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Değerli İstanbullular,

İstanbul’umuza hizmet için gece gündüz çalışıyoruz.
86 bin çalışanımızın her biri üstün gayretle güzel
şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet ediyor.
2021 yılı Faaliyet Raporu sunumunu geçtiğimiz ay
içinde gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl yaptıklarımızı,
bu yıl ve gelecekte neler yapacağımızı İBB Meclisi'nde
ayrıntılarıyla anlattım. Hizmetlerimizdeki fiyat
artışına, ülkemizdeki ekonomi politikalarının
sebep olduğunu üstüne basarak vurguladım. Tüm
engellemelere rağmen hemşehrilerimize hizmet
ürettiğimizi, üretmekten asla vazgeçmeyeceğimizi
bir kez daha hatırlattım. Çalışmaktan, üretmekten,
hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmaktan bir adım
geri durmayacağız.
11 ayın sultanı Ramazan’ı adına yakışır şekilde
karşıladık, yaşadık ve hasretini şimdiden duymaya
başlayarak uğurladık. Şehrimizin sembolü tarihî
camilerimizi aydınlattık. Onları daha görünür kılarken,
Ramazan ayının bereketini bir kez daha hep birlikte
yaşadık. İlçe belediyelerimizin aşevlerinde hazırlanan
sıcak yemekleri daha önceden belirlediğimiz ihtiyaç
sahibi ailelere ulaştırdık. Alan el, veren eli görmedi.
Dayanışma kültürümüzün örneklerini Ramazan
boyunca yaşattık. Şehrin koşturmacasında iftara
yetişemeyenlere, meydanlarda kurduğumuz
çadırlarda iftariyelikler dağıttık. Yenikapı ve
Maltepe Etkinlik Alanlarımızda iftar sonrası
‘Ramazan Etkinlikleri'’ düzenleyerek tarihimizin
kaybolmaya yüz tutan geleneklerini yaşattık.
Ramazan’ı yolcu ederken, büyük bir heyecan ve
mutlulukla karşıladığımız Ramazan Bayramımızın
manevi gücünü hep birlikte hissettik.

Saygıdeğer İstanbullular,

İstanbul’umuzun toplu ulaşımında önemli bir yer tutan
metrobüslerimizi kendi kaynaklarımızı kullanarak
yenilemeye başladık. Anlaşmasını yaptığımız 160 yeni
metrobüsten 30’unu İstanbullularla buluşturduk.
Geri kalanları da kısa sürede teslim alıp hizmete
sokacağız. Metrobüs filosunu yenilemek için

Ekrem İmamoğlu

90 milyon euro'luk dış kredi temin ettik. Biliyorsunuz;
kadim kurumumuz İETT’nin yeni otobüs alımına
ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan beklediğimiz onay
çıkmadı. Bunun üzerine öz kaynaklarımızı kullanarak
otobüs alımı için harekete geçtik. Ortalama yaşı
11’i bulan, bazıları 1 milyon kilometreyi aşan
metrobüslerimizi yenilemek için, ülkemizde üretim
yapan Otokar ve Akia firmalarıyla anlaştık.
Tek amacımız vardı; İstanbul’umuza, bu kadim kente,
bu şehrin güzel sakinlerine yakışır, hızlı, güvenli ve
konforlu hizmet sunabilmek. Yeni metrobüslerimiz
İstanbul’umuza hayırlı olsun.

Kıymetli Hemşehrilerim,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünyaya örnek
olan ve çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı adına yakışır
şekilde kutladık. Şenlik havasındaki kutlamalarda
çocuklarımızı mutlu etmek, onlarla birlikte
zaman geçirmek hepimize iyi geldi. 1 Mayıs Emek
ve Dayanışma Günü'nü; güzel ülkemizin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘doğum günüm’
dediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramımızı da aynı coşkuyla kutlayacak, güzel
ülkemizin dinî ve millî bütün bayramlarını hep
başımızın üstünde tutacağız.
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2024’ÜN KİTAP BAŞKENTİ ADAYI İSTANBUL

İ

stanbul, 2001’den bu yana UNESCO tarafından seçilen ‘2024 Dünya Kitap
Başkenti’ etkinliğine talip oldu. Dünya Kütüphaneler Birliği Başkanı Barbara
Lison’ı Beyoğlu’ndaki Atatürk Kitaplığı’nda ağırlayan İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, “Bilgi çağında kütüphanelerin, elbette ki dijital anlamdaki katkıyla
beraber, değerini daha da artırdığını düşünüyorum. Bu altyapıya dönük, bizi
çok morallendireceğine inandığım 2024’te, İstanbul’un bir başkent şeklinde
anılmasını sağlama yolculuğunu ve niyetini Sayın Başkanla paylaşacağım”
dedi. İstanbul’u, eski kitap kültürü ile dijital gelişimi birbirine bağlayan bir
şehir olarak tanımlayan Lison da “Dünya’nın kitap başkenti olma niyetinizi
ifade etmenizden çok mutlu oldum. Tabii ki rekabetiniz olacak. Özellikle
sizin desteğinizle İstanbul, bu alanda çok önemli bir rekabet ortaya koyacak”
ifadelerini kullandı.

11 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYDIN'DA TOPLANDI

D

üzenli aralıklarla bir araya gelen 11 Büyükşehir Belediye Başkanı,
Aydın'da Hükümete seslendi. Başkanlar; Rusya-Ukrayna Savaşı’na, gıda
krizine ve geçen yıl orman yangınlarına müdahale konusunda yaşanan
aksaklıklara dikkat çekti. Ortak açıklamada, “11 Büyükşehir Belediyesi
olarak Hükümeti, ülkemizde de büyümekte olan gıda krizini çözmek üzere,
belediyelerimizi de içerecek şekilde ulusal bir istişare toplantısı düzenlemeye
ivedilikle davet ediyoruz. Orman yangınlarına karşı ilgili kurumlarla acil bir
toplantı yapılması gerektiğini belirtiyor, her türlü iş birliğine açık olduğumuzun
altını bir kez daha çiziyoruz” denildi.

CEMEVİ AÇILIŞI

İ

Haber hakkında
ayrıntılı bilgi için
QR kodu okutabilirsiniz.

BB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, ilçe
belediye başkanlığı
döneminde
yapımına başlanan
‘Beylikdüzü Fatma
Ana Cemevi ve
Kültür Merkezi’nin
açılışını yaptı.
Açılışa, CHP
İstanbul İl
Başkanı Canan
Kaftancıoğlu ve
Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet
Murat Çalıkda
katıldı. Başkan
İmamoğlu, ‘Cemevi
ibadethanedir’
tartışmasının acilen
bitirilmesi gerektiğini vurguladı. Alevi vatandaşların hizmetine açılan Cemevi
yönetiminin tamamı kadınlardan oluşuyor.
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İSTANBULKART’TA
USULSÜZ KULLANIM
TESPİTİ
İstanbulkart denetimleri arttırıldı. Kişiye özel verilen
kartlar, sadece sahibi tarafından kullanılabiliyor.
Başkasına ait kart kullanımı tespit edildiğinde ise iptal
ve para cezası uygulanıyor. Son denetimlerde; 12 bin
usulsüz kullanım tespit edildi. Usulsüz kartlar iptal
edilirken, kullanıcılarla ilgili de işlem yapıldı.
Usulsüz İstanbulkart kullanımının yaygınlaştığını tespit
eden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım
araçlarına, istasyonlara ve duraklara konuyla ilgili uyarı
afişleri astı. İETT otobüsleri, Metrobüs ve metrolardaki
ekranlardan görsel, anons sistemlerinden de sesli
uyarılar yapıldı.
İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü, usulsüz kart kullanımının önüne geçmek için
alanda da kontrollere başladı.
Fiziki denetimlerin İstanbul genelinde yaygınlaştırılması
için de hat bazlı gezici denetim ekipleri oluşturuldu.
Metro istasyonlarında başlatılan denetimler, İETT
otobüslerinin içinde de yaygınlaştırıldı.
Usulsüz kullanım yapıldığı tespit edilen İstanbulkart
sahiplerinin telefonlarına uyarı mesajları gönderildi.
Aynı usulsüzlüğü ikinci kez yaptığı tespit edilen
kullanıcıların kartları gri listeye alındı. Tekrarlanan
usulsüz kullanım sonrasında, kart imtiyazının belli
süreliğine kaldırılması ve adli süreç gibi yaptırımlar da
devreye alındı. Kurumsal kartların usulsüz kullanılması
halinde ise ilgili kuruma bilgi verilerek, kart sahibinin
siciline işlenmesi de gündeme gelebilecek.

VAPURDA İLK
YARDIM EĞİTİMİ

İ

BB iştiraki Şehir Hatları AŞ’nin
son birkaç yıldır aralıksız olarak
sürdürdüğü ‘Vapurda İlk Yardım
Eğitimi’, en son Kadıköy-KaraköyEminönü hattında gerçekleştirildi.
STK’lar ile akademisyenlerin
katılımıyla denizde gerçekleşen
etkinlikte, ilk yardım bilmenin önemi
bir kez daha vurgulandı. Eğitimlerde;
havada, denizde, karada ve her yerde
ilk yardım bilmenin hayat kurtardığı
hatırlatıldı. Doğru zamanda,
doğru kişiye, doğru kalp masajıyla
hayat kurtarmanın ipuçları vapur
yolcularına uygulamalı bir şekilde
anlatıldı.

AFİŞ, OYUNA DAVETTİR
İBB Şehir Tiyatroları’nın 108 yıllık tarihi boyunca kapalı gişe oynayan, tiyatro tarihine
adını yazdırmış oyunlarının afişlerinin yer aldığı “Afiş, Oyuna Davettir” sergisi, 25 Mart’ta
sanatseverlerin geniş katılımıyla açıldı. Bahçelievler Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen serginin açılışına;
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Başkanı Taner Çetin, Kültür Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir
Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, İBB Turizm Müdürü Gül Ayşe Eken, Orkestralar Müdürü
Ozan Bircan, Basın Yayın Müdürü Emre Dündar, Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Mandacı,

Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcıları Oytun Askeroğlu ve Mehmet
Karaosmanoğlu’nun yanı sıra Can Başak ve Emrah Özertem’in de aralarında olduğu Şehir
Tiyatroları sanatçıları katıldı.
Tiyatromuzun kuruluşundan Cumhuriyet’e, 2. Dünya Savaşı’ndan 2000’li yıllara kadar
çok önemli değişimlere tanıklık eden pek çok tarihi afiş, İstanbul’un kültürel hafızasını
canlandırmak için ziyaretçileri ile buluştu. 8 Nisan’a kadar ziyaret edilen sergi,
sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. İBB Şehir Tiyatroları afişleri, yıl içinde İstanbul’un
farklı noktalarında sergilenmeye devam edecek.
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SARAYBOSNA’DA İFTAR

HIZLI DEĞİL, GÜVENLE GELSİN

METRO İSTANBUL’UN
2,5 MİLYONUNCU
YOLCUSU

T

ürkiye’nin en büyük kent içi raylı
sistem işletmecisi Metro İstanbul
AŞ, 1 Nisan Cuma günü, tarihindeki
günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştı.
Şirket, 2 milyon 520 bin yolcuya
ev sahipliği yaparak rekora imza
attı. Metro İstanbul Genel Müdürü
Özgür Soy, 2,5 milyonuncu olan yolcu
Cüneyt Özdemir'e plaket
verdi. Yolcu sayılarındaki artışın
ardından rekor kırmayı beklediklerini
belirten Genel Müdür Soy,
“1 Nisan’da 2 milyon 520 bin
yolcuya ulaştık. Bu sayıya
ulaşılmasında COVID etkilerinin
azalmasının yanı sıra yeni
açtığımız 3 hattımızın da etkisi
var” dedi. 1 Nisan Cuma akşamı
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro
Hattı’nı kullanarak Mecidiyeköy’e
gittiğini belirten Cüneyt Özdemir
ise; “Aşçılık yapıyorum ve sürekli
metroya biniyorum. En çok M1 ve
Mecidiyeköy-Mahmutbey hatlarını
kullanıyorum. Belki 3 milyonuncu
yolcu da ben olurum” dedi.
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İBB, her gün zamanla yarışan on binlerce motokurye için ‘Güvenle Gelsin’ kampanyası başlattı. Trafikteki
kadın ve erkek motokuryelerin güvenliği için başlatılan yeni harekette; tüketiciler, online platformlar üzerinden
verdikleri siparişlerin not bölümüne ‘Güvenle Gelsin’ ibaresi eklemeye davet ediliyor. Bu sayede motokuryeler
üzerindeki süre baskısına karşı toplumsal bilinç gelişecek. Kuryeler, kendilerini ve trafikteki diğer sürücüleri
tehlikeye atmak zorunda kalmayacak. Ekipmanlarını kontrol etmek, trafik kurallarına uymak ve güvenli sürüş
gerçekleştirmek için gerekli zamanı bulacak.
İBB ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde düzenlenen ve hem tüketici hem de işverenleri dahil eden
“Hızlı Değil, Güvenle Gelsin” kampanyası ile motokuryelerin güvenli sürüşünü engelleyen nedenlerin birlikte ortadan
kaldırılması hedefleniyor.
Motokuryelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için başlatılan ‘Hızlı Değil, Güvenle Gelsin’ kampanyası
kapsamında; İstanbul’da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve koruma statüsünde olan yabancıların da içinde
bulunduğu 240 motokuryeye eğitimler verildi. Eğitim kapsamında; harita okuma, ilk yardım, müşterilerle etkili
iletişim ve güvenli sürüş eğitimi verilerek, ehliyet almaları sağlandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanı Benjamina Kariç’in davetlisi olarak
Saraybosna’ya gitti. Kurucu Başkan sıfatıyla ‘B40 Balkan Şehirleri Ağı’ bileşenleri ile
toplantı yapan İmamoğlu, ardından katıldığı iftarda Boşnak, Hırvat ve Sırp temsilcileri
ortak masada buluşturdu. Aralarında üst düzey diplomatlar, belediye başkanları
ve siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 200 kişiyle orucunu açan
İmamoğlu, “Sizlere 16 milyon İstanbullunun selamlarını getirdim. Saraybosna,
bizler için herhangi bir seyahat rotası, herhangi destinasyon değildir. Saraybosna,
İstanbul halkının ve biliyorum ki tüm Türkiye vatandaşlarının gönlünde ayrı bir
sevdadır. Gönül ister ki, dünyadaki bütün kentler huzur ve barış içerisinde olsun.
Mustafa Kemal Atatürk’ün bize çok önemli bir emanetidir; her zaman söyleriz ve
bu prensip altında yürümeyi kendimize sorumluluk ediniriz: Yurtta barış, dünyada
barış” şeklinde konuştu.
Toplantıya ve iftara katılan Bosna Hersek’in Tuzla Belediye Başkanı Jasmin İmamoviç
ile İmamoğlu’nun soy isimlerinin aynı olması, renkli anlar yaşattı.
İBB Başkanı seçilmesinin ardından kendisini ilk tebrik eden kişi olduğu bilgisini
paylaşan Kariç, İmamoğlu’na Başçarşı sokaklarında adım adım rehberlik yaptı. Kentin
sembol yapılarından ‘Beyaz Kale’nin restorasyonuna verdiği destekten dolayı İBB’ye
teşekkürlerini sundu.

GÖÇBEYLİLERLE İFTAR

İ

İBB, Ramazan
ayındaki iftar
etkinliklerinden
bir tanesini
de Pendik’te
gerçekleştirdi.
Daha önceden
tarımda desteğin
göstergesi olan
‘Hasat Bayramı’nı
da Göçbeyli’de
düzenlenen
İBB'nin iftarına,
bölge halkı yoğun
katılım sağladı.
“En sevdiğim köye
geldim” diyen İBB
Başkanı Ekrem
İmamoğlu’na
köylüler, tarlalarından kendi ürettikleri meyve ve sebzeleri sundu. Fotoğraf
çekimi isteklerini kırmayan İmamoğlu, 76 yaşındaki Saadet Çamur’u da evinde
ziyaret etti.

İSTANBUL’DAN UKRAYNA’YA
İYİLİK KÖPRÜSÜ

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi, Ukraynalı kadın ve
çocuklara yardım elini uzattı. Savaşın ardından Polonya
ve Romanya’ya sığınan yaklaşık 7 milyon insan için tüm
dünya ile birlikte Türkiye de harekete geçti. İBB, AFAD ve
Kızılay’ın koordinasyonunda; Ukraynalılara ulaştırılmak
üzere 12 tır insani yardım malzemesi gönderildi. 14 Nisan’da
Zeytinburnu’ndan yola çıkan tırlar, Polonya’nın Varşova
kenti ile Odessa’ya en yakın noktada bulunan Romanya’nın
Köstence şehirlerindeki lojistik merkezlerine ulaştı. CHP
Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu da Varşova’ya giderek, insani yardım malzemesi
taşıyan 6 tırın ulaştığı Varşova’nın Belediye Başkanı Rafal
Trzaskowski ile birlikte mülteciler için kurulan ‘Geçici
Kabul Merkezi’nde bir araya geldi. Savaş mağdurlarının
acısına ortak olan üçlü, buradan dünyaya barış mesajları
verdi. Ziyarette duygusal anlar yaşandı. Gönderilen yardım
tırlarında yaklaşık 6 milyon tutarında; bebek ve yetişkin
bezinden temizlik ve hijyen maddelerine, çocuk kıyafetinden
battaniyeye, gıda malzemesine kadar birçok farklı kalemde
malzeme bulunuyor.

ÇORLU BELEDİYESİ ENERJİ EYLEM PLANI’NI İBB HAZIRLAYACAK

İ

BB’nin enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki İstanbul Enerji
AŞ, yerel yönetimlere enerji performansının ve verimliliğinin
artırılmasına yönelik danışmanlık hizmeti sunuyor. Uzman
ekipleriyle daha önce pek çok belediyeye danışmanlık yapan
İstanbul Enerji, Tekirdağ Çorlu Belediyesi ile de anlaştı.
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve İstanbul Enerji Genel
Müdürü Yüksel Yalçın arasında ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim
Eylem Planı’nın (SECAP) oluşturulmasına ilişkin sözleşme
imzalandı.
Sarıkurt, “2030 yılına kadar sera gazı salınımını kent genelinde
yüzde 40 oranında azaltmayı taahhüt ediyoruz. Karbon
emisyonlarını azaltmak amacıyla İstanbul Enerji AŞ ile
yapacağımız bu iş birliğinin kentimize hayırlı olmasını
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt (solda) ve
diliyorum” dedi.
İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın (sağda).
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“ÜLKEMİZİN
GELECEĞİ
ÇOK AYDINLIK”

ÇOCUKLAR YENİKAPI’YA AKIN ETTİ

Yenikapı’daki “Çocuk
Karnavalı”na katılarak
23 Nisan coşkusuna
ortak olan Başkan
İmamoğlu: “Hep birlikte
çok güzel bir geleceğe
şehrimizi, ülkemizi
taşımak için mücadele
vereceğiz. Ülkemizin
geleceği çok aydınlık.
Çünkü pırıl pırıl
çocuklarımız var,
gençlerimiz var. Sadece
biz, onlara güzel bir
zemin hazırlayalım.
Göreceksiniz onlar,
ülkemizi çok daha iyi
yerlere çıkaracaklar”

Yazı: Cem Türkel
Fotoğraf: Cem Türkel
Volkan Aksu
Derya Aydoğan

İ

stanbullular, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı,
Yenikapı Etkinlik Merkezi’nde
karnavalla kutladı. "23 Nisan
Çocuk Karnavalı"na, İBB'nin bağlı
kuruluşları İSKİ ve İETT Genel
Müdürlükleri ile iştirak şirketlerin tamamı
katıldı. Binlerce çocuk, Türk bayrakları
ve balonlarıyla alana akın etti. Gün boyu
düzenlenen birbirinden farklı aktivitelerle
bayramın tadını doyasıya çıkardı. Çocukların
yaşamları boyunca unutamayacakları
güzellikteki karnaval, Nil Karaibrahimgil
konseriyle sona erdi. Çocuklarla birlikte
anne ve babaları da eğlendi.

Dilek Kaya İmamoğlu, kız çocuklarının maruz kaldığı eşitsizliği engellemek amacıyla başlattığı
“Büyüt Hayallerini” projesinin standında çocuklara “İlham Veren Adımlar” kitabını hediye etti.
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Çocuk Karnavalı'ndaki etkinliklerde çocuklar kendi milkshakeleri için pedala bastılar. Atlı karınca çocukların en çok eğlendiği
yerlerden biri oldu. Beltur standında aşçı abileriyle oyun hamurundan kurabiyeler yaptılar. Girişte çocukları palyaçolar karşıladı.
Boylarının yetmediği yerde ebeveynlerinden de destek alan çocuklar yapbozları tamamladılar. Koca bir İETT otobüsünü hayallerince boyadılar.
İtfaiye aracı ile alanda tur attılar. Sahneyi görebilmek için ebeveynlerinin omuzları en konforlu yer oldu.
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Yorulanlar minderlere otururken, yorulmak bilmeyenler yeşil alanda gönüllerince koştu. Kimi çocuklar ellerini rengarenk boyayıp panolara ellerinin izlerini çıkardı.
Kaptan şapkalarını takıp dümene geçtiler. Dilek Kaya İmamoğlu da çocuklara yapboz yaparlarken yardımcı oldu. Trafik kurallarını akülü araçlara binerek öğrendiler.
İETT otobüsünü boyamak isteyenlerden bazıları ise yer kalmayınca yine ebeveynlerinden destek alarak ulaşamadıkları yerleri boyadılar. Kendi çiçeklerini ekip bitki
bakımının inceliklerini öğrenen çocuklar saksılarını evlerine götürdüler. Sahne önü ise dans gösterileriyle coştu.
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Çocuklar büyük bir hayranlıkla pandomim ve jonglör gösterilerini izlediler. Nil Karaibrahimgil konseri sadece
çocukların değil yetişkinlerin de eğlendiği an oldu. Neredeyse her stantta bir boyama etkinliği vardı.
Yüzlerini boyatan çocukların bazıları uğurböceği bazıları kelebek oldular. Kukuli ve Arkadaşları'nın gösterisini
çocuklar gözlerini kırpmadan izleyip bütün şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler. Kurulan mini golf sahasında
yeteneklerini sergilediler. Bütün bu etkinliklerde eksik olmayan tek şey çocukların yüzlerindeki gülümseme oldu.
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DOĞA

İSTANBUL’UN
SİMGESİ
LALELER AÇTI
İBB; lale, sümbül ve muscari gibi 160 türden 7,5 milyon çiçeği
İstanbullularla buluşturdu. Emirgan Korusu, Gülhane Parkı,
Sultanahmet Meydanı, Hıdiv Kasrı Korusu ve Göztepe 60. Yıl Parkı
olmak üzere 5 farklı mekanda laleler sergilenmeye başladı.
Yazı: Sümeyra Kırca Fotoğraflar: Cem Türkel
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L

ale Bayramı açılışının yapıldığı
Emirgan Korusu, hayatın tüm
renklerini kucaklayıp İstanbulluları
karşılıyor. Koru içinde yürümeye
başladığınızda zihniniz sizi tüm
sıkıntılardan azat ediyor. Üstelik
korunun tepesinde Beyaz Köşk’e
çıkarken karşılaşacağınız o renk
cümbüşü, içinizde çocuksu bir
neşeyi doğuruyor. Öyle ki, büyükler
bile çocuk gibi hissederken, ya
çocukların sevinci…
Göz alabildiğince her yer renk renk lale…
Kırmızı, sarı, beyaz laleler… Mor sümbüller… Bu
çiçekler Emirgan Korusu’nda değil, ruhunuzda
açıyor. Uzun zamandır pandemiyi, ağır kış
şartlarını evin içinde geçirenler, koşarak geliyor
buraya; daha Emirgan’a girişte başlıyor uzun
kuyruklar.
İBB’nin burada hazırladığı dans gösterileri,
atölye çalışmaları ve müzik dinletileri coşkuyu
daha da artırıyor.
Göz alıcı renkleri ve güzelliğiyle İstanbul’un bir
parçası olan lale, Emirgan Korusu’nda çeşitli
motiflerle sunuluyor. 90 türden 3 milyon 150
bin soğanlı bitkinin ekildiği koruda; lale deresi,
nazar boncuğu ve Türk Bayrağı motifleriyle

görsel bitki şöleni ziyaretçilerini bekliyor.
Emirgan Korusu, Gülhane Parkı, Sultanahmet
Meydanı, Hıdiv Kasrı Korusu ve Göztepe 60.
Yıl Parkı olmak üzere 5 farklı mekanda laleler
sergilenmeye başlandı.
Başkan İmamoğlu, Hollanda İstanbul
Başkonsolosu Arjen Uijterlinde ile
Sarıyer’deki Emirgan Korusu’nda Lale
Bayramı’nı başlatmak için bir araya geldi.
İmamoğlu, lalelerin sunduğu görsel şölene tüm
İstanbulluları davet etti.
2021 Aralık ayında diktikleri ‘İstanbul Lalesi’ni
inceleyen ikili, çiçek bahçesine dönüşen
Emirgan Korusu’nu birlikte gezdi. Gezi
sırasında İmamoğlu, alanda İstanbulluların
yoğun ilgisiyle ilerledi.

