Sanat 
sosyal medya hesaplarından ve kültür.istanbul 
web adresinden takip edilebilir.

“OYNAYA OYNAYA”
MAHALLENİZE GELDİ!
Çocuklar için eğlenceli yaz sürprizleri bitmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
“Oynaya Oynaya” projesiyle park, meydan ve sokakları karnavala dönüştürüyor. 
Yazı: Şengül Gülbahçe Fotoğraf: Sami Türk

“OYNAYA OYNAYA” GEZİCİ KUMPANYASI İSTANBULLU ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR. SİRK, 
AKROBASİ, ÇOCUK OYUNLARI SERGİLEYEN EKİP, KENTİN HER İKİ YAKASINDAKİ 80 MAHALLEYİ DOLAŞILIYOR
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YEREBATANYEREBATAN
        SARNICI         SARNICI 
BÜYÜLÜYORBÜYÜLÜYOR

Yazı: Zeynep Mavnacıoğlu 
Fotoğraf: Cem Türkel

K
entin görkemli 
yapılarından 
Yerebatan Sarnıcı, 
tarihinin en kapsamlı 
restorasyonunu 
geçirdi. İBB tarafından 

yürütülen çalışmalar, temmuz 
ayının son haftasında 
tamamlandı. Tarihi sarnıç, 
coşkulu bir törenle açılarak 
kent turizmine yeniden 
“merhaba” dedi. Biz de İstanbul 
Bülteni olarak, açılıştan 
hemen önce sarnıcı gezdik ve 
yenilikleri sizler için inceledik. 

Yerebatan Sarnıcı’ndaki 
restorasyon çalışmaları 
tamamlandı. 1500 yaşındaki 
tarihi sarnıç, büyüleyici 
atmosferiyle ziyaretçilerini 
yeniden ağırlıyor.
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ÖZLENEN MUHTEŞEM ATMOSFER 
Sarnıca adım attığımız ilk an itibariyle 
muhteşem ambiyansının etkisi altına giriyoruz. 
Hayranlık içinde bir müddet gözümüzü dahi 
kırpmadan seyrediyoruz bu tarihi mekanı.
Biraz ilerleyince yürüyüş yollarının değişimi 
dikkatimizi çekiyor. Hantal görünümlü 
betonarme yollar kalkmış; yerine şeffaf ve 
geçirgen platformlar kurulmuş. Sarnıcın 
dokusuyla bütünleşen bu platformlar sayesinde, 
büyüleyici atmosferi daha iyi hissedebiliyoruz. 
Üstelik sadece yürüyüş platformlarının yapısı 
değil, derinliği de değişmiş. Daha önce 1,5 
metre yükseklikle olan gezinti seviyesi, 30 
santimetreye kadar düşürülmüş. Bu değişim, 
sarnıcı daha derinde gezme olanağını sağlıyor. 

700 KAMYON BETON, 300 KAMYON BALÇIK
Edindiğimiz bilgilere göre sarnıç, çalışmalar 
sırasında oldukça büyük bir beton yükten 
kurtarıldı. Yürüme yolları, sonradan 
eklenen beton duvarlar… Derken, toplam 
700 kamyon beton, sarnıçtan çıkarıldı. Sarnıcın 
tabanından da yine kamyonlar dolusu çamur ve 
balçık uzaklaştırıldı. 
Zeminde yürütülen restorasyon çalışmalarında, 
o dönemki taş işçilerinin kayıtlarının yazılı 

olduğu kalıntılar da bulundu. İBB Miras 
ekiplerince korumaya alınan bu taşlar, daha 
sonra bir sergi ile İstanbullularla paylaşılacak. 

ÖRÜMCEK AĞI GİBİ 
Tarihi sarnıçtaki en önemli çalışmalardan biri 
de kuşkusuz güçlendirmeler oldu. Sarnıcın 
ayakta durmasını sağlayan tüm mermer 
sütunlar, yeni gergi sistemiyle birbirine bağlandı. 
Öğrendiğimize göre, sarnıç ciddi bir yıkılma 
tehdidi altındaymış. 336 sütunun, adeta bir 

SARNICIN 
HİKAYESİ
Bizans İmparatoru
I. Justinianus (527-565) 
tarafından büyük yeraltı 
sarnıcı olarak inşa edildi. 
Sarnıç, yaklaşık 100 
bin ton su depolama 
kapasitesine sahip. Bizans 
döneminde, sarayın ve 
bölgenin su ihtiyacını 
karşılayan Yerebatan 
Sarnıcı, İstanbul’un 
Fethi’nden sonra da yine 
bu amaçla bir müddet 
daha kullanılmış.

örümcek ağı gibi birbirlerine bağlanmasıyla tarihi 
sarnıç güçlendirildi. İBB’nin bu müdahalesi, 
yıkılma riskini tamamen ortadan kaldırdı.

SADECE MÜZE DEĞİL 
KÜLTÜR-SANAT MERKEZİ
Ziyaretçilerinin özlemle beklediği Yerebatan 
Sarnıcı, yeni döneminde sadece müze olarak 
hizmet vermeyecek. Tarihi sarnıç; konserlerin, 
sergi ve etkinliklerin gerçekleşebileceği bir 
kültür-sanat merkezine dönüşecek. 

KAPAK
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YEREBATAN SARNICIYEREBATAN SARNICI
SANATIN DA MERKEZİ OLACAKSANATIN DA MERKEZİ OLACAK

Fotoğraf: Onur Günal - Oğuz Çiçek

SARNICIN GÜZELLİĞİNİ TAMAMLAYAN MÜZİK VE GÖRSEL ŞÖLEN 
Açılış töreninde, Yerebatan Sarnıcı’nın eşsiz güzelliği, görsel ışık şöleniyle daha 
da etkileyici oldu. Mercan Dede’nin müziği ise bu güzelliği tamamladı. Geçiciği 

olarak konulan heykeller de gecenin sürprizi oldu. Heykellerin su içindeki 
görüntüsü ve ışık yansıması, Yerebatan’a farklı bir hava kattı. 

Yerebatan Sarnıcı Müzesi, bundan böyle kültür-sanat merkezi olarak kullanılacak. 
Sergiler, müzik dinletileri ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak.
Sarnıç, iğne ile kazılarak büyük bir hassasiyetle yenilendi. Yeniden ziyarete açıldı. 
Açılış törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. 

KAPAK

Ozan Ünal - Kabuk, demir ve beton, 2021

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.
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KEMAL KILIÇDAROĞLU: 
“BU KENTİ YAŞATMAK ORTAK GÖREVİMİZ”
“Hepinizin huzurunda, Belediye Başkanımıza 
yürekten teşekkür ederim. Böyle güzel bir eseri 
yeniden İstanbullulara ve dünyaya kazandırdığı 
için. Aziz İstanbul, kadim İstanbul. Neresini 
kazsanız, tarihin fışkırdığı bir İstanbul. Taşından 
toprağına, çeşmesinden sarayına, sarnıcından 
tutun camilerine, kiliselerine, havralarına 
kadar hepimizin dikkatle bakması, onarması, 
yaşatması, gelecek kuşaklara aktarması gereken 
bir kültür mirasının sahipleriyiz. Dolayısıyla 
bu eserlerin onarılması başlı başına özen 
göstermemiz gereken bir alandır. Bunu da 
yapıyor Büyükşehir Belediye Başkanımız. 
Bu kenti yaşatmak, kentin bozulan dokusunu 
düzeltmek, -örneğin yukarıdaki binaları yıkmak 
gibi düzeltmek-, elbette hepimizin ortak görevi 
olmalıdır. Bu görevi yerine getiren, getirmeye 
çalışan, bütün engellemelere rağmen başarılara 
imza atan Belediye Başkanımızı tekrar 
hepinizin huzurunda yürekten kutluyorum.”

EKREM İMAMOĞLU: 
“İĞNEYLE KAZIDIK”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu restorasyon 
süreciyle ilgili bilgi verirken gösterilen hassasiyeti, 
“iğne ile kazıdık” sözleriyle ifade etti.
İmamoğlu, yapılan çalışmanın ayrıntılarını anlattı: 
“Müzemizin genelinden, bin 500 ton tutan devasa 
miktarda çimento, harç malzemesi temizledik ve 
dışarıya taşıdık. Evet 1500 yıllık tarihi dokunun 
üzerindeki bin 500 ton harcı, büyük bir titizlikle, 
orijinal yapıya ve malzemeye zarar vermemek için; 
tabiri caizse bunu yaparken iğneyle kazıdık diyebilirim. 
Yine, bu tarihi yapının özüne uygun ışıklandırma 
yapılması çok önemliydi. Hem ortamın mistik 
atmosferini korumak hem de karakteristik özelliklerini 
daha da göz önüne çıkarmak için ışık tasarımına ayrı 
bir özen gösterdik. Yerebatan Sarnıcı’nın üstünde 
kaçak yapılar vardı. Yukarıda zemin zannedilen, 
sarnıcın üstüne gelen bölüme yapılmış kaçak binaları 
yıkıp, kaldırdık. Sarnıcın üzerine gelen bina yükünü ve 
kaçak yapılaşmayı kaldırarak, 1500 yıllık tarihi yapının 
risklerini kaldırdık. Bu noktada devam eden kaçak 
yapıları kaldırmaya da devam ediyoruz. Biz, geleceği 
planlamak kadar geçmişi korumanın da vazgeçilmez ve 
devredilmez bir kamu görevi olduğu bilinciyle hizmet 
veriyoruz.”

Ozan Ünal - Heba, demir ve beton, 2021
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KAPAK
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HAFTANIN HER 
GÜNÜ AÇIK 
OLACAK
Uzunluğu 140 metre, 
genişliği 70 metre 
diktörgen bir alanı 
kaplayan yapı, toplam 9 
bin 800 metrekare içinde 
100 bin ton su depolama 
kapasitesine sahip. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi mülkiyetinde 
yer alan tarihi Yerebatan 
Sarnıcı’nın, 2017’de 
başlatılan ve İBB Miras 
ekipleri tarafından 
sürdürülen restorasyon 
işlemleri tamamlandı. 
Bizans İmparatorluğu 
döneminden günümüze 
ulaşan kültür mirası, 1500 
yaşındaki Yerebatan 
Sarnıcı, haftanın her günü 
09.00-19.00 saatleri 
arasında ziyarete açık 
olacak. 

ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN:ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN:    20 TL20 TL
YERLİ ZİYARETÇİ:YERLİ ZİYARETÇİ:    50 TL50 TL
YABANCI ZİYARETÇİ:YABANCI ZİYARETÇİ:    190 TL190 TL

İBB TARAFINDAN RESTORE EDİLEREK YENİDEN ZİYARETE AÇILAN İBB TARAFINDAN RESTORE EDİLEREK YENİDEN ZİYARETE AÇILAN 
YEREBATAN SARNICI MÜZESİ’NE GİRİŞ ÜCRETLERİ DE BELİRLENDİYEREBATAN SARNICI MÜZESİ’NE GİRİŞ ÜCRETLERİ DE BELİRLENDİ

Ali Abayoğlu - Denizanası, 
kalıp içi çökertme 

ve sıcak füzyon, 2022

Ozan Ünal - Anksiyöz Bilgeler, 
beton ve demir, 2019

Ozan Ünal - Zambaklı Lavi, 
demir, 2021

Berkay Buğdan - Yarını Hatırla, çelik, 2019

Malik Bulut - Bağlantı (Connection),
 Mermer Yontu (Marble), 2022

Aslı İrhan - Tıpkı Kirpi Gibi Geri Geri Gidiyor, 
İleri Bakıyorum, Fiberglass, 2020

Muzaffer Tuncer - İnziva, 
soğuk metal dövme

YEREBATAN YEREBATAN 
SARNICI’NI, SARNICI’NI, 
AÇILIŞTAN AÇILIŞTAN 
SONRAKİ SONRAKİ 
İLK HAFTA İLK HAFTA 
49 BİN 49 BİN 
305 KİŞİ 305 KİŞİ 
ZİYARET ZİYARET 
ETTİETTİ
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HİZMET

2050’DE İSTANBUL: 
DAHA ÖZGÜR 
DAHA ÇEŞİTLİ 
DAHA İYİ
Başkan İmamoğlu, gelecekteki İstanbul 
hayalini paylaştı. Florya’daki İPA 
Kampüs’ün resmi açılışında Vizyon 
2050 Strateji Belgesi’ni kamuoyuna 
duyuran İmamoğlu, “Vizyon 2050, 
16 milyon İstanbullunun gelecek 
umududur, İstanbullularındır” dedi.

Yazı: Ali Faruk İmre 
Fotoğraf: Onur Günal

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.
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HİZMET

O
rtak akıl ve bilimin rehberi ile  
hareket eden İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) yönetimi, kentin plan 
ve projelerini içeren “2050 Vizyon”u 
hazırladı. “Yönetişim ve Demokrasi”, 
“Ekonomi ve Kalkınma”, Ekoloji ve 

Çevre”, “Kentsel Yapılı Çevre, Ulaşım ve 
Altyapı”, “Toplumsal Refah ve Adalet” gibi 5 
esas üzerine inşa edilen vizyon, 2020 yılında 
kurulan “İstanbul Planlama Ajansı (İPA)” 
ekipleri tarafından binlerce kişinin katkı 
sunduğu katılımcı bir modelle hazırlandı.
Gençlerin, yerli ve yabancı akademik 
çevrelerin, bürokratların, gazetecilerin 
İstanbul’un geleceğine gösterdiği ilgi yoğundu. 
İstanbul Vizyon 2050 tanıtımı ve İPA Kampüs 

45 seviyesinde bulunan ormanlık alanların 
korunacağını, şehrin kuzeyindeki yeşil alanların 
muhafaza edileceğini anlattı. 

ULAŞIMDA 2050
Vizyon 2050’de dikkat çeken konulardan 
biri ulaşım. İstanbul’da bugün raylı sistemler; 
tüm toplu taşıma türleri içinde yüzde 24,6’lık 
kullanım oranına sahip. İBB’nin 2050’deki 
hedefi ise bu oranı yüzde 50’ye çıkarmak. 
Bugün İstanbul’da raylı sistem duraklarına on 
dakikalık yürümeyle erişebilen nüfus oranı 
yaklaşık yüzde 30’lar seviyesinde. 2029 yılı 
sonuna kadar yapılacak yatırımla bu oranın 
yüzde 40 seviyelerini aşacağı öngörülüyor. 

HIZ-RAY’IN ÖNEMİ
Başkan İmamoğlu, ulaşım vizyonunda Hız-Ray 
projesine de yer ayırdı.  Hız-Ray ile birlikte 
2050’de, İstanbul’un doğu-batı ekseninde hızlı, 
konforlu bir ulaşım ağına kavuşulacak. 12 ilçeyi 
içerecek biçimde ve 62 kilometrelik bir aksta 
hızlı, konforlu, güvenilir toplu taşıma sistemi 
geliştirilmiş olacak.

DEPREM YENİLEME FONU
Deprem, İstanbul’un gerçeği. Artan konut 
fiyatları da son zamanlarda vatandaşın belini 
büken çaresizliği. İmamoğlu, Vizyon 2050 
sunumunda bu konulara yönelik iki önemli 
projeyi de duyurdu.
Öncelikle konut piyasasında adaleti sağlayacak 
olan ‘İstanbul Konut Ofisi’ projesi hayata 
geçirilecek. Yerel ve merkezi yönetim iş 

birliğinde örgütlenecek bu yapı, semtte yaşayan 
insanların katılımına ve karar vericiliğine açık 
olacak. Sonrasında ise ‘Deprem Yenileme 
Fonu’ oluşturularak. Konut Ofisi ile ortaklaşa 
çalışacak şekilde riskli binaların bir an 
önce dönüşümünün sağlanacağı finansman 
olanakları geliştirilecek. Bu sayede yaklaşık 
500 bin olan riskli bina sayısı sıfıra indirilecek. 
Bu fon ile imar hareketlerinin değer artışı ve 
boş bırakılan konutların vergilendirilmesi 
güçlendirilecek, kullanımı şeffaf ve demokratik 
denetime tabi olacak.

TARIM ALANLARI KORUNACAK
Başkan İmamoğlu, sunumunda İstanbul’daki 
ekilebilir tarım alanlarının 3’te birinde bugün 
ekim yapılamadığı bilgisini paylaştı. Vizyon 
2050’de tarım ve sağlıklı gıdaya erişim önemli 
bir yer tutuyor. İBB’nin 2050 vizyonunda 
İstanbul, Trakya ve Güney Marmara ile birlikte 
‘Bölgesel Tarımsal Kalkınma Planı’ kapsamında 
iyi tarım uygulamalarının hayata geçtiği, 
insanların sağlıklı ve ucuz gıdaya erişebildiği bir 
kent olacak. Bu kapsamda ‘Dikey Tarım’, ‘Kent 
Bostanları’ gibi uygulamalar yaygınlaştırılacak.

BİLGİ HAVUZU
Vizyon 2050 lansmanı ile birlikte ‘İPA Özlem 
Türeci-Uğur Şahin Yerleşkesi’nin de resmi 
açılışı yapıldı. Yaklaşık 80 bin metrekarelik 
alan, kentteki değişimin de mekansal 
sembolü. Aynı zamanda İPA kampüste, kente 
kazandırılan İstanbul Kent Araştırmaları 
Kitaplığı öğrencilerin de yeni mekanı olacak. 

açılışı etkinlikleri kapsamında iki gün boyunca 
dünyaca tanınan akademisyen ve uzmanların 
konuşmacı olduğu paneller, sergiler ve 
söyleşiler düzenlendi. Mimar Prof. Carlo Ratti, 
Şehir Plancısı Prof. Carlos Moreno, Sosyolog 
Prof. Saskia Sasken ve Yazar Charles Landry 
panel konuşmacıları arasındaydı.
İmamoğlu, kendisi için hazırlanan 360 
derecelik platforma çıktığında, kentin 28 yıl 
sonraki kaderini değiştirecek tarihi manifesto, 
ilk kez 16 milyonun huzuruna sunulmuş oldu. 
İmamoğlu konuşmasına, üç yıl önce yeni bir 
başlangıç için yola çıktıklarını hatırlatarak 
başladı ve şunları söyledi: “16 milyon İstanbullu 
ile yapacağımızı ve birlikte başaracağımızı daha 
ilk günden söylemiştik. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği onurlu, 
huzurlu ve müreffeh geleceği hep birlikte inşa 
edeceğimize söz vermiştik.”

2050’DE 20 MİLYON NÜFUS
Başkan İmamoğlu konuşmasında, İstanbul’un 
geleceğine dair önemli notlar paylaştı. 2050 
yılında nüfusun 20 milyonu aşmaması 
gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, kişi 
başına düşen yeşil alan miktarında Avrupa 
standartlarının yakalanacağını, bugün yüzde 

“2050 YILINA GELDİĞİMİZDE İSTANBUL’DAKİ İŞSİZLİK 
ORANINI YÜZDE 5 ORTALAMASINA ÇEKMEK, KADINLARIN 
İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANINI DA YÜZDE 70’İN ÜZERİNE 
ÇIKARMAK VAZGEÇİLMEZ HEDEFLERİMİZDİR.”

