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eğerli hemşehrilerim, hem 31 Mart hem de 23 Haziran seçimleri öncesinde, üzerinde en çok durduğum konu, İstanbul'umuzun, yaşaması olası deprem riski oldu. Bu konuda çok geride kalındığını,
yapı stoğunun büyük bir deprem riski taşıdığını,
deprem toplanma alanlarının ciddi ölçüde yok
edildiğini; başka amaçlarla kullanıldığını söyledim.
İstanbul’un acil önlemler alması gerektiğini, ancak
güçlü bir iradenin ortaya konmadığını, o nedenle göreve gelince ilk işimizin ‘deprem’ olacağını anlattım.
Bilim, İstanbul'umuzu deprem riski altında gösteriyorsa
biz de onun ışığında hareket etmek zorundayız. İşte bir ciddi
uyarıyı daha 26 Eylül günü 5.8’lik şiddetle sarsılınca aldık.
Allah’a şükrediyorum ki, can kaybımız olmadı. 29'u okul,
4'ü cami olmak üzere 300'ün üzerinde yapı hasar gördü.
Aslında gerçeği itiraf etmeliyim; 5.8 şiddetindeki bir deprem
için bu rakam çok çarpıcıdır.

Ekrem İmamoğlu

Yönetime geldikten sonra, arkadaşlarıma ‘deprem önceliği’
talimatımı hemen ilettim, ne yapılması gerekiyorsa hızla harekete geçilmesini istedim.
Depremle ilgili çok yönlü çalışmalar yapıyoruz. İşte, 5
Kasım’da bir çalıştay düzenliyoruz. Konuyu, kentsel dönüşüm de dahil, her boyutuyla ele alıp yapacaklarımızı belirleyeceğiz.
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Değerli hemşehrilerim,
Kim ne derse desin, kim ne eleştiri yaparsa yapsın, ben
size gerçekleri söyleyeceğim. Evet; söz konusu depremse kafamızı kuma gömemeyiz. Keşke diyebilseydim ki; "Bu kentin
bütün binaları en azından 7 şiddetindeki depreme dayanıklıdır. Toplanma alanları hazırdır. Yolları, alanları yeterlidir."
Üzgünüm ki bütün bu alanlarda hala, ciddi yetersizliğimiz var. Gerekli önlemleri almadık, gerekli çalışmaları
yapamadık. Bakın "yapılmadı" demiyorum, "yapamadık"
diyorum. Çünkü giden canlar bizim olacak, hepimizin yüreği yanacak, mal kaybını da hiç anmıyorum. Bu yaşamsal
bakış nedeniyle sorunu milli boyutta görüyorum, hepimizin
görevi olarak kabul ediyorum. Burada bilimin, bir deprem
yaşandığında can ve mal kaybıyla ilgili tahminlerini sizlerle
paylaşmak istemiyorum; ancak bilimin bize söylediği acilen
önlem almamızdır.

Bilmenizi isterim ki; bu konuda İBB olarak elimizden
gelen çabanın en yükseğini göstereceğiz. 26 Eylül’deki son
uyarı üzerine, ilgili bütün İBB kurumlarını gezdim, inceleme ve denetlemelerde bulundum, gereken tüm talimatları
verdim. "Allah en geç tarihte versin", diye dua ettiğim olası
büyük depreme en hazır kurum İBB olacak.
Şunu da sizinle paylaşmalıyım; bu konuda devletin, ayrımsız her kurumuyla birlikte çalışacağız. Devletin her kurumunun da söz konusu İstanbul olduğuna göre, bu sorumluluk ve zorunluluk bilinciyle davranacağına inanıyorum.
Bu düşüncelerimi sizlerle İstanbul Bülteni'mizin bu sayısında da paylaşmış oldum. Dergimizde, arkadaşlarımızın
konuya yönelik değerlendirmelerini de okuyabileceksiniz.
Ayrıca, başlatacağımız süt kampanyasından kreş seferberliğimize, tarihi mirasımıza yönelik koruma ve restorasyon çabalarımızdan, tasarruf konusunda yaptıklarımıza kadar birçok
alanda bilgilendirmeleri de göreceksiniz. Keyifle okuyacağınız inancıyla başarılı ve mutlu bir ay diliyorum.
www.ibb.istanbul
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OTOGARDA İBB DÖNEMİ
RESMEN BAŞLADI

BUNDAN 25 YIL
ÖNCE KENTE HIZMET
VERMEYE BAŞLAYAN
BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI’NIN
ÖNCE OTOPARKLARI, SONRA DA
TÜM IŞLETMESI İBB’YE
DEVROLDU. İSTANBUL
OTOGARININ YENI HALINDEN
HEM YOLCULAR HEM DE
ESNAF MEMNUN
KALDI.
İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK

B

undan 25 yıl önce kente
hizmet vermeye
başlayan Büyük İstanbul
Otogarı’nın önce
otoparkları, sonra da tüm işletmesi
İBB’ye devroldu. Uzun yıllardır hem
yolcuların hem de oradaki esnafın
şikayet ettiği olumsuzluklar, zaman
kaybedilmeden bir bir giderilmeye
başlandı. İstanbul otogarının yeni
halinden hem yolcular hem de esnaf
memnun kaldı.
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı
(Büyük İstanbul Otogarı) bundan
25 yıl önce, 1994 yılında büyük bir
törenle açılarak hizmet vermeye
başladığında İstanbul’un nüfusu
8 milyon 622 bin kişiydi. 1987
yılında İstanbul Büyükşehir
Belediye (İBB) Başkanı Bedrettin
Dalan’ın inşaatına başladığı otogarı
1994 yılında İBB Başkanı olan
Recep Tayyip Erdoğan hizmete açtı.
Uluslararası Anadolu ve Trakya

Otobüsçüler Derneği, 5 Mayıs
1994 günü İBB ile anlaşmaya
imza atarak otogarın işletmesini
devraldı. Otogarın işletmesi
25 yıllığına “yap-işlet-devret”
modeliyle Uluslararası Anadolu ve
Trakya Otobüsçüler Derneği’nin
olmuştu.

Ne yolcuyu ne de esnafı
önemsediler
O yıllarda İstanbulluların

şehirlerarası ulaşım konusundaki
ihtiyacına cevap verebilen otogar,
geçen süre içerisinde gerekli
iyileştirmelerin ve düzenlemelerin
yapılmamasından dolayı yetersiz
kalmaya başladı. İstanbul’un
değişik bölgelerinde “cep
otogarları” açılarak 15 Temmuz
Demokrasi Otogarı'nın yükü
hafifletilmeye çalışıldı.
Zamanla ne vatandaşın ne de
esnafın uyarı-isteklerini dikkate
almayan otogar yönetimi ile İBB
arasında da sorunlar oluşmaya
başladı. İBB’nin, yönetime zaman
zaman yaptığı uyarılar da dikkate
alınmadı. Otobüslerin otogara
giriş-çıkış ücretleri keyfi olarak
belirlenme, vatandaşın yolcu
bırakmak için kısa süreliğine
girdiği otogardan “otoparklanma”
adı altında yüksek ücret alınma
yoluna gidildi.

İmamoğlu: “İstanbulluyu oraya
nasıl göndereyim?”
Büyük İstanbul Otogarı 1994
yılında hizmete açıldığında
gazeteler buranın, “Avrupa’nın
en büyüğü” olarak duyurmuştu.
Kullanım alanı 290 bin metrekare
olan 5 katlı devasa yapıdaki otogar

her geçen yıl kendi kaderine
terkedilerek bakımsız bırakıldı.
otogarın alt katları, alkoliklerin,
madde bağımlıların, cinayetlerin
ve intiharların yaşandığı bir dünya
olarak anılmaya başlandı. Oradaki
esnaf dahi, belli bir saatten sonra
otogarın alt katlarına inmeye
korkar hale geldi. Öyle ki, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu 18 Temmuz’da
otogarı ziyaret ettiğinde, “Böyle bir
yere çocuğum girmez, eşim girmez.
İstanbullunun çoluğunu çocuğunu
ben nasıl buraya göndereceğim?”
deme ihtiyacı duydu.

Otogarda İBB dönemi
nasıl başladı?
Nihayetinde, yıllardır tartışma
konusu olan Bayrampaşa’daki
Büyük İstanbul Otogarı’nı 25 yıldır
işleten Uluslararası Anadolu ve
Trakya Otobüsçüler Derneği’nin
sözleşmesi 5 Mayıs 2019 günü
doldu. İBB Meclisi’nin Temmuz
ayı oturumunda, “Otogarın, yenisi
yapılıncaya kadar 5 yıllığına İBB
iştiraki İSPARK’a devredilmesi”
teklif edildi. Ancak teklifin,
sadece otoparkının 5 yıllığına
İSPARK’a devredilmesi onaylandı.

Kararla birlikte, otogar bünyesinde
bulunan otopark işletmesinden
elde edilecek gelirin yüzde 25'inin
İBB'ye ödeneceği, otoparkın ilk
1 saatinin de ücretsiz olacağı
belirtildi.

Otogarı taşıyacağız
İBB Meclisi’nin aldığı karar
sonrasında Başkan İmamoğlu’na
sürecin nasıl işleyeceği soruldu.
İmamoğlu da şu yanıtı verdi:
“Daha önceki idarenin de
planladığı bizim de katıldığımız
gibi otogarın taşınması gündemde.
Bu süreci hızlandıracağız. Bu alan
otogar olmaktan çıkmış durumda,
çevresini etkiler biçimde metruk
duruma düştü. Hızlıca temizlenip
düzeltilmesi gerek. Teknoloji
merkezine dönüştürme projemizi
de meclisimizde ve idaremizde
tartışacağız.”

İSPARK otoparkları devraldı
İBB Meclisi’nin 11 Temmuz’da
aldığı kararın ardından,
8 Ağustos’ta Bayrampaşa
Kaymakamı Osman Aslan Canbaba,
otogarın park alanlarının tahliye
kararını Avrasya Terminal
İşletmeleri A.Ş. ile Uluslararası
www.ibb.istanbul
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Başkan İmamoğlu:
“İstanbullular sevgi ve
paylaşım istiyor”

Anadolu ve Trakya Otobüsçüler
Derneği yetkililerine iletti.
Tahliye kararı ile birlikte, devir
işlemleri hemen başladı. İBB
Genel Sekreteri Yavuz Erkut’un
yönetiminde İSPARK, İSTAÇ,
İSTGÜVEN, Zabıta ve temizlik
görevlileri otogar girişlindeki
Avrasya Terminal İşletmelerine ait
mobo kabinlerini sökerek yerine
İSPARK’ın kabinleri yerleştirdi
ve zaman kaybetmeden temizlik
çalışmalarına başlandı.

İ

İBB’den otogar yönetimine
ihtarname
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.
ile Uluslararası Anadolu ve Trakya
Otobüsçüler Derneği’nin İBB ile
yapmış oldukları 25 yıllık otogar
işletme sözleşmesi 5 Mayıs’ta
bitmişti. İlgili yönetim devir
işlemini gerçekleştirmeyince
İBB, 23 Ağustos’ta yani otogar
otoparklarının devralındığı 8
Ağustos’tan 15 gün sonra eski
yönetime ihtarname gönderdi. İBB
Emlak Yönetimi Daire Başkanı
İrşadi Akbaş imzalı ihtarnamede
şu ifadelere yer verildi:
“Sözleşmenin 05.05.2019
tarihinde sona ermesi nedeniyle
Büyük İstanbul Otogarı'nın
işletmeciliğinden doğan
haklarımız saklı kalmak kaydıyla
tarafınızca yapılan otogar
işletmeciliğinin 3 gün içinde

sonlandırılarak belediyemize
teslim etmeniz gerekmekte olup
aksi takdirde 2886 sayılı kanunun
75. maddesine göre mülki idare
amirliğince tahliye edileceğiniz
ve doğacak her türlü zarardan
tarafınızın sorumlu olacağı
hususunu ihtaren tebliğ ederim.”

Yolcuların ve esnafın sorunlarına
hızlı ve kalıcı çözüm üretmesi
adına otogara açılan Beyaz
Masa’yı gezdi ve bir dönem
esnafın bile belli saatlerden sonra
inmeye korktuğu yerleşkenin
alt katlarında incelemelerde
bulundu.

Yeni bir dönem başladı

Buranın sahibi İBB’dir

İBB-15 Temmuz Demokrasi
Otogarı’nın önce otoparklarını
daha sonra işletmesini devraldı.
Böylece 5 Mayıs 1994’te başlayan
25 yıllık dönem, 9 Eylül’de son
buldu. Bayrampaşa Kaymakamlığı
nezaretinde gerçekleştirilen devir
işlemiyle, kompleks içerisinde
bulunan jeneratörden su deposuna,
idari ofislerler yönetim merkezine,
arşiv alanlarından otobüs girişçıkış gişelerine kadar tüm
birimlerinin yönetim hakkı İBB’ye
geçti. Devir işleminin hemen
ardından İBB, üç vardiya çalışacak
‘Merkezi Ödeme Sistemi’ni kurarak
otobüslerin giriş-çıkışlarından
ücret tahsil etmeye başladı.

Burada yaptığı açıklamada
Otogarın tümüyle İBB’nin
yönetimine geçtiğine dikkat çeken
İmamoğlu, “Otobüs işletmeleri
bulunan ticarethaneler, benzin
istasyonu ve benzeri işletmelerin
tümü, İBB’ye ait. Burada tapu diye
bir şey yoktur. Mal sahibi İBB’dir,
başkası değildir” dedi.
İmamoğlu, otogarın yeni yerini
belirlerken mevcut işletmecilerin
fikirlerini alarak hareket
edeceklerinin altını çizdi ve
ekledi:
“Buraların da yapımını
üstleneceğiz. Bu yapımı, ihaleyle
de ‘yap-işlet-devret’ yöntemiyle
de yapabiliriz. Kendimiz yapıp,
işletebiliriz de. Bu süreci tek
başımıza analiz etmeyeceğiz. Bu
yeni otogarın yapım süreciyle
beraber, bilime ve eğitime dönük
bir merkez olması konusunda bir
ön düşüncemiz var.”

