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Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkenin dört bir yanından üniversite
öğrencileri, eğitimleri için İstanbul’a gelecek ve burada
hayatlarında yeni dönemi başlatacaklar. Tüm öğrencilerimize,
dünyanın en büyüleyici şehirlerinden biri olan İstanbul’a hoş
geldiniz diyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Ne yazık
ki son yıllarda yükselen fiyatlar nedeniyle İstanbul’da barınma,
özellikle öğrencilerimiz için çok büyük bir sorun hâline geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin
yaşadığı bu sıkıntıların farkındayız. Bu nedenle geçtiğimiz yıl
ilk kez 3 yükseköğrenim öğrenci yurdu açarak öğrencilerimizin
hizmetine sunduk. Bu yıl bunlara 7 yurt daha ekliyoruz. Yeni
hizmete aldıklarımızla birlikte 4’ü erkek 6’sı kız olmak üzere 10
öğrenci yurdumuzda 2 bin 800 öğrencimize güvenli, konforlu
bir barınma olanağı sunacağız. Ülkemizi aydınlık yarınlara
taşıyacağına tüm kalbimizle inandığımız öğrencilerimiz için
keyifle yaşayacakları, huzurla derslerini çalışabilecekleri yeni
yurtlar açmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, bu doğrultudaki
çalışmalarımızı sürdürerek 5 bin öğrencimizi ağırlayacak
kapasiteye ulaşmak.
İstanbul’un köklü tarihi ve zengin kültürel mirası öğrencilere
eğitimlerinin yanı sıra kendilerini geliştirebilecekleri çok
renkli, dinamik bir ortam da sunuyor. İBB Miras ekibimiz,
bu kültürel mirası korumak, geleceğe aktarmak, unutulmaya
yüz tutmuş değerlerimizi yeni işlevlerle hayata kazandırmak
için çok önemli çalışmalar yürütüyor. Yakın zamanda aslına
uygun olarak yeniden inşa ettiğimiz yapılardan biri de Sultan
II. Bayezid devrinde mescit olarak inşa ettirilen Haydarhane
Camii oldu. Titiz çalışmalarımız sonucunda haziresi ve
bahçesinde bulunan 118 mezarın restorasyonu tamamlanan
Haydarhane Camii ibadete açıldı. Böylece, 1970’li yıllardan
itibaren tüm izleri yok olmaya yüz tutmuş bir yapıyı yeniden
kentimize kazandırmış olduk.
İstanbul’un tarihte dillere destan olmuş Kara Surları’nı ise
yürüttüğümüz restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa
kaldırıyor, bir kültür-sanat alanı olarak hayata kazandırıyoruz.
Çalışmalarımız tamamlandığında İstanbul, turizm açısından da
çok büyük önem taşıyacak tarih, kültür ve sanat kokan yeni bir
gezi rotasına sahip olacak. Bu rota üzerinde yer alacak durak
noktalarından biri de açılışını gerçekleştirdiğimiz Mevlanakapı
ve Silivrikapı Ziyaretçi Merkezleri. Yıllardır atıl durumda ve
harap olan Mevlanakapı Karakolu, yeni işleviyle İstanbul’un
kültür-sanat hayatına renk katacak.

150gun150proje.ibb.istanbul

Bir kentin kültürel mirası sadece sahip olduğu mimari
eserlerden oluşmaz. Mutfağından el sanatlarına,
kutlamalarından matemlerine, gelenekselleşmiş kültür-sanat ve
spor etkinliklerine kadar kent kültürünü oluşturan birçok etken
var. 83 yıl sonra geçen yıl yeniden düzenlediğimiz ve geleneksel
hâle getirdiğimiz Ulugazi Yağlı Güreşleri de bunlardan biriydi.
Adını Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten alan
Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde er meydanında boy gösteren tüm
pehlivanlara teşekkür ediyor, altın kemerin sahibi olan Hüseyin
Gümüşalan’ı tebrik ediyorum.

Ekrem İmamoğlu

Değerli Hemşehrilerim,

Hiçbir yurttaşımızı kimliğine, siyasi görüşüne, sosyoekonomik
durumuna göre ayırmadan İstanbul’un her köşesine eşit hizmet
sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İstanbul’un sosyal
açıdan daha kısıtlı olanaklara sahip bölgelerinde hayata değer
katacak kalıcı yatırımlar yapıyoruz. Arnavutköy Yaşam Merkezi
bunun en son ve en güzel örneklerinden biri. 11 ayrı birimden
oluşan merkezimiz Arnavutköy ve yakın çevresinde hayatı
değiştirecek. Eğitimden spora, sanattan istihdama, sağlıktan
kültüre her alanda hemşehrilerimizin hayatına dokunacak,
güzellikler katacak. Böyle kıymetli bir merkezi kentimize
kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.
İBB Şehir Tiyatroları, yeni sezona yine çok zengin bir program
ve birbirinden keyifli oyunlarla giriş yapıyor. İstanbul’un
tiyatrosu bu yıl İstanbulluları klasiklerle buluşturuyor. Tiyatro
severleri İstanbul’un dört bir yanındaki salonlarımızı alkışlarla
doldurmaya davet ediyor, farklı duyguların bir arada yaşandığı
keyif ve güzelliklerle dolu bir sezon diliyorum.
Cumhuriyete çok şey borçluyuz. Atatürk’ün dediği gibi
“Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun olan idare,
cumhuriyet idaresidir”. Bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun
99. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gurur ile kutlayacağız.
Cumhuriyetimize, bağımsızlığımıza, halkın egemenliğine
sonsuza kadar sahip çıkacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin;
cumhuriyetin ikinci yüzyılında Atatürk’ün çizdiği yolda, aklın ve
bilimin ışığında ilerleyerek daha aydınlık yarınları var edeceğine
tüm benliğimle inanıyorum. Vatan için canını ortaya koyan
kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.
Sevgi ve saygılarımla…
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İBB’DEN BİR İLK

‘T

ek Yapı Dönüştürme Projesi’ Kadıköy’de başladı. İBB
iştirakleri KİPTAŞ, BİMTAŞ ve İMAR AŞ, kurum tarihinde
ilk kez gerçekleştirilecek ‘Tek Yapı Dönüştürme Projesi’ni,
Kadıköy Kozyatağı’ndaki Özden Apartmanı’nda başlattı.
İstanbul’a kentsel dönüşümde bir zihniyet değişimi yaşattıklarını
belirten İmamoğlu, KİPTAŞ’ın tarihinde ilk kez tekil bir binanın
dönüşümünü gerçekleştirdiğini vurguladı. 7-8 ay sonra bu
vatandaşların depreme dayanıklı, pırıl pırıl yuvalarında rahat bir
uyku uyuyacaklarını söyledi.

BAHÇE MARKET BİR TIK UZAĞINIZDA

CAN DOSTLARIMIZIN
GÜNÜ KUTLU OLSUN

“Prenses Pakize”, “Rıfkı”,
“Meloş” ve “Kara”…
Onlar, İBB’nin Saraçhane
Binası’ndaki can dostlarımız.
Meloş ve Kara, binaya giren tüm
personeli kâh havuz başında kâh
kapıda; Prenses Pakize ve Rıfkı da
içeride karşılıyor adeta.
Bu güzel ve sevimli can dostlarımızın
“4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma
Günü”nü kutluyor, sağlıklı ve mutlu
şekilde daha uzun yıllar bizlerle
olmalarını diliyoruz…

B

itkiler de tıpkı insanlar gibi mevsimsel geçişlerden etkileniyor. Sonbahar
aylarına girdiğimiz bugünlerde bitkileriniz için İBB’nin Alibeyköy,
Ataşehir, Pendik, Göztepe, Sarıyer, Başakşehir, Florya, Karacaahmet ya da
Zincirlikuyu’da bulunan Bahçe Marketleri, bu ihtiyaca da cevap veriyor.
Ayrıca, alışverişleri www.bahcemarket.com internet sitesi üzerinden yapmak
da mümkün. Adrese gelen siparişlerle vakit ve nakit kaybı önlenmiş oluyor.

KENAN ONUK’UN
ONUK ADI ATLETİZM PİSTİNDE

TÜRKİYE’DE İLK “CSC PLATİN”
BELGESİNİ İSTON ALDI
İSTON Hadımköy Tesisi, “CSC Belgesi Platin Seviyesi”ne
yükseldi. Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (CSC)
Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgelendirme Sistemi’nin
denetimleri sonucunda; İBB iştiraki İSTON, Türkiye’de ‘Platin
CSC Belgesi’ almaya hak kazanan ilk şirket oldu. CSC Bölgesel
Sistem Operatörü olan Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB)
yetkilendirdiği ‘Kalite Güvence Sistemi’ tarafından İSTON’un
Hadımköy Fabrikası’nda; Yönetim, Çevre, Ekonomi ve Sosyal
ana başlıklarında denetimler yapıldı. Denetim sonucu İSTON;
Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgelendirme Sistemindeki
Altın Sertifikası’nı, ‘Platin’ seviyesine yükseltti.
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İBB, Maltepe’de bulunan uluslararası düzeydeki atletizm pistine, 2005 yılında hayatını
kaybeden spor yazarı ve sunucusu Kenan Onuk’un adını verdi. Pistte incelemelerde bulunan
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Spor basınında örnek alınması gereken insanlardan biri,
bu yüzden ismini pistimizde yaşatacağız” dedi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı’nda faaliyete geçen Maltepe’deki uluslararası standartlara
sahip atletizm pisti, İBB’nin ilk, İstanbul’un 3’üncü atletizm
pisti oldu. Bin 121 kişi kapasiteli pistin tamamını gezen
İmamoğlu, 2036 Olimpiyat Oyunları’na emin adımlarla
yürümeyi ve özellikle temel branşların şehrimizde
güçlenmesini istediklerini belirtti. Uluslararası düzeyde
İstanbul’a kazandırılan atletizm pistini temmuz ve ağustos
aylarında 9 bin 234 kişi kullandı.

BAKIRKÖY’ÜN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR
BAKIRKÖY

İ

BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, alt ve üst yapısıyla baştan aşağı yenilenen,
tek yönlü hale getirilen ve otobüs duraklarından kent mobilyalarına kadar
çehresi tamamen değişen Bakırköy İncirli Caddesi’nde incelemelerde
bulundu. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile birlikte caddede
uzun bir yürüyüş gerçekleştiren İmamoğlu, cadde üzerinde yapımı devam
eden yeni Özgürlük Meydanı’ndaki çalışmalarla ilgili, İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Gürkan Alpay tarafından bilgilendirildi. İmamoğlu, Bakırköy’ün
çehresini değiştirecek İBB projeleriyle ilgili değerlendirme konuşmasını da
yine cadde üzerinde, vatandaşların arasında yaptı.
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YEREBATAN'DA
ZİYARETÇİ REKORU
KARTAL MEYDANINA KAVUŞTU

23 Temmuz’da ‘Daha Derine’ geçici sergisiyle
ziyaretçilere kapılarını açan dünya mirası Yerebatan Sarnıcı
Müzesi’ni eylül sonuna kadar 621 bin 311 kişi gezdi.
Yerebatan Sarnıcı’na giriş ücreti; yerli ziyaretçiler için
50 TL, yabancı ziyaretçiler için 190 TL,
öğrenci / öğretmen ve askeri personel için ise 20 TL.

K

artal Meydanı, ‘150 Günde 150 Proje’ maratonu kapsamında hizmete
açıldı. Kartal’a çağdaş bir meydan kazandırıldı. Kartal Meydanı’nın
açılışı; TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve İYİ Parti Milletvekili
Hayrettin Nuhoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti.
Açılışta konuşan ve ‘150 Günde 150 Proje’ kavramını önemsediklerini
belirten İmamoğlu, sabah Kadıköy’de başladıkları maratonu, Kartal’da
devam ettirdiklerini kaydetti. Kartal’a çağdaş bir meydan kazandırmanın
gururunu yaşadıklarını aktaran İmamoğlu, “Doğru ve sağlıklı bir planlama
yapmazsanız, ‘Güzelleştireceğim’ derken, bambaşka bir sorun kaynağına
da dönüşebilir. Bu bağlamda burada hem insan odaklı bir çalışma hem
modern şehircilik ilkelerine göre bir çalışma, ama aynı zamanda altyapıyı da
düzenleyen ve kronik sorunları ortadan kaldıran bir süreç tarifi yaptık” dedi.

SEVGİ SOYSAL KÜTÜPHANESİ
TAKSİM’DE AÇILDI

HER YAŞTAN İSTANBULLU
BİSİKLET OKULUNDA

Ç

evre dostu ulaşım aracı bisiklet,
büyükşehirlerde trafik yoğunluğunu da
rahatlatacak ekonomik alternatifler sunuyor.
İSPARK, “Haydi İstanbullular Bisiklet
Okulu’na!” sloganıyla 7’den 70’e herkesi
bisiklet kullanmaya davet ediyor. 14 Haziran
2021’de açılan Yenikapı ve Maltepe Orhangazi
Şehir Parkı’nda hizmet veren iki bisiklet
okuluna İstanbulluların ilgisi büyük. Çocuklar,
üniversite öğrencileri, ev hanımları, çalışanlar,
emekliler yaş sınırı olmaksızın binlerce
İstanbullu bisiklet kullanmayı öğreniyor.

İ

BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı
tamamlanan ve ‘150 Günde 150 Proje’
kapsamında hizmete alınan ‘Sevgi Soysal
Kütüphanesi’nin açılışına katıldı. Türk
Edebiyatı’nın usta kaleminin adını taşıyan
ve 10 bin 200 kitabı bünyesinde barındıran
kütüphanenin açılışında Soysal’ın kızları, Funda
ve Defne Soysal da İmamoğlu’na eşlik etti.

HAMİDİYE LEZZETİ YENİ ŞİŞESİNDE

H
ADALAR’DA KIYI VE PLAJ TEMİZLİĞİ
Doğa ile dost bir yaşam anlayışını benimseyen ve gelecek nesillere yaşanabilir şehirler bırakmak için
çalışan İSTAÇ, “17 Eylül Dünya Kıyı Temizlik ve Dünya Temizlik Günü” sebebiyle Adalar’da kıyı ve plaj
temizliği yaptı. Temizlik ekipleri; sahil şeridi, yürüyüş yolları, kayalıklar, dere ağızları, bariyer önleri,
halkın kullanımına sunulan plaj alanlarında bir hafta boyunca yaklaşık 225 ton atık topladı.
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amidiye Su, yeni 1 Litrelik özel pet şişesiyle
raflarda. İstanbulluları
doğal kaynak suyuyla buluşturan Hamidiye
Su, ürün yelpazesine yeni 1 Litre pet şişeyi
de ekledi. Yeni şişenin etiketinde, İstanbul
Boğazı’nın eşsiz dalgaları, martılar ve
yelkovan kuşları bulunuyor. Kullanımı pratik
yeni 1 Litre pet şişe evlerden restoranlara,
ofislerden tatil beldelerine, spor salonlarından
seyahatlere her alanda İstanbul halkının
sağlıklı ve güvenilir doğal kaynak suyu
ihtiyacını karşılıyor.

HİSARÜSTÜ-AŞİYAN 2,5 DAKİKA

R

umelihisarüstü-Aşiyan Füniküleri’nde son test sürüşlerinden biri, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile başarıyla gerçekleştirildi.
Hattın yapımında çeşitli zorluklar yaşadıklarını belirten İmamoğlu,
“Gerçekten olağanüstü bir mücadeleyle işin bitirilmesi için sonuca kavuştuk”
dedi. Füniküler hattın yapımına Haziran 2017’de başlandı. Bütçe yetersizliği
nedeniyle 2018’de yüzde 23 seviyesinde durdurulan hattın yapımına Haziran
2020’de öz kaynak kullanarak yeniden başlandı. Ekim sonunda hizmete
açılacak Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküleri, 800 metre uzunluğunda. Yüzde
14,2 eğime sahip hatla saatte tek yönde 3 bin yolcuya hizmet verilecek. 2
duraktan oluşan fünikülerde yolculuk 2,5 dakika sürecek. Levent-Hisarüstü
Metrosu ile Rumelihisarüstü İstasyonu’nda bağlanacak füniküler, Aşiyan
İstasyonu’nda ise Şehir Hatları ile entegre olacak. Böylece, İstanbul’da büyük
sorun arz eden kıta geçişleri için köprülere ve tünele bir alternatif oluşacak.
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HİZMET

ADALAR’DA KIYI VE PLAJ TEMİZLİĞİ
İBB, deniz sınırları dahilindeki 515 kilometre kıyı şeridinde devam edilen temizlik çalışmaları
Adalar’da devam etti. 36 mobil temizlik ekibi ile sahil şeridi, yürüyüş yolları, kayalıklar, dere ağızları,
bariyer önleri; halkın kullanımına sunulan yaklaşık 4 milyon metrekare plaj alanı da mobil temizlik
ekipleri ve özel maksatlı 12 plaj temizleme makinesi ile temizlendi. 1 hafta boyunca yaklaşık 225
ton atık toplandı. Ayrıca, oluşabilecek kirliliklere erken müdahale edebilmek için, 83 farklı noktaya
yerleştirilen kamera sistemi ile izlenen bölgelerde biriken atıkların dağılmasına da fırsat verilmiyor.
İSTAÇ ekiplerince deniz ve kıyı temizlik çalışmaları rutin olarak sürdürülüyor. Yılda ortalama 12 bin
ton atık toplanıyor.

Engin Ulusoy
İBB ZABITA
DAİRESİ BAŞKANI

HALK MARKET AÇILDI

S

ağlıklı gıdanın güvencesi İBB Halk
Market hizmete alındı. Halk
Market-Kooperatif Ürünleri Pazarı'nda,
sadece üretici ve kadın kooperatiflerinin
ürünleri satışta. 22 şehirden 46
kooperatifin, 600'den fazla ürününün
satışı yapılıyor. Kooperatif sayısı ile
ürün çeşidinin artırılması çalışmaları
devam ediyor.

ZABITADAN SAHTE PARFÜM OPERASYONU
İstanbul’un özellikle tarihi ve turistik alanları ile prestij meydanlarında
sahte parfüm satışı yapanlara karşı denetim yapıldı.
Fotoğraf: Zabıta Dairesi Başkanlığı Arşivi

TAZİYE
UKRAYNALI ÇOCUKLAR İSTANBUL’DAYDI

U

krayna’nın Odesa kentinden gelen 47 çocuk ve onlara eşlik eden 7 yetişkinden oluşan
misafirler İstanbul’u ziyaret etti. Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu’nun, ‘Odesalı
çocukların Türkiye’de iki hafta dinlenmesi’ yönündeki talebi üzerine İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu Odesalı çocukları kucakladı. Savaş mağduru konuklar, on gün boyunca
ağırlandı. Yenikapı’daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına da katılan çocuklar;
Rahmi Koç Müzesi, Galata Kulesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı, Vialand
Tema Park, Büyükada BELTUR Plajı, İstanbul Akvaryum gibi birçok noktayı gezdi.
Müze Gazhane’de heykel ve perküsyon atölyeleri ile film gösterimine, İPA kampüsünde
de resim atölyesine ve çeşitli oyunlara katıldı.
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İBB Destek Hizmetleri Şube
Müdürlüğü’nde görev yapan çalışma
arkadaşımız Levent Karahan, göreve
giderken geçirdiği trafik kazasında
hayatını kaybetti.
Tuzla'da kılınan cenaze namazına
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da
katıldı. Tüm İBB ailesi olarak çalışma
arkadaşımıza Allah'tan rahmet,
ailesine başsağlığı diliyoruz.

‘K

ent ve Toplum Düzeni Çalışmaları’
kapsamında İstanbul’un tarihi
ve turistik bölgeleri ile prestij
meydanlarında sahte parfüm
satıcılarına yönelik denetim
yapıldı. Son bir yıl içerisinde
14 bin 215 adet sahte parfüme el konuldu.
Tekil olarak 241 şahsa, 4 bin 634 adet İdari
Yaptırım Ceza Tutanağı düzenlendi. El
konulan sahte parfümler, yediemin deposuna
kaldırılarak, imha edilmesine yönelik çalışmalar
yürütülüyor.

AMBALAJLARI ORİJİNALİNİ ARATMIYOR

Sahte parfümlerin; dünyaca ünlü markalara
ait orijinal şişe ve kutuların birebir aynısıyla
ambalajlandığı, sahte bandroller basılarak
üretildiği, seyyar sahte parfüm satıcıları
tarafından özellikle turistlerin yanıltıldığı
ve orijinal ürün adı altında fahiş fiyatlarla
satılmaya çalışıldığı öğrenildi.

CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİ

Uzmanlar; sahte parfümler, merdiven
altı üretim diye tabir edilen ve hangi
şartlarda üretildiği belli olmayan, içeriğinde
hangi maddeler kullanılarak imal edildiği
takip edilemeyen taklit ürünler olduğu için
ciltle temasında veya solunması halinde
önemli sağlık problemlerine sebep
olabileceği konusunda bu tür ürünleri
kullananları uyarıyor.

SEYYAR SATICI VE HANUTÇULUK
ÇALIŞMASI YETERLİ OLMUYOR

Zabıta ekipleri, seyyar sahte parfüm
satıcılarına yönelik Kabahatler
Kanunu ve Hanutçuluk Mevzuatı
doğrultusunda mücadele ediyor.
Ancak bu çalışmalar, sahte parfüm
kaynağının kurutulmasında yeterli olmuyor.
Çok cüzi fiyatlara imal edilebilen sahte
parfümler, fahiş fiyatlara halk rahatsız
edilerek “eldeci” diye tabir edilen yöntemlerle
satılabildiğinden; sahte parfümlerin
üretiminden satışına kadar tüm sürecin
incelenerek, topyekûn mücadele
edilmesi gerekiyor.

“ZABITA, İSTANBUL’UN
MEYDAN VE CADDELERİNDE 14
BİNDEN FAZLA SAHTE PARFÜMÜ
TEKER TEKER TOPLADI!..”
“Meydanlarda ve caddelerde
sahte parfüm satışı, İstanbul’un
turizm imajını olumsuz etkiliyor!
Zabıta, bataklıkta sivrisinek avlar
gibi sahte parfümleri teker teker
topluyor. Ama aslında bataklığı
kurutmak lazım. Sadece izinsiz
seyyar satıcılık veya hanutçuluktan,
Kabahatler Kanunu’na göre işlem
yapılarak, zabıta tedbirleri ile
çözülebilecek bir konu değil bu.
İlgili ve yetkili bütün kurum ve
kuruluşların işbirliğiyle, el birliği
ve kararlılıkla hep birlikte
mücadele edilmesi gereken çok
boyutlu bir vaka bu.”