Emrah Şahan
İPA BAŞKANI

“Bir kentin karar 
alma mekanizmalarını 
demokratikleştirmediğiniz takdirde 
kentin geleceğini yok edersiniz. 
Bu kentin geleceği 20 yıldır yok 
edildi. Geçmişi de yüksek bir 
tahribat altında. İstanbul’un beş 
yıl bile sonrası belli değilken 
karşımıza İPA projesi çıktı. İPA, 
yeni nesil bir belediyeciliğin, 
yeni nesil bir siyasetin en sert 
dönemdeki inat ispatıdır.”

İstanbul Kent Araştırmaları 
Kitaplığı; yoğunlukla kent 

araştırmaları, mimarlık, şehir 
planlama ve benzer uzmanlık 

alanlarında 20 binden fazla 
kitaba ev sahipliği yapıyor.
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METROBÜS METROBÜS 
YOLLARININYOLLARININ
ÖMRÜ ÖMRÜ 
UZUYORUZUYOR
Metrobüste daha güvenli ve tasarruflu yollar için 
yenileme çalışmaları başladı. İBB, ‘Beyaz Yol’ 
uygulaması ile 21 yıl ömrü olan yolları yapıyor. 
Bu çalışmayla İstanbul’un en uzun otoyolu D-100’ü 
dört kere asfaltlayacak kadar tasarruf yapılacak.

Yazı: Sümeyra Kırca Fotoğraf: Derya Balkan

Istanbul’da toplu 
ulaşımın can 
damarı olan 
metrobüs yolları 
yenileniyor. 
Metrobüslerin 

tonajları nedeniyle 
sürekli bozulan ve 
bakım isteyen asfalt 
yollar, özel reçeteli 
beton kaplama beyaz 
yollarla değiştiriliyor. 
‘Beyaz Yol’ ile metrobüs 
hattında 21 yıl boyunca 
bozulma olmayacak. 
Her yıl 2 defa yapılan 
bakım çalışmasına ihtiyaç 
duyulmayacak. 
Metrobüs yolundaki 
ağır yük etkisi, yoğun 
kullanım, yüksek lastik 
sıcaklıkları, egzoz ısısı, 
duraklardaki frenlemenin 
getirdiği yıpranma ve 
hava koşullarının etkisiyle 
bozulan yollar, metrobüs 

İBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Arif Gürkan Alpay

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.



www.ibb.istanbul / 3534 / www.ibb.istanbul 

HİZMET

metrobüslerin ağır tonajlı olması nedeniyle 
yolun çökmesi engellendiği gibi, frenleme 
nedeniyle aşınmasının da önüne geçilecek. 

D-100’Ü 4 KERE ASFALTLAYACAK  
KADAR TASARRUF
Metrobüs yollarının asfalt olması masrafları 
da artırıyor. Asfalt yollara yılda 2 kere bakım 
ve yenileme çalışması gerekiyor. Oysa ‘Beyaz 
Yol’ uygulaması ile beton yolların 21 yıl 
kullanım ömrü var. Belediye bu uygulama 
ile metrobüs yoluna asfalt dökmenin önüne 
geçerek büyük bir tasarruf sağlayacak. Öyle ki, 
20 yıl içinde hedeflenen tasarruf ile İstanbul’un 
en büyük ana arteri olan D-100 Karayolu, 
-Büyükçekmece Mimar Sinan’dan Tuzla-İzmit 

sınırına kadar- yaklaşık 4 sefer asfalt kaplaması 
ile yenilenebilecek. Tasarruf edilecek paranın 
önemini anlayabilmek adına; D-100’ün asfalt 
yenilemesinin 10-12 yılda bir kere yapıldığını 
unutmamak gerek. 

“KAMU KAYNAKLARINI  
EN ETKİN ŞEKİLDE KULANIYORUZ”
‘Beyaz Yol’ uygulamasına geçerken çok 
heyecanlı olduklarını vurgulayan İBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, 
çalışmayla ilgili şu bilgileri veriyor: “Bu 
yöntem, özellikle Avrupa ve Amerika’da 
daha çok tercih ediliyor. Türkiye’de kullanımı 
çok az. Biz de metrobüse özel reçeteli beton 
kaplamayı dökebilmek için önce buna uygun 
özel bir makine yaptırdık. Bunun özelliği dar 
alana beton dökebiliyor olması. Bu sayede 
yol kenarındaki aydınlatma direkleri ve 
korkulukların kaldırılmasına gerek kalmadı. 
Mevcut asfalt yolu kaldırıyoruz. Onun yerine 
Türkiye’de ilk defa kullanılan ‘Beton Finişeri’ 
isimli yol kaplama makinasıyla özel reçeteli 
betondan oluşan Beyaz Yol’u döşüyoruz. 
Düşünebiliyor musunuz; bir tarafta yılda 2 
kere yenileme isteyen asfalt, bir yanda 21 yıl 
ömrü olan Beyaz Yol. Bu, tam anlamıyla kamu 
kaynaklarını etkin kullanmak demek.”

ARAÇLAR DAHA AZ YAKIYOR
Arif Gürkan Alpay, yapılan bu uygulama 
ile sadece asfalt masraflarından değil, aynı 
zamanda otobüslerden de tasarruf sağlandığını 
anlattı. Alpay, “Bozuk yolda seyir yapan 
metrobüsler arızalara neden oluyor. Bu 

durum metrobüs bakım masraflarını artırıyor. 
Ayrıca, yine bozuk yollarda metrobüsler daha 
fazla akaryakıt harcıyor. İsveç Uppsala’nın 
kuzeyinde bulunan hem beton hem de asfalt 
yol ile kaplanmış E4 çevreyolunda, 60 tonluk 
bir kamyon üzerinde yakıt tüketim testleri 
yapılmış. Beton Yol üzerinde hareket eden 
60 tonluk kamyonun, asfalt yola nazaran 
yüzde 6,7 daha az yaktığı saptanmış. Tüm bu 
hesaplamaları dahil ettiğinizde; kamu parasının 
en verimli şekilde kullanıldığı görülecek” dedi. 
Pilot bölge olarak Cevizlibağ-Yenibosna 
Metrobüs Hattı’nı seçtiklerini vurgulayan 
Arif Gürkan Alpay, ilerleyen dönemde 
tüm metrobüs hatlarını Beyaz Yol ile 
kaplayacaklarını duyurdu. Alpay, çalışma 
esnasında seferlerin aksamaması için beton 
kaplamanın geceleri döküldüğünü belirtti.

kullanıcılarının sarsıntılı yolculuğuna sebep 
oluyordu. Beton yollar ise tüm bu sıkıntıları 
asgari seviyeye indirerek, İstanbullulara 
konforlu bir yolculuk sunacak. 

İLK ETAPTA YENİBOSNA-CEVİZLİBAĞ
İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı ve İETT ekipleri ‘Beyaz 
Yol’ için gece-gündüz çalışıyor. 26 Haziran 
itibarıyla Cevizlibağ-Yenibosna Hattı’nda 
başlayan çalışmaların, eylül ayında bitmesi 
hedefleniyor. Özel reçeteli beton kaplama 
olarak nitelendirilen yol çalışmasında, betonun 
içinde farklı maddeler mevcut. Bu maddeler 
betonu akışkanlıktan kurtarıp, daha katı ve 
düz bir yüzey almasını sağlıyor. Bu sayede 

“BIR TARAFTA 
YILDA 2 KERE 
YENILEME 
ISTEYEN ASFALT, 
BIR YANDA 
21 YIL ÖMRÜ 
OLAN BEYAZ 
YOL. BU, TAM 
ANLAMIYLA KAMU 
KAYNAKLARINI 
ETKIN KULLANMAK 
DEMEK.”

Metrobüs yolundaki 
ağır yük etkisi, yoğun 

kullanım, yüksek lastik 
sıcaklıkları, egzoz ısısı, 

duraklardaki 
frenlemenin getirdiği 

yıpranma ve hava 
koşullarının etkisiyle 

bozulan yollar, 
metrobüs 

kullanıcılarının 
sarsıntılı yolculuğuna 

sebep oluyordu. Beton 
yollar ise tüm bu 
sıkıntıları asgari 

seviyeye indirerek, 
İstanbullulara konforlu 

bir yolculuk sunacak. 
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TÜRKİYE’NİN İLK TÜRKİYE’NİN İLK 
EKŞİ MAYALI EKŞİ MAYALI 
EKMEK FABRİKASIEKMEK FABRİKASI

Hadımköy’de dördüncü fabrikasını 
açan İstanbul Halk Ekmek, Türkiye’nin 

ilk ve tek ‘Ekşi Mayalı Ekmek’ 
üretimini yapıyor. Ahmet İsvan Halk 
Ekmek Fabrikası’nda, aynı zamanda 

ülkemizin en seri glütensiz gıda üretimi 
gerçekleşiyor. Fabrikanın pişirdiği 

ilk ekmekleri, İstanbul Bülteni olarak 
üretim aşamasında gördük.Yazı: Melek Karakuş Fotoğraf: Cem Türkel - Anıl Can Dinçdal - Onur Günal

E
kmek fiyatlarının son 
bir yılda yüzde 154 oranında 
artmasıyla dar gelirli kesim 
için ekmek almak daha da 
zorlaşmaya başladı. İstanbul’da 
yapılan son zamla 210 gram 

ekmeğin fiyatı 4 TL iken; İstanbul 
Halk Ekmek aynı üretim maliyetleri 
içerisinde 250 gram ekmeğin fiyatını 
2 TL’de tutmaya öncelik veriyor. 

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.
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İSTANBUL HALK EKMEK AŞ, 
GÜNLÜK 1,5 MİLYON OLAN NORMAL EKMEK 
ÜRETİMİNİ 1,8 MİLYONA ÇIKARACAK

AÇILIŞI BİRLİKTE YAPTILAR
110 milyon euroluk yatırımla tamamlanan fabrikanın açılışına CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada İstanbul’a hizmetin olağanüstü bir görev 
olduğunu belirtirken; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kamusal makamlara gelişlerinin en temel 
amacının hizmet üretmek, yatırım üstüne yatırım yapmak ve 16 milyonun yaşam kalitesini 
yükseltmek olduğunu söyledi.
Açılış konuşmaları ve kurdele kesiminin ardından üretim bandına geçilen törende, bandın 
başlangıcını Kılıçdaroğlu verdi. Ardından Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberindekiler Halk Ekmek 
ürünlerinin olduğu stantda tadım yaptı.

Halkın uygun fiyatla kaliteli, sağlıklı ekmeğe ulaşması 
için açılan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası, 
Türkiye’nin ilk ve tek en uzun fermantasyonlu ve 
‘ekşi mayalı normal ekmek’ üretim hattına sahip. 
Sindirimi kolay olan ekşi mayalı ekmeğin uygun 
fiyatıyla halka ulaşmasını amaçlayan yeni fabrika ilk 
etapta; ‘Normal Ekmek’ hattında günlük 250 bin, ‘Roll 
Ekmek’ hattında 1 milyon, ‘Çeşit Ekmek’ hattında da 
200 bin olarak İstanbullunun günlük ekmek ihtiyacını 
karşılayacak. Türkiye’de ilk Ar-Ge özellikli, özel kültür 
çeşidiyle üretilecek ekmeklerde fermente yönteminin 
uygulanması, İstanbulluları daha da sağlıklı ekmeklere 
kavuşturacak. İstanbul Halk Ekmek AŞ, yeni fabrika ile 
birlikte 4 fabrikasında günlük 1,5 milyon olan normal 
ekmek üretimini 1,8 milyon normal ekmeğe çıkaracak.

GELENEKSEL EKŞİ MAYA KÜLTÜRÜ İLE EKMEK ÜRETİLECEK
Anadolu’nun kadim ekşi mayalı ekmek kültürü 
sofralarımızda yerini almaya devam edecek. Seri 

üretimin gelmesiyle sekteye uğrayan doğal ekşi 
mayalı ekmek yapımı, günümüzde yeniden tercih 
edilmeye başladı. Böyle bir gereksinimi tespit 
eden Halk Ekmek, Anadolu Ekşi Maya kültürünü 
tekrar evlerimize sokuyor. Fabrikada, 36 saatlik 
ekşi maya fermantasyonu ile (bir saate kadar 
kazan fermantasyonu ve dört saate kadar da son 
fermantasyon yapılarak) besleyici, hazmı kolay 
geleneksel ekmekler üretilebiliyor.
Türkiye’nin en yüksek üretim kapasitene sahip Ahmet 
İsvan Halk Ekmek Fabrikası hakkında konuşan 
İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik, “Bu 
tesisimizde ilk etapta günlük 200 bin normal ekmek 
üretimi başlayacak. Günde bir hatta üretilecek 200 
bin normal ekmeğin yanı sıra günlük 1 milyon adet 
de porsiyonlu ekmek üretimi ile 200 bin adet ekşi 
mayalı çeşit ekmek üretimi Hadımköy fabrikamızda 
gerçekleşecek” dedi. 
2022 yılında ekonomik koşulların değişimi ile İstanbul 
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İSTANBUL’DA YAPILAN SON ZAMLA 210 GRAM EKMEĞİN 
FİYATI 4 TL İKEN; İSTANBUL HALK EKMEK AYNI 
ÜRETİM MALİYETLERİ İÇERİSİNDE 250 GRAM EKMEĞİN 
FİYATINI 2 TL’DE TUTMAYA ÖNCELİK VERİYOR

NEDEN ‘AHMET İSVAN’ 
ADI VERİLDİ?
1973-1977 yılları arasında İstanbul 
Belediye Başkanlığı yapan ve son derece 
güçlü ‘halkçı belediyecilik’ örneği sergileyen 
Ahmet İsvan, bu şehrin insanı daha ucuza, 
ekonomik fiyata ekmek yiyebilsin diye 
1977’de Halk Ekmek’i kurdu.
Açılışı yapılan fabrikada merhum İsvan’ı rahmet ve 
minnetle anan İBB Başkanı İmamoğlu, “Onun 
adaletli, eşitlikçi yönetimi, demokrat kişiliği bizim 
en büyük ilham kaynağımızdan birisi olmuştur. 
Ahmet İsvan ismi, İstanbul’a kattığı eserlerde, 
bugün burada açtığımız fabrikamızda ve daha 
birçok tesisle yaşamaya devam ediyor. Ahmet 
İsvan Halk Ekmek Fabrikamızı da ‘150 Günde 
150 Proje’ hizmet maratonumuzdaki önemli 
kilometre taşlarından biri olarak kabul ettik” dedi. 
Fabrikanın açılışına merhum başkan İsvan’ın 
ailesinden Nurhan ve Orhan İsvan da katıldı.

Halk Ekmek normal ekmek talebinin, bugüne 
kadar görülen en yüksek değerine ulaştığını 
söyleyen Gedik, 2022 yılının ilk 6 ayında 206 
milyon normal ekmeğin halka ulaştırıldığını 
belirtti. Hadımköy bölgesindeki ekmek 
tüketimi hakkında da bilgi veren Gedik şunları 
söyledi: “Şu anda Hadımköy bölgesindeki 
Arnavutköy, Çatalca ve Silivri dahil 7 ilçemizde 
ayda ortalama 3 milyon; günde ise ortalama 180 
bin normal ekmek satılmaktadır. Fabrikamızın 
açılması sonrası bu bölgedeki mevcut Halk 
Ekmek büfelerimizin sayısı 78’den 128’e; 
bayi sayımız da 51’den 81’e çıkacak. Bu da 
bu bölgede ayda ortalama 5,2 milyon; günde 
ortalama 200 bin normal ekmek satılacağı 
anlamına gelmektedir.”

HİZMET

İ
stanbul sokaklarında gezinirken gölgede 
mola vermek, oturup soluklanabilmek bazen 
paha biçilemez olabiliyor. Üstelik bu mola 
için bisiklet ya da scooterlıların uygun yer 
bulması pek de kolay değil. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 

bu ihtiyaçtan yola çıkarak; kentin uzun 
caddelerinde yol alan yayalar için dinlenme 
alanları kurmaya başladı. Ahşap malzemelerden 
tasarlanan bu özel alanlar için kaldırım 

genişletildi, yol kenarlarına platformlar 
kuruldu. Çevresi bitkilerle donatılan ‘Yaya 
Durakları’, hareket halindeki İstanbullulara 
keyifli bir mola imkanı sağlıyor. İlk yaya 
durağı, Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde 
kullanıma açıldı. Uygulamanın kent geneline 
yayılması planlanıyor. İBB, sonraki yaya 
duraklarının nerelere yapılacağına ise 
İstanbullularla birlikte karar verecek. Siz 
de www.yayaduragi.ibb.istanbul adresi 
üzerinden mahalleniz için yaya durağı 
talebinde bulunabilir, bu keyifli dinlenme 
alanından faydalanabilirsiniz.

YAYA DURAKLARINDA Bİ’ MOLA!..
Yazı: Zeynep Mavnacıoğlu Fotoğraf: Aydemir Kadıoğlu

İstanbullu yayalar için ‘mola’ alanları geliyor. Gölgesinde oturup dinlenme imkanı sağlayan 
‘Yaya Durağı’nın ilki Şişli Halaskargazi Caddesi’nde kuruldu. Uygulama, kent geneline yayılacak.
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Yazı: Melek Günerli

TÜRKAN ŞORAY
“İSTANBUL’A AŞIK BİR İSTANBULLUYUM”

dolu. Yedikule Zindanları’ndan Haliç’e, 
Yeşilköy, Bostancı, Nişantaşı’ndan Kavaklara, 
Üsküdar’dan Bebek’e, Balıkçıpazarı’ndan, 
Adalar’dan Sultanahmet’e kadar İstanbul’un 
her köşesinde film çalışmaları yaptım. Bu 
filmlerde, İstanbul’un en güzel karelerini 
yakalayabilmek ve güneşin doğuşundaki kızıl 
tonlarını görüntüleyebilmek için mehtabın ve 
şehrin tüm güzelliklerini taçlandırması için 
tüm ekip arkadaşlarım saatlerce beklerdik. 
Ve bu ne inanılmaz bir tılsımdır ki hiçbirimiz 
bu bekleyişten şikayetçi olmaz; İstanbul’un 
güzelliği ile adeta yorgunluğumuzu unutur, 
O’nu seyretmeye doyamazdık. Zor koşullarda, 
set arkadaşlarımla beraber yediğim taze ve çıtır 
çıtır İstanbul simidinin tadını bana, dünyanın 
en güzel restoranları, en meşhur aşçılarının 
menüleri, en lüks ortamları verememiştir.