İmamoğlu 3 gün sonra
otagarı ziyaret etti
Ekrem İmamoğlu, İBB’nin otogarı
tümüyle devralmasından 3
gün sonra otogarı ziyaret etti.
8/
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İBB Şehir Tiyatroları,
tüm İstanbul’u tiyatro ile
buluşturacak

İ

BB Şehir Tiyatroları’nın repertuvarı ve yeni sezon
çalışmaları, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde
tanıtıldı. İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı,
“Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun da ifade ettiği gibi
kültür ve sanat herkes için ve her yerde olacak, tüm
İstanbullular tiyatro ile buluşacak” dedi.
Hülya Muratlı, oyunları yeni bir anlayış, yeni bir vizyonla sahneleyeceklerini vurgulayarak, üretkenlik
içinde Dârülbedâyi’nin aslına rücu etmesini sağlayacak kaliteyi yakalamayı amaçladıklarını söyledi.
İBB Şehir Tiyatroları’nın Ekim ayında 2’si yeni, 26 oyunla seyirci karşısına çıkmaya hazır olduğunu belirten Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur da oyunlar hakkında
bilgi verdi. Uygur, bu sezon yeni olarak Ay, Carmela;
Biraz Gelir Misin? Mine, Gece Kulübü, Yaygara 70, Deli
İbrahim, Tatar Ramazan, Bir Ziyaret, Ramses II, Çın Sabahta, İki Efendinin Uşağı ve yeni çocuk oyunları Peri
Kızı Müzikali, Rüya, Yaşayan Sayfalar isimli oyunların
sahneleneceğinin müjdesini de verdi.
İBB Şehir Tiyatroları’nda Ekim ayında sahnelenecek
oyunlar şöyle:
İki Efendinin Uşağı, Ay Carmela, Vahşi Batı,
Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Amanvermez Avni, Söz
Veriyorum, Macbeth, Bizim Aile, Şahane Züğürtler,
Saadet Hanım, Tatlı Kaçık, On İki Öfkeli Adam, Kahvede Şenlik Var, Hayal-i Temsil, Uzlaşma, Ocak'ta
Bahar, Can Yeleği, Ben Çağırmadım, Hisse-i Şayia,
Matruşka, Geç Kalanlar, Komik-i Şehir Naşit Bey,
Hastalık Hastası, Nora Bir Bebek Evi, Felatun Bey Rakım Efendi, Son.

BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Avrupa Hareketlilik
Haftası’ kapsamında düzenlenen, ‘Otomobilsiz
Kent Günü Birlikte Yürüyelim’ etkinliğine katıldı.
22 Eylül’de Bağdat Caddesi’nde gerçekleştirilen
yürüyüşe, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian
B e r g e r , A B U l a ş t ı r m a K ab i n e B a ş k a n ı M at ej
Zakonjsek ile binlerce İstanbullu katıldı.
2002 yılından itibaren 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın önemli kentlerinde temiz ve sağlıklı bir
çevre için yerel yönetimlerin kalıcı tedbirler almasının teşvik edilmesi amacıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri renkli görüntülere sahne
oldu. AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, AB Ulaştırma Kabine Başkanı Matej Zakonjsek
ile binlerce İstanbullu ile birlikte yürüyen Başkan
İmamoğlu bir gazetecinin, “Yürüyüş sırasında gençlerle neler konuştunuz, sizden talepleri ne oldu?”
şeklindeki sorusuna, “Her şeyden önce sevgi istiyorlar. Paylaşım istiyorlar. Yöneten, yönetilen diye değil,
şehrin bir hemşehrisi arkadaşı… Aslında bu bir nevi
anlayışın da değişimine işaret. Dokunmak istiyor yöneticilere, aradaki mesafenin kalkmasını istiyorlar.
Açıkçası ben de bundan beslenen birisiyim. Ben de
bundan mutluyum. İstanbul’un ihtiyaçlarını da fısıldıyorlar, konuşuyoruz. Bence paylaşmak, dokunabilmek, sevgi ve saygı” yanıtını verdi.
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stanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
31 Mart ve 23 Haziran seçimleri
öncesi meydanlarda israfla
sonuna kadar mücadele edip,
tasarrufu ise seferberlik anlayışıyla
teşvik edeceğini her fırsatta dile
getirdi. Kimileri için bu sözler
meydanlarda edilmiş, seçim geçince
unutulacak siyasetçi söylemlerinden
farksızdı. İmamoğlu, seçimi
kazandığı 31 Mart sonrası, görev
yaptığı 18 gün boyunca da,
İstanbullunun daha büyük bir
desteği sonucu 27 Haziran günü
ikinci kez makamına oturunca da
israfı önleme, tasarrufu özendirme
politikasının arkasında durdu.
Meydanlarda, araç israfına
değinmiş ve ihtiyaç fazlası
olanları Yenikapı Meydanı’nda
sergileyeceğini açıklamıştı.
İmamoğlu için ‘sergileme’ artık
bir seçim vaadi haline gelmişti.
İstanbullular da bu büyük fotoğrafı
görmek için sabırsız bir bekleyiş
içindeydi. İşte bu bekleyiş 8 Eylül
günü sonlandı. Aylarca süren,
‘araç israfı’ tartışması büyük bir
fotoğrafa dönüşerek Türkiye’nin
önüne kondu.
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İsrafın büyük fotoğrafı
İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut,
çeşitli tip ve markadaki 730
binek aracın dizildiği sahanın
önüne çıkarak, İstanbul halkını
bilgilendirdi.
Lüks marka araçların da
sergilendiği bu bilgilendirme,
israfın boyutunun büyüklüğünü
bütün çıplaklığı ile ortaya koydu.
Bu tablo, israf konusundaki
yankıyı daha da alevlendirdi.
İstanbul halkı, israfın ulaştığı
boyutu yadırgar ve hayretle
karşılarken, bu sergilemenin
altında bir siyasi gerekçe arayanlar
ise tasarruf edilecek yıllık 50
milyon lirayı ‘hiçbir şeymiş’ gibi
görmeyi sürdürdü.
Biz de pek çok kez İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun, Yenikapı’da
da Genel Sekreter Yavuz Erkut’un
yaptığı açıklamalar ve son veriler
ışığında konuyu, madde madde
bir de ‘İstanbul Bülteni’nden’,
16 milyonun bilgisine sunmak
istedik.

Seçim öncesi iade edilen
514 araç
Yukarıda işaret edildiği gibi, 8

Eylül günü Yenikapı’da, 730 binek
aracı toplandı. Bunların kimi lüks,
kimi ihtiyaç fazlası olduğu için,
hemen ertesi gününden başlanarak
kiralandıkları şirketlere iade
edildi.
Bu rakama bir ilave daha yapmak
gerekiyor. Çünkü, İBB eski
yönetiminin, 31 Mart ile 23
Haziran seçimleri arasında, tam
514 aracı iade ettiği belirlendi.
Böylece yaklaşık 1.250 araç
sistemden çıkarılarak, yılda 50
milyon lira daha az araç kirası
ödem şansı yakalandı. Bunun
anlamı, 5 yıllık dönemde 250
milyon liranın İstanbulluya
yararlı hizmetlerde kullanılması
demektir. Örneğin, en az 125
kreşin bitirilerek 8 ile 10 bin arası
çocuğa kaliteli bir eğitim fırsatı
yaratmaktır.
Bu israfın önlenmesi ile
sağlanan tasarrufun önemini
anlamayan bazıları için,
Yenikapı’da toplanarak devre dışı
bırakılan araçlar sadece renk ve
modelleriyle vardı. Gerekçeleri
ise, “Bunlar makam değil, hizmet
aracı” şeklindeki polemikleri oldu.
Makam aracından, sadece siyah

lüks araçları anlayanlar, hizmet
aracını sadece, “Keyfe keder
birilerini sabah evden alıp, akşam
eve bırakmakla görevli” saymış
olabilirler. Oysa bütün Türkiye bilir
ki, bu amaçla kullanılan her araç,
‘makam aracı’ kabul edilir.

Yeni̇ araç kiralanmayacak
tasarruf yükselecek

Oysa, İSKİ’nin 2017 yılında yaptığı
araç ihalesi, 2019 Ağustos’unda
bitti. İSKİ eski yönetiminin,
“İhale süresi 2 yıl daha uzatılsın”
önerisine karşılık, Ekrem
İmamoğlu başkanlığındaki yeni
yönetim, süreyi 5 ay uzatmakla
yetindi. Yani yeni bir araç alımı
söz konusu edilmediği gibi,
süresi beş ay uzatılan araçlar da
2017’den beri kullanılanlardı.
Bu noktada şu bilgiyi de aktarmak
gerekir; 2019 yılı sonunda yeni
ihaleye çıkıldığında, 990 değil,
750 adet araç kiralanacak. Yani o
ihaleden de 240 araçlık tasarruf
sağlanacak. Böylece, 2020
yılında toplamda 1.500 araçlık
israfın önüne geçilmiş olunacak.
Bunun maddi karşılığı ise 5 yıllık
dönemde, sadece araç israfından
sağlanacak tasarrufun 250
milyon liradan 300 milyon liraya
çıkmasıdır. Bu 300 milyon liralık
tasarrufu önemsemeyenlerin bir
iddiası da, “Hizmetin aksadığı”
yönündeydi.

Çok dillendirilen bir iddia da ‘730
araç iade edilmesine karşın, neden
İSKİ’ye 990 araç alımı konusunda
ihaleye çıkıldı’ oldu.

İade edilen araçlar nedeniyle,
İBB’nin İstanbullulara verdiği

Siyah lüks araçlar
“Peki ya, siyah lüks arabalar ne
oldu” sorusu da akla gelebilir.
İBB Başkanı İmamoğlu, seçim
meydanlarında bu araçlar
üzerinde israf vurgusu yaptıkça,
İBB eski yönetimi 514 aracın
arasına böylesi lüks 100 tanesini
ekleyerek bu söylemden
etkilenmiş olabilir. Öte yandan,
bu pahalı siyah Alman araçları
arasında minübüslerin olduğu
da tespit edildi. O nedenle 100
siyah Alman aracı Yenikapı’daki
fotoğrafta yer almadı; ama önemli
bir tasarruf kalemini yarattı.

Makam aracında yeni politika

hiçbir hizmette aksama olmadı.
Ancak, yapılan araştırmalar
ilginç bir durumu daha ortaya
çıkardı. Bunu da 16 Milyon
İstanbullunun bilgisine şöyle
sunmalı:
2-20 Haziran tarihleri arasında,
yani 23 Haziran seçimlerinden
öncesine kadar, 1.700 araç
‘takip sistemine’ kapatılmış.
Tam 20 gün boyunca bu 1.700
‘belediye hizmet aracı’ İstanbul’da
turlamış durmuş; ama bir türlü
yeri belirlenememiş! Tabi bu
durumda da, “Bu araçları kimler
veya hangi İstanbullunun hizmeti
için kullandı” sorusunu akla
getirebiliyor.
Bu sorunun yanıtını İstanbullular
değerlendirecektir; ancak İBB
yönetiminin araç kullanmadaki şu
yeni kararını da kayda geçirmeli:
O karara göre, İBB’de bundan
sonra etkin bir araç havuz sistemi
kurulacak. Bu sistemle, mesaiye
geliş ve mesai çıkışında tek bir
aracı, en az 3-4 kişi tarafından
kullanılabilecek, geri kalan
zaman diliminde de ise aynı
araç diğer alanlarda hizmet
verebilecek.
www.ibb.istanbul
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‘YUVAMIZ İSTANBUL’ İLE

ÇOCUKLAR EŞİT OLACAK
ÇALIŞMALARINDA KADIN VE ÇOCUKLARI ÖNCELEYEN İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, SÖZ
VERDIĞI “150 YENI KREŞ” VAADINI GERÇEKLEŞTIRIYOR. İLK ETAPTA 11 ILÇEDE KREŞ TEMELI
ATAN İMAMOĞLU, “İSTANBUL’UN BÜTÜN ÇOCUKLARI EŞIT OLACAK” DEDI. OSMAN KARABACAK

N

üfusu 20 milyona
yaklaşan İstanbul, 1,5
milyona yakın okul
öncesi çocuğuyla da ayrı
bir metropol büyüklüğünde. MEB
verilerine göre, Bu çocukların 0-3
yaş arası olanların kreş ya da
anaokulu eğitimi alma oranı yüzde
15’i geçmiyor. 3-5 yaş arasında ise
hala yüzde 75’e yakın kısmı
eğitimden uzakta. Seçim sürecinde

hizmet bekleyen bu alanı öncelikli
gören İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
her fırsatta, "işe kadın ve çocukla
başlayacağız" mesajını verdi.
Çocukların geleceğini garanti altına
alacak, annelerinin ise sosyal hayata
ve üretime daha çok katılmasını
sağlayacak proje, ülkemizin
ekonomik ve sosyal gelişmişliği ile
sürdürülebilir kalkınması için de
büyük önem taşıyor.

Eğitim suç oranını düşürüyor
0-6 yaş dönemine ve ailelerine
yapılan yönelik hizmetlerden çok
önemli kazanımlar elde edildiğine
dair bilimsel çalışmalar da mevcut.
Nobel ödüllü ekonomist Dr. James
Heckman’ın yaptığı araştırma,
bebek eğitiminin uzun vadede sağlık
harcamalarında düşüşe, okullaşma
oranında ve sürelerinde artışa,
suç oranlarının düşmesine yol

açtığını ortaya koyuyor. Heckman,
“Hem sevginin hem de ekonominin
kazandığı tek yatırım alanı
hamilelikten üç yaşa kadar olan
dönemdir” tespitinde bulunuyor.