BAŞKONSOLOS: “GÜZELLİĞİ SİZE BORÇLUYUZ”

İBB’nin özel programlar hazırladığı Lale
Bayramı’nın açılış konuşmasını Hollanda’nın
İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde yaptı.
Hollanda’nın lale ile özdeşleştiğini belirten
konuk Başkonsolos, Emirgan’daki görsel şölen
nedeniyle kendisini evinde gibi hissettiğini
söyledi. Lalelerin, ülkesine tarihsel yolculuğunu
anlatan Hollanda Başkonsolosu Uijterlinde,
“Bu güzelliği size borçluyuz” dedi.
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OTOBÜSÜM
DURAĞA
NE ZAMAN
GELİR?

DOĞA

İstanbul Senin’i İndirin,
Otobüsünüz Nerede
Hemen Öğrenin!

“İSTANBUL’A VE DOĞAYA AŞIĞIM”

Başkan İmamoğlu, etkinliğin açılış
konuşmasında şu cümlelere yer verdi:
“Bu etkinliğin daha da büyüyerek devam
etmesi, toplumsal ve ülkeler arası kültürümüze
katkı sunması amacıyla sadece laleyi tanıtmak
ve burada onun görselliğini insanlarımıza
buluşturmak değil; içine kültürü, sanatı,
söyleşileri katarak büyütmeyi ve daha güzel bir
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noktaya taşımayı diliyorum.”
Kendisini ‘İstanbul ve doğa aşığı’ şeklinde tarif
eden İmamoğlu, “Bu tür etkinliklerin, ortamların
insanlara çok iyi geleceğini, çok iyi hissettireceğini
de biliyorum. Lale temalı etkinliklere verdikleri
emek, sundukları katkı ve iş birliğinden dolayı
Hollanda İstanbul Başkonsolosumuza çok teşekkür
ediyorum. Özel bir süreç oluştu. Emeği geçen bütün
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Toplam 90 türden
3 milyon 150 bin
soğanlı bitkinin ekildiği
Emirgan Korusu’nda,
lale deresi, nazar
boncuğu ve Türk
bayrağı motifleriyle
görsel bitki şöleni
ziyaretçilerini bekliyor.

İndir
hayatın
kolaylaşsın

istanbulsenin.istanbul

Haber hakkında
ayrıntılı bilgi için
QR kodu okutabilirsiniz.

ULAŞIM

30 YENİ
METROBÜS
HİZMETTE
Yazı: Sümeyra Kırca Fotoğraflar: Cem Türkel

İBB, öz kaynaklarını kullanarak İstanbul’a yeni Metrobüsler kazandırdı. 30 yeni
araç seferlere başladı. Haziran sonuna kadar Metrobüs hattında yeni araç sayısı
160’a ulaşacak. Yerli üretim araçlar, toplam yolculuk kapasitesini yüzde 10 artıracak.
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İ

stanbullunun toplu ulaşımda can
damarı olan Metrobüsler yenilendi,
devamı da gelecek. 15 Eylül 2021
tarihinde İETT’nin Edirnekapı
Garajı’nda 160 Metrobüs için atılan
imzalar karşılığını buldu. Aynı yerde 30
yeni araç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
tarafından teslim alındı. Geri kalan 130
Metrobüs de haziran ayına kadar teslim
alınacak. Yeni alınan araçlar Türkiye’de
iki ayrı fabrikada üretildi. İBB, 21 metre
uzunluğundaki 100 araç için ihaleyi kazanan
Otokar firmasına toplamda 606 milyon 114
bin TL ödeyecek. 25 metre uzunluğundaki 60
araç için ihaleyi kazanan Akia firmasına ise 558
milyon TL ödenecek. İBB; ödemelerin, yüzde
15’ini peşin, geri kalanını 72 ay vadeyle yapacak.

DAHA AZ YAKIT, DAHA ÇOK YOLCU

Yeni Metrobüsler hem daha az yakıyor hem de
daha fazla yolcu taşıyor. Eski araçlar Euro5,
yeni araçlar Euro6 motora sahip. Euro6
motorların karbonmonoksit salımı daha az. Bu
nedenle yeni araçlar eskilere göre daha çevreci
ve az yakarken; daha fazla yolcu taşıyor.
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Tek körüklü, dizel yakıtlı, 21 metre
uzunluğundaki Otokar marka otobüsler,
200 yolcu kapasiteli olacak. Bu
Metrobüslerden toplamda 100 tane olacak.
Mevcutta kullanılan araçlar 18,5 metre ve
185 yolcu kapasitesine sahip.
Çift körüklü, dizel yakıtlı, 25 metre
uzunluğundaki 60 Akia otobüs de 280 yolcu
kapasiteli. Mevcut kullanılan otobüsler 26
metre ancak 225 yolcu taşıyabiliyor.

METROBÜSLERİN ORTALAMA YAŞI 9’A DÜŞTÜ

Araçların teslim alma töreninde konuşan İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni araçların
filoya katılmasıyla birlikte 11 olan Metrobüs
filo yaşının 9’a düşeceğini açıkladı. İmamoğlu,
gençleşen Metrobüs filosuyla arızaların
azalacağını vurguladı.
Ekrem İmamoğlu yeni Metrobüslerle ilgili
şu bilgileri verdi: “Yeni araçlarımız Metrobüs
hattımızın yol ve yolcu şartları gözetilerek
özel olarak üretildi. Kullanılan metro tipi
kayar kapılar ile yolcu iniş binişleri de daha
kolay şekilde gerçekleşecek. Araçlarımızın
yüksek yolcu kapasitesi sayesinde toplam
kapasitemiz yüzde 10 oranında artacak. Tek
seferde taşınan yolcu sayımız daha fazla olacak.
Araç yolcu doluluk oranı tespit sistemiyle
araç tabelasından araç doluluğu yolcularımıza
gösterilecek.”

“ARAÇLARIMIZIN
YÜKSEK YOLCU
KAPASITESI
SAYESINDE TOPLAM
KAPASITEMIZ
YÜZDE 10
ORANINDA
ARTACAK. TEK
SEFERDE TAŞINAN
YOLCU SAYIMIZ
DAHA FAZLA
OLACAK. ARAÇ
YOLCU DOLULUK
ORANI TESPIT
SISTEMIYLE ARAÇ
TABELASINDAN
ARAÇ DOLULUĞU
YOLCULARIMIZA
GÖSTERILECEK.”
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İSTANBULLU YENİ METROBÜSLERİ ÇOK BEĞENDİ
Yeni Metrobüsler vatandaştan tam not aldı.
Sefere çıkan yeni araçların ilk yolcularından
Esra Baliçoğlu, Metrobüslerin geniş ve ferah
olmasını büyük bir memnuniyetle karşıladı. Esra
Baliçoğlu, “Büyüklüğü çok iyi geniş ve ferah
görünüyor. İstanbul’un ihtiyacı vardı. Yolcu
sayısı her geçen gün arttığı için daha uzun ve
geniş Metrobüsler bu konuda çözüm olacak
gibi. Çok uzun bir yol gidiyor ve çok insan
taşıyor. İstanbul adına çok sevindim” diyor.
“İBB’ye teşekkür ediyoruz” diyen Yasemin
Umutlu ise, yeni araçların eskilere
oranla daha uzun olduğunu ve yolcu
kapasitesi artacağı için vatandaşın sıkıntı
yaşamayacağını söylüyor.

ESKİ OTOBÜSLER NE OLACAK?

Araçlarda yolcu
bilgilendirme amaçlı LCD
ekranlar, araç içi anons
ve hat tabelaları var.
Ayrıca, yolcular ve şoför
personel için araç içi
internet ve mobil şarj
üniteleri bulunuyor.

İETT’nin, Metrobüs hattında görev yapan
toplam 670 aracı var. Bu araçlardan en eski
olan 30 tanesi yenileriyle değiştirilecek ve eski
olanlar bakımı yapılıp; İETT otobüsü olarak
Metrobüs dışında kullanılmaya devam edecek.

YENİ METROBÜSLERE YENİ DONANIMLAR

Yeni araçlarda otomatik yangın algılama, ikaz
ve söndürme sistemi var. Araçlar en az 12 adet
IP kamera ile 24 saat uzaktan takip edilebiliyor.
Tehlike anında panik butonları ile donatılmış

durumda. Araçlarda yolcu bilgilendirme amaçlı
LCD ekranlar, araç içi anons ve hat tabelaları
var. Ayrıca, yolcular ve şoför personel için araç
içi internet ve mobil şarj üniteleri bulunuyor.
Araçlarda güvenli ve konforlu sürüş için Akıllı
Araç Takip Sistemi ve uyarı üretebilen güvenli
sürüş sistemleri (Araç Hız Uyarısı, Takip
Mesafesi Uyarısı, Şerit Takip Sistemi ve Olası
Çarpma Uyarısı) mevcut. Araçlarda engelliler için
özel tanımlanmış koltuklar, engelli araç rampası
ve engelli aracı yeri var. Araç şoför kabinleri
yolcudan bağımsız tecrit edilmiş durumda.

Elif Taylan
Erkan Arcabay
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Yeni Metrobüslerin yolculara konfor
sağlayacağına dikkat çeken Erkan Arcabay da
“Otobüsü çok ferah buldum. Klimaları da
çok iyi çalışıyor. Yaz aylarında daha konforlu
yolculuk yapmamızı sağlayacak bu genişlik ve
klimalar. Eski otobüslerin hali malumunuz.
Emeği olanlara çok teşekkür ederim” diyor.
Yeni araçları çok beğendiğini belirten öğretmen
Elif Taylan ise “Yeni Metrobüslerde ayakta
duranlar için daha fazla yer ayrılmış. Daha
çok tutunma alanı var. Eski olanlarda pek
bulunmuyordu bu da yolculuk esnasında
zorluk çıkarıyordu yolcular için. İş çıkış
saati yaşanan yoğunluktan dolayı araç sayısı
yetersiz kalıyordu. Eni geniş Metrobüsler
bu yükü hafifletecek gibi duruyor. Çok
beğendim. Hayırlı, uğurlu olsun” diyor.

Esra Baliçoğlu

Yasemin
Umutlu
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İSTANBUL ELEKTRİKLİ OTOBÜSLE
NEFES ALACAK

İstanbul, yıl sonuna kadar elektrikli, çevreci otobüslerle tanışacak. Adalar’da
elektrikli araçlarla başarılı bir hizmet sunan İETT, şehir içi toplu ulaşımında
kullanılacak 50 elektrikli otobüs alımı için de ihale hazırlıklarını tamamladı.

Yazı: Osman Karabacak

T

arihi ve doğal güzellikleriyle
dünyanın beğenisini kazanan İstanbul,
nüfus ve araç yoğunluğuyla da en
önemli kentler arasında yer alıyor. 150
yılı aşan toplu ulaşım tarihinde ilk kez
Temmuz 2020’de Adalar’da elektrikli
toplu ulaşım araçlarıyla tanışan İstanbul, bu
çevreci ve yolcu dostu girişimini şehir geneline
yaymaya hazırlanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 13
Nisan’da İETT Genel Müdürlüğünün 2021
Yılı Faaliyet Raporu’nu onayladı. Faaliyet
Raporunu İBB Meclisine sunan İETT Genel
Müdürü Alper Bilgili, Adalar’da 2 yıldır atlı
faytonlar yerine elektrikli araçlarla kaliteli bir
ulaşım hizmeti verdiklerini hatırlattı. Adalar
için geçen yıl alınan 60 yeni elektrikli araçla
hizmet kalitesini artırdıklarını belirten Bilgili,
“Türkiye’deki ilk yerli, tescilli elektrikli sınıfında
olan bu araçlarla, doğa harikası Adalar ilçesinin
havasının daha da temiz olmasına katkı
sunuyoruz” dedi.
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Şehir genelinde hizmet verecek 50 elektrikli
otobüs alımı konusundaki çalışmalara da hız
kesmeden devam ettirdiklerini açıklayan İETT
Genel Müdürü şöyle konuştu: “İstanbul’da
bir ilke daha imza atarak, elektrikli otobüsleri
şehir içi toplu ulaşımında da kullanacağız.
Bu kapsamda 5 farklı marka aracı sahada ve
teknik açıdan test ettik. Elektrikli otobüs alım
ihalemizi temmuz ayına kadar tamamlayarak,
50 adet elektrikli otobüs alımı için ilk aşamayı
gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah yıl sonuna
kadar araçları teslim alıp, hem İstanbulluları
elektrikli araçların konforuyla tanıştırmak
hem de çevreci toplu ulaşım araçlarını
yaygınlaştırmak istiyoruz.”

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNE İETT KALİTESİ GELDİ

İBB’nin bağlı kuruluşlarından İETT,
İstanbul’da şehir içi toplu ulaşım yolcusunun
yüzde 60’ını taşıyor. 2021’de bir önceki yıla
göre yüzde 20 artışla 422 milyon yolcu taşıyan

İETT, İSTANBUL’DA
ŞEHIR IÇI TOPLU
ULAŞIM
YOLCUSUNUN
YÜZDE 60’INI
TAŞIYOR.2021’DE
YÜZDE 20 ARTIŞLA
422 MILYON
YOLCU TAŞINDI

kurum, geçen yılki ekonomik verilerin İETT’nin
bütçesini en az yüzde 50 olumsuz yönde
etkilemesine rağmen, yatırım ve hizmetlerine
hız kesmeden devam ediyor.
Özel halk otobüsleri ile İBB iştiraki Ulaşım
AŞ’ye ait erguvan otobüsler de Aralık 2020’den
itibaren İETT çatısı altında işletmeye
başlandı. Böylece, hizmet kalitesi arttı.
Esnafa gelir garantisi sağlanarak, aralarındaki
rekabet ortadan kaldırıldı. Ayrıca, iyi bir
planlamayla aynı hattaki fazla seferler daha
çok ihtiyaç duyulan alanlara kaydırıldı. Metro
bağlantılı seferlere ağırlık verilerek, otobüsmetro entegrasyonu güçlendirildi ve yolcu
memnuniyeti artırıldı.

TÜM OTOBÜSLERE ‘TÜV’ KALİTESİNDE BAKIM

İETT araçlarına uygulanan kapsamlı teknik
muayeneler, ocak ayından itibaren 10 garajda

artık özel halk otobüslerine de uygulanmaya
başlandı. Bu kapsamda, AB kriterlerinde araç
güvenliği uygulaması anlamına gelen teknik
TÜV muayenesinin aynısı gerçekleştiriliyor.
Bu muayenelerde araçlar yaklaşık 200
farklı kritere göre denetlenerek, özel halk
otobüslerinin bakım kalitesinin İETT
standartlarına yükseltilmesi sağlanıyor.
Ayrıca, İETT saha ekipleri tarafından toplu
ulaşımda hizmet kalitesinin artırılması için
1 milyon 700 bin servis öncesi, 200 bin
de servis sırasında olmak üzere yaklaşık 2
milyon denetim yapıldı. Bu yıl içerisinde
özel halk otobüslerinin tamamında kamera,
bilgilendirme ve anons sistemleri, telemetri ve
benzeri donanım montajlarının tamamlanması
da hedefleniyor.
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EN KAPSAMLI İSMET İNÖNÜ KİTABI
İBB YAYINLARI’NDAN
Hem İstanbul hem de Türkiye tarihine ışık tutan çalışmalarıyla büyük ilgi gören İBB Yayınları, Türkiye Cumhuriyeti’nin
ilk Başbakanı, 2. Cumhurbaşkanı ve çok partili yaşama geçişin öncüsü İsmet İnönü hakkında bilinmeyenleri kitaplaştırdı.
Yazı: Ali Faruk İmre

T

arih Vakfı Başkanı Yazar
Mehmet Ö. Alkan tarafından
hazırlanan ‘İsmet İnönü’
kitabında, 89 yıllık yaşamıyla,
1908’den ölümüne kadar
İnönü’nün Türkiye tarihinde
oynadığı rol anlatılıyor.
Kitapta Lozan, Montrö gibi
teminatlarla zaferin tescilini
gerçekleştiren İnönü’nün
yaşamı, özel röportajlarla
kaleme alındı.

“İNÖNÜ, SAVAŞIN SONA ERMESİYLE, ATATÜRK’LE BİRLİKTE
KARARLAŞTIRIP UYGULAYAMADIKLARI ÇOK PARTİLİ
DEMOKRATİK SİSTEME GEÇMENİN ZAMANININ GELDİĞİNİ
DÜŞÜNEREK SERBEST SEÇİMLERE DOĞRU BİR ADIM ATMIŞTI.”
(GÜLSÜN BİLGEHAN, SAYFA 83)
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Kitap tanıtımında konuşan İmamoğlu, Atatürk, İnönü ve arkadaşlarının mücadelesiyle
bugünlere gelindiğini vurguladı. “Onlar sayesinde bugün buradayız” dedi.
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BİLİNEN İLK İSMET PAŞA
BİYOGRAFİSİ BU ESERDE

22 ismi yazar kadrosunda bulunduran
kitapta, İsmet İnönü’nün kızı Özden
Toker ve torunu Gülsün Bilgehan'ın
makaleleri yerini aldı. Alev Coşkun, Taha
Akyol, Doğan Subaşı, Nurşen Günboğa
gibi değerli isimler İnönü’nün en can alıcı
anılarını kaleme aldı. Kitabın sürpriz
yazarı ise Cumhuriyet döneminin önemli
fikir insanı ve yazarlarından Peyami Safa
oldu. Safa’nın, bir kısmı Kurtuluş Savaşı
kumandanlarından İsmet İnönü’yle ilgili
yazdığı “Muhterem Hariciye Vekilimiz
İsmet Paşa” başlıklı biyografi, 1920’li
yıllarda Orhaniye Matbaası tarafından
basıldı. Bilinen ilk İnönü biyografisi,
sonrasında günümüz alfabesine aktarıldı.

Cengiz Özkarabekir
İBB YAYINLARI
KOORDİNATÖRÜ
“İBB Yayınları olarak asıl çıkış
noktamız bu. Yakın tarihimiz
ile ilgili toplumsal hafızayı diri
tutmak, bununla ilgili eserler
yapmak, kuşaklara bırakmak…
Bu fikir, bizim uzun zamandır
aklımızda vardı. Yayımladığımız
Nutuk kitabının hazırlıklarında
zaten İsmet İnönü kitabını
ajandamıza almıştık. Şu zamana
kadar bastığımız kitaplara
gösterilen ilgi bizi memnun
ediyor. Tarihe not düşen kitapları
topluma kazandırarak önemli bir
kamu hizmeti yapıyoruz.”

Atatürk ve İsmet İnönü Ege manevralarında, 1937.

İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü, kızı Özden Toker’in
ilk çocuğu, torunları Gülsün Toker ile... 1958.

100. YIL İÇİN 15 CİLTLİK ESER
İsmet Paşa Lozan’da, 1923.

İKİ SENE SÜREN HAZIRLIK

General Harrington’ın “Bu adama dikkat edin” dediği İsmet İnönü Lozan’da.
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İBB Yayınları, son iki buçuk senede 90’dan
fazla tarihi kitap bastı. Bu çalışmaların ilk
meyvesi ‘Nutuk’ kitabı oldu. Bu süreçte Ulu
Önder’in silah arkadaşı ve Anıtkabir’de onu
yalnız bırakmayan İsmet İnönü hakkında kitap
çalışmaları da takvime alındı. İnönü hakkında
ilk kitap, 2021 yılında 23 Mart-1 Nisan 1921
tarihleri arasında gerçekleşen İkinci İnönü
Savaşı’nı ele alan “100. Yılında İnönü Savaşları”
kitabı oldu. Daha sonra ise Milli Şef kitabı
raflarda yerini aldı.

Peyami Safa’nın “Muhterem Hariciye Vekilimiz
İsmet Paşa” başlıklı orijinal biyografisi.

İBB Yayınları, gelecek yıl 100. yaşını
kutlayacağımız Cumhuriyetimiz için 300
yazarla çalışacağı özel bir çalışma
hazırlığında. 15 cilt olarak yayınlanacak
eserde Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisadi,
ekonomi, ideolojik akımlar, kültür-sanat,
edebiyat gibi konular üzerinden 100 yıllık
röntgeni çekilmiş olacak.
Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu
Lozan Antlaşması’nın 100. yılı için de bir
kitap çalışması yapılıyor. 1922-1923
yılları arasında gerçekleşen görüşmelerin
anlatılacak. 60’a yakın yazarın dahil
olacağı kitap, önümüzdeki yılın ortalarında
raflarda yerini alacak.
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DOSTLAR SENİ HATIRLIYOR
Bu topraklar, güzel olan pek çok şeyi ondan öğrendi. Anadolu’nun gönül gözü,
Cumhuriyet Türkiyesi’nin halk ozanlığı geleneğindeki en güçlü temsilcisi, sevginin,
merhametin ve umudun hüzünlü, yanık sesi Âşık Veysel… İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, büyük ozanımızı vefatının 49. yıl dönümünde andı. İBB Yayınları’ndan çıkan
“Âşık Veysel” kitabı; anılarını, son günlerini, vasiyetini, sırlı dünyasını anlatıyor.
Yazı: Şengül Gülbahçe Fotoğraf: Koray Çalışkan

Ö

yle insanlar vardır ki, onların sadece
isimlerini anmak yeter. Sadece isimleri
bile çok şey ifade eder. İşte Veysel
Şatıroğlu, halkın gönlündeki ismiyle
Âşık Veysel de onlardan…
O, Anadolu irfanının temsilcisi; sazıyla,
sözüyle halkın gönlünde taht kurmuş büyük
ozan. Şiirleri, türküleri, sesiyle sadece bu
topraklarda değil tüm dünyada yaşamaya
devam edecek.
UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütü), eserlerindeki yaşama sevinci,
vatanseverlik, hoşgörü ve sevgi mesajları
nedeniyle Âşık Veysel’i, 2023 yılı anma
programlarına aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
anma gecesinde Âşık Veysel'in
torunu Çiğdem Özer'e İBB
Yayınları'ndan çıkan Âşık Veysel
kitabını hediye etti.

UZUN, İNCE BİR YOL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
büyük halk ozanı Aşık Veysel’i, 49. ölüm
yıl dönümünde bir dizi etkinlikle andı. İBB

Başkanı Ekrem İmamoğlu da Cemal Reşit
Rey (CRR) Konser Salonu’ndaki etkinlikler
dizisine katıldı. Fuaye alanında düzenlenen
ressam Haydar Özay’ın ‘Âşık Veysel Resimleri’
sergisini, sanatçı ile birlikte açan İmamoğlu,
İBB Yayınları’ndan çıkan ‘Âşık Veysel’ kitabının
tanıtımını gerçekleştirdi. Etkinliğe büyük
ozanın torunu Çiğdem Özer de katıldı.
Sergi açılışı ve kitap tanıtımının ardından, Âşık
Veysel anısına CRR Konser Salonu’nda bir
anma gecesi düzenlendi. Büyük ozanı anlatan
kısa film, Magma Filarmoni Orkestrası ve
Boğaziçi Caz Korosu’nun seslendirdiği Âşık
Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” eseri
eşliğinde izlendi.

HERKESİN DİLİNDE VE GÖNLÜNDE

Duygulu anma gecesinde konuşan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Âşık Veysel’in herkesin
dilinde ve yüreğinde olduğuna dikkat çekti:
“Bu nasıl bir izdir? Bu nasıl bir kudrettir?
Kelimelere sığacağını zannetmiyorum. Âşık
Veysel, sazıyla, sözüyle, sesiyle bu toprakların
insanlarının gönlünde inanılmaz değerli bir taht
kurmuş; bir halk sanatçısı olarak halkın vicdanı,
tercümanı olmuştur. Anadolu kültüründe
derin kökleri olan insan sevgisi, hoşgörü,
birlik ve beraberlik kavramlarını eserlerine
taşımış, Anadolu düşüncesinin nesilden nesle
aktarılmasına da büyük katkı sunmuştur.
Sunmaya da devam ediyor.”

GÖNÜL GÖZÜ AÇIK BİR BİLGE

Âşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer de
anma gecesinde konuştu. Büyük ilgi gören
konuşmasında dedesinin yaşam öyküsünden
örnekler veren Özer, onun eğitime büyük önem
verdiğini belirtti: “Dedem hiç okula gidememiş
fakat Ahmet Kutsi Tecer aracılığıyla 6 tane Köy
Enstitüsünde öğretmenlik yaparak eğitim ve
öğretimin dikkatini çekmiştir.”
Âşık Veysel, gönül gözü açık bir bilge. Bilgi çağı
ve evrensel değerlerle bağdaşmayan mezhep
kavgalarının yarattığı acı sonuçlara dedesinin
derinden üzüldüğünü ifade eden Özer, Âşık
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Veysel’in bu kavgaların bitmesi için sazının
teline vurduğunu “dil, din, ırk ve mezhep
ayrımı gözetmeksizin, insan onurunu her şeyin
üzerinde tuttuğunu vurguladı.

Kürdü, Türkü ne Çerkezi
Hep Âdem’in oğlu kızı
Beraberce şehit gazi
Yanlış var mı ve neresi?
Şu âlemi yaratan bir
Odur külli şeye kadir
Alevi Sünnilik nedir
Menfaattir varvarası…

Âşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer,
gecede konuşma yaptı.

Zafer Gündoğdu &
THM Korosu.

Başkan İmamoğlu da gecede Âşık Nesimi
Çimen’in ‘Barış Türküsü’ eserine eşlik etti.

Aşık Veysel
resim etkinliği.