Çocukluğunuzdaki İstanbul’u biraz anlatabilir 
misiniz? Nasıl bir ortamdı çocukluğunuzda 
yaşadığınız o İstanbul? 
İstanbul’un en eski semti Fatih’te doğmuşum. 
Eyüp İlkokulu’nu bitirmemin ardından 
babamın mesleği dolayısıyla çeşitli semtlere 
taşındık. Bir süre Karagümrük’te oturduktan 
sonra anneannem ve dedemin birlikte 
yaşadığı evde yaşadım. Dedemin evi, bir 
Osmanlı sokağında idi; Mehmet Dede Sokak. 
Camisi, hamamı ve yatırı ile Mehmet Dede 
Külliyesi. Ahşap, üç katlı bir evin ikinci 
katında otururduk. Camların önü kafesten 
cumbalıydı. Anneannem ve ben, sokağı bu 

İBB Yayınlarından 
çıkan 'Türk 
Sinemasında 
İstanbul ' kitabı.

S
izler için dillere destan güzelliğiyle 
Türk halkının kalbinde taht kurmuş 
sanatçımız ile röportaj gerçekleştirdik. 
HemYayınları'ndan çıkan Türk 
Sinemasında İstanbul kitabımızda 
bahsi geçen filmlerine dair anılarını 

hem de kendi gözünden yaşadığı İstanbul’u 
anlattı. Bizi kırmayıp değerli vaktini ayırdığı 
için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. 
İşte Sultan’ın İstanbul aşkını anlattığı röportaj.
Keyifli okumalar…

‘Türk Sinemasında İstanbul’ adlı kitapta; Abud 
Suud Efendi Yalısı’nda, Bebek’teki Villa Hanzade’de, 
Yeşilköy’deki Çınar Oteli’nde çekilen filmlerinizden 
bahsediliyor. Bu mekanlardan yola çıkarak bize 
Yeşilçam’a dair anılarınızdan bahseder misiniz?
Ben şanslı bir İstanbulluyum. Mesleğim gereği, 
İstanbul’un aşağı yukarı görmediğim yeri 
kalmadı. O dönem, Boğaz’ın sırtlarında hiç 
ev yoktu, bütün aşk sahneleri orada çekilirdi. 
Şimdi bir tek yeşillik kalmamış, her yer evlerle 

TÜRK SİNEM
ASINDA İSTANBUL

İSTANBUL

TÜRK 
SİNEMASINDA

İstanbul belki de dünyanın en fotojenik şehri. Yerli sinemacılar için de taşı toprağı altın bir 

şehir… Türk sinemasında başlangıcından bugüne kadar 7 bin civarında film yapıldı. Tamamı 

ya da kıyısından köşesinden bu filmlerin yüzde 80’i İstanbul’da geçti. 

İstanbul Sokaklarında, Boğaziçi Şarkısı, Sevmek Zamanı, Gurbet Kuşları, Üsküdar İskelesi, Aaah 

Güzel İstanbul, Beyoğlu’nun Arka Yakası, Adalardan Bir Yâr Gelir Bizlere, Görünmeyen Adam 

İstanbul’da, İstanbul Kan Ağlarken, Balatlı Arif, İstanbul Çiçekleri, İstanbul Kanatlarımın Altında, 

Laleli’de Bir Azize, Uçan Daireler İstanbul’da, Kasımpaşalı Recep, İstanbul Hatırası, Tarzan 

İstanbul’da ve diğerleri…

İstanbul’u konu edinen, İstanbul’un cadde ve sokaklarında, meydanlarında, adalarında, 

köşklerinde, gecekondularında, Boğaziçi’nde, Haliç’te geçen yüzlerce film…

 

İstanbul, başlangıcından itibaren Türk sineması için eşsiz bir doğal set oluşturdu, gecesiyle 

gündüzüyle benzersiz güzelliğini sinemacılarımızın hizmetine sundu. Elinizdeki kitap, 

İstanbul’un beyazperdeye yansıma biçimlerini ayrıntılarıyla inceliyor, dünyada başka hiçbir 

kente kısmet olmamış sinema zenginliğinin, sayısız filmden oluşan bir arşivin derinliklerine 

dalıyor. Uzman yazarların kaleminden çıkan 13 makale, İstanbul’un orta yerindeki sinemamızı 

ve sinemamızın orta yerindeki İstanbul’u renkli anlatımlarla gözler önüne seriyor.

 

Sinema sanatının İstanbul’a nasıl baktığı ve neler gördüğü konusunda bugüne dek hazırlanmış 

en kapsamlı, İstanbullular ve sinemaseverler için en zengin başvuru kaynağı. 

“Senin öyle gözlerin var ki… Yani göz değil, bir başka İstanbul.”

(Ver Elini İstanbul, 1962)

“Türk Sinemasında İstanbul” adlı kitabımızın tanıtımına bu sayıda Yeşilçam’ın 
Sultanı değerli oyuncu Türkan Şoray röportajı ile devam ediyoruz. Kendisi, 
ulusal ve uluslararası çapta sayısız ödüle sahip. Yanı sıra oynadığı filmlerin 
sayısı itibarıyla “en çok film çeviren kadın oyuncu” unvanı da bulunuyor. 
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kafesin arkasından seyrederdik.  Daha sonra 
büyükbabamın evinde Eyüp’te, “Kralkızı” 
denen bir semtte üç katlı bir konakta yedi 
yaşıma kadar büyüdüm. Yan yana, güzel bahçeli 
bu beyaz evler hâlâ gözlerimin önündedir. 
Arkamızda “Tokmaktepe Mezarlığı” vardı ve 
ben mahallede oynarken bu mezarlıktan korkar 
o tarafa gidemezdim. Bu duygu benliğimde 
o kadar çok yer etmiştir ki, yıllar sonra 
Çalıkuşu’nun Feridesi olarak Zenni Baba’nın 
türbesi başındaki o unutulmaz dua sahnesinde, 
sanat gücümü çocukluğumun “Tokmaktepe” 
ürpertisinden aldığıma inanırım.

Eski İstanbul’a dair neleri özlüyorsunuz peki? 
Çocukluğunuzu yaşadığınız o semtlerden geçiyor 
musunuz, neler hissediyorsunuz?
Son yıllarda, çevre yolu bu semtlerden geçtiği 
için çocukluk anılarımla dolu o sokaklar 
da büyüdüğüm konak da o yola gitti... Ve o 
sokaklar, siyah-beyaz filmlerin en güzel kareleri 

gibi, hatıralarım arasındaki yerini aldı. 
Ve ben zaman zaman o günlerden ufak bir 
hatıraya dokunabilmek, ailemin havasını 
koklayabilmek için alır başımı o taraflardan 
geçerim. İçimi hep bir hüzün kaplar. Bu benim 
en zorlandığım senaryo, belki de provasını 
yapamayacağım tek roldür.

İstanbul’da yapmaktan hoşlandığınız şeyler ya da 
gezmekten keyif aldığınız yerler neresi diye sorsak size?
İstanbul Boğazı’nda yapılan vapur keyfini, 
dünyada hiçbir güzelliğe değişmem. 

Birçok ülkeye seyahat ettiniz, yakından gördünüz. Sizin 
için en güzel şehir hangisiydi?
Mesleğim gereği katıldığım yurtdışı 
festivallerine gittim ve dünya başkentlerini 
gördüm. Ben, dünyanın neresinde olursam 
olayım; benim için dünyada en güzel şehir, 
benim İstanbul’umdur. Ne mutlu bana ki, 
İstanbul’a aşık bir İstanbulluyum, İstanbul’da 
yaşıyorum ve İstanbul’da öleceğim.

Eski İstanbul’u düşündüğünüzde 
neler hissediyorsunuz?
İstanbul, benim her şeyim… Gözümü açtığım, 
havasını koklayarak büyüdüğüm, her semtinde, 
her köşesinde acı tatlı anılarımı barındırdığım 
büyülü şehrim. Sinemaya başladıktan sonra 
gördüğüm İstanbul da değişti. İstanbul, bana 
başka çehresini açtı Beyoğlu’nu gördüm, Şişli’ye 
taşındık ve daha sonra 19 yıl Levent Sümbül 
Sokak’ta oturdum. Bebek sırtlarında yaşadım. 
Şu an Beykoz’da yaşıyorum. İstanbul’un 
başka çehresini gördükten sonra benim için 
değişmeyen tek şey, şehrin her köşesinin ısrarla 
beni bir başka güzellikle karşılamasıydı. Ama 
benim cumbalı evimin yerini hiçbir güzellik 
dolduramadı. 
İstanbul’un gelişmesi, modernleşmesi ve çağa 
ayak uydurması gibi; benim de her geçen gün 
ileriye doğru artan kariyerim, adeta tek şeritli, 
geri dönüşü olmayan bir yol gibiydi. Yaşam 
hep ileriye dönük; hep gelişim, hep ilerleme 
derken acaba kast edilen bu muydu? Cumbalı 
evimden görebildiğim kadarıyla dünyam daha 
mı genişti? Daha mı zengindi? Bunu bugün bile 
çözebilmiş değilim. Ben yıllarca İstanbul’un 
güzelliğini içime sindirmişim, beynime 
kazımışım farkında olmadan… Annemin 
kucağı gibi ısınmışım, alışmışım, sevmişim, 
hayran olmuşum, aşık olmuşum. Şimdi çarpık 
kentleşme ile şekilsiz binalar gördükçe içim 
acıyor ama hiçbir şey gene de İstanbul’un 
güzelliğini bozamıyor. 
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Acı Hayat filminden 
bir kare 1962.
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İNSAN HİKAYESİ

1
999 yılında yaşanan Marmara 
depreminde Sakarya’da olan Yasin 
Bilmez, yaşadıklarının ardından 
itfaiyeci olmaya karar veriyor. İtfaiye ve 
kurtarma ekiplerinin fedakarlıklarını, 
başka hayatlara nasıl dokunduklarını 

gören Bilmez, bu süreçte 2 ay gönüllü olarak 
çalışıyor. “Enkaz altında kalana el uzatmayı, 
çoğunun başında saatlerce beklemeyi orada 
yaşadım. Üniformalı, tertipli, düzenli kişileri 
çalışırken gördüm ve onları hayranlıkla 
izledim. Onlar kahraman itfaiyecilerdi ve 
benim hikayem de orada başladı” diyen 
Bilmez, bu mesleğe profesyonel olarak giriş 
sürecini ise, “Önceleri ücretli beden eğitimi 
öğretmenliği yapıyordum sonra bir arkadaşım 
bana İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye 
eri alımı yapıyor dediğinde bu göreve hazır 
olduğumu hissettim, başvurularımı yaptım. 
Belirli sınavlardan geçerek itfaiye eri olmaya 
hak kazandım. 2008’den itibaren bu kutsal 
mesleği icra etmeye çalışıyorum” şeklinde 
özetliyor. 14 yıllık itfaiyecilik hayatında birçok 
olayla karşılaşıyor. Canını çok yakan ve üzen 
olaylar da oluyor, canı çok yanmasına rağmen 
mutlu olduğu olaylar da… Yaptığı işin manevi 
boyutunu, “Gerek yangın, gerek afet olsun, ağır 
çalışma koşullarına rağmen bir canlının, ama 
her türlü canlının hayatına dokunmanın verdiği 
mutluluk tarif edilemez” sözleriyle açıklıyor. 

MADALYALARI
İlk olarak İstanbul'da düzenlenen itfaiyeler 
arası müsabakalarda birinci oluyor. 
Çocukluğundan beri profesyonel olarak 
da atletizmle uğraşan şampiyon itfaiyeci, 
bu başarısının ardından arkadaşlarıyla 
yaptığı araştırmalar sonucunda polis ve 
itfaiye çalışanları arasında düzenlenen 
uluslararası yarışmalar olduğunu öğreniyor 
ve hemen başvurularını yaparak, yarışmaya 
katılıyor. Yasin Bilmez, 2015 yılından 
bugüne katıldığı çeşitli ulusal ve uluslararası 
yarışmalarda gerek bireyselde gerekse İBB 
İtfaiyesi olarak takım oyunlarında onlarca 
madalya kazanıyor ve Türkiye’yi başarıyla 

SÜPERMEN YASİN
Yasin Bilmez (41), 
Harem-Üsküdar arası 
teçhizatlı koşusuyla 
gündeme geldi. Ama 
aslında o, onlarca 
madalya sahibi biri. Biz 
de İBB İstanbul İtfaiyesi 
personeli Bilmez’le 
koşmasındaki amacı, 
itfaiyeci olma sebebini ve 
aldığı ödülleri konuştuk.

Yazı: Cem Türkel

temsil ediyor. Aldığı ödüller arasında onu 
en çok gururlandıran ise, Dünya ve Avrupa 
şampiyonluklarının yanı sıra ABD’de kazandığı 
ödül. 2017 yılında ABD’de düzenlenen 
“Ultimate Firefighter” (Dünyanın En Sıkı 
İtfaiyecileri) yarışlarında 1. olan Bilmez, 
yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Filmlerde 
sürekli yenilmez olarak gösterilen Amerikalı 
meslektaşlarımın, yarışmayı kazanmamdan 
sonra ‘Süpermen’ diyerek beni omuzlarına 
alıp alkışlamaları ve aynı yarışmada rekorlar 
kitabına girmemi hiç unutamam.” 

“SAĞLIĞIM ELVERDİĞİ SÜRECE  
YARIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM”
En son Üsküdar-Harem, Harem-Üsküdar 
arası yaptığı teçhizatlı koşuyla gündeme 
gelen 41 yaşındaki Yasin Bilmez, “İnanılmaz 
bir tepkiyle karşılaştım. Başka şehirlerdeki 
meslek büyüklerim ve meslektaşlarımın, 
mesleğimize dair bir farkındalık yarattığımı 
ve gençlere örnek olduğumu söylemeleri beni 
çok gururlandırdı. Sağlığım elverdiği sürece 
bu tarz yarışmalara katılıp, hem kurumum 
İBB İtfaiyesi'ni hem de ülkemi temsil etmek 
istiyorum” diyor.
Artık uzman bir itfaiye eri olmasına rağmen 
hâlâ eğitimlere katıldığını belirtiyor. Hem 
ailesine hem de çevresine herhangi bir afet 
anında neler yapılması gerektiğinin eğitimlerini 
vermeyi de ihmal etmiyor ve son olarak şu 
uyarıyla sözlerini bitiriyor: “Maalesef deprem 
bölgesinde yaşıyoruz ve hepimiz zamanımız 
elverdiğince bu tarz eğitimleri almalıyız. 
İlk önce bireysel olarak kendimizi bu tarz 
durumlarda korumayı öğrenmeli ve hayatta 
kalma becerilerimizi yükseltmeliyiz.”
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İBB tarihinde ilk defa kurulan ‘K9 Arama Kurtarma Birimi’nde 
köpeklerin eğitim süreci devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ilk 
sınavına giren 3 arama kurtarma köpeği başarılı sonuç elde etti. 
Sonbahardaki ikinci sınavı geçtikleri takdirde İstanbul İtfaiyesi 
ekibine üç yeni K9 köpeği katılmış olacak. İBB’nin hedefi, sene 
sonuna kadar 9 arama kurtarma köpeğini ekibe katmak.

Yazı: Ali Faruk İmre Fotoğraf: Cem Türkel

B
eklenen büyük İstanbul depreminde 
yaşanabilecek olumsuz senaryolara 
karşı İstanbul İtfaiyesi, 2021 senesinde 
belediye tarihinde ilk defa ‘K9 Köpekli 
Arama Kurtarma Eğitim Merkezi’ 
kurdu. Merkezde sürdürülen yoğun 

eğitim sonucunda, üç köpek, AFAD tarafından 
hazırlanan sınavın ilkini başarıyla geçti. 
İstanbul Bülteni ekibi olarak köpeklerin 
eğitimine katıldık. ‘Joker’, bizi enkazın altından 
57 saniyede kurtardı.

DAHA GÜÇLÜ

İTFAİYE

K9’LARLA

TÜRKİYE’DE CANLI ARAMA KURTARMA  
KÖPEĞİNDE SAYI DÜŞÜŞE GEÇTİ
Olası bir Marmara depreminde, 120 ila 160 
arasında arama kurtarma köpeğine ihtiyaç 
duyulacağı tahmin ediliyor. Türkiye genelinde 
canlı arama kurtarma köpek sayısı, köpeklerin 
yaş alması ya da hastalık nedeniyle düşüşe 
geçti. Son verilere göre; AFAD’ın 6, AKUT’un 
1, Ankara İtfaiyesi’nin 2, İzmir İtfaiyesi’nin 
1 ve 1 de doğada arama kurtarma köpeği var. 
Sonbaharda gerçekleşecek Görev Yeterlilik 
Sınavı’na, Türkiye genelinde 60’tan fazla köpek 
katılacak. İBB İtfaiyesi’nden de eğitim gören 9 
köpekten üçü bu sınava girecek. 

K9 KÖPEK EĞİTİMLERİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?
AFAD Yönetmeliği’ne göre 18 aylıktan küçük 
köpekler sınava giremiyor. Bu alanda tavsiye 
edilen ise köpeği küçükken alıp eğitime 
sokmak. Genelde golden, labrador, Alman 
kurdu, Belçika kurdu canlı arama kurtarma 
köpekleri olarak tercih ediliyor. Bu köpeklerin 
ortak özellikleri av yetenekleri ve çeviklikleri. 
Ancak, eğitime alınacak köpeğin kalıtımsal 
özelliklerine de bakıyorlar. Yavru köpek 
eğitime alındığında en az 8 ay eğitmeni ile 
neredeyse her gün vakit geçirmek zorunda. 
Fiziksel performansın yanı sıra duygusal 
durumları da çok önemli. Çünkü, sahada 
onları en iyi anlayan eğitmenleri oluyor. AFAD 
tarafından düzenlenen sınavları geçtikten sonra 
köpekler sahada çalışmaya hak kazanıyor. İki 
senede bir tekrar sınava girip performansları 
değerlendiriliyor.

EĞİTİMLER RESNELİ’DE GERÇEKLİŞİYOR
K9 köpeklerinin eğitimi de diğer itfaiyeciler 
gibi 370 dönümlük Resneli’deki İBİTEM’de 
(İtfaiye Eğitim Merkezi) gerçekleşiyor. 
Bu merkezde, K9 eğitimleri için gerçek 
senaryolara uygun iki enkaz alanı yaratıldı. Aynı 
zamanda standartlara uygun bir parkur alanı da 
var. Köpeklerin sosyalleşmesi için de Resneli 
uygun bir ortam. Bu ormanlık alanda köpekler 
doğal dere yataklarının olduğu yerde yüzüyor, 
yeni hayvanlarla tanışıyor, gece kampta kalıyor, 
doğayı tanıyor yeni kokuları deneyimliyor.