11 ilçede temel atıldı
“Yuvamız İstanbul” sloganıyla
hayata geçirilecek kreşler
için Ekrem İmamoğlu talimat
verdi ve 11 ilçede çalışmalar
eş zamanlı olarak başlatıldı.
Projenin ilk etabında; Pendik,
Kartal, Sultanbeyli, Sancaktepe,
Sultangazi, Küçükçekmece, Avcılar,
Esenyurt, Arnavutköy, Silivri ve
Beylikdüzü ilçeleri yer alıyor.
Temeli atılan kreşlerin büyük bir
hızla tamamlanarak, önümüzdeki
eğitim yılında hizmete girmesi
hedefleniyor.

Okul öncesi eğtimde bir devrim!
“150 Yeni Kreş” projesini, en
çok ihtiyaç duyulan semtlerde
başlattıklarını belirten İBB
Başkanı İmamoğlu, çocukları
oturdukları semte yakın eğitim
yuvalarıyla buluşturarak hayata
hazırlayacaklarını söyledi.
İmamoğlu, 3 bin kadına doğrudan
istihdam imkanı sunacak
çalışmanın, ayın zamanda
annelerin bakım yükünü
hafifletilerek gündelik hayatlarını
kolaylaştıracağını ifade etti.
Çok önemli olan okul öncesi eğitim
alanını ihmal edildiğinin ve sadece
200 bin civarında çocuğun okul
öncesi eğitim alabildiğinin altını
çizen İBB Başkanı, “Aslında 21.
yüzyılda bir milyonun üzerinde
çocuğumuzu, maalesef, hayata

hazırlayamıyoruz. Bu nedenle İBB
olarak çocuklarımıza okul öncesi
eğitim verme konusunda büyük bir
devrimi başlattık” dedi.
İBB’nin kreş işletmesi konusunda
kanundan doğan bir yetki sorunu
olursa MEB ve Valilik ile işbirliği
yapmaya hazır olduklarını
vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:
“İstanbul’un bütün çocukları
eşit olacak. İlk etapta 150
mahallemizde, sonra her
mahallede kreş açacağız. Teknoloji
çağında yavrularımızı geleceğe
hazırlamak için okul öncesi eğitim
çok önemli. Elimizden gelenin
en iyisini yaparak yavrularımızı
hayata hazırlayacağız.
Mutlu çocuklarımızın ve
mutlu annelerimizin sayısını
arttıracağız.”

Akademik destekli̇
bilimsel eğitim
150 yeni kreşle,15 bin
çocuğungüvenli ortamda eğitim
alması sağlanacak. Çocuklara,
İngilizce ve Türk İşaret Dilinin de
öğretileceği kreşler en az 80, en
çok 160 öğrenci kapasiteli olacak.
Çok dilli hizmet verecek Yuvamız
İstanbul’da uzman eğitimciler
tarafından İBB güvencesiyle nitelikli
bir okul öncesi eğitimi verilecek.
Kreşlerde eğitim programı 0-3
ve 3-6 yaş olmak üzere iki temel
bölüme ayrılacak. 0-3 yaş çocuklar
ile ailelerine ev ziyaretleri ile kreş
oyun grupları hizmeti sunulacak. 3-6
yaşa ise düzenli, tüm gün bakım ve
eğitimin yanı sıra aileleri için toplum
destekli programlar yer alacak.
İzleme değerlendirme
yöntemiyle verilen eğitim sürekli
güncellenecek. Çocukların bilişsel,
sosyal, duygusal, dil ve fiziksel
gelişimlerinin düzenli takibini
yapılacak. Çocuklar ve aileleri
için Boğaziçi Üniversitesi Temel
Eğitim ve Psikoloji bölümleri ile
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)
ve Bernard Van Leer Vakfı da
akademik, içerik, teknik alanda
destekler verecek.
12 /
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ÖNCE ÇOCUKLARA SÜT
SAĞLIKLI NESILLERIN ANCAK SAĞLIKLI GIDAYA ERIŞIMLE YETIŞEBILECEĞINE INANAN İSTANBUL
BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI, TÜM ÇOCUKLARIN EN TEMEL GIDA MADDESI OLAN SÜTE
ULAŞABILMELERI IÇIN HALK SÜT PROJESINI HAYATA GEÇIRIYOR. 16 EKIM’DE BAŞLAYACAK
PROJEYLE ILK ETAPTA, İSTANBUL GENELINDE SOSYAL DESTEK HIZMETI ALAN AILELERIN
3-6 YAŞ ARALIĞINDAKI ÇOCUKLARINA 750 BIN LITRE SÜT DAĞITILACAK.
AYŞE KAHVECİ

H

ızla yaşlanan dünyada,
çocuk ve genç nüfusu
büyük önem taşıyor.
Hiç şüphesiz, nüfusun
sayısı kadar, yeni nesillerin sağlıklı
ve zinde yetişmeleri de büyük önem
arz ediyor. 82 milyonluk
Türkiye’nin yaklaşık 24 milyonu
0-18 yaş arası çocuk. Bunların 4
milyondan fazlası İstanbul’da
yaşıyor. Özellikle büyüme çağı (6 10 yaş) ve ergenlik döneminde (10 18 yaş) gelişimin sağlıklı bir
şekilde tamamlanması için yeterli
vitamin ve minerallerin düzenli
olarak alınması gerekli. Bu ihtiyacı
karşılayan en temel gıda
maddelerinden biri de şüphesiz süt.

kişi başı içme sütü tüketimi 100
litrenin üzerinde. Türkiye’de ise,
27 litre seviyesinde kalıyor.
Türkiye’de süt tüketimindeki
düşüşü gelecek için kaygı verici
bulan İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
da, sağlıklı bir gelecek için
sağlıklı süt tüketiminin acilen
artırılması yönündeki çağrılara
kayıtsız kalmadı. Sağlıklı nesiller
yetiştirmenin sadece bir sağlık
sorunu değil aynı zamanda mili bir
sorun olduğu bilinciyle İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal
destek paketlerine İstanbul Halk
Süt eklendi.

Çocuklar sağlıklı süte kavuşuyor
Günde iki bardak süt
Uzmanlar, kemiklerin yapı taşı
olan kalsiyum açısından en zengin
ve vücutta kullanılabilirliği en
yüksek besin olan sütün her gün
düzenli olarak tüketilmesini
öneriyor. Büyüme çağındaki her
çocuğun günde 2 bardak süt içmesi
gerekiyor. Ancak gelir durumu
yeterli olmayan pek çok aile
çocuklarının günlük süt ihtiyacını
karşılayamıyor.

Süt tüketimi Avrupa’nın
dörtte biri
Türkiye, süt üretici ülkeler
arasında dünyada sekizinci,
Avrupa’da üçüncü sırada. Ancak
kişi başı süt tüketiminde dünya
ve Avrupa ortalamalarının bir
hayli gerisinde. Euromonitor
2018 verilerine göre, Türkiye’de
Avrupa’nın dörtte biri kadar süt
tüketiliyor. İrlanda, Finlandiya
ve İngiltere gibi ülkelerde yıllık
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İmamoğlu’nun seçim süresince
İstanbul seçmenine verdiği en
önemli sözlerden biri de süt
dağıtımıydı. Şimdi bu söz 16 Ekim
Dünya Gıda Günü’nde hayata
geçiyor.
Proje şöyle işleyecek:
İlk etapta, İstanbul genelinde
750 bin litre süt dağıtılacak.
Sosyal destek hizmeti alan
ailelerin 3-6 yaş aralığındaki
tüm çocukları yararlanacak.
Çocuk başına haftada iki litre
süt verilecek.
Bir litrelik UHT paket sütler
ailelerdeki çocuk sayısına göre
aylık ya da 15 günlük teslim
edilecek.
Dağıtımlar İstanbul Büyükşehir
Belediyesi olanaklarıyla
gerçekleştirilecek.
Uygulama sırasında ihtiyaç
sahibi yeni aileler de sisteme
dâhil edilerek süt dağıtımı
yaygınlaştırılacak.

Tarıma ve kooperatifleşmeye
destek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
bu proje için tecrübesi ve
güvenirliliğiyle bilinen Tire Süt
Kooperatifi ile sözleşme imzaladı.
Süt dağıtımında on bir yıldır
başarılı çalışmalara imza atan
Kooperatif, Tarım Bakanlığı’ndan
“Güvenilir Gıda Ödülü” alan tek
kooperatif oldu. Ayrıca Birleşmiş
Milletler tarafından da “En İyi
Kırsal Kalkınma Modeli” seçilerek
dünyada örnek gösterildi.
İstanbul Halk Süt Projesi, bir
yandan İstanbullu çocukları
sağlıklı süte kavuşturacak, diğer
yandan küçük aile işletmelerine,
süt sanayine, tarıma ve
kooperatifleşmeye de önemli katkı
yapacak.

İlk etapta, İstanbul
genelinde sosyal destek
hizmeti alan ailelerin 3-6
yaş aralığındaki
çocuklarına 750 bin litre
süt dağıtılacak. Sütler, Tire
Süt Kooperatifi’nden
alınacak.
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eğitimde, her çocuk kendisi için
özel olarak hazırlanmış program
çerçevesinde haftada iki saat
uzman öğretmen tarafından
ders alıyor. İki yıl süren bireysel
eğitimler kapsamında, çocukların
altı aylık periyotlarda uzman
psikolog tarafından gelişim
süreçleri takip ediliyor. Çocuklara
gelişim seviyesine uygun yeni
programlar düzenleniyor.
Bunun yanı sıra, 3-6 yaş arasındaki
çocuklar, bireysel eğitimlere
ilave olarak haftada 4 saat grup
eğitimlerine de katılıyorlar.

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLAR
İÇİN EĞİTİM MERKEZİ
SOSYAL BELEDIYECILIK ALANINDA ÖNCÜ OLMAYI HEDEFLEYEN İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR
BELEDIYESI, TÜRKIYE'DE IŞITME ENGELLI ÇOCUKLAR IÇIN MERKEZ AÇAN ILK BELEDIYE
UNVANINI KAZANDI. BAĞCILAR İŞITME ENGELLILER MERKEZI'NIN ARDINDAN,
AYNI ÖZELLIKTE IKINCI MERKEZ ISE SANCAKTEPE'DE AÇILDI.
ZEYNEP MAVNACIOĞLU

TAŞKIN MİŞE

İ

stanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin, sosyal
belediyecilik anlayışıyla hayata
geçirdiği Bağcılar İşitme
Engelliler ve Rehabilitasyon
Merkezi'nde eğitimler Haziran
2018'den bu yana devam ediyor.
Öğrenci sayısı 77 olan Bağcılar
Merkezi'ne konuk olduk.
Uluslararası standartlarda
eğitim verilen merkezde, 0-6
yaş arasındaki işitme engelli
çocuklara yönelik dersler veriliyor.
Türkiye'de yerel yönetimler
tarafından, çocuklar için açılan
ilk işitme engelliler merkezi olan
Bağcılardaki merkezde, işitme
engeli tanısı konulmuş çocukların
özgüvenli bireyler olarak topluma
kazandırılması amaçlanıyor.
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Merkezdeki eğitimler; uzman
psikolog gözetiminde, işitme
engeliler öğretmenleri, özel
eğitim öğretmenleri ve okul
öncesi öğretmenleri tarafından
veriliyor. Çocukların işitme engel
düzeyi bir komisyon tarafından
değerlendirilerek belirleniyor.
Ardından, gelişim ve dil testleri
yapılan çocuğun, düzeyine uygun
program oluşturuluyor.

Eğitimde İlk Şart İşitme Cihazı
Bağcılar İşitme Engelliler ve
Rehabilitasyon Merkezinde
verilen eğitimle çocukların,
duyma yetileri henüz körelmeden,
sesleri ayırt edebilen, dinleyebilen,
dinlediği sesleri anlamlandırabilen
ve akranları ile eş düzeyde

konuşabilen bireyler haline
getirilmesi amaçlanıyor.
Merkezde görev alan işitme
engelliler öğretmeni Simge Ceren
Atmaca, verilen eğitimin işaret dili
eğitimi olmadığının altını çizerek,
tamamen konuşmaya yönelik bir
program uyguladıklarını söyledi.
Merkezde eğitim alabilmenin ilk ve
en önemli şartının, çocuğun işitme
cihazı kullanması olduğunu belirten
Atmaca, 77 çocuk için kişiye özel
eğitim programları düzenlediklerini
sözlerine ekledi.

Her Öğrenciye Özel Eğitim
Programı
Merkezdeki dersler, bireysel ve
grup eğitimleri olmak üzere iki
farklı nitelikte veriliyor. Bireysel

Grup Dersleri ile Uygulamalı
Öğrenme
İşitme engelli öğretmenleri
ve okul öncesi öğretmenleri
tarafından oluşturulan programlar
çerçevesinde, işitme engeli
olan çocuklar akranlarıyla aynı
seviyeye gelerek, direkt ilkokula
başlayabilecek donanıma ve
özgüvene sahip oluyorlar.
Grup derslerinde, çocukları sosyal
hayata adapte edecek eğitimler
üzerinde duruluyor. Bu kapsamda
aktivite ve geziler de düzenleniyor.
İki yıllık bireysel eğitim sürecini
tamamlamış çocuklar, psikolog
ve öğretmenlerin gerekli görmesi
halinde grup eğitimlerine devam
edebiliyorlar.

Eğitimlerde 0-4 Yaş Arası
Kritik Öneme Sahip
İşitme engelli bireylerde "sinirsel
budama" adı verilen bir durumun
ortaya çıkmasıyla, zaman içinde
duyma sinirleri yok oluyor. Konuyla
ilgili görüşüne başvurduğumuz,
İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürü
Doktor Gülişah Molla, işitme engeli
olan çocuklarda 0-4 yaş arasının
kritik öneme sahip olduğunu
belirtti. Dört yaşından sonra, hiç
cihaz kullanmayan çocukların
duyma merkezlerinin köreldiğini
belirten Molla, bu yaş aralığında
alınan işitme engeli eğitimlerinin
önemine vurgu yaptı.

Ailelere Eğitim
Bağcılar İşitme ve Rehabilitasyon
Merkezi'nde eğitim alan çocuklar,
ders aralarında gözetmen
öğretmen eşliğinde spor yaparak
keyifli vakit geçirebiliyorlar.
Gerçekleştirdikleri fiziksel

aktiviteler sayesinde gelişimlerine
olumlu katkı sağlanması da
amaçlanıyor. Öte yandan,
merkezde çocuk oyun parkı ve
veliler için kafetarya da bulunuyor.
Merkeze gelen çocukların
eğitimlerinin verimli sonuç
sağlayabilmesi için ailelerin
desteği de oldukça önem taşıyor.
İşitme engeli bulunan çocukların
ailelerine yönelik psikolojik
seminer ve eğitimler düzenleniyor.

İkincisi Sancaktepe'de
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
çocuk işitme merkezinin
ikincisini de Sancaktepe'de açtı.
Bağcılar İşitme ve Rehabilitasyon
Merkezi ile aynı fonksiyonlarda
olan Sancaktepe Merkezi,
Anadolu Yakası'nda oturanlara
ulaşmayı hedefliyor. Sancaktepe
Merkezi'nde 40 öğrenci eğitim
alıyor. Her iki merkezde de
hizmetler ücretsiz veriliyor.

Ailelere Öneriler
0-2 yaş erken teşhis açısından
çok önemli
0-4 yaş arası işitme eğitimi
açısından kritik dönem
Eğitimlerde aile desteği önemli,
aileler verilen ödevlere katılmalı
İşitme cihaz ve koklear implant
kontrolleri aksatılmamalı
Kulak yapısı hızlı gelişim
gösterdiği için bebeklerde 3 ayda
bir,
2-6 yaş arasında ise 6 ayda
bir cihaz kontrolleri mutlaka
yapılmalı

www.ibb.istanbul

/ 17

/SÖYLEŞİ

/SÖYLEŞİ

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE

SEFERBERLİK
İLAN EDİYORUZ”

Şu anda daire başkanlığımız bu
konuda yeni bir çalışma başlattı.
856 afet toplanma alanı tespit
ettik. Bu alanları kentsel bir
boşluk olarak tanımlamamak
lazım. Oradaki yeme içme,
tuvalet gibi acil ihtiyaçları
karşılayacak yapıların da
afet sonrasında kullanılacak
şekilde hazır tutulması lazım.
Hepimiz çok iyi biliyoruz ki
olası bir deprem sonrasında
koordine edilmesi gereken
bir kaos olacak. Kısa zamanda
sonuç alıp bu prefabrik yapıları
afet toplanma alanlarına
yerleştirmek istiyoruz.

Deprem sonrası afet
çalışmaları için kurulan
AKOM’un bu konuda daha etkili
bir rol üstlenmesi için bir
çalışmanız var mı?

17 AĞUSTOS MARMARA
DEPREMI’NIN 20. YILINDA
YENİDEN DEPREM
KORKUSUNU HİSSEDEN
İSTANBUL, YENI BIR AFETE
NE KADAR HAZIR? RISKLI
KONUT ALANLARININ
DÖNÜŞÜMÜNDE YOL
ALINABILDI Mİ? BU YAKICI
SORULARI, “ATEŞTEN
GÖMLEK GIYDIK. KAMU
OLARAK KENTSEL
DÖNÜŞÜMDE IŞBIRLIĞI
YAPMAK ZORUNDAYIZ”
DIYEN, İBB’NIN YENI DEPREM
VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
DAIRE BAŞKANI TAYFUN
KAHRAMAN ILE KONUŞTUK.
OSMAN KARABACAK
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stanbul’da son 20 yılda deprem
riski hiç azalmadı. Geçtiğimiz
günlerde maalesef yeni bir
deprem yaşadık. Kamu
yapılarını güçlendirdik. Ama esas
güçlendirmemiz gereken
vatandaşların binaları konusunda
hala ciddi sıkıntılarımız var.
İstanbul’un deprem ve kentsel
dönüşüm yarasına çözümler
üretmeye çalışacağız. Hiçbir
uzman, depremin ne zaman nerede
olacağını net olarak bilmiyorum
ama İstanbul bir deprem
yaşayacak. Bizim yapmamız
gereken yarın deprem olacakmış
gibi hazırlıklı olmak. 20 yılda çok
şey kaybettik. Konut alanlarında
bir arpa boyu yol alamadık.
Başkanımız Ekrem İmamoğlu,
seçim sürecinde İstanbullulara söz
verdi. İstanbul’da kentsel dönüşüm
konusunda bir seferberlik ilan
ediyoruz.

İstanbul’da afet toplanma
alanlarının azaldığı, imar
rantına gittiği hep konuşuldu.
İstanbul’da yeterli deprem
toplanma alanı var mı?
Hep konuşulan İstanbul’daki
deprem toplanma alanları,
Marmara depreminin hemen
ardından dönemin hükümetinin
ilan ettiği alanlar. Bugün
baktığımızda o dönem belirlenen
alanlarının sadece yüzde 20’si boş.
Bu alanları İBB ve bakanlıklar
eliyle yapılan imar planlarıyla
yapılaşmaya açmışız. Biz afet
öncesi çalışmaları yapmak
üzere kurgulanmış görünsek
de afet sonrasını da düşünmek
zorundayız. Olası bir depremden
sonra İstanbulluları kaosla baş
başa bırakmamamız gerekiyor.
Kamuyu ve İstanbul’u 1999’daki
gibi yeniden acziyet içinde
bırakamayız.

İBB olarak öncelikle deprem öncesi
alınacak tedbirleri tasarlıyoruz.
Deprem anında nerede olacağımız
belli değil. Evde, işyerinde,
okulda, bir kültürel faaliyette
olabiliriz. O yüzden bizim tüm bu
alanlarda deprem hazırlıklarını
gerçekleştirmemiz lazım. AKOM
ile afet sonrasını organize etmek
konusunda işbirliği içerisindeyiz.

İBB’nin 2002 yılında Japon
JICA kuruluşuna yaptırdığı

“Afet Önleme Azaltma Temel
planı” çalışması güncellendi mi?
JICA çalışması sonrası Daire
Başkanlığımız İstanbul Kentsel
Dönüşüm Master Planı hazırlandı.
Yakın zamanda açıklayacağız.
Bu kırılgan kent dokusunu
düzenlemek zorundayız. Bir
tarafta yıkıp yeniden yapmak gibi
bir yöntem var. Biz şimdiye kadar
hep bunu denedik. Diğer taraftan
güçlendirme gibi bir model de var.
Bu kırılgan yapı stokunu nasıl
sağlıklı yaşam şartlarına uygun
konutlar haline getirebiliriz, bunun
üzerinde çalışıyoruz. İnşallah
çözeceğiz.

Planlanan İstanbul Afet
Önleme ve Eğitim Merkezi’ni
kurmayı düşünüyor musunuz?
Bu merkezi yaparak afetten
korunma eğitimlerini tüm ilkokul,
ortaokul ve liselere genişletmeyi
düşünüyoruz. Esas olan afet
bilincini bu nesle aşılamak. Eğitim
konusunda daire başkanlığımız
bir altlık çalışması hazırladı. Afet
anında öğrenciler, vatandaşlarımız
ne yapmalıdır? Hangi alanlarda
toplanmalıdır? Sükuneti nasıl
sağlamalıyız? Bunlara ilişkin
yol haritaları çizilmiş durumda.
Eğitimlerde bunları anlatacağız.
Afet eğitimi alan çocuklarımız da
ailelerine anlatacak.

FİKİRTEPE, İSTANBUL’DA
DÖNÜŞÜMÜ ÇOK ZORA SOKTU
İBB daha önce kentsel dönüşüm
konusunda imar artışı ve
metrekare küçültülmesi gibi iki
ayrı uygulama yaptı. Fikirtepe
gibi yarım kalan sıkıntılı bir
alan oluştu. Dönüşümde hangi
metodu uygulayacaksınız?
Fikirtepe kentsel dönüşümde
bizim işimizi çok zorlaştıran
bir örnek. Fikirtepe’de verilen
yapılaşma yoğunlukları nedeniyle
İstanbul’da hangi vatandaşa
gitsek, ‘Bize ne vereceksiniz?’ diye
soruyor. Fikirtepe’de kamu, ‘Senin
bir daireni alacağız, yerine iki
daire vereceğiz. Böylece dönüşümü
sağlayacağız’ dedi. Bu anlayış,
şu anda İstanbul’da dönüşümü
imkansız hale getirdi. Çünkü İBB
planı yaptı. Kamu, vatandaş ile
müteahhidi karşı karşıya bıraktı.
Kamu otoritesi olarak vatandaşı
serbest piyasa koşullarında
ezdiremezsiniz. Ekonomimiz
biraz sekteye uğradığında inşaat
firmaları inşaatlardan vazgeçti.
Vatandaşların kira yardımı kesildi.
Şu anda ne konutları yerlerinde,
ne de kira yardımı alabiliyorlar.
Ortada kalmış durumdalar.
Fikirtepe’nin yüzde 60’ı şu anda
mağdur. Vatandaşlar, ‘Benim
şu anda bir dairem var, iki sene
sonra iki dairem olacak’ diye hayal
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kuruyordu. Böyle bir dünya yok.
Sorunuzdaki dönüşüm modellerini
ayrı ayrı uygulayacağınız yerler
olabilir. Örneğin çok düşük
yapılaşma koşullarına sahip bir
yerde altyapı, ulaşım ve sosyal
donatı imkanlarını yaratarak imar
artışı yapabilirsiniz. Fikirtepe
gibi bir mahalleye bu yoğunluğu
verir, onun üzerine daha da yük
bindirerek ‘Sorunu çözdüm’
demek, kaosu daha da arttırıyor.
İstanbul’un dönüşüm şansını da
heba ediyor.

“KİRALIK SOSYAL KONUT
ÜRETECEĞİZ”
İstanbul’un her alanında farklı
projeler gerçekleştirmemiz,
o yörenin özgün koşullarıyla
birlikte dönüşümü tasarlamamız
gerekiyor. Düşük yoğunluktaki
semtlerde elimiz daha rahat
olacak. Stok konut alanları
yaparak vatandaşları bir süreliğine
misafir edeceğiz. Başkanımız
Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri
arasında da var. İstanbul’da
ayrıca kiralık sosyal konutlar
yaratacağız. Kamu sadece
konut satmak zorunda değil.
İstanbul’daki piyasa koşullarını
da dengeleyerek, kira fiyatlarını
vatandaş lehine minimum
seviyelerde tutmak zorundayız.
Ama bazı yerlerde de vatandaşa,
‘Burada acı fatura var. Daireniz
20 /
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100 metrekare ise yeni projede
size ancak 80 metrekare daire
verebiliyoruz’ diyeceğiz.

İstanbul’u şehircilik ve kentsel
estetik açısından nasıl
görüyorsunuz?
İstanbul’da şu anda ufuk
çizgisinde gökdelenler var. Tarihi
Yarımada’nın arka perspektifi bu.
Burası dünyaya korumak üzere söz
verdiğimiz geçmişi 8 bin yıla kadar
dayanan bir alan. İstanbul için bu
reva mı? Her kentte gökdelenler
olabilir ama belirli noktalarda,
belirli prensipler içerisinde.
Altyapıları gerçekleştireceksiniz,
metro yatırımıyla ulaşılabilirliğini
arttıracaksınız. Donatı için geniş
alanlar ayıracaksınız. Ondan sonra
yapabilirsiniz. Hiçbir şehir plancısı
da buna karşı çıkmaz.
Tarihi Yarımada’nın hemen
arkasında silueti bozan binalar çok
konuşuldu. İstanbul’un özellikle bu
bölgelerinde artık büyük binalar
görmeyeceğiz herhalde.

NOKTASAL PLAZALARA
İZİN YOK!
Temennimiz bu yönde.
Başkanımızın politikası da bu
yönde. Bugün Paris’te, Londra’da
ve New York’ta da gökdelenler
var. Ama oralarda bir disiplin var.
Biz de o disiplin yok, noktasal
atışlar yapıyoruz. Böyle yaptığımız

için vatandaşlar, ‘Acaba burada
kimin yararına ya da rantına
bir iş yapıldı’ diye düşünüyor.
Böyle binalarda hiçbir şekilde
kamusal fayda sağlayamazsınız.
Bugünden sonra Başkanımız
Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla
noktasal olarak gökdelen
yapımına izin verilmeyecek.
Tarihi Yarımada’nın silueti artık
bu yapılardan etkilenmeyecek.
Boğaziçi’nin sırtlarında yükselen
yapılar için de acilen projeler
üretmek zorundayız. Öte
yandan, İstanbul’un en kırılgan
alanlarından biri olan Fatih’te
ciddi bir kentsel dönüşüm
seferberliği başlatmamız lazım.
Binaları yenileyeceğiz veya
güçlendireceğiz.

İBB, DÖNÜŞÜMDE KAMU
YARARINA FATURA ÖDEYECEK
Yeni dönemde kentsel dönüşüm
afet öncelikli mi
gerçekleştirilecek? KİPTAŞ
deprem ve kentsel dönüşümde
nasıl bir rol üstelenecek?
KİPTAŞ bugüne kadar dönüşümde
bazı roller üstlenmiş. Bundan
sonra da masada olacak. Birlikte
sosyal konutlar üreterek kentsel
dönüşümü gerçekleştireceğiz.
Konut üretme maliyetlerini
düşüreceğiz. Şirket şu anda
sosyal konut üretmek için
modeller geliştiriyor. Kentsel

“ATEŞTEN GÖMLEK GİYDİK,
İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ”
Bizler farklı siyasi
perspektiflerden yöneticiler
olabiliriz. Ama tek bir amacımız
var; İstanbulluların sağlıklı ve
sağlam konutlarda yaşamasını
sağlamak. Bu konuda Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na sonuna
kadar destek vermeye hazırız.
Fakat bizler bu açıklamanın
yapıldığı toplantıya davet
edilmedik. İstanbul’un
konuşulduğu bir toplantıda
İBB’nin davet edilmemesi
anlaşılabilir bir durum değil.
Orada görüşlerimizin alınması
lazımdı. Umarız bu tavır
değişecek. Biz her toplantımıza
Bakanlığı ısrarla davet
edeceğiz. Çünkü birlikte büyük
bir sorumluluğun altındayız.
Adeta ateşten gömlek giymiş
durumdayız. Bu dönüşümü
ya gerçekleştireceğiz ya
gerçekleştireceğiz. İstanbul için
iş birliği yapmak zorundayız.
20 yıl önce yılda 100 bin
konut yenilemeye başlasaydık,
belki de şimdi İstanbul’da
kentsel dönüşüm sorunundan
bahsetmiyorduk. Bugün
başlasak, birlikte yılda 130 bin
konut yenileyebilsek, İstanbul’da
10 yıl içerisinde riskli konut
kalmaz.

dönüşüm konusunda İBB’nin ana
yüklenicisi KİPTAŞ olacak. İBB
kentsel dönüşümde zarar edebilir,
edecektir de. Vatandaşların
vergileriyle kamu hizmeti
yaparken zarar etmek kadar doğal
bir şey yok. Bu aslında zarar değil,
kamu yararıdır. İBB’nin ödediği
kamu yararı faturasıdır. İBB
bundan sonra sadece vatandaşın
lehine fatura ödeyecek. Kentsel
dönüşümde tam orta noktada
durarak, vatandaş ve müteahhit
arasında uzlaştırıcı bir rol
izleyeceğiz.

İstanbul’un yeni kentsel
dönüşümde estetik vizyonu ne
olacak? Nasıl binalar ve semtler
göreceğiz?

bölgesine gidecekler. Biz aslında
bu kişilerin problemini çözmemiş
olacağız.

İstanbul’da bir de Sit alanı
sorunu var. Boğaziçi İmar
Bölgesi’nde kentsel dönüşüm
nasıl yapılacak?
2960 salıyı Boğaziçi İmar
Kanunu’na tabi ön görünümde yeni
yapılaşma izni yok. Geri görünüm
ve etkilenme bölgelerinde 4
ve 5 kat yapılaşma izni var.
Bu hükümle hareket ederek o
alanlarda dönüşüm yapabiliriz.
Ön görünümde yeni konut
yapılamadığı için konutların
taşınması ya da güçlendirilmesi
gerekiyor.

Binalar her semtin özgünlüğüne
göre değişecek. Gecekondu
bölgelerinde o alanları kaldırıp
gökdelen haline getirmeyeceğiz.
O mahallenin yaşam koşullarına
ve alışkanlıklarına uygun
projeler gerçekleştireceğiz. Aylık
net 2 bin 21 lira asgari ücretle
geçinen bir vatandaşın üretilen
projelerdeki aylık 800 lira olan
apartman katkı payı vermesi
imkansız. Yerinde dönüşümde,
vatandaşların kendi ekonomik
imkanlarıyla yaşayabilecekleri
konutlar üretmek zorundayız.
Aksi halde vatandaşlar o konutları
satıp İstanbul’un başka sorunlu bir
www.ibb.istanbul
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Kirliliğin Görsel Şöleni

K
VAKFA DEVREDİLECEKTİ,
TOPLANMA ALANI OLDU
“DEPREM ÖNCELIĞIMIZ” DIYEN İBB BAŞKANI EKREM
İMAMOĞLU, BIR ÖNCEKI İBB YÖNETIMI TARAFINDAN
YURT YAPILARAK BIR VAKFA DEVREDILMESI PLANLANAN
TOPKAPI İETT GARAJI’NIN “AFET TOPLANMA ALANI”
OLACAĞINI AÇIKLADI.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), İstanbul’u saran deprem
endişesine bir nebze umut
olacak bir karara imza attı. İBB
Meclisi, Topkapı’daki İETT Garajı’na
zemin altı otopark ve üzerine park
yapılmasını kararlaştırdı. Başkan
İmamoğlu da “17 bin 567
metrekarelik arazi aynı zamanda
afet toplanma alanı olacak” dedi.

Vakıf yurdu serüveni 2011
yılında başladı
İETT Garajı arazisinin ilginç plan
serüveni 2011 yılında başladı.
İmar planlarında ticaret alanında
kalan araziyi geçmiş İBB yönetimi
kat yüksekliği sınırsız 2. derece
ticaret alanı olarak planladı.
Proje kapsamında AVM gibi ticari
birimlerinin yanı sıra hastane
ve yurt yapılabilecekti. Yurt
binası, inşaatın tamamlanmasının
ardından, İmamoğlu’nun
protokollerini iptal ettiği
vakıflardan birinin işletmesine
devredilecekti.
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Önce mahkeme sonra Koruma
Kurulu iptal etti
Ancak, bu planları TMMOB
yargıya taşıdı. TMMOB’un
başvurusunu değerlendiren
1. İdare Mahkemesi, Şubat 2014’te
aldığı kararla projeyi yoğunluk
arttırıcı ve plan bütünlüğünü
bozucu buldu. Mahkeme, planın
belirsizlik yarattığına ve bölgedeki
yapılaşmanın bütünlüğünü bozucu
nitelikte olduğuna dikkat çekerek,
iptaline karar verdi.
Mülkiyeti 2016 yılında İBB’ye
geçen arazinin planında 2017'de
yeni bir değişiklik gündeme
geldi. Bu alan, AK Partili meclis
üyelerinin oy çoğunluğuyla altı
otopark üstü ise yurt yapılmasına
olanak sağlayacak şekilde “Sosyal
Kültürel Tesis” alanı olarak
yeniden tanımlandı.
Karar, bu defa da İstanbul 2.
Numaralı Yenileme Alanları
ve Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’na takıldı. Koruma
Kurulu, Temmuz 2017’de aldığı

Hem park hem afet
toplanma alanı
İBB Meclisi’nin Eylül 2019
toplantısında tekrar gündeme
alınan İETT Garajı arazisinin “Sosyal
Kültürel Tesis” lejantı iptal edildi.
Parselin park ve zemin altı otopark
alanına alınması uygun bulundu.
Başkan İmamoğlu’nun girişimiyle
hazırlanan bu düzenleme, meclis
üyelerinin oy birliğiyle onaylandı.
İETT tarafından 50 yıldan fazladır
garaj olarak kullanılan arazi,
artık İstanbullulara park ve
zemin altı otopark olarak hizmet
verecek. Şehri yeni bir AVM ve
maliyetini İBB’nin karşılayacağı
yurt projesinden kurtaran park,
vatandaşların nefeslenme ve
dinlenme, çocukların oyun alanı
olacak. En kısa sürede yapımına
başlanacak proje, aynı zamanda
olası bir depremde İstanbullulara
hizmet verecek afet toplanma alanı
olarak da dizayn edilecek.

kararla, “Plan onama sınırı
içindeki alanda blok boyut ve
şekilleri, çekme mesafeleri,
kat adedi ve kat yükseklikleri
serbest olup çevre yapılanma
koşulları dikkate alınarak
İBB'ce onaylanacak avan projede
belirlenecektir” şeklindeki plan
notunu iptal etti.

adıköy sahilinde yapılan su altı temizliği,
kirliliğimizin görsel şölenini gözler önüne
serdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 21
Eylül Dünya Temizlik Günü çerçevesinde Kadıköy
sahilinde su altı ve yüzey temizliği gerçekleştirdi.
Etkinliğe Kadıköy Belediyesi ile birçok STK ve
İstanbullular destek verdi. Balık adamların dipten
çıkardığı yatak, bilgisayar, motorlu testere, klozet,
araba lastiği, bebek arabası ve zinet eşyaları, adeta
kirliliğimizin görsel şölenini yaşattı. Vatandaşlar,
çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla
oluşturulan su altı atıkları sergisini büyük şaşkınlıkla
gezdi. Uzmanlar; şişe, ambalaj ve diğer atıkların
denizlerimizde yüzyıllarca sürecek bir tehlike
oluşturduğunun altını çizdi.

Başkan İmamoğlu, “Dünya
Temizlik Günü”nde eldiven
takıp, çöp topladı

İ

BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Eylül “Dünya
Temizlik Günü” etkinlikleri kapsamında eldivenini
taktı, poşetini aldı ve Sarıyer’deki ormanlık alanda
çöp topladı.
Sabahın erken saatlerinde Belgrad Ormanı’nda
vatandaşlarla buluşan İmamoğlu, herkesin kendisine
çocuklarını örnek almasını istedi. Bu konuda oldukça
hassas davranan Başkan İmamoğlu, “İstanbullular,
kendilerini çocuklarına emanet etsinler. Çocuklar
bu konuda muazzam bilinçli ve duyarlı. Çocuklar ne
diyorsa onu yapsınlar” dedi.
Yapılan çöp toplama etkinliğinin, duyarlılığı ortaya
koymak ve insanlarda farkındalık geliştirmek
adına önemli olduğunu söyleyen Başkan İmamoğlu,
“İstanbul’un en güzel noktalarından birindeyiz.
Nerede olursak olalım sokağa çöp atmamalıyız. Artık
devir, bir geri dönüşüm devri. Okyanusta, atıkların
oluşturduğu bir kıtadan bahsediliyor. Dünyadaki
iklim değişimi, çevrenin olumsuz etkilenmesi bu
işin önemli bir parçası. Burada, hem ulusal hem de
uluslararası kuruluşların, İstanbul Gönüllüleri ile
işbirliği içinde yapılan saha çalışmasına eşlik etmek
istedim. Gönüllülük esası yeterli değil. 16 milyon
insandan ya da bütün dünyada milyarlarca insandan
bahsediyoruz. Biz de eldivenimizi taktık, elimize
poşeti alıp, yere atılan çöpleri topluyoruz. Bütün
hemşehrilerime diyorum ki; yere çöp atmayalım. O
güzel alanlar herkesin. Kirletmeyelim, kirletenleri
de güzel dille uyaralım” şeklinde tamamladı ve daha
sonra gönüllülerle birlikte çöp toplamaya devam etti.
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HALIÇ’IN ÇAMURU,

“Daha temiz ve daha dalgalı bir
Haliç olacak”

SUSUZLAŞTIRILARAK”
TAHLIYE EDILECEK!

İBB IŞTIRAKI İSTAÇ A.Ş., ALIBEYKÖY VE KAĞITHANE’DEN GELEN DERE SULARININ
TAŞIYIP, HALIÇ’TE BIRIKTIRDIĞI ÇAMURU, “DREGDER” DIYE BILINEN BIR TARAMA GEMISI
ILE TARAYACAK. TARANAN ÇAMUR, HALIÇ’IN KENARINDA YAPILAN “SUSUZLAŞTIRMA
TESISI”NE POMPALANACAK. BURADA SUDAN ARINDIRILIP KURU HALE GETIRILEN ATIK,
HAFRIYAT BÖLGELERINE TAŞINACAK. BU SAYEDE NAKLIYE MALIYETLERI DÜŞECEK, KOKU
OLMAYACAK, DEPOLAMA SIKINTISI ORTADAN KALKACAK, DIP TARAMASI ILE HALIÇ’IN SUYU
DAHA BERRAK VE DALGALI OLACAK. CAHİT YÜCE

İ

stanbul Çevre Yönetimi Sanayi
ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ), büyük
oranda Haliç’e su taşıyan
Alibeyköy ve Kağıthane
derelerinin oluşturduğu çamuru,
uzun yıllardır gemiler üzerindeki
ekskavatörü (bir çeşit kepçe)
denizin dibine daldırma yöntemiyle
çıkarıyor. Bu yöntemde, denizden
çıkarılan atığın yüzde 30’u çamur,
yüzde 70’i ise sıvı halde nakliye
edilmek zorunda kalınıyor. Bu
yöntem, nakliye masraflarını
arttırdığı gibi, çevreye kötü koku
olarak yansıyor. Tüm bu sorunları
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ortadan kaldırmak için çalışma
başlatan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB), 2014 yılında proje
çalışmalarına başladı. “Çamurun
Bertaraf Edilmesi İşi” adıyla
başlatılan projeyle ilgili ihale
2019’un Mart ayında yapıldı.
İhaleyi, İSTAÇ üstlendi.

“Pırıl pırıl bir Haliç’i İstanbul
halkına sunacağız”
İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa
Canlı, projeyle ilgili şu bilgileri
verdi: “Haliç, İstanbul’umuz için
çok önemli. ‘Altın Boynuz’ diye

tanımladığımız Haliç’in temizliğine,
İBB ve İSTAÇ olarak çok büyük
önem veriyoruz. Projeyi, 3 kısımda
değerlendirebiliriz. Bunun birinci
aşaması; inşaat kısmı. Bu inşaat,
Mart ayı içerisinde yapıldı. İkinci
aşama; makine-teçhizat kısmı.
Onu da geçtiğimiz günlerde
sonuçlandırdık. Üçüncü aşaması;
bu işin en önemli parçası olan
tarayıcı gemiyi de yakın zamanda
yapacağız. İnşallah 2020’nin Mart
ayı içerisinde Haliç’imizi çok daha
temiz ve pırıl pırıl bir deniz olarak
İstanbul halkına sunacağız.”

Haliç’in temizliğinin uzun yıllardır
İSTAÇ tarafından yapıldığını
belirten Canlı, “Şu anda yapılan
temizlik yönteminde, gemi
üzerindeki ekskavatörü denizin
dibine daldırmak suretiyle çamur
alınıyor. Alınan atığın yüzde 30’u
çamur, yüzde 70’i sıvı oranında
oluyor. Bunun nakledilmesi çok
zor. Yeni sistemin, 4 tane değişik
faydası var. Birincisi; maliyetleri
düşürecek. Çıkaracağımız çamurun
sıvı halini ayrıştıracağımızdan
dolayı, maliyetler oldukça düşecek.
Aldığımız malzemenin yüzde
70’i katıya dönüşecek, yüzde
30’u sıvı olacak. İkincisi; Haliç
dibinden çıkan atığı depolamada
büyük sıkıntılar yaşıyorduk.
Sıvı malzemeyi, hafriyat döküm
sahalarına boşalttığımız zaman,
orada ister istemez kaymalar
söz konusu oluyordu. İstediğimiz
sahayı bulamıyorduk. Üçüncüsü; şu
an itibariyle Haliç’i temizlerken,
çevreye ister istemez bir koku
yayılmakta. Bu koku önlenecek.
Dördüncüsü; dip taraması
yapılacak. Bu tarama neticesinde
deniz dibindeki engebeler ortadan
kalkacağı için, daha temiz ve
daha geniş dalgalı bir Haliç’le
karşı karşıya kalacağız. Bu 4
fonksiyonel çalışmanın sonucunda

İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı: “Haliç,
İstanbul’umuz için çok önemli. ‘Altın Boynuz’ diye
tanımladığımız Haliç’in temizliğine, İBB ve İSTAÇ olarak
çok büyük önem veriyoruz" dedi.
Haliç, çok daha temiz olacak”
bilgilerini paylaştı.

“Dünle kıyaslanmayacak kadar
ileri boyuttayız”
Haliç’te, çok büyük bir kirlilik
olmadığına dikkat çeken Canlı,
“Ama Haliç’i besleyen dereler
var. Derelerden gelen atıklar,
elimizde olmayan nedenlerden
dolayı Haliç dibinde ciddi manada
çamur oluşuyor. Biz, Haliç’e gelen
bu malzemeyi alıyoruz. Atık sular
yoluyla Haliç’i kirletmememiz

gerekiyor. Bu, olayın farklı bir
boyutu. Bizim bakış açımız,
Haliç’imizin katı madde
olarak temizliğini sağlamak.
1985’ten bu yana ciddi anlamda
çalışmalar yapıldı. Elbette, dünle
kıyaslanmayacak kadar ileri
boyuttayız. Bu anlamda katkı
sunan herkese teşekkür ediyoruz.
Geldiğimiz noktada temenni
ediyorum ki bu sistem, Haliç’i
çok daha güzel, yaşanabilir ve
çevreye pozitif enerji verir hale
getirecektir” şeklinde konuştu.
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İSTANBUL’A 5,5 MİLYON METREKARELİK

KENT ORMANI

İÇINDE YÜRÜYÜŞ YOLLARI, BARAJ GÖLÜ, ETRAFINDA DA MUAZZAM
PEYZAJIYLA BIRLIKTE İSTANBULLULARIN DOĞAL ŞEKLIYLE KULLANABILECEĞI
BIR ALAN; “KEMERBURGAZ KENT ORMANI”
FUNDA KELEŞ

İ

stanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı’nda halkın
hizmetine sunmayı planladığı
Kemerburgaz Kent Ormanı’nda
çalışmalar hızlandı.
Eyüpsultan Kemerburgaz
Mevkii’nde, 5 milyon 526 bin
metrekarelik büyük bir alan
üzerine kurulan “Kemerburgaz
Uluslararası Kent Ormanı”, seyir,
macera, eğitim ve spor alanları
ile kentin göbeğinde hem aktivite
merkezi hem de orman özelliğiyle
derin derin nefes alabilecek bir
mekân olacak.
Bugüne kadar yeşil alan
düzenlemesi ve 8 binin üzerinde
ağaç dikimi yapılan kent
ormanında, halkın kullanımına
yönelik bazı ünitelerin yapımı da
hızla sürüyor. Kır lokantalarından
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Belgrad Ormanı’ndan daha uzun
yürüyüş rotası

kır kahvelerine, spor alanlarından
izci kampına kadar pek çok mekân
veya alanda İstanbullulara hizmet
verilecek.

Kent ormanında neler
bulacaksınız?
Birer adet çocuk kır kahvesi, çocuk
kulübü, futbol sahası, izci kampı
çadır ve alanı, uçurtma atölyesi, el
sanatları satış birimi, midilli ahırı,
büyükbaş ve küçükbaş hayvan
ahırları, seyir kulesi;
İkişer adet basketbol-voleybol
sahası, hatıra ve hediyelik eşya
alanı, büfe, fauna tanıtım alanı
deposu; üçer adet, karşılama
merkezi, kır lokantası ve kır
kahvesi, organik ürün pazarı;
dörder adet bisiklet kiosku, idari
ve personel binası, ibadethaneler;
35 çocuk oyun alanı-fitness;

bence en büyük iyilik. Onun için
hızlıca 29 Ekim’de açılması için
tüm tecrübelerimizi katacağız”
diyerek İstanbullulara güzel bir
haber verdi.

beşer adet hayvan barınağı;
dokuz tuvalet, 122 pergola, 357 bin
metrekare çim alan, 8 bin 167ağaç,
420 bin çalı ve 160 bin yerörtücü.

Başkan İmamoğlu’ndan 29
Ekim’de açılması için talimat
Eşi Dilek İmamoğlu ve kızı Beren
ile birlikte Kemerburgaz Kent
Ormanı’na giderek hem yürüyüş
yapan hem de projede yerinde
incelemelerde bulunan Başkan
İmamoğlu, “Burayı en kısa
zamanda İstanbulluya sunmak,

Beş buçuk milyon metrekarelik bir
alan üzerine kurulan Kemerburgaz
Kent Ormanı, Belgrad Ormanı’nın
yaklaşık iki katı uzunluğunda bir
yürüyüş parkuruna sahip olacak.
(Belgrad Ormanı 6 km.,
Kemerburgaz Kent Ormanı 10 km.)

Başkan İmamoğlu’ndan ikinci
inceleme
Kent ormanındaki çalışmaları
yakından takip eden Başkan
İmamoğlu, son olarak 17 Eylül
günü yerinde bir inceleme daha
yaptı ve 29 Ekim’e yetişmesi
planlanan ormanla ilgili şunları
söyledi:
“29 Ekim’e yetişecek. 16 Ekim’de,
hemşehrilerimiz içeri alınmaya
başlanacak. En azından bir

deneme olacak. Yürüyüş alanları,
rotalar belirlenmiş olacak. Bazı
yetişmeyen ihtiyaçları portatif
hizmetle çözeceğiz. Ama onun
ötesinde arkadaşlarımız, 29 Ekim
haftasında burada çocuklar,
babalar, anneler, ailelere
etkinlikler; yürüyüş, koşu
gibi yarışmalar hazırlıyorlar.
Dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nda, İstanbul’un bu
güzel coğrafyasını doya doya
yaşayacağız. Ben de burada
olacağım. Burası açılınca hem
Belgrad Ormanı’nın yükünü alacak,
hem de tek parça olarak ondan çok
daha büyük bir yeri kazanacağız.
Böyle değerli bir alanı hem
vatandaşlarımızın kullanımına
açacağız hem de hep birlikte
koruyacağız”

Kentin göbeğinde, ulaşımı kolay
Gazetecilerin, ormanın kentin
göbeğinde olduğunu hatırlatması
üzerine de İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu şu değerlendirmeyi yaptı:
“Evet şehrin göbeğinde. TEM’den

itibaren Kemerburgaz’a, Göktürk’e
doğru giden yolun üzerinde, çok
yakın. Kavşakla dönüp hemen
ulaşabileceğimiz bir alanda. Bir
yandan Alibeyköy, Gaziosmanpaşa,
Kağıthane bölgelerine çok yakın.
Aslında İstanbul’un her yerine
çok yakın. Hemen biraz geriden,
Esenler’den bile buraya rahatlıkla
ulaşılacak. Kaldı ki biz, ilerleyen
zamanda burayı toplu taşıma ile
destekleyeceğiz. Bir başka özelliği
de Mecidiyeköy-Havalimanı Metro
Hattı’nın bir durağı da buraya
çok yakın. 2,5 km. mesafede.
Oradan da buraya koyacağımız
ring otobüs seferleri ile burası
ailece gelip dolaşabileceğiniz, spor
yapabileceğiniz, şehrin içinde
derin derin nefes alabileceğiniz
bir yeşil alan. Hemen yanıbaşında
zaten barajımız var. Seyir
alanları var, macera alanları var,
eğitim alanları olacak. Sporla
ilgili düşündüğümüz sürprizler
var. Doya doya büyük bir parkı
toplumla buluşturacağız”.
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İstanbul çocuk
maratonu “Dünya
Rekoru”na sahne oldu

TUZLA YAŞAM VADİSİ
HAYATA GEÇİYOR

İ

İSTANBUL’A NEFES ALDIRACAK YAŞAM VADILERI HAYATA GEÇIYOR
FUNDA KELEŞ

İ

stanbul’daki birçok ormanlık
alanın yenilenmesi ve tümüyle
envanterini çıkarıp, insanların
hem doğal şekliyle
kullanabileceği hem de koruma
görevini yerine getirebileceği yeni
bir anlayış üzerinden hareket eden
İBB, kente yeşil alan kazandırma
çalışmalarına da hız verdi.
İstanbul’a devasa bir doğal alan
kazandıracak Kemerburgaz Kent
Ormanı’nı, 29 Ekim’e yetiştirmek
için çalışmalarını hızlandıran İBB,
diğer yandan da “yaşam vadileri”
projesini hızlı bir şekilde hayata
geçirmek için harekete geçti.
Seçim çalışmaları sırasında
İstanbul’un dere yatakları
değerlendirilerek yaşam
vadilerine dönüşeceğini belirten
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İstanbul’a yeni yeşil alan
kazandıracak ve nefes aldıracak
bu projelerin biran önce hayata
geçirilmesi için de çalışmaların
hızlanmasını istedi.Yaşam
Vadisi projeleri tümüyle hayata
geçtiğinde İstanbul’a, 20 milyon
metrekarelik yeni yeşil alan
kazandırılacak.

Beylikdüzü’nden sonra
İstanbul’un diğer ucu Tuzla’ya
Yaşam Vadisi
İlki Başkan İmamoğlu’nun
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı
sırasında bu ilçede hayata geçirilen
Yaşam Vadileri, artık İstanbul’un
farklı noktalarında da planlanıyor.
Kentin doğusundan batısına kadar
uzanan tüm alanlarda olması
hedeflenen Yaşam Vadileri’nden
ilkine Tuzla kavuşacak.
Bir süre önce Tuzla’da yapımına
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“Continental Cup”
İstanbul’da oynandı

İ

başlanan Hacet Deresi Islah
Çalışması, Yaşam Vadisi'ne
dönüştürüldü. Şantiye alanında
inceleme yapan Başkan İmamoğlu,
“Tüm vadilerde çok hızlı hareket
etmek istiyoruz. Çünkü, insanların
yeşil alan talepleri çok yoğun”
dedi.

130 bin metrekarelik bir
yeşil alan daha
Yaklaşık 130 bin metrekarelik
bir yeşil alana sahip projede,
ormana ait alan da katılınca
200 bin metrekarenin üzerine
çıkılabileceğini belirten Başkan
İmamoğlu, “kuvvetli bir yeşil alan”
değerlendirmesinde bulundu.

Yaşam Vadilerinin, özellikle
çevresinde oturan insanların
sosyalleşebildiği alanlar olması
planlanıyor.
Bu kapsamda Tuzla Yaşam Vadisi
de sadece bir yeşil alan olmayacak.
Aynı zamanda fonksiyonel,
toplanılabilen ve bazı etkinliklerin
de yapıldığı aktif bir alan olacak.
Gençlerin toplanabileceği yeşil
meydanlar, yürüyüş ve bisiklet
parkuru, anfiler, çocuk oyun
alanları, seyir terasları, dinlenme
alanları, kafeteryalar ve şelaleler
yapılacak. Çalışmaları hızla süren
Tuzla Yaşam Vadisi’nde, bölge
halkının 2020’nin ilkbaharını
burada karşılaması amaçlanıyor.

stanbul, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu
(IIHF) tarafından düzenlenen Avrupa Kupası maçlarına ev sahipliği yaptı. Dört takımın katıldığı
turnuva 20 Eylül'de İBB Silivrikapı Buz Pisti'nde
yapıldı.
IIHF'nin 1997 yılından beri Continental Cup ismiyle gerçekleştirdiği Avrupa Buz Hokeyi Turnuvası'nın A Grubu'nda Türkiye’den Zeytinburnu
Belediyesi Spor Kulübü, İzlanda'dan Skautafelag
Akureyrar, Bulgaristan'dan SC Irbıs-Skate Sofia
ve Sırbistan'dan Crvena Zvezda Belgrade takımları
mücadele etti.
İBB ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu iş birliği ile
20-22 Eylül tarihlerinde yapılan müsabakalara 80
sporcu katıldı. Puan usulüne göre oynanan turnuva
Skautafelag Akureyrar ve Crvena Zvezda Belgrade
maçıyla başladı.
Katılan her takımın üç maç yaptığı organizasyonun
son maçı ise Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü ve
Skautafelag Akureyrar arasında yapıldı. Turnuvayı
Sırbistan temsilcisi Crvena Zvezda Belgrade takımı 9 puan toplayarak önde tamamladı. Bu sonuçla
18-20 Ekim tarihleri arasında Ukrayna'nın Brovary
kentinde Letonya, Ukrayna ve Romanya temsilcisi
takımlarla yapılacak üst grup maçlarına çıkmaya
hak kazandı.
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün ev sahipliği
yaptığı karşılaşmalarda altı maç izleme fırsatı elde
eden İstanbullular buz hokeyini de daha yakından
tanıma imkanı buldu.

stanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl
Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda düzenlenen 5.
İstanbul Çocuk Maratonu'nda 10 bin 862 çocuk
koştu. 22 Eylül'de düzenlenen İstanbul Çocuk
Maratonu'na katılan binlerce küçük koşucuyla yeni
bir rekora imza atıldı.
Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve
Hakem Heyeti'nce tescil edilen ‘En Çok Çocukla Dünya Koşma Rekoru’ kırılan etkinlikte, çocuklar ‘Hoş
Geldin Şampiyon’ ve ‘Katılmak Kazanmaktır’ sloganlarıyla karşılandı.
İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen
yarışlara 0-15 yaş arası çocuklar aileleri ile birlikte
katıldı. Maraton bilinci ve spor kültürünü aşılamak
amacıyla düzenlenen koşularda, katılan her çocuğa
şampiyonluk madalyası ve sertifikası verildi.
Çocuk maratonunda, farklı yaş grupları için 300
ile 1500 metre mesafelerde değişen koşular düzenlenirken, Down sendromlu çocuklara özel düzenlenen koşu da organizasyona renk kattı.
Geçtiğimiz yıl ilk defa ‘En Çok Çocukla Dünya Koşma Rekoru’ kıran etkinlik, 2017 yılında ise ACE of
M.I.C.E. tarafından ‘Yılın En İyi Çocuk Etkinliği’ seçilmişti.
Festival havasında geçen İstanbul Çocuk Maratonu,
koşu parkurlarının yanı sıra eğlenceli aktiviteler,
sahne gösterileri, oyun alanları ve konserlerle binlerce küçük koşucu ve ailesine unutulmaz bir gün
yaşattı.
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İBB, STATTA MAÇ
IZLEME HAYALLERINI
GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ
İBB VE GALATASARAY SPOR KULÜBÜ’NÜN ANLAMLI IŞBIRLIĞINDE GÜLEN TARAF
ÇOCUKLARIMIZ OLDU. SULTANBEYLILI ÇOCUKLAR BAŞKAN EKREM İMAMOĞLU ILE BIRLIKTE
GALATASARAY VE KASIMPAŞA TAKIMLARIMIZI KARŞI KARŞIYA GETIREN MÜSABAKAYI
LOCADAN IZLEYEREK UNUTAMAYACAKLARI BIR GÜN GEÇIRDI. CAHİT YÜCE

İ

stanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, 29 Temmuz'da
kendisine tebrik ziyaretinde
bulunan Galatasaray Spor Kulübü
Başkanı Mustafa Cengiz'e, “3
kulübümüzden de sosyal
sorumluluk projesi kapsamında
uygun fiyatlı loca talebimiz
olacak. Kendimiz için
istemeyeceğiz tabii. Locaları
sosyal anlamda kullanacağız 3
kulüpte de. Mahallelerden ihtiyaç
sahibi çocukları getirip, belki de
ilk kez maç izlemelerini
sağlayacağız” önerisinde
bulunmuştu. Galatasaray,
İmamoğlu'nun çağrısına karşılık
veren ilk kulüp oldu, bir locayı
İBB'nin kullanımına tahsis etti.
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“Televizyondan göründüğü
gibi değilmiş!”
Sultanbeyli Mecidiye
Mahallesi’nden gelen, yaşları 12
ve 17 arasında değişen toplam 10
çocuk, 13 Eylül’de GalatasarayKasımpaşa arasında oynanan
Türkiye Süper Ligi maçını,
locadan İBB Başkanı İmamoğlu
ile birlikte izleme şansı buldu.
İmamoğlu, tribündeki yerlerini
alan çocukları tek tek öptü ve
onların heyecanına ortak oldu.
Taraftarlar da locaya gelen
İmamoğlu’na sevgi gösterisinde
bulundu. Çocuklardan Murat
Aytekin, “İlk kez bir maça
geliyorum. Fenerbahçeliyim.
Ortam çok güzel” derken, Nurdan
Aytekin, “İlk kez geliyorum ben

de maça. Çok beğendim her yeri.
Televizyondan göründüğü gibi
değilmiş. Buradan canlı izleyince
daha heyecanlı” sözleriyle
duygularını dile getirdi. Hafit
Elman da “İlk kez geliyorum.
Vallahi çok heyecanlıydı. 10
numara” derken, Caner Elman,
“Ortam süper. Galatasaray
fanatiğiyim” ifadelerini kullandı.
Maça gelen çocukların en büyüğü
olan 17 yaşındaki Ömer Akgün
de “Ekrem İmamoğlu için geldik
buraya. Çok seviyorum kendisini”
diyerek, İBB Başkanı’na
teşekkürlerini iletti.

İmamoğlu: “Heyecanları
yüzlerinden okunuyor”
Maçın devre arasında çocuklarla
stadyum manzaralı toplu fotoğraf
çektiren İmamoğlu, şunları
söyledi:
“Galatasaray Kulübü’ne
teşekkür ederiz. İş birliği
talebimiz üzerine bize bir
loca tahsis ettiler. Bu locada,
İstanbul’un farklı semtlerinden
çocuklarımızı, gençlerimizi
misafir ediyoruz. Bizim amacımız,
İstanbul’un güzide kulüplerini,
değerli camialarını, sporsever
gençlerimizle, çocuklarımızla
buluşturmak. İstanbul’un

farklı yerlerinden "İlk defa
bu stada geliyorum" diyenlere
bu güzel anları yaşatmak. Çok
da mutluyum. Heyecanları
yüzlerinden okunuyor. Onlar,
benim daimi arkadaşlarım ve
hemşehrilerim. Onlara eğitim
hayatlarında başarılar diliyorum.
İstanbul’un bütün güzelliklerini
yaşadıkları günler diliyorum. Bir
dahaki maçta, başka çocuklarla,
başka gençlerle yine burada
olmayı sürdüreceğiz.”

“Burası kesinlikle daha
heyecanlı!”
Locanın ikinci misafirleri
ise Başakşehir Altınşehir
Mahallesi’nden 6’sı kız, 5’i
erkek, yaşları 10 ve 14 arasında
değişen 11 çocuk oldu. Türk spor
tarihinin en köklü kulüplerinden
Galatasaray ve Fenerbahçe

arasında 28 Eylül’de oynanan derbi
maçını locadan izleyen çocuklar,
maç boyunca yerlerinde duramadı.
Hop oturup hop kalkan çocukların
sevinci yüzlerinden okundu.
Yasin ve Kaan adındaki çocuklar,
duygularını şöyle dile getirdi: “İlk
kez maça geliyoruz. Fatih Terim
varken hiçbir takım şampiyonluk
beklemesin. Televizyondan
izlemekten çok farklı. Buradan
izlemek daha heyecanlı.” Melisa
ve Dilara adındaki çocuklar da ilk
kez maça geldiklerini belirterek,
“Buradan maç izlemek çok
güzel. Televizyondan ve buradan
izlemek hiçbir şekilde aynı değil.
Televizyondan izlemenin daha
güzel olduğunu düşünüyorduk;
ama buraya gelince daha güzel
olduğunu anladık. Çok beğendik”
sözleriyle heyecanlarını ortaya
koydu.
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KÜLTÜREL MİRASA ŞİDDET SON BULACAK

TARİHİ YAPILAR
HAYATTAN KOPUK
MEKANLAR OLAMAZ

İSTANBUL’A HÂKIM BIR TEPEDEN BAKTIĞIMIZDA, ARTIK GÖZÜMÜZE ILK ÇARPAN NE
YAZIK KI SÜLEYMANIYE, SULTAN AHMET CAMILERI; GALATA KULESI, TOPKAPI SARAYI
OLMUYOR. KARŞIMIZDA TARIHI VE KÜLTÜREL VARLIKLARI GÖKDELENLERLE, ÇARPIK
YAPILARLA KUŞATILMIŞ; SILUETI BOZULMUŞ YENI BIR KENT VAR.

AYŞE KAHVECİ

K

VOLKAN AKSU

ültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir
Polat ile kültür varlıklarına uygulanan
şiddeti; İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin önümüzdeki dönemde
kültürel mirasa yönelik yapacağı çalışmaları ve
bakış açısını ele aldık.
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Kültürel mirası değerli kılan
nedir? Sadece bir yapı stoku
olarak bakmak ne kadar doğru?
Kültür varlıkları, İstanbul’un
bütün çağlarına, bütün
dönemlerine ilişkin trajedilere,
sevinçlere; insanlığa ilişkin
bugün düşünmemiz gereken
vakıalara tanıklık etmişlerdir.
Onlara tanıklık değerinden ötürü
insanlığın ortak hafızası adına
önem atfediyoruz. Kültürel miras
bizim için salt estetik bir fenomen
değil. Kültürel miras eleştirel
teorilerle birlikte, artık çağdaş
dünyada da yüksek kültürün,
yüksek medeniyetin kanıtı
olmanın dışında bir değer taşıyor.
Bu değer, her durum ve koşulda
insana, insana ait tarihe, kültüre
tanıklıktır. İnsan, şüphesiz tarihin
ve kültürün öznesi olarak geleceğe
bu izleri bırakıyor. Kültürel mirası
koruma, en genel anlamı ile insana
ait izlerin korunması çabasıdır.

Biz de alışkanlıklar daha çok
somut kültürel miras üzerine
olduğu için maalesef yapı
stokundan ibaret sayılıyor. Oysa,
kültürel alanı korurken maddi
kültür ve somut olmayan kültürel
mirası birlikte ele almalıyız.

Kültürel mirasa nasıl
bakmamız gerekiyor?
Kültürel miras bizim üzerine
hassas bir şekilde eğilmemiz
gereken bir alan. Şöyle
söyleyebiliriz aslında; biz kültürel
mirasa modern insanın kibriyle
bakmayacağız. Kültürel miras,
bize yüksek potansiyellerle bir
şey öğretme gücü olan bir hazine.
Biz ondan bir şeyler öğrenmeliyiz,
ona bir şeyler öğretmemeliyiz,
ona zamana içkin dayatmalarla
yaklaşmamalıyız. Onun tanıklığına
ve onda taşınan, bizim henüz
keşfetmediğimiz yüksek
potansiyellere açık olmalıyız.

Kentsel modern yapıların
kültürel varlıkları kuşattığına,
adeta şiddet uyguladığına şahit
oluyoruz. Bu şiddetin önüne
nasıl geçilebilir?
Biz, kültürel miras alanına
şiddet uygulamayacağız. Çünkü
biz, çağdaş kentlerin, kültürel
mirasa karşı yıkıcı bir şekilde
şiddet uyguladığına, gündelik
ihtiyaçlarımızın bu alanları
tahrip ettiğine inanıyoruz. Özel
bir koruma hassasiyeti olmazsa,
kentsel oluşumlar içerisinde
aşınacaklarını ve geri dönüşsüz bir
şekilde bu mirası kaybedeceğimizi
düşünüyoruz.

Kültürel alanların kent ve
kentliyle ilişkisi nasıl olmalı?
Yeni dönemde esas olarak
kültürel mirasın kentle ya da kent
insanıyla nasıl bir ilişki kurması
gerektiğine odaklanacağız.
Kentliler, kültürel miras ile
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temas etmeli, duygusal anlamda
onları temellük etmeli. Bizim
en büyük hedefimiz bu. Burada
şüphesiz koruma çok önemli.
Ama korumacılık yaparken eseri
hayattan soyutlayarak, insanların
dokunamayacağı bir polisiye
koruması gibi değil; hayatla
bütünleşmiş, hayatın içinde bir
yapı olarak konumlayacağımız
bir şekilde bunu sağlamamız
gerekiyor. Gerçekten bu alanda
bir şey başaracaksak, bu algıyı
oluşturarak başarabiliriz.
İnsanlardan uzaklaştırarak,
insanları kültürel mirastan
kopararak bir şeyi korumanın
insanlığa ve bugüne bir faydası
olduğunu düşünmüyoruz.
Tarihsel hafıza, gelecek için bir
yatırım değil, bugünün insanı
için bir imkândır. Tarihi yapıları
restorasyon uygulamasına tabi
kıldıktan sonra, koruma işleminin
bitmediğini, bu sürecin devamlılığı
olduğunu unutmamak gerekiyor.
Tarihi alanların çoğu, insanların
isteseler dahi ulaşamayacakları
bir halde bulunuyor. Bu da
büyük bir erişilebilirlik sorunu
yaratıyor. Tarihi yapılara gündelik
hayata karışacakları, kentsel
bütün içinde yer alabilecekleri,
erişilebilir olabilecekleri
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Yeni dönemde restorasyona
bakış açısı nasıl olacak?

fonksiyonlar kazandırmak en
önemli konularımızdan biri. Çünkü
kentliler, bu yapıları etkin bir
şekilde kullanabilmeli.

Bu yeni fonksiyonlar ne
olacak?
Bizim yetki alanımızdaki
eserlerin toplumun dezavantajlı
grupları; özellikle kadınlar,
çocuklar ve gençlerin gündelik
yaşamları üzerinde nasıl katkı
yapabileceğine bakacağız.
Buraları kabaca hayattan kopuk
elitist mekânlar olarak kurmak
istemiyoruz. İnsanlarla eserler
arasında dinamik, karşılıklı bir
ilişki sağlayacağız. Hem insanları
kendi varlığıyla etkileyecek hem
de insanlar oraya dokunarak,
kullanarak onu etkileyecek.
Böylece yeni hafıza alanları
oluşacak.

Tarihi ve kültürel varlıkların
restorasyonları sırasında
istenmeyen sonuçlarla da
karşılaşılabiliyor.
Restorasyondan ne anlamamız
gerekiyor?
Restorasyon, koşulları ve sınırları
çok net olması gereken bir alandır.
Fazla uygulama yaptığınızda
onu kendi potansiyeliyle değil

de sizin ona yaptığınız atıflarla
bir biçime sokarsınız. Tarihi
yapılar bir yaşantı değeri ile ilk
hallerinden dönüşerek, tıpkı
insan gibi yeni hallere geçmiş
olurlar. Bu anlamı ile yaşantının
yarattığı tahribat bir kusur mudur,
değer midir, diye düşünmemiz
gerekir. Kusura, yıpranmaya
karşı takındığımız modern
bir tutum var. Kusursuzluğu
sevdiğimizi sanıyoruz, yaşantı
değerini, etkisini silerek yapıları
ilk hallerine dönüştürerek
yaşantı izlerini yok etmeye
çabalıyoruz. Bu koruma değildir.
Bu kusursuzluğa dayalı bir
saplantı olabilir. Kusursuzluk ve
buna dayalı form verme arzusu,
modern insanda bir hastalık
haline gelmiş durumda. Yeniden
biçimlendirmeden, tümlemeden,
tamamlamadan, bir çeşit yenileme
yapmadan rahat edemez,
modern insan. Fakat restorasyon
böyle bir uygulama değildir.
Restorasyon, büyük oranda yapıyı
kaybetmemek, yapıyı ayakta
tutmak ve bir fonksiyonunuz
varsa insanların onu kullanması
ve hayata katılması için zorunlu
müdahaleleri içerir.

Yeni dönemde restorasyona
bakışımız net. Öncelikle sosyal bir
veri olarak ele alınacak, hafıza ve
tanıklık değerinin altı çizilecek,
kentsel bir varlık olarak kamuoyu
tarafından algılanabilmesi
için bir dizi kültürel etkinlikle
beraber tasarlanacak. Yapının
özgün değerini yitirmeden,
ihtiyaç olduğu kadar müdahale
edilecek. Mümkün olduğu kadar
az yenileme yapılacak; hatta
yerine göre hiç yapılmayacak,
sosyal tarihsel potansiyeli
tahrip edilmeyecek. Restorasyon
süreçlerinin eğitici, öğretici bir
süreç olmasını çok önemsiyoruz.
Daha restorasyon ilk başladığı
andan itibaren aktivistleri, eğitim
kurumlarını, çevre sakinlerini
kültürel etkinliklerle sürecin içine
dahil ediyoruz. Bu konuda büyük
eksiklik olduğuna inanıyoruz.
Büyük fırsatlar kaçtı aslında.
İstanbul’da çok büyük, çok önemli
restorasyon süreçleri oldu. Fakat
o yapılarla ilgili bir bilgilendirme
ya da kamuoyunun muhayyilesini
geliştirecek etkinlikler yapılmadı.

İstanbul’da en çok tahrip
edilen alanların başında tarihi
çeşmeler ve tarihi mezarlıklar
geliyor. Yaşanan bu vandalizme
karşı bu alanları nasıl korumayı
planlıyorsunuz?
Beton yapıların arasına gizlenmiş
tarihi çeşmeler, tarihi mezarlıklar,
gündelik hayat marjını gösteren
tarihsel izler olarak bugün çok
güçlü kültür varlığı alanımız.
Maalesef hak ettikleri şekilde
korunamıyor, vandalizme kurban
oluyorlar. Bu iki alanı İstanbul’un
sosyal tarihine, gündelik lokal
minör tarihine mal olmuş kanıtlar
olarak ele alacağız; özel bir şekilde
koruyacağız. Sadece restorasyonu
yapıp bırakmayacağız, sürekliliğini
ve muhafazasını sağlayacağız.
İhtiyaçları ile ilgili düzenli
bakımlarını yapacağız. Zabıta,

Çöp bidonlarının nerede kalacağından bu alanların önüne
park edilmemesine, cezai müeyyide uygulanmasına kadar bir
dizi önlemler almamız gerekiyor.
temizlik müdürlüğü, mezarlıklar
müdürlüğü gibi alanlarla ortak
eşgüdüm çalışmaları yürüteceğiz.
Eserlere müdahale etmeden,
belli bir mesafede kamuoyunu
aydınlatıcı ikaz tabelaları
koyacağız. Bu süreçte bizim için
en önemli konu, kentsel katılımı
sağlamak olacak.

Mahalle sakinlerini de sürece
dâhil mi edeceksiniz?
Evet, mahalleliyi de bu aktif sürece
dâhil edeceğiz. Bilgi ve iletişim
ağını harekete geçireceğiz. Sosyal
medyanın yaygın olarak kullanıldığı;
kent kültür aktivistlerinin güçlü bir
şekilde emek verdikleri bir ortama
sahibiz. İnsanlar kenti dolaşıyor,
fotoğraflıyor, belgeliyor, keşfediyor.
Vatandaşlarımız duyarlılar ve bir
şeyler yapmak istiyorlar. Bunların
hepsi çok üst düzey değerler. Biz,
bu değerlere güç vereceğiz. Kentsel
kültür alanında çalışan insanların
bizim çalışmalarımızın parçası
olmasını sağlayacağız.

Bu katılım süreci nasıl
işleyecek?
Çöp bidonlarının nerede
kalacağından bu alanların
önüne park edilmemesine,
cezai müeyyide uygulanmasına
kadar bir dizi önlemler almamız
gerekiyor. Mahallelinin de gönüllü
olarak bu süreçleri takip edeceği
dijital bir platform kuracağız.
Kendi mahallelerinde kültürel
varlıklara uygulanan vandalizmi
katılımcı bir yöntemle bize
aktaracaklar. Vatandaşlarımız
sadece bizim yetki alanımızdaki
değil, İstanbul’daki tüm kültür
varlıklarına yönelik işlenen
vandalizmi bildirebilecekler.
Bir bildirim ve kayıt hattı
oluşturacağız. Alo 153 gibi
çalışacak; ama sadece bu alana
özgü bir sistem olacak. Bizim
yetki alanımıza giren alanlarla
bizim, girmeyen alanlarda da ilgili
kurumların bilgilendirileceği bu
sistemi en kısa zamanda hayata
geçireceğiz.
www.ibb.istanbul
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24 SAAT ULAŞILABİLİR KENT

İSTANBUL

BAŞKAN EKREM İMAMOĞLU’NUN TALIMATIYLA HIZMETE GIREN “GECE METROSU”
İSTANBULLULARIN HAYATININ BIR PARÇASI OLMAYA ÇOKTAN BAŞLADI. HER HAFTA
ORTALAMA 50 BIN YOLCU GIDECEKLERI YERE ULAŞMAK IÇIN BU METROLARI KULLANIYOR.
ENTEGRE OTOBÜS HATLARIYLA BIRLIKTE BU RAKAM 70 BIN KIŞIYI BULUYOR.
ŞEHIR HATLARI’NIN KIŞ TARIFESIYLE KESINTISIZ OLARAK BAŞLATTIĞI BOSTANCI ADALAR SEFERLERIYLE İSTANBUL ARTIK 7/24 ULAŞILABILIR BIR KENT.
TAYFUN DERYAL

İ

stanbul halkının uzun yıllar
beklediği kesintisiz ulaşım talebi
Ekrem İmamoğlu başkanlığında
karşılık buldu. Başkan İmamoğlu
seçim vaadi olarak duyurduğu
uygulamanın müjdesini 28 Ağustos’ta
24. Dönem Tren Sürücüsü Bröve
Töreni’ninde İstanbullulara vermişti.
Ekrem İmamoğlu, 29 Ağustos’ta
düzenlediği basın toplantısında ise
kesintisiz ulaşımın detaylarını
kamuoyu ile paylaşarak uygulamayı
başlattı. 30 Ağustos gecesi başlayan
seferlerden her gün on binlerce
İstanbullu istifade ediyor. Uygulama
özellikle gençlerin, iş insanlarının,
vardiyalı çalışanların ve turistlerin
hayatını kolaylaştırırken aynı
zamanda İstanbul’u da gece metro
hizmeti veren New York, Londra,
Berlin, Tokyo, Viyana, Minneapolis,
Chicago, Philadelphia, Kopenhag ve
Sidney ile birlikte 8 metropolden biri
haline getiriyor.
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“İstanbul 24 Saat Ulaşıma
Muhtaç Bir Şehir”
Her fırsatta İstanbul’un nüfusuyla
ve kent yaşamıyla 24 saat ulaşıma
muhtaç olan bir şehir olduğunu
dile getiren Başkan İmamoğlu’nun
başlattığı uygulama vatandaşlardan
yoğun ilgi görüyor. İhtiyacı tespit
edilen metro hatlarında başlatılan
uygulamaya 24 saat kesintisiz
Bostancı-Adalar seferleri de
eklendi. 16 Milyon İstanbullu
böylece metro ve otobüs seferlerinin
yanı sıra deniz ulaşımıyla da gece
seyahat edebiliyor.

En Çok Talep YenikapıHacıosman Metro Hattı’nda
30 Ağustos 2019 Cuma günü itibari
ile Metro İstanbul’a ait altı hat,
hafta sonu ve resmi tatil günlerini
kapsayarak seferler yapıyor.
Bu hatlar arasında en çok ilgiyi
İstanbul’un iş, otel, ve eğlence

merkezlerinin bulunduğu bölgede
hizmet veren Yenikapı - Hacıosman
metrosu görüyor. İstanbulluların
ve dünyanın her bölgesinden
şehri ziyarete gelen turistlerin
yolculuk ettiği güzergahı her gece
ortalama 6 bin 713 kişi kullanıyor.
Ulaştırma Bakanlığı’nın işlettiği
Marmaray’ın da devreye girmesiyle
önemli bir geçiş istasyonu olan
Yenikapı, kentin en önemli toplu
taşıma rotaları arasında yer alıyor.
Bu bölgede hizmet veren YenikapıAtatürk Havalimanı metrosu 4 bin
750, Yenikapı-Kirazlı metrosu ise
gece seyahat etmek isteyen 3 bin
875 yolcuyu gidecekleri yerlere
ulaştırıyor.
Anadolu Yakasında başlatılan
iki gece metrosundan KadıköyTavşantepe’yi 4 bin 828, ÜsküdarÇekmeköy’ü ise günde ortalama 2
bin 748 kişi kullanılıyor. LeventBoğaziçi Üniversitesi metrosu da

ortalama 352 yolcu tarafından
tercih ediliyor. Tüm hatlarda en
çok talep ise Cumartesi geceleri
gerçekleşiyor.

Havalimanlarına 7/24 Otobüs
16 Milyon vatandaşın yaşadığı
mega kent İstanbul, aynı zamanda
dünyanın en çok ziyaret edilen
noktaları arasında yer alıyor. Pek
çok farklı ülkeden ziyaretçisi
olan kentin havalimanlarına İETT
seferleriyle haftanın her günü
ve günün her saati ulaşılabiliyor.
Gece metrolarına entegre sekiz
hat arasında bulunan E-10 ve
E-3 otobüsleri, ortalama bin
250 yolcuyu bu metroların
çalıştığı saatlerde Sabiha Gökçen
Havalimanı’na ulaştırıyor.
Faaliyete geçtiği günden itibaren
uzun mesafeleri yakınlaştıran
metrobüs de seferlerine aralıksız
devam ediyor. Gece metrosunun

hizmet verdiği gün ve saatlerde 34G
Beylikdüzü- Söğütlüçeşme metrobüsü
gecede ortalama 2 bin 828 yolcuyu
kentin bir ucundan diğer ucuna
kesintisiz taşıyor. Bu kapsamdaki
11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar bin 100,
130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy
499, 15F Beykoz-Kadıköy 274, 25G
Sarıyer-Taksim 293, 40 Rumelifeneri/
Garipçe-Taksim 167 kişi tarafından
kullanıyor.

Adalar’da Gece Seferleri Başladı
Adalar Ulaşım Çalıştayı’nda
eksikliği tespit edilen gece seferleri,
Şehir Hatları Genel Müdürü
Sinem Dedetaş’ın açıklamasıyla
sorun olmaktan çıktı. Dedetaş’ın
duyurduğu Şehir Hatları’nın yeni
kış tarifesi ile İstanbul-Adalar
arasındaki ring seferler 43’e
yükseltilirken, Bostancı-Adalar
vapur seferleri artık hafta içi ve
hafta sonu 24 saat hizmet veriyor.

Gece ulaşım nasıl işliyor?
Kesintisiz metro işletmesi
Cuma’yı Cumartesi’ye ve
Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan
geceler ile resmi tatil günleri
öncesindeki gecelerde, 00:30
ile 05:30 saatleri arasında 20
dakikalık sefer sıklığında hizmet
veriyor. Hafta sonları gece seferi
öncesindeki normal işletme
günü ile birlikte 66 saatlik
ulaşım imkanı sağlanıyor. İETT
otobüsleri de hat yoğunluğuna
göre belirlenmiş aralıklarla
seferlerini yapıyor. Metrolara
entegre güzergahta hizmet
veren bu hatlar vatandaşların
günün her saati seyahat etmesine
olanak sağlıyor.
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METRODA
"TEMEL AT, DUR"
DEVRİ BİTİYOR

Önceki Dönemde Finansal Sorunlar Yüzünden
Durdurulan Hatlar:
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı
Bağcılar (Kirazlı) –Küçükçekmece (Halkalı) Metro Hattı
Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı
Çekmeköy-Sultanbeyli ile Çekmeköy-Taşdelen Metro Hattı
Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı

Yavaşlatılan Hatlar:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI, TEMELI ATILMIŞ, YