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Kıymetli Hemşehrilerim,

Mayıs ayında ülkemiz ve kentimiz için çok özel olan iki günü
hep birlikte, büyük bir coşku içerisinde kutlamanın mutluluğunu
yaşadık. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı,
Maltepe Etkinlik Alanı’nda İstanbul’a yakışır bir şekilde kutladık.
Millî bayramlarımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden
yolu, bağımsızlık uğruna verdiğimiz büyük mücadeleyi, ülkemizin
temel ilkelerini simgeleyen ortak değerlerimiz. Bayramlarımızı,
milletimiz için önemini yansıtan büyük etkinliklerle, hep bir
arada kutlayabilmemiz çok anlamlı. Bizi biz yapan Cumhuriyet
değerlerimizi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere
emanet ettiği bu güzel ülkeyi her zaman koruyacağız.
Atatürk, ülkemizin gelişimi ve hedeflerine emin adımlarla
ilerlemesi için gençlere büyük bir güven duyuyordu. Bugün
de daha aydınlık yarınlara olan umudumuz, Türk gençliğidir.
Geldiğimiz noktada, gençlerimizin işsizlik, ekonomik sıkıntılar,
yaşam biçimlerine müdahale gibi konular nedeniyle yaşadıkları
sıkıntıların farkındayız. Torpilin, adam kayırmacılığın arttığı, temel
hak ve özgürlükler, adalet, eşitlik gibi çok önemli konularda her
geçen gün geriye gittiğimiz bir ortamda gençler kendilerini sıkışmış
hissediyor, bu vatana olan güvenlerini kaybediyorlar. Gençlerimize
söz veriyoruz, çok yakında bu günler geçecek ve hep birlikte çok
daha adil, özgür, mutlu bir geleceğe hep birlikte ilerleyeceğiz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu zorlu dönemde
gençlerimizi bir nebze olsun rahatlatmak için var gücümüzle
çalışıyoruz. İBB tarihinde ilk kez öğrenci yurtları açtık. Üç kız
öğrenci yurdumuzda 622 öğrencimize ev rahatlığında yurt hizmeti
sunduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. Bir erkek öğrenci
yurdumuzu hazır hâle getirdik. Hedefimiz 7 yeni yurt daha açarak
2023 yılında 5 bin yatak kapasitesine ulaşmak. Yine 3 yılda
115 binden fazla öğrencimize eğitim desteği verdik. 75 bin burs
hedefimize, gelecek eğitim öğretim yılında ulaşıyoruz.
Tüm bunların yanında gençlerin kentte söz sahibi olmasını sağlayan
katılımcı yönetim anlayışımız, spor, kültür-sanat alanında gençlerin
ufkunu açan çalışmalarımız, iş bulmalarına yardımcı olan Bölgesel
İstihdam Ofislerimiz, yeni nesil kütüphanelerimiz, mahalle
evlerimiz, Oyun Geliştirme Merkezi ve Veri Laboratuvarı gibi
girişimcilere destek olan projelerimizle gençlerimizin her zaman
yanındayız.
Mayıs ayı içerisinde coşkuyla kutladığımız bir diğer gün ise, 29
Mayıs’ta kutladığımız İstanbul’un Fethi’nin 569. yıl dönümüydü.
Fatih Sultan Mehmet Han dünyanın en önemli kentlerinden
birini, belki de birincisi olan bu muhteşem kenti milletimize
kazandırdığında henüz yirmili yaşlarının başında bir gençti.
Kendisinden yüzlerce yıl sonra bu güzel kenti işgalden kurtararak
Fatih’in emanetini koruyan Atatürk, gençlerimizin neler
başarabileceğini çok iyi biliyor, bu nedenle onlara çok güveniyordu.
Tarihimizde böylesine büyük iki lidere sahip olduğumuz için çok
şanslı olduğumuza inanıyorum. Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı ve rahmetle
anıyorum.

Ekrem İmamoğlu

Sevgili İstanbullular,

23 Haziran’da İstanbulluların tercihiyle ikinci kez İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlamamın üçüncü
yılını dolduracağız. Üç yıldır bu muhteşem kente ve onun güzel
insanlarına hizmet vermenin onurunu yaşıyorum. Bu göreve beni
layık gören İstanbullulara sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Üç
yılda adil, yeşil ve yaratıcı İstanbul hedefiyle; şeffaf, katılımcı,
kapsayıcı bir anlayışla var gücümüzle çalıştık. Tüm engelleme
çalışmalarına rağmen söz verdiğimiz gibi 16 milyon hemşehrimizin
hiçbirini ayırmadan, İstanbul’un her köşesine eşit hizmet
götürdük. Kamu adına görev yapan yöneticilerin şeffaf ve hesap
verebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Halkın yetkilendirdiği
kamu hizmetindeki çalışanlar olarak, halkımıza hesap vermekle
yükümlüyüz. Göreve geldiğimiz günden bu yana düzenli aralıklarla
çalışmalarımız hakkında kamuoyunu bilgilendirdik. Her yıl tüm
yaptıklarımızı, İstanbul’un kaynaklarını nelere kullandığımızı
açık şekilde anlattık. Üçüncü yılımızda da faaliyetlerimizi sizlerle
paylaşmanın mutluluğunu yaşayacağız.

Kıymetli Hemşehrilerim,

İstanbul’un rengârenk çiçeklerle göz alıcı manzaralar sunduğu
bahar aylarını geride bırakıp yaz aylarına girdik. İki yılı aşkın süre
hayat akışımızı baştan sona değiştiren pandemi koşullarından
uzaklaşıp, nihayet rahat bir nefes aldık. Son iki yazdır,
İstanbul’umuzun güzel sahilleri özlediği kalabalıktan uzak kaldı.
Pandemi bitti ama ağır ekonomik koşullar hepimizi zorlamaya
devam ediyor. Tatil planı yapamayan İstanbullular için bu yaz
plajlarımız yüksek kaliteyle hizmet verecek. Valiliğimizin denize
girilebilir raporu verdiği noktalarda her türlü hazırlığımızı yaptık.
Sizleri İstanbul’un plajlarında denizin ve güneşin keyfini çıkarmaya
davet ediyorum.
Son olarak LGS'ye giren, YKS'ye girecek tüm öğrencilerimize
başarılar diliyorum. Ümit ediyorum ki sevgili gençlerimiz iyi bir
eğitimle hayallerinin gerçek olacağı bir geleceğe yol alacaklar.
Sınav sonrasında İstanbul’u tercih edecek ve komşumuz olacak
öğrencilerimize ise şimdiden hoş geldiniz diyorum. Bu kent size,
siz bu kente güzellikler katacaksınız.
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BİLİŞİMDE İBB’YE
ÜÇ DALDA 6 ÖDÜL

B

ilgi teknolojileri dünyasının
‘Oscar’ı olarak değerlendirilen
ve bu yıl 13’üncüsü düzenlenen
IDC Türkiye CIO Summit’te; İBB
3 dalda birincilik, 1 dalda ikincilik,
1 dalda üçüncülük ve 1 de Jüri Özel
Ödülü kazandı. İBB projeleri, hem
bilgi teknolojileri alanında hem de
sosyal fayda alanında büyük ilgi
gördü.
‘Dijital Öncelikli Dünyaya
Yolculuğunuzu Hızlandırın’
sloganıyla gerçekleştirilen
zirvede, Proje Ödülleri ve Yılın
CIO’su Ödülleri için bu sene
66 kurumdan 210 proje yarıştı.
Projeler; CIO’lar üst düzey
yöneticiler ve akademisyenlerden
oluşan 150 kişilik jüri tarafından
değerlendirildi.

(İBB)
4. Özel Toplu Taşıma Otobüsleri
İçin Araç İçi Kamera, Görüntü,
Ses ve Şarj Üniteleri
Kurulumu (İETT)
5. Toplu Taşıma Durağı Yolcu Sayım
Analizi / Malzeme ve Yazılım
Satın Alma (İETT)
6. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında
Proje Portföy Yönetimi (İSKİ)

IDC CIO SUMMIT-2022 Ödül Töreni’nde
İBB’nin aldığı ödüller:
1. Best Customer Experience
kategorisinde İstanbul Senin
Super App (İBB)
2. Future Of Work-Borderless
Organization kategorisinde
İstanbul Senin Super App (İBB)
3. IT Governance kategorisinde
Smartus Blockchain Uygulaması

MUHSİN ERTUĞRUL ANILDI
İBB Şehir Tiyatroları; kurucusu olan oyuncu, yazar,
çevirmen, tiyatro ve sinema yönetmeni Muhsin Ertuğrul’u,
ölümünün 43. yıl dönümünde kabri başında andı. Anma
törenine, Şehir Tiyatroları 'nın yönetici ve oyuncuları
katıldı. Törende, söz alanlar, Muhsin Ertuğrul’un Türk
Tiyatrosu için önemine değinerek; onun bıraktığı Şehir Tiyatroları mirasına nasıl katkıda bulunduklarını ve bulunmaya
devam edeceklerini anlattılar. Tören, Muhsin Ertuğrul’un sevenlerinin mezara karanfil bırakmasıyla sona erdi.

SİNERJİDEN ENERJİYE

T

İBB’NİN BEDAVA İNTERNETİ
ARTIK TÜM METROLARDA

ürkiye’nin iki büyük kenti, enerji
alanında iş birliğine başladı.
İBB iştiraki İstanbul Enerji AŞ
ve İzmir Büyükşehir Belediyesi
iştiraki İzenerji AŞ, bir yıldır devam
eden bilgi ve deneyim paylaşımını
resmiyete dönüştürdü. İstanbul
Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın
ve İzenerji Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Ercan Türkoğlu, attıkları imzayla
yenilenebilir enerji teknolojileri
uygulamalarındaki iş birliklerini kurumsallaştırdı. Protokolle; enerji yönetim
uygulamaları, enerjinin üretimi, yönetimi ve verimli kullanılması konularında
iş birliği yapılacak. Bu iş birliği; İstanbul Enerji ve İzenerji’nin bünyelerinde
hizmet veren enerji tedarik şirketleri İSETAŞ ve İZETAŞ’ı da kapsayacak.

KADIKÖY’ÜN SEMBOLÜ BOĞA
HEYKELİ’NE BAKIM YAPILDI

İ

BB Miras. Kadıköy’ün
sembollerinden 158 yıllık
‘Dövüşen Boğa Heykeli’ restore etti.
Kadıköylülerin talebi
üzerine yapılan önleyici koruma
çalışmasıyla heykel temizlenerek
onarıldı. Av ve hayvanlara
meraklı olan Sultan Abdülaziz’in
isteğiyle 1864 yılında, Fransız
heykeltıraş Isidore Jules Bonheur’a
yaptırılan heykel, bir süre Yıldız
Şale Köşkü’nün ve Beylerbeyi
Sarayı’nın bahçesinde durdu.
Boğa Heykeli, 1987’den beri
Kadıköy Altıyol Meydanı’nda şimdiki
yerinde bulunuyor.

İ

lk olarak M2 Yenikapı-Hacıosman
Metro Hattı’ndaki araçlarda hizmete
alınan İBB ücretsiz Wi-Fi uygulaması,
artık tüm kapalı istasyonlarda Mavi
Bölge (Blue Zone) adı ile İstanbulluların
kullanımına sunuldu. Ayrıca,
İstanbullulara hizmet
veren 192 metro aracına da kolay
şarj için toplam 384 USB portu konuldu.
İBB kuruluşlarından Metro İstanbul’un,
istasyon ve araçlarında teknolojik
dönüşüm devam ediyor. Metro alanlarını
kültür-sanat ve spor kavşakları haline
getirme hedefiyle çalışan Metro
İstanbul, bir yandan da yolcularının tüm
ihtiyaçlarını karşılayabileceği çözümler
sunarak, bu bölgeleri yaşam alanlarına
dönüştürme anlayışıyla çalışıyor. İBB
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından
geliştirilen ücretsiz Wi-Fi uygulaması,
101 kapalı metro istasyonunda
yolcuların kullanımına sunuldu.
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METRO İSTANBUL ‘EŞİTLİK BURADA’ DİYOR
İBB kuruluşu Metro İstanbul, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for
Reconstruction and Development-EBRD) ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ile ‘Ulaşım
Sektöründe Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ başlıklı panel düzenledi. Cinsiyet eşitliği
konusundaki hedeflerin paylaşıldığı panelde ‘Eşitlik Burada’ projesine başlandığı ilan
edildi. Proje kapsamında Metro İstanbul, İPA ve EBRD; ‘cinsiyet eşitliği, önyargıları kırma
ve kadınların şehir içi hareketliliği’ konularında ortak çalışmalar yapacak.

Metro İstanbul Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen panel ile; Metro İstanbul, İPA ve
EBRD toplumsal cinsiyet eşitliğinde farkındalık oluşturma, eşitsizliklerin azaltılması ve
önyargıları aşma konusunda tetkik, kapasite geliştirme ve değerlendirme alanında
18 ay sürecek iş birliğine başladı. Bu süreçte kadınların haraketliliğini artıracak,
Metro İstanbul’da kadın çalışan sayısını geliştirecek ve kadınların ekonomik
kalkınmasına katkı sunacak çalışmalar yapılacak.
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ETKİNLİK

İSTANBUL’DA BİSİKLET TURU
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı kutlamaları kapsamında İBB ve Fatih
Kocamustafapaşa İlkokulu iş birliği ile Tarihi
Yarımada’da bisiklet turu düzenlendi. Başkan
İmamoğlu, yeni bisiklet yolları yapılacağını,
rotalar oluşturulduğunu müjdeledi.
Yazı: Nilay Soysaldı Fotoğraf: Onur Günal

GELECEKTEN BİR FOTOĞRAF

Yeditepeli İstanbul’un tarihi ile müsemma
kenti Fatih’i araçtan arınmış, yolları tertemiz,
insanların rahatça yürüyerek gezdiği,
çocukların evden okula bisikletle gidip geldiği
bir semt gibi düşlemek ne güzel. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, bu düşü gerçeğe
dönüştürmek üzere Fatih Kocamustafapaşa
İlkokulu iş birliği ile önemli bir adım attı.
Yaklaşık bin kadar çocuk Fatih caddelerinde
bisiklete bindi. Etkinliğe, özel olarak kapatılan
yollarda pedal çeviren çocuklarla birlikte
ebeveyleri de katılarak, bu deneyime ortak oldu.
İstanbul’un en kalabalık semtlerinden biri, bir
günlüğüne gelecekten bir fotoğrafa büründü.

ARAÇTAN ARINMIŞ BİR FATİH

B

isiklete binmek, yolculuğu keyifli
hale getirdiği gibi hem insan hem
de çevre için sağlıklı. İstanbul gibi
güzel bir şehirde bisikletle işe,
okula gitmekse tarihi güzelliklerin
arasından geçerken bizi seyirci değil,
birebir temas eden konumuna getiriyor;
insanın ruhuna dokunuyor. Bir an olsun
günün, şehrin stresinden kurtarıyor. Peki,
nerede nasıl binilecek bu bisiklete, bunca
keşmekeşin içinde? Hem bisiklet kullanan
kişi sayısı ne kadar ki bu kentte? İşte tüm
bunlar artık geride kalsın, İstanbullu şehri
doyasıya zevkle yaşasın, biraz nefes alsın diye
İBB; bisiklet rotaları çıkartıyor, sürüş eğitimi
veriyor, çocuklara yaşadıkları şehirde bisiklete
binme alışkanlığı kazandırıyor.

MEKTEPTEN MECLİSE PEDAL

Çocukken kazandığımız alışkanlıkları bir
ömür devam ettiririz malum. Küçük yaşta
öğrenilen şeyler ilerleyen dönemde farkında
bile olmadan hayatın içinde yer eder.
‘Bisiklete binmek gibi’ deriz nasıl yapıldığını
hiç unutmayacağımız şeylere. İşte bu bilinçle,
İstanbul’un çocuklarına bisiklete binme
alışkanlığı kazandırmak ve şehri ulaşımda
keyif alır hale getirmek için İBB ve Fatih
Kocamustafapaşa İlkokulu iş birliği ile Tarihi
Yarımada’da “Mektep’ten Meclise Pedal
Etkinliği” düzenlendi. Çocuklar, okuldan
yaşadıkları şehrin yönetim merkezine doğru
pedal çevirdi.
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Mektep’ten Meclise Pedal Etkinliği’nde,
Saraçhane Park’ında buluşan çocuklara
hitap eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
“Çocukların temiz, sıhhatli, güzel bir ortamda
yaşamasını sağlamamız lazım” diyerek Tarihi
Yarımada’nın yayalaştırılmasında ısrarcı
olacağını belirtti. İmamoğlu, Fatih ilçesi ile
ilgili hayalini şöyle anlattı: “Araçtan arınmış,

yollarında tertemiz, pırıl pırıl, bisikletle
dolaşılan, yaya yollarının bol olduğu bir Fatih.
Var olan araçların ve otobüslerin elektrikle
çalıştığı bir Fatih istiyorum. Dünyanın belki
de en güzel parçası diye tariflediğimiz alana,
sokaklarında, dünyanın her tarafından gelen
turistlerin, hayranlıkla izlediği, hayranlıkla
baktığı, tarihi eserleri gezdiği ve burada
oturan sizlerin o güzel kültürü nasıl yaşattığını
gördüğü bir Fatih’i istiyorum.”

DAHA FAZLA BİSİKLET YOLU MÜJDESİ

Değişimler bazen zor olabiliyor diyen
İmamoğlu, İstanbul’a daha fazla bisiklet yolu
yapılacağını müjdeledi. İstanbul’un genelini
kapsayan ‘Bisiklet Master Planı’ çalışıldığının
bilgisini veren İBB Başkanı, “Bisiklet
yollarıyla ilgili tasarım rehberi hazırlıyoruz.
Bütün İstanbul’u kapsayan inanılmaz
güzel rotalar çıkartıyoruz” dedi. İmamoğlu
sözlerini şöyle noktaladı: “İstanbul’un, belki
de dünyanın en eşsiz tarihi güzelliklerini
kapsayan bu muhteşem rotasında keyifli
sürüşler diliyorum. Sevgili çocuklar hepinizi
çok seviyorum.”

BİSİKLET
EĞİTİMİ ALMAK
İSTEYEN HER
YAŞTAN
İSTANBULLU WEB
ADRESİNDEN
BAŞVURULARINI
KOLAYCA
YAPABİLİYOR

bisikletokulu.isbike.istanbul
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İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU:

Özel İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bayrampaşa Yükseköğrenim
Kız Öğrenci Yurdu.

“İBB’NİN DAHA ÖNCE YURDU OLMAMASI KÖTÜ BİR DUYGU”
İBB’nin tarihinde ilk kez açtığı
kız yurduna ziyarette bulunan
Başkan Ekrem İmamoğlu
öğrencilerle bir araya gelerek
sohbet etti. Yurt ziyaretinde
açıklamalarda bulunan Ekrem
İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
“Daha önce İBB’nin yurdu olmaması
kötü bir duygu. Hiç hoş bir durum
değildi. Bu konuyu eşimle de
beraber hep konuşuyorduk. Başta
kızlarımızın okuması kısmına çok
ilgi gösteriyoruz Dilek’le beraber.
Bir de tabii İstanbul’a gelen,
üniversiteyi kazanan gençlerimizin
yurt bulamaması hepimizi çok
derinden üzüyor. Burada böyle bir
potansiyeli değerlendirdik.”

DİLEK KAYA İMAMOĞLU:

İBB YURTLARINA YENİLERİ EKLENİYOR
Tarihinde ilk kez öğrenci yurdu açan İBB, yurtlara
yenilerini ekliyor. 3 kız öğrenci yurdu açarak
öğrencilerin barınma sorununu çözmek isteyen belediye,
1 erkek öğrenci yurdunu da hazır hale getirdi. 5 yeni
yurt için de sözleşme imzalandı.
Yazı: Ahmet Olcay Ergin
Fotoğraf: Turan Keskin – Muharrem Şabançelebi
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Ü

lkedeki yükselen döviz kuru ile artan hayat pahalılığı sebebiyle
maddi sıkıntı çekenler arasında ilk sıralarda öğrenciler de
yer aldı. Üniversite hayatına yeni başlayan ve henüz bir işi
olmayan öğrenciler, barınma sorunu ile karşı karşıya kaldı. Her
öğrencinin KYK imkanından faydalanamaması, özel yurtların
yüksek fiyatlarda olması barınma sorunun ortaya çıkardı. Hatta
barınamayan öğrenciler, seslerini duyurmak için her bireyin yasal hakkı
olan eylem ve gösteri yapma hakkını da kullandı.
Tam da bu sebeplerden dolayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
seçim vaatleri arasında öğrenci yurtları açmak da yer alıyordu. Her
alanda sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden İBB, dönem başında
Beyoğlu’nda 1, Avcılar’da 2 kız yurdu açtı. Öğrenciler, sabah ve akşam
yemeklerinin ücrete dahil olduğu yurtlarda 600 TL’ye barınma olanağı
elde etti.

“ÇOK GÜZEL BİR MOZAİK İÇERİSİNDESİNİZ”
Aynı ziyarette, “Kızları böyle görünce gözlerim ışıl ışıl oldu, çok
heyecan duydum” diyen Dilek Kaya İmamoğlu da duygularını şu
sözlerle dile getirdi: “Hepsinin gözlerinde o ışığı görüyorum. Bu
heyecanınıza ve idealinize ortak olmak, elbette bizim için de çok
büyük bir gurur kaynağı. Bu olanakları size sağlayan sizin için
aslında bizim geleceğimize de katkı sunan Başkanımıza sizin için,
sizler adına ben de çok teşekkür ediyorum. Burada, çok güzel bir
mozaik içerisindesiniz. Çok güzel bir mozaik bu. Bunun kıymetini
bileceğinizi düşünüyorum. Bu anlamda da çok şanslısınız. Belki
okuduğunuz bölümlerde uzmanlaşmak isteyeceksiniz ama başka
bölümlerden de besleneceksiniz. Farklı alanlardan beslenmek,
farklı bölümlerden beslenmek sizin hayata bakış açınızı da
geliştirecektir. Eminim çok iyi bir gelecek sizi bekliyor.”
Ziyaret sırasında öğrencilerden yarı zamanlı iş fikri geldi, İmamoğlu
da bu talebin en kısa sürede hayata geçirilmesini istedi. Bölgesel
İstihdam Ofisleri aracılığı ile öğrenci yurtlarına iş başvuru formu
dağıtıldı. Başvuru formlarını dolduran öğrenciler, okullarıyla birlikte
götürebilecekleri yarı zamanlı iş imkanı elde etti.
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1

2

EKREM İMAMOĞLU MÜJDEYİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından öğrenci yurtları ve öğrencilere burs imkanı hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu attığı twette:
“İBB tarihinde ilk kez geçen yıl 3 öğrenci yurdu açtık. Başka dernek ve vakıflara verilmek üzere inşaatı devam eden yurtları İBB’ye kazandırdık. 2022’de
2 bin, 2023’te 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız. İBB olarak sadece 3 yılda 115 binden fazla öğrencimize 3 bin 200 TL. öğrenci yardımı
sağladık. Hedef koyduğumuz yıllık 75 bin burs hedefine, gelecek eğitim öğretim yılında ulaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

5 YURT İÇİN DAHA SÖZLEŞME İMZALANDI

3

52 ÖĞRENCİ İŞ SAHİBİ OLDU

1 Özel İstanbul
Büyükşehir Belediyesi
Maltepe Yükseköğrenim
Kız Öğrenci Yurdu.
2 Özel İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Esenyurt
Yükseköğrenim
Kız Öğrenci Yurdu.
3 Özel İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Eyüp
Yükseköğrenim
Kız Öğrenci Yurdu.

“İBB YURTLARI BİZE ÇOK BÜYÜK DESTEK”

İBB yurdunda kalan öğrenci Ece Erdebil,
“Hayat pahalılığı yüzünden eve çıkmak ya da
apartta kalmak çok güç. Aynı zamanda özel
yurtlar çok pahalı. KYK yurtları ise herkese
çıkmıyor. Bu koşullarda İBB’nin yurt açması
bizlere çok büyük destek oldu. Umarım daha
fazla yurt açılabilir” dedi.