BARIŞ TÜRKÜSÜ

CRR’deki anma gecesinde; Paul Dwyer, Can
Bonomo, Cengiz Özkan, Zafer Gündoğdu
& THM Korosu büyük halk ozanımızın
birbirinden güzel türkülerini seslendirdi.
Başkan İmamoğlu da geceye katılan konuklarla
birlikte Zafer Gündoğdu & THM Korosu’nun
seslendirdiği Âşık Nesimi Çimen’in ‘Barış
Türküsü’ adlı eserine eşlik etti.
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HÜZÜNLÜ YAŞAM ÖYKÜSÜ

Veysel Şatıroğlu (Âşık Veysel), 25 Ekim
1894’te Sivas Şarkışla’nın Sivrialan köyünde
dünyaya gözlerini açar. Annesi Gülizar Ana,
köyde koyun sağmaya giderken yol üzerinde
dünyaya getirmiş Veysel’i. Babası “Karaca”
lakaplı, çiftçilikle geçinen Karaca Ahmet’tir.

Köy Enstitülerinde saz öğretmenliği

Çiçek hastalığı

‘ÂŞIK VEYSEL’ KİTABI

Veysel dünyaya geldiği sıralarda, çiçek
hastalığı Sivas yöresini kırıp geçiriyordu.
Üç kardeşi çiçek yüzünden yaşamlarını
yitirmişti. Yedi yaşında o da yakalanır bu
hastalığa. Kendi deyimiyle dünya
başına “zindan” olur. Babasının ona
‘avunması için’ aldığı sazı, hayatı boyunca
yol arkadaşı olur…

Evliliği…

1919 yılanda evlenir, iki çocuğu olur. Eşi
Esma ile evliliği 8 yıl sürer, çocukları da
yaşamaz. Evi terk eden eşi birçok şiirine
ilham kaynağı olur.
Güzelliğin on para etmez
Bu bendeki aşk olmasa…
1928’de ikinci eşi Gülizar Ana ile evlenir.
Bu evlilikten de yedi çocuğu dünyaya gelir,
çocuklarından biri küçük yaşta ölür. Gülizar
Ana, karanlık dünyasına ışık olur.

Ahmet Kutsi Tecer ile tanışması

Veysel, geçimini saz çalıp türkü söyleyerek
sağlar. 1931 yılında Sivas’ta yapılan 1.
Sivas Halk Şairleri Bayramı’na katılır.
O sırada Ahmet Kutsi Tecer de Sivas’ta
öğretmendir. Veysel, onunla karşılaşır ve
şiirlerini dinleyen Tecer, çok beğenir. Kendi
türkülerini söylemesini ister. Böylece hayatı
değişir, memleketi dolaşır, türkülerini söyler
ve halk Veysel’i çok sever. Âşık Veysel olarak
ün yapar.

Âşık Veysel ve ailesi.

Atatürk sevgisi…

Âşık Veysel, İstanbul’a giderek plak
doldurur. 1936 yılında yayımlanan ilk
plağı “Mecnunum Leylamı gördüm” adını
taşır. İstanbul Radyoevi’ne gider, söylediği
türküler ile de halka sesini duyurur. İlk kez
sesini duyan dinleyiciler, radyoyu arayıp
tebrik ederler.
Âşık Veysel, çok sevdiği Atatürk’ü görmek
ister, ancak dönemin zorlu şartlarında bunu
bir türlü başaramaz.
‘Atatürk’e Ağıt’ şiirinde çok sevdiği Ata’ya
seslenir:
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Âşık Veysel,
Sivrialan
köyünde.

Atatürk’ün eserleri
Söylenecek bundan geri
Bütün dünyanın her yeri
Ah çekti vatan ağladı…

Âşık Veysel, Erdoğan Alkan'la TRT stüdyolarında bir röportaj sırasında.

Âşık Veysel, türkülerinden bazılarını
piyasa plaklarına da okumuştur (1936).

Âşık Veysel’in vefatının
49. yıl dönümünde Mart
2022’de yayımlanan
kitap, yedi bölümden
oluşuyor. 568 sayfalık
kitap, bugüne dek Âşık
Veysel ile ilgili hazırlanmış
en kapsamlı kolektif eser
olma niteliği taşıyor.
İBB Yayınlar
Koordinatörü Cengiz
Özkarabekir’in
gözetiminde yayımlanan,
yazar Süleyman Şenel’in
hazırladığı kitap, Âşık
Veysel’in yaşamına dair
arşiv niteliğinde bir eser.
Kitapta; Doğan Kaya,
Necdet Kurt, Kutlu Özen,
Veysel Kaymak, Gülağ
Öz, Hüseyin Cılga,
Hayrettin İvgin, Nail Tan,
Kadir Pürlü, Sadi Yaver
Ataman, Celal Volkan
Kaya, Eray Cömert, İhsan
Öztürk, Kubilay
Dökmetaş, Ahmet
Özdemir, Sait Eğrilmez,
Caner Işık, Belma Oğul,
Serhat Sabri Yılmaz,
Zeynel Günbek,
Salahaddin Bekki, Şeyma
Ersoy Çak ve Eren
Eryol’un yazıları yer alıyor.

Âşık Veysel, 1942 yılından itibaren Köy
Enstitülerinde saz öğretmenliğine
başlar. Adapazarı, Ankara, Eskişehir,
Kastamonu, Sivas ve Samsun’da her
yıl bir köy enstitüsünde ders verir.
Öğretmenliği sırasında meşhur “Kara
Toprak” şiirini yazar.
Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sâdık yârim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum
Benim sâdık yârim kara topraktır…

Âşık Veysel, Arifiye
Köy Enstitüsü'nde,
öğrencilerle 1951.

Dert ortağı, sazı…

Âşık Veysel, sazını yanından hiç ayırmadı.
Hastalandığında, ölümünün yakın
olduğunu hissetti. Dert ortağı sazıyla
vedalaştı… Sazıma, isimli şiirini yazdı:

Ben gidersem sazım,
Sen kal dünyada
Gizli sırlarımı aşikâr etme
Lâl olsun dillerin söyleme
Sen petek misali Veysel de arı
İnleşir beraber yapardık balı
Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı
Ben babamı sen ustanı unutma…

“Mezarımın üstüne taş komayın…”

Büyük ozan Âşık Veysel, 21 Mart 1973’te
bir Nevruz sabaha karşı vefat etti.
Öldüğünde 6 çocuğu 15 torunu vardı. Son
günlerinde ailesine vasiyetini açıkladı,
“Mezarımın üstüne taş koymayın. Ben
öldükten sonra üzerimde otlar bitsin,
çiçekler açsın. Taş kapatır, çimento kapatır.
Hiç kimse istifade edemez. Yalnız benim
toprağım da milletime hizmet etsin.
Orada biten otlardan koyun yesin et
olsun, kuzu yesin süt olsun, arı götürsün
bal olsun…”
Vasiyetinde olduğu gibi köyünde,
tepedeki yol kenarına gömüldü. Rahmetle,
şükranla anıyoruz, mekanı Cennet olsun…
Bir küçük dünyam var içimde benim
Mihnetim, zilletim bana kâfidir…
Görenler dar görür, geniştir bana
Sohbetin, ülfetin bana kâfidir…

Âşık Veysel,
Halet Çambel'in,
İstanbul
Arnavutköy'deki
köşkünün
bahçesinde.
(Halet Çambel
Arşivi)

Âşık Veysel vasiyeti üzerine, 79 sene önce annesinin kendisini doğurduğu
yere defnedilir. 21 Mart 1973. (Veysel Kaymak Arşivi)
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İBB 2021 YILI FAALİYET RAPORU

YATIRIMDAN VE
ÜRETMEKTEN
ASLA YILMAYACAĞIZ

İBB 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda Yer Alan Ulaşım Yatırımlarının Özeti:

KARAYOLU

İBB Meclisinde onaylanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu,
İstanbul’a yapılan devasa yatırım ve hizmetleri
bir kez daha gözler önüne serdi.
Yazı: Osman Karabacak

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB)
2021 Yılı Faaliyet Raporu’nu, İBB Meclisine
Başkan Ekrem İmamoğlu sundu. Görev
sürelerinin 2 yılının pandemi sürecinde ve
ülkenin ekonomik sıkıntılarıyla mücadele
içinde geçtiğini hatırlatan İmamoğlu,
yaşanan süreç nedeniyle belediyelerin de gelirgider dengelerinin alt-üst olduğunu söyledi.
Bu durumun, yeni revize bütçeyi zorunlu
kıldığına dikkat çeken İBB Başkanı, “Bir de
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yapmakta olduğumuz hizmetleri ve yatırımları
engellemeye dönük girişimlerle karşılaşıyor,
her sabah yeni bir el koyma hareketine
muhatap oluyoruz. Elinizdeki Faaliyet Raporu,
bu çabaların asla işe yaramadığının somut
kanıtıdır. Her zamankinden daha fazla ve daha
kaliteli hizmet üretiyoruz. Çok daha fazla ve
çok daha doğru yatırımlar yapıyoruz. 16 milyona
canla başla hizmet etmek için çalışıyoruz” dedi.
Kendilerini özetleyen iki kelimenin “demokrasi”
ve “kalkınma” olduğunu vurgulayan İmamoğlu,
yatırımlarla toplumsal bütünlüğü, adalet
duygusunu, dayanışmayı ve kardeşliği
güçlendirdiklerini, her şeyden önce ve her
şeyden çok insana yatırım yaptıklarını belirtti.

İBB, SON 2.5
YILDA 29.1 KM
RAYLI SİSTEMİ
BİTİREREK HİZMETE
ALDI. BU YIL DA RUMELİ
HİSARI AŞİYAN
FÜNİKÜLERİ, DUDULLU
BOSTANCI METROSU
İLE KABATAŞ
MAHMUTBEY
METROSU’NUN
FULYA VE YILDIZ
İSTASYONLARI
AÇILACAK

RAYLI SİSTEM

• T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı
Tramvay Hattı’nın (Cibali-Alibeyköy
Cep Otogarı arası) 9 kilometresi
işletmeye alındı.
• Kirazlı-Halkalı Metro Hattı için
eurobond tahvili ile sağlanan kaynak ile
yapım işlerine yeniden başlandı.
• Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metro
Hattı için Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası ile 100 milyon euroluk ön
protokol imzalandı.
• M9 İkitelli-Ataköy Metro Hattı’nın
(İkitelli-Bahariye arası) 2,1 kilometresi
hizmete açıldı.
• Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı
Tramvay Hattı için AFD ile 93 milyon
euro kredi sözleşmesi imzalandı.
• Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt
Metro Hattı’na sağlanan 220 milyon
euro kaynakla inşaata başlandı.
• Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nda
Depo Sahası’ndan Kayışdağı
İstasyonu’na kadar olan bölüm bitirildi
ve devreye alma süreci başlatıldı.

• Anadolu Yakası ve Avrasya Tüneli trafiğini
rahatlatacak Fikirtepe Kavşağı tamamlandı.
• Kavakpınar ve Orhangazi Mahallelerini
birbirine bağlayan Kavakpınar Kavşağı
Tamamlama İnşaatı başlatıldı.
• Bostancı-Kayışdağı arasında kesintisiz
ulaşım sağlayacak Bostancı Alt Geçit ve Yan
Yolları Düzenleme İnşaatı’na başlandı.
• Trafiği yerin altına alıp üzeri meydan olarak
düzenlenecek Maltepe Bağdat Caddesi Alt
Geçit İnşaatı’na başlandı.
• Maltepe Başıbüyük-Samandıra Arası Yol
Kavşak İnşaatı tamamlandı.
• Bosna Bulvarı Küçüksu Bölgesi Arası
Bağlantı Yolu tamamlandı.
• Yapısal ömrünü tamamlayan Unkapanı
Köprülü Kavşağı yenilendi.
• Bahçeşehir-Ispartakule Gişeler-TEM
Bağlantı Yolu hizmete açıldı.
• Silivri-Selimpaşa trafiğini büyük ölçüde
rahatlatacak Silivri-Selimpaşa Kavşağı Alt
Geçit İnşaatı’na başlandı.
• İstanbul’un en yoğun yaya noktalarından
biri olan Mecidiyeköy Meydanı, geçiş yeri
olmaktan çıkarılıp; oturup nefes alınabilen,
kitap okunabilen, sanat, yeşillik ve müzik dolu
bir mekan haline getirildi.
• Geniş miting alanı, İstanbul Kitapçısı,
Gazete Büfe, Çözüm Masası, yeşil alanları
bulunan Bağcılar Meydanı hizmete açıldı.
• Kartal’a yeni bir kimlik kazandıracak olan
Neyzen Tevfik Meydan Düzenleme İnşaatı’na
başlandı.
• Büyükçekmece’ye yeni bir kimlik
kazandıracak Kordonboyu Sahil Düzenleme
İnşaatı’na başlandı.
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İBB 2021 YILI FAALİYET RAPORU

İBB 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda Yer Alan Diğer Yatırım ve Hizmetlerden Bazıları:

DENİZ ULAŞIMI

• 2020 yılına göre 35 bin fazla sefer yapıldı ve
deniz ulaşımında yüzde 19 artış sağlandı.
• Yolcu sayısı 2020 yılına göre yüzde 22
artırıldı.
• Üsküdar-Ortaköy Hattı’na Kadıköy bağlantısı
eklendi. Günde 14 seferle hattaki yolcu sayısı
yüzde 40 artırıldı.
• Açılan Beykoz-Sarıyer Hattı’nda hafta içi
karşılıklı olarak günlük ortalama 40 seferle
hizmet veriliyor.
• Deniz ulaşımının payını artırmak ve vapur
sefer saatleri dışında da alternatif sunmak
amacıyla İBB Deniz Taksi projesi hayata
geçirildi. 2022’de 5’i hibrit, toplam 50 Deniz
Taksi ile hizmet verilecek.
• Deniz Taksileri üreten İBB Haliç Tersanesi,
kapılarını özel sektöre açtı ve Şehir Hatları
filosu haricindeki gemilere de bakım-tutum
hizmeti vermeye başladı. Geçmiş dönemde
yeni gemi inşası sıfır olan tersanede; bugün 50
kompozit yolcu gemisi ve 20 römorkör/kılavuz
tekne inşa etme kapasitesine erişildi. 2019
yılında 1 milyon lira olan tersane cirosu da 132
milyon liraya yükseltildi.

OTOPARK VE YAYALAŞTIRMA

• Yıllardır durmuş olan Pendik Sahil Otoparkı
bitirilerek hizmete açıldı.
• Ümraniye 15 Temmuz Meydanı Zeminaltı
Otoparkı bitirilerek hizmete alındı.
• Üsküdar Hakimiyeti Milliye Caddesi Çarşı,
Zeminaltı Otopark ve Meydan Düzenleme İnşaatı
hızlandırıldı.
• Bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak Bağcılar
Devlet Hastanesi Yanı Zeminaltı Otoparkı
tamamlanarak işletmeye açıldı.
• 2021 yılı sonu itibarıyla 725 adet otopark
sayısına ve 116 bin 440 araç kapasitesine
ulaşıldı. Otopark kapasitesi bir önceki yıla göre
15 bin artışla son 10 yılın en yüksek seviyesinde
gerçekleşti.
• İSPARK’ta, Haziran 2019’da yüzde 1 olan nakit
dışı alternatif ödeme oranı, Aralık 2021’de yüzde
45’e yükseltildi.
• İstanbul Yaya Ulaşımı Ana Planı kapsamında
15 yayalaştırma projesinin uygulamasına başlandı.
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• 2020 yılında 45 bin dar gelirli birey ya da
aileye nakit destek olunurken; 2021 yılında bu
sayı yüzde 277 artırılarak 125 bine yükseltildi.
• 263 bin aileye ‘Gıda-Hijyen Koli Desteği’
ulaştırıldı.
• İstanbulkart ile 206 bin birey ya da aileye,
ihtiyaç durumuna göre 100, 250 ve 400 TL
arasında değişen miktarlarda aylık destek
sunuldu.
• 124 bin çocuğa her ay 8 litre Halk Süt
ulaştırıldı.
• 45 bin aileye ‘Aile Destek Paketi’, 28 bin aileye
‘Anne-Bebek Paketi’, 16 bin gence ‘Öğrenci
Destek Paketi’ ile toplamda 16,7 milyon liralık
destek verildi.
• Hayırseverlerin desteğiyle ve İstanbul Vakfı
aracılığıyla 231 bin aileye kurban eti dağıtıldı.
• 3 binden fazla aileye Yenidoğan Destek Paketi
ulaştırıldı.
• ‘Askıda Fatura’ kampanyasıyla 60 binden
fazla ihtiyaç sahibi ailenin 100 milyon liraya
yakın su ve doğal gaz faturası ödendi.
• İstanbul Halk Ekmek aracılığıyla 45 binden
fazla aileye ekmek desteği sunuldu.
• Pandemi döneminde eğitim ve öğretimin
çevrimiçi sisteme taşınmasıyla ihtiyaç sahibi 40
bin öğrenciye tablet dağıtımı gerçekleştirildi.
• ‘Yuvamız İstanbul’ çocuk etkinlik
merkezlerinin sayısı 15’ten 32’ye çıkartıldı. Bu
senenin sonunda 70 sayısına ulaşılacak.
• 2021-2022 Eğitim Öğretim Döneminde
52 bin üniversite öğrencisine eğitim desteği
sağlandı.
• İBB’nin tarihinde ilk kez üniversite öğrencileri
için 622 yatak kapasitesine sahip 3 kız öğrenci
yurdunu açıldı. Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci
Yurdu da açılışa hazır hale getirildi.

• İlkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon
merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören engelli,
şehit çocuğu, anne veya babası vefat etmiş olan
80 binden fazla çocuğa, 300 lira nakdi destek
sunuldu.
• İBB’de 2019 Haziran ayında yüzde 10,27 olan
kadın yönetici oranı, 2021 Aralık sonu itibariyle
yüzde 21,18’e yükseltildi. 2019 Haziran ayında
yüzde 14,91 olan kadın çalışan oranı da yüzde
17,73’e yükseldi.
• Pandemi döneminde ‘Enstitü İstanbul
İSMEK’ eğitim merkezleri yüz yüze eğitimlere
hazırlandı ve aynı dönemde 265 bin 619 kişiye
uzaktan eğitim verildi.
• Kurulan İstanbul Bölgesel İstihdam Ofisleri
(BİO) ile bugüne kadar 40 binden fazla
İstanbullunun özel sektörde iş sahibi olması
sağlandı.
• Çiftçilerin ürünlerini aracısız olarak
tüketiciyle buluşturması için Kadıköy ve
Beşiktaş’ta, Üretici ve Kooperatif Pazarları
açıldı.
• İki kooperatif ve bir yetiştirici birliğine 2,5
milyon TL’lik makine ve ekipman desteği
verildi.
• İstanbul’da geçimini tarımdan kazanan
çiftçilere yazlık ve kışlık olmak üzere 10 milyon
lira bütçe ile 8,6 milyon sebze fidesi desteği
verildi.
• Artan yem fiyatlarına karşı üreticileri
desteklemek amacıyla şimdiye kadar 546 bin
TL’lik silajlık mısır tohumu desteği verildi.
• Yağlık ayçiçeği tohumu için 7 ilçe 86
mahallede bin 569 çiftçiye, 5,4 milyon TL’lik 2
bin 541 paket dağıtımı yaparak, İstanbul’daki
yağlık ayçiçeği ekilen alanların yüzde 40’ının
tohum ihtiyacı hibe edildi.
• Yerli tohumların adaptasyonu için çiftçilerle
iş birliği içerisinde 242 dekar alanda buğday ve
arpa deneme ekimleri yaptırıldı.
• Yeni yapılan mısır ve ayçiçeği ekimleri ile
yerli tohum deneme ekim alanı 516 dekara
çıkartılıyor.
• 8 milyon liralık bütçeyle 16 ilçe ve 137
mahallede küçükbaş hayvan yetiştiricilerine
bin 200 ton kuzu besi yemi, 12 ilçe ve 110
mahallede ise büyükbaş hayvan yetiştiricilerine
bin 250 ton sığır süt yemi dağıtımı yapıldı.
• İstanbul’daki bin 200 balıkçıya 1 milyon TL
değerinde tekne bakım malzemesi ve koruyucu
ekipman desteği sağlandı.

ASKIDA FATURA

AİLE DESTEK PAKETİ

ANNE-BEBEK DESTEK PAKETİ

EĞİTİM DESTEK PAKETİ

'ASKIDA FATURA’
KAMPANYASIYLA
60 BİNDEN
FAZLA İHTİYAÇ
SAHİBİ AİLENİN
100 MİLYON
LİRAYA YAKIN
SU VE DOĞAL
GAZ FATURASI
ÖDENDİ
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RESTORASYON

YENİDEN MÜZİK SESLERİ DUYULACAK
Eşsiz Boğaz manzarasına sahip Rumeli Hisarı; akustik konserleriyle, müze ve sergi alanlarıyla önümüzdeki
yaz ziyaretçilere açılacak. Burçlarında vatandaşların da dolaşabileceği Rumeli Hisarı, ilk defa gezilebilecek.
Yazı: Melek Karakuş Fotoğraf: Okan Ulusoy
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RESTORASYON

TURİZM EKONOMİSİNE
10 MİLYAR TL KATKISI OLACAK

2

008 yılından bugüne içerisinden
müzik sesi duyulmayan Rumeli Hisarı,
2023’ün yaz aylarından itibaren
konserlere ev sahipliği yapacak. Kültür
merkezi haline getirilecek Rumeli
Hisarı’nda, ayrıca ziyaretçiler ilk defa
burçlarda gezebilecek, İstanbul’un unutulmaz
manzarasına Boğaz’ın en özellikli noktasından
bakabilecek.
Günümüzde ise hisarın çevresindeki semt,
Rumeli Hisarı adıyla anılıyor. Koruyucu
Hakimleri niteliğindeki iki önemli tarihi yapı
(Anadolu ve Rumeli Hisarları) yer aldığı
Boğaz’da, ‘Hisarlar Müzesi’ başlığı altında
kültür merkezi oluşturulması planlanıyor.
Boğaz'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından restorasyonları gerçekleştirilen
hisarlar yeniden canlandırılacak. İstanbullular
da Boğaz'da kültür ve sanatın keyfini
yaşayacak. İBB Miras tarafından yürütülen
projeler, yapılan basın gezileriyle halka
duyurulmuştu. Rumeli Hisarı basın gezisinde
konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Mahir Polat, Çandarlı Halil Paşa Kulesi’nde

yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İçinde
bulunduğumuz yer, Çandarlı Halil Paşa
Kulesi. Hemen sağ yukarıda üstte bulunan
Sarıca Paşa Kulesi, üstte solda en yukarda
Zağanos Paşa Kulesi. Bu paşaların mezarları
İstanbul’da bulunmuyor ama bu kuleler onların
hatırası. İstanbul’un tarihini değiştiren bir
yapının içerisindeyiz. Restorasyon bittiğinde
bu 3 alan kültür alanı olacak. Müze binası bu
içinde bulunduğumuz alanda olacak. Zağanos
Paşa Kulesi üstü açık olan en fazla tahrip alan
kule. Orada büyük oranda harabe estetiği
korunacak. İstanbul’un en iyi noktası. Müthiş
Boğaz manzarası bulunuyor. Sarıca Paşa
güçlendirilerek 2. Müze binası olarak yapılacak.
Bunlarla sınırlı değil; Hisarların üstünde
durdukları Hisar yolları da bütün gezi yollarının
parçası olacak.”

Rumeli Hisarı, yapıldığı
dönemden beri
Kal’a-i Cedid, Yenihisar,
Yenicehisar,
Niksar-Güzelhisar,
Başkesen Hisarı,
Boğazkesen Kalesi ya da
Boğazkesen Hisarı adlarıyla
kendisinden söz ettirdi.
Günümüzde ise hisarın
çevresindeki semt, Rumeli
Hisarı adıyla anılıyor.

Kentin turizm ekonomisine tarihi dokuları
da restore ederek katkı sağlanabileceğini
belirten Polat, Rumeli Hisarı’nın 40 milyonla
başlayan bütçesi hakkında da şu açıklamalarda
bulundu: “İstanbul’da 2,5 gün sayısına
düşmüştür turizm etkinlik sayısı. Çünkü,
İstanbul’a büyük oranda turisti Sultanahmet’e
bırakıp, orada hanutçu turizmi denilebilecek
şekilde turizm yapılıyor. Biz, bugün eğer 1
milyon, 2 milyon ziyaretçiyi kara surlarını
ziyaret edebilir duruma getirirsek, bu turist
gün sayısı artacaktır. 3,5 güne çektiğimizde, 3
güne çektiğimizde turizm gelirleri yüzde 40
oranında artacak demektir. Tarihi alanların
yönetim planlarını, bunların turizm ilişkilerini
düşünürken nasıl etkiler yapabileceğini
de düşünmek lazım. Restorasyon, öngörü
bütçeyle başlar. 40 milyonla başlayan
proje için şunu söyleyebilirim; Türkiye’nin
turizm ekonomisinde yaklaşık 5 milyarları,
10 milyarları katkı olarak getirebilecek bir
projedir.”