EĞİTİMLER SADECE İSTANBUL’DA DEĞİL
Köpekler sadece bulunduğu ilde değil İzmir, 
Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Sakarya gibi 
başka illere giderek de eğitim alıyorlar. Bunun 
amacı köpeklerin farklı enkazlarda farklı 
iklimlerde çalışıyor olmasını sağlamak. 
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BİNGÖL DEPREMİNDE ARAMA KURTARMA 
KÖPEKLERİNİN ÖNEMİNİ ANLADI
Fırat Bürçün, 11 yıllık saha deneyiminin 
ardından, K9 birimine gönüllü olarak girdi. 
Onun bu birime geçmesinin ardında ise yaşam 
hikayesi yatıyor. 41 yaşındaki Bürçün, 2003 
yılındaki Bingöl depreminde oradaydı ve iki 
yeğenini kaybetti. O dönemde arama kurtarma 
çalışmalarında köpeklerin değerini unutmadı. 
Bu işe de hep ilgi duydu. İtfaiyeci olduktan 
sonra da Elazığ depreminde ve 2019 yılında 
Kartal’da çöken binanın enkaz çalışmalarında 
görev aldı. İBB İtfaiyesi’nin K9 Birimi açma 
kararının ardından da ilk gönüllü o oldu. 
Bürçün, düşüncelerini bizimle şu sözlerle 
paylaştı: “İstanbul İtfaiyesi olarak Sualtı Arama 
ve Kurtarma Birimimiz (İSAK), teşkilatımızın 
incisi. K9 Birimi ise eksikti. Yeni yönetimin 
bu kararı almasının ardından gönüllü olarak 
başvurdum. Bu birim ile olası afetlere karşı 
daha güçlü tepki vereceğimize inanıyorum.”

NEDEN BU MESLEĞİ SEÇTİLER?

1 Editörlerimizden Ali Faruk İmre’yi enksza sakladık. 2 Rüzgarın vermiş olduğu canlı kokusunu alıyor. 3 Kokunun kaynağına gidiyor. 4 Editörlerimizden Ali Faruk İmre’yi saklandığı yerden çıkarıyor.

İstanbul İtfaiyesi’nin başarılı köpeği Joker, haber editörlerimizden Ali Faruk İmre’yi enkaz altında saklandığı yerde buldu. 

TÜRKİYE’DEKİ 
BELEDİYELER 
ARASINDA  
İLK KADIN 
K9 EĞİTMENİ
Merve Taçyıdız 28 
yaşında. Haziran ayında 
İBB’nin kadın 
itfaiyecilerinin arasına 
katıldı. Aslen Bursalı 
olan maliye bölümü 
mezunu Taçyıldız’ın, 
itfaiyeciliği seçmesi bir 
Türkiye gerçeği. Ancak, 
köpek sevgisi bugün 
onu ilklerin arasına 
yazdırdı. Gönüllü olarak 
girdiği İstanbul İtfaiyesi 
K9 Birimi’nde köpek 
eğitmeni olarak göreve 
başladı. 19 aylık 
labrador ‘Juliette’ ile 
ilgileniyor. Taçyıldız şöyle 
diyor: “Daha önceki 
afetlerde köpeklerin 
kadın kokusu alamadığı 
olmuş. Bunun nedeni de 
hep erkeklerle çalışması 
olarak gösteriliyor. Bu 
nedenle bir kadın 
eğitmen, kurtarılacak 
daha çok can anlamına 
da geliyor.” 

1 2

3 4
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Y
oğun yerleşim alanlarıyla çepeçevre 
sarılı Esenyurt ilçesinden geçen 
Haramidere, 10 Temmuz’un ilk 
saatlerinde etkili olmaya başlayan 
yağışlar nedeniyle yatağından taştı. 
Pınar Mahallesi'nde bulunan iki 

sokakta ev ve iş yerlerini su bastı. Bölgenin 
1990’dan beri aldığı en yoğun yağışlarda, 
İstanbul’un temmuz ayı ortalaması 1990’dan 
beri metrekareye ortalama 33,4 kilogram 
iken; o günkü olağanüstü yağışın miktarı 123 
kilogram olarak ölçüldü. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) ekiplerinin özverili çalışması 

ve devam eden ıslah projesinin tamamlandığı 
noktalarda taşkın olmaması daha büyük 
olumsuzlukların yaşanmasını önledi. 

EKİPLER ALARMA GEÇTİ
AKOM’un meteorolojik değerlendirmelerinde sel 
riskini işaret etmesiyle birlikte İBB’nin ilgili tüm 
birimleri kent genelinde alarm durumuna geçti. 
Yağışların başlamasıyla Haramidere bölgesinden 
raporlar ve gelen ihbarlar üzerine İtfaiye, İSKİ, 
Yol Bakım Dairesi, Atık Yönetim Müdürlüğü, 
İSTAÇ, Zabıta, İGDAŞ, 153 Yerinde Çözüm 
başta olmak üzere Sosyal Hizmetler, İşletmeler 
Müdürlüğü, Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü 
ile Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünden oluşan 
personeller bölgeye sevk edildi. 

İKİ SOKAKTA BASKINLAR YAŞANDI
Yağışın en yoğun yaşandığı anda bölgeye ulaşan 
İstanbul İtfaiyesi’nin öncü ekipleri, Esenyurt 
Devlet Hastanesi mevkiinde bulunan 1301. 
Sokak ve 1272. Sokak’ta yaşayan vatandaşları 
uyararak tahliye işlemlerini başlattı. 
Haramidere’ye sevki yapılan İstanbul İtfaiyesi 
Su Altı/Su Üstü Arama Kurtarma personelleri 
Süleyman Habib Katmer, Ramazan Albayrak, 
Oktay Bayrak ve Fatih Kahraman da zemin 
ve zemin altı kotlarda bulunan evlerde arama 
kurtarma görevlerini üstlendi. Tamamen 
balçıklı suyla dolmuş dairelere, bazılarında 
pencere demirlerini keserek giren ekipler, 
taşkının getirdiği balçık, ağaç parçaları, hatta 
akıntıyla savrulan yılanlar arasında kurtarılacak 
canları aradı. Aramalar neticesinde sevindirici 
şekilde tüm vatandaşların evlerinden ayrıldığı 
ve güvende olduğu tespit edildi. 

EVLER TEMİZLENDİ İHTİYAÇLAR KARŞILANDI
İBB ekipleri, üç gün boyunca bölgede görev 
aldı. İtfaiye ve İSKİ, selden etkilenen binalarda 
su tahliyesi gerçekleştirdi. Yol Bakım ve 
Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Atık 
Yönetimi Müdürlüğü ve İSTAÇ, hem tahliye 

ALTYAPIYA YATIRIM 
ESENYURT’TA FACİAYI ÖNLEDİ
Yaz aylarında sıkça görülmeye başlanan ani ve yoğun yağışlar, temmuz ayında bu kez Esenyurt’ta etkili oldu. Tüm ayda alınan ortalama 
yağmurun 5 katı bir gecede düştü, Haramidere taştı. İki sokakta yer alan ev ve iş yerlerine ulaşan sulara müdahale eden İBB ekipleri, 
özverili çalışmasıyla daha büyük kayıpların yaşanmasını önledi. Devam eden ıslah projesinin ürettiği çözümler, pek çok noktadaki 
muhtemel tehdidi bertaraf ederek, Haramidere’nin yatağında akmasını sağladı.

Yazı: Tayfun Deryal

hem de temizlik çalışmalarında bulundu. İBB 
Zabıtası, Emniyet ve İtfaiye ekiplerine güvenlik 
açısından yardımcı oldu. İGDAŞ, hasar gören 
evlerdeki doğal gaz akışını tedbir amaçlı 
durdurarak ekiplerini olumsuzluklara karşı 
bölgede tuttu. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 
selden etkilenen ailelere gıda kolisi, temizlik 
ürünü, bebek bezi, oyuncaktan oluşan destek 
paketleri dağıttı. İşletmeler Müdürlüğü de 
bölge halkına ve çalışan personele sıcak çay, 
çorba ve kumanya dağıttı. 

BAŞLAYAN PROJE DAHA BÜYÜK KAYIPLARI ÖNLEDİ
İBB’nin bölgede seller ve taşkınlar bir 
daha olmasın diye başlattığı proje, henüz 
sonlanmamasına rağmen çok daha olumsuz 
tablonun oluşmasını engelledi. Islahı 
konusunda adım atılmayan, projesi sürekli 
ötelenen ve kısa sürede Türkiye’nin en kalabalık 
ilçesine dönüşen Esenyurt’un ortasından geçen 
Haramidere’de 800 milyon TL’nin üzerindeki 
yatırım daha büyük kayıpların önüne geçti. 
Bölgede devam eden ıslah projesi kapsamında 
bugüne kadar 2 bin 249 metre atıksu kolektörü, 
150 metre yağmur suyu kanalı ve 596 metre 
dere ıslahı imalatı tamamlandı. Bu çalışmaların 
yanı sıra Haramidere’nin kolu olan Taşağıl 
Deresi’nde 840 metre dere ıslahı ve 850 metre 
atık su kolektör imalatı da sona erdi. Devamında 
ise 2 bin 534 metre dere ıslahı, 3 bin 229 metre 
kuşaklama kolektörü ve 7 bin metre atıksu ile 
yağmur suyu hattı daha bölgeye döşenecek. 

İSTANBUL’DA 
1990 YILINDAN 
2022 YILINA 
KADAR TEMMUZ 
AYINDA 
ORTALAMA 
YAĞIŞ MİKTARI 
METREKAREYE 
33,4 KG İKEN; 
10 TEMMUZ 
2022’DE 
ESENYURT’A 
123 KG YAĞIŞ 
DÜŞTÜ. ISLAH 
PROJESİNİN 
ÇÖZÜM ÜRETTİĞİ 
HİÇBİR NOKTADA 
SORUN 
YAŞANMADI

İBB’NİN ESENYURT İLÇESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE İSTANBUL GENELİNDE SELDEN ETKİLENEN 
VATANDAŞLARA 7 BİN TL NAKİT YARDIMI YAPMA KARARI ÜZERİNE 200'ÜN ÜZERİNDE AİLEYE 
DESTEK SAĞLANDI. DEVAM EDEN İNCELEMELERİN SONUÇLANMASIYLA SAYI DAHA DA ARTACAK

İstanbul İtfaiyesi Su Altı/Su Üstü Arama Kurtarma personeli Süleyman Habib Katmer 
ve ekip arkadaşları, ihbar edilen evlerde aramalar yaptı.

HARAMİDERE’DE 
GÖREV ALAN 
İBB EKİPLERİNİN 
PERSONEL 
VE ARAÇ BİLGİSİ 
İtfaiye: 
80 Personel, 36 
Araç ve Ekipman 
İSKİ: 
69 Personel, 34 Araç ve 
Ekipman 
Yol Bakım: 
40 Personel, 15 Araç ve 
İş Makinesi 
Atık Yönetimi 
Müdürlüğü (İSTAÇ): 
154 Personel, 34 Araç 
Zabıta: 
25 personel, 10 Araç 
İGDAŞ: 
4 Personel, 2 Araç 
Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğü: 
82 Personel, 5 Araç 
153 Yerinde Çözüm 
Ekibi: 
6 Personel, 3 Araç 
İşletmeler Müdürlüğü 
(Lojistik Destek 
Merkezi): 
4 Personel, 2 Mobil Büfe

Toplam 464 Personel, 
141 Araç ve Ekipman
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İ
stanbul’un kalbi Beyoğlu, hızlı bir 
gelişim ve değişim içerisinde. İBB, 
Beyoğlu’nun tüm bileşenlerinin bir arada 
ele alındığı bir yol haritası oluşturmak 
amacıyla Beyoğlu Strateji Planı’nı şehir 
sakinlerinin katılımıyla hazırlamak 

üzere yola çıktı. Beyoğlu ile ilgili sözü olan 
herkesin duyması hedeflenen projeyle; 
katılımcı, şeffaf, sürdürülebilir bir Beyoğlu 
amaçlanıyor. Kapsamlı proje çalışması olan 
Beyoğlu Senin; bellek tazeleyen, hafıza 
güçlendiren çalışmalarla bir dizi etkinlik 
sunuyor. Bu kapsamda hafıza yürüyüşlerinden 
görüşmelere, anketlerden panellere, öğrenci 
buluşmalarından forumlara ve workshoplara 
kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Adil, 
belleği olan, tarihe saygılı, afetlere hazırlıklı, 
neşeli bir semt oluşturmayı amaç edinen 
Beyoğlu Strateji Planı, İstanbulluları özlediği 
Beyoğlu’na kavuşturuyor.

İLÇENİN SORUNLARI VE  
GELECEĞİ TARTIŞMAYA AÇILIYOR
Beyoğlu’nun katılımcı projesiyle, İBB İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı Şehir 
Planlama Müdürlüğü ve İstanbul Planlama 
Ajansı (İPA); ilçenin sorunlarını, ihtiyaçlarını 
ve geleceğini vatandaşlar, mahalleliler, gençler, 
öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, uzmanlar, 
bilim insanları ve ilgili kamu kurumları ile 
birlikte yeniden tartışmaya açıyor.
Bu planla, Beyoğlu’nun İstanbul içindeki 
rolü ve kimliği ortak akılla değerlendirilecek 
ve yeniden tanımlanacak. Beyoğlu’nun tüm 
sakinlerinin farklılaşan ihtiyaç ve talepleri 
görünür kılınacak ve birlikte çözüm üretilecek. 

Beyoğlu’nun özgünlüğünü ve farklılığını ortaya 
koyan kentsel hafızanın korunmasına yönelik 
stratejiler geliştirilecek. Beyoğlu’nu daha 
yaşanabilir ve sağlıklı bir ilçe haline getirmek, 
kamusal niteliklerini geliştirmek ve iyileştirmek 
için mekansal planlama yaklaşımları 
geliştirilecek. İBB uygulamaları bütüncül bakış 
açısıyla yönlendirilecek. Beyoğlu sakinleri, 
sivil toplum bileşenleri, uzmanlar ve kurumlar 
arasındaki iletişimin sürekliliği sağlanarak, 
yerel demokratik katılım desteklenecek. 

DÜNYA GENELİNDE BİR ÖRNEK
Beyoğlu Senin projesi kapsamında Hasköy’de 
‘Co-Action Device’ etkinliği gerçekleşti. Biz 
de okuyucularımız için etkinliği takip ederek; 
sanatın, Beyoğlu’nun kamusal alanlarında 
halkla iç içe, canlı, yaşayan etkileşimine ortak 
olduk. Hasköy Parkı’nda düzenlenen etkinliğin 
detaylarını anlatan Kadir Has Üniversitesi 
Öğretim Üyesi-Sanatçı İnci Eviner, ‘Ortak 
Eylem Aygıtı’ projesiyle sürekli işleyen bir 
mekan yaratmayı hedefleyerek yola çıktıklarını 
söyledi. Eviner, “2013 İstanbul Bienali’nde 
gerçekleştirmiş olduğum Ortak Eylem Aygıtı 
ile sürekli işleyen bir mekan yaratmıştım ve 
temelde kendi sanatsal pratiğime başkalarını 
davet ediyorum. Bunu bir workshop 
şeklinde sürekli işleyen, fikirlerin değiştiği, 
çarpıştığı, geliştiği ortama dönüştürüyorum. 
Bu sefer ise Hasköy’deki kültürel ve politik 
ayrışmayı ancak sanatın formlarıyla geçici 
olarak çözebileceğimize inandım. Bir arada 
olmanın, biz olmanın koşulları ne? Biz onu 
arıyoruz” dedi. Sürecin nasıl geliştiğine dair ise 
şunları söyledi: “Aslında ben bir alan istedim 
Belediye’den. Bu alanda bir şekilde bütün 
bunların gerçekleşeceği bir alan yaratmak 
istedim. Yani Hasköy’e ait sıra dışı bilginin, 
norm dışı bilginin, biz nasıl oynarız diye ve 

'BEYOĞLU SENİN' HAFIZALARI GÜNCELLİYOR
KATILIMCI, PAYLAŞIMCI PLANLAMA
Şehrin kilit, canlı, enerjik noktalarından Beyoğlu; katılımcı, yenilikçi, çözümcü yaklaşımıyla gündeme taşınıyor. İBB’nin kapsamlı projelerinden 
‘Beyoğlu Senin’le, ilçenin geleceği birlikte tasarlanıyor. Aynı zamanda yapılan etkinliklerle İstanbulluların belleği tazeleniyor. 

Yazı: Melek Karakuş Fotoğraf: Aydemir Kadıoğlu

İnci Eviner
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRETİM ÜYESİ-SANATÇI

“Aslında ben bir alan istedim 
belediyeden. Bu alanda bir şekilde 
bütün bunların gerçekleşeceği bir 
ortam yaratmak istedim. Yani 
Hasköy’e ait sıra dışı bilginin, 
norm dışı bilginin, biz nasıl 
oynarız diye ve aksiyonla, bedensel 
hareketle, anlık olarak birbirimizi 
nasıl etkileriz diye şekillendi. 
Dolayısıyla burada eş zamanlı 
olarak pek çok workshop yapılacak. 
Etraftan bize kim katılmak isterse 
onların katılımlarıyla şekillenecek 
bir workshop. Sanat, uzmanlık 
alanından çıkıp çok paylaşımcı bir 
forma dönüşüyor. Bu form içinde 
yaratacağımız etki çok önemli. Bu 
etkinin kalıcı olması tekrar etmesi 
mümkün değil, çok canlı bir şey.”
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aksiyonla, bedensel hareketle, anlık olarak 
birbirimizi nasıl etkileriz diye şekillendi. 
Dolayısıyla burada eş zamanlı olarak pek çok 
workshop yapılacak. Etraftan bize kim katılmak 
isterse onların katılımlarıyla şekillenecek bir 
workshop. Sanat, uzmanlık alanından çıkıp çok 
paylaşımcı bir forma dönüşüyor. Bu form içinde 
yaratacağımız etki çok önemli. Bu etkinin kalıcı 
olması tekrar etmesi mümkün değil, çok canlı 
bir şey.” 