İŞ SAATLERİ, OKUL SAATLERİNE
GÖRE AYARLANIYOR

Hem öğrenci yurdunda kalan hem de İBB’nin
başlattığı proje ile yarı zamanlı çalışma
imkanı bulan Hürrem Kıpırtı ise, “Çalışma
şartlarından memnunum. İş ortamım güvenli
ve konforlu. Çiçekleri de hep çok sevmişimdir.
İnsanın bu güzellikler içinde çalışması büyük
şans. 2 üniversite okurken harcamalarım da
artmış oldu. Bu iş bana maddi destek sağladı,
bunun yanında psikolojik olarak da katkısı oldu.
Hayatımda değişiklik oluşturdu, beni daha da
sosyalleştirdi” diyerek duygularını ifade etti.

12 / www.ibb.istanbul

İBB İstihdam Ofislerinin yurtlar için uyguladığı
bu projede; 11 Ocak 2022 verilerine göre
Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu’ndan 53 aday
iş görüşmesine katıldı, 34 öğrenci iş sahibi
oldu. Avcılar Yurdu’nda ise 139 öğrenci iş
görüşmesine katıldı, 18’i işbaşı yaptı.

YENİ YURTLARLA BARINMA
SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM

İBB, şimdi yurt sayısını artırmak ve
öğrencilerin barınma sorununa kalıcı çözümler
bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Mevcut yurtların işletmesini de yürüten İBB
Gençlik ve Spor Müdürlüğü, yeni yurtların
hizmete açılması için keşif, tespit, kiralama ve
ruhsatlandırma süreçlerini yürütüyor.
İBB tarafından hizmete açılan kız öğrenci
yurtlarının yanı sıra Gaziosmanpaşa’da erkek
öğrencilere hizmet verecek olan yurdun fiziki
çalışmaları ve ruhsat işlemleri tamamlandı.
Özel İBB Gaziosmanpaşa Yükseköğrenim
Erkek Öğrenci Yurdu’nda tüm odalar ve ortak
kullanım alanları, öğrencilerin kullanacağı
eşyalar ve ekipmanlarla donatılarak, kullanıma
uygun hale getirildi. Açılışa hazır olan yurtta
372 öğrenciye barınma hizmeti verilecek.

İBB’nin kiralama yöntemiyle devraldığı beş
yeni yükseköğrenim yurdu daha bulunuyor.
Sözleşmeleri yapılan, gelecek döneme kadar
tadilat ve bakım işlemleri tamamlanacak olan
yurtlardan ilki Esenyurt’ta 500 kız öğrenciye
hizmet verecek. Bayrampaşa Özel İBB
Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ise 260
öğrenciye ev sahipliği yapacak. İBB Gençlik
ve Spor Müdürlüğü aracılığı ile sözleşmesi
yapılan bir diğer yurt ise 251 öğrenci kapasiteli
Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu.
İBB, Eyüpsultan’da da kız öğrencilere barınma
imkanı sağlayacak. Devir işlemi yapılan Santral
Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun 260
öğrenci kapasitesi bulunuyor. Mülkiyeti Şişli
Belediyesi’nde olan ve İBB’ye tahsisi yapılan
İzzetpaşa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci
Yurdu, 100 öğrenci kapasitesi ile barınma
imkanı sunacak.

yeni yurtlarda da İBB’nin mevcut yurt ücreti
ile konaklayabilecekler. Öğrencilerden sabah
kahvaltısı ve akşam yemeği için ilave bir ücret
talep edilmeyecek.

HEDEF 5 BİN YATAK KAPASİTESİNE ULAŞMAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu tarafından gösterilen “2022 sonuna
kadar 5 bin yatak kapasitesine ulaşma” hedefini
gerçekleştirmek için farklı noktalarda yeni
yurt çalışmaları da yapılıyor. İBB Yapı İşleri
Müdürlüğü tarafından Küçükçekmece ve
Bağcılar’da 2 yeni yurt binasının yapımına
devam ediliyor. Öğrenci popülasyonunun
yüksek olduğu Maltepe Ümraniye, Üsküdar,
Fatih ve Beyoğlu gibi ilçelerde barınma hizmeti
vermek amacıyla yer tespit, keşif ve mülk
sahipleri ile görüşmeler devam ediyor.

Yurtlarımızda tüm
imkanlar oluşturuldu,
öğrencilerimizi
bekliyoruz.

2 BİN 375 ÖĞRENCİ KALACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mevcuttaki
kız öğrenci yurtlarında 622 kişilik kapasiteyle
hizmet veriyor. Yapımı tamamlanan Özel İBB
Gaziosmanpaşa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci
Yurdu ve sözleşmeleri geçtiğimiz günlerde
tamamlanan yeni yurtlarla birlikte bin 743
öğrenciye daha barınma imkanı sağlanacak.
Böylece, İBB’nin yurt hizmetinden faydalanan
öğrenci sayısı 2 bin 365’e çıkacak. Öğrenciler,
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İSTANBUL’A BIRAKILAN YEŞİL MİRAS:

FETHİ PAŞA KORUSU

Yazın gelmesiyle birlikte İstanbullular korulara akın ediyor. Fethi Paşa Korusu da ilgi
gören yeşil alanların başında geliyor. Koruda geçireceğiniz vaktinizi, İBB mutfağından
çıkan lezzetli yemekler ve eşsiz Boğaz manzarası ile zenginleştirebilirsiniz.
Yazı: Ali Faruk İmre Fotoğraf: Cem Türkel
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Bugün İBB’nin sosyal tesisi olarak hizmet veren
köşkte, ziyaretçiler en çok balık çorbası ve
levrek şişi tercih ediyor. Bir de Fethipaşa Sosyal
Tesisleri’ne özel “Şef ’in Menüsü” mevcut. Bu
menüde, Rokfor Peynir Soslu Bonfile, Ispanak
Yatağında Levrek Fileto ve kaşar peynir ile
granite edilmiş ızgara bonfile ile servis edilen
Fethipaşa Special var.
Türk düşünce ve kültür hayatının önemli
isimlerinden Cemil Meriç 1948-1960 yılları,
arasında bugün restoran olarak hizmet veren bu
köşkte konakladı.

DOĞA İLE İÇ İÇE AKTİVİTELAR YAPIN

Tarihinin yanı sıra koru, 134 bin 150
metrekarelik alanda bir doğa harikası. İki adet
koşu parkuru, basketbol sahaları ziyaretçilere
doğada spor yapma imkanı sunuyor. Altı
farklı oyun alanında çocuklar eğlenceli vakit
geçirebiliyor.

DOĞAL FOTOĞRAF STÜDYOSU

AHMED FETHİ PAŞA
KİMDİR?

B

oğaz'ın eşsiz seyri eşliğinde
"Ne güzel şehirsin İstanbul"
dedirten Fethi Paşa Korusu...
İstanbul Bülteni ekibi olarak
haziran sayımızda sizler için
Fethi Paşa Korusu’nu gezdik.

HER MEVSİMDE
BÜYÜLEYİCİ BİR KORU

Koruya ağaçlı bir yoldan
giriş yapıyorsunuz.
Yürüyüşünüzü yaparken,
Avusturyalı besteci Johann
Strauss’un Osmanlı Paşası,
diplomat Fethi Paşa’ya
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ithaf ettiği Ball-Rackten kulaklarınızda
çalıyor. Fethi Paşa besteyi ilk defa işittiğinde;
Viyana’da sene 1837, mevsim yaz, hava
yağmurluydu. İşte, Fethi Paşa Korusu
da Strauss’un bestesi gibi her mevsim
güzelliğine güzellik katan bir doğa
harikasına sahip.

LEZZETLİ MENÜ

Ağaçlı yol sizi kısa bir sürede İBB’ye ait
Fethipaşa Sosyal Tesisleri’ne çıkarıyor.
Burası eskiden Fethi Paşa’nın zevkini
yansıtan bir köşkmüş. Hatta denen o ki,
Fethi Paşa Kuzguncuk’ta yaptırdığı
yalıyı o kadar güzel döşüyor ki; evi çok
beğenen Sultan Abdülmecit, Dolmabahçe
Sarayı’nı yaptırırken sarayın döşenmesi
görevini ona veriyor.

Sosyal medyada paylaşım yapmayı sevenler için
tam bir “beğeni” alanı Fethi Paşa Korusu. Anıt
ağaçlarının altında fotoğraf çektirebilirsiniz ya
da karşınıza aniden çıkan papağanın, sincabın ya
da saka kuşunun görüntüsünü yakalayabilirsiniz.
100 metre uzunluğundaki geçidin uçunda
İstanbul siluetini arkanıza alıp, anınızı
ölümsüzleştirebilirsiniz.

Ahmed Fethi Paşa,
Rodoslu Hafız Ağa’nın
oğlu. Ataları, Kanuni
zamanında sancak beyi
olarak Rodos’a gitmiş.
Ahmed Fethi Paşa, babası
Ahmet Ağa’nın 1801’de bir
suikasta kurban gittiği
sene dünyaya geliyor. Yedi
yaşına girince, aile dostu
aracılığıyla Enderun’a
alınıyor. Enderunlu olarak
yüksek rütbelere geliyor.
Osmanlı’da müzeciliği
kuruyor. 1833’te
Osmanlı’nın ilk Viyana sefiri
oluyor. Başarılı elçilik
kariyerini Paris’te de
sürdürüyor. 1839’da
İngiltere Kraliçesi
Victoria’nın taç giyme
merasimine o gidiyor. Fethi
Paşa, 1858’de hayatını
kaybediyor.

www.ibb.istanbul / 17

KÜLTÜR & SANAT

HIDIRELLEZ TÜM RENKLERİYLE

TOPKAPI’DAYDI
Yazı: Cem Türkel
Fotoğraf: Volkan Aksu

T

opkapı Kültür Parkı’nda 5-8 Mayıs
günleri arası düzenlenen Hıdırellez
kutlamaları birbirinden renkli
etkinliklere sahne oldu. Gün boyu
süren çeşitli aktivitelerin yanı sıra
vatandaşların roman dansı hünerlerini
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gösterdikleri konserlerin kapanışında ise
sahnede Ceylan Ertem vardı.
Hızır ve İlyas kardeşlerin yeryüzünde buluşma
günü olarak kutlanan Hıdırellez Şenlikleri’nde
vatandaşlar, ateşten atlamayı da gül ağacına
dileklerini bağlamayı da unutmadılar. Büyük
küçük herkesin dilek atölyesi, boyama
atölyesi gibi atölyelerde keyifle vakit geçirdiği
kutlamaların ilgi odağında gül ağacı kostümüyle
dolaşan animatör vardı.
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SPOR

GENÇLERE
MÜJDE

980
KİŞİLİK
SEYİRCİ
KAPASİTELİ
PİST,
BİN 121
KİŞİLİK
TRİBÜNE
SAHİP

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı, Maltepe’de görkemli bir açılışa
sahne oldu. İBB, tarihinde ilk kez uluslararası
standartlara sahip atletizm pisti açtı.

Yazı: Aydemir Kadıoğlu Fotoğraf: Onur Günal - Muharrem Şabançelebi

U

luslararası standartlara sahip
atletizm pisti, İBB’nin ilk İstanbul’un
3’üncü atletizm pisti oldu. Pist, İBB
Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım
Müdürlüğü ile İBB Altyapı Hizmetleri
Müdürlüğü iş birliğiyle inşa edildi. Yeşil
alan ve sportif alanlarla birlikte, kıyıdaki diğer
rekreasyon alanlarıyla bütünlük oluşturacak
şekilde tasarlandı.

19 MAYIS’A YAKIŞIR BİR AÇILIŞ

Pistin açılışı, hem olimpik bir spor
müsabakasının açılışını andırıyordu hem de
o özlediğimiz, eski stadyumlarda kutlanan
19 Mayıs programlarının coşkusunu
hissettiriyordu. Tören alanına girdiğimizde bizi
coşkulu bir kalabalık karşıladı. Sporcular bir
yandan yapacakları yarış için hazırlanırken;
aileleri de tribünde onların bu heyecanına
ortak oluyordu. Tören açılışını izlemek ve
ilk defa olimpiyat standartlarında bir piste
kavuşmanın mutluluğunu yaşayan İstanbullular
marşlar söylüyor; bayrağımızı sallayıp, 19
Mayıs’ın tadını çıkartıyordu. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu da tören alanına eşi Dilek
Kaya İmamoğlu ile geldi. İmamoğlu çiftinin
pist alanına girmesi ile tribünler bir anda
hareketlendi. İstanbulluların yoğun ilgisiyle
karşılaşan İmamoğlu çifti, sporcularla anı
fotoğrafları çektirdi. Yoğun ilgiden sonra
yerine oturan İmamoğlu çiftinin ardından
açılış programı başladı. En son 2011 yılında
gördüğümüz kortej ve bando geçişi adeta
tüylerimizi diken diken etti.
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DOWN SENDROMLU MİLLİ ATLETLER DE KOŞTU

Down Sendromlu Milli Takım atletlerinden
Rıdvan Yalçın, Doğukan Salihçok, Furkan Demir
ve Ahmet Bekir Kıran 60 metrede yarıştı. Yarış
öncesi heyecandan yerinde duramayan 4 özel
atlet, yarış sonrası birbirlerine sarılarak tebrik
etti. Yarışı Kazanan Furkan Demir’in sevinci
gözlerinden okunuyordu.

İLK YARIŞI ‘İPEK MERMİ’ KAZANDI

Tesisin açılışı, protokol üyeleri ve sporcuların
kestiği kurdele ile gerçekleştirildi. İmamoğlu çifti,
pistin ilk müsabakası olan “60 Metre Kızlar Yarışı”
için start verdi. Yarışı 9,44’lük performansıyla
2013 doğumlu İpek Mermi kazandı.

Down Sendromlu Milli
Takım atletleri.

www.ibb.istanbul / 21

KÜLTÜR & SANAT

SOSYAL BELEDİYECİLİK

GENÇLERİN HAYALLERİ SANATTA BULUŞTU

OKUMA YAZMA BİLMEYEN KADINLARA EĞİTİM

Üniversite ve konservatuvar öğrencilerinin katıldığı ‘36. Genç Günler’,
Müze Gazhane’de tiyatro rüzgarı estirdi. Şehrin yeni nesil yetenekleri,
sanattan vazgeçmeyenlere tiyatroyla geçen 10 gün yaşattı. Oyunlar
tıklım tıklım dolan salonlarda sahnelendi.
Yazı: Tayfun Deryal
Saime İldeniz

‘HOCALARIN HOCASI’NA VEFA

36. Genç Günler’de; İBB, tiyatro dünyası adına
güzel bir vefa örneği de sergiledi. Tiyatro
dünyasının ‘Hocaların Hocası’ saydığı Sevda
Şener’in adı, Müze Gazhane’de bulunan
sahneye verildi. Türk Tiyatrosunun önemli
değerlerinden birinin adını taşıyan Prof. Dr.
Sevda Şener Sahnesi, İstanbullunun sanatla
buluştuğu adreslerden birine dönüştü.

DOĞUMUNUN 400. YILINDA MOLİERE KLASİĞİ

B

ir asrı aşkın süredir İstanbul’u
sanatla buluşturan İBB Şehir
Tiyatroları, geleneksel olarak
düzenlediği Genç Günler’in 36’ncısını
gerçekleştirdi. Söyleşiden atölyeye,
tiyatro gösterimlerinden sergilere
kadar birçok farklı program ve gösteri,
“Vazgeçmiyoruz” temasıyla yapıldı. 9-19
Mayıs tarihleri arasındaki etkinlikler dizisinde
toplam 41 seans oyun sahnelendi. Her yaştan
İstanbullunun akın ettiği oyunları, toplam 13
bin 900 kişi izledi.

36 TİYATRO GRUBU

Özgür düşüncenin ve insan hayal gücünün
simgesi sanat, Müze Gazhane’de bu kez
İstanbullu gençlerin yaratıcılığıyla renklendi.
İBB Şehir Tiyatroları Genç Tiyatro’nun
‘Çingene Boksör’ oyununun yanı sıra
üniversitelerin konservatuvar ve oyunculuk
bölümlerinden 23, üniversitelerin tiyatro
kulüplerinden 12 oyun olmak üzere toplam 36
tiyatro grubunun oyunları sahnelendi.
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Oyunları yüzyıllardır sahnelenen, hiciv
sanatının en önde gelen temsilcilerinden
Moliere’in 400. doğum günü, Genç Günler’de
unutulmadı. İBB Şehir Tiyatroları ve Fransız
Kültür Merkezi’nin ortak etkinliğinde anıldı.
Genç Günlerin üçüncü gününde ComédieFrançaise’in sahnelediği Moliere’in ‘Hastalık
Hastası’ oyunu dijital olarak gösterildi.

26. BEDİA MUVAHHİD ÖDÜL TÖRENİ

İBB Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği
İstanbul Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği “26.
Bedia Muvahhid Ödül Töreni”, 13 Mayıs 2022
Cuma günü gerçekleştirildi. Bu yılki ödül;
Yaftalı Tabut oyuncuları Bensu Orhunöz, Ceren
Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın
Palabıyık, Selin Türkmen, Şenay Bağ ve Yeşim
Mazıcıoğlu’na verildi.

SÖYLEŞİ VE ATÖLYELER

36. Genç Günler, söyleşi ve atölyelere de ev
sahipliği yaptı. Söyleşiler; gençlerin kariyer
tercihlerine de yardımcı olacak şekilde dijital
sanat, oyunculuk, yönetmenlik gibi güncel
konulardan oluştu. Genç Günler’de ayrıca usta
sanatçı, yazar ve yönetmenlerinin katıldığı
atölye çalışmaları da düzenlendi. Gençlere
uygulamaya yönelik eğitimler verildi.

Mahalle Evleri, eğitime
destek faaliyetlerini
kentin her noktasına
yayıyor. Okuma yazma
bilmeyen kadınlara
eğitim veren Okuryazarlık
Atölyeleri ilk mezunlarını
verdi. 4 ayda eğitimlerini
tamamlayan 33 kadın
sertifikalarını aldı.
Yazı: Sümeyra Kırca
Fotoğraf: Taşkın Mişe

O

kuma yazma bilmeyen kadınlara
eğitim verilen Okuryazarlık Atölyeleri
büyük ilgi görüyor. Kadınların bireysel,
sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesini
amaçlayan İBB, mahallelerin
belediye hizmetlerine erişebilmesi ve
mahalle kültürünü canlandırarak, toplumsal
dayanışmanın güçlendirilmesini hedefliyor. Bu
amaç doğrultusunda, Mahalle Evleri aracılığıyla
“Okuryazarlık Atölyeleri” kuruldu. Okuryazarlık
ile kadınların özgüven ve özyeterlilikleri artıyor.
Toplumda etkin biçimde rol almaya başlıyorlar.
Kadınların güçlendirilmesi amacıyla Mahalle
Evleri’nde, Aralık 2021-Mart 2022 tarihlerinde
gerçekleştirilen Okur-Yazarlık Atölyelerinin ilki
tamamlandı. Sertifika alan 33 kadına, belediyeye
ait sosyal tesislerde mezuniyet etkinlikleri
gerçekleştirildi.

OKUMAYI ÇOCUKLARIMIZLA
BİRLİKTE ÖĞRENİYORUZ

Mahalle Evleri’nde okuma yazma öğrenen Tuğba
Yıldırım, birinci sınıfa giden kızıyla birlikte
okuma yazma öğrendiğini söylüyor. Çocukken
okuma yazma öğrenemediğini ve bu eksikliği
hayatında hep hissettiğini anlatan Tuğba
Yıldırım, “öğrenmenin yaşı yoktur” diyerek kursa
başladığını belirtiyor. Kızına okula giderken
yardımcı olmak için okuma yazma öğrenmek
istediğini vurgulayan Yıldırım şöyle konuşuyor:
“Çevremdeki arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine
İBB’nin Mahalle Evleri’nde okuma yazma
kurslarına başladım. Şimdi okuma yazma
biliyorum. Birinci sınıfa giden kızıma yardımcı
olmak istiyorum ama okuma yazmam olmadığı
için çok zorlanıyordum. Şimdi birlikte okuma
yazma öğreniyoruz. İBB bu hizmeti tekrar
verdiğinde, kendimi geliştirmek için yeniden
gelmek istiyorum.”

ÇOCUKLARI OKULA BIRAKIP
OKUMA KURSUNA GİDİYORUZ

Okuryazarlık atölyelerinin bir diğer
öğrencisi Saime İldeniz ise okuma yazma
bilmediği için tek başına hastaneye dahi
gidemediğini söylüyor. Çok uzun zamandır
okuma yazma öğrenmek istediğini, ancak
bunun için fırsat bulamadığını belirten Saime
İldeniz kendi hikayesini şöyle anlatıyor:
“Okuma yazmamız olmadığı için hastanelerde
zorlanıyoruz ya da telefona gelen mesajları
dahi anlamıyoruz. İBB’nin atölyelerini
duyunca çok mutlu oldum. Hemen başvurdum.
Orada insanlar çok ilgili. 4 ayda okuma
yazma öğrendim. Artık tek başına hastaneye
gidebilirim. Sabah çocuklarımızı okula
bırakıyoruz. Oradan kendimiz okuma yazma
kursuna gidiyoruz. Oğlum bana, ‘Anne sabah
sen beni okula bırak, ben de öğleden sonra seni
okuluna bırakayım’ diye espri yapıyor. Tabi
onlar benden daha mutlu. Hep birlikte kitap
okuyoruz.”

KADINLARIN GÜÇLENMESİNİ İSTİYORUZ

İBB Mahalle Evleri Koordinatörü Merve
Irmak Ayazoğlu, Okuryazarlık Atölyeleri ile
kadınları bireysel, sosyal ve ekonomik olarak
güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguluyor.
Merve Irmak Ayazoğlu okuryazarlık
atölyeleri ile ilgili şu bilgileri veriyor:
“Okuma yazma oranları ülkelerin
ekonomik düzeyleri, halk sağlığı gibi birçok
faktörle ilişkili. Eğitim destek faaliyetleri
kapsamında gerçekleştirdiğimiz okuryazarlık
atölyelerinin yanı sıra mahallelinin eğitim
hakkından etkin biçimde faydalanabilmesi
için eğitimle ilgili olanaklar sağlıyoruz. Tüm
mahallelinin yararlanabileceği kütüphane,
bilgisayarlar, internet erişimi, eğitici
materyaller ve ortak çalışma alanları Mahalle
Evlerimizde mevcut.”
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Haber hakkında
ayrıntılı bilgi için
QR kodu okutabilirsiniz.

ETKİNLİK

7 BİN ÇOCUK YARIŞTI
Microsoft Türkiye ve İBB iş birliğiyle “İstanbul’un Tarihi Güzelliklerinin Minecraft ile Modellenmesi Projesi” düzenlendi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sütlüce’deki Oyun Geliştirme Merkezi’nde (OGEM) gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye’nin
dört bir yanından 7 bin çocuğun katıldığı yarışmada finale kalan 9 minik yazılımcıya ödüllerini verdi.
Yazı: Melek Karakuş Fotoğraf: Tuğçe Dursunoğlu

İ

stanbul’un tarihi yapılarını modellemek
için 7 bin çocuk yarıştı. İBB ve Microsoft
Türkiye iş birliği ile düzenlenen yarışmada
dünyanın en popüler oyunlarından
“Minecraft” ile modelleme yapıldı. Projede 9
çocuk finale kalmaya hak kazandı. Kazanan
öğrenciler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
elinden ödüllerini aldı. Moderatörlüğünü

Youtuber Buğra Kazancı’nın yaptığı etkinlikte
keyifli anlar yaşandı. Kazanan katılımcılarla
birlikte projeleri büyük ekrandan izleyicilere
anlatan Kazancı, kendisinin hazırladığı Kız
Kulesi projesiyle İmamoğlu’nu gülümsetti.
İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı ve İBB
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; Galata Kulesi’nden
Ayasofya’ya, Kara Surları’ndan Süleymaniye
Camii’ne kadar 30 eşsiz tarihi yapının
modellenmesi için çocuklara platform oluşturdu.
Başvuruda bulunan geleceğin mimarları (7-14)
dereceye girmek için hayal güçlerini konuşturdu.
İlk dört ekibin tasarımı ödüle layık görüldü.