DÜNYANIN EN BÜYÜK KALE BURÇLARINA SAHİP

6 asırlık görkemli yapıya sahip bu tarihi Hisar,
dönemin padişahı Fatih Sultan Mehmet
tarafından 15. yüzyılda, tarih derslerinden
akıllarda kazınan söylemle, Boğaz’ın en dar
bölgesine yaptırılarak kuzeyden gelebilecek
tehditleri önlemeyi amaçlıyor. Bu nedenle,
Anadolu Hisarı’nın tam karşısına, akıntının
yoğun olduğu bölgeye Rumeli Hisarı inşa
ediliyor. Karşılıklı top atışlarının yapılabildiği
bu Hisarlara, Boğaz’ın Koruyucu Hakimleri
demek mümkün oluyor. Rumeli Hisarı,
dünyanın en büyük kale burçlarına sahip
hisarlardan olup, sadece doksan gün içinde

yapımı tamamlanıyor. Rumeli Hisarı, yapıldığı
dönemden beri Kal’a-i Cedid, Yenihisar,
Yenicehisar, Niksar-Güzelhisar, Başkesen
Hisarı, Boğazkesen Kalesi ya da Boğazkesen
Hisarı adlarıyla kendisinden söz ettirdi.
Günümüzde ise bu Hisar’ın çevresinde bulunan
semt, hisarın adıyla anılmaya başladı.
Uzun yıllar Rumeli Konserleri düzenlenen
mekanda, 2008 yılından itibaren konser
etkinlikleri gerçekleşememişti. Yeni yapılacak
olan restorasyonla müzede, sergi alanlarının
dışında eskiden olduğu gibi müziğin ritmi de
atacak. Kültürel kazanımı çok yüksek olan
Rumeli Hisarı restorasyonu, müzikseverleri de
bir araya getirecek. 1989 yılından beri yerli ve
dünyaca tanınmış sanatçıları ağırlayan Rumeli
Hisarı, Türkçe Pop’un önde gelen isimlerinden
Sezen Aksu, Mustafa Sandal, Tarkan ve Demet
Akalın’ın sahnelerine tanık olurken; Enrico
Macias, Ray Charles, Eiffel 65 gibi yabancı
starları ve grupları da bu tarihi mekanda
müzikseverlerle buluşturdu.

Yeni yapılacak
restorasyonla müzede,
sergi alanlarının dışında
eskiden olduğu gibi
müziğin ritmi de atacak.

“TÜRKIYE’NIN TURIZM EKONOMISINDE YAKLAŞIK 5 MILYARLARI,
10 MILYARLARI KATKI OLARAK GETIREBILECEK BIR PROJEDIR.”
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KÜLTÜR & SANAT

SANATTA DA ‘BİRLİKTE’YİZ

Sanat Müzesi de bizim için çok değerli.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilk sanat
müzesi olacak İBB İstanbul Sanat Müzesi
kentin en eski iki yakasını birbirine bağlayan
yeni bir kültür-sanat köprüsü işlevi görecek”
şeklinde konuştu. İmamoğlu konuşmasından
sonra sergiye hayat veren sanatçılarla ve genç
sanatseverlerle fotoğraf çektirdi. Kamusal
kültür-sanat alanına katkı sunma adına çok
anlamlı bir örnek oluşturduğunu ifade eden
İmamoğlu, “Türkiye’nin ilk baskı müzesi
İMOGA ve İMOGA’nın çok kıymetli kurucusu
Süleyman Saim Tekcan Beyefendi ve sevgili
kızlarıyla beraber bizimle iş birliği yapmaları
ve bu güzel anı bize yaşatmaları benim için
de büyük bir gurur vesilesi. Belediyemize
yaptığı kapsamlı bağış için de ben kendilerine
çok teşekkür ediyorum İstanbul halkı adına.
Dolayısıyla burada izleyicilerin karşısına çıkan
eserlerin yanı sıra İstanbul Sanat Müzesi’nde
de izleyicilerin karşısında 250 eserin çıkacağını
şimdiden duyurmak isterim” açıklamasında
bulundu. İBB İstanbul Sanat Müzesi, kentin
tarihsel katmanlarının tüm çeşitliliğini taşıyan
Haliç’te, tarihi tersaneyi ve Fener Taş Evleri’ni
bir bütün olarak ele alan, kentin iki yakasını
birbirine bağlayan modern bir kültür-sanat
köprüsü olmayı hedefliyor. IMOGA’yla da ilk
sergisini gerçekleştiren İBB İstanbul Sanat
Müzesi, hafızayı güçlendiren aynı zamanda
güncelleyen sanat eserlerini kalıcı hale getirmeyi
önemsiyor. Müze Gazhane gibi çok yönlü, urban
hayatına anlamlı yaşam alanı kazandıran bir
kamusal mekanda gerçekleştirilen IMOGA,
1970-2004 tarihleri arası Türk sanatının öncü
sanatçılarının baskı tekniği ile ürettiği eserleri
belgeleyerek, resmileştirerek ve bu döneme ait
bir bellek oluşturarak sosyokültürel hafızayı
güçlendiriyor.

İstanbul’un kültür mekanları kent sakinlerine
kazandırılıyor. Haliç Tersanesi’nde açılması
planlanan İBB İstanbul Sanat Müzesi koleksiyonunun
ön gösterimi niteliğindeki “Birlikte/Together”
sergisi Müze Gazhane’de görülebilir.
Yazı: Melek Karakuş

İ

stanbul’u sanatın merkezi haline
getirecek yeni alanlar oluşturmaya devam
eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
Müze Gazhane’de açılan ‘Birlikte/Together’
sergisine ev sahipliği yapıyor.
Türkiye’nin ilk baskı müzesi olan
IMOGA’nın, İBB’ye yaptığı bağışın parçası olan
ve baskı sanatı eserlerinden özel bir seçkiyle
hazırlanan “Birlikte” sergisi, ilk defa Müze
Gazhane’de İstanbullularla buluştu. Sergi,
geçmişle geleceğin, gelenekselle modernin,
kişiselle kamusalın birlikteliğini görünür kılan
yansımasıyla 3 Nisan-3 Temmuz 2022 tarihleri
arasında ziyaretçilere açık olacak.
Küratörlüğünü Marcus Graf ’ın üstlendiği;
farklı kuşaklardan 85 sanatçının, çeşitli stil
ve tekniklerde ürettikleri 91 eserini bir araya
getiren “Birlikte” sergisi, Türkiye’deki modern
ve çağdaş baskı sanatını sanatseverlerin
beğenisine sunuyor. Sergi, baskı sanatının
teknik karmaşıklığının yanı sıra çarpıcı,
gerçekçi estetiğini ortaya çıkarmak için
ahşap baskı, gravür, litografi, serigrafi ve
arşivsel pigment baskı gibi çeşitli tekniklerin
daha geniş bir kitleye aktarılmasına aracılık
etmeyi amaçlıyor. Türk Ressam ve Baskı
Grafik Sanatçısı Süleyman Saim Tekcan’ın
önderliğinde kurulan IMOGA, Türkiye’de
baskı sanatıyla sanat izleyicisine özgün baskıyı
anlatmayı hedefliyor.
Zamansız, özgün, kimlik sahibi, ikonik,
çarpıcı ifadeler sunan Birlikte Sergisi, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ev sahipliğinde
gerçekleşirken, sergiye kültür sanat camiasının
önde gelen isimleri, serginin sanatçıları, İBB
bürokratları ve çok sayıda sanatsever katıldı.
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Serginin açılış konuşmasını İBB Genel
Sekreteri Mahir Polat yaptı.

HAFIZALAR GÜNCELLENİYOR

İstanbul’daki kültür-sanat etkinliklerini,
sergilerini, atölyelerini herkes için ulaşılabilir
kılmayı önemseyen İBB, kent merkezlerinde
geçmişin dokusunu şehirle birleştirerek
hareketli, yaratıcı kamusal alanlar oluşturmayı
amaçlıyor. “Birlikte” sergisinin İstanbul Sanat
Müzesi’nin bir ön gösterimi olduğunu belirten
İmamoğlu, “Kültür-sanatın, kentin belli
merkezlerinde toplanmasını ve yoğunlukla
ticarileşerek tüketime sunulmasını şehrin
en önemli kültürel altyapı sorunlarından biri
olarak görüyoruz. Bu nedenle her yaştan, her
kesimden insanın ulaşabileceği yeni ve çok
yönlü kamusal kültür-sanat alanlarını İstanbul’a
kazandırmayı fazlasıyla önemsiyoruz. İBB
Saraçhane Binası Sergi Salonu, Mecidiyeköy
Sanat, Bebek Sarnıcı, Galatasaray Meydanı, şu
an içerisinde bulunduğumuz Müze Gazhane
Sergi Salonu gibi yeni oluşturduğumuz
birçok kültür-sanat alanında 10 ayrı sergiyi
İstanbullularla buluşturuyoruz. Haliç
Tersanesi’nde hayat bulacak İBB İstanbul

NASIL GIDİLİR?
Ziyaretçiler Müze
Gazhane’ye; Kadıköy'den
“Kadıköy-Tavşantepe
Metrosu”na binerek
Acıbadem Durağı'nda inip,
5 dakikalık bir yürüyüş ile
rahatlıkla ulaşılabiliyor.
Üsküdar'dan Marmaray'a
binip, Söğütlüçeşme
İstasyonu’nda inerek
5 dakikalık bir yürüyüş ile
de müzeye varılıyor.

MÜZE GAZHANE
HAKKINDA
130 Yıllık Hasanpaşa
Gazhanesi’nin
restorasyonuyla çok yönlü
kamusal alan haline
getirilen Müze Gazhane,
şehrin içinde nefes almak
isteyen aynı zamanda
kültür-sanata, bilime
erişmek isteyen
İstanbullulara yeni bir
yaşam alanı sunuyor.
Mahalle içerisinde
geçişken bir hareketlilik
yaratan, durağan
mekanların dışında kent
sakinlerini aktif bir kamusal
alanda buluşturan Müze
Gazhane, birlikte bellek
tazeleyen yapısıyla
İstanbulluyu hafızasını
güçlendirmeye çağırıyor.
Kentteki kültür-sanat
etkinliklerini, sergileri,
atölyeleri herkes için
ulaşılabilir kılan imajıyla
Müze Gazhane, şehrin
gürültüsünü geride
bırakarak yepyeni
keşiflere yol açıyor.
Türkiye’nin en önemli
endüstriyel yapılarından
biri olan Gazhane’nin bu
güçlü dönüşümüyle
geçmişten aldığı mimarisini
modern, ikonik, şehirli bir
tarzla yeniden kurgulayarak
kent sakinlerini yepyeni
bir yaşam alanının içine
çekiyor.

Müze Gazhane
ziyaret saatleri:
Pazartesi hariç
Hafta içi 09.00-18.00
Hafta sonu 10.00-18.00
muzegazhane@ibb.ist
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Haber hakkında
ayrıntılı bilgi için
QR kodu okutabilirsiniz.
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ÇİFTÇİYE YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU DESTEĞİ

Çiftçimize verilen destekte İBB tarihinde bir ilke daha imza atıldı. Silajlık
mısır tohumundan sonra şimdi de bin 569 İstanbullu üreticiye, 2 bin 541
torba ‘yağlık ayçiçeği tohumu’ desteği verildi.
Yazı: Nilay Soysaldı Fotoğraf: Onur Günal

A

rtan yem fiyatlarına karşı üreticileri
desteklemek amacıyla tohum desteğini
sürdüren İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB), tarihinde ilk defa
çiftçiye ‘yağlık ayçiçeği tohumu’ dağıttı.
Yağlık ayçiçeği tohumu için 7 ilçe 86
mahallede bin 569 çiftçiye; 5,4 milyon TL’lik
destek sağlanmış oldu. Dağıtımı yapılan 2 bin
541 paket tohum ile İstanbul’da yağlık ayçiçeği
ekilen alanların yüzde 40’ının tohum ihtiyacı
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hibe edildi. Çiftçiye verilen destek; İstanbul’daki
ziraat odaları, tarım kooperatifleri, muhtarlar
ve üreticilerle yapılan görüşmeler sonucu
gerçekleşti. Silajlık mısır tohumundan sonra
dağıtımı yapılan yağlık ayçiçeği tohumu
çiftçinin yüzünü güldürdü. Dağıtım sebebiyle
Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesisi önünde
düzenlenen etkinlikte konuşan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün
sözünün emanetini hatırlatarak, “Çiftçiyi tekrar
milletin efendisi yapmak zorundayız. Yoksa aç
kalırız” uyarısında bulundu. Çiftçilerin yoğun
katılım gösterdiği etkinlikte dağıtıma çıkan ilk
tıra yükleme yapıldı.

BİN 569 ÜRETİCİYE YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU

İstanbul genelindeki üreticiden, aralık ve şubat
ayları arasında toplanan yağlık ayçiçeği tohumu
taleplerinin gerekli işlemleri tamamlandı.

İstanbul’daki bin 569 üreticiye, 2 bin 541
torba yağlık ayçiçeği tohumu verildi. Silivri’de
düzenlenen etkinlikte konuşan emekli okul
müdürü Vahit Aydınlıyurt, baba mesleği
çiftçiliğe devam ettiğini belirterek, Mustafa
Kemal Atatürk’ün sözlerinden alıntı yaptı.
“Emek en yüce değerdir” sözünü hatırlattı.
Aydınlıyurt konuşmasında, hemen yanında
bulunan yağlık ayçiçeği tohumu torbalarını
işaret ederek “Şu an yanımda gördüğünüz
hibrit ayçiçeği tohumu 2,5 milyon TL, ekmeye
başladığımızda biliyorum ki bu rakam yükselmiş
olacak” diyerek artan maliyete dikkat çekti.

“SİZLERİ TEKRAR MİLLETİN EFENDİSİ YAPMAK
ZORUNDAYIZ. YOKSA AÇ KALIRIZ”

Yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı etkinliğinde
konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2,5
senedir süren çalışmalarla çiftçinin yaşadığı
heyecana tanıklık ettiklerini söyledi. Şehrin
tarlalarının, bahçelerinin beton olmaması tek
derdimiz diyen İmamoğlu konuşmasında şu
uyarıda bulundu: “Türkiye’nin tarıma ve çiftçiye
verdiği önemi yeniden verme zorunluluğumuz
var. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünün bize

İSTANBUL GENELİNDEKİ ÜRETİCİDEN, ARALIK VE ŞUBAT
AYLARI ARASINDA TOPLANAN YAĞLIK AYÇİÇEĞİ
TOHUMU TALEPLERİNİN GEREKLİ İŞLEMLERİ
TAMAMLANDI. İSTANBUL’DAKİ BİN 569 ÜRETİCİYE,
2 BİN 541 TORBA YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU VERİLDİ
emaneti gibi, sizleri tekrar milletin efendisi
yapmak zorundayız. Yoksa aç kalırız.”

TARLALAR ÇİÇEK AÇACAK

Dağıtım programındaki konuşmaların ardından
çiftçi Serpil Kılıç, İmamoğlu’na bir önceki yıl
İBB’nin dağıttığı tohumlarla ürettiği kavunu
takdim etti. Silivri ve Çatalca başta olmak üzere
7 ilçe, 84 mahallede yağlık ayçiçeği üretimi
yapan çiftçiye verilen tohumların ise nisan ve
mayıs ayında ekim yapılmaya başlandı. Yaklaşık
63 bin 200 dekarda ekimi yapılacak yağlık
ayçiçeği ile tarlalar çiçek açacak.
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Samsun'a hareket
etmeden çektirdiği
fotoğraf. 'Kardeşim
Rauf Bey'e diyerek',
imzaladığı fotoğrafı
Rauf Orbay'a
hediye etmiştir.
(17 Nisan 1919).

MUSTAFA KEMAL’İN TÜRK İNSANINA SAYGISI

ANADOLU’YA TERTEMİZ
BİR YÜZLE ÇIKTI
Sonunu düşündü…
Bütün bir milletle birlikte kahraman oldu…

Yazı: Özgür Hasan Altuncu

Ü

ç koca gün. Üç gün, üç gece…
Aylardır sürdürdüğü hazırlıkları
zihninden geçirdi. Arkadaşlarının
tavsiyelerini tek tek not almıştı.
Sabaha kadar gözüne uyku girmedi.
Notlarını okudu. Heyecanlıydı.
Daha 38 yaşındaydı. Öyle çok şey
sığdırmıştı ki bu kısa zamana. Çok
daha büyük şeyler sığdıracaktı.

ÇÖL SICAĞINDAKİ O ÇADIR

Trablusgarp’ı düşündü. Derne’deki
çadırda uykuya dalmadan önce kurduğu hayali
getirdi aklına. Libya çöllerinde bile geleceğin güzel
günlerinin hesabını yaptığını hatırladı.
Memleketini düşündü. Selanik’le birlikte yitip
giden koca Balkanları geçirdi gözünün önünden.
Balkan felaketinin acıları hâlâ tazeydi zihninde.
Çanakkale’de ölümü emrettiği Mehmetçikleri hiç
unutmadı. Filistin’de, Suriye’de gerçekleştirdikleri
son direnişi, kahramanlıkları hep diriydi. O büyük
kahramanlıklara rağmen düşmanın vatanın
bağrına sapladığı hançerin acısını her zerresinde
hissediyordu.

KARADENİZ’İN SULARINDAN
BAKIŞLARINI ÇEKTİ VE…

Dalgalı karanlık sulara dalıp giden bakışlarını geri
çekip, kendine geldiğinde “hazırlanmalıyım” dedi.
Bandırma Vapuru ağır ağır ilerliyordu…
Düşman gemileri her yerdeydi. Takip edilebilirler,
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nereden geldiği belli olmayan bir bomba
ile batırılabilirlerdi. Karadeniz’in hırçın
dalgaları da gemiyi sallayıp duruyordu.
Fırtınalı yolculuğun, içinde fırtınalar kopan
yolcularının başında o geliyordu.

O ANDA BİLE ÜSTÜ BAŞI TERTEMİZDİ

Karacı bir subay olduğu halde denizcilere
taş çıkarırcasına güçlüydü. Üç günlük
yolculukta yanındakiler bitkin düşüp
uyurken, o ayaktaydı. Güvertede nöbet tutan
bahriyeli iki eri saymazsak, herkesten erken
kalktı. Tıraş oldu. Tertemiz üniformasını
giydi. Güverteye çıktı. Uzaktan seçilebilen
Samsun’a tertemiz, ak pak yüzüyle baktı.
Anadolu’ya olan güvenini, Türk insanına
olan saygısını tertemiz bir yüzle karşılarına
çıkarak gösteriyordu.
Paşa’nın yokluğunu fark eden Emir subayı
Teğmen Muzaffer Kılıç telaşla kalktı. Hızlıca
üzerine çekidüzen verip güverteye çıktı. O anı
ve gördüğü manzarayı yıllar sonra “Paşa, tıraş
olmuş, askeri elbisesini giymiş ‘sapasağlam
ve dipdiri bir heykel gibi, bir kuvvet ilahı gibi’
elleri arkasında Samsun’a bakıyordu” diye
anlatıyordu.
Paşa için yolculuğun bu kısmı fiziken sona
ermişti. Ancak, en önemli ve en büyük
yolculuğu yeni başlıyordu. Sapasağlamdı.
Dipdiriydi. Karadeniz’in ufkunda doğan
güneş, onu ve güzel geleceği selamlıyordu.
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Anafartalar Komutanı
Kur. Alb. Mustafa
Kemal (1915).

Günümüzde İBB İstanbul Atatürk Müzesi olarak kullanılan,
‘Vatan nasıl kurtulur’ toplantılarının yapıldığı Şişli'deki o ev.

19 MAYIS’IN ŞİFRESİNİ AYLAR
ÖNCESİNDEN VEREN SÖZ

Samsun’a adım atıp, bağımsızlık meşalesini
yakacağı güne yıllardır hazırlanıyordu. Suriye
cephesinden, Adana üzerinden İstanbul’a geldiği
gün, Haydarpaşa Garı’ndan gördüğü manzaraya
çok üzülmüştü. Meşhur “geldikleri gibi giderler”
sözünü o sırada söylemişti. O sırada söylediği
önemli bir söz daha vardı. Samsun’a çıkışının
şifresini çok çok önceden veren bir söz…
Yaveri Cevat Abbas Gürer, Mustafa Kemal
Paşa’nın ağızından anlatıyordu:
“Hata ettim, İstanbul’a gelmemeliydim, ne yapıp
edip Anadolu’ya dönmenin çarelerine bakmalı…”

ŞİMDİ O EV, İBB'NİN ATATÜRK MÜZESİ

O çareye baktı. O çare uzun, zahmetli ve siyasi
bir yola çıkıyordu. İstanbul’a gelir gelmez önce
Pera Palas Otel’de kaldı. Otel lobisindeki işgal
ordusunun subaylarını görmeye tahammül
edemiyordu. Üstelik otele parası da yetmiyordu.
Şişli’de 3 katlı bir ev kiraladı. Annesi Zübeyde
Hanım’la kız kardeşi Makbule Hanım’ı da
yanına aldı.
Bugün, Atatürk Müzesi olarak kullanılan İBB’ye
ait 3 katlı eski konaktı burası.
Aralık 1918’den Mayıs 1919’a kadar bu evi
karargâh gibi kullandı. Yakın arkadaşlarıyla
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toplantılar yaptı. Cumhuriyet’e uzanan yolda
kader birliği yaptığı arkadaşları: Ali Fuat Paşa,
Kazım Karabekir Paşa, Rauf Bey, Fethi Bey,
Refet Paşa ve İsmet Bey…
Kurtuluşun Anadolu’da olduğu fikrini her birine
tek tek anlattı. Fikirlerini aldı.
Osmanlı’yı yıkıma götüren maceracı anlayıştan
uzak, hesaplı, sağlıklı bir plan üzerinde
çalıştı. Nihai amacı o günlerde netleşti:
“Milli egemenliğe dayanan yeni bir Türk
devleti kurmak.” Bunu yapabilmek için önce
savaşmak, düşmanı kovmak gerekiyordu.
Bunun da yolunun Anadolu’dan geçtiği artık
kaçınılmaz bir gerçekti. Askeri dehasını hayata
geçirebilmek için siyasi bir hamleye ihtiyacı
vardı. Onu, Anadolu’ya taşıyacak resmi bir
görev peşindeydi. Askeri şanı sebebiyle birçok
teklif aldı. Hiçbirini kabul etmedi. Kafasında
Anadolu’ya gitmek vardı. Bunu mümkün kılacak
tek görev de 3. Ordu Müfettişliğiydi.

bulunan Anadolu’nun derhal varlığına karışmak,
elbette ki daha salim bir düşünce idi. Bundan
dolayı 3’üncü Ordu Müfettişliğine tayinimi
temin ettim. Durumun ne kadar vahim ve feci
olduğundan milletin haberi yoktu. İstanbul’da
oturup milleti uyarmak imkanı kalmamıştı.
Bu sebeple, yapılacak şeyin İstanbul’dan çıkıp,
milletin içine girmek ve orada çalışmak olduğuna
karar verdim. Bunun şeklini düşündüğüm ve
bazı arkadaşlarla müzakere ettiğim sıradaydı ki
Hükümet, beni ordu müfettişi olarak Anadolu’ya
göndermeyi kabul etti. Bu teklifi derhal
memnunlukla kabul ettim…”

hazırlandığı silah arkadaşları artık dava
arkadaşları da olmuştu. Her biri peşi sıra onun
yaktığı kurtuluş meşalesinin peşinden geldi.
Havza’dan Erzurum’a, oradan Sivas’a uzanan
ruh; Ankara’da vücut buldu. Ülkenin dört bir
yanındaki işgalciler kovuldu.
Mustafa Kemal Paşa, bu büyük yolculuğa
çıkmadan önceki gece Şişli’deki evlerinde
annesini ve kız kardeşini karşısına aldı. Onlarla
helalleşti. Nihayetinde başarmak kadar,
başarısızlık ihtimali de vardı. Anneciğine, “…
belki ölürüm, gelemem…” deyince Zübeyde
Hanım düşüp bayıldı. Eve doktor çağrıldı.

HER ENGELİ AŞTI

ANNESİNE ANLATTIĞI HER ŞEYİ BAŞARDI

Bu hayati görevin önüne hiçbir engel çıksın
istemiyordu. Kendisiyle birlikte ordu
komutanlarına hakaret eden bir gazeteciye 25
Mart 1919 tarihli Vakit Gazetesi’nde verdiği
cevap dava konusu oldu. Herkes susarken o bu
hadsiz sözlere yanıt vermişti. Bu yazısı sebebiyle
Mustafa Kemal Paşa’ya, dava açıldı. Mahkeme
tarihi çok kritikti. Paşanın olası bir mahkeme
engelline tahammülü yoktu. Ceza almaktan değil,
cezanın hemen uygulanma ihtimalinden endişe
ettiği için avukat tuttu. Bu engeli de aştı.

O YOL, KURTULUŞ YOLUYDU..

Artık bütün yollar Samsun’a, oradan Anadolu’ya
sonunda da kurtuluşa çıkıyordu.
Mustafa Kemal Paşa, Samsun Tütün İskelesi’ne
çıkarken, attığı her adım uzun ve zahmetli
bir yolculuğun sonucuydu. O yolcuğa birlikte

Mustafa Kemal, o gece Şişli’de annesine
anlattığı her şeyi başardı. Annesinin ölüm
haberini aldığında, o büyük başarının
mimarı olarak işinin başındaydı. Cenazesine
gidemedi. Mezarını silah arkadaşlarıyla
birlikte ziyaret ettiğinde, “Annem, bir
zamanlar kurtuluşu bütün ulus için ülkü
olmuş İzmir’in kutsal topraklarına, vücudunu
emanet etmiş bulunuyor” diyerek en duygusal
konuşmalarından birini yaptı.
Artık bir Başkomutan ve muzaffer bir gaziydi.
Annesinin mezarı başında yemin etti. “Bu
kadar kan dökerek elde ettiğimiz egemenliğin
korunması ve savunulması için, gerekirse
annemin yanına gitmekte gecikmeyeceğim.”