HEPİMİZİN SAHİPLENECEĞİ  
BİR PLAN OLUŞTURULACAK
Bugün Beyoğlu’nun özgün kimliğini kaybetmek 
üzere olduğunu vurgulayan İBB İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün de 
Beyoğlu Senin projesiyle oluşturulmak istenen 
etkiyi şöyle anlatıyor: “Beyoğlu’nda farklı 
kurumlarca geliştirilmiş birbiri ile ve kentle 
sağlıklı bir ilişkisi olmayan pek çok proje var. 
Ancak, büyük ölçekli bu yatırımların yereldeki 
yansımaları düşünülmemiş. Bu projeler 
tüm tarafların dahil olduğu ortak bir akılla 
oluşturulmadığı için olumsuz etkiler yaratıyor. 
Biz, birlikte belirlediğimiz bir gelecek vizyonu 
ile Beyoğlu’na bir yol haritası çizmek istiyoruz. 
Bunun için de tüm Beyoğlu’nu dinledik ve 
zengin bir veri kaynağı oluşturduk. Buradan 
yola çıkarak eylül ayında Beyoğlu’na ilişkin 
politikaları, stratejileri ve projeleri içeren bir yol 
haritası önerimizi sunmuş olacağız. Bu taslağı 
birlikte tartışarak, geri bildirimleri alarak son 
haline getireceğiz ve hepimizin sahipleneceği 
bir plan oluşturmuş olacağız. Türkiye’de 
stratejik planlama alanında ilk kez bu kadar 
kapsamlı ve nitelikli bir çalışma hazırlanıyor. 
Tamamlandığında dünya genelinde bir örnek 
teşkil edecek.”

BİLİNEN SANAT ROTALARI DIŞINDA
Sanatçı Fırat Yusuf Yılmaz da Hasköy’de 
‘Beyoğlu Senin’ kapsamında düzenlenen ‘Co-
Action Device’ hakkında özellikle bilinen sanat 
rotaları dışında kurgulanmasının sebebini şöyle 
açıklıyor bize: “İlk kez Hasköy gibi alanda rota 
dışında piknik formatıyla, piknik yaygılarıyla, 
sahneyle, rap atölyeleri, şiir atölyeleri, filozaflar 
zirvesi ile bir kültür-sanat etkinliği yapılıyor. 
Amacımız, sanatla şok duygusunu bir araya 
getirmek. Gün içinde temas ederek, bizim 
burada ikame ederek, yani oraya giderek, 
orada sürekli bulunarak, burasının çehresini 
değiştirdiğimiz sanatın belli başlı künyeler 
aracılığıyla devam etmediğini, bu süregelen 
dinamiği göstermek.”

BEYOĞLU SENİN 
İLETİŞİM OFİSİ  
Proje kapsamında 
Beyoğlu sakinlerinin ve 
kullanıcılarının sorun ve 
ihtiyaçlarını yerinde tespit 
etmek, birlikte karar verme 
olanaklarını geliştirmek, 
farkındalığı sağlamak, 
yerel halk, ziyaretçi ve 
esnaf ile etkileşimi 
artırmak, sürdürülebilir ve 
çözüm sunan stratejik 
plan yapılmasını sağlamak 
amacıyla İstiklal 
Caddesi’nde iletişim ofisi 
açıldı. Beyoğlu ile ilgili 
çalışmak isteyen gruplar 
da toplantı için iletişim 
ofisini kullanabiliyor.

BEYOĞLU ÇOK GENİŞ
Projeyi gerçekleştirirken İstanbul Kent 
Konseyi’nin de bu ortak akılda nasıl bir araya 
geldiklerini anlatan İstanbul Kent Konseyi 
Başkanı Tülin Hadi, Beyoğlu’nun sınırlarının 
çok geniş olduğunu belirterek şunları söyledi: 
“Biliyorsunuz Kent Konseyi bir yönetişim 
aracı. Sivil alan ile kamu arasında bir köprü 
görevi görüyor. Beyoğlu’nda korunacak alanlar 
toplantısında hep İstiklal Caddesi üstünde 
duruldu, hep onun üzerinde yoğunlaşıldı. 
Oysaki Beyoğlu’nun sınırları çok geniş 
ve burada da korunması gereken alanlar 
var. Haliç’e düşen kısım pek söz konusu 
edilmiyordu. Ve dedik ki acaba Beyoğlu’nun 
arka tarafında yaşayan coğrafi olarak Haliç 
kıyısına doğru inen kıyılarda yaşayan insanlar, 
Beyoğlu mekanına nasıl dahil olacaklar, orayı 
nasıl paylaşacaklar? Buradaki kültürel yaşama 
nasıl katılacaklar? Ya da onların kendilerine ait 
kültürel bir yaşamı mı oluşacak, gibi konular 
da tartışıldı. İnci Hanım’ın böyle bir çalışması 
olduğunu biliyordum. Yani, mekanla ilişkilenen 
bir sanat çalışması. Bunun üzerine planlamayı 
yapan Şehircilik Dairesi Başkanlığını bu 
projeden haberdar ettik. O toplantıda ortaya 
çıkan sorunun bir karşılığını bulmaya çalıştık. 
Hep birlikte bu şekilde ortaya çıktı.”

S
ıcak havaların gelmesiyle birlikte 
şehir dışına çıkamayan İstanbullular, 
çok uzağa gitmeden de denize girmenin 
keyfine varıyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin (İBB) düzenlediği 
etkinlikler, plajlara eğlence ve hareket 

katmaya yaz boyunca devam ediyor. İBB’nin 
hizmet verdiği noktalarda, sezon boyunca 
gerçekleştirilen plaj aktiviteleri, deniz keyfi 
yapmak isteyen İstanbulluları ağırlıyor. 7 ilçede 
11 kumsal, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
ile İBB iştiraki Spor İstanbul iş birliğinde 

düzenlenen etkinliklerle renkleniyor. 22 spor 
eğitmeni eşliğinde yapılan aktiviteler, haftanın 
6 günü devam ediyor. 

DENİZ, KUM, GÜNEŞ VE TATLI REKABET
Yaz boyu süren programlarla İstanbullular 
en yaygın plaj sporlarından bocce (demir 
bilye oyunu), plaj voleybolu, plaj futbolu, 
plaj tenisi, ayak tenisi, koordinasyon parkuru 
ve badminton branşlarında tatlı rekabete 
koyuluyor. Katılanları stresten arındıran 
etkinlikler sırasında spora teşvik edilmeleri için 
çocuklara çeşitli hediyeler (deniz topu, çocuk 
oyun kovası ve frizbi) veriliyor. İstanbul’da 
fiziksel aktivite yapanların sayısının artırılması 
ve yaz boyunca daha fazla alanın spora 
kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen 
etkinler, her yaş grubundan vatandaşa hitap 
edecek şekilde düzenleniyor.

İSTANBUL’DA PLAJLAR CIVIL CIVIL 
Yaz boyunca serinlemek isteyen İstanbullular bir yandan deniz keyfi yaparken 
diğer yandan da futboldan badminton ve tenise kadar birçok plaj sporuyla 
İBB plajlarında kumsalın tadını çıkarıyor. 

Yazı: Aydemir Kadıoğlu 
Fotoğraf: Spor İstanbul 

ÇEŞİTLİ SPOR 
AKTİVİTELERİNİN 
DÜZENLENDİĞİ 
İBB PLAJLARI: 
Avrupa Yakası Plajları
Arnavutköy 
Karaburun Plajı
Arnavutköy Yeniköy Plajı
Çatalca Yalıköy Plajı
Sarıyer Kısırkaya Plajı
Bakırköy L Motel Plajı
Bakırköy Güneş Plajı
Küçükçekmece 
Menekşe Plajı
Silivri Merkez Kumluk Plajı
Silivri Selimpaşa Plajı

Anadolu Yakası 
Plajları
Kadıköy Caddebostan 
Plajları 1-2
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Şehrin gürültüsünden, trafiğinden 
kurtulmak isteyenlerin tercihi güzel 
ilçe Adalar’da, BELTUR, İstanbullu’yu 
yeni bir plajla buluşturdu. İki dönümlük 
alanda açılan Büyükada BELTUR Plajı, 
500 kişiye hizmet veriyor. 

BOSTANCI VE KARTAL’DAN ÖZEL SEFERLER
Büyükada BELTUR Plajı’na ulaşım, Bostancı 
ve Kartal İskelelerinden yapılan özel seferlerle 
gerçekleştiriliyor. 
Hafta içi her gün Bostancı İskelesi’nden sabah 
10.00’da doğrudan plaja sefer düzenlenirken; 
dönüş seferleri de saat 17.30’da Büyükada 
İskelesi’nden gerçekleştiriliyor. 
Kartal’dan ulaşmak isteyenler de 09.30’da 
kalkacak teknelere binebiliyor. Kartal için; 
Büyükada’dan dönüş saati ise 17.00. 

ŞEZLONG, ŞEMSİYE VE ULAŞIM HİZMETİ
Plajın ücreti; hafta içi kişi başı 95 TL, hafta sonu 
da 120 TL olacak. Bu ücret, Bostancı ve  
Kartal’dan plajın iskelesine doğrudan ulaşım, 
şezlong ve şemsiye hizmet bedellerini de kapsıyor. 
0-7 yaş arasındaki çocuklar için plaj ücretsiz; 7-12 
yaş için ise yüzde 50 indirimli. Ada sakinlerinin 
sahip olduğu Adakart’a da yüzde 20 indirim 
uygulanıyor. Büyükada BELTUR Plajı, 09.00-
19.00 saatleri arasında açık. BELTUR Kafe de 
09.00-22.30 saatleri arasında hizmet veriyor. 
BELTUR’un sosyal medya hesaplarından ve web 
sitesinden plaj ile ilgili bilgilere ulaşılabiliyor.

OTEL DE 2023‘TE
Görüşlerini aldığımız BELTUR Genel Müdürü 
Cenk Akın, yapılan çalışmaların plaj ile sınırlı 
olmadığını belirterek,  

“5 dönümlük mesire alanımız ile Adaya yeni 
bir yaşam alanı da kazandırıyoruz. Ayrıca, 
bin 200 metrekarede kurulu BELTUR 
Kafe’de, İstanbul’un büyüleyici manzarası ile 
buluşturuyoruz. 2023’te ise 56 odalı BELTUR 
Büyükada Oteli hizmete girecek. Otelimizin 
içerisindeki BELTUR Restoran, her sezon 
değişen eşsiz lezzetleri ile yer alacak. Otelimiz; 
BELTUR Plaj’ın dışında kendine ait plajı, 
iskelesi dışında havuzu ile de İstanbullulara 
hizmet verirken, şehirden uzaklaşmadan tatil 
yapmaya imkan sunacak” dedi. BELTUR, 
dondurmasıyla da özel lezzetler sunuyor. 
Yaz boyunca adını İstanbul’un semtlerinden 
alan dondurma, krep ve waffle lezzetleriyle 
Büyükada’daki plajda yerini alacak. Sezon 
boyunca Büyükada’da açıkhava sineması, konser, 
festival gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

BÜYÜKADA BELTUR PLAJI AÇILDI
UYGUN ÜCRET KOLAY ULAŞIM
Adalar; doğal güzellikleri, kültürel ve mimari dokusuyla İstanbulluya günübirlik tatil imkanı sunuyor. Yeşille mavinin bütünleştiği Büyükada’da 
İBB iştirak şirketi BELTUR, 500 kişilik plajı hizmete açtı. Plaja, Kartal ve Bostancı İskelelerinden yapılan özel seferlerle kolayca ulaşılabiliyor.  

Yazı: Şengül Gülbahçe Fotoğraf: Barış Tekin

BÜYÜKADA BELTUR PLAJ ÜCRETLERİ ÇOK UYGUN. GİDİŞ DÖNÜŞ, ŞEZLONG VE 
ŞEMSİYE DAHİL HAFTA İÇİ 95 TL, HAFTA SONU İSE 120 TL. KARTAL VE BOSTANCI 

İSKELESİNDEKİ GİŞELERDEN ÖDEME YAPARAK PLAJA ULAŞMAK ÇOK KOLAY
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DENİZİN ŞEHRİNDEDENİZİN ŞEHRİNDE
DENİZCİLİK ŞENLİKLERİDENİZCİLİK ŞENLİKLERİ

Plaj, sahil ve meydanlarımız yaz boyunca İBB’nin muhteşem 
etkinliklerine sahne oluyor. Bugüne kadarki en büyük 

organizasyon olan Denizcilik Şenlikleri’nde su altında Türk 
Bayrağı açıldı. Eğlenceli ve zorlu Yağlı Direk Yarışması’ndaki 

mücadele, su üzerindeki akrobatik gösteriler, plaj futbolu, 
voleybol, konser, gezi, sinema ve daha pek çok etkinlik üç 

gün boyunca İstanbulluya keyifli deneyimler yaşattı.Yazı: Şengül Gülbahçe Fotoğraf: Emre Topdemir - Volkan Aksu

Dünya Backflip Rekortmeni 
Kahraman Aktaş, flyboardla deniz 

üzerinde akrobatik şov yaptı. 

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.
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B
ağımsızlık mücadelesini kazanarak
küllerinden yeniden doğan Türkiye 
Cumhuriyeti’nde, 1 Temmuz 1926’da 
“Kabotaj Yasası” yürürlüğe girdi. 
Denizlerde bağımsızlığımızın ilan 
edildiği bu tarih, Kabotaj ve Denizcilik 

Bayramı olarak kutlanmaya başlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1-3 Temmuz 
tarihleri arasında kentin 35 farklı noktasındaki 
135 etkinlik ile Denizcilik Şenlikleri’ni şölene 
dönüştürdü. 

SU ALTINDA AÇILAN DEV TÜRK BAYRAĞI
Şimdiye dek yapılan en kapsamlı “Denizcilik 
Şenliği” diyebileceğimiz, etkinlikler İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla 1 
Temmuz’da Caddebostan Plajı’nda başladı. 
Sahili dolduran coşkulu kalabalık nefes 
kesen gösterileri soluksuz izledi. Afetlerde 
yalnız İstanbul’da değil, Türkiye’nin dört 
bir yanında korkusuzca yardıma koşan İBB 
İtfaiyesi’nin kahraman su altı ekibi, bu kez 
de Türk Bayrağı’nı denizin altında açmak 
için daldı. Cankurtaranların suyun altındaki 
muhteşem gösterisini İstanbullular, sahile 

kurulan dev ekranlardan ilgiyle izledi. Bayrak 
sevgisini bağımsızlık savaşı veren milletimiz 
kadar bilen var mıdır acaba? Mehmed Akif 
Ersoy, Çanakkale Şehitlerine şiirinde ne güzel 
söylüyor:
Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

ŞAMPİYON İSİM: KAHRAMAN AKTAŞ
Şenliklerin birinci gününde Caddebostan 
Plajı’nda ‘Dünya Backflip Şampiyonu’ 
Kahraman Aktaş’ın flyboardla suyun 
üzerindeki akrobatik gösterisi heyecan 
vericiydi. Flyboard, jetski motoruna bir hortum 
yardımıyla bağlanan bir tür eğlence aparatı. 
Kahraman; suda yürüdü, dans etti, uçtu, havada 
taklalar attı! Şovu izlerken nefeslerimizi tuttuk.
Backflip branşında rakip tanımayan rekortmen 
sporcu, havada sergilediği estetik manevralarla 
adeta yer çekimine meydan okudu. Gösterisi 
sırasında şampiyonun verdiği Türk Bayrağı’nı, 
Başkan Ekrem İmamoğlu öperek teslim aldı. 

ZORLU VE EĞLENCELİ YARIŞMA: YAĞLI DİREK
Şenliklerin en dikkat çeken yarışması, hiç 
şüphesiz “Geleneksel Yağlı Direk Yarışları”. 
Rekabetin üst düzeyde olduğu eğlenceli 
yarışmada düşmeden, yağlı direğin ucundaki 

YAĞLI DİREK 
YARIŞLARININ 
İLGİNÇ HİKAYESİ!..  
19. yüzyılda Sicilya’da 
ortaya çıktığı düşünülen 
“Yağlı Direk Yarışları”, 20. 
yüzyılın başlarında İtalyan 
göçmen balıkçılar 
tarafından İngiltere’nin 
Gloucester şehrine 
getirildi ve dünyaya 
yayıldı. Yarışma için suyun 
üzerinde yaklaşık 3-8 
metre yükseklikteki 
platforma 6 ila 14 metre 
uzunluğundaki direk 
yerleştirilir. Ardından 
direk; Tabasco sosundan 
yağa, muz kabuklarına 
kadar kaygan maddelerle 
karıştırılarak hazırlanan 
özel yağ ile yoğun şekilde 
yağlanır. Direğin ucuna da 
bayrak asılır. Amaç, 
yağlanmış direğe 
tırmanmak, suya 
düşmeden önce bayrağı 
yakalamaya çalışmak. 
Türkiye’de 1 Temmuz 
Kabotaj Bayramı’nda 
birçok sahilde ve balıkçı 
kasabasında eğlence 
amaçlı düzenlenen 
yarışlar çok ilgi görüyor. 

ÜSKÜDAR, BEYKOZ, ŞİLE, KADIKÖY, ÜSKÜDAR, BEYKOZ, ŞİLE, KADIKÖY, 
MALTEPE, KARTAL, BÜYAKADA, TUZLA, MALTEPE, KARTAL, BÜYAKADA, TUZLA, 

ARNAVUTKÖY, SARIYER, BEŞİKTAŞ, ARNAVUTKÖY, SARIYER, BEŞİKTAŞ, 
BEYOĞLU, BAKIRKÖY, KÜÇÜKÇEKMECE, BEYOĞLU, BAKIRKÖY, KÜÇÜKÇEKMECE, 

BEYLİKDÜZÜ VE ÇATALCA’DAKİ BEYLİKDÜZÜ VE ÇATALCA’DAKİ 
PLAJ, SAHİL VE MEYDANLARDAKİ PLAJ, SAHİL VE MEYDANLARDAKİ 

135 ETKİNLİKTE EĞLENCELİ, 135 ETKİNLİKTE EĞLENCELİ, 
RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDIRENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI

bayrağı en kısa sürede alan yarışmacı tam 
altın ile ödüllendiriliyor. Bu ilginç ve hayli zor 
yarışma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
başarı dilekleriyle başladı. Birçok kişi daha 
ilk adımlarında kayarak suya düştü. Kimisi 
ise kazanmaya ramak kala suyla buluştu. 
Yarışmanın birincisi, çocuğunun isteği üzerine 
etkinliğe katıldığını söyleyen Hasan Gümüş 
oldu. Tam altınla ödüllendirilen Gümüş’ü, 
2’ncilik derecesiyle yarım altın kazanan Bendar 
Aziz Acar ve çeyrek altın kazanan 3. Beytullah 
Yörük takip etti.

SAHİL KONSERLERİ COŞTURDU
Farklı tarzda sanatçıların sahne aldığı 
şenliklerde, şehrin farklı noktalarında 34 
konser düzenlendi. İstanbul’un yeni açık hava 
mekanı Festival Park Kadıköy, 1 Temmuz’da 
Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars konserine ev 
sahipliği yaptı. Livaneli Orkestrası, İkilem, TNK 
ve Rumeli&Orhan Kemal’in aralarında olduğu 
sanatçılar Haliç, Ortaköy, Sarıyer ve Bebek gibi 
şehrin sahil noktalarında dinleyenleri keyifli 
yolculuğa çıkardı.