Çinili Köşk modellemesiyle
Asya Eroğlu ve Deniz Ceviz.
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Dolmabahçe Sarayı
modellemesi.

24 / www.ibb.istanbul

“İstanbul’un Tarihi Güzelliklerinin Minecraft
ile Modellenmesi Projesi” kapsamında
dereceye giren 4 ekip şöyle; Sultanahmet Camii
projesiyle 2 kişi, Çinili Köşk projesiyle 2 kişi,
Dolmabahçe Sarayı projesiyle 3 kişi, Pera Palas
projesiyle 2 kişi ödül ve sertifika almaya hak
kazandı.
Minecraft’ı ilk keşfedenlerden biri olduğunu
belirten Kazancı, ekibiyle yaptığı projenin
çıkış noktasını ise şöyle anlattı: “Bu özel
günde programı sunacağım netleşince ekip
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“ÇOCUKLARA
VE GENÇLERE
İSTANBUL’UN
DIJITAL
DÖNÜŞÜMÜNÜ
EN ÜST
SEVIYEYE
TAŞIMALARI
IÇIN FIRSAT
SAĞLAYACAĞIZ.”

Pera Palace
modellemesi.

arkadaşlarımla birlikte bir sürpriz hazırlamak
istedik. Zaman kısıtlı olduğu için envanterimizi
değerlendirirken yıllar önce yaptığımız Kız
Kulesi haritasını bulduk. Bunun üstüne özel bir
kurgu oluşturarak çocuklarla birlikte 23 Nisan
kutlamaları için Ekrem Başkan ve Boji’nin, İBB
Şehir Hatları Vapuru ile Kız Kulesi'ne geldiğini
hayal ettim. En büyük motivasyonumuz,
bu videoyu Ekrem Başkan ve salondakiler
izleyince verecekleri tepkiydi. Ekrem Başkan’ın
kendini oyunda gördüğü andaki tepkiyi
unutamıyorum.”

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ZAMANI

Etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, İstanbul'un her anlamda dünya

çapında örnek bir şehir olmasını istediğini
vurguladı. İmamoğlu, “Bu şehir, bu alanda
başarılı milyonlarca insanıyla 21. yüzyıla
damga vurmalı. Ve bizim çocuklarımızın
buna kabiliyeti var. Sizlerle beraber geleceği
hazırlamak istiyoruz. İstanbul, dünya
çapında bir şehir ama aynı zamanda dünya
çapında örnek bir şehir olmasını istiyoruz.
Bu sebeple, işte tam da o teknolojiyle ilgili
gelişim dönemine katkı sunmayla alakalı
sadece OGEM değil, Zemin İstanbul, Veri
Laboratuvarı ve diğer ilçelerde açacağımız
teknoloji merkezleri, gençlere çalışma ortamı
sağlayacak alanlar, ofisler çok önemli. Bu
anlamda hem kendi gelişimlerine katkı
sunacaklar hem de İstanbul’un dijital
dönüşümünü en üst seviyeye taşımaları için
onlara fırsat vermiş olacağız” dedi.

ÖDÜLLER İSTANBUL’UN TARİHİNE

Konuşmaların ardından dereceye giren 4 ekip,
ödüllerini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
ve Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent
Özbilgin’den aldı. Yarışmanın kazananları
“Sultanahmet Camii” modellemesiyle Poyraz
Eroğlu ve Recep Han Işık; “Çinili Köşk”
modellemesiyle Asya Eroğlu ve Deniz Ceviz;
“Dolmabahçe Sarayı” modellemesiyle Ahmet
Furkan Demirci, Erdinç Efe Duransel ve İsmail
Öztürk; “Pera Palas” modellemesiyle de Nilda
Kıymaz ve Defne Acer oldu.

‘MEKANDAN BAĞIMSIZ EVREN’
Tüm dünyada Disney Channel ailesinde
kendi programını yapan ilk YouTuber olan
Buğra Kazancı, aynı zamanda Youtube’da
2,5 milyonluk dev bir aileye sahip Minecraft
oyuncusu. Minecraft’ı ilk keşfedenlerden
biri olduğunu söyleyen Kazancı, ekip
arkadaşlarıyla uzun zamandır İstanbul'un
tarihi güzelliklerine Minecraft’ta hayat
verip videosunu çekiyor. 7 bin Minecraft
oyuncusunun da katıldığı bu yarışmanın
moderatörlüğünü yapan Kazancı, minik
tasarımcılarla bu özel günde bir araya geldi.
Minecraft’a ne zaman başladın?
Minecraft’ı ilk keşfedenlerdenim diyebilirim.
İlk çıktığı zamandan beri oynuyorum.
Minecraft senin için ne ifade ediyor?
Minecraft benim için sıradan bir oyundan çok
öte. Açıkçası "hayatımın ta kendisi" diyebilirim.
Hayatımın her anında benimle birlikte olan,
mutlu olmamı, dostluk kurmamı sağlayan, bir
işten çok benim en yakın arkadaşım. Özgür
olduğumu, zamandan ve mekandan bağımsız
olduğumu hissettiren, istediğim her şeyi
yapabildiğim bir evren.
23 Nisan’da beraberdik. Çocukların hayal güçlerini,
becerilerini, zihinsel performanslarını birlikte gördük.
Minecraft oynayan biri olarak orada bulunmak sana ne
hissettirdi?
Hayatımda unutamayacağım en özel
günlerden biri olduğunu başta söylemek
isterim. Çocukların hepsine hayran kaldım.
Yaratıcılıkları, konuya yaklaşımları ve fikirleri
beni çok etkiledi. Bunu, o gün sahnede de
içtenlikle dile getirdim. Ekip arkadaşlarımla
uzun zamandır İstanbul’un tarihi güzelliklerine
Minecraft’ta hayat verip videosunu çekiyoruz.
Hatta son zamanlarda tıkandığımızı
düşünüyorduk. Fakat çocukların projelerini
görünce biz de proje fikirlerimize hemen yeni
alanlar ekledik. Onlardan ilham alıp yeni bir
şeyler yaratmaya devam etmenin çok mutluluk
verici olduğunu söylemeliyim.
İstanbul’u sen de modelledin, Kız Kulesi’yle hatta Ekrem
Başkan dokunuşuyla bu tasarımı yaparken çıkış noktan,
motivasyonun neydi?
Ne yazık ki ülkemizde Minecraft ile ilgili
çok fazla yaratıcı proje yapılmıyor. Bu özel
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günde programı sunacağım netleşince ekip
arkadaşlarımla birlikte bir sürpriz hazırlamak
istedik. Her zaman kendimizi zorlayarak
yapabileceklerimizi bir üst seviyeye taşımak
ve insanları şaşırtarak Minecraft’ta bu da mı
varmış dedirtmek bizi çok mutlu ediyor. Ekipçe
toplantı yapıp, neler yapabileceğimizi sıraladık.
Zaman kısıtlı olduğu için envanterimizi
değerlendirirken yıllar önce yaptığımız Kız
Kulesi haritasını bulduk. İlk olarak haritayı
yenilemekle işe başladık. Bunun üstüne özel bir
kurgu oluşturarak çocuklarla birlikte 23 Nisan
kutlamaları için Ekrem Başkan ve Boji’nin İBB
Vapuru ile Kız Kulesi’ne geldiğini hayal ettim.
En büyük motivasyonumuz, bu videoyu Ekrem
Başkan ve salondakiler izleyince verecekleri
tepkiydi. Ekrem Başkan’ın kendini oyunda
gördüğü andaki tepkiyi unutamıyorum.
YouTube’da tam olarak ne yaptığını söyleyebilir misin?
Nasıl bir dünyaya sahipsin, interaktif etkin nedir? Sana
göre kaç kişilik bir ailesiniz? Ve eklemek istediklerin
neler?
2015 yılından beri düzenli olarak her gün
YouTube’da Minecraft videosu yayınlıyorum.
Her gün yeni içerik üretmek için araştırmalar
yaparak, ekip arkadaşlarımla birlikte
kendimiz neler üretebiliriz diye tartışıyoruz.
Türkiye’nin farklı illerinde AVM buluşmaları
yaparak Minecraft’ı bilgisayardan gerçek
hayata taşımayı başardığımızı görüyorum.
Türkiye’de en fazla AVM buluşması yapan
YouTuber olabilirim. Yaklaşık 2,5 milyon
aboneye sahibim YouTube’da. Her geçen gün
ailemize yeni insanlar katılıyor. YouTube
dışında Disney Channel’da 10 bölümlük TV
programımı sunma fırsatım oldu. Tüm dünyada
Disney Channel ailesinde kendi programını
yapan ilk YouTuber olarak hem kendimi
hem ülkemi en güzel şekilde temsil ettiğimi
hissettim. Birçok markanın reklam filminde
oynadım. Bunun gerçek sebebi aslında kitlemle
kurduğum gerçek bağın markalar tarafından
da keşfedilerek çok hassas bir şekilde ele
alındığı özel projelerle bana erişmeleri oldu.
Benim için bu sıraladığım projeler ve başarılar
zaman içinde değişebilir, ancak her zaman
benimle kalmasını önemsediğim tek şey aslında
kendime yarattığım 2,5 milyonluk dev aile
olacak.
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DOĞA

İSTANBUL’DA BAHAR

“Küçük pencerem bahçeye bakar,
Bademler, erikler geceye bakar,
Bir ışık dökülür yapraklardan şıkır şıkır…
Filizler susmuş, tohumlar uyumuş;
Bir an durmuş, genişlemiş büyümüş
Bir eski şarkı, bir eski bahar, bir bildik deniz
Vakit nisan ortasında bir akşam…”

BALTALİMANI JAPON BAHÇESİ

Japonlar için kutsal kabul edilen Sakura Ağacı, aynı zamanda ülkenin doğal zenginliği olarak kabul edilir. Bu yüzden ülkeden çıkarılması
yasak olan Sakura Ağaçları, Japonya Devleti tarafından evrensel dostluğu desteklemek amacıyla yalnızca 9 ülkeye hediye amacıyla gönderildi.
Yazı: Melek Günerli Fotoğraf: Cem Türkel

B

Turgut Uyar

aharda doğanın uyanışı saklıdır
Turgut Uyar’ın bu dizelerinde. Tıpkı
önümdeki henüz çiçek açmamış
tomurcukların içinde saklı ilkbahar
gibi. Gözlerimi bu güzel tablodan
alamıyorum. Güneş ışığına doymuş
ve tüm yapraklarını açmış çiçeklerle bezeli
dalların hemen yanında kuytuda kalıp,
henüz tomurcuklarıyla tebessüm edebilen
dallar da var. Kendimi peri masallarında gibi
hissediyorum. Eminim, şu an burada olsaydınız
bu büyüleyici bahçe karşısında siz de aynı
şeyleri hissederdiniz. Çiçekleri beyaz olan
ağacın güzelliği ayrı, bir de çiçekleri tozpembe
açmış ağaçlar var. Pembe çiçekler o kadar hoş, o
kadar nazik gözüküyorlar ki.. Hemen önümdeki
ince dala uzanıyorum ve çiçeklerinin kokusunu
almak için burnuma doğru yaklaştırıyorum.
Yüzümde bir tebessüm beliriyor. Hissettiğim;
bu nazik pembe çiçeklere yakışır, pudramsı,
tatlı bir koku. Derin bir nefes ile bahçenin tüm
bu güzel kokusunu içime çekmek istiyorum.

“YOGETSUAN” ADLI
JAPON EVİ’NDE;
JAPON TARZI ODA,
ÇAY ODASI VE
BEKLEME ODASI
BULUNUYOR.
BURASI, ÇAY
TÖRENİ GİBİ
ETKİNLİKLERDE
KULLANILIYOR
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Bu arada unutmadan sizi tanıştırayım. Bu nazik
çiçeklerin adı “Sakura”. Anlamı; kiraz çiçeği.
Sakura ağacının Latince ismi Prunus cinsi olan
ağaçların çiçeklerinin isminden geliyor. Bir çeşit
meyvesiz kiraz ağacı olup, boyları 8-10 metreyi
bulunuyor. Ağaç, meyve vermediği
halde bahsettiğim bu çok özel çiçeklere sahip.

JAPON KÜLTÜRÜNDE ÇOK ÖNEMLİ

BAHÇE İÇİNDEKİ 37 SAKURA AĞACI, ÜLKEMİZDE
YETİŞTİRİLEN 36 ADET AKÇAAĞAÇ VE 5 ADET ÇAM AĞACI
İLE MİSAFİRLERE DÖRT MEVSİM ETKİSİ YAŞATILIYOR
30 / www.ibb.istanbul

Bu ağaçlar, Japon kültüründe ise önemli bir
yere sahip. Sakura ağaçlarının çiçek açmaya
başladığı dönemlerde 11 farklı kentte iki hafta
süren festivallerle kutlamalar yapılıyor. Ülkede,
tv kanallarında hava durumundan sonra bir de
“Sakura Durumu” yayını yapılıyor. Çiçeklerin
açtığı bu dönem Japonya’nın en çok turist kabul
ettiği dönem. Ayrıca, Japonya’da kutsal sayılan
Sakura ağacı aynı zamanda ülkenin ulusal
simgesi olarak da biliniyor.
Genel olarak Sakura ağacı, çiçeklerinin yavaş
yavaş açılması ile hayatın başlangıcını ve baharı
temsil ediyor. Yavaş açan bu çiçekler canlı ve
taze iken henüz solmadan dökülüyorlar. Oluşan
bu durum ise hayat devam ederken ölümün her
an gelebileceğini anlatıyor. Bu yönüyle Sakura
ağaçları yaşamın güzelliğiyle birlikte ani ölümün
de var olduğunu hatırlatıyor.
Sakuralar, Japonya’nın doğal zenginliği olarak
değerlendiriliyor. Bu nedenle ağacın ya da
tohumunun ülke dışına çıkarılması yasak.
Japonya Devleti tarafından evrensel dostluğu
desteklemek ve başka ülkelerle ilişkileri
geliştirmek amacıyla sadece 9 ülkeye hediye
amacıyla gönderildi. Türkiye de bu ülkelerden biri.

GÖRÜLMEYE DEĞER BİR BAHÇE

İstanbul’da yaşıyorsanız bahsettiğim bu
harika çiçekleri görme imkanınız var. Şu anda
bulunduğum ve size anlattığım bu bahçe,
Türk Japon dostluk ilişkileri vesilesiyle
İstanbul ile Yamaguchi Eyaleti Shimonoseki
şehri tarafından kurulan “Baltalimanı Japon
Bahçesi”. Sarıyer ilçesinde, Boğaz’a nazır
bir konumda yer alan bahçenin girişinde,
iki kardeş şehrin sembolleri; Marmara
Boğazı ve Shimonoseki Boğazı’ndan
esinlenilerek yapılan giriş kapısı karşılıyor
sizi. Doğal malzemeler kullanılarak yapılan
bahçede, Sakura ağaçlarının yanı sıra Japon
Bahçesi’nin temel karakteri olan Yogetsuan
adı verilen Japon evi ve bu evin içinde
geleneksel bir çay odası, şelale, taş köprü ve
mini gölet gibi öğeler de yer alıyor. Bahçenin
ortasında yer alan çardak ise ziyaretçilerin
dinlenme noktası. Doğal taşlardan imal
edilmiş fenerler süslüyor burayı. Bahçenin
çevresi ise Japon stili duvarlarla çevrili.
Haftanın her günü açık olan bahçe 08.0017.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret
edilebiliyor.
Benim için güzel anıları olan Japon
Bahçesi’ni bu kez sizler için gezdim. Sizler
de burayı ziyarete gelerek anılarınızın
arasına Sakura ağaçlarının güzelliklerini
ekleyebilirsiniz. Rüzgarda Sakura
ağaçlarından dökülen çiçeklerin yeşil
çimenler üzerinde oluşturduğu manzara
kesinlikle görülmeye değer.
İyi gezmeler…

NASIL GİDİLİR?
Avrupa Yakası'ndaysanız
T1 tramvay hattı
Kabataş durağında inip,
Sarıyer yönüne giden
25E, 22, 40T
otobüsleriyle Baltalimanı
durağında inerek
gidebilirsiniz.
Anadolu Yakası'nda ise
Şehir Hatları Vapuru ile
Eminönü İskelesi'ne
geçip Sarıyer yönüne
giden İETT otobüslerini
kullanabilirsiniz.
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PLAJLAR KENTİ İSTANBUL’DA

DENİZ, KUM, GÜNEŞ
Sıcak yaz günlerinde deniz sahilleri nefes aldırıyor, serinletiyor, dinlendiriyor. İBB, Marmara ve
Karadeniz sahilindeki plajlarda verdiği hizmetle güvenli, huzurlu günübirlik tatil imkanı sunuyor.

Plajda ‘sarı-kırmızı’ bayrak:
Bu bayrak plajda cankurtaran
olduğunu gösterir. Güvenli bir
şekilde denize girebilirsiniz.

Yazı: Şengül Gülbahçe Fotoğraf: İstanbul İtfaiyesi Foto Film Merkezi

Siyah-beyaz bayrak:
Deniz sporları için
ayrılmış alanı gösterir.

Şile Uzunkum Plajı
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İ

stanbul’da yaz sıcakları kendini
hissettirmeye başladı. 515 kilometre
uzunluğundaki sahil şeridine sahip kentte,
1 Haziran’da plaj sezonunun açılmasıyla
nefes almak ve dinlenmek isteyenler soluğu
yakınlarındaki plajlarda alıyor.
Bir zamanlar kumluk denen, sadece denize
girilen plajlar; şimdi konserleri, yarışmaları,
tiyatro ve sinemaları, plaj sporları ve
eğlenceleriyle kent yaşamında önemli
bir yere sahip.

İBB PLAJLARI YAZA HAZIR

İstanbul İl Yüzme Komisyonu tarafından kent
genelinde 2022 itibarıyla su kalitesi uygun,
denize girilebilir 85 plaj belirlendi. İBB,

A-B-C kategorilerine uygun değerlendirilen
bu plajların 49’unda cankurtaran hizmeti
veriyor. Sezon başlamadan tüm hazırlıklar
tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi:
Plaj alanlarında bulunan ağaç kökleri ve taşlar
temizlendi, kum takviyesi, ahşap alanların
tadilat ve boya işlemleri yapıldı, plajların duş
giderlerine filtreleme sistemi bağlandı.
Vatandaşların plajlarda rahat etmesi için
gerekli tedbirler alındı; tüm birimler güvenli,
sağlıklı ve kaliteli hizmet için görev başında.
Sezon boyunca hizmet alanlarında gözetleme
kulesi, deniz güvenliği, cankurtaran, ambulans,
ilk yardım desteği ile şezlong, şemsiye, duş,
tuvalet, giyinme kabini, BELTUR kafe ve büfe
hizmetleri sunulacak.

METRO VE TOPLU ULAŞIM KOLAYLIĞI

Marmara ve Karadeniz’e kıyısı bulunan,

EN ÇOK TERCİH
EDİLEN PLAJLARDA
ÜCRETLER
• Turnikeli giriş olan Güneş
Plajı, 5 bin kişiye hizmet
veriyor.
• Turnikeli giriş olan
Caddebostan 1 Plajı,
2 bin kişiye hizmet veriyor.
• Diğer plajların girişi
serbest olduğu için
yoğunluğa göre
vatandaşlar tarafından
tercih ediliyor.

dünyanın en güzel sahil şehirlerinden biri
İstanbul. İki kıtayı birbirine bağlayan kentin
gecesi ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel. Sıcak yaz
günlerinde uzun sahil şeridindeki birbirinden
güzel plajlarına ulaşımın kolay olması da büyük
avantaj. Metro ve toplu ulaşımın yanında
aracıyla gelenler için İSPARK’ın sunduğu park
imkanları da plajları cazip kılıyor; İstanbulluya
yaz boyunca tatil imkanı sağlıyor.

BİNLERCE KİŞİ BOĞULMAKTAN KURTARILDI

İBB, 2021 yılı sezonunda, toplam 59 kilometre
uzunluğundaki 49 plajda, 618 cankurtaran ile
hizmet vermeye başladı. Plajlarda cankurtaran
hizmetleri; 49 jetski, 4 kurtarma botu, 2
drone, 18 ATV aracı ile verilirken, 245 kulede
gözetleme yapıldı. Bu hizmetler sonucu
cankurtaran ekipleri, bir yılda 3 binin üzerinde
vatandaşımızı boğulmaktan kurtardı.

Plajlarda çocuk,
yetişkin ücretleri...
• Turnikeli giriş olan Güneş
Plajı ve Caddebostan
1 Plajı ücretli. Giriş ücreti
yetişkinler için 30 TL,
öğrenci ücreti ise 12 TL.
• 65 yaş üzeri için plajlar
ücretsiz.
Şezlong ve şemsiye
ücreti...
• Caddebostan 2 ve
3 Plajları ile Menekşe
Plajı’nda şezlong ve
şemsiye kiralama
ücreti 12 TL.

1 HAZIRAN’DA AÇILAN PLAJ SEZONU, 18 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK. SAĞLIK VE KEYIFLE SÜRMESINI
DILEDIĞIMIZ SEZON BOYUNCA İBB EKIPLERI 49 PLAJDA; 618 CANKURTARAN, 49 JETSKI, 4 KURTARMA
BOTU, 2 DRONE VE 18 ATV ARACIYLA İSTANBULLULARIN YANINDA OLACAK
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Plajların tamamına, dikkat edilmesi gereken
kurallar ve olası tehlikelere ait bilgilendirme
tabelaları asıldı; denize girilebilecek güvenli
bölgeler de emniyet bariyerleri ile çevrildi.
İBB aldığı deniz güvenliği önlemleri ile
yüzlerce vatandaşımızın hayatını kurtarıyor.
Alınan önlemlerle 2005-2021 yılları
arasında toplam 63 bin 883 kişi boğulmaktan
kurtarıldı.
Bu hizmetler kapsamında ayrıca, plajlarda
ani rahatsızlanan vatandaşlara ve acil suda
boğulma vakalarında ilk tıbbi müdahaleyi
sağlamak ve gereğinde hastayı merkezlere
nakletmek için acil yardım ambulanslarıyla
tıbbi destek sağlanıyor.

Deniz suyu kontrollerine göre
sonuçlar yuzme.saglik.gov.tr
adresinde yayınlanıyor.
İstanbullunun sağlıklı ve
güvenli bir yaz geçirmesi için
önlemler alınıyor.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ TATİL
İÇİN TEDBİRLER ALINDI

Pandeminin etkileri azalsa da henüz tam
anlamıyla bitmiş değil. Bu nedenle, plajlarda
ziyaretçilerin rahat etmeleri için şemsiye ve
şezlong yerleştirilmeleri uygun mesafelere
göre yapılıyor. Plaj alanlarında güvenlik
personeli bulunmuyor. Ancak, uygunsuz bir
durum yaşandığında plaj sorumluları veya
cankurtaranlar ilgili güvenlik birimlerine
haber vererek soruna müdahale ediyor.
İstanbul’da 18 Eylül’de sona erecek plaj
sezonunun sağlıklı, huzurlu ve güvenli
geçmesi için tüm birimler 7 gün 24 saat
görev yapıyor.

İBB’NİN HİZMET VERDİĞİ PLAJLAR:
KÜÇÜKÇEKMECE MENEKŞE PLAJI
BAKIRKÖY-FLORYA GÜNEŞ PLAJI
KADIKÖY CADDEBOSTAN (1-2-3) PLAJLARI
ARNAVUTKÖY KARABURUN PLAJI
ARNAVUTKÖY YENİKÖY PLAJI
SARIYER KISIRKAYA PLAJI
AVCILAR DENİZKÖŞKLER PLAJI
SİLİVRİ SEMİZKUM
SİLİVRİ MERKEZ (KUMLUK) PLAJI
SİLİVRİ SELİMPAŞA PLAJI
ÇATALCA YALIKÖY PLAJI (1-2)

PLAJ HİZMETLERİ:
Bu yıl İBB, plajlarda üç tip hizmet
modeli ile hizmet verecek:

1.