O gün bile yeni bir 19 Mayıs seferine
çıkabilecek güç, asalet ve inançtaydı…

Ataürk'ün annesi
Zübeyde Hanım
cepheden cepheye
koşan oğluna olan
özlemini fotoğrafını
baş ucundan
ayırmayarak
gösterirdi.

DURUMUN VAHAMETİNDEN
MİLLETİN HABERİ YOKTU

Daha üst görevleri reddedip, o çok istediği
görevi almasının sebebini şu sözlerle anlattı:
“Çok sevdiğim milletimin içinde ve onunla
birlikte hareket etmeyi daha faydalı, hatta çok
lüzumlu gördüm. Senelerden beri ıstırap içinde

Annesi Zübeyde Hanım'ın mezarını Mareşal Fevzi Çakmak ve
Kazım Karabekir Paşalarla ziyaret ediyor (27 Ocak 1923).
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DOĞA HARİKASI
KÜÇÜK ÇAMLICA
Yazı: Ali Faruk İmre Fotoğraf: Cem Türkel

Üsküdar Küçük Çamlıca Korusu’nda, eşsiz manzara
eşliğinde güzel vakit geçirmeye ne dersiniz?
İBB’ye ait Küçük Çamlıca Köşkleri size bu imkanı sunuyor.

Su Köşkü

Küçük Çamlıca Köşkleri

İ

stanbul’a tarihinden miras
kalan Küçük Çamlıca Korusu,
benzersiz doğası, yaşayan
canlıları ve Osmanlı’dan
esinlenilen köşkleri ile
vatandaşın hizmetinde. İBB
iştiraki BELTUR tarafından
işletilen Su, Sofa, Topkapı ve
Cihannüma Köşklerinde ailenizle
ve sevdiklerinizle birlikte Boğaz
manzarasına karşı eşsiz lezzetleri
tadabilirsiniz.

EN ESKİ AĞAÇ
17. YÜZYILDA DİKİLDİ

Küçük Çamlıca Korusu’nda eşsiz
doğanın güzelliğine, bir de kuş sesleri
eklenince terk etmesi zor bir ambiyans
ortaya çıkıyor. Girişte, korudaki çam
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ağaçlarının yer aldığı bir pano var. Bu pano
üzerindeki karekodlar sayesinde 17-18
ve 19. yüzyıllarda dikilen fıstık çamı, saplı
meşe ağaçlarının yerini bulabiliyorsunuz.
Kayıtlara göre dikilen en eski ağaç ise
‘1624’ tarihli fıstık çamı ağacı.

Cihannüma Köşkü

SU KÖŞKÜ’NDE BELTUR KAFE VAR

Çamlıca Tepesi’ne doğru giden yolda
karşınıza çıkan ilk mekan, Su Köşkü oluyor.
Osmanlı mimarisinin yansımalarından
biri olarak günümüz tarzıyla harmanlanıp
yapılan köşkte, BELTUR Kafe hizmet
veriyor.
Ördeklerin olduğu gölet ve erik ağacı
manzarasına karşı kahvenizi yudumlayıp,
BELTUR Kafe’nin lezzetli, altın çörekli,
beş peynirli sandviçini ve cookie’nizi
yiyebilirsiniz.

17. YÜZYILDAN İLHAM ALAN ÜÇ AYRI KÖŞK

Su Köşkü'nden, Küçük Çamlıca Tepesi’ne
doğru çıktığınızda ziyaretçileri, Küçük Çamlıca
Köşkleri olarak bilinen ancak, ayrı üç köşk olan
Cihannüma, Topkapı ve Sofa Köşkleri karşılıyor.
Cihannüma Köşkü 17. yüzyıl, Topkapı Köşkü
ise 18. yüzyıl mimari özelliklerine sahipken;
Sofa Köşkü, günümüz mimarisine daha yakın.
Köşkler, tarihi bir koru üzerinde bulunsa da
inşası 1998-1999 yıllarında başladı.

BELTUR’UN YARATICI KÖŞK MENÜLERİ

Bu köşkler, sahip olduğu manzaranın yanı
sıra menülerindeki lezzetlerle de vatandaşın
ziyaret sebebi oluyor. BELTUR mutfağından
çıkan kefirli lahana çorbası, sebzeli Anadolu
erişte, etli karalahana dolması, saray mantısı
gibi lezzetlerin hepsi uygun fiyatlarla sofralarda
yerini alıyor.

NASIL GİDİLİR?
M5 ÜsküdarÇekmeköy Metro
Hattı’ndaki Kısıklı
Durağı kullanılarak
Koru’ya ve doğal
olarak Koru
içerisindeki
köşklere gidilebilir.
Çamlıca İlkokulu
İETT Durağı
kullanılarak da alana
ulaşılabiliyor.

Korudaki
ağaçlar
hakkında
bilgiler
bu panoda.

Sara Kocman (Turist) “FİYATLARI ÇOK UYGUN”
Ercan Civandağ
(Devlet Memuru)
“BELTUR’un Küçük
Çamlıca’daki köşklerine
senelerdir geliyorum.
Tercih sebeplerim ise
ortamın sakinliği ve
uygun fiyatlar. Eşim daha çok
tahinli piyazı seviyor. Benim
de menülerinde Osmanlı’dan
gelen tatlara sahip çıkılması
hoşumu gidiyor. Bir eleştirim
var; o da çay fiyatları. Biraz
daha ucuz olabilir.”
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“Yakın bir arkadaş gurubu ile Slovenya’dan İstanbul’a geldik.
İnternetten, Küçük Çamlıca Korusu’nu gördük. Buraya (Topkapı Köşkü)
uğradık. Fiyatlar, dışarıya göre çok sürpriz bir şekilde ucuz. Özellikle,
'limonlu cheescake’in tadını çok sevdik.”
Su Köşkü’nde yer alan BELTUR Kafe.
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İSTANBUL'DA RAMAZAN

MEYDANLARDA RAMAZAN COŞKUSU

Ramazan etkinlikleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikapı, Maltepe ve Eyüpsultan Meydanlarında etkinlik
alanları kuruldu. İstanbullular 7’den 77’ye konserler, orta oyunları ve atölye etkinlikleriyle Ramazan coşkusunu doya doya yaşadı.
Yazı: Cem Türkel
Fotoğraf: Osman Yılmaz – Volkan Aksu

Y

aşadığımız pandemi
sonrasında İstanbul’da
Ramazan bu yıl dolu
dolu geçti. Kurulan
alanlarda düzenlenen
etkinliklerde
İstanbullular iftar sonrası bir
araya gelme imkanı buldu.
Maltepe Meydanı
etkinlik alanına her
yaşta gelen konuklar
geleneksel yiyecek
standlarından
alışveriş imkanı
buldular.

Vatandaşların meydanlarda
sahaflar için kurulan
standlara ilgisi yoğun oldu.

Geleneksel
Aşık ile Maşuk
gösterisi de
yoğun ilgi
gören
aktivitelerden
biriydi.
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Boyama
atölyelerinde
çocuklar
İstanbul’un tarihi
güzelliklerini
rengarenk
boyama fırsatı
buldu.
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Zeybek oyunlarına misafirler de
tempo tutarak eşlik etti.
Çocuklar için
sahnelenen
gösterileri
ebeveynleri de
meraklı gözlerle
izledi.

Uzun uzun
zaman geçiren
İstanbulluların
açlıklarını
bastırmaları için
atıştırmalık
standları da
unutulmadı.

Konserler İstanbulluların kulaklarının pasını aldı.
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CAMİLERİMİZ IŞIL IŞIL

İstanbul’un görkemli tarihi yapılarını aydınlatmaya devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Ramazan ayında camilerimizi İstanbul’a yakışır şekilde aydınlattı.

İSTANBUL’UN TARİHİ YAPILARINDAKİ AYDINLATMA ÇALIŞMASINDA YAKLAŞIK
7 BİN 100 ADET, 3 BİN KELVİN RENK SICAKLIĞINDA ARMATÜR KULLANILDI
ve Külliye Bahçesi’ne kadar kentin merkezinde
bulunan tarihi camilerimizle birlikte Silivri’den
Kartal’a kadar bazı camilerimizde aydınlatma
yapıldı. İstanbul’un tarihi yapılarındaki
aydınlatma çalışması kapsamında yaklaşık 7
bin 100 adet, 3 bin Kelvin (K) renk sıcaklığında
armatür kullanıldı. Çalışma hakkında bilgi

Yazı: Funda Keleş Fotoğraflar: İBB Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü arşivi

Süleymaniye Camii

veren İBB iştiraki İstanbul Enerji AŞ Genel
Müdürü Yüksel Yalçın, hem tasarruflu hem de
akıllı aydınlatma sistemleri kullanıldığını ve bu
sayede görkemli bu yapıların gece görselliğinin
yanı sıra turizm değerinin de artırıldığını
söyledi. Yüksel Yalçın, “Sadece Edirnekapı’daki
Mihrimah Sultan Camii’nin aydınlatma
elemanları, yaklaşık 230 adet ve 3 bin Kelvin
renk sıcaklığında armatür kullanılarak
yapılmıştır. Aydınlatma elemanlarının tamamı
tasarruflu ve akıllı aydınlatma elamanları
kullanılarak gerçekleşmiştir. İstanbul Enerji
olarak bunun hem uygulamalarını hem de
bakımlarını yapıyoruz” dedi.
Yalçın, “Bu cami gibi Kılıç Ali Paşa Camii,
Nuruosmaniye Camii, Büyükçekmece’deki
tarihi Mimar Sinan Köprüsü gibi çok sayıda
tarihi eserin aydınlatmalarını yaparak; gece
görselliğini ve turizm değerlerini artırmaya
çalışıyoruz. Tabii İstanbul halkı, camileri
çok önemsiyor. Ramazanlarda özellikle cami
ziyaretleri de çok fazla artıyor bu manada.
İstanbulluları, görsel bir şölen kazandırdığımız
bu tarihi camileri her zaman görmeye davet
ediyoruz.”

Şakirin Camii

İÇ-DIŞ AYDINLATMA YAPILDI

N

isan ayında idrak ettiğimiz on bir
ayın sultanı Ramazan’da, İstanbul’daki
tarihi yapılar da İstanbul’a yakışır bir
şekilde aydınlatıldı. Ramazan ayında
özellikle tarihi camileri sık sık ziyaret
eden İstanbulluların daha aydınlık
bir ortamda ziyaretlerini gerçekleştirmesi
amaçlandı. Çalışma ile bu görkemli yapıların
turistik anlamda da görsel bir şölen sunması
sağlandı.
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Hz. Halit Camii

Tarihi camilerimizi ve yapıları, İstanbul’a
yakışır bir şekilde aydınlatmaya devam eden
İBB, özellikle Ramazan ayında daha çok ziyaret
edilen camilerimizde iç-dış aydınlatma yaptı.
Tasarruflu ve akıllı aydınlatma sistemleriyle
yapılan uygulama, İstanbullular tarafından da
oldukça beğenildi.

TASARRUFLU VE AKILLI AYDINLATMA

Edirnekapı’daki Mihrimah Sultan Camii’nden
Nuruosmaniye Camii’ne, Beyazıt Yangın
Kulesi’nden Fatih Yavuz Sultan Selim Camii

Büyük Çamlıca Camii

Edirnekapı Mihrimah Sultan Cami
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SAHİPLEN
İSTANBUL

SemtPati uygulaması
üzerinden ailenin
yeni üyesini buluyorsunuz.

BENEK

BADİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevlerinde bulunan
köpeklerin, ömürlük yuvalarına kavuşmaları için sahiplendirme hamlesi başlattı.
Yazı: Ali Faruk İmre Fotoğraflar: Soydaner Gündoğdu - Ahmet Can Zaim - Veysel Kaymak

İ

BB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Koç Holding Yönetim
Kurulu Üyesi İpek Kıraç öncülüğünde başlayan SemtPati
uygulamasında dört ayaklı can dostlarımızın yuvalarına
kavuşması hedefleniyor. Stüdyo ortamında çekilen
fotoğraflarla, İstanbulluların digital platform Semtpati
üzerinden İBB bakımevlerindeki patili dostları görmeleri
sağlanıyor.

DORE

KAJU

AİLENİN YENİ ÜYESİNİ BUL

Hayvanseverler, SemtPati uygulaması üzerinden İBB hayvan
bakımevlerinde bakılan, tasma ve temel yürüyüş eğitimi alan
patili dostlarımızı sahiplenebiliyor. Beraber yaşayacağınız
ailenizin yeni üyesine kavuşmak için sistemin içine nasıl dahil
olabileceğinize gelin beraber bakalım.

İLK GÖRÜŞTE AŞK BU UYGULAMADA

Bütün süreç için önce, İBB ve KoçSistem’in birlikte
geliştirdiği SemtPati uygulamasını telefonunuza indirmeniz
gerekiyor. Üyelik işlemlerinin ardından, “Sahiplen” butonuna
tıklayarak, karşınıza İBB’ye bağlı hayvan bakımevlerinde
yaşayan patili dostlar çıkıyor. Bu dostlarımıza ait bilgileri,
fotoğrafların üstüne tıklayarak öğrenebiliyorsunuz. Ardından
ilk görüşte aşk yaşadığınız patili dostumuzu kaldığı yerde
ziyaret edip onunla tanışıyorsunuz.
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SemtPati uygulaması
üzerinden ailenin
yeni üyesini buluyorsunuz.

İBB EKİPLERİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Yüzlerce patili dostu ailelerle buluşturan SemtPati uygulamasına kentlinin ilgisi yoğun. Uygulama üzerinden
başlatılan kampanyanın ilk bir haftasında yüzlerce başvuru alındı. Projeyle 2023’e kadar 1000’e yakın patili dostumuzun
sahiplenilmesi hedefleniyor. İstanbul Bülteni ekibi olarak, “Sahiplen İstanbul” seferberliğinin paydaşları ile konuştuk.

Sahiplenmek istediğiniz köpek ile; İBB’nin
Kısırkaya, Tepeören , Gümüşdere ya da
Kemerbugraz’daki hayvan bakımevlerinde
tanışıyorsunuz. Bu tanışma sürecinde İBB
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü uzmanları
ve İstanbul Gönüllüleri ekipleri sizlere eşlik
ediyor. Bu süreçte patili dostlar ile vakit
geçirirken; aynı zamanda hayvan bakımı
hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz.

Sibel Tümer
EMEKLI
“LİMON BENİM SPOR KOÇUM”
“Zaten üç kedim vardı.
SemtPati üzerinden ilk
köpeğimi sahiplendim.
Köpeğimin adını Limon
koymuşlar. Ben de
değiştirmedim. Hayatımda
yaptığım en iyi şey oldu
sanırım. Limon, benim
spor koçum oldu. Her
sabah ve akşam 20’şer
dakika yürüyoruz. SemtPati
uygulaması çok önemli bir
proje. Hatta, bir AVM’de
köpek satın almaya çalışan
bir ailenin fikrini değiştirdim.
SemtPati uygulamasını
anlattım. Umarım ikna
etmişimdir.”

AKTİF DENETİM

Uygulama üzerinden bir köpeğe
onlarca talip çıkabiliyor. Doğru ailenin
bulunmasında İstanbul Gönülleri
ekipleri önemli bir rol oynuyor. İstanbul
Gönüllüleri ekibi, direkt talip olanlarla
iletişime geçiyor. Sahiplenmek isteyen kişi
ile tanışıp, yaşadığı yeri yerinde
ziyaret ediyorlar ya da video ve fotoğraf
üzerinden bilgi sahibi olunuyor. Uygun
kriterleri karşılayanlar, bakımevinde
yaşayan köpek ile tanışmaya geliyor.
Ancak, kontrol süreci köpek
sahiplenildikten sonra da devam ediyor.
Köpeğin durumu hakkında bilgi alınıyor.
Hatta İstanbul Gönüllüleri, başta İBB
iştirakleri olmak üzere köpeklerin güncel
durumu hakkında bilgiler alıyor.
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İstanbul Gönüllüleri, paslanmış kulübeleri bakımdan geçiriyor.
Siz de bu etkinliğe katılabilirsiniz.

Cumhur Kocabaylıoğlu, başka bir köpeğe talipken Tayyar ile tanışıyor ve sahipleniyor.

Tayyar, yeni evine gidiyor.

Pınar Satıoğlu
İSTANBUL
GÖNÜLLÜLERI
HAYVAN HAKLARI
KOMİSYONU ÜYESI

Gökçen Yücekaya
KÖPEK EĞITMENI

Ahmet Samancı
ARK İNŞAAT İDARI
İŞLER SORUMLUSU

“İBB TARAFINDAN
SAHİPLENDİRİLEN KÖPEKLERİN
AİLELERİ KALICI OLUYOR”
“Vatandaşın tepkisinden
çok memnunuz. Bize ulaşan
vatandaşların memnun
kaldıkları konular genelde
şunlar oluyor: Gösterdiğimiz
ilgi ve asla bir ücret
alınmaması. Bizler zaten
‘Satın alma, sahiplen’
dediğimiz için bu projeyi
başlattık. Bir başka ilginin
nedeni de İBB’ye duyulan
güven. İBB ekipleri tarafından
sahiplendirilen köpeklerin
aileleri kalıcı oluyor.”

“SAHİPLENMEK, UZUN BİR YOL
ARKADAŞLIĞI”
“Sertifikalı, köpek
eğitmeniyim. New York’ta
eğitim aldım ve dört
sene orada bu işi yaptım.
Sahiplenmek isteyen aileler
ya da firmalar ile köpekler
arasında bir köprü görevi
görüyoruz. Köpek sahiplenmek
isteyenler bunun uzun bir
yol arkadaşlığı olduğunu
bilmeli. İnsanların iyi ve kötü
günü olduğu gibi hayvanların
da aynı süreci var. Hem
şirketlere hem de ailelere bu
konuda eğitimler veriyoruz.”

“ŞİRKETLERİN BU KONUDA
ÖNCÜ OLMASI GEREKİR”
“SemtPati üzerinden köpek
sahiplenen Koç Grubu
şirketlerinden birinde
çalışıyorum. Ekip olarak seçtik
Oreo’yu. Burada tanıştık ve
çok çabuk uyum sağladı bize;
biz de ona. Şirketlerin hayvan
sahiplenmesi konusunda aktif
olması çok önemli
diye düşünüyorum. Diğer
şirketlerin de SemtPati’ye
destek olması gerekir.
Bizim ofiste herkes aralarda
bahçeye çakıp köpeklerle
oynuyor.”
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DOĞA

Ak Kuyruksallayan

Atmaca

Büyük Orman Kartalı

KUŞLAR HAKKINDA

GÖÇMEN
İ
KUŞLAR

Yılan Kartalı

İSTANBUL’DA

Göçmen kuşların göç güzergahlarının başında gelen
İstanbul, Kuş Göçü Gözlem Etkinliği’ne ev sahipliği yaptı.
Etkinlikte başta çocuklar olmak üzere tüm misafirlerin
mutluluğu ve heyecanı görülmeye değerdi.
Yazı: Özgür Turan Fotoğraf: Onur Geldi

BB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
Başkanlığı, ‘Yaban İstanbul’ faaliyetleri
kapsamında; yaban hayata, kentte insanlar
dışında da hayat süren canlılar olduğuna
dikkat çekmek amacıyla nisan ayında kuş
gözlemi etkinlikleri başlattı. 3 Nisan’da
Atatürk Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen
etkinliğe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da
katıldı. Daha sonra Büyük Çamlıca Korusu’ndaki
kuş gözlemi etkinliği ile de kentin iki yakasında
yaşayanlara görsel ziyafet sunuldu.

HEM GÖZLEM HEM EĞİTİM

Hacıosman’daki Atatürk Kent Ormanı’nda
yapılan çalışmalara 7’den 70’e herkes katıldı.
Seyir teraslarının da yer aldığı kuş gözlem
etkinliklerinde, uzman eğitmenler tarafından
katılanlara gözlem teknikleri aktarıldı.
Teknikleri öğrenen izleyiciler, gerek sahada
gerekse de Feneryolu Kuş Gözlem Evi’nde
göç eden kuşları izledi. ‘Ebabil, su tavuğu,
yılan kartalı, büyük orman kartalı, atmaca, saz
delicesi, delice doğan, ak kuyruksallayan,
ibibik, küçük batağan, kara çaylak,
alaca ağaçkakan ve leylek’ etkinliğin
misafirlerindendi. Etkinlik kapsamında
çocuklara yaban hayatı eğitimi verilirken;
‘doğada duvarsız eğitim, doğa dedektifi, kuş
çizimi, meraklı karga’ gibi atölye çalışmaları
yapıldı. Yaralı hayvanların tedavisinin de
anlatıldığı çalışmalarda çocukların heyecanı ve
mutluluğu görülmeye değerdi.

KUŞLARIN SESİNİ DUYDUNUZ MU?

İBB Yayınları, kentteki kuşların tarihine
tanıklık eden ‘İstanbul’un Kuşları’ kitabını
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okurlarla buluşturuyor. Süreyya İsfendiyaroğlu,
Ahmet Karataş, Zeynel Arslangündoğdu ve
Ömral Ünsal Özkoç tarafından hazırlanan
‘İstanbul’un Kuşları’ günümüze kadar
kaynaklara ve bilimsel veri tabanlarına geçmiş
397 kuş türünü tüm detaylarıyla anlatıyor.
Okuyucuların kitapta kuş seslerini de
dinleyebilmeleri için metinlerde karekodlar
bulunuyor. Kitap, İstanbul Kitapçısı
şubelerinden ve istanbulkitapcisi.com
internet sitesinden temin edilebiliyor.

Etkinlik kapsamında çocuklara yaban hayatı eğitimi
verilirken; ‘doğada duvarsız eğitim, doğa dedektifi,
kuş çizimi, meraklı karga’ gibi atölye çalışmaları yapıldı.

Bahar mevsimleri, hemen
peşlerinden gelen kış ve
yazın habercisi olmakla
beraber hayatımızda
birçok değişimin de
göstergesi. Göçmen
kuşlar da hava
değişimiyle birlikte
kendilerine yeni yuva
aramak için harekete
geçer. Asya-AfrikaAvrupa güzergahı ağırlıklı
olmak üzere süzülerek
göç eden kuşlar için
ülkemiz büyük bir öneme
sahip. 483 kuş türüne
rastlanan Türkiye’de, bu
kuşların 352’si ise
İstanbul’dan geçiyor.
İlkbaharda üreme ve
beslenme için Avrupa’ya
göç eden kuşlar,
sonbaharda da yavruları
ile birlikte Afrika’ya
yolculuğa çıkar. Göçmen
kuşlar genellikle
süzülerek uçmayı tercih
ettiklerinden, termallere
sahip Türkiye gibi kara
parçaları bu görsel
ziyafete ev sahipliği
yapıyor. Ebabil, şahin,
doğan, atmaca, akbaba,
leylek, kuğu, flamingo
gibi onlarca kuş çeşidi,
İstanbul Boğazı
üzerinden göç ederken
ailelerine İstanbul’da yeni
üyeler de katıyor. Üreme
alanlarına ulaşıp,
yavrularını büyüten
türlerin birçoğu
sonbaharda aynı rota
üzerinden kışlama
alanlarına döner.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM

BEYLİKDÜZÜ GÜRPINAR’DA
BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM

"HİÇBİR ÇOCUK, HİÇBİR
AİLE DEPREM KORKUSUYLA
YATAĞA GİRMESİN."

İBB iştiraki KİPTAŞ ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliği ile “KİPTAŞ Beylikdüzü Kırlangıç Evler” projesinin temeli atıldı. 450 milyon yatırım
bedeline sahip, 525 bağımsız birimden oluşan proje, riskli yapı statüsünde tek etapta Türkiye’de yapılan en büyük kentsel dönüşüm projesi.
Yazı: Şengül Gülbahçe

BÜYÜK VE ZORLU DÖNÜŞÜM

G

ürpınar’da yıllardır deprem
korkusuyla riskli binalarda yaşayan
vatandaşların beklediği kentsel
dönüşüm nihayet başladı. İBB iştirak
şirketi KİPTAŞ ve Beylikdüzü
Belediyesi iş birliği ile KİPTAŞ
Beylikdüzü Kırlangıçevler Projesi’nin temeli
atıldı. 25 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu ile davetliler büyük projenin temelini
birlikte attılar. Gürpınar Siteler Bölgesi’ndeki
törene milletvekilleri Emine Gülizar Emecan,
Turan Aydoğan, Beylikdüzü Belediye Başkanı
Çalık, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli,
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin,
KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt ve hak sahibi
vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, deprem meselesinin
milli mesele olduğunu vurgulayarak, “Bu
bir dönüşüm meselesidir, can meselesidir,
hayat meselesidir. Şehrimizi dayanıklı hale
getireceğiz. ” dedi.
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Gürpınar Siteler Bölgesi’nde yıllardır
çözülemeyen kentsel dönüşüm sorununu çözüme
kavuşturan imza, 11 Kasım 2020’de atılmıştı.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un,
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tanıklığında
attığı imzaların ardından tüm bürokratik işlemler
tamamlandı. KİPTAŞ Beylikdüzü Kırlangıçevler
Projesi ile yıllarca depreme dayanaksız, riskli
evlerde oturmak zorunda kalan 260 dairenin
kentsel dönüşümü gerçekleştirilecek.