ÜRÜN TAKİP
SİSTEMİ

İstanbullular ürün
alırken; cep telefonları
ya da tabletlere ücretsiz
indirilebilen ‘Ürün Takip
Sistemi’ (ÜTS)
uygulamasıyla, ürünlerin
orijinalliğini mutlaka
kontrol etmesi ve
menşei belli olmayan
ürünleri kesinlikle
almaması gerekiyor.
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HEM BURS ALDILAR
HEM İŞ ÖĞRENDİLER

K

ız çocuklarının eğitimine katkı
sağlamak için Dilek İmamoğlu’nun
fikir öncülüğünü yaptığı “Büyüt
Hayallerini” projesi, Mart 2021’de
İBB İstanbul Vakfınca hayata geçirildi.
Projede ortaya çıkan ilk eser, 40 farklı
yazarın kaleminden 40 kadının hikayesinin
yer aldığı ‘İlham Veren Adımlar’ kitabıydı.
Kitabın satışından elde edilen gelirle kız
çocuklarının eğitimine katkı sağlanması
için geçtiğimiz yıl 300 kız öğrenciye eğitim
bursu verildi.
Proje kapsamında yeni bir adım daha atıldı ve
daha önce burs alan kız öğrencilerden 40’ı, 1925 Eylül tarihleri arasında düzenlenen “Gelişim
Programı”na katıldı. Bursiyer kız öğrenciler,
bu programla İBB iştiraklerini ziyaret ederek,
çalışma hayatına nasıl hazırlanmalı konularında
deneyim sahibi oldu. Bazılarına staj imkanı da
tanınan genç kızlar, iş hayatını sahada tecrübe

ederken; bir özgeçmiş nasıl hazırlanmalı,
mülakata nasıl hazırlanılır, problem çözme ve
karar verme becerisi, kişisel imaj yönetimi,
çok boyutlu düşünme gibi konularda
eğitimlere katıldılar.
Bu yıl ilki İstanbul Vakfı ve KİPTAŞ iş
birliğiyle gerçekleşen programın ilerleyen
zamanlarda tüm iştiraklerin katılımıyla
genişleyerek büyümesi hedefleniyor.

İSTANBUL VAKFI VE KİPTAŞ İŞ BİRLİĞİ

“Büyüt Hayallerini Gelişim Programı” sosyal
sorumluluk projesi, İstanbul Vakfı ve İBB
iştiraki KİPTAŞ iş birliğiyle başladı. Bu yıl
ilki gerçekleşen program, 19 Eylül’de başladı.
Gelişim programında; öğrencilerin eğitim
ve kariyer hayatlarına destek olacak farklı
yelpazede eğitimler, iştirak şirketleri
ve hizmetlerinin tanıtılacağı saha programları
ile kültür-sanat etkinlikleri düzenlendi.
Program sona erdiğinde katılımcı gençlere
sertifikaları verildi.

Perihan Yücel
İSTANBUL VAKFI
GENEL MÜDÜRÜ
“Ben, İstanbul Vakfı olarak buradan
Dilek Hanım’a teşekkür etmek
istiyorum. Tüm çocuklar adına.
Belki çocuklar tek tek teşekkür
edememişlerdir. Bu kadar çok çocuğa
değen, bu kadar güzel bir projede,
eğitimde bizi buluşturan Dilek
Hanım’a çok teşekkür ediyorum. O,
bizim gücümüz. Yanımızda olması
bizi hem onurlandırdığı gibi hem
de güçlü kılıyor. Ekrem Başkanıma
teşekkür ediyorum. Çünkü, çok önem
verdiği bir konu eğitim. O nedenle, biz
işimizi şevkle yapıyoruz. Ve bu enerji,
çocuklara geçti. Çocuklarımızın
sayısı da bu sene bin olacak. Daha
da büyüyeceğiz. Tüm iştiraklerimiz
katılacak. Buradan KİPTAŞ ekibine,
Kültür AŞ’ye ve bu programa katılan
herkese çok teşekkür ediyorum.”

Üniversiteli genç kızların eğitim bursu almasının sağlandığı ‘Büyüt Hayallerini’ projesinde yeni
bir adım daha… Proje kapsamında şimdi de ‘Büyüt Hayallerini Gelişim Programı’ düzenlendi ve
geçtiğimiz yıl burs alan kız öğrencilerden 40’ı, çalışma hayatına hazırlanmayı öğrendi.
Yazı: Funda Keleş
Fotoğraf: KİPTAŞ Fotoğraf Servisi – Volkan Aksu
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PROGRAM BOYUNCA NELER YAPTILAR?

Ali Kurt
KİPTAŞ GENEL
MÜDÜRÜ
“İBB şirketleri olarak bu programa
katkı sağlamak için ilk prototip
uygulamaya KİPTAŞ olarak biz
başladık. Çok keyifli geçti. Çok
verimli olduğunu anladık. Çünkü,
çok farklı disiplinlerde arkadaşlar
şantiyelerimizi, ofisimizi gezdiler,
teknolojik uygulamalarımızı
gördüler. Sadece bizim değil Şehir
Hatları’nın, Metro İstanbul’un, Halk
Ekmek’in birçok uygulama alanını
gezdiler ve çok heyecanlandıklarını
ve kendilerinden bir parça
bulduklarını gördük. Böyle bir
sürece, özellikle kız çocuklarının
toplumda daha aktif, daha
özgüvenli yer alabilmelerine
paydaş olacak bir programa
destek olduğumuz için biz
çok keyifliyiz açıkçası. Bir kız
çocuğu babası olarak ben ekstra
keyifliyim. İBB, tüm iştirakleriyle
insana dokunan işler yapıyor.
KİPTAŞ da bunlardan biri. Amacın
hasıl olduğunu düşünüyorum ama
bu bir başlangıç. Genişleyerek
devam edecek. İBB’nin tüm
şirketleri bu sürece paydaş olarak
katılacak ve daha çok bursiyere
katkı sağlayacak şekilde daha
büyük bir aile olma yolunda
ilerleyeceğiz inşallah."

19 Eylül 2022
KİPTAŞ ev sahipliğindeki Gelişim Programı, KİPTAŞ Genel
Müdürü Ali Kurt ve İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel’in
konuşması ile başladı. Kişisel eğitim ve çalışma hayatından
örnekleri öğrencilerle paylaşan Kurt, ardından İstanbul’daki riskli
yapıların dönüşümü için kurulan ‘İstanbul Yenileniyor’ platformunu
öğrencilere tanıttı. Öğrenciler, riskli yapıların dönüşümü için
‘İstanbul Yenileniyor’a başvuran hak sahiplerinin, yenilenecek
evlerini gezdiği sanal gerçeklik gözlüklerini deneyimledi. Son
olarak KİPTAŞ’ın Eyüpsultan’da yapımı devam eden kentsel
dönüşüm projesi ‘Yeşilpınar Evleri’ şantiyesini gezerek farklı
deneyim yaşadı.
20 Eylül 2022
İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş’ın eşliğinde
Haliç Tersanesi’nde bilgilendirme ve atölye gezileri başladı.
Program, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Florya Kampüsü’nde
“Farkındalıkları Kurcalamak” eğitimiyle devam etti. İkinci gün
programı, kampüste dinleti ile son buldu.
21 Eylül 2022
KİPTAŞ Genel Müdürlüğü’nde “Kişisel İmaj Yönetimi” eğitimi ile

başlayan program, Kartal Cevizli’deki İBB Halk Ekmek
Fabrikası’nda devam etti. Fabrika gezisi ve Halk Ekmek şirketinin
tanıtımının ardından Müze Gazhane’deki program ‘Hava
Kararınca: Sinafi Trio’ etkinliği ile tamamlandı.
22 Eylül 2022
İSTAÇ'ın Kemerburgaz Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’nin
ziyaret edilmesiyle başlayan dördüncü gün, KİPTAŞ Genel
Müdürlüğü’nde gerçekleşen “Öğrenmeyi Öğrenmek” eğitimiyle
son buldu.

Bilge Nisa Yılmaz
(ÖĞRENCİ)

23 Eylül 2022
Güne, Kemerburgaz Kent Ormanı’nda başlayan öğrenciler,
“Problem Çözme ve Karar Verme” ve “Çok Boyutlu Düşünme”
eğitimlerine katıldı.
24 Eylül 2022
KİPTAŞ Genel Müdürlüğünde “Özgeçmiş Hazırlama, Mülakata
Hazırlık” eğitimiyle başlayan program, bir başka İBB iştiraki olan
METRO İSTANBUL’un Alibeyköy Yerleşkesi’nde devam etti.
Buradaki saha programı kapsamında; Kumanda Merkezi, Atölye
ve T5 Hattı gezilerek, gençlere şirketin faaliyetleri anlatıldı.

törenle sertifikalarını aldı. İBB iştirak şirketi
yöneticileri, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt,
İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel ve
Dilek İmamoğlu’nun katıldığı tören, sarnıcın
büyüleyici atmosferinde müzik dinletisi ile
başladı. Gelişim Programı’na katılan gençler
adına Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim
gören Melike Büyüknacar’ın konuşması ve
protokol konuşmalarının ardından, genç kızlara
sertifika dağıtımı ile program sona erdi. Törene
katılan gençlerin mutluluğu ise gözlerinden
okunuyordu. Aldıkları sertifikalar, iş hayatı için
onlara bir kapı aralamış oldu.

UZUN SOLUKLU, ÖRNEK SOSYAL
SORUMLULUK PROJESİ

İBB ve iştirak şirketleri vasıtasıyla; üniversite
öğrencilerinin iş bulabilecekleri ve iyi bir hayat
sürebileceklerine dair inançlarını artırmak,
umut etmelerini sağlamak için hazırlanan
program, uzun soluklu bir sosyal sorumluluk
projesi olarak hedeflendi. KİPTAŞ’ın yanı
sıra bazı iştirak şirketlerine ziyaretler yapıldı.
Öğrenciler, eğitim aldıkları bölümler dışında
da çalışma süreçlerini gözlemledi, yöneticilerle
diyalog kurdu ve farklı iş alanlarını deneyimledi.
Gelişim Programı’nın, diğer iştiraklerin de
sürece katılmasıyla genişleyerek büyümesi
hedefleniyor.

HAYATA ADIMIN İLK BASAMAĞI SERTİFİKA

‘Büyüt Hayallerini Gelişim Programı’na
katılan bursiyer 40 kız öğrenci, 23 Eylül Cuma
akşamı Yerebatan Sarnıcı’nda düzenlenen
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“KENDİMLE GURUR DUYUYORUM”

“Mimar Sinan Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü mezunuyum. Biz
kız öğrencilere böylesine destek
veren, hayatımıza dokunan İstanbul
Vakfı ailesi ve Dilek İmamoğlu’na
destekleri için teşekkür etmek
istiyorum. Dünyada ve ülkemizde,
kadınlar ve kız çocukları için
zor şartlar olsa da bugünün kız
çocukları, yarının geleceğidir. Hayatın
farklı alanlarında kadının rolünün
güçlendirilmesi ve artırılmasının
önemini biliyoruz. İstanbul Vakfı’nın
kapısından girdiğim ilk andan
itibaren, samimiyetle karşılanışımızı
hiçbirimiz unutamıyoruz. Sanki
birbirimizi hemen anlamışçasına,
içtenlikle sahiplenişimiz bizler için
çok kıymetli. Mülakat sonrası, ‘Büyüt
Hayallerini’ projesi kapsamında
burs kazandığımızı öğrendiğimizde,
o zaman farkında olmasak da
hayatınızın bir anda değiştiği apaçık
ortadaydı. Katıldığımız gelişim
programı da bize çok şey kattı.”

Törene katılan tüm kız öğrenciler adına bir
konuşma yapan Boğaziçi Üniversitesi Fen
Bilgisi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Melike
Büyüknacar, üniversiteye hazırlanırken
edindiği zorlu süreci anlattı ve kazandıktan
sonra tanıştığı ‘Büyüt Hayallerini’ ailesi ile
yaşadığı tecrübeyi aktardı. Oldukça heyecanlı
olduğu gözlenen Büyüknacar’ın en etkileyici
sözü ise “Bu proje sayesinde kendimle gurur
duyuyorum. İlham Veren Adımlar’daki
kadınlardan biri olabileceğime inanıyorum” oldu.

“HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN”

Yeni öğrenim yılında eğitim bursu desteği
sağlanacak kız öğrenci sayısının
artmasından büyük mutluluk duyduğunu
vurgulayan Dilek İmamoğlu, programdan
faydalanan kızlara hayallerinin peşinden
gitmelerini tavsiye etti. İmamoğlu,
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HİZMET

Esra Düzgün
(KÜÇÜKYALI BELTUR
DONDURMA ÇALIŞANI)

“İşe girişim, İBB Kariyer’den
oldu. İBB'nin bu tip kadın
istihdamına çok ihtiyaç var.
Biz kadınlar varız; emeğimizle,
sevgimizle varız. Erkek
meslekleri algısını yerle bir ettik.
Ben, 3 çocuk annesi bir kadınım
39 yaşındayım. Ve yıllardır emek
vererek evlatlarıma bakıyorum.
Biz kadınlar toplumun yarısını
oluşturuyoruz. Ama yaralı olan
yarısını! Ve artık kadınlara ciddi
anlamda örnek -dondurma
gibi- iş istihdamına ihtiyaç var.
Tüm sektörde ayrımcılık
yapılmadan, huzur ortamında
yaşamayı bilmek önemli. En iyi
destek, kadına meslek.”

Esra Arı
(ÖĞRENCİ)

Aygül Acar
(ÖĞRENCİ)
“İstanbul Medipol Üniversitesi
Hemşirelik Bölümü 3. sınıf
öğrencisiyim. İstanbul Vakfı
ile tanıştığım için cidden çok
mutluyum. Baş Koordinatörümüz ve
Genel Müdürümüz Perihan Yücel’e
ve projenin öncüsü Dilek Hanım’a
çok teşekkürlerimi iletiyorum. Bir
eğitim programından geçtik ve
birçok iş sahasını içeriyordu bizler
için. İBB iştirakleri olan birçok
alan gezdik. Bu sahalarda ilk önce
teorik bilgiler aldık, daha sonra
genel müdürlerimizle birlikte bu
sahaları gezme fırsatı elde ettik.
Ve bunlarla birlikte hem iyi bir
network hem de sosyal çevre
edinmiş olduk. Bu konuda emeği
geçen herkese çok teşekkürlerimi
iletiyorum. İstanbul Vakfı ile
olduğum için çok mutluyum.
‘Büyüt Hayallerini’ diyorum.
Ben de o ‘İlham Veren
Adımlar’daki kadınlardan birisi
olmak için elimden gelen her şeyi
yapmak istiyorum.”
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“İstanbul Vakfı ile yürüttüğümüz
Büyüt Hayallerini projemizle,
birbirinden güç alan bir aile
olma yolunda değerli bir
başlangıç yaptık. Geçtiğimiz
yıl 300 kız öğrenci eğitim
bursumuzdan faydalandı.
Bursiyerlerimizin, ailemizin bir
parçası olmasından ve bir araya
geldiğimiz etkinliklerde her biriyle
bağlarımızı güçlendirmekten
büyük mutluluk duyuyorum.
Büyüt Hayallerini Projesi’nin,
aslında sadece bir eğitim bursu
projesi olmayacağını en başından
söylemiştik zaten. Biz, üniversite
ya da lise dönemindeki kızlarımıza
eğitim bursu verirken, onların
kendi kişisel gelişimlerini
tamamlamalarına destek
olabileceğimizi de söylemiştik.
Şimdi İstanbul Vakfı’nın, KİPTAŞ
iş birliği ile yapmış olduğu bu
eğitim gelişimi kampı tam da buna
hizmet ediyor aslında. Eğitim
bursu alan kızlarımız; kişisel
gelişimlerini, eğitimlerini başka bir
alanda da geliştirsinler diye böyle
bir eğitim programı düzenlendi.
Kızlarımız ne yaptılar; mesela,
İBB’ye ait iştirakleri ziyaret ettiler.
İştiraklerle birlikte İPA’yı da

ziyaret ettiler. İPA, bunların en
başlıcası. Ve kızlarımızla
yaptığım sohbetlerden anlıyorum
ki; aslında en çok memnun
kaldıkları, bugün aldıkları
‘Farkındalık Eğitimi’. Ondan
çok mutlu olduklarını ve
gerçekten hayatlarına bir
anlamda dokunduğunu anlattı
her biri. Halk Ekmek’i gezdiler,
Tersanemizi gezdiler, KİPTAŞ’ın
şantiyelerini gezdiler. Hem
içerde hem dışarda olan birçok
sahamızı gezerek, gördüler.
Bu eğitim programı, okuyan
kız öğrencilerimizin kendi
iş alanlarına, yarın öbür gün
çalışacakları alanlara katkı
sundu. Büyüt Hayallerini projesi
olarak 300 kız öğrencimize burs
veriyorduk ama bu sene bunun
sayısını bine çıkardık. Dolayısıyla
bu eğitim süresini, bu eğitimgelişim programını, ilerleyen
günlerde hem geniş kapsamlı
olarak hem de süresini artırarak
devam ettireceğiz. Burada bu
projeyi KİPTAŞ’la birlikte yaptık
ama diğer iştiraklerimizin de
katılımı mutlaka olacak. Onlarla
beraber büyüterek devam
ettireceğiz.”

“Gebze Teknik Üniversitesi Matematik
Bölümü öğrencisiyim.
4. sınıfa geçtim bu sene. Bu program
bana iş hayatıyla ilgili çok şey kattı.
İş hayatından öte günlük hayat, ikili
ilişkiler, iş hayatındaki ilişkilerde
nasıl davranmam, nasıl düşünmem
gerektiği konusunda çok şey kattı.
Öncelikle Dilek İmamoğlu’na bunun
için teşekkür ediyorum. Çok farklı
bir programdı. Hatta arkadaşlarıma
da söyledim, çok garip duygular
içerisindeyim; her sabah Pendik’ten
kalkıp Cevizlibağ’a gelmek benim için
imkansız gibi bir şeydi ama her gün
hiçbir şeyi kaçırmamak için düzenli
olarak geldim. Güzeldi, farklıydı. Çok
fazla mekan gezdik. İSTAÇ’a gittik.
Katı atık toplama merkezine. Orası
çok farklı bir yerdi, daha önce öyle
bir tesisin varlığından bile haberim
yoktu. Ama gördüm ve çok güzeldi.
Onun dışında ekmek fabrikasına
gittik, Haliç’teki tersaneyi gezdik ve
bunların başında bir kadın olması
çok güzeldi. Örnek alınası insanlar
gerçekten. Hepsini tanıdığım için çok
mutluyum. Bu projeyi ilk duyduğumda;
başvurayım, belki çıkar belki çıkmaz
diye düşünmüştüm, ama bana
mail attıklarında çok şaşırmıştım.
Mülakata geldiğimde kasıntı bir
ortam beklemiştim ama çok samimi
bir ortam buldum. Hepsine teşekkür
ediyorum.”

Esra Düzgün

KADIN İSTİHDAMINDA YENİ MODEL
Kadınların her alanda istihdamı devam ediyor. İBB, özel sektör tarafından yürütülen
“Kadın Emeğiyle Güzelleşen Külahlar” projesine destek oldu. Proje kapsamında 40 kadın,
BELTUR Dondurma Noktalarında İstanbul’a hizmet vermeye başladı.
Yazı: Melek Karakuş

K

adın istihdamı İstanbul’u
güzelleştiriyor. İBB iştiraki BELTUR,
kadın istihdamının artırılmasına
yönelik projeler geliştirmeye ve
uygulamaya devam ediyor. BELTUR,
Carte D’or markasının yürüttüğü
“Kadın Emeğiyle Güzelleşen Külahlar”
projesiyle iş birliği başlattı. Eğitimlerini
tamamlayan 40 kadın, İstanbul’un farklı
güzergâhlarındaki BELTUR Dondurma Satış
Noktalarında işe başladı. İlk etapta 20 farklı
noktada hizmet veren dondurma noktaları
yakın zamanda 40’a ulaşacak.

AMAÇ, KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMAK

Kadın istihdamını artırmak amacıyla yola
çıkılan projeye başvuran adaylara, öncelikle

mesleki ve teknik eğitimler verildi. İBB
Kariyer üzerinden başvuruda bulunan tüm
kadınlar; ‘Kaşıkçılık ve Sunum Teknikleri,
Servis Kültürü, Krep-Waffle Yapımı, Fiyat
Dengesi ve Gelir-Gider Tablosu’ olmak
üzere toplam 10 modelden oluşan geniş
çaplı eğitim aldı. Eğitimlerini tamamlayan
40 kadın işbaşı yaptı.

‘BELTUR DONDURMA’ KONSEPTI,
20 FARKLI NOKTADA HIZMETE BAŞLADI

Hizmet verilen noktalar; Anadolu ve Avrupa
yakası sahil şeridi, Dalyan, Caddebostan,
Şaşkınbakkal, Suadiye, Küçükyalı,
İdealtepe, Süreyyapaşa, Atalar, Pendik,
Tuzla, Bakırköy, Avcılar, Kadıköy, Harbiye
Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu önü,
Hacıosman Atatürk Kent Ormanı ve Maçka
Demokrasi Parkı’nda bulunuyor. Projeyle
birlikte, BELTUR Dondurma Noktalarının
artırılarak, daha çok kadına istihdam
sağlanması amaçlanıyor.

Zöhre Kayar İlbeyci
(CADDEBOSTAN
BELTUR DONDURMA
ÇALIŞANI)
“Caddebostan Dondurma’da
işe başladım. Dondurma
severler için ilginç bir proje.
Olumlu geri dönüş alıyoruz.
Kadınlara öncelik tanınması
mutluluk verici. mutluluk verici.
48 yaşındayım, yaşa takılıyor
herkes. Yaş sorunundan dolayı
kendi sektörüm olan sağlık
alanında iş bulamadım.
İBB Kariyer’e başvurmuştum. Bu
şekilde işe girdim. İBB’nin kadın
istihdamına yönelik çok güzel
fikirleri, projeleri var. Dil, etnik
kimlik ayırt etmeksizin herkese
demokratik şekilde kapılarını
açan Başkanımıza minnet
borcumuz var. Erkekler
açısından da bu meslek ile
alakalı olumlu tepkiler alıyoruz.”
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RESTORASYON

tekke olarak yaptırıldığı, ilgili yazılı kaynaklardan
aktarılıyor.

YANGINLARDAN YIKIMLARDAN GEÇTİ

Haydarhane Camii, doğal afetlerin yarattığı
tahribatla ve zamanın olumsuz etkisiyle yıllar
içinde yok olma noktasına gelmiş. Yangınlardan,
yıkımlardan geçen cami, kimi kaynaklara göre
1892-93 tarihlerinde; kimi kaynaklara göre ise
1894 yılında yeniden inşa edildi. Esin Demirel
İşli, “İstanbul Mimarisinde Tekkeler, Eklentileri
ve Restorasyonu” isimli doktora çalışmasında;
yapının 1894 depreminde geçirdiği yıkımdan
sonra yeniden onarım gördüğü bilgisini
paylaşarak, onarım kitabesinin fotoğrafına da
yer veriyor. On dört satırlık ta’lik kitabe (yazıhat sanatı) metninde, Sultan II. Abdülhamid
tarafından Hicri 1312/Miladi 1894 tarihinde
yapının ihya ettirildiği aktarılıyor.

