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Ekrem İmamoğlu

Özellikle kentlerimizde karbon salımını azaltacak projeler 
geliştirerek, daha etkin bir atık yönetimi yaparak ve tabii çevreyi 
önceleyen bilimsel bir yaklaşımı benimseyerek bu sorunla 
mücadele edebiliriz. Eyüpsultan Hasdal Katı Atık Aktarma 
Merkezi, bu noktada İstanbul için çok değerli bir tesis olacak. 7 
ilçemize hizmet verecek tesis, atık toplama kamyonlarının günlük 
sefer sayısını 450’den 150’ye düşürecek. Böylece, trafiği rahatlattığı 
gibi yakıt tasarrufu da sağlayarak karbon salımını düşürecek. 

Raylı sistemlerde yaptığımız büyük atılım, çevreye olumlu katkıda 
bulunacak diğer adımlarımız arasında başı çekiyor. Bildiğiniz 
gibi İstanbul, bugün dünyada aynı anda en fazla metro yapan 
şehir konumunda. Göreve geldiğimiz günden bu yana Kabataş-
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın, Eminönü-Alibeyköy 
Tramvay Hattı'nın ve Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın ilk etaplarını 
İstanbulluların hizmetine sunmuştuk. 28 Ekim’de açtığımız 
Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı ile birlikte 
bu sayı dört oldu. 9 raylı sistem hattımızın yapımı ise devam ediyor. 

Bu hatlardan biri de ekim ayı içerisinde ray kaynatma çalışmalarını 
başlattığımız Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı. 
3 ilçeden geçecek, 8 istasyonlu, 10,9 kilometrelik hattın ilk etabını 
2023 yılının ikinci yarısında hizmete açmayı planlıyoruz. 

Kasım ayı milletimiz için tarifsiz bir kaybı da ifade ediyor. Her 
10 Kasım’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ü kaybetmenin acısını derinden hissederken bir yandan 
da onun gibi büyük bir öndere sahip olmanın kıvancını yaşıyoruz. 
Çizdiği hedefte, gösterdiği yolda, fikirlerinin ışığı ve rehberliğinde 
yürümekten asla vazgeçmeyeceğim Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ü sonsuz saygı ve minnetle anıyorum. 

Sevgi ve saygılarımla…

Sevgili İstanbullular,
Göreve geldiğimiz günden bu yana İstanbul’un geçmişine sahip 
çıkıp zengin kültürel mirasımızı korurken, diğer yandan geleceğe 
yatırımlarla kentimizin yarınlarını inşa etmeye devam ediyoruz. 

Simgesel alanlar, kentlerin tarihinde ve hafızasında çok büyük yer 
tutuyor, kentlere karakterini veriyor. 
İstanbul için Beyazıt Meydanı bu alanlardan biri. Belki de en 
önemlisi. Tarihî Yarımada’da, merkezî konumda bulunan Beyazıt 
Meydanı, kent hayatının en işlek noktaları arasında yer alıyor. 
İstanbul Üniversitesinin, sadece kendisinin değil üniversite 
eğitiminin de simgesi hâline gelmiş görkemli kapısı, sahafları, 
tarihi kahveleri, zamana tanıklık eden ağaçları ile İstanbul’un, 
sadece en tarihî değil en güzel kamusal alanlarından aynı zamanda. 
Beyazıt Meydanı, ne yazık ki son dönemde önemine yakışır bir 
görünümden uzaktı. Tarihî taşları aşınmış, altyapı yetersizliği 
nedeniyle su birikintileri oluşmuş, meydan bakımsız bir görüntü 
vermeye başlamıştı. Yaptığımız düzenlemeyle, Beyazıt Meydanı’nı 
tarihî dokusunu koruyarak yeniledik. Ferah, canlı, konforlu, 
erişilebilir, güvenli bir noktaya dönüştürdük. Aynı zamanda 
meydanda açtığımız ‘Antik Çağ’dan Günümüze 3 İstanbul 1 Tarihî 
Yarımada Sergisi’ ile kentimizin göz bebeği Tarihî Yarımada’ya 
yönelik vizyonumuzu ve projelerimizi de İstanbullularla paylaştık. 

Beyazıt Meydanı’ndan yoğun olarak faydalananlar arasında 
İstanbul Üniversitesine yakınlığı nedeniyle üniversite öğrencilerimiz 
bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak geleceğimizin 
garantisi öğrencilerimizin imkânlarını geliştirmek için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Geçtiğimiz sayıda, bu yıl açtığımız 7 yurt ile ilk kez 
geçen yıl başladığımız yurt hizmetimizde toplam 10 yurt, 2 bin 
800 öğrenci kapasitesine ulaştığımızdan söz etmiştim. Bu sayıda, 
Maltepe’de açtığımız kız öğrenci yurdumuz özelinde öğrencilerimize 
sunduğumuz güvenli, konforlu, sosyal donatılara sahip yurt hizmetini 
detaylı bir şekilde görme olanağını bulacaksınız. 

Diğer yandan LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilerimizin de 
sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olacak yeni bir projeyi 
hayata geçirdik. Belediye tarihimizde bir ilk olan “Ders Atölyeleri” 
projesi kapsamında 11 ders atölyesinin açılışını gerçekleştirdik. İlk 
etapta 60 eğitmenle hizmete başlayacak Ders Atölyeleri, ortaokul 
ve lise son sınıf öğrencilerine alanında uzman eğitmenlerden 
hem yüz yüze hem de online olarak eğitim alma olanağı sunacak. 
Eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya yönelik bir adım olarak 
gördüğümüz Ders Atölyelerinin sayısını artıracak, çocuklarımızın 
ve gençlerimizin yaşadığı eşitsizliği gidermeye yönelik yeni 
projeler üretmeye devam edeceğiz. Adil, yeşil ve yaratıcı İstanbul 
hedefimize ancak daha eşitlikçi bir yaklaşımla, daha eğitimli ve 
donanımlı nesillerle ulaşabiliriz. 

Kıymetli Hemşehrilerim,
Eyüpsultan Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi'ni açarak çevre 
dostu projelerimize bir yenisini daha ekledik. Doğayla uyumlu; 
içinde yaşayanların mutlu, huzurlu ve sağlıklı olduğu bir şehir 
hayatını var etmek için önemli yatırımlar yapıyoruz. İklim 
değişikliği ve beraberinde getirdiği olumsuzluklar, yakın gelecekte 
insanlığı bekleyen en büyük kriz alanı olarak öne çıkıyor. 
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METROBÜSE BEYAZ YOLBEYAZ YOL

Cevizlibağ-Yenibosna arasında başlanan “Metrobüs Hattı 1. Etap Beyaz 
Yol” çalışması tamamlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, beyaz yol 

uygulamasını, kurum öz kaynaklarıyla alınan yeni nesil metrobüs aracı 
içerisinde deneyimledi. Yapılan çalışma, Cevizlibağ-Yenibosna durakları 
arasındaki 7 durağı kapsıyor. 28 Haziran’da başlayan çalışmalar, 2 
Eylül’de tamamladı. Gidiş-geliş yaklaşık 15,7 kilometrelik hatta, 7 bin 614 
metreküp beyaz beton kullanıldı. Duraklar arasında C30 kodlu beyaz 
beton kullanılırken, peron önlerinde C40 kodlu beyaz beton tercih edildi. 

‘PEYZAJ FUARI’  ‘PEYZAJ FUARI’  
SEKTÖRÜ BULUŞTURDU
İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ile Athena 
Fuarcılık AŞ iş birliğinde, “İstanbul Peyzaj, Peyzaj Malzemeleri, 
Süs Bitkileri, Park ve Bahçeler Fuarı” yapıldı. 
Panel ve konferanslara sektörün önde gelen firmalarından 
üniversitelere, akademisyenlerden öğrencilere geniş katılım 
sağlandı. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı 
Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, İstanbul’un yeşil alana bakış 
açısını; doğa ve yaban hayatını korumaya, iyileştirmeye 
yönelik projelerini kapsamlı şekilde anlattı. Seçkin, “Yaşam 
vadileri tamamlandığı zaman İstanbul’a 10 milyon metrekare 
yeşil alan kazandırılacak” dedi. 

FATİH’E OTİZM MERKEZİOTİZM MERKEZİ

ÜMRANİYE-GÖZTEPEÜMRANİYE-GÖZTEPE  
METROSU İÇİN EK KREDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Fatih Kariye Otizm Merkezi’nin 
temelini attı. İstanbul’da eşitlikte ve adalette tarih yazacaklarını 
vurgulayan İmamoğlu, Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim 
Merkezleri’nin (ÖZGEM) sayısının artırılacağını da söyledi. 
2023’te tamamlanması planlanan merkezde; günlük ortalama 
80-100 arasında öğrenciye hizmet verilmesi planlanıyor. Otizm 
merkezinde; grup ve bireysel sınıflar ile drama ve masal atölyesi, 
oyun odası, toplantı salonu, seminer sınıfı, spor salonu ve 
kafeterya da yer alacak. 

İBB ve EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası) arasında “Ümraniye-Ataşehir-

Göztepe Metro Hattı” projesinde kullanılmak 
üzere, 75 milyon euroluk ek kredi sözleşmesi 
imzalandı.  İmza töreni öncesinde konuşan 
İmamoğlu, “Daha önce de bu hat için yine 
EBRD, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma 
Bankası Societe General’ın dahil olduğu  
175 milyon euroluk bir kredi almıştık. 2019’da 
sağlanan finans desteğiyle çalışmaları en hızlı 
bir biçimde başlatmıştık. Şu an hattımızda 
ilerleme yüzde 55 seviyesinde. Şimdi tek 
seferde aldığımız 75 milyon krediyle birlikte 
bu hattı en kısa sürede halkımızın hizmetine 
almak için yoğun bir çalışmanın içerisine 
gireceğiz. Hattı, 2024 yılında açmayı 
planlıyoruz” dedi. 

MUHTARLARLAMUHTARLARLA BULUŞMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’nde 963 mahalle 
muhtarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve 

Sanat Merkezi’ndeki buluşmada; 2021 yılında İBB bünyesinde, Muhtarlık 
İşleri Dairesi Başkanlığını kurduklarını hatırlatan İmamoğlu, yaklaşık 1 
yıllık süreç içerisinde muhtarların ilettiği 17 bin 787 işlemin gerçekleşip, 
çözüme kavuşturulduğunu aktardı. İBB olarak hazırladıkları Ramazan 
kolilerinin yaklaşık 70 binini de muhtarlar aracılığıyla dağıttıklarını 
belirten İmamoğlu, “Muhtarlarımızın her zaman yanında olacağız. Biz, 
devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarına böyle bakıyoruz. Ayrıştırmadan, 
kutuplaştırmadan, herhangi bir parti veya siyasi anlayışın tarafı gibi görüp 
bölmeden, dönüştürmeden bir bütün bakıyoruz, bakmaya da devam 
edeceğiz” dedi. Davetlilerle anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu, muhtarlara, 
İBB Yayınları’nın “Muhtarlarıyla İstanbul” kitabını hediye etti.

İSTANBUL ENERJİİSTANBUL ENERJİ ‘YTÜ YILDIZ TEKNOPARK’TA

İBB iştirak İstanbul Enerji AŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi 
(YTÜ) ile enerji teknolojileri alanında iş birliğine başladı.  

Türkiye’nin en iyi teknoloji üslerinden YTÜ Yıldız Teknopark’ta 
“Enerji Teknolojileri AR-GE Birimi” açıldı.  Davutpaşa 
Yerleşkesi’nde gerçekleşen açılışta konuşan İstanbul Enerji 
Genel Müdürü Yüksel Yalçın, “Üniversite-sanayi iş birliğimizi 
teknik ve bilimsel esaslarla güçlendirerek; patent, faydalı 

model ürün ve sistem çalışmaları yapmak istiyoruz. Enerji 
konularında ulusal ve uluslararası teşvik destekli AR-GE 
projeleri geliştirerek ülkemizi enerji teknolojileri alanında 
daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi. İstanbul Enerji’nin 
uzman mühendis ekibinin görev alacağı Enerji Teknolojileri 
AR-GE Birimi’nde, yenilenebilir enerji teknolojileri 
çalışmaları yapılacak.
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EMPATİEMPATİ KURACAKLAR

‘GERÇEK DAVUD’‘GERÇEK DAVUD’UN 300 YILLIK MEZARI

İstanbul yollarında hizmet veren İETT 
şoförlerine yönelik “Karanlıkta ve Sessizlikte 

Empati” projesi başlatıldı. Gayrettepe Metro 
İstasyonu’ndaki ‘Karanlıkta ve Sessizlikte 
Diyalog Müzesi’nde yapılan çalışmalarda, 
görme ve duyma engelli rehberler eşliğinde 
eşsiz bir deneyim yaşanıyor. 
Şoförler, günlük hayatta karşılaştıkları görme 
ve duyma engelli yolcuların özellikle toplu 
taşıma araçlarına binerken yaşadıklarını 
deneyimliyor. İETT şoförlerinin, engelli 
vatandaşların yaşadıkları zorlukları 
anlamaları ve görevlerini yaparken onlara 
karşı daha duyarlı davranmaları için 
başlatılan sıra dışı proje sayesinde;  
bu zorluklar konusunda empati  
geliştirmeleri hedefleniyor. İETT ve  
Özel Halk Otobüslerinde çalışan 12 
bin şoförün gruplar halinde bu projeyi 
tamamlaması planlanıyor. 

18. yüzyılın başlarına kadar İstanbul’daki yangınlar, sarnıçlardan 
zorlukla taşınan suyla söndürülüyordu. Osmanlı’da yangın söndürme 

aracı tulumba, ilk defa Fransız asıllı bir mühendis tarafından kullanıldı. 
1715’te ailesiyle İstanbul’a gelen David, Galata’ya yerleşir. Müslüman 
olduktan sonra da ‘Gerçek Davud’ adını alır. Rivayete göre, tersane 
önünde bir geminin yandığını görünce, bir şeyler yapmak ister; kısa 
bir süre sonra da tulumbayı icat eder. Gerçek Davud, Tüfekhane’de ve 
Tophane’de çıkan yangınlar sırasında tulumbasını kullanır. Çevredeki 
gençlerin de yardımıyla yangın afete dönüşmeden söndürülür. Dönemin 
Sadrazamı Damat İbrahim Paşa onu, Tulumbacılar Ocağı’nı kurmakla 
görevlendirir. İstanbul İtfaiyesi’nin kurucusu sayılan Gerçek Davud’un 
Edirnekapı Şehitliği’ndeki 300 yıllık mezarı, İBB Miras tarafından 
restore edildi. Edirnekapı Şehitliği’nde, itfaiye şehitleri ve tulumbacı 
mezarları bulunuyor.

CÜNEYT ARKINCÜNEYT ARKIN’IN 
İSMİ İBB YURDUNA VERİLDİ

DİN GÖREVLİLERİYLEDİN GÖREVLİLERİYLE BULUŞMA

BOĞAZİÇİ YÖNETİMBOĞAZİÇİ YÖNETİM’DEN ÇOKLU HİZMET

İBB, Bağcılar’da yapımı devam eden 
erkek öğrenci yurduna haziran ayında 

kaybettiğimiz, Yeşilçam’ın unutulmaz ismi 
Cüneyt Arkın’ın adını veriyor. İBB Meclisi, 
ekim ayı toplantısında Bağcılar’daki 
öğrenci yurduna Cüneyt Arkın’ın isminin 
verilmesini oybirliği ile kabul etti. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası” kapsamında din görevlileriyle akşam yemeğinde 

bir araya geldi. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat 
Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, 39 ilçeden yaklaşık 
600 kadın ve erkek din görevlisi katıldı. İmamoğlu, 
yaptığı konuşmada ‘din hizmetinde olmanın çok büyük 
bir sorumluluk olduğunu ve yüksek seviyede hassasiyet 
gerektirdiğini’ vurguladı; “Tıpkı Peygamberimizin Medine’de 
farklı kesimleri bir araya toplayıp, toplumsal bir sözleşme 
etrafında buluşturması gibi, din görevlilerimizin bugünkü 
ağır sorumluluğu da toplumsal kutuplaşmaları, gerginlikleri 
sakinleştirmek ve toplumun her kesimini kucaklamaktır. 
Toplumsal meselelerde şu ya da bu kesimin değil, sadece 
hakikatin ve adaletin yanında olmak vicdani ve ahlaki bir 
ödevdir. Bu ödevden kaçınmak, haksızlık karşısında susmak, 
bizi kendimizden ve inancımızdan uzaklaştırır” dedi. 

İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ, 25 yıllık profesyonel tesis 
yönetimi hizmetiyle toplu konutlar, Büyük İstanbul Otogarı, 

Kemerburgaz Kent Ormanı başta olmak üzere İstanbul’un 
ortak yaşam alanlarına değer katıyor. 
BEYAZ GEZILER-ATÖLYELER-KURSLAR-SPOR 
AKTIVITELERI
Bu etkinlikler, İBB’nin ilgili birimleri ile organize şekilde 
yapılıyor. Çocuklara yönelik dinleti ve etkinlikler, toplu 
konutlarda yaşayanlar için İBB Beyaz Gezileri, Spor 
Aktiviteleri ile Atölye ve Kurslar düzenleniyor.
BÜYÜK ISTANBUL OTOGARI’NDAKI DÖNÜŞÜM
Büyük İstanbul Otogarı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
en önemli vizyon projelerinden. Günlük 100 bin kişinin 

ziyaret ettiği ve bin 400 aracın giriş çıkış-yaptığı otogar, 
2019’dan itibaren Boğaziçi Yönetim tarafından yönetilmeye 
başlandı. Yapılan tiyatrodan konser alanına, kütüphaneden 
müzik ve spor salonlarına kadar tepeden tırnağa değişim 
yaşandı. İstanbul’a örnek olabilecek bir taksi durağı 
projesine imza atıldı. 
KEMERBURGAZ KENT ORMANI 5,5 MILYON 
METREKARE 
Kemerburgaz Kent Ormanı, Boğaziçi Yönetim’in toplu 
konutlardan sonra içinde bulunduğu ilk tesis. 5,5 milyon 
metrekarelik insanı şaşkına çeviren büyüklüğü ile sadece 
piknik ve yürüyüş yapılan yeşil alan olmanın ötesinde; 
etkinlik ve eğlence alanları, spor alanları, kafe ve restoranları 
ile gözde noktalardan biri.
Kurumlara işletme desteği de veren Boğaziçi Yönetim AŞ; 
ayrıca, tarihi ve turistik öneme sahip kültürel alanlara, İBB 
ve iştiraklere de hijyen odaklı temizlik hizmetleri vermeye 
devam ediyor.

Kemerburgaz Kent Ormanı

Büyük İstanbul Otogarı
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Anadolu Yakası’nın en kalabalık ikinci 
ilçesi Ümraniye’nin meydanı hizmete alındı.

Ü
mraniye, Anadolu Yakası’nda 
Pendik’ten sonra en kalabalık ilçe. 
İstanbul’da ise 5. sırada. Gündüz 
nüfusu, trafik yoğunluğu, metrekareye 
düşen kişi sayısında da ön sıralarda. 
Ümraniye’nin merkezindeki yoğun 

yapılaşma, tek yönlü dar cadde ve sokaklar, 
İstanbul’un en kronik trafik ve parklanma 
sorunlarından birini de beraberinde getiriyor. 

ANADOLU YAKASI’NIN İSTİKLAL’İ
Alemdağ Caddesi, İstanbul’un en yoğun 
alışveriş yapılan bölgelerinden biri. “Anadolu 
Yakası’nın İstiklal Caddesi” yakıştırması 
yapanlar da var. Araç trafiğine kapatılan 
cadde, nihayet meydanına kavuştu. 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 
geçtiğimiz ay açılışı yapılan ‘15 Temmuz 
Şehitler Meydanı’, ilçeye yeni bir çehre 
kazandırdı. İlçenin iki ana arteri Alemdağ 
Caddesi ile Sütçü İmam Caddesi’ni yaya 
olarak birleştiren meydan, yaklaşık 35 bin 
metre kare alana sahip. Meydanın altı da 
tamamen otopark. İSPARK tarafından 
işletilen 3 bin 68 araçlık yeraltı otoparkı da 
ilçenin ihtiyacını büyük oranda karşıladı. 
Artık Alemdağ Caddesi’ne alışverişe 
gelenler ‘aracımı nereye bırakacağım’ diye 
düşünmüyor. 
Ümraniyelilerin soluk alabilecekleri, 
gökyüzünü rahatlıkla görebileceği meydanda; 
çocuk oyun alanları, dinlenme bankları, 
İstanbul Kitapçısı ve açık kafeteryasıyla 
BELTUR da hizmet veriyor. 

Fotoğraf: Burak Aparı

ÜMRANİYE’NİN 
ARTIK BİR 
MEYDANI VAR

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.



DERS ATÖLYELERİ SİZİ BEKLİYOR
Eşit eğitim şartlarına sahip olmayan öğrenciler için yeni bir projeye imza atıldı. Sınava hazırlık sürecinde özel kursların ücretlerinin çok yüksek 
olması, kalabalık ailelerde yaşayan gençlerin evlerinde çalışma alanlarının bulunmaması, dezavantajlı bölgelerde yaşayan gençlerin bu tür eğitim 
hizmetlerine ulaşımlarının zor olması gibi problemlerine çözüm üreten proje ile 11 ‘Ders Atölyesi’ ilk kez eğitime katkı sunacak.
Yazı: Melek Karakuş  Fotoğraf: Muharrem Şabançelebi

SOSYAL BELEDİYECİLİK

www.ibb.istanbul / 1312 / www.ibb.istanbul 

'DERS ATÖLYELERİ'NE, ORTAOKUL VE LİSE 
SON SINIF ÖĞRENCİLERİ (8. VE 12. SINIF) 
dersatolyeleri.ibb.istanbul 
ADRESİNDEN BAŞVURABİLİYOR

L
GS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler 
için ‘Ders Atölyeleri’ projesi ilk defa 
hayata geçiriliyor. Eğitime ve öğrencilere 
öncelik tanıyan İBB, ‘150 Günde 
150 Proje’ kapsamında onbir ‘Ders 
Atölyesi’ni açtı. İlk etapta 60 eğitmenle 

yola çıkılacak ‘Ders Atölyeleri’nde 8. sınıf 
Matematik, Fen Bilgisi, Türkçe, İngilizce; 12. 
sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Metamatik, Fizik, 
Kimya ve Biyoloji branşlarında eğitim veriliyor. 
Öğrenciler, bu projeyle hem yüz yüze hem 
online eğitim desteğinden faydalanabiliyor. 

SORUNLARA KALICI ÇÖZÜM İÇİN EĞİTİM
İstanbul’da bir eğitim seferberliği başlatmak 
zorundayız diyen İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, “Eğitimin her alanına dokunmakla 
yükümlüyüz. Belediyeler belki eğitim alanında 
köşeye sıkıştırılmış gibi görünse de biz bu 
alanı kendimize fırsat alanı olarak görerek 
oradaki bazı eksiklikleri kapatmak, var olan 
bir takım problemleri çözmek, gerçekten 
toplumda bütün çocuklarımızın ve gençlerin 
yaşadığı eşitsizlikleri eşit hale getirmek ve 
hiçbir çocuğumuzun ‘benim kimsem yok’ ya da 
‘benim sıkıntım var’, ‘benim imkanlarım yeterli 
değil’ serzenişini ona asla söylettirmemek adına 
çaba gösteren bir kurum olduk, olmaya devam 
edeceğiz. Çünkü, eğitim bu şehrin ve bu ülkenin 
sorunlarını kalıcı bir biçimde çözebilmenin ana 
kaynağı.” 

ATÖLYE SAYISI ARTACAK
Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitimde 
fırsat eşitliğinin altını çizen Ders Atölyeleri 
projesinde eğitimler, üniversitelerin eğitim 
fakültelerinden ve ilgili bölümlerinden mezun 
olmuş uzman eğitmenlerce veriliyor. Ayrıca, 
öğrencilere sınavlarla ilgili PDR ve eğitim 
mentörlüğü desteği de sağlanıyor. Sınıf içi 
öğrenci kontenjanı şu an bin 392 iken; uzaktan 
eğitim kontenjanı 5 bin kişi ile tanımlandı. 
Atölye sayısının ise ilerleyen dönemlerde 
artırılması planlanıyor. 
‘Ders Atölyeleri’ açılışında konuşan İmamoğlu 
sözlerine şöyle devam etti: “Bütün bu attığımız 
adımlar, insanlarımızın eşitsizliğini ortadan 
kaldırmak ve onlara çok güzel bir geleceği 
sunmak adına ortam yaratmak. Sosyal 
çalışmalarımız da bunun çok farklı yönleriyle 

ele alındığı aşamalar. Örneğin; Bölgesel 
İstihdam Ofislerimizde, eğitimle birleştirilen 
bir anlayışıyla onlara meslek öğretip, iş 
bulabilen bir mekanizmayı güçlü bir şekilde 
ortaya koymak. Yüzbinlerce insanın CV’sini 
oluşturduğumuz bu ortamda, 100 bin hedefine 
doğru yakınlaşan, iş imkanı sunmuş bir ekibi 
ve ortamı var etmeyi ilk kez Büyükşehir 
Belediyemizde kazandırmayı sağlamış olmanın 
gururunu yaşıyoruz.” 
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ADA MANZARALI
DRAGOS SOSYAL TESİSİ
Adalar manzarası eşliğinde küçük bir lezzet kaçamağı yapmak 
isteyenlerin vazgeçemeyeceği bir mekandayız. Burası, İstanbul’un 
Prens Adaları’nı en iyi izleyebileceğiniz ‘Dragos Sosyal Tesisi’.