2016’DAN BERİ ÇÖZÜM ARANIYORDU

2016 yılında dönemin Beylikdüzü Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşüm
için çözüm arayışına girdi. İmamoğlu’nun İBB
Meclisinde bu konuyu ısrarla dile getirmesine
rağmen afet odaklı dönüşüm için uzlaşı bir türlü
sağlanamadı. Sorun uzun süre masada kaldı.
1 Ağustos 2018’de Beylikdüzü Belediyesi,
Gürpınar’da kentsel dönüşüm için ön hazırlıklara
başladı. Sahada tespit çalışmaları, anketler ve
analizler yapıldı. Hak sahipleri de süreçle ilgili
sürekli bilgilendirildi.

KURUMLARIN İŞ BİRLİĞİ SÜRECİ HIZLANDIRDI
"YERİNDE KENTSEL
DÖNÜŞÜM" PROJESİ
Gürpınar Mahallesi hak
sahipleri; güvenli, son
yönetmeliklere göre
yapılmış, sosyal alanları
olan, kapalı otoparklı yeni
evlerine sahip olacaklar.
Yeni proje 505 konut ve
20 ticari birim olmak üzere
toplam 525 bağımsız
birimden oluşacak. Üstelik
hak sahipleri; borçlanma
tutarını, evlerinde oturmaya
başladıktan sonra
36 ay, yüzde 0 faiz ile
KİPTAŞ’a ödeme
kolaylığına sahip
olacaklar.

İBB yönetiminin değişmesi ile Beylikdüzü
Belediyesi, Gürpınar’da kentsel dönüşümü
başlatmak için KİPTAŞ ile iletişime geçti.
Siteler Bölgesi’nde 7 blokta, 260 bağımsız
birimin yer aldığı ve yaklaşık bin kişinin
yaşadığı bölgede dönüşüm projesi, için İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şahitliğinde,
11 Kasım 2020’de Beylikdüzü Belediyesi
ve KİPTAŞ arasında kentsel dönüşüm
protokolü imzalandı.
Mahalle sakinlerini yıllardır yaşadıkları
bölgeden uzaklaştırmadan ‘yerinde’
kalmalarını sağlayacak, yaratılacak değere
paydaş edecek proje için çalışmalar
tamamlandı. Beylikdüzü Belediyesi ve
KİPTAŞ iş birliği ile çözüm ofisi açıldı, hak
sahipleri ile görüşmelere başlandı.
Hak sahipleri ile yapılan bilgilendirme
toplantılarında Beylikdüzü Belediye Başkanı
Çalık, dönüşümü başlatmakta kararlı
olduklarını, belediye olarak hak sahiplerinin
tüm haklarını koruyan bu süreçte olası bir
deprem yaşanmadan hızlı hareket edilmesini
istedi. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt

ise daha önce açıklanan ortalama 75 bin
lira borçlanma tutarının, yapım ihalesinde
öngörülenden daha iyi bir teklif geldiği için 55
bin liraya indirildiğini açıkladı.

DÖNEMİN EN UYGUN ŞARTLARI SUNULDU

Uzlaşma görüşmelerinde vatandaşların
önceliğinin can güvenliği olması gerektiğine
dikkat çeken Beylikdüzü Belediyesi ve
KİPTAŞ yetkilileri, karşılıklı güven ve
sağduyu ortamını sağladı. 20 Mayıs 2021
itibarıyla resmi sözleşmeler imzalanmaya
başlandı. Hak sahiplerine dönemin en uygun
şartları sunularak sürecin hızlandırılmasına
çalışıldı.

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Beylikdüzü
Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık,
KİPTAŞ Genel Müdürü Ali
Kurt ve hak sahiplerinin
katıldığı törenle projenin
temeli atıldı.

PROJE BÖLGEYE DEĞER KATACAK

Beylikdüzü Belediyesi ve KİPTAŞ’ın açık
ve şeffaf süreç yönetimi ile 2021 yılının son
günlerinde hak sahiplerinin ‘üçte ikisiyle’
çoğunluk sağlandı. Bu süreçte riskli yapı
ilan edilen tüm binaların tahliye işlemleri ve
yıkımları tamamlandı.
25 Mart'ta temeli atılan projenin 24 ay sonra
tamamlanması planlanıyor.
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SPOR

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA
İBB DAMGASI
Macaristan’ın başkenti
Budapeşte’de,
23 Mart-3 Nisan tarihleri
arasında Avrupa Güreş
Şampiyonası düzenlendi.
Milli sporcularımız,
turnuvada 7 altın, 3
gümüş ve 7 bronz olmak
üzere toplam 17 madalya
kazandı. Madalya alan
güreşçilerin 5’i İstanbul
Büyükşehir Belediyesi
Spor Kulübü (İBBSK)
sporcusu…
Yazı: Ahmet Olcay Ergin

(Soldan sağa)
Ahmet Uyar, Yunus Emre Başar,
Kerem Kamal, Burhan Akbudak, Osman Göçen.

İ
İBBSK Başkanı Fatih Keleş,
Cenk İldem İBBSK
Grekoromen Güreş Antrenörü,
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi Spor
Kulübü (İBBSK) güreşçileri, Macaristan’da
düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda
ülkemizi bir kez daha gururlandırdı.
Şampiyonada; Kerem Kamal altın madalya
alırken, ikinci olan Yunus Emre Başar
gümüş madalya; Ahmet Uyar, Burhan Akbudak
ve Osman Göçen de üçüncü olarak bronz
madalya kazandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa
Şampiyonası’nda derece yapan İBBSK
güreşçilerini Saraçhane’deki makam odasında
ağırladı. Elinden geldiğince şampiyonadaki
müsabakaları takip etmeye çalıştığını
vurgulayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “En
fazla madalyanın kazanılması da değerliydi.
Hem sporcularımızı hem kıymetli hocalarımızı
hem başkanımızı tebrik ediyoruz. Tabii,
sadece belediyemizi, kulübü değil; bütün
güreşçilerimizi de tebrik ediyoruz. Diğer
arkadaşlarınıza da selamlarımızı iletmenizi
isteriz elbette. İnşallah nice başarılara diye
dilekte bulunayım” dedi.

“BÜTÜN BRANŞLARI GÜÇLENDİRMEMİZ LAZIM”

Olimpiyat şehri olma amacı taşıdıklarını
bir kez daha hatırlatan İmamoğlu, “Bu
şehrin, olimpiyat kazanması için önce bütün
branşlarda güreş gibi başarı elde etmemiz
lazım. Tek başına güreş veya birkaç branş,
olimpiyat ülkesi, olimpiyat şehri olmamıza
yetmiyor. Bütün branşları güçlendirmemiz
lazım. Ama güreşte de İBB olarak iyi bir
altyapı olduğunu, daha da güçlendirerek
bütün Türkiye’ye ispat etmemiz gerekir.
Zaten güzel bir geçmişi var ama onu daha da
ileriye taşımak, daha da güçlü hale getirmek
lazım diye düşünüyorum. Tabii güreş
gururumuz, bizim en büyük lokomotifimiz.
Zaten ata sporu olmasına dönük yakışanı
yapıyoruz diye de düşünüyorum. Bu
bağlamda hepinizi yürekten tebrik
ediyorum, kutluyorum. Hem kulübümüz
hem belediyemiz sizin bu başarınızın
yanında olacaktır. Bundan yana hiç şüpheniz
olmasın. Nice nice başarılar dilerim inşallah”
ifadelerini kullandı.

“MİLLİ TAKIM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR İŞ”

Sporculara destek için Macaristan’a gittiğini
açıklayan İBBSK Başkanı Fatih Keleş, “Türk
Milli Takımı için de çok değerli bir iş çıktı.
Bugüne kadar 2018 yılında en fazla madalyayı
almışlar; 16 madalya. Bu şampiyonada, 17
madalyayla bir rekor da kırılmış oldu. Kadınlar
4 madalya kazandı. Serbestte 6 madalya
kazanıldı. Grekoromende de 7 madalya
kazandık. Bizim kulüp sporcularımız da 4’ü
grekoromende, 1’i de serbest olmak üzere 5
madalya kazandırdılar ülkemize” şeklinde
konuştu. Başkent Budapeşte’de gerçekleştirilen
şampiyonanın son gününde Milli Güreşçi
Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kilo finalinde
Bulgar Edmond Armen Nazaryan’ı 5-0 yenerek
altın madalyanın sahibi oldu.

SIRADA DÜNYA ŞAMPİYONASI VAR

Son dört Avrupa Şampiyonası’nda da madalya
alma başarısı gösterdiğine işaret eden
Kamal, “Çok şükür bu sefer şampiyonluk
nasip oldu. Büyüklerde ilk altın madalyam.

TÜRKİYE, AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONALARI TARİHİNDE
İLK KEZ 17 MADALYA İLE KENDİ REKORUNU KIRARKEN;
BU MADALYALARIN 5'İ İBBSK SPORCULARINDAN GELDİ
Umarım bu başlangıç olur. Örnek bir
sporcu olmak istiyorum. Sırada Dünya
Şampiyonası 2024 Paris Olimpiyatları var.
2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmıştım.
Yeni federasyonumuz ve hocalarımızla
inşallah yeni bir sayfa olur. Benim burada
olmamı sağlayan Süleyman Güngör hocamın
ellerinden öpüyorum. Buradan söz veriyorum,
dünya şampiyonu olabilmek için elimden
geleni yapacağım ve madalyayı ülkeme
kazandıracağım” dedi. Türkiye, Avrupa Güreş
Şampiyonaları tarihinde ilk kez 17 madalya ile
kendi rekorunu kırarken; bu madalyaların 5
tanesi İBBSK sporcularından geldi. Madalya
sayısında rekor kıran Milli Takımımızda, kulüp
antrenörlerimizden Cenk İldem (Grekoromen
Takım) ve Efraim Kahraman (Kadın Takımı)
görev yapıyor.
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HİZMET

OTİZMLİ VE DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR İÇİN AKRANLARIYLA
BİR ARADA OLMAK, İLETİŞİM VE SOSYALLEŞME DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ
Oktay Özten
İBB SOSYAL
HİZMETLER
DAİRESİ BAŞKANI

HER ÇOCUK ÖZELDİR
Özel gereksinimli çocuklarımızın mutlu, üretken ve bağımsız olabilmeleri için uzman eğitimcilerimizle
gönülden destek sunuyoruz. Görüşlerini aldığımız “Otizmli ve Down Sendromlu” çocuklarımızın aileleri;
İBB’nin eşitlik, adalet ve hak temelli eğitim, spor ve sosyal hizmetlerinden çok memnun.
Yazı: Şengül Gülbahçe Fotoğraf: Vedat Tunçtan - Muharrem Şabançelebi

T

ürkiye’de özel gereksinimli bireylere
yaklaşım yıllarca merhamet gösterme
düzeyinde kaldı. Onları hayatın içinde
nadiren gördük… Türlü engellerle
yalnızlığa itiliyorlardı, hem onlar hem de
aileleri. Oysa güzel bir bebeklik, mutlu
bir çocukluk, iyi bir eğitim, sağlıklı bir yaşam
onların da hakkı.
Bu sayımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), eğitim kurumlarımızdan hizmet alan
down sendromlu Zeynep Berra ve Miraç ile
otizmli Ahmed konuğumuz oldu, anneleri ile
konuştuk.
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BİR GÜN DEĞİL HER GÜN FARKINDALIK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal
belediyecilik faaliyetlerini, hiçbir konuda
ayrım gözetmeden, tüm vatandaşlara
eşit hizmet sunan, katılımcı İstanbul
vizyonuyla yürütüyor. Bu kapsamda
İstanbul’da ikamet eden özel gereksinimli
bireyler ve ailelerine hizmet veren İBB
Engelliler Müdürlüğü (İSEM), Özel
Gereksinimli Bireyler Hizmet Merkezleri
(ÖZGEM) ve Kısa Mola Hizmet
Merkezleri ile özel gereksinimli bireyler
ve ailelerine destek olunuyor.

Çağımızın en modern
eğitim ve rehabilitasyon
uygulamalarını İBB Özel
Gereksinimli Bireyler
Hizmet Merkezleri
(ÖZGEM) çatısı altında
topladık. İstanbul
geneline yayılan
23 merkez, 1 Kısa Mola,
7 irtibat bürosu ve
2 kampımızda
aklın ve bilimin
ışığında modern eğitim
ve rehabilitasyon
programları düzenliyor,
sosyal desteklerle özel
gereksinimli bireylerimizin
fiziksel, sosyal ve bilişsel
yeterliliklerini artırıyoruz.
Sosyal farkındalık
çalışmalarımızla
birey ile toplum
arasındaki mesafeleri
kaldırıyor, engelleri
İstanbul’da hep birlikte
aşıyoruz.

21 Mart Dünya Down Sendromlular
Farkındalık Günü Etkinliği'nde
İBB Bayrampaşa Spor Tesisi.

Otizm Farkındalık Günü
Etkinliği sırasında Kartal
Hasan Doğan Spor
Kompleksi.

KÜÇÜK ÖĞRENCİLERİMİZ
Gülbahar Arıkan
“MİRAÇ’IN
BAŞARAMAYACAĞI
HİÇBİR ŞEY YOK”
Miraç doğduğu gün, down sendromlu olduğunu öğrendik. Ne
yapabilirim diye düşünmeye başladım ve işe koyuldum...
Miraç, şimdi 6 yaşında. Yalan yok, çok meşakkatli ama
bir o kadar da şükür sebebi. Ben, ondan önce ne kadar az
şükrediyormuşum onu öğrendim. İlk iki yılı maalesef çok zorlu,
ağrılı ve sancılıydı. 17 kez ameliyat oldu. Hâlâ sıkıntılarımız
devam ediyor. Miraç çok tatlı, eğlenceli, şeker bir çocuk.
Akademik olarak da çok başarılı, mükemmel bir öğrenci.
Nezaketi, teşekkürü, izin almayı, tamam demeyi biliyor. Neyi ne
kadar verirsem üzerine koyarak ilerliyor.
Bir adım geriden geliyor, ama yapamayacağı, başaramayacağı
hiçbir şey yok. Yeter ki yol gösterilsin, sabır gösterilsin. Tıpkı
diğer çocuklar gibi her günü, her kelimesi çok güzel, her
hareketi çok özel. ÖZGEM’den her çocuk faydalanabilmeli. Bu
kurumdan faydalanmak bir ayrıcalık. Özel kurumlarda eğitim
ücreti çok yüksek, yerleri uzak, ulaşılabilmesi mümkün değil.
Tabi ki biz normal gelişim gösteren çocuklardan çok geride
başladık hayata. Sağlık, tek duamız. Bu yolda bize arkadaşlık
eden herkese teşekkürü borç biliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki
yollarımız kesişti...

Neslihan Aydıner
“ZEYNEP BERRA,
OKULUNU
ÇOK SEVİYOR”
Zeynep, benim ilk ve tek çocuğum. Down sendromlu olduğunu,
doğumundan sonra öğrendik. Kordon bağından enfeksiyon
kapmıştı, yoğun bakımdaydı; 15. gün öğrendik. Önce ne
yapacağımı bilemedim, çaresiz hissettim… Sonra ailem
sayesinde toparlanmaya çalıştım, çabuk atlattım…
Zeynep Berra ile günlerimiz çok hareketli geçiyor. Yoğun bir
ders programı var. Özel dersler, Büyükşehir Belediyesinin vermiş
olduğu ücretsiz eğitimler ve Pendik Belediyesinin ücretsiz
eğitimlerine katılıyoruz. Zeynep, okulunu, öğretmenlerini çok
seviyor. Saatini bildiği için hemen çantasını, montunu alıyor,
okula gidelim diyor. Çok şükür öğretmenlerimizin desteğiyle,
Allah’ın da izniyle kendini idame ettirebiliyor. ÖZGEM’deki
öğretmenlerimiz ders metotlarıyla; kaşık-çatal tutmaktan yemek
yemeye, kendi tabağına yemek koyma becerilerine kadar birçok
şeyi öğrettiler. Şu anda kalemini de çok güzel şekilde tutuyor
çok şükür. Seneye de inşallah anaokuluna başlayacak.
Zeynep iki buçuk yaşındayken başladık İBB’nin eğitimlerine.
Rehabilitasyondan daha fazla fayda gördük. Öğretmenlerimizden
çok memnunuz, onlar sadece çocuklarımızı değil bizi de eğittiler.
Çok teşekkür ediyorum.

Hatice Sümeyra Deveci
“SEVGİ, EĞİTİM VE SABIR
HER ZORLUĞU YENER”
İki çocuk annesiyim. Ahmed’in durumunu 3 yaşındayken fark etmeye
başlamıştım. Dönen nesnelere olan ilgisi, seslenildiğinde cevap vermemesi,
göz teması kurmaması gibi sebeplerle. Ahmed yapamaması gereken zor şeyleri
yapabiliyor, yapabilmesi gereken basit şeyleri ise yapamıyordu. Bu durum, tanı
konmasını geciktirdi. İlkokula başlamadan önce ona ‘Atipik otizm (hafif seyreden
otizm)’ tanısı kondu. İlkokul ile birlikte rehabilitasyon merkezi eğitimlerimiz de
başlamış oldu. Bu dönem rahat geçti diyebilirim. Çünkü, Ahmed zaten 5 yaşında iken
okumayı kendi kendine öğrenmişti. Bizim esas eksikliğimiz iletişim ve sosyal hayat
üzerine idi. Şu anda 5. sınıfta, kaynaştırma öğrencisi. Hocalarımız ve arkadaşları çok
güzel bir şekilde ilgilenip iletişim kuruyorlar. Aldığı eğitimler ve ablası sayesinde
iletişim yeteneklerini geliştiriyor.
Okullarda çocuklara ve velilere farkındalık eğitimleri verilmeli. Çünkü sınıfında özel
bir çocuk olduğu için çocuğunun sınıfını değiştiren, önyargılı yaklaşan veliler var. Bu
çocuklar hayatın bir parçası. Unutulmamalı ki özel çocukları olan aileler olarak zaten
birçok zorlukla mücadele ediyoruz. Günlük hayatımızda bize yardımcı olunmalı...
ÖZGEM gibi çocuklarla birlikte velilerin de yararlanabileceği bölümleri bulunan
kurumların sayısı artırılmalı. Çocuklarımız eğitimde iken biz de pilates, takı tasarımı
gibi faaliyetlerle zaman geçirebiliyoruz. Özel çocuklar eğitimle ve aileleri de sosyal
anlamda desteklenirse zorluklarla daha kolay mücadele edebilir, daha mutlu bir
toplum olabiliriz. Sevgi, eğitim ve sabır her zorluğu yener…
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ULAŞIM

TRAFİK TIKANIKLIĞININ
AZALTILMASI TEMASI:
İstanbul’da trafik
tıkanıklığının azaltılması
amacıyla özel otomobil
bağımlılığı ve kullanımının
azaltılmasına, talep ve
hareketlilik yönetimine,
otoparklarla ilgili
düzenlemelere ve yük
taşımacılığı konularına
yönelik çözümler geliştiren
projeler içeriyor.
Bu projeler:
• Otopark Düzenlemelerinin
Bütüncül Bir Yaklaşımla
Ele Alınması
• Mahalle Sakinlerinin
Otopark İzni Planı
• Otomatik (Otopark)
Ödeme Sistemlerinin
Uygulanması
• Otopark Yatırımlarının
Yeniden Organizasyonu
• Kurumsal Hareketlilik
Yönetiminin Uygulanması
• İnşaat Malzemeleri
Konsolidasyon Merkezleri
(İKM)
• Mahalle Hareketlilik
Hizmet Merkezleri

YILDIZ PROJE:

HIZRAY
T
Kentin doğusundan
batısına uzanacak ve
kuzey-güney aksındaki
metro hatlarını
entegre edecek yıldız
proje ‘HIZRAY’ saatte
100 kilometre hıza
ulaşacak; İstanbul’un
üç havalimanını da
birbirine bağlayacak.
Yazı: Sümeyra Kırca
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ürkiye’de ilk kez yapılan “Sürdürülebilir
Kentsel Hareketlilik Planı” (SKHP)
kamuoyuyla paylaşıldı. Plana göre; Tarihi
Yarımada’ya araç girişini sınırlandırmak
gibi yöntemler mevcut. Dünyanın önde
gelen şehirlerinde olduğu gibi Tarihi
Yarımada’ya taksiler, turist otobüsleri, yük araçları
girmeye devam edecek; ancak, özel araçlardan
fazla ödeme alınması planlanıyor. Aynı zamanda
2040 yılında toplu ulaşımda raylı sistemlerin
payının yüzde 47’ye çıkması hedefleniyor. İBB’nin,
İklim Eylem Planı’nı da destekleyen SKHP’ye
göre; ulaşım kaynaklı karbon salınımını, 2040
yılında yüzde 60 azaltmak ve 2050 yılında ise
karbon nötr seviyesine ulaşmak planlanıyor.
İBB; Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nı,
Birleşik Krallık Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığı
(UK FCDO) işbirliğiyle ve Birleşmiş Milletler
İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat)
stratejik danışmanlığında yürüterek tamamladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışmalarına
2 yıl önce başladıkları Sürdürülebilir Kentsel
Hareketlilik Planı’nı kamuoyu ile paylaştı.
İmamoğlu, SKHP kapsamında HIZRAY
projesine işaret etti. Kentin kuzey-güney
aksındaki metro hatlarını, İstanbul’u doğudan
batıya kat edecek HIZRAY ile birleştireceklerini
vurgulayan İmamoğlu, “Saatte ortalama 100 km
hızla yolculukların gerçekleşeceği bu ekspres
hattımız, sadece İstanbul'u bir uçtan bir uca

HIZRAY Tuzla ile Beylikdüzü arasında
20 ilçeyi birbirne bağlayacak

bağlamayacak, aynı zamanda İstanbul'un üç
havalimanını da birbirine bağlayacak. İstanbul
trafiğini rahatlatacak bu proje, kesinlikle yıldız
projedir. Projenin fizibilitesi hazır, yaklaşık 6
milyar dolara mal olacak projenin ihale hazırlık
dokümanlarını da yıl sonuna kadar hazır
edeceğiz” dedi.

anlattı: “Bugün, yaklaşık 16 milyon civarında
olan nüfusumuzla 30,3 milyon yolculuk
yaparken, 2040 yılında nüfusumuz 18,8 milyona,
yolculukların sayısı 38 milyon adede ulaşacak.
Bugün ulaşım sistemimiz içindeki dağılım
yüzde 24 raylı sistem, yüzde 42 otobüs, yüzde
10 Metrobüs, yüzde 22 minibüs, yüzde 2 deniz.
2040 yılındaki dağılımı ise, yüzde 47 raylı
sistem, yüzde 25 otobüs, yüzde 7 Metrobüs,
yüzde 17 minibüs ve yüzde 4 deniz olacak şekilde
planlıyoruz.”

birbirini destekleyen projeleri içeriyor.
Bu projeler:
• Düşük Salım Bölgeleri
• Metrobüsün Karbonsuzlaştırılması
• Toplu Taşıma Otobüs Filosunun
Karbonsuzlaştırılması
• Besleyici Bisiklet Güzergâhları
• Yaya Güzergâhları
• Trafik Sakinleştirme, Yayalar ve Bisikletliler için
Kavşak İyileştirmeleri
• Elektrikli Bisikletler ve Elektrikli Skuterler

İŞTE, SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL
HAREKETLİLİK PLANI

Kesintisiz Aktarma ve Entegrasyon Teması:
Toplu taşımaya geçişi teşvik etmek amacıyla
İstanbullulara erişilebilir, entegre, kapsayıcı,
güvenli ve konforlu bir toplu ulaşım sistemi
sunmaya katkıda bulunacak projeler içeriyor.
Bu projeler:
• Raylı Sistem Ağının Genişletilmesi (HIZRAY
dahil)
• İstanbulkart’ın Minibüsleri de Kapsayacak
Şekilde Genişletilmesi
• İstanbul Ağ Yönetimi Kontrol Merkezi (İAYKM)
• Otobüs Şeritleri
• Minibüslerin Besleyici Güzergâha
Dönüştürülmesi
• Deniz Ulaşımının Geliştirilmesi ve Filonun
Yenilenmesi
• Transfer Merkezleri Sistemlerinin Oluşturulması
ve Yaygınlaştırılması
• Gerçek Zamanlı Yolcu Bilgisi ve Açık Verinin
Genişletilmesi
• Otobüs Hizmetleri İyileştirme Programı
• Park Et Devam Et Alanları

SHKP, sürdürülebilir ulaşım türlerinin entegre
bir şekilde geliştirilmesi amacıyla hazırlandı.
Plan, İBB’nin 23 biriminden oluşan iç paydaşlar,
ilçe belediyeleri ve STK’lar dahil 110 dış paydaşla
birlikte yapıldı.
İBB’nin yakın dönemde hayata geçirmeyi
planladığı projeler, dünyadaki pek çok
metropolde uygulanan kentin merkezi
alanlarında otomobil kullanımı caydırıcı
uygulamalar. Aynı zamanda yaya yoğunluğunun
olduğu alanlarda trafik hızını azaltıcı, toplu
taşımada deniz ulaşımının payını artırmaya
yönelik, yürüme ve bisiklet gibi aktif ulaşım
türlerini teşvik eden uygulamalar.
SHKP kapsamında İBB aşağıdaki projeleri
hayata geçirmeyi planlıyor:
Düşük Karbona Geçiş Teması: İstanbul ulaşım
sisteminin çevre dostu hale gelmesi ve iklim
krizi karşısında ulaşımdan kaynaklanan sera
gazı (GHG) salımlarının azaltılmasına yönelik

ÇEVRECİ BİR VİZYON İLE HAZIRLANDI

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı,
İBB’nin geçen yıl ‘Yeşil Çözüm’ başlığı ile
açıkladığı ‘İklim Eylem Planı’ kapsamındaki
‘Düşük Karbona Geçiş’ temasını ve karbon nötr
hedefini esas alıyor. SKHP kapsamında ulaşım
kaynaklı karbon salınımını, 2040 yılında yüzde
60 azaltmayı ve 2050 yılında ise karbon nötr
seviyelerine ulaşmayı hedefliyor.