SU SPORLARI FESTİVALİ’NDE SIKI REKABET
Denizcilik Şenlikleri çerçevesinde İBB iştirak 
şirketi Spor İstanbul, Maltepe Orhangazi Şehir 
Parkı’nda ‘Su Sporları Festivali’ düzenledi. 
Festivalde, profesyonel ve amatör sporcular; 
“sutopu, yüzme, aquatlon ve modern pentatlon” 
yarışlarında üç gün boyunca kıyasıya mücadele 
etti. İzleyicilerin çocuklarıyla katıldıkları 
festivale her yaştan, amatör ve profesyonel 
sporcular katıldı. Etkinliklerin son gününde 
zorlu olduğu kadar eğlenceli geçen yarışmalarda 
dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Şenliklerin en dikkat çeken yarışması, 
Yağlı Direk Yarışları'ydı. Eğlenceli yarışmada 
düşmeden, en kısa sürede yağlı direğin ucundaki 
bayrağı alan yarışmacı tam altın ile ödüllendirildi.

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı
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balıkçılık ve arıcılık konularında destek 
sunduklarını söyleyen İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, “Siz de hemen yanı başımızdaki 
bu yerli üretimleri tercih edin. Her yönüyle 
arıcımızın yanında olacağız. Şile Arıcılık 
Merkezi çok kıymetli. Onun için burada 
attığımız adım, duyurduğumuz arıcının 
sözü, arıcının talebi, bala olan ilgi, sağlıklı 
bal üretimine olan titizliğimizi buradan 
duyurduğumuz zaman; bu, İstanbul'umuzdan 
bütün ülkeye, bütün üreticilere, bütün 
yöneticilere makul bir biçimde dağılacaktır diye 
düşünüyorum” dedi. 
Arıcılık sektöründe önde gelen ülkelerden biri 
olan Türkiye’de son yıllarda bal üretiminin 
gerilediğini görüyoruz. Bu noktada üreticiyle 
beraber birliktelik oluşturan Şile Arıcılık 
Merkezi’nin varlığı da bal üretiminin artması 
ve üretimin daha kaliteli hale gelmesine katkı 
sağlayacak. Böylesi bir merkezle, üreticinin 
her daim kendini güvende hissedeceği güzel 
bir alan oluşması elbette çok kıymetli. Ancak, 
bundan sonra Şile Arıcılık Merkezi’nin ortaya 
koyacağı kabiliyetler anlamını da büyütecek. 
Bu tarz projelerle İBB, tarımın var oluşunu 
ve üreticinin yanında olduğunu göstermesi 
bakımından örnek işlere imza atıyor.

BAL BAL GİBİ MERKEZGİBİ MERKEZ
Arıcılıkta akılcı, bilimsel ve ilgili olanların desteklendiği bir model hayata geçiriliyor. 
Şile’nin çok önemli ekonomik ve kültürel değeri ‘Şile Kestane Balı’ artık emin ellerde…
Yazı: Ela Karasu Fotoğraf: Cem Türkel

Haber editörlerimizden Ela Karasu, Şileli arı üreticisi Şükran Koyuncu ile İBB'nin arıcılık desteğini görüştü.

ÜRETİCİ İSTANBUL DIŞINA ÇIKMAKTAN KURTULDU
Şile Arıcılık Merkezi, ürün aşamasında ve 
pazarlama konusunda destek sağlamanın yanı 
sıra arı ürünü olan polen, propolis ve arı ekmeği 
gibi ürünlere işlem yapılmasında arıcıların 
yanında olmayı amaçlıyor. Arıcılıkla uğraşan 
vatandaşlara, bu tesis ile her türlü ekipman 
desteği sağlanıyor. Merkez aracılığıyla arı 
yemi üretimi yapılacak ve üreticiye ücretsiz 

Ahmet Can
“ÜRETİCİYLE BİRLİKTELİK 
OLUŞTURAN TEK ÖRNEK”

“Şile Arıcılık ve Arı Ürünleri 
Tarımsal Kalkınma Kooperatif 
Başkanıyım. 12 yıldır da 
arıcılık yapıyorum. İBB’nin 
arı yemi desteğiyle alakalı 
öncelikle İBB Başkanımız 
Ekrem İmamoğlu’na teşekkür 
ediyoruz. Arıcılar için 
bulunmaz bir nimet. Özellikle 
arıların kışa hazırlanmasında 
arı yemi olarak kullandığımız 
bir ürün; arıcıların ihtiyacı 
olan bir ürün. Dolayısıyla 
arıların sağlığı açısından da 
yararlı olan bir ürün. Onun 
için bu projenin hayata 
geçirilmesine çok memnun 
olduk. Yine Şile Arıcılık 
Merkezi, kamunun, üreticinin 
ve diğer destekçilerin bir 
arada olduğu tek örnek. 
Bu da çok önemli. Bölgemiz 
için, ülkemiz için kazanılmış 
büyük bir hizmet.”

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB); Şile Belediyesi ve Yeniköy, 
Çayırbaşı, Balibey, Doğancılı, 
Akçakese, Kömürlük, Alacalı 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri 
iş birliğiyle kurulan Şile Arıcılık 

Merkezi’ni açarak imece usulü 
başarıya örnek oldu. Şile Arıcılık 
Merkezi, İstanbul’un gıdada ilk ve 
şu anda tek coğrafi işaretli ürünü 
olarak tescillemiş kestane balının 
üretim aşamasından pazarlanmasına, 
ürünlerin çeşitlendirilmesine kadar 
birçok alanda çalışmalar yürütüyor.
Göreve geldikleri andan itibaren 
üreticilere; tarım, hayvancılık, 

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.
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Ayhan Arslanalp
“HAYALİM GERÇEKLEŞTİ”

“Şile Yeniköy Mahallesi 
doğumluyum. 50 yıldır arıcılık 
yapıyorum. Başka iş yapmadım. 
Şile'de ilk kursa katılan benim, 
ilk ana üretim belgesini alan 
da benim. Buradaki insanların, 
arkadaşlarımın yolunu açtım. 
İstanbul Şile'de tarımsal 
kalkınma, arıcılık üzerine 
kurduğumuz kooperatifin 
yönetimindeyim. Hayalimde böyle 
bir merkez vardı. Hakikaten 
hayalimdi, gerçekleştirdim. 
Çok mutluyum. Ama bu merkezin 
daha hareketli olmasını istiyoruz. 
Bu konuda da İBB Tarım Dairesi 
yetkilileriyle çok sık görüşüyoruz. 
Çok büyük yardımları, destekleri 
oldu. Hep yanımızda oldular. 
Eylül ayı sonunda Şile’deki arı 
üreticilerine dağıtacakları ücretsiz 
arı yemi de cansuyu olacak. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Ekrem İmamoğlu hep 
yanımızda. Mutluyuz. İnşallah 
güzel şeyler olacak.”

dağıtılacak. Arı keki; pudra şekeri, bal, polen ve 
vitamin ile yapılıyor. Arı yetiştiricileri, ‘arı keki’ 
adı verilen bu yemi almak için Adapazarı’na 
gidiyorlardı. Artık bu yemi, İstanbul’da, 
bu tesiste bulabilecekler. İBB, 10 Eylül’de 
dağıtımın başlayacağı ücretsiz arı yemi için 
üreticilerden gelen başvuruları 3 Haziran 
itibarıyla tamamladı. 417 arı yetiştiriciliği yapan 
üreticiye arı yemi desteği de 2022 Eylül ayı 
sonuna doğru planlanıyor.

MERKEZDE NELER VAR?
Üretim ve dolum işlemleri için; tam otomatik 
bal dolum ve üretim makinesi, propolis dolum 
ve üretim makinesi, polen üretim makinesi, 
arı keki üretim makinesi, bal süzme makinesi, 
krem bal yapma makinesi, bal dinlendirme 
kazanı ve bal teknesi ısıtma havuzu.

Ayrıştırma için; polen, propolis ve arı ekmeği 
ayrıştırma makinesi. Soğuk zincir için; derin 
dondurucu dolap ve market tipi camlı derin 
dondurucu. Paketleme için; otomatik ham bal 
kutu paketleme teknik donanımları.

ARICILARA BAL GİBİ DESTEK
İBB’nin üreticilere verdiği desteğin bir yenisi de 
‘arı yemi’ oldu. Bu destek sayesinde İstanbullu 
arıcıların bütçesine büyük katkı sağlanıyor. 
Aynı zamanda da İstanbul’da arıcılığın devamı 
için büyük adım atılmış oluyor. İstanbul 
genelinde tarihinde ilk defa ‘arı yemi’ desteği 
alan arı yetiştiricilerine, Arıcılık Kayıt 
Sistemi’ne kayıtlı ve İstanbul Arı Yetiştiricileri 
Birliği’ne üye olan aktif 30 kovanı bulunanlar, 
kış sezonu boyunca yetecek kadar ‘arı yemi’ 
desteği alabiliyor.

Şükran Koyuncu
“KADINLAR ÜRETİMİN 
İÇİNDE OLMALI” 

 “Arıcılığa 9 yıl önce eşim 
başladı, ben de ona yardımcı 
oluyordum. 6 yıl önce de 
sertifika alarak bilinçli üretime 
dahil oldum. Arıcılık sabır 
gerektiren, çok da araştırmak 
gerektiren bir iş. Kuru kuruya 
bir arıcı olunmuyor. Kaliteli ürün 
ortaya çıkardığınız zaman tüm 
yorgunluğa değiyor. Ekonomik 
anlamda da getirisi var. Üretim 
her zaman devam etmeli. Kadınlar 
her şekilde üretimin içinde olmalı. 
Kadınların üretimin her alanında 
olması daha verimli ürünün 
ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 
İBB’nin arıcılara yapmış olduğu 
arı yemi desteği çok anlamlı. 
Arı üreticisinin yükü azaltılmış 
oldu. Böylelikle işine daha sıkı 
sarılan üreticiler çoğalacaktır. 
İBB Başkanı ve ekibine teşekkür 
ediyorum.”

İ
SPARK’ta artık kadın otopark 
görevlileri de var. Otoparkların imajını 
değiştiren kadınlar, kimi zaman sürücülerin 
araçlarını park etmesine destek oluyor. 
Yeri geldiğinde araçların lastiğini 
sürücüleriyle birlikte değiştiriyor. Zoru 

başaran kadın otoparkçılar bazen de aküsü 
biten araçları itiyor.

ALTIN PUSULA’DA KAMU KURUMLARI 
KATEGORİSİNDE BİRİNCİ
Oysa, 2005 yılında kurulan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi 
İSPARK’ın, İmamoğlu yönetimine kadar 
tek bir kadın çalışanı yoktu. İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında göreve ilk 
geldiğinde, “İSPARK’ta sıfır kadın çalışan olur 
mu? Sıfır yani. Enteresan. Bir kurumda 2 bin 
500 personelde sıfır. Büyük bir marifet yani” 
demişti. İmamoğlu’nun bu tepkisi üzerine 
başlatılan “Kadınlar Artık İSPARK’ta” projesi, 

Türkiye’nin en iyi çalışmalarının yarıştığı 
“Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri”nde 
‘Kamu Kurumları’ kategorisinde birinci oldu. 
İSPARK, iletişim sektöründe 50. yılını 
kutlayan Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin 
bu yıl 20’nci kez düzenlediği “Altın 
Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri”nde 
yerini aldı. 

KADIN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
İSPARK, kadın istihdamını sağlayabilmek 
için Temmuz 2019’da çalışmalarına başladı. 
Sadece kadınların başvuru yapabileceği ilan 
oluşturularak, kariyer.ibb.istanbul adresinde 
yayımlandı. Binin üzerinde kadın başvuru 
yaparken, mülakat süreçlerini tamamlayan 50 
kadın işe alındı. İSPARK’ın otoparklarında ve 
çeşitli departmanlarında çalışmaya başladı. 
Yıllardır tamamı erkek çalışanlardan oluşan 
otoparklarda 2019 yılı Eylül ayından itibaren 
göreve başlayan kadınlar, gülen yüzleriyle 
her gün binlerce sürücüye hizmet ediyor. 
İSPARK’ta şu an yöneticileri dahil 126 kadın 
çalışan bulunuyor.

İSPARK’TAKİ KADIN DEVRİMİ ÖDÜL ALDI
İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun, 
İSPARK’ta kadın çalışan 
olmamasına tepki 
göstermesi üzerine 
başlatılan “Kadınlar 
Artık İSPARK’ta” projesi 
ödül aldı. 2019 yılında 
hiç kadın çalışanı 
olmayan şirketin, 
yöneticileriyle birlikte 
artık 126 kadın 
çalışanı var. 



İSTANBUL 
DEPREME NE 
KADAR HAZIR?
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İBB’nin ‘Hızlı Tarama ile Bina Tespiti’ 
projesinin sonuçlarına göre;  meydana 
gelebilecek 7,5 büyüklüğündeki bir deprem 
senaryosunda İstanbul genelindeki mevcut 
1 milyon 166 bin yapının 91 binden fazlası 
ağır veya çok ağır hasar, 167 binden fazla 
bina ise orta ölçekte hasar alacak.

DR. BUĞRA GÖKÇE:  
“İNSAN VE DOĞA ODAKLI BİR DÖNÜŞÜM ŞART”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, 
ülkemizde kentsel dönüşümde insan ve doğa 
odaklı bir anlayış yerine, rant odaklı bir bakışın 
geliştiğini söyledi. Çevresini rahatsız eden 
beton kule anlayışının son 20 yılda kadim 
şehre büyük zararlar verdiğini ve mutlaka 
değişmesi gerektiğini belirten Gökçe, şöyle 
konuştu: “Artık deniz bitti, yeni alanları 
imara açarak kentsel dönüşüm olmaz. Kentin 
mevcut yapısını sağlıklı hale getirmemiz lazım. 
Yıllar içinde kentsel dönüşüm kavramının içi 
boşaltıldı, gücü yetenlerin parsel ölçeğindeki 
yapılarının yeniden yapılması haline getirildi. 
Esasında çıkarılan Kentsel Dönüşüm Kanunu, 
parsel bazında dönüşüm için binanın bazı resmi 
harç ve vergilerden muaf olarak yenilenmesini 
içeriyor. Mahalle ve ada bazlı bir dönüşüm ise 
düşünülmedi. Bu kanunla, imar rantlarının 
veya artışlarının ayrıcalıklı kıldığı bazı yapılar, 
bulunduğu yerde yıkılarak yenilendi. Ama 
imar planlarının ve rantının dönüşüme uygun 
olmadığı Fatih, Beyoğlu, Şişli, Eyüpsultan, 
Sarıyer ve Beykoz gibi kentin tarihi semtleri 
dönüşemedi.” 

“VAHŞİ KENTLEŞME İLE YÜZLEŞMELİYİZ”
Bir dönem uygulanan imar ve kat artışlarının; 
yeşil alanı ve otoparkı olmayan, hatta 
sokaklarına itfaiye ve ambulansın giremediği, 
yüksek katlı yasal gecekondular oluşturduğunu 
belirten Gökçe, kamu kurumlarının yeni 
konut arzıyla ilgili doğru ve yanlışlarını ise 
şöyle sıraladı: “TOKİ ve KİPTAŞ gibi kamu 
kurumlarının geçmişte yeni konut arzı 
yapması, özellikle dezavantajlı grupların 
ev sahibi olmasını sağladığı için doğru bir 
yaklaşımdı. Ama bu kurumlar, bir süre sonra 
kaynak geliştirme adı altında, orta ve yüksek 
gelir gruplarına konut üretir duruma geldi. 
Yanı başında yükselen yapılar, toplumun rant 
gözünü açtı. Artık vatandaşlar da güvenilir, 
başını sokacağı konuttan çok başka bir 
yere gitti. Böylece, eşitsiz gelişen birçok 
nokta dönüşemez oldu. Dönüşüm yapılan 

Ü
lkemiz ve İstanbul, dünyanın 
en etkin deprem kuşaklarından 
birinde yer alıyor. 17 Ağustos 1999 
tarihinde Gölcük’te,  ardından 12 
Kasım 1999’da Düzce’de yaşanan 
depremler, Marmara ve Batı 

Karadeniz Bölgeleri ile birlikte İstanbul’un 
özellikle güney cephesini olumsuz etkiledi, 
can ve mal kayıpları yaşandı.  
Ancak bilim adamları, depremlerde daha 
çok binaların risk durumunun ölümlere 
sebebiyet verdiğini belirtiyor. Bu nedenle, 
olası bir depremin risklerini azaltacak 
koruyucu tedbirler çok çok önem arz 
ediyor. Tabii deprem anında ve sonrasında 
yapılması gerekenleri bilmek de farkındalık 
ve güvenli yaşam kültürü oluşturulmasına 
katkı sunuyor. 

yerlerde, bina sahiplerinin yanı sıra kiracı ve 
misafir durumundaki aileler de çok büyük 
mağduriyetler yaşadı. Vatandaş, oğlu için kaçak 
kat çıkmaya ve sürekli imar aflarını beklemeye 
mecbur bırakıldı. Türkiye’de yıllardır rantla ve 
imar aflarıyla ortaya konulan vahşi kapitalist 
kentleşme modeliyle, kâr ve müteahhit odaklı 
dönüşüm anlayışıyla yüzleşme zamanı geldi.” 

EKONOMİ, DÖNÜŞÜMÜN EN BÜYÜK ENGELİ
Dr. Buğra Gökçe, deprem riski nedeniyle 
zorunlu olan kentsel dönüşümün ülkemizin 
içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılarından 
bağımsız ele alınmayacağına da dikkat çekti. 
Yaşanılan ağır ekonomik krizin, dönüşüm için 
olmazsa olmaz olan başlangıç finansmanının 
sağlanmasını çok zorlaştırdığını ifade 
eden Gökçe, “Deprem vergileri gibi önemli 
kaynakları amacı dışında kullanarak tükettik. 
Fahiş kur artışı ve birkaç katına çıkan 
maliyetler nedeniyle, sağlam birkaç özel firma 
ile İBB iştiraki KİPTAŞ’tan başka piyasada 
konut yapabilen kalmadı. Oysa, dünyanın hiçbir 
yerinde kamu tek başına dönüşüm yapamaz. 

Yazı: Osman Karabacak
Fotoğraf: Cem Türkel - Aydemir Kadıoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Genel Sekreter Yardımcısı 

Dr. Buğra Gökçe

Türkiye ve İstanbul, 17 Ağustos acısının 23. yıl dönümünde 
olası yeni bir depreme ne kadar hazır? Kamu yapılarının 
büyük oranda yenilendiği kentimizde, halkın yaşadığı 
binalardaki risk ve kentsel dönüşüm ne durumda? 
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Özel sektör ve vatandaş yeniden işin içine 
çekilmelidir” dedi. 