Yazı: Ersin Akparmak Fotoğraf: Cem Türkel

HİZMET
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Kartal sahilindeki 
Dragos Sosyal 
Tesisi’ne 16D - E9 nolu 
otobüslerle,
ya da Ataköy - Pendik 
veya Halkalı - Gebze 
hatlarındaki trenlerle 
gidebilirler.

NASIL GİDİLİR?
D

enizin ve doğanın tadını çıkarmak 
isterseniz İBB’nin Kartal sahilindeki 
‘Dragos Sosyal Tesisi’ biçilmiş kaftan. 
Bahçesinde içinize çekebileceğiniz 
enfes bir deniz havası; hemen karşısında 
da tüm ihtişamıyla İstanbul’un Prens 

Adaları olarak bilinen dört ada bulunuyor. 
Kınalı, Burgaz, Heybeli, Büyükada ve Sedef...
Günbatımında daha da büyüleyici oluyor 
Dragos. İstanbul’un dışında zannedilen ama 
sanılanın aksine artık İstanbul’un tam da içinde, 
uğrak noktası. Tesisin önünde yemek sıranızı 
beklerken ya da yemekten sonra, denize sıfır bir 
yürüyüş yolu sizleri bekliyor. Tesis, restoran ve 
kafe olarak iki kısımda hizmet veriyor. Restoran 

çok lezzetli. Kafeteryayı gezerken, insanların 
içecek ve yiyeceklerini alıp; tesisin dışındaki 
yeşillik alanlarda hoşça vakit geçirdiklerini 
görebiliyorsunuz. Çay çok uygun, manzara ise 
çaya dahil, paha biçilemez. Porsiyonlar, hem 
gözünüzü hem de gönlünüzü doyuruyor. 

İSTİHDAM SAĞLANIYOR
İBB Sosyal Tesisleri, aynı zamanda istihdam 
ve eğitim de sağlıyor. Tesislerin tamamında, 

Ispanaklı 
levrek sarma.

bölümünde balıklardan; çupra, levrek ve somon 
her gün yiyebileceğiniz balık türleri. Mevsimine 
göre de istavrit, hamsi, palamut ve sarıkanat 
bulabilirsiniz.
Günlük zeytinyağlı yemeklerden; biber 
dolması, soslu patlıcan, enginar, taze fasulye 
ve yaprak sarma, dilerseniz karışık yemek 
tabağı olarak sunuluyor. A sınıfı bir restoranda 
aradığınız tüm lezzet ve konforu burada 
yaşayabiliyorsunuz.
Kış aylarına yaklaştığımız şu günlerde ise 
tavsiyemiz vitamin deposu balık çorbası. 
Ardından julyen doğranmış sebzelerin, iki 
dilim bonfile arasında sunulduğu ve adını 
tesisten alan Dragos Steak. Ürünlerin 
tamamı günlük ve taze. Tatlıya yerim kaldı 
diyorsanız; tahinli sarma ve dondurma ikilisi 

Atalay Keskin (GARSON)

Emircan Karakoca 
(STAJYER)

Dilek Yurteri (EMEKLİ)

“Üsküdar Paşa Kapısı Eğitim 
Merkezi’nde ilk eğitimimi 
gördükten sonra stajyer olarak 
bu tesiste işe başladım. 4 yıldır 
buradayım. 4 yıl, ne kadar çabuk 
geçti ben bile farkında değilim. 
Stajyerliğimi bitirdikten sonra 
belediyemizin kadrolu işçisi olarak 
burada kalmaya devam ettim. Her 
gün tesisin kapısından girerken iyi 
ki buradayım diyorum.”

“Üsküdar Paşa Kapısı Eğitim 
Merkezi’nde okuyorum. Altı aydır 
buradayım. Haftanın beş günü 
çalışıyorum; bir gün okuluma 
gidiyorum, bir gün de tatil 
yapıyorum. Burada çalıştığım için 
çok memnunum ve de umutluyum. 
Çünkü, mezun olduktan sonra burada 
çalışabilmek gibi bir imkanım var.”

“Pendik’te oturuyorum. Fırsat buldukça 
tesise geliyorum. Beni buraya çeken; 
manzarası, yemeklerinin lezzetli ve 
fiyatlarının uygun olması. Emekli 
olarak gidebileceğimiz yerler kısıtlı. Bu 
mekan, emekliler için çok uygun. Keşke 
Pendik’te de böyle mekanlar açılabilse.”

personelin bir kısmını kendileri yetiştiriyor. 
Bazı çalışanların çıraklıktan başlayan 
eğitimleri, okulları ile birlikte koordineli 
olarak devam ediyor. Haftanın 5 gününü 
sosyal tesislerde, 1 günü okullarında, 1 
günü de tatil ile geçiriyorlar. 4 sene çıraklık 
eğitiminden geçirilen garsonlar, aşçı ve 
pastacı yamağı oluyor, daha sonra da 
İBB’nin kadrosuna girebiliyor ya da özel 
restoranlarda işe başlayabiliyorlar

Dragos steak.



CUMHURİYETİMİZ 
99 YAŞINDA
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29 EKİM

Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı, binlerce 
İstanbullu ile birlikte coşkuyla kutlandı.  
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve  

eşi Dilek İmamoğlu’nun katıldığı ‘29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’  etkinlikleri, Üsküdar 
Meydanı’nda gerçekleşti. 

7’den 70’e Cumhuriyet coşkusunu birlik ve beraberlik 
içinde hissetmek isteyen İstanbullular, ellerinde Türk 
Bayrakları ile alanı doldurdu. 
Sanatçı Selda Bağcan’ın şarkılarıyla unutulmaz 
anlar yaşandı. Mapping ve ışık gösterisinin yanı sıra 
gökyüzü havai fişeklerle aydınlatıldı. 

Yazı: Leyla Kılıç Fotoğraf: Onur Günal 

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.

CUMHURİYETİMİZ 
99 YAŞINDA
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29 EKİM

Selda Bağcan

Anadolu Ateşi



SEMTPATİSEMTPATİ İLE YUVALARINA  İLE YUVALARINA 
KAVUŞUYORLAR KAVUŞUYORLAR İBB, İstanbul Gönüllüleri ve SemtPati iş birliğiyle başlatılan “Sahiplen İstanbul” 

projesi ile bakımevlerindeki dört ayaklı dostlarımız yeni yuvalarına kavuşuyor.
Yazı: Leyla Kılıç Fotoğraf: Cem Türkel

CAN DOSTLARIMIZ
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S
ahipsiz Hayvan Geçici
Bakımevlerinde bulunan hayvan 
dostlarımız, İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ve iş insanı İpek Kıraç 
öncülüğünde kurulan ‘SemtPati’ 
uygulaması ile ömürlük yuvalarına 

kavuşuyor. İBB, İstanbul Gönüllüleri ve 
SemtPati iş birliğiyle başlayan ‘Sahiplen 
İstanbul’ projesi sayesinde şimdiye kadar 100’e 
yakın köpek sahiplendirildi. 

“GECE’YE GÖZ OLDUK”
Beylikdüzü’nde yaşayan Cebbar Ailesi, üç 
buçuk yaşında olan Gece’yi, yedi ay önce 
SemtPati uygulaması üzerinden sahiplendi. 
Uygulamada, Gece’nin beş aydır Sarıyer 
Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve 
Bahçeli Yaşam Alanı’nda olduğunu gördü. İki 
gün içinde Gece’yi sahiplendiklerini belirten 
Zafer Cebbar, “İBB Sosyal Tesisleri’nde 
SemtPati uygulamasını gördük. İndirdik ve 
Gece’yi gördük. Barınakta da görmeye gittik, 
çok sevdik. Aşıları yapılmıştı. Karnesini 
çıkarttık. O zamandan beri de bizimle 
beraber” diyor. Cebbar, Gece’nin bir gözünün 
görmediğini kaydederek, “Gece’nin bir gözü 
görmüyor, onun gören gözü biz olalım istedik” 
ifadelerini kullanıyor. Çocukları Zümra (17), 
Poyraz (10) ve Alparslan’ın (3) Gece’ye çok 
düşkün olduğunu söyleyen Zafer Cebbar, 
Gece’nin dördüncü çocukları olduğunu ve aile 
içinde çok sevildiğini anlatıyor. 

“TARÇIN’DAN SONRA HER ŞEY DEĞİŞTİ”
Bağcılar’da yaşayan Yaşar Ailesi ise SemtPati 
uygulaması aracılığı ile iki aydır Tarçın’a yuva 
oluyor. Tarçın ile kendi köpek korkusunu 
yendiğini anlatan anne Birgül Yaşar, çocukları 
Devrim (14) ve Rüzgar’ın (10) sorumluluk 
duygusunun geliştiğini söylüyor. Tarçın’ı 
sahiplenme sürecini anlatan Yaşar, “SemtPati 
uygulaması üzerinden başvurduk. Barınağa 
gittiğimizde Tarçın diğer köpekleri 
sevmemize engel oldu. Aslında biz Tarçın’ı 
değil, Tarçın bizi seçti. İyi ki de bizi seçmiş. Ben, 
sokaktaki köpeklere dokunamazdım bile ama 
Tarçın’dan sonra her şey değişti. Her hayvanın 
sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. Herkese tavsiye 
ediyorum” diyor. 

İBB’nin geçici 
bakımevlerindeki köpekleri 
sahiplenmek isteyenler, 
ücretsiz indirilen 
‘SemtPati’ mobil 
uygulaması ile başvuruda 
bulunabiliyor. 
Başvuru formunu 
dolduran hayvanseverler, 
İstanbul Gönüllüleri ve 
İBB Veteriner Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
değerlendirmenin 
ardından hayvan 
dostlarına kucak açıyor. 
Hayvan sağlığı ve 
bakımıyla ilgili temel 
bilgilerin de sunulduğu 
‘SemtPati’ mobil 
uygulamasında, her 
köpeğin yaş ve cinsiyet 
bilgileri ile fotoğrafı 
da yer alıyor. 
Koç Grubu’na bağlı 
şirketler, SemtPati 
uygulaması ile 40 köpek 
sahiplenirken; İBB’nin 
çeşitli iştirakleri de 
toplamda 32 hayvana 
yuva oldu. 

İBB VE KOÇ DA 
SAHİPLENDİ

Rüzgar, okuldan 
gelir gelmez 

Tarçın ile oyun 
oynamaya çıkıyor. 

Parkta doyasıya eğlenen 
Gece, sahibine koşuyor.

Poyraz ve Alparslan, 
ailelerinin yeni üyesi Gece ile 
her gün parkta vakit geçiriyor.
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TARİH

Büyük Atatürk’ün bedenen aramızdan ayrılışının 
84’üncü yılında, onun yepyeni bir yönünü keşfediyor, 

rehberliğine daima ihtiyaç duyuyoruz. 

Ö
lümüne kadar memleket meseleleriyle
uğraşmayı sürdürdü. Hatay’ın 
anavatana bağlanması için hasta 
haliyle geceli gündüzlü çalıştı. Hatay’ın 
yurdun bir parçası olduğunu göremese 
de, bu zaferde de en büyük pay 

sahiplerinden biriydi. 
‘Kamutay’, bu tabir kendisine aitti. Türkçe 
geometri kitabı yazacak kadar ana diline 
bağlı bir liderdi. Siyasi, ekonomik, her alanda 
yabancı kelimeler yerine Türkçe kullanmanın 
da öncülüğünü yaptı. Kamutay, ‘Parlamento’ 
demekti. TBMM’nin kurucu başkanı olarak 
ölene kadar kasım ayının başında milletin 
temsilcilerine seslendi. Bunu bir gelenek haline 
getirdi. Bizzat katıldığı son meclis açılış nutku 
1 Kasım 1937 tarihindeydi. Konuşmasında 
meclis üyelerine “Büyük Kamutay” diyordu. 

Meclis zabıtlarındaki tarifle, “Şiddetli ve sürekli 
alkışlar eşliğinde” kürsüye geldi. İçişleriyle 
ilgili bazı değerlendirmelerden sonra sözü 
belediyelere getirdi. Bir önceki yılı, 1936 yılını 
değerlendirirken belediyelerin faaliyetlerini 
verimli bulduğunu söyledi. Büyük kalkınma 
hamlesi olarak tanımladığı yeni dönemde 
belediyelerin daha fazla sorumluluk almasını 
istedi. Her sözüyle, zamanının çok önünde bir 
lider olduğunu gösteriyordu. Daha o zamandan, 
sosyal belediyecilik çağrısı yaptı; “Hususile 
(özellikle) hayat ucuzluğunu temin edecek, 
yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini 
(yetkilerini) tam kullanmalıdırlar. Bazı 
bölgelerde göze çarpacak ehemmiyet alan 
hayat pahalılığı mevzusuyla uğraşmak; bunun 
için bilimsel bir tetkik yaptırılmalı, tespit 
edilecek sebeplerle radikal ve planlı bir şekilde 
mücadele edilmelidir” diyordu.
Belediyelere merkezi idareyle birlikte yeni bir 
görev daha yüklüyordu: “Küçük, büyük bütün 
çiftçilerin iş vasıtalarını artırmak, yenilemek 

ATATÜRKATATÜRK’TEN SOSYAL’TEN SOSYAL
BELEDİYECİLİK ÇAĞRISIBELEDİYECİLİK ÇAĞRISI

SON KAMUTAY KONUŞMASINDAKİ DETAY…SON KAMUTAY KONUŞMASINDAKİ DETAY…

ve korumak tedbirlerini vakit geçirilmeden 
almak.” 
Büyük Atatürk, modern belediyecilik için 
bir öneriyi de ilk kez gündeme getiriyordu. 
“Şehircilik işlerinde teknik ve planlı esaslar 
dahilinde çalışmak lazımdır. Bunun için 
belediyelerimizi türeli (sürekli) bir suretle 
aydınlatmak, kılavuzlamak (yönlendirme) 
işiyle uğraşacak, merkezde bir teknik büro 
kurulmasını tavsiye ederim.” 
Memleket, bu çağrılarının olumlu sonuçlarını 
görmeye başlamıştı. Ama o çok hastaydı. 
Bir sonraki yıl Kamutay’a sadece nutkunu 
(konuşma) gönderebildi. İlk kez nutkunu bir 
başkası okuyordu. 1 Kasım 1938’de Başvekil 
Celal Bayar, Atatürk’ün nutkunu Kamutay 
üyelerine okudu. Bayar, sözlerine; “Teşkilatı 
Esasiye kanunun 39’uncu maddesinin 
hükümlerine tevfikan (göre) Cumhur Reisimiz 
Atatürk’ten aldığım emir üzerine bu seneye ait 
nutuklarını okuyorum” diye başladı.

Nutkun detayları ertesi günkü gazetelerde yer 
alıyordu. 
Atatürk bir övgüyle başlıyordu, “Memleket 
geçen seneyi tam bir huzur içinde kalkınma 
faaliyetiyle geçirmiştir. Belediyelerin bu yılki 
faaliyetleri geçen senelerden fazla ve verimli 
olmuştur” diyordu.
Bir önceki yıl önerdiği teknik büronun faydasını 
anlatıyordu. Ve sözlerini “Büyük Kamutay, 
şimdiye kadar olduğu gibi bütün işlerinizde 
başarılar dilerim” diye tamamlıyordu. 
Yozgat mebusu Celal Arat, “Çok yaşasın 
Atatürk” diye bağırdı. Ertesi yıl meclis 
açılışında ne kendisi, ne de hitabı olmayacaktı. 
Bedenen olmasa da fikren hep yaşayacaktı.  

Başvekil Celal Bayar, 
TBMM'de Atatürk'ün 
nutkunu okuyor. (1 Kasım 1938)

Mustafa Kemal Atatürk, TBMM'de 
son defa açılış konuşmasını 
yaparken. (1 Kasım 1937)

Yazı: Özgür Hasan Altuncu
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İstanbul’un en hayati gerçeği hiç 
şüphesiz deprem. Olası bir depremde 
yaşanabilecek yıkımın önüne geçmek 
için dönüşümü öneren bir atılımdan 
bahsetsek; ‘İstanbul Yenileniyor’u 
hiç duydunuz mu? İşte KİPTAŞ, 
kamu güvencesi ve maliyet bedeliyle 
İstanbul’u yeniliyor.

Yazı: Leyla Kılıç  Fotoğraf: Cem Türkel 

DÖNÜŞÜMLE HAYATLAR KURTARILACAK
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K
İPTAŞ, deprem kenti İstanbul’u 
dönüşümle yenileme çalışmalarını 
sürdürüyor. İstanbul Bülteni olarak 
KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt 
ile yenileme çalışmaları hakkında 
konuştuk. Çoklu yapıların yanı sıra 

hasarlı tekli yapıların dönüşümü ile de binlerce 
hayat kurtarmayı hedeflediklerini belirten Ali 
Kurt, “İstanbul’un deprem gerçeğinin farkındayız” 
diyor. Kurt, “Deprem için bizim en önemli 
ve öncelikli önlemimiz dönüşüm. Mahalle 
arasında daracık sokaklardaki tekli yapıları bile 
dönüştürmeye hazırız” diye de ekliyor. 

HASARLI YAPILARA DİKKAT!
Uzmanlar, İstanbul’un yapı stokundaki hasarlı 
binalara dikkat çekiyor. Yaşanabilecek her 
ihtimali göz önünde bulundurduğumuzda 
“Beklenen İstanbul depremine karşı hazır 
mıyız? Depremden en az hasarla çıkmak için 
neler yapmalıyız? Gerekli önlemler neler?” 
sorularının yanıtını arıyoruz. KİPTAŞ Genel 
Müdürü Ali Kurt, deprem için en temel önlemin 
hasarlı binaların dönüşümü olduğunu söylüyor. 
KİPTAŞ olarak çoklu yapıların yanı sıra 1999 
öncesi yapılan hasarlı binaların dönüşümünü 
de gerçekleştiriyorlar. KİPTAŞ’ın “İstanbul 
Yenileniyor” platformuna bugüne kadar 39 
ilçe ve 629 mahalleden, 576 bin 840 kişiyi 

kapsayan 7 bin 315 tekli ve çoklu dönüşüm 
başvurusu yapılırken; Ali Kurt, ekonomik 
dalgalanmalarla artan inşaat maliyetini 
yurttaşlara hissettirmeden en az bedelle 
dönüşümü gerçekleştirdiklerini belirtiyor.

Olası İstanbul depremi için hazırlıklarınız neler? ‘İstanbul Yenileniyor’ adı 
altında ne yapılıyor? 
“İstanbul’un deprem gerçeğinin farkındayız. 
Deprem için bizim en önemli ve öncelikli 
önlemimiz dönüşüm. ‘İstanbul Yenileniyor’ 
ile biz, İstanbul’da 1999 öncesi yapılmış ve 
mülkiyet sorunu olmayan tüm riskli yapıları, 
inşaat maliyetine dönüştürüyoruz. BİMTAŞ, 
İMAR AŞ ve KİPTAŞ organizasyonunda 
mülkiyet problemi olmayan, uzlaşan herkes 
bize istanbulyenileniyor.com internet 
adresinden ulaşabilir. İstanbul’un yapı 
stokunun yaklaşık yüzde 75’i, 1999 depremini 
yaşadı. Biz de 1999 depremini baz alıyoruz. 
Bu yapıların öncelikli olarak dönüştürülmesi 
gerektiğini düşünüyoruz.” 

Deprem riski olan hasarlı mülk sahibi yurttaşlar için  
KİPTAŞ nasıl bir yol izliyor? 
“Çoklu ve tekli yapı dönüşümü sağlıyoruz. 
Dönüşümün 3 sacayağı var. Bunlar mülkiyet 
sahibi olan hak sahipleri, finans kuruluşları 
ve yüklenici firmalar. Biz, bu 3 sacayağını bir 
araya getirmeden süreci yönetmeye çalışıyoruz. 
Herkes KİPTAŞ’la muhatap oluyor. Diğer paydaş 
şirketlerin de katkısıyla sürecin hem teknik ve 

hem finansal garantörlüğünü KİPTAŞ veriyor. 
Uzlaşmayla başlıyoruz, anahtar teslimine kadar 
tüm süreçle KİPTAŞ koordinasyonunda İBB 
şehircilik grubu şirketleri ilgileniyor.” 

“ODAĞIMIZ KÂR DEĞİL” 

Dönüşümde alışık olmadığımız şekilde çoklu yapıların yanında tekli yapıları 
da dönüştürmeye başladınız…
“Tek yapıların dönüşümü bizim için çok 
kıymetli. Son dönemde ülkenin ekonomik 
gidişatı nedeniyle inşaat sektöründeki 
maliyetlerde aşırı artış yaşandı. İnşaat 
maliyetleri artınca yüklenici firmalar artık 
kârlılık oranı yüksek değilse bu işlere girmiyor. 
KİPTAŞ, göreve geldiğimizde ekonomik 
olarak çok sıkıntılı bir şirketti. Ama şu an 
Türkiye’nin en büyük 11’inci inşaat şirketi. 
Bizim ölçeğimizde hiçbir şirket tekli yapıları 
dert etmiyor. Biz, ‘KİPTAŞ olarak deprem riski 
olduğu düşünülen her binayı inşaat maliyetine 
dönüştürürüz’ diyoruz. Bu, çok iddialı bir 
söylem. Mahalle arasında daracık sokaklardaki 
tekli yapıları bile dönüştürmeye hazırız. Çünkü, 
piyasada yapılan her işte müteahhit kârlılık 
oranıyla işini yapıyor. Bizim odağımız kâr değil. 
Biz vatandaşa, kendi yerinde müteahhitlik 
yapma fırsatı sunuyoruz.” 

Kadıköy ve Beşiktaş’ta iki tekli yapının dönüşümü başladı. Depreme 
dayanıksız bir yapıda yaşadığını düşünen İstanbullular ne yapmalı? 
“Öncelikle, istanbulyenileniyor.com internet 

sitesinden kimlik numaranızla başvuru 
yapacaksınız. Biz, bir hafta içerisinde size 
bilgilendirme föyü gönderiyoruz. Oturduğunuz 
binada 2/3 çoğunluk sağladığınız takdirde size 
taslak proje ile bir teklif gönderiyoruz. Burada 
borçlanma çıkabilir, çıkmayabilir. Mesela, 
Kadıköy’de yenileyeceğimiz binayı, projesinde 
4 tane ekstradan yapılacak daire olduğu için 
borçlanma olmadan yapacağız. Beşiktaş’ta 
ise cüzi bir borçlanma çıktı. Teklifi kabul 
ederseniz; sahaya geliyoruz, uzlaşıyoruz, tahliye 
ediyoruz ve anahtar teslimine kadar tüm süreci 
hayata geçiriyoruz. Tekli yapılarda hedefimiz; 
başladığımız projeleri 8 ayda tamamlamak.” 

“EKONOMİK 
DALGALAN-
MALARLA 
ARTAN İNŞAAT 
MALİYETİNİ 
YURTTAŞLARA 
HİSSETTİRMEDEN 
EN AZ 
BEDELLE
DÖNÜŞÜMLERİ 
GERÇEKLEŞ-
TİRİYORUZ”

“DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ, SABİT TAKSİT”
Dönüşüm sürecinde ödemeler nasıl gerçekleşiyor?

 Bu aşamada KİPTAŞ’ın sağladığı faydalar neler? 
“En az maliyetle, KİPTAŞ güvencesiyle bürokratik süreci 

yöneterek, dönüşümleri gerçekleştiriyoruz. Ancak, bazen vatandaşın 
borçlanması gerekiyor. Böyle durumlarda KİPTAŞ, vatandaşa 

kefil oluyor ve yasal faizden en az 3-4 puan daha düşük 
borçlanma imkanı sunuyor. Borçlanmalar sabit taksitle oluyor. Yani, 

vatandaş işin başında ve sonunda ne ödeyeceğini biliyor.
 Ayrıca, 6306 sayılı kanun kapsamında işlemleri yaptığımız için 

vatandaşlar, bakanlıktan kira yardımına başvurabiliyor. 
Eğer projemizden fazla gelir üretebiliyorsak, oradan gelen geliri de 

vatandaşımıza kira yardımı olarak veriyoruz.” 
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“HAYAT KURTARACAĞIZ”

Tekli yapı dönüşümü için bu zamana kadar kaç başvuru geldi? 
“İstanbul Yenileniyor platformu, bugüne 
kadar 39 ilçe ve 629 mahalleden, 576 
bin 840 kişiyi kapsayan 7 bin 315 tekli ve 
çoklu dönüşüm başvurusu aldı. Bu, 7 bin 
315 ayrı noktadan başvuru almak demek. 
Başvuruların yüzde 68’i tekli yapı. Kadıköy 
ve Beşiktaş’ın ardından uzlaşma süreçlerinde 
sona geldiğimiz tekli yapılardan bazıları Fatih, 
Şişli, Bahçelievler ve Kadıköy ilçelerinde. 
Tekli ve çoklu yapıların toplamına bakarsak 
8 farklı ilçede 9 farklı projeyi aktif olarak 
yürütüyoruz. Bin 169 bağımsız birimi yıkmayı 
hedefliyoruz. Bununla birlikte 4 bin 676 insan 
hayatını kurtarmış olacağız. Çoklu yapılarda 
Bağcılar, Beylikdüzü ve Güngören’de ‘İstanbul 
Yenileniyor’ kapsamında temel atmıştık. Kartal 
ve Bakırköy’de de uzlaşma seviyesinde son 
aşamaya geldiğimiz iki site daha var. Gerekli 
çoğunluğu sağladığımız an oralarda da süreç 
başlayacak.” 

“YÜKLENİCİ FİRMALARA ÇAĞRI” 
İstanbul’un gerçeği olan depremi düşündüğümüzde  
diğer mekanizmalara çağrınız ne olur? 
“Tüm paydaşların masanın etrafında 
toplanması lazım. Kamu otoritesinin inşaat 
maliyetini düşürecek aksiyonu alması gerekiyor. 
İnşaat malzemesi üreten sanayi kuruluşlarının 
teşvik vermesini ve inşaat girdilerinde KDV’nin 
düşürülmesini istiyoruz. Kamu bankalarından 
da uzun vadeli düşük faizli borçlandırma 
politikası bekliyoruz. Bu konunun siyasete alet 
edilmemesi lazım.
Biz bunu yaşadık. Mesela, Beylikdüzü 
projemizde 17 ay vakit kaybettik. 17 ay sonra 
temel atabildik. 17 ayda Beylikdüzü projesinin 
3 katı büyüklüğünde ‘Silivri 4’ projesini 
tamamladık. Güngören’de ise uzlaşmamıza 
karşın vatandaşı manipüle ettiler ve 7 buçuk ay 
vakit kaybettik. 7 buçuk ayda maliyetler arttı ve 
sorun vatandaşa yansıdı. Ekonominin bu kadar 
dalgalı olduğu dönemde bizim kaybedecek 
zamanımız yok. Bu noktada bizimle paydaş 
olmak isteyen tüm yüklenici firmalara da 
KİPTAŞ’a başvurmaları konusunda çağrıda 
bulunuyorum.”

“8 FARKLI İLÇEDE 9 FARKLI PROJEYİ AKTİF
 OLARAK YÜRÜTÜYORUZ. BİN 169 BAĞIMSIZ BİRİMİ 

YIKMAYI HEDEFLİYORUZ. BUNUNLA BİRLİKTE 
4 BİN 676 İNSAN HAYATINI KURTARMIŞ OLACAĞIZ.”

İSTANBUL YENİLENİYOR
KİPTAŞ’ın, kurum tarihinde ilk kez başlattığı ‘Tek Yapı Dönüştürme’ projesi kapsamında Kadıköy’ün ardından Beşiktaş’ta da deprem riski 
taşıyan bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Riskli yapıda oturduğunu düşünenler, istanbulyenileniyor.com üzerinden başvuru yapabilir.

Yaz: Aydemir Kadıoğlu Fotoğraf: KİPTAŞ

D
epreme dayanıklılığı olmayan 
eski binalar, İBB iştiraki KİPTAŞ 
tarafından yeniliyor. Mahalle, site 
ya da sokak bazında yapılan kentsel 
dönüşüm projelerinin aksine; 
‘depreme dayanıklılığı olmayan, 

1999 yılı öncesi yapılmış binalar’ en uygun 
koşullarda ve maliyetle, 1 yılı aşmayan sürede 
dönüştürülüyor. 
İBB Şehircilik Grubu şirketleri; KİPTAŞ, 
İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ tarafından 
kurulan “İstanbul Yenileniyor” ile tek yapı 
dönüştürme projesinin ilki Kadıköy’de 
gerçekleştirilmişti. Hemen ardından da 
Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi’ndeki tek yapının 
dönüşümü için harekete geçildi. 1985 yılında 
yapılan Eren Apartmanı, hak sahipleri 
tarafından www.istanbulyenileniyor.com 
internet adresine yaptıkları başvuru üzerine 
uzlaşma ve tahliye süreçleri tamamlanarak 
yıkıldı. İş makinelerinin kontrollü yıkımı 
sırasında ortaya çıkan görüntüler, binanın olası 
bir depremde ayakta kalamayacağını gözler 
önüne serdi. 

7 BİN 29 BAŞVURU
‘İstanbul Yenileniyor’ platformu, Ağustos 
2021 tarihinden bugüne kadar İstanbul’un 39 
ilçesinden 7 bin 29 adet dönüşüm başvurusu 
aldı. Başvuruların yüzde 68’i tek yapılardan 
oluşuyor. Yaklaşık 600 bin problemli yapı 
stoku bulunan İstanbul’da riskli binalarını 
yenilemek isteyenler için, KİPTAŞ tarafından 
finansal avantaj sağlanmak üzere bankalarla 
görüşmeler yapılıyor. Kefalet sağlanarak hak 
sahiplerinin mümkün olduğunca düşük faiz 
oranları üzerinden uzun vadeli ödeme planıyla 
borçlanması için çaba gösteriliyor. 

NASIL BAŞVURULUYOR?
Deprem riski taşıyan binaların dönüşümünü 
sağlamak amacıyla kurulan ‘İstanbul 
Yenileniyor’ platformuna başvuru yapmak 

isteyenlerin, www.istanbulyenileniyor.com 
internet sitesine üye olması gerekiyor. Başvuru 
kriterlerinde; parselin özel mülkiyette yer 
alması ve bu yapıların 1999 yılı öncesi yapılmış 
olması şartları bulunuyor. Yapılan başvurunun 
ardından yenilenme süreci sırasıyla “Başvuru, 
Teklif ve Uzlaşma” olarak üç aşamada 
gerçekleşiyor. 

RİSKLİ YAPIDA OTURDUĞUNU DÜŞÜNEN 
İSTANBULLULAR, istanbulyenileniyor.com 
ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPABİLİR

KENTSEL DÖNÜŞÜM



GEÇMİŞLE GELECEK BULUŞTU 
Baştan aşağı yenilen Beyazıt Meydanı, Osmanlı dönemini anımsatan taşları, tarihi kahveleri 
ve dinlenme alanlarıyla yeniden İstanbullularla buluştu. Aslına uygun taşların kullanıldığı, 
yok olan kent hafızalarının yeniden hayat bulduğu Beyazıt, aynı zamanda modern, canlı, 
erişilebilir, özgür ve güvenli bir alana dönüştü. 

Yazı: Tayfun Deryal Fotoğraf: Onur Günal - Cem Türkel
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Ş
ehirlerin kültürünü, yaşayışını 
ve medeniyet birikimini yansıtan 
meydanlar, kuşaklar arası köprü, nesilleri 
birbirine bağlayan hafızalardır. Kentte 
yaşayan her toplumdan izler taşır. Bazen 
demokrasi ve özgürlük fikirlerine, bazen 

de ortak duygu ve heyecanlara ev sahipliği 
yaparlar. Beyazıt Meydanı, bu yönleri fazlasıyla 
barındıran şehrin en simgesel alanlarından biri…
Hepimize ait olan meydan da asırların bıraktığı 
izlerle uzun süre baş başa kaldı. Taşları 
aşındı, yetersiz kalan drenaj sistemi nedeniyle 
su birikintileri oluşur hale geldi. Tarihi 
dokusundan uzak bir görünüme büründü. 
İBB, kent belleğinde eşsiz yere sahip meydan 
için yoğun mesai harcadı. Meydanın ve 
İstanbullunun ihtiyacı doğrultusunda modern 
bir meydan projesi tasarladı. Uygulamasını da 
kısa sürede tamamlayarak Beyazıt’ı hem bugün 
hem de sonraki nesiller için canlı, erişilebilir, 
özgür, şenlikli, huzurlu ve güvenli bir alana 
dönüştürdü. 

1 YILDA TAMAMLANDI
Tarihi meydan için 2017’de çalışmalara 
başlansa da fazla mesafe kat edilemedi ve 
meydan projesi uygulanamadı. İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, göreve gelir gelmez, 
belediye binasının bulunduğu Saraçhane’ye 
yürüme mesafesinde olan Beyazıt 
Meydanı’nda inceleme gezisi yaptı. Herkes 
için erişilebilir olan ve çok fonksiyonlu bir 
proje hazırlanacağını açıkladı. Aralık 2019’da 
Koruma Kurulu’na sunulan proje, 24 Haziran 
2021 tarihinde onaylandı. İBB, onaylanması 
zaman alan projenin daha fazla gecikmemesi 
için hızlı bir şekilde işe koyuldu. 40 bin 
metrekarelik tüm imalatlarını bir yıl gibi kısa 
bir sürede tamamladı. 

TAŞLAR OSMANLI DÖNEMİNDEKİ GİBİ
İstanbul’un ilk meydanı olarak bilinen Beyazıt 
Meydanı, herkes için erişilebilir ve tüm 
ihtiyaçları karşılayan, aynı zamanda tarihi 
dokuyu koruyan bir meydana dönüştü. Proje 

kapsamında Beyazıt’a özel kent mobilyaları 
tasarlandı. Tarihi Çınaraltı ve Küllük Kahve 
yapıları yeniden kazandırıldı. Meydana teraslar 
eklendi. Zemin dokusunda kullanılan düz 
taşlar yerine, tarihi meydana uygun bir şekilde 
Osmanlı dönemindeki yapısını hatırlatan hafif 
girintili çıkıntılı taşlar kullanıldı. 

YAYA DOSTU
Beyazıt Meydanı’na ulaşan yaya aksları 
boyunca anıt eserlerle görsel ilişkiler 
vurgulandı. Engelli erişimi yeniden 
kesintisiz olarak sağlandı. Mekan kalitesinin 
yükseltilmesi için zemin kaplamalar yenilendi. 
Seyir ve dinlenme alanları oluşturuldu ve 
meydanın gece aydınlatması yenilendi. 
Meydana ulaşımda büyük çaplı iyileştirmeler 
yapıldı. Kapalıçarşı Meydanı’ndan Beyazıt 
Meydanı’na ulaşan engelli erişim rampası, 
İstanbul Üniversitesi kapısı önünde devam 
ederek, Besim Ömer Caddesi’ne ulaştırıldı. 
Ayrıca, meydana yaya ulaşım aksları tümüyle 
yenilendi. Yenilenen zemin kaplamaları, sıralı 

ağaçlar, oturma bankları ile birlikte görsel 
olarak da anıt eserlerin izlenebileceği yaya 
aksları oluşturuldu. 

TARİHİ KAHVELER CANLANDIRILDI
İBB, yüzyılın başlarına tarihlenen ve  
1970’lere kadar varlığını sürdüren iki kent 
hafızasını da yeniden hayata döndürdü. 1920’li 
yıllardan 1970’lere kadar varlığını sürdüren 
Küllük ve Çınaraltı kahveleri, İstanbulluların 
yeniden buluşma noktaları oldu. Bu kahvelere 
atıfta bulunmak amacıyla inşa edilen iki 
geçici yapı, İstanbulluların sohbete koyulduğu 
mekanlara dönüştü. 

330 AĞAÇ MEYDANI GÖLGELEYECEK
Projede 16’sı tescilli anıt ağaç olan toplam 174 
mevcut ağaç korundu. Ayrıca, 140 yeni ağaç 
dikimi daha İBB tarafından planlanıyor. Proje 
tamamlandığında meydanda 330 ağaç olacak. 
Öte yandan 3 bin 800 metrekarelik yeşil alan 
oluşturuldu. Önemli kısmı ise yeni yapılan 
meydan düzenlemesini destekleyecek şekilde, 

Beyazıt Meydanı eski hali

40 BİN 
METREKARELİK 
MEYDAN
YENİDEN YAPILDI. 
3 BİN 800 
METREKARELİK 
YEŞİL ALAN 
OLUŞTURULDU

BEYAZIT MEYDANI
HEM BUGÜN 
HEM DE SONRAKİ 
NESİLLER İÇİN 
ERİŞİLEBİLİR, 
HUZURLU VE 
GÜVENLİ BİR 
ALANA 
DÖNÜŞTÜRÜLDÜ 
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yürüyüş yollarına yön veren sıralı ağaçların 
yanı sıra, dinlenme ve seyir teraslarına gölge 
sağlayacak tekil anıt ağaçlar da tasarlandı. 

ÇOK SAYIDA USTA VE ZANAATKÂRIN EMEĞİ VAR
Beyazıt Meydanı’nın her noktası, çok sayıda 
usta ve zanaatkârın el emeği ile ince işçilikle 
yapıldı. Mimari projenin hayata geçirilmesinde 
farklı işçilik gerektiren tüm malzeme ve 
üretimlerde zanaatının ustaları ile çalışıldı. 
Mimari detayların en ince ayrıntılarına 
kadar çözüldüğü meydanda kullanılan tüm 
malzemeler özel olarak seçildi. Beyazıt 
Meydanı’nın yeniden canlandırılmasında taş 
ustasından şerbetçisine, mermer ustasından 
marangozuna, tuğla ustasından kalıpçısına, 
tarakçısından sıvacısına, sayısız ustalarımız 
ve zanaatkâr rol aldı. Mimarlar, mühendisler, 
kentsel tasarımcılar, tarihçiler, peyzaj 
mimarları, usta ve zanaatkârlar hep birlikte 
el ele çalışarak Beyazıt Meydanı'nı yeniden 
İstanbul’a kazandırdı. 

TARİHİ YARIMADA’DA 60 PROJE
Yenilenen Beyazıt Meydanı, İstanbul’un 
kalbinde açılan “Antik Çağ'dan Günümüze 3 
İstanbul 1 Tarihi Yarımada Sergisi”ne de ev 
sahipliği yaptı. Tarihi Yarımada’da tamamlanan 
ve yapım süreci devam eden 60 projeyi bir 
araya getiren sergi, Ulaşım-Altyapı, Kentsel 
Tasarım- Rekreasyon, Kültür-Sosyal - Spor 
Tesisi ve Kültür Varlıkları olmak üzere 4 
kategoriden oluştu. 
Sergide, İBB Miras’ın Tarihi Yarımada’nın 
kültürel mirasının ve tarihi kimliğinin 
korunarak geleceğe aktarılması için hazırladığı 
koruma amaçlı uygulamalar ve projeler 
paylaşıldı.
Ayrıca, araç trafiğinden büyük ölçüde 
arındırılmış, erişilebilir, yürünebilir canlı 
meydan ve sokakların oluşturulması için 
geliştirilen ulaşım projeleriyle ilgili detaylara da 
sergide yer verildi.
Gençlere yönelik spor tesisleri, sosyal/kültürel 
merkez projeleri ve Tarihi Yarımada’nın 
kimliği ile uyuşmayan yapıların yeniden 
işlevlendirilmesi gibi gerçekleştirilen ve 
gerçekleştirilmesi planlanan çok sayıda proje 
sergilenen diğer içerikler arasında yer aldı. 

SANAL GERÇEKLİK
İstanbullular, Tarihi Yarımada’daki projeleri sanal gerçeklik 
gözlükleri ile deneyimleyebiliyor. Meydana kurulan ekranlardan 
bilgi alıp, görüş ve önerilerini paylaşabiliyor. 

 1920’Lİ 
YILLARDAN 

1970’LERE KADAR 
VARLIĞINI 

SÜRDÜREN KÜLLÜK 
VE ÇINARALTI 

KAHVELERİ, 
İSTANBULLULARIN 
YENİDEN BULUŞMA 

NOKTALARI OLDU

HİZMET

İ
BB Şehir Hatları'nın Beykoz Çubuklu 
Arabalı Beykoz Çubuklu Arabalı Vapur 
İskelesi’nin yanında, denize sıfır konumda 
ve bahçesi de olan “Çubuklu Arabalı Vapur 
İskelesi Sosyal Yaşam Merkezi” artık 
İstanbulluların hizmetinde. Atıl durumdaki 

iskele binası; eğitim ve toplantı salonu, çoklu 
çalışma alanları, Yeşil İstanbul Doğa Bilimleri 
Kitaplığı ve Vapur Kafe ile sosyal bir alana 

dönüştürüldü. Sektörel açıdan farklı iş alanlarında 
çalışan insanları bir araya toplayan, yaşanan 
etkileşim sayesinde yeni iş bağlantılarının 
kurulmasını sağlayan, mutlu ve yaratıcı bir ofis 
anlayışıyla şık bir çalışma ortamı sunan bina, çok 
fonksiyonlu bir mekana dönüşmüş durumda. 

TÜM İSTANBUL’UN HİZMETİNDE
Projeyle, iskele aynı zamanda bir kamusal alan 
işlevi gördü. Ulaşım hizmetinden faydalanan 
kişiler haricinde isteyen tüm vatandaşların 
faydalanabileceği bir oturum ve faaliyet 
alanı oluşturuldu. Kamusal alanlar kaliteli 
hizmet alanına dönüşürken, deniz ulaşımının 
etkileşimini de artırmış oldu. Beykoz bölgesi 
sahil şeridinde, ücretsiz, kültürel ve sosyal 
faaliyetlerin de düzenleneceği, İstanbulluların 
keyifli zaman geçirip çalışabilecekleri bir sosyal 
yaşam merkezi sağlandı. 

BEYKOZ ÇUBUKLU'YA SOSYAL YAŞAM MERKEZİ

Moda İskelesi’nden sonra Beykoz sahilinde de 
İstanbul’un sosyal yaşamı ve kültür-sanat 
hayatına dokunan bir mekan açıldı.  

Yazı – Fotoğraf: Cem Türkel 

Tuğçe Karaman
(ÖĞRENCİ)

Ayşe Poyraz
(ÖĞRENCİ)

“İnternette gördüm buranın 
açıldığını ve kuzenimle gelip 
bakmak istedik. Çok güzel 
düşünülmüş. Toplantı odaları 
harika. Öğrenciler için çalışma 
bölümleri var. Kafeterya ve bahçe 
kısmı ayrıca güzel. Bu ekonomik 
şartlar altında verilen hizmet 
ve kalite çok uygun. İBB Sosyal 
Tesisleri de var Çubuklu’da, orası 
da çok güzel ama burası bana 
daha güzel geldi.” 

“Çok sakin ve huzurlu bir yer 
olmuş. Açıldığında iki hafta 
içerisinde herhalde 5 defa 
gelmişizdir. Sanırım, bu bile 
aslında böyle bir yere ihtiyaç 
duyduğumuzu gösteriyordur. 
Feribot beklerken, -buranın 
eski halini gördüğümüz zaman 
da içimizden geçirirdik- ‘keşke 
buralarda oturabiliyor olsak’ diye. 
Bize burayı kazandıran ve böyle 
bir tesisin açılmasında emeği 
geçenlere teşekkür ederim.” 
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ULAŞIM

Finansal yetersizlik 
gerekçesiyle bir 
önceki yönetimin 
tamamlayamadığı 
‘Boğaziçi Üniversitesi/
Hisarüstü-Aşiyan Füniküler 
Hattı’ İstanbullunun 
hizmetine sunuldu. 
Füniküler hattı, Boğaziçi 
Üniversitesi öğrencileri ve 
bölge halkının ulaşımını 
kolaylaştıracak. Ayrıca; 
Anadolu Hisarı ve 
Küçüksu iskelelerii ile 
entegre olmasıyla beraber 
kıtalar arası ulaşıma 
alternatif olacak.            

‘B
oğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-
Aşiyan Füniküler Hattı ’, 2018 
yılında yüzde 25 oranında bitmiş 
iken, finansal yetersizlik nedeniyle 
yapımı durduruldu. İmamoğlu 
yönetiminin gelmesiyle birlikte 

2020 yılında projeye kaynak bulundu. Geri 
kalan yüzde 75’lik kısım, iki yıl gibi bir sürede 
tamamlandı. Yaklaşık 250 milyon TL’ye mal 
olan projenin açılışı, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla yapıldı. İBB, 
‘150 Günde 150 Proje’ maratonunun 100’üncü 
gününde, 101’inci açılışını Rumelihisarı-
Aşiyan Füniküler Hattı’nı hizmete alarak 
gerçekleştirdi. 
Rumelihisarı-Aşiyan Füniküler Hattı; CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski İBB 
Başkanları Nurettin Sözen, Ali Müfit Gürtuna 
ve bir grup Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin 
katıldığı açılış töreninin ardından hizmete 
girdi. Hatla birlikte, yenilenen Aşiyan Parkı da 
vatandaşların kullanımına açıldı. 

Sözleşmeye göre, bu 800 metrelik hat, 2019’da 
bitirilmeliydi. Ama 2019 yılı başında, yani biz 
göreve gelmeden önce, hattın yapımı tamamen 
durduruldu. Çünkü, finansı planlanmadan ihale 
yapılmıştı. Projede çok sayıda teknik sorun 
da bulunuyordu. Örneğin; füniküler araçların 
ve sistemin elektronik ve mekanik tasarımları 
yapılmamıştı. Projenin yapımı durdurulduğu 
anda, sözleşmeye göre işin bitirilmesine birkaç 
ay kalmıştı. Fakat saha ilerlemesi henüz yüzde 
26 seviyesindeydi. Peki, işin ilerlemesi sadece 
yüzde 26 seviyesindeyken, finansal ilerleme 
düzeyi yüzde kaç seviyesindeydi? Bütçesinin 
yüzde 50’si harcanmıştı.” 
Göreve geldiklerinde projenin bütçe planlamasını 
yaparak süreci hızlandırdıklarını belirten 
İmamoğlu, araç ve elektromekanik sistem, 
tasarım ve imalat çalışmalarını yeniden 
başlattıklarını kaydetti. İmamoğlu, “Tüm imalat 
işlerini hızla bitirdik. Araç test ve devreye 
alma süreçlerini tamamladık. Ve çok şükür, 
bugüne geldik. Bütün bu işler, bütün bu projeler 
sizin paranızla, yani bu şehirde yaşan her bir 
vatandaşın parasıyla yapılıyor. Projelerin tek 
bir sahibi var: Millet. Gelip geçici yöneticiler, 
ister seçilmiş ister atanmış yöneticiler, projeleri 
sahiplenemezler. Bu projeler, kimsenin babasının 
malı değil” dedi. 

YENİ PROJE MÜJDESİ
İmamoğlu toplu taşımada raylı sistem ve 
denizin kullanımının arttırılması amacıyla 
alternatif güzergahlar geliştirdiklerini açıkladı. 
Yeni projelerin müjdesini evren İmamoğlu 
şöyle konuştu: “İki yaka arası geçişte, alternatif 
ulaşım modelleriyle, çevreci çözümler üretmek 
için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız içerisinde 
Beylikdüzü-Sabiha Gökçen Havalimanı arasını 
55 dakikaya indirecek 74,5 km. uzunluğundaki 
ekspres metro ‘Hızray’ da var. Metro hatlarıyla 
deniz ulaşımı arasındaki entegrasyonu sağlayan 
füniküler çalışmalarımız var. 3 adet yeni 
füniküler hattının da tasarımlarını başlattık. 
İTÜ-İstinye Füniküler Hattı’nın tasarımlarını 
tamamladık. Bütçe ve finans çalışmalarını 
sürdürüyoruz. Böylelikle, İTÜ’den ve İTÜ Metro 
İstasyonu’ndan İstinye’ye füniküler ve sonrasında 
deniz yolu ile Beykoz ve Çubuklu’ya erişim 
planlıyoruz. Yıldız-Ortaköy Füniküler Hattı 
ve Altunizade-Çengelköy Füniküler hatlarının 
ön etütleri devam ediyor. Tasarımlarına 
da başlıyoruz. Bu iki füniküler hattının 
tamamlanmasıyla Ortaköy ve Çengelköy arasını 
da deniz ulaşımı ile bağlayarak, iki yaka arasında 
çok keyifli bir toplu ulaşım geçişi sağlayacağız.”

Yazı:  Sümeyra Kırca
Fotoğraf: Onur Günal
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Heykeltraş Rahmi Aksungur tarafından füniküler hattının Boğaziçi 
Üniversitesi İstasyonu girişine yapılan, Boğaziçi Üniversitesi hocaları 
ve öğrencilerini temsil eden rölyef (kabartma).