İBB MİRAS NELER YAPTI?

HAYDARHANE CAMİİ
İLK GÜNKÜ GİBİ AYAKTA

Fatih Sultan Mehmed'in alemdarlarından Ali Haydar Dede tarafından, Sultan II. Bayezid Han devrinde mescid olarak
inşa ettirilen Haydarhane Camii; aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. Haziresi ve bahçesinde bulunan 118
mezarın restorasyonu ile bir yılda tamamlanan ve cemaatine kavuşan 6 asırlık camide ilk Cuma namazı kılındı.
Yazı: Sümeyra Kırca
Fotoğraf: Onur Günal - İBB Miras Arşivi

İ

BB Miras ekipleri, 15. yüzyılda inşa
edilen, 1970’lerde ise izleri tamamen silinen
Haydarhane Camii, tekkesi ve haziresini
aslına uygun olarak yeniden inşa etti. İbadet
amaçlı kullanılacak cami aynı zamanda
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin
imam ve müezzin öğrencileri için bir staj yeri
olarak da kullanılacak.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "150 Günde
150 Proje" kapsamında yarım asır sonra ibadete
açılan Haydarhane Camii’nde vatandaşlarla
birlikte Cuma namazını kıldı.
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HORHOR DENİLİNCE AKLA GELEN İLK YAPILARDAN

Çok katmanlı dokusuyla Tarihi Yarımada’nın
öne çıkan bölgelerinden biri olan Horhor semti,
Roma’dan Osmanlı’ya uzanan tarihsel süreçte
zengin bir mirasa ev sahipliği yapıyor.
İstanbul’un en eski yerleşim merkezlerinden
biri olan; anıtsal yapıları, çeşmeleri ve
Antikacılar Çarşısı’yla anılagelen bölge;
özellikle Osmanlı sivil mimarisini temsil eden
ahşap konaklarıyla dikkat çekiyor.
Haydarhane Camii, Horhor denilince mutlaka
anılması gereken yapılardan biri olarak
karşımıza çıkıyor. Saraçhane’de, Horhor
Caddesi ile Kavalalı Sokağı’nın kesiştiği köşede,
tarihî kaynaklarda “Kırma Tulumba” olarak
geçen sokağın kavşağında konumlanan yapının,
15. yüzyılda ‘Alemdar Ali Haydar Dede’ diye
anılan Şeyh Ali Haydarî tarafından mescit-

HAYDARHANE
CAMİİ
RESTORASYON
ÖNCESİ

20. yüzyıla yaklaşırken yok olma noktasına gelen
Haydarhane Camii’nin son izleri 1970 yılında
silindi. Şimdilerde İstanbul Üniversitesi Hizmet
Binalarının yükseldiği tarihi alanda, sadece
kitabeli mezar taşlarından oluşan tekke haziresi
ve yapı kalıntıları bulunuyordu. “Haydarhane
Camii Rekonstrüksiyonu (aslına uygun olarak
yeniden yapımı), Hazire Restorasyonu ve Çevre
Düzenlemesi Uygulama Projesi” ile şehrin kültür
tarihinde önemli bir yere sahip olan Haydarhane
Camii, İstanbul’a yeniden kazandırılarak bir
kültür varlığı daha geleceğe aktarılmış oldu.
Haydarhane Camii, aslına uygun malzeme ve
geleneksel tekniklerle özgün temeller üzerinde
yeniden inşa edildi. Proje kapsamında tarihi alan,
peyzaj projesine uygun şekilde yapıya zarar veren
bitki ve ağaçlardan arındırıldı. Yapıya sonradan
eklenen muhdes elemanlar, cami alanından
itinayla uzaklaştırıldı. Cami ve selamlık olarak
belirtilen alanlarda, harita araştırmalarına
dayanarak kazı çalışmaları yapıldı. Cami
minaresi özgün malzemeyle dönem mimarisi
dikkate alınarak tasarlanan; çatısından ahşap
kapı ve pencere doğramalarına, ahşap minber ve
yün halısından aydınlatma ve elektrik sistemine
kadar her bir detayı ince ince düşünülerek
uygulanan caminin çevre düzenlemeleri de tarihi
dokuya uygun olarak özenle gerçekleştirildi.

ayaktaşları ve başlıklardan oluşan çok sayıda
mezar taşına da ulaşıldı.
Uzmanlar danışmanlığında tüm mezar
taşlarının okumaları yapılarak belgeleme
çalışmaları yürütüldü. Kırık mezar taşları en az
müdahale ile geleceğe aktarılırken; dikilemeyen
mezar taşları, hazırlanan taş platformlar
üzerinde sergilenmeye hazır hale getirildi.
En eski mezar taşının 1748 yılına, en yenisinin
ise 1864-65 yıllarına tarihlendiği hazirede
gömülü olan kişiler arasında; ‘19. yüzyılın
tanınmış sahaflarından Pamuk Baba ve
kızı Hanife Vahide Hanım, Haydarhane
Mahallesi Muhtarı Ali Ağa, Haydarhane
Camii İmamı Seyyid Mehmed Emin Efendi,
devrin kadılarından Seyyid Hüseyin Efendi,
Enderun cerrahlarından Mehmed Ağa’ gibi
dönemlerinin önemli isimleri bulunuyor.
Bununla birlikte, “Ahmed Çelebi bin Mehmed
Çelebi” kimliğini taşıyan ve tarih kısmı aşınan
mezar taşının da tekkenin postnişinlerinden
(posta oturan şeyh) Ahmed Çelebi’ye ait
olduğu düşünülüyor.

118 MEZAR TAŞI TESPİT EDİLDİ

Proje kapsamında hazire alanında yürütülen
yüzey kazısında 82’si dikili, 36’sı alanda dağılmış
ya da gömülü halde bulunan toplam 118 yazılı
mezar taşı tespit edildi. Yanı sıra kitabesiz,

Haydarhane Camii
restorasyon sonrası.
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HİZMET

BÜYÜKÇEKMECE SAHILI ÇOK GÜZEL OLDU
Uzun yıllardır ihmal edilen Büyükçekmece’ye, yapılan yatırımlarla yeni bir çehre kazandırıldı. ‘150 Günde 150 Proje’ kapsamında
tamamlanan çalışmalarla Büyükçekmece sahilinin alt ve üst yapısı yenilendi. İlçe, temiz bir sahile ve kordona kavuştu.
Yazı: Tayfun Deryal Fotoğraf: Onur Günal

B

üyükçekmece sahilinin ihmal ve
ilgisizlikle geçen yılları geride kaldı.
İBB, ilçenin çehresini değiştiren
projesini tamamlayarak CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay,
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun,
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı
törenle hizmete açtı.

SAHİLE YENİ KİMLİK

İstanbulluların, Büyükçekmece sahilinden
kesintisiz olarak faydalanabilmesi ve kaliteli

zaman geçirmesi için halk plajının yanında, yeşil
alanlar, bisiklet ve tren yolu, otopark, bisiklet parkı,
engelli şarj istasyonu dahil pek çok olanak sağlandı.
• Toplam Proje Alanı: 98 bin metrekare
• Kumsal Alan (Halk Plajı)
• Yeşil Alan • Bisiklet ve Tren Yolu
• Kıyı Yapısı Su İçi Beton
• Otopark (140 araçlık)
• Bisiklet Parkı (İSBİKE)
• Engelli Şarj İstasyonu
• Su Sebili • Deniz Merdiveni
• Güneşlenme Deck Alanı
• Kumsalda; Duş, Ayak Yıkama, GiyinmeSoyunma Kabinleri bulunuyor.

BÜYÜKÇEKMECE PIRIL PIRIL

Projenin diğer önemli bölümü Büyükçekmece
mevcut atıksu hattında yürütüldü. Albatros
Sahili’ndeki eski hattın yetersiz olması
nedeniyle bölgede su baskınları meydana
geliyordu. Ayrıca, Marmara Denizi’ne de
atıksu girişleri yaşanıyordu. İBB taşkın riskini
önlemek ve çevre kirliliğine son vermek
için ‘Büyükçekmece Sahil Düzenlemesi’
işi kapsamında alt yapıyı da yeniledi. İSKİ
tarafından 3 bin 610 metre atıksu ve 2 bin
720 metre yağmur suyu kanal imalatları
gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmaların en kritik yerlerinden
olan Büyükçekmece Gölü ile Marmara Denizi
birleşimi noktasında kanal çalışmalarına da
başlandı. Uzun yıllardır yapılmayan ve zor bir
proje olan Büyükçekmece Göl geçişinde İSKİ
tarafından gerekli imalatlar yapılarak, 64 metre
deniz geçişi yapılarak soruna kalıcı çözüm
bulundu.
Çalışmalar 2 etapta tamamlandı. İmalat
esnasında Marmara Denizi ile Büyükçekmece
Gölü arasındaki su akışı kesilmedi, hiçbir
canlıya zarar verilmedi. Çalışmaların
tamamlanmasıyla birlikte Marmara Denizi’ne
atıksu girişi engellendi.
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HİZMET

ARNAVUTKÖY YAŞAM
MERKEZİ’NDE YOK YOK
7’den 70’e her yaştan İstanbullunun eğitim, kültür, sanat, spor, sağlık ve istihdam alanlarında en temel ihtiyaçlarını
karşılayacak 11 ayrı birimden oluşan “Arnavutköy Yaşam Merkezi” hizmete açıldı.
Yazı: Tayfun Deryal Fotoğraf: Onur Günal

TOPLAM 11 BİRİM

Y

eni nesil sosyal belediyecilik
anlayışının İstanbul’a kazandırdığı
eserlerden “Arnavutköy Yaşam
Merkezi” hizmete girdi. Şehrin
kaynaklarının, her ilçeye şeffaf ve
adil şekilde dönüşünün en güzel
örneklerinden olan merkezin açılışı, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel
Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.
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İBB, ‘150 Günde 150 Proje’ maratonuna 11
birimli dev bir yerleşkeyi açarak devam etti.
Bölgeye yeni çehre, Arnavutköy ve yakın ilçe
sakinlerinin sosyal hayatına da hareket kattı.
Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi’nde inşa
edilen merkez; 10 bin kitaplık kütüphaneden
onlarca eğitim programını İstanbullulara
ulaştıran Enstitü İstanbul İSMEK merkezine,
ücretsiz sağlık hizmetini sunan Halk Sağlığı
Merkezi’nden modern spor salonuna,
Yuvamız İstanbul kreşinden otoparkına kadar
İstanbullunun en temel ihtiyaçlarına çare
olacak imkanlarla donatıldı.
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MERKEZDE NELER VAR?

6

İSADEM
İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim
Merkezleri (İSADEM); her yaş grubuna
(çocuk, genç, yetişkin) ruh ve beden sağlıklarını
koruma ve yaşam koşullarını geliştirme
konularında grup eğitimi, bireysel danışmanlık,
tarama ve etkinlik hizmetleri veriyor.

1

Boğazköy Kültür Merkezi
Oditoryum ve çok amaçlı salona sahip
Boğazköy Kültür Merkezi, içerdiği birçok
fonksiyon ile yakın ilçelere de hizmet verecek.
Bölgenin sosyal hayatını canlandıracak kültür
merkezi, önümüzdeki dönemde art arda pek
çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Merkezde
ayrıca, 100 araçlık otopark da yer alıyor.

2

Bölgesel İstihdam Ofisi
İşsizliğin çözümüne ve istihdama katkıda
bulunmak amacıyla açılan Bölgesel
İstihdam Ofisi (BİO), Arnavutköy Boğazköy’de
de hizmet vermeye başladı. BİO’lar, bugüne
kadar 60 binin üzerinde İstanbulluya iş imkanı
sağladı.

3

Cemil Meriç Kütüphanesi
Yeni nesil kütüphanecilik anlayışıyla
hizmete açılan Boğazköy Kültür Merkezi
Kütüphanesi’nin 10 bin eserden oluşan
koleksiyonu bulunuyor. 450 metrekare alana,
150 kişilik kapasiteye sahip kütüphane, diğer
yeni nesil kütüphanelerimizde olduğu gibi farklı
disiplinlerden atölyelere ve seminerlere ev
sahipliği yapacak.
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4

Enstitü İstanbul İSMEK
Dört temel dalda ve 22 alanda onlarca
eğitim programını İstanbullulara ulaştıran
Enstitü İstanbul İSMEK, Boğazköy’de BİO
ile birlikte çalışarak bölge sakinlerine mesleki
eğitim ve istihdam konusunda destek sunacak.

5

Arnavutköy Halk Sağlığı Merkezi
Arnavutköy ve Sultangazi ile
Gaziosmanpaşa ilçelerine de hizmet
verecek Arnavutköy Halk Sağlığı Merkezi
içinde Evde Sağlık Hizmeti ve Psikolojik
Danışma Merkezi bulunuyor. Evde sağlık
hizmeti ile; İstanbul’da yaşayan, sosyal yönden
dezavantajlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli
ve yaşlı vatandaşlara evlerinde ücretsiz sağlık
hizmeti veriliyor.

7
BÖLGESEL İSTIHDAM
OFISI (BİO),
ARNAVUTKÖY
BOĞAZKÖY’DE DE
HIZMET VERMEYE
BAŞLADI. BİO’LAR,
BUGÜNE KADAR 60
BININ ÜZERINDE
İSTANBULLUYA IŞ
IMKANI SAĞLADI

Kısa Mola Merkezi
Arnavutköy ilçesinde yaşayan, 15-35
yaş arasındaki özel gereksinimi olan
bireylere mola evi hizmeti sunan merkez,
ailelerinin yaşam kalitelerinin artırılması ve
özel gereksinimi olan bireylerin psikososyal
rehabilitasyonlarına destek olmayı amaçlıyor.

8

10

9

11

Sosyal Hizmet Merkezi
Sosyal Hizmet Merkezi, İstanbulluların
başvuru ve ilgili ihtiyaçlarının teminini
kolaylaştırıyor. Yapı içerisinde oluşturulan Halk
Süt Deposu ile bölge sakinlerinin Halk Süt’e
erişimi de hızlandırılıyor.
Arnavutköy Boğazköy Sosyal Tesisi
İBB Sosyal Tesisleri artık Boğazköy’de
de hizmet veriyor. Boğazköy Sosyal
Tesisi, İBB bünyesindeki diğer sosyal tesisler
gibi kaliteli ve sağlıklı lezzetleri en ekonomik
şekliyle bölge sakinlerine sunuyor.

Spor Salonu
Arnavutköy Boğazköy Spor Tesisi,
750 kişilik yarı olimpik kapalı yüzme
havuzu, fitness salonu, spor eğitim ve yaşam
merkezi ile bölge halkının sporla iç içe
yaşamasına yönelik imkan sağlıyor.
Yuvamız İstanbul
3-6 yaş arası çocukların okul öncesi
eğitim hizmetlerine eşit ve adil erişim
imkanı sunan Yuvamız İstanbul projesinin
yeni şubesi, altı derslikte 120 kişilik öğrenci
kapasitesi ile Boğazköy’de açıldı.
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Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.

RESTORASYON

KARA SURLARI ÇÖPLÜK
OLMAKTAN ÇIKIYOR

RESTORASYON SONRASI

İstanbul, surlar ve kapılar şehri… UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Kara Surları, İBB Miras’ın restorasyonuyla kentin kültürsanat alanına dönüşüyor. Kara Surları Açık Hava Müzesi çalışmalarının ilk etabı ‘Mevlanakapı Ziyaretçi Merkezi’ etkinlik ve konserlerle hizmete açıldı.
Yazı: Şengül Gülbahçe Fotoğraf: Şahan Nuhoğlu - Oğuz Çiçek - Okan Ulusoy

RESTORASYON ÖNCESİ
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RESTORASYON

Oktay Özel
İBB KÜLTÜR
VARLIKLARI
DAİRESİ BAŞKANI
“İBB Miras olarak yürüttüğümüz
restorasyonda; tarihi alanın
kimliğine, dokusuna uygun
harabe estetiğini korumaya özen
gösteriyoruz. İstanbul küfekisi
dediğimiz, geçmişte Bakırköy ve
Çatalca çevresinde ocakları olan
taşın yine Çatalca bölgesinde özgün
bir damarını yakaladık ve çıkardık.
Yapılan bilimsel çalışmalarda da
aynı olduğunu tespit ettiğimiz ve
Bilim Kurulu’nun onayını aldığımız
bu taş ile restorasyon çalışmalarını
sürdürüyoruz. Bu taşı, şantiye
alanındaki kireç kuyusunda
özgünlüğüne uygun şekilde kirecini
söndürerek kullanıyoruz.
Yani bütün geleneksel yöntemleri
kullandığımız özgün bir restorasyon
çalışması yürütüyoruz.”

İ

stanbul’un bin 600 yıllık surları ve
kapıları tarih boyunca güvenlik, güç,
ihtişam ve sanatın sembolü oldu. 1985’te
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne
giren İstanbul Kara Surları, bu kararla
birlikte yeni bir statü kazanarak koruma
altına alındı. İBB, 2020 yılında harap
durumdaki Kara Surları’na yönelik kapsamlı
bir restorasyon süreci başlattı. Bu çerçevede
yıllardır atıl durumda olan Mevlanakapı
Karakolu’nu da ziyaretçi merkezine
dönüştürdü. Proje ile ‘yapının hem kamusal
kullanım kazanması hem de kent turizmine
hizmet vermesi’ amaçlanıyor.
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HARABEDEN KÜLTÜR-SANAT MERKEZİNE

Fatih ilçesi Mevlanakapı Mahallesi’ndeki
Mevlanakapı Karakolu, 19. yüzyılda güvenliğin
sağlandığı karakol binası olarak kullanılıyordu.
Yıllardır kaderine terk edilen, tahribata uğrayan
binanın çatısı ve sur cephe duvarı yıkıldı. İBB
Miras tarafından önce binada güçlendirme
yapıldı, ardından yıkık duvar ve çatılar aslına
uygun şekilde inşa edildi, özgün pencereler de
tekrar yapıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Eylül’de
“İstanbul’un tarihine sahip çıkıyoruz” diyerek,
Kara Surları Mevlanakapı Ziyaretçi Merkezi’ni

7 BİN TON
ÇÖP VE MOLOZU
TEMİZLEYİP
RESTORE ETTİK
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RESTORASYON

Gaye Su Akyol
Mevlanakapı'da
gençlerle buluştu.

hizmete açtı. Açılışın ardından tarihi mekan;
Gaye Su Akyol, Madrigal, Şehinşah ve
Contra konseri ile çocuklar için masal
etkinliğine ev sahipliği yaptı.
Şimdiden büyük ilgi gören Mevlanakapı
Ziyaretçi Merkezi; söyleşi, konser, etkinlik ve
film gösterimleriyle kentin yeni kültür-sanat
merkezi olacak.

DÜNYACA ÜNLÜ TARİHİ YARIMADA

Günümüzde Fatih ilçesi olarak bilinen Tarihi
Yarımada, geçmişte Konstantinopolis denen
bölgenin adı. Doğu Roma İmparatorluğu
döneminde yapılan Haliç, Marmara ve Kara
Surları, Tarihi Yarımada’yı saldırılardan
koruyordu. O yıllarda kente girişler ise surlar
üzerindeki kapılardan sağlanıyordu.
Marmara kıyısından başlayıp Tekfur Sarayı’nda
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sona eren 19 kilometre uzunluğundaki
surlar, 1400 hektarlık alanı kaplıyor. 6 buçuk
kilometre civarında uzunluğa sahip olan Kara
Surları’nın yapımına Doğu Roma İmparatoru
II. Theodosius (408-450) döneminde
başlanmış. Mevlanakapı’nın da aynı yıllarda
inşa edildiği tahmin ediliyor.
O dönemlerde, kente giriş çıkışlar surlarda
bulunan 7 kapı ile sağlanıyordu:
1. Altın Kapı (Porta Aurea)
2. Belgradkapı (Ksylıkerpos),
3. Silivri Kapı (Pege)
4. Mevlanakapı (Polyandrion)
5. Topkapı (Romanos)
6. Örülü Kapı
(Pempton-Sulukule)
7. Edirnekapı (Kharsios)

YENİ GEZİ ROTASI

NASIL GİDİLİR?
Fatih, Mevlanakapı
Mahallesi’ndeki ziyaretçi
merkezine Millet
Caddesi’nden Pazartekke
Durağı’ndan
geçen 73, 89C, 92T, 93T,
97T, 46T, 71T otobüsleri
ile gidilebilir. T1 KabataşBağcılara tramvayı ile de
Pazartekke Durağı’nda
inilerek kolayca
erişim sağlanabilir.

Tarihi İstanbul Kara Surları’nda son onarım
çalışmaları 1990’lı yıllarda yapılmıştı. 2020’de
İBB Miras tarafından başlatılan restorasyonun
ilk aşaması, Yedikule’den Belgradkapı’ya kadar
olan 1 kilometrelik alanda hayata geçirildi.
Uzman ‘Bilim Kurulu’ denetiminde yapılan
restorasyonda öncelikli olarak riskli burçlar
için müdahale kararları belirlendi. Buna göre:
ağır hasar tespit edilen 25 riskli burçtan 8’inin
acil müdahale ihtiyacı gözetilerek restorasyon
çalışmalarına başlandı. 2022’de çalışmaların
kapsamına 10 burcun daha eklenmesi ve yıl
sonuna dek “tehlikeli” olarak kodlanan tüm
burçların restore edilmesi hedefleniyor.
İBB Miras, tüm çalışmalarını “açık restorasyon
ilkesi” ile yürütüyor. Şimdiye kadar on binlerce
İstanbullu restorasyon şantiyelerini gezme

ve uygulamalara yakından tanıklık etme şansı
buldu. Ziyaretçiler arasında üniversitelerin ilgili
bölümlerinden akademisyen ve öğrenciler de
yer alıyor. Bütün süreçler tamamlandığında
tarihi alan, ilk etapta Mermerkule’den başlayıp
yine şehrin sürprizlerinden olan Silivrikapı
Hipojesi’ne (yeraltı mezarı) kadar belli hafıza
duraklarını içeren bir kültür mirası rotasına
dönüşecek. Bu rota, şehrin en önemli endüstri
miraslarından olan Yedikule Gazhanesi’nde
kurulacak İstanbul Surları Müzesi’ne
bağlanacak… Kara Surları kültür rotası üstündeki
ikinci ziyaret noktası, Belgradkapı ve Yedikule
arasındaki alan; üçüncüsü ise çalışmaları
tamamlanarak açılan Mevlanakapı Karakolu.
Uzun bir dönem dış müdahalelerle yıkılma
tehlikesi altında kalan yapı, kültür rotasının ilk
ziyaret mekanı olarak İstanbullularla buluştu…

MÜZİĞİN
VE SANATIN
IŞILTISI
MEVLANAKAPI'DA
GENÇLERLE
BULUŞUYOR

www.ibb.istanbul / 31

HİZMET

TATİL KÖYÜ GIBI
SOSYAL TESIS
İstanbul’dan çok uzaklaşmadan muhteşem manzara eşliğinde, güzel
ve kaliteli zaman geçirmek istiyorsanız İBB’nin Beykoz Sahil Sosyal
Tesisleri, yeni favoriniz olabilir...
Yazı: Ersin Akparmak Fotoğraf: Cem Türkel
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HİZMET

ET YEMEKLERİ DE ÇOK İLGİ GÖRÜYOR

Hasan
Kızılsümer
(EMEKLI)
“Ataşehir’den geldim buraya.
Restoran çok temiz, çalışanlar
inanılmaz bir disiplin ve ahenk
içinde çalışıyor. Sıra beklerken
gösterilen özen, beni çok memnun
etti. Yemeklerin lezzeti ve uygun
oluşu burayı tercih etmemizin en
büyük sebeplerinden. Dışarıdan
görünen güzelliği, içerisinde de
görebiliyorsunuz.”