“KAMU ALANLARINI HALK ODAKLI KULLANIYORUZ”
Gökçe, Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı 
olduğu günden bugüne kadar kamusal alanların 
kamunun elinde kalması ve değerlendirilmesi 
için özel bir çaba harcandığını söyledi. 
Önümüzdeki günlerde İstanbullulara bu 
tahribatın yaralarını bir nebze de olsa 
sarabilecek müjdeler verecekleri bilgisini 
paylaşan Gökçe, “Kamu alanlarını, kamu ve halk 
odaklı kullanmaya devam ediyoruz. İBB olarak, 
yoğunluğu artıracak yeni plan uygulamalarını 
yapmayarak, bahsettiğimiz sorunları tekrar 
oluşturmamaya özen gösteriyoruz. Askeri ve 
yeşil alanların imara açılması konusunda İBB’yi 
aşan bakanlık kaynaklı uygulamalar olduğunda 
ise bunları dava ederek kentlinin sağlıklı yaşam 
hakkını korumak için çaba serf ediyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

ÖZLEM TUT: 
“DEPREM İÇİN TARİHİN EN BÜYÜK
 BÜTÇESİNİ AYIRDIK”
İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel 
İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut ise bir 
yandan deprem riski taşıyan yapıları tespit 
etmeye, diğer taraftan da İstanbul’u sağlıklı, 
güvenli bir kente dönüştürme çalışmaları 
yaptıklarını söyledi. 
Depreme hazırlık için 2022 bütçesinde tüm 
zamanların en büyük rakamı olan 1 milyar 945 
milyon liralık kaynak ayırdıklarını, bunun 931 
milyon liralık kısmını bina güçlendirmeleri ve 
kentsel dönüşüm için kullandıklarını belirten 
Özlem Tut şu bilgileri de paylaştı…

MEVZUAT VE ENVANTER HAZIR
“Binalarını dönüştürmek isteyen, fakat 
bina yapım tarihindeki yapılaşma hakları 
korunmayan ve bu sebeple yenilenemeyen 
binalar için; ruhsat tarihindeki yapılaşma 
haklarını koruyan imar planı notları hazırladık. 
36 ilçe belediyesinin kendi özel durumlarını 
da çözecek şekilde hazırlanan plan notları, 
Şubat 2022’ye kadar İBB Meclisince onaylandı. 
Ayrıca, tüm ilçelerde Hızlı Tarama Yöntemi 
ile binaların deprem güvenlik sınıfını tespit 
ediyor, bina envanterimizi güncelliyoruz. 
Bugüne kadar 101 bin 540 binayı ziyaret ettik. 
Bina taramasını kabul eden vatandaşlara ait 28 
bin 664 binayı inceledik. Bu yapıların yarıya 
yakının yüksek risk ve orta risk grubunda yer 
aldığını gördük.” 

İSTANBUL YENİLENİYOR
İstanbulluları mağdur etmeden, uzlaşıyla, adil 
ve hızlı bir kentsel dönüşüm için mahallelerde 
İmar ve Mülkiyet İletişim Ofisleri kuruldu. 
‘Hızlı Tarama’ yöntemi ile 28 bin 664 yapı 
tarandı. Önceki yönetimden devralınan 7 bin 
99 birimden oluşan 7 proje tamamlanarak 
anahtarları teslim edildi. 9 bölgede 4 bin 606 
birimden oluşan 9 projenin temeli atıldı. Silivri 
4. Etap Konutları’nı 5 ay erken teslim eden 
KİPTAŞ tarihinde bir ilke imza attı. Konutların 
satışında, riskli alanlarda oturan vatandaşlara 
ve sağlık çalışanlarına öncelik tanındı. 
Oluşturulan ‘İstanbul Yenileniyor Platformu’ ile 
de depreme karşı dayanıksız yapıların ve parsel 
bazında ya da tek tek de olsa yenilenme süreci 
başlatılıyor. 

KÜLTÜREL MİRAS DA KORUNUYOR
İBB, şehrin tarihi yapılarını da restore ederek 
gelecek nesillere aktarıyor. Hasanpaşa 
Gazhanesi, Troleybüs Kuvvet Merkezi gibi 40 
tarihi yapı restore edilip İstanbul’a kazandırıldı. 
Pek çok hazire, tarihi cami ve çeşmenin de 
restorasyonu tamamlandı. Anadolu Hisarı, 
Rumeli Hisarı, Bulgur Palas, Bukoleon 
Sarayı, Sen Piyer Han, Kara Surları, Yedikule 
Gazhanesi ve Yılanlı Sütun gibi 67 tarihi yapıda 
restorasyon çalışmaları sürüyor. Dünya Mirası 
Kara Surları, Sen Piyer Han, Bulgur Palas, Casa 
Botter, Bukoleon Sarayı, Yedikule Gazhanesi, 
Yerebatan Sarnıcı, Anadolu ve Rumeli 
Hisarları, Feshane, Çubuklu Silolar, Haldun 
Taner Sahnesi, Balat Fener Evleri, Büyükada 
Taş Mektep, Ceneviz Surları, Ali Paşa Sarayı, 
Cendere Terfi İstasyonu, Haydarhane Camii, 
Köstendilli Türbesi, Polyeuktos Arkeolojik 
Parkı, Silivrikapı Antik Mezarı, Taksim 
Maksemi, Kuyumcu Han, Tünel Metrohan, 
Seyyid Velayet ve Asude Hatun türbelerinde de 
restorasyon çalışmaları devam ediyor. Son üç 
yılda Terkos Su Medeniyetleri Müzesi, Hatice 
Sultan Çeşmesi ve III. Ahmed Çeşmesi aslına 
uygun olarak restore edildi. Tarihi Bozdoğan 

Kemeri, Eğri Kemer ve Uzun Kemer’in; 
Azapkapı Saliha Sultan Çeşmesi, Fener 
Patrikhane Çeşmesi, Sineperver Valide Sultan 
Çeşmesi ve Gülnuş Emetullah Çeşmesi’nin 
restorasyon çalışmalarına ise devam ediliyor. 

İBB, dört aylık çalışmayla 32 ilçede 
bin 528 kişi ile görüşerek bir kentsel 
dönüşüm anketi gerçekleştirdi. Görüşülen 
kişiler, yenileme sürecinde en büyük 
engelleri; ekonomik problemler ve 
malikler arasındaki anlaşmazlıklar olarak 
değerlendirdi. Vatandaşların büyük 
çoğunluğu, imar adalarının birleşmesi 
ile oluşturulacak toplu konut veya site 
şeklinde bir yenileme yöntemini tercih 
edeceğini söyledi. Dönüşümden beklentiler 
ise; donatı alanlarının artırılması, yerinde 
kentsel dönüşüm uygulamaları, depreme 
dayanıklı binaların inşa edilmesi, devletin 
garantörlüğünde gerçekleşmesi, imar 
artışına dair projelerin geliştirilmesi ve 
minimum ödeme olarak sıralandı. Anket 
katılımcılarının yüzde 66’sı, kentsel 
dönüşüme dair bilgileri İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinden aldığını beyan etti. 

Kiptaş 
4.Etap Evleri

İBB’NİN DİĞER 
DEPREM ÇALIŞMALARI 
• İBB ekipleri; Van, Bartın, 
Kastamonu ve Sinop şehirlerinde 
meydana gelen sel ve su 
baskınlarına ekip gönderdi. 
Arama-kurtarma, temizleme ve 
tespit çalışmalarına önemli 
destekler verdi. Akdeniz, Ege ve 
Batı Karadeniz’de çıkan 
yangınlara da uzman ekipler 
gönderilerek; söndürme, arama 
kurtarma çalışmalarına etkin 
destek verildi.
• Bireysel bina tespiti başvurusu 
için binatespiti.ibb.istanbul 
internet sitesi yayına açıldı. 
• İstanbul’un tamamında imar 
planlarına altlık oluşturması için 
eksik olan mikrobölgeleme 
çalışmaları tamamlanıyor. 
• Tüm ilçelerde mahalle bazında 
Deprem Risk Raporları 
hazırlanarak paylaşıldı. 
• Tüm ilçelerde mahalle bazında 
Heyelan Envanteri Raporları 
hazırlanarak paylaşıldı. 
• Marmara kıyısındaki 17 ilçede 
mahalle bazında Tsunami Risk 
Analizi ve Eylem Planı Raporları 
hazırlandı. 131 farklı konuma 
bilgilendirme panoları asıldı. 416 
noktada yönlendirici işaret 
tabelası, 221 noktada güvenli 
bölge tabelası montajı 
tamamlanıyor.
• Afet Eylem Planı kapsamında; 
İstanbul Afet Sonrası Tahliye, 
Yerleştirme ve Hayatın 
Sürdürülebilirliğinin Planlanması 
çalışmalarına devam ediliyor. 
5 bin 599 acil toplanma alanı, 
130 çadır alanı, 28 hayvan 
barınağı, 36 kültür ve mali 
değer tahliye alanı, 197 transfer 
alanı belirlendi. 
• Bugüne kadar 18 sabit 
Kentsel Dönüşüm Çözüm Ofisi 
açıldı. Sürece katılımın 
sağlanması ve beklentilerinin 
tespit edilmesi için 23 bin kişi ile 
görüşüldü. 
• İlçe meydanlarında İstanbulların 
kolaylıkla erişim sağlayabileceği 
noktalarda mobil ofisler hizmet 
vermeye başladı. 
• Şehirlerin dayanıklılık 
oluşturması ve afet risklerini 
azaltması için çalışan 
MCR2030’a İBB adına hesap 
açıldı ve İstanbul kent profili 
oluşturuldu. 

İBB, SON 
YILLARDA 14 

İLÇEDE YAPILACAK 
KENTSEL 

DÖNÜŞÜMLERİ 
PROJELENDİRİYOR. 

5 İLÇEDE 
UYGULAMA 

PROJESİ, SAHA 
ÇALIŞMALARI VE 

MAHALLE 
SAKİNLERİYLE 
GÖRÜŞMELERE 

DEVAM EDİLİYOR
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HİZMET

B
u atölyede icatlarını geliştiren 
gençler belki de gelecekte dünyayı 
değiştirecek projelere imza atıyor. İBB 
ile Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle 
geliştirilen ‘İBB Teknoloji Atölyeleri’ 
ilk meyvelerini verdi. Atölyenin ilk 

mezunları olan farklı yaş grubundan 870 genç 
mucit, ailelerinin de katıldığı törende hem 
mezuniyet heyecanı yaşadı hem de projelerini 
sergileme fırsatı buldu.
Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
konuşması öncesinde salonun sergi için 
düzenlenen bölümünde mucit öğrencilerle 
bir araya geldi. Bazı projelerle ilgili takım 
liderlerinden sunum aldı. Geliştirilen 
icatları ilgiyle izledi. Daha sonra mezuniyet 
töreninin bulunduğu bölüme geçerek protokol 
sıralarında çocuklarla birlikte oturdu.

“HER ÇOCUK BİR UMUT”
Mezuniyet töreninde konuşan İmamoğlu, 
karşısında gördüğü manzarayı “Çok güzel” 
sözleriyle tanımladı. “Burada cıvıl cıvıl 
çocuklarımız, gençlerimiz var” diyen İmamoğlu 

şunları söyledi: “Ve onlardan en yüksek 
umutla beslenen velileri var. Niçin beslenen 
diyorum? Ben de öyle besleniyorum. Çünkü, 
geleceğe umutla bakmak, hepimizin belki de en 
büyük ihtiyacı. Bunu karşılayan bir yürek var 
çocuklarımızda ve gençlerimizde. Ben, bunu 
her yerde yaşıyorum. Bazen ‘geleceğe niçin bu 
kadar umutla bakıyorsun’ diye yargılayanlar 
bile oluyor. Herkese tavsiyem; sadece kendi 
çocuklarına bakmasınlar, toplumun civarında 
gördüğü her çocuk aslında bizi geleceğe dair 
çok daha umutlu hale getiriyor. Onları çok 
seviyorum.”

“GENÇLERİMİZİN GÖZLERİ PIRILTILI”
Öğrencilerin projelerinin bir kısmını gezme 
fırsatı bulduğunu aktaran İmamoğlu, 
“Sunumlarını yaptılar. Bugün görüyorum ki, 
çok heyecanlılar. Ürettikleriyle gurur duyan 
gözleri ve yürekleri var. O gençlerimizin 
gözlerindeki pırıltıyı; öğrenmeye, gelişmeye, 
üretmeye olan isteklerini gördükçe, büyük 
kıvanç duyuyorum. Gelecekte başarıya ulaşacak 
olan ülkeler, teknolojiyi en iyi kullanan ülkeler 
olacaklar. Bu açıdan bilim ve teknoloji, hepimiz 
için çok kıymetli bir yerde duruyor. Onların 
yeteneklerini ortaya koyması için, çocukların 
ve gençlerin bu alanda kendilerini geliştirmesi 
için, yakaladığımız her fırsatı değerlendirmeli 
ve onları teşvik etmeliyiz” dedi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNE TEŞEKKÜR
“Bunlar için bir zemin oluşturmak, belki de en 
hayati konulardan bir tanesi” diyen İmamoğlu, 
“Belediyemizin teknoloji atölyelerini tam 
da bu amaçla kurduk ve geliştiriyoruz. 
Atölyelerimizde, İstanbul'da yaşayan çocuk 
ve gençlere, teknoloji üretiminin temelini 
oluşturma yönünde eğitimler veriyoruz. 
Bu eğitimler elbette çok ehil bir grubun 
ya da heyetin kontrolünde olmalıydı. Bu 
konudaki yol arkadaşlığından dolayı Boğaziçi 
Üniversitesi'ne ve emeği geçen bütün 
eğitimcilere, hocalarımıza yürekten teşekkür 
ediyorum. Boğaziçi Üniversitesinin katkıları 
önümüzdeki yıl da devam edecek. Bunu daha 
da geliştirmek istiyoruz. Üretecekleri projeleri, 
ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak 
adına iki özel sınıf çalışacak. Üniversitedeki 
akademisyenlerimizin destekleriyle beraber, 
bizim eğitimcilerin de özel çabalarıyla bu 
sınıflarda bulunan öğrencilerimizi, ulusal ve 
uluslararası yarışmalara yollayacağız. Ve orada 
da büyük başarılar elde etmelerini istiyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

“DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK PROJELER OLABİLİR”
Atölyelerin mezunlarının, gelecekte teknoloji 
alanında çok büyük başarılara imza atacaklarını 
belirten İmamoğlu konuşmasını, “Dünyayı 
değiştirecek projeler olabilir bunlar. Hatta 
ülkemize çok büyük itibar, çok büyük 
kazanımlar elde edecek projeleri hayata 
geçirecekler. Buna inancımız tam. Bu salonda, 
o inanç ve o enerji var. Az önce çocuklarla 
konuşurken gözleri, beden dilleri… İnanılmaz 
hazırlar. Özgür alanlar istiyorlar. Sevgi 
istiyorlar. Saygı istiyorlar. Çocuklarımızı lütfen 
hiç kısıtlamayalım. Çocuklarımızın isteklerini 
dikkate alalım. Onları dinlerken, bir yetişkinden 
öte dikkatle dinleyelim. Çünkü, inanılmaz 
zekiler, çok kararlılar ve asla vazgeçmeme 
disiplinine sahipler. O açıdan onlara çok 
inanıyorum” sözleriyle tamamladı.

3 BİN 500 BAŞVURU YAPILDI, 
870 ÖĞRENCİ SEÇİLDİ 
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Boğaziçi 
Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen 
‘İBB Teknoloji Atölyeleri’, faaliyetlerine 
9-10 Ekim 2021 tarihinde başladı. İlkokul 
düzeyinden 4’üncü ve 5’inci sınıf öğrencilerinin; 
ortaokul düzeyinden 6’ncı ve 7’nci sınıf 
öğrencilerinin; lise düzeyinden de 9’uncu 
ve 10’uncu sınıf öğrencilerinin katılabildiği 

İCAT ÇIKARIYORLAR
Gelecekte büyük 
projelere imza 
atacak gençler, 
icat geliştirdikleri 
‘İBB Teknoloji 
Atölyeleri’nden mezun 
oldu. İlk mezunlar, 
ailelerinin de katıldığı 
törende icatlarını 
sergilemenin 
gururunu yaşadı.

Yazı: Funda Keleş 
Fotoğraf: 
Koray Çalışkan

İBB Teknoloji Atölyeleri için 3 bin 500 kişi, 
teklonojiatolyeleri.ibb.istanbul adresi 
üzerinden sınav başvurusu yaptı. 
Atölye çalışmalarına katılmaya hak kazanan 
öğrenciler, oluşturulan eğitim takvimi ve düzeye 
uygun çalışma grupları çerçevesinde 6-7 ve 9-10. 
sınıflar 8 aylık, 4. ve 5. sınıflar 4 aylık bir çalışma 
programına dahil oldu. Atölye çalışmalarında 
4-5. sınıf seviyesinde 446 öğrenci; 6-7. sınıf 
seviyesinde 219 öğrenci; 9-10. sınıf seviyesinde 
205 öğrenci ile 48 eğitmen yer aldı. 
Toplam 870 öğrenci ile yaklaşık 8 ay süren 
eğitimler, 19 Haziran 2022 tarihinde 
tamamlandı. 
Atölyelerde; teknoloji tüketicisi değil, 
teknolojide yenilikçi icatlar yapan toplum 
olma yolunda bireylerin yetişmesine katkıda 
bulunmak ve böylece teknolojide dışa 
bağımlılığın azalmasını sağlamak hedeflendi. 
Atölye çalışmaları, Boğaziçi Üniversitesi 
akademisyenleri tarafından planlanan 
içerikler, müfredat ve etkinlikler kapsamında 
gerçekleştirildi.

870 ÖĞRENCİNİN YAKLAŞIK 
8 AY SÜREN EĞİTİMLERİ, 
19 HAZİRAN 2022'DE TAMAMLANDI
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S
por İstanbul, çocuklara yönelik 
eğlenceli etkinlik ve projelerini 
sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl hem 
çocukların hem de velilerin büyük 
beğenisini toplayan ve 4 bin 21 çocuğu 
ağırlayan ‘Doğa Kampı’ etkinliği bu 

yıl da devam ediyor. 9-15 yaş arası çocukların 
katılım sağlayabildiği kamplar, bu yıl iki ay 
boyunca sürecek. Çekmeköy ve Şile’deki 
kamplar, çocukların sosyal ve fiziki gelişiminde 
önemli bir role sahip.