AŞİYAN FÜNİKÜLER AŞİYAN FÜNİKÜLER 
HATTI, (M6) HATTI, (M6) 
LEVENT-HİSARÜSTÜ LEVENT-HİSARÜSTÜ 
METRO HATTI İLE METRO HATTI İLE 
RUMELİ HİSARÜSTÜ RUMELİ HİSARÜSTÜ 
İSTASYONU’NDA İSTASYONU’NDA 
ENTEGRE OLUYOR. ENTEGRE OLUYOR. 
ANADOLU HİSARI, ANADOLU HİSARI, 
KÜÇÜKSU VE KÜÇÜKSU VE 
KANDİLLİ KANDİLLİ 
İSKELELERİ AŞİYAN İSKELELERİ AŞİYAN 
İSTASYONU’NDA İSTASYONU’NDA 
ENTEGRE OLACAK. ENTEGRE OLACAK. 
KITA GEÇİŞLERİ KITA GEÇİŞLERİ 
AÇISINDAN BİR AÇISINDAN BİR 
ALTERNATİF ALTERNATİF 
OLUŞTURUYOR OLUŞTURUYOR 

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.

İmamoğlu’na yardım etmesi gerektiğini 
vurgulayan Kılıçdaroğlu, iktidarın tam tersi bir 
tavır içinde olduğunu hatırlattı. Kılıçdaroğlu, 
“Devleti yönetenlerin belli sorumlulukları 
vardır. Alt yöneticiler, belli sorunlarla 
karşılaştığında, üst yöneticiler bu sorunların 
aşılması için katkı verirler, çaba harcarlar” dedi.
Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti: 
“Üst yöneticiler diyor ki, ‘Hayır, bu sorunlar 
aşılmasın. İstanbul bizimdi. Bir daha Belediye 
Başkanı sorunlarla karşılaşsın, sorunların 
içinde boğulsun, sorunları çözemesin. Biz 
gelelim.’ Bu, sağlıklı ve tutarlı bir devlet 
anlayışı değildir. Ekrem Başkan, bütün bu 
engellemelere rağmen, bütün engelleri akılla, 
bilgiyle, birikimle aşan ve İstanbullulara hizmet 
eden bir kişidir. Hepinizin huzurunda Sayın 
Başkan’ı yürekten kutluyorum.” 

İMAMOĞLU: “HATTIN FİNANSI 
PLANLANMADAN İHALE YAPILMIŞTI”
Açılışta konuşan İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Aşiyan Füniküler Hattı’nın 
İstanbul için önemli bir gelişme olduğunu 
vurguladı. İmamoğlu konuşmasında, Boğaziçi 
Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler 
Hattı’nın yapım hikayesine yer verdi. 
800 metrelik hattın inşaatının neden 5 yıl 
sürdüğünün bilinmesi gerektiğine işaret eden 
İmamoğlu, “Bu hattın ihalesi Mart 2017’de 
yapılmış. 2017 Haziran’ında da işe başlanmış. 

SAATTE 3 BİN YOLCU
İstanbullulara hizmet vermeye başlayan 
Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan 
Füniküler Hattı , saatte 3 bin yolcuya hizmet 
verme kapasitesine sahip. 2 duraktan oluşan 
hatta seyahat süresi 2,5 dakika. Uzunluğu 800 
metre ve internet hizmeti de mevcut. 

DİĞER HATLARLA ENTEGRE 
Aşiyan Füniküler Hattı, (M6) Levent-
Hisarüstü Metro Hattı ile Rumeli Hisarüstü 
İstasyonu’nda entegre oluyor. Ayrıca; Anadolu 
Hisarı ve Küçüksu iskeleleri ile Aşiyan 
İstasyonu’nda entegre olacak. Bu sayede Aşiyan 
Füniküler Hattı, kıta geçişleri açısından bir 
alternatif oluşturuyor. 

KILIÇDAROĞLU: “EKREM BAŞKAN, ENGELLERİ 
AKILLA, BİLİMLE AŞIYOR"”
Açılışta konuşma yapan CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul gibi büyük bir 
kentte yaşamanın kendine göre sorunları 
olduğunu ve belediye başkanı olarak gelen 
kişinin bu sorunları ortak akılla çözmeye talip 
olduğunu aktardı. İstanbul’daki sorunları 
çözmek adına bir üst yönetici olan iktidarın 
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RÖPORTAJ

İBB Kültür Dairesi 
Koordinatörü Figen Ayhan 
Karakelle ile yeni kültür-

sanat sezonunu konuştuk. 
İstanbulluları bu sezon 

nelerin beklediğini anlatan 
Karakelle; Şehir Tiyatroları, 

Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu ile 

kültür merkezlerinin 
içeriklerinden ve kendi 
vizyonundan bahsetti. 

F
igen Ayhan Karakelle, yaklaşık iki 
yıldır İBB Kültür Dairesi Başkanlığının 
Koordinatörlüğünü yürütüyor. Göreve 
geldiğinden beri ücretsiz ve erişilebilir 
sanat için çaba gösterdiğini dile getiriyor. 
Geçtiğimiz ay bir basın toplantısı ile 

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun yeni sezon 
duyurusu da gerçekleşti. Yeni yapılan CRR 
Akademi ve Genç Oda Orkestrası, aslında 
Cemal Reşit Rey’in aziz hatırasına bir saygı 
duruşu olarak dile getiriliyor. Kim bilir, seneler 
sonra CRR Akademi’den çıkan besteler belki de 
dünya çapında ses bulur. 

Daha önce yaptığınız röportajlarınızda ‘erişilebilir sanat’ vurgusu çokça var. 
İstanbullular için ‘erişilebilir sanat’ derken neyi kastediyorsunuz? 
Erişilebilir sanatta, birkaç yönden erişilebilirliği 
kastediyorum elbette. Öncelikle sanatın kendi 
içinde merkezileşme eğilimi var, İstanbul’da da 
bu böyle. Dolayısıyla kültür-sanatın döndüğü 
belli başlı merkezler oluyor; Kadıköy, Beşiktaş, 
Taksim, Beyoğlu gibi… Ama İstanbul çok 
büyük bir coğrafya. 39 ilçe, mahalleleri, hatta 
köyleri var. Öncelik olarak; erişilebilir olmayı, 
sanatın buralara giden bir formülasyonla tekrar 
ulaşılabilir olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. 
Diğer taraftan da erişilebilir olmak için 
söylediğimin içinde sosyo-ekonomik olarak 
dezavantajlı olanlar, engelliler, gece-gündüz 
sokağa çıkmakta sorun yaşayan kadınlar, 
göçmenler, azınlıklar bütün bu alanları 
içine alan bir kapsayıcılıkla erişilebilirlikten 
bahsediyoruz. 

İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, bahsettiğimiz erişilebilir ve ulaşılabilir 
sanat vurgusu için somut anlamda neler yapıyor? 
Kültür merkezlerinin bazıları var olan merkezler, 
bazısı yeni açıldı. Bu kültür merkezi tanımı içine 
Müze Gazhane’yi de sokmak gerekiyor. Tabii ki 
de tam manasıyla bir kültür merkezi değil ama 
bizim kültür ve sanata bakış açımızı en doğru 
yansıtan yer. Çok boyutlu, çeşitli etkinliklerin ve 
içinde İBB’ye ait pek çok başka hizmetlerin de 
olduğu bir mekan. Mesela, Arnavutköy’de böyle 
bir formülasyonun olduğu kültür merkezi açtık. 
Çengelköy’de de böyle bir sistem kuruyoruz. 
Bunlar için 'yeni nesil kültür merkezleri' 
diyebiliriz. Biz, mekansal alana da çok başka 
bakıyoruz. Kültür Dairesi Başkanlığı olarak 
İstanbul Kitapçısı’nda, kütüphanelerde, kadın 
emeği pazarında, İstanbul Kavuştayı’nda, Hava 
Kararınca gibi birçok projede ve mekanda varız. 

Yazı: Büşranur Alkılıç 
Fotoğraf: Cem Türkel 

CRR'DE 
'5 ÇAYI'NDA 
BULUŞALIM

Bahsettiğiniz bu etkinlikler ücretsiz mi? 
Mesela, ‘Hava Kararınca’ adlı konser serimiz 
var. Bu çalışmada öğrencilere ulaşmayı 
hedefliyoruz. Bütün yaz boyunca sanat 
festivalleri yaptık. Herkesin evinin önünde 
katılabileceği ücretsiz etkinlikler olsun istedik. 
Bu yüzden meydanlarla kalmayıp Pendik, 
Kartal, Avcılar gibi ilçelerin çeperlerinde 
de etkinlikler yaptık. ‘İstanbul Kavuştayı’ 
bunun en belirgin örneğini oluşturuyor. 
İçinde bulunduğumuz ekonomide insanlar 
için sosyal ihtiyaçlarına kavuşmak hayal oldu. 
Bizim için bir çocuk etkinliği nasıl ücretsizse, 
büyük bir sanatçının meydandaki konseri 
de ücretsiz. İBB’nin sağladığı bu imkanlar 
aslında toplumsal iyilik haline katkı sağlamak; 
biz bunu öyle görüyoruz. Hiç tanımadığınız 
insanlarla şarkı söylemek, tanımadığınız 
üst mahalleden biriyle etkinlikte neşeyi, 
sevgiyi, kafa açıcı söyleşi ve sohbetleri birlikte 
yaşamak toplumsal iyilik haline katkıdır. Bazı 
mahallelerde belki de bu çalışmalar olmasa 
çocuklar sanatsal faaliyetlerden bihaber 
büyüyecek. Ayrıca, merkezi noktadaki gençleri 
de düşünüyoruz. Direksiyonunda Kültür AŞ’nin 
olduğu FestivalPark bunun örneği. Pendik, 
Bağcılar, Tuzla’daki genci düşündüğümüz gibi 
Kadıköy’deki gencin de ücretsiz etkinlikten 
faydalanmasını istiyoruz. 

“İBB’NİN GÖZ BEBEĞİ CRR’DE 5 ÇAYI VAR” 

Murat Cem Orhan göreve geldiğinde konser sezonunun vizyonunu “duyarlı, 
anlamlı ve öğretici” olarak tanımladı. 16 milyon insanın beğenisine hitap 
etmeye çalıştıklarını belirtti. Bu doğrultuda CRR; CRR yeni sezon, CRR 
Akademi, Girişte Solda sohbetleri, Ters Köşe konserleri, CRRfuaye sergileri, 
bunlara biraz değinelim isterim. 
CRR, İstanbullular için çok kıymetli bir alan 
ve İBB’nin de göz bebeklerinden biri. Çünkü, 
şehirde bu kadar farklı, nitelikli ve ücret 
olarak da ulaşılabilir tek nokta. İstanbul’da 
böyle konser salonlarının daha fazla olması 

“İSTANBUL ÇOK BÜYÜK BİR COĞRAFYA. 39 İLÇE, 
MAHALLELERİ, HATTA KÖYLERİ VAR. ÖNCELİK OLARAK; 
ERİŞİLEBİLİR OLMAYI, SANATIN BURALARA GİDEN 
BİR FORMÜLASYONLA TEKRAR ULAŞILABİLİR 
OLMASINI SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ.”
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gerekirdi. Performans sanatları merkezimiz 
yok mesela. Bunların olması hatta fazlaca 
olması gerekirdi. CRR bir konser salonu ama 
biz kültürel etkinliklere bakış açımızı nasıl 
değiştirdiysek, CRR’ye de konser salonu bakış 
açımızı değiştirdik. CRR’yi, bir konser salonu 
olmaktan ziyade çok katmanlı sanat buluşması, 
sanatla karşılaşma yeri olarak görüyoruz. 
Konsere gelenler farklı sanat formlarıyla 
karşılaşsın istedik. Düzenli olarak sergiler 
yapmaya başladık. ‘Girişte Solda’ konser öncesi, 
konsere çıkacak isimlerle Murat Cem Orhan’ın 
eser üstüne ya da müzik üstüne yaptıkları 
söyleşileri içeriyor. ‘Ters Köşe’ ise bizim 
en sevdiğimiz içerik. Bir konser salonunun 
fuayesi hiçbir zaman ölü olmamalı. Genç 
müzisyenlere alan açılan bir içerikte, kişinin 
geldiği konserin tam tersi bir müzik içeriğiyle 
karşılaştığı alanı oluşturuyor. ‘5 Çayı’ diye bir 
içerik hazırladık bu yıl. Farklı nedenlerle herkes 
akşam dışarı çıkamıyor. Geçen sene Murat 
Cem Orhan ve benim devlet tedrisatından 
geçmemizin verdiği deneyimle insanları 
nasıl daha fazla yararlandırabiliriz diye bir 
fikir çıktı ortaya. Hiçbir müzisyen bunun için 
ekstra ücret almıyor. Konser öncesi gelip 
masterclass yapıyorlar. Bir uzantısı da genç 

senfoni orkestrası. Eğitimin ardından CRR 
Bestecilik Akademisi konseri düzenlenecek. 
Bu konserde öğrencilerin eserleri profesyonel 
müzisyenler tarafından seslendirilecek. Bu iki 
çalışmayı Cemal Reşit Rey’in aziz hatırasına 
da bir saygı duruşu olarak görüyoruz. Cemal 
Reşit Rey de genç bestecilerin yetişmesine 
önem veren bir isimdi. Kendisi, alanında çığır 
açan bir isim. 

İBB Orkestralar Müdürlüğünün Çengelköy’deki yeni hizmet binası, 
Çengelköy’de mahalleliyle buluşacak etkinlik planlamaları var. Bunların 
detaylarını öğrenmek isteriz. Bu tarz çalışmalar devam edecek mi? 
Bu konuyu açarken Orkestralar 
Müdürlüğünden bahsetmek iyi olabilir 
aslında. İstanbul’da yaygın bir şekilde konser 
veren 6 topluluktan bahsediyoruz. Tüm yaz 
boyunca açık hava konserleri gerçekleşti. 
Mehteran, Kent Orkestrası, Türk Sanat 
Müziği, Türk Halk Müziği, Bando ve Oda 
Müziği Topluluğumuz var. Her türde nitelikli 
müzik üreten bir yapı. Çengelköy’de, hepsinin 
ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir yaşam 
alanı oluşturduk. İçinde sadece kültürel 
faaliyetler yok. PTM, PDM, çağrı merkezleri, 
kreş, muhtarlıklar birimi; yani, pek çok İBB 
hizmetinin bir araya toplandığı bir alan. 

“GİTTİĞİMİZ ÇOĞU 
MAHALLEDEKİ 
ÇOCUKLARIN 
SANATLA 
BULUŞMA İHTİMALİ 
SIFIRA YAKIN. 
BELKİ ÇABAMIZ 
DERYADA BİR 
DAMLA, 
AMA ONLARA 
BU DOKUNUŞU 
YAPMAK ÇOK 
ÖNEMLİ.”

CRR basın toplantısı açılış konserinde Berlin Filormani 
Orkestrası’ndan Viyolonsel Sanatçısı Alban Gerhardt sahne aldı.
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ORKESTRA 
İÇ TURNE
Mehteran Topluluğu 
durmuyor. İstanbul 
dışında; Bilecik, Bursa, 
Balıkesir, Edirne, İzmit, 
Çanakkale, Kırklareli 
olmak üzere Marmara 
Bölgesi’ni geziyor. 

“OYNAYA OYNAYA, EN SEVDİĞİM ÇOCUĞUM” 

Bunları yaparken çocukları da unutmamışsınız. ‘Oynaya Oynaya’ projesinden 
bahseder misiniz?
Geçen sene pandemideydik. Bir şey yapamaz 
haldeydik. O süreç içinde online içerikler vardı. 
Eve kapanma halindeyken çocuklar en büyük 
zararı görüyordu. Biz, iki içerik hazırladık. 
‘Çık Dışarı Oynayalım’ ve ‘Oynaya Oynaya’ 
projesi. Çocukları sanat aracılığıyla bir araya 
getirmek istedik. Oynaya Oynaya’nın temeli 
aslında erişilebilir sanat vizyonuna hitap ediyor. 
Beyoğlu Çukurcuma’da da görebilirsiniz, 
Tuzla’nın bir mahallesi ya da Silivri’nin bir 
köyünde de…
Duyurusunu yapmıyoruz, çocuklar bir anda 
ekiple karşılaşıyor. Gözlemlerimiz sonucunda 
fark ettik ki; sadece çocuklar değil yetişkinler 
de çok heyecan duyuyor ve çocuksu yanları 
ortaya çıkıyor. Çünkü; müzisyen, dansçı, 
akrobat ve oyunculardan oluşan bir kortej 
mahalleden içeri neşeyle giriyor. Bazen sokak 
araçlara kapatılıp ya da bir basket sahası seçilip 
mekan belirleniyor. Bu bahsedilen kortej küçük 
oyunlarla, kuklalarla mahalleliyi adeta ‘Fareli 
Köyün Kavalcısı’ gibi oyun alanına götürüyor. 
Sonunda çocukların hayal gücü harekete 
geçirilerek bir hikaye kurgusu oluşturuluyor. 

Kıbrıs’a turne gerçekleşti. Pandemi nedeniyle 
Avrupa ile kültür alışverişi de sekteye uğradı. 
Fakat şu an bağlantılar kuruluyor. 

İBB Kültür Dairesi Başkanlığının sosyal medya 
çalışmalarından bahseder misiniz?
Biz, burada bir kültür-sanat içeriğine 
nasıl bakıyoruz sorusuyla yola çıktık. Bu 
konuda birkaç başlığımız var. Kültür Dairesi 
Başkanlığının içeriklerini duyurduğumuz ve 
şehrin kültürüne dair bildiğimiz, unuttuğumuz 
kültür-sanat içeriklerini paylaşabilme alanı 
diyebiliriz. Yani, ilan panosu olsun istemedik. 
Aslında çok enteresan geri dönüşler aldık. 
İçeriklerin altında katkılar yapılıyor. Bir 
taraftan da dedik ki şehrin kültür paydaşlarının 
da görünürlüğü olsun. Buna da örnek, tiyatro 
paylaşımları ve yayınevlerini anlattığımız 
içeriklere bakınca görebilirsiniz. İstanbul 
kültürüne dair hafıza oluşturmak istedik. 
‘Şehrin Z Hali’ çalışmamızda da gençleri 
hedefledik. Bağcılar’da çocuklar, gençler ne 
dinliyor? Üsküdar’daki genç ne dinliyor? 
Buradan yola çıkarak onlarla etkileşim kurduk. 
Bir kuklacının, metroda karakalem çalışan 
birinin de hikayesini anlattık. 

Gittiğimiz çoğu mahalledeki çocukların sanatla 
buluşma ihtimali sıfıra yakın. Belki çabamız 
deryada bir damla, ama onlara bu dokunuşu 
yapmak çok önemli. 

“TİYATRODA KLASİKLER BULUŞUYOR”

Şehir Tiyatroları’nın yeni sezon prömiyerleri, İstanbul içi ve dışı 
turnelerinde bu sene neler var? 
Şehir Tiyatroları prömiyeri 5 Ekim’de 
Hamlet’le başladı. Şehir Tiyatrolarının bu 
yılki mottosu “Klasikler Buluşuyor” oldu. 
Geçen sezondan bir kısmı devam ediyor ama 
yeni haliyle klasikler de sahnede yer alıyor. 
Geçtiğimiz iki sezon oyunlarımız pandeminin 
gölgesinde kaldı. Teknik ve kast olarak oyunlar 
küçültülmek zorunda kaldı. Bu sezon Şehir 
Tiyatroları kendi görkemiyle seyircisiyle 
buluştu. Fındıkkıran, Hamlet, Moliere, Çingene 
Boksör, Fosforlu Cevriye gibi çok oyun var ve 
hummalı çalışıldı. Geçen sene kendi sahneleri 
dışında kültür merkezlerinde iç turneler 
gerçekleştirdiler. Bu, ulaşımı zor yerler 
için de Şehir Tiyatroları oyunlarını izleme 
olanağı sağlıyor. Bu nedenle sahnesi oyunları 
kaldırabilecek kapasitede olan yerlere gidilmesi 
için çaba sarf ediliyor. Dış turne olarak da geçen 
sene Frankfurt’a turne yapıldı. Yakın zamanda 

Turizm Müdürlüğü Turşucuzade Konağı, gezi programlarından biraz 
bahseder misiniz? Başka ne tür programlar olacak? 
Turşucuzade Konağı, Turizm Müdürlüğünün 
Sultanahmet’teki alanı ve çok önemli bir 
tarihi yapıya sahip. İBB’nin restore edip tekrar 
kullanıma açtığı bir alan. Burası, Turizm 
Müdürlüğünün turistlerle olan bir irtibat ofisi 
olmasının yanı sıra birtakım toplantıların 
ve etkinliklerin yapılabileceği bir alan. 
İçinde, İstanbul Rehber Odası’nın bir ofisi 
var. Turistlerin sağlık problemi olduğunda 
müdahale edebilecek bir sağlık ofisi var. Yeni 
bir çalışma bu ve ileride sektörün daha çok 
odak noktası olacağını düşünüyoruz. 

“Şehrin her yerinde yapılan her ücretsiz etkinlikte biz varız” ve “Mutlaka 
bu hafta sonu birinizle karşılaşırız” gibi mottolarınız da kültür-sanat 
ekonomisi kavramına bir vurgu aslında. Motto nasıl çıktı ortaya? 
Bir gün aramızda ‘Geçen hafta ne yapmıştık, 
bu hafta sonu programda neler vardı’ gibi 
bir konuşma geçti. Şöyle alt alta yazdık ve 
gördük ki kütüphaneler, İstanbul Kitapçısı, 
Büyükçekmece sahili, kadın emeği pazarı, 
konserler gibi saydıkça arkası kesilmeyen bir 
listeye dönüştü ve dedik ki: ‘Mutlaka bu hafta 
sonu birinizle karşılaşırız.’

““ŞEHRİN Z HALİ ŞEHRİN Z HALİ 
ÇALIŞMAMIZDA ÇALIŞMAMIZDA 
GENÇLERİ GENÇLERİ 
HEDEFLEDİK. HEDEFLEDİK. 
BAĞCILAR’DA BAĞCILAR’DA 
ÇOCUKLAR, GENÇLER ÇOCUKLAR, GENÇLER 
NE DİNLİYOR? NE DİNLİYOR? 
ÜSKÜDAR’DAKİ GENÇ ÜSKÜDAR’DAKİ GENÇ 
NE DİNLİYOR? NE DİNLİYOR? 
BURADAN YOLA BURADAN YOLA 
ÇIKARAK ONLARLA ÇIKARAK ONLARLA 
İLETİŞİM KURDUK.”İLETİŞİM KURDUK.”

Müze Gazhane Festival Park

İstanbul Kavuştayı
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10 KASIM

Büyük Atatürk’ün bedenen aramızdan ayrılışının üzerinden 84 yıl geçti. Atatürk’ün ölümünün duyurulduğu 10 Kasım 1938 tarihine kadar hastalık 
seyri hakkında ayrıntılı duyurular yapıldığını biliyor muydunuz? Duyurular öylesine ayrıntılıdır ki; vücut ısısı, nabız bilgisi dahi verilir. 

A
tatürk, hastalığının ilerlemesine
rağmen memleket işleriyle meşgul 
olmayı sürdürür. O kadar ki ölümünden 
sadece dört gün önce, 6 Kasım’da 
Başvekil Celal Bayar’ı Dolmabahçe 
Sarayı’nda kabul eder. Ertesi günkü 

gazetelerde görüşmeye ilişkin yalnızca “Başvekil 
kendilerine muhtelif işler hakkında maruzatta 
bulunmuşlardır” bilgisi yer alır. 

Aslında 1 Kasım 1938’de alışılmadık bir durum 
yaşanmış, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
açılışında Atatürk ilk kez yer almamıştır. 
Geleneksel hitabını, Celal Bayar onun adına 
yapmak zorunda kalmıştır. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün 
sağlık durumuyla ilgili ilk büyük endişe kaynağı 
bu olmuştur. Çünkü, koşullar ne olursa olsun, 
savaş durumlarında dahi Gazi Mustafa Kemal, 
Millet Meclisini ihmal etmemiştir. Başkan 
seçilirken de, Başkomutanlık unvanını alırken 
de, cephede kanlı çatışmaları yönetirken de 
hep Milletin Meclisinde bulunmuştur. Bu kez 
Ankara’ya gelememiş, İstanbul’da kalmıştır. 

Aynı gün iki rapor daha yayımlanır. 
Akşam 20.00’de yayımlanan raporda şu 
ifadeler yer alır:
“Bugünü yorgun ve dalgın geçirdiler. Umumi 
haldeki ciddiyet biraz daha ilerlemiştir. Nabız 
dakikada 124, teneffüs 40, hararet 37.6’dır.” 

Gece 24.00’te bir rapor daha yayımlanır. 
Durum daha da ciddidir. 
“Saat 20.00’den itibaren dalgınlık daha da 
artmıştır. Umumi ahval, vahamete doğru 
seyretmektedir. Hararet derecesi 37.6, nabız 
132, teneffüs 33’tür.” 

“TERKİ HAYAT ETMİŞLERDİR”
10 Kasım tarihli duyuru büyük acıyı tüm yurda 
duyurur. Aynı hekimlerin imzasıyla yayımlanan 
tebliğ şu şekildedir:
“Atatürk’ün müdavi ve müşavir tabipleri 
tarafından verilen rapor suretidir: Reisicumhur 
Atatürk’ün umumi hallerindeki vahamet dün 
gece saat 24.00’te neşredilen tebliğden sonra 
her an artarak, bugün, 10 Kasım (ikinci teşrin) 
1938 Perşembe sabahı saat 9’u 5 geçe büyük 
şefimiz; büyük, derin koma içinde terki hayat 
etmişlerdir.” 

O anda tüm Türkiye’de hayat durur. Kara haber, 
önce İstanbul’da, ardından Başkent Ankara’da, 
sonra tüm yurtta duyulur. İstanbul’da bütün 
eğlence mekanları kendiliğinden boşalır. 
Sinemalar kapılarını kapatır. Okullar boşalır. 
Bayraklar yarıya indirilir. 

Bütün dünya radyolarında Atatürk’ün 
ölümü son dakika haberi olarak duyurulur. 

Aynı gün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin 
resmi tebliği yayımlanır. “Ölmez olan onun 
büyük eseri Cumhuriyet Türkiye’sidir. Türk 
Gençliği, onun kıymetli vediası (emaneti) 
olan Türkiye Cumhuriyeti’ni daima koruyacak 
ve onun izinde yürüyecektir. Kemal Atatürk, 
Türk’ün tarihinde ve gönlünde daima 
yaşayacaktır” denir. 

Duygusal içerikli ilk ve belki de son resmi 
duyurunun tamamı şöyledir: 
“Müdavi ve müşavir tabiplerinin neşredilen 
son raporu, Atatürk’ün dünyaya gözlerini 
kapadığını bildirmektedir. Bu acı hadise ile 
Türk vatanı büyük yapıcısını, Türk Milleti ulu 
şefini, insanlık büyük evladını kaybetti. 
Milletimize, içimiz yanarak bu tarife sığmayan 

Yazı: Özgür Hasan Altuncu

KASVETLİ GÜNLERİN UNUTULAN TEBLİĞLERİKASVETLİ GÜNLERİN UNUTULAN TEBLİĞLERİ
ATATÜRK’ÜN SAĞLIK DURUMU ANBEAN PAYLAŞILDIATATÜRK’ÜN SAĞLIK DURUMU ANBEAN PAYLAŞILDI

zıyaından (kaybından) dolayı en derin 
taziyelerimizi sunarız.
Kaderlerimizin tesellisini ancak ve ancak onun 
büyük eserine bağlılıkta ve aziz vatanımızın 
hizmetinde ararız.  
Şurasını da her şeyden evvel beyan etmeliyiz 
ki ölmez olan onun büyük eseri Cumhuriyet 
Türkiye’sidir. 
Hükümetiniz içinde bulunduğumuz bu mühim 
anda, bu güne kadar olduğu gibi dikkatle vazife 
başındadır. Müesses olan nizamı ve vaziyeti 
idame hususunu da büyük Türk Milleti’nin, 
hükümetle tek vücut olarak teyit ve temin 
edeceğine şüphe yoktur. 
Bugün ayrılığına ağladığımız büyük şefimiz 
Atatürk, her vakit Türk Milleti’ne güvendi, 
eserlerini bu güvenle yaptı, idamesi esbabını da 
istikmal ederek (tamamlayarak) güvenle büyük 
milletimize bıraktı. Ebedi Türk Milleti, onun 
eserlerini ebediyetle yaşatacaktır. 
Türk Gençliği, onun kıymetli vediası olan 
Türkiye Cumhuriyeti’ni daima koruyacak ve 
onun izinde yürüyecektir. 
Kemal Atatürk, Türk’ün tarihinde ve gönlünde 
daima yaşayacaktır.” 

Ertesi gün, Anadolu Ajansı alışılmadık bir 
duyuru geçer. O dönemki adıyla tebliğ, 
Atatürk’ün sağlık durumuyla ilgilidir. 2 madde 
halindeki tebliğde şu bilgilere yer verilir: 

“Riyazeticumhur (Cumhurbaşkanlığı) 
Umumi Katipliğinden;
1. Bugün ikinci teşrinin (Kasım)sekizinci 
salı günü saat 23’te, Reisi Cumhur Atatürk 
sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir 
tabipleri tarafından verilen rapor ikinci 
maddededir. 
2. Bugün saat 18.30’da hastalık birdenbire 
normal seyrinden çıkarak şiddetlenmiş ve 
sıhhi vaziyetleri yeniden ciddiyet kesbetmiştir. 
Hararet derecesi 36.4, nabız muntazam 100, 
teneffüs 22’dir.”

Sağlık durumuyla ilgili bu ayrıntılı açıklamanın 
altında döneminin en iyi 8 hekiminin imzası 
vardır. 
Müdavi (sürekli) tabipler: Prof. Dr. Neşet Ömer 
İrdelp, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Dr. Nihat 
Beşar Belger.
Müşavir (danışman) tabipler: Prof. Dr. Akil 
Muhtar Özden, Prof. Dr. Hayrullah Diker, 
Prof. Dr. Süreyya Sertel, Dr. Kamil Berk, 
Dr. Abravaya Marmaralı.

9 Kasım’da ikinci tebliğ gelir. Atatürk’ün 
geceyi rahatsız geçirdiği duyurulur. Duyuru 
yine ayrıntılıdır;
“1. Reisi Cumhur Atatürk’ün sıhhi vaziyetleri 
hakkında müdavi ve müşavir tabipleri 
tarafından bu sabah saat 10’da verilen rapor 
ikinci maddededir.
2. Geceyi rahatsız geçirdiler. Umumi 
hallerindeki vaziyet ciddiyetini muhafaza 
etmektedir. Hararet derecesi 36.8, nabız 
muntazam 128, teneffüs 28’dir.” 

28 Haziran 1938 
Atatürk'ün Ankara'dan 
İstanbul'a son gelişi...

Dönemin gazetelerinde 
Atatürk'ün sağlık 

durumuyla ilgili 
açıklamalar ayrıntılı 

olarak yer aldı.

Öyle de olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, aradan geçen 
84 yıla rağmen tarihimizde ve gönlümüzde ölümsüzleşmiştir. 



İ
stanbul’u teknoloji üssü yapacak 
yatırımlarıyla İBB, yazılım sektörünün 
nitelikli iş gücü ihtiyacına da destek 
sunuyor. 3 Ekim’de başlayan ‘Yazılımcı 
Yetiştirme Projesi’nde eğitimler tamamen 
ücretsiz. Cumhuriyetimizin 100. yılına 

girerken gerçekleştirilen proje ile en az 100 
kadın yazılımcının sektöre kazandırılması 
hedefleniyor. 

BİNLERCE BAŞVURU 
Farmasi ve Fenerbahçe Üniversitesinin 
katkılarıyla İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 
“Yazılımcı Yetiştirme Projesi” için başvurular 
6 Eylül’de alınmaya başlandı. Sektöre nitelikli 
genç yazılımcılar kazandırmayı hedefleyen 
projeye 3 bin 500'ü aşkın aday başvurdu. 
Yapılan sınavların ardından en yüksek puanı 
alan 40 aday, 3 Ekim’de Fenerbahçe Üniversitesi 
Ataşehir Yerleşkesi’nde eğitime başladı. 

500 SAATLİK EĞİTİM
Kadın yazılımcı adayları, Fenerbahçe 
Üniversitesi ve Enstitü İstanbul İSMEK iş 
birliğiyle verilen 500 saatlik teknik ve kişisel 
gelişim eğitimi alıyor. 72 gün sürecek eğitimleri, 
ilk grup Ocak 2023’te tamamlayacak.
Kasım 2022 ve Ocak 2023’te açılacak yeni 
sınıflar için başvurular sürüyor. 

NASIL BAŞVURABİLİRİM?
• 100 Kadın Yazılımcı web sitesi, 
www.100kadinyazilimci.istanbul üzerinden 
başvuru formunu doldurabilirsiniz.
• İBB hizmetlerine tek elden ulaşım 
kolaylığı sağlayan ‘İstanbul Senin’ akıllı şehir 
uygulamasından da başvuru yapabilirsiniz. 

İSTİHDAM DESTEĞİ BİO’DAN
Tamamen ücretsiz Yazılımcı Yetiştirme 
Projesi’nde; derslere düzenli katılım sağlayan 
ve sınavlarda başarılı olarak mezun olmaya hak 
kazananlara, Bölgesel İstihdam Ofisleri (BİO) 
aracılığıyla istihdam desteği sağlanıyor. 

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNE DESTEK
100 KADIN YAZILIMCI
Akıllı şehir uygulamalarıyla kent yaşamını kolaylaştıran İBB, teknoloji eğitimleriyle de sektöre yetişmiş insan 
desteği sunuyor. Oyun Geliştirme Merkezi (OGEM), Veri Laboratuvarı ve Teknoloji Atölyelerinin ardından 
“Yazılımcı Yetiştirme Projesi” ile 100 kadın yazılımcıya eğitim ve istihdam imkanı sağlanıyor. 

Yazı: Şengül Gülbahçe Fotoğraf: Eray Erkılıç

İlknur Tepe
YAZILIMCI ADAYI

Zeynep Neyza Akçabay
İBB GENEL SEKRETER 
YARDIMCISI

Şerife Gökdaş 
YAZILIMCI ADAYI

“Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi İstatistik Bölümü 
mezunuyum. Özel bir şirkette ‘Veri 
Bilimci’ olarak çalışıyorum. Yazılım 
tarafımı güçlendirmek ve kariyer 
yolculuğumda farklı bir alana geçiş 
yapmak için bu harika programa 
başvurdum. Kadınların azınlıkta 
olduğu bilişim dünyasında, böylesine 
güzel bir projenin içinde bulunmak 
bana güç veriyor. Biz kadınlar her 
şeyi yapabilecek kabiliyetteyiz. Bu 
projeler görünürlüğümüzü artıracak. 
Hem bilişim sektöründe hem de diğer 
tüm alanlarda var olacağız ve bu 
varlığımızı daha da katlayarak diğer 
nesillere aktaracağız.” 

“Cumhuriyetin 100. Yılında 100 
Kadın Yazılımcı Geleceği Kodluyor” 
sloganı ile hayata geçirdiğimiz 
bu projede hedefimiz; teknoloji 
sektörünün ihtiyaç duyduğu yetişmiş 
insan kaynağına katkı sağlamak.
Kariyerine bilişim alanında yön 
vermek isteyen 3 bin 500’den fazla 
aday başvuruda bulundu, tüm adaylar 
titizlikle incelendi. Başvuran adaylar 
öncelikle yazılı sınava alındılar. 
Yazılı sınavın ardından Bölgesel 
İstihdam Ofisi Kariyer Danışmanları 
ve FBÜ yetkililerince yapılan sözlü 
mülakatın sonucunda, başarı puanına 
göre sıralamada en üstte olan 40 
aday, 3 Ekim’de eğitimlerine başladı. 
İlerleyen dönemde yeni sınıflarımız 
da açılacak.” 

“Karadeniz Teknik Üniversitesi Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 
mezunuyum. Üniversite hayatım 
boyunca girişimciliğe duyduğum ilgi 
beni yazılım sektörüne yönlendirdi. 
Projeyi gördüğümde çok heyecanlandım. 
Eğitim sonrasında yazılım alanında 
çalışmak istiyorum. İlerleyen süreçlerde 
üniversitede aldığım eğitimi yazılım 
tecrübelerimle birleştirerek kendi 
şirketimi kurmak istiyorum. 
Bir kadın girişimci olarak ülkeme 
olan borcumu elimden geldiğince 
ödemek istiyorum. Bana böyle bir fırsat 
sunulduğu için bu projede emeği geçen 
herkese teşekkür ederim.” 

EĞİTİM
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TÜRKİYE’NİN İLK VERİ LABORATUVARI
İBB Başakşehir Veri Laboratuvarı, Türkiye’nin ilk veri laboratuvarı. 
Merkezde; veri ve yapay zeka alanında fikir ve projelerin 
geliştirilmesi, girişimcilerin desteklenmesi, kurumların, 
öğrencilerin ve ilgili uzmanların network oluşturmaları, iş birliği 
yapmaları amacıyla eğitim, etkinlik ve girişimcilik faaliyetleri 
yürütülüyor. Teknoloji Trendleri, İnovasyon Zirvesi, Sektörel
 Yapay Zeka Günleri, Geleceğin Teknolojileri gibi etkinliklerle 
farkındalık yaratılıyor.  
www.verilaboratuvari.istanbul

TECH İSTANBUL ZEMİN İSTANBUL’DA
Zemin İstanbul teknoloji ve girişimcilik platformu 
TECH İstanbul; yeni nesil ürün ve hizmetlerin 
geliştirilmesi için proje fikirlerini, teknoloji üreticilerini, kullanıcı ve 
yatırımcıları buluşturuyor. “Akıllı Şehir, Finans ve İnovasyon 
Konuşmaları, Girişimcilik Sohbetleri, Dijital Dönüşüm, Blok Zincir 
Sohbetleri, Büyük Yazılımcı Buluşmaları” gibi etkinliklerle teknoloji 
meraklılarının gelişimine katkı sunuluyor.
İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehir Müdürlüğü 
tarafından açılan TECH İstanbul; mobilite, çevre, enerji ve fintech 
teknolojileri üzerine ileri aşama girişimleri İBB birim ve iştirakleriyle 
bir araya getiriyor. Ürünlerin geliştirilmesine önderlik ediyor. 
www.tech.istanbul

İBB TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ
Teknoloji Atölyeleri, teknoloji atılımı yapacak bireylerin yetiştirilmesine 
katkı sağlamak amacıyla açıldı. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
bünyesinde Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Teknolojisi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi iş birliği ile kurulan atölyelerde ilkokul, ortaokul ve 
lise öğrencilerine teknoloji üretimi eğitimleri veriliyor. Teknoloji 
atölyeleri 8 merkezde gerçekleştiriliyor; Fatih Ali Emiri Kültür 
Merkezi, Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi,  Tuzla İdris 
Güllüce Kültür Merkezi, Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi, Bakırköy 
Cem Karaca Kültür Merkezi, Beyoğlu Zemin İstanbul, Güngören İBB 
Erdem Beyazıt Kültür Merkezi ve Pendik Dolayoba Kültür Merkezi. 
www.teknolojiatolyeleri.ibb.istanbul

OYUN GELİŞTİRİCİLER OGEM’DE
İstanbul’un kamu destekli ilk oyun geliştirme merkezi ‘OGEM’, İBB 
iştiraki Medya AŞ ve online oyun geliştirme ağı Game Factory iş 
birliği ile Aralık 2021’de hizmete açıldı. İstanbul’u dijital oyun 
sektörünün merkezlerinden biri yapmayı hedefleyen Oyun Geliştirme 
Merkezi’nde (OGEM), hayalindeki oyun şirketini kurmak isteyen 
girişimcileri, sektörden mentorlarla bir araya getiriyor. Burada 
deneyimlerini paylaşarak birlikte çalışma şansı bulan ekipler, oyunlarını 
tüm dünyadaki oyunseverlerin beğenisine sunabilmeleri için 
destekleniyor. 
www.ogem.istanbul 

İSTANBUL, TEKNOLOJİ YATIRIMLARIYLA GÜÇLENİYOR
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ÇEVRE

‘Eyüpsultan Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi’ hizmete alındı. Çevreci bir yatırım olan merkezde var olan 20 peronda, 
günlük 450 olan sefer sayısı 150’ye düşüyor. Böylelikle, atık taşıma miktarı yüzde 65 oranında düşeceği için trafik 
yükü de buna bağlı olarak azalıyor. Hatırı sayılır ölçüde yakıt tasarrufu da buna ek olarak sağlanmış oluyor. D

aha yaşanabilir İstanbul vizyonundan 
hareketle İstanbulluların yaşam 
kalitesini artırmak, doğasını, şehirdeki 
tüm canlıları korumak amacıyla 
çalışmalarımız devam ediyor. Yeni nesil, 
çevre dostu bertaraf atık geri kazanım 

ve aktarma tesisinin bir yenisi olan ‘Hasdal Katı 
Atık Aktarma Merkezi’ hayata geçirildi. Günlük 
2 bin 500 ton katı atık kabul etme kapasitesi 
ve 10 adet konveyör hattına (malzemeleri, 
bir uçtan diğer uca taşıyan devamlı aktarma 
mekanizması) sahip tesis, İstanbul’un 7 ilçesi 
olan ‘Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, 
Sarıyer, Kağıthane ve Şişli’ye hizmet veriyor. 

GÜNDE 450 SEFER YERİNE, 150 SEFER 
Tesisin açılışında, çok çalışarak hızlı ve kaliteli 
çözümler ürettiklerini söyleyen İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, sistemin nasıl çalışacağını ve 
faydalarını anlattı. İmamoğlu, “İlçe atıklarının 
toplanması ve depolamasıyla beraber, ana 
depolama merkezlerine veya katı atık yakma 
tesisine yönlendirmeden önce, bu tür tesislerde 
bunun toparlanmasının bize çok faydası vardır. 
Örneğin; o büyük gördüğünüz kamyonların 
günlük 450 seferinin yerine, 150 seferle bu 
işi çözüyor olacağız. Yani, günde 300 kamyon 
seferini azaltmak büyük bir iş. 300 seferi 100 
günle çarpsanız, 30 bin sefer yapıyor. 1 seneyle 
bunu birleştirseniz 90-100 bin sefer eder. Bu 
kadar araç trafiğinden süreci arıtmak, çok 
değerli bir kazanım. Tabii, bu aynı zamanda 
trafiğe katkı; aynı zamanda yakıt tüketimindeki 
azalma; aynı zamanda fosil yakıt tüketiminden 
kaynaklanan karbon salınımının azalması gibi 
birçok konuda hem insana, hem insanlığa, hem 
doğaya, hem çevreye büyük katkı sunuyor.” 

MODERN VE NEREDEYSE YARISI PEYZAJ ALANI
İBB, öz kaynaklarını kullanarak 70 milyon 
TL’ye inşa ettiği Eyüpsultan Mimarsinan 
Mahallesi’ndeki ‘Hasdal Katı Atık Aktarma 
Merkezi’ni, “150 Günde 150 Proje” maratonu 
kapsamında açarak İstanbul’a modern atık 
yönetim hizmeti sunuyor. Çok kazanımlı bir 
proje olan merkez 40 bin metrekare alan 
üzerine kurulu ve bunun 17 bin metrekaresi 
peyzaj alanı. Eylül 2017’de yapımına başlanan 
bu merkez, Haziran 2019’da yüzde 15 
seviyesinde devralınarak tamamlandı. 

YILDA 9 MİLYON LİTRE YAKIT TASARRUFU
Atık bertaraf, atık yakma ve enerji üretime 
yakın mesafede konumlandırılan ‘Hasdal Katı 
Atık Aktarma Merkezi’nin devreye alınmasıyla 
atık araç trafiği de şehir dışına taşınıyor, trafik 
yükü azalıyor. Düşük sefer sayısı sayesinde daha 
az yakıt harcanarak yılda yaklaşık 9 milyon 
litre yakıt tasarrufu sağlanacak. Bu sayede bin 
ton karbon emisyonu azaltılarak, gürültü ve 
görüntü kirliliğinin de önüne geçiliyor. Bunun 
yanında maliyet, iş gücü ve zamandan tasarruf 
sağlanması da projenin can suyu oluyor. 

KATI ATIK AKTARMA MERKEZLERİNİN  
SAYISI 9 OLDU
İstanbul’un günlük ortalama 19 bin ton atığı, 
ilçe belediye araçları ile Avrupa Yakası ve 
Anadolu Yakası’nda 4’er adet olmak üzere, 
toplamda 8 adet katı atık aktarma merkezine 
geliyor. Kurulum kapasitesi olarak en büyüğü 
olan Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi’nin 
de açılmasıyla birlikte, faaliyette olan 
aktarma merkezi sayısı 9’a yükseldi. Ayrıca, 
her iki yakada inşası devam eden 2 aktarma 
merkezi daha bulunuyor. Bu projelerin de 
tamamlanması halinde İBB, 11 katı atık 
aktarma merkezi ile daha yüksek kapasitede 
İstanbul’a hizmet verecek. Proje ile küçük 
hacimli ilçe belediye atık toplama araçları (3 ila 
15 ton arası) vasıtasıyla toplanan evsel atıkların, 
daha büyük hacimli araçlara (20 ton kapasiteli) 
aktarılarak, atık bertaraf ve enerji üretim 
tesislerine taşınması hedefleniyor. 

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI
İBB, Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi ile 
ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlarken; 
hem de İstanbul’a çevre dostu yatırımlar yaparak, 
yarınlara modern bir şehir miras bırakıyor. Çevre 
yönlü stratejileri hayata geçirerek, yaşam için 
dönüştürmeye ve yine İstanbul için yenil nesil 
çevre yatırımlarını sürdürmeye de devam ediyor.

Yazı: Ela Karasu Fotoğraf: Onur Günal

ÇEVRE DOSTU PROJE
 ‘Hasdal Katı Atık Aktarma 

Merkezi'nin devreye 
alınmasıyla atık araç trafiği 

de şehir dışına taşınıyor, 
trafik yükü azalıyor. Düşük 

sefer sayısı sayesinde daha 
az yakıt harcanarak yılda 

yaklaşık 9 milyon litre yakıt 
tasarrufu sağlanacak.

GÜNLÜK 2 BIN 500 TON KATI ATIK
KABUL ETME KAPASITESI VE 10 ADET 
KONVEYÖR HATTINA SAHIP TESIS, 
ISTANBUL’UN 7 ILÇESI OLAN 
‘BEŞIKTAŞ, BEYOĞLU, EYÜPSULTAN, 
FATIH, SARIYER, KAĞITHANE VE 
ŞIŞLI’YE HIZMET VERIYOR 

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.



SULTANBEYLİ’DEN 
İSTANBUL’UN 
KALBİNE 55 DAKİKA
Anadolu Yakası’ndaki 3 ilçeden geçecek “Çekmeköy-Sancaktepe-
Sultanbeyli Metrosu”nda raylar kaynatıldı. 2017’de başlatılıp, 
7 ay sonra durdurulan hat; önceki İBB yönetimi tarafından 
2018’de yeniden başlatılmış, ancak ikinci kez kaderine terk 
edilmişti. Şantiyeleri yüzde 4’lük bir ilerlemeyle teslim alınan 
hatta yüzde 65’lik ilerleme sağlandı.

Yazı: Aydemir Kadıoğlu Fotoğraf: Raylı Sistemler Dairesi Arşivi – Onur Günal  

YATIRIM

www.ibb.istanbul / 5352 / www.ibb.istanbul 

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.



www.ibb.istanbul / 5554 / www.ibb.istanbul 

YATIRIM

Ç
ekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli 
Metrosu, Ekim 2018 tarihinde 
işletmeye açılan “Üsküdar-Ümraniye-
Çekmeköy Metrosu”nun devamı 
niteliğinde. Hat, Anadolu Yakası’nın en 
kalabalık ilçelerinden Sancaktepe ve 

Sultanbeyli’deki nüfusun şehir merkezine hızlı, 
konforlu ve kesintisiz bir şekilde ulaştırılmasını 
amaçlıyor. 8 istasyondan oluşan 10,9 kilometre 
uzunluğundaki işin ihalesi 2017 yılında yapıldı 
ve avans bütçe alınmamasına rağmen aynı yıl 
başlanarak yüzde 4’lük kısmı inşa edildi. 29 
Aralık 2017 tarihli Başkanlık yazısı ile diğer 
metro projeleriyle birlikte durduruldu. 

2023’ÜN İKİNCİ YARISINDA AÇILACAK
Ray işlerinin bitiminden sonra bu yılın aralık 
ayında hat boyunca yapılacak elektromekanik 
imalatlara başlanılması planlanıyor. İlk etabın, 
2023 yılı ikinci yarısında da hizmete alınması 
hedefleniyor. 

İKİNCİ ETABIN YÜZDE 60’I TAMAMLANDI
“Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli 
Metrosu”nun ikinci etabı, 5 istasyonlu ve 7,6 
kilometre uzunluğunda. ‘Şehir Hastanesi-
Sultanbeyli’ istasyonları arasını oluşturan ve yine 
2017 yılında durdurulan hatta çalışmalar, Şubat 
2021’de Başkan İmamoğlu’nun oluru ile başlatıldı. 
Güncel saha ilerlemesi yüzde 60 mertebesinde. 

TÜNEL VE NTM ÇALIŞMALARI HIZLA İLERLİYOR 
Projenin ikinci etabında; TBM tünel imalatı 
kapsamında 2 bin 445 metre (yüzde 26), 
NATM tünel imalatı kapsamında da 3 

KREDİ TEMİNİ İLK ETABA HIZ KAZANDIRDI
2019 yılında Deutsche Bank’tan temin edilen 
110 milyon euro kaynak ve 7 Ocak 2020 tarihli 
‘Başkanlık Olur’u ile proje yeniden başlatıldı. 
Ağustos 2020’de proje 2 etaba ayrıldı ve hattın 
3 istasyonlu 3,3 km’lik ilk etabında çalışmalar 
hızlandırıldı. Mevcut M5 Hattı’nın devamı 
niteliğindeki 1. etap, ‘Meclis-Şehir Hastanesi’ 
istasyonları arasında inşa ediliyor ve güncel saha 
ilerlemesi yüzde 64 seviyesine geldi. 

TÜNELLER TAMAMLANDI
Projenin 1. etabındaki 6 bin 995 metre TBM 
tüneli ve 2 bin 867 metre NATM işleri (geçici 
bir destekleme yerleştirilerek kaya basıncının 
düşürülmesi) tamamlandı. Projenin bu kısmında 
ray imalatları devam ediyor. Ray döşeme ve 
kaynatma işleri kapsamında yürüme yolu işinde 4 
bin 520 metre (yüzde 92), 2. faz beton işinde 3 bin 
657 metre (yüzde 62) ve ray montajı işinde de 215 
metre (yüzde 4) ilerleme sağlandı. 

bin 765 metre (yüzde 61) iş tamamlandı. 
Çalışmalar, 4 TBM makinesi ve bütün NATM 
şantiyelerinde iş programına uygun şekilde 
devam ediyor. NATM ve TBM tünel işlerinin 
tamamlanmasının ardından demiryolu 
imalatlarına 2023 yılı içerisinde başlanılması 
planlanıyor. Hattın, ‘Şehir Hastanesi-
Sultanbeyli’ istasyonları arasındaki ikinci 
etabının 2024 yılı son çeyreğinde hizmete 
alınması hedefleniyor. 

SULTANBEYLİ-TAKSİM ARASI 55 DAKİKA
“Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro 
Hattı”nın tamamlanmasıyla Çekmeköy ile 
Sultanbeyli arası yolculuk süresi 16,5 dakikaya; 
Sultanbeyli-Üsküdar arası 42 dakikaya; 
Sultanbeyli-Taksim arası ise 55 dakikaya 
düşecek. Çekmeköy-Sancaktepe arasında 
saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşınarak 
yüksek kapasiteli bir metro olacak. 

Sancaktepe Metro İstasyonu
yapım çalışması.

Sancaktepe Metro İstasyonu
ve tüneller yapım çalışması. 



HAYDİ AFET GÖNÜLLÜSÜ OLMAYA!
İBB, olası İstanbul depremine karşı ‘Afet Gönüllüleri’ projesini başlattı.  
Proje, Katılımcı Bütçe Uygulaması kapsamında İstanbullular tarafından seçildi. 

Yazı: Zeynep Mavnacıoğlu Fotoğraf: Zeynal Uğurlu 
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O
lası İstanbul depremine karşı kentsel 
dönüşüm çalışmalarını süratle sürdüren 
İBB, diğer yandan ‘Afet Gönüllüleri’ 
projesini hayata geçiriyor. Bilindiği 
gibi, özellikle deprem sonrasında ilk 
saatler hayati önem taşıyor. İşte bu 

kritik saatlerde; alanın güvenliğini sağlayacak, 
kaos ve kargaşayı önleyebilecek, ilkyardım 
müdahalelerinde bulunabilecek donanımda 
ekipler kurulması amaçlanıyor. 

İLK MÜDAHALEDEN HASAR TESPİTİNE
Proje kapsamında ilk etapta 450 gönüllüye 
“Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi” ile 5 bin 
gönüllüye “Toplanma Alanı Organizasyonu 
Eğitimi” veriliyor. Toplam 16 saat süren 
eğitimler iki ana başlıkta gerçekleşiyor. 

Songül Yıldız (51)
YARDIMCI OYUNCU 

Selçuk Tütüncü
İBB AKOM MÜDÜRÜ

Orhan Aygül (66)
MAKİNE MÜHENDİSİ 

Zehra Sada Aygül (60)
MİMAR

Burak Kaan Yılmazsoy (38)
MİMAR / AKADEMİSYEN

Sermin İlknur Bolubaş (58)
ESNAF “Afet gönüllüsü olmak oldukça 

önemli. Çünkü, her an her şey 
başımıza gelebilir. Hem yakınlarıma 
hem de kendime faydalı olabileceğimi 
düşünüyorum. Ben, bu eğitimi aldıktan 
sonra kendimi iyi hissedebiliyorum. 
Eğer kendinize ve başka yaşantılara 
önem veriyorsanız bu eğitimi alın. 
Eğitimde, aldığımız ufacık detayın bile 
ne kadar önemli ve hayati olduğunu 
öğrendim. Herkese öneriyorum.” 

“Proje, geçtiğimiz eylül ayında 
başladı ve yılsonunda ilk etabı 
tamamlanacak. Projeyi önümüzdeki 
yıllarda da sürdürmeyi ve afet 
gönüllülerimizin sayısını her geçen 
sene daha da artırmayı hedefliyoruz. 
Her mahallede afet gönüllüleri 
ekiplerinin yer almasını amaçlıyoruz.”

“Afet bilincini, topluma ne
 kadar yayabilirsek o kadar 
bilinçli bir toplum oluruz. Afet 
bilgisi olmayan kişilerin yaptığı 
müdahalelerin faydadan çok, zarar 
getirdiğini görüyoruz. Bu bilincin 
gelişmesine katkı sağlamak için 
projede yer aldım.”

“Afet konusu hepimizin korkarak 
yaklaştığı bir konu. Pek çoğumuz 
o an ne yapacağımızı bilmiyoruz. 
Bunun için eğitimler önemli. Çünkü, 
eğitim alan kişi şoku daha çabuk 
atlatabilecektir. Ne kadar çok çağrı 
yapabiliyorsak yapalım. ‘Mutlaka 
gönüllü olun ve bu eğitimlere katılın!’ 
Bunları etrafımızda paylaştıkça bütün 
toplum olarak daha bilinçli oluruz 
diye ümit ediyorum.” 

“99 depreminin yaşattığı büyük 
acıları yeniden yaşamayalım diye 
gönüllü olmaya karar verdim. Afetler 
her an karşımıza çıkabilir. Bu 
yüzden her zaman bilinçli olmamız 
gerekiyor.” 

“Afet Gönüllüleri eğitiminin özellikle 
İBB AKOM ve AKUT Vakfı ile 
yürütülmesi güven veriyor.  
‘O an’ geldiğinde bilgili ve bilinçli 
olabilmek için projeye katıldım. 
İstanbul gibi metropolde on binlerce 
gönüllüye ihtiyacımız var. Toplumu 
ve kendi hayatını seven insanların bu 
çalışmalara katılmaları bence şart.” 

AFET GÖNÜLLÜLERİ PROJESİ, AKOM KOORDİNASYONUNDA AKUT VAKFI İŞ BİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞİYOR

Öncelikle “Toplanma Alanlarında 
Organizasyon” eğitimi alan gönüllüler; afet 
sonrası durum değerlendirmesi yapabilme, 
olay yeri yönetim ve kayıt sistemini işletebilme 
kazanımlarına sahip oluyor. “İlk Müdahale 
Ekibi” eğitimlerini tamamlayan gönüllüler ise 
enkaz güvenliği sağlayabilme, hasar tespiti, 
yangın müdahale ve hafif hasarlı binalarda 
zarar görmüş afetzedelere ilk müdahale 
yapabilme becerilerini kazanabiliyor. 

İSTANBULLULAR İSTEDİ İBB YAPTI 
İBB’nin Katılımcı Bütçe Uygulaması 
kapsamında, İstanbullular tarafından 
değerlendirilerek 5 bin proje arasından seçilen 
‘Afet Gönüllüleri Projesi’, İBB AKOM (Afet 
Koordinasyon Merkezi) koordinasyonunda, 
AKUT Vakfı iş birliği ile gerçekleşiyor. Tüm 
İstanbulluların katılabileceği projeye, akom.
ibb.istanbul/afet-gonulluleri/ adresinden 
başvurmak mümkün. 
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HİZMET

İstanbul’da son 3,5 yılda toplam 1 milyon 409 bin kilometre yeni 
doğal gaz hattı döşendi ve 602 bini aşkın yeni abone alınarak 

çevreci enerji yaygınlaştırıldı. İstanbul’un uç noktalarındaki 
6 mahallenin yıllar süren doğal gaz hasretine de son verildi. 

Yazı: Osman Karabacak Fotoğraf: İGDAŞ Basın Arşivi

DOĞAL GAZI 
OLMAYAN MAHALLE 
KALMAYACAK

İGDAŞ Genel Müdürü 
Dr. Mithat Bülent Özmen
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Y
üksek miktarda enerji tüketirken 
çevresel hassasiyetleri gözetebilmek, 
İstanbul gibi dünya metropollerinin 
günümüzdeki en önemli sorunlarından 
biri. İşte tam bu noktada, diğer yakıt 
türlerine göre daha temiz ve çevreci 

bir enerji olan doğal gazın önemi daha iyi 
anlaşılıyor. İBB iştiraki İGDAŞ (İstanbul Gaz 
ve Doğal Gaz Dağıtım AŞ); 36 yıldır doğal gaz 
hizmetini güvenli, sürdürülebilir, yenilikçi, 
çevreye ve insana değer katan bir anlayışla 
yürütüyor. Türkiye’de enerji sektöründeki 
yeniliklerin öncüsü olan İGDAŞ, son 3,5 
yılda ‘ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni 
uygulamanın yanı sıra, müşteri memnuniyetini 
sürekli iyileştirmeyi ve çalışanların 
motivasyonunu artırmayı teşvik eden bir yapı 
halini de alıyor. 

ÖZMEN: “DÜNYA ÇAPINDA ÖRNEK ŞİRKET  
OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
İstanbulluların yaşam kalitesini, huzur ve 
mutluluğunu artırmak amacıyla hizmet 
etmeye özen gösterdiklerini belirten İGDAŞ 
Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, 
“Güvenli, sürdürülebilir, çevreye ve insana 
değer katan bir anlayışla doğal gaz hizmetleri 
sunuyoruz. Enerji sektöründe yetkinlik, 
çevreye duyarlılık ve kurumsal mükemmellik 
anlayışıyla dünya çapında örnek bir şirket 
olmak için çalışıyoruz” dedi. Özmen, Haziran 
2019’dan günümüze 71 bin 750 metre çelik 
hat, 783 bin 900 metre polietilen hat, 55 
bin 800 servis kutusu, 497 bin 750 metre 
servis hattı olmak üzere toplam 1 milyon 
409 bin 200 kilometre yeni hat imalatı 
gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Bu süreçte 
602 bini aşkın yeni abone alınarak çevreci 
enerjinin yaygınlaştırıldığının altını çizdi. 

İGDAŞ’ın TÜBİTAK-
RUTE iş birliği ile 
yürüttüğü, doğal gaz 
dağıtım boru hatları 
için “Boru İçi 
Denetleme Robotu” 
(Robot Göz) 
projesinde testler 
başarıyla 
gerçekleştirildi. Proje 
tamamlandığında 2 
bin kilometrenin 
üstündeki İGDAŞ’ın 
çelik hat şebekesi, 
robotlarla 
taranabilecek. Çelik 
boruların röntgenini 
çekecek robotlar, 
olası deprem öncesi 
ve sonrasında hangi 
borularda hasar 
olduğunu anında 
bildirerek gerekli 
müdahalelerin 
zamanında yapılmasını 
sağlayacak. Robot 
Göz projesi 
tamamlandığında 
Türkiye, ABD’den 
sonra bu teknolojiye 
sahip ikinci ülke 
olacak. İGDAŞ, 
afetlere hazırlık için 
1992 yılında kurulan 
ve 2008 yılından bu 
yana atıl durumda 
olan telsiz altyapısını 
da yeniledi. İnternet 
erişiminin 
sağlanamadığı 
durumlarda ise 
şebeke verilerine, 
geliştirilen “Offline 
Mobil CBS” 
uygulaması ile 
ulaşılacak. İGDAŞ 
bölge regülatörlerinin 
güvenliğini sağlamak 
için de, hızla ilerleyen 
kamyonların 
regülatöre çarpmadan 
durmasını sağlayacak 
özel bir bariyer 
sistemi geliştirildi. 

GAZ GÜVENLİĞİNİ
AKILLI ROBOT 
SAĞLAYACAK
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DEPREMDEN ÖNCE GAZ AKIŞI KESİLECEK
Sektöründe teknolojik gelişmelere öncülük 
eden İGDAŞ, TÜBİTAK-RUTE ve Boğaziçi 
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliği ile 
Deprem Risk Azaltım Sistemi geliştirdi ve 832 
bölge regülatör istasyonuna montajı tamamladı. 
Geliştirilen ‘Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt 
Kumanda Cihazları’ sayesinde İstanbul’un 
deprem aktivitesi 7/24 izleniyor. Kurulan 
sistemle, İstanbul’u etkileyecek bir depremde 
gaz akışı depremin yıkıcı etkilerinden önce 
kesilebilecek. Böylelikle, doğal gaz kaynaklı 
ikincil felaketlerin önüne geçilebilecek.  

İKİ İLÇEDE DAHA HİZMET AYAĞA GİTTİ
Doğal gaz arzının devamlılığı ve güvenliği 
için yatırımlarını sürdüren İGDAŞ, 
Esenyurt ve Çekmeköy şebeke şeflik 
binalarını açtı. Yeni binalarla Esenyurt’ta 
283 bin 585 aboneye; Çekmeköy, 
Ümraniye ve Sancaktepe’de 210 bin 
aboneye kesintisiz ve güvenli doğal gaz 
arzı sağlanıyor. 

TSUNAMİ UYARI SİSTEMİ DE KURULDU
İGDAŞ’ın Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi iş birliğiyle geliştirdiği Fiber Optik 
Tabanlı Deprem Erken Uyarı ve İzleme Projesi 
ile ise, Marmara Denizi tabanındaki mevcut fiber 
optik iletişim hatları kullanılarak deprem 
dalgalarının kıyıdaki deprem sensörlerine 
ulaşmadan tespit edilmesi sağlanacak. Bu 
kapsamda fiber optik sensör cihazının kurulumu 
tamamlandı. Yapay zeka tabanlı makine 
öğrenmesi işlemleri  ile deprem dalgalarının 
deniz yüzeyindeki diğer hareketlerden 
ayrıştırılabilmesi için analiz çalışmalarına başlandı.

İGDAŞ, İBB’nin kontrolü 
dışında artan enerji 
fiyatları ve kış mevsiminde 
gaz tüketiminin artması 
nedeniyle, yükselen 
faturalara taksitle ödeme 
kolaylığı sağlıyor. 15 
bankanın katılımıyla 
düzenlenen yeni 
kampanya ile kredi kartına 
‘vade farksız’ 5 taksit 
imkanı sunuldu. 
İBB, COVID-19 pandemi 
sürecinde de ödeme 
güçlüğü çeken abonelere 
yönelik 10 aya kadar 
taksitli kampanyası 
düzenlemiş, “Askıda 
Fatura” uygulamasıyla da 
binlerce vatandaşın doğal 
gaz ve elektrik faturasını 
hayırseverlerin ödemesine 
aracılık etmişti. 

İGDAŞ 
FATURALARINA 
TAKSİT İMKANI

DOĞAL GAZ HİZMETLERİNİ GÜVENLE, 
ÇEVREYE VE İNSANA DEĞER KATAN BİR 
ANLAYIŞLA SUNAN İGDAŞ, 2021 YILINDA 
10 MİLYAR 439 MİLYON TL’LİK NET 
SATIŞLA ‘FORTUNE 500’ SIRALAMASINDA 
TÜRKİYE’NİN 35. BÜYÜK ŞİRKETİ OLDU

GELİŞTİRİLEN 
DEPREM RİSK 
AZALTIM SİSTEMİ 
İLE İSTANBUL’UN 
DEPREM AKTİVİTESİ 
7/24 İZLENİYOR. 
İSTANBUL’U 
ETKİLEYECEK 
BİR DEPREMDE 
GAZ AKIŞI 
DEPREMİN YIKICI 
ETKİLERİNDEN ÖNCE 
KESİLEBİLECEK 

ABONELERE ÖZEL ONLİNE HİZMETLER
ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden şubeye 
gitmeden 310 bin abonelik ve bağlantı 
sözleşmesi ile fesih işlemi yapıldı. Şehit yakını, 
gazi, engelli, hamile ve 65 yaş üzeri abonelere 
yönelik e-işlem önceliği hizmeti başlatıldı. Bu 
vatandaşların, sıra beklemeden işlemlerini 
hızlıca yapabilmeleri için sıramatik cihazlarına 
“işlem önceliklileri” butonu eklendi. 

TESİSAT BAKIMLARI İHMAL EDİLMİYOR
Yine son 3,5 yılda İstanbul genelinde 67 bin 
400 konut tesisatının periyodik kontrolü 
yapılırken; 515 bin 950 iç tesisat proje onayı, 
179 bin 400 cihaz değişimi ve 2 milyon 
175 bin adreste tesisat kontrolü sağlandı. 
Endüstriyel ve büyük tüketimli tesislerde ise 
2 bin 500 proje onayı ve bin 935 gaz açma 
işlemi gerçekleştirildi. 

18 YILLIK DOĞAL GAZ HASRETİNE SON VERİLDİ
Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çeşitli 
nedenlerle doğal gazın ulaşmadığı bölgelerin 
kronik sorunlarını çözdük. 18 yıllık hasret 
sonlandırılarak mahalle ve sokakları 
doğal gaza kavuşturduk. Bu kapsamda; 
Sultangazi’nin Zübeydehanım, Cebeci, 
Habipler mahallelerinin doğal gaz ulaşmayan 
sokaklarının 18 yıllık hasreti sona erdi. Ayrıca, 
İstanbul’un en uç noktası olan Çatalca’nın 
Örcünlü, Yalıköy ve Kızılcaali mahallerine ilk 
kez doğal gaz ulaştırdık.”
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ETKİNLİK

2
9 Ekim 1923’te, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün önderliğinde TBMM 
tarafından ilan edilen Cumhuriyet’in, bu 
yıl 99. yılını kutluyoruz. Tarihi zaferin 
güçlü kadın aktörleri de hafızalarda yer 
alıyor. İBB, Cumhuriyet kadınlarının 

bayramını, Cumhuriyet kutlamaları 
kapsamında Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu’nda (CRR) özel olarak kutladı. 4 güçlü 
kadının konuşmacı olarak katıldığı etkinlikteki 
isimler şöyle; Türkiye Kadın Dernekleri 
Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Tarihçi & 
Oyuncu Pelin Batu, M.Ü. Davranış Bilimleri 
ve İşletme Yönetimi bölümünden Prof. Dr. 
Deniz Elber Börü, UNHCR İstanbul Saha Ofisi 
Müdürü Elif Selen Ay. Konuşmacılar, salondaki 
coşkulu kadın topluluğuna Cumhuriyet 
değerlerinin kadınların özgürlüğü açısından 
önemini hatırlatan konuşmalar yaptı. 

DÜNYANIN AYNASI’NDA ŞEHİR TİYATROSU’NUN 
KADIN OYUNCULARI
Atatürk, Cumhuriyet’e giden yolda Türk 
kadınının mücadelesini, onlara olan güvenini 

şu sözlerle dile getiriyor: “Ey Kahraman Türk 
kadını! Sen; yerde sürünmeye değil, omuzlar 
üzerinde yükselmeye layıksın.” 
Etkinliğin açılışı, Kurtuluş Savaşı’na giden 
yolda cesaretini ortaya koyan kahraman 
Türk kadınlarının anıldığı filmle başladı. 
Le Miroir Du Monde Dergisi’nde, ışıl 
ışıl Türk kadınlarının kapakta yer aldığı 
görüntüyle film seyirci ile buluştu. 1933’te, 
Türkçe karşılığıyla ‘Dünyanın Aynası’nda, 
eski İstanbul Şehir Tiyatrosu’nun kadın 
oyuncuları, uluslararası bir Fransız dergisinin 
kapağında tarihe iz düşüyor. TBMM’nin 
Cumhuriyet’i ilan etmesi ile Türk kadınının 
her alanda yer almasını konu alan, tarihe 
adını altın harflerle yazdıran başarılı 
Türk kadınlarını anlatan ‘Cumhuriyet’in 
Kadınları: Günümüze Uzanan Rengarenk 
Bir Resmigeçit’ film gösterimi ile hafızalar 
tazelendi. Dr. Safiye Ali’den Nene Hatun’a, 
Halime Çavuş’tan Sabiha Gökçen’e, Halide 
Edip Adıvar’a ve nice kahraman Türk 
kadınını, Cumhuriyet’in 99’uncu yılında 
yeniden hatırladık.

CUMHURİYET KADINININ GÜCÜ

Cumhuriyetin 99’uncu 
yılında ‘Büyütülen 
Hayallerle Cumhuriyet ve 
Kadın’ etkinliğine imza 
atıldı. İstanbul Vakfı ve 
Büyüt Hayallerini 
Projesi ile ‘Cumhuriyet 
Kadını’nın gücü bir
kez daha hissedildi. 
Dr. Dilek İmamoğlu’nun 
ev sahipliğini yaptığı 
kutlamada, tarihe adını 
kazıyan Cumhuriyet 
Kadınları anıldı. 

Yazı: Melek Karakuş – Büşranur Alkılıç Fotoğraf: Onur Günal – Volkan Aksu 

Umut Kurt
(DİZİ ve SİNEMA 
OYUNCUSU)
“İnsanı, kadın erkek diye ayırmak ya 
da hak vermek, almak gibi düşünmek; 
cümle kurmak hâlâ bu konuda 
konuşmak bile açıkçası üzücü. Biz, 
temel hak ve özgürlükler konusunda 
dünyada öncülük etmiş; en ilerici, en 
genç Cumhuriyetiz. Artık, yeni dünya 
düzeninde çok daha fazlasını yapmak 
durumundayız. Güvende hissetmeli 
ve kaygısız yaşamalıyız. Cumhuriyet, 
bugüne kadar bunu korudu. Yeni 
imkanlar sundu, hepimizin haklarını 
savundu ve eşitliği sağladı. Şimdi 
daha ileri gidebilmek hep birlikte huzur 
içinde yaşamak için yeni hayaller 
kurmak en çok ihtiyacımız olan şey. 
Hayaller kurulduğuna, yeni projeler 
üretildiğine şahit olmak hepimiz için 
umut oluyor. Emeği geçen tüm ekibe 
çok teşekkür ederim.” 

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN GERİ ÇEKİLME 
KARARI ALAN ANLAYIŞI KINIYORUM” 
Yüzlerce kadının doldurduğu salonda Dr. Dilek 
İmamoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
kadının toplumdaki yeri ve önemini dile getiren, 
Cumhuriyet değerlerinin önemini anlatan birer 
konuşma yaptı. 
Toplumsal cinsiyet eşitliğine değinen Dr. 
Dilek İmamoğlu, “Toplumsal cinsiyet eşitliği 
konusunda, her gün biraz daha geriye gitmeye 
doğru devam ediyoruz. Cumhuriyetle 
ve Cumhuriyet değerleri sayesinde elde 
ettiklerimiz tehlike altında. Özgürlüklerimiz, 
haklarımız ve mücadeleyle kazandığımız 
edinimler, elimizden alınmak isteniyor. 
Yaşam ve düşünce biçimimize, inançlarımıza 
müdahale üstüne, müdahale edilmek isteniyor. 
Her gün erkek şiddetiyle, kadınlar hayatını 
kaybediyor. Tüm bunlar olup biterken, kadına 
karşı şiddetle mücadele etmek için imzalamış 
olduğumuz İstanbul Sözleşmesi’nden bile geri 
çekilme kararı da alınabiliyor. Bu anlayışı, bu 
kararda iradesi ve imzası olan herkesi buradan 
bir kez daha şiddetle kınıyorum” dedi.  
Kadınların Türkiye’de, Avrupa ülkelerinden 
yıllar önce seçme-seçilme hakkına 
kavuştuklarını hatırlatan Dr. İmamoğlu 
sözlerine şöyle devam etti: “Biz kadınlar, asla 
yılmayacağız. Cumhuriyet’in kazanımlarından, 
asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Bilimde, 
sanatta, ekonomide, siyasette, sağlıkta, insanın 

olduğu her alanda, eşit ve adil bir biçimde var 
olmaya devam edeceğiz.” 

“CUMHURİYET, KADINLARA 
ÖZEL KAZANIMLAR SAĞLADI”
Cumhuriyet’i, ikinci yüzyılına en güçlü şekilde 
hazırlamakla yükümlü olduklarına dikkat çeken 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “Türkiye 
Cumhuriyeti, kadınlara çok özel kazanımlar 
sağlamıştır. Türk kadını özgürlüğüne, eşit birey 
olma hakkına, sosyal hayattaki yeri ve önemine 
Cumhuriyetimizle ulaşmıştır. Cumhuriyet 
öncesi kadının toplumdaki konumunu 
anlamak için, Nazım Hikmet'in Kuvay-i 
Milliye Destanı’nda, o zamanın kadınlarını 
tanımlamak için kullandığı dizeleri hepimiz 
biliriz: ‘…ve sanki hiç yaşanmamış gibi ölen/…
ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra 
gelen’ dizelerini kullanıyor Nazım Hikmet. 
Bize, aslında yaşam içerisinde çok yabancı bir 
kavram değil. İşte kadınları bu konumundan, 
Atatürk'ün söylediği gibi, ‘Omuzlar üzerinde 
göklere yükselmeye layık’ konuma getiren, 
Cumhuriyet kazanımları ve Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün vizyonudur. Biliyorum 
ki kadınlar, Cumhuriyet kazanımlarından 
asla vazgeçmeyeceklerdir. Tıpkı, İstanbul 
Sözleşmesi'nden de vazgeçmeyecekleri gibi. 
Buradan dünyanın her yanında hakları için 
mücadele eden, bütün kadınları saygıyla 
selamlıyorum.” 

Ayşe Kökçü 
(TİYATRO OYUNCUSU) 

Zihni Göktay 
(TİYATRO OYUNCUSU)

Dilek Türker
(TİYATRO OYUNCUSU) 

“İstanbul Vakfı ve Dilek İmamoğlu’nun 
çalışmasını gerçekten takdir ettim. 
Çok güzel işler yapıyorlar. Kız 
çocukları karanlıktan aydınlığa 
çıkmalı ve buna önderlik yapılması 
çok değerli.”

“Türk kadının Cumhuriyet’e katkısı 
mükemmel. Atatürk döneminde 
kadına değer veriliyordu; günümüzde 
ise gereken ehemniyet ve önem 
verilmiyor maalesef. Herkes aynı 
seviyede olsun istiyorum ben, umarım 
o seviyeyi yakalarız.”

“Cumhuriyet; bir coğrafyaya, bir 
kültüre, bir dile aşık olmuş insanların 
başarı öyküsüdür. Cumhuriyet, 
kadınlara insan olmanın, uygar 
toplumda yaşamanın sevincini 
yaşatan en büyük değerdir.” 

(soldan sağa; Duygu Demirağ, Pelin Batu, 
Dilek İmamoğlu, Canan Güllü, Elif Selen,

 Ay Deniz, Elber Börü)



İSTANBUL BİENALİ
İLHAM VEREN MEKANLARDA
‘17. İstanbul Bienali’, ulusal ve uluslararası sanat camiasını kentin simge yapılarında 
buluşturuyor. Pera Müzesi, Barın Han, Çinili Hamam, Metro İstanbul Yaklaşım Tüneli ve 
Müze Gazhane’nin de aralarında olduğu tarihi alanlarda sergiden film gösterimine, 
söyleşilerden çocuk atölyelerine tüm etkinlikler 20 Kasım’a kadar ücretsiz. 

Yazı: Şengül Gülbahçe Fotoğraf: İKSV
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G
eçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen 
İstanbul Bienali, İstanbul Kültür Sanat 
Vakfı (İKSV) tarafından 1987’den 
beri düzenleniyor. Bu yıl 17’ncisi 
gerçekleştirilen bienal kapsamındaki 
etkinlikler Beyoğlu, Fatih, Kadıköy 

ve Zeytinburnu ilçelerindeki mekanlarda 
sanatseverlerle buluşuyor. 
Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar 
ve David Teh’in üstlendiği bienalin 2007-2036 
sponsoru Koç Holding. 
Yerli-yabancı şair, araştırmacı, mimar, radyo 
programcısı, stand-up komedyeni, kukla ustası, 
müzisyen ve daha pek çok alandan 500’ün 
üzerinde katılımcıyı buluşturan 17. İstanbul 
Bienali “20 Kasım’a kadar ücretsiz gezilebilir. 

BARIN HAN’DAN MÜZE GÜZHANE’YE
Farklı kültürleri buluşturan 17. İstanbul Bienali; 
tarihi mekanları öne çıkarıyor. 
Bienalin film ve kamusal programlarına 
da ev sahipliği yapacak Suna ve İnan Kıraç 
Vakfı Pera Müzesi; uluslararası performans 
sanatı platformu Performistanbul Canlı 
Sanat Araştırma Alanı (PCSAA); 1999’dan 
bu yana kapalı olan İstanbul’un en eski Rum 
okullarından Merkez Rum Kız Lisesi; sanatçı, 
küratör ve yazarları desteklemek amacıyla 
başlatılan SAHA Studio; farklı disiplinlerden 
güncel sanatçıların sergilerine, seminerlere 
ve atölyelere ev sahipliği yapan Büyükdere35 
ile Taksim Gezi Parkı’nın altında yer alan, 257 

metre uzunluğundaki Metro İstanbul Yaklaşım 
Tüneli Taksim bir yürüyüş rotası oluşturacak. 
Tarihi Fatih ilçesinde bu yıl ilk kez bienal 
ziyaretçilerine açılacak sergi mekanları 
yer alıyor. Uzun yıllar boyunca hat ve cilt 
sanatçısı Emin Barın’ın stüdyosu olan Barın 
Han, 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından 
Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa için 
yaptırılan Çinili Hamam, Fatih Sultan Mehmet 
döneminde inşa edilen en eski hamamlardan 
Küçük Mustafa Paşa Hamamı da bienalin 
gözde mekanlarından. 
Kadıköy’deki, İstanbul’un 130 yıllık geçmişe 
sahip endüstriyel miraslarından Müze
Gazhane de bienale ev sahipliği yapıyor. 
İBB’nin 2021’deki kapsamlı restorasyonuyla 
müze ve ortak alan olarak kente kazandırdığı 
Müze Gazhane ile savaş yüzünden yerinden 
edilmiş sanatçılar tarafından Yeldeğirmeni’nde 
kurulan ‘arthereistanbul’ da bienal 
ziyaretçilerini bekliyor. 
Bir diğer bir mekan da Zeytinburnu’nda 14 
dönümlük bir arazi üzerine kurulu Zeytinburnu 
Tıbbi Bitkiler Bahçesi. 
Projenin küratörlerinden David Teh, farklı 
alanlarda yer alacak projelerin büyük 
bir kamusal program gibi yaşanmasını 
amaçladıklarını vurguluyor. 
Sergi, panel, dinleti, performans ve 
gösterimleriyle 50’den fazla projenin bir araya 
geldiği bienalin, 500 binin üzerinde ziyaretçiye 
ulaşması bekleniyor.
Bienal ile ilgili ayrıntılı bilgiye bienal.iksv.org 
adresinden ulaşılabilir.

• Suna ve İnan Kıraç Vakfı 
Pera Müzesi-Tepebaşı/
Beyoğlu
• Barın Han-Binbirdirek/
Fatih
• Küçük Mustafa Paşa 
Hamamı-Cibali/Fatih
• The Çinili Hamam-
Zeyrek/Fatih
• Metro İstanbul Yaklaşım 
Tüneli Taksim-
Gümüşsuyu/Beyoğlu
• Merkez Rum 
Kız Lisesi-Katip 
Mustafa Çelebi/Beyoğlu 
• Büyükdere35-Firuzağa/
Beyoğlu
• SAHA Studio-Cihangir/
Beyoğlu
• Performansistanbul 
Canlı Sanat Araştırma 
Alanı (PCSAA)-Hacımimi/
Beyoğlu 
• Nostalji Kitap & 
Kahve-Cumhuriyet/Şişli
• Zeytinburnu Tıbbi 
Bitkiler Bahçesi-
Merkezefendi/Zeytinburnu 
• Müze Gazhane-
Hasanpaşa/Kadıköy
• artheristanbul-
Rasimpaşa/Kadıköy 

BİENAL MEKANLARI 
NEREDE?

Ekrem İmamoğlu
İBB BAŞKANI
“SANATIN İYİLEŞTİRİCİ 
GÜCÜNE İNANIYORUZ
“İstanbul Bienali 1987 yılından bu 
yana İstanbul’un en değerli kültür-
sanat etkinliklerinden biri. İBB olarak 
biz de bu değerli etkinliğe destek 
vermekten, mekanlarımızı açmaktan, 
İstanbul Bienali’nin bir parçası 
olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 
Bu ilham verici kentte sanatçılara 
özgürce üretim yapabilecekleri, 
eserlerini sanatseverlerle 
buluşturabileceği alanlar sunmak için 
çalışıyoruz. Sanatı herkes için daha 
erişilebilir ve günlük hayatın 
bir parçası hâline getirecek 
projeler üretiyoruz. Çünkü sanatın 
iyileştirici gücüne tüm kalbimizle 
inanıyoruz.”

CARLOS CASAS-METRO İSTANBUL YAKLAŞIM TÜNELİ

ANGELA FERREIRA-MÜZE GAZHANE

YEE-I LAAN-MÜZE GAZHANE



MALTEPE’DE ÖĞRENCİ OLMAK MALTEPE’DE ÖĞRENCİ OLMAK 
Geniş bir alan içinde, tek bloktan oluşan on katlı yurt binasının ruhsatı alındı. Tamir, sistem ve boyama işlemleri 
yaklaşık 4,5 milyon TL tuttu. Yurt; güven, konfor, verimli ders çalışma alanı ve eğlence vadediyor… 

Yazı: Büşranur Alkılıç Fotoğraf: Cem Türkel 
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YURT, 251 KİŞİYE VE YİRMİ FARKLI ÜNİVERSİTENİN ÖĞRENCİSİNE HİZMET VERİYOR. BURADA KALAN YURT, 251 KİŞİYE VE YİRMİ FARKLI ÜNİVERSİTENİN ÖĞRENCİSİNE HİZMET VERİYOR. BURADA KALAN 
ÖĞRENCİLER; HUKUK, TIP, KAMU HUKUKU, DİŞ HEKİMLİĞİ; ENDÜSTRİ, BİLGİSAYAR, METALÜRJİ VE ÖĞRENCİLER; HUKUK, TIP, KAMU HUKUKU, DİŞ HEKİMLİĞİ; ENDÜSTRİ, BİLGİSAYAR, METALÜRJİ VE 
MALZEME MÜHENDİSLİKLERİ İLE PSİKOLOJİ GİBİ BÖLÜMLERDE OKUYORMALZEME MÜHENDİSLİKLERİ İLE PSİKOLOJİ GİBİ BÖLÜMLERDE OKUYOR



HZİMET
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B
inada yok yok! Kim der, belediyeye  
ait bir yurt burası…
Bilindiği üzere internet öğrencinin temel 
ihtiyacı haline geldi. Yurtta kesintisiz 
internet var. Yapılan bağışların yanı 
sıra masraflarını İBB’nin karşıladığı 

ortak kullanım alanlarındaki kanepe, koltuk, 
çalışma masaları, sehpalar, bilgisayarlar, 
buzdolapları, klimalar daha birçok eşya sıfır 
olarak yurttaki öğrencilerin hizmetinde ve 
değerleri toplam 5 milyon TL. Öğrencilerin 
masa tenisi, pilates salonu, langırt, masa hokeyi 
gibi oyun ve spor aktivitelerini içeren alanları 
dahi var. Sohbetlerde, en çok kendilerini huzurlu 
hissetmeleri dikkatimi çekti.
Şirin bir bahçeye sahip Maltepe Kız Yurdu’nun 
kapısı, trafiksiz sakin bir sokağa açılıyor. Sokak, 
boylu boyunca ağaçlarla dolu. İçeri girdiğiniz 
anda öğrenci olma isteği geliyor. 
Öğrenciler, etüt odasından ve yemekhaneden 
bahçeye açılan kapıdan istedikleri zaman nefes 
almaya çıkabiliyorlar. Yoğun bir günün ardından 
temizlikle uğraşmak gibi bir sorunları da yok. 
Odalar haftada iki defa temizleniyor. 

“KENDİMİ ŞANSLI 
GÖRÜYORUM”
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
1. Sınıf öğrencisi olan Helin Özen de 
Tekirdağ’dan geldi. Kendini İBB yurdunu 
kazanan şanslılardan biri olarak görüyor. 
Özen, “Üniversite sınavına girmeden önce 
İstanbul’da kalacak yerleri araştırdım. 
KYK ve özel yurtlara bakmıştım. Sonra 
İBB’nin yurtları olduğunu öğrendim ve öyle 
başvurdum. Kendimi şanslı görüyorum. 
Fiyatı, devlet yurdu gibi ama imkanları 
özel yurt gibi. İmkanları çok güzel, bu 
yüzden bana çıkmasını çok istemiştim. 
Yedeklerdeydim ve giremeyeceğim diye 
çok üzülmüştüm. Okuluma çok yakın. 
Hemen Marmaray’a binip 20 dakika sonra 
okuluma ulaşabiliyorum. Ben, aile evinden 
geldiğim için yemek sıkıntısı yaşarım diye 
çok korkuyordum fakat yemekler çok güzel. 
İdare, her konuda yardımcı oluyor.” 

“HUZUR VE GÜVEN “HUZUR VE GÜVEN 
DOLU MALTEPE” DOLU MALTEPE” 
Yurtta kalan kız öğrencilerden Serenay Yüksel’in ailesi 
İzmir’de yaşıyor. İstanbul’da, Maltepe Üniversitesi
3. Sınıf Psikoloji Bölümü öğrencisi. Yüksel, yurt
hakkında düşüncelerini paylaştı: “Burslu olarak başka 
bir yurtta kalıyordum. Online olarak başvurdum. Ben 
yedekteydim, çıkacağını düşünmüyordum. 
Ailem buranın daha iyi, güvenli olacağını düşündüğü için 
çıkmasını çok istiyorlardı. Fiyat performansı çok iyi olduğu 
için mutluyum. Ayrıca, fiyata göre imkanların yüksek olması 
da çok güzel. KYK yurtlarında kalan arkadaşlarımın çoğu 
şartlarından memnun değil. Odalarımızda özel tuvalet 
var. Bir öğrencinin ihtiyacı olan her şey bulunmakta. Ben, 
dersten çıkıp geldiğimde kafamda şu işi yapmam lazım gibi 
bir soru olmuyor. Temizliğimiz ve yemeğimiz gayet güzel. 
Kahvaltılarımızda çeşit bulunuyor. Okuluma ulaşımım gayet 
rahat. Etüt salonunu kullanıyorum. Ses problemi yaşamıyoruz. 
Benim bilgisayarım var. Fakat bilgisayarı olmayan arkadaşlar 
var. Etüt salonunda bilgisayarlar bulunuyor. İnternet hızı da 
gayet iyi ve kullanabiliyoruz. Derslerden fırsat buldukça spor 
alanını da kullanıyorum.” 

Binada; bilgisayar odası, valiz odası, kütüphane, eğitim salonu, mutfak, çamaşırhane,
 ütü odası ile müzik ve sanat atölyesi bulunuyor. Kamera sistemi ve sekiz güvenlik 

görevlisiyle 7/24 işleyen bir koruma sistemi de mevcut. Su baskını önlenmesi için bodrum 
katı tadilatı yapıldı. Ayrıca; su deposu, jeneratör, gaz dedektörü ve alarm sistemi de var. 
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G
üzellikler Evi anlamına gelen 
‘Darülbedayi’nin kurulmasıyla başlar 
Şehir Tiyatroları’nın serüveni. İBB 
Şehir Tiyatroları, kurucusu büyük usta 
Muhsin Ertuğrul’un emekleriyle pek 
çok tiyatro sanatçısını da yetiştiren bir 

okul aynı zamanda. Afife Jale, Bedia Muvahhit, 
Neyyire Neyir, Cahide Sonku, Münir Özkul, 
Adile Naşit, Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Erol 
Günaydın ve daha pek çoklarını yetiştirdi.
Zengin ve nitelikli repertuvarını öncelikle 
İstanbul’daki sahnelerinde İstanbulluyla 

buluşturan Şehir Tiyatroları, gerçekleştirdiği 
turnelerle de sanat birikimini yeni şehirlere, 
farklı ülkelere taşıyor. Genel Sanat Yönetmeni 
Ayşegül İşsever ile turnenin önemi ve sanat 
yaşantısına katkılarını konuştuk. Tiyatro 
sanatçılarımız Zihni Göktay, Ersin Sanver, 
Bennu Yıldırımlar ve Hikmet Körmükçü de 
“Turnesiz tiyatro olmaz” diyerek çok değerli anı 
ve görüşleriyle katkıda bulundular. 
  
GELENEKTEN GELECEĞE
Yüz yılı aşkın süredir aralıksız tiyatro yapan 
sanat kurumu olduklarını vurgulayan Ayşegül 
İşsever, turnelerin ‘tiyatro geleneği’ olduğunu 
söylüyor. Kurum kültürünün önemine 
dikkat çekerek ekliyor: “108 yıllık kurum 
geçmişimizde, Anadolu’nun birçok şehrine 
ve yurt dışına gerçekleştirilen turne anılarını 
ustalarımızdan dinleyerek bugünlere geldik. 

SANAT HER YERDE YAŞASIN TİYATRO!
İBB Şehir Tiyatroları, 108 yaşında. İstanbullunun keyifle izlediği 'Şehrin Tiyatrosu', festival ve turnelerle dünyayı dolaşıyor. 
Zengin oyun repertuvarını Hakkari’den Van’a, Kıbrıs’tan Frankfurt’a sanatseverle buluşturuyor. Şehir Tiyatroları Genel Sanat 
Yönetmeni Ayşegül İşsever’le kültür-sanat hayatımıza renk katan turne geleneğini konuştuk.

Yazı: Şengül Gülbahçe Fotoğraf: Şehir Tiyatroları Arşivi 

Zihni Göktay
TİYATRO SANATÇISI
“TURNESİZ TİYATRO OLMAZ”

Ersin Sanver
TİYATRO SANATÇISI
“TATLI BİR HEYECAN”

Bennu Yıldırımlar
TİYATRO SANATÇISI
“SANAT BİRLEŞTİRİR”

Hikmet Körmükçü
TİYATRO SANATÇISI
“ANILAR BİRİKTİRİLİR”

“Çok kötü şartlarda turneler yaptık. 
Neden yaptık? Çünkü, Atatürk ‘Hattı 
müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, 
bu satıh bütün vatandır’ demiş ve bunu 
yalnız askeri anlamda söylememiş; 
Kültürel anlamda da söylemiş. Biz 
Van’a da Hakkari’ye de Kars’a da 
gitmeliyiz. Vatanın her tarafına turne 
yapmalıyız, olanaklarımız dahilinde. 
Bunu yapacak olan iki tane ödenekli 
tiyatro var. Biri Devlet Tiyatroları diğeri 
de İBB Şehir Tiyatroları. Bu görevi 
üstlenecek ve turne yapmakla da görevli 
tiyatrolar. Bugün, turne şartları bizim 
zamanımıza göre daha da kolaylaştı. 
Yani bu kolaylıklardan faydalanıp bunları 
değerlendirmek lazım. Turnesiz tiyatro 
olmaz. Turne aslında özel tiyatroların da 
göreviydi. Neden derseniz, mayıs ayında 
biten tiyatro sezonu, ‘haziran, temmuz 
ve ağustos’ aylarında özel tiyatrolarda 
sanatçı aç kalıyordu. 
Çünkü, tiyatrolar kapalı olunca; 
tiyatro, oyuncusuna nasıl para 
verecek? Onun için mayıstan itibaren, 
bölgelere göre önce sıcak bölgelerden 
başlamak üzere, iki aylık uzun turneler 
gerçekleştirilir, en son Karadeniz 
Bölgesi’nde biterdi. Turnelerden 
gelir elde edilirdi. Şimdi ödenekli 
tiyatrolarda böyle bir şey söz konusu 
değil. Her mevsim her zaman turneler 
gerçekleştirilebiliyor. Her yere 
gidilebilir durumda. Yeter ki bu işler iyi 
organize edilsin.” 

“Sanatçısı olmaktan onur duyduğum Şehir 
Tiyatrosu’nun kültür elçisi olarak, güzel bir 
oyunla turneye gitmek bende her zaman 
tatlı bir heyecan yaratmıştır...”

“Turne yapmak, her zaman heyecan uyandırır. 
Yeni bir yerde, alışkın olduğunuz konforun 
dışında olsanız bile, seyirciye ulaşabilmek, aynı 
keyfi yaşayabilmek, ne olursa olsun sanatın 
birleştiriciliğini yaşayabilmek… Elbette daha 
bir sürü güzel duygular. Sanatın ulaşamadığı 
yer kalmasın güzel ülkemizde yeter ki…”

“Turnelere hep heyecanla bakmışımdır. 
Anılar biriktirir insan. Yurt içi yurt dışı, 
birçok turne yapmış bir oyuncu olarak, 
Şehir Tiyatrosu’nun nice sağlıklı, başarılı 
turnelere imza atmasını dilerim.”

İmkansızlıkların olduğu zamanlarda, büyük bir 
heyecan ve özveriyle gerçekleşen bu turneler; 
tiyatronun, sanatın, ülkenin ve İstanbul’un 
en uzak noktalarına kadar götürülmesi 
amacını taşıyordu. Ustamız ve kurucumuz 
Muhsin Ertuğrul’un kahvehanelerde bile 
tiyatro yaparak, bu misyonu başlattığını 
biliyoruz. Bugün bizler, ustalarımızdan 
öğrendiklerimizi, duyduklarımızı hatırlayarak, 
onların bize emanet bıraktığı misyonu devam 
ettirmek için gayret ediyoruz. Turnelerimizin 
motivasyonu, bu geleneği geleceğe taşımaktan 
beslenmektedir.”

COŞKULU SANATSAL BULUŞMALAR
Şehir Tiyatroları, turne ve festivallerle en 
güzel oyunları, yeni şehirlerde, yeni seyircilerle 
buluşturuyor. Ustalardan el almış, onların 
nefesiyle sahnede var olmuş oyuncu ve sanatçı 
kadrosuna, uzmanlaşmış bir ekibe sahip 
olduklarını belirten İşsever, önemli avantajlara 
sahip olduklarını söylüyor: “Dekorundan 
kostümüne, oyuncu zenginliğinden 
organizasyonuna bütünlüklü bir algıyla hareket 
ediyoruz. Gittiğimiz turnelerde her şeyden önce 
kurumumuzu ve kurumumuzun geleneğini 
yaşatıyoruz. İstanbul seyircisinin haricinde, 
turnelerimizde farklı seyircilere oyunlarımızı 
sergiliyor olmamız, bizim için önemli bir 
deneyim. Ve gittiğimiz yerlerde, seyirci 
coşkusu, kurumsal iş birliklerinden doğan 
heyecan ve farklı şehirlere, ülkelere seyahat 

etmek, bizi de tazeleyen, heyecanlandıran 
sanatsal buluşmalardır. Elbette ki hem karşılıklı 
öğreniyoruz hem de yeni çalışmalar için bir yol 
oluşturuyoruz.”

BİNLERCE TİYATRO SEYİRCİSİ
16 milyonu aşan nüfusuyla, birçok devletten 
büyük bir nüfusa ulaşan İstanbul’umuzda, 
şehir içi turne misyonu da gelişiyor. Geçen 
sezon İstanbul’un 14 ilçesinde 36 gösterim 
gerçekleştirildi. Bu gösterimlerde 10 bin 746 
seyirciye ulaşıldı. 
Ayşegül İşsever, vizyoner düşündüklerini ifade 
ederek yurt dışı temsillerin önemine işaret 
ediyor: “Turneler, biz sanatçılar için büyük bir 
heyecandır. Farklı buluşmaların yaşanması 
için de bir fırsattır. Geçtiğimiz yıl, 6 şehirde 
gerçekleştirdiğimiz 14 gösterimle 3 bin 863 
seyirciye ulaşmışız. Bu turnelerden güzel 
anılarla ayrılıyoruz. Ve biz daha İstanbul’a 
gelmeden, yeni oyun talepleri arkamızdan 
geliyor. Bir yandan kendi sahnelerimizde 
yoğun bir programı uygularken bir yandan 
da turnelerimizi aksatmadan planlamayı 
sürdürüyoruz. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 
ayakta kalan nadir kurumlardan biri olan, 
Darülbedayi’den İstanbul Şehir Tiyatroları’na, 
ülkemizin yaşadığı bütün değişim ve 
dönüşümlerde, savaş ve işgallerde sanatın 
bayraktarlığını yapan tiyatromuz, yurt dışı 
turnelere daha vizyoner bakmaktadır. Bu 
anlamda ülkemizin ve İstanbul’umuzun yurt 
dışında temsiline özel bir önem veriyoruz. 
Önümüzdeki yıl farklı ülke tiyatrolarıyla iş 
birliği halinde ortak projeler gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz. Bu projelerimizin yanı sıra, 
turnelerimizi de aynı vizyonun bir parçası 
olarak gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıl 
Frankfurt ve Kıbrıs’ta 4 gösterimde bin 316 
seyirciye ulaştık.”

İBB Şehir Tiyatroları 
Genel Sanat Yönetmeni 

Ayşegül İşsever 

Hamlet (Ekim 2022)

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı (1978-1979) Akın (1931-1932)

ŞEHİR TİYATROLARI, 
108 YILDIR PERDELERİNİ 

GURURLA AÇIYOR
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İhale Konusu  İhale Konusu  Hareketli Orta Refüj Projesi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1055941
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 01/11/2022 10:00
İhalenin Yapılacağı Yerİhalenin Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 46 65
İhale Türüİhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 25 km Hareketli Orta Refüj Proje Çalışması

İhale Konusu  İhale Konusu  Dondurulmuş sebze ve meyve alımı işi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1026695
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 07/11/2022 12:00
İhalenin Yapılacağı Yerİhalenin Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 35
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 46 Kalem - Dondurulmuş Meyve Sebze Alımı İşi

İhale Konusu  İhale Konusu  Arsa-Satış-Fatih/Molla Şeref 1970 ada,19 par. hak.
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 5859
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 09/11/2022 11:10
İhalenin Yapılacağı Yerİhalenin Yapılacağı Yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
  Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimgili Müdürlük/Birim Emlak Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 455 33 88
İhale Türüİhale Türü  Taşınmaz Satışı
İhale Usulüİhale Usulü  Kapalı Teklif Arttırma
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı Arsa

İhale Konusu  İhale Konusu  Arsa satışı, Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy Mah. 
  698 ada,8 parsel
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 5695
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 09/11/2022 11:20
İhalenin Yapılacağı Yerİhalenin Yapılacağı Yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
  Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Mesken Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 455 33 20
İhale Türİhale Türü  Taşınmaz Satışı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif Arttırma
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı Arsa

İhale Konusu  İhale Konusu  Arsa Satış Pendik/Dolayoba 10463 ada 9 par. hak.
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 5714
İhale Tarih ve Saatiale Tarih ve Saati 09/11/2022 11:15
İhalenin Yapılacağı Yerİhalenin Yapılacağı Yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
  Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Emlak Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 455 33 88
İhale Türüİhale Türü  Taşınmaz Satışı
İhale Usulhale Usulü  Kapalı Teklif Arttırma
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı Arsa

İhale Konusu İhale Konusu  100.000 Ton Ham Tuz Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1017103
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 14/11/2022 10:00
İhalenin Yapılacağı Yerİhalenin Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 35
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 100.000 Ton Tuz Alımı (3 kısım)

İhale Konusu  İhale Konusu  İtfaiye Suni Solunum Cihazı ve Oksijen Tüpü Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/957065
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 07/11/2022 10:00
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 60
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 450 Temiz Hava Solunum Seti, 1.050 Adet Tam 
  Yüz Maskesi ( Yedek ), 250 Adet Akciğer Talep Valfi 
  (Akciğer Otomatı ), 650 Adet Suni Solunum Tüpü Alımı

İhale Konusu  İhale Konusu  Kauçuklu İtfaiye Hortumu Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1015703
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 07/11/2022 11:00
İhalenin Yapılacağı Yerİhalenin Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri 
  Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 60
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 6 Kalem Kauçuklu İtfaiye Hortumu Alımı

İhale Konusu İhale Konusu  Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi idari merkez binası inşaatI
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1010717
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 01/11/2022 10:30
İhalenin Yapılacağı Yerİhalenin Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefoİlgili Telefon  0212 449 47 96
İhale Türüİhale Türü  Yapım İşi
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı Toplam 6000 m2 İnşaat Alanı İçerisinde Bina İnşaatı

İhale Konusu  İhale Konusu  Fatih İlçesi, Saraçishak mah.
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 5713
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 09/11/2022 11:05
İhalenin Yapılacağı Yerİhalenin Yapılacağı Yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
  Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 455 33 88
İhale Türüİhale Türü  Taşınmaz Satışı
İhale Usulüİhale Usulü  Kapalı Teklif Usulü
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı Arsa

İhale Konusu  İhale Konusu  208 kalem kırtasiye malzemesi alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/957492
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 07/11/2022 10:30
İhalenin Yapılacağı Yerİhalenin Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri 
  Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon  0212 449 42 60
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 208 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı

İhale Konusu  İhale Konusu  Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1029197
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 07/11/2022 11:30
İhalenin Yapılacağı Yerİhalenin Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon  0212 449 42 60
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 17 Kalem Kısım Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri ile 
  4 Kalem Güvenlik Çitleri Alımı
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İhale Konusu  İhale Konusu  2023 yılı (1. çeyrek) et ve et ürünleri alımı işi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1049711
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 23/11/2022 10:30
İhalenin Yapılacağı Yerİhalenin Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük Birimİlgili Müdürlük Birim İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 600 95 00
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 36 kalem - 2023 yılı (1. çeyrek) et ve et ürünleri alımı işi

İhale Konusu  İhale Konusu  SAN Veri depolama üniteleri ve SAN direktörleri 
  destek ve bakım işi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1077649
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 28/11/2022 10:00
İhalenin Yapılacağı Yerİhalenin Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimgili Müdürlük/Birim Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 60
İhale Türüİhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usulühale Usulü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 2 Adet san veri depolama ünitesi ile 4 adet san 
  direktör destek bakım işi

İhale Konusu  İhale Konusu  8 kalem zabıta spor melbusatı almı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1109522
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 15/11/2022 11:00
İhalenin Yapılacağı Yerİhalenin Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 35
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 8 kalem - zabıta spor melbusatı alımı 
  (2108 çift spor ayakkabısı, 2108 takım eşofman, 
  2108 adet spor çantası, 2108 çift çorap, 
  2108 adet Spor Tişört alımı işi)

İhale Konusu  İhale Konusu  İstanbul geneli yol köprü kavşak ve altyapı inşaatı işi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1080736
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 16/11/2022 10:30
İhalenin Yapılacağı Yerİhalenin Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Altyapı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 46 35
İhale Türüİhale Türü  Yapım İşi
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 141 kalem istanbul geneli yol, köprü, kavşak ve
  altyapı inşaatı işi

İhale Konusu  İhale Konusu  Çocuklar oyun alansız kalmasın projesi mekânsal 
  analiz hizmet alım işi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1057290
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 17/11/2022 10:00
İhalenin Yapılacağı Yerİhalenin Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 46 35
İhale Türüİhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 39 ilçede yapılacak çalışmalar kapsamında veri 
  toplama, drone çekimleri, toplu taşıma verileri temini,
  saha analizi, tespit, raporlama ve pilot bölge çalışmaları

İhale Konusu  İhale Konusu  12 Kalem Gıda Yardım Kolisi Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1063058
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 21/11/2022 11:00
İhalenin Yapılacağı Yerİhalenin Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, 
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 60
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 12 kalem gıda yardım kolisi alımı kapsamında 
  30.000 adet yağ (ayçiçek yağı, 2 l/pet), 30.000 adet 
  salça (domates, net 830 gr) ile 300.000 paket 
  diğer gıda malzemeleri temini

İhale Konusu  İhale Konusu  2023 yılı (1. dönem) muhtelif içecek alımı işi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1023884
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 23/11/2022 10:00
İhalenin Yapılacağı Yeralenin Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, 
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 600 95 00
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 22 kalem - 2023 yılı (1. dönem) muhtelif içecek alımı

İhale Konusu  İhale Konusu  2023 yılı unlu mamuller ve şerbetli tatlı grubu alımı işi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1021076
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 23/11/2022 11:30
İhalenin Yapılacağı Yerİhalenin Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, 
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 600 95 00
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif 
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 2023 yılı unlu mamuller ve şerbetli tatlı alımı 
  1.kısım unlu mamuller grubu 56 kalem 2.kısım şerbetli 
  tatlı grubu 21 kalem

İhale Konusu  İhale Konusu  Avrupa yakası ana ulaşım yollarında geometrik düzenleme 
  (UTK) bakım, onarım ve yapım işi 
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/947724
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 28/11/2022 10:30
İhalenin Yapılacağı Yerİhalenin Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, 
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 453 79 50
İhale Türüİhale Türü  Yapım İşi
İhale Usulİhale Usulü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarNiteliği ve Miktarı 193 kalem, avrupa yakası ana ulaşım yollarında 
  geometrik düzenleme (UTK) bakım, onarım ve yapım işi

İhale Konusu  İhale Konusu  6 kalem cenaze tekstil malzemesi alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1043683
İhale Tarih ve Saatiale Tarih ve Saati 16/11/2022 10:00
İhalenin Yapılacağı Yeralenin Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 35
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulüale Usulü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı Kalem Cenaze Tekstil Malzemesi Alımı 
  (Cenaze Tabut Örtüleri)

İhale Konusu  İhale Konusu  6 kalem muhtelif ayakkabı ve terlik alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1110130
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 16/11/2022 11:00
İhalenin Yapılacağı Yerİhalenin Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 46 35
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 6 kalem muhtelif ayakkabı ve terlik 
  (1.200 çift banyo terliği,150 çift spor ayakkabısı, 
  1.930 çift sivil erkek bot, 100 çift yazlık erkek ayakkabı,  
  200 çift burun koruyucusuz lastik çizme)

İhale Konusu  İhale Konusu  2 adet silaj paketleme makinesi alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1108559
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 18/11/2022 10:00
İhalenin Yapılacağı Yerİhalenin Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 60
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 2 Adet Silaj Paketleme Makinesi Alımı
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PENDİK–SABİHA GÖKÇEN METROSU KİMİN?

YANLIŞ
Tavşantepe-Sabiha Gökçen 
Metrosu’nu Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı yaptı. Çok uzun yıllara 
dayanan maliyeti geri ödeme 
şartıyla İBB’ye devredildi.

DOĞRU
2015 yılında yapımına başlanan 
Tavşantepe-Sabiha Gökçen 
Metrosu ile ilgili 2018 yılında 
alınan Cumhurbaşkanlığı 
Kararı’nda, “Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Altyapı Yatırımları 
Genel Müdürlüğü (AYGM) 
tarafından yapım işlerini devralma, 
tamamlama ve sonrasında işletme 
için İBB’ye devretme” yetkisi verildi. 
AYGM, Ağustos 2022’de yapımı 
tamamlanan projeyi yüklenici firmadan teslim aldı. AYGM 
ile İBB arasında 29 Eylül 2022 tarihinde imzalanan tutanak 
ile hattın işletmesi İBB iştiraki Metro İstanbul Sanayi ve 
Ticaret AŞ’ye devredildi. Test sürüşleri ve entegrasyon 
çalışmaları Bakanlık ve İBB ortak girişimiyle tamamlanan 
Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Kadıköy-
Tavşantepe Metrosu’nun mevcut vagonlarıyla hizmet 
vermeye başladı. Kadıköy-Tavşantepe Metrosu’nun devamı 
niteliğindeki metro, İBB iştiraki Metro İstanbul tarafından 
işletiliyor. Yeni hattaki tüm personel ve işletme giderleri de 
İBB tarafından karşılanıyor.
2010 yılında alınan Bakanlar Kurulu Kararı’ndaki, 
“Hazine Müsteşarlığı ve belediyelerle birlikte 
belirlenecek periyotlarda bu hasılatın yüzde 15’i Hazine 
Müsteşarlığının hesaplarına aktarılır” hükmü, Mayıs 
2019’da yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile “Belediyenin 
genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden 
ayrılacak paylardan yüzde 5 oranında kesintinin Hazine 
ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili hesaba aktarılmasıyla 
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GÜNDEME GETİRİLMEK 
İSTENEN BAZI

 İDDİALARI SİZLER 
İÇİN ARAŞTIRDIK İŞİN DOĞRUSU

Yazı: Osman Karabacak

İBB, 2023 BÜTÇESİNİ BAKANLIĞA NE ZAMAN BİLDİRDİ? 
YANLIŞ
İBB, 2023 yılı bütçesini Bakanlığa zamanında 
sunamadı.

DOĞRU
Rutin tarihlere uyulmasına rağmen, bütçe çalışmaları 
sanki yapılmamış gibi hedef alan ifadeler, kesinlikle 
gerçeği yansıtmıyor. İstanbul’daki yatırım ve hizmetlere 
daha da hız kazandıracak İBB’nin 2023 yılı bütçesi, 24 
Temmuz 2022 tarihinde tamamlanarak İBB Encümen 
Müdürlüğüne teslim edildi. Ancak, bu süreçte Çevre 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sistemi 
2 hafta boyunca kapalı olduğu için 8 Ekim 2022’de 
sistemsel girişler yapılarak bütçe resmi yazıyla iletildi. 
İBB, ekonomik fiyat belirsizliğinin yüksek olduğu, makro 
verilerin gelecek belirsizliğini artırdığı bir dönemde, son 
derece titiz bir bütçe hazırladı. Son 3 yıldır olduğu gibi yine 
tüm birimler ile verimliliği yüksek, İstanbul’a faydalı yatırım 
ve hizmetleri içeren bir bütçe hazırlandı. 
Konu, geçmiş yıllarla kıyaslandığında daha iyi anlaşılacağı 
için birkaç örnek verelim; İçişleri Bakanlığına 2015 yılı 
bütçesi için 6 Kasım 2014’te, 2016 yılı bütçesi için 1 Ekim 
2015’te, 2017 bütçesi için 22 Eylül 2016’da bütçe yazısı 
gönderilirken, 2018 yılı bütçesi için ise Bakanlığa resmi 
yazı yazıldığına dair kayıt bulunmuyor. 
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öder” şeklinde değiştirildi. Değişen bu mevzuata göre; 
projenin yapımı için harcanan tüm bedel, metro hasılatına 
bakılmaksızın İstanbul’un genel bütçe vergi gelirleri tahsilat 
toplamı üzerinden İBB’ye ayrılacak paydan aylık olarak 
kesilecek. İBB’nin vergi gelirlerinden aldığı ortalama pay 
dikkate alındığında; 2019 öncesinde bilet gelirlerinin yüzde 
15’i olarak yaklaşık 3 senede yapılacak kesinti miktarı, 
şu an her ay yapılacak. Tavşantepe-Sabiha Gökçen 
Metrosu’nun yaklaşık 4,5 milyar TL tutarındaki yapım 
bedeli, aylık ortalama 150 milyon TL olarak 2,5 yıl 
içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına ödenecek.
Bakanlık tarafından yapılıp, Mayıs 2016’da işletilmek üzere 
İBB’ye devredilen Levent-Rumeli Hisarüstü Metrosu’nda; 
2016-2019 seneleri arasında aylık ortalama 80 bin 
TL-110 bin TL, 3 yıllık toplam 3 milyon 73 bin 633 TL 
kesinti yapılırken; 2019 yılında aylık 40-60 milyon TL’lik 
kesintilerle, 7 ayda toplam 325 milyon 826 bin 879 TL (aylık 
36 kat daha fazla ödeme) tahsil edilerek proje borcunun 
tamamı ödendi. 

Yatırımları görmek için
QR kodu okutabilirsiniz.
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ORTAKÖY’DEKİ YALILARI MAHKEME KİME VERDİ?

YANLIŞ
İBB, THY tarafından işletilen Ortaköy sahilindeki 
Fehime ve Hatice Sultan Yalılarını satmak istedi.

DOĞRU
Ortaköy sahilinde bulunan Fehime ve Hatice Sultan 
Yalıları, İBB’nin elinden hukuksuz bir şekilde alınmıştı. 
İBB, hukuki mücadelesine devam ederek önemli bir sonuca 
ulaştı. 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. Mahkeme gerekçe olarak HMK’nın 
389. maddesinde düzenlenmiş olan halleri gösterdi. 

Mahkemenin verdiği hüküm, kararda  
şu şekilde yer aldı: 
  1. Davacı tarafça talep edilen İstanbul ili, Beşiktaş  
  ilçesi, Ortaköy Mahallesi, 40 ada, 27 parsel sayılı  
  taşınmazın davalı adına kayıtlı ise 3. kişilere satışının  
  ve devrinin önlenmesi için HMK 389. maddesi   
  uyarınca teminatsız olarak tapu kaydına ihtiyati   
  tedbir konulmasına,
  2. Beşiktaş Tapu Müdürlüğüne bu husus ile ilgili   
  müzekkere yazılmasına,
  3. Ara kararın taraflara tebliğine dair kararın tebliğ  
  tarihinden itibaren 1 haftalık süre içerisinde itiraz  
  yolu açık olmak üzere, karar verildi. 

HALK EKMEK AHMET İSVAN FABRİKASI ÜRETİM YAPMIYOR MU?
YANLIŞ
İBB’nin, temmuz ayında açılışını gerçekleştirdiği Halk 
Ekmek Ahmet İsvan Fabrikası’nın inşaatı bir önceki 
dönem yapıldı. Fabrika üretim yapmıyor. Kamu zararı 
oluşuyor. 

DOĞRU
Türkiye’nin en büyük ekşi mayalı ekmek üretim 
fabrikası olan Arnavutköy Ahmet İsvan Halk Ekmek 
Fabrikası’nda, Mart 2019’daki yerel seçimlerinden 
önce temel bile atılmamıştı. Sadece hafriyatın bir kısmı 
yapılmıştı. Bu durum, uydu görüntüleriyle de sabit. Fabrika, 
Temmuz 2019-Haziran 2022 arasında inşa edildi. 
İBB tarafından 100 milyon euroyu aşan bir yatırımla 
hizmete alınan Ahmet İsvan Ekmek Fabrikası’nın 

ilk ayağı olan ‘1. Normal Ekmek Üretim Hattı’, 23 
Temmuz 2022 günü CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
katılımıyla açıldı. Günlük 250 bin adet normal ekmek 
üretim kapasitesine sahip bu hatta, açılış günü üretim 
görüntüleri canlı olarak yayınlandı.
Açılışta dile getirildiği gibi; fabrika çatısı altında 2. ve 3. 
üretim hatlarının montaj çalışmaları son süratle devam 
ediyor. Bazı basın yayın organlarında yer alan üstleri 
örtülü makina görüntüleri, montaj çalışmaları devam eden 
bu hatlara ait. Glütensiz Ürünler ve Bisküvi-Kurabiye 
üretimleri yapılacak 8 bin metrekarelik üretim saha 
inşaatları da aynı kampüs içinde devam ediyor. 
Ahmet İsvan Fabrikası ile ilgili olumsuz yönde yapılan 
haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında, gözden 
kaçırılan çok önemli bir bilgi var. İstanbul’da yaz 
başından itibaren ekmek tüketimi yüzde 50’ye yakın 

oranda azalır. Bunda, fizyolojik olarak 
insanın yazın daha az ekmek tüketmesi 
ile Halk Ekmek’i tüketen vatandaşların 
ve öğrencilerin önemli bir bölümünün 
yazın memleketlerine gitmesi etkilidir. 
Hatta, Halk Ekmek’i, kalitesine 
güvenerek tüketen varlıklı kesim de 
yazın yazlık ve tatil beldelerine seyahat 
eder. İstanbul’da ekmek tüketimi, 
sıcaklık azalması ve geriye doğru 
seyahat akışıyla kasım ayı itibariyle eski 
talebe doğru yükselmeye başlar. 
Ekmek, saklanamaz ve stoklanamaz bir 
ürün olduğu için günlük kullanılacak 
kadar hamur yapılır ve ürünler sıcak 
servis edilir. Bu sebeple üretim, gelen 
talebe göre planlanıp gerçekleşir. 
Talebin göreceli olarak düşük olduğu 
bahar ve yaz dönemlerinde, tüm 
fabrikalarımızda maliyetleri kontrol 
etmek, verimlilik ve enerji tasarrufunu 
sağlayabilmek için fabrikalarda hat 
hızları ve kapasiteler kısmen düşürülür. 
Bu atıl zamanlarda fabrikada ihtiyaç 
duyulan bakımlar yapılır, teknolojik 
gelişimler uygulanarak fırsata 
çevrilir. Ahmet İsvan Halk Ekmek 
Fabrikası’nda, yüksek talep dönemi 
olan kış mevsimine tam hazırlıklı 
girebilmek için teknik düzenlemeler 
yapıldı ve kasım ayı itibarıyla tüm 
ürünlerde seri üretime geçilecek. 
Günde 3 vardiya ve uzun mayalama 
yöntemiyle seri ekmek üretimine 
devam edilecek. 
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İ
stanbul Büyükşehir Belediyesinin 
yeni vizyonuyla yoluna devam eden 
Enstitü İstanbul İSMEK’te, 2022-2023 
Eğitim Dönemi büyük bir heyecanla 
başladı. Kursiyerlerin özlemle beklediği 
merkezler, yoğun bir ilgiyle karşılandı. 

İBB de İstanbulluların çok sevdiği Enstitü 
İstanbul İSMEK kurslarının sayısını 
artırmaya, eğitim kalitesini yükseltmeye 
devam ediyor. Son olarak Gaziosmanpaşa’da 
açılan Barbaros Hayrettin Paşa Eğitim 
Merkezi bunlardan biri…

GENÇLER EĞİTİMLERE KOŞTU
‘150 Günde 150 Proje’ maratonu kapsamında, 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı 
ve ilçe sakinlerinin ilgi seliyle açılan merkezi 
ziyaret ettik. Yepyeni, pırıl pırıl bir binayla 
karşılaştık. Merkezde; Bilişim Teknolojileri, 
Grafik ve Teknik Tasarım, Dil Eğitimleri, 
Kişisel Gelişim ve Eğitim, Muhasebe ve 

Finans, Ziraat, Tekstil Tasarımı ve Yönetim 
ile Hizmet alanlarında sene boyunca toplam 
36 ayrı başlıkta eğitim verilecek. Ayrıca, 
eğitim ve konferanslar içinse 130 kişilik 
seminer salonu mevcut. 
GOP Barbaros Hayrettin Paşa Eğitim 
Merkezi’nde eğitim görmeye başlayanların 
yaş aralıklarına baktığımızdaysa, gençlerin 
eğitimlere adeta koştuğu görülüyor. 
Katılımcıların yüzde 49’u 20-30 yaş 
grubundayken; ikinci sırada 30-40 yaş grubu 
bulunuyor. 

MESLEKİ EĞİTİMLER ZİRVEDE
Katılımcıların eğitimlere geliş amacını 
sorduğumuzda ise, yüzde 76’lık bölümünün 
meslek edinmek ya da mesleğinde ilerlemek 
için Enstitü İstanbul İSMEK’i tercih ettiğini 
öğreniyoruz. 
İstanbulluların ilgi ve ihtiyaçlarına göre 
eğitim çeşitliliği artırılan Enstitü İstanbul 
İSMEK merkezlerinde, 2022-2023 Eğitim 
Öğretim Yılı’nda toplam bin 300 eğitimle 
yüzbinlerce İstanbulluya ulaşılması planlıyor. 

36 BRANŞLI MERKEZ36 BRANŞLI MERKEZ
Enstitü İstanbul İSMEK kurslarının hem sayısı hem kalitesi artmaya devam ediyor. Son olarak 
Gaziosmanpaşa’da açılan Barbaros Hayrettin Paşa Eğitim Merkezi, ilçe halkı tarafından ilgiyle karşılandı. 

Yazı: Zeynep Mavnacıoğlu Fotoğraf: Rıdvan Arda 

EĞİTİM
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• Adli Kalem İşleri
• Arapça A1 Seviyesi
• Arapça A2 Seviyesi
• Balkon Bahçeciliği
• Bilgisayar İşletmenliği
(Operatörlüğü)
• Emlak Danışmanlığı
• Excel’de İleri Formüller
• F Klavye 1. Seviye 
(Klavye Teknikleri)
• F Klavye 2. Seviye 
(Bilgisayarda Hızlı 
Klavye Kullanımı)
• Fotoğrafçılık 1. Seviye 
(Fotoğraf Çekimi)
• Hasta Kabul İşlemleri
• Illustrator
• İleri Ofis Programları
• İngilizce A1 Hazırlık 
(Pre-A1/Starter)
• İngilizce A1 Seviyesi (Beginner)
• İngilizce A1-A2 Seviyesi 
Konuşma Kulübü
• İngilizce A1-A2 Seviyesi 
Konuşma Pratiği
• İngilizce A2 Seviyesi 
(Elementary)
• İngilizce B1 Hazırlık (Pre-B1)
• İngilizce B1 Seviyesi 
(Pre-Intermediate)
• Kırkyamaya Giriş
• Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu
• Metin Çözümleme Atölyesi
• Meyve Bahçelerinde Gübreleme
• Ofis Personeli Eğitimi
• Ofis Programları Kullanımı
• Ön Muhasebe
• Özel Gün Grafik Tasarımları
• Photoshop
• Pratik Fotoğraf Çekim 
Teknikleri Atölyesi
• Sağlık Hizmetlerinde 
İletişim Atölyesi
• Temel Bilgisayar Kullanımı
• Temel Excel Kullanımı
• Temel Ücret 
Hesaplamaları Atölyesi
• Toplantı Yönetimi
• Yazarlık Atölyesi

BARBAROS HAYRETTİN 
PAŞA EĞİTİM 
MERKEZİ’NDEKİ EĞİTİMLER

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

ÖĞRENCi YURDU  ÖĞRENCi YURDU  
YÜKSEKÖĞRENiM

AÇTIK 
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	74-77 IBB İHALE 2022 KASIM
	78-81
	82-84