B

eykoz sahiline geldiğimizde bizi
ilk karşılayan küçük bir koru. Yolun
yukarısından aşağıya doğru inerken
ağaçların arasından birden tam
karşı kıyıdaki Tarabya ve Sarıyer’i
görebiliyoruz. İçimden “İyi ki burayı
tercih etmişim” diyorum. Tesisler, denize sıfır
konumda. Sağ tarafımızda tertemiz bir halk
plajı ve tam önümüzde de bir yürüyüş yolu
bulunuyor. İstanbul’da böyle bir yerdeyim…
İsterseniz yüzebiliyor, isterseniz yürüyüş
yapabiliyorsunuz. Acıktıysanız hemen yanı
başınızda da kaliteli, lezzetli yemekleri olan,
uygun bir tesis sizi bekliyor.

Senanur Dönmez
(ÖĞRENCI)
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Beykoz
sahil kebabı.

UYGUN VE KALİTELİ

Bu tarz restoranlarda insanlar bazen menüye
bakmaktan bile kaçınır. Önünden geçerken,
denize sıfır manzarası olan muhteşem bir
mekanda, böylesine lezzetli ve uygun yemek
yemenin imkansız olduğunu düşünebilirsiniz.
Ama İBB Beykoz Sahil Sosyal Tesisleri, bu
imkansızlığı ortadan kaldırıyor.
Güzel, kaliteli zaman geçirmek ve bütçenize
uygun, çok lezzetli yemekler yemek istiyorsanız;
İBB Beykoz Sahil Sosyal Tesisleri sizleri
bekliyor.
Biz çok beğendik ve memnun kaldık. Umarım
sizler de beğenirsiniz…

NASIL GİDİLİR?
Avrupa Yakası'ndan
gelenler İstinye - Çubuklu
Arabalı Vapuru'nu tercih
ebebilirler. Tesis,
Üsküdar yönüne 900
metre uzaklıkta.
Anadaolu Yakası'ndan
gelmek isteyenler için
otobüs hatlarıise
İBB Beykoz Sahil
Sosyal Tesisleri
yakınından geçiyor:
11H, 121A, 15BK, 15TY.

“Daha önce Beykoz’da oturuyordum.
O zamanlar sık sık ailemle bu tesise
geliyorduk. Bugün, arkadaşımla uzun
zaman sonra gelme fırsatım oldu.
Yürüyüş yolunun yapılması çok güzel
olmuş. Manzarası, yemeklerin lezzeti
çok güzel; çocukluğuma dönmüş
gibiyim.”

BALIK REVAÇTA

Hafta içi olmasına rağmen lokanta için biraz
beklemek durumunda kalıyoruz. Kapıda
tesise gelenleri karşılayan görevliye adımızı
yazdırdıktan sonra, biz de bu esnada sıra bize
gelinceye kadar yürüyüş yapalım diyoruz.
Yürüyüş yolunda, ellerinde oltalarla balıkçılar
heyecanlı bir bekleyiş içerisinde.
Palamut mevsiminin başındayız, tabii ki
sabırlı olanlar daha şanslı. İBB’nin sosyal
tesislerinde palamut ve istavrit revaçta. Tam da
tüketilmesi gereken bir zaman. Bu aylarda, bu
balıklar daha lezzetli oluyor.

Sahilde beklerken telefonum çalıyor, yürüyüş
esnasında zamanın nasıl geçtiğinin farkında
değiliz. Restoranın merdivenlerinden
çıkarken güler yüzleriyle garsonlar yerimizi
gösteriyor. Çatal, bıçak sesleri ve birbiriyle
sohbet eden insanların arasından geçerek
yerimize oturuyoruz. İlk dikkatimi çeken,
masanın bembeyaz örtüsü… Çatal, bıçakların
birbirleriyle uyum içindeki duruşları ve
mutfaktan gelen lezzetli yemek kokuları.
Menüye bakarken gözüme Beykoz sahil kebabı
ilişiyor; ondan rica ediyorum. Beykoz sahil
kebabının, bu tesise özel bir yemek olduğunu
öğreniyorum. Jülyen dilimlenmiş antrikot,
tavada sotelenmiş renkli biberler… Yanında
sarımsaklı yoğurt ve ıspanak... Çok güzel bir
uyum… Lezzeti hâlâ damaklarımda.
Bu tesisin de en çok tercih edilen
yemeklerinden... Etrafıma bakınırken, burayı
her kesimden insanların tercih ettiğini
görebiliyorum. Bizimle ilgilenen görevliye
sorduğumda, -beni teyit edercesine- tesise
gelen insanların toplumun her kesiminden
olduğunu, İstanbullularda da artık bir restoran
kültürünün oluştuğunu söylüyor.

Alpay Pehlivan
(ÖĞRENCI)

Ispanak yatağında levrek fleto.

“İlk kez buraya geliyorum çok
beğendim. Yemekleri çok lezzetliydi.
Sunum, keza öyle. Tabii ki en
önemlisi de biz öğrenciler için
fiyatlarının uygun oluşu. Daha sık
gelmeye çalışacağım artık.”
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KAPAK

HOŞ GELDİNİZ GENÇLER!
Üniversiteli olarak Istanbul’a gelen ve IBB’nin
yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler yurtlara
yerleştiler. Biz de heyecanlarına ortak olduk.
Yazı: Cem Türkel
Fotoğraf: Muharrem Şabançelebi – Cem Türkel

Ümraniye Öğrenci Yurdu
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KAPAK

ÖRNEKTEPE ÖĞRENCI YURDU

AVCILAR ÖĞRENCI YURDU

G

eçtiğimiz yıl, ilk 3
yükseköğrenim öğrenci
yurdunu Avcılar’da ve Beyoğlu
Örnektepe’de açan İBB,
hizmete hazır hale getirdiği 7
yeni yurtla birlikte bu yıl 10
yurtta üniversite öğrencilerine barınma hizmeti
veriyor. Yeni hizmete aldığı Gaziosmanpaşa,
Esenyurt, Bayrampaşa, Şişli, Eyüpsultan,
Ümraniye ve Maltepe ilçelerindeki yurtlarla
birlikte toplamda 4 erkek ve 6 kız yurdunda 2
bin 800 öğrenciyi ağırlıyor.

15 BİN 547 ÖĞRENCİ BAŞVURU YAPTI

İBB yurtlarına 9 bin 250’si kız, 6 bin 297’si
erkek olmak üzere 15 bin 547 öğrenci başvuru
yaptı. Değerlendirmeler; yerleştirme puanı veya
not ortalaması, gelir düzeyi, aile bireylerinin
ve okuyan kardeşlerin sayısı, engellilik durumu,
şehit ve gazi yakınlığı gibi birçok objektif kriter
doğrultusunda yapıldı.
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ÜMRANIYE ÖĞRENCI YURDU

Gürkan Kolcu
(ŞIŞLI ERKEK
ÖĞRENCI YURDU)

Fatma Pervin Çekiç
(ALIBEYKÖY KIZ
ÖĞRENCI YURDU)

“Yıldız Teknik Üniversitesi
Mimarlık Bölümü’nü kazandım.
İzmir’den geliyorum. Diğer yurtlarla
kıyasladığımda burası her açıdan daha
ağır basıyordu. İstanbul, Türkiye’nin
en iyi üniversitelerinin yer aldığı ve
öğrencilerin yoğun olduğu bir şehir.
Barınmak gerçekten zor bir hal aldı. O
yüzden böyle bir imkanım olduğu için
çok şanslı hissediyorum kendimi ve
emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

“Darüşşafaka Lisesi mezunuyum,
zaten İstanbul’daydım ve yurt hayatına
alışık biriyim. KYK yurdu da çıkmıştı
bana ama imkanları ve durumu
açıkçası beni tatmin etmedi. Ben
de İBB yurtlarına başvurdum ve hak
kazandım. Buradaki odalar çok ferah
ve rahat. Görevliler çok misafirperver.
İyi bir üniversite hayatım olacağını
düşünüyorum bu yurtta.”

GAZİOSMANPAŞA ÖĞRENCI YURDU

Emir Eren
(GOP ERKEK
ÖĞRENCI YURDU)
“Kendimi evimde hissedeceğim bir
ortam var burada. Konumu itibarıyla
okuluma yakın bir yer burası. İBB
tarafından yapılmış olması bana
güven verdi. Binanın içine ve
imkanlarına bakınca özel yurt gibi
ama fiyatları çok daha uygun.”

Aynimet Başlevent
(ALIBEYKÖY KIZ
ÖĞRENCI YURDU)
“Boğaziçi Üniversitesi İngilizce
Öğretmenliği Bölümü’nü kazandım.
Diğer yurtlara da bakma imkanım
olmuştu, hatta başvuru da yapmıştım
ama odalar hem kalabalık hem de
ferah durmuyorlardı. Boğaziçi Kandilli
yurdu da çıkmıştı ama oradan da
maalesef kız öğrencileri çıkardıkları
için kayıt yaptıramadım. Buradaki
odalar çok temiz ve şahsi elbise
dolaplarımız var. Diğer yurtlarda,
genelde iki kapaklı bir dolabı iki kişi
kullanıyordu. Burada buzdolabımız
dahi var. Çok mutluyum.”
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KAPAK

KİTAP

EŞSİZ BİR PORTRE
FATİH SULTAN MEHMED
Ileri görüşlü, bilgili, şair ve mareşal… Tarihte eşine az rastlanır
münevver bir hükümdar. Avrupa’nın ‘Büyük Türk’ diye bildiği Fatih,
IBB Yayınları’nın raflarda yerini alan ‘Entelektüel Bir Osmanlı
Padişahı Fatih Sultan Mehmed’ kitabında incelendi.
Erkan Uslu
(GOP ERKEK
ÖĞRENCI YURDU)
“Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü’nü kazandım.
Lisede de yatılı okumuştum ama
yatakhanelerimiz kalabalıktı. Burada
dört kişilik odada olacağım. Odalar
ve yurt çok temiz. Anne ve babamın
da yurdu gördükten sonra içleri çok
rahat etti. KYK başvurumu iptal edip,
buraya geldim. Şartlarını kıyasladığım
zaman bana her açıdan bu yurtta
kalmak daha avantajlı geldi.”

Gençlerin en fazla başvuru yaptığı İBB yurdu,
5 bin 491 kişi ile İBB Beyoğlu Örnektepe
Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu oldu.
Başvuru yoğunluğunda ikinci sırayı, 2 bin 788
öğrencinin talebi ile 372 öğrenci kapasiteli Özel
İBB Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu
aldı. 78 öğrenci kontenjanına sahip Şişli Erkek
Öğrenci Yurdu ise 2 bin 286 başvuru ile en çok
talep gören üçüncü İBB yurdu oldu.
Boğaziçi, İstanbul ve İstanbul Teknik
Üniversiteleri başta olmak üzere bu yıl en fazla
tercih edilen devlet ve vakıf üniversitelerinin
öğrencilerini ağırlayacak olan İBB yurtları,
şehit ve gazi yakınları ile engelli öğrencilere de
barınma hizmeti veriyor.
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Yazı: Tayfun Deryal

K

adim medeniyet şehri İstanbul’u
fethetmesiyle tarihin kendisine ‘Fatih’
adını yakıştırdığı Sultan Mehmed,
askeri ve idari başarısının yanı sıra çok
yönlü kişiliğiyle de derin izler bıraktı.
Fatih; sanatçıların hamisi, büyük bir
kanun yapıcı, astronomi ve coğrafya bilen, bilim
ve felsefe tutkunu, resim ve heykele ilgi duyan
bir entelektüeldi.

BÜYÜK TÜRK

‘Büyük Türk’ün düşünce yapısı, kültür
ve zihniyet tarihi; şehzadeliğinden ilk
tahta çıkışına, İstanbul’un Fethi’nden
kanunnamelerine kadar sürekli gelişim
gösterdi. İBB Yayınları’ndan çıkan ‘Entelektüel
Bir Osmanlı Padişahı: Fatih Sultan Mehmed’,
tarihin seyrini değiştiren bir dünya liderinin
yeterince ele alınmamış bu yönüne odaklandı.
Alanında uzman yazarların kaleme aldığı,
üç bölümden ve on sekiz yazıdan oluşan
kolektif eserde; kurduğu sistem, entelektüel
kişiliği, kadim uygarlıklara olan ilgisi, ilim
adamlarına ve alimlere karşı yakınlığı, şair
kimliği, kütüphanesinde bulunan eserler;
Bizans entelektüellerinin yanı sıra İtalyan
sanatkarların ve ilim adamlarının Fatih’e bakışı
gibi konulara yer verildi.

DÖNEMIN FOTOĞRAFI ÇEKILDI

Eserde ayrıca Sahn-ı Seman Medreseleri,
Fatih devrinde Osmanlı hukuku, Osmanlıların
savaş teknikleri ve askerî teknolojisi, dönemin
şehircilik ve mimari anlayışı, İstanbul’da
ilk yerleşimler, Fatih devrinin sosyal hayatı,
gündelik yaşam ve tarih yazımıkonuları da
derinlemesine incelendi.

ENTELEKTÜEL
BIR OSMANLI
PADIŞAHI
FATIH SULTAN
MEHMED

Hazırlayan: Haşim Şahin
Yazarlar: Ahmet Yaşar
Ocak, Esra Yakut, Feridun
Mustafa Emecen, Fahri
Unan, Habibe Çalışkan,
Haldun Hürel, Hasan
Karataş, Haşim Şahin,
İlber Ortaylı, Kahraman
Şakul, Kerim İlker Bulunur,
Nilgün Elam, Işın, Priscilla
Mary, Serap Mumcu
Geronazzo, Siren Çelik,
Suna Çağatay, Süleyman
Faruk Göncüoğlu,
Durmuş ve Tuba Işınsu.
İBB Yayınlar
Koordinatörü:
Cengiz Özkarabekir
Yayın Yönetmeni:
Ahmet Bozkurt
Sayfa Sayısı: 560
Baskı Yılı: 2022
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AVRUPA’NIN
EN BÜYÜK KOMPLEKSİ
Yazı: Zeynep Mavnacıoğlu
Fotoğraf: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Arşivi

İ

stanbul, 16 milyonu aşkın nüfusuyla
pek çok ülkeden daha büyük bir şehir.
Dünyadaki pek çok metropol gibi İstanbul
da beklenmeyen doğa olayları ya da
olası afetler gibi risklere sahip. Böylesi
durumlarda İstanbullunun mağdur

İBB’nin, afet ve acil durumlarda 300 bin kişiye
yemek sağlayabilecek lojistik merkezinin
bulunduğunu biliyor musunuz?
Avrupa’nın en büyüğü olan Alibeyköy’deki bu
devasa merkezi sizler için gezdik…

olmaması için İBB, AKOM (Afet Koordinasyon
Merkezi) üzerinden koordine olabiliyor. Temel
ihtiyaçlar olan yeme ve barınmanın söz konusu
olması halinde ise İBB Lojistik Merkezi her an
teyakkuzda bekletiliyor.

300 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK

Başta da belirttiğimiz gibi en önemli görevi
olağanüstü durumlarda gıda ve barınma
öncelikli acil gereksinimlerin karşılanması
olan Lojistik Destek Merkezi; 200 bin kişilik
yemek üretimi yapılabilen bir mutfağa sahip.
Tüm malzemeler ve personel, her gün 24 saat
hazır bekletiliyor. Bunun yanı sıra olası afet
hallerinde İBB’ye ait 19 sosyal tesis, 8 itfaiye
mutfağı, tır ve çadırları ile günlük 300 bin
kişiye sıcak yemek sağlayabilmesi mümkün.
Merkezin, Kumanya Üretim Ünitesi’nde ise her
gün 32 bin kişilik kumanya hazırlanabiliyor.

SADECE İSTANBUL’A DEĞİL

İBB Lojistik Merkezi’nin bu hizmetleri, sadece
İstanbul için değil elbette. Ülkemizin herhangi
bir yerinde yaşanan afet bölgelerine hızlı bir
şekilde ulaşılıyor, afetzedelerin sıcak yiyecek ve
içecek ihtiyaçları karşılanabiliyor. Ayrıca, afet

MERKEZ, TÜM ENERJİ VE SU KAYNAKLARI
KESİLSE DAHİ 3 GÜN BOYUNCA TAM
KAPASİTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDEBİLİR
42 / www.ibb.istanbul
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SPOR

ULUGAZİ’DE
BAŞPEHLİVAN
DEĞİŞMEDİ
Yiğitler, Atatürk’ün anısına sahip çıkmak için güreş tuttu. 83
yıl aradan sonra yeniden geleneksel hale gelen “2. Ulugazi
Yağlı Güreşleri” nefesleri kesti. 568 pehlivan arasından
finale çıkan geçen yılın şampiyonu Hüseyin Gümüşalan,
Yusufcan Zeybek’i mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu.
Yazı: Tayfun Deryal

M

altepe Orhangazi Şehir Parkı,
568 pehlivanın er meydanındaki
buluşmasına sahne oldu. 83 yıllık
aranın ardından ilki geçen sene
düzenlenen Ulugazi Yağlı Güreşleri,
İBB iştiraki Spor İstanbul’un
organizasyonuyla gerçekleşti. 17-18 Eylül’de
ikincisi düzenlenen güreşler, İstanbullulara
nefes kesen iki gün yaşattı. İlk gün, gençlerin
minder güreşiyle başlayan festivalin ikinci günü
yağlı güreş müsabakalarıyla devam etti. İki gün
boyunca çeşitli atölyeler, etkinlikler ve konserler
ile İstanbullulara keyifli bir hafta sonu yaşatan
“2. Ulugazi Yağlı Güreş Festivali”
başpehlivanların altın kemer mücadelelerinin
ardından son buldu.

bölgesinde yemek üretimini sağlayabilmek için
mobil mutfak, mobil fırın ve mobil büfelerle
birlikte personelin afet bölgesinde barınması
için de mobil yatakhaneler dahi bulunuyor. İBB
Lojistik Merkezi sadece yiyecek içecek değil;
çadır, battaniye, seyyar mutfak, seyyar jeneratör
gibi tüm ihtiyaçlara anında cevap verebilecek
donanıma sahip.

RAMAZAN’DA AŞEVLERİNE İFTARLIK

İBB Lojistik Destek Merkezi, olağanüstü
durumlar haricinde ise her gün 16 bin İBB
çalışanına, aksatmadan sıcak yemek imkanı
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sağlıyor. Üretilen yemekler, araçlarla İstanbul
genelinde 160 ayrı noktaya dağıtılıyor. Merkez,
Ramazan aylarında ise aşevi hizmeti olan
ilçelere iftar yemeği desteği veriyor. Günde
yaklaşık 20 bin kişilik iftar yemeği, ihtiyacı
olan vatandaşlara dağıtılıyor. Aynı şekilde iftar
saatini yolda karşılayan İstanbullular için de
kentin 15 ayrı noktasında günlük 15 bin kişilik
yemek dağıtımı yapabiliyor.
Son olarak, İBB; Alibeyköy Lojistik Merkezi’nin
yanı sıra Anadolu Yakası'nda yer alacak yeni
lojistik merkezini de önümüzdeki yıl hizmete
alma hazırlığında.

MERKEZIN,
KUMANYA ÜRETIM
ÜNITESI’NDE
HER GÜN 32 BIN
KIŞILIK KUMANYA
HAZIRLANABILIYOR

“GAZİ’NİN İSMİNİN OLDUĞU
GÜREŞLERİN AĞA’SI MİLLETİMİZDİR”

Güreşleri izlemek için er meydanına
gelen İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, yarı final eşleşmeleri

öncesi konuşma gerçekleştirdi. Geçmiş belge
ve kayıtlardan ulaştıkları bilgilerle Atatürk’ün
yadigarını yeniden hayata geçirdiklerini söyleyen
İmamoğlu, “Elmalı ve Kırkpınar gibi Türkiye’nin
her köşesinde köklü tarihe sahip müsabakalar
düzenleniyor. Ancak, İstanbul elbette güreşe ayrı
bir renk, ayrı bir ivme kazandırabilir. İstanbul’daki
ismi gereği Ulugazi Güreşleri’nin ‘Ağalık’ yarışı
yok. Çünkü, Gazi’nin isminin olduğu yerde, o
güreşlerin Ağa’sı milletimizdir” dedi.

İKİNCİ KEZ GÜMÜŞALAN KAZANDI

Tüm gün süren zorlu mücadelelerin sonunda
64 başpehlivan arasından yarı finale kalan
dört isim Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Taş,
Yusufcan Zeybek ve Serhat Balcı oldu. Er
meydanında Mustafa Taş, Hüseyin Gümüşalan
ile Yusufcan Zeybek de Serhat Balcı ile eşleşti.
Finale yükselmek isteyen başpehlivanların er
meydanındaki rekabeti, izleyenlerden büyük alkış
aldı. Zorlu mücadelenin galipleri, Zeybek
ve Gümüşalan oldu. Finalde Yusufcan Zeybek’i
geçen Hüseyin Gümüşalan altın kemerin sahibi
oldu ve Ulugazi Yağlı Güreşleri’ni üst üste ikinci
kez kazandı.

83 YILDIR
YAPILMIYORDU

Ulu Önder Gazi
Mustafa Kemal
Atatürk, 19 Eylül
1933’te Türkiye ile
İtalya güreş
takımlarının karşılaştığı
müsabakaları
Dolmabahçe
Sarayı’nda radyodan
takip eder.
Mücadeleleri dinlerken
heyecanlanan Atatürk,
karşılaşmaların
yapıldığı Taksim’deki
Maksim Salonu’na
gitmeye karar verir.
Atatürk’ün izlediğini
gören Milli Takım'ın
gücüne güç gelir ve
müsabakalarda
rakiplerine üstünlük
sağlarlar. O günden
sonra her yıl Ulugazi
Güreşleri düzenlenir.
Ta ki Atatürk vefat
edene kadar…

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.

HİZMET

ÇİFTÇİYE TOHUM VE MAZOT DESTEĞİ:
ÜRETİME CAN SUYU
Yazı: Şengül Gülbahçe Fotoğraf: Onur Günal

heyet Silivri Değirmenköy’deki “Ekmeklik
Buğday Tohumu ve Mazot Desteğiyle
Üreticinin Yanındayız” etkinliğine katıldı.

Türkiye’nin en büyük ticaret ve finans merkezi
İstanbul, çevre köylerindeki üretimle bir tarım kenti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı
‘üretim seferberliği’ ile İBB, İstanbullu üreticinin yanında.

EKMEKLİK BUĞDAY VE MAZOT DESTEĞİ
İBB’nin; 4 milyon TL’lik
destekle 160 bin 700 litre
mazot yardımı çiftçinin
yüzünü güldürdü.

Ç
İBB, ÜRETİCİYE; 2 BİN 500 TON YEM DESTEĞİ; 18 MİLYON LİTRE SÜT DESTEĞİ,
25 MİLYON YAZLIK VE KIŞLIK FİDE DESTEĞİ İLE TOPLAM 2,3 MİLYAR TL DESTEK SUNDU
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atalca’dan Silivri’ye, Beykoz’dan
Şile’ye, Arnavutköy’e tarihi ve doğal
güzellikleriyle öne çıkan ilçelerimizin
civar köylerinde geçim kaynağı;
tarım ve hayvancılık... İstanbul’un
yanı başındaki bereketli topraklarda
yaşayan köylüler yüzlerce yıldır; sebzeden
tahıla, hayvancılıktan arıcılık ve balıkçılığa
üretip satarak var olmaya çalışıyor.
İBB, üreticiye verdiği tohum ve sebze fidesi
desteğinin ardından tarihinde bir ilki daha
gerçekleştirdi. 10 ilçenin, 128 mahallesinde
faaliyet gösteren çiftçilere yaklaşık 161 bin litre
hibe mazot dağıtımını başlattı. Böylece, yıllık
fiyat artışı yüzde 217 olan mazot, çiftçimizin
köyüne gidilerek traktörünün deposuna
aktarıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberlerindeki

Heyetin, Arnavutköy’de başlayan İstanbul
turu, Silivri Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim
Tesisi’ndeki incelemelerle devam etti.
Ardından, İBB tarafından tepeden tırnağa
yenilenen Seymen Köyü Meydanı’nda köy
sakinleriyle bir araya
gelindi. Çay eşliğinde
yapılan sohbetten
sonra Değirmenköy
yakınlarındaki
ayçiçeği tarlasına
gidildi. Kılıçdaroğlu
ve İmamoğlu
burada, tohumu İBB
tarafından üreticiye
ücretsiz verilen
ürünün hasadına
tanıklık etti.
Ekrem İmamoğlu, bin
545 ton yüksek verimli
yerli hibe ekmeklik
buğday tohumu ve 4
milyon liralık bir destekle 160 bin 700 litrelik
mazot desteğini başlattıklarını belirterek,
“Üreticimizin yanındayız” dedi.
Etkinlikte konuşan Kılıçdaroğlu da, tarıma
desteği nedeniyle İBB’ye ve İmamoğlu’na
teşekkür etti ve “Gerçekten de İstanbullunun
rahat etmesi için ister kırsalda ister şehir
merkezinde olsun, herkesin İstanbul’da huzur
içinde yaşaması için elinden gelen bütün çabayı
gösteriyor Ekrem Başkan” dedi.

İMAMOĞLU: "İKİ AYÇİÇEĞİNDEN
BİRİNİN TOHUMU İBB'DEN"

“İBB olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana,
tarım ve kırsal alan çalışmalarına çok büyük
önem verdik. İstedik ki çiftçimiz, bu düzenin
altında kalıp ezilmesin. Tarlalarımız yeşil kalsın
ve betonlaşmasın. Genel Başkanımızla birlikte
ayçiçek tarlasına uğradık ve biçerdöverle sizler
adına hasat yaptık. İstanbul sınırları içerisinde,
kafasını kaldıran her iki günebakandan birisinin
tohumunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi
olarak vermekten gurur duyuyoruz.”
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‘KLASİKLER’İN SEZONU

Yeni sezonu 5 Ekim’de açan İBB Şehir Tiyatroları, Shakespeare’den Haldun Taner’e dev yazarların klasik
oyunlarını İstanbullularla buluşturuyor. İzleyenler sanat yılı için hazırlanan iddialı repertuvarın keyfini çıkarıyor.
Yazı: Tayfun Deryal Fotoğraf: Ahmet Çelikbaş - Nesrin Kadıoğlu
Çingene Boksör

Hamlet

Komik Para

Yaftalı Tabut

2022-2023 REPERTUVARI

B

ir asrı deviren 108 yaşındaki
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatroları, yeni sanat yılı
için perdelerini araladı. İBB Şehir
Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni
Ayşegül İşsever tarafından açıklanan
yeni sezon repertuvarı, İstanbul’un her
bölgesini tiyatronun seçkin örnekleriyle
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buluşturmaya başladı.
Sanat yılı içeriğini İBB Kültür Dairesi Başkanlığı
Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, İBB
Kültür Dairesi Başkanı ve Şehir Tiyatroları
Müdürü Ceyhun Ünlü, CRR Genel Sanat
Yönetmeni Murat Cem Orhan’ın katıldığı basın
toplantısında açıklayan İşsever, ana temayı
‘İstanbul Klasiklerle Buluşuyor’ olarak duyurdu.

HAMLET
Yazan: Shakespeare
Yöneten: Engin Alkan
TARTUFFE
(İKSV Tiyatro
Festivali’nde prömiyer)
Yazan: Moliere
(doğumunun
400. yılına özel)

Çeviren: Orhan Veli
Yöneten: Yiğit Sertdemir
CADI KAZANI
Yazan: Arthur Miller
Yöneten: Yiğit Sertdemir
BİR HALK DÜŞMANI
Yazan: Henrik Ibsen
Yöneten: Orhan Alkaya

FOSFORLU CEVRİYE
Suat Derviş’in
romanından Gülriz
Süruri’nin uyarlaması,
müzikal.
Yöneten: Yelda Baskın
GODOT GELDİ…
Yazan: Miograd
Bulatoviç
Yöneten: Ragıp Yavuz

ÇİNGENE BOKSÖR
Yazan: Rike Reiniger
GÖZLERİMİ
KAPARIM
VAZİFEMİ
YAPARIM
Yazan: Haldun Taner

KUĞUNUN
ŞARKISI
Yazan: Anton Çehov
KOMİK PARA
Yazan: Ray Cooney
Çeviren: Haldun Dormen
OSCAR
Yazan: Claude Magnier

ÇOCUK
OYUNLARI
BENİM KÜÇÜK
YILDIZIM,
FINDIKKIRAN,
KIŞ KRALİÇESİ,
KÜÇÜK BİR
AİLE TATİLİ,
BİR GECE
MASALI
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YUVAMIZ
İSTANBUL

ÇATALCA’DAN
PENDİK’E
32 YUVAMIZ
İSTANBUL KREŞİ
NEREDE?

1. Arnavutköy
2. Avcılar
3. Bahçelievler /
Kocasinan
4. Bahçelievler / Zafer
5. Bakırköy
6. Başakşehir / Kayabaşı
7. Başakşehir /
Sular Vadisi
8. Beylikdüzü
9. Beyoğlu
10. Büyükçekmece
11. Çatalca / Kaleiçi
12. Esenler
13. Esenyurt
14. Gaziosmanpaşa
15. Güngören
16. Kartal / Çavuşoğlu
17. Kartal / Karlıktepe
18. Kartal / Yakacık
19. Küçükçekmece /
Cumhuriyet
20. Küçükçekmece /
Söğütlüçeşme
21. Küçükçekmece /
Halkalı
22. Maltepe / Fındıklı
23. Maltepe / Gülsuyu
24. Pendik / Velibaba
25. Pendik / Sülüntepe
26. Sancaktepe /
Abdurrahmangazi
27. Sancaktepe /
Samandıra
28. Sancaktepe /
Yunusemre
29. Silivri / Selimpaşa
30. Silivri / Yeni
31. Sultanbeyli
32. Sultangazi

CIVIL CIVIL

Yuvamız İstanbul kreşleri, okul öncesi hizmetlerinden
mahrum kalan binlerce çocuğumuzu
yuvalarıyla buluşturuyor. Uzman öğretmen kadrosu,
yepyeni binaları ve rengarenk sınıflarıyla
‘2 bin 876 kontenjanlı 32 kreş’ yeni eğitim-öğretim
dönemine merhaba dedi.
Yazı: Şengül Gülbahçe Fotoğraf: Cem Türkel

S

osyal belediyecilik ilkesiyle İstanbul’un
tüm ilçelerine aynı hizmeti götürme
çabasındaki İBB, Yuvamız İstanbul
kreşleri ile eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor.

GÜVENLİ EĞİTİM HİZMETİ

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
çatısındaki Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik
Merkezleri, 3-6 yaş aralığındaki çocuklara
hizmet veriyor. İBB kreşlerinde, çocukların
psikososyal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde
sürdürebilecekleri, eşit fırsatların yaratıldığı bir
ortamda öğretmen, aile ve mahalle ilişkilerinin
güçlendirildiği güvenli bir eğitim hizmeti
sunuluyor.

ÇOCUĞA EĞİTİM ANNEYE İSTİHDAM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Bizim en
büyük projemiz, kreşlerimiz olacak. Onun için
buna gözünüz gibi bakmanızı istiyorum” dediği
projenin temelleri 28 Eylül 2019’da atıldı.
Kısa zamanda yapımı tamamlanan 20 merkez,
2020-2021 eğitim döneminde faaliyete girdi.
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Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik
Merkezlerinin sayısı, geçen yıl açılan 12
merkez ile 32’ye ulaştı. Kurulduğu 20202021 eğitim dönemi bin 163 kayıtlı çocuk ile
tamamlanırken; 2021-2022 eğitim döneminde
yeni açılan merkezlerle bu sayı 2 bin 309’a
çıkarıldı. Böylece, çocuklarla birlikte 4 bin
209 ebeveyne de doğrudan ve dolaylı hizmet
sunuldu. Bu ebeveynler arasında yer alan bin
647 çalışan kadına, çocuk bakımı konusunda

alan sağlanarak istihdama katılmalarına
yönelik destek verildi. Yuvamız İstanbul, “150
Mahalleye 150 Kreş” hedefine adım adım
ilerliyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı
ve kaliteyi artırmayı amaçlayan projeye
İstanbullular büyük ilgi gösteriyor; yıl sonuna
kadar 812 kontenjanlı 9 yeni merkezin açılması
planlanıyor. Genel bilgi için yuvamiz.ibb.
istanbul adresini ziyaret edebilirsiniz.
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2019-2022
Arası Tamamlanan
Yaşam Vadileri

• Hacetderesi
Yaşam Vadisi
Beylikdüzü Yaşam Vadisi
3. ve 5. Etabı
• Haliç Kıyıları Yeşil
Koridor ve Yaşam
Vadisi 1. Etap
• Silivri Boğluca Yaşam
Vadisi 1. ve 2. Etap
• Pendik Yaşam
Vadisi 1. Etap

SİLİVRİ YAŞAM
VADİSİNE KAVUŞTU
Kente değer katan ‘Silivri Boğluca Yaşam Vadisi’
artık Silivrililerin hizmetinde.
Yazı: Ela Karasu Fotoğraf: Aydemir Kadıoğlu

G

eçmiş dönemlerde sel ve taşkın
sorunlarıyla hatırladığımız Silivri
Boğluca Deresi’nin taşkın sorununu
sona erdiren ve etrafını sosyal
donatılarla çevreleyen Silivri
Boğluca Yaşam Vadisi, tam bir çekim
alanına dönüştü.
Yeşil alanların insana kattığı huzuru İstanbul’un
her ilçesine yaymakla yükümlü olduklarının
altını çizen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
“Orada yetişen çocukların daha özgür, üretken
ve yaratıcı olduklarını göreceksiniz. Doğayla
buluştukları takdirde geleceğe de umutla
bakan bireylere dönüşüyorlar. İstanbul'un her
noktasında projelerimiz devam ediyor. Sadece
bu proje açılışları döneminde tam 24 yeşil alan
projemizi İstanbullularla buluşturacağız” dedi.

SİLİVRİ’YE 65 BİN METREKARE YENİ YEŞİL ALAN
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Silivri
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Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği projede;
toplam dört etaptan oluşan ve 2,5 kilometre
uzunluğundaki vadinin 1,3 kilometrelik kısmını
oluşturan 1 ve 2’nci etabı, İBB tarafından
tamamlanarak Silivri’ye 65 bin metrekarelik
yeni yeşil alan kazandırılmış oldu.

Mert Altın
(ÖĞRENCI)
“Yapım aşamasında iken gelip geçiyordum,
kötü bir görüntüsü vardı. Yapılmış halinde ilk
defa oturuyorum. Gayet güzel. Ailecek ya da
arkadaşlarla gelip oturabileceğimiz çok hoş
bir alan olmuş.”

Dursun
Kalenderoğlu
(MARKET ÇALIŞANI)
“Yapılan parktan çok memnunum, güzel olmuş.
Silivri halkına yakışacak şekilde. Emeği geçen
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür
ediyorum. Silivri halkı da çok memnun.”

YAŞANABİLİR SOSYALLEŞME ALANLARI

Silivri Boğluca Yaşam Vadisi’nde; fitness alanı,
yürüyüş yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun parkları
ve oturma dinlenme alanları bulunuyor.
Binden fazla ağaç ve 10 binden fazla çalı
dikimiyle ilçe sakinlerinin yeşille iç içe bir şekilde
sosyalleşebilmesine olanak sağlıyor. Gezme
ve görme fırsatı bulduğum, genel olarak şehir
parkçılığının en iyi örneklerinden diyebileceğim
yaşam vadisi keyif veriyor. Çay kahve içip, oturup
sohbet edebileceğiniz; çimlere yatmalı, köpeklerle
koşturmalı bir yer. Hele ki Boğluca Deresi’nin

vadinin etrafına konuşlanması da masalsı bir hava
katmış. Yeşile ve doğaya yapılan yatırımların her
zaman karşılık bulduğu ve bulacağı gerçeği bizim
yolumuza hep ışık tutacaktır.

25 YENİ YAŞAM VADİSİ

İBB’nin, ‘150 Günde 150 Proje’ maratonu
kapsamında hayata geçirilen yaşam
vadileri, İstanbul’un pek çok ilçesine daha
kazandırılıyor. Çalışmalar kapsamında 5 yaşam
vadisinin ilk etapları tamamlandı. Toplam 25
yaşam vadisi daha İstanbul’a kazandırılacak.

Yapımı Devam Eden
Yaşam Vadileri
• Ayamama Yaşam
Vadisi 1. Etap
• Kurbağalıdere Yaşam
Vadisi 1. Etap
• Haliç Kıyıları Yeşil
Koridor ve Yaşam
Vadisi 2. Etap
• Beylikdüzü Yaşam Vadisi
3. ve 4. Etap
• Hacetderesi Yaşam
Vadisi 2. Etap
• Çekmeköy Palamut
Deresi Yaşam Vadisi
• Çekmeköy Serindere
Yaşam Vadisi
• Ayazma Yaşam
Vadisi 1. Etap
• Baltalimanı Yaşam
Vadisi 1. Etap
• Ortaköy Yaşam Vadisi
• Çamaşırcıdere Yaşam
Vadisi 2. Etap
• Cendere Yaşam Vadisi
1. Etap
• Tuzla Yaşam Vadisi
1. Etap
Yapımı Planlanan
Yaşam Vadileri
• Pendik Yaşam Vadisi
2. Etap
• Haramidere Yaşam Vadisi
• Eşkinoz Deresi Yaşam
Vadisi
• Menekşe Deresi Yaşam
Vadisi
• Kayaşehir Yaşam Vadisi
• Hasanoğlu Yaşam Vadisi
• Kemiklidere Yaşam Vadisi
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ÇOK ÖZLEMİŞİZ
Restorasyonu tamamlanan Paşabahçe Vapuru,
12 yıllık aradan sonra ilk seferini yaptı.
Yazı – Fotoğraf: Cem Türkel

D

ile kolay… Tam 58 yıllık görev süresinin
ardından 2010 yılında Şehir Hatları filosundan
çıkartılmıştı Paşabahçe Vapuru. Sonrasında akıbeti
çokça tartışılan vapur, İBB Şehir Hatları’nın bir
buçuk yıl gibi kısa bir sürede restorasyon sürecini
tamamlamasıyla tekrar Boğaz’daki yerini aldı.

HATIRALAR CANLANDI

Denizi ve İstanbul’u çok özlemişti. İstanbullular da onu.
İlk seferini duyan Adalılar, işleri olmasa dahi hatıralarını
canlandırmak için vapurdaki yerlerini almıştı. Vapura
binmeden bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.
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Leylan Ziyalar
“Emeği geçenlerin ellerine sağlık. Eskisine çok
benzemiş, belki fark etmediğimiz detaylar dahi
ortaya çıkmış. Herkes heyecanlı. Adalar’da yüzen
insanlar bile vapuru görünce el sallıyorlar,
kaptan selam veriyor. Hakikaten böyle pozitif
şeylere ihtiyacımız varmış. Paşabahçe’nin
ruhunu direkt hissettik. Tanıyan, tanımayan
herkes birbirine selam veriyor, eskiden olduğu
gibi. Selamlaşmayı bile unutmuşuz. İnşallah,
Paşabahçe bize bunu da hatırlatacak.”

Albert Çipurut
“Senelerce bu vapura bindim. Seferlerden
men edilince çok üzülmüştüm. Yeniden
buluştuk. Eskiye sadık kalınmış. Lise
yıllarımda bu vapuru çok kullandım. Lüküs
kamara denilen açık masalı alanlarda
büyüklerimiz otururdu. Şimdi ben oturuyorum.
Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkürler. Artık
her sabah Paşabahçe’de olacağım.”

Yaşar Bildirici
“66 senelik Adalıyım. Tarihi bir an bu. Sabah
erkenden geldim. Arkadaşlarımı da çağırdım.
Çocuğum doğmuş gibi. Biz bu vapurla büyüdük.
Karaköy’den binerdim. Herkes kravatlı olurdu.
Bir buluşma anı olurdu hep bu vapur. Umarım,
yüz sene daha gider. Bu anılar sonraki
kuşaklara da aktarılır.”

Elif Kalkavan
“Büyükşehir’e ve Ekrem Bey’e çok teşekkür
ediyorum. Çok heyecanlıyım, çünkü kentin
hafızası hoyratça yok ediliyor. Kentin hafızası
sayılabilecek bunun gibi simgelerin yaşatılması
gerek. Bu vapur, benim için çocukluğum demek.
Hafızamda önemli bir yeri var. En azından
Boğaz’ın Prensesi kurtuldu. Keşke Dolmabahçe
de kurtarılabilseydi. Artemis heykeli çok
kötüydü, ortaya çıkmış.”

Büyükada’dan kalkar kalkmaz, bütün yolcular adeta bir
müzeyi gezer gibi vapurun her tarafını dikkatlice incelediler.
Baktıkça hatıralara daldılar. Kimi çocukluğunu, kimi de
gençliğini hatırladı. Vapur hangi ada iskelesine yanaşırsa
yanaşsın, iskelelerde bekleyenlerin bazıları alkışlarla
bazıları da gözyaşlarıyla karşıladı vapuru. Herkes, birbirini
uzun bir aradan sonra ilk kez görüyormuş gibi selamlıyordu.
Yolcuların kendi arlarındaki konuşmalarında da dediği gibi;
Paşabahçe Vapuru ‘unutulan selamı’ da hatırlatmıştı. Yol
boyunca eski anıların paylaşıldığı muhabbetler, Kabataş
İskelesi’nde son buldu. Yolcular, binerken alkışladıkları gibi
inerken de alkışlarla indiler.
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ETKİNLİK

GAMING
İSTANBUL
2022 COSPLAY
YARIŞMASI’NDA
KATILIMCILAR,
KENDILERINE HAS
KOSTÜMLERIYLE
ÇEŞITLI OYUN,
ANIME, ÇIZGI
FILM VE FILM
KARAKTERLERINI
CANLANDIRDI

GAMING İSTANBUL BULUŞMASI
Oyun tutkunlarının buluştuğu ve renkli görüntülere
sahne olan “Gaming İstanbul 2022” üç gün boyunca
ziyaretçilerini ağırladı. İBB’nin ana sponsorluğundaki
etkinlikten eğlence eksik olmadı.
Yazı: Aydemir Kadıoğlu
Fotoğraf: Onur Günal – Gaming İstanbul Ekibi

D

ünyanın en büyük sekiz oyun
etkinliğinden biri olan ‘Gaming İstanbul’,
bu yıl OGEM ve Medya AŞ'nin desteği
ile Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir
Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde
oyunseverlerle buluştu. E-spor
tutkunlarını bir araya getiren sahne şovları,
etkinlikler, cosplay sanatçılarının gösterileri
ve çok daha fazlasıyla şenlenen fuara ilgi
büyük oldu.

SEVİLEN YAYINCILARA BÜYÜK İLGİ

Her yıl olduğu gibi kalabalık bir yayıncı kitlesine
ev sahipliği yapan Gaming İstanbul, bu yıl ünlü
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da fuara gelerek
binlerce oyunseverle buluştu.

yayıncılar Pelin ‘‘PqueeN’’ Baynazoğlu, Tuna
‘’Pintipanda’’ Akşen, Can Sungur ve Alp ‘‘H1vezZz!’’
Kocaman’ı sevenleriyle bir araya getirdi. PqueeN,
Pintipanda ve Can Sungur bu yıl takipçilerine özel
bir sürpriz yaparak Gaming İstanbul Influencer
Sahnesi’nde ziyaretçilerle buluştu. Oldukça geniş
bir hayran kitlesine sahip olan yayıncı PqueeN
ise iki gün boyunca sevenleriyle ana sahnede Just
Dance etkinliğinde bir araya geldi.

KIRAN KIRANA ‘LAN PARTY’

360 Esports organizasyonu ile Gaming İstanbul
kapsamında Türkiye’de geniş katılımla ilk kez
düzenlenen GIST-İBB LAN Party ile oyunseverler,
bilgisayar veya mobil cihazını yanına alarak özel
LAN Party Alanı’nda üç gün boyunca PUBG, Apex
Mobile, New State Mobile, Beatstar, Rocket League
Sideswipe ve Call Of Duty Mobile oyunlarını oynadı.

72 SAAT ARALIKSIZ OYUN

Gaming İstanbul bu yıl ayrıca, Türkiye’nin en
popüler Jam etkinliği Mağara Jam’e de ev sahipliği
yaptı. Jam etkinliği kapsamında uyku tulumlarını
da yanlarına alan ekipler, etkinlik alanında 72 saat
aralıksız “Kötü Adam Sensin” temasıyla kendi
oyunlarını geliştirdi.
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KAÇAK HAFRİYATA
YAPAY ZEKALI TAKİP

İstanbul’un önemli sorunlarından biri daha, yeni teknoloji geliştirilerek aşılıyor. İlki
Hadımköy’e kurulan ‘yapay zeka sistemi’ ile 100’e yakın kaçak hafriyat dökümü tespit
edildi. Sistemin devreye girmesinin ardından bölgedeki kaçak dökümler tamamen önlendi.

Mesut Kızıl
İSBAK GENEL MÜDÜRÜ
“Araçların, döküm yerine dolu ve boş
gelmesi, kaçak döküm yapması an be an
kayıt altına alınıyor. Sistem sayesinde
bu bölgede son 15 günde kaçak döküm
sayısı sıfırlandı. Hareketli bir sistem
olduğu için kaçak dökümün yapıldığı
diğer alanlara taşınabiliyor.”

Yazı: Osman Karabacak

İstanbul genelinde çalışan hafriyat kamyonları,
İBB Hafriyat İzleme ve Denetim Merkezi'nden
7/24 anlık olarak takip ediliyor.

MOBİL PTS NEDİR?

H

afriyat kamyonlarının hız sınırlarını
aşması ve kontrolsüzce çevreye verdiği
zararlar, İstanbulluların en çok rahatsız
olduğu konular arasında yer alıyor.
Kaçak döküm sorununa kesin çözüm
üretmekte kararlı olan İBB, yapay zeka
teknolojisini devreye soktu.

YERLİ TEKNOLOJİ

Kaçak hafriyatların döküldüğü merkezlerden
biri olarak bilinen Hadımköy’de, daha önceden
klasik kontrol yöntemleri ile bir ayda en fazla
12 kaçak döküm tespit edilebilmişti. İBB Çevre
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile İBB
iştiraki İSBAK tarafından geliştirilen Mobil
PTS, soruna kesin çözüm sundu.
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Kaçak dökümlerin yapıldığı bölgeye, ağustos
ayında yerleştirilen ve yapay zeka içeren Mobil
PTS ünitesi sayesinde, toplam 23 araçla, 100’e
yakın kaçak hafriyat dökümü yapıldığı tespit
edildi. Kaçak döküm yaptığı tespit edilen
araçların sürücülerine para cezası uygulandı.
Sistemin devreye girmesinin ardından
bölgedeki kaçak dökümler azaldı. Son bir ayda
ise tamamen önlendi.

ANLIK TAKİP

Yapay zeka içeren Mobil PTS uygulaması ile
anlık konum takibi, şüpheli alanın kontrolü
ve kaçak döküm tespiti (döküm miktarının
tespiti, alan sayımı, raporlama) yapılabiliyor.
Kesintisiz şekilde 7/24 çalışan sistem, detaylı
bir raporlama imkanı da sunuyor. Alana giriş
yapan araçların plaka sorgulaması yapılarak;
ruhsat, ATS Onay Belgesi, Taşıma İzni Belgesi

gibi evrakları sorgulanıp fotoğraflarla
raporlama yapılabiliyor. Böylece, anlık olarak
tüm ihlaller takip edilebiliyor.

Prof. Dr. Ayşen Erdinçler
İBB ÇEVRE KORUMA
VE KONTROL DAIRESI
BAŞKANI
“Bu sistemi geliştirmeden önce sadece
12 aracı yakalayıp ceza kesebildik.
Sistemi kurduktan sonra 1 ay içerisinde
tespit edilen kaçak döküm sayısı 100’e
yaklaştı. Çok etkin bir kontrol sistemi
kurduğumuz görülüyor. Sistemden daha
fazla yerleştirerek daha etkin bir kontrol
sistemi kuracağız.”

ETKİN BİR KONTROL SİSTEMİ

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, para
vermeden yakın mesafelere yapılan kaçak
dökümlerin çevreye çok zarar verdiğini
belirterek, özellikle Hadımköy’ün, kaçak
dökümlerin çok fazla olduğu bir merkez
haline geldiğini söyledi. Prof. Erdinçler,
“Bu sistemi geliştirmeden önce sadece 12
aracı yakalayıp ceza kesebildik. Sistemi
kurduktan sonra 1 ay içerisinde tespit edilen
kaçak döküm sayısı 100’e yaklaştı. Çok etkin
bir kontrol sistemi kurduğumuz görülüyor.

Sistemden daha fazla yerleştirerek daha etkin
bir kontrol sistemi kuracağız” dedi.

KAÇAK DÖKÜMLER SIFIRLANDI

Kaçak hafriyat dökümüne nasıl bir çözüm
bulabiliriz diye kafa yorarak Mobil PTS’yi
geliştirdiklerini vurgulayan İSBAK Genel
Müdürü Mesut Kızıl da İstanbul’da ilk defa
kullanılan, yapay zeka içeren sistemle hafriyat
kamyonlarının anlık takip edildiğini söyledi.
Kızıl, “Araçların, döküm yerine dolu ve boş
gelmesi, kaçak döküm yapması an be an kayıt
altına alınıyor. Sistem sayesinde bu bölgede
son 15 günde kaçak döküm sayısı sıfırlandı.
Hareketli bir sistem olduğu için kaçak
dökümün yapıldığı diğer alanlara taşınabiliyor”
diye konuştu.

Mobil PTS (Plaka Tanıma
Sistemi): Dome Kamera
(kubbe şeklinde bir
mahfazaya yerleştirilen
güvenlik kamerası), 4G
LTE Route (internet
bağlantısı), güvenlik
amaçlı ATS (Araç Takip
Cihazı), kaçak döküm
tespit ünitesi, akü ile
çalışan bir sistem. Yapay
zeka teknolojisiyle
geliştirilen Mobil PTS ile
hafriyat kamyonları,
kameralardan anlık
izleniyor. Hız, rota ve
konum takibi, damper
izleme, harita tabanlı
izleme gibi özellikler
içeren sistemle; plaka,
giriş-çıkış saati, araçların
giriş ve çıkışlarına dair
kamera görüntüleri tespit
edilerek kaydediliyor.

SİSTEMİN ÇEVREYE
KATKISI NEDİR?
Mobil PTS ile çevre
kirliliğine sebep olacak
çalışmaların en aza
indirilmesi, döküm
sahalarının tam
denetiminin sağlanması,
hız kaynaklı kazaların ve
kaçak dökümlerin önüne
geçilmesi amaçlanıyor.
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ya da kıyısından köşesinden bu filmlerin yüzde 80’i İstanbul’da geçti.
İstanbul Sokaklarında, Boğaziçi Şarkısı, Sevmek Zamanı, Gurbet Kuşları, Üsküdar İskelesi, Aaah
Güzel İstanbul, Beyoğlu’nun Arka Yakası, Adalardan Bir Yâr Gelir Bizlere, Görünmeyen Adam
İstanbul’da, İstanbul Kan Ağlarken, Balatlı Arif, İstanbul Çiçekleri, İstanbul Kanatlarımın Altında,
Laleli’de Bir Azize, Uçan Daireler İstanbul’da, Kasımpaşalı Recep, İstanbul Hatırası, Tarzan
İstanbul’da ve diğerleri…

İstanbul’u konu edinen, İstanbul’un cadde ve sokaklarında, meydanlarında, adalarında,
köşklerinde, gecekondularında, Boğaziçi’nde, Haliç’te geçen yüzlerce film…
İstanbul, başlangıcından itibaren Türk sineması için eşsiz bir doğal set oluşturdu, gecesiyle
gündüzüyle benzersiz güzelliğini sinemacılarımızın hizmetine sundu. Elinizdeki kitap,
İstanbul’un beyazperdeye yansıma biçimlerini ayrıntılarıyla inceliyor, dünyada başka hiçbir
kente kısmet olmamış sinema zenginliğinin, sayısız filmden oluşan bir arşivin derinliklerine
dalıyor. Uzman yazarların kaleminden çıkan 13 makale, İstanbul’un orta yerindeki sinemamızı
ve sinemamızın orta yerindeki İstanbul’u renkli anlatımlarla gözler önüne seriyor.
Sinema sanatının İstanbul’a nasıl baktığı ve neler gördüğü konusunda bugüne dek hazırlanmış
en kapsamlı, İstanbullular ve sinemaseverler için en zengin başvuru kaynağı.
“Senin öyle gözlerin var ki… Yani göz değil, bir başka İstanbul.”
(Ver Elini İstanbul, 1962)

Türk sineması denince akla gelen ilk şehir, İstanbul. Beyoğlu’ndaki Yeşilçam Sokağı bir zamanlar film
endüstrisinin merkeziydi. Rengarenk film afişleri izleyiciyi sinemaya çekerdi. 70 yıldır binlerce ünlü
filmin afişine imza atan ressam İbrahim Enez ile eski İstanbul’u ve sinemayı konuştuk...
Yazı: Şengül Gülbahçe
Fotoğraf: İBB Yayınları Arşivi
İbrahim Enez

TÜRK SİNEMASINDA
70 YIL…

Ressam İbrahim Enez, 1933
Trabzon doğumlu. Sanatçı 70
yılı dolduran sanat yaşamında
binlerce sinema afişine
imzasını attı. Dev arşiv
koleksiyonunda, ses getiren
filmlerin afişleri yer alıyor.
İbrahim Enez, ‘Susuz
Yaz, Kanun Namına, Yılanların
Öcü, Sevmek Zamanı, Yol,
Muhsin Bey’ gibi Türk
filmlerinin yanında ülkemizde
ilgiyle
izlenen ‘Rüzgar Gibi Geçti,
Casablanca, Baba (The
Goodfather), Romeo ve Juliet’
gibi dünya sinemasının
unutulmaz filmlerinin
afişlerini de yaptı.
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TÜRK SİNEMASINDA İSTANBUL

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

TÜRK
SİNEMASINDA

İSTANBUL

YEŞİLÇAM AFİŞLERİNİN
USTA RESSAMI İBRAHİM ENEZ

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

İBB Yayınlarından
çıkan 'Türk
Sinemasında
İstanbul ' kitabı.

İ

BB Yayınları’ndan çıkan ‘Türk
Sinemasında İstanbul’ kitabı, arşiv
niteliğinde bir eser. Kitapta pek çok afişi
bulunan usta sanatçımız İbrahim Enez;
Türkan Şoray’dan Fatma Girik’e, Yılmaz
Güney’den Cüneyt Arkın’a Yeşilçam’ın
ünlü sanatçılarının unutulmaz filmlerine
resimleriyle hayat verdi.
Röportajımız, eski İstanbul’a dair keyifli
anılarla dolu…
İbrahim Bey, sinema tarihinin önemli afiş sanatçılarından
birisiniz. 70 yıl emek verdiniz bu sektöre. Sizi sinemaya
çeken ne oldu?
Sinema bizim çocukluğumuzda çok önemliydi.
Ben, Trabzonluyum. 4 yaşındayken babamı
kaybettim. Annem, beni ve kardeşlerimi alarak
Zonguldak’a yerleşti. İlkokula burada başladım.
Daha sonra Samsun’a taşındık. Çocukken
arkadaşlarımı bahçede toplar, sinema
sahnesi hazırlayıp oynatırdım. Samsun’da
ticaret lisesinde okudum. Resim öğretmenim
Selahattin Bey, yeteneğimi keşfedip beni resme
yönlendirdi. Sinema tutkumla resim birleşince
de afiş sanatına yönlenmiş oldum.
Ustanız var mıydı, kendinizi nasıl geliştirdiniz? İstanbul’a
geliş hikayenizi anlatır mısınız?
Hayır, ustam yoktu sinema hayatına başladığım
dönemde yabancı filmler, Amerikan filmleri
çok geliyordu. İnci Sineması, Sümer Sineması,
Zafer ve Park sinemalarında çalıştım
Samsun’da. Ama şimdi hiçbirisi yok. Ekseri
büyük market oldu. Askerliğimi 1952’de
İstanbul’da yaptım. Samsun’da çalıştım bir
süre ve evlendim. Sinema ile ilgileniyordum.
Samsun’daki sinemalar dışında İstanbul’dan
da afiş siparişi almaya başlayınca sinemanın
merkezi olan İstanbul’a gitmeye verdim. Annem
başlangıçta istemedi, fakat ‘benim fırçam
altın, hiç korkmam’ dedim. Razı oldu, 1961’de
İstanbul’a geldik. Beyoğlu’nda Tünel’e yakın
bir yerde ev tuttum. Sinema piyasasına yakın
olmak istedim. Çalışmayı çok severim, eşim
de daima destekledi beni. Dikiş öğretmeniydi;
afişlerimin Amerikan bezlerini o dikiyordu.
İstanbul’a gelince doğrudan doğruya film
şirketlerinde çalıştım. Erman Film, Acar
Film, Özer Film gibi Yeşilçam’ın kalburüstü
firmalarıyla çalıştım. Fener afişler yapıyordum
sinemalara. İki billboard büyüklüğünde 5-6
metrelik afişlerdi.

Afişleriniz sinema tarihi açısından çok önemli. Bir
dönemin tanığı el yapımı orijinal afişler, milli mirasımız
bir anlamda. Afişleri değerli kılan nedir?
Orijinal afiş demek; kompozisyonu ressamın
kendisinin tasarlayıp tek bir tane olarak
hazırlaması demek. Bu orijinal afiş daha sonra
matbaaya götürülür ve çoğaltılır. Afişleri
değerli kılan: orijinal olması, eski olması,
ressamı… Tüm bunlar afişleri değerli kılar.
Maalesef orijinal afişlerimden hiçbiri elimde
değil… Afişlerin tekrardan yapılmış yağlı boya
çalışmaları var. Bunlar çeşitli müzelerde
arşivlendi.
Türk sinemasının ünlü isimleriyle çalıştınız. Kimler, sizde
derin izler bıraktı?
Tüm sanatçılarla değişik anılarım var. Hepsi
birbirinden değerli, hepsi sinemaya çok emek
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ve gönül verdi. İsim vermemi isterseniz, ilk
aklıma gelenler: Cüneyt Arkın, Yılmaz Güney,
Ediz Hun, Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya
Koçyiğit, Ekrem Bora, Erol Taş…
Afişini yapacağınız filmlerin setlerine gidip izler
miydiniz? Afişleri nasıl çiziyordunuz?
Film setlerine giderek oyuncuların
fotoğraflarını çekiyordum. Sonra bana
anlatılmış olan film konusu ve bu fotoğrafları
kullanarak film afişini tasarlıyordum. Genelde
konuyu anlatıyorlardı, senaryo okumama gerek
olmuyordu.
Belki birbirinden ayırmıyorsunuzdur, ama yine de sorayım
en sevdiğinizi film afişleriniz hangileri?
Sevmek Zamanı, Susuz Yaz, Yılanların Öcü,
Asiye Nasıl Kurtulur, Rüzgar Gibi Geçti, Baba
ve Casablanca en sevdiklerimden. Afiş yapmaya
ve yağlı boya, guaj resimler yapmaya devam
ediyorum.
O günlerde İstanbul nasıldı? Sinema emekçisiydiniz, film
endüstrisinin koşulları sizi çok zorladı mı?
Hatırlıyorum, İstanbul’a ilk geldiğimde Ağa
Camii’nin önü kapatılmıştı. Ben de 6 metre
uzunluğunda 2 metre yüksekliğinde film
afişi yaptım oraya. 74’te Kıbrıs Harekâtı
olmuştu; 60’larda da diken üzerindeydik. Ben
de o yıllarda Yılmaz Güney’in oynadığı ‘On
Korkusuz Adam’ filminin afişini yaptım. O
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dönem çok ses getiren filmin yönetmeni de
Tunç Başaran’dı.
Çok zordu koşullar. Erman film dahi peşin
para vermiyordu, çek veriyordu. Yalnız Turgut
Demirağ ve Murat Köseoğlu peşin para
veriyordu. Fatma Girik’le Memduh Ün’ün
Uğur Film’iyle de çalıştım. Onlar da peşin para
veriyordu. Evini geçindireceksin, malzeme
alacaksın… Çok zor koşullarda çalıştık.
Hatta filmlerde en başta yazılar çıkar, onları
bile siyah kartonun üzerine beyaz guaj boyayla
yazıyordum. Kolay değildi. Hatta bir gece
35 kartonu sabaha kadar yazdım. Son yazıyı
yazarken uyumuşum… Çok zorlukları olsa da
çalışmayı hâlâ çok seviyorum.
Ah o günler, keşke eski günler geri gelse dediğiniz oluyor
mu? Neleri özlüyorsunuz?
Eskiyi hep özlüyorum. Keşke o günler geri
gelse. Tramvayların çan çan çalışmalarını bile
özlüyorum. Eskiden ta Bostancı’ya, Bebek’e,
Pangaltı’ya, Şişli’ye kadar tramvay çalışıyordu.
Televizyonun olmadığı zamanlarda, halkın
eğlenebileceği yazlık bahçelerimiz, yazlık
sinemalar vardı. O serin havada hatta
gazozcular, frigocular (buzlu dondurma)
dolaşırdı. Her semtte birkaç yazlık sinema
vardı. Ortaköy’de iki yazlık sinema vardı.
Fatih’te birkaç tane, Kadırga’da, orada burada
muhakkak ki yazlık sinema vardı. Püfür püfür
oturursun, serin serin gazozunu içersin, frigonu
yersin... Onun bir de pastası vardı, çok güzeldi,
hep sinemalarda satılırdı. Şimdi hiçbiri yok.

ÖDÜLLERİ

tüm Türkiye’ye hakim kılıyor. İstanbul,
dünyanın da kültür başkenti. Yeşilçam Sokağı
dediğimiz; sonunda çıkmaza giden bir sokaktır.
Orada bir sinema vardı; Ar Sineması. Sonradan
oranın adı, Pop Sineması oldu. Şimdi çalışıyor
mu bilmiyorum. Onun az yukarısında solda
Emek Sineması vardı. Onu da kapatıp üst
kata çıkardılar. Eskiden Ses Sineması’ydı,
sonra Ferhan Şensoy’un tiyatrosu oldu, epey
devam etti. Orada bir de Beyoğlu Sineması
da vardı, karşısında Atlas Sineması. Yukarıya
çıktığımızda Alkazar Sineması. Taksim’e doğru
çıkarken ana cadde de Yüks Sineması, iki metre
yukarıya doğru da Saray Sineması vardı. Bunlar
hep kapandı, AVM oldu… Solda Ağa Camii,
onları geçince Fitaş Sineması duruyordu solda.
Fitaş’a gitmeden Lale Sineması vardı, çalışıyor
mu çalışmıyor mu bilmiyorum. Karşılıklı
hemen hemen… Taksim’de bir zamanların ünlü
Maksim Tiyatrosu da vardı. Maksim Tiyatrosu,
önceden Taksim Sineması’ydı. Ben devamlı
afişlerini yapanlardan biriydim… Gezi Parkı’nı
geçince Şan Sineması vardı. Onu yaktılar.
Hilton’la karşılıklı bir sinema vardı, As Sinema.
O da kapandı… Pangaltı’ya doğru bir sinema
vardı, Pangaltı Sineması. Onun karşısında
da inci Sineması. Onlar da kapandı. Bunlar
hep güzel sinemalardı. O zamanlar sinema
müşterisi çoktu… Yerli film de yabancı film de
oynanıyordu… Sinemalar hıncahınç doluyordu.

denebilir mi hiç? 3-5 kişiyle oynanıyor. Ben de
çalışıyorum, resim yapıyorum.
İstanbul’da en çok nereyi seviyorsunuz?
İstanbul’u sevmeyen gönül, aşktan ne anlar...
İstanbul’un her yeri güzel… 20 senedir
gökdelenler dikildi durdu. Nerede o eski
İstanbul. Fatih’te At Pazarı’nın orada, Vefa’da,
Salacak’ta ahşap binalar kaldı. Arnavutköy’de,
Bebek’te de ahşap binalar var. İstanbul’u
İstanbul yapan bu eski güzellikler. İstanbul’un
her tarafını seviyorum, Emirgan Korusu’nu,
Çamlıca Tepesi’ni…
İstanbullusunuz, İstanbul’da yaşıyorsunuz. Neler
söylemek istersiniz İstanbul’a dair?
İstanbul aşığıyım, İstanbul bugün dünyanın göz
bebeği. Duygularımı şiirlerle ifade edebilirim,
Münir Nurettin Selçuk’un söylediği gibi;
“Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer
Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer…”

Eski sinemalar gibi olmasa da hâlâ
sinemaya gider misiniz?
İstanbul’a en güzel hayat veren, sinemalardı.
Şimdi alışveriş merkezlerinin içinde küçük cep
sinemaları var. Ben hiçbirine gitmedim. Sinema
benim hayatım, artık ekseri televizyonda
izliyorum filmleri. Eski sinemaların zevki
olmadığı için gitmiyorum sinemaya.
AVM’lerdeki cep sinemalarına sinema

İstanbul sinemaları, Yeşilçam Sokağı desem; neleri
hatırlatır size?
Film şirketlerinin İstanbul’da olması, İstanbul’u
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DÜNYANIN MERKEZİ
MİLİON TAŞI
Milion Taşı ve çevresindeki arkeolojik kazılar
görenleri heyecanlandırıyor. Yüzyıllardır yer altında
bekleyen Osmanlı ve Bizans yapıları, tek tek
gün yüzüne çıkartılıyor.
Yazı: Zeynep Mavnacıoğlu Fotoğraf: Aydemir Kadıoğlu

A

sırlar boyunca dünyanın merkezi
kabul edilen Milion Taşı’nın
çevresindeki arkeolojik kazılar
görenlerin ilgisini çekiyor. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB)
tarafından yürütülen kazılar, büyük bir
titizlikle ilerliyor. Sultanahmet Meydanı’nda,
Yerebatan Sarnıcı’nın hemen yanı başındaki
alandan adeta tarih fışkırıyor.
İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Merve
Gedik, 2019 yılında başlayan kazılarla ilgili
şu bilgileri paylaştı: “Milion Taşı ve çevresi,
Sultanahmet Meydanı’nın çok katmanlı
kimliğinin bir kesiti gibi. Her katman ayrı
bir tarihi zenginlik içeriyor. İlk katmanda
Cumhuriyet Dönemi ve Osmanlı Mahallesi
izlerini görebiliyoruz. Şimdiye kadar,
Osmanlı hamamı olduğu tahmin edilen
kalıntılara rastladık. Bizans Dönemi’ne ait
insan kabartmalı taşlar da dikkat çeken diğer
buluntulardan. Kazı derinleştikçe kalıntılar
daha da zenginleşecek.”

kabul edilen Milion Taşı’nın hikayesi ise şöyle:
İstanbul, Doğu Roma İmparatorluğu’nun
başkenti olur olmaz, dönemin imparatoru
I. Konstantinus abidevi bir anıt yaptırmak
ister. Bunun üzerine; dört sütun, dört kapı ve
bir kubbeden oluşan Milion Taşı inşa edilir.
Bu görkemli anıt, 4. yüzyıldan itibaren tüm
dünyanın merkezi haline gelir. Bütün şehirlerin
bu noktaya olan mesafeleri hesaplanır. Saat
dilimleri yine buraya göre ayarlanır.
Hatta haritalar bile bu nokta esas alınarak
hazırlanır. Tarihi anıt, 1490 yılında yaşanan
büyük İstanbul depreminde büyük hasar
alsa da 1884 yılına kadar dünyanın sıfır noktası
olarak kabul edilmeye devam eder. Yıllar içinde
pek çok badire atlatan anıt, günümüze tek
sütun halinde ulaşır.

Merve Gedik
İBB KÜLTÜR VARLIKLARI
PROJELER MÜDÜRÜ
“Milion Taşı ve çevresi, Sultanahmet
Meydanı’nın çok katmanlı kimliğinin
bir kesiti gibi. Her katman ayrı bir
tarihi zenginlik içeriyor. İlk katmanda
Cumhuriyet Dönemi ve Osmanlı
Mahallesi izlerini görebiliyoruz. Şimdiye
kadar, Osmanlı hamamı olduğu tahmin
edilen kalıntılara rastladık. Bizans
Dönemi’ne ait insan kabartmalı taşlar
da dikkat çeken diğer buluntulardan.
Kazı derinleştikçe kalıntılar daha da
zenginleşecek.”

ESERLER KENT TURİZMİNE KAZANDIRILACAK

İBB, kazı yapılan alanın çevresini, yürüyüş
rotası olarak düzenleyerek kent turizmine
kazandıracak. Sultanahmet’i gezen turistler,
gün yüzüne çıkartılan tarihi ve kültürel
zenginlikleri de görebilecek.

DÜNYANIN MERKEZİ MİLİON TAŞI

“Her yol Roma’ya çıkar” sözünün kaynağı
olduğu bilinen Milion Taşı, İstanbul’un
kalbinde, Sultanahmet Meydanı’nda bulunuyor.
Yüzyıllar boyunca ‘Dünya’nın sıfır noktası’
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Osmanlı Su Terazisi ile Milion Taşı.

4. yüzyıldan itibaren dünyanın merkezi
kabul edilen Milion taşı, günümüze tek sütun halinde ulaştı.
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Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.

EĞITIM

KIRTASİYE YARDIMLARI

Öğrencilerin başarılarına katkı sağlamak
amacıyla her eğitim-öğretim yılında ilkokuldan
üniversiteye kadar tüm gruplara kırtasiye
yardımı yapılıyor. Setlerde, öğrenciler için
farklı kırtasiye malzemeleri bulunuyor.
Okul çantası, kareli ve çizgili defterler, resim
defteri, kuru ve pastel boyalar, kalem çeşitleri,
silgi, kalemtıraş, yapıştırıcılar, cetvel ve bu
malzemeleri koyabilecekleri dosya, setlerde yer
alıyor. Hedef, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı
başlangıcında 28 bin öğrenciye destek olmak.

GENÇ ÜNİVERSİTELİ DESTEĞİ

İBB, üç yıldır artırarak devam ettirdiği ‘Genç
Üniversiteli Desteği’ projesinde, bu yıl 75 bin
öğrenciye 4 bin 500 TL eğitim yardımı ile geri
ödemesiz destek oluyor. Kendisi veya ailesi

İstanbul'da ikamet eden ön lisans ve lisans
öğrencileri ile ailelerinin ihtiyaç durumu
değerlendirilerek eğitim yardımı desteğinde
bulunuluyor. Destekten faydalanmak için;
öğrencinin devlet üniversitesinde okuyor
olması veya vakıf/özel üniversitelerinde
yüzde 100 burslu okuması gerekiyor. Ara
sınıf ve son sınıf öğrencilerinin ise yıl sonu
başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da
4 üzerinden 2,00 olması da istenen kriterler
arasında yer alıyor.
Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
ücretli değişim programında olanlar,
yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 25
yaşından büyükler burstan faydalanamıyor.
Başvurular; www.gencuniversiteli.ibb.
istanbul adresinden yapılıyor. Geçtiğimiz yıl
destekten 51 bin 992 kişi faydalandı.

Kırtasiye yardımları
töreni bu yıl İkitelli
Ortaokulu’nda yapıldı.

HER YAŞA DESTEK
İ
stanbul, Türkiye’de en çok öğrencinin
yaşadığı kent. Anaokulundan başlayan
eğitim serüveninde öğrenciler ve aileleri
çeşitli zorluklarla karşılaşabiliyor. İBB de
sosyal belediyecilik örneği olarak eğitim
süreçlerinde yer alan öğrenciler için çeşitli
desteklerde bulunuyor.

SEN OKU DİYE

İstanbul’da yaşayan ilkokul, ortaokul, lise ve
iyileştirme (rehabilitasyon) merkezlerinde
eğitim gören şehit çocukları, yetim, öksüz,
engelli öğrencilere nakdi destek yapılıyor.
Desteklerden faydalanmak için öğrenim
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Eğitim desteklerini her yıl sürdüren İBB, bu yıl da
ilköğretimden yüksek lisansa kadar tüm eğitim
süreçlerindeki öğrencilere yardıma devam ediyor. Eğitim
yardımları, internet siteleri üzerinden gerçekleşiyor.
Yazı: Özgür Turan Fotoğraf: Onur Günal

belgesi, öğrencinin ve velisinin kimlik fotokopisi
ile engelli veya şehit çocuğu ise bu durumda
olduğunu gösteren belgeleri ibraz etmek
gerekiyor. Devlet okulu ya da yüzde 100 burslu
öğrencilerin faydalandığı desteğe başvurular
www.senokudiye.ibb.istanbul internet sitesi
üzerinden gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl bu
destekten 80 bin 166 öğrenci faydalandı. Bu
yıl ise başvurular 13 Eylül-09 Ekim tarihleri
arasında yapıldı.

BAŞVURULAR HER YIL www.senokudiye.ibb.istanbul ve
www.gencuniversiteli.ibb.istanbul ADRESLERİNDEN YAPILIYOR
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ÇEVRE

YEŞİL ANAHTAR SAHİBİ KENT ORMANI
Kemerburgaz Kent Ormanı, dünyada tesisler için önemli bir yere sahip gönüllü eko-etiket “Yeşil Anahtar” ödülünü
kazandı. Orman işletmesi, aldığı ödül ile Türkiye’de ‘Turistik Cazibe Yerleri’ kategorisinde bu ödülü alan ilk tesis oldu.
Yazı: Funda Keleş
Fotoğraf: Boğaziçi
Yönetim AŞ Arşivi

E

yüpsultan-Kemerburgaz,
Sarıyer-Atatürk, BeylikdüzüYakuplu, Çekmeköy-Rahmi Demir…
Onlar, İstanbul’un yeşil anahtarları.
İstanbullular da kente kazandırılan bu
kent ormanlarını sevdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki
Boğaziçi Yönetim AŞ tarafından yönetilen
Kemerburgaz Kent Ormanı, Uluslararası
Çevre Eğitim Vakfı’nın (Foundation
For Environmental Education-FEE) 5
programından biri olan ve ülkemizde Türkiye
Çevre Eğitim Vakfı tarafından verilen “Green
Key” “Yeşil Anahtar” ödülünü kazandı.
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Orman işletmesi, ‘Turistik Cazibe Yerleri’
kategorisinde Türkiye’de bu ödülü alan ilk
tesis oldu. Tesisler için en önemli ödüllerin
başında gelen Yeşil Anahtar Programı,
çevrenin korunması yönündeki girişimleri
ödüllendirerek destekleyen, iklim değişikliğinin
önlenmesi ve sürdürülebilir turizme katkıda
bulunmayı amaçlayan uluslararası bir ekoetiket ve FEE’nin programlarından biri.

ÖDÜL SÜRECİNDE ORMANDA NELER YAPILDI?

• Ormanda bulunan işletmelere ve çalışanlara
eğitimler verildi, bilinçlendirildi.
• Enerji ve su kullanımını takip edip azaltmaya
yönelik önlemler alındı. Sensörlü LED
aydınlatmalar kullanmaya başlanıldı. Kullanılan
sifonlar da sensörlü hale getirilerek tasarruf
sağlandı.

• Kaynağında ayrıştırma için ekipmanlar
alınması ve ayrıştırılması sağlandı.
• Motorlu araç kullanımından çok, bisiklet
kullanımı teşvik edildi.
• İşletmelerde organik ürünlerin kullanımı
teşvik edildi. Satın alınan malzemeler, Çevre
Yönetim Sistemi olan firmalardan tedarik
edildi.
• Organik gübre kullanımı teşvik edildi.
• Yiyecek, içecek, bahçe atıkları hayvanların
beslenmesinde kullanıldı.
• Alanlara bilgilendirme afişleri asıldı,
işletmelere atık kutuları yerleştirildi.
• Kısacası; Kemerburgaz Kent Ormanı’nda
çıkan hiçbir atık dışarıda bertaraf edilmedi,
içeride yeniden değerlendirildi.

ÖDÜL SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Ülkemizde, tesis yönetimi sektörünün öncü
şirketlerinden İBB Boğaziçi Yönetim AŞ,
Kemerburgaz Kent Ormanı’nı yönetmeye
başladığı ilk günden itibaren sürdürülebilirliği
vizyon edindi. Yeşil Anahtar Ödülü’ne aday olan
kurumumuz; ön denetim kapsamında gerekli
başvuru dosyalarını hazırlayıp, ulusal jürinin
değerlendirmesine sundu.

Ulusal Komitenin başvuru dosyasını
onaylaması sonucunda; İstanbullulara çeşit
çeşit aktivite imkanı sunarken, çevre ve
doğayı korumak için büyük özen gösteren
Kemerburgaz Kent Ormanı, ulusal jüri
tarafından incelenen belgeler sonucunda
ödülün tüm gerekliliklerini optimum seviyede
yerine getirerek, Haziran 2022’de “Yeşil
Anahtar” ödülünü almaya hak kazandı. Ayrıca,
Kemerburgaz Kent Ormanı’na bir kez daha
denetim gerçekleştirilecek.
2022 yılı itibarıyla ülkemizde 116 tesiste
‘Yeşil Anahtar Ödülü’ bulunuyor. Uluslararası
alanda ise 60 ülkede uygulanan bu program
kapsamında 3 bin 600’ün üzerinde ‘Yeşil
Anahtar Ödüllü Tesis’ mevcut. Türkiye, 60 ülke
arasında 10. sırada yer alıyor.

KEMERBURGAZ’DAKİ TÖRENLE ÖDÜL TESLİM EDİLDİ
‘Yeşil Anahtar’ ödülü, yaz sezonunda kent
ormanında düzenlenen törenle teslim edildi.
Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Ethem
Pişkin, Yeşil Anahtar'ı, Türkiye Çevre Eğitim
Vakfı yetkililerinin elinden aldı ve ‘Yeşil
Anahtar Bayrağı’ göndere çekildi. Ödül
tesliminin ardından Türkiye Çevre Eğitim Vakfı

YEŞİL ANAHTAR
ÖDÜLÜ NEDİR?

Yeşil Anahtar Programı,
çevrenin korunması
yönündeki girişimleri
ödüllendirerek
destekleyen, iklim
değişikliğinin önlenmesi ve
sürdürülebilir turizme
katkıda bulunmayı
amaçlayan uluslararası bir
eko-etiket ve FEE’nin
programlarından biri.
(FEE: Foundation For
Environmental Education
– Uluslararası Çevre
Eğitim Vakfı)
1994 yılında Danimarka’da
uygulanmaya başlandı.
1998’de Fransa, Yeşil
Anahtar Programı’na
katılarak kamp alanlarını
belgeledi. 2002 yılında da
FEE’nin beşinci programı
olarak uygulanmaya
başladı. Program,
ülkemizde 2011 yılından
bu yana Türkiye Çevre
Eğitim Vakfı tarafından
yürütülüyor.
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ÇEVRE

YEŞİL ANAHTARIN
KATKILARI

yetkilileri alanda denetim gerçekleştirdi.
Kazanılan prestijli bu ödül hakkında Boğaziçi
Yönetim AŞ Genel Müdürü Ethem Pişkin,
“Boğaziçi Yönetim olarak toplam 5 milyon 500
bin metrekarelik alana sahip Kemerburgaz
Kent Ormanı’nı; motokros, tenis, fonksiyonel
fitness, bisiklet gibi spor alanları ile macera
parkı, zipline, atlıkarınca, buz pisti gibi eğlence
alanlarıyla, kafe ve restoranlarıyla, kültür-sanat
alanlarıyla, çocuklara ve ailelere yönelik etkinlik
ve festival alanlarıyla tüm İstanbulluların
365 gün ailece vakit geçirebileceği sosyal
yaşam merkezi haline getirdik. Elbette burayı
bir sosyal yaşam merkezi haline getirirken
doğanın tam da merkezinde olduğumuzu bir
an olsun bile unutmadan tüm paydaşlarımız
ve işletmelerimizle iş birliği içerisinde çevre

YEŞİL ANAHTAR, 60 ÜLKEDE
3 BİN 700’DEN FAZLA OTEL VE DİĞER
KURULUŞLARA VERİLEN GÖNÜLLÜ
BİR EKO-ETİKET. ÜLKEMİZDE
116 TESİSTE BU ÖDÜL BULUNUYOR.
TÜRKİYE, 60 ÜLKE ARASINDA
10. SIRADA YER ALIYOR
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odaklı çalışmalar yaptık, yapmaya devam
ediyoruz. Bu çabamızın en önemli karşılığını da
kazandığımız ‘Yeşil Anahtar’ ödülüyle birlikte
aldık. Çevre Eğitim Vakfı’nın 5 programından
biri olan ‘Green Key’ – ‘Yeşil Anahtar’ ödülünü
‘Turistik Cazibe Yerleri’ kategorisinde
Türkiye’de ilk kazanan tesis olmanın büyük
gururunu yaşıyoruz. Doğal kaynakları verimli
kullanarak, kirliliği ve atıkları kaynağında
azaltarak, ayrıştırarak, Kemerburgaz Kent
Ormanı’nı çevre dostu bir tesis haline
getirdik. Burada hiçbir atığı dışarıda bertaraf
etmeden içeride yeniden değerlendirdik.
Burayı çevre dostu bir tesis yaparken, en
önemli paydaşlarımızdan biri de İBB Park
Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı
oldu. Sulamadan budamaya, ilaçlamaya
kadar düzenli çalışmalarla sağlıklı ve estetik
bir yeşil alan ortaya çıkarıldı. Bu vesileyle
Çevre Yönetimi alanında dünyanın en prestijli
ödüllerinden birini almamızda emeği geçen
herkese tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

MOTTO: HAYAT ORMANDA

Artık kapılarını “Yeşil Anahtar” ile açacak
Kemerburgaz Kent Ormanı, “Hayat
Ormanda” mottosuyla; spor alanları, kafe ve
restoranları, çocuk oyun alanları, yürüyüş
parkurları, etkinlik ve festival alanlarıyla
tüm İstanbulluların 365 gün ailece vakit
geçirebileceği, kültür-sanat, spor ve eğlencenin
buluşma noktası olmaya devam edecek.

• Uluslararası Yeşil
Anahtar Ödülü çevrenin
korunması odaklı bir program
olduğu için; işletmenin kendi
işlevi yoğunluğunda,
çevreye olan duyarlılığın
önemini hatırlatıyor. Aynı
zamanda, çevrenin
etkilenmesine neden olan
olumsuzlukların da
azalmasına yardımcı oluyor.
• Doğal kaynakların
korunması, atık yönetimi ve
tasarruflar konusunda
işletme sahibi, misafirler,
personel, tedarikçi firmalar
ve yerel halkın bilgi sahibi
olmasını sağlayarak, çevre
bilincinin artmasına ve
sürdürülebilir kalkınma için
eğitime destek verilmesine
yardımcı olur.
• Çevre konulu etiketler,
misafirlerce tesise karşı
güven oluşmasını sağlıyor.
• Sayısı her geçen gün
artan çevreye duyarlı
insanların, uluslararası
eko-etikete sahip tesisleri
tercih etmelerini sağlıyor.

KEMERBURGAZ
KENT ORMANI
HAKKINDA

• Orman, 5 milyon
500 bin metrekarelik bir
alana sahip.
• Toplam 3 kapısı
bulunuyor.
1. kapı Mağlova,
2. kapı Mimar Sinan,
3. kapı ise Mihrimah olarak
isimlendirildi.
• Konser, tiyatro
etkinliklerinin
gerçekleştiği kültür-sanat
alanları; motokros, tenis,
fonksiyonel fitness,
bisiklet gibi spor alanları;
macera parkı, zipline,
atlıkarınca, buz pisti gibi
eğlence alanları ile
çeşitli kafe ve restoranlar
yer alıyor.

HİZMET

İSTANBUL
İTFAİYESİ 2022
YILININ İLK
8 AYINDA

• 15 bin 47 Yangın
• 4 bin 345
Arama/Kurtarma
• Bin 117 Su Tahliyesi
• 14 bin 245
Hayvan Kurtarma
• 41 bin 886
Acil Sağlık Hizmeti
• 22 bin 368
Diğer İtfai Olaylar olmak
üzere İstanbul'da
99 bin 8 olaya
müdahale etti.

İSTANBUL İTFAİYESİ

DAİMA HAZIR,
HER ZAMAN YANINIZDA

Bu yıl 308. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak dünyanın en köklü ve güçlü
teşkilatlarından İstanbul İtfaiyesi, yalnızca yangında değil afet, kaza gibi anlarda da
yanınızda… İtfaiyenin, sadece bu yılın ilk 8 ayında İstanbul’da müdahale
ettiği itfai olay sayısı 99 bin…
Yazı: Funda Keleş Fotoğraf: İstanbul İtfaiyesi Arşivi
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ek çoğumuzun çocukken hayalini
süsleyen itfaiyeci olma isteği; öyle
düşünüyoruz ki birilerine yardımcı
olmak, hayat kurtarmak, en zor
anlarında ihtiyacı olanların yanında
olmak gibi duyguların birleşimi. Ve
gözümüzde, onların birer kahraman olması…
Elbette ki hayatın hiçbir anında olumsuzluk
yaşanmaması dileğimiz ama bir o kadar da
hayatın gerçeği. İşte bu zor zamanlarda hep
yanımızda, her an müdahaleye hazır olanların
başında itfaiyeciler geliyor.

EN KÖKLÜ VE GÜÇLÜLERİNDEN…

Tulumbacılardan günümüz modern itfaiyesine
308 yıllık köklü kuruluş olan İstanbul
İtfaiyesi, aynı zamanda dünyanın sayılı itfaiye
teşkilatlarından. Ekip ve ekipmanları ile her
türlü olaya müdahale etme kabiliyetine sahip.
“Dünyanın en iyi itfaiye teşkilatı olmak”
vizyonuyla yoluna devam ediyor. Teşkilat,
25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan
‘İtfaiye Haftası’ ile 308 yaşına girerek üç koca
asırı geride bıraktı.

SAYILARLA İTFAİYE

İstanbul İtfaiyesi, 99’u profesyonel olmak
üzere toplamda 126 istasyon ile hizmet veriyor.
İstasyonların içinde ayrıca 35 Hızır Acil
istasyonu da bulunuyor.
Modern teknolojik araçlarla donanımlı
itfaiyenin 896 aracı mevcut. Yüksek teknolojili
hortum aracı (Ahtapot), çok fonksiyonlu
robotik araç (Koca Yusuf), 6x6x6 afet
müdahale ve kurtarma aracı (Hızır Güç), dar
alan itfaiye aracı (Yengeç) ve tünel vantilasyon
aracı (Dumansavar) ile kara ve rayda giden
itfaiye aracı (Kararay) bunlardan bazıları.
4 bin 821 personelinin tamamı ise uluslararası
standartlara uygun kişisel donanım ve teçhizatla
donatılmış şekilde görevlerini yapıyor.

SEKİZ AYDA 99 BİN MÜDAHALE

Farkındalık çalışmaları ve eğitimleri; müdahale
planları hazırlanması; yangın önlem, baca
denetimi, plaj cankurtaran ve il dışı kurtarma
faaliyetleri de devam eden itfaiye sadece
bu yılın ilk sekiz ayında 99 bin 8 itfai olaya

müdahale etti. Yangınlara ortalama
6 dakika 29 saniyede ulaşan
itfaiyenin, diğer itfai olaylara varış
süresi ortalama 5 dakika 57 saniye
olarak gerçekleşti.
2022 yılının ilk sekiz ayında (ağustos
sonuna kadar); 15 bin 47 yangın, 41
bin 886 acil sağlık hizmeti, 14 bin 245
hayvan kurtarma ve 27 bin 830 diğer
itfai olaylar olmak üzere toplam 99 bin
8 olaya müdahale edildi.

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK SİSTEMİ

İstanbul’un Çatalca, Silivri ve
Şile gibi şehir merkezinden uzak
ilçelerindeki köylerinde; profesyonel
itfaiye ekiplerinin olaya müdahalesine kadar
geçen sürede ilk müdahaleyi kendi başlarına
yapabilmeleri için 2006 yılında ‘gönüllü
itfaiyecilik’ sistemi kuruldu. Kurulduğu günden
bugüne 344 gönüllü itfaiyecimiz, Gönüllü
İtfaiye İstasyonlarında 2006-2022 Ağustos
sonu itibarıyla 931 itfai olaya müdahale etti.

