
ÜCRETSİZDİR

N
İS

A
N

  2
02

2

SÜLEYMANİYESÜLEYMANİYE 
TARİHİ KİMLİĞİNE KAVUŞACAKTARİHİ KİMLİĞİNE KAVUŞACAK

QR kodu okutarak dergiye ulaşabilirsiniz.

ANADOLU HİSARIANADOLU HİSARI
YENİ KÜLTÜR VE YENİ KÜLTÜR VE 

SANAT ALANISANAT ALANI

HİKAYELERİYLE KIZLARAHİKAYELERİYLE KIZLARA
 İLHAM OLDULAR İLHAM OLDULAR

KİPTAŞ’TAN KİPTAŞ’TAN 
ERKEN TESLİMERKEN TESLİM



www.ibb.istanbul / 3

Ekrem İmamoğlu

Değerli Dostlarım,
İki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgının getirdiği 
olumsuzluklarla yaşıyoruz. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız 
büyük bir özveriyle salgınla en ön safta mücadele ettiler. 14 Mart 
Tıp Bayramı vesilesiyle kendilerine bir kez daha şükranlarımı 
sunmak istiyor, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp 
Bayramı’nı kutluyorum.

Pandemiden en çok etkilenenler arasında tiyatro emekçileri 
de yer alıyor. Pandemi tedbirleri nedeniyle uzun süre sahneler 
kapatıldı ve tiyatrolar seyircileriyle buluşma imkanından yoksun 
kaldı. Bu zorlu koşullarda sanat üretmeye devam eden tiyatro 
emekçilerinin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyor, hepinizi 
uzak kaldığımız tiyatro salonlarını yeniden doldurmaya ve 
alkışlarımızla sanatçılarımızı desteklemeye davet ediyorum.

18 Mart, aziz milletimizin en zorlu koşullar altında bile vatanını 
koruma azminin bir simgesi olan Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl 
dönümüydü. Çanakkale’de büyük mücadelelerle kazanılan zafer, 
bağımsızlığımıza giden yolu açtı ve Çanakkale ruhu, Kurtuluş 
Savaşımıza ilham oldu. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere tarihin dönüm noktalarından biri olan bu büyük 
destanın tüm kahramanlarını, vatan için canını ortaya koyan tüm 
aziz şehit ve gazilerimizi sonsuz minnet ve rahmetle anıyorum.

Mübarek Ramazan ayının, yanı başımızda kanlı savaşların 
sürdüğü bugünlerde tüm dünyaya barış, huzur, sağlık ve bereket 
getirmesini diliyorum. 

Kıymetli Hemşehrilerim,
İstanbul’da mart ayı yoğun kar altında geçti. 9-13 Mart ve 18-20 
Mart tarihleri arasında çok şiddetli kar yağışlarına şahit olduk. 
Öyle ki 11 Mart’ı 12 Mart’a bağlayan gece İstanbul’da son 30 yılın 
en soğuk gecesiydi. Ekiplerimiz yoğun yağışa rağmen yolları açık 
tutmak, yurttaşlarımızı mağdur etmemek için büyük çaba sarf 
etti. Bu özverili çalışmalar sonucunda süreci trafik yoğunluğu 
yaşanmadan atlatmayı başardık. Karlı mart ayını sorunsuz bir 
şekilde geride bıraktığımız için büyük mutluluk duyuyoruz. Bu 
başarıda kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmamızın, yönetici 
ve çalışma arkadaşlarımızın emeklerinin ve halkımızın uyarılarımıza 
uyarak zorunlu kalmadıkça araçlarıyla yola çıkmamalarının payı 
büyük. 16 milyon İstanbullu adına uyum içinde çalıştığımız kurum 
yöneticilerine, sahada ve AKOM’da özveriyle hizmet veren çalışma 
arkadaşlarıma ve halkımıza teşekkür ediyorum.

Sevgili İstanbullular,
Çok zengin kültürel ve tarihi mirasa sahip, muhteşem bir kentte 
yaşıyoruz. İstanbul, tarih boyunca Doğu ile Batı’nın buluştuğu, 
kültürlerin kaynaştığı noktada bir cazibe merkezi olmuştur. Bu 
köklü tarihin izlerine, kültürel miraslarımıza sahip çıkmalı ve onları 
koruyarak geleceğe aktarmalıyız. İstanbul’un en eski semtlerinden 
biri olan ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan 
Süleymaniye de gözümüz gibi bakmamız gereken yerlerden biri. Ne 
yazık ki bugün; geçmişi Roma ve Osmanlı dönemine kadar uzanan 
ve kent tarihimizde çok kıymetli bir yer tutan Süleymaniye’de tarihi 
yapılar kaderine terk edilmiş durumda. Süleymaniye’yi korumak 
ve tarihi kimliğine yeniden kavuşturmak hedefiyle Fatih Belediye 
Başkanımız Sayın Ergün Turan ile bir araya geldik. Ortak çaba 
ve akılla bu özel alanda atacağımız adımları görüştük. İBB Miras 
ekibimizin de kıymetli çabalarıyla Süleymaniye’de değişim ve 
dönüşüm yakında başlayacak.

İBB Miras ekibimizin restorasyon çalışmalarına devam ettiği bir 
diğer kültürel mirasımız ise uzun yıllardır harap ve atıl durumda 
olan Anadolu Hisarı. Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan, 
İstanbul’un Fethi’nde önemli bir işlev gören, 632 yıldır Boğaz’ı 
gözleyen Anadolu Hisarı, gerçekleştirdiğimiz restorasyon 
çalışmaları sonrasında İstanbul’un yeni müze ve sergi alanı olacak.

Tarihi miraslarımızı restore ederken bir yandan da yeni işlevlerle 
kent hayatına katmaya büyük özen gösteriyoruz. Bu vizyonumuzun 
son örneklerinden biri de Kütüphane Troleybüs oldu. Kaderine 
terk edilmiş durumdaki 112 yıllık Beyazıt İBB Troleybüs Kuvvet 
Merkezi'ni çağdaş bir kütüphaneye dönüştürerek, özellikle 
üniversite öğrencilerimizin faydalanabileceği bir alan oluşturduk. 
Kütüphaneler bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak ve toplumsal belleği 
güçlendirmek açısından çok değerli bir işlev görüyor. Bu bilinçle 
her mahalleden yurttaşlarımızın kütüphaneye erişiminin olabilmesi 
hedefiyle çalışıyoruz. İstanbul; okuyan, araştıran bir kent olsun 
istiyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana 11 kütüphaneyi hizmete 
aldık, 10 yeni kütüphane içinse çalışmalarımız sürüyor. Çağın 
gereksinimlerini karşılayan, kütüphaneciliğe farklı bir soluk getiren 
yeni nesil kütüphanelerimize tüm İstanbulluları bekliyoruz. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

İftar ve sahurlarımızın huzurlu,
orucumuzun kabul olması

dileğiyle...
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İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Ekrem İmamoğlu, ‘14 
Mart Tıp Bayramı’ dolayısıyla İBB Şehzadebaşı Tıp Merkezi’nde görev yapan 
doktorlarla kahvaltıda bir araya geldi. İmamoğlu’na, İBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Şengül Altan Arslan ve Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi 
Önder Yüksel Eryiğit de eşlik etti. Mesai arkadaşı doktorlarınTıp Bayramı'nı 
kutlayan İmamoğlu, zor koşullara rağmen doktorların fedakârca görevlerini 
yapmaya devam ettiklerini söyledi. Doktor olmanın son derece meşakkatli bir 
yolculuk olduğunu belirten İmamoğlu, “Ülkemizin hekimlerine olan inancımız 
sonsuzdur” dedi. Doktorların sağlıkla, huzurla, güvenle ve bütün haklarını elde 
ettikleri bir süreçle hizmet vermeye devam etmesini dileyen Ekrem İmamoğlu, 
kahvaltının ardından doktorlara çiçek verdi. Şehzadebaşı Tıp Merkezi’nde 
randevusu olan hastalara ve yakınlarına şifa diledi.

“ÜLKEMİZİN 
HEKİMLERİNE HEKİMLERİNE 
OLAN İNANCIMIZ 
SONSUZ”

İSTANBUL’U “KORU” “KORU” 

YAPARIM BİLİRSİNYAPARIM BİLİRSİN
DÜNDEN BUGÜNE EUROVISIONEUROVISION

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Cemal Reşit Rey Konser Salonu, pek çok ünlü ismi ağırlayan, bir o 
kadarının da şöhret yolculuğunu başlatan Eurovision’un unutulmaz şarkılarına ev sahipliği yaptı. Şef Üstüner 

Büyükgönenç yönetimindeki İBB Kent Orkestrası, 3 Mart’ta Eurovision şarkılarından oluşan konserle, İstanbullulara 
unutulmaz bir akşam yaşattı. Eurovision’un tarihi ve az bilinen hikayeleri, sunucu Bülent Özveren’in anlatımıyla 
paylaşıldı. 1973 Eurovision  birincisi Anne Marie David’in ‘Tu Te Reconnaitras’ parçası ile başlayan programda 
yerli ve yabancı 20 Eurovision şarkısı seslendirildi. 1997’de Eurovision’da ülkemizi temsil eden Şebnem 
Paker’in ‘Dinle’ şarkısıyla müzikseverlerden büyük alkış aldığı program, 2003 yılında Eurovision’daki ilk ve tek 
birinciliğimizi kazanan Sertap Erener’in ‘Everyway That I Can” şarkısı ile son buldu.

İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ‘KORU 
İstanbul’ projesini (Kuzey Ormanları Rehabilitasyon
 ve Uygulama Projesi) başlattı.
Proje, doğal ve kırsal alanlara ilişkin veri 
toplama ve analizin yanında proje geliştirilmesi 
boyutlarını da kapsıyor. 
KORU İstanbul projesi ile birlikte; ekolojik 
tahribatın engellenmesi, hassas ekosistemin 
sürdürülebilirliğinin sağlanması, ekolojik 
sürdürülebilirlik için gerekli altyapıların kurulması, 
kalkınma ve koruma dengelerini sağlayan bir 
yaklaşımın hakim kılınması hedefleniyor. Projenin 
her alanında İstanbul halkının katılımı ile ortak akıl 
ön planda tutulacak. KORU İstanbul projesiyle ilgili 
güncel gelişmeler ve etkinlik duyuruları 
koru.istanbul web sitesinden takip edilebilir. 

en güzel davranışla sav; o zaman 
göreceksin ki seninle aranızda 
düşmanlık bulunan kimse sıcak 
bir dost oluvermiş’ şeklindeki 34. 
ayetinden alıntı yapan İmamoğlu, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bir 
milletin varlığı için zorunlu 
olmadıkça, savaş bir cinayettir’ sözünü 

de referans olarak sundu. İmamoğlu, 
“Bu gibi endişe verici zamanlarda 
şehirlerimizin öncelikli ihtiyacı, barış 
ve dayanışmadır. Akdeniz, bir barış 
ve özgürlük havzası olarak, 
tüm dünyaya örnek oluşturacak 
güçlü bir birlikteliğe imza atabilir. 
Atmalıdır” dedi.

İBB Cem Karaca Kültür Merkezi, Spor İstanbul tarafından düzenlenen 
‘Yaparım Bilirsin’ etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bakırköy’de yapılan 
etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, 
Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ile İBB Spor Kulübü 
Başkan Vekili Şirin Mine Kılıç konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Özlem Gürses’in sunuculuğunda İBB Spor 
Kulübü’nün kadın sporcularından buz hokeyde Alara Lökbaş, yüzmede 
Elif İldem, tekvandoda Kübra Dağlı ve Nafia Kuş ile Atletizm Antrenörü 
Seda Erbay, Spor İstanbul Takım Sporları Sorumlusu Gülşah Akkaya 
ve Küçükçekmece Belediyesi E-Spor oyuncusu Ayça Yılan kendi spor 
öykülerini izleyenlerle  paylaştı.

AKDENİZ ŞEHİRLERİ BELEDİYE BAŞKANLARI KONFERANSI’NDA 
BAŞKAN İMAMOĞLU’NDAN  ‘BARIŞ’ ÇAĞRISIBAŞKAN İMAMOĞLU’NDAN  ‘BARIŞ’ ÇAĞRISI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
İtalya’nın Floransa kentinde 

düzenlenen, “Akdeniz Şehirleri 
Belediye Başkanları Konferansı”nda 
konuştu. Konuşmasında, dünya 
barışının sağlanması adına Kur’an-ı 
Kerim’in Fussilet Suresi’nin, ‘İyilikle 
kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü 

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.
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Toplum sağlığını tehdit eden 
obeziteyle mücadelede yeni bir 

aşamaya geçen İBB, görünürlüğü giderek artan sağlık sorunu için “Obeziteyle Mücadele 
Eylem Planı”nı açıkladı. Obeziteye yönelik çalışmalarında yeni vizyonu kamuoyuyla 
paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Türkiye’nin obezitede 
geldiği noktayı, “Ülkemizde her üç kişiden biri obez. Bu konuda Avrupa’da ilk sıradayız. 
OECD ülkeleri içinde de ABD’den sonra en yüksek ikinci ülke konumundayız” ifadeleriyle 
paylaştı. İstanbullulara obeziteye karşı harekete geçme çağrısı yapan Arslan, 6 ana 
başlıktan oluşan önerileri şöyle sıraladı:
l Çocukluk Çağı Obezitesini Önlemek
l Sağlıklı Beslenme İmkanlarını Geliştirmek
l Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Tutum ve Davranış Değişikliğini Desteklemek
l Aktif Hareketlilik Altyapısını Kent Genelinde Yaygınlaştırmak
l Aktif Hareketlilik Kültürünü Gündelik Yaşamın Bir Parçası Haline Getirmek
l Sağlıklı Bir Yaşam İçin İş Birliklerini Geliştirmek, İzleme ve Takip Mekanizması Kurmak 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, resmi talepte bulunan 
belediyelere ihtiyaç duydukları alanlarda destek olmaya 

devam ediyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ın Nurhak 
ilçesine de çöp konteyneri, bank  ve çocuk oyun grubu gibi 
malzemeler gönderildi. Nurhak Belediye Başkanı İlhami 
Bozan, İBB’nin kendilerine 
destek olduğunu belirttiği 
açıklamasında şunları söyledi: 
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Belediyemize ‘çöp 
konteynerleri, banklar ve çocuk 
oyun grubu’ gönderilmiştir. 
Başta İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın 
Ekrem İmamoğlu olmak üzere 
emeği geçenlere Nurhak halkı 
adına teşekkür ediyorum.”

OBEZİTEYE KARŞI 
6 MADDELİK 6 MADDELİK 
EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ’IN KAHRAMANMARAŞ’IN 
NURHAK BELEDİYESİNENURHAK BELEDİYESİNE İBB’DEN DESTEK

UKRAYNALI SIĞINMACILARAUKRAYNALI SIĞINMACILARA YARDIM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ukraynalılara yardım elini 
uzattı. Savaştan kaçan kadın ve çocukların yoğunlukta 

bulunduğu Romanya sınırına 3 TIR yardım malzemesi 
gönderildi. İBB, AFAD koordinasyonunda Kızılay ile de 
iş birliği yaparak Ukrayna için başlatılan insani yardım 
operasyonuna destek verdi. İBB’nin gönderdiği yardımlar, 
Romanya-Ukrayna sınırındaki Çernivtsi mülteci kampına 
ulaştı. Toplam 85 bin 657 parçadan oluşan, 2 milyon 

123 bin 220 TL tutarındaki gıda, hijyen ve 
muhtelif gıda malzemesinin bulunduğu 3 

TIR dolusu yardım, 12 Mart tarihinde Romanya-Ukrayna 
sınırındaki Çernivtsi mülteci kampında dağıtıldı.
İBB’nin, Ukrayna için gerçekleştirdiği insani yardıma; 
Ataşehir, Avcılar, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, 
Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer 
ve Şişli Belediyeleri de destek verdi. İBB, ayrıca savaş 
nedeniyle zor günler geçiren, soğuk ve açlıkla mücadele 
eden bölge halkına da yardım elini uzatıyor. İstanbul’un 

kardeş şehri olan Ukrayna’nın Odessa Belediyesi; temel 
tıbbi malzeme, ilaç, gıda ve insani yardım malzemeleri 
talebini iletti. Savaştan kaçan Ukraynalı mültecilerin 
yoğun olarak bulunduğu Polonya’nın Varşova Belediyesi 
de geçici barınma yerlerinde kullanılacak yatak, battaniye, 
astar, nevresim ve temizlik ürünleri talebinde bulundu. 
İBB Meclisi de Ukrayna’nın Odessa şehri ile Polonya’nın 
Varşova şehrine, askeri malzeme içermeyen insani 
yardım gönderilmesini oy birliğiyle onayladı. Gönderilecek 
malzemeler ile miktarı İBB yönetimi tarafından belirlenecek.
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dört bir yanından gelen 15’lik 
Mehmetçiklerimiz büyük kahramanlık 
göstermişti. 18 Mart 1915’te Çanakkale 
Boğazı’nı geçmeye çalışan dönemin 
en güçlüsü İngiliz ve Fransız 
donanmalarına “Çanakkale Geçilmez!” 
dedirten 
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. 
yıl dönümünde Çanakkale Şehitleri, 
Edirnekapı Şehitliği’nde törenlerle 
anıldı. Kar altında gerçekleştirilen 
törende; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
İstanbul Garnizon Komutanlığına 
vekaleten 3. Kolordu Komutanı 
Korgeneral Levent Ergün, İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Türkiye 
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi 
Başkanı Önder Çelik, şehitlerin aziz 

hatırası için dua edip, Çanakkale 
Anıtı’na çelenk bıraktı. Şehit yakınları 
ve gazilerin de katıldığı tören, saygı 
duruşunda bulunulması, saygı atışı 
yapılması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla devam etti.
Anma töreninde Önder Çelik bir 
konuşma yaparken; Vali Yerlikaya, 
Şehitlik Defteri’ne duygularını yazdı. 
Anıt önündeki anma, İstanbul İl 
Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un 
okuduğu dualarla sona erdi. 
Yerlikaya, Ergün ve İmamoğlu, 
tören alanında bulunan gençler ve 
gazilerle ayrı ayrı anı fotoğrafları 
çektirdi. Törenin ardından Edirnekapı 
Şehitliği’ndeki şehit kabirleri ziyaret 
edilerek, şehit yakınlarının acılarına 
ortak olundu. 

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİÇANAKKALE ŞEHİTLERİ
KAR ALTINDA ANILDI

Çanakkale Savaşlarında, üstün 
teknolojiyle donanmış İtilaf 

Devletleri ordularına karşı kahramanca 
savaşan Türk ulusu, destansı var olma 
mücadelesi verdi.
Çanakkale Deniz Savaşları’nda 
Seyit Onbaşı’nın (Seyit Ali) sırtında 
taşıdığı 215 kiloluk top mermisiyle 
vurulan Ocean zırhlısının kaçmaya 
çalışırken mayına çarparak batması 
ile Müttefik donanması ağır kayıplar 
verdi ve 18 Mart 2015’te Boğaz’dan 
çekilme kararı almıştı. Deniz filosunun 
çekilmesi savaşın seyrini değiştirmiş, 
kara savaşlarında da memleketin 

İMAMOĞLU, KADIN MUHTARLARLA  KADIN MUHTARLARLA BULUŞTU
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’ kapsamında, kentte görev yapan kadın muhtarlar ve İBB Meclis üyeleriyle bir 
araya geldi. Saraçhane’deki ana yerleşkede bulunan Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen 
buluşmada alkışlar eşliğinde kürsüye gelen Başkan İmamoğlu duygularını, “Herhalde 
alkışın en güzeli kadınların alkışı. Çünkü, kadının alkışı insana sanki önce bir anne 
takdirini hatırlatıyor” sözleriyle dile getirdi. Kendi yönetimleri döneminde, İBB 
bünyesinde kadın yönetici ve çalışan sayısında 3 katı bir artış olduğu bilgisini paylaşan 
İmamoğlu, “Kadınların etkin pozisyonda, eşit olarak yer aldığı ortamlarda, gerçekten 
dünyanın daha huzurlu, daha yaratıcı ve daha barış içinde olacağına inanıyorum. 
Eşitliğin, ahlaklı, adaletli ve yaratıcı bir ortamın, o dengenin bu kente iyi geleceğini 
düşünüyorum” diyerek eşitliğin önemine vurgu yaptı.
Konuşmasının ardından katılımcılarla anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu, “Manşet: 
İstanbul’un kadın muhtarları, İmamoğlu’na diz çöktürdü” şeklinde espri yaptı.

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu 
okutabilirsiniz.
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İBB, 65 yaş üstü İstanbullular teknolojiyi 
kolaylıkla kullanabilsin diye “Her Yaşta 

Dijital” uygulamasını hizmete aldı. Yaşlılara 
Saygı Haftası kapsamında 24 Mart’ta, İBB 
Kartal Yaşlı Bakım ve Huzurevi’nde, dijital 
uygulamanın tanıtımı yapıldı. Etkinliğe; Kartal 
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, proje ortağı Bağ Etkileşimli Öğrenme Derneği Kurucusu Özgün 
Biçer ile Darülaceze sakinleri katıldı. Toplam 6 eğitim içeriği, eğlence, oyun ve faydalı link kategorilerinin 
bulunduğu dijital platform sayesinde; yaş almış kişiler, internet teknolojisini zorluk yaşamadan 
kullanabilecek. İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü-Enstitü İstanbul İSMEK ile Bağ Etkileşimli Öğrenme 
Derneği’nin iş birliğinde gerçekleştirilen dijital uygulamaya heryastadijital.ibb.istanbul adresi ve mobil 
uygulama üzerinden ulaşılabiliyor. Platforma, sadece 65 yaş ve üzeri İstanbullular, TC kimlik numaraları ile 
üye olabiliyor. İBB Kent Orkestrası Müdürlüğü’nün Türk Müziği Konseri ile keyifli anlar yaşanan programın 
sonunda yaş almış konuklara çeşitli hediyeler takdim edildi. 

YAŞ ALMIŞLARA TEKNOLOJİ HEDİYESİ:
“HER YAŞTA DİJİTAL”“HER YAŞTA DİJİTAL”

“2036 OLİMPİYATLARI”  “2036 OLİMPİYATLARI”  
İÇİN İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ

N KOLAY 17. İSTANBUL N KOLAY 17. İSTANBUL 
YARI MARATONUYARI MARATONU’NDA 
PARKUR REKORU KIRILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘İstanbul’un 2036 Olimpiyat Oyunları’ 
ve ‘Paralimpik Oyunları’na ev sahipliği yapma talebi kapsamında, 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile bir 
araya geldi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve IOC üyesi 
Uğur Erdener’in de katıldığı görüşme, IOC’nin merkezinin bulunduğu 
İsviçre’nin Lozan kentinde gerçekleşti.
Başkan İmamoğlu, “Olimpiyat halkaları, dünyanın kucaklaşmasını 
simgeler. Dünyanın kucaklaşması için milletçe en sıkı kucaklaşmaya da 
ihtiyacımız var. Bunu başardığımız takdirde, belki de tarihin en önemli 
olimpiyatını İstanbul’da yapacağız. Çünkü, hiçbir olimpiyatta, iki kıtada 
birden Olimpiyat Oyunlarını düzenlemek mümkün değil. İlk defa bir 
Müslüman ülkenin olimpiyatları düzenlemesi noktasında, İstanbul 
çok önemli bir adım. Biz, adımını atıyoruz. Olimpiyatları istiyoruz, 
başaracağız” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un 
düzenlediği “N Kolay İstanbul Yarı Maratonu”, Tarihi 

Yarımada’da 17. kez koşuldu.
World Athletics’in Elite Label kategorisinde yer alan 
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’na, 65 farklı ülkeden 703 
yabancı sporcu katıldı. Tarihinin en kalabalık startını veren 
maratonda, parkura çıkan 7 bini aşkın katılımcı, 8 bin yıllık 
geçmişe sahip Tarihi Yarımada’nın caddelerini renklendirdi. 
Yenikapı’da saat 08.00’de paten tutkunlarının mücadelesiyle 
başlayan etkinlikte; sporcular 10K ve 21K kategorilerinde 
kozlarını paylaştı. Elit atletlerin saat 10.00’da start aldığı 
yarış TRT Spor Yıldız’dan ve Spor İstanbul Youtube kanalından 
naklen yayınlandı. Yenikapı’dan Sirkeci istikametine doğru 
start alan yarışta, sporcular sahil hattını takip ederek Tarihi 
Yarımada’nın kıyılarından geçti. Galata Köprüsü’nün de 
yer aldığı güzergahta atletler, Haliç Köprüsü’ne gelmeden 
dönüş yaparak ters istikamette sahil yolundan Yenikapı’ya 
ulaştı ve yarış başladığı noktada sona erdi. Elit atletlerin 
yarışında erkekler kategorisinde Kenyalı sporcu Rodgers 
Kwemoi, 59:15’lik derecesiyle 59:35’lik parkur rekorunu 
20 saniye geliştirerek yarışı ilk sırada tamamladı. Kenyalı 
atlet Daniel Mateiko, 1:00:05’lik derecesiyle ikinci; Kenyalı 
atlet Emmanuel Bor, 1:00:20’lik derecesiyle üçüncü oldu. 
Kadınlarda ise Kenyalı atlet Hellen Obiri, 1:04:48’lik 
derecesiyle birincilik ipini göğüsledi. Etiyopyalı atlet Tsehay 
Gemechu, 1:05:52’lik derecesiyle ikinci sırada yer alırken; 
Etiyopyalı atlet Bekelech Gudeta, 1:06:35’lik derecesiyle 
üçüncülük kürsüsüne çıktı. Türk atletlerde Ramazan Özdemir, 
1:04:02’lik derecesiyle Türk elit atletler arasında erkeklerde 
birinci oldu. Yarışı 1:05:51’lik sürede tamamlayan Ömer 
Alkanoğlu ikinci; 1:07:56’lık derece elde eden Süleyman 
Bekmezci ise üçüncü oldu. Yasemin Can, 1:07:57 ile Türk 
kadın atletler arasında ilk sırayı aldı. Meryem Erdoğan 
1:10:16 ile ikincilik kürsüsüne çıkarken; Nuran Satılmış, 
1:14:27’lik derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı.



HOŞ GELDİN 
‘YA ŞEHR-İ RAMAZAN’
Yazı: Osman Karabacak

F
arklı dinlere ve medeniyetlere birkaç 
bin yıldır hoşgörüyle kucak açan kadim 
İstanbul şehri, asırlardır İslam dininin de 
tüm güzelliklerine ev sahipliği yapıyor. 
İstanbul, Ramazan ayının manevi 
atmosferinin kalplerde hissedildiği; 

orucun sabrının, bereketinin ve hoşgörüsünün 
birlikte yansıdığı nadir dünya şehirlerinden biri. 
Bu değerlerle 16 milyona ve kentin misafirlerine 
hizmet üretmeye özen gösteren İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu yıl da Ramazan 
ayına özel birçok etkinliğe imza atıyor.

HER GÜN 20 BİN KİŞİLİK YEMEK,  
15 BİN KUMANYA
Ramazan ayının manevi atmosferine uygun 
çeşitli hizmetler sunan İBB, iftar için 9 ayrı 
noktada ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün 
20 bin kişilik sıcak yemek dağıtıyor. Yemekler, 

İBB’den talepte bulunan ve altyapısı müsait 
olan Avcılar, Ataşehir, Bakırköy, Beylikdüzü, 
Küçükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Maltepe 
ve Şişli ilçe belediyelerinin aşevlerinden 
servis ediliyor. Her gün Metrobüs ve metro 
durakları, vapur iskeleleri, meydanlar gibi 
belirlenen 18 ana ulaşım noktasında, iftarda 
evine yetişemeyecek olan yolculara mobil 
büfelerden ve çadırlardan 15 bin kişilik 
kumanya ikram ediliyor. Kumanyalar; 
Eminönü, Esenyurt, Eyüpsultan, 
Maltepe, Şirinevler, Üsküdar ve Yenikapı 
meydanlarında; Çekmeköy, Kartal, Kozyatağı, 
Ümraniye ve Yenikapı metro istasyonları 
ile Beşiktaş ve Kadıköy iskelelerinin 
önünde; Avcılar, Beylikdüzü, Cevizlibağ 
ve Mecidiyeköy Metrobüs istasyonlarının 
girişinde, çadırlar ve mobil büfeler aracılığıyla 
dağıtılıyor. Mesaiye kalan tüm İBB birimleri 
ile İstanbul’daki güvenlik mensuplarına da 
iftar ve sahur yemeği ikram ediliyor.
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HİZMET

150 BİN YARDIM KOLİSİ DAĞITILIYOR
İBB; tokun, açın halinden anladığı ay 
olan Şehr-i Ramazan’da, ihtiyaç sahibi 
aileleri de unutmadı. İlçe belediyeleri ve 
mahalle muhtarlarıyla maddi durumu iyi 
olmayan ailelerin tespiti yapıldı. Temel gıda 
maddelerinin bulunduğu 150 bin yardım 
kolisinin dağıtımına başlandı. Dağıtımlar, 
vatandaşların rencide olmaması için gizli 
yapılıyor ve fotoğraf, video gibi kayıtlar da 
alınmıyor. Bu yıl ilk defa başlatılan bir projeyle; 
700 İBB yöneticisi, Ramazan ayında bin 200 
yardıma muhtaç aileyle buluşmaya başladı. 
İftariyelik malzemeler ile ailelerin misafiri 
olan bürokratlar, ev halkıyla birlikte oruçlarını 
açıyor ve hoş sohbetler ediliyor. Ziyaretlerde 
vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri de not 
alınarak, çözülmesi için çalışmalar yapılıyor.