2040’TA HEDEF RAYLI SİSTEMLERİ ARTIRMAK

SKHP hazırlıklarını 2040 yılı projeksiyonuna
göre yaptıklarını anlatan İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu toplu ulaşımdaki hedefleri şöyle

Ekrem
İmamoğlu
Türkiye'nin ilk
Sürdürülebilir
Kentsel
Hareketlilik
Planı'nı
kamuoyu ile
paylaştı.
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SEYRİ GÜZEL
KİTAPÇI

GÜNEŞ HER GÜN FARKLI RENKLERLE BATIYOR

İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi, yenilenen
yüzü ile kitapseverlerle buluştuğundan beri
şube sorumlusu olarak görev yapan ve kendisi
de bir Kadıköylü olan Munise Advan, merkeze
ilginin gün geçtikçe arttığını belirtiyor. Sadece
Kadıköylülerin değil, İstanbul’un her yerinden
pek çok kitapseverin, özellikle de vapur
yolcularının merkezde vakit geçirmekten
oldukça memnun olduğunu anlatıyor.
Advan sözlerine şöyle devam ediyor: “Burayı;
oturmak, kitap okumak, sohbet etmek yeni
kitapseverlerle tanışmak ve kaliteli zaman
geçirmek isteyen her kesimden, her yaş
grubundan insan ziyaret ediyor. Türkiye’nin
ya da Avrupa’nın değil dünyanın en güzel
lokasyonlarından biri. Her gün güneş farklı bir
seyirlik hale bürünüyor, her gün farklı renklerle
batıyor, pantone kataloğu gibi adeta. Ayrıca,
bizler martıların misafirleriyiz. Onlarla da
aramız çok iyi.”

Yazı / Fotoğraflar: Cem Türkel

çok insanın uğrak yeri. Okur kitlesi de çok
yüksek. Müşteri profili de bununla paralel.
İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi sadece
bir kitap kafe değil, bir kültür merkezi adeta.
Pandemi nedeniyle ülkece kapandığımız
dönemi saymazsak aslında en başından beri
hep etkinliklerle var olmuş. Yeni yüzüyle bunun
daha da çok üzerinde durulmuş. Okur-yazar
günleri, imza günleri, felsefe oturumları ve
konserler yapılıyor. Caz konserlerinde genelde
günbatımı saatleri tercih edilip, arka fona

Munise Advan
İSTANBUL KITAPÇISI
KADIKÖY ŞUBE
SORUMLUSU
“Bilgiye ulaşmak, asla
lüks olmaması gerekirken
maalesef zor bir dönemdeyiz.
Ben de bir okuyucu olarak
aynı durumdayım.”

SEMTİN ÇOK SESLİLİĞİNE UYGUN BİR KİTAPÇI

Kadıköy’ün çok kozmopolit bir kitlesi var. Her
eğitim seviyesinden ve çeşitli milletlerden pek

K

itap alma deneyimini İstanbullular
için seyirlik bir zevke dönüştüren
İstanbul Kitapçısı, kentin özellikle
bol manzaralı lokasyonlarındaki
mağazalarıyla kitapseverlerin
vazgeçemeyeceği merkezlere
dönüşmeye devam ediyor. Bu merkezlerin en
dikkat çekenlerinden biri de İstanbul Kitapçısı
Kadıköy Şubesi. Haftanın hemen her gününe
yayılan etkinlikleriyle de tüm İstanbulluları
yoğun tempolarından uzaklaştırarak nefes
almaya davet ediyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE TADİLATA GİRDİ

İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi, uzun
kapanmalar yaşadığımız 2020 yılı başlarında
büyük bir tadilata girdi. Başkan İmamoğlu’nun
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İstanbul'un uğrak noktalarından Kadıköy Vapur İskelesi'nde kahve eşliğinde kitap
okumanın keyfi bir başka. Şimdilerde yazarlarla sohbet etmek ya da düzenlenen
konserlere tempo tutmak da mümkün. Vapuru kaçırmak da mümkün pek tabii...
İşte karşınızda Kadıköy İstanbul Kitapçısı...
Temmuz 2020’de bizzat katıldığı Nutuk Kitabı
lansmanıyla yenilenen çehresini kitapseverlerle
buluşturdu. Yeni konsept ile İstanbul Kitapçısı
Kadıköy Şubesi, artık bir kültür merkezi de
oldu. Haftanın her gününe yayılan çeşitli
etkinlikleriyle her kesimden İstanbulluyu
kendisine çekmeye devam ediyor. Merkezin
eşsiz manzarası, Ayasofya minareleri arasında
batan güneşin gözleri kamaştıran renkleri her
gün masalsı bir seyir sunuyor. Sadece konser ya
da yazar buluşmaları, imza günleri değil; aynı
zamanda stand-up gösterileri, çocuk etkinlikleri
gibi pek çok aktiviteyle İstanbulluları içine
çekmeye devam ediyor.

İBB Yayınları tarafından
basılan “Bir Zamanlar
Kadıköy” kitabı özellikle
Kadıköylülerin duygulandığı
ve çok ilgisini çeken bir kitap.
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da Haydarpaşa manzarasını alarak, şahane
sahneler yapılıyor.

YAZARLAR BURADA BULUŞUYOR

Belirli günlerin belirli konseptleri var.
Genellikle cuma iş çıkışı saatleri konserlere
ayırılmış. Tüm haftanın yorgunluğunu almak
gaye edinilmiş. Cumartesi öğle saatlerinde
okur-yazar buluşmaları, imza etkinlikleri
yapılıyor. Bir kitap tartışılıyor ya da yazarlar
kitapseverlerle sohbet ediyor. Etkinlik programı
genelde haftalık olarak yayınlanıyor. Hem
Kültür İstanbul AŞ, hem İstanbul Kitapçısı’nın
sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

BİLGİYE ULAŞMAK LÜKS OLMAMALI

Son zamanlarda hemen her şeyde olduğu gibi
ithal kağıtlardaki değişken fiyat skalası, İBB
Yayınları ve İstanbul Kitapçılarına da yansımış.
Bu sebeple kitap alımlarında gözle görülür
azalma söz konusu. Kitapseverleri mecburen
biraz daha seçici davranmaya itmiş. Advan
şu görüşü paylaşılıyor, “Bilgiye ulaşmak, asla

lüks olmaması gerekirken maalesef zor bir
dönemdeyiz. Ben de bir okuyucu olarak aynı
durumdayım.”

buraya vakit ayırmaya çalışıyorum. Ferah ve
güzel bir manzarası var. Haydarpaşa Garı ve
Tarihi Yarımada çok güzel görünüyor buradan.”

KAMPANYALAR YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

İSTANBULLU GEÇTİĞİMİZ YIL NE OKUDU?

Okurlara bu zor dönemde destek olmak
için değişik kampanyalar var. Özellikle İBB
Yayınları kitapları belirli indirimlerle satılıyor.
Ayrıca, her ay bir yayınevi ile anlaşarak yüksek
oranlı indirimler yapılıyor. Yılbaşından bu
yana da “Önemli Olan İç Güzelliği” isimli
çok ilgi gören bir kampanya var. Sürprizli bir
konsept. Kitaplar, kapalı paketli ve üzerlerinde
kitapla ilgili ipuçları veren hashtagler (#) var.
Kitabın inceliği kalınlığı gibi özelliklere bağlı
kalmaksızın tek bir fiyatla 19,90 TL’ye satılıyor.
Siz hashtaglerden ilgi alanınıza göre kitabı
seçiyorsunuz, artık açtığınızda ne çıkarsa.

KİTABI QR KOD İLE ÖNER

Kitapseverlere destek olmak için bir süredir
uygulanan bir diğer kampanya da QR kodla
katılabileceğiniz “Kitap Öner” kampanyası.

YAKLAŞIK 14 BIN KITABA ULAŞABİLİRSİNİZ

İSTANBUL
KİTAPÇISI’NI
NERELERDE
BULABİLİRİM?
Beyoğlu Şubesi
Şahkulu Mahallesi, Erkânı
Harp Sokak, Metro Han No:
2A - Beyoğlu
l Kadıköy Şubesi
Rıhtım Caddesi, Şehir
Hatları Eminönü Karaköy İskelesi İçi /
2. Kat - Kadıköy
l Eminönü Şubesi
Şehir Hatları Katip Çelebi
İskelesi - Sirkeci
l Beşiktaş Şubesi
Sinan Paşa Mahallesi,
Cezayir Caddesi, No: 16/1
Tarihi Beşiktaş İskelesi
l Karaköy Şubesi
Kemankeş Karamustafa
Paşa Mahallesi, Karaköy
Şehir Hatları Vapur İskelesi
l Topkapı Panorama
1453 Tarih Müzesi
Topkapı Kültür Park İçi Zeytinburnu
l Şerefiye Sarnıcı
Şubesi
Binbirdirek Mahallesi, Piyer
Loti Caddesi No: 2/1 - Fatih
l Müze Gazhane Şubesi
Kurbağalıdere Caddesi,
No: 125 Hasanpaşa Kadıköy
l Mecidiyeköy Şubesi
Mecidiyeköy Meydanı
l Bağcılar Şubesi
Sancaktepe Mahallesi

Bahar Buluş (28)
ACIL TIP TEKNIKERI

l

“Her kitaba çok çabuk
ulaşabiliyorum ve açık
havada efsane bir manzaraya
karşı, martılarla oturup kitap
okumak çok büyük bir zevk.
Özellikle böylesine güzel bir
manzaraya sahip olan tüm
İstanbul Kitapçılarının daha
da büyümesi ve yayılması
gerekiyor bence.”

QR kodları telefonunuza okutuyorsunuz, size
ilgi alanlarınızı sorgulayan birkaç aşamalı
bir anket geliyor. Soruları yanıtladıktan
sonra size göre 4-5 adet kitap önerisi oluyor.
Oradan seçtiğiniz bir kitabı yüzde 25 indirimle
alıyorsunuz. Önerilen kitaplar da yine güncel ya
da güncelliğini hiç yitirmeyen kitaplar oluyor. O
indirimi 3 gün boyunca kullanabiliyorsunuz.

İKİ KITA BİR KİTAP

İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şube sorumlusu
Munise Advan sohbetimiz sırasında çok
ilginç bir detayı da bizimle paylaşıyor. Kendi
envanterlerinde bulunmayan bir kitap var
ise önce Karaköy Kitapçısı’na sorup, orada
olması durumda bir sonraki Karaköy-Kadıköy
vapuruyla Kadıköy’e istediklerini söylüyor.
Yani kitabınız, siz kafede otururken Kaptan
tarafından getirilebilir.

İSTANBUL KİTAPÇISI’NIN YAYILMASI GEREKİYOR

28 yaşındaki Acil Tıp Teknikeri Bahar Buluş:
“Her kitaba çok çabuk ulaşabiliyorum ve açık
havada efsane bir manzaraya karşı, martılarla
oturup kitap okumak çok büyük bir zevk.
Özellikle böylesine güzel bir manzaraya sahip
olan tüm İstanbul Kitapçılarının daha da
büyümesi ve yayılması gerekiyor bence.”
Halim Çalışkan 56 yaşında bir öğretmen.
“Vapurla yolculuk edeceksem ve acelem yoksa
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Halim Çalışkan (56)
ÖĞRETMEN
“Vapurla yolculuk edeceksem
ve acelem yoksa buraya
vakit ayırmaya çalışıyorum.
Ferah ve güzel bir manzarası
var. Haydarpaşa Garı ve
Tarihi Yarımada çok güzel
görünüyor buradan.”

İstanbul Kitapçısı’nın, 2021 Kitap Eğilim
Verileri’ne göre; okuyucular en çok “Balıkçı
ve Oğlu” adlı roman ile “Hatıratlarla
Karşılaştırmalı Nutuk” kitabını satın aldı.
Normalleşme sürecinin başlamasıyla yüz yüze
satışlar arttı.
İBB Kültür AŞ’ye bağlı İstanbul Kitapçısı,
okuyucuların 2021 Kitap Eğilim Verileri’ni
açıkladı. Paylaşılan verilere göre; 2021 yılında
okuyucular en çok Zülfü Livaneli’nin “Balıkçı ve
Oğlu” adlı romanını okudu. Kültür AŞ yayınları
tarafından derlenen, Atatürk’ün ‘Nutuk’unu
bölüm bölüm, bizzat yaşanmış hatıralarla
anlatan “Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk”
kitabı ise İstanbul Kitapçısı mağazalarından en
çok satın alınan ikinci kitap oldu.
istanbulkitapcisi.com’u ziyaret edenler ise yine
en çok Livaneli’nin son romanını tercih etti.
1994 yılından itibaren İstanbul’un güzelliklerini
okurlarla buluşturan İstanbul Kitapçısı,
2021 senesinde de okuyucuların tercih ettiği
kitapçılar arasında yerini aldı. İstanbul
Kitapçısı’nın 10 mağazasının verilerine
göre okuyucular, dünya klasiklerine ilgisini
kaybetmedi. En çok satın alınan ilk 5 kitap ise
şunlar oldu;
Zülfü Livaneli – “Balıkçı ve Oğlu”
İBB Kültür AŞ Yayınları – “Hatıratlarla
Karşılaştırmalı Nutuk”
Antoine de Saint Exupery – “Küçük Prens”
Ahmet Ümit – “Kayıp Tanrılar Ülkesi”
George Orwell – “Hayvan Çiftliği”

NORMALLEŞME BAŞLADI,
ONLINE SİPARİŞLER AZALDI

Normalleşmenin ardından tüketici
alışkanlıkları da değişti. Pandemi vakalarının
yüksek olduğu 2020 senesinde, vatandaşlar
siparişlerini istanbulkitapcisi.com sitesi
üzerinden yaparken; 2021’de bu durum değişti.
2020’de 1 milyonun üzerine çıkan online satış
oranı, 2021’de yarıya düştü.
İstanbul Kitapçısı’nın online ziyaretçilerinin
en çok satın aldığı ilk beş kitap ise şu şekilde
sıralandı;
Zülfü Livaneli – “Balıkçı ve Oğlu”
Amin Maalouf – “Empedokles’in Dostları”
Orhan Pamuk – “Veba Geceleri”
Doğan Cüceloğlu – “Var mısın?”
Ahmet Ümit – “Kayıp Tanrılar Ülkesi”.
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HİZMET

MOTORCU DOSTU BARİYER

Motor sürücüleri ve kuryeler, bariyerleri ‘katil bariyer’ olarak nitelendiriyor. Trafikte yaşanan kazalarda mevcut bariyerler
motosiklet sürücülerinin can ve uzuv kaybına neden oluyor. Çok geniş bir kitleyi ilgilendiren bu konuya İBB el attı.
Motorcu dostu bariyerler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri arasında yer alıyordu.
Yazı: Ahmet Olcay Ergin

BARİYERLER İLK KEZ
KARTAL KAVŞAĞI'NDA UYGULANDI
ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Anadolu Yakası Teknik Müdür Yardımcısı
Dr. Emel Yükseliş Cengiz, Anadolu Yakası’nda
ilk etapta 9 kavşakta motosiklet dostu bariyer
ilavesi uygulamalarına başlandığını, ilk
uygulama noktası olarak da Kartal Kavşağı’nı
belirlediklerini açıklamıştı.
Uygulama yapılması planlanan noktalar şunlar:
Göztepe Kavşağı, Bostancı Kavşağı, Kozyatağı
Kavşağı, Uzunçayır Kavşağı, Küçükyalı Kavşağı,
Pendik Kurtköy Bağlantı Kavşağı, Kartal Sanayi
Caddesi Sahil Yolu Kavşağı, Kartal Kavşağı.

MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

T

ürkiye’de trafiğin en yoğun
olduğu kent olan İstanbul’da, zaman
zaman yaşanan kazalar can kaybı ile
sonuçlanabiliyor. Maalesef ki bundan
en çok etkilenenler de motor kullanan
vatandaşlar.
İstanbul’da belediye yönetiminin değişmesiyle
birlikte şu slogan fazlaca öne çıkmıştı. Yeşil, adil
yaratıcı bir İstanbul...
Dört tekerli araçlar için daha güvenli olan
yollar, motor sürücüleri için aynı oranda güvenli
değildi. İBB, motorcu dostu bariyerlerle, bu
alanda hem adaleti sağlayacak hem de motor
kazalarında can ve uzuv kaybının yüksek
oranda önüne geçecek.

78 / www.ibb.istanbul

BARİYERLERDEKİ BOŞLUKLAR KAPANIYOR

Motor sürücüleri kaza yaptığında, araları
boşluklu olan bariyerlere sıkışınca hayatını
kaybedebiliyor ya da uzuv kaybı yaşayabiliyor.
Bariyerlerdeki bu boşlukları kapatmaya
başlayan İBB, sorunu çözüme kavuşturmada
kararlı. Mevcut bariyerler, motosiklet koruyucu
ray ve bağlantı elemanları kullanılarak,
motosiklet kullanıcısı için daha güvenli hale
getiriliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
vaatlerinden olan motorcu dostu bariyerler,
İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanmaya
başlandı. İlk etapta, 9 adet kavşak kurblarında
(dönemeç) düzenleme yapılması planlandı. İlk
örnek uygulama, Kartal Kavşağı’nda 27 Mart
Pazar günü gerçekleştirildi. İBB Yol Bakım

Türkiye Motosiklet Platformu tarafından da
bu uygulama büyük bir sevinçle karşılandı.
Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim
Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, motorcu
dostu bariyerlerin yapılması için 13 yıldır çaba
gösterdiklerini belirterek, “Bugün aslında bizim
bayramımız. Çünkü, motosikletlilerin yıllardır
beklediği güvenlik önlemi alındı. Yaklaşık 30 yıllık
ömrü olan bu bariyerler, birçok insanın hayatını
kurtaracak. Bizim için çok ulvi bir işti. Çünkü;
anneler, babalar, eşler ağlamayacak. Bugün bizim
için bir milat oldu. Umarım bu bariyerler en kısa
zamanda tüm Türkiye’ye yayılır. Belediyelerin
ve karayollarının sorumluluk alanlarında, riskli
bölgelerde bu ek aparatın konulmasıyla birçok
can kurtulacak. Yetkililere buradan sesleniyorum,
lütfen bunların devamı gelsin” dedi.

Zafer Fatih Özsoy
TÜRKİYE MOTOSİKLET
PLATFORMU YÖNETİM
KURULU BAŞKANI
“Bugün aslında bizim
bayramımız. Çünkü,
motosikletlilerin yıllardır
beklediği güvenlik önlemi
alındı. Yaklaşık 30 yıllık ömrü
olan bu bariyerler, birçok
insanın hayatını kurtaracak.
Bizim için çok ulvi bir işti.
Çünkü; anneler, babalar, eşler
ağlamayacak. Bugün bizim
için bir milat oldu. Umarım bu
bariyerler en kısa zamanda
tüm Türkiye’ye yayılır.
Belediyelerin ve karayollarının
sorumluluk alanlarında, riskli
bölgelerde bu ek aparatın
konulmasıyla birçok can
kurtulacak. Yetkililere buradan
sesleniyorum, lütfen bunların
devamı gelsin.”

Türkiye
Motosiklet
Platformu
motorcu dostu
bariyerlerin
uygulandığı Kartal
Kavşağı'nda
hatıra fotoğrafı
çekildi.
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HİZMET

İlk dikkatimizi çeken; trafik ışıklarının,
çocukların görüp algılayabileceği minik
boyutlarda olmasıydı. Etraftaki temsili
yapılar da minyatürdü. Okul yaya geçitleri
ve üst geçitler ise gerçekleriyle eşdeğerdi.
Eğitime trafik polislerinin de destek vermesi,
çocuklar için çok daha öğreticiydi. Hep birlikte
kırmızı ışıkta beklediler, yayalara yanan yeşil
ışıkta karşıdan karşıya geçtiler. Yaya geçidini
kullanırken önce sağa, sonra sola, sonra
tekrar sağa bakarak geçmelerin gerektiğini
öğrendiler. Üst geçitlerin, trafik ışıklarının
olmadığı yerde kullanıldığını da öğrenen
çocuklar, böylece güvenli yolculuğun
tadını çıkardılar.

ANİMASYON FİLMLERİYLE
ZENGİNLEŞTİRİLEN EĞİTİM

İBB’NİN ‘ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKLARI’
OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
Topkapı ve Sancaktepe'deki uygulamalı eğitim sahalarında
çocuklar, kuralları görerek öğreniyor. Topkapı’daki eğitim parkını
çocuklarla birlikte ziyaret ettik. Trafik polisleri eşliğinde biz kuralları
hatırlarken, çocuklarımız her biri hayati derecede önemli trafik
kurallarını deneyimleyerek öğrendi.
Yazı: Özgür Turan Fotoğraf: Cem Türkel
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Açık alanda; yatay/düşey trafik işaretleri,
kavşaklar, yaya geçitleri, üst geçit, hemzemin
geçit, bisiklet yolları, engelli yolları ve yaya
kaldırımı gibi trafik unsurları yer alıyor. Uzman
eğitmenlerle verilen eğitimlerde, içerikler
animasyon filmleri ile zenginleştirilirken; pratik
eğitimde trafik polisleri de eğitim veriyor.
4-8 yaş grubuna uygulama ve farkındalık
eğitimi sunulurken; engelli bireylere de sosyal
hayata katılabilmeleri ve desteksiz bir yaşam
sürdürebilmeleri için ‘Trafikte Bağımsız Yaşam
Eğitimi’ veriliyor.

BAŞVURULAR NASIL OLUYOR?

Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen
eğitim dönemlerine paralel eğitimlerin
verildiği parklara, (0212) 449 90 84 nolu
telefon ve ALO 153 Çözüm Merkezi ile
trafikcocuk.ibb.gov.tr internet sitesinden
ulaşılıyor. Eğitimler gruplarla sürdürülüyor.

ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ

Topkapı ve Sancaktepe’de toplam 28 dönümlük
alanda hizmet veren parklar, kentin iki
yakasında da bulunması nedeniyle, İstanbul’un
her tarafından gelen çocuklara ev sahipliği
yapıyor. İki parkta da ilkokul, anaokulu ve
engelli öğrencilere özgü sınıflar dikkat çekiyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gelecek
nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için
hayata geçirdiği ‘Sıfır Atık Projesi’ de verilen
eğitimler arasında yer alıyor.

HEDEF 18 BİN ÖĞRENCİ

Trafik Eğitim Parkları'nda 4-12 yaş
grubundaki çocuklara uygulamalı trafik
eğitimi veriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile
yapılan çalışmalar, Topkapı ve
Sancaktepe’deki parklarda sürdürülüyor.
Eğitim parklarını, yıl sonunda toplam
18 bin öğrencinin ziyaret etmesi
hedefleniyor.

NASIL GIDİLİR?
Topkapı Trafik Eğitim
Parkı’na; “T1 BağcılarKabataş” ve “T4 TopkapıMescid-i Selam” tramvay
hatlarının Topkapı
Durağı’ndan ulaşılabiliyor.
Aynı zamanda Topkapı
Şehit Mustafa Canbaz ve
Bayrampaşa-Maltepe
Metrobüs duraklarından
da parka erişim
sağlanabiliyor.
Topkapı Panorama
1453 İETT Durağı da
parka ulaşım seçenekleri
arasında yer alıyor.
Sancaktepe Trafik
Eğitim Parkı’na; 11ÜS,
131C, 131Y, 132S, 14KS,
18F, 320A otobüsleri ile
MİNİBÜS: BL-401,
MİNİBÜS: C-311,
MİNİBÜS: C-80
minibüs/dolmuşlarıyla
ulaşılabiliyor.

A

ğaç yaşken eğilir. Çocuklar, erken
öğrendikleri bilgileri hem daha iyi
kavrıyor, hem de unutmuyor. Okula
giderken, serviste, aileleriyle seyahat
ederken, yaşamın her alanında trafikle
iç içeler. Şehir kurallarının yanında
trafiğe de dikkat etmek zorundalar.
İstanbul’un farklı ilçelerinden minik
öğrencilerle birlikte Topkapı’da bulunan Çocuk
Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret ettik. Trafikte
yayaların nasıl davranması gerektiğini içeren
teorik eğitimin yanında trafiğe kapalı alandaki
pistte de uygulamalı eğitim veriliyor.
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İNSAN HİKAYESİ

HAYALLERİNE
KAVUŞTULAR
Enstitü İstanbul İSMEK’in sahnelediği
‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ tiyatro oyununun
iki başrol oyuncusu Hülya Önel ve Tahsin Özgül.
Biri 70, diğeri ise 68 yaşında iken
hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu
İstanbul Bülteni’ne anlattılar.