İtfaiyenin, dokuz kişilik
‘K9 Köpekli Arama
Kurtarma’ ekibi bulunuyor.
Ekibe yeni dahil olan
kadın K9 personeli Merve
Taçyıldız, eğitimini
üstleneceği K9 köpeği
‘Ayaz’ ile birlikte...
Ayaz ekibe yeni dahil
oldu. Ayaz’ın da
katılmasıyla itfaiyenin
K9 köpeklerinin sayısı
11’e yükseldi.
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GÜNCEL

Şehri yaşayanların İBB hizmetlerine
tek yerden, hızlı erişim sağlamaları
amacıyla 18 Kasım 2021’de hayata geçen
uygulama “İstanbul Senin”le şehrin dijital
dönüşüm yolculuğu devam ediyor.
16 milyonun hayatı kolaylaşıyor…
Yazı: Aydemir Kadıoğlu

SÜPER ŞEHRİN, SÜPER UYGULAMASI:

İSTANBUL SENIN

S

üper uygulama “İstanbul Senin” ile
dijital İstanbulkartınıza para yükleyerek
işlemlerinizi takip edebilir; İSPARK
ve ‘Otobüsüm Nerede?’ uygulamasıyla
zaman planlamanızı kolayca yapabilir;
İSKİ, İGDAŞ faturalarınızı öderken,
‘Hamidiye Su’ uygulamasından su siparişi de
verebilirsizin. İstanbul’un tarihi dokusunu,
lezzetlerini, kültür ve sanat etkinliklerini
işleyen içerikleri keyifle takip edebilirsiniz. Eşi
görülmemiş bir dayanışma hareketine dönüşen

74 / www.ibb.istanbul

‘Askıda Fatura da, ihtiyaç sahibi ailelere her an ve
her yerde yardımda bulunabilmeniz için “İstanbul
Senin”de yer alıyor. Her gün yeni eklenen mini
uygulamalar, içerikler ve kampanyalar ile “İstanbul
Senin” kısa sürede 1 milyon indirmeye ulaştı.

İSTANBUL SENİN’DE NELER VAR?

Kurban bağışından ders atölyelerine, yurt
başvurusundan ‘Sen Oku Diye’ projesine,
‘Okul Servisi Ücret Hesaplama’ programından
‘Büyüt Hayalleri’ projesi ile üniversiteli kız
öğrenciler için özel burs başvurusuna kadar
birçok proje, “İstanbul Senin”de yerini alarak
milyonlarca İstanbulluya erişti. Ayrıca, 19
Ekim’e kadar sürecek ‘Genç Üniversiteli’ eğitim
yardımı desteği projesine başvurular da 26
Eylül’de başladı.

“İSTANBUL SENİN”DE ÖNE ÇIKAN UYGULAMALAR
ENSTİTÜ İSTANBUL İSMEK, İSTANBUL SENİN’DE!
“İstanbul Senin”de yer alan Enstitü İstanbul İSMEK mini uygulaması
üzerinden kullanıcılar kaydını yaptırarak birçok alanda ücretsiz eğitim
kursları ve kişisel gelişim eğitimleri alabiliyor. Muhasebe ve finanstan
marangozluğa, yabancı dilden takı tasarımına, aşçılıktan robotik
programlamaya kadar birçok eğitime Enstitü İstanbul İSMEK’in
zengin uygulamasından hızla ulaşılabiliyor.

İBB Wi-Fi, ÜCRETSİZ MOBİL İNTERNET
SADECE İSTANBUL SENİN’DE!
10 bine yakın noktada İstanbullulara internet hizmeti veren İBB Wi-Fi, ücretsiz
mobil internet hizmeti, akıllı telefonlar için sadece “İstanbul Senin”de…
İstanbullular, İBB Wi-Fi bulunan pek çok kamusal alanda ücretsiz mobil internete
kolay erişimin tadını çıkarıyor. Ayrıca, üç ay boyunca dilediği gibi kullanabildiği aylık
60 GB kullanım hakkına da sahip oluyor.

İSTANBUL SENİN'LE İŞ ARA, İŞ BUL
İstanbul’da iş arayanların başvuru merkezi olan Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO),
şimdi ‘İş Ara İş Bul’ mini uygulaması ile “İstanbul Senin”de yerini aldı. Kullanıcılar
‘İş Ara İş Bul’ mini uygulamasıyla kendisine en uygun iş fırsatlarını kolayca
bulabiliyor.

OTOBÜSÜM NEREDE?
İETT’nin ‘Otobüsüm Nerede?’ uygulaması da süper uygulamanın en çok kullanılan
mini uygulaması oldu. İstanbullular, otobüs durağında artık öyle saatlerce
beklemiyor. ‘Otobüsüm Nerede?’ uygulaması ile beklediği hattı takip ediyor, varış
süresini görebiliyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

QR KODU OKUTARAK
İHALE SAYFASINA GİDEBİLİRSİNİZ

01.10.2022-31.10.2022

İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Gündemi
İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İhalenin Yapılacağı Yer
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü
Niteliği ve Miktarı

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İhaleni Yapılacağı Yer
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü
Niteliği ve Miktarı

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İhaleni Yapılacağı Yer
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü
Niteliği ve Miktarı
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199 Kalem tıbbi malzeme alımı
2022/874103
10/10/2022 10:00
İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale
İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
0212 449 46 24
Mal Alımı
Açık Teklif
199 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İhaleni Yapılacağı Yer

Ümraniye Atatürk Mahallesi,
Alemdağ Caddesi düzenleme inşaatı
2022/950643
12/10/2022 10:00
İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
0212 449 47 96
Yapım İşi
Açık Teklif
156 pozdan oluşan 50.000 m2 proje
alanı içerisinde cadde düzenleme inşaatı.

İhale Konusu

İİstanbul geneli eğitim yapıları yapım, onarım ve
tadilat 3. grup inşaatı
2022/874424
14/10/2022 10:00
İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
0212 449 47 96
Yapım İşi
Açık Teklif
10 Adet Bina İnşaatı ile Muhtelif Bina Onarım,
Tadilat ve Ek Yapıları

İhale Konusu

İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü
Niteliği ve Miktarı

İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İhaleni Yapılacağı Yer
İlgili Müdürlk /Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü

İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İhaleni Yapılacağı Yer
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale
ale Türü
İhale Usulü
Usul
Niteliği ve Miktarı

GES Kurulumu Yapım İşi
2022/836028
10/10/2022 11:00
İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü
0212 449 93 69
Yapım İşi
Açık Teklif
İBB'ye ait 9 Tesise 909 kW gücünde GES Kurulması

MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamında Gemilerden Alınan
Toplam 1.400 m3 (± %25) miktarındaki Atık Yağın
(13.02.08- Diğer Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları)
Bertaraf Edilmesi İşi
4822
12/10/2022 11:30
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü
0212 312 64 95
Diğer
Kapalı Teklif Arttırma

İstanbul Anadolu Yakası kamu binaları bakım,
onarım, tadilat ve ek hizmet yapıları ıx.
GRUP İNŞAATI
2022/848917
14/10/2022 10:30
İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
0212 449 47 96
Yapım İşi
Açık Teklif
544 Kalemde Bakım Onarım, Tadilat ve
Ek Hizmet Yapıları İnşaatı

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İhaleni Yapılacağı Yer
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü
Niteliği ve Miktarı

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İhaleni Yapılacağı Yer
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü
Niteliği ve Miktarı

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İhaleni Yapılacağı Yer
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Adres
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü
Niteliği ve Miktarı

Zeytinburnu Çırpıcı Endüstri Parkı hizmet binaları
güçlendirme işi ve çevre düzenleme inşaatı
2022/882497
14/10/2022 11:00
İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
0212 449 47 96
Yapım İşi
Açık Teklif
927 Kalemde Hizmet Binaları Güçlendirme ve
Çevre Düzenleme İnşaatı

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İhaleni Yapılacağı Yer

420 adet itfaiye kurtarma bareti alımı
2022/803876
17/10/2022 10:30
İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
0212 449 42 35
Mal Alımı
Açık Teklif
420 Adet İtfaiye Kurtarma Bareti Alımı

İhale Konusu

2 kalem itfaiye kurtarma melbusatı alımı
2022/793387
17/10/2022 11:30
İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4
34146 Bakırköy/İSTANBUL
0212 449 42 35
Mal Alımı
Açık Teklif
420 adet Kurtarma Elbisesi
1.680 adet İtfaiye Kurtarma Tişörtü

İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Adres
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü
Niteliği ve Miktarı

İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İhaleni Yapılacağı Yer
İlgili Müdürlü /Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü
Niteliği ve Miktarı

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İhaleni Yapılacağı Yer
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü
Niteliği ve Miktarı

1.500 adet ısıya dayanıklı itfaiyeci elbisesi alımı
2022/797824
17/10/2022 10:00
İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4
34146 Bakırköy/İSTANBUL
0212 449 42 35
Mal Alımı
Açık Teklif
1.500 Adet Isıya Dayanıklı İtfaiyeci Elbisesi Alımı

2022 yılı cisco çağrı sistemleri malzeme alımı ve
bakım onarım hizmet işi
2022/900786
17/10/2022 11:00
İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü
0212 449 44 80
Hizmet Alımı
Açık Teklif
12 Kalem 2022 Yılı Cisco Çağrı Sistemleri Malzeme
Alımı ve Bakım Onarım Hizmet İşi

İstanbul Geneli Metro Hatlarında Yürüyen Merdiven
Pano Revizyon Yenileme İşleri
2022/891130
17/10/2022 12:00
İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
Raylı Sistem Projeler Şube Müdürlüğü
0212 449 43 07
Yapım İşi
Açık Teklif
İstanbul Geneli 75 adet Yürüyen Merdiven Panoları
Temini ve Değişimi işlerini kapsamaktadır.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

QR KODU OKUTARAK
İHALE SAYFASINA GİDEBİLİRSİNİZ

01.10.2022-31.10.2022

İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Gündemi
İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İhaleni Yapılacağı Yer
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü
Niteliği ve Miktarı

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İhaleni Yapılacağı Yer
İlgili Müdürlü/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü
Niteliği ve Miktarı

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İhaleni Yapılacağı Yer
İlgili Müdürlü/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usülü
Niteliği ve Miktarı
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İstanbul Geneli Yol, Köprü, Kavşak ve Altyapı İnşaatı
2022/873311
18/10/2022 10:00
İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
Altyapı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
0212 449 46 35
Yapım İşi
Açık Teklif
142 Kalem İstanbul Geneli Yol, Köprü, Kavşak
ve Altyapı İnşaatı İşi

Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü İhtiyacı
Atölye Makine Teçhizat ve Hırdavat Malzeme Alımı İşi
2022/897799
18/10/2022 11:30
İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
Satınalma Şube Müdürlüğü
0212 449 42 60
Mal Alımı
Açık Teklif
372 Kalem Avrupa Yakası Park ve Bahçeler
Müdürlüğü İhtiyacı Atölye Makine Teçhizat ve
Hırdavat Malzeme Alımı İşi (2 Kısım)

Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü İhtiyacı
Atölye Makine Teçhizat ve Hırdavat Malzeme Alımı İşi
2022/897799
18/10/2022 11:30
İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
Satınalma Şube Müdürlüğü
0212 449 42 60
Mal Alımı
Açık Teklif
372 Kalem Avrupa Yakası Park ve Bahçeler
Müdürlüğü İhtiyacı Atölye Makine Teçhizat ve
Hırdavat Malzeme Alımı İşi (2 Kısım)

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İhaleni Yapılacağı Yer
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü
Niteliği ve Miktarı

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İhaleni Yapılacağı Yer
İlgili Müdürlü/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü
Niteliği ve Miktarı

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İhaleni Yapılacağı Yer
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü
Niteliği ve Miktarı

İBB Kartal Soğanlık Lojman Binaları Güçlendirme ve
Bakım Onarım İşi
2022/918780
18/10/2022 10:30
İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
0212 600 88 05
Yapım İşi
Açık Teklif
443 adet iş kaleminden oluşan İBB Kartal
Soğanlık Lojman Binaları Güçlendirme ve
Bakım Onarım İşi Yaptırılacaktır.

2022 Yılı İstanbul Geneli Spor Salonlarının
Bakım ve Onarımı İşi
2022/881641
18/10/2022 12:00
İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
0212 600 88 05
Yapım İşi
Açık Teklif
480 adet iş kaleminden oluşan İstanbul Genelindeki
Spor Salonlarının Bakım ve Onarımı İşi Yaptırılacaktır.

3 kalem itfaiye yağmurluğu ve tulum alımı
2022/972715
19/10/2022 10:00
İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
0212 449 42 35
Mal Alımı
Açık Teklif
3 Kalem İtfaiye Yağmurluğu ve Tulum Alımı

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İhaleni Yapılacağı Yer
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü
Niteliği ve Miktarı

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İhaleni Yapılacağı Yer
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü
Niteliği ve Miktarı

4.231 çift iş botu alımı
2022/922575
19/10/2022 10:30
İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
0212 449 46 35
Mal Alımı
Açık Teklif
4.231 Çift İş Botu Alımı

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İhaleni Yapılacağı Yer

43 kalem eğitim malzemesi alımı
2022/964298
21/10/2022 10:30
İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
0212 449 46 35
Mal Alımı
Açık Teklif
43 Kalem Eğitim Malzemesi Alımı

İhale Konusu

İhale Konusu
İstanbul il sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti İstanbul
Büyükşehir Belediyesine ait olan tapuda kayıtlı taşınmazlar ile İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin yetkili olduğu tescil dışı alanlar, dolgu alanları, meydanlar, park, yeşil
alanlar vb. sorumluluk alanlarında yer alan taşınmazların güncel durumlarının kayıt
altına alınarak, ilgili entegrasyon ile kullanım ve/veya işgal verilerinin oluşturulması,
tematik tespit haritalarının oluşturulması
İhale Kayıt No
2022/892833
İhale Tarih ve Saati
27/10/2022 10:00
İhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birim
Emlak Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 455 33 99
İhale Türü
Hizmet Alımı
İhale Usulü
Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı
Çalışma Süreç Raporu 1 Adet, İşgal Alanları Tematik
Tespit Harita Paftası 5.000 Adet, Tespit Raporu 10.000 Adet, Güncelleme Raporu ve
Haritası 1 Adet İşlerin yapılması

İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü
Niteliği ve Miktarı

İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İhaleni Yapılacağı Yer
İlgili Müdürlük Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü
Niteliği ve Miktarı

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İhaleni Yapılacağı Yer
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü
Niteliği ve Miktarı

2022 Yılı Yazlık ve Kışlık Zabıta Kıyafeti
2022/946686
21/10/2022 10:00
İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
0212 521 84 65
Mal Alımı
Açık Teklif
41 Kalem Yazlık ve Kışlık Zabıta Kıyafeti Alımı

Bahçelievler Kocasinan Spor Tesisi ve
Zeminaltı Otopark tamamlama inşaatı
2022/929327
24/10/2022 10:00
İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu,
Bakırköy/İstanbul
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
0212 449 47 96
Yapım İşi
Açık Teklif
Toplam 42.903 m2 Spor Tesisi ve Bina İnşaatı ile Çevre Düzenleme

Kuzu Besi Yemi Alımı İşi
2022/965433
27/10/2022 11:00
İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu,
Bakırköy/İstanbul
Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü
0212 453 73 00
Mal Alımı
Açık Teklif
1.115.000 Kg - Kuzu Besi Yemi Alımı İşi
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GÜNCEL

GÜNDEME GETİRİLMEK
İSTENEN BAZI
İDDİALARI SİZLER
İÇİN ARAŞTIRDIK.

ATIK SU
AKITILDI
MI?

IŞIN DOĞRUSU

YANLIŞ

İBB Haliç’e
atıksu akıtarak
kirlenmesine
sebep oldu.

DOĞRU

SOSYAL YARDIMLAR AZALDI MI?
YANLIŞ
Yazı: Osman Karabacak

Kağıthane Hasbahçe Parkı’nda İBB ekiplerince yapılan yağmur
suyu kanal temizlik çalışması kapsamında, dereye drenaj
bağlantısı olan kanallar bir ay kadar temizlendi. Büyük çaplı bu
hattın içerisinde biriken çamur-toprak içerikli tortu, temizlik
esnasında verilen basınçlı su ile karışarak koyu renkli görünümde
Hasbahçe Deresi’ne aktı. Temizlik aracının basınçlı suyla yıkama
ve beraberinde pis suyu emme sistemi de mevcut olmasına rağmen,
tıkalı hattın açılması için basınçlı su verildi. Bu nedenle, emme
hortumu tarafından tamamen çekilemeyen su dereye döküldü.
Ortaya çıkan ilk görüntüler, gözüken akışın pis su olduğu şeklinde
yorumlandı. Ancak, yapılan incelemelerde; akan suyun atık su değil
hattı tıkayan teressubatla karışmış temiz su olduğu tespit edildi.

Son 3,5 yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal
yardımlar artmadı, azaldı.

DOĞRU

İBB’nin son yıllardaki sosyal yardımlarında ihtiyaç
sahipliği temel kriter oldu; siyaset, referans gibi etkenler
etkisiz kılındı. 2 sene boyunca etkili olan pandemi
nedeniyle sosyal yardım bütçesi üç katına çıkarıldı.
Kamu kaynaklarının; gıda, sağlık ve eğitim hizmetleri
gibi temel unsurlara erişimi olmayanlar için
harcanmasına özen gösterildi. Özellikle çocukların,
kadınların ve ailelerin ‘Yoksulluk Zinciri’ne mahkum
olmaması için mücadele edildi.
Bugüne kadar 2 milyon 79 bin 560 çocuğa toplam
16,5 milyon litre ücretsiz Halk Süt ulaştırıldı.
189 bin 475 dar gelirli vatandaş ve aileye nakdî destek
verildi. İhtiyaç sahiplerine 1 milyon 22 bin 571 adet gıdahijyen kolisi ulaştırıldı. ‘Askıda Fatura’ ile sımsıcak bir
dayanışma ağı örüldü. Hayırseverler, ihtiyaç sahiplerine 89
milyon TL destek oldu. İhtiyaç sahibi ailelere, bebeklerinin
ilk dört aylık ihtiyacını
karşılayacak ‘Yenidoğan Destek
Paketi’ ile hizmet sağlanıyor.
Yine 3,5 yıldır İstanbulkart
ile 311 bin 305 aileye, ihtiyaç
durumlarına göre 100, 250,
400 TL arasında değişen
miktarlarda destek olundu.
45 binden fazla aileye ‘Ekmek
Desteği’ sağlandı ve 0-4 yaş
arası çocuklu 334 bin kadın
‘Anne Kart’ ile toplu taşıma
araçlarında toplamda 55 milyon
ücretsiz yolculuk yaptı. 115
bin 178 üniversite öğrencisine
toplamda 369 milyon TL burs
verildi. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 250 bin 421
öğrenciye 75 milyon 126 bin TL burs sağlandı. 20222023 Eğitim Öğretim Dönemi’nde ise 75 bin üniversite
öğrencisine 4 bin 500 TL burs verilecek. Bu eğitim yılında
İBB’nin İstanbullu çocukların eşitlenmesi için hayata
geçirdiği ‘Sen Oku Diye’ projesi kapsamında; şehit çocuğu,
yetim, öksüz ve engelli öğrencilerin eğitimleri için sağlanan
destekle 100 bin kişiye 500 TL maddi katkı sağlanıyor.
2021’de 300 kız öğrenciye eğitim bursu veren ‘Büyüt
Hayallerini’ projesi de bu yıl bin öğrenciye ulaştı. ‘İlham
Veren Adımlar’ kitabının satış geliriyle, bin kız öğrenciye
burs imkanı sağlanıyor.

115 BIN 178 ÜNIVERSITE ÖĞRENCISINE TOPLAMDA 369 MILYON TL BURS VERILDI. İLKOKUL,
ORTAOKUL VE LISE DÜZEYINDEKI 250 BIN 421 ÖĞRENCIYE 75 MILYON 126 BIN TL BURS SAĞLANDI
80 / www.ibb.istanbul
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GÜNDEME GETİRİLMEK
İSTENEN BAZI
İDDİALARI SİZLER
İÇİN ARAŞTIRDIK.
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GÜNCEL

İSTANBUL
YATIRIMLA
GÜÇLENİYOR

ORTAKÖY’DEKİ YALILAR KİMİN?
YANLIŞ

Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalıları, tüm kanuni
süreçlere uyularak İBB’den alınıp Hazine’ye devredildi.

DOĞRU

Ortaköy sahilinde bulunan, İBB’nin mülkiyetindeki
toplam değerleri yaklaşık 7 milyar TL’yi bulan Fehime
Sultan ve Hatice Sultan yalıları, eylül ayında İBB’den
alınıp Hazine’ye devredildi. İstanbul Valiliği’nde
toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu,
mülkiyeti İBB’de bulunan Fehime Sultan ve Hatice Sultan
yalılarını Hazine’ye devretti. İBB’den sadece 1 temsilcinin
bulunduğu komisyonda, karar 7 bakanlık temsilcisinin
çoğunluk oyuyla alındı.
1950 yılında Maliye Hazinesi’ne tabi olan bir mülk, 1964
yılında İl Özel İdaresi’ne verildi. 2009 yılında Bakanlar
Kurulu kararıyla İl Özel İdaresi’nin Türk Hava Yolları ve
Do&Co ortaklığındaki şirkete 25 yıllığına otel yapılmak
adına tahsis edildi. 2014 yılında İl Özel İdarelerinin
kapatılarak mallarının tasfiyesine ilişkin kanunla, tarihi
yalıların mülkiyeti İBB’ye geçti. Sözleşme içerisinde, 3 yıl
içerisinde bu yapıların restore edileceği ve otel olarak
açılacağı ifade edilmiş olmasına rağmen aradan geçen
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bunca yıla rağmen henüz bina restore edilmedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapılmak istenen
devri ‘gasp’ olarak nitelendirdi. İmamoğlu, 13 yıldır
çürümeye terk edilen yalıları restore etmelerinin 9
aydır kolluk güçleri marifetiyle engellendiğini de dikkat
çekti.
Mülkiyetindeki yalıların son durumunu incelemek isteyen
İBB Heyeti, işletmeci firmanın görevlileri tarafından içeriye
alınmadı. İBB yetkilileri duruma karşı tutanak tuttu. İBB,
tarihi yalılarla ilgili hukuki mücadele başlattı. 17. Asliye
Hukuk Mahkemesi, Hatice ve Fehime Sultan yalılarına
hukuksuz şekilde el konulmasının ardından önemli bir ara
karar verdi. İBB’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı aleyhine
açtığı ‘tapu iptali ve tescil’ davasında karar veren mahkeme,
davalı adına kayıtlı taşınmazların 3. kişilere satışının ve
devrinin önlenmesi için Hukuk Muhakemeleri Kanunu
(HMK) 389. maddesi uyarınca teminatsız olarak tapu
kaydına ihtiyati tedbir konulmasına hükmetti. İBB,
haklı davasının İstanbullular adına takipçisi olmaya
devam edecek.
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Başvurmak için
hemen indir

25 yaş altı üniversiteli
öğrencilerimizi
başvuruya bekliyoruz.