KAMP SEÇENEKLERİ
Bu yıl, 2021’den farklı olarak bir gece 
konaklamalı kamp da organize eden 
Spor İstanbul, 12-15 yaş arası çocukların 
katılabileceği bu kampı Şile’de düzenliyor. 
Günübirlik kamplar ise Çekmeköy’de bulunan 
Nişantepe Orman Park’ta yapılıyor. Çocuklara 
erken yaşta sorumluluk duygusu, takım 
ruhu ve sportif bilinç kazandırmak amacıyla 
düzenlenen Doğa Kampı; aynı zamanda 
onların teknik becerilerini geliştirmelerine 
katkı sağlıyor. Kamplarda verilen eğitimler; 
çocuklara çevreye karşı duyarlı olmayı, kötü 
alışkanlıklardan uzak durmayı, dayanışma, 

hoşgörü ve yardımlaşmayı bir arada, yaparak 
öğretiyor. Doğa Kampı kayıtları event.spor.
istanbul adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. 

KAMPLARDA NELER VAR?
Kamp alanına girdiğinizde çocukları 
birbirinden eğlenceli ve hareket dolu etkinlikler 
bekliyor. Günübirlik Doğa Kampı’nda; 
tırmanma, oryantiring, bisiklet, doğada yaşam 
ve drama eğitimleri veriliyor. Bunun yanı sıra 
çocuklar macera parkı, survivor parkuru gibi 
çeşitli fiziksel aktivitelerle de keyifli vakit 
geçirme imkanı buluyor. 
Konaklamalı Doğa Kampı’nda ise navigasyon, 
preferik bakış, ateş yakma atölyesi, barınak 
atölyesi, doğada su üretme atölyesi, buz kırıcı 
aktivitesi, doğada kayıp vaka çalışması, doğada 
yaşıyoruz takım çalışması ve temel kampçılık 
eğitimleri veriliyor. 
Aileleri de oluşturulan link üzerinden kamptaki 
çocuklarını online izleyebiliyor. Doğa Kampı 
etkinliği hakkında tüm detaylar spor.istanbul/
doga-kampi adresinde yer alıyor. 

ÇOCUKLAR İÇİN EN GÜZEL KAMP
Çocukların hem eğlenip hem de öğrenerek keyifli vakit geçirdiği ‘Doğa Kampı’ günleri devam ediyor. Doğa ile iç 
içe yaşayarak ve hareket ederek çocuklara deneyim kazandırmayı amaçlayan kampları sizin için ziyaret ettik.

Yazı: Özgür Turan Fotoğraf: Cem Türkel 

Oğuzhan Göksal 
(EĞİTMEN) 

Talha Özdemir

“Kamp çocuklar için çok verimli. 
Normalde yan yana gelmeyen 
çocuklar, kamp sonrası beraber 
yaptıkları etkinliklerin ardından 
beraber hareket etmeye başlıyor. 
Çocukları mümkün mertebe yalnız 
bırakmamaya çalışıyoruz. Böylelikle 
fiziksel olarak yanlış hareketleri 
önlüyoruz. Yaş gruplarına göre ayrılan 
çocuklar genel olarak 20’li gruplara 
ayrılıyor. Kamplar her ne kadar 
Anadolu Yakası’ndan olsa da Avrupa 
Yakası’ndan da katılım yoğun.”

“11 yaşındayım. Bazı görevleri ilk 
defa yapsam da Çekmeköy’deki 
günübirlik kampın neredeyse 
müdavimiyim. Macerapark Parkuru 
için çok zor diyebilirim. Buraya 
kuzenimle geliyorum. Okulların 
tatil olduğu bu dönemde, kamp 
bize yetenek katıyor.”

Avrupa Yakası
Bahçelievler Spor 
Kompleksi
Fatih Spor Kompleksi
Anadolu Yakası
Ümraniye Haldun 
Alagaş Spor Kompleksi
Kartal Hasan 
Doğan Spor Kompleksi

KONAKLAMALI 
KAMP TRANSFER 
NOKTALARI
Avrupa Yakası
Avcılar Spor Kompleksi
Beyoğlu Yüzme Havuzu
Anadolu Yakası
Ümraniye Çakmak 
Yüzme Havuzu
Pendik Sahil Spor Tesisi

TRANSFER 
NOKTALARINDAN 
OTOBÜS KALKIŞ 
SAATLERİ
Avrupa Yakası: 08.00
Anadolu Yakası: 08.30

GÜNÜBİRLİK 
KAMP TRANSFER 
NOKTALARI

KAYITLAR EVENT.SPOR.ISTANBUL 
ADRESİ ÜZERİNDEN YAPILIYOR



“HARAMİDERE ISLAH İHALESİ” İPTAL EDİLDİ Mİ?

“ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONU İNŞAATI” HUKUKSUZ MU DURDURULDU?
YANLIŞ
İBB, Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatını hukuksuz bir 
şekilde durdurdu ve hukuksuz bir para cezası kesti.

DOĞRU
Hukukun üstünlüğü, devletin tüm kurumlarının uyması 
gereken evrensel bir kuraldır. Abdi İpekçi Spor Salonu 
Yenileme Projesi’nin arsasında İBB’nin hissesi 
bulunuyor ve inşaata başlamadan önce planları 
onaylama yetkisi de İBB Başkanı’nda. İBB, 3194 sayılı 
İmar Kanunu ve 4779 sayılı Yenileme Alanları Kanunu’nun 
kendisine tanıdığı hakları kullanarak; yeşil alana zarar veren, 

YANLIŞ
Temmuz ayında şiddetli yağışlarla taşan Esenyurt 
Haramidere'nin ıslahı için gerçekleştirilen ihale 
2 ay önce iptal edildi. 
 

DOĞRU
Söz konusu ihale iptal edilmedi. Esenyurt’ta 
Haramidere’nin ıslahı ve kolektör inşaatı yapımı için 
Aralık 2021’de “Avrupa Bölgesi 6. Kısım Müteferrik 
Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı” işi 
ihalesine çıkıldı. Ocak 2022 tarihinde teklifler alınarak 
işin ihalesi yapıldı. İhale değerlendirme süreci tamamlandı 
ve 4 Nisan 2022 tarihinde işin sözleşmesi imzalandı. Yer 
teslimi yapılarak başlatılan dere ıslahı ve kolektör 
çalışması, hızla devam ediyor. Öte yandan İstanbul, 
10 Temmuz’da, temmuz ayı verilerine göre son 4 
yılın en şiddetli yağışıyla karşı karşıya kaldı. Esenyurt 
bölgesinde metrekareye 123 kilo yağış kaydedildi. Normal 
aylık yağışın 5 katını gören İstanbul’da, göllenmelere 

hukuka uygun olmayan biçimde düzenlenmeye çalışılan 
ruhsatla faaliyet gösteren inşaatı mühürledi. 150 milyon 
TL para cezası kesti. İmar Kanunu ve Yenileme Alanları 
Kanunu’na aykırı şekilde yapılan projede görevi ihmal 
söz konusu. Kanun gereği, yenileme alanlarında olan 
projeyi Büyükşehir Belediye Başkanı onaylar. Söz konusu 
alanda, İBB’nin mülkiyeti olmasına rağmen, herhangi 
bir onay ve görüş dahi alınmadan inşaata başlandı. 
Büyükşehir Belediyesini ve halkın oylarıyla seçilmiş 
Başkanını tanımayan anlayışla hareket edilmesi, ortaya 
böyle bir sonuç çıkardı. İBB ve onun seçilmiş Başkanı, 
göreve başladığı ilk günden beri kanunun kendisine 
tanıdığı tüm yetki ve sorumlulukları eksiksiz şekilde 
yerine getiriyor. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yerine 
getirmeye devam edecek.
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anında müdahale edildi. Şiddetli yağışa rağmen, son 
yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde İstanbul’da sadece 
Esenyurt ve çevresinde Haramidere’nin taşması nedeniyle sel 
baskını yaşandı. Söz konusu olayda kent genelinde 3 bin 179 
personel, 2 bin 23 araç ile görev yaptı. Yollarda vatandaşların 
mağduriyet yaşamaması amacıyla 6 mobil büfe kritik 
noktalara yerleştirildi. İBB, selden etkilenen ailelere 7 bin TL 
nakit yardım verdi. Su baskınları nedeniyle evi hasar gören 
vatandaşlar, Esenyurt Mahir Yurdu’na yerleştirildi. Buraya 
yerleştirilen vatandaşların talepleri üzerine; çocuk bezi, ıslak 
mendil, giyim, şampuan, tarak ve oyuncak gibi ihtiyaçları 
karşılandı. Kent genelindeki saha incelemeleri sırasında 
psikolojik desteğe ihtiyacı olan İstanbullulara ücretsiz destek 
verildi. Bayram süresince de görev yapan İBB sosyal hizmetler 
personelleri, afet bölgesine ilk giren ekipler arasında yer 
aldı. İstanbul genelinde 2019 yılından itibaren 11 milyar 
TL’yi aşkın yatırım ile su baskınlarının en çok görüldüğü 
Üsküdar, Kadıköy, Kartal, Beyoğlu, Sarıyer, Beşiktaş, 
Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Zeytinburnu ve 
Fatih ilçeleri dahil 85 noktada kronikleşmiş su baskını 
sorununu çözüldü.

İSTANBULLULARIN 
GÜNDEMİNE TAŞINMAK İSTENEN

 BAZI İDDİALARI 
SİZLER İÇİN ARAŞTIRDIK. İŞİN DOĞRUSU

Yazı: Osman Karabacak



01.08.2022-31.08.202201.08.2022-31.08.2022

İhale Konusu  İhale Konusu  Tersine Göç Projesi Kapsamında Karayolu ile 
  Eşya Taşımacılığı Hizmet Alımı İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 01/08/2022 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  Ataköy 7.8.9.10. Kısım Mah. Mimar Basri Mete Sok.   
  Airport Avm Arkası BAKIRKÖY/İSTANBUL
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 74 15
İlgili E-Postaİlgili E-Posta  sosyalhizmetler@ibb.gov.tr
İhale Türüİhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 1.400.000 km - Tersine Göç Projesi Kapsamında 
  Karayolu İle Eşya Taşımacılığı - Hizmet Alımı

İhale Konusu  İhale Konusu  Orhangazi – 1 isimli, 1.200 kişi yolcu kapasiteli, 
  Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Feribotu’nun satışı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 3788
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 03/08/2022 11:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 
  Salonu Saraçhane/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Emlak Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı 
  No:5 Bakırköy/İSTANBUL
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 455 33 88
İhale Türüİhale Türü  Muhtelif Satış
İhale Usülüİhale Usülü  Kapalı Teklif Arttırma
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Feribotu

İhale Konusu  İhale Konusu  Arsa satışı, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 6.022 ada,  
  2 parsel sayılı 146 m2 alanlı taşınmazın satışı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 3910
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 03/08/2022 11:10
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
  Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Emlak Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı 
  No:5 Bakırköy/İSTANBUL
İlgili Telefon İlgili Telefon  0212 455 33 99
İhale Türüİhale Türü  Taşınmaz Satışı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif Arttırma
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı Arsa

İhale Konusu  İhale Konusu  Osmangazi – 1 isimli, 1200 kişi yolcu kapasiteli, 
  Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Feribotu’nun satışı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 3789
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 03/08/2022 11:05
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 
  Salonu Saraçhane/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Emlak Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5   
  Bakırköy/İSTANBUL
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 455 33 88
İhale Türüİhale Türü  Muhtelif Satış
İhale Usülüİhale Usülü  Kapalı Teklif Arttırma
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Feribotu’

İhale Konusu  İhale Konusu  Arsa satışı, Beyoğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 1311 ada,  
  3 parsel ve Fatih İlçesi, Avcıbey Mahallesi, 2684 ada, 
  6 parsel sayılı taşınmazların satşı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 3911 - 3935
İhale Tarih ve Saatiale Tarih ve Saati 03/08/2022 11:15
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
  Saraçhane/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Emlak Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı 
  No:5 Bakırköy/İSTANBUL
İlgili Telefon İlgili Telefon  0212 455 33 99
İhale Türüİhale Türü  Taşınmaz Satışı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif Arttırma
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı Arsa

İhale Konusu  İhale Konusu  İBB Kayışdağı Tıp Merkezi ve Muhtelif Sağlık 
  Merkezlerinin Bakım, Onarım ve Tadilat İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/663766
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 01/08/2022 10:30
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlü/Birimİlgili Müdürlü/Birim Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
İlgili Adres İlgili Adres  Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulvarı No:138 Lojistik  
  Merkezi 4. Kat Yeşilpınar / Eyüp Eyüpsultan/İSTANBUL
İlgili Telefon İlgili Telefon  0212 600 88 05
İlgili E-Posta İlgili E-Posta  tesislerbakimonarim@ibb.gov.tr
İhale Türüİhale Türü  Yapım İşi
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı İBB Kayışdağı Tıp Merkezi ve Muhtelif Sağlık Merkezlerinin
  Bakım, Onarım ve Tadilat İşi Yaptırılacaktır 
  (Toplam 537 adet iş kalemi)

İhale Konusu  İhale Konusu  Darbe Emici Su Bariyeri Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/665977
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 02/08/2022 10:30
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet 
  Binası Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 
  34146 Osmaniye Mahallesi Bakırköy/İSTANBUL
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 60
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 250 Adet - Darbe Emici Su Bariyeri Alımı

İhale Konusu  İhale Konusu  Kauçuklu İtfaiye Hortumu Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/668360
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 03/08/2022 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası  
  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4  
  34146 Bakırköy/İSTANBUL
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 60
İlgili E-Posta İlgili E-Posta  satinalma@ibb.gov.tr
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 6 Kalem-Mal alımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Gündemiİhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Gündemi

QR KODU OKUTARAK 
İHALE SAYFASINA GİDEBİLİRSİNİZ
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Gündemiİhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Gündemi

01.08.2022-31.08.202201.08.2022-31.08.2022QR KODU OKUTARAK 
İHALE SAYFASINA GİDEBİLİRSİNİZ

İhale Konusu  İhale Konusu  İBB Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı  
  Bünyesinde Bulunan Araçların Araç İçi Elektronik   
  Sistemlerinin Teknolojik Donanım ve Yazılım 
  Hizmet Alımı İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/648613
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 10/08/2022 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Makine İkmal Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı   
  Koordinasyon Daire Başkanlığı Makine    
  İkmal Şube Müdürlüğü Topçular Mah. Beylerbeyi Cad
  (Topkapı-Edirnekapı cad.) No:4 34087 
  Edirnekapı Eyüpsultan/İSTANBUL
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 453 77 21
İlgili E-Postİlgili E-Posta  yolbakim@ibb.gov.tr
İhale Türüİhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
  Bünyesinde Bulunan Araçların Araç İçi Elektronik
  Sistemlerinin Teknolojik Donanım ve Yazılım Hizmeti   
  kapsamında 13 kalem kamera, yazılım, mobil kayıt cihazı,
  kamera lisansı, SSD depolama cihazı ve bunların montajı  
  ve devreye alınması işi.

İhale Konusu  İhale Konusu  Elazığ Sürsürü Mahallesi Gazi Mesleki ve 
  Teknik Anadolu Lisesi İnşaatı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/698171
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 10/08/2022 10:30
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 
  34440 Kasımpaşa BEYOĞLU/İSTANBUL
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 47 96
İlgili E-Postaİlgili E-Posta  yapiisleriihale@ibb.gov.tr
İhale Türüİhale Türü  Yapım İşi
İhale Usülİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 30.170 m2 Bina İnşaatı

İhale Konusu  İhale Konusu  İstanbul Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere 
  Oyun Grupları ile Kauçuk Zemin Kaplaması Temini 
  ve Montajı Mal Alım İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/678669
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 11/08/2022 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 
  Kasımpaşa Beyoğlu/İSTANBUL
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 312 63 63
İlgili E-Postaİlgili E-Posta  yesilalanvetesisler@ibb.gov.tr
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 73 Kalem Mal Alımı

İhale Konusu  İhale Konusu  İSMEK Merkezlerinin Network Altyapısının Düzenlenmesi İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/702475
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 18/08/2022 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  Hacıahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 P.K 34440  
  Kasımpaşa Beyoğlu/İSTANBUL
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 44 80
İlgili E-Postaİlgili E-Posta  elektroniksistemler@ibb.gov.tr
İhale Türüİhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 32 Kalem - İSMEK Merkezlerinin Network 
  Altyapısının Düzenlenmesi İşi

İhale Konusu  İhale Konusu  Muhtelif Kar Küreme Bıçağı ve Tuz Serpme Makinesi Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/696963
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 23/08/2022 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük Birimİlgili Müdürlük Birim  Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet 
  Binası Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 
  34146 Osmaniye Mahallesi Bakırköy/İSTANBUL
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 44 80
İlgili E-Posta İlgili E-Posta  satinalma@ibb.gov.tr
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 110 Adet Muhtelif Kar Küreme Bıçağı ve 
  50 Adet Tuz Serpme Makinesi Alımı

İhale Konusu  İhale Konusu  İstanbul Geneli Yeşil Alanları İçin Kent Mobilyaları, 
  Üst Yapı Elemanları Fitness Aletlerinin Temini, 
  Montajı ve Bakım Onarımı Mal Alım İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/707344
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 22/08/2022 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 
  Kasımpaşa Beyoğlu/İSTANBUL
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 312 63 63
İlgili E-Postaİlgili E-Posta  yesilalanvetesisler@ibb.gov.tr
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 219 Kalem Mal Alımı - İstanbul Geneli Yeşil Alanları 
  için Kent Mobilyaları, Üst Yapı Elemanları, Fitness
  Aletlerinin Temini, Montajı ve Bakım Onarımı Mal Alım İşi

İhale Konusu  İhale Konusu  50 Kalem Kırtasiye ve Eğitim Malzemesi Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/691612
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 16/08/2022 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 
  Kat:4 34146 - Bakırköy/İSTANBUL
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 35
İlgili E-Postaİlgili E-Posta  levazimayniyat@ibb.gov.tr
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 50 Kalem Kırtasiye ve Eğitim Malzemesi Alımı
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VEDA

Y
eşilçam’ın yakışıklı 
jönü, yeri doldurulamaz 
büyük oyuncu…
Yaşamını halkın ve 
tüm canlıların iyiliğine 
adamış usta.

Filmlerinde oynadığı roller 
ile Türk halkının gönlüne taht 
kurmuş sanatçı Cüneyt Arkın’ı, 
sevenlerinin gözyaşları arasında 
ebediyete uğurlamanın acısını 
yaşıyoruz.
Elbette onu ve sanat hayatını 
betimlemeye kelimeler yetmez.
“Benim Kahramanım Türk 
Halkıdır” diyen gerçek 
kahraman. Bu millet 
ve sevdiklerin, seni hiç 
unutmayacak. Ruhun şad olsun. 
Ailesi, sanat camiası, tüm 
sevenleri ve Türk halkının başı 
sağ olsun…

KAHRAMANLAR KAHRAMANLAR 
ÖLMEZ… ÖLMEZ… 
Yazı: Melek Günerli 
Fotoğraf: Cem Türkel - Onur Günal

Büyük usta Cüneyt Arkın, vefatından kısa bir süre önce röportaj 
verdiği İstanbul Bülteni’ni incelerken…
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