“TIYATRO, ÇOCUKLUĞUMDAN KALAN
BIR HAYALDI BENIM IÇIN. YILLAR
SONRA DA OLSA BU HAYALIM
GERÇEKLEŞTI.”
Çocukları doğduktan sonra çok sevdiği
öğretmenliğe bir dönem ara veren Önel, “İki
kızım da büyümüştü. Boş durmak hiç bana göre
değildi. Bir şeyler yapmam gerek diye her gün
kendimi paralıyordum. Büyük kızımla birlikte
ben de üniversite sınavına girmeye karar
verdim. Kızım, Cerrahpaşa Tıp Fakültesini; ben
de Akdeniz Üniversitesi Ziraat Mühendisliği
bölümünü kazanmıştım. 43 yaşında girdiğim
üniversiteyi, büyük bir hevesle, bölüm ikincisi
olarak bitirdim” diyor gururla. Tüm bu
süreçte içinde uhde kalan tiyatro aşkını da hiç
unutmamış tabii.

E
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“SAHNEYE ÇIKTIĞIM O AN, KENDIMI
YENIDEN DOĞMUŞ GIBI HISSETTIM.”

TAHSIN ÖZGÜL:

Yazı: Zeynep Mavnacıoğlu Fotoğraf: Rıdvan Arda

nstitü İstanbul İSMEK ‘Uygulamalı
Tiyatro’ bölümü öğrencileri, geçtiğimiz
mart ayında İspanyol yazar Alejandro
Casona’nın ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ isimli
tiyatro oyununu sahneledi. 14 amatör
tiyatro öğrencisinin heyecanı görülmeye
değerdi. Ancak, öylesine iki isim vardı ki, oyun
süresince gözlerimizi kendilerinden alamadık.
Hülya Önel ile Tahsin Özgül… Ağaçlar Ayakta
Ölür oyununun iki başrol oyuncusunun
hikayelerini merak ettik ve soluğu yanlarında
aldık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
Enstitü İstanbul İSMEK Fındıkzade Görsel
Sanatlar Okulu’nda buluştuğumuz oyuncuları
provada yakaladık. Öylesine disiplinli, öylesine
aşkla çalışıyorlardı ki prova bitmesin istiyor
gibiydiler adeta…
Prova sonunda bir araya geldiğimiz Hülya Önel
yüksek enerjisiyle bizi karşıladı. 70 yaşındaki
Önel, heyecanla başladı hikayesini anlatmaya…

HÜLYA ÖNEL:

23 Mart'ta Cem Karaca
Kültür Merkezi'nde
sahnelenen 'Ağaçlar
Ayakta Ölür' oyunundan
bir sahne.

SÖNMEYEN TİYATRO AŞKI
40 YAŞINDAN SONRA ÜNİVERSİTE

Emekli öğretmen Hülya Önel, çocukluğundan
itibaren kendinde var olan yeteneklerinden
bahsederek başlıyor sohbete. Öğretmenlik
yaptığı yıllarda, tüm kısıtlı imkanlara rağmen,
öğrencileri için düzenlediği tiyatro etkinliklerini
anlatırken gözleri ışıldıyor. Aradan geçen yıllar
Önel’in içindeki tiyatro aşkını hiç söndürmemiş.
Ancak, sahneye çıkabilme ihtimali de öylesine
uzakmış ki… İçindeki bu aşkla, iyi bir tiyatro
izleyicisi olduğundan bahsediyor Hülya
öğretmen.

Aradan geçen yıllar, Hülya Önel’in yolunu
İstanbul’a düşürmüş. Devlet Tiyatroları, Şehir
Tiyatroları derken, şehirdeki tüm oyunların
izleyicisi olduğunu söylüyor. Yıllar sonra
yolu Enstitü İstanbul İSMEK’in ‘Tiyatro’
kursu ile kesişmiş. Bir an bile düşünmeden
kapısını çaldığı okulda, bugün başrol
oyuncusu olduğunu anlatırken gözleri dolu
dolu oluyor. “İçinizde uhde kalan bir hayali
gerçekleştirmenin mutluluğu başka. Sakın geç
kaldım, yaşım geçti diye düşünmeyin. Sahneye
çıktığım an, yeniden doğmuş gibi hissettim”
diye eklemeyi de ihmal etmiyor.

“60 YIL ÖNCE ‘TİYATRO YAPACAĞIM’
DEDİĞİMDE KİMSE ANLAMADI”

Tahsin Özgül’e soruyoruz tiyatro merakını. 68
yaşından sonra, tiyatroda sahne alabilmesinin
büyük bir mutluluk olduğunu belirterek
başlıyor sözlerine Özgül. “Bundan 60 yıl
öncesinin Trabzon’unda, 8-10 yaşlarında
bir çocuk düşünün. Diyor ki; ‘Ben tiyatro
yapacağım’. Kim ne bilsin tiyatroyu, sahneyi!
Daha o yıllarda taklitler yapar, tiyatroya
gideceğim diye hayal kurardım.”
Sanata ve spora düşkünlüğünün o küçücük
yaşlarda başladığını söylüyor. “1968 yılında
geldiği İstanbul’da hayat şartları gereği
tiyatrodan uzaklaştık” diyor hüzünle. Ama
sporu hayatından hiç çıkartmamış.

İBB’NİN KURSU İLE ÇOCUKLUK
HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Profesyonel spor lisansından bahsediyor ve
devam ediyor: “Çocukları kötü alışkanlıklardan
korumanın iki yolu var: Sanat ve spor. Her ne
olursa olsun daha çok küçükken çocuklarınızı
mutlaka bu alanlara yönlendirin.”
Tahsin Özgül, tiyatro yapabilme isteğinin ise
hep içinde durduğunu söylüyor. Ta ki onun
da yolu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
Enstitü İstanbul İSMEK kursu ile kesişene
kadar. ‘Temel Drama’ eğitimleri ile başladığı
yolculukta, ikinci başrol oyuncusu olmak onu
öylesine mutlu etmiş ki… “Çocukluğumdan
kalan bir hayaldi tiyatro benim için. Yıllar sonra
da olsa bu hayalim gerçekleşti” derken gözleri
ışıl ışıl oluyor.
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DÜNYA SİNEMASINDA İSTANBUL

“SON UMUT”

"Nefretin bittiği yerde artık umut başlamalı"
sloganlı Son Umut, 2014 Türkiye, Avustralya
ve ABD yapımı bir film. Çanakkale Savaşı'nda
kaybolan üç oğlunu arayan Avustralyalı bir
babanın Türkiye'ye gelişini anlatıyor.

Filmin oyuncuları Hasan Binbaşı,
Cemal Çavuş ve Joshua Connor.
(Soldan sağa: Yılmaz Erdoğan,
Cem Yılmaz ve Russell Crowe)

Yazı: Melek Günerli

Filmin başrol oyuncusu Russell
Crowe, İstanbul Boğazı’na karşı.

B

alat’ın dar sokaklarında gezmek
bende her zaman merak uyandırır.
Yerleşimin birbirine yakın olduğu
sokaklarda, gün ışığı sokağı fazla
aydınlatamaz ve tüm gün loş bir
havası olur sokağın. Karşılıklı evler
o kadar yakındır ki komşular birbirleriyle
camdan cama sohbet edebilirler. Eski İstanbul
semtlerinin çoğu benzer yerleşimdedir. İçinde
bulunduğum sokağın ikindi vakti loş havası
bu düşüncemi destekliyor gibi. Hızlı olmayan
adımlarımı attıkça sokak önümde uzanıyor.
Yürüyorum… Yürüyorum ve önüme bir ayrım
geliyor. Bu sokak ayrımı hafızamda yine bir film
karesini canlandırıyor. Oscar ödüllü oyuncu
Russell Crowe’un hem başrolü üstlendiği
hem de yönetmenliğini yaptığı Son Umut
filminin bir sahnesinin bu sokakta çekildiğini
hatırlıyorum. Hatta İBB Yayınlarının “Dünya
Sinemasında İstanbul” adlı kitabında da bu
filmden bahsediliyor. Russell Crowe’un İstanbul’a
geldiğinde küçük bir çocuğun çantasını kapıp
kaçtığı sahneyi anımsıyorum. Tam olarak filmin
çekildiği o sokakta olduğumu fark ediyorum.
Filmin görselleri canlanıyor hafızamda. Yakın
zamanda okuduğum Dünya Sinemasında İstanbul
adlı kitabın içerisinde de var bu fotoğraflar. Gelin
büyük bir bölümünün Türkiye’de çekildiği Son
Umut filmine birlikte bakalım.
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Avustralyalı çiftçi olan Connor, üç oğlunu
Çanakkale Savaşı döneminde cepheye gönderir
ve bir zaman sonra eşinin vasiyeti üzerine
evlatlarını bulmak için yola çıkar. Önce
İstanbul’a ardından Çanakkale’ye giden acılı
baba yolculuğu boyunca savaşın acı yüzünü
görür. Büyük bir bölümünün ülkemizde
çekildiği film, Türkiye’de bir milyonu geçen
hasılata sahiptir. Film Türkiye, ABD ve
Avustralya ortak yapımı olarak 2014 yılında
vizyona girmiştir.
Filmde baba rolüyle karşımıza çıkan Russell
Crowe, İstanbul’a gelir. Çanakkale’ye nasıl
gideceğini öğrenmeye çalıştığı sırada ufak
bir erkek çocuğunun valizini kapıp, onu
ailesinin işlettiği otele götürmeye çalıştığı
ve koşuşturmacanın geçtiği sahne Balat’ın
ara sokaklarında geçiyor. Küçük çocuğun,
onu sürüklediği otel ise Sultanahmet’te. Bu
sahnelerde bolca eski İstanbul görüntülerini
seyrediyoruz. Sultanahmet’in yanı sıra
Çemberlitaş, Topkapı Sarayı ve Gülhane Parkı
da filmin doğal seti niteliğinde. İstanbul’un
ve Türk kültürünün bolca tanıtıldığı bu
görüntülerin birinde başrol oyuncumuz,
otel sahibi Ayşe ve oğlu Orhan ile Yerebatan
Sarnıcı’na gezmeye gider. Bir diğer sahnede ise
Binbaşı Hasan ve Çavuş Cemal ile birlikte Türk

2014 ARALIK
AYINDA
VİZYONA GİREN
FİLM SAVAŞ/
DRAM FİLMİ
OLARAK
ARŞİVLERDE
YERİNİ ALMIŞTIR

hamamına gittiklerini görürüz.
İstanbul’a geliş amacı Çanakkale’ye
geçmek olan Connor, izin almaya çalışırken
engellerle karşılaşır. Çünkü, o sırada
Gelibolu Yarımadası’nda savaşta ölen Anzac
askerlerinin kimlik taramaları yapılmaktadır.
Resmi izin ile gidemeyen Connor, kaldığı
otelin sahibi Ayşe’nin tavsiyesi ile yarımadaya
geçmeyi başarır. Önceleri düşmanı sandığı
Türk subaylar Hasan ve Cemal ile sonradan
dost olur. Onların desteğiyle çocuklarının
cenazesini bulur, onlara mezar yapar. O sırada
Binbaşı Hasan’ın ortaya çıkardığı bir mektup
ile 1 oğlunun hâlâ hayatta olabileceği gerçeğini
fark eder. Anadolu’ya giden subaylar, onu
da oğlunu bulabilmesi için yanlarına alırlar.
Bu yolculuk sırasında Yunan çetelerinin
saldırısına maruz kalan askeri birlikte, Çavuş
Cemal şehit olur. Binbaşı Hasan’ın hayatını
ise Connor kurtarır. Bu sahnelerde; her daim
düşmanlığın değil, dostluğun kazandığı teması
işlenmiştir.
Savaş filmlerinin aksine ana temanın
alt metninde savaşın övülmemesi, filmi
benzerlerinden ayırıyor. Ayrıca, film günün
sonunda her iki tarafın da yaşadığı acının
aynı acı olduğunu fark ettiren, insanlık adına
önemli mesajlar da barındırıyor.
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QR KODU OKUTARAK
İHALE SAYFASINA GİDEBİLİRSİNİZ

01.05.2022-31.05.2022

İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Gündemi
İhale Konusu

Şehit yakınları ve gaziler için il dışı kültür turu
organizasyonu hizmet alım işi
İhale Kayıt No
2022/282000
İhale Tarih ve Saati 05/05/2022 10:00
İlgili Müdürlük/Birim Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler
Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 312 67 84
İhale Türü
Hizmet Alımı
İhale Usulü
Açık İhale

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

16 kalem muhtelif melbusat alımı
2022/311810
09/05/2022 11:00
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 Usulü

Koltuk kaplama hizmet alımı işi
2022/348499
09/05/2022 12:00
Merkez İtfaiye Şube Müdürlüğü
0212 402 84 10
Hizmet Alımı
Açık Teklif
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İhale Konusu

2022 Yılı Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Tünel
Elektromekanik Sistemlerinin Bakım
Onarımı ile Ulaşım Yönetim Merkezi, Tünel
İşletim Merkezi ve EDS Kontrol Merkezinin
İşletilmesi İşi
İhale Kayıt No
2022/291051
İhale Tarih ve Saati 09/05/2022 10:00
İlgili Müdürlük/Birim Trafik Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 449 49 70
İhale Türü
Hizmet Alımı
İhale Usulü
Açık Teklif

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

Mezar kapak tahtası alımı işi
2022/280254
09/05/2022 11:30
Mezarlıklar Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
0212 312 65 70
Mal Alımı
Açık Teklif

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

Akülü tekerlekli sandalye yedek parçaları alımı
2022/143147
10/05/2022 10:00
Satınalma Şube Müdürlüğü
0212 449 49 70
Mal Alımı
Açık Teklif

İBB Ulaşım Akademisi kurulum ve
işletilmesi hizmet alımı işi
İhale Kayıt No
2022/145087
İhale Tarih ve Saati 10/05/2022 11:00
İlgili Müdürlük/Birim Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 453 78 78
İhale Türü
Hizmet Alımı
İhale Usulü
Açık Teklif

İhale Konusu

İstanbul Avrupa Yakası kamu binaları bakım,
onarım, tadilat ve ek hizmet yapıları xı.
grup inşaatı
İhale Kayıt No
2022/189755
İhale Tarih ve Saati 10/05/2022 10:30
İlgili Müdürlük/Birim Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 449 47 96
İhale Türü
Yapım İşi
İhale Usulü
Açık Teklif

İhale Konusu

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

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

Tablet alımı işi
2022/339482
10/05/2022 11:30
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
0212 449 49 70
Mal Alımı
Açık Teklif

Muhtelif mutfak ve çamaşırhane teçhizatı alımı
2022/353133
11/05/2022 10:00
Satınalma Şube Müdürlüğü
0212 449 42 60
Mal Alımı
Açık Teklif
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QR KODU OKUTARAK
İHALE SAYFASINA GİDEBİLİRSİNİZ

01.05.2022-31.05.2022

İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Gündemi
İhale Konusu

İstanbul genelinde Kent Konseyi tarafından
organize edilecek muhtelif toplantılar, etkinlikler,
bu etkinlik ve organizasyonlar için gerekli video
kayıt, tanıtım ve duyuru hizmetleri temini
hizmet alımı işi
İhale Kayıt No
2022/166650
İhale Tarih ve Saati 11/05/2022 10:30
İlgili Müdürlük/Birim Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 312 63 00
İhale Türü
Hizmet Alımı
İhale Usulü
Açık Teklif

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

Seyyar trafik işaret levhası (Uyarı bariyeri)
2022/361231
16/05/2022 10:00
Satınalma Şube Müdürlüğü
0212 449 42 60
Mal Alımı
Açık Teklif

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

İhale Konusu

43 kalem eğitim malzemesi alımı
2022/387553
11/05/2022 11:30
Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
0212 449 42 35
Mal Alımı
Açık Teklif

2022 yılı harita destekli envanter yönetimi,
proje yönetimi, etkinlik yönetimi,
harici kanal yönetimi ve görev takip yazılımı
ek geliştirme ve güncelleme işi
İhale Kayıt No
2022/340014
İhale Tarih ve Saati 16/05/2022 10:30
İlgili Müdürlük/Birim Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 449 42 60
İhale Türü
Hizmet Alımı
İhale Usulü
Açık Teklif

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

2.000 çift itfaiyeci çizmesi alımı
2022/377494
20/05/2022 10:00
Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
0212 449 42 60
Mal Alımı
Açık Teklif

2022 yılı İstanbul plajlarında cankurtaran
hizmetleri alımı işi
İhale Kayıt No
2022/388073
İhale Tarih ve Saati 20/05/2022 11:00
İlgili Müdürlük/Birim Merkez İtfaiye Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 402 84 10
İhale Türü
Hizmet Alımı
İhale Usulü
Açık Teklif

İhale Konusu

2022 yılı İstanbul geneli park ve yeşil
alanlarında yapım ve onarım işi
İhale Kayıt No
2022/365066
İhale Tarih ve Saati 20/05/2022 10:30
İlgili Müdürlük/Birim Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 312 63 63
İhale Türü
Yapım İşi
İhale Usulü
Açık Teklif

İhale Konusu

İhale Konusu

İstanbul Anadolu Yakası kamu binaları
bakım, onarım, tadilat ve ek hizmet yapıları
vııı. grup inşaatı
İhale Kayıt No
2022/364061
İhale Tarih ve Saati 23/05/2022 10:00
İlgili Müdürlük/Birim Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 449 42 60
İhale Türü
Yapım İşi
İhale Usulü
Açık Teklif

İhale Konusu
İhale Konusu

Bağcılar Ebubekir Parkı Kapalı
Yüzme Havuzu ve Engelli Rehabilitasyon
Merkezi 2. Tamamlama İnşaatı
İhale Kayıt No
2022/316267
İhale Tarih ve Saati 17/05/2022 10:00
lgili Müdürlük/Birim Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
İlgili
İlgili Telefon
0212 449 47 96
İhale Türü
Yapım İşi
İhale Usulü
Açık Teklif
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Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim
Merkezi İşletilmesi ve Şoför İzleme
Sistemi ve Denetleme Sistemi Temini
İhale Kayıt No
2022/369554
İhale Tarih ve Saati 24/05/2022 10:00
İlgili Müdürlük/Birim Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 453 78 78
İhale Türü
Hizmet Alımı
İhale Usulü
Açık Teklif
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GÜNCEL

İSTANBULLULARIN
GÜNDEMİNE TAŞINMAK İSTENEN
BAZI İDDİALARI
SİZLER İÇİN ARAŞTIRDIK.

İŞİN DOĞRUSU

Yazı: Osman Karabacak

İBB’NİN YATIRIM VE HİZMETLERİ
ENGELENİYOR MU?

ÖĞRENCİ SÜBVANSİYON
KARARI NEDEN UYGULANMADI?

YANLIŞ

YANLIŞ

İBB’nin yapmak istediği yatırım ve hizmetlere engel olunmuyor.
İBB yönetimi, bu argümanı bahane olarak öne sürüyor.

DOĞRU

İBB’nin yatırım ve hizmetlerine yönelik bazı engellemeler:
● 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında, bugüne kadar
toplam 56 taşınmaz Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildi.
● İBB Meclisi, oy çokluğuyla İBB mülkiyetindeki 87
taşınmazı ilçe belediyelerine devretti. Başkan Ekrem
İmamoğlu’nun itiraz ederek kararları meclise geri
göndermesine rağmen, aynı raporlar “ısrar kararı” olarak
yeniden onaylandı. Hukuki süreç devam ediyor.
● İBB Meclisi, İBB yönetiminin inisiyatifi dışında oy
çokluğuyla yüzlerce imar planını değiştirdi. Sadece mart
ayında yapılan İBB Meclisi toplantılarında;
● Eyüpsultan’da mülkiyeti İBB’ye ait bir arazi oy çokluğuyla
ilçe belediyesine devredildi.
● Pendik ve Bağcılar’da yine mülkiyeti İBB’ye ait konut ve
iş merkezi imarlı arsaların satışına izin verilmedi.
● Esenler’de mülkiyeti İBB’ye ait olduğu halde oy
çokluğuyla ilçe belediyesine devredilen Prof. Dr. Adem
Baştürk Kültür Merkezi’ne ilişkin ortak kullanım protokolü
yapılması teklifi reddedildi.
● İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığında şeflik olarak var olan
ruhsat biriminin diğer büyükşehirlerde olduğu gibi Önlem
ve Denetim İtfaiye Müdürlüğü çatısı altında hizmet vermesi
teklifi, oy çokluğuyla reddedildi.
● “Başkanlık, Cumhurbaşkanı’nın onayıyla yeni müze
kurabilir veya kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin
yönetimini devralabilir” kararnamesiyle, belediyelerin
elindeki müzelerin devrinin önü açıldı.
● İBB Meclisi, önceki yönetim zamanında satılmak üzere
hazırlanan Levent’teki eski İETT garajı ve Beşiktaş
Dikilitaş’taki arazi gibi daha önce satışa hazırlanan arazileri
yeşil alana aldı, satışına onay vermedi.
● İBB’nin Haydarpaşa ve Sirkeci Garları İhalesi’ne
katılması engellendi. Danıştay, İBB’yi haklı bularak
mahkemeyi iptal etti.
● İBB’nin pandemi döneminde zor durumdaki vatandaşlara
destek olmak için başlattığı yardım kampanyası durduruldu.
Yapılan yardımlara el konuldu.
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İBB’nin dış finansı bulunan 300 Metrobüs alım kredisi,
Hükümet’in 2022 yatırım planına alınmadı.
● İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü Metrosu’nun kredisi, Ulaştırma
Bakanlığının onayını alamadığı için 2022 Yatırım
Programı’na giremedi.
● Sağlık Bakanlığının hastane kantinlerini işleten İBB şirketi
BELTUR ile olan sözleşmeleri yenilenmedi ve buralardaki
kafeler kapatıldı.
● Havalimanları yolcu taşımacılığı yetkisi, büyükşehir
belediyelerinden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına
devredildi.
● Halk Ekmek büfelerinin sayısının artırılmasıyla ilgili teklif,
İBB Meclisinde birkaç aylık gecikmenin ardından kabul
edildi. Ancak, 142 büfenin bir kısmı ilçe belediyesinin onay
vermemesi nedeniyle konulamadı.
● İBB mülkiyetindeki sosyal konutların bir kısmının dar
gelirli vatandaşlara kiralama ve satış yoluyla tahsis edilmesi
önerisi, oy çokluğuyla reddedildi.
● İBB Teftiş Kurulu tarafından geçmiş döneme ilişkin
usulsüzlük tespiti yapılan 50’ye yakın dosyaya, İçişleri
Bakanlığı mülkiye müfettişleri el koydu.
● AVM'lere ruhsat verme yetkisi, büyükşehir
belediyelerinden alınarak ilçe belediyelerine verildi.
● İBB yönetiminin, kentsel dönüşümün cazibesini artırmak
için getirdiği 'çatı katı' teklifi, İBB Meclisinde oy çokluğuyla
kabul görmedi.
● Hiçbir kamu bankası İBB’ye kredi vermedi.
● 2018 ve 2019 yılı İstanbul Kalkınma Ajansı ve Belediyeler
Birliği yıllık aidatları, haber verilmeden kaynağında kesildi.
● İstanbul'da metro yatırımı için ayrılan ve bir kamu
bankasında tutulan 565 milyon lira, geçmiş dönem yapılan
asfalt çalışmalarının borcuna karşılık olarak ve İBB’nin izni
dışında bir başka firmaya verildi.
●Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan; ama önceki İBB
yönetiminde kesilmeyen metro katılım payları, aylık yüzde 5
olarak direkt kesilmeye başlandı.
● Marmaray’da UKOME kararıyla başlatılan “aktarma alır”
uygulaması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açtığı dava
sonucunda 9 ay sonra kaldırıldı.
●

İBB Meclisinin, toplu ulaşımda
öğrenci bileti fiyatının bir
kısmının sübvanse edilmesi
kararı uygulanmadı.

DOĞRU

İBB Meclisi kararları, İBB
Başkanı onayladıktan sonra
resmileşir ve yürürlüğe girer.
Başkan’ın, alınan kararı onaylama
veya yeniden değerlendirilmek
üzere Meclise iade yetkisi vardır.
Başkan Ekrem İmamoğlu; İBB
Meclisinin oy çokluğuyla aldığı,
toplu ulaşımda öğrenci bileti
fiyatının önceki gibi 2,67 TL’den
uygulanması ve aradaki 1,07
TL’lik kısmın İBB tarafından
sübvanse edilmesi kararını
onaylamadı, İBB Meclisine
iade etti. Böylece, karar
süreci tamamlanmamış oldu.
İstanbul’da 2019 yılında aylık
öğrenci İstanbulkart abonman
fiyatı 85 TL, otobüslerin yakıtı
olan motorin de 7 TL’nin
altındaydı. Başkan İmamoğlu’nun
öğrencilere toplu ulaşımı
ucuzlatma vaadi üzerine İBB
Meclisinde oy birliğiyle alınan
kararla, öğrenci İstanbulkart
abonman fiyatı 40 TL’ye indirildi.
Bugün ise en son artışla öğrenci
aylık abonman fiyatı 109 TL,
ancak motorin 22 TL. İETT’nin
kişi başına düşen yolculuk
maliyeti ise 12 liranın üzerine
çıkmış durumda.

İLK YERLİ
DENİZ TAKSİ

İSTANBULLULARIN
HİZMETİNDE
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