Tam hizmet modeli ile hizmet verilen plajlar
• Bakırköy Güneş Plajı’nda ücretli giriş yapılan,
kapalı turnike sistemli, tam fonksiyonlu, WC, duş,
soyunmakabini, kafe, spor alanları, şezlong, şemsiye
hizmeti veriliyor.
• Kadıköy Caddebostan-1 Plajı’nda ücretli giriş yapılan,
kapalı turnike sistemli, tam fonksiyonlu, WC, duş, soyunma
kabini, kafe, spor alanları, şezlong, şemsiye hizmeti veriliyor.

2.

Kısmi hizmet modeli ile hizmet verilen plajlar
• Küçükçekmece Menekşe Halk Plajı’nda ücretli açık duş,
ücretli WC hizmeti Boğaziçi Yönetim AŞ tarafından veriliyor.
Alanda bulunan BELTUR AŞ kafesi tarafından şezlong ve
şemsiye kiralama hizmetleri sunuluyor.
• Kadıköy ilçesi Caddebostan 2 ve 3 Plajlarında açık duş,
ücretli WC, şezlong ve şemsiye kiralama hizmetleri veriliyor.

3. Vatandaş odaklı hizmet modeli ile hizmet verilen

lajlar Girişlerin ücretsiz olduğu bu plajlarda vatandaşların
asgari ihtiyaçlarının karşılandığı taşınabilir modüler yapılı
ürünler ile Boğaziçi Yönetim AŞ tarafından ücretli duş, WC,
soyunma kabini gibi hizmetler veriliyor. BELTUR AŞ büfe
hizmetleri ile İSPARK AŞ’nin park hizmetleri de bulunuyor.

Bu grupta yer alan plajlar:

YAZ SICAĞINDA PLAJLAR; İSTANBULLUNUN NEFES ALDIĞI, PLAJ SPORLARI, YARIŞMA, KONSER,
TİYATRO, SİNEMA VE EĞLENCELİ ETKİNLİKERLE DİNLENDİKLERİ BULUŞMA ALANLARINA DÖNÜŞÜYOR
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• Çatalca Yalıköy Plajı
• Arnavutköy Karaburun ve Yeniköy Plajları
• Sarıyer Kısırkaya Plajı
• Silivri Semizkum, Gümüşkaya ve Merkez
(Kumluk) Plajları
• Avcılar Denizköşkler Plajı

www.ibb.istanbul / 37

Haber hakkında
ayrıntılı bilgi için
QR kodu okutabilirsiniz.

KAPAK

MALTEPE’DE 7’DEN 70’E
19 MAYIS COŞKUSU

Maltepe'de bayram bir başka güzeldi.
Gençler hem spor yaptı, hem de Atatürk'ü andı.
Yazı: Aydemir Kadıoğlu
Fotoğraf: Onur Günal - Cem Türkel

19 Mayıs coşkusunu üst
seviyeye taşıyan Murat Boz,
sahnenin tozunu attırdı.

1

9 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı, bu yıl Maltepe’de 7’den 70’e her
kesimin katılımı ile kutlandı. Eski yıllarda
yaşadığımız o 19 Mayıs coşkusunu tekrar
hissettiren 103’üncü yıl kutlamaları,
Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda çeşitli
etkinliklerle geçti.

BÖYLE BİR BAŞKA GÜZELSİN MALTEPE…

Çok sayıda kişinin akın ettiği etkinlik alanında
güvenlik önlemlerini geçtikten sonra çimenlikte
kurulmuş bölüm bizi karşıladı. Bir tarafta
çılgın kaykaycı gençler kaykay gösterisi ile
şov yaparken; bir tarafta da kahvesini alıp
çimenlere uzanmış yüzleri gülen gençler vardı.
Müziğin, dansın, eğlencenin hiç durmadığı
bu alanda mutluluk insanların yüzünden
okunuyordu.
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KIRAN KIRANA MÜCADELE: ROBOT TENİSİ

Alanda en ilgi çekici etkinlik ise büyük
mücadeleye sahne olan ‘Robot Tenisi’ oldu. İBB
Teknoloji Atölyeleri’nde geliştirilen robotları
uzaktan kumanda ile kontrol eden katılımcılar,
Robot Tenis Turnuvası’nda rakiplerini yenmek
için ellerinden geleni yapıyordu. Robot
Tenis Turnuvası’nın hemen yanında ise sanal
gerçeklik gözlüğü ile Snowboard yapan gençler,
Playstation’da FİFA ve NBA oynayanlar da
eğlencenin keyfini çıkartıyordu.

BANDO TAKIMI EŞLİĞİNDE RESİM ÇİZİMİ

Playstation oynayan gençleri izlerken arkamda
bir anda bando takımının sesini duydum. Dönüp
baktığımda, karşımda gençleri etrafına toplamış,

onlarla birlikte dans eden bando takımını
gördüm. O kadar eğleniyorlardı ki, gençlerin
mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Bando
takımını biraz izledikten sonra az ileride 4
yuvarlak masa etrafına toplanmış grup dikkatimi
çekti. Yanlarına gittiğimde resim yapan gençleri
gördüm. Kimi, Türk Bayrağı’nı resmediyordu;
kimi ise sürrealist resimler çiziyordu.

SPINNING İLE ENERJİ TAZELENDİ

Saatler 14.00’ü gösterdiğinde etkinlikte yüksek
enerjili, eğlenceli müzikler yükselmeye başladı.
Başta, alternatif sahnenin müzik sistemi
deneniyor sandım; ancak, İBB Gençlik ve Spor
Müdürlüğüne ait çadırdan geliyordu. Bu alanda
gençler kondisyon bisikleti üzerinde ‘Spinning’

YÜZLERDEN
GÜLÜMSEMENIN
HIÇ EKSIK
OLMADIĞI
ETKINLIKLERDE,
GENÇLER
DOYASIYA
EĞLENDI

Sevilen şarkılarını söyleyen
Deniz Tekin kendine hayran bıraktı.

22-25 MAYIS'TA
KONSERLER HIZ
KESMEDİ

Spiningle gençler ter attı.

İBB'nin düzenlediği
19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı
etkinlikleri 19 Mayıs günü
bitmedi.
22-25 Mayıs tarihleri
arasında yapılan Gençlik
Festivali kapsamında yine
Maltepe Etkinlik Alanı’nda;
Yedinci Ev, Yaşlı Amca, Ah!
Kosmos, Ash, Köfn, Emir
Cab İğrek, Güneş ve UZİ
sahne aldı. Dolu dolu
geçen 3 günde gençler
keyifli dakikalar geçirdi.

Bazı gençler hayallerindeki 19 Mayıs’ı resmetti.

Robot tenisinde
kıran kırana
mücadele yaşandı
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Redd sahnede
rock rüzgarı estirdi.

yapıyordu. Yaklaşık 40 dakikalık sporun
ardından enerjilerini atamayan gençler müzik
eşliğinde dans etmeye devam etti.

GÖZLERDEKİ PARILTILAR ARTTI

Enerjileri yüksek gençleri de bir süre izledikten
sonra, yüzlerinde parlak parlak taşlar
yapıştırılmış kadınlar gördüm. Taşların izini
sürdüm ve gençlerin yüzlerine ücretsiz bir
şekilde profesyonel taş makyajı yapılan standı
buldum. Buradaki profesyonel ekip, 5 dakikada
gençlerin gözlerinin etrafına istedikleri
renklerde taşları yerleştiriyor, kadınların
güzelliğine güzellik katılıyordu.

ALTERNATİF SAHNE EĞLENCEYE DOYURDU

Artık saatler 15.00’e yaklaşıyordu, alternatif
sahne önü kalabalıklaşmaya başlamıştı.
Kimi sandalyesini alıp gelmişti, kimi de alanda
bulunan puflara oturup içeceğini içiyordu.
Nefesler tutuldu ve Deniz Tekin’in sahneye
geleceği an bekleniyordu. Saatler tam 15.00’i
gösterdiğinde
Deniz Tekin sahneye çıktı, gençlerle buluştu.
Sevilen şarkılarını sırası ile okuyan Tekin,
gelenleri şarkıları ile coşturdu. Deniz Tekin’in
ardından Redd, Cartel’den Kabus Kerim
ile Erci E de alternatif sahnesine 19 Mayıs
coşkusuna coşku kattı.

380 DRONE İLE ATATÜRK PORTRESİ

Hava kararmaya başlamıştı, etkinliklerin
finali için kurulan ana sahneye doğru büyük
bir kalabalık yöneldi. Tüm gün etkinlik
alanında coşup, eğlenen gençler Murat
Boz’u izlemek için ana sahneye gelmişti.
Konsere, Ekrem İmamoğlu da eşi Dilek
Kaya İmamoğlu ile katıldı. İmamoğlu çifti,
etkinliği izleyeceği tribüne İstanbulluların
sevgi gösterileri altında çıktı. Tören, saygı
duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı. Ardından İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu sahneye çıkıp, gençlere
seslendi. İmamoğlu’nun konuşmasının
ardından Kurtuluş Savaşı’nın anlatıldığı
video, 380 drone ile Mustafa Kemal Atatürk
portresi, Türk Bayrağı ile görsel şölen ve
“mapping” gösterisi sunuldu. İstanbullular,
muhteşem görsel şölene hem alanda hem
de canlı yayınla, farklı kitle iletişim araçları
aracılığıyla tanıklık etti.

MURAT BOZ İLE 19 MAYIS COŞKUSU

Günün en çok beklenen anı ise Murat Boz’un
sahneye çıkmasıydı. Büyük bir hayran
kitlesine sahip Boz’un şarkılarına eşlik eden
gençlerin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.
19 Mayıs coşkusu ile sahnede devleşen Murat
Boz, unutulmaz bir gece yaşattı.
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Haber hakkında
ayrıntılı bilgi için
QR kodu okutabilirsiniz.

FETHİN 569. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

ELDE, DİLDE,
GÖNÜLDE KUTLAMA
Fatih Sultan Mehmed Han’ın
en kıymetli emaneti İstanbul’un
Fethi’nin 569. yıl dönümü
Maltepe’de kutlandı. Fatih’in,
fetih öncesinde ve sonrasında
ordusuyla silinmez izler bıraktığı
Anadolu Yakası’nda, bugüne kadar
gerçekleştirilen en büyük fetih
kutlamasında video haritalama ve
drone gösterisiyle unutulmaz bir
ışıklı görsel şölen sergilendi.
Yazı: Özgür Turan
Fotoğraf: Volkan Aksu – Onur Günal
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nadolu yakası tarihe geçecek bir
fetih etkinliğine ev sahipliği yaptı.
‘Fethin 569. Yıl Dönümü Kutlaması’
görsel şölenle izleyenleri büyüledi.
Kapılar 18.45’te açılırken, ilk olarak
sahneyi Pinhani aldı. ‘Dünyadan
Uzak’ ve ‘Hele Bir Gel’ gibi klasikler de
grubun söylediği şarkılar arasındaydı.

DRONELARLA GÖRSEL ŞÖLEN

Bir saate yakın süren Pinhani
performansından sonra sahneyi mehteran
takımı aldı. Mehteran takımı, İstanbul’un
Fethi’yle özdeşleşen Fetih Marşı ile zaferi
elde, dilde, gönülde hissettirdi. ‘Ceddin
Deden’ ile sahneye veda eden mehteran
takımının yerini yüzlerce droneun
oluşturduğu mapping ve ışık gösterisi aldı.
Droneların çizdiği görseller arasında
Fatih Sultan Mehmed, 1453 ve karadan
denize inen gemileri vardı. Kutlamalarda
finali Teoman yaptı.

YOĞUN KATILIM

Maltepe’deki etkinlikte kapıların a
çılmasıyla alan doldu. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya
İmamoğlu ile sahneye çıktı. İstanbul’un
Fethi’nin aynı zamanda gönüllerin fethi
olduğunu söyleyen İmamoğlu,
“Bize göre de bu çağda İstanbul’un fethi,
gönüllerin fethidir. Ayrıştırmak ve bölmek
yerine, birleştirmek; korkutmak yerine,
sevmektir fethin anlamı. Her koşulda
bilimi, sanatı ve kültürü kılavuz almak,
şehri ve ülkeyi ileriye götüren aydınlara,
bilim insanlarına ve sanatçılara itibar
etmektir. Biz tam da bu anlayışla,
İstanbul’da bir değişim süreci yönetiyoruz.
Bu anlayışla, şehrimizde yaşayan her
İstanbulluyu kucaklıyoruz. Kimsenin
kökenine, inancına veya hayat tarzına
bakmadan, her bir hemşerilerimizi eşit,
onurlu ve birinci derece vatandaş kabul
ederek, eşit ve adil hizmet üretiyoruz.
Şehrimizin her köşesine kesintisiz hizmetler
götürüyoruz. Nerede bir hukuksuzluk
varsa, nerede bir yanlışlık veya yolsuzluk
varsa, nerede bir israf varsa, yapanların kim
olduğuna bakmadan karşı çıkıyoruz. Nerede
bir mağdur varsa, nerede bir yoksul varsa,
onun yanında oluyoruz.” dedi.
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TÜRK SİNEMASINDA İSTANBUL

			 CÜNEYT ARKIN
“RUMELİ HİSARI’NDA
DİLİMİN PARÇASI KOPTU”
“ESKİ İSTANBUL’U
SEYRETMEK İÇİN
SİYAH BEYAZ FİLMLERİ
İZLİYORUM”
TÜRK
SİNEMASINDA

İstanbul belki de dünyanın en fotojenik şehri. Yerli sinemacılar için de taşı toprağı altın bir
ya da kıyısından köşesinden bu filmlerin yüzde 80’i İstanbul’da geçti.

Güzel İstanbul, Beyoğlu’nun Arka Yakası, Adalardan Bir Yâr Gelir Bizlere, Görünmeyen Adam
İstanbul’da, İstanbul Kan Ağlarken, Balatlı Arif, İstanbul Çiçekleri, İstanbul Kanatlarımın Altında,
Laleli’de Bir Azize, Uçan Daireler İstanbul’da, Kasımpaşalı Recep, İstanbul Hatırası, Tarzan
İstanbul’da ve diğerleri…
İstanbul’u konu edinen, İstanbul’un cadde ve sokaklarında, meydanlarında, adalarında,
köşklerinde, gecekondularında, Boğaziçi’nde, Haliç’te geçen yüzlerce film…
İstanbul, başlangıcından itibaren Türk sineması için eşsiz bir doğal set oluşturdu, gecesiyle
gündüzüyle benzersiz güzelliğini sinemacılarımızın hizmetine sundu. Elinizdeki kitap,
İstanbul’un beyazperdeye yansıma biçimlerini ayrıntılarıyla inceliyor, dünyada başka hiçbir
kente kısmet olmamış sinema zenginliğinin, sayısız filmden oluşan bir arşivin derinliklerine
dalıyor. Uzman yazarların kaleminden çıkan 13 makale, İstanbul’un orta yerindeki sinemamızı
ve sinemamızın orta yerindeki İstanbul’u renkli anlatımlarla gözler önüne seriyor.
Sinema sanatının İstanbul’a nasıl baktığı ve neler gördüğü konusunda bugüne dek hazırlanmış
en kapsamlı, İstanbullular ve sinemaseverler için en zengin başvuru kaynağı.
“Senin öyle gözlerin var ki… Yani göz değil, bir başka İstanbul.”
(Ver Elini İstanbul, 1962)

İSTANBUL

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

TÜRK SİNEMASINDA İSTANBUL

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

İBB Yayınlarından
çıkan 'Türk
Sinemasında
İstanbul ' kitabı.

H

erkese yeniden merhaba;
Bu ay yazımızda, İBB Yayınları’nın
hazırladığı ve İstanbul Kitapçısı’nda
bulabileceğiniz “Türk Sinemasında
İstanbul”u incelemeye başlıyoruz.
Türk Sineması, yani Yeşilçam filmleri
ele alınır da sürpriz röportajlar olmaz mı? Bu
dizide kitap incelemesine ek olarak Yeşilçam’ın
ustalarıyla sizler için buluşup, incelediğimiz
filmlerin setlerinde neler yaşanmış, o dönemki
İstanbul’u onlardan dinleyeceğiz.
Türk sinemasının jönü Cüneyt Arkın, “Evden
daha çok surlarda vakit geçirmişimdir” diyor
bize. Neler yaşanmıştı İstanbul’un bekçisi
surlarda? Gençlik döneminde eski İstanbul’da
hatıralarında neler öne çıkıyor? Gelin birlikte
öğrenelim…

"İNSANLAR ÇOK ZENGİN DEĞİLLERDİ
AMA BİR HUZUR VARDI İSTANBUL'DA..."
Evine gittiğimizde bizi kapıda değerli eşi Betül
Hanım ve oğlu Kaan Cüreklibatur karşılıyor.
Antreden geçip bahçeye çıkıyoruz. Cüneyt
Bey’in elleriyle beslediği kedi dostları da
bizlerle.
Merhaba Cüneyt Bey. Öncelikle bizi evinize kabul
ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size hayranlarınızdan,
kendi ailemizden, mesai arkadaşlarımızdan,
yöneticilerimizden bolca selam getirdik.
Hoş geldiniz, hepsini saygıyla kucaklarım.
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Yazı: Melek Günerli Fotoğraf: Cem Türkel

Cüneyt Bey, İBB Yayınları’ndan çıkan ‘Türk Sinemasında
İstanbul’ kitabında sizin filmlerinizden karelere rastladık.
Bu kitap özelinde sizi yormadan o dönemi anlatmanızı
rica ediyorum.
Ya yor beni, ben hep alın teriyle kazandım.
(gülüyor)
Bilezikçi Çiftliği ve Zekeriyaköy’deki platolarda çekilmiş
bir sürü filminiz var. Buralara dair birkaç anı dinleyebilir
miyim sizden.
Evet. Oralarda çok fazla filmimiz var.
Zekeriyaköy bizim platomuzdu. Ne zaman Türk
filmi çekilecek hemen oraya giderdik. Ahşap
evler vardı. Zekeriyaköy, ama köy değildir.
Yani o Anadolu köyü değildir. Hani bir köy var
uzakta, öyle köy değil. İnsanın bir sosyal yaşamı
da vardır. Girişte, çarşının girişinde ulu bir
çınar ağacı vardır. Bol gölgeli kahve orası, orada
buluşurduk. Orada Ali Baba dediğimiz bir
usta bize harika köfte yapardı. Açık havadasın,
hareket ediyorsun, ata biniyorsun; kavga, mavga
acıkıyorsun. O köfteler ne lezzetliydi. Okunmuş
gazeteleri toprağa sererdik. Girişinde iki bakkal
vardı. Bütün set ekibi ihtiyaçlarını oradan
giderirdi. Daha çok sucuk alırlardı. Sonra
kırda ateşte sucuğu bir kızartırdık, ekmek içi
Allaaaah... Cumartesi, pazar Zekeriyaköy, şehir
insanıyla dolardı. Yüzlerce mangal. Et kokusu
ta oradan şehre kadar giderdi. Panayır gibi
develer vardı. Şehir çocukları binerdi develere
eğlenirlerdi. Bir kesim ahşap evlerdi. Düşman
bir köyün, yakıp yıkıp insanların öldürüldüğü
sahneler hep orada çekilirdi. Tabii Osmanlı’dan
bize çok borç kaldı, bir de ahşap mimari kaldı.
O eski İstanbul’u ahşap konakları düşünün. Bir
de ‘Lala’ vardır orada şişmandı. (gülüşmeler)
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O zamanın İstanbul’u ile şimdiki İstanbul arasında
farkları da anlatmış oluyorsunuz. Tercih etme hakkınız
olsa hangi dönemi seçip yaşamak isterdiniz?
Çocukluk… (tebessüm ediyor) Ya çok güzeldi
İstanbul. Bir kere bütün evler aşağı yukarı
ahşap ve bahçeli. Bahçede meyve ağaçları,
çoğu sarkardı sokağa… Geçenler, o meyve
ağaçlarından yerdi. Mesela, babam bir kiraz
ekmişti, oradan kirazını yer öyle giderdi.
İnsanlar çok zengin değillerdi ama bir huzur
vardı İstanbul’da. İnsan ilişkileri çok iyiydi.
Akşamüstleri o bahçelerde buluşurdu insanlar,

komşular. Meyve ağaçlarından çocuklar yer.
Meşveret… Konu komşu bahçelerde, güzeldi…
Şimdi ne yahu? Bak şuradaki binaların her
biri 7 kat, beton yığını… Eskiden aralara ağaç
dikilirdi, yeşil örtüyor beton kepazeliğini. Bir
de kuşlar, o da süs… Kuş çok bizim buralarda.
Eski İstanbul’da insanların yüzü güleçti. Şimdi
sokakta kimse gülmüyor yani… Orada herkesin
yüzü yumuşaktı, huzur doluydu. Şimdi her şey
ayaküstü. Hele gençler. Aşklar da ayaküstü,
ayaküstü karnını doyuruyor. Çılgın çılgın…
Ara sıra buradan çıkıyorum caddeye. Ekşi
bir ter kokusu, o çılgınlık, o uğultu, insanların
o çılgınca koşuşturmaları… Dur durak yok.
Babamla biz çıkardık Eskişehir’de mesela,
biri bahçeyle uğraşıyor hemen babam yardım
ederdi. Bir karakolu vardı Eskişehir’in örümcek
ağları tutmuş diyebilirim, kimse gitmezdi.
Çünkü, mahalledeki ihtiyar heyeti bütün
meseleleri hallederdi.

Peki çekimler sırasında bu surlarda yaşanan
kazalar oldu mu?
Ya işte yüksekten atladım Rumeli Hisarı’nda,
demir tutuyorlar tutunmam için… Tutamadım,
çarptım dilimin parçası koptu, ısırmışım dilimi.
Dilin bir parçası kaldı orada diyebilirim.
Başka bir sahnede kulede asılı kaldık, bizi
kuleye astılar ayaklarımızdan. Böyle devamlı
kaldığım için kan beynime dolmuş. Bıraktılar,
gitti, ben hiçbir yeri görmüyorum… (gülüyor)

“DİLİMİN BİR PARÇASI RUMELİ HİSARI’NDA…”

Sanatı seviyorsunuz… Peki duygusal olarak sizi
etkileyen bir kare var mı zihninizde?
Tabii aslında o kadar çok var ki hangisini
seçeyim diye düşünüyorum. Ya Antalya mesela,
şiir gibi… Arnavut kaldırımlı, yağmur yağdı mı
böyle su akar; portakal, limon çiçekleri akar ve
camı açamazsın hemen odaya dolar koku. Bir
tek otel vardı, o da han gibi bir şey… Nereden
nereye geldi Türkiye.

Bu arada, İBB Anadolu Hisarı ve Rumeli Hisarı’nı
restore ediyor. Sizin bu tarihi mekanlarda Malkoçoğlu,
Kara Murat gibi kült filmleriniz var. Bu filmlerin set
hatıralarından bahsedersek…
Buraların her karışına basmışımdır. Rumeli’nin
iki tane kapısı var. Her karışına ayak bastım,
koştum, terledim. Bir tür memleketim oldu
bu surlar. Evden daha çok surlarda vakit
geçirmişimdir. Bir gün, filmde katkısı olan bir
zengin, çocuğunu getirdi; “Bu çocuğu artist
yapın” dedi. Baktık genç, boynunda kolye altın…
Rejisör dedi ki “Bak oğlum, şu alanı bir dolaş
bakalım, koş”. Abi başladı koşmaya, akşam
alacası oldu artık toparlanıyoruz. Geldi, erimiş,
akmış bitmiş böyle çöktü. Geldi düştü herif;
“Artist oldum mu” dedi. Hepimiz güldük.
Yaa işte gençlik. Bir mazgaldan diğer mazgala
uçardım. Aşağı yukarı burası kadar mesafelidir.
(eliyle gösteriyor) Ve onu çok kullandılar,
başka filmlerde de kullandılar. Ne yaptım?
Bu kadar mesafeyi toprak yerde çizdim. Önce
orada antrenman yaptım, atladım. Hatta
defalarca. Sonra tehlikeli kısma geçtim. Havada
parendeler atardım. Atın karnına girer, atı
devirirdim, iki atın arasına girerdim. İnsan
vücudu müthiş bir şeydir, karate yaptığım için
bilirim, şiirdir insanın vücudu. İyi at binerdim.
Buna rağmen birkaç sene at olayına da çalıştım.
Eğitim çok önemli.
Anadolu Hisarı da aynı, benim için çok güzeldir.
Balıkçı tekneleri vardır orada, çok güzel bir
yerdir orası da…
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Yeşilçam’ın vazgeçilmez mekanlarından Muammer
Karaca Yalısı’nda da çok fazla filminiz var.
O, alafrangalaşma dönemindeki filmlerde
kullanılırdı. Alafrangalaşma çokça romanlara
konu olmuş, hatta bazı yazarlar dalga geçmiştir.
O, ahşap bayağı modern bir binaydı. Fayans
döşeli duvarları, harika bir kütüphanesi, uzun
masalı yemek odası. Aslında, yani Cumhuriyet
insanının kişiliğine uygun mekanlardan biriydi.

“MASAL YOK ARTIK AVM VAR”
Güncel konularla aranız nasıl, teknoloji desem.
Evet yani teknoloji, ben teknolojiden çok
korkuyorum. O yapay zeka, falan filan… Yani bir
süre sonra insanı yok edecek gibi… Geçenlerde
bir yazı okudum ‘Dijital Dünyanın Sonu’ diye.
Burada bir çalışan var; ya diyorum şey benim
Kaan’ı bul diyorum oğlumu, telefonu çıkarıyor.
“Kaan’ı bul” diyor (gülüyor). Yani bir taraftan
da bir şey öğrenmek istiyorsun, bakıyorsun
öğreniyorsun. Mesela bir film ‘rejisörü kim,
başrolü kim oynamış’ diyorum bakıyor, buluyor.
Teknoloji doğru kullanıldığında iyi diyorsunuz yani…
Yani şimdi Melek, sen hayal kurar mısın
bilmiyorum. Hayal kurmadan yaşanır mı? İşte
bu teknoloji hayallerimizi öldürdü artık, hayal
kurmuyoruz, ihtiyaç duymuyoruz ki… Ahh, eski
İstanbul! Siyah beyaz filmleri, sırf eski İstanbul’u
seyretmek için izliyorum. O ne kadar güzel
mahalleler, o ahşap evler. Kavun, karpuz sergileri
vardı bizim mahallede. Tüm mahalle çok güzel
kavun, karpuz kokardı. Sebzeci, meyveci vardı.

Van Gogh tablosu gibiydi meyveler. Yok şimdi…
Mesela eski İstanbul’dan bir anı sana…
Bir arkadaşım var Cengiz. Diş hekimi. O, güzel
masallar anlatıyor da nereden öğreniyorsun,
dedim. Ya “Bir adam var yaşlı. Bu masalları
anlatıyor” dedi. Gittik adamı bulduk, “Masal
için geldik” dedik. “Ah çocuklar, masal yok artık.
AVM var” dedi.
Ama eski İstanbul’u gördüğünüz için çok şanslısınız da…
Çook, elbette... Benim kuşağımın büyüklerinin
biraz daha iç zenginlikleri vardır. Sanki tabiat
içinde kalmış, yaşamış, zenginliğini oradan
almış gibi. O dönemki hayatın güzelliği,
büyüklüğü insanların işte bu iç zenginliğini
oluştururdu.

Cüneyt Arkın, ‘Benim Kahramanım Türk Halkıdır’ Kitabında da doktorluktan
aktörlüğe acı tatlı hatıralarını samimi bir dille paylaşıyor. Yaşama dair
düşüncelerini şu vurucu cümleleriyle ifade ediyor: “Ölümden dönmek,
insanda çok büyük değişikliklere yol açıyor. İnsanlara, olaylara, yaşananlara
daha büyük bir hoşgörü ve anlayışla bakıyorsun. Herşeyi affediyorsun.”
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E-Yazışma konularında
İBB çalışanlarına eğitimler veriliyor.

TASARRUFLU VE DOĞA DOSTU PROJE

İBB, kurum içi ve kurumlar arası yazışmalarda ‘E-Yazışma’ projesini hayata geçirdi. Proje ile hem ekonomik açıdan hem zamandan
tasarruf sağlanırken; kağıt israfının da önüne geçilmiş oldu. Ayrıca, mevzuata uygunluk ve standart da sağlandı.
Yazı: Funda Keleş

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yıllık
ortalama 500 binden fazla evrak geldiğini,
kurumdan da yaklaşık 250 binin üzerinde
evrak gönderildiğini biliyor musunuz? Bu
çapta evrak alışverişi olan bir kurumun
büyük oranda da özellikle kırtasiye
masrafı (kağıt, zarf, toner vb.) ve posta gideri
olmaktadır. İBB de bu masrafların önüne
geçen, aynı zamanda da tasarruf sağlayan
projeyi hayata geçirdi. Yazı İşleri Müdürlüğü ile
Bilgi İşlem Müdürlüğünce yürütülen “Resmi
Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” ve “E-Yazışma Teknik
Rehberi”ne uygunluğu sağlayan “E-Yazışma”
projesi ile artık kurumumuzda evrak
alışverişinin elektronik ortamda yapılması,
elektronik ortamda gönderilmesi ve E-Devlet
üzerinden sorgulanabilmesi sağlandı.
Elektronik İmza kullanımı ve Kayıtlı Elektronik
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Posta Sistemi (KEP) ile aynı zamanda evrak
gönderim süresi de dakikalara indi. Yani,
İstanbul’dan İzmir’e posta ile yaklaşık 5 günde
ulaşan bir evrak, artık ‘Elektronik İmza ve KEP’
kullanımı ile 15 dakika içeresinde ilgilisine
iletilebiliyor. Böylelikle, evrakın oluşturduğu
karbon ayak izi de önemli ölçüde azalarak,
çevreye katkı sağlanıyor.

E-YAZIŞMA İLE 10 MİLYON TASARRUF

Proje ile ilgili bilgi veren İBB Yazı İşleri
Müdürü Yusuf Kara, 2020 Ağustos ayında
göreve geldiği andan itibaren önceliklerinin, o
dönemde yeni yayımlanan Resmi Yazışmalarda
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik ve E-Yazışma Teknik Rehberi’ne
uygun EBYS programı hazırlamak olduğunu
söyledi. Kurumda mevcutta kullanılan ve
kendi yazılımı olan EBYS’nin; yönetmeliğe
ve teknik rehbere uygun olmadığı ve İBB’nin
ihtiyaçlarına tam olarak cevap veremediğini
belirten Kara, “Sadece kurum içi yazışmaların
bir kısmının elektronik imzalı hazırlanmasına
ve dolaşımına imkan saylayabiliyordu. Ayrıca,

elektronik imzalı hazırlanan evrakta mevzuatın
öngördüğü şekilde doğrulama özelliklerine
sahip değildi ve e-yazışmanın en önemli özelliği
olan başka kurumlarla KEP sistemi üzerinden
evrak alışverişine imkan sağlamıyordu. İETT
ve İSKİ ile dahi elektronik evrak alışverişi
yapılamıyordu. Bu sebepler, birimlerimize
elektronik evrak hazırlama alışkanlığı
kazandırmamıştı. Çalışmalara başlamadan
önce yaptığımız analizlerde, kurumda e-imzalı
hazırlanan evrak oranının yüzde 30’larda
olduğunu tespit ettik. Bu da İBB çapında
bir kurum için çok düşük bir orandı. Biz de
zor olanı seçtik ve DAYSİS’i iyileştirmeye
ve güncellemeye karar verdik. Bilgi İşlem
Müdürlüğümüz ile ortak E-Yazışma Projesi’ni
başlattık. Yol haritamızı çizdik, stratejimizi
belirledik ve projeye başladık” dedi.
Yaptıkları iyileştirme ve güncelleme çalışmaları
sonucunda posta yerine elektronik ortamda
evrak gönderiminin 2021 Haziran ayında
başladığını söyleyen Yusuf Kara, KEP gönderi
sayısının 30 Nisan 2022 tarihi itibarıyla 127 bin
757’ye ulaştığını; posta ile İstanbul içine 11 TL,
il dışına ise 14 TL’ye gönderilen üst yazıların,
KEP ile 0,75 kuruş karşılığında gönderildiğini
belirtti. KEP kullanımının artmasıyla posta ile
gönderilen evrak sayısının azalması üzerine
işgücü, kırtasiye ve posta giderlerinde de
tasarruf yaşandığını ve bu tasarrufun her geçen
yıl daha da artacağını vurguladı.

1 MİLYON KAĞIT TASARRUFU

E-YAZIŞMA
PROJESİ’NİN
FAYDALARI
• E-yazışma projesi ile 10
milyon TL tasarruf sağlandı
• Yazışmalarda mevzuata
uygunluk ve standart
sağlandı
• Mobil imza uygulaması ile
evrak imzalanabiliyor
• Kayıtlı elektronik posta
(KEP) sistemi ile evrak
gönderme süresi
haftalardan dakikalara indi
• Doğa dostu ve çevreci
bir uygulama

Kara, “E-Yazışma Projesi’nin tamamlanmasıyla
sağlanan tasarruf miktarı aslında katma değer
olarak belirttiğimiz rakamın daha üstündedir.
Kurum dışı gelen-giden evrak adedimiz yıllık
750 binin üzerindedir. Bunları elektronik
ortamda iletmekle; ekleriyle birlikte toner,
mürekkep maliyeti yanında en az 1 milyon
sayfa kağıt çıktısı almaktan tasarruf sağlamış
oluyoruz. Kurum içi, müdürlükler arası
yazışmalar da yazıcıdan çıktısı alınarak kurye
ile gitmekteydi. Geçen yıl 100 binin üzerinde
kurum içi, müdürlüklerimizin kendi arasındaki
yazışma var. Bu, ekleriyle birlikte en az 200
bin sayfa kağıt çıktısı demektir. Biz, bunların
çıkarılmaması için yönetmelikteki zorunlu
hal dışındaki bütün üst yazıların elektronik
ortamda DAYSİS içi gönderimi yeterli olması
için büyük gayret gösterdik. Evrak getiren
kuryeleri uyardık, ilgili müdürlükleri aradık,
zamanla istediğimiz noktaya geldi. İşgücü ve
zaman tasarrufu yanında dışarıdan 5 milyon
civarı değerindeki EBYS programı satın

almadan çözümü, araç yakıt gideri, kağıt, zarf
ve toner gibi kırtasiyecilik masraflarıyla birlikte
bu tasarruf miktarı tahminen 10 milyon liranın
üzerindedir.”

MOBİL İMZA UYGULAMASI İLE EVRAK
İMZALANABİLİYOR

Kara, “Elektronik imzalı başlatılan süreçlerin
hızla tamamlanması için yöneticilerin cep
telefonu veya tabletten imza atmasına imkan
veren DAYSİS Yeni Mobil Versiyonu’nu
devreye aldık. Masaüstü e-imzalamaya
alternatif olarak kullanılan bu sistemde, üst
yazı imzalamada mekana bağımlılık da ortadan
kalktı. Eskiden klasör elde, şantiyelerde
yöneticilere imza attırılmaya çalışılıyordu,
şimdi bütün bunlara ihtiyaç kalmadı.”

YENİ ‘DAYSİS’ KULLANIMA AÇILDI

Kara, “DAYSİS sadeleştirildi ve yeni tasarımı
ile daha fazla kullanıcı dostu oldu. Kurumun
yazışma programı DAYSİS, yalnızca İnternet
Explorer tarayıcısında çalışmaktaydı. DAYSİS
kullanımında yaşanması muhtemel sorun
ve kesintinin önüne geçmek amacıyla Bilgi
İşlem Müdürlüğümüz ile koordineli olarak
Yeni Önyüz Çalışması yaptık ve DAYSİS’i,
yeni önyüzüyle beraber bütün tarayıcılarda
kullanılabilir, kullanıcı dostu bir program haline
getirdik.”

Yusuf Kara
İBB YAZI İŞLERİ
MÜDÜRÜ
“E-Yazışma Projesi ile birlikte
yazışmaların standartlaşması,
yazışma sevk, paraf ve onay
sürelerinin kısalması, harcanan
emek, zaman ve kırtasiye
maliyetlerinden tasarruf edilmesi
ve yazışmaların sağlıklı bir
şekilde dijital olarak arşivlenmesi
sağlandı. Aynı zamanda KEP
sistemi ile gönderilen evrak
muhataplarına dakikalar
içerisinde ulaşabiliyor;
iletildi, okundu delilleri
sistemimizde görünüyor.
Böylelikle evrakın oluşturduğu
karbon ayak izi de önemli ölçüde
azaltılmış oluyor.”

E-TEBLİGAT BAŞLIYOR

E-Tebligat Projesi’ne başladıklarını da
belirten Yusuf Kara, “DAYSİS programımızın
iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına
devam edeceğiz. Bununla birlikte E-Tebligat
Sistemi’nin programımıza entegrasyonunu
sağlamayı amaçlıyoruz. Bu entegrasyonla
birlikte Elektronik Tebligat Sistemi’ne kayıtlı
kamu kurum ve kuruluşları ile UETS adresi
alan şirket ve vatandaşlarımıza elektronik
ortamda tebligat yapmayı amaçlıyoruz” diyerek
sözlerini tamamladı.

ÇALIŞMALAR SONUCUNDA
İBB’DE ‘E-İMZA’ KULLANIM
ORANI YÜZDE 30’LARDAN
YÜZDE 82’LERE ULAŞTI
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HİZMET

30 YILLIK İMAR SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Kazlıçeşme Meydanı’nda bulunan 400 parsel, hak sahiplerine teslim edildi. İlçe belediyesi ve
ilgili kurumlarla koordineli çalışan İBB, bölgenin 30 yıldır çözülemeyen imar sorununu iki yılda çözdü.
Yazı: Sümeyra Kırca Fotoğraf: Onur Günal

K

azlıçeşme Meydanı olarak bilinen
ve son dönemlerde miting meydanı
olarak kullanılan alan, 1980’lerde
‘Tabakhaneler Semti’ olarak anılıyordu.
Günümüzde bilinen birçok deri
markası bu alanda imalat yapıyordu.
1988-1992 yılları arasında yerel yönetimler
buradaki imalathaneleri boşalttı. O tarihten
bugüne atıl olarak kalan meydan, binlerce
hisseye bölünmüş ve yüzlerce hissedarı
olan yaklaşık 400 adet irili ufaklı parselden
oluşuyordu. 13 hektar büyüklüğündeki alan,
daha önce Kazlıçeşme Miting Alanı olarak
kullanılıyordu.
Bölgede 2 cami, bir kilise ve yarısı yıkılmış
tarihi hamamla birlikte; İstanbul Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun tescil ve
tespit kararının bulunduğu korunması gerekli
15 tescilli parsel bulunuyor.

SORUN ORTAK AKILLA ÇÖZÜLDÜ

Geçmiş yıllarda gerek İBB gerekse ilçe

belediyeleri, imar uygulama çalışmaları yapmış
olsa da; yargı kararları ya da vatandaşların
itirazı sonucu çalışmalar yarım kalmıştı. İBB,
25 Mart 2020 tarihinde söz konusu arazinin
imar problemini çözmek için çalışmalara
başladı.
Çalışma süreci boyunca, alanda bulunan
yüzlerce hissedarın çok büyük bir kısmına
ulaşıldı. Defalarca bilgilendirme toplantıları
yapıldı. İtirazlar, talepler değerlendirildi
ve vatandaşla uzlaşılarak imar uygulama
çalışmaları yürütüldü.
Gelinen noktada İBB; ilçe belediyesi ve
diğer kurumlarla koordinasyonlu bir şekilde
çalışarak, iki yıl gibi bir sürede otuz yıllık
imar problemini çözdü. Bu sayede atıl kalan
ve değersizleşen mülkiyetlerin sahiplerince
diledikleri gibi tasarruf edilmesinin önünü açtı.

eserlerin korunması amacıyla vakıf hisselerinin
eksik olduğu parsellere İBB’ye ait parseller
eklendi. İBB kendi mülkünden feragat ederek
tarihi yapının tahribata uğramasının önüne geçti.

TARİHİ YAPILAR TAHRİBATA UĞRAMAYACAK

İBB, bölgenin imar sorununu çözerken; aynı
zamanda bölgedeki tarihi yapıyı da koruyor.
Koruma Kurulları, Vakıflar, Milli Emlak gibi
kamu kurumlarıyla da koordineli bir çalışma
yürütüldü. Çalışma alanında bulunan tescilli

BUGÜN EN MUTLU GÜNÜMÜZ

13 HEKTAR
BÜYÜKLÜĞE
SAHİP ALANDA,
550 HİSSEDAR
YENİ
TAPULARINA
KAVUŞTU
50 / www.ibb.istanbul

İBB, düzenlediği “Kazlıçeşme Tapu Töreni”
ile toplam 550 hissedara yeni tapularını verdi.
Törende hak sahipleri adına konuşan Figen
Öztemir, “Çok mutluyum. 30 yıl, dile kolay.
Ben, uzun yıllar Türkiye Deri Sanayicileri
Dernek Başkanlığı yapmış, Kazlıçeşme ve deri
sanayii için çok çalışmış Cezmi Öztemir’in
kızıyım. Babamın hayatta olup bugün burada
olmasını çok isterdim” dedi.
Hak sahiplerinden İlhami Yüksel ise, “Sayın
Başkan Ekrem İmamoğlu hemşehrim,
demokrasiyle yönetilebilmek için nasıl bir
yol takip etmemiz gerektiğini, bize çok güzel
anlattı. Çok teşekkür ediyorum. Ben, 51
yaşındaydım bu yıkımlar başladığında, şimdi
83 yaşına geldim. En mutlu günümü
yaşıyorum” dedi.

SÖZÜMÜZÜ TUTMANIN KEYFİNİ YAŞIYORUM

Tapu töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, “Taahhüdümüzü 3 yıl boyunca
yerine getirmenin keyfini yaşıyorum” dedi.
3 yıllık görev süreleri boyunca Avcılar-

Yeşilkent, Ataşehir, İçerenköy, Kayışdağı,
İnönü, Küçükbakkalköy mahalleleri ile
Çekmeköy'ün merkezi, Pendik Kavakpınar,
Çınardere mahalleleri ve Silivri'de imar
sorunlarını çözdüklerini belirtti. İmamoğlu;
Bakırköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Kemerburgaz,
Kadıköy Acıbadem, Şişli merkez, Sarıyer,
Üsküdar, Ümraniye, Alibeyköy, Ferhatpaşa
ve Kartal'ın kuzeyi gibi bölgelerde de çözüme
yakın olduklarını aktardı.
Törene katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı
Ömer Arısoy ise çözümün bir parçası oldukları
için mutlu olduğunu vurguladı.
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KÜLTÜR & SANAT

SPOR

ALTIN MADALYA İSTANBUL’UN
Avrupa Taekwondo
Şampiyonası’nın gururu
İstanbullu gençler oldu.
İBB Spor Kulübü, 19-22
Mayıs tarihleri arasında
İngiltere’nin Manchester
kentinde düzenlenen
Avrupa Taekwondo
Şampiyonası’na 6 milli
sporcuyla katılıp; yurda
2’si altın, toplam 4
madalyayla döndü. İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu
şampiyon sporcularla bir
araya gelerek, hedeflerinin
2036 Olimpiyatları
olduğunu açıkladı.

DANSLAR BÜYÜLEDİ
Dünya Dans Günü,
flamenkodan geleneksel
danslara, baleden ateş
dansına kadar dünyanın
dört bir yanından farklı
ritim ve motiflerin yer
aldığı danslarla kutlandı.
Yazı: Melek Karakuş
Fotoğraf: Cem Türkel
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‘D

ünya Dans Günü’ kapsamında
tanınmış müzik türleri İstanbul’a
taşındı. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi(İBB), tarafından
düzenlenen etkinlikler,
Flamenko’dan, modern dansa,
çocuk balesinden, ateş dansına, gösteri
sanatlarından, kabile danslarına kadar çeşitli
coğrafyalara özgü olmasının yanı sıra, 7’den
70’e hitap eden dans gösterileriyle zengin bir
dans koreografisi sundu. Flash mob tekniğiyle
yapılan danslarda topluluğun arasından çıkıp
gelen dans grupları interaktif etki yarattı.
Müzikseverler ve dans severler şehri ritimle
buluşturan bu organizasyonda birlikte
eğlendi. Şehrin meydanlarını, parklarını,
iskelelerini ve kültür merkezlerini dopdolu
performanslarla canlandıran dans gösterileri
tüm İstanbulluların ilgi odağı oldu.
Dünyanın dört bir tarafında dans gösterisi ile
kutlanan bu özel günde İBB Kültür Dairesi

Başkanlığı; Maçka Demokrasi Parkı, Karaköy,
Kadıköy, Beşiktaş ve Üsküdar İskeleleri, Haliç
Metro Parkı ile İBB Ümraniye ve Bakırköy
Kültür Merkezleri’nde büyüleyici anlara ev
sahipliği yaptı. Ünlü müzik türlerinin şehirle
harmanlandığı gösterilerin, ikonik, renkli
enerjisini tüm gün boyunca hisseden müzik ve
dans severler ateş dansları ile nefeslerini tuttu,
DJ performanslarıyla eğlendi, Flamenko’yla
büyülendi, gösteri sanatları topluluklarına eşlik
etti. İstanbul’un kamusal alanlarının tüm gün
boyunca kıpır kıpır olduğu Dans Günü’nde
gösteriler, gündüzden geceye festival havasında
sürdü. Hareketli Latin dansları ve hiphop
karışık performanslarla ise baharı şehrin açık
alanlarında tadan İstanbullular bu eğlenceli
anları birlikte çıkarttı. Dans gösterileri, kentin 8
farklı noktasında dinamizmi doruklarda yaşattı.

Yazı: Melek Karakuş
Fotoğraf: Eser Erenler

İ

ngiltere’de düzenlenen Avrupa
Taekwondo ve Para Taekwondo
Şampiyonası’na 6 sporcu (1 Paralimpik) ile
katılan İBB Spor Kulübü, altın madalyayla
yurda döndü. 50’ye yakın ülkenin katıldığı
şampiyonada; İBB Spor Kulübü’nden 2
sporcu altın madalya, 1 sporcu gümüş madalya,
1 sporcu ise bronz madalya kazandı.
Taekwondoda 63 kiloda Avrupa Şampiyonu
olan Hakan Reçber, şampiyonluğun zirvesinde
yer aldı. Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış
Ateşli, finalde İspanya’dan Ivan Garcia
Martinez’i yenerek altın madalya kazandı. 54
kiloda Görkem Polat, Avrupa 2’ncisi olarak
gümüş madalya; +73 kiloda Avrupa 3’üncüsü
olan Nafia Kuş da bronz madalya kazandı.
Şampiyon sporcularla bir araya gelen İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaşadığı gururu
şu sözlerle ifade etti, “Kulübümüz, zaten bu
branşlarda geçmişten bugüne varlığını ispat

etmiş, önemli bir kulüp. Bu dönemde bunu
daha da artırmak, biraz da çeşitlendirmek
gayreti içindeyiz. O yolda da yürüyoruz
açıkçası. Ve hedef koyduk: 2036 Olimpiyatları.
Günümüz sporcuları, belki yarının eğitimcileri
olacak. Sizi görünce moralleniyoruz. Emeği geçen
antrenörlerimize de teşekkür ediyoruz. Temelde
sizin başarınız, benim nezdimde, 16 milyonun
içerisinde daha fazla ne kadar çocuğa, gence etki
eder, onları motive eder ve spora katar. Benim
için en önemli motivasyon o.”

BADMINTONDA DA DERECE BİZİM

İBB Spor Kulübü Avrupa Badminton
Şampiyonası’nda da adından söz ettirdi. Milli
sporcu Neslihan Yiğit, İspanya’da düzenlenen
Avrupa Badminton Şampiyonası’nda tek
kadınlarda yarı finale yükselerek badminton
dalında Avrupa 3’üncüsü oldu.
Milli Takım; 5 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak
üzere toplam 11 madalya kazanarak zirvenin
sahibi oldu. Para Taekwondo Milli Takımı ise;
4 altın, 3 gümüş ve 1 bronzla toplam 8 madalya
elde etti.

(soldan-sağa) +73 Kg Nafia Kuş. Avrupa 3’sü. Bronz madalya. Taekwondo / +54 Kg Görkem Polat. Avrupa 2’si. Gümüş madalya. Taekwondo
+63 Kg Hakan Reçber. Avrupa Şampiyonu. Altın madalya.Taekwondo / +87 Kg Emre Kutalmış Ateşli. Avrupa Şampiyonu. Altın madalya. Taekwondo
Neslihan Yiğit. Avrupa 3’sü. Tek kadınlarda. Avrupa Badminton.
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UKRAYNALI SPORCULARA
İBB KAPILARINI AÇTI
Şubat ayından bugüne Ukrayna’daki Rusya işgalinin ardından pek çok trajedi yaşanmasına rağmen, dünyadaki
dayanışma örnekleri insanlık adına umut oluyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sürekli dile getirdiği
dayanışma ruhu ile hareket eden İBB, Paris Olimpiyatları’na hazırlanan Ukraynalı sporculara kapılarını açtı.
Yazı: Ahmet Olcay Ergin Fotoğraf: Cem Türkel

KOÇ, 6 YAŞINDAKİ KIZINDAN UZAKTA İSTANBUL'DA

U

krayna Paralimpik Yüzme Takımı,
olimpiyat oyunlarına, ülkelerinden
uzakta İstanbul’da hazırlanıyor. Savaş
sebebiyle mağdur olan yaşları 8 ile 24
arasında değişen 7 sporcu ve 3 antrenör,
kamp için 17 Şubat’ta İstanbul’a geldi.
Kamp programını tamamlayan sporcular
ülkelerine dönemedi. Kasımpaşa Spor
Kulübü’nün desteğiyle kulübün tesislerinde
konaklamaya başladı.

İBB TESİSLERİNİ AÇTI

Paralimpik sporcuların fiziksel, mental ve
sosyal gelişimleri açısından spor yapmalarının
devamlılığı büyük bir önem taşıyor. İBB
Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü, sporcuların
mağduriyet yaşamamaları, sağlıklarını
korumaları ve sportif gelişimlerine katkı
sağlanması amacıyla sporculara tesisleri
ücretsiz açtı.

Takımın koçlarından Irına Paveleva, 6
yaşındaki kızından uzakta İstanbul'da
kalıyor. Anne ve babasının nükleer santralin
olduğu Zaporijya kentinde yaşadığını aktaran
41 yaşındaki koç, "Kızım Mira’ya ailem
bakıyor ama onlar yaşlı ve kızımı Türkiye’ye
getiremiyorlar. Benim de oraya gitmem zor
güvenlik açısından. Sabah antrenman yapıp,
akşam da kaldığımız yere dönmekten başka bir
plan yapamıyoruz. Her gün kızımı düşüyor ona
kavuşmanın hayalini kuruyorum" dedi.

"İSTANBUL'U GERÇEKTEN ÇOK SEVİYORUM"

Görme bozukluğu olan 24 yaşındaki Kirill
Garashchenko, Ukrayna’da olanlardan çok
bunaldığını söyledi. Garashchenko, "İstanbul’u
gerçekten çok seviyorum. Bana Kiev’i
anımsatıyor. Savaş bitince arkadaşlarımla
yeniden bir araya gelmek istiyorum. Şu an
motivasyonum dünya şampiyonluğu" dedi.

MALZEME DESTEĞİ DE SUNULDU

Yüzücüler, günlük antrenmanlarını Beyoğlu
Yüzme Havuzu’nda ve Cemal Kamacı Spor
Kompleksi’nde yapıyor. Sporculara ihtiyaç
duydukları malzeme desteği de İBB tarafından
sunuluyor.

MADALYALI SPORCULAR DA VAR

Aralarında Tokyo Paralimpik Oyunları’nda
madalya alan sporcuların da bulunduğu yüzme
takımı, bir an önce savaşın son bulmasını
istiyor. Ülkelerine dönmeyi dört gözle
bekliyorlar.
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EĞİTİM

ADALAR’DA KADIN ARICILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretim ve istihdama katılması için projelerine bir yenisini
daha ekledi. Enstitü İstanbul İSMEK önderliğinde başlatılan çalışma ile Adalar’da kadın arıcı yetiştiriliyor.
Yazı: Ela Karasu Fotoğraf: Cem Türkel

açıklamasını yaparak, Adalar’da arıcılık
alanında kadın istihdamı ile ‘Ada balı’ üretimi
gerçekleştirileceğini ve üretilen arı ürünlerini
de markalaştıracaklarını söyledi.
Artık kadınlar her meslekte var, kadın istediği
her işi yapabilir. Kadın sadece evinde oturan
değil, elinden ne geliyorsa en iyi yapabilendir.
İnanıyorum ki eğitime katılan kadınlar, en iyi
balı üretecek. Sosyal bir örgütlenme sağlayarak
kooperatifleşmeye de gidecek. Görüşme
yaptığım kursiyerlerde o inancı, azmi gördüm.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin üretimi
amaçlayan ve destekleyen bu tür projeleri
devam edecek. Kadınlarımızı istihdam ve
üretim aşamalarında işin içinde görmek
ülkemizin geleceğiyle ilgili kadın olarak beni
umutlandırıyor.

İLK ETAPTA 16 KATILIMCI EĞİTİME BAŞLADI

Hayata geçirilen proje kapsamında ilk etapta
16 katılımcı, Ada balı üretmek üzere eğitim
almaya başladı. Katılımcılar, teorik eğitimlerin
ardından mayıs ayında da saha eğitimlerini
alarak, Enstitü İstanbul İSMEK'in "Temel
Arıcılık Eğitimi"ni tamamladı.

ADA VE EV EKONOMİSİNE KATKI

Enstitü İstanbul İSMEK ile Adalar
Kaymakamlığı, Adalar İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüğü, İBB Tarım ve Su Ürünleri
Müdürlüğü, İBB Veteriner Hizmetleri
Müdürlüğü, Adalar Belediyesi ve BEE’O
Propolis Arı Ürünleri ortaklığında yürütülen
proje kapsamında eğitime başlayan katılımcılar,
en az 2 yıldan bu yana Adalar’da yaşayanlar
arasından belirlendi.
Bal üretimini sertifikalı, eğitim almış insanların
yapmasını amaçlayan projede İBB, kadınlara
desteğini üretime geçtiklerinde de sürdürüyor.
Hem Ada hem de ev ekonomisine katkı
sağlanıyor. Adalı kadınlar ürettikleri balları
Şile Arıcılık Merkezi'ne götürebilecek.
Burada ücretsiz olarak ürettikleri balların
dolumunu gerçekleştirebilecek ve tüketime
hazır hale gelmesini sağlayacaklar.

Reşide Gülay Kızılırmak
“ARICILIK MESLEĞİM
OLACAK”
“38 yaşındayım. Bekarım,
bakmakla yükümlü olduğum bir
kızım var ve birlikte doğayı,
tabiatı, arıcılığı çok dikkatle
izliyorduk. Arılarla ilgili belgesel
seyrettiğimizde duygusal bir an
yaşadık arıcılıkla ilgili. Hatta
kızım için veterinerlik bölümünü
bile okudum, istediği için. 17 yıl
sağlık sektöründe çalıştım. Şu an
işsiz olmam sebebiyle de İBB’nin
bu projesini duyduğumda;
burada olmam gerekiyor dedim.

Dolunay Varol Baykul
“AMACIM, ‘ADA BALI’NI
MARKALAŞTIRMAK”

T

ürkiye, arıcılık sektöründe Avrupa’ya
bal ürünleri ihraç eden önemli bir ülke
konumunda. Tarımsal kalkınmada
önemli bir paya sahip arıcılık sektörüne
katkı vermek ve kadınlarımızın bu
alanda üretime dahil edilmesini
sağlamak maksadıyla “İstanbul Büyükada’da
Arıcılığın Geliştirilmesi” projesi hayata
geçirildi. Proje, Adalar gibi orman arazileri ve
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doğal bitki örtüsü bal üretimine uygun olan
bölgede kadınlara yönelik bir sosyal kalkınma
projesi olarak başlatıldı. Proje kapsamında
eğitim alarak sektöre adım atacak olan
katılımcılar, Ada florasına uygun bal üretimi
gerçekleştirecek. Kadınların ürettikleri doğal
bal ve diğer arı ürünlerinin markalaştırılması
hedefleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’un incisi
Adalar’da kadınlar arıcılık eğitimi alıyorlar;
her türlü destek bizden, üretmek onlardan”

Ahmet Oğuz
ENSTİTÜ İSTANBUL İSMEK EĞİTMENİ
ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
“Ada'da motorlu araçların kullanılmaması, tarımsal ilaçların
olmaması, yılda 3 kere bal hasadı yapılabilmesi Ada balına önem
kazandırıyor. Sonbaharda 3. hasat olan baldan çam balı elde
edilebiliyor. İstanbul'da çam balı elde edilebilen başka bir alan yok.
Kendine özgü aroması olan balın üretimi de mevsimsel olarak
değişebiliyor. Bal verimliliği yüksek. İstanbul'un en yüksek bal
verimi potansiyeli olan bölgelerden biri.”

“50 yaşındayım. 23 yaşında
bir kızım var. Uzun yıllardır
Ada’da yaşıyorum. Doğayı
hep merak ettim. İnsan ve
doğa ayrı olmasın, doğanın
içinde insanı destekledim
hep. İBB’nin böyle bir proje
başlatacağını duyduğumda çok
heyecanlandım. Çünkü, küçük
çapta arıcılık yani sadece
ailemize yetecek kadar bal
üretimi yapıyordum. Ancak,
daha profesyonelce ve bilimsel
tekniklerle bal üretimi yapmak
için bu kursa katıldım.
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FİDELER İSTANBUL’UN
DÖRT BİR YANINDA
Yazı: Özgür Turan Fotoğraf: Onur Günal - Volkan Aksu

Domates, biber, patlıcan, salatalık, karpuz…
Tarımsal üretimin temel taşlarından olan bu fideler, İstanbul’daki
15 ilçeye dağıtıldı. Bin 140 çiftçiye ulaşan fidelerle,
üreticiler 15 milyon TL’lik masraftan kurtulacak.

FİDE ÜRETİMİNİN GEÇMİŞİ

S

ofralarımızın vazgeçilmezleri
meyve ve sebzeler, İSTAÇ’ın
Katı Atık Merkezi’ndeki seralarda
üretiliyor. Buraya gelen atıkların
geri kazanımından elde edilen
enerji, fide üretimindeki seralarda
da kullanılıyor. ile hem İBB hem de
çiftçiler kazanıyor.

Çiftçilere fide hibesi 2020 yılında başladı.
Büyükçekmece, Çatalca, Silivri, Beykoz,
Pendik ve Sarıyer’e bağl 68 mahallede 693
çiftçiye yaklaşık 3,5 milyon yazlık fide desteği
sağlandı. 2021’de ise yazlık fide yardımı
yapılan ilçe sayısı 15’e çıkarıldı. Aynı yıl, 11
ilçeye de kışlık sebze fidesi dağıtılmasıyla 8
milyon 539 bin 676 fide, İstanbullu çiftçilere
dağıtılmış oldu. Yine aynı yıl Katı Atık
Merkezi’ndeki seranın alanı da
7 dönüme ulaştı.

HANGİ FİDELER DAĞITILDI?

Yazlık ve kışlık olmak üzere iki türde dağıtılan
fideler, sofraların başta gelen yiyeceklerinden
oluşuyor. Geçtiğimiz yıl marul, karnabahar,
lahana ve brokoli kışlık fideleri oluştururken;
yazlık fidelerde
de domates,
biber, patlıcan ve
aşısız salatalık
yer alıyor. Bu yıl
da kışlık fidelere
karalahana,
beyaz baş lahana
ile kırmızı baş
lahana; yazlık
fidelerde de
aşısız karpuz
dağıtılacak.
Yazlık fidelerin
dağıtımına
7 Mayıs’ta
başlanırken, kışlık fidelerin dağıtımına
sonbaharda start verilecek. Yıl sonuna kadar
Arnavutköy, Beykoz, Büyükçekmece, Çatalca,
Çekmeköy, Esenler, Eyüpsultan, Kartal,
Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri,
Şile ve Tuzla’ya dağıtılacak.

İSTANBUL’UN
ATIKLARININ
DÖNÜŞTÜRÜLMESİYLE
ISITILAN SERADA
FİDE ÜRETİMİ
YAPILIYOR.
5 MİLYONA
YAKIN FİDE,
KEMERBURGAZ’DAKİ
TOPLAM
7 DÖNÜMLÜK
SERADA ÜRETİLİYOR

SERA HAKKINDA

Üretilen 5 milyon sera; İBB Tarımsal
Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İSTAÇ AŞ ve
İSYÖN AŞ iş birliği ile yönetiliyor.
Sera ısıtması, Enerji Üretim Tesisi’ndeki
5 motor asil, 3 motor yedek olmak üzere
motorların ceket ısısından faydalanılarak
sağlanıyor. Yedek sistem olarak ise
sterilizasyon tesisinde üretilen buhar
ısısından faydalanıyor. Aynı mevkide yer
alan tesislerin soğutulmasında kullanılan su,
seranın ısıtılmasında kullanılıyor. Böylelikle,
seranın ısıtılmasında başka bir enerji
kaynağından yararlanılmıyor.
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İNSAN HİKAYESİ

DÜNYA İTFAİYE OYUNLARI’NDA ÜÇ MADALYA
Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen 14. Dünya İtfaiye
Oyunları Şampiyonası’nda, İstanbul İtfaiyesi adına yarışan
Nurettin Ünal, ‘1 altın, 1 gümüş, 1 de bronz madalya’ kazandı.
Yazı: Şengül Gülbahçe

yoğun fiziksel güce ve dayanıklılığa ihtiyaç
duyulduğunu, bunun için sürekli antrenmanlı
olmaları gerektiğini vurguluyor ve ekliyor;
“Normalde insanlar eğlenmek, zaman geçirmek
veya güzel görünmek için spor yaparken;
biz hayat kurtarmak için spor yapıyoruz. Ve
bu yarışmalar için yaptığımız antrenmanlar,
olaylara müdahalede fiziksel kondisyonumuzu
maksimum seviyeye çıkarıyor.”

ULUSLARARASI YARIŞMALAR ÖNEMLİ

Yarışmalar sayesinde dünyanın dört bir
yanındaki meslektaşlarıyla bilgi ve tecrübe
paylaşımı yaptıklarını belirten Ünal, “Hem
yarışıyoruz hem eğleniyoruz hem de dünyanın
diğer bölgelerinden gelen itfaiyecilerle
tanışıp arkadaşlık kuruyoruz. Ayrıca, bu tip
yarışmalarda tüm dünyada kullanılan, itfaiye

alanındaki en gelişmiş teknolojik aletlerin
tanıtımı da oluyor. Böylelikle yeni çıkmış
teknolojileri yakinen takip etme imkanı da
buluyoruz.”
Pandemide 2 buçuk yıldır hiçbir uluslararası
organizasyon yapılamıyordu. Normalleşme
sürecinin ardından yapılan ilk Dünya İtfaiye
Oyunları’nda İBB’yi temsil eden Nurettin Ünal,
yarışmaları heyecanla beklediklerini, sonucun
mutluluk verici olduğunu ifade ediyor: “Bu
yarışma benim için ekstra önem arz ediyordu ve
dünyanın en güçlü, en dayanıklı itfaiyecileriyle
bir arada olmak, onlarla yarışmak, ülkemi temsil
etmek gerçekten çok gurur verici.”
Lizbon’da yapılan Dünya İtfaiye Oyunları’nda,
atletizm branşında ‘altın’, yüzmede de ‘gümüş ve
bronz madalya’ kazanan Nurettin Ünal; ayrıca
şampiyonanın en zorlu etaplarından olan TFA
yarışmasını da kendi yaş grubunda 6. olarak
tamamladı.
TFA, 400’den fazla itfaiyecinin yarıştığı, 100’e
yakınının ise yarışmayı tamamlayamadığı,
ortalama 10 dakika süren “En Dayanıklı İtfaiyeci
(Toughest Firefighter Alive)” yarışması.

P

andemi nedeniyle iki yıldır ara
verilen Dünya İtfaiye Oyunları’nın
14’üncüsü, bu yıl 30 Nisan-7 Mayıs
tarihleri arasında Lizbon’da düzenlendi.
42 ülkeden 2 binden fazla itfaiyecinin
katıldığı şampiyonada İstanbul
İtfaiyesi’ni, Yenikapı Şehit Taner Çebi Su Altı
ve Su Üstü Arama Kurtarma İstasyonu’nda
Grup Amiri olan Nurettin Ünal temsil etti.
Şampiyonada ‘atletizm ve yüzme’ branşlarında
1 altın, 1 gümüş ve 1 de bronz madalya kazanan
Nurettin Ünal ile başarı öyküsünü konuştuk.

İSTANBUL İTFAİYESİ, DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN

16 yıldır İstanbul İtfaiyesi’nde görev yapan
Nurettin Ünal, 2008’den beri Avrupa ve Dünya
Şampiyonalarına katıldığını; kondisyon ve
dayanıklılık gerektiren bu tip yarışmaların
mesleki gelişim açısından çok önemli olduğunu
söylüyor. İtfaiye olaylarına müdahale ederken

60 / www.ibb.istanbul

EN DAYANIKLI
İTFAİYECİ YARIŞMASI:

TFA

TFA yarışması; üzerinde
30 kiloya yakın yangın
koruyucu kıyafetleri ve
temiz hava solunum cihazı
bulunan itfaiyecinin, 6
tane 20 metrelik B
hortumunu 80 metre
çekmesi ile başlar.
İtfaiyeci, yere serili iki
tane B hortumunu toplar.
Ardından balyoz kullanıp
öndeki engeli aşarak
ardındaki 80 kiloluk
mankeni 75 metre taşır.
Sonra, 25 kiloluk bidonu
10 metrelik tünelden
geçirerek tekrar aldığı
noktaya bırakır.
Devamında 3 metrelik
engele tırmanır, ardından
25 kiloluk iki adet sürgülü
merdiveni kuleye dayayıp,
toplamda 50 kilo olan iki
bidonu 4 kat çıkarır ve
iple bağlı olan 15 kiloluk
iki hortumu kuleye çeker.
Son olarak 15 katlı binaya
tırmanarak parkuru
tamamlar. Tüm bu işler
yaklaşık 10 dakika sürer.
TFA itfaiye yarışmaları,
gerçekten çok sağlam bir
kondisyon ve dayanıklılık
gerektiriyor.

Nurettin Ünal (43)
SU ALTI VE SU ÜSTÜ ARAMA KURTARMA GRUP AMİRİ
“Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu mezunuyum. Branşım; yüzme ve su altı arama kurtarma. İstanbul İtfaiyesi’ne
2006’da başladığımda amacım ileride beden eğitimi öğretmeni olmaktı. Bir gün gittiğimiz trafik kazasında aracın şoförü ön koltukta
sıkışmıştı. Biz onu kurtarmaya çalışırken kolumu tutup, gözlerimin içine bakarak ‘lütfen beni kurtar’ derken bilincini kaybetti. O sırada
hâlâ kolumu sıkıyordu... Çok sarsıldım, daha önce hiç böyle bir duygu hissetmemiştim. Şoförü sıkıştığı yerden çıkardık, sedyeyle
ambulansa taşınırken ben de bir hayatı kurtarmanın ne kadar huzur verici, ne kadar mükemmel bir his olduğunu düşünüyordum. Artık
benim için değişmez mesleğin bu olduğuna karar verdim.”
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HİZMET

İSTANBUL’A NEFES:

20 YENİ YAŞAM VADİSİ

2019-2021 Arası Tamamlanan
Yaşam Vadileri
• Hacetderesi Yaşam Vadisi
• Beylikdüzü Yaşam Vadisi 3. ve 5. Etabı
• Haliç Kıyıları Yeşil Koridor ve
Yaşam Vadisi 1. Etap
• Silivri Boğluca Yaşam Vadisi 1. Etap
• Pendik Yaşam Vadisi 1. Etap

Şehre nefes aldıran yaşam vadilerinin sayısı çok
yakında artacak. İstanbul, Tuzla’dan Silivri’ye
kadar 20 yeni şehir parkı kazanacak.
Sel ve taşkın görüntüleri tarihe karışan
Ayamama Deresi; gezilebilen, gölgesinde
dinlenilebilen, oyunlar oynanan, spor yapılabilen
'Yaşam Vadisi'ne dönüşecek.

20 YENİ YAŞAM VADİSİ GELİYOR
Yapımı Devam Eden
Yaşam Vadileri
1. Ayamama Yaşam Vadisi 1. Etap
2. Kurbağalıdere Yaşam Vadisi 1. Etap
3. Haliç Kıyıları Yeşil Koridor ve
Yaşam Vadisi 2. Etap
4. Beylikdüzü Yaşam Vadisi 4. Etap
5. Hacetderesi Yaşam Vadisi 2. Etap
6. Çekmeköy Deresi Yaşam Vadisi
7. Ayazma Yaşam Vadisi 1. Etap
8. Baltalimanı Yaşam Vadisi 1. Etap
9. Ortaköy Yaşam Vadisi
10. Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi 2. Etap
11. Silivri Boğluca Yaşam Vadisi 2. Etap

Yazı: Tayfun Deryal

R

esmi nüfusu 16 milyonu aşan
İstanbul, 1998’de 10 milyon sınırını
geçtiğinden itibaren megakent olarak
sınıflandırılan şehirler arasına girdi. 24
yıl gibi bir sürede bu artış gerçekleşirken;
yapılaşma baskısıyla, tarım arazileri ve
yeşil alanlar vasıflarını birer ikişer kaybetti. Dere
yatakları şehrin içinde kayboldu. Yeni mahalleler
ve semtler büyüyerek ilçelere dönüştü. Şehir
planlamasından yoksun olarak gerçekleşen aşırı
büyüme nedeniyle insanın doğayla bağı güçleşti.
Şehirden uzak alanlara hatta şehir dışına çıkmak
için “kaçış rotaları” öneren içerikler, internette
popüler içeriklere dönüştü. Oysa İstanbul, iklimi,
yaban hayatı ve başarılı kent planlamasıyla
insan ve doğa ilişkisinin en kolay kurulabileceği
kentler arasında olmalı. Kamusal yeşil alanda
iyi planlamanın en güzel örneklerinden biri
Beylikdüzü’nde; dönemin Beylikdüzü Belediye
Başkanı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

62 / www.ibb.istanbul

tarafından hayata geçirildi. Beylikdüzü
Yaşam Vadisi, 1 milyon 200 metrekarelik
alanda spora, sosyalleşmeye, dinlenmeye
imkan tanıyan şehir parkı modeli olarak şehrin
doğa, doğanın da şehir içinde var olabileceğini
gösterdi. Bu örnek şehir parkı modeli
Yaşam Vadileri, şimdi İstanbul’un doğusundan
batısına kadar pek çok ilçeye daha
kazandırılacak. İstanbullunun yeşille buluştuğu
alanların sayısı artacak.

İHTİYACA GÖRE TASARIM

Yaşam Vadileri, her ilçenin kendi sosyal
dokusu, doğal yapısı ve ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak planlanıyor. Bazı yerlerde eğitim
birimlerine odaklanılırken, bazılarında ise spor
alanlarına daha fazla ağırlık veriliyor. Bölgenin
ihtiyaçları kapsamında tasarımlar yapılıyor.
İhtiyaç analizinde İBB Sosyal Hizmetler Dairesi
Başkanlığı ve İstanbul Planlama Ajansı, projeyi
koordine eden İBB Park ve Bahçeler Dairesi
Başkanığı ile çalışmalara katılan İBB Fen İşleri
Dairesi Başkanlığı ve Yol Bakım ve Alt Yapı
Koordinasyon Dairesi Başkanlığına önemli
veriler sunuyor.