ETKİNLİKLER EYÜPSULTAN,  
MALTEPE VE YENİKAPI’DA
Ramazan ayının kültürel lezzetlerini yansıtan 
geleneksel sahne gösterileri, Yenikapı ve 
Maltepe sahili ile Eyüpsultan meydanında iftar 
sonrasında İstanbullularla buluşuyor. Konserler, 
tiyatro gösterileri, keyifli ve bilgilendirici sohbet 
programları, katılımcılardan yoğun ilgi görüyor. 
Çocuklara yönelik, Hacivat-Karagöz gösterimi, 
masal anlatımı ve oyun atölyeleri ise büyüklerin 
de ilgi odağı oluyor. Ziyaretçilerin hoşça 
vakit geçirmesi için oluşturulan bu alanlarda, 
geleneksel sanatlar da yaşatılıyor. Yeme-
içme alanları ile hediyelik eşya dükkanlarının 
oluşturulduğu meydanlarda, iftar sonrası lokma 
dağıtımı gerçekleştiriliyor.

YENİKAPI VE MALTEPE’DE  
CEMAATLE TERAVİH NAMAZI
Etkinliklere katılan ziyaretçiler için Yenikapı ve 
Maltepe sahilinde akşam ve teravih namazlarını 
cemaatle eda edebilecekleri mescitler de 
hazırlandı. İBB’nin yoğun talep gören Florya 
Sosyal Tesisi’ndeki mescidi de tamamen yenilendi 
ve Ramazan ayında yeniden ibadete açıldı.

SOSYAL TESİSLER İLE KÖŞKLERDE ÖZEL MENÜ  
Nezih ortamlarda iftar açmak ve sonrasında 
bir şeyler içmek isteyen İstanbullular, İBB’nin 
restoran ve kafe hizmeti veren sosyal tesisleri 
ile köşklerine büyük ilgi gösteriyor. Kent 
geneline yayılan 21 sosyal tesiste, Ramazan 
lezzetlerini barındıran özel iftar menüleri 
hazırlandı. İBB iştiraki BELTUR AŞ’nin 
işlettiği köşklerde de oruç ayının ruhuna uygun 
15 farklı menüyle iftar yemekleri veriliyor.

İBB’nin iştiraklerinden Halk Ekmek AŞ, ekonomik zorlukların yaşandığı 
bu sene, 330 gramlık Ramazan pidesini 3 liradan İstanbullularla buluşturuyor. 
Halk Ekmek gibi Halk Pide de vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Günde 
1 milyon pide üretilerek, Halk Ekmek satılan tüm büfelere dağıtılıyor.

HALK PİDE 3TL3TL

GÜNDE 200 BİN PİDE ÜRETİLEREK, HALK EKMEK
SATILAN TÜM BÜFELERE DAĞITILIYOR

Ramazan ayı, manevi atmosferi ve 
yardımseverliğiyle hoş geldi. İftarlar, kumanyalar, 

aile ziyaretleri, yardım kolileri ve kültürel 
etkinliklerle İstanbul’da özlenen eski Ramazanların 

tadında, dolu dolu bir oruç ayı yaşatılıyor.
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ULAŞIM

KABATAŞ-MECİDİYEKÖY KABATAŞ-MECİDİYEKÖY 
METROSU’NDA RAYLAR KAYNATILDIMETROSU’NDA RAYLAR KAYNATILDI
Yazı: Şengül Gülbahçe

İstanbul, sürekli büyüyen canlı bir şehir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son iki buçuk yılda 29,1 kilometre raylı sistemi hizmete açtı. 
Milyonların hızlı ve konforlu ulaşım tercihi İstanbul Metrosunun Kabataş-Mecidiyeköy Metro Hattı’nda raylar kaynatıldı.

M
etropol yaşamını kolaylaştıran,
trafik çözümü alternatiflerinin 
başında raylı sistemler geliyor. 
2019 yılında göreve gelen İBB 
yönetimi kentin iki yakasında daha 
önce finans yetersizliği nedeniyle 

durdurulan tüm raylı sistem projelerini 
yeniden başlattı. İki buçuk yılda 29,1 
kilometre raylı sistem tamamlandı. Devam 
eden Kabataş-Mecidiyeköy Metro inşaatında 
ray kaynatma işlemi gerçekleştirildi.

İSTANBULLU METROYU SEVİYOR
Metro yolculuğu, İstanbulluların 
yolculuklarına hız ve konfor kazandırıyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 24,5 
kilometre uzunluğundaki 19 istasyonlu 
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metrosu’nun ilk aşaması olan Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metrosu’nu Ekim 2020’de 
hizmete almıştı. Avrupa Yakası’nın ilk 
sürücüsüz metrosu olan Mecidiyeköy-
Mahmutbey Hattı, E-5 trafiğini ve 
Metrobüs’ün yükünü büyük ölçüde rahatlattı. 
Hatlar arasında entegrasyonu sağlayacak 
Kabataş-Mecidiyeköy Metro Hattı arasındaki 
son raylar da 3 Mayıs’ta birbirine bağlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu; TBMM CHP Grup Başkan Vekili 
ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, İYİ Parti 
Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, CHP 
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ 
Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun 
katılımlarıyla, Kabataş-Mecidiyeköy Metro 
Hattı’nda incelemelerde bulundu.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin 
Alpkökin’den çalışmalarla ilgili bilgi 

alan heyet, hattın Kabataş-Mecidiyeköy 
arasındaki  rayların kaynatma işlemini, Fulya 
İstasyonu’nda gerçekleştirdi.
Ray kaynatma işleminden önce 
Başkan İmamoğlu, basın mensuplarına 
değerlendirmelerde bulundu.

FULYA VE YILDIZ METRO 
İSTASYONLARI AÇILIYOR
Arkeolojik kazılar devam ettiği için ağır 
ilerleyen Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metrosu’nun 2 kilometrelik Fulya ve 
Yıldız İstasyonlarının yıl sonunda açılması 
planlanıyor. 
Ulaşım anlamında kent için acil noktalara 
yoğunlaştıklarının altını çizen İmamoğlu, 
Fulya ve Yıldız İstasyonlarının bu yıl 
sonuna kadar açılacağı müjdesini verdi: 
“Bugün Mecidiyeköy, Fulya, Yıldız ve 
Beşiktaş-Kabataş üzerinden devam eden 
hattımızdayız. Bu hat üzerinde birkaç önemli 
unsur var. Bir tanesi; Beşiktaş’taki tarihi 
kazı. Gerçekten tarihi çok önemli kalıntılara 
orada ulaşıldı. Ve bu sürece dair o ince 
çalışma, yoğun bir biçimde devam ediyordu. 
Metro kazısı durmuştu biz aldığımızda. 
2020’de kazıyı başlattık nisan, mayıs gibi. 
Ve gerçekten yoğun bir kazı çalışması orada 
sürüyor. Aynı şekilde Kabataş’ta da bir 
kazı çalışması var. Oradaki daha hafif bir 
süreç. Yani Beşiktaş’taki gibi kalıntıları aynı 
derinlikte değil. Aynı tarihi geçmişe de sahip 
değil. Tahminimiz, oradaki kazıların 4-5 ay 
içerisinde bitecek olması. Burada, Fulya’yı ve 
Yıldız’ı biz bu yıl sonuna yetiştirip, bu hatları, 
bağlantı şekliyle Mecidiyeköy’e gidiş-geliş 
yapacak bir biçimde, bir nevi Mecidiyeköy-
Mahmutbey’den gelen vatandaşımızı hem 
Fulya’ya hem Yıldız’a 7-8 dakikalık bir 
aktarmayla ulaştırmış olacağız.”
Beşiktaş’taki kazının ne zaman 
tamamlanacağının belirsiz olması nedeniyle, 
oradaki metro istasyonun açılış tarihi henüz 

belirlenemiyor. Ancak, Kabataş İstasyonu’nun 
2024’te açılması öngörülüyor.

PROJEDE SONA GELİNDİ
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro 
inşası yüzde 85 tamamlandı. Hat açıldığında 
Mahmutbey’den yola çıkan vatandaşlarımız 
hızlı ve konforlu metro yolculuğuyla Kabataş’a 
ulaşabilecek. Deniz yolu entegrasyonunu da 
sağlayacak hat ulaşım alternatiflerini artırarak 
İstanbul’un trafik sorununun çözümüne katkı 
sağlayacak. 

İBB Başkanı Ekrem İMAMOĞLU: 
DÜNYADA İLK VE TEK!
“İstanbul adına, bu zor zamanda, 10 
metro hattında birden çalışan ve aynı 
zamanda 2 metro hattımızla ilgili de 
ihale süreçlerini hazırlayan bir şehiriz. 
Bu, dünyada ilk ve tek! Bu bağlamda 
hem ülkemizin ekonomik zorlukları hem 
de dünyanın şu anda yaşadığı sürece 
rağmen, bu işleri sürdürmek ve sonuca 
kavuşturmak bizim için çok çok önemli.”

Engin ALTAY
TBMM CHP GRUP BAŞKAN 
VEKİLİ: “İMAMOĞLU,
16 MİLYONA HİZMET EDİYOR”
“Gençliğimiz vardı; gençliğimiz enerjiye 
dönüştü. Heyecanımız vardı; 
heyecanımız icraatlara dönüştü. Ben, 
Sayın Başkan’a yüzümüzü ağarttığı için, 
öncelikle ekibiyle birlikte çok teşekkür 
ediyorum. İstanbul, memleketin büyük 
bir ilidir. Dünya için önemlidir. İstanbul, 
sadece Türkiye’ye de ait değildir. Dünya 
başkentlerinin en önemlilerinden biridir. 
Aynı anda eş zamanlı 10 metro inşaatı 
yapabilmek, iltifat gerektirir. Marifet, 
iltifata tabidir. Gerçekten 16 milyon 
İstanbullunun bir kesimine değil, bir 
kısmına değil, çoğuna değil, tamamına 
dokunan Büyükşehir Belediye 
Başkanımızla biz de iftihar ediyoruz.”

Müsavat Dervişoğlu
TBMM İYİ PARTİ GRUP 
BAŞKAN VEKİLİ:
“BÜYÜK SORUNLAR BÜYÜK 
PROJELERLE AŞILIR”
“Büyükşehirlerin büyük sorunları olur. O 
büyük sorunlar da büyük projelerle 
aşılır. Büyük projeleri gerçekleştirmek 
için de büyük akla ihtiyaç vardır. Sayın 
İBB Başkanımızın göreve geldiği günden 
itibaren, İstanbul’un ulaşım açsından 
tıkanan bölgelerine yaptığı olumlu 
hamleleri dikkatle takip ediyoruz. Ve 
bundan da memnun oluyoruz. Bütün 
hizmetlerinde olduğu gibi burada da 
yanında bulunmaktan şeref duyuyorum. 
İnşallah açılışı da birlikte yaparız.”

İBB, İKİ BUÇUK YILDA İBB, İKİ BUÇUK YILDA 
29,1 KİLOMETRE 29,1 KİLOMETRE 
RAYLI SİSTEMİ RAYLI SİSTEMİ 
HİZMETE AÇTIHİZMETE AÇTI

HİZMETE AÇILAN HİZMETE AÇILAN 
MECİDİYEKÖY-MECİDİYEKÖY-
MAHMUTBEY MAHMUTBEY 
METROSU, ALİBEYKÖY METROSU, ALİBEYKÖY 
CEP OTOGARI-CİBALİ CEP OTOGARI-CİBALİ 
TRAMVAYI İLE İKİTELLİ-TRAMVAYI İLE İKİTELLİ-
ATAKÖY METRO ATAKÖY METRO 
HATTI’NIN BAHARİYE-HATTI’NIN BAHARİYE-
MASKO İSTASYONLARI MASKO İSTASYONLARI 
YOĞUN TALEP YOĞUN TALEP 
GÖRÜYORGÖRÜYOR

2 KİLOMETRELİK 2 KİLOMETRELİK 
FULYA VE YILDIZ FULYA VE YILDIZ 
İSTASYONLARI BU İSTASYONLARI BU 
YILIN SONUNDA; YILIN SONUNDA; 
KABATAŞ 2024’TE KABATAŞ 2024’TE 
HİZMETE GİRECEKHİZMETE GİRECEK

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.
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SÜLEYMANIYE TARIHI 
KIMLIĞINE KAVUŞACAK

İstanbul’un en eski semtlerinden Süleymaniye’de tarihi binalar köhne, Roma ve Osmanlı 
döneminden günümüze kadar uzanan alanlar açık hava otoparkına dönmüş halde. 
İBB, semtin hak ettiği değere kavuşması için adımlarını hızlandırıyor. 

S
üleymaniye’deyiz. 1985 yılında 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
“İstanbul’un Tarihi Alanları” başlığı 
altında kaydedilen dört alandan 
biri burası. Bu ünvanı hak ediyor; 
çünkü, “Süleymaniye Dünya Miras 
Alanı”nda Roma, Bizans, Osmanlı 
ve Cumhuriyet dönemlerine ait 
izlere rastlamak mümkün. Ancak, 
bugün Süleymaniye’de tarihi evler 
bakımsızlıktan çökmüş. 15-20 
metrede bir otoparka rastlıyorsunuz. 
İstanbul Bülteni ekibi olarak 
Süleymaniye’nin son halini 
inceledik.

HER DÖNEMDE YERLEŞİM YERİ OLDU
Burası birbirinden ayrı üç dönemin göz bebeği olmuş. 
Yerleşim yeri olarak tercih edilmiş. E bir de hemen 
yakınında doğal bir liman olan Haliç kıyılarında ticaret 
şekillenmiş. Roma döneminde, devlet meselelerini 
tartışmak için oluşturulan ve forum diye adlandırılan 
alanlarda, Süleymaniye, yerleşim yeri olarak ilgi görmüş. 
1453’te İstanbul’un Fethi’nden itibaren -özellikle 16. 

Yazı: Ali Faruk İmre Fotoğraf: Cem Türkel 
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BAKIMSIZ EVLER YÜREK BURKUYOR
Semt kadar, evler de bakımsız bırakılmış. 
Vefa Sokak’ta da Hacı Gıyasettin 
Sokak’ta da sizi aynı manzara karşılıyor. 
Süleymaniye’nin sembolü olan ahşap evler 
çürüyor, sanki yıkılacağı günü bekliyor. O 
evlere bakınca iç geçirmemek elde değil. 
Peki o yıkılan tarih, yerini neye bırakıyor? 
Tabii ki yeni bir otoparka!..

SÜLEYMANİYE’NİN GELECEĞİ 
‘ORTAK AKIL’ İLE KURTULACAK
Süleymaniye için geç kalınmış değil. 6 
Mart 2022 tarihinde de sevindirici bir 
gelişme yaşandı. İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ve Fatih Belediye Başkanı Ergün 
Turan bir araya geldi. Süleymaniye için 
atılacak adımlar görüşüldü. Toplantıdan 
çıkan kararı ise Başkan İmamoğlu şu 

sözlerle açıkladı: “Süleymaniye’yi gerçek 
anlamda tarihi kimliğine, maksimum oranda 
kavuşturabilme ve ortak çabayı gösterebilme 
konusunda ‘maksimum kararlılık’ kararını 
aldık.”

İBB MİRAS EKİPLERİ SÜLEYMANİYE 
ARŞİVİ ÇIKARIYOR
İBB Kültür Varlıkları ekibi, 2022’ye 
Süleymaniye sokaklarında girdi. Ekip, 
harabe yapıların konut dokusunu yeniden 
oluşturmak amacıyla arşiv taraması yapıyor. 
Bu arşiv taramasında eski fotoğraflardan 
ve adını Jacques Pervititch’ten alan 
1930’lu yıllara ait Pervetitch Haritası’ndan 
faydalanıyorlar. Vefa Sokak’tan Namahrem 
Sokak’a kadar uzanan oluşturulmuş rota 
dahilinde dönüşüme ilham olabilecek pilot 
bölgenin çalışmaları ise devam ediyor.

yüzyıl- Osmanlı İmparatorluğu, Bizanslı 
kimliğinden sıyrılmaya başladı. İslam kenti 
kimliğini oluşturduğu dönemlerin simgesi 
olarak da 16 Ağustos 1557’de Usta Mimar 
Sinan’ın eseri Süleymaniye Külliyesi ibadete 
açıldı. Bu büyüleyici yapı, bugün bölgenin 
en çok ilgi gören yeri. Süleymaniye Külliyesi 
ve çevresine, kurtarılmış bölge desek pek de 
yanılmış olmayız.

15-20 METREDE BİR OTOPARK
Gezimize, Divan Efendi Sokağı ve Beyazıt 
Caddesi’nin kesiştiği yer olan Atıf Efendi 
Kütüphanesi’nin önünden başlıyoruz. 
Defterdar Atıf Efendi’nin mirasına sahip 
çıkılmış; ama etrafına adeta küsülmüş. 
Kütüphanenin yanında bulunan Rehabula 
Kadın Haziresi’nin camları kırılmış, bakımsız. 
Vefa Caddesi’ne girdiğinizde ise bir görüntü 
kirliliği belirginleşiyor. Tarihi Abacı Çeşmesi, 
adeta bir savaş kalıntısını andırıyor. Yıkılan 
binaların arazileri ya otopark olmuş ya da kağıt 
toplayıcılarının mal kabul yeri. Her sokağın 
bir otoparkı var. Mehmet Paşa Yokuşu’ndan 
indiğiniz zaman solunuzda tepelerin üzerinden 
yükselen Molla Zeyrek Camii’ni görüyoruz. 
Bu görüntü için de bir otoparka girmeniz 
gerekiyor.

RAKAMLARLA SÜLEYMANIYE 
607 TESCILLI SIVIL MIMARLIK ÖRNEĞI

90 KONUT IŞLEVINI SÜRDÜREN YAPI
260 GÜNÜMÜZE ULAŞAMAYAN TESCILLI 
SIVIL MIMARLIK ÖRNEĞI
156 BOŞ PARSEL/OTOPARK

1. Süleymaniye 
Cami’nin eşsiz silueti 
gençlerin doğal selfie 
manzarası oluyor.
2. Ayakta kalmaya 
çalışan küçük esnaf, 
Süleymaniye’de 
yük taşıyor. 
3. Süleymaniye’den 
görülen Zeyrek Camii 
manzarası. 
4. Yıkılmış tarihi bir 
binanın arazisi otopark 
olarak kullanılıyor.

1 2

3

4

(DINI VE ASKERI MIMARI DIŞINDA KALAN DIĞER MIMARI ESERLER) 
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SÜLEYMANİYE ESNAFI: 
“BURASI SULTANAHMET KADAR DEĞERLİ”
Süleymaniye turumuzun bu bölümünde 
hem esnafı hem de mülk sahiplerini dinledik. 
Onların, ‘yeni’ Süleymaniye’den beklentisini 
sorduk. Ortak fikirleri ise; Süleymaniye’de bir 
an önce değişimin yaşanması.

200 YILLIK KONAĞA SAHİP ÇIKAN BİR AİLE
Bilginoğlu ailesi, 20 yıldır Süleymaniye sakini. 
Baba Fazıl Bilginoğlu, tesadüfen Ayrancı 
Sokak’ta gördüğü konağa hayran kalıyor. 
Konağın, yaklaşık 16 varisiyle temasa geçiliyor 

Süleymaniye semti, adını 16. yüzyılda 
Mimar Sinan tarafından Kanuni 
Sultan Süleyman adına yapılan 
Süleymaniye Külliyesi’nden alıyor.

Bunu biliyor musunuz?

Mehmet 
Paşa Yokuşu

on yıldır otel olarak hizmet veriyor. Burak ve 
kardeşi Ömer, bu konağa ve tarihe sahip çıkıyor. 
Hayriye Hanım’ın kimliği belli değil, hakkında 
net bir bilgi yok. “Konağa da adını veren 
‘Hayriye Hanım’ın kimliğine dair net bir bilgi 
yok ama Süleymaniye’de, yani saraya yakın biri 
olduğunu tahmin etmek yanlış olmaz” diye de 
bir not düşüyor ağabey Bilginoğlu.
Burak Bilginoğlu’na, Süleymaniye bölgesinde 
yaşanacak değişimden beklentisini sorduk. 
“Burası turistlerin merak ettiği bir yer, ancak 
güvenlik endişelerini bizlerle paylaşıyorlar” 
yanıtını aldık. Hayriye Hanım Konağı’nın 
olduğu sokak, Demirtaş Mahallesi’ndeki 
diğer sokaklara kıyasla daha renkli ve 
aydınlık. Çünkü, bölgedeki işletmecilerin 
girişimleri ve ısrarları sonucunda küçük de 
olsa olumlu adımlar atılabiliyor. Konağın 
yanında metruk bir bina dikkatimizi çekiyor. 
O bina eskiden Balık Otel’miş. Binaya sahip 
çıkılmayınca, kundaklamalar da eksik olmamış. 
Şimdi de madde bağımlılarının mesken edindiği 
bir bina olmuş.
Metruk binaların, tarihine bağlı bir şekilde 

restore edilmesinin turizm anlamında 
olumlu bir rekabete neden olacağı görüşünde 
Bilginoğlu. Ona göre burası Sultanahmet kadar 
parlak bir yer. “Burası emsalsiz bir yer. Sahip 
çıkılması lazım. İsterim ki ailenin üçüncü 
jenerasyonu bu oteli devam ettirsin” diyor.

ÇOCUKLUĞUNUN GEÇTİĞİ KONAK YANDI
Doğukan Zengin (42) ile kaderine terk edilmiş 
bir binanın önünde tanışıyoruz. Binanın 
metruk haline hayıflanmamızı duyuyor ve 
“bu bina benim” diyor, başlıyor anlatmaya. 
Burası, Zengin’in çocukluğunun geçtiği 
dede evi. Ailenin fertleri, işleri nedeniyle 
Süleymaniye’den ayrılmışlar. Süleymaniye’de, 
geçmiş dönemde planlanan dönüşümün 
haberini alan dede Zengin, 20 sene sonra 
karşılaştığı manzara sonrasında gözyaşlarıyla 
yere çökmüş. Bina kundaklanmış, kağıt 
toplayıcılarının deposu olmuş. Doğukan 
Zengin pişman, geçmişine sahip çıkmadığı 
için! Her cümleye ‘keşke’ diye başlıyor. İBB’nin 
de öncülük edeceği Süleymaniye’de atılacak 
yeni adımlardan beklentisini ise şu sözlerle 
aktarıyor: “Buradaki binalar aslına uygun 
yapılsın. Ranta kurban gitmesin.”

24 SENELİK BÖREKÇİ İŞLERİ İYİ OLSUN İSTİYOR
Hasan Gündüz, baba mesleği olan börekçilikle 
ilgileniyor. 24 senedir ise Süleymaniye’deki 
bu küçük dükkanda işlerini sürdürüyor. 
O’nun için bir güvenlik sorunu yok. Eğer 
devletin paydaşları burada adım atmazsa, 
bina sahibi ve dükkan sahibi olarak kendisi 
bir yenilemeye gideceğini söylüyor. Ancak, o 
da buranın eskiyle aynı görünüme sahip olup, 
yeniden hareketlenmesini isteyenlerden. Yıkık 
binaların bölgeye kazandırılmasını istiyor. Ve 
“eğer burası hak ettiği görünüme kavuşursa, 
ben burada baba mesleğimi yapmaya devam 
edeceğim. Yoksa buradan ayrılacağım” diyor.

BUNU BILIYOR 
MUSUNUZ?MUSUNUZ?
SÜLEYMANIYE’NIN ESKI SÜLEYMANIYE’NIN ESKI 
HALINI 1961 YAPIMI HALINI 1961 YAPIMI 
“TENTEN VE ALTIN POST” “TENTEN VE ALTIN POST” 
FILMINDE GÖREBILIRSINIZ. FILMINDE GÖREBILIRSINIZ. 
ABACI ÇEŞMESI SOKAK VE ABACI ÇEŞMESI SOKAK VE 
SARI BEYAZIT CADDESI SARI BEYAZIT CADDESI 
FILMDE YER ALAN FILMDE YER ALAN 
SOKAKLAR ARASINDA. SOKAKLAR ARASINDA. 
TENTEN VE KAPTAN TENTEN VE KAPTAN 
HADDOCK’UN GEZDIĞI HADDOCK’UN GEZDIĞI 
SOKAĞIN ŞIMDIKI HALI SOKAĞIN ŞIMDIKI HALI 
BÖYLE…BÖYLE…

BUNU BILIYOR 

ve konak satın alınıyor. Ailenin sahip çıktığı 
Hayriye Hanım Konağı, aslına sadık kalınarak 
restorasyon geçiriyor. İlk zamanlarda filmcilere 
kiralanıyor. Hatta, Takva filminin bazı sahneleri 
bu konakta çekiliyor. Ancak, ailenin büyük 
oğlu Burak’ın ısrarı üzerine bu tarihi konak, 

Hayriye 
Hanım Konağı

Muhabirimiz Ali Faruk İmre, 
tarihi Süleymaniye'de...
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SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ HAKKINDA
Bir emir ile ortaya çıkan bu muazzam yapı, 
bugün Süleymaniye semtinin sembolü. Sınırları 
genişleyen Osmanlı İmparatorluğu, Fatih 
Külliyesi’nden sonra ikinci bir külliyeye ihtiyaç 
duyuyor. Bu görev de Mimar Sinan’a veriliyor. 
Yapımına 1550 yılında başlanan külliye, 1557 
yılında tamamlanıyor. Yedi senede biten bu 
külliye için Mimar Sinan’ın sözleri ise “Kalfalık 
eserim” oluyor.
Kanuni Sultan Süleyman için yapılan bu külliye, 
aslında bir liderin de vizyonunu yansıtıyor. 
Külliye; din, hayır, sağlık, bilim, eğitim, temizlik, 
ticaret gibi maddi ve manevi ihtiyaçlara yanıt 
veren sosyal bir alan. O dönemde İstanbul’un 
kalbi burada atıyordu desek yanlış olmaz.

15 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR
Külliye; cami, Rabi Medresesi, Salis Medresesi, 
Evvel Medresesi, Sani Medresesi, Tıp 
Medresesi, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, 
Hürrem Sultan Türbesi, türbedar odası, 
darüşşifa, darüzziyafe, Darülhadis Medresesi, 
tabhane, Mimar Sinan Türbesi ve hamam 
olmak üzere 15 bölümden oluşuyor.

DEPREME DAYANIKLI BİR MÜHENDİSLİK HARİKASI
Süleymaniye Külliyesi’nin kusursuzluğu asla 
tesadüf değil. Yapının depreme dayanıklı olması 
dahice kurgulanmış bir mühendislik harikası. 
1975 yılında Roma’da toplanan 5. Dünya 

Deprem Mühendisliği Konferası’nda, külliyenin 
6 şiddetinden büyük 89 depreme maruz kaldığı 
ve hasar almadığı kayda geçirilmiş. Bu ihtişamlı 
yapı, 465 yıldır hâlâ dayanıklı bir şekilde 
varlığını sürdürüyor.

SİMGELERİN ANLAMI
Yaklaşık 30’ar tonluk ve dört halifeye adanan 
dört fil ayağı, caminin 26,50 metre çapında 
ve 53 metre yükseklikteki kubbesini taşıyor. 
Dört minare, Kanuni Sultan Süleyman’ın 
İstanbul’un Fethi’nden sonraki 4’ncü; on şerefe ise 
Osmanlı’nın 10’ncu padişahı olduğunu simgeliyor.

NARGİLEDEN AKUSTİK TESTİ
Ziyaretçilerin en çok etkilendiği konulardan 
bir tanesi caminin akustiği. Hatta bu 
konu hakkında günümüze kadar gelen 
bir hikaye var. Hikayeye göre; caminin 
yapımı uzun sürünce, etrafta Sinan’ın 
mihrapta nargile içtiği, islerle uğraşmadığı 
söylentisi yayılır. Söylenti üzerine inşaata 
giden Sultan Süleyman, Sinan’ın mihrapta 
nargile fokurdattığını görür. Sinan’a, 
“Mimarbaşı, camide nargile içilir mi? Sen 
bu işi yapmazdın, nedir bunun hikmeti” 
diye sorunca; Sinan, “Sultanım, dikkat 

edin nargilemde tömbeki, yoktur. Sadece 
suyun fokurdamasından meydana gelen 
sesin cami içerisinde dağılımını kontrol 
ediyorum. Buradaki suyun sesi caminin her 
tarafına eşit yayılırsa, yarın burada Kur’an-ı 
Kerim okuyacak olan hocanın sesi de 60-70 
metreye kadar toplanan cemaat tarafından 
duyulacaktır. İşte bu yüzden, akustiği kontrol 
ediyorum” diyerek yanıt verir.
300’ün üzerinde bulunan eseriyle 
imparatorluğun en büyük mimarı olan Sinan’ın 
türbesi, Süleymaniye Camii’nin dış avlusunun 
kuzey köşesinde bulunuyor.

YAPININ DEPREME 
DAYANIKLI OLMASI 
BIR MÜHENDISLIK 
HARIKASI. 
1975 YILINDA 
ROMA’DA TOPLANAN 
5. DÜNYA DEPREM 
MÜHENDISLIĞI 
KONFERASI’NDA, 
KÜLLIYENIN 6 
ŞIDDETINDEN 
BÜYÜK 89 DEPREME 
MARUZ KALDIĞI 
VE HASAR 
ALMADIĞI KAYDA 
GEÇIRILMIŞ 

Yaklaşık 30’ar tonluk ve 
dört halifeye adanan dört 

fil ayağı, caminin 26,50 
metre çapında ve 53 metre 

yükseklikteki kubbesini 
taşıyor. Dört minare, 

Kanuni Sultan Süleyman’ın 
İstanbul’un Fethi’nden 

sonraki 4’ncü; on şerefe 
ise Osmanlı’nın 10’ncu 

padişahı olduğunu 
simgeliyor.

Mimar Sinan Türbesi



www.ibb.istanbul / 2524 / www.ibb.istanbul

HİZMET

YÖNETİMDE YÖNETİMDE 
GENÇLERE DE SÖZ GENÇLERE DE SÖZ 
HAKKI TANINIYORHAKKI TANINIYOR

Yazı: Sümeyra Kırca

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönetimde söz hakkı 
tanıyor. İstanbul Planlama Ajansı’nın düzenlediği “Gençliğin İstanbul’u 
Buluşması”nda gençler hayallerindeki İstanbul’u anlattı. Kimisi daha yeşil 
bir İstanbul istedi kimisi de gelecek kaygısının olmadığı bir yaşam.

İ
stanbul Planlama Ajansı’nın (İPA)
düzenlediği “Gençliğin İstanbul’u 
Buluşması” yüzlerce gencin ilgisini 
çekiyor. Yaşları 15 ila 24 arasındaki liseliler, 
üniversiteliler hem sosyalleşmek hem de 
İstanbul yönetiminde söz hakkına sahip 

olmak için İPA Kampüs’te bir araya geldi. Önce 
İBB’nin gençlik hizmetleri konusunda bilgi edinen 
gençler, daha sonra gruplara ayrılarak gençlerin 
yerel yönetimlerde karar alma mekanizmalarını 
sağlayacak modelleri belirledi. Böylece İPA, bu 
görüşmelerden çıkan sonuçları bir rapor halinde 
İBB’ye sunacak ve gençlerin daha çok yönetimde 
söz sahibi olmasının önünü açacak. Muhabirimiz Sümeyra Kırca öğrencilerle sohbet etti.

BETONLAŞMAYA SON VERİLMELİ
Kabataş Erkek Lisesi 12. sınıf öğrencisi 
Seren Aşoğlu, ‘İklim İçin Türkiye’ 
organizatörlerinden. Seren Aşoğlu, İPA’nın 
gerek iklim vizyonu gerekse gençlik çalışmaları 
konusunda gençlere büyük destek sağladığını 
vurguluyor ve ekliyor: “Bir genç olarak İstanbul 
yönetiminde söz hakkına sahip olmak benim 
için çok kıymetli!”
İklim aktivisti Aşoğlu, İstanbul’un en önemli 
sorunu olarak betonlaşmayı gösteriyor ve 
çözüm önerisini şöyle sıralıyor: “İstanbul’da 
daha fazla orman alanlarının oluşması 
lazım. Yapılan binaların karbon nötür olması 
gerekiyor. Plastik kullanımını azaltmak üzere 
projeler yürütüyoruz. İBB’nin yeşil çözüm 
politikası, belediye binalarının karbon nötr 
olması ve atıksuların geri dönüştürülmesi çok 
önemli. Bunların sadece İBB’de değil, tüm 
Türkiye’de yapılması gerekiyor. İklim için 
birleşmemiz lazım ve herkesi, alışkanlıklarını 
değiştirmeye davet ediyorum.”

METROBÜS KAPILARININ ÖNÜNDE 
BEKLEME OLMASIN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ameliyat 
Hizmetleri Bölümünde okuyan Nihal 
Kahraman ise; Metrobüs kapıları önünde 
beklemelerin girişleri tıkadığını söylüyor. 
Kahraman, bu sorun için şöyle bir çözüm 
öneriyor: “Metrobüs kapıları önünde 
bekleyenler, ne Metrobüs’e biniyor ne de 
başkalarının binmesine izin veriyor. Bunun için 
Metrobüs’ün tek kapısı açılabilir. Herkes sırayla 
tek kapıdan biner ve bu şekilde mağduriyetlerin 
önüne geçilebilir.”

XXXXX

Emrah Şahan / İPA BAŞKANI 
(İSTANBUL PLANLAMA AJANSI)

 “Gençliğin hangi noktalarda beklentileri var, onlarla düzenli ilişki kurarak 
bu sorunun cevabını bulabiliriz. Bunun en doğru adresi İPA. Çünkü, 

İPA’nın mottosu ‘ortak akıl’; bu nedenle gençlerle hep bir aradayız."

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.
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Nihal Kahraman
SAĞLIK BİLİMLERİ 
ÜNİVERSİTESİ AMELİYAT 
HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 
ÖĞRENCİSİ

Melis İçin
SAĞLIK BİLİMLERİ 
ÜNİVERSİTESİ 
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 
ÖĞRENCİSİ

“Metrobüs kapıları önünde 
bekleyenler, ne Metrobüs’e 
biniyor ne de başkalarının 
binmesine izin veriyor. Bunun için 
Metrobüs’ün tek kapısı açılabilir. 
Herkes sırayla tek kapıdan biner 
ve bu şekilde mağduriyetlerin 
önüne geçilebilir.”

“Gençlere söz hakkı vermek, 
onları geleceğe daha çok 
bağlamak demek. Bir yabancı 
öğrenci olarak burs sorunu 
yaşıyoruz. KYK yurtlarında 
kalamıyoruz. İBB’nin yabancı 
öğrencilere burs vermesini isteriz. 
İPA’ya ve İBB’ye bize bu fırsatı 
verdiği için teşekkür ediyorum.”GENÇLİK GELECEK KAYGISI YAŞIYOR

Ayvansaray Üniversitesi Adalet Bölümü 
öğrencisi Enes İnan; gençliğin en büyük 
probleminin gelecek kaygısı olduğunu 
söylüyor. Enes İnan, Türkiye’de işe girmek 

için yapılan sözlü mülakatların büyük bir 
haksızlık olduğunu ve kaldırılması gerektiğini 
vurguluyor.

YABANCI ÖĞRENCİLERE DE BURS VERİLSİN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası 
Hemşirelik Bölümünde okuyan Melis İçin, 
anne tarafından Ukraynalı… İPA’nın etkinliğine 
gelen Melis İçin’in gözlerindeki hüznü 
okumak mümkün. Ülkesindeki savaşın bir an 
önce bitmesini dilerken belediyelerin bu tarz 
etkinliklerle gençliği ciddiye aldığını söylüyor. 
Melis İçin, şöyle konuşuyor: “Gençlere 
söz hakkı vermek onları geleceğe daha çok 
bağlamak demek. Bir yabancı öğrenci olarak 
burs sorunu yaşıyoruz. KYK yurtlarında 
kalamıyoruz. İBB’nin yabancı öğrencilere burs 
vermesini isteriz. İPA’ya ve İBB’ye bize bu 
fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum.”

İPA, GENÇLİKLE BÜYÜYECEK
İPA’nın, kentin ortak akıl mekanizmasını 
oluşturma mottosuyla yola çıktığını anlatan 
İPA Başkanı Emrah Şahan, İPA’nın gençlikle 
büyüyeceğini vurguluyor. Yaptıkları 
etkinliklerle gençlerin sesini duyurmayı 
amaçladıklarını dile getiren Emrah Şahan, 
gençlerde en çok gelecek ve adalet kaygısı 
olduğuna işaret ediyor. İPA Başkanı Şahan: 
“Gençliğin hangi noktalarda beklentileri var, 
onlarla düzenli ilişki kurarak bu sorunun 
cevabını bulabiliriz. Bunun en doğru adresi 
İPA. Çünkü, İPA’nın mottosu ‘ortak akıl’; bu 
nedenle gençlerle hep bir aradayız” diyor.

“İBB’NİN YEŞİL ÇÖZÜM “İBB’NİN YEŞİL ÇÖZÜM 
POLİTİKASI, BELEDİYE POLİTİKASI, BELEDİYE 
BİNALARININ KARBON BİNALARININ KARBON 
NÖTR OLMASI VE NÖTR OLMASI VE 
ATIKSULARIN GERİ ATIKSULARIN GERİ 
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ÇOK DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ÇOK 
ÖNEMLİ. BUNLARIN ÖNEMLİ. BUNLARIN 
SADECE İBB’DE DEĞİL, SADECE İBB’DE DEĞİL, 
TÜM TÜRKİYE’DETÜM TÜRKİYE’DE
YAPILMASI GEREKİYOR.” YAPILMASI GEREKİYOR.” 
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MART SORUNSUZ GEÇTİ
Yazı: Ali Faruk İmre Fotoğraf: Cem Türkel

İstanbul, 9-13 Mart ve 18-20 Mart tarihleri arasında 
yaşadığımız kar yağışlarına teslim olmadı. İBB, 2 bin araç 
ve 9 bin 500 personel ile olumsuz hava şartlarında 
sahada gece gündüz çalıştı. Kentin tüm paydaşlarının 
koordineli bir şekilde hareket ettiği bu süreçte, 
İstanbullular ise yağan karın keyfini yaşadı. 

KARLI
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İ
stanbul, kışın finalini mart ayında gelen
kar yağışlarıyla yaptı. Kenti günler boyunca 
beyaz örtüyle kaplayan yağışlarda; İBB, 
sorumluluk ağı olan 4 bin 23 kilometrelik 
bölgede yaşanan olumsuzluklara anında 
müdahale etti. Çalışmalar, 25 ayrı 

İBB biriminin temsilcileri ile 7/24 esasıyla 
AKOM’dan yürütüldü.

BÜROKRATLAR KAĞITHANE’DE MEKİK DOKUDU
İstanbul’da ilk kar alarmının verildiği andan 
itibaren İBB bürokratları Kağıthane’de bulunan 
AKOM’a kamp kurdu. İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Genel Sekreter Can Akın Çağlar 
ile Genel Sekreter Yardımcıları Arif Gürkan 
Alpay, Pelin Alpkökin ve Murat Yazıcı başta 
olmak üzere; ilgili tüm birimler, hazırlıkları 
hem AKOM’da hem de sahada takip etti. 
Kağıthane’nin diğer tarafındaki Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığında da (AFAD) 
hareketlilik üst seviyedeydi. Kağıthane’de hem 

İBB hem merkezi hükümet bürokratları, yağan 
karın altında mekik dokudu.

VALİ YARDIMCISINDAN AKOM’A İKİ ZİYARET
Mega kente ilk kar tarihi 9 Mart olarak 
verildi. Hem İBB hem de Valilik, iş birliği 
halinde çalışmalarda gelinen son noktayı ve 
kentin izleyeceği yol haritasını birlikte gözden 
geçirdiler. Bir gün önce 8 Mart’ta AFAD’da Vali 
Ali Yerlikaya ile Başkan Ekrem İmamoğlu’nun 
katılımıyla yapılan toplantıda, ‘İstanbul’daki 
tüm kurumların ortak koordinasyon ve birlikte 
mücadele etmesi kararı’ alındı. Yine aynı gün 
yapılan ikinciye toplantıya AKOM ev sahipliği 
yaptı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar 
başkanlığında yapılan toplantıya, İstanbul 
Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, AFAD İl 
Müdürü Gökhan Yılmaz, İBB Genel Sekreter 
Yardımcıları, Daire Başkanları, Genel Müdürler 
ve Müdürler katıldı.

Gökçen Kazar
YOL BAKIM İBB YOL BAKIM EKİBİ ÇALIŞANI

“Bu yağışlar mesleki anlamda 
benim ilk tecrübem oldu. 
Yaklaşık iki senedir ALO 153 
Çözüm Merkezi’nde çalışıyorum. 
Yağışlar boyunca sadece 
AKOM’da çalışan ekibimize 
15 binin üzerinde ihbar geldi. 
Bunların arasında kapalı yolların 
açılması isteği; hamile, engelli, 
hasta, vatandaşlarımızdan 
gelen taleplerin yanı sıra 
sokak hayvanları için mama ve 
kumanya talepleri vardı. Ayrıca, 
sokakta kalan vatandaşlarımızın 
barınma ihtiyaçları giderildi. 
7/24 AKOM’da dönüşümlü 
olarak çalışan ben ve ekip 
arkadaşlarım gelen talepleri, 
ilgili birimlere yönlendirdik. 
16 milyon İstanbullu için 
çalışmaya kar kış demeden 
devam ediyoruz.”

 “İBB Yol Bakım ekibindeki altıncı senemdeyim. Bu kar yağışları da bizim için yeni bir tecrübe oldu. 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü-Söğütlüçeşme arasında bulunan Metrobüs güzergahında görev aldık. Tüm mesai 
arkadaşlarımla beraber ortalama 5 saatlik uykuyla ve vardiya sistemi ile çalışmalara aksatmadan devam 
ettik. Biz, görev aldığımız hat üzerinde günlük 130 kilometre yol yaptık ve bu süre zarfında 8-9 tona yakın 
tuz kullandık. Yaşanan kar fırtınasında İstanbulluların mağdur olmaması için elimizden geldiğince çaba sarf 
ettik. Belediyemizin yaptığı uyarıları dikkate alan vatandaşlarımıza çok teşekkür ederiz.”

Caner Demirel
ALO 153 ÇÖZÜM 
MERKEZİ ÇALIŞANI

8 Mart’ta AFAD’da Vali Ali Yerlikaya ile Başkan Ekrem İmamoğlu’nun 
katılımıyla yapılan toplantıda, ‘İstanbul’daki tüm kurumların ortak 

koordinasyon ve birlikte mücadele etmesi kararı’ alındı.

BAŞKAN İMAMOĞLU: “ZORUNLU OLMADIKÇA 
KENDİ ARAÇLARIMIZLA DIŞARI ÇIKMAYALIM”
Başkan İmamoğlu, yağışlar boyunca 
kameraların karşısına geçip kamuoyunu 
bilgilendirdi. İmamoğlu, yaptığı açıklamalarda 
16 milyona iş birliği çağrısını tekrarladı. 
Özellikle, zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla 
trafiğe çıkılmamasının öneminin altını çizdi. 
İmamoğlu, “Gündemimiz İstanbul. İstanbul’un 
da hem valisi var -kendisine teşekkür 
ediyorum- hem de seçilmiş belediye başkanı 
var. Biz de buradayız. İlgili kurum ve kuruluşları 
var. Dolayısıyla aramızdaki hat 7/24 açıktır. 
Sadece hatta araya girenler olmasın; gerisini biz 
çözeriz. İstanbul sorunsuz bir akşam ve hafta 
sonu yaşayacaktır” mesajını verdi.

İSTANBULLU ÇAĞRIYA UYDU, 
YOĞUNLUK YÜZDE 22’DE KALDI
Başkan İmamoğlu ve diğer yetkililerin zorunlu 
olmadıkça sokağa çıkılmaması yönündeki 
çağrısı vatandaşta karşılık buldu. Önceki 
yağışlarda araçların yolda kalması nedeniyle 
yaşanan aksaklıklar, mart yağışlarında yok 
denecek kadar azdı. İBB Trafik Müdürlüğünün 
9-13 Mart verilerine göre kentte trafik 
yoğunluğu ortalaması yüzde 22,4 olarak 
belirlendi. Bu oran, 18-20 Mart tarihleri 
arasında ise yüzde 25 oldu. Bu manzara, 
sahada tuzlama ve küreme çalışmaları yapan 
İBB personeli ile paydaşların işlerini de 
kolaylaştırdı.

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.
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SON 30 YILIN REKORU KIRILDI
Hava sıcaklığı gece eksileri gördü. 11 Mart 
gecesi hava sıcaklığı -4,4 derece olarak ölçüldü. 
Böylece İstanbul, son 30 yılın en soğuk gecesini 
yaşamış oldu.

CAN DOSTLARIMIZA GÜNLÜK 
2 TON MAMA DESTEĞİ
İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri 
şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta 
zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için; haftada 
655 noktada, günlük 2 ton besleyici değeri 
yüksek kuru mama dağıtımı yaptı.

60 NOKTADA KURULAN BEUS’LAR İLE 
ANLIK MÜDÜHAHALER YAPILDI
AKOM koordinasyonunda, İBB ve dış 
paydaşlardan oluşan 25 birim ile yürütülen 
çalışmalarda, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi 
(BEUS) mesajları, trafik kamera görüntüleri 
ve alınan ihbarlar doğrultusunda müdahaleler 
yapıldı.

90 BİN TON TUZ, BİN 43 TON 
SOLÜSYON KULLANILDI
Kentte etkisini gösteren yağışlar ve buzlanma 
nedeniyle İBB ekipleri tarafından yollarda, 
meydanlarda, metro giriş ve çıkışlarında, 
otobüs duraklarında, alt ve üst geçitlerde kar 

Mehdi Fidan
İBB TEPEÖREN GEÇİCİ HAYVAN BAKIMEVİ BAŞHEKİMİ

“Kar yağışının etkin olduğu günler boyunca çalışma arkadaşlarımızla beraber olağanüstü bir çalışma 
ortaya koyduk. İlk yağışlarda sadece Anadolu Yakası’nda dört gün içinde sokak hayvanlarına 4 tonun 
üzerinde mama verdik. Beykoz’dan Tuzla bölgesine kadar Anadolu Yakası’nın her yerinde, gündüz 
ve gece saatlerinde besleme çalışmaları yapıldı. Bu bölgelerde soğuktan etkilenip vücut sıcaklığı 
düşmüş ya da yaralanmış 100’ün üzerinde bakıma muhtaç hayvanın tedavilerini yaptık. İnsanlarımızın 
sağduyulu olup, trafiğe daha az çıkması birimimize gelen trafik kazalı vaka sayısını azalttı. Bu konuya 
özen gösteren herkese teşekkür ederim. Bu zorlu süreçte benim gibi günde 4 saat uyuyup can 
dostlarımızın yardımına koşan tüm ekip arkadaşlarıma; gece saat 02.00’de birimimize gelen, soğuk 
havalara aldırış etmeden kapısının önüne bir kap yemek koyan tüm vatandaşlarımıza öncelikle bir 
hayvansever olarak teşekkür ederim.”

küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı; tehlike 
arz eden buz sarkıtlarına müdahale edildi. 
İBB ekipleri, 9-13 Mart tarihleri arasında 90 
bin ton tuz, bin 43 ton da solüsyon kullanarak, 
buzlanmaların önüne geçti. Bu oran 18-20 
Mart tarihleri arasında 53 bin 755 ton tuz, 311 
ton solüsyon olarak açıklandı. Bunların yanı 
sıra ihtiyaç halinde kullanılmak üzere kamu ve 
ilçe belediyelerine de tuz desteği sağlandı.

METRO VE DENİZ ULAŞIMI UZATILDI
Vatandaşı mağdur etmemek için ulaşım 
saatlerinde güncelleme yapıldı, sefer saatleri 
uzatıldı. Metrobüs sabaha kadar, raylı sistemler 
gece 02.00’ye kadar, vapurlar ise 24.00’e 
kadar çalıştı. İETT, yoğun kar yağışı nedeniyle 
yoğunluğa göre ek seferler koydu.

“Yaklaşık beş yıldır İBB’deyim. 
Her sene olduğu gibi bu 
sene de verilen kar yağışı 
alarmı sonrasında ekip olarak 
AKOM’daki çalışmalarda gece 
gündüz yer aldık. AKOM’da 
bulunan ekranlarda takiplerimizi 
yaparak, yağışın yoğun olduğu 
bölgelerde seri müdahaleleri 
yönlendirdik. Bu sürecin başarılı 
ve sorunsuz geçmesinde 
ekipler arası güven çok önemli 
rol oynuyor. Aynı zamanda 
İstanbulluların bizlere duyduğu 
güvenle uyarılara yanıt vermesi, 
pozitif bir çalışma ortamı 
sağlıyor.”

Menderes Çakmak
İBB AVRUPA YAKASI 
YOL BAKIM VE ONARIM 
MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL 
MÜHENDİSİ

EVSİZLERE KIŞ HİZMETİ DEVAM ETTİ
İBB Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonunda, 
kış döneminde hava şartlarına göre evsiz 
vatandaşlar yine tesislerde misafir edildi. 
Kayıtları yapılan evsiz vatandaşlara; banyo, 
tıraş, kıyafet, sıcak yemek, barınma hizmeti, 
sağlık taraması, ilaç desteği, aileye teslim veya 
memleketine gönderme gibi hizmetler verildi. 
Bölgesel İstihdam Ofisleri vasıtasıyla iş olanağı 
sağlamak için görüşmeler ayarlandı. Yağışlar 
sürecinde, İBB misafirhanelerinde 650’den 
fazla evsiz vatandaşa ağırlandı. 

284 BİN KUMANYA DAĞITILDI
Kar yağışları boyunca mobil büfeler ve diğer 
araçlar kumanya yardımlarını sürdürdü. Metro 
girişleri, Metrobüs durakları, gişeler, köprü 
çıkışları, hastaneler, iskeleler gibi belirlenen 40 
noktada vatandaşlara toplam 350 binden fazla 
kumanya ve 200 bin mobil malzeme (sıcak 
içecek, çorba, kek, su) dağıtımı yapıldı.
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Fotoğraf: Derya Balkan

Fotoğraf: Derya BalkanBeyazlar içindeki Galata Kulesi ve Tarihi Yarımada her zaman ayrı güzel.

Galata Köprüsü üzerinde yoğun 
kar yağışı altında yürüyen İstanbullular...

İSTANBUL VE KAR

KARTPOSTAL TADINDA İSTANBUL…

Belki de hayatında ilk defa kar gören çocuk 
ile annesinin sevinci, Sultanahmet'ten tüm  
İstanbul’a yayılıyor...

Fotoğrafr: Cem Türkel



İSTANBUL VE KAR
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Arka fonda her daim 
İstanbul'un olduğu 
Kız Kulesi, yoğun 
kar yağışıyla görüş 
mesafesinin düştüğü 
anlarda Boğaz’da 
yapayalnız duruyor...

Bazı İstanbullular, 
kar yağışına aldırış etmeden 
sahilde yürüyüşü yapıp, kar ve 
manzaranın keyfini çıkardı...

Atatürk Kent Ormanı, baharın ortasında
 gelen karla beraber rengarenk.

Drone ile çekilen bu fotoğrafta ise 
Rumeli Hisarı adeta gerdanlık gibi...

Dünyanın incisi İstanbul, “kar”da bir başka güzeldi. Mart ayında etkisini yoğun hissettiren kar yağışı, seyirlik manzaraları da beraberinde getirdi. 
İstanbul’u beyaz örtüye bürüyen kar yağışı, kimilerinin hayatını olumsuz etkilerken kimilerine ise bakmaya doyamayacakları güzellikler sundu.

Fotoğrafr: Cem Türkel

Fotoğrafr: Turan Keskin

Fotoğraf: Derya Balkan

Fotoğraf: Derya Balkan



RÜYA MEKAN RÜYA MEKAN 

‘SARI KÖŞK’‘SARI KÖŞK’
Yazı: Ali Faruk İmre Fotoğraf: Cem Türkel
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Mısır Valisi İsmail Paşa’nın 1878 yılında yaptırdığı köşk, İBB iştiraki BELTUR AŞ 
tarafından işletilerek İstanbulluların gözde mekanı olarak varlığını sürdürüyor.

Sarı Köşk, Osmanlı 
Devleti’nin 17. yüzyıldaki 
devlet yöneticilerinin 
ikamet yerlerinden birisi 
olması bakımından önem 
arz ediyor. Padişah IV. 
Murad’ın, Revan Seferi 
sırasında fethedilen kalenin 
hâkimi durumunda bulunan 
komutanı Thomas’ın 
(Emirgünoğlu), padişahın 
hizmetine girerek İstanbul’a 
gelmesi sonrasında, 
kendisinin Emirgan 
semtinde oturmasına izin 
verildi. Emirgan isminin de 
Emirgünoğlu’ndan geldiği 
anlatılır. Koru ve köşkler 
tarih boyunca birçok devlet 
erkânı tarafından kullanıldı. 
Daha sonra Sultan 
Abdülaziz’in gümrük emiri 
Osman Paşa’dan satın 
alınan arazi kamulaştırılarak 
Mısır Hıdivi İsmail Paşa’ya 
tahsis edildi. Hıdiv İsmail 
Paşa, koruda üç adet köşk 
inşa ettirdi (1878). Bu 
köşkler, Hıdivlik makamının 
son bulmasının ardından 
1930 tarihine dek varisleri 
tarafından kullanıldı. 1940 
yılında zamanın İstanbul 
Valisi ve Belediye Başkanı 
Dr. Lütfi Kırdar tarafından 
kamulaştırılarak İBB 
mülkiyetine geçirildi.

Sarı Köşk hakkında
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S
arı Köşk, İstanbul’un güzel ilçesi 
Sarıyer’de bulunan Emirgan 
Korusu’ndaki üç köşkten biri. Dönemin 
Mısır Valisi İsmail Paşa tarafından 1878 
yılında inşa edilen bu görkemli köşkün, 
korudaki diğer arkadaşları ise Pembe 

Köşk ve Beyaz Köşk. Sarı Köşk’ün mimarı 
da tanıdık bir isim; Akaretler Sıra Evleri, 
Malta Köşkü, Çadır Köşkü gibi yapıları kente 
kazandıran Sarkis Balyan.

ZENGİN BİTKİ ÖRTÜSÜNE SAHİP BİR KORU
Sarı Köşk, zengin bitki örtüsüne sahip Emirgan 
Korusu’nun tepesinde cezbedici güzelliği 
ile ziyaretçileri gece gündüz selamlıyor. 
Çevresinde her zaman laleler, sümbüller, 
muscari (dağ sümbülü) ve tabii ki servi ağaçları 
olmuştur. İBB’de de havalar ısındıkça doğal 

bir heyecan yeşerdi. Kasım 2021’de ekimine 
başlanılan lale soğanlarının, nisan ayında 
açması bekleniyor. Koruya; 84 tür lale, 4 tür 
nergis, 4 tür sümbül ve bir tür muscari olmak 
üzere toplam 93 türde soğan dikildi. Mart ayı 
sonu gibi ilk türlerin açacağı, nisan sonuna 
kadar da tüm lale ve soğanlı diğer bitkilerin 
açması bekleniyor.

TARİHİNE SADIK KALINDI
Sarı Köşk, Şale üslubundadır. Yani, geleneksel 
Türk yaşama düzeninin gereği olarak, bir sofa 
etrafında toplanan plan şeması uzun yıllar 
değiştirilmeden devam ettirildi. Köşk; üst 
katında üç oda bir salon, alt katında dört oda, 
hol ve mutfak ile bodrum katından ibaret. 
Av, piknik, dinlenme evi ve konuk ağırlama 
köşkü olarak yıllarca eski sahipleri tarafından 
kullanıldı.

BELTUR’UN LEZZETLİ 'KÖŞK MENÜSÜ'
Sarı Köşk, İBB iştiraki BELTUR tarafından 
işletiliyor. Sarı Köşk’ü ziyaret ettiğinizde, yine 
BELTUR’un lezzetli köşk menüsü ziyafetini 
çekiyorsunuz. ‘Kefirli tarhana çorbası, saray 
mantısı, ayvalı ıspanaklı peynirli mücver’ 
bunlardan bazıları… Birbirinden lezzetli 
bu yemekler, sizi kültürünüze daha yakın 
hissettirecek. Ramazan ayına özel, 15 farklı iftar 
menüsü de sizleri bekliyor olacak. 
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İSTANBUL İTFAİYESİ TEKNOLOJİ İSTANBUL İTFAİYESİ TEKNOLOJİ 
ÜSSÜYLE DAHA GÜÇLÜÜSSÜYLE DAHA GÜÇLÜ

Yazı: Şengül Gülbahçe

İtfaiye Komuta ve Haberleşme Aracı’nı inceleyen Başkan 
İmamoğlu, “Birçok konuyu kendi içimizde çözebilecek kabiliyete 
sahip olduğumuzu görmek gurur verici. Emeği geçen 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

● İstanbul İtfaiyesi ve İBB iştiraki İSBAK tarafından 
geliştirilen 2007 model araç ile Kriz Komuta 
Merkezi, mobil olarak da görev yapabilecek.
● Araç, afet ve kriz durumlarında ülkenin her 
yerinde hizmet verebilecek.
● Uydu telefonu, telsiz ve GSM hatları arasında 
iletişim kurulabilecek.
● Kapsama alanı sorunu yaşanmayacak. 
Şebeke-jeneratör-UPS (kesintisiz güç kaynağı) güç 
beslemesi bulunan araç, güneş paneli ile aracın 
üstünde kullanılan cihazların enerji ihtiyacını 
karşılayabilecek.
● Araçta, bulunduğu noktadan 20 kilometre 
çapında çalışan personelin birbiri ile iletişim 
kurmasına imkan sağlayan telsiz rölesi (telsizler 
arası sinyal güçlendirici) de yer alıyor.
● Bünyesinde uzak mesafe haberleşme cihazı 
bulunan araçta, “itfaiye 1-2-3” kanallarını 
dinleyebilecek 3 adet telsiz mevcut.
● Haberleşme aracında, AFAD’ın kurduğu ortak 
telsiz haberleşme kanalına erişebilecek telsize 
sahip 2 adet uydu telefonu da bulunuyor.

● İBB network ağında çalışan 4,5 G internet ağı, 
İBB WiFi ağına bağlanabiliyor.
● İnternet erişiminin ve GSM ağının olmadığı 
alanlarda kullanmak üzere uydu internetine 
bağlanma özelliği bulunuyor. Uydu internet ile İBB 
ağında çalışan bütün program ve sistemler 
(kameralar, yazılımlar vb.) kullanılabiliyor.
● Aracın üst kısmında alan aydınlatması 
yapabilmek için projektör, 5 metre yükselen 360 
derece dönebilen gece görüş özellikli 5 MP 
görüntü kalitesine sahip PTZ kamera ve 
meteoroloji sensörü bulunuyor.
● IP santrali ve dış arama yapabilecek 2 adet FCT 
cihazı ile GSM hatları da araçta yer alıyor.
Araç, operatör bölümü ve toplantı odası olarak 2 
bölümden oluşuyor.
● Açılır-kapanır yan bölümlere sahip araç, 
toplamda 25 metrekare iç hacme ulaşabiliyor.
● Toplantı odasında projeksiyon cihazı ve 
televizyon mevcut. Aracın dış kısmında bulunan 
ekran üzerinden dışarıya yayın yapılabiliyor. 
● Araçta iki adet de klima bulunuyor.

İTFAİYE KOMUTA VE HABERLEŞME ARACININ ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ:İTFAİYE KOMUTA VE HABERLEŞME ARACININ ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ:

İstanbul İtfaiyesi ‘gece-gündüz, ‘24 saat’ İstanbul 
halkının can ve mal güvenliğini korumak için 
görev başında. 307 yaşındaki köklü kuruluş

 İstanbul İtfaiyesi, kriz ve afet durumlarında etkin 
iletişim sağlayan teknoloji üssü “İtfaiye Komuta ve

 Haberleşme Aracı” ile gücüne güç kattı.
Aracın temel özelliği; sivil 
savunmadan İBB’ye geçen üç 
araçtan birinin, İSBAK 
mühendisleri ve İstanbul 
İtfaiyesi biriminin ortak 
çabasıyla yeniden 
yapılandırılmış olması.

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.
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T
arih boyunca büyük yangınlara ve 
depremlere sahne olan ve her gün 
biraz daha kalabalıklaşan kentimiz için 
itfaiyenin anlamı büyük.  
İstanbul İtfaiyesi ve İBB şirketi 
İSBAK’ın 2007 model bir aracı 

dönüştürerek geliştirdiği araç, adeta bir iletişim 
üssü. Konuyla ilgili olarak İBB İtfaiye Dairesi 
Başkanı Remzi Albayrak’ın görüşlerini aldık. 
Ayrıca İtfaiye Grup Amir Yardımcısı Mehmet 
Ali Karaağaç ve İtfaiye Eri Tuba Kaya ile de 
mesleklerinin inceliklerini konuştuk.

AMAÇ: HIZLI VE ETKİN MÜDAHALE
İstanbul İtfaiyesi, İstanbulluların yanı sıra 
yurdun dört bir yanındaki vatandaşlarımız 
tarafından da değer ve takdir görüyor. Geçen 
yıl önce güneydeki yangınlar, sonra doğuda ve 
kuzeydeki sel felaketleriyle sarsılmış, yaraların 
sarılması için milletçe seferber olmuştuk. 
İBB de afet bölgelerine personel ve araç 
desteği yapmış, arama-kurtarma ve yangın 
söndürmede etkin rol üstlenmişti.
Tecrübeli İstanbul İtfaiyesi, etkin 
müdahaleleriyle felaketlerin büyümemesi için 
var gücüyle çalışıyor. Başarılarının sebebini 
“İtfaiye daima hazır, ama önce tedbir” sözleriyle 

Mehmet Ali Karaağaç
İTFAİYE GRUP 
AMİR YARDIMCISI

“Bizim mesleğimiz dikkat, 
hassasiyet, özveri ve dinamizm 
istiyor. Sonuçta hem kendi 
canınız, hem de yardımına 
yetişeceğiniz kişinin canı söz 
konusu oluyor. Her zaman bu 
bilinçle hareket ettiğimiz için 
sürekli kendimizi hazır durumda 
tutuyoruz. Sadece yangınlarda 
görmezsiniz bizleri, bazen yüksek 
katlı bir binanın tepesindeyiz, 
bazen metrelerce derinlikte 
bir kuyuda, su altında, enkaz 
üstünde, fırtınada, yağmurda, 
karda,  bir canlının herhangi bir 
sebeple mahsur kalabileceğini 
hayal ettiğiniz ‘belki de hayal 
edemediğiniz’ her yerdeyiz. Söz 
konusu ‘can’ ise biz oradayız.”

özetleyen Albayrak, “İtfaiyemiz, kurum içi ve 
dışı eğitimlerle, insan odaklı görev yaklaşımıyla 
çok çalışan ve sürekli gelişen bir teşkilat. Bir 
itfaiye teşkilatının gelişimi ve başarısı; ekip ve 
ekipman bütünlüğüne bağlıdır” diyor. 
Öncelikli hedeflerinin; her defasında 
hızlı ve etkili müdahalede bulunmak 
olduğunu söylüyor: “İtfaiyemiz, dünyanın 
en büyük ve saygın itfaiyeleri arasında yer 
alırken kendisiyle yarışını da asla bırakmıyor 
diyebilirim. Modern istasyonlar yaratıp, 
eğitimli-donanımlı itfaiyecilerle şehri korumak 
önceliğimiz.”

Tuba Kaya / İTFAİYE ERİ

“Kendimi bildim bileli sahada 
aktif olacağım, insanlara faydalı 
olacağım bir meslekte çalışmak 
istiyordum. Annem, ‘kendime ve 
insanlara faydalı olacağım bir işte 
çalışmam için’ bana dua ederdi. 
Şimdi hem kendi isteğimi hem de 
annemin dileğini gerçekleştirmiş 
oldum. Evet, işimiz çok zor. 
Kilolarca ağırlıkta giysiler giyiyor, 
ekipmanlar taşıyoruz. İşimi, 
insanlara yardım etmeyi o kadar 
çok seviyorum ki bunlar bana 
ağır gelmiyor. Ben, bu kadar 
güçlü, bu kadar merhametli 
olduğumu bilmiyordum. İnsanların 
canı, malı-mülkü yanarken; 
üstünüzde 30-40 kilo da olsa 
hissetmiyorsunuz. Hissettiğiniz 
tek şey, koşup yardım etmek. 
Üniformamı giydiğimde tüm 
kadınları temsil ettiğimi biliyorum. 
Gururlu, mutlu, başarılı… 
Tüm yapamazsın diyenlerle 
savaşı kazanmış ve teşkilatımızın, 
yani ailemin parçası olmuşum 
gibi hissediyorum. Çok kutsal 
bir görevi temsil ediyorum. 
Ben mesleğimi sevmiyorum, 
mesleğime aşığım.”

4 BİN 853 PERSONEL İLE 
DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN
İstanbul İtfaiyesi, personel kadrosunu 
sürekli genişleten ve geliştiren bir yapı. 
Son alımlarla birlikte 4 bin 853 personele 
ulaşıldı. Ve en önemlisi de kadın personel 
sayısının her geçen yıl artması. Bu yıl 
itibarıyla itfaiye çatısı altında çalışan kadın 
sayısı 265’e yükseldi.
Dünyanın gelişmiş ülkelerinde iş kavramının 
cinsiyet ile ilgisi yok; kadınlar da erkekler de 
aynı işleri yapabiliyor. Türk kadınları da artık 
hayallerini süsleyen, yapmak istedikleri iş 
itfaiyecilikse ve gerekli kriterleri sağlıyorlarsa, 
eğitimler sonrası itfaiyeci olabiliyor. Albayrak, 
göreve başlayan kadın itfaiyecilerin kuruma 
güç, ruh ve incelik kattıklarını söylüyor.

Remzi Albayrak
İBB İTFAİYE 
DAİRESİ BAŞKANI

“İtfaiyenin çalışma 
sisteminde saniyelerin bile 
önemi vardır. Bir binanın 
neresinde olduğunuzdan o 
binaya ulaşan en kısa yolların 
saptanmasına; bir afet 
anında enkaza dair en güncel 
bilginin alınmasından bu 
bilginin teyidine; anlık yeni 
yollar, çözümler bulunmasına 
ve eğer müdahale edilen 
olay geniş bir alana 
yayılmışsa ekipler arası 
koordinasyonun kuvvetine 
varıncaya dek pek çok şey 
itfaiyenin başarısını etkiler.
İstanbul’da veya İstanbul 
dışında, yangınlarda ve olası 
afetlerin tümünde İtfaiye 
Komuta ve Haberleşme 
Aracı’nın faydasını da 
belirgin biçimde göreceğiz. 
Amacımıza uygun biçimde 
modifiye edilerek geliştirilmiş 
ve de sonucundan memnun 
kaldığımız, gururla 
kullanacağımız bir araç.” 

Bir itfaiyecinin, yangına 
müdahale etmek için 
yaklaşık 38 kg. ağırlığında 
ekipman kuşandığını biliyor 
muydunuz?

Kask:   Bin 600 gram
Koruyucu başlık: 100 gram
Maske:   Bin 400 gram
Lans:   2 bin 800 gram
Eldiven:   400 gram
Çizme:   3 bin 400 gram
El feneri:   Bin 200 gram
Kask feneri:   250 gram
Solunum Cihazı:  11 bin gram
İtfaiyeci Kemeri:   Bin 500 gram
PBI Kıyafet:   3 bin 900 gram
Karabina:   550 gram
Hortum:   9 bin 900 gram
TOPLAM:   38 bin gram

3838  
kilogram
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ÇOCUKLARIN KAHRAMANIDIR İTFAİYECİLER
Mehmet Ali Karaağaç, Şişli İtfaiyesi’nde 
Grup Amir Yardımcısı. İtfaiyecilik 
mesleğini seçme hikayesini sorduğumuzda 
gülümsüyor, çocukluk yıllarına gidiyor: 
“Çok eskilere, çocukluk yıllarıma dayanır. 
Henüz toplumda itfaiye popülaritesinin 
çok yaygın olmadığı, çizgi filmlerde itfaiye 
olgusunun vurgulanmadığı, okul öncesi 
eğitim kurumlarında itfaiye ziyaretlerinin 
yapılmadığı, okullarda yangın tatbikatlarının 
az olduğu yılların çocukluğuna… Bir çocuğun 
gözünde nasıldır itfaiyeci? Dev gibi adamlar, 
kahramanca koşuştururlar yanan binanın 
etrafında, alevlerin içine dalarlar korkusuzca. 
Kırmızı pelerinleri vardır muşambadan ve 
yağmur çizmeleri… Ama olsun hiçbir şey olmaz 
onlara. Çünkü, ‘KAHRAMANDIR’ onlar. Eğer 
dedesi de itfaiyeciyse bu çocuğun şimşekler 
çakar gözünde itfaiyeci gördüğü zaman. Böyle 
bir çocukluk hayal edin. İşte bu şekilde başladı 
benim itfaiyecilik mesleğiyle ilgili hikayem...”

En zor mesleklerden biri, diyorum. ‘Zor 
mudur?’ derseniz, her mesleğin kendine 
özgü zorlukları vardır, diyor ve ekliyor: 
“Her gittiğimiz olay, içerisinde farklı 
komplikasyonlar barındırır. Daha önce 
karşılaştığımız hiçbir olay bir sonraki ile aynı 
değildir. Her olayın kendine özgü hikayesi vardır. 
Bir itfaiyeciye anılarını sorarsanız size saatlerce 
anlatabilir. Maceralarla dolu bir masaldır onun 
hayatı aslında. Bir yaşam tarzıdır itfaiyecilik ama 
‘zor’ değildir.”

İTFAİYE GEÇ KALMAZ, GEÇ BIRAKILIR
İstanbul, her an ve her yerde hayatın sürekli 
devam ettiği bir şehir. Bir yerlerde mutlaka 
İstanbul İtfaiyesine ihtiyaç duyan birileri vardır.
“Sorumluluğumuzun bilincindeyiz” diyor 
Mehmet Ali Karaağaç. “En zor anlarımız; yoğun 
araç trafiğinden veya hatalı park eden 
araçlardan dolayı olaylara zamanında 
yetişememe kaygısı duyduğumuz anlardır. 
Bu durum bizi gerçekten çok tedirgin ediyor 
diyebilirim. Bu durumla alakalı bir sloganımız 
var: ‘İtfaiye geç kalmaz, geç bırakılır.’ Trafik 
engeliyle karşılaşmadığımız sürece en kısa 
zamanda herkesin ‘imdat’ çağrısına yetişiriz. 

KADIN KADIN 
PERSONEL PERSONEL 
SAYISI HER SAYISI HER 
YIL ARTIYOR. YIL ARTIYOR. 
2022 2022 
İTİBARIYLA İTİBARIYLA 
KADIN KADIN 
İTFAİYECİ İTFAİYECİ 
SAYISI SAYISI 
265’E 265’E 
YÜKSELDİYÜKSELDİ

İSTANBUL’DAKİ ŞARJPARK’LARI İSTANBUL’DAKİ ŞARJPARK’LARI 
BİLİYOR MUSUNUZ?BİLİYOR MUSUNUZ?

Yazı: Sümeyra Kırca

Önümüzdeki 15 yıl içinde fosil yakıt tüketen 
araçların trafikte yasaklanacağı öngörülüyor. Çevreyi 
kirletmeyen elektrikli araçlar, az da olsa trafikte boy 
gösterirken; bu araçların nasıl şarj edildiğini biliyor 
musunuz? İşte İBB’nin ‘Şarjparkları’…

A
rtan dünya nüfusu ve fosil yakıtların 
kullanımı küresel iklim krizlerine 
yol açıyor. Fosil yakıtlara göre çok 
az miktarda sera gazı salımı yapan 
elektrikli motorlar egzoz dumanını 
hayatımızdan çıkarıyor. Karbon ayak 

izini azaltmayı hedefleyen elektrikli araçlar, 
egzoz emisyonu yapmayarak bu durumu 

Cihangir Katlı Otoparkı.

İBB’nin iştirak şirketi 
İstanbul Enerji’nin şu 
ana kadar kurulumunu 
gerçekleştirdiği 
Şarjparkları şu şekilde 
sıralamak mümkün:
Yenikapı Akaryakıt 
İstasyonu, Bayrampaşa 
Aydınlatma Müdürlüğü, 
İSPARK Kapalı 
Otoparkları (Cihangir 
Katlı Otoparkı, Maçka 
Katlı Otoparkı, Şişli 
Zemin Altı Otoparkı, 
Hacıosman Metro Yer 
Altı Otoparkı, Kadıköy 
Yeni Salı Pazarı Katlı 
Otoparkı), İPA Başkanlık 
Konutu, Gürpınar 
Akaryakıt İstasyonu, 
Selimiye Akaryakıt 
İstasyonu.

ŞARJPARK’LAR 
NEREDE VAR?

Şarjpark cihazları iki yöntemle çalışıyor:
• Şarjpark üye kartı, Şarjpark alanlarındaki cihazlara okutularak,

• Şarjpark Mobil App uygulaması üzerinden karekod cihaza 
okutularak kullanım sağlanıyor.

Şarjpark alanlarında kullanım nasıl sağlanıyor?

destekliyor. Kaynakların tükenmeye 
başlamasıyla, fosil yakıtların yerini 
alacak türde enerji kaynağı arayışı 
çoktan başladı bile. Bu arayışların 

sonunda otomobil firmaları çoğunlukla 
elektrikli araçlara yöneliyor. 
Peki trafikte tek tük gördüğümüz bu elektrikli 
araçların şarj istasyonlarını daha önce hiç 
görmüş müydünüz?

İSPARK OTOPARKLARI DOLUM MERKEZİ OLACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
kuruluşu İSPARK, İstanbulluların hayatını 
kolaylaştıran otopark proje ve uygulamalarını 
hayata geçirirken, çevre dostu teknolojileri de 
yaygınlaştırıyor. İSPARK, üretici firmalarla iş 
birliği yaparak çevreci araçların şarj edilmesini 
sağlayan istasyonlara yer hizmeti sağlıyor. 
İSPARK, çevre kirliliğinin önüne geçmek 
amacıyla birçok ülkede kullanımı yaygınlaşan 
ve her geçen gün artış gösteren hibrit ve 
elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkı 
sağlamak amacıyla otopark alanlarında dolum 
ünitelerinin kurulmasına öncülük ediyor. İlk 
etapta Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı, 
Kadıköy Salı Pazarı Katlı Otoparkı, Beyoğlu 
Cihangir Katlı Otoparkı, Şişli Katlı Otoparkı, 
Sarıyer Hacıosman Katlı Otoparkı ve Şişli 
Maçka Katlı Otoparkı’nda dolum ünitelerinin 
kurulumu gerçekleştirildi. Projenin kent 
genelinde İSPARK’a ait katlı, açık ve yol üstü 
otoparklarda yaygınlaştırılması için fizibilite 
çalışmaları devam ediyor.

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.
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ÜSKÜDAR’I ARTIK SEL BASMAYACAKÜSKÜDAR’I ARTIK SEL BASMAYACAK
Yazı: Şengül Gülbahçe

Üsküdar’ın yıllardır Boğaz’a akan yağmur suyu İSKİ’nin devasa yatırımlarıyla son buldu. 
Yoğun yağışlarda oluşan ‘denizle karanın birleşme’ görüntüleri bir daha yaşanmayacak.

K
uzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy
gibi güzide semtleri, kentin sembol 
mekanlarından Kız Kulesi, en güzel gün 
batımlarının seyredildiği Salacak sahili, 
Boğaz kıyısı boyunca uzanan zarif 
yalıları, İstanbul’un balkonu Fethi Paşa 

Korusu, doğa harikası Büyük ve Küçük Çamlıca 
Tepeleri, servileriyle meşhur Karacaahmet, 
Mimar Sinan’ın yadigarı Mihrimah Sultan 
Camii, vapuru, simiti, çayı ve daha pek çok 
güzelliği ile Boğaz’ın incisi, güzel Üsküdar…
İlçe sakinlerinin en önemli sorunlarının 
başında, altyapı eksikliği nedeniyle şiddetli 
yağmurlarda yaşanan su baskınları geliyordu. 
İBB’nin başlattığı kapsamlı altyapı hizmetleri 
ile vatandaşın yıllardır ilçede yaşadığı sorunlar 
tek tek tespit edilerek kalıcı şekilde çözülüyor.

İSTAVROZ ATIKSU TÜNELİ 
BOĞAZ’I KİRLENMEKTEN KURTARIYOR
Önceleri atıksuların denize taşınmasında 
önemli yeri olan dereler, zaman içerisinde 
adeta atık deposu ve çöplüğe dönüşerek 
hem Boğaz’ın kirlenmesine hem de çevreye 
verdikleri zarar nedeniyle kentin önemli sorunu 
haline geldi. 
Beylerbeyi Sarayı’nın yakınındaki İstavroz 
Deresi’nin durumu da içler acısıydı. Üsküdar’ın 
Beylerbeyi, Burhaniye, Kirazlıtepe ve 
Küplüce mahallelerinin 13 bin metreküplük 
atıksuyu, yıllardır İstavroz Deresi’yle Boğaz’a 
akıyordu. Yapımı devam eden 598 metre 
uzunluğunda ve 2 bin 200 milimetre çapındaki 
‘İstavroz Atıksu Tüneli’ tamamlandığında 
İstavroz Deresi'ne deşarj olan ve buradan 
da Boğaz’a akan atıksular, arıtma tesisine 

İSKELE MEYDANI’NDAKİ TARİHİ 
III. AHMED ÇEŞMESİ’NE SU VERİLDİ
Üsküdar İskele Meydanı’nda, Mihrimah Sultan 
Camii’nin karşısında yer alan görkemli, Tarihi 
III. Ahmed Çeşmesi’nde artık su akıyor. 1728’de 
III. Ahmed’in annesi Emetullah Râbia Gülnûş 
Valide Sultan adına yaptırılan çeşmede daha 
önce yapılmış niteliksiz onarımlar sökülerek, 
aslına uygun restorasyon uygulaması ile çeşme 
yenilendi. Osmanlı mimarisine uygun musluklar 
takılarak çeşmeye su verildi. İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, III. Ahmed Çeşmesi’nin son halini 
yerinde inceledi. İSKİ Genel Müdürü Raif 
Mermutlu, bugüne kadar 23 çeşmenin yapıldığını, 
55 çeşmenin de çalışmasının sürdüğünü söyledi.

iletilecek. Kazı çalışmaları tamamlanan 
tünelin kaplama imalatları devam ediyor. 
Tünel tamamlandığında Boğaz’a atıksu girişi 
olmayacağından, Kurban Bayramı’nda kan 
gölüne dönen Boğaz görüntüleri de tarihe 
karışacak. Ayrıca, Hamidi Evvel Camii önü, 
Kuleli Parkı önü ve Kuzguncuk sahilinden 
İstanbul Boğazı’na akan tüm atıksuların 
Üsküdar ve Küçüksu Atıksu Arıtma Tesislerine 
iletilmesi için 1,5 kilometrelik atıksu kolektör 
ve şebeke hattı ile 1 kilometrelik yağmur 
suyu kolektörünün imalat çalışmaları da 
tamamlandı. 90 milyon liraya mal olacak 
İstavroz Atıksu Tüneli, önümüzdeki aylarda 
tamamlanmış olacak.İSKİ, Üsküdar’da inşa 

edilen yağmur suyu 
tünelleri, atıksu 
kolektörleri ve şebeke 
hatlarıyla, yıllardır her 
yağmurda meydan ve 
çevresinde oluşan sel 
felaketi görüntülerine izin 
vermeyecek.
Yağmur suyu toplama 
sisteminin tesis edilerek 
denize ulaştırılması ve 
İstanbul Boğazı’na akan 
atıksuların Üsküdar 
Atıksu Arıtma Tesisi’ne 
iletilmesi için;
• Bin 724 metre 
uzunluğunda ve 3 bin 
200 milimetre çapında 
Çavuşdere Yağmursuyu 
Tüneli (822 metre) ve 
Bülbüldere Yağmur Suyu 
Tüneli (906 metre) için 2 
yağmur suyu tüneli,
• 6,3 kilometrelik yağmur 
suyu kolektörü,
• 5,4 kilometrelik atıksu 
kolektörü ve şebeke hattı 
inşa edildi. 

İSKİ altyapı 
çalışmalarıyla 
önlem aldı

İSKİ’NİN ÜSKÜDAR’DA YAPTIĞI ALTYAPI İSKİ’NİN ÜSKÜDAR’DA YAPTIĞI ALTYAPI 
YATIRIMLARININ TOPLAM MALİYETİYATIRIMLARININ TOPLAM MALİYETİ

1,5 KİLOMETRELİK ATIKSU KOLEKTÖRÜ VE HATTI 1,5 KİLOMETRELİK ATIKSU KOLEKTÖRÜ VE HATTI 
İLE 1,5 KİLOMETRELİK YAĞMUR SUYU KOLEKTÖRÜNÜN İLE 1,5 KİLOMETRELİK YAĞMUR SUYU KOLEKTÖRÜNÜN 
İMALAT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDIİMALAT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

345 MİLYON LİRA345 MİLYON LİRA

III. AHMED ÇEŞMESİ

İstavroz Atıksu Tüneli ile Anadolu Yakası’nda 
Boğaz’a atıksu girişine son veriliyor.

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.



www.ibb.istanbul / 5150 / www.ibb.istanbul

SOSYAL BELEDİYECİLİK

HİKAYELERİYLE KIZLARA İLHAM OLDULARHİKAYELERİYLE KIZLARA İLHAM OLDULAR

Yazı: Zeynep Mavnacıoğlu Fotoğraf: Cem Türkel 

İlham Veren Adımlar Buluşması’nın ilki gerçekleşti. Alanında uzman yedi 
başarılı isim, kendi öykülerini genç kızlara ilham olabilmek için anlattı. 

K
ız çocukları, hayallerini
gerçekleştirirken cesaretle yürüyebilsin 
diye hayata geçirilen “Büyüt 
Hayallerini” projesi, emin adımlarla 
yoluna devam ediyor. Dilek Kaya 
İmamoğlu öncülüğünde, İstanbul Vakfı 

bünyesinde geçtiğimiz yıl başlayan projenin ilk 
buluşması, bu yıl Dünya Kadınlar Günü’nün 
arefesinde yapıldı. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek 
Kaya İmamoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen 
buluşmaya, gözleri kıvılcımlar saçan yüzlerce 
kız öğrenci katıldı. 

BÜYÜT BÜYÜT 
HAYALLERİNİ HAYALLERİNİ 
PROJESİ’NİN PROJESİ’NİN 
İLK ÜRÜNÜ OLAN İLK ÜRÜNÜ OLAN 
‘İLHAM VEREN ‘İLHAM VEREN 
ADIMLAR’ KİTABI GEÇTİĞİMİZ ADIMLAR’ KİTABI GEÇTİĞİMİZ 
YIL BASILDI. KİTABIN SATIŞIYLA YIL BASILDI. KİTABIN SATIŞIYLA 
İLK, ORTA VE ÜNİVERSİTELİ İLK, ORTA VE ÜNİVERSİTELİ 
OLMAK ÜZERE 300 KIZ ÖĞRENCİYE OLMAK ÜZERE 300 KIZ ÖĞRENCİYE 
EĞİTİM BURSU SAĞLANDIEĞİTİM BURSU SAĞLANDI

“İÇİNİZDEKİ GÜCÜ FARK EDİN”
Bu anlamlı günün açılış konuşmasını yapan 
Dilek Kaya İmamoğlu, tüm genç kızlara 
“İçinizdeki gücü fark edin. Ancak bu sizi başarıya 
ulaştıracaktır” diye seslendi. Konuşmasının 
devamında, ülkenin dört bir yanındaki kız 
çocuklarının eğitimlerine destek olmak, onlara 
güven ve cesaret verebilmek için çıkılan bu yolun 
öneminden bahsederek tüm kız çocuklarını 
“Büyütün hayallerinizi” diyerek yüreklendirdi.

KENDİ HİKAYELERİNİ ANLATTILAR
Programın devamında farklı alanlarda uzman 
yedi isim, kendi başarı hikayelerini, kız 
çocuklarına cesaret, ışık ve ilham olabilsinler 
diye anlattı.
Sahneye çıkan ilk isim Judith Malika 
Liberman’dı. Türkiye’de yaşayan Fransız hikaye 
anlatıcısı, yazar ve öğretmen Liberman, “Gelin 
kadınlar üzerine yazılan masalları yeniden 
gözden geçirelim, bakış açımızı değiştirelim” 

diyerek, Rapunzel masalını yeniden anlattı. 
Bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman, masal 
kahramanının bildiğimizin aksine prens değil 
de aslında Rapunzel olduğunu fark ettik!
Ardından Liberman tüm kadınlara 
seslendi: “Gücünü küçümseme, neler neler 
başarabileceğine inan.”

YAPAMAZSIN DİYENLERE İNAT…
Karaköy Tüneli’nin ilk kadın vatmanı Aysun 
Tecir çıktı sahneye. “Sen yapamazsın, kadınsın” 
diyenlere inat, bir kadının azimle çalıştığında 
hayallerinin nasıl da gerçekleştiğini anlattı kız 
öğrencilere. Tecir, “Hayallerinizin peşinden 
daima koşun, kendinize olan güveninizi hiçbir 
zaman kaybetmeyin” diye seslendi.

Gençler, Dilek Kaya 
İmamoğlu’na 

büyük ilgi gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
konuşmasına başlamadan 

önce tüm kadınların 
'8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü'nü kutladı.

Özlem Cankurtaran 
Tıp Doktoru, 
Göğüs Cerrahı

Doğa Taşlardan 
Bağımsız Araştırmacı 

Münteha Adalı 
Girişimci, İş İnsanı

Judith Malika 
Liberman Yazar, Masal 
Anlatıcısı, Öğretmen

Altın Mimir 
Avukat

Aysun Tecir
Karaköy Tüneli’nin İlk 
Kadın Vatmanı

Gökhan Çınar 
Klinik Psikolog, Yazar, 
Program Yapımcısı-Sunucusu

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.



Esra Arı
GEBZE TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ 
MATEMATİK BÖLÜMÜ 
ÖĞRENCİSİ

Hacer Alçın
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 
DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ 
ÖĞRENCİSİ

Aygül Acar 
MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 
ÖĞRENCİSİ

“Arkadaşlarımdan duyarak bursa 
başvurdum. Sonra mülakata gittim 
ve çok sıcak karşılandım. Bursa 
hak kazandığım için de çok mutlu 
oldum. İlham Veren Adımlar 
kitabını da okudum. Bu projeyle 
kadınlara destek verilmesi beni 
çok mutlu ediyor.”

“Bursa ilk başvurduğumda 
‘seçilmem herhalde’ diye 
düşünmüştüm. Sonra mülakata 
çağrıldım. Her şey oldukça 
şeffaftı. Bursa hak kazandım. 
Okuduğum bölüm gereği malzeme 
masraflarımız çok oluyor. Bu burs 
önemli bir katkı sağladı .”

“Kadınların böyle projeler 
içerisine dahil edilmesi 
hemcinslerim adına gurur 
veriyor. Bir otobüs ya da 
metronun sürücülerinin kadın 
olduğunu görmek bile beni çok 
mutlu ediyor. Böyle bir projenin 
öncülüğünde bursiyer olmamı da 
çok anlamlı buluyorum.” 

ÖĞRENCİLER NE DİYOR?ÖĞRENCİLER NE DİYOR?

Kaşif ve bağımsız araştırmacı Doğa Taşlardan 
ise Anadolu’nun kadim dişi bilgeliğini anlattı. 
Bundan bin 500 yıl önce bu topraklarda 
yaşamış, Anicia Juliana ve onun başarılarından 
bahsetti. Taşlardan anlattıkça, bu topraklarda 
yaşayan tüm kadınların gücünü kendi 
içimizde hissettik adeta. Anicia Juliana 
hepimize ilham oldu.

“GÜCÜ KADINLARDAN ÖĞRENEBİLİRİZ”
Buluşmanın tek erkek konuğu olan klinik 
psikolog Gökhan Çınar ise annesinin 
hikayesinden yola çıkarak anlattığı 
konuşmasında şunları söyledi: “Biz erkeklerin 
kadınlardan öğreneceği çok şey var. 
Duygularımızı göstermeyi ve kırılganlığı bir 
kadından öğrenebiliriz. Kırılıp kırılıp kendini 
sürekli yenilemeyi, gerçek anlamdaki gücün ne 
demek olduğunu kadınlardan öğrenebiliriz.”

5 YAŞINDAKİ HAYALİN PEŞİNDEN
Avukat Altın Mimir ise Tunceli’nin köyünde 
yeşeren hayallerinin peşinden nasıl koştuğunu 
anlattı. Henüz 5 yaşındayken karşılaştığı 
“Savcı Nurhayat Hanım”ın, hayallerine nasıl 
ilham olduğundan bahsederken tüm salona 
umut saçtı.
Göğüs Cerrahı Dr. Özlem Cankurtaran ise 
erkek egemen olarak bilinen cerrahlıkta, bir 
kadının nasıl da başarılı olabileceğinin en canlı 
örneği olarak yer aldı sahnede. Cankurtaran, 
hayatı boyunca yaşadığı tüm sağlık sorunlarına 
rağmen umudundan ve azminden hiçbir parça 
eksiltmeden yürüdüğünü anlattı. Cankurtaran, 
“Mutluluk bir seçim, onu tercih edin” 
cümleleriyle alkış aldı.

SİVEREK’TEN ÜLKEMİZE YAYILAN BAŞARI
Buluşmanın son konuğu olan iş insanı Münteha 
Adalı ise Siverek’ten ülkemize yayılan başarı 
öyküsünü anlattı. Adalı, ülkemizin en büyük 
temizlik şirketlerinden olan şirketi ile istihdama 
katkı sağlamanın yanı sıra kadın girişimcileri 
destekleyen bir “Melek Yatırımcı”.

KİTAP İNGİLİZCEYE ÇEVRİLDİ
Ülkemizin aydınlık geleceğini oluşturan kız 
çocuklarının elbette çok küçük bir bölümü 
bu salondaydı. Oysaki “Büyüt Hayallerini” 
projesi, ülkemizdeki hatta dünyadaki tüm kız 
çocuklarına ilham olabilmeyi hedefliyor.
Projenin ilk ürünü olan ve geçtiğimiz sene 
basılan ‘İlham Veren Adımlar’ kitabı tam 
da bu hedefle; kendi sınırlarını aştığı gibi, 
yaşadığı ülkenin sınırlarını da aşmış 40 kadının 
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hikayesini anlatıyor.
40 ayrı yazar tarafından kaleme alınan bu kitap, 
Brezilya’nın İstanbul Başkonsolosluğunca 
İngiliz ve Portekiz dillerine çevrilmesiyle 
sadece ülkemizde değil, tüm dünya kız 
çocuklarına ilham olabilecek.

İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu 

gençlerin öz çekim 
isteğini geri çevirmedi.

Deniz Altun
Yöneten:
Özgür Kaymak

Sahne-Kostüm Tasarımı 
Zuhal Soy
Müzik
Okan Kaya
Işık Tasarımı
Murat Selçuk
Efekt Tasarımı
Hamza Değirmenci
Afiş Tasarımı
Ayça Özgür
Afiş Fotoğrafı
Nesrin Kadıoğlu

Oyuncular
Aslı Altaylar
Uğur Dilbaz
Hikmet Körmükçü
İskender Bağcılar
Çağrı Büyüksayar
Can Tarakçı
Uğurtan Atakan
Fahri Kıncır
Tarık Şerbetçioğlu
Tarık Köksal
Yağmur Ulusoy
Murat Üzen
Cüneyt Arda Pamuk
Yasemin Güvenç
Gülsün Odabaş

Detaylı Bilgi için
QR Kodu Okutunuz

sehrintiyatrosu sehir_tiyatrosu

sehirtiyatrolari sehirtiyatrolari1914

Hayat Der
Gülümserim

Özen Yula
Yöneten: Özen Yula

Sahne-Kostüm Tasarımı
Almila Altunsoy
Dramaturg
Dilek Tekintaş
Müzik
Deniz Noyan
Işık Tasarımı 
Fatih Mehmet Haroğlu
Efekt Tasarımı
Raif Akyüz
Afiş Tasarımı
Ayça Özgür

Oyuncular
Sema Keçik
Serkan Bacak

Detaylı Bilgi için
Okutunuz

sehrintiyatrosu sehir_tiyatrosu sehirtiyatrolari sehirtiyatrolari1914

27 Mart Dünya Tiyatro Günü 
Kutlu Olsun.

sehirtiyatrolari.ibb.istanbul

NİSAN  BİLETLERİ  İÇİN
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ATATÜRK VE İSTANBUL

İKİ MUSTAFA’NIN HİKAYESİİKİ MUSTAFA’NIN HİKAYESİ
Yazı: Özgür Hasan Altuncu

169 yıllık Dolmabahçe Sarayı, sayısız buluşmaya şahit oldu. Bu buluşmaların en anlamlılarından biri 19 Eylül 1930 tarihinde yaşandı. 
İki Mustafa, Dolmabahçe Sarayı’nın bahçesinde bir kez daha buluştu.

Y
ıl 1930. Dolmabahçe Sarayı’nın
bahçesinde bir görüşme gerçekleşti. Bu 
özel buluşma sıradan değildi; planlıydı, 
samimiydi. Bir çocuğun hayatını 
tamamen değiştiren bir karşılaşmanın 
devamıydı. 12 yaşındaki Mustafa, o 

yıllarda kullanılan ifadesiyle Sığırtmaç Mustafa, 
Gazi Mustafa Paşa ile arkadaştı. 1929’un yaz 
ayında tesadüfen tanışmışlardı.
O yıllarda İstanbul’a bağlı olan Yalova’daki 
köşkte dinlenen Gazi, etrafta gezintiye 
çıktığında çobanlık yapan Mustafa ile karşılaştı.
Tanışma anının hikayesini, Çoban Mustafa 
dönemin gazetecilerine şu şekilde anlattı: 
Bu atlı, benden adımı öğrenmek istedi:
- Mustafa, diye cevap verince gülümsedi:
- Benim de adım Mustafa... Demek adaşız!
Sonra birdenbire:
- Gazi’yi tanır mısın, diye sordu.
- Tanımam, dedim.
- Onu sever misin?
- Severim!
- Niçin seversin?
- Paşa olduğu için severim!
Tekrar gülmeye başladı.
Ben cılız, çelimsiz, hasta bir çocuktum. Bu 
adam, benimle eğleniyor galiba, dedim. Fakat 
O, sorularının arkasını kesmiyordu; bir aralık 
sordu:
- Sen, ne iş görürsün?
- İşte şu gördüğün sığırları güderim!
- Ne kazanırsın?
- Ayda üç lira...
- Peki söyle bana, ayda üç lira, senede kaç lira 
eder?
Kendisinin ve yanındakilerin yardımıyla, ayda 
üç liranın bir senede ne ettiğini hesaplayarak 
cevap verdim:
- Otuz altı lira eder!
- Sana bu otuz altı lirayı versem, ne yaparsın?
- Hiç!.. Almam ki...
- Neden almıyorsun?

- Otuz altı lira çok para...
Sonra biraz düşünerek ekledim:
- Neden aldın, diye sorarlar...
Tanımadığım yolcu, tekrar gülümseyerek:
- Aferin oğlum, dedi, böyle olmalı. Fakat, bu 
parayı yol gösterdiğin için veriyorum sana! 
Kimse bir şey demez!
Hâlâ benimle alay edildiğini sanıyordum. Otuz 
altı lirayı kabul etmeye bir şartla razı oldum. 
Yolda yemek için getirdiğim yarım okka kadar 
ceviz vardı:
- Bu cevizleri alırsan, ben de senin paranı 
alırım, dedim.
O, bana bir avuç para verdi, ben ona bir 
avuç ceviz verdim. Böylece, ödeşmiş olduk. 
Ayrılacağı sırada tekrar adımı sordu:
- Mustafa, dedim.
- Benimki de Mustafa, ama dedi, ‘yanında 
Kemali var’. Mustafa ile Kemal, bir araya gelirse 
ne olur?
Küçük kafamın içi, birdenbire karıştı. İlk defa 
olarak kendime:
- Sakın dedim, bu atlı; Mustafa Kemal Paşa 
olmasın?
Sonra etrafındakilerin ona karşı gösterdikleri 
saygılı hareketleri hatırlayarak; kararımı 
verdim:
- O’dur! O’dur!.. Gazi Paşa’dır!
Ama kendisine onu tanıdığımı belli etmedim. 
Giderken sordu:

- Beni, başka bir yerde görsen tanır mısın?
Başımı salladım:
- Tanımaz mıyım ya... Sen, Gazi Mustafa Kemal 
Paşa’sın.

Gazi Paşa, hastalıktan çelimsiz düşmüş, 
yalınayak vaziyetteki adaşını, onun bilgiç ve 
özgüveni yüksek halini unutmadı.
Harf inkılâbını yeni gerçekleştiren Gazi 
Paşa, halkın en kısa sürede okuma yazma 
öğrenmesi için başöğretmen olarak büyük 
çaba içerisindeydi. Kendisiyle birlikte 
devletin en üst yöneticilerinin yeni harfleri en 
kısa zamanda öğrenmesini sağladı. Okuma 
yazma seferberliğini, yurt sathına yaymak 
için çalışmalar başlattı. Her köyden, her 
kasabadan askerliğini çavuş olarak yapanları 
Ankara’da toplattı. Onlara toplu eğitimler 
verildi. Okuma yazmayı öğrenenler köylerine 
kasabalarına döndü, öğrendiklerini aktarmaya 
başladı. Böylesine bir seferberlik haliydi. Tam 
da o zamanlarda tanıştığı Çoban Mustafa 
için hemen emir verdi Gazi, bulup yanına 
getirilmesini istedi.  

Sonrasını yine Çoban Mustafa’dan dinleyelim:
Ertesi gün Yalova kaplıcalarına çağırdılar. 
Kapıdan içeri girince, hiç şaşalamadım. Hemen 
gidip elini öptüm:
- Mustafa, dedi. Seni çiftliğime kâhya 
yapacağım! İster misin?
Sordum:
- Kâhya ne demek?
- Çobanların en büyüğü odur.
O tekrar sordu:
- Kâhyalık işi için ayda dört lira versem yetişir mi?
- Siz bilirsiniz, dedim.
Gülümsedi.
- Hayır, Mustafa... Seni kâhya yapmayacağım, 
mektebe göndereceğim. Orada okuyup yazmayı 
öğreneceksin!
Sevindim:
- Mektebe gönderiniz!.. Bu, daha iyi, dedim.
Aradan yirmi dört saat geçmeden 
kendimi Şişli’deki Himaye-i Etfal (Çocuk) 
Hastanesi’nde bulmuştum. Bana, orada 
çok güzel bakıyorlardı. Dört ay içinde 
tanınamayacak kadar değiştim. Yüzümün 
sarılığı kayboldu, iştahım geldi.
Bir gece yarısı hiç unutmam, hastaneye gelmişti 
(21-22 Eylül). Doğruca benim yattığım odaya 
girdi. O’nu görünce şaşırmıştım. Ayağa kalkmak 
istedim. Atatürk eli ile engel oldu:
- Sen ayağa kalkmayı bırak da, buradan nasıl 
çıkacağını düşün, diye gülümsedi.

Sonra:
- Hani, dedi, ‘seninle pazarlığa girişmiştik, dört 
lira aylığa razı olmuştun! Şimdi ver bakalım 
hastane paralarını...
Küçüktüm, sığırtmaçtım. Ama şaka ettiğini 
anlamıştım:
- Sen, koskoca Gazi Paşa’sın. Elbette hastane 
parasını da verirsin, dedim.

Hastaneden çıktıktan sonra Atatürk, beni gene 
aratarak, Beşiktaş’ta “19’uncu İlk Mektep”e 
yazdırdı.
Gazi Paşa, adaşını himayesine aldı. Hayatını 
değiştirdi. Küçük yaşta geçirdiği sıtma 
hastalığının etkisindeki çocuğu, tedavi ettirdi. 
Okuma yazma öğrenmesi için okula gitmesini 
sağladı.
Okuma yazmayı kısa sürede öğrenen Çoban 
Mustafa, öğretmeniyle birlikte 19 Eylül 1930 
Cuma günü, Dolmabahçe Sarayı’na geldi. Gazi 
Paşa, Ankara’ya gitmek için saraydan çıktığında, 
onu ayağında rugan ayakkabısı, üzerinde okul 
kıyafetiyle karşıladı. Gazi, Mustafa’yı görünce 
mutlu oldu. “Okuma yazmayı öğrendin mi 
Mustafa?” diye sordu. “Öğrendim paşam” 
yanıtını alınca keyiflendi. Gazi Paşa’nın acelesi 
olduğunu gören Mustafa hüzünlendi, ağlamaklı 
oldu. Durumu fark eden Gazi, “Merak etme 
yine geleceğim” diyerek iskeledeki tekneye 
bindi, Haydarpaşa Garı’na hareket etti.
Gazi, tüm yurttaki çocukların hayatına 
dokunmak için gece gündüz çalışıyordu. 
Devlet işleri beklemezdi. Ankara’ya gitmesi 
gerekiyordu.

Çoban Mustafa, Atatürk’ün himayesinde 
tahsil hayatını sürdürdü. Atatürk’ün ölümünün 
ardından da yalnız kalmadı. Makbule Atadan, 
ağabeyinin emanetine sahip çıktı. Demir soyadını 
alan Mustafa Demir’i manevi oğlu olarak 
destekledi. Başarılı bir eğitim alan Mustafa, Gazi 
Paşa’sı gibi asker oldu. 1941 yılında Kara Harp 
Okulu’ndan 1941/B’li Tankçı Teğmen olarak çıktı. 
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldı.
Çeşitli askerlik şubelerinde görev aldıktan 
sonra 1960 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle 
binbaşı rütbesindeyken emekliye ayrıldı. 15 
Ocak 1987’de yaşamını yitirdi. Bütün hikayenin 
başladığı yerde, Yalova’da toprağa verildi.

Sığırtmaç Mustafa’nın hikayesi zaman içinde 
unutuldu. Oysa dönemin gazetelerinde 
Gazi Mustafa Kemal Paşa ile fotoğrafları 
manşetlerde yer aldı. Çoban Mustafa için şiirler 
bile yazıldı.

Mustafa Kemal’in elinden tuttuğu
Sığırtmaç Mustafa, Sığırtmaç Mustafa
Çiftlik ağasının dağda unuttuğu
Sığırtmaç Mustafa, Sığırtmaç Mustafa

Kırlarda güttüğün davarla, inekti
Yediğin bir parça kararmış ekmekti
Katığı kurtarmak, bu az mı emekti
Sığırtmaç Mustafa, Sığırtmaç Mustafa.

Yolunun üstüne Gazi’yi çıkaran
Talihin milletin talihi, ey çoban
Bak benzine kan geldi, dizine derman
Sığırtmaç Mustafa, Sığırtmaç Mustafa.

Küçücük zihnini, bu kim, diye yordun
Sonra anladın ki en Ulu’su yurdun
Gazi adaşınla diz dize oturdun
Sığırtmaç Mustafa, Sığırtmaç Mustafa.

Sen de medeni bir insan olacaksın
Sırasında aranıp sorulacaksın
Bilgi hamuruyla yoğrulacaksın
Sığırtmaç Mustafa, Sığırtmaç Mustafa.

Milletin tarihten silinmiş izi
Dağılan sürümüze baş olan Gazi
Senin gibi dağdan toplamıştı bizi
Bunu hiç unutma Sığırtmaç Mustafa.
                                                                                        

MEHMET SELAHATTİN

1- Yalova'da tanıyıp 
himayesine aldığı 
sığırtmaç Mustafa ile 
birlikte.(16 Eylül 1929)

2- Mustafa Kemal Atatürk 
Yalova'da tanıyıp 
himayesine aldığı 
Sığırtmaç Mustafa ve 
öğretmeni ile birlikte 
Dolmabahçe Sarayı'nın 
önünde. (19.09.1930)

1 2

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.



www.ibb.istanbul / 5756 / www.ibb.istanbul

MODERN ARAÇLAR METROBÜS MODERN ARAÇLAR METROBÜS 
HATTINA ÇOK YAKIŞACAKHATTINA ÇOK YAKIŞACAK Yazı: Osman Karabacak

Metrobüs hattını kullanan İstanbulluların heyecanla 
beklediği 160 yeni otobüsün 20’si teslim alındı. Kalan 
araçların mayıs ayı sonuna kadar İETT’ye teslim edileceğini 
açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yeni otobüslerle hattın 
kapasitesi artacak. Haziran ayında da İstanbul’un ilk elektrikli 
otobüslerini almak için ihaleye çıkacağız” dedi.

ULAŞIM

I
stanbul, Haziran 2019 sonrasında ilk yeni 
Metrobüs araçlarıyla tanışıyor. Kapasitesi daha 
yüksek ve daha konforlu olan yeni otobüsler hizmete 
girmeye hazır. İBB’nin bağlı kuruluşlarından 
İETT’nin Metrobüs hattında görev yapan 670 aracın 
yaş ortalaması 10’a yükseldi.

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.
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“METROBÜS FILOMUZDA 2 MILYON 
KILOMETREYI GEÇEN OTOBÜSLERIMIZ VAR. BU ZOR 
GÜNLERDE, ZOR ZAMANLARDA YATIRIMA DEVAM ETMENIN DE 
HEM ŞEHRIMIZ HEM ÜLKEMIZ ADINA GURURUNU YAŞIYORUZ.” 

Yoğun şikayetlere neden olan araçları 
yenilemek için İBB Meclisinden 90 milyon 
euroluk dış kaynak ile 300 yeni otobüs alımı 
için onay çıktı. Ancak, dış kredi için 2 yılı aşkın 
süredir Cumhurbaşkanlığından izin çıkmayınca, 
İETT öz kaynakları ile otobüs almak için 
harekete geçti. 5 Ağustos 2021 tarihinde yapılan 
ve canlı yayınlanan ihalenin sonucunda; 21 metre 
uzunluğunda 100 otobüs için Otokar firmasının 
teklifi, 25 metrelik 60 otobüs için de Akia 
firmasının teklifleri uygun görüldü.

İMAMOĞLU: “MÜJDELERİMİZ DEVAM EDECEK”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Metrobüs 
filosuna dahil olacak 100 yeni otobüsün 
üretildiği Sakarya’daki fabrikayı şubat ayında 
ziyaret etti ve test sürüşü yaptı. Ziyaretten 
birkaç hafta sonra, yeni ve modern Metrobüs 
araçlarının 20 adedi teslim alındı. Yeni 
otobüsler, 52 kilometrelik 44 istasyonlu hatta 
hizmet vermeye hazırlanıyor.
Oldukça yaşlı araçlardan oluşan 670 otobüslük 
Metrobüs filosunun yenilenmesi için uzun 
süredir Cumhurbaşkanlığından onay 
beklediklerini hatırlatan Başkan İmamoğlu: 
“Metrobüs filomuzda 2 milyon kilometreyi 
geçen otobüslerimiz var. Bu zor günlerde, 
zor zamanlarda yatırıma devam etmenin de 
hem şehrimiz hem ülkemiz adına gururunu 
yaşıyoruz. Umuyorum; daha güzel haberlerde, 
İstanbullulara daha güzel müjdeleri vermeye 
devam edeceğiz.”

Alınacak 21 metre 
uzunluğundaki Otokar 
otobüsler, 200 yolcu 
kapasiteli olacak. 
Mevcutta kullanılan 
araçlar 18,5 metre ve 
aynı anda 185 yolcu 
taşıyabiliyor.
25 metre uzunluğundaki 
60 yeni Akia otobüs ise 
280 yolcu kapasiteli. 
Şu an kullanılan Phileas 
marka otobüsler de 26 
metre ama 200 yolcu 
taşıyabiliyor. Yüzde 15’i 
peşin, kalanı 72 ay vade 
ile alınan yeni otobüslerin 
teslimatları, mayıs ayına 
kadar tamamlanacak.

Yolcu taşıma 
kapasitesi artıyor

İSTANBUL ELEKTRİKLİ OTOBÜS İLE TANIŞACAK
Haziran ayında 50 adet 12 metrelik elektrikli 
otobüs alımı için ihaleye çıkacaklarını da 
müjdeleyen İmamoğlu: “Daha çevreci bir kent 
oluşturmak adına İstanbul’u elektrikli araçlarla 
tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz. Alacağımız 
ilk 50 elektrikli aracı, güzergah ve yolcu analizi 
yapılarak en verimli hatlarda kullanacağız” dedi.
Özellikle binlerce tarihi esere ve dokuya ev 
sahipliği yapan Tarihi Yarımada’daki karbon 
salınımının azaltılması adına bu yatırımı 
çok önemsediklerini vurgulayan İmamoğlu, 
“Elektrikli otobüslerle yolcularımıza daha 
konforlu ve çevre dostu bir ulaşım imkanı 
sunacağız. 2022 yılında filomuza katılacak 
yeni araçlar ile birlikte filo yaşımızı Metrobüs 
hattında 11’den 9’a, otobüs filosunda ise 10’dan 
9’a indireceğiz” diye konuştu.

ULAŞIM

Otokar marka 
araçlar, 
Sakarya'daki 
fabrikada 
üretiliyor.

Otokar marka 
aracın genel 
görünümü.

Akia marka araracın iç görünümü.
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HİZMET

İSTANBUL’UN İŞGÜCÜ RÖNTGENİ ÇEKİLDİİSTANBUL’UN İŞGÜCÜ RÖNTGENİ ÇEKİLDİ

Yazı: Sümeyra Kırca

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sahada 10 bin kişiyle görüşerek işgücü piyasasının nabzını tuttu. ‘İstanbul İşgücü 
Piyasası’ raporunun sonuçları, işsizliğin boyutlarını gözler önüne seriyor. İBB, işsizlikle mücadele kapsamında kurduğu 
Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığı ile özel sektörde 40 bin kişiye iş buldu.

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
iştiraklerinden İSPER, Bölgesel İstihdam 
Ofisleri (BİO), İstanbul Planlama Ajansı 
(İPA) ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik 
ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi 
(BETAM) iş birliği ile hazırlanan “İstanbul 

İşgücü Piyasası: Yapısal Özellikler ve Sorunlar” 
araştırma raporu kamuoyu ile paylaşıldı. 
Verilere göre; İstanbul’daki işsizlik oranı 2020 
yılında yüzde 14,7’ye yükseldi. İPA’nın, sahada 
10 bin 83 kişiyle birebir görüşerek yaptığı 
araştırmaya göre; 2021’de uzun süreli işsizlerin 
toplam işsizler içindeki payı yüzde 43 olarak 
kayıtlara geçti.

İŞSİZLERDEKİ ARTIŞ ENDİŞE VERİYOR
Araştırmaya göre, kadın yükseköğretim 
mezunu işsizlerin toplam işsizler içindeki payı 
yüzde 42,8 olurken erkeklerde bu oran yüzde 
20,7 olarak gerçekleşti. İstanbul’da genç işsizlik 

• BETAM ve İstanbul Planlama Ajansı tarafından gerçekleştirilen araştırmaya 
göre; 2021 yılında İstanbul’da yaklaşık 12 milyon 200 bin çalışabilir nüfus var. 
Bu rakamın yaklaşık 5 milyon 930 bininin lise altı, 3 milyon 150 bininin lise ve 3 
milyon 120 bininin de yükseköğretim düzeyinde olduğu tahmin ediliyor.
• İstanbul’da ortalama eğitim süresi yaklaşık 11 yıla ulaştı.
• İstanbul’da çalışabilir nüfusun yüzde 25,6’sı yükseköğretim mezunu; yüzde 
25,9’u lise mezunu; yüzde 48,6’sı lise altı eğitim mezunu.
• 15-29 yaş kuşağında yüksek eğitimlilerin payı kadınlarda yüzde 46,3; 
erkeklerde yüzde 36,5. Yüksek eğitimde; genç nüfusta kadınlar, erkekleri açık 
ara geride bıraktı.
• Eğitimli kadın işsizlerde artış ise oldukça endişe verici oldu. Kadın 
yükseköğrenim diplomalı işsizlerin toplam işsizler içindeki payı kadınlarda yüzde 
42,8’e, erkeklerde yüzde 20,7’ye yükseldi. 
• Yüksek eğitimde genç nüfusta kadınlar erkekleri açık ara geride bıraktı. Genç 
kadınlar erkeklere kıyasla daha eğitimli ama aynı zamanda, yukarıda gösterildiği 
gibi, işsiz olma ihtimalleri daha yüksek oldu.
• İstanbul’da genç işsizlik oranı yükseldi. Erkeklerde yüzde 
22,8’e, kadınlarda ise yüzde 29,9’a ulaştı.
• İşgücü arzı ile talebi arasında var olan uyumsuzluk, bir yandan istihdam artışını 

frenlerken diğer yandan da işsizliği katılaştırmakta.
• İstanbul’da çalışanların yüzde 17,8’i işinden memnun değil. 
İşten memnuniyetsizlik erkeklerde yüzde 19,1; kadınlarda ise yüzde 14,5.
• İşten memnuniyetsizliğin en yaygın nedeni gelir düşüklüğü, oran ise 
yüzde 63,4.
• Araştırma; İstanbul’da iş arayanların büyük çoğunluğunun (yüzde 71,5) teklif 
edilen bir işi kabul etmek için olmazsa olmaz koşullara sahip olduğunu 
göstermektedir. En sık rastlanan koşul (yüzde 55,2) sigortalı olmaktır. Sırasıyla 
eve yakın olma (yüzde 41,3), tam zamanlı iş (yüzde 30,5), yol/yemek gibi haklar 
(yüzde 30,2) ve eğitimi alınan mesleğe uygun bir iş olması (yüzde 15,2) koşulları 
gelmektedir.
• İstanbul’da kadın işgücünün yüzde 46’sı iş ararken eve yakın olması koşulunu 
önemli görüyor.
• İstanbul’da işini kaybedenlerin yüzde 68’i işsizlik ödeneğinden mahrum kalıyor. 
İşsizlerin ise sadece yüzde 6,5’i işsizlik ödeneğinden yararlanabiliyor.
• 2021’de SGK kaydı olmadan çalışan sayısının 950 bin civarında olduğu 
tahmin ediliyor. Bunların sadece 22 bini, yani yüzde 2,3 oranı kayıtlı bir iş arıyor.
• Pandemi nedeniyle konaklama ve lokanta faaliyetlerinde işsizlik oranının yüzde 
21,7 olduğu tahmin ediliyor.

RAPORDA ÖNE ÇIKAN VERİLER

oranı da yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 
22,8 olurken; kadınlarda ise yüzde 30’a dayandı. 
İşgücüne katılım oranı bir yıl içinde erkeklerde 
yüzde 77,1’den yüzde 71,9’a gerilerken; 
kadınlarda bu oran yüzde 37,6’dan yüzde 33,6’a 
geriledi. İstanbul’da istihdam oranları 2018’de 
erkeklerde yüzde 68,6 iken 2020’de bu oran 
yüzde 62’ye geriledi. Aynı dönemde kadınlarda 
ise bu oran yüzde 33’ten yüzde 28'e geriledi.

200 BİN KADIN İŞSİZ KALDI
Rapor hakkında bilgi veren İSPER Genel 
Müdürü Banu Saraçlar, 2018 itibarıyla 

yaşanan sancılı yıllarda istihdamda ciddi 
kayıplar olduğuna işaret ediyor. Özellikle kadın 
istihdamının bu durumdan çok etkilendiğine 
dikkat çeken Banu Saraçlar, “İstanbul’da 
yaklaşık 200 bin kadın işgücü kaybı yaşandı. 
Kadınların çalışma hayatına katılımları 
açısından 5 yıl geriye gidildi” diyor.
İstanbul’da kadın istihdam oranı yüzde 28 
ile yüzde 62 olan erkek istihdam oranının 
yarısından daha az, ayrıca ücret konusunda 
da büyük bir adaletsizlik var. Banu Saraçlar 
bu konuyla ilgili de “Kadın çalışan ve kadın 
beklenti ücretleri de erkeklerin yüzde 16 
gerisinde” diyor.

40 BİN KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ
İBB İnsan Kaynakları ve Organizasyon 
Yönetiminden Sorumlu Başkan Danışmanı 
Yiğit Oğuz Duman da İstanbul’da işsizlikle 
mücadele etmek için Bölgesel İstihdam 
Ofislerini hayata geçirdiklerini vurguluyor. 

Bu birim aracılığı ile İBB’nin, özel sektörde 
40 bin kişiyi işe yerleştirdiğini belirten Yiğit 
Oğuz Duman, “Aynı zamanda kadın istihdamını 
artırmak için İBB olarak kadınlar için otobüs 
şoförü, itfaiyeci, otoparkçı, makinist gibi 
ezber bozan mesleklerde istihdam sağladık. 
Kreşler açıyoruz, çocuklarını güvenli ve uygun 
koşullarda kreşlerimize bırakan anneleri 
istihdama kazandırıyoruz” diyor.

1. Bahçeşehir Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Beşkese
2. Prof. Dr. Seyfettin Gürsel 
Bahçeşehir Üniversitesi 
Ekonomik Araştırmalar Merkezi 
(BETAM) Direktörü
3. BETAM Direktör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ozan Bakış

1. İBB İnsan Kaynakları 
ve Organizasyon 
Yönetiminden 
Sorumlu Başkan 
Danışmanı Yiğit 
Oğuz Duman
2. İSPER Genel 
Müdürü Banu Saraçlar

1 2

1 2 3

4 5 6

4. İstanbul'daki 
istihdam verileri 
kamuoyuyla 
paylaşıldı.
5. Sabancı 
Üniversitesi 
Ekonomi 
Profesörü Alpay 
Filistekin 
6. İPA Danışmanı 
Prof. Dr. Murat Şeker



RESTORASYON

Boğaz’ın en dar yerinde karşılıklı iki kule birbirini selamlarken İstanbul’un da deniz geçişini gözlüyor. Şehrin tarihi anıtları, tanık olduğu 
hatıraları ve yığma taşlarına gömülü nice hikayeleriyle öylece duruyor. Sessiz sedasız önünden geçenleri selamlıyor. Bahar geldi mi 
erguvanlar etrafını sarıyor. Rumeli ve Anadolu Hisarları, İBB Miras çalışmalarıyla sessizliğini bozuyor. İstanbullularla buluşuyor, görmeye 
gelenlerin dokunduğu taşlarında anıları, hatıraları ziyaretçilere bulaştırıyor. ‘İstanbul Hisarlar Müzesi’ne dönüşüyor.

ANADOLU HİSARI ANADOLU HİSARI 
YENİ KÜLTÜR VE SANAT ALANIYENİ KÜLTÜR VE SANAT ALANI

Yazı: Nilay Soysaldı

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.
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RESTORASYON

yapı olmuş. Tarihi kaynaklarda ‘Güzelcehisar’, 
‘Gözlücehisar’ ismiyle anılan; Fatih Sultan 
Mehmed döneminde ise ‘Yenicehisar’ ismiyle 
de bilinen Anadolu Hisarı, büyük fetihle 
birlikte 1453 yılında belki de asli görevini 
gerçekleştirmiş oldu.

HAPİSHANEDEN HARABEYE
Fethin önemli tanığı Hisar, bir dönem 
hapishane olarak da kullanılmış. 1830 yılına 
dek sağlamlığını korumuş olsa da zaman içinde 
çevresindeki değişimden de etkilenmiş. Bölgenin 
yaşam alanına dönüşmesi ile beraber içinden 
cadde geçer olmuş. Sonraları tamirler görmüşse 
de özgün dokusu bozulmuş, İstanbul’un kader 
ortağı olmuş. Yıpranmış, unutulmuş. Harap 
olmuş haliyle bile koruduğu güzelliğine bakıp 
geçilmiş…

İSTANBUL HİSARLAR MÜZESİ
Rumeli ve Anadolu Hisarları, şehrin 
modernleşmesiyle betonlaşan kaderine ortaklık 
eden siluetinin vazgeçilmez parçaları. Bugün, 
İBB Miras ekiplerince restore ediliyor ve 
çalışmalar sırasında da gezilerek her aşaması 
kentli ile paylaşılıyor. Vaktiyle fethi müjdeleyen 

İ
stanbul Boğazı’nın yaklaşık 
780 metre genişliğindeki en dar yeri kabul 
edilen bölgenin bir ucu Rumeli, karşısı 
Anadolu Hisarı. 1390 yılında Yıldırım 
Bayezid’in, Karadeniz’den gelebilecek bir 
tehdidi önlemek için yaptırdığı Anadolu 

Hisarı, Göksu Deresi’nin de kontrol altına 
alınabilmesini sağlamış. Bulunduğu bölge 
öylesi güzellikte ki Hisar’a, ‘Güzelce Hisar’ 
adını vermiş. Bugün bile etrafında her ne olursa 
olsun, güzelliğinden bir şey eksilmemiş. Ne 
var ki uzun yıllardır harap ve unutulmuş halde 
bırakılan Hisar; dışarıdan görülüp geçiliyor, ne 
tarihine dokunuluyor ne de gezilip görülüyordu. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür 
Varlıkları’na bağlı İBB Miras, şehrin tarihi 
ruhunu adım adım ayağa kaldırırken, 632 yıllık 
Hisarı da unutmadı. 1990 yılından bugüne ayak 
basılmamış Anadolu Hisarı’nın restorasyonuna 
başladı. Çalışmalar devam ederken, açık şantiye 
gezilerine de devam ediliyor. Güzelce Hisar, 
yakında İstanbullunun yeni müze, etkinlik ve 
sergi alanı olacak. Zamanında pek çok savaş 
ve acı ile bir o kadar da güzelliğe şahit olmuş 
yapıdan, Boğaz’a hoş anılar yayılacak.

BÜYÜK FETHİN TAARRUZ KALESİ
Yıldırım Bayezid’in savunma ve gözlem 
amacı ile yaptırdığı Anadolu Hisarı, 1452 
yılına gelindiğinde Fatih Sultan Mehmet 
tarafından köşeleri burçlu bir şekilde çevrilerek 
‘Hisarpeçe’ halini almış. Önemli bir taarruz 
kalesine dönüşmüş. İstanbul’un Fethi’ne 
giden yolda konumu ve işleviyle simge bir 

yapılar, yakında ‘İstanbul Hisarlar Müzesi’ 
adıyla tarihi değerini, güzelliklerini ve yıllar var 
görülmemiş Boğaz manzarasını ziyaretçilerle 
paylaşmaya hazırlanıyor.

ÖNLEYİCİ KORUMA
İstanbul’un yeni kültür alanına dönüşecek tarihi 
yapının restorasyonu da incelikle sürüyor. Tüm 
süreci meraklılarla paylaşan İBB Miras ekibi, 
şu an aktif 35’e yakın restorasyona da devam 
ediyor. Anadolu Hisarı çalışmalarını yerinde 
basınla paylaşan Kültür Varlıkları Daire Başkanı 
Oktay Özel, “çalışmaların, kamuya unutulan 
önemli bir olguyu da hatırlattığını” söyledi. İBB 
Miras vurgusunda liyakat, ihalesiz kamu eliyle 
çalışma bulunduğunu belirten Özel, hedeflerinin 
kamu bütçesiyle yıllardır atıl duran tarihi yapıların, 
restorasyonunun ardından düzenli olarak 
bakımlarını da gerçekleştirebilmek olduğunu 
aktardı. Özel, tarihi yapılarda önleyici korumanın 
hayati öneminin olduğunu ve İBB Miras’ın tam da 
bu kavramdan doğduğunu belirtti.

HARABE ESTETİĞİ
İBB Miras, yürütülen tüm çalışmalarda harabe 
estetiğinin korunmasına da büyük önem 

veriyor. Bu konuda hassasiyet gösterdiklerini 
belirten Oktay Özel, “amacımız, restorasyon 
çalışmalarında yapılan keyif kaçırıcı genel 
hataya düşmemek” diyor. Yeni taşlarla yapılan 
ve tarihi dokusunun üzerini suni bir deri 
gibi örten kötü restorasyon çalışmalarından 
duyulan rahatsızlık malum. Özel, gerekli 
görüldüğünde kendi çalışma alanı dışında kalan 
uygulamalara dahi İBB’nin Koruma Uygulama 
ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB) kanalıyla 
müdahalelerde bulunduklarını söyledi.

HAZİRANDA HALKA AÇILACAK
“Rumeli Hisarı’na 1950, Anadolu Hisar’na ise 
1930 yıllarından bugüne tarihinin en kapsamlı 
restorasyon çalışmasını yapıyoruz” diyen 
Özel, İstanbul’un Fethi’ne tanıklık etmiş iki 
önemli eseri gelecek nesillere aktarmaktan 
mutluluk duyduklarını paylaştı. Boğaz’ın bu iki 
güzel bekçisini geleceğe ve İstanbul’u ziyarete 
gelenlere sağlıkla taşımanın önemli görevleri 
olduğunu bilen Özel, 1990 yılından beri kapalı 
olan Anadolu Hisarı’nın, haziranda halka 
açılacağı haberini verdi.

İSTANBUL’A YENİ KÜLTÜR ALANI
Dünyanın iki kıtasının en yakın iki kıyısında 
konumlanmış Hisarlar, özenle devam eden 
çalışmalar tamamlandıktan sonra İstanbul’un 
yeni müze, kültür ve sergi alanı olacak. Boğaz’ın 
eşsiz manzarasına müzik ve sanat karışacak.

2000’LERİN BAŞINDA KORUMA KURULU’NDAN ONAY ALAN, 2000’LERİN BAŞINDA KORUMA KURULU’NDAN ONAY ALAN, 
ANCAK UYGULANMAYAN RESTORASYON PROJESİ, İBB ANCAK UYGULANMAYAN RESTORASYON PROJESİ, İBB 
YÖNETİMİ TARAFINDAN 2021 YILINDA BAŞLATILDIYÖNETİMİ TARAFINDAN 2021 YILINDA BAŞLATILDI

ANADOLU ANADOLU 
HİSARI’NIN HİSARI’NIN 
HEMEN YANINDA HEMEN YANINDA 
BULUNAN İBB BULUNAN İBB 
BÜNYESİNDEKİ BÜNYESİNDEKİ 
NAMAZGÂH DA NAMAZGÂH DA 
ÇALIŞMA ÇALIŞMA 
KAPSAMINDA KAPSAMINDA 
YENİLENİYORYENİLENİYOR

ÇALIŞMA ALANI, AÇIK RESTORASYON ÇALIŞMA ALANI, AÇIK RESTORASYON 
YAKLAŞIMI İLE İSTANBULLULARIN YAKLAŞIMI İLE İSTANBULLULARIN 
ZİYARETİNE AÇIK. ANADOLU HİSARI, ZİYARETİNE AÇIK. ANADOLU HİSARI, 
EYLÜL 2021’DE BAŞLAYAN EYLÜL 2021’DE BAŞLAYAN 
GEZİLERLE YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ GEZİLERLE YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ 
TARAFINDAN GÖRÜLDÜTARAFINDAN GÖRÜLDÜ

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.
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İNSAN HİKAYESİ

KANSERE YAKALANDIĞINI BİLMEDEN 
DÜNYA VE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Yazı: Ahmet Olcay Ergin Fotoğraf: Cem Türkel

Öğretmen Gülşah Kıyak... Onun hikayesine azmin zaferi diyebiliriz. Hem Milli hem de İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü (İBBSK) oyuncusu. 
Wushu ve Kick Boks müsabakalarında ülkemizi ve Wushu branşında da İBB’yi temsil ediyor. Milli Sporcumuz, 2019 yılında kemik kanserine 
yakalandığından habersiz “D"Kick Boks Dünya Şampiyonu"” oldu. Ardından hastalığı sebebiyle ameliyata girdi, narkoz etkisinden çıktığında 
onu ilk arayansa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ydu.

T
ürkiye içinde 20 şampiyonluğu, 
Avrupa şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği 
ve üçüncülüğü, dünya birinciliği ve 
üçüncülüğü gibi büyük başarıları 32 
yıllık hayatına sığdıran Gülşah Kıyak, 
sadece rakiplerini değil yakalandığı zorlu 

hastalığı da yenmeyi başardı. Gelin, Gülşah 
Kıyak’ın hayat hikayesini hep birlikte kendi 
ağzından dinleyelim. “Gülşah Kıyak ben. 32 
yaşındayım, Ankara'da doğdum ama 22 yıldır 
İstanbul’dayım. Bursa Uludağ Üniversitesi 
mezunuyum. 9 yıldır da bir Anadolu Lisesinde 
beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum.

BRUCE LEE HAYRANLIĞI İLE BAŞLAYAN SERÜVEN
“Wushu’ya, 2000 yılında başladım. Bruce 
Lee hayranlığı ve sevdiklerimi koruma 
içgüdüsü çok fazlaydı bende. Ne kadar güçlü 
olursam, kendimi ve sevdiklerimi o kadar 
korurum düşüncesi zihnime yerleşti. Bunlar 
da spora başlamama vesile oldu. Çocukken 
de şampiyonluk yaşama, bayrağımızı 
dalgalandırma ruhu hep vardı içimde.”

12 YILDA 9 DERECE İLE BÜYÜK BAŞARI
Milli Sporcu sırasıyla; 2007 yılında Polonya’da 
Gençler Wushu Avrupa Şampiyonası ikinciliği, 
yine aynı ülkede 2008 yılında Gençler Wushu 
Avrupa Şampiyonası birinciliği, aynı yıl 
‘Avrupa’nın En İyi Sporcusu Ödülü’, 2009 
yılında Kanada’da Wushu Dünya Şampiyonası 
üçüncülüğü, aynı yıl Çin’de düzenlenen 
Wushu Dünya Şampiyonası üçüncülüğü, 
2010 yılında Çin’de Spor Oyunları Wushu 

SPORA DEVAM EDEMEYECEĞİ SÖYLENDİ
“Sonrasında ameliyat oldum. Doktor, spora 
devam edemeyeceğimi söyledi. Ben de bunu 
kabul etmek durumunda kaldım. En azından 
dünya şampiyonu oldum, jübilemi yaptım, öyle 
bıraktım diye kendimi rahatlatmaya çalıştım. 
Ama sporcu için böyle olmuyor. Kendi isteği 
dışında bırakmak zorunda kalmak farklı bir 
durum; çünkü, operasyon geçirdiğim bölgeye 
alabileceğim bir darbenin iç organlarıma dahi 
çok büyük bir tehlike yaratabileceği söylendi. 
O süreçte her ay sürekli kontrollere gittim. Bir 
seneye yakın bu böyle sürdü.”

ikinciliği, 2014 yılında Slovenya’da Kick Boks 
Avrupa Şampiyonası ikinciliği, 2018 yılında 
Macaristan’da Kick Boks Avrupa Şampiyonası 
ikinciliği ve 2019’da Türkiye Kick Boks Avrupa 
Şampiyonası birinciliği yaşadı.
 
ZORLU SÜREÇTE GELEN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
“Kick Boks Dünya Şampiyonası için Antalya’da 
düzenlenen Milli kampa katıldım 2019 yılında. 
Kampta kasık ağrısı başladı antrenmana 
çıkamıyordum, çok ağrım vardı. Hastaneye 
gittik, idrar yolu iltihabı ya da kas ağrısı olabilir 
dediler. Tam teşhis koyulmadı. İlaç verildi, 
iğne yapıldı, birkaç güne toparlayınca ciddi 
bir şey olmadığını düşündüm. Antrenmanlara 
devam ettim. Şampiyonaya bir hafta kalmışken 
bırakmak da olmazdı. Turnuva Türkiye’deydi. 
Ev sahibi olunca daha zor, büyük bir baskı 
hissediyor insan. Ağrı çeke çeke şampiyonaya 
gittim. Maçlara odaklandığım için bir şekilde 
ağrılarımı unuttum ve Dünya Şampiyonu 
oldum. Rakibim 10 yıldır yenilmeyen İtalyan bir 
sporcuydu. Hatta finalde karşılaştığım kişiyle 
önceki sene Macaristan’da Avrupa Şampiyonası 
finalinde karşılaşmıştım. Kırık kolla mücadele 
etmiş Avrupa ikincisi olmuştum.”

BİR ŞAMPİYONLUK DA TÜRKİYE’DE YAŞADI
“Kulüpteki fizyoterapistlerim dinlenmem 
gerektiğini söyledi. Çünkü, ağrılarım gittikçe 
artıyordu. Doktorlarım ağrılarımı anlamak için 
durmam gerektiğini, zorlanmaya dayalı olup 
olmadığını anlamaya çalıştıklarını iletti. Ancak, 
2020’deki Türkiye Turnuvası da ocak ayında 
başlıyordu. Bir hafta dinlenmeden hemen 
antrenmanlara başladım. Ocak ayında Türkiye 
Şampiyonu oldum.”

TEŞHİSİN KONMASI
“Mart ayında ise pandemi başladı. İdman 
yapmıyordum, ağrılarım gittikçe artıyordu. 

Nisan ayında ağırlarım daha da artınca 
durumumu kulübe ilettim. MR çekelim dediler. 
MR sonucu kasık bölgesinde tümör olduğu 
ortaya çıktı. Biyopsi yapıldı ve 2. derece kemik 
kanseri teşhisi kondu. Ne çok geç kalınmış 
ne de çok erken, kötünün iyisi gibi gördü 
doktor. Kasık bölgesindeki kemiğim tamamen 
alınacaktı. Biyopsi yapılırken orası temizlendi. 
Yayılma ihtimaline karşılık o bölgenin tamamen 
alınmasının daha doğru olduğu söylendi. Bu 
aşama tabii kolay olmuyor psikolojik yönden 
çok zor. İstanbul’da yalnızım. Bir hafta, on gün 
kadar kimseye söyleyemedim. Anneme, ‘dizimde 
ağrı var istersen gel, ufak bir operasyon olacak’ 
dedim. İnanmamış ‘gelmeyeceğim öyleyse’ dedi 
ama akşama evdeydi. Bir şeylerin kötü gittiğini 
hissetti sanırım.”

Gülşah Kıyak'ın 
kazandığı 
madalyalar.

Gülşah Kıyak 
Cebeci Spor Kompleksi'nde 

idmanlarını sürdürüyor.
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20.00

NİSAN01

ECE GÖKSU 
CRR CAZ
ORKESTRASI
Nail Yavuzoğlu şef
Ece Göksu vokal

Bahar Konseri

İBB KENT 
ORKESTRASI

M. Üstüner Büyükgönenç şef 
Solistler: Oya Şar, Sinem Akkaya, 
Berna Çiçeksever, M. Bülent Tekakpınar

"Unutulmaz Aranjmanlar"

21.00

NİSAN05
ÜCRETSİZ

GEVEZE PİYANİST 
"BACH’IN BİLMECESİ"

Emir Gamsız  geveze piyanist, yazar 
Ege Maltepe yazar, yönetmen, oyuncu
Nalan Alaca çizer (animasyon) 
Ali Pınar, Evren Erbatur, İpek Özkuyumcu oyuncular

11.30

NİSAN10

21.00

NİSAN14

ALBRECHT MAYER
SELİM AYKAL 
DEUTSCHE OPER
BERLIN
Baroque Ensemble
Albrecht Maye obua Berlin Filarmoni Orkestrası Solo Obuacısı 
Selim Aykal fagot Berlin Alman Devlet Opera Orkestrası Solo Fagotçusu 
Daniel Draganov başkemancı, şef

17.00

NİSAN16
ÜCRETSİZ

FUAYE KONSERİ

DUO LAMENTE
BAROK 
SARAYLARDA 
GEZİNTİ
Kaan Buldular kontrtenor 
Hande Cangökçe archlute

21.00

NİSAN20

GEDİK 
FİLARMONİ 
ORKESTRASI
Can Okan şef Murat Erginol başkemancı
Ufuk Soygürbüz obua Buğra Kutbay üflemeli çalgılar

Nefesin Döngüsü

19.00

NİSAN23

ÇOCUK BAYRAMI 
VE ULUSAL 
EGEMENLİK KONSERİ
Murat Cem Orhan şef
Arya Su Gülenç, Can Saraç piyano
Doğa Rutkay anlatıcı Başar Başaran hikaye

CRR Senfoni Orkestrası

21.00

NİSAN30

ANADOLU’NUN 
KAYIP 
ŞARKILARI 
Alp Ersönmez basgitar, bilgisayar, klavye
Sarp Maden gitar İzzet Kızıl perküsyon
Serhat Ersöz klavye Volkan Öktem davul
Burak Dursun trombon

21.00

NİSAN02

BÜLENT EVCİL 
CRR SENFONİ
ORKESTRASI
Murat Cem Orhan şef Bülent Evcil flüt

Türk Bestecilerin Flüt Solistli 
Orkestra Eserleri Kayıt Konseri

Ekrem Zeki Ün - Turgay Erdener - Kamran İnce

21.00

NİSAN06

Derya Türkan istanbul kemençesi 
Atilla Aldemir  keman & viyola
Eric Van Der Westen kontrbas 
Çağrı Sertel  piyano

MINSTREL'S ERA 
OZANLARIN
DÖNEMİ

21.00

NİSAN10

İSTANBUL 
ODA 
ORKESTRASI
Rengim Gökmen şef
Beste Gürkey vurmalı çalgılar

OTTO BAROK
"Müziğin Esrarengiz Yolculuğu"

Orhan Avcı şef & keman/çello 
Yılmaz Karaman bariton 
Aslıhan Gazioğlu viyola 
Buse Çalış soprano
Şevval Yıldırım çello 
Güney Can perküsyon

17.00

NİSAN13
ÜCRETSİZ

FUAYE KONSERİ

SHAKESPEARE 
VE MÜZİK

Linet Şaul soprano
Diego Leveric archlute
Bülent Oral viola da gamba
Ayşe Lebriz Berkem 
tiyatro performans

17.00

NİSAN15
ÜCRETSİZ

FUAYE KONSERİ

21.00

NİSAN16

DARMSTADT 
BAROK 
SOLİSTLERİ
Ethem Emre Tamer, Damaris Heide-Jensen 1. keman
Antje Reichert, Eva Barsch 2. keman Tamara Stajner viyola
Angela Elsässer viyolonsel Johannes Knirsch kontrabas 
Hans Höfele fagot Andreas Wagner çembalo

SÛFİ 
NAĞMELER
Ender Doğan solist
Yunus Balcıoğlu kasidehan Burak Malçok ney
Sercan Halili kemençe Serkan Halili kanun 
Enver Mete Aslan ud Özgür Özgüler viyolonsel

Ramazan Konseri

21.00

NİSAN21

Batuğhan Uzgören şef
Cana Gürmen piyano

CANA GÜRMEN 
CRR GENÇ ODA
ORKESTRASI

21.00

NİSAN24

BARIŞ 
ORMANI
Çocuk Operası
Evrim Demirel müzik
Nazlı Zeynep Ergüven libretto 
Barış Meydan rejisör

11.30

NİSAN03

21.00

NİSAN08

Dean Brown elektrik gitar  
Victor Wooten elektrik bas
Dennis Chambers davul  
Bob Franceschini saksafon

DEAN BROWN 
VICTOR WOOTEN 
DENNIS CHAMBERS 
BOB FRANCESCHINI

21.00

NİSAN12

CRR TÜRK MÜZİĞİ 
TOPLULUĞU
Fasıl ve Şarkılar 
Ramazan Özel Konseri
Hakan Talu şef - tanbur 
Münip Utandı misafir solist
Solistler: Merve Utandı Kalkan Leyla Ertem, 
Selin Yücesoy, İrem Şamlı, Esra İpekçioğlu, 
Sait Berker Seymenoğlu, Alican Aygün, 
Murat Avşar, Yaşar Binici

21.00

NİSAN13

ACCADEMIA 
BIZANTINA
Antonio Vivaldi (1678-1741) 

LES 
ESSENCES
Önder Baloğlu şef & solist

21.00

NİSAN15

Kahvenin Avrupa Yolculuğu Türkenschlach

21.00

NİSAN18

SPELLBOUND 
DANCE COMPANY

Mauro Astolfi koreograf
Antonio Vivaldi müzik
Marco Policastro ışık tasarımcısı ve set konsepti 
Mélanie Planchard kostüm
Alessandra Chirulli koreograf yardımcısı

"Vivaldiana"

21.00

NİSAN22

INSPECTOR
GADJE BALKAN 
BRASS
İsmail Lumanovski klarnet

21.0021.00

NİSAN28-29

BATSHEVA 
ENSEMBLE
Ohad Naharin koreografi

Decadance#21

Photo: Ascaf
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İNSAN HİKAYESİ

GÖZÜMÜ EKREM İMAMOĞLU’NDAN 
GELEN TELEFONLA AÇTIM
“İBB, bu süreçte hep yanımdaydı. Maddi 
manevi her türlü desteği sağladı. Ameliyattan 
çıktım, narkozun etkisi geçti. Gözlerimi, 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan gelen 
telefonla açtım. Çok şaşırdım ve çok da mutlu 
oldum. Sayın Başkanımız telefonda her zaman 
yanımda olduğunu, iyileşeceğime inandığını 
söyledi. Başkanımızın, ister İBB sporcusu 
olsun, ister başka; herkesin yanında olduğunu 
biliyorum. Başkan’ın araması kendime olan 
güvenimi artırdı. Bu benim için çok kıymetliydi. 
Öğrencilerime de değinmek istiyorum. Onlar 
da bu süreçte hep yanımda oldular. Ameliyat 
zamanı hastane köşelerinde beklediler. Beni 
mutlu etmek için her şeyi yaptılar. Şu an 
röportajı yaptığımız gün kar tatili. Ben, tatil 
olunca sevinemiyorum, üzülüyorum. Mesleğimi 
hiçbir zaman iş olarak görmedim. Okul benim 
adeta evim gibi.”

  
SADECE HASTALIĞI DEĞİL RAKİPLERİNİ DE YENDİ
“Spora dönebileceğimi öğrendikten bir 
ay sonra Antalya 2022 Türkiye Wushu 
Şampiyonası’nda maçım vardı. Burada İBBSK 
takımı olarak arkadaşlarımla karşılaşmaya 
çıktım. Yıllardır 60 kiloda dövüşüyordum, 15 
kilo aldım. Bir ayda 15 kilo vermek çok zor, 
ben 10 kilo verebildim. Hiç kilo vermeden 
de gidebilirdim ama ben kendimi ispatlamak 
istedim, artık buradayım demek istedim. Her 
şeyi göze alarak gittim, ilk turda elenebilirdim; 
ameliyatlı bölgeye darbe alabilir, yine kötü 
olabilir, hastanelik olabilirdim. İlk maç benim 
için çok çok zordu. Heyecandan elim ayağım 
titriyordu, spora yeni başlamış gibiydim ki ben 
hiç stres yapan, heyecanlanan biri değilim. 
Yakınlarım hastalık durumumu bilmediği için 
heyecanlanmama şaşırdılar. Dizimde de bir 
sakatlık vardı o yüzden spora ara verdiğimi 
düşünüyorlardı, normal karşılıyorlardı. 
Kimseye belli etmemeye çalışıyordum. 
Müsabaka başladığında başta heyecandan 
dövüşemedim, neyse ki sonu güzel oldu. Orada 
da şampiyonluk kazandım.”

“Wushu’da ‘dünya 
şampiyonluğu’ istiyorum. 
Bunu, yarım kalan bir 
hayal olarak görüyorum. 
Kick Boks’ta dünya 
şampiyonluğum var. 
Wushu’da da olsun 
istiyorum. Kick Boks’ta 
da yeniden bir dünya 
şampiyonluğu yaşamak 
hedeflerim arasında. 
11-15 Mayıs tarihlerinde 
Bulgaristan’da Avrupa 
Şampiyonası var. 
Burada da hedefim 
zirvede yer almak.”

Hedef: Wushu’da da 
dünya şampiyonluğu

Muhabirimiz Ahmet Olcay Ergin Gülşah 
Kıyak'ın idmanına eşlik etti.

DOKTORLARDAN GİZLİ İDMAN
“Bir sene sonra kontrole 6 ayda bir gitmeye 
başladım. Kendimi daha iyi hissediyordum. İlk 
zamanlar yürümemde bile sıkıntı vardı, hayliyle 
koşamıyordum da. Antrenman yapamadığım 
için diğer bölgedeki kaslarım da zayıfladı. 
Kendimi iyi hissetmek için doktorlarımdan 
habersiz ufak ufak idman yapmaya başladım. 
Ameliyatımdaki ortopedistimle beraber 
çalışmalarıma devam ettim. Kendimi çok iyi 
hissediyordum. Yaklaşık 3 ay önce gittiğim 
son kontrolde doktor ‘kaldığım yerden devam 
edeceğimi ve tekrar spor yapabileceğimi’ 
söyledi. Yeniden doğmuş gibi hissettim. Çok 
sevindim, o kadar mutluydum ki doktora sarılıp 
ağlamaya başladım. En son, dünya şampiyonu 
olduğumda bu duyguyu yaşamıştım.”



www.ibb.istanbul / 7170 / www.ibb.istanbul 

SPOR

KARŞINIZDA 
ŞAMPİYONLAR 
SAHNESİNİN 
YENİ 
SPORCULARI

Yazı: Tayfun Deryal

Genç yıldızlar, İBB tarafından 
keşfediliyor. Önce lisanslı 
sporcuya, ardında da şampiyon 
adayına dönüşüyor. İBB’nin 
‘Yıldız Tarama Projesi’nden 
profesyonelliğe geçen 86 
sporcu, İstanbul ve Türkiye’deki 
müsabakalarda elde ettikleri 
derecelerle Türk sporu için 
umut vadediyor..

‘Y
ıldız Sporcu Tarama Projesi’ni 
hayata geçiren İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB), yeni yetenekleri 
Türk sporuna kazandırıyor. 5-15 
yaş arası yaklaşık 782 çocuğun 
katıldığı, kabiliyetli gençlerin 

tespit edildiği proje ile 92 yeni isim, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün 
(İstanbul BBSK) lisanslı sporcusu oldu. 
Katıldıkları müsabakalarda başarıdan başarıya 
koşan 86 sporcu ise İstanbul ve Türkiye 
çapındaki müsabakalarda dereceye girdi.

OLİMPİZM RUHU
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul 
AŞ ve İstanbul BBSK’nın el ele vererek hayata 
geçirdiği proje, 2020 yılında başladı. Pandemi 
dönemindeki durgunluğun ardından yeniden 
ivme kazandı. Proje ile spora yatkınlığı ve 
yeteneği olan İstanbullu çocuklar, daha fazla 
olimpik sporcu yetiştirilmesi ve olimpizm 
hareketinin yaygınlaşması için sistemli 
eğitimlerden geçiriliyor.

8 BRANŞ, 782 SPORCU ADAYI
14 ilçede, 17 okul spor salonunda, 5-15 yaş 
arası çocuklara yönelik olan proje kapsamında 

Esra Bingöl

Tülin Ek

“Spor, bir kız çocuğunun geleceği 
için çok önemli. Çoğu kişiden 
‘kız çocuklarının koşması 
ayıp, yapmasın’ gibi cümleler 
duyabiliyoruz. Bence bir kız 
çocuğunun geleceği için önce 
eğitim, sonra spor şart.”

“Zorluklar gördüm, hepsine 
göğüs gerdim. Spor yapmasaydım 
okul hayatım da olmayacaktı ve 
çalışmak zorunda kalacaktım. 
Spor, hayatımı çok değiştirdi. Her 
kız çocuğunun spor yapmasını 
tavsiye ediyorum.”

Yıldız Sporcu Tarama Projesi kapsamında İstanbul BBSK’ya 
kazandırılan sporculardan Esra Bingöl’ün, atletizmde Türkiye 
birinciliği bulunuyor. Tülin Ek ise Türkiye çapında yapılan 
müsabakalarda dereceler elde etti ve Avrupa barajını geçti. 
Ayrıca, Balkan Şampiyonası için Milli Takım seçmelerine 
katıldı. Projede keşfedilen Ganime Çataltaş da tıpkı 
arkadaşları gibi olimpiyatlara katılmayı, derece elde etmeyi 
ve Türk Bayrağı’nı dalgalandırmayı hedefliyor.

Güreş branşında kulübün lisanslı sporcusu olan Musab Ömer Kılıç, 48 kiloda katıldığı turnuvada 
Türkiye üçüncülüğü elde etti. Projenin Türk sporuna kazandırdığı Onur Gör, 41 kiloda aynı dereceyi 
elde ederken; Emirhan İbrahim Doğan da 68 kilo grekoremen stilde Türkiye birincisi, serbest stilde 
ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Yeni madalyaları hedefliyorlar

Güreşin şampiyonları 

öğrencilere 8 olimpik branşta spor eğitimi 
veriliyor. Projenin uygulandığı okul spor 
salonlarında; atletizmde 68, jimnastikte 
214, güreşte 208, judoda 95, taekwondoda 
49, badmintonda 65, masa tenisinde 23 ve 
karatede 60 olmak üzere toplamda 782 öğrenci, 
antrenörler tarafından yetiştiriliyor.

İSTANBUL BBSK’YA 92 YENİ YETENEK
Meyvelerin toplanmaya başlandığı projede, 
geleceğin yıldızları birer birer keşfediliyor. 
Yapılan sıkı antrenmanlar, ölçümler ve 
taramalar sonucu, atletizm ve güreşte 
antrenörlerin dikkatini çeken 92 sporcu,  artık 
İstanbul BBSK için mücadele ediyor.

MADALYA TOPLAMAYA BAŞLADILAR
Lisanslı olarak spor kariyerlerine ilk 
adımlarını atan sporcular, İstanbul ve Türkiye 
Şampiyonalarına da katılmaya başladılar. 
Okul ve kulüpler bünyesinde müsabakalara 
katılan 86 sporcu, il ve Türkiye dereceleri 
elde etti. Sporcular ayrıca, Avrupa ve Dünya 
Şampiyonalarına katılarak İstanbul’u ve 
Türkiye’yi temsil etmek için baraja kalma 
turnuvalarına katılıyor.

Esra Bingöl Emirhan 
İbrahim 
Doğan

Musab 
Ömer Kılıç

Onur Gör

Tülin Ek

(Soldan Sağa) Tülin Ek, Esra Bingöl, Ganime Çataltaş
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YATIRIM

KİPTAŞ’TAN ERKEN TESLİMKİPTAŞ’TAN ERKEN TESLİM
Yazı: Özgür Turan

Yeni dönemin ilk projesi KİPTAŞ Silivri 4. Etap’ta hak sahipleri anahtarlarına kavuştu. KİPTAŞ tarihinde ilk kez bir 
sosyal konut projesi, öngörülen teslim tarihinden önce bitirilirken; anahtar teslim töreninde duygusal anlar yaşandı.

S
ilivri’de beklenilen sona doğru hızla 
yaklaşılıyor. Yeni dönemin ilk sosyal 
konut projesi olan Silivri 4. Etap 
Konutları’nda, ev sahipleri belki de 
hayatlarının ilk ve tek konut anahtarını 
elde etti. Alipaşa’da yer alan bin 396 

konut, vadedilenden beş ay önce sahiplerine 
kavuşturuldu.

BİN 446 BAĞIMSIZ BİRİMLİK YAŞAM ALANI
Silivri 4. Etap Konutları; bin 396 konut ve 
biri kreş 50 ticari birimi de içinde bulunduran 
toplam bin 446 bağımsız birimden oluşuyor. 
Pandemi döneminde yapılan proje tanıtımı; 
üç haftalık ön başvuru döneminde 40 bin 392 
başvuru alarak, ilçe tarihinin başvuru rekoruna 
sahip olmasıyla da biliniyor. Konutların 
dizaynında katılımcı anlayış öne çıktı. 
Projede, ilk süreçten itibaren katılımcıların 
görüşleri alındı. Çevreci bir anlayışla yapılan 
projenin yüzde 40’a yakın bölümünü yeşil alan 
oluşturuyor. Her konut, aynı zamanda sahip 
olduğu balkon ile kapanmaz manzaraya sahip.

SAĞLIKÇILAR UNUTULMADI
Tüm sektörleri etkileyen, insanların hayata 
bakışını değiştiren koronavirüs pandemisi 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok 
sağlık mensupları etkilemişti. Projede 50 
konut, sağlıkçılara tahsis edilirken; ek olarak 
engelli vatandaşlar, şehit aileleri, harp ve vazife 
malulleri ile dul ve yetimleri için de 50’şer 
konut ayrıldı. Proje, ayrıca Uluslararası Tasarım 
Ödülleri (IDA) 2020’de Türkiye’den ödül alan 
tek proje oldu.

Çayan Kuytak
“BÖYLE BİR 
FIRSATIN GELECEĞİNİ 
DÜŞÜNMÜYORDUM”

“Açıkçası böyle bir imkanla 
karşılaşacağımı düşünmüyordum. 
Hem sağlık üyesi olarak hem de 
normal başvuru şeklinde iki kere 
başvurdum. Böyle bir faaliyetin 
yapıldığını İBB Başkanımız 
Ekrem İmamoğlu’ndan duymak 
da çok güzel bir duyguydu. Bana 
bu fırsatı amcam söylemişti. 
Çok mutlu oldum, duygularımı 
anlatacak kelime bulamıyorum.”

ALİPAŞA’DA YER ALAN ALİPAŞA’DA YER ALAN 

BİN 396 KONUT,BİN 396 KONUT,
VADEDİLENDEN BEŞ AY ÖNCE VADEDİLENDEN BEŞ AY ÖNCE 
SAHİPLERİNE KAVUŞTURULDUSAHİPLERİNE KAVUŞTURULDU

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.
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HİZMET

YENI NESILLER YENI NESILLER 
IÇIN YENI IÇIN YENI 
KÜTÜPHANELERKÜTÜPHANELER

Yazı: Ali Faruk İmre

İstanbul’a kazandırılan yeni kütüphanelerle hem 
toplum belleği kuvvetleniyor hem de gençlerin 
bilgiye ulaşımı kolaylaşıyor. 

I
BB, her mahalleye yeni kütüphane
kazandırma konusunda kararlı. Bu zamana 
kadar 11 kütüphane hizmete sunulurken; 10 
yeni kütüphane için de çalışmalar sürüyor. 
Alışılmışın dışında bir konsepte sahip 
kütüphanelerde, gençler için YouTube 

stüdyoları da bulunuyor.

İLK KÜTÜPHANE SULUKULE’DE
Değişimin ilk yaşandığı adres, İstanbul’un 
en eski ve renkli semti;  Sulukule oldu. 18. 
yüzyıldan kalan kültür varlığı, 5 bin çocuk 
kitabıyla birlikte teknoloji ile harmanlandı 
ve 20 Kasım 2020’de ‘Ayşe Hatun Halk 
Kütüphanesi’ olarak bölgeye kazandırıldı.  
Burası seçilirken, bölge nüfusunun 
çoğunluğunu oluşturan Roman vatandaşlar 
düşünüldü. Özellikle pandemi nedeniyle 
okullarından ayrı kalan öğrenciler, kurulu 
dizüstü bilgisayarlar üzerinden derslerini takip 
etme fırsatı buldu.

İBB Kütüphane Troleybüs / FATİH

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.
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HİZMET

“EĞER GELEN BAĞIŞLAR, KÜTÜPHANELERIMIZDE OLAN 
KITAPLAR ISE BIZDEN KITAP TALEBINDE BULUNAN 
ANADOLU’NUN DÖRT BIR YANINDAKI OKULLARA, KÜLTÜR 
MERKEZLERINE, SIVIL TOPLUM KURULUŞLARINA VE ÜNIVERSITE 
KÜTÜPHANELERINE ÜCRETSIZ OLARAK GÖNDERILIYOR.” 

Ali Şafak Özdemir
İBB KÜTÜPHANE VE 
MÜZELER MÜDÜRÜ

“Açtığımız yeni kütüphanelerde 
toplam 110 bin adet kitap 
ile hizmet veriyoruz. Kitap 
alım süreci, önce uzman 
ekiplerimizin ilgili kitap listelerini 
oluşturmasıyla başlayıp, bu 
listede yer alan kitapların alımı 
için düzenlenen ve canlı olarak 
yayınlanan açık ihale yöntemiyle 
tamamlanıyor.”

TÜRK MEŞHURLARININ ADLARI YENİ NESİL 
KÜTÜPHANELERDE YAŞIYOR
Yeni kütüphanelerin dikkat çeken 
özelliklerinden biri de adları oluyor.  
“Hasretinden prangalar eskittim” dizeleriyle 
bildiğimiz şair Ahmed Arif; Hababam Sınıfı 
ile anımsadığımız ama tam 10 tane çocuk 
romanı yazarı Rıfat Ilgaz; konusunu köyden 
alan romanların ustası, aynı zamanda Türk 
Göç Edebiyatı’nın öncülerinden Fakir Baykurt; 
Edebiyat benim için dokuz yaşında başlayan 
bir ihtirastır” diyen Peyami Safa; eserlerinde 
güçlü kadınları yaşatan Gülten Akın… Türk 
Edebiyatı’nın saydığımız bu önemli isimleri, yeni 
kütüphanelerde yaşatılıyor. Bu isimlerin ortak 
yanı ise; gördükleri haksızlıkları, yanlış giden 
uygulamaları, adaletsizlikleri eserlerinde dile 
getirerek daha adil bir toplum hayal etmeleri.

YOUTUBER STÜDYOLU YENİ NESİL KÜTÜPHANELER
İBB, yeni kütüphanelerinde içerik anlamında 
da yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyuyor. 
Teknolojik altyapısı, dijital uygulamalara 
yönelik atölye ve Youtuber odaları ile 

BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI’NDA İLK KÜTÜPHANE
Büyük İstanbul Otogarı’nda yaşanan radikal 
değişimde kütüphaneye de yer verildi. İBB 
böylece, ticari anlamda kâr edebileceği bir 
mekanı, kamuya kazandırmış oldu. Adını, 
17. yüzyılın önemli gezgini Evliya Çelebi’den 
alan kütüphanede 12 bin kitap mevcut. 
Kütüphanenin üst katında ise ziyaretçiler dijital 
kütüphane ile ilgili verilere ulaşabiliyor ya da 
bilgisayar üzerinden çalışmalarını yapabiliyor.

KENT BELLEĞİ UNUTULMUYOR
Kent içi ulaşımda, 1961 ve 1984 yılları 
arasında hizmet veren troleybüsler, toplumsal 
bir hafızanın öznesi. Fatih Süleymaniye’de 
bulunan 112 yıllık ‘Beyazıt İETT Troleybüs 
Kuvvet Merkezi’ atıl bir durumda kaderine 
terk edilmişken İBB, mekana sahip çıktı. Bu 
tarihi mekanda artık 20 bin kitaplı “Kütüphane 
Troleybüs” hizmet veriyor. Kütüphane ile 
özellikle üniversiteliler için zengin bir 
buluşma noktası, söyleşi ve ders çalışma alanı 
sağlanmış oldu.

YERLER İHTİYAÇ HARİTASINA GÖRE BİLİRLENİYOR 
İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı, 
dezavantajlı bölgeler öncelikli olmak üzere, 
her ilçeye yeni kütüphaneler kazandırmak 
hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Açılacak 
kütüphanelerin yerleri, İstanbul 

Planlama Ajansı’nın (İPA) ‘yeni 
nesil kütüphane projesine’ özel 
olarak oluşturduğu ihtiyaç haritaları 
esas alınarak belirleniyor. İhtiyaç 
haritası; nüfus yoğunluk bilgileri, 
kültür ve eğitim kurumlarına 
uzaklık, düzenli sosyal yardım 
alan hane verileri, Askıda Fatura 
başvuruları vb. istatistikler dikkate 
alınarak hazırlanıyor. Özellikle 
Rıfat Ilgaz ve Fakir Baykurt 
Kütüphanelerinde düzenlenen 
etkinliklere gösterilen ilgi düzeyi, bu 
bölgelerdeki ihtiyacın doğru tespit 
edildiğinin önemli bir göstergesi.

11 KÜTÜPHANE YAPILDI 10’U YOLDA
Bugün itibarıyla İBB’ye ait 31 adet kütüphane 
bulunuyor. Bu kütüphanelerin 11’i son iki 
buçuk yılda yapıldı. Diğer yeni kütüphaneler 
için ise çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki 
dönemde; Avcılar, Bayrampaşa, Beyoğlu, 
Esenler, Esenyurt, Pendik, Sancaktepe, 
Sultanbeyli gibi ilçelerde toplam 10 adet yeni 
nesil kütüphane açılacak.

İBB Ayşe Hatun Çocuk Kütüphanesi / FATİH
İBB Ahmed Arif Kütüphanesi  / SULTANGAZİ
İBB Afife Batur Kütüphanesi / KADIKÖY
İBB Ödünç Kütüphane / MECİDİYEKÖY
İBB Güngören Kütüphanesi / GÜNGÖREN
İBB Rıfat Ilgaz Kütüphanesi / ARNAVUTKÖY
İBB Fakir Baykurt Kütüphanesi / AVCILAR
İBB Evliya Çelebi Kütüphanesi / BAYRAMPAŞA
İBB Kütüphane Troleybüs / FATİH
İBB Peyami Sefa / KASIMPAŞA
İBB Gülten Akın Kütüphanesi / ESENYURT

Yeni yönetimin bugüne kadar kente 
kazandırdığı kütüphaneler:

İBB Ahmed Arif Kütüphanesi  / SULTANGAZİ

İBB Fakir Baykurt Kütüphanesi,
Youtuber stüdyosu / AVCILAR

İBB Rıfat Ilgaz Kütüphanesi / ARNAVUTKÖY

İBB Evliya Çelebi Kütüphanesi / BAYRAMPAŞA

geleneksel kütüphane konseptine farklı ve 
modern bir soluk getiriyor. Geniş alanları ile 
gençlere yönelik; dijital yazılım, drama, müzik, 
güzel sanatlar gibi farklı disiplinlerde atölyeler 
düzenleme imkanı sunuluyor. Rahat okuma 
alanları ile de ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.
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ŞEHİR TİYATROSU ŞEHİR TİYATROSU 
BENİM EVİMBENİM EVİM

Yazı: Tayfun Deryal

Gelecek vadeden bir oyuncu olarak 
adımını attığı Şehir Tiyatroları’nda, 
efsane isimlerle aynı sahneyi paylaştı. 
Sayısız oyunda seyircinin karşısına 
çıktı. Her temsilde daha da ustalaştı. 
Oyunculuk, yönetmen yardımcılığı ve sahne 
direktörlüğünün ardından 108 yıllık Şehir 
Tiyatroları geleneğinden yetişerek Genel 
Sanat Yönetmenliği görevine gelen ilk 
kadın sanatçı oldu. ‘Evim’ dediği Şehir 
Tiyatroları’yla 35 yıl önce kesişen hikâyesini 
konuşmak için Ayşegül İşsever ile Muhsin 
Ertuğrul Sahnesi’nde bir araya geldik.

Ayşegül İşsever’in Şehir 
Tiyatroları’ndaki ilk oyunu 
‘Palyaço Prens’ (1991-1992).

Ayşegül İşsever 'Felatun Bey ve Rakım 
Efendi' oyununda. (2018-2019)

D
ârülbedâyi adıyla 1914’te kurulan 
İBB Şehir Tiyatroları, her dönem Türk 
tiyatrosuna öncülük eden kurum oldu. 
Efsane isimleri bünyesinde barındırdı. 
Sanat dünyasına yeni yönetmenler, 
oyuncular ve yazarlar yetiştirdi. Türk 

tiyatrosuna kazandırdığı sayısız isimden biri 
de Ayşegül İşsever. Her köşesi buram buram 
yaşanmışlık kokan Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ne 
ilk adımını 1987’de atan İşsever, bir asrı geride 
bırakan kurumun 35 yıllık hikayesinin  de tanığı 
aynı zamanda.

HEPSİ BİRER EFSANE 
Tiyatro sahnelerinden ve televizyon ekranlarından 
bildiğimiz sanatçıyla, Şehir Tiyatroları’yla kesişen 
yolları hakkında sohbet etmek için İstanbul’un 
en eski sanat mabetlerinden birinde, Muhsin 
Ertuğrul’da buluştuk. Şehir Tiyatroları’na ilk 
adımını konservatuardan henüz mezun olmuşken 
atan sanatçı, o gün bugündür ‘evim’ dediği 
Şehir Tiyatroları’nın emektarı olmuş. Yıldız 
Kenter, Ahmet Leventoğlu, Haldun Dormen, 
Müjdat Gezen gibi değerli tiyatro insanlarının 
tedrisatından geçerek adımını attığı kurumda, 
kaderin cilvesi olsa gerek, şu anda üstlendiği 
görevde o gün yine bir kadın, hatta Şehir 
Tiyatroları’nın ilk kadın Genel Sanat Yönetmeni 
Gencay Gürün bulunuyormuş.

İLK OYUN, 7. PERİ
Yevmiyeli oyuncu olarak rol almaya başladığında 
ilk oyununun çocuk müzikali ‘Palyaço Prens’ 
olduğunu paylaşıyor usta sanatçı. Söylediğine 
göre bu oyunun kendisinde ayrı bir yeri daha var. 
‘Palyaço Prens’te 7. Peri’yi canlandıran İşsever’e, 
artık bu isimle seslenir olmuş insanlar. Sanat 
dünyasına adımını attığı kurumda onu herkes 7. 
Peri olarak tanımış.

İLK BAŞROL ‘KADIN MEMUR’
Ücretli olarak çalıştığı yılların ardından 1992’de 
kadrolu Şehir Tiyatroları oyuncusu olan İşsever, 
aynı sezonda 3 farklı oyunda oynadığı dönemlere 
de başlamış. 2 kişilik oyun olan ‘Kadın Memur’ 
ile de ilk kez başrolde yer almış. 3 yıl oynadığı 
bu oyundan sonra İşsever, tiyatro izleyicisinin 
tanıdığı bir isme dönüşmüş.

10’UN ÜZERİNDE OYUN 100’DEN FAZLA TEMSİL
Yıllarca tiyatro sahnesinde tozu dumana katan 
Lüküs Hayat’ta 7 yıl, Resimli Osmanlı Tarihi’nde 
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5 yıl rol alan sanatçı; Çalıkuşu, 
İkinci Ses, Suç ve Ceza, Evita, 
Sahibinin Sesi, Tartüf, Sekiz Kadın, 
Unutulan Adam, Ateşli Sabır, Canlı 
Maymun Lokantası, Kadın Memur, 
Ay Uyuyor muydun Afedersin ve 
Sonsuz Öykü’nün sahnelenmesinde; 
bazılarında oyuncu bazılarında 
da yönetmen yardımcısı olarak 
yer almış. Fareli Köyün Kavalcısı, 
İki Kova Su, Palyaço Prens, Alice 
Harikalar Diyarında, Hansel ve Gretel’le de çocuk 
izleyicilerin karşısına çıkmış.

GELENEKTEN YETİŞEREK GÖREVE GELEN İLK KADIN
Oyunculuk ve yönetmen yardımcılığının ardından 
sahne direktörlüğü görevini de üstlenen İşsever, 
provalardan dekor ve sahnelemeye kadar bir 
oyunun tüm aşamalarında sorumluluk almış. 
Usta tiyatrocuların eğitiminden geçen, Şehir 
Tiyatroları’nda tam 35 yıl çeşitli görevlerde 
bulunan İşsever, Gencay Gürün ve Ayşenil 
Şamlıoğlu'ndan sonra kurumun üçüncü kadın 
sanat yönetmeni. Ancak bir yönüyle onlardan 
farklı. O, kurum geleneğinden yetişerek Genel 
Sanat Yönetmenliği görevine gelen ilk isim.
Daha çok geçmişi konuştuğumuz sohbetimizde 
“Her şeyin en güzelini, en iyisini kendi evime layık 
görüyorum” diyen İşsever, belli ki sanat dünyasına 
yeni yönetmenler, oyuncular ve yazarlar 
yetiştiren ve aynı zamanda bir okul olan Şehir 
Tiyatroları’nın geleneğine sıkı sıkıya sarılacak. 
Hem izleyenler hem de Türk Tiyatrosu, yeni 
efsane oyun ve isimlerin keyfini yaşayacak.

HER KÖŞESİ HER KÖŞESİ 
BURAM BURAM BURAM BURAM 
YAŞANMIŞLIK YAŞANMIŞLIK 
KOKAN MUHSİN KOKAN MUHSİN 
ERTUĞRUL ERTUĞRUL 
SAHNESİ’NE İLK SAHNESİ’NE İLK 
ADIMINI 1987’DE ADIMINI 1987’DE 
ATAN İŞSEVER, ATAN İŞSEVER, 
BİR ASRI GERİDE BİR ASRI GERİDE 
BIRAKAN KURUMUN BIRAKAN KURUMUN 
35 YILLIK 35 YILLIK 
HİKAYESİNİN DE HİKAYESİNİN DE 
TANIĞI AYNI TANIĞI AYNI 
ZAMANDAZAMANDA
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HİZMET

TEKNENİZİ KARAYA DA PARK EDEBİLİRSİNİZTEKNENİZİ KARAYA DA PARK EDEBİLİRSİNİZ

Yazı: Funda Keleş

Maltepe sahilinde karaya park etmiş bir tekne görürseniz şaşırmayın! İBB kuruluşu 
İSPARK, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Eylül ayında İstanbulluların hizmetine 
sunulan “Karapark” ile artık deniz dışında karasal alana da tekne park edilebiliyor. 

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
kuruluşu İSPARK AŞ, teknelerin barınma 
sorununa çözüm getirecek yeni bir adım attı. 
İSPARK, marinalarda yaşanan yoğunluk 
nedeniyle bağlama yeri bulamayan tekne 
sahiplerine, karada yer açtı.

TEKNELER DENİZDE KALINCA 
KARAPARK HİZMETE ALINDI
İstanbul’da yaklaşık 117 bin araç kapasitesiyle 
otopark hizmeti veren İSPARK, tekneleri 
karaya çekecek yeni bir projeyi hayata geçirdi. 
İstanbul genelindeki marina kapasitelerinin 
yetersiz kalması nedeniyle Maltepe-
 Küçükyalı’da, 100 teknenin konaklayabileceği 
‘Karapark (çekek)’ alanı, tekne sahiplerinin 
hizmetine sunuldu. Deniz tutkunlarının ilgisi ile 
karşılaşılan Karapark ile İstanbul yeni bir tekne 
alanına daha kavuştu.

Murat Sapmaz
İSPARK MARİNA 
İŞLETMELER MÜDÜRÜ

“Burada yaptığımız işlemler, 
teknelerin altında kekamoz 
(Özellikle teknelerin su çizgisinin 
altına yapışan kabuklu deniz 
canlıları) ya da yosun, midye 
dediğimiz deniz canlılarından 
temizlenmesi aşamasını içeriyor. 
Bir diğeri yine teknelerin kuyruk 
bakımı yapması; pervane, motor 
bakımı gibi süreçleri içerebilir. 
Tekneler; refit (tekne ve deniz 
taşıtlarının yeniden donatılması, 
onarılması) amaçlı, yani komple 
içinin ya da mobilyasının 
değişmesi, komple boya gibi 
faaliyetlerinde kışlama dediğimiz 
uzun süre konaklamalarını 
da gideriyorlar. Buradaki 
yıkama işlemi bittikten sonra 
da ana sahamızda, yani 8 bin 
metrekarelik sahada; tekne, ahşap 
takozların üzerine oturtularak 
tekne sahibi veya kaptana teslim 
ediliyor. Tekneler yıkanırken 
mazgallara giden su, tekrar 
kimyasal arıtma tesisimize gidiyor 
ve arıtıldıktan sonra o suyu biz 
defalarca kullanıyoruz. Böylelikle, 
hem su israfını önlemiş oluyoruz 
hem de atıksuların denize 
ulaşmasını da engelliyoruz. Burası 
marinalara yakın bir bölge. O 
nedenle kısa zamanda tekneleri 
Karapark’a çıkarabiliyoruz. 
Doğal olarak zaman kaybı da 
yaşamıyoruz.”

İSTİNYE VE TARABYA’DA İSTİNYE VE TARABYA’DA 
İŞLETTİĞİ MARİNALAR İLE İŞLETTİĞİ MARİNALAR İLE 
MALTEPE’DE YENİ HİZMETE MALTEPE’DE YENİ HİZMETE 
AÇTIĞI KARAPARK ALANI ALANIYLA AÇTIĞI KARAPARK ALANI ALANIYLA 
545 TEKNEYE HİZMET VEREN 545 TEKNEYE HİZMET VEREN 
İSPARK, YENİ AÇMAYI PLANLADIĞI İSPARK, YENİ AÇMAYI PLANLADIĞI 
ALANLARLA KAPASİTESİNİ ALANLARLA KAPASİTESİNİ 
ARTIRMAYA DEVAM EDECEKARTIRMAYA DEVAM EDECEK

Pandemi döneminde artan 
tekne sayısı, kapasitesi 
yetersiz kalan marinalar 
dışında karaya da tekne park 
edebilme imkanı getirdi. 
İSPARK da Maltepe-
Küçükyalı sahilinde, 100 
tekne kapasiteli Karapark 
alanını hizmete açtı. Bu 
parklanma sayesinde 
konaklama, 'tekne altı 
yıkama', su ve elektrik hizmeti 
verilirken aynı zamanda 
teknelerin bakım-onarım
 ve temizlikleri de 
rahatlıkla yapılıyor.

Artan tekne kapasitesi

PANDEMİ TEKNE SAYISINI ARTIRDI, 
KAPASİTE YETERSİZ KALDI
İBB, kıyılardaki teknelere düzenli bağlama 
alanları oluşturmak amacıyla daha önce 
İSTMARİN projesini hayata geçirmişti. 
İSPARK bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 
İSTMARİN markası için hem Boğaz’ın 
uygun noktalarında hem de karada, yeni 
tekne park alanları ve çekek sahası hizmete 
açmak için fizibilite çalışmalarına da devam 
ediliyor.
Dünya genelinde yaşanan pandemi, tatil ve 
yaşam anlayışını da değiştirirken tekneler, 
izole tatilin ve dinlenme mekanlarının 
gözdesi oldu. Hızla artış gösteren tekne 
sahipliği ile marinaların kapasitesi yetersiz 
kaldı. İSPARK, gelen taleplere ve yoğun 
başvurulara kayıtsız kalmadı. Maltepe 
sahilinde 100 tekne kapasiteli Karapark’ı 
deniz tutkunlarının kullanımına açtı.
İstinye ile Tarabya’da işlettiği marinalar ve 
Maltepe’de yeni hizmete açtığı Karapark 
alanı ile 545 tekneye hizmet veren İSPARK, 
yeni açmayı planladığı alanlarla kapasitesini 
artırmaya devam edecek.

KIYI ve TEKNE KİRLİLİĞİNE ÇÖZÜM
İstanbul kıyıları, son yıllarda çok sayıda tekneye 
ev sahipliği yapıyor. İstanbul genelindeki 
marina kapasitelerinin yetersiz kalması 
nedeniyle birçok tekne sahibi, kıyılarda uygun 
olmayan yerlere teknelerini bırakmak zorunda 
kalırken güvenlik sorunu da yaşıyor. Ayrıca, 
teknelerin gelişigüzel ve kontrolsüz bir şekilde 
kıyılarda bağlanması görüntü kirliliği de 
oluşturuyor.
İSPARK’ın hizmete açtığı Karapark alanı ile 
birçok tekne sahibinin yaşadığı yer sıkıntısına 
çözüm getiriliyor. Güvenlikten kaynaklanan 
hasarların da önüne geçilmiş olunuyor. 
Vatandaşlar teknelerini sürekli takip etmek 
ve kontrolünü sağlamak için çektikleri 
sıkıntılardan kurtulurken, teknelerin karaya 
düzenli bir şekilde çekilmesiyle de kıyıda 
oluşan kirli görüntünün önüne geçiliyor. 
Böylece, İstanbullular da sahilleri daha rahat 
kullanabiliyor.

SU ARITMA SİSTEMİ İLE 
ÇEVRE KİRLİLİĞİ ENGELLENİYOR
Teknelerin karaya alınarak bakım ve onarım 
yapılmasına imkan tanıyan Karapark alanında, 
‘Kimyasal Arıtma Sistemi’ de kuruldu. Sistem 
ile kirli sular toplanıyor ve arıtılarak tekrar 
tekne temizliğinde kullanılıyor. Bu yöntemle 
hem kirli suların deniz kirliliği oluşturmasının 
önüne geçiliyor hem de su tasarrufu sağlanıyor.
100 tekne konaklama kapasitesine sahip 
Maltepe sahilindeki Karapark sahasında; tekne 
sahipleri, bakım ve onarım ihtiyaçlarını da 
giderebiliyor. Tekneler, deniz kıyısında bulunan 
Karapark alanına vinç yardımıyla kolayca 
alınıyor. Tekne sahipleri, karada tuttukları 
teknelerini rahatlıkla tekrar denize indirerek 
kullanabiliyor.

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.
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CHARLIE’NİN MELEKLERİ 2019CHARLIE’NİN MELEKLERİ 2019
Orijinal adıyla Charlie’s Angels olarak bilinen seri, ilk olarak Amerika’da TV disizi olarak 
yayınlanıyor. Ardından çekilen iki sinema filmi ile devam ediyor. 2019 yılında çekilen ikinci 
filmin bazı sahnelerine ise İstanbul ev sahipliği yapıyor.

2019 YAPIMI 2019 YAPIMI 
FİLM, FİLM, 
İSTANBUL’UN İSTANBUL’UN 
TARİHİ TARİHİ 
MEKANLARINDA MEKANLARINDA 
ÇEKİLMİŞ BİR ÇEKİLMİŞ BİR 
AKSİYON AKSİYON 
MACERA MACERA 
FİLMİDİRFİLMİDİR
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D
ayanamayıp bir çatal daha aldım
masadaki tatlıdan. Aman Allah’ım 
nasıl lezzetli bir tatlıydı bu böyle. 
Yanına söylediğim çayı yudumlayarak 
arkama yaslandım. Damağımdaki 
lezzeti hissederek tebessüm ettim. 

Yöresel lezzetleri hep sevmişimdir zaten. 
Bulunduğum yer, hem yöresel tatları hem de 
otantik havasıyla Sultanahmet’e her geldiğimde 
mutlaka uğradığım mekanlardan birisi oldu. 
Mekanın taş duvarları, eski İstanbul’un ruhunu 
yaşatıyor gibiydi. Başımı çevirip oturduğum 
masanın hemen yanında yer alan ahşap 
pencereden sokağa doğru baktım. Arnavut 
kaldırımlarıyla döşeli bu sokak, civarın en eski 
yapılarını barındırıyor. Sokaktaki bir sürü 
otel ve turistik mekan Sultanahmet’in doğal 
güzelliğine renk katıyordu. Sokağın sonunda, 
yokuşun sağında kalan otel ise beni yine bir film 
sahnesine götürdü. “Charlie’nin Melekleri” 
serisinin son filmindeki İstanbul 
sahneleri bu otelde çekilmişti. Bilmem 
hatırlar mısınız; Meleklerin, Calisto 
denilen cihazın peşine düştükleri 
filmin çekimleri; Eminönü Çakmakçılar 
Yokuşu, Kapalıçarşı, Sultanahmet, 
Veliefendi Hipodrumu ve İstanbul’un ara 
sokaklarında gerçekleşmişti. 
‘Dünya Sinemasında İstanbul’ adlı kitaptan 
da hatırladığım kadarıyla filmin oyuncuları ve 
set ekibi, İstanbul’u çok beğenmişler ve film 
çekimleri sonrasında da İstanbul’a gezmeye 

Sultanahmet’teki İbrahim Paşa Oteli’ne gelirler. 
Burada aradıkları adamı bulup iz sürmeye 
başlarlar. Filmin kötü karakteri Bay Fleming, 
İstanbul’un turistik mekanlarını gezerken Melekler 
hep onun peşindedir. Bu sahnelerde Tarihi 
Yarımada’yı ve Kapalı Çarşı’yı bolca seyrederiz. 
Bay Fleming’i takip eden Melekler, ertesi gün 
Calisto’nun, Veliefendi Hipodromu’nda satılacağı 
bilgisini alırlar ve buradaki pazarlık sırasında cihazı 
kötü adamların elinden almak için gerekli düzeneği 
kurarlar. Fakat işler istedikleri gibi gitmez. Çünkü, 
aslında pazarlığın ve satışın yapılacağı yer burası 
değildir. Bu sırada Veliefendi Hipodromu ve 
çevresi yine havadan görüntülerle filmde bolca 
yer alır. Hatta satışın burada olmayacağını fark 
eden Melekler ile Bay Fleming arasında bir 
kovalamaca başlar ve bu sahnelerde Zeytinburnu-
Yenikapı Sahil Yolu’nda hem surları hem de denizin 
güzelliğini izleriz. İstanbul’un çıkışındaki bir taş 
ocağında çatışma sahneleriyle devam eden film, 
Meleklerin çatışmadan sağ kurtulup; Boğaz’ın 
sularında Şehir Hatları’na ait “Şehit Mustafa 
Aydoğdu” vapuru ile Sultanahmet’teki otellerine 
geri dönmeleriyle son bulur. Tabii otelde onları 
bekleyen başka bir sürpriz vardır.
Sinemaseverlerin vizyona girme tarihini heyecanla 
beklediği bu film, izleyiciyi hem aksiyona hem 
de İstanbul’un eşsiz güzelliğine doyurmuş 
sahnelerden oluşuyor.

KİTAP

Yazı: Melek Günerli

geleceklerini söylemişlerdi. Gelin isterseniz 
filmin ve İstanbul’daki çekimlerin detaylarına 
biraz bakalım… 
Charlie’nin Melekleri serisi, 1976-1981 yılları 
arasında Amerikan yapımı televizyon dizisi 
olarak başlamış; daha sonra 2003 ve 2019’da 
çekilen sinema filmleriyle devam etmiştir. 
Seride, Charles Townsend’un kurduğu 
Dedektiflik Ajansı’nda görevli dünyanın dört bir 
yanında en zor görevlerin başına getirilen zeki, 
cesur, iyi eğitimli ve güzel üç kadından oluşan 
‘Melek’ takımının maceraları anlatılıyor.

“BURASI DÜNYANIN KAVŞAĞI OLMALI”
Charlie’nin Melekleri 2019 filmi ise yine 
benzer bir senaryo ile beyaz perdeye yansımış. 
Melekler, Calisto denilen cihazın kötü amaçlar 
için kullanılacağını öğrenirler ve cihazın 
peşine düşerler. Cihazın İstanbul’da satışının 
yapılacağını öğrenerek buraya gelirler. Filmin 
İstanbul sahnesi, Sultanahmet Meydanı’nı 
havadan çeken bir drone görüntüsüyle başlar. 
Meydan, tüm asaletiyle İstanbul’u simgeler 
adeta. Sahne, Meleklerin kendi aralarındaki 
konuşmayla ve “burası dünyanın kavşağı 
olmalı” ifadesiyle devam eder. Cihazı taşıyan 
Bay Fleming’i bulmak için daha önce MI6’da 
birlikte çalıştıkları Fatima’dan yardım isterler. 
Fatima ile görüştükleri sahnelerde İstanbul’un 
ara sokaklarını izliyoruz. Fatima’dan istedikleri 
bilgileri edinen Melekler harekete geçerler 
ve doğruca yazımın başında bahsettiğim 

www.ibb.istanbul / 83

ayanamayıp bir çatal daha aldım
masadaki tatlıdan. Aman Allah’ım 
nasıl lezzetli bir tatlıydı bu böyle. 
Yanına söylediğim çayı yudumlayarak 
arkama yaslandım. Damağımdaki 
lezzeti hissederek tebessüm ettim. 

Yöresel lezzetleri hep sevmişimdir zaten. 
Bulunduğum yer, hem yöresel tatları hem de 
otantik havasıyla Sultanahmet’e her geldiğimde 
mutlaka uğradığım mekanlardan birisi oldu. 
Mekanın taş duvarları, eski İstanbul’un ruhunu 
yaşatıyor gibiydi. Başımı çevirip oturduğum 
masanın hemen yanında yer alan ahşap 
pencereden sokağa doğru baktım. Arnavut 
kaldırımlarıyla döşeli bu sokak, civarın en eski 
yapılarını barındırıyor. Sokaktaki bir sürü 
otel ve turistik mekan Sultanahmet’in doğal 
güzelliğine renk katıyordu. Sokağın sonunda, 
yokuşun sağında kalan otel ise beni yine bir film 
sahnesine götürdü. “Charlie’nin Melekleri” 
serisinin son filmindeki İstanbul 
sahneleri bu otelde çekilmişti. Bilmem 
hatırlar mısınız; Meleklerin, Calisto 
denilen cihazın peşine düştükleri 
filmin çekimleri; Eminönü Çakmakçılar 
Yokuşu, Kapalıçarşı, Sultanahmet, 
Veliefendi Hipodrumu ve İstanbul’un ara 
sokaklarında gerçekleşmişti. 
‘Dünya Sinemasında İstanbul’ adlı kitaptan 
da hatırladığım kadarıyla filmin oyuncuları ve 
set ekibi, İstanbul’u çok beğenmişler ve film 
çekimleri sonrasında da İstanbul’a gezmeye 

geri dönmeleriyle son bulur. Tabii otelde onları 
bekleyen başka bir sürpriz vardır.
Sinemaseverlerin vizyona girme tarihini heyecanla 
beklediği bu film, izleyiciyi hem aksiyona hem 
de İstanbul’un eşsiz güzelliğine doyurmuş 
sahnelerden oluşuyor.

adeta. Sahne, Meleklerin kendi aralarındaki 
konuşmayla ve “burası dünyanın kavşağı 
olmalı” ifadesiyle devam eder. Cihazı taşıyan 
Bay Fleming’i bulmak için daha önce MI6’da 
birlikte çalıştıkları Fatima’dan yardım isterler. 
Fatima ile görüştükleri sahnelerde İstanbul’un 
ara sokaklarını izliyoruz. Fatima’dan istedikleri 
bilgileri edinen Melekler harekete geçerler 
ve doğruca yazımın başında bahsettiğim 

Filmdeki vapur yolculğundan
bir enstantane. 

Charlie’nin Melekleri 
oyuncuları Ayasofya 
Camii’nin önünde (2019).



İSTANBULLULARIN 
GÜNDEMİNE TAŞINMAK İSTENEN

 BAZI İDDİALARI 
SİZLER İÇİN ARAŞTIRDIK. İŞİN DOĞRUSU

Yazı: Osman Karabacak

ÇINAR AĞAÇLARINA NEDEN MÜDAHALE EDİLDİ?

UNKAPANI KÖPRÜSÜ’NDE NE OLDU?

YANLIŞ
İBB’nin yeni yaptığı Unkapanı 
Köprüsü ikiye ayrıldı.

DOĞRU
İBB’nin 77 günde yenileyerek Ağustos 
2021’de hizmete açtığı proje, Unkapanı 
Köprülü Kavşağı’ydı. Unkapanı Atatürk 
Köprüsü ise kavşağın devamında Haliç 
üzerinde dubalarla yüzdürülen, Unkapanı ile 
Şişhane’yi birbirine bağlayan 82 yıllık bir tarihi 
eser. 3 parçadan oluşan köprü, menteşeyle kapı 
şeklinde açılıp, gemilerin geçişini sağlayan bir 
mekanizmaya da sahip. İstanbul’da geçen 
ay, şiddetli kar yağışı ve rüzgarın olduğu 
günlerde, Unkapanı Atatürk Köprüsü’nün 

YANLIŞ
İBB, Beşiktaş’taki 112 ağacı tedavi edebilirdi 
ama kesti.

DOĞRU
Ekrem İmamoğlu yönetimi, Haziran 
2019’da göreve geldiğinde, Beşiktaş’taki 
kanserli ağaç sorununu önünde buldu. 
Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi’ndeki ağaçlara 
kanser teşhisi, 2007 yılında dönemin İBB 
yönetimi tarafından konuldu. Kültür ve Turizm 
Bakanlığına bağlı İstanbul 3 Numaralı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 
Haziran 2007’de Çırağan Caddesi’ndeki çınar 
ağaçlarında hastalık tespit edildiği ve yerine 
yenilerinin dikilmesi gerektiğine dair karar 
verdi. Bu karara istinaden 2013 yılına kadar 56 
ağaç kanser teşhisiyle kesildi. 2013 ile 2018 
yılları arasında ise tam 5 yıl hiçbir işlem 
yapılmadı. Çınar ağaçlarının kökleri birbiriyle 
temas halinde olduğu için son derece bulaşıcı 
olan kanser, sağlıklı çınarlara da sıçradı. 
Haziran 2018’de ağaçlarda hastalık görünür 
derecede ilerleyip dallar tehlike arz etmeye 
başlayınca, ilk olarak 59 ağacın kesilmesi 
için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve 
Koruma Komisyonuna başvuruda bulunuldu. 
Uygulama yapılmayınca, geçen zaman 
içerisinde bulaşıcılık yayıldı ve kanserli ağaç 
sayısı 73’e çıktı. İBB Park Bahçe ve Yeşil 
Alanlar Dairesi Başkanlığı, sıkıntıyı gördü. 
Kanserin daha fazla yayılmasını önlemek 

derz bağlantıları birkaç kez ayrıldı. Olaya 
anında müdahale eden İBB ekipleri, 
kısa süreli çalışmalarla köprüyü yeniden 
trafiğe açtı. Uzman akademisyenlerin 
incelemesi sonucunda, her gün binlerce araç 
ve yayanın geçtiği tarihi köprüde yapısal değil 
konforsal sorunların olduğu ve trafiğe açık 
kalmasında bir risk bulunmadığı belirlendi. 
Ancak, 2007 ve 2014’teki bakımların sadece 
dubalarda yapıldığı da görüldü. Köprüyü 
birbirine bağlayan 6 derzde ve mekanik 
gergi sistemlerinde kapsamlı bir bakım-
onarım yapılması gerektiği tespit edildi. 
Yaklaşık 4 ay önce çalışmayı projelendiren 
İBB, önümüzdeki bir iki ay içinde 
kapsamlı bir bakım-onarım çalışması 
başlatacak. Yapılan çalışmalar sırasında 
köprü trafiğe açık tutulacak.

Köprüyü birbirine 
bağlayan 6 derzde 
ve mekanik gergi 

sistemlerinde kapsamlı bir 
bakım-onarım yapılması 
gerektiği tespit edildi. 

Yaklaşık 4 ay önce 
çalışmayı projelendiren 

İBB, önümüzdeki
 bir iki ay içinde kapsamlı 
bir bakım-onarım çalışması 

başlatacak. 
Yapılan çalışmalar 

sırasında köprü trafiğe 
açık tutulacak.

Haziran 2020’de 
İstanbul Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu 
tarafından alınan 
kaldırma kararı 
doğrultusunda,73 
kanserli çınar ağacına 
müdahale edildi. Bilim 
insanlarının önerisi 
üzerine, hastalığın 
yeni dikilenlere 
bulaşma riskinin 
azaltılması ve çınar 
neslinin devamının 
sağlanması için 
ağaçların toprakları 
6 ay havalandırıldı. Bu 
işlemi takiben aynı 
yerlere aynı sayıda 
20 yaşında genç ağaç 
dikildi. Bu yıl ise, 
“Kanser ve Salgın 
Hastalık” barındıran 
sadece 39 çınar ağacı 
için aynı işlem yapıldı.
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GÜNCEL

için 2 yıldır hastalıkla mücadele için bilimsel 
metotlar kullanıyor. Haziran 2020’de 
İstanbul Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu tarafından alınan kaldırma kararı 
doğrultusunda, 73 kanserli çınar ağacına 
müdahale edildi. Bilim insanlarının önerisi 
üzerine, hastalığın yeni dikilenlere bulaşma 
riskinin azaltılması ve çınar neslinin 
devamının sağlanması için ağaçların 
toprakları 6 ay havalandırıldı. Bu işlemi 
takiben aynı yerlere aynı sayıda 20 yaşında 
genç ağaç dikildi. Bu yıl ise, “Kanser ve 
Salgın Hastalık” barındıran sadece 39 çınar 
ağacı için aynı işlem yapıldı. Kuru ağaçlar ve 
ağaç dallarına yönelik kesim işlemiyle, kamu 
sağlığını tehlikeye sokacak devrilmelerin de 
önüne geçildi. Bu yıl kaldırılan ağaçlar için 
toprağın hastalıktan arındırılması süreci 
beklenecek ve ağustos ayında aynı yerlere 
39 genç çınar ağacı dikimi yapılacak. Tüm 
bu işlemler sayesinde hastalığın, kalan ağaçlara 
sıçramasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. İBB 
uzmanları ile akademik çevrelerin yorumlarına 
göre; daha erken müdahale edilseydi daha fazla 
çınar ağacı kanser olmadan kurtarılabilirdi.
“Doku bozukluğu kanseri” olarak isimlendirilen 
hastalık, 1930’larda Amerika’da ortaya çıktı, 
Avrupa’ya yayıldı ve 2000’li yılların başında 
da Türkiye’de görülmeye başlandı. Hastalık 
bulaştıktan sonra ağaçta kurumalar başlıyor. 
Bulaşmanın iki yolu var, açık yaralar ve kökler. 
Budama yapılması, ağaçların yüzeylerinin 
açılmasına ve oluşan açık yaralarla mantarların 
yayılmasına neden oluyor. Hastalık, ağacın 
sağlık durumuna da bağlı olarak, bulaştıktan 
sonra 2-7 yıl arasında ağacı öldürüyor. Ağacın 
kesilip, çıkarılmasından başka çare kalmıyor.

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.
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İhale Konusu İhale Konusu 128 kalem eğitim malzemesi alımı
İhale Kayıt No İhale Kayıt No 2022/193797
İhale Tarih ve Saati İhale Tarih ve Saati 01/04/2022 10:30
İlgili Müdürlük/Birim İlgili Müdürlük/Birim Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon 0212 449 44 95
İhale Türü  İhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulü  İhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu  İhale Konusu  2022 Yılı Muhtelif Video Çekimleri, 
  Film Yapımları, Kitap ve Dergi Basımları, 
  Medya / Basın Takip Hizmetleri ile Mobil İletişim  
  Araçları Temini Hizmet Alımı İşi
İhale Kayıt No İhale Kayıt No 2022/162571
İhale Tarih ve Saati İhale Tarih ve Saati 04/04/2022 11:30
İlgili Müdürlük/Birim İlgili Müdürlük/Birim Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon 0212 312 63 63
İhale Türü  İhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usulü  İhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu İhale Konusu İstanbul Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere  
  Bitkisel Materyal Mal Alım İşi
İhale Kayıt No İhale Kayıt No 2022/158103
İhale Tarih ve Saati İhale Tarih ve Saati 04/04/2022 10:00
İlgili Müdürlük/Birim İlgili Müdürlük/Birim Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon 0212 312 63 63
İhale Türü  İhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulü  İhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu İhale Konusu Laboratuvar Malzemeleri Alımıı
İhale Kayıt No İhale Kayıt No 2022/165071
İhale Tarih ve Saati İhale Tarih ve Saati 05/04/2022 10:00
İlgili Müdürlük/Birim İlgili Müdürlük/Birim İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon 0212 600 95 00
İhale Türü  İhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulü  İhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu İhale Konusu Çocuk Etkinlik Merkezleri Endüstriyel 
  Mutfak Ürünleri Alımı
İhale Kayıt No İhale Kayıt No 2022/145243
İhale Tarih ve Saati İhale Tarih ve Saati 04/04/2022 11:00
İlgili Müdürlük/Birim İlgili Müdürlük/Birim Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon 0212 449 42 60
İhale Türü  İhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulü  İhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu İhale Konusu 2022 Yılı İstanbul Plajlarında 
  Cankurtaran Hizmetleri Alımı İşi
İhale Kayıt No İhale Kayıt No 2022/118686
İhale Tarih ve Saati İhale Tarih ve Saati 08/04/2022 10:00
İlgili Müdürlük/Birim İlgili Müdürlük/Birim Merkez İtfaiye Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon 0212 402 84 10
İhale Türü  İhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usulü  İhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu İhale Konusu Hasta bezi, yatak koruyucu ve 
  emici külot alımı
İhale Kayıt No İhale Kayıt No 2022/215545
İhale Tarih ve Saati İhale Tarih ve Saati 08/04/2022 10:30
İlgili Müdürlük/Birim İlgili Müdürlük/Birim Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon 0212 449 42 35
İhale Türü  İhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulü  İhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu İhale Konusu NAS Veri Depolama Üniteleri Bakım İşi
İhale Kayıt No İhale Kayıt No 2022/155036
İhale Tarih ve Saati İhale Tarih ve Saati 04/04/2022 10:30
İlgili Müdürlük/Birim İlgili Müdürlük/Birim Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon 0212 449 44 95
İhale Türü  İhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usulü  İhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu İhale Konusu 41 kalem muhtelif 
  iş güvenliği malzemesi alımı
İhale Kayıt No İhale Kayıt No 2022/243396
İhale Tarih ve Saati İhale Tarih ve Saati 07/04/2022 10:00
İlgili Müdürlü /Birim İlgili Müdürlü /Birim Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon 0212 449 42 35
İhale Türü  İhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulü  İhale Usulü  Açık Teklif
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Gündemiİhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Gündemi

QR KODU OKUTARAK 
İHALE SAYFASINA GİDEBİLİRSİNİZ

İhale Konusu İhale Konusu 100.000 Ton Ham Tuz Alımı İşi
İhale Kayıt No İhale Kayıt No 2022/202103
İhale Tarih ve Saati İhale Tarih ve Saati 11/04/2022 10:00
İlgili Müdürlük/Birim İlgili Müdürlük/Birim Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon 0212 449 42 600
İhale Türü  İhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulü  İhale Usulü  Açık Teklif



İhale Konusu İhale Konusu Fatih Kariye Mahallesi 
  otizm merkezi inşaatı
İhale Kayıt No İhale Kayıt No 2022/223227
İhale Tarih ve Saati İhale Tarih ve Saati 12/04/2022 10:00
İlgili Müdürlük/Birim İlgili Müdürlük/Birim Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon 0212 449 47 96
İhale Türü  İhale Türü  Yapım İşi
İhale Usulü  İhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu İhale Konusu Mobil Haritalama Yöntemi ile İstanbul 
  Geneli 360º Ölçülebilir Panoramik 
  Görüntü Çekimi ve Entegrasyonu İşi
İhale Kayıt No İhale Kayıt No 2022/225249
İhale Tarih ve Saati İhale Tarih ve Saati 22/04/2022 10:00
İlgili Müdürlük/Birim İlgili Müdürlük/Birim Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon 0212 449 42 35
İhale Türü  İhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usulü  İhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu İhale Konusu Balıkçı Gemileri Bakım, Onarım ve 
  Ekipman Desteği
İhale Kayıt No İhale Kayıt No 2022/197221
İhale Tarih ve Saati İhale Tarih ve Saati 11/04/2022 10:30
İlgili Müdürlük/Birim İlgili Müdürlük/Birim Tarım ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon 0212 449 92 00
İhale Türü  İhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulü  İhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu İhale Konusu Kartal petroliş mahallesi 
  sosyal hizmet binası inşaatı
İhale Kayıt No İhale Kayıt No 2022/224749
İhale Tarih ve Saati İhale Tarih ve Saati 14/04/2022 10:30
İlgili Müdürlü /Birim İlgili Müdürlü /Birim Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon 0212 449 47 96
İhale Türü  İhale Türü  Yapım İşi
İhale Usulü  İhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu İhale Konusu 2022 Yılı Restoran Otomasyon Hizmetleri Servis  
  Bakımı ve Yedek Parça Alımı İşi
İhale Kayıt No İhale Kayıt No 2022/147527
İhale Tarih ve Saati İhale Tarih ve Saati 14/04/2022 10:00
İlgili Müdürlü/Birim İlgili Müdürlü/Birim İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon 0212 600 95 00
İhale Türü  İhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulü  İhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu İhale Konusu 2022 Yılı İtfaiye Daire Başkanlığına Bağlı   
  Müdürlüklerin Demirbaşına Kayıtlı   
  Araç, İş Makineleri ve Bunlara Ait   
  Motorlu-Motorsuz Donanımların Bakım, Onarım,  
  Servis İşleri ile Her Türlü Malzeme, İmalat,   
  Yedek Parça Temini Hizmet Alımı İşi
İhale Kayıt No İhale Kayıt No 2022/213493
İhale Tarih ve Saati İhale Tarih ve Saati 22/04/2022 10:30
İlgili Müdürlük/Birim İlgili Müdürlük/Birim Merkez İtfaiye Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon 0212 402 84 10
İhale Türü  İhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usulü  İhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu İhale Konusu 5.400 çift itfaiye spor ayakkabısı alımı
İhale Kayıt No İhale Kayıt No 2022/223820
İhale Tarih ve Saati İhale Tarih ve Saati 11/04/2022 11:00
İlgili Müdürlük/ Birim İlgili Müdürlük/ Birim Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon 0212 449 42 60
İhale Türü  İhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulü  İhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu İhale Konusu 57 Kalem Mutfak Malzemesi Alımı
İhale Kayıt No İhale Kayıt No 2022/218040
İhale Tarih ve Saati İhale Tarih ve Saati 15/04/2022 11:00
İlgili Müdürlük/Birim İlgili Müdürlük/Birim Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon 0212 449 42 35
İhale Türü  İhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulü  Aİhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu İhale Konusu Islak mendil ve nemlendirici havlu alımı
İhale Kayıt No İhale Kayıt No 2022/186652
İhale Tarih ve Saati İhale Tarih ve Saati 11/04/2022 11:30
İlgili Müdürlük Birim İlgili Müdürlük Birim Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon 0212 449 42 35
İhale Türü  İhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulü  İhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu İhale Konusu Damlama Sulama Hortumu ve Granül Gübre Alımı
İhale Kayıt No İhale Kayıt No 2022/239326
İhale Tarih ve Saati İhale Tarih ve Saati 18/04/2022 10:30
İlgili Müdürlük/Birim İlgili Müdürlük/Birim Tarım ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon 0İlgili Telefon 0212 449 47 96
İhale Türü  İhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulü  İhale Usulü  Açık Teklif
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FAYDALI BİLGİLER

SU TASARRUFU İÇİN ÖNERİLERSU TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER

SU HAYATTIR, ANCAK SINIRSIZ DEĞİLDİR! 
BU NEDENLE TASARRUF ÖNEMLİ…
• Evinizde gizli su kaçağı olabilir. Bütün 
muslukları kapatıp su sayacını okuyun ve 2 saat 
süre ile su kullanmayın. Su sayacını tekrar okuyun, 
kaçak varsa yakaladınız.
• Ev içi kullanımda harcanan suyun yüzde 10’u 
mutfakta kullanılır. Ayıklama, yıkama ve pişirme 
sırasında bazı noktalara dikkat ederek, su 
harcamanızı kısabilirsiniz.
• Sebze ve meyvelerinizi akan suyun altında değil, 
su dolu bir kabın içinde yıkayın. Yıkama sularını 
da çiçeklerinizi sulamak için kullanabilirsiniz.
• Banyo ve mutfakta kullanılan sıcak su 
tertibatınızda termostat ayarı yüksek olmasın. 
Isınmış suyu ılıtmak da boşuna enerji 
harcamaktır.
• Donmuş yiyeceklerin buzu çözülsün diye akan 
suyun altına tutmayın. Kullanmadan bir gece önce 
buzdolabında çözülmeye bırakın. Hem sağlıklı 
çözdürme yolunu seçmiş hem de su israfını 
önlemiş olursunuz.
• Evde günlük harcanan su miktarının yüzde 
40’ını banyoda kullanırız. Banyo suyunuzun 
ısınmasını beklerken akıp gitmesine izin 

Enerji kaynaklarının giderek tükendiği dünyamızda iklim değişikliği nedeniyle su konusu da ayrıca önem verilmesi gereken konuların başında 
geliyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmemiz için suyu her zaman tasarruflu kullanmak zorundayız. Yapacağımız tasarruf hem 

dünyamız için hem de aile bütçemiz için katkı sunar. Peki bu konuda neler yapabiliriz, üzerimize düşenler nelerdir?

SEBZE VE SEBZE VE 
MEYVELERİNİZİ MEYVELERİNİZİ 

AKAN SUYUN AKAN SUYUN 
ALTINDA DEĞİL, SU ALTINDA DEĞİL, SU 

DOLU BİR KABIN DOLU BİR KABIN 
İÇİNDE YIKAYIN. İÇİNDE YIKAYIN. 

YIKAMA SULARINI YIKAMA SULARINI 
DA ÇİÇEKLERİNİZİ DA ÇİÇEKLERİNİZİ 

SULAMAK İÇİN SULAMAK İÇİN 
KULLANABİLİRSİNİZKULLANABİLİRSİNİZ

vermeyin. Altına bir kova koyarak daha sonra bu 
suyu, yerleri silmek yahut da tuvalete dökmek için 
kullanın.
• Tasarruflu duş başlığı ve sifon taktırın. Böylece, 
duşta kullandığınız su miktarını azaltarak daha az 
su faturası ödeyin.
• Elinizi yüzünüzü yıkarken, dişlerinizi fırçalarken 
ya da saçınızı şampuanlarken çeşmenizi kapalı 
tutun. Bu şekilde günde 10 litreye kadar daha az 
su kullanmış olursunuz.
• Tıraş bıçağınızı akan musluğun altında değil, bir 
tas suyun içinde durulayın. Üç dakika boyunca 
suyu kapatmadan tıraş olmak, yıllık 10 ton suyu 
israf etmek demektir.
• Damlatan musluklarınızı tamir ettirin. Tamir 
ettirene kadar altına suyun birikmesi için kap 
koyun. Bu suyu ev temizliğinde veya tuvalette 
kullanın.
• Su kıtlığı çeken ülkelerde yağmur suyu 
önemli bir kaynaktır. Yağmur suyu biriktirerek 
balkonlarınızı ve arabanızı yıkayabilir çiçeklerinizi 
sulayabilirsiniz.
• Klozetinize elinize geçeni atıp, boş yere sifon 
çekmeyin!
• Evlerde veya iş yerlerindeki bir musluk ya da 
rezervuar saniyede bir damla su sızdırıyorsa; yılda 
en az 12 bin 500 litre su israf ediliyor demektir. Su 
sızdıran musluk ve rezervuarlar tamir edilmelidir.

Haber hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
QR kodu okutabilirsiniz.
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