AYAMAMA DERESI
YAŞAM VADISI'NDE
NELER OLACAK?
• 2 bin 200 metre Bisiklet
ve 4 bin 400 metre
Yürüyüş Yolu
• 1 adet Kaykay Pisti
• 2 adet Basketbol Sahası
• 1 adet Voleybol Sahası
• 2 adet Egzersiz Alanı
• 2 adet Çocuk Oyun Alanı
• 1 adet Macera Parkuru
• 5 adet Etkinlik Alanı
• 2 adet Köpek Oyun Parkı
• 8 adet Büfe
• Bin 720 metrekare
Festival Alanı
• 135 araçlık 2 adet
Otopark
• 1 adet Nilüfer Havuzu
• Farklı türlerde 3 bin 680
adet yeni ağaç

Kentin farklı bölgelerinde yapımı devam
eden 20 Yaşam Vadisi’nden en çok merak
edilenlerin başında Bakırköy, Bahçelievler ve
Küçükçekmece ilçelerinden geçen Ayamama
Deresi Yaşam Vadisi geliyor. 2009 yılında
İstanbul’un hafızasından silinmeyecek sel
felaketinin yaşandığı Ayamama, İBB’nin
sürdürdüğü hummalı çalışmayla artık
taşmayacak. Barındırdığı donatılarla buluşma
noktasına dönüşecek.
Ayamama Deresi Yaşam Vadisi hayata
geçtiğinde; dere çevresinin kuzeyi festivallere
ev sahipliği yapacak. Güneyi ise yaya ve bisiklet
ulaşımına olanak tanıyan yeşil alana dönüşecek.
Proje alanı 1 milyon 200 bin metrekareyi bulan
ve üç etaptan oluşan Ayamama Deresi Yaşam
Vadisi’nde çocuk oyun ve etkinlik alanları,
tenis kortları, kaykay pisti, macera parkuru,
spor sahaları, gölet ve otoparklar bulunacak.
Her yaştan İstanbulluların doğayla iç içe vakit
geçirebileceği yepyeni dev bir şehir parkı kente
kazandırılacak.

Proje Aşamasındaki
Yaşam Vadileri
12. Cendere Yaşam Vadisi
13. Tuzla Yaşam Vadisi
14. Haramidere Yaşam Vadisi
15. Eşkinoz Yaşam Vadisi
16. Menekşe Deresi Yaşam Vadisi
17. Kayaşehir Yaşam Vadisi
18. Hasanoğlu Deresi Yaşam Vadisi
19. Kemiklidere Yaşam Vadisi
20. Pendik Yaşam Vadisi 2. Etap

AYAMAMA DERESI YAŞAM VADISI’NDE
BIRINCI ETABIN 2022’NIN SONUNDA
AÇILMASI PLANLANIYOR
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FATİH’İN YADİGARI
HALİÇ TERSANESİ

567 YAŞINDA

Dünyanın yaşayan en eski tersanesi
‘Haliç Tersanesi’ 567 yaşında. Fatih’in
İstanbul’a armağanı, kültür mirası ve
teknoloji üssü tersane, kısa bir süre
öncesine kadar çürümeye terkedilmişti.
Şimdi ise durmaksızın çalışıyor,
tekneler yapıyor, gemileri onarıyor,
üreterek ekonomiye katkı sağlıyor.
16 milyon İstanbulluya hizmet ediyor.
Yazı: Şengül Gülbahçe
Fotoğraf: Gökçe Atik

18. yüzyıl sonlarında, Haliç Tersanesi’nde gemilerin
bakımı için bir kuru havuz yapımı kararlaştırıldı.
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Haliç Tersanesi’nin sabit gemi kızağı.

Tersanenin 3 havuzu bulunuyor. Fotoğrafta
1 numaralı havuz görülüyor, 19. yüzyıl.

Haliç Tersanesi’nde havuza alınmış
Şirket-i Hayriye vapuru.

2 numaralı havuz, 19. yüzyıl.

Haliç Tersanesi, günümüzde Şehir Hatları AŞ’nin yönetim
merkezine de ev sahipliği yapıyor.
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A

ltı asırlık Haliç Tersanesi;
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa
semtinde yaklaşık 70 dönümlük bir
alan üzerinde yer alan; 475 metrelik
rıhtım şeridi, 3 taş havuzu ve 2 gemi
inşa kızağı ile adeta yaşayan bir sanayi
mirası.
Bizans döneminde kentin limanı olan Haliç’te,
fethin ardından 1455 yılında Galata’dan
Kağıthane Deresi’ne kadar uzanan alanda
Galata Tersanesi (Haliç Tersanesi) kuruldu.
Kuruluşundan itibaren tersanede kürekli ve
yelkenli her çeşit gemi inşa edilebiliyordu.
Fatih’in kurduğu tersaneleri, Yavuz Sultan
Selim daha da geliştirdi. Bu dönemde Galata
Tersaneleri yüzlerce gemi inşa edebilecek
imkanlara kavuştu.

YENİDEN CANLANDI

Atıl durumdaki Haliç Tersanesi’nde şimdi
deniz araçlarının periyodik bakımları, yenileme
çalışmaları ve arıza müdahaleleri yapılıyor.
Tersane, 2021 yılında kapılarını özel sektöre de
açtı. Böylece, Şehir Hatları filosu haricindeki
gemilere de bakım-tutum hizmeti verilmeye
başlandı. 2019 yılında 39 olan bakım onarım

sayısı, 2020’de 70’e çıktı. 2021 yılında ise özel
sektöre ait gemilerin de dahil olduğu toplam 88
gemiye bakım-onarım hizmeti verildi.

Kıyı Emniyeti Genel
Müdürlüğüne ait
Kurtarma 12 gemisi
bakım-onarım için
Haliç Tersanesi’nde.

KATMA DEĞER ÜRETİYOR

Haliç Tersanesi’nde, Şehir Hatları filosunda
bulunan gemilere toplamda 24 milyon TL
tutarında bakım yapıldı. Bu bakımın dışarıda
yapılması durumunda oluşacak 71 milyon
TL’lik giderin önüne geçilerek yaklaşık 50
milyon TL katma değer sağlandı.
Filo harici gemilerin bakım onarımlarından
23,3 milyon TL ciro elde edildi.
İSTAÇ’a yapılan 1 adet Çevre Kontrol
Teknesi’nden 2,4 milyon TL, 3 adet alüminyum
Yüzey Temizleme Teknesi’nden ise 21,5 milyon
TL ciro elde edildi. Böylece, ihaleye girerek
alınan yeni inşa çalışmalarından 23,9 milyon
TL gelir elde edilmiş oldu.

TARİHİ GEMİLER RESTORE EDİLEREK YAŞATILIYOR

- Fenerbahçe Vapuru’nun uzun yıllar
yapılmayan kapsamlı bakımı gerçekleştirildi,
geminin bakım protokolü yenilendi.
- Ünlü heykeltraş İlhan Koman’ın asırlık
yelkenlisi ‘Hulda’, Kasım 2021’de Haliç
Tersanesi’nde bakım ve koruma altına alındı.
‘Akdeniz Heykeli’ ile de tanınan Koman,
hayatının son 20 yılını Hulda isimli teknesinde
yolculuk yaparak geçirmişti.

Sinem Dedetaş
ŞEHİR HATLARI AŞ
GENEL MÜDÜRÜ
“2019 yılında kapanma noktasında
olan 567 yaşındaki Haliç Tersanesi’ni
canlandırdık ve yeniden üreten,
katma değer yaratan bir tersane
olmasını sağladık. Tersanede yeni
gemi inşa kapasitesi sıfır iken;
artık 50 kompozit yolcu gemisi, 20
römorkör/kılavuz tekne inşa etme
kapasitesine sahibiz.
1455’ten bu yana nice kadırga,
kalyon, buharlı yolcu gemileri,
arabalı vapur, hâlâ seferde olan
vapurlarımız gibi pek çok ilk
üretimi gerçekleştirmiş olan Haliç
Tersanemizde, ‘Deniz Taksi’ ile bir
ilki daha gerçekleştirmiş olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz.

Deniz taksi ve çevre kontrol teknesi inşa edildi
Haliç Tersanesi’nde, 28 Şubat 2022 tarihi itibarıyla
29 Deniz Taksi inşası tamamlandı. 2022 sonuna kadar toplam
50 Deniz Taksi tamamlanarak İstanbul’da hizmet verecek.
l İSTAÇ için; İstanbul liman bölgesindeki gemilerin atık
kontrollerini yapacak 1 Çevre Kontrol Teknesi inşası
tamamlandı.
l İstanbul’da deniz yüzeyi temizliğinde kullanılacak 3
alüminyum Deniz Yüzeyi Temizlik Teknesi’nin inşası devam
ediyor. Tekneler, 2022 yılının ilk 6 ayı içinde teslim edilecek.
l

İstanbul’da deniz yüzeyini temizlemek
amacıyla kullanılacak alüminyum
Deniz Yüzeyi Temizleme Tekneleri,
İSTAÇ tekneleri Haliç Tersanesi’nde
inşa ediliyor.
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- 1952 yılında inşa edilen ve İstanbul’a 58
yıl boyunca hizmet veren tarihi Paşabahçe
Vapuru, 2020 yılında Haliç Tersanesi’ne
alınarak restorasyon çalışmalarına başlandı.
Vapur, 2022 yılı içerisinde tekrar Şehir Hatları
filosunda yerini alacak.
- Tarihi İsmail Hakkı Durusu Vapuru’nun
restorasyonu Haliç Tersanesi’nde devam
ediyor. Vapurun, 2022 yılında tekrar seferlere
başlaması planlanıyor.
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BU KOLTUKLAR GENÇLERİN
24 yaş altı İstanbullular, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda
ücretsiz konsere gitme fırsatı yakalıyor. İBB, Kültür AŞ ve kültür sanat sektörü iş birliğiyle hayata geçirilen
“Koltuk Senin” uygulaması ile gençler boş kalan koltukların sahibi oluyor.
Yazı: Melek Karakuş Fotoğraf: Tuğçe Dursunoğlu

NASIL YARARLANILIR?

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu
için etkinlik saatinden 2 saat önce; CRR Konser
Salonu için ise etkinlik saatinden 30 dakika
önce alana gelinmesi gerekiyor.
Girişte bulunan “Koltuk Senin” bilgilendirici
totemi üzerinde yer alan QR kod ile “Radar
İstanbul” uygulaması indirildikten sonra

Can Kaya
(Lise Öğrencisi)

G

eçtiğimiz yıllarda “Koltuk Senin”le
üniversite öğrencilerine konser fırsatı
sunan İBB, mayıs ayı itibarıyla 24
yaş altı tüm gençlere bu uygulamanın
kapısını açtı.
Konserlerde, sahipleri tarafından
kullanılmayan koltuklar, bu yıl yine gençler
için ayrılırken, gençler “Radar İstanbul”
uygulamasıyla oluşturulan QR kodla boş
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kalan koltuklardan faydalanabiliyor. 24
yaş altı gençlerin yoğun ilgisini gören bu
koltuklar, onlara yerli ve yabancı sanatçıların
performanslarını izleyebilme fırsatı sunuyor.
İBB iştiraklerinden Kültür AŞ ve kültür-sanat
sektörü iş birliğiyle yapılan uygulama sayesinde
sanat, İstanbullu gençlerle buluştu. Gençlerin
özellikle yoğun ders programlarının arasında
eğlenebilmelerini, mola verebilmelerini, stres
atmalarını ve bütçelerine destek olmalarını
sağlayan bu uygulamayla gençler sanatın keyfini
çıkarıyor.

Begüm Birkan
(Beykent Üniversitesi
Bilgisiyar
Mühendisliği Öğrencisi)

uygulamada sağ alt köşede yer alan QR
ikonuna tıklanıyor ve çıkan QR kod, etkinlik
personeline gösterilerek sıra numarası alınıyor.
Etkinlik başlarken, boş koltuk olması
durumunda alınan sıra numarasına göre
İstanbullu gençler içeri alınıp, görevliler
tarafından uygun koltuklara yönlendiriliyor.
“Koltuk Senin” uygulamasından yararlanmak
için “Radar İstanbul” uygulamasının
indirilmesi gerekiyor. “Koltuk Senin”
uygulamasından 1 kişi, bir ayda 5 kez
yararlanabiliyor.

Harbiye’nin Instagram sayfasına girdiğimde ‘Koltuk Senin’ uygulamasını gördüm. Genç olduğum için ben de
faydalanmak istedim. Açıksası kolay da faydalandım. Radar İstanbul uygulamasıyla birkaç kez müzelere de
gittim. O da gayet güzel olmuş, İstanbul hakkında güzel konserlerin haberi, güzel müzelerin haberi veya
müzelerde konserlerde olan indirmlerin haberini de veriyor. Bu İstanbul için yapılmış gayet güzel bir uygulama.
‘Koltuk Senin’le 4. gelişim buraya. Genç olduğum için bu hakkı kullanmak istiyorum.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bunu gençlere tanıması da çok güzel. Gençlerin de sınav stresini atmaya,
eğlenmeye ihtiyacı var. Radar İstanbul uygulaması hoşuma gitti. Sanata dair her şeyin biletlerine kadar
ulaşabileceğim oradan bilet temin edebileceğim bir siteye rahatlıkla ulaşıyorum, bu beni mutlu etti açıkçası. Sokak
sanatçısı ya da popüler sanatçı benim için fark etmiyor. Sanata ne olursa olsun saygım sonsuz. Canım sıkılıyor
sanatçı ayırt etmeksizin geliyorum konsere giriyorum, dinliyorum, ıslığımı çalıyorum, alkışımı yapıyorum, stresimi
atıyorum, eğleniyorum gidiyorum.

‘Koltuk Senin’ Ugulamasını 3. Kez kullanıyorum. Geçen sene 1 hakkımız vardı bu sene 5 bu nedenle mutluyum.
Genelde arkadaşlarımızla birlikte geliyoruz. Sırada bekliyoruz. Daha sonra zaten içeri alınıyoruz. İçeri alınmadığım
olmadı. Hep içeri giriyoruz.
Sanatçı ve müzik ayırmıyoruz. Hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü öğrenci olarak her zaman konsere müziğe
sanata bütçe ayıramıyoruz. O yüzden bu uygulamayla birlikte bütçemiz artmış oluyor. Yani
wsanata ayırdığımız bütçe artıyor. Mesela bugünkü Ajda Pekkan konseri gibi uzun süre konser vermemiş bir sanatçı
olunca kalabalık oluyor. O yüzden daha erken geldiğimiz oluyor.

RADAR
İSTANBUL NEDİR?
İBB iştiraklerinden
Kültür AŞ tarafından
geliştirilen “Radar İstanbul”,
kullanıcılarına ‘sahne
sanatlarından müzelere,
müzikten spora’ farklı ilgi
alanlarına yönelik güncel
etkinlik programı sunuyor.
iOS ve Android işletim
sistemli mobil cihazlara
uyumlu olan uygulama
sayesinde, şehirde
gerçekleşen etkinliklerden
anlık haber alınabiliyor.
Kullanıcılar, biletlerini
kolayca oluşturabiliyor.
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TİYATRO OTOGAR’A
ÇOK YAKIŞTI
Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük otogarı, baştan sona
yenilendi. Kütüphanesi, tiyatrosu, etkinlik alanları ile
dev mekan, kentin yeni kültür-sanat durağı.
Büyük İstanbul Otogarı Hasan Ali Yücel Sahnesi,
‘Cafe de Şamaroğlu’ komedisiyle
perdelerini açtı.
Yazı: Şengül Gülbahçe

H

er gün binlerce yolcunun durağı
Büyük İstanbul Otogarı, 1994 yılında
açılmıştı. İstanbul’un kalbi mekan
zamanla bakımsızlıktan güvenle
gidilemeyecek hale gelmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin
(İBB), 9 Eylül 2019’da devraldığı Otogar’ın
çehresi tamamen değişti. Baştan aşağı
yenilenen mekanda şimdi her yer sanat
kokuyor. Kütüphanesi, Kaptan Köşkü ve
etkinlik alanlarının ardından tiyatro sahnesi ile
bir ilke daha imza atıldı.
Bu sayımızda Hasan Ali Yücel Sahnesi’nde
ilk tiyatro oyunu “Cafe de Şamaroğlu”nu
sahneleyen Artiz Takımı’nı konuk ediyoruz.
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Dicle Ezgi Gözoğlu (25)
Tercüman, dublaj ve
tiyatro sanatçısı
“BURASI EVİMİZ GİBİ OLDU”

İYİLİĞE, GÜZELE, GERÇEĞE ÇIKARAN YOL

Modern Türk Tiyatrosu’nun öncü ismi
Muhsin Ertuğrul, İBB Şehir Tiyatroları’nın
da kurucuları arasında. Büyük usta, tiyatroyu
şöyle anlatıyor: “Bütün kötülüklerin, insanın
insandan kopmasından, uzaklaşmasından;
birbirlerinin sıcaklığını, sevgisini
duyamadıklarından doğduğuna inanç getirdim
bir kez. Onun için, bu yolu doğru yol belledim.
İyiliğe, güzele, gerçeğe çıkaran yol…”
Tiyatroda iyiye, güzele açılıyor perdeler. Artık
‘Otogar’ deyince gözlerimizin önüne alkışlar
ve gülen mutlu yüzler gelecek. İlk oyun Cafe
de Şamaroğlu’nun yönetmeni Mehmet Hilal ile
“Otogar’da Tiyatro” yolculuğunu konuşuyoruz.
Yıllardır esnaflık yapan Hilal, 2003’te şirket
kurarak Büyük İstanbul Otogarı’nda ticaret
hayatıma başlamış. Otogar’da uzun yıllar
esnaflık yapan biri olarak, bu mekanı nefes
alınabilen bir yere dönüştürdüğü için İBB’ye
teşekkür ediyor.

ARTİZ TAKIMI VE İLK OYUN

Mehmet Hilal, tiyatroyla profesyonel olarak
ilgilendiğini söylüyor. Projeyi soruyorum,
Otogar’da tiyatro fikrini; “Projenin fikir
babası Otogar Müdürü Fahrettin Beşli’dir.

‘Cafe de Şamaroğlu’ oyununun yönetmeni Mehmet Hilal,
yıllardır Otogar’da esnaflık yapıyor.

Bana otogarın sanatsal faaliyetler yönündeki
eksikliğiyle ilgili bir şey yapmak istediğini,
burada tiyatro oyunu sahnelenmesini istediğini
söyledi. Ben de bir ekip kurdum. Artiz Takımı,
işte böyle oluştu. Kültür-sanata katkılarından
dolayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve
ekibine çok teşekkür ediyorum” diyor.

“Tiyatronun yaklaşık 4 yıldır
içindeyim. Otogarda oynamak
çok güzel bir tecrübeydi. İstanbul
için bir ilk olan böyle bir olayda
yer almak çok güzel. Hepimiz
tiyatroya gönül verdik. Otogar
yönetimi bize her alanda çok
yardımcı oldu. Arkadaşlarla
konuşurken hep, ‘burası bizim
evimiz gibi oldu iyice’ deriz. Bizi
böyle güzel ağırladıkları için
de hepsine ayrı ayrı teşekkür
ediyorum. Otogar çok gelişti
ve değişti açıkçası. Yenilendi,
güzelleşti, daha güvenli hale geldi.

TİYATRO, YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Esnaf da yolcular da otogarda tiyatrodan
memnun. Artiz Takımı, büyük ilgi gören oyunu
bu sahnede üç kez oynamış. Umut Alagül’ün
yazdığı, Mehmet Hilal’in yönettiği Cafe de
Şamaroğlu, 5 perdeden oluşan, yaklaşık 1
saatlik bir komedi. Oyun bir kafede geçiyor.
Ukala patron, kıskanç sevgili ve mafyanın
bulunduğu kafede, bir şekilde müşterilerden
sürekli dayak yemeyi başaran garsonun komik
hikayesi anlatılıyor. Daha nice oyunlara ev
sahipliği yapacak Otogar Tiyatrosu, İstanbul
Büyükşehir Belediyesinin kültür-sanat
alanındaki önemli projeleri arasında adından
sıkça söz ettirecek.

Fahrettin Beşli Büyük İstanbul Otogarı Müdürü
“YOLDA KİTAP, OTOGARDA KÜTÜPHANE VE TİYATRO”
“İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iki stratejisini çok değerli buluyorum. Birincisi, hizmetlerinde gençlere
daha fazla odaklanması; ikincisi de her yere yeni kütüphaneler, tiyatro sahneleri, kültür merkezleri
yapmak sureti ile İstanbul’un her köşesine kitap, sanat ekiyor olması. Bu gayretler, yarın yeşerecek ve
daha güzel bir dünyanın inşasına katkı sağlayacaklar.”

Bülent Tapıcı (43)
Seslendirme sanatçısı
“DİNLENMEK İÇİN
İDEAL BİR DURAK”
“Ekibimizdeki herkes farklı
mesleklere sahip. Yönetmenimiz
Mehmet Hilal bizi bir araya getirdi.
Oyunumuzu 3 defa kalabalık bir
kitleye sergileme fırsatımız oldu.
Günümüzde bu çalışmaların ne
kadar masraflı olduğu dikkate
alınırsa, İBB’nin sanata verdiği
destek daha iyi anlaşılır; bu yüzden
müteşekkiriz. Otobüse binmeden
önce güzel bir deneyimle buradan
ayrılabilir yolcularımız. Hayat bir
yolculuksa burası dinlenmek için
ideal bir durak olabilir.”
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HAVASI GÜZEL SUYU TERTEMİZ

İSTANBUL

SON 3 YILDA İSTANBUL’UN 102 NOKTASINDAN DENİZE ATIKSU
GİRİŞİ ENGELLENDİ. 3 AYRI BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ,
3 TÜNEL ÇALIŞMASI İLE MELEN HAVZASI'NDAKİ ATIKSULARIN
TOPLANMA VE ARITILMA YATIRIMLARI SÜRÜYOR

İSKİ, 2021 yılı bütçesinin yüzde 43’ünü yatırımlara ayırarak; 3,2 milyar TL’lik su, atıksu,
dere ıslahı, havza koruma, restorasyon yatırımları ile ağaçlandırma çalışmaları yaptı.
Yazı: Osman Karabacak Fotoğraf: Cem Türkel

Baltalimanı
Atıksu Tesisi
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Unkapanı Atıksu Yağmursuyu Tüneli

Şile Arıtma Yeni Etap

KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ KURTARILIYOR

Mermutlu, Küçükçekmece Gölü’nden gelen
atıksuları biyolojik arıtma tesislerine aktaracak
Ambarlı ve Ataköy Arıtma Tünellerinin
aralıksız sürdürüldüğünü ifade ederek,
“Küçükçekmece Gölü’nün batı yakasından
gelen atıksuları mevcut ön arıtma tesisi yerine,
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne
yönlendirecek inşaat 2023 yılında bitecek.
Gölün doğu yakasından gelen atıksuları mevcut
ön arıtma tesisi yerine, Ataköy İleri Biyolojik
Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıracak tesis ise
2024’te işletmeye alınacak” dedi.

FATİH’TEKİ SU BASKINLARINA SON

Unkapanı Yağmursuyu Tüneli de Fatih Vatan
Caddesi, Aksaray Meydanı, Unkapanı Alt
Geçidi ve Namık Kemal Caddesi’nde yağışlı
havalarda yaşanan su baskınlarına kalıcı çözüm
oluşturulacak. Bin 510 metre uzunluğundaki
yağmur suyu tünelinin 570 metrelik kısmı
tamamlandı, 940 metrelik kısmındaki
çalışmalar devam ediyor. 100 milyon TL’ye mal
olacak tünelin ekim ayı sonunda bitirilmesi
hedefleniyor.

292 MİLYON TL’LİK İÇMESUYU YATIRIMI

yaptıkları su, atıksu ve çevre yatırımlarına
toplam 3 milyar 225 milyon TL harcadıklarını
belirten Mermutlu şu bilgileri verdi…

Avrupa Bölgesi Müteferrik İçme Suyu Şebeke
ve İsale Hattı inşaatları, özellikle yeni yerleşim
yerleri olan Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece
ilçelerinin içme suyu hattı taleplerini
karşılıyor. Ayrıca, mevcut şebekeyi iyileştirme
işi kapsamında isale hatlarının yapımı ve
yenilenmesi sağlanıyor. 142 milyon liraya mal
olacak iş kapsamında 54,5 kilometre imalat
yapıldı, 65 kilometre şebeke ve isale hattı

yapımı ise planlanıyor. Asya Bölgesi Müteferrik
İçme Suyu inşaatları kapsamında ise Melen
Regülatörü’nden İstanbul’a aktarılan suyun
kapasitesinin 720 bin metreküp artırılması
hedefleniyor. Bu amaçla 5 pompa ilave ediliyor.
150 milyon TL’ye mal olacak çalışmanın
yüzde 10’u tamamladı. Projenin yıl sonunda
bitirilmesi planlanıyor.

Devam Eden İçme Suyu Yatırımları

• Avrupa Bölgesi Müteferrik İçme Suyu Şebeke
ve İsale Hattı İnşaatları
• Asya Bölgesi Müteferrik İçme Suyu İnşaatı
Planlanan İçme Suyu Yatırımları
• Asya Bölgesi Muhtelif Depo ve Terfi
Merkezleri İnşaatları
• Asya Bölgesi Müteferrik İçme Suyu Şebeke
ve İsale Hattı İnşaatları
• Avrupa Bölgesi Muhtelif Depo ve Terfi
Merkezleri İnşaatları
• Avrupa Bölgesi Müteferrik İçme Suyu Şebeke
ve İsale Hattı İnşaatları

MELEN HAVZASI’NA 1 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

İSKİ; Melen Havzası’ndan gelen atıksuların,
kolektörler vasıtasıyla toplanması, arıtılması
ve çevreye zararsız hale getirildikten
sonra uzaklaştırılması için 84,3 kilometre
uzunluğundaki kolektör hatlarının 41
kilometresini tamamladı. Ayrıca, Cumayeri

SU BASKINI
YAŞANAN 231
NOKTAYA NEŞTER
Denize atıksu girişi olan
noktalardaki akıntıları
kesmek ve altyapı
yetersizliği olan yerlerde
kalıcı çözüm sağlamak
için İstanbul’un önemli
merkezlerinde devasa
altyapı ve çevre
yatırımları yapılıyor.
İstanbul genelindeki 231
ana arterde yaşanan su
baskınlarını sona
erdirecek çalışmaların
önemli bir kısmı
tamamlandı veya bitmek
üzere. 102 noktadaki
çalışmalar tamamlandı,
40 noktada imalatlar
devam ediyor. 89
noktada ise planlama
çalışmaları sürüyor.

3 YENİ BİYOLOJİK ARITMA GELİYOR

İ

BB’nin bağlı kuruluşlarından İSKİ
Genel Müdürlüğünün 2021 Yılı Faaliyet
Raporu, İBB Meclisinde onaylandı.
Faaliyet raporunu meclise sunan İSKİ
Genel Müdürü Raif Mermutlu, 7 milyar
959 milyon 457 bin TL olan 2021 yılı
gider bütçesini, yüzde 93 oranında hayata
geçirdiklerini ve bütçenin yüzde 43’ünü
yatırımlara ayırdıklarını söyledi. Geçen yıl
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“2021 yılında bütçesinin yüzde 43’ünü
yatırımlara ayırarak 3,2 milyar liralık su,
atıksu, dere ıslahı, havza koruma, restorasyon
yatırımları ile ağaçlandırma çalışmaları
gerçekleştirdik. Yüzülebilir kriterlerde bir deniz
için 102 noktadan İstanbul Boğazı ile Marmara
Denizi, Karadeniz’e atıksu girişini engelledik,
40 noktada imalatlar devam ediyor. 89 noktada
ise planlama çalışmaları sürüyor. Tuzla İleri
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 3. Kademe
İnşaatı ile Baltalimanı ve Yenikapı Biyolojik
Atıksu Arıtma Tesisi inşaatları devam ediyor.
Tuzla ve Baltalimanı tesisleri kasım ayında
tamamlanacak. Marmara Denizi’ne akan suları
biyolojik arıtmadan geçirecek Yenikapı’daki
inşaat ise 2024 senesinde hizmete alınacak.”

Eğri Kemer
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YATIRIM

DEVASA ÇEVRE
YATIRIMLARI DA
PLANLANDI
İstanbul genelinde 17,9
kilometre tünel; 22,5
kilometre boru itme ve
mikrotünel; 7,5 kilometre
dere ıslahı; 373 kilometre
atıksu ve yağmur suyu
kanal imalatı planlandı.

HİZMET
ilçesindeki günlük 9 bin metreküp kapasiteli
ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi ile Çilimli
ilçesindeki hizmet binası yapımı devam ediyor.
Proje kapsamında 13 kilometre tünel yapılarak
arıtılmış suların uzaklaştırılması sağlanıyor.
Tüm projelerin İSKİ’ye toplam maliyeti 1
milyar TL olacak ve yatırımlar Temmuz
2023’te tamamlanacak.

HALİÇ’TEN 9 BİN TON ÇAMUR ÇIKARILDI

Haliç tabanından 2021 yılında 6 bin 200 ton,
2022 yılının ilk 4 ayında ise 3 bin ton çamur
çıkarıldı. Çıkartılan çamur susuzlaştırılarak
bertaraf edildi.

36 KİLOMETRE DERE ISLAHI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İSKİ ALTYAPISI
DEPREME
HAZIRLANIYOR
Prof. Dr. Naci Görür
tarafından yürütülen İSKİ
altyapısının depreme karşı
güvenli hale getirilmesi
çalışması kapsamında, tüm
atıksu ve içme suyu hatları
incelendi. Kurum tarihinde
ilk olan çalışma, kitap
haline getirildi. İSKİ,
bundan sonraki yatırım
planlamasında bu raporu
dikkate alacak.

Uzun Kemer
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2021 yılında 69 ana ve yan kol derede,
toplam 36 kilometre ıslah gerçekleştirildi.
Kurbağalıdere, Kemiklidere, Seyit Ahmet
Deresi, Çekmeköy Deresi, Utuk Deresi,
Sultanbeyli Uzundere, Kavaklıdere gibi
derelerde programlanan kısımlarında, ıslah
çalışması ile birlikte atıksu ve yağmur suyu
bağlantıları da bitirildi. İstanbul’un en büyük
derelerinden olan Haramidere ile Ayamama,
10. Yıl, Karabal, Maltepe Cemalbey ve Suvat
Derelerinde ise ıslah çalışmaları devam ediyor.

164 BİN AĞAÇ DİKİLDİ

İstanbul’un baraj havzalarına 2021 yılında 99
bin 800, 2022 yılının ilk dört ayında da 64 bin
400 adet fidan dikimi yapıldı.

313 KİLOMETRE DERE TEMİZLİĞİ

Geçen yıl 155 adet derede 313,4 kilometrelik
dere temizliği yapılarak toplam 1 milyon
46 bin metreküp teressübat çıkarıldı. 2022

yılının ilk 4 ayında ise 75 farklı derede toplam
111 kilometrelik temizlik yapıldı ve 253 bin
metreküp teressübat çıkarıldı.

HAVZALAR KORUNUYOR

Bu kapsamda geçen yıl 217 yapının yıkımı
gerçekleştirildi. 2022 yılında havzalarda 200
adet yapının yıkımı planlanıyor.

TARİHİ SU YAPILARI RESTORE EDİLİYOR

Aralarında Topkapı 3. Ahmed Çeşmesi ve
Kazlıçeşme gibi simge eserlerin de olduğu
İstanbul’un 135 farklı tarihi çeşmesinin
suyunun akıtılması sağlandı. 40 tarihi çeşme,
Hamidiye Su Terazisi, Kağıthane Su Dağıtım
Yapısı gibi tarihi su yapılarının restorasyonu
için ihale yapıldı. Bu iş kapsamında Üsküdar
3. Ahmed ve Hatice Sultan Çeşmelerinin
restorasyonu tamamlandı. 41 farklı tarihi
çeşme için proje çalışmaları sürüyor. Ayasofya
Üç Yüzlü Çeşmesi gibi simge çeşmelerin
bulunduğu 6 çeşmenin proje çalışmaları da
devam ediyor. Belgrad Ormanı içerisinde
bulunan Kırkçeşme Su Yolları’na ait Kirazlı
Bendi ve Ayvad Bendi’nin havuz ve ızgara
projeleri de yapılıyor. İstanbul’un tarihi su
kemerlerinden Fatih’teki Bozdoğan (Valens)
Kemeri’nin restorasyon çalışmaları bu yıl
bitiyor. Eyüpsultan’daki Uzun Kemer’in
çalışmalarının yüzde 50’si bitti. Aynı ilçedeki
Eğri (Kovuk) Kemer’in restorasyonunda ise
yüzde 80’e ulaşıldı.

TOPRAK YENİDEN DEĞER KAZANIYOR
‘İstanbul’un taşı toprağı
altın’ sözü gerçek oldu.
Görmeye alışık olduğumuz
hafriyat, işlenerek verimli
toprağa dönüşüyor.
İstanbul Ağaç ve
Peyzaj AŞ, Alibeyköy ve
Pendik’teki fidanlıklarında
inşaatlardan gelen
atık toprağı tekrardan
düzenliyor.
Dönüştürülen atık
toprak, verimli toprak
oluyor. Bu yeni toprağa,
kentteki ‘Bahçe Market’
mağazalarından
ulaşılabiliyor.
Yazı: Özgür Turan
Fotoğraf: Onur Geldi

İ

stanbul’un taşı toprağı altın’ sözü,
hafriyatı için de geçerli artık. İnşaat
alanlarından çıkan ve genel olarak atıl
görülen atık hafriyat, işlenerek verimli
toprak haline dönüştürülüyor, değerli
hale geliyor. Atıklar, İBB iştiraki Ağaç ve
Peyzaj AŞ’nin “Toprak, Bitki ve Sulama Suyu
Laboratuvarı”nda 27 farklı parametrede
test edilerek, toprağa katkı maddesi olarak
düzenleniyor. Hafriyatın düzenlenmesiyle
değer kazanan ve elde edilen bu yeni toprak,
kentte 10 farklı noktada bulunan Bahçe
Marketlerden satın alınabiliyor.
Tarımsal üretimin temelini oluşturan kaliteli
toprak, hobi bahçelerinde de aranan unsur
olarak öne çıkıyor.
Şirket, Alibeyköy ve Pendik’teki fidanlıklarında
hafriyat atığı toprağı geri dönüşüm sürecinden
geçirerek aynı zamanda çevreye de katkı
sağlıyor. Toplam 44 dönüme sahip iki fidanlık,
yıllık 600 bin metreküp üretim sağlayacak
kapasiteye sahip.

TOPRAK NERELERDEN GELİYOR?

Coğrafi olarak büyük avantajlara sahip
Marmara ve Ege Bölgelerinde artan

betonlaşma, Türkiye’deki toprağın
kalitesizleşmesinde büyük rol oynuyor. İstanbul
Ağaç ve Peyzaj AŞ, ticari amaç gözetmeden
geri dönüşümü sağlayan iki tesise ev sahipliği
yapıyor. Bu tesislerde, İstanbul’da imara açılan
alanlardaki bitkisel toprak toplanıyor. Burada,
içine birtakım bitkisel karışımlar eklenerek
toprak verimli hale getiriliyor. Bitkisel
karışımlarda; torf, gübre ve kompost gibi
maddeler kullanılıyor. Elde edilen bu toprak,
perakende satış yoluyla Ağaç ve Peyzaj AŞ’den
temin edilebiliyor.

Bahçe Marketler
nerede bulunuyor?

NASIL GİDİLİR?
Kentteki en büyük ve en
çok seçeneğin
bulunduğu Alibeyköy’de
yer alan Bahçe Market’e,
İBB Fidanlık İETT
Durağı’ndan gidilebiliyor.

• Alibeyköy
• Başakşehir
• Emirgan
• Florya
• Göztepe
• Hidiv Kasrı
• Karacaahmet Mezarlığı
• Pendik
• Sarıyer
• Zincirlikuyu Mezarlığı
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QR KODU OKUTARAK
İHALE SAYFASINA GİDEBİLİRSİNİZ

01.06.2022-30.06.2022

İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Gündemi
İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

Arsa Satış - Şişli/ Mecidiyeköy 9192 ada 2 parselsel..
2639
01/06/2022 11:00
Mesken Şube Müdürlüğü
0212 455 33 20
T
Taşınmaz
Satışı
Açık Teklif Arttırma

İhale Konusu

Arsa Satış-Fatih İlçesi 1890/128 ile
1909/6 parsel.- Kağıthane İlçesi 4319/17 parsel.
Zeytinburnu İlçesi 2110/311 parsel. hak. satış
2467-2468-2475-2474
01/06/2022 11:15
Emlak Şube Müdürlüğü
0212 455 33 99
Taşınmaz Satışı
Açık Teklif Arttırma

İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

İhale Konusu

İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlü /Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

İstanbul'un Turizminin Durum Analizinin Yapılması,
Bu Analizler Doğrultusunda Turizm Hedeflerinin
Oluşturulması, Mekânsal Stratejiler Geliştirilmesi ve
Takip Süreçlerinin Oluşturulması İşi
2022/337307
02/06/2022 10:00
Turizm Şube Müdürlüğü
0212 449 92 74
Hizmet Alımı
Açık Teklif

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale
ale Tarih ve Saati
İlgili
ili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili
gili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü
Usül
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Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi, 10483 ada,
9 parselsel ile Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi,
10444 ada, 14 parselsel satışı
2476 - 2477
01/06/2022 11:05
Emlak Şube Müdürlüğü
0212 455 33 99
Taşınmaz Satışı
Açık Teklif Arttırma

Kağıthane İlçesi, Merkez Mah. 5083 ada,
21 parselsel satışı ile Pendik İlçesi,
Şeyhli Mah. 7637 ada, 5 parselsel satışı
2400-2303
01/06/2022 11:35
Mesken Şube Müdürlüğü
212 455 33 20
Taşınmaz Satışı
Açık Teklif Arttırma

2022 Yılı İstanbul Geneli Yol Ağı Üzerine Yatay
Trafik İşaretlerinin Yapılması İşi
2022/451351
02/06/2022 10:30
Trafik Şube Müdürlüğü
0212 449 49 70
Yapım İşi
Açık Teklif

2022 Yılı (2. Dönem) Dondurulmuş Elma Dilim,
Kızartmalık ve Küp Patates Alımı İşi
2022/403518
06/06/2022 10:00
İşletmeler Şube Müdürlüğü
0212 600 95 00
Mal Alımı
Açık Teklif

İhale Konusu

İhale Konusu

İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

2022 Yılı (2. Dönem) Muhtelif Kuru Gıda ve
Yumurta Alımı İşi
2022/407907
06/06/2022 10:30
İşletmeler Şube Müdürlüğü
0212 600 95 00
Mal Alımı
Açık Teklif

İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

İstanbul'da Kentsel Yaşam Kalitesinin
Tespit Edilmesi Hizmet Alımı İşi
2022/388538
06/06/2022 11:00
Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
0212 600 95 00
Hizmet Alımı
Açık Tekli

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

Develop Marka Toner ve Sarf Malzemeleri Alımı
2022/423064
06/06/2022 11:30
Satınalma Şube Müdürlüğü
0212 449 42 60
Mal Alımı
Açık Teklif

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

Elektronik Sistem ve Malzeme Alımı
2022/448197
13/06/2022 10:00
Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü
0212 312 60 20
Mal Alımı
Açık Teklif

İhale Konusu

İBB Müdürlüklerinin Demirbaşına Kayıtlı Araçlar,
İş Makineleri, Deniz Araçları, Motorlu-Motorsuz
Donanımların (Kantar, Lift, Yanıcı ve Parsellayıcı
Avadanlıklar, vb.) Arızaları, Hasar Onarımları,
Bakım İşlemleri, İmalat İşleri İle Bu İş Kapsamına
Giren Malzeme, Yedek Parselça Temini
2022/463756
13/06/2022 10:30
Makine İkmal Şube Müdürlüğü
0212 453 77 21
Hizmet Alımı
Açık Teklif

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

4 Kalem Köpek ve Kedi Maması Alımı İşi
2022/452361
13/06/2022 11:00
Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü
0212 453 73 00
Mal Alımı
Açık Teklif

İhale Konusu

İstanbul'da Dayanikli, Yaratici Ve Cezbedici Bir Kültür
Ve Sanat Alani İçin: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür Dairesi "İstanbul Kültür Eylem Plani İşi
2022/406885
13/06/2022 12:00
Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü
0212 453 77 21
Hizmet Alımı
Açık Teklif

İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili
gili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

2022 Yılı İstanbul Anadolu Yakası 1. Grup Belediye
Mülkleri ve Kamu Binalarının Bakım ve Onarımı İşi
2022/465268
13/06/2022 11:30
Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
0212 600 88 05
Yapım İşi
Açık Teklif

İhale Kayıt No
İhale
hale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili
gili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü
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QR KODU OKUTARAK
İHALE SAYFASINA GİDEBİLİRSİNİZ

01.06.2022-30.06.2022

İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Gündemi
İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

2022 Yılı (3. Çeyrek) Et ve Et Ürünleri Alımı İşi
2022/443322
14/06/2022 10:00
İşletmeler Şube Müdürlüğü
0212 600 95 00
Mal Alımı
Açık Teklif

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

2022 Yılı (3. Çeyrek) Piliç ve Piliç Ürünleri Alımı İşi
2022/446362
14/06/2022 10:30
İşletmeler Şube Müdürlüğü
0212 600 95 00
Mal Alımı
Açık Teklif

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

2022 Yılı (2. Dönem) Sebze ve Meyve Alımı İşi
2022/444457
20/06/2022 10:30
İşletmeler Şube Müdürlüğü
0212 600 95 00
Mal Alımı
Açık Teklif

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

1 Kalem kimyasal maddeye karşı koruyucu elbise alımı
2022/465751
16/06/2022 10:00
Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
0212 449 42 35
Mal Alımı
Açık Teklif

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü
Usül

2.500.000 Litre İçme Sütü Alımı İşi
2022/475865
17/06/2022 10:00
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
0212 449 74 09
Mal Alımı
Açık Teklif

İhale Konusu

2022 Yılı (3. Çeyrek) Muhtelif Konserve, Yağ ve
Benzeri Ambalajlı Gıda Alımı İşi
2022/449964
20/06/2022 11:30
İşletmeler Şube Müdürlüğü
0212 600 95 00
Mal Alımı
Açık Tekli

İhale Konusu

İstanbul geneli kıyı ve deniz yapıları onarım,
tadilat ve güçlendirme inşaatı
2022/444757
17/06/2022 10:30
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
0212 449 47 96
Yapım İşi
Açık Teklif

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

Brother Toner ve Drum Alımı
2022/476689
17/06/2022 11:00
Satınalma Şube Müdürlüğü
0212 449 42 60
Mal Alımı
Açık Teklif

İhale Konusu

İstanbul geneli eğitim yapıları yapım,
onarım ve tadilat (2. Grup) inşaatı
2022/459095
20/06/2022 10:00
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
0212 449 47 96
Yapım İşi
Açık Teklif

İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü
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İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili
lgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

İhale Konusu

İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Anadolu Otoyolu ile
Büyükdere Caddesi arasındaki O-2 Bağlantı yolu üzerinde
Levent Mahallesi, Beşiktaş Sporcular Parselk ve karşısında
kalan kısım Gürültü Bariyeri Yapım İşi
2022/472467
21/06/2022 10:30
Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
0212 449 94 33
Yapım İşi
Açık Teklif

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

2022 Yılı (2. Dönem) Muhtelif Plastik, Yemek Seti,
Alüminyum, Karton, Kağıt Mamulleri, Karton Bardak
ve İhtiyaç Malzemeleri Alımı İşi
2022/488308
20/06/2022 11:00
İşletmeler Şube Müdürlüğü
0212 600 95 00
Mal Alımı
Açık Teklif

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İİhale Türü
İhale Usülü

2022 Yılı Enstrüman ve Sarf Malzemeleri Mal Alımı İşi
2022/450943
21/06/2022 10:00
Orkestralar Şube Müdürlüğü
0212 312 62 18
Mal Alımı
Açık Teklif

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

112 Kalem Mutfak Malzemesi Alımı
2022/512714
21/06/2022 11:00
Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
0533 681 00 41
Mal Alımı
Açık Teklif

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü

2022 Yılı (3. Çeyrek) Balık Grubu Alımı İşi
2022/496883
23/06/2022 10:30
İşletmeler Şube Müdürlüğü
0212 600 95 00
Mal Alımı
Açık Teklif
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FAYDALI BİLGİLER

AEEE NEDİR?

Kullanıcısı için faydalı kullanım ömrünü tamamlamış,
bozulmuş, kırılmış veya çalışmayan elektronik cihazlar
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) olarak nitelendirilir.
Veri barındıran e-atıklarınızı
geri dönüşüme nasıl
hazırlamanız gerektiğini
biliyor musunuz?
1. Verilerinizi silmeden
önce yedekleme işlemini
gerçekleştirmelisiniz.
2. Cihazdaki verilerinizi

silmelisiniz.
3. Cihazınızın fabrika
ayarlarını geri yüklemelisiniz.
4. Son olarak e-atıklarınızın
varsa hard diskini ya da hafıza
kartını çıkartmalısınız.

ARTIK E-ATIKLARINIZ DÖNÜŞÜME HAZIR!

İBB NE YAPIYOR?
Mevzuat gereği Büyükşehir Belediyeleri;
AEEE’lerin il genelinde etkin toplanması
amacıyla belediyelerce yürütülen
çalışmaları koordine etmek, bilgilendirme
ve eğitim faaliyetlerine katılmakla
yükümlü. İBB; eğitim ve bilinçlendirme
faaliyetleri ile yürütülen farkındalık
çalışmalarında elektronik atık konusuna
yer veriyor. İlçe belediyelerinin yaptığı
çalışmalara katkı sağlıyor.
Üreticiler adına faaliyetlerini yürüten
yetkilendirilmiş kuruluşlarla farkındalık
çalışmaları ve etkinlikler düzenliyor.
İBB birimlerinden çıkan ve hurdaya ayrılan
elektronik atıklar, Yenibosna Kurumsal
Atık Geçici Depolama Merkezi’nde kabul
ediliyor.

Teslim alınan elektrikli ve elektronik
atıkların ön kontrolleri yapıldıktan sonra
tekrar kullanılabilir durumda olan
bilgisayar ve bileşenleri (kasa, monitör,
klavye, mouse, yazıcı, fotokopi makinesi
vs. gibi) bakım-onarımdan geçiyor.
Onarımları tamamlandıktan sonra Sıfır
Atık Yönetim Sistemi ve atık hiyerarşisine
uygun olarak; talep eden ihtiyaç sahibi
öğrencilere, eğitim kurumları ile diğer
kurum ve kuruluşlara veriliyor.
Kullanılamaz durumda olan diğer tüm
hurda malzemeler ise Geçici Atık
Depolama Merkezi’nde depolanıyor,
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna
teslim edilerek geri dönüşüme
kazandırılıyor.

E-ATIKLAR NEDEN GERİ DÖNÜŞÜME
KAZANDIRILMALIDIR?

AEEE’lerin kontrolsüzce doğaya
bırakılmaları sonucu çevre ve canlı
sağlığı için yaratacağı
olumsuz etkiler geri dönüşüm ile
önlenmektedir.

AEEE’LERİNİZİ PTT KARGO ARACILIGIYLA 902887372 MÜŞTERİ NUMARASI İLE ALICI ÖDEMELİ
OLARAK TÜBİSAD’A ULAŞTIRABİLİR VEYA TÜBİSAD TOPLAMA NOKTALARINA BIRAKABİLİRSİNİZ.
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ANADOLU YAKASI’NIN
İLK KENT ORMANI

ÇEKMEKÖY
RAHMİ DEMİR
KENT ORMANI'NI
AÇTIK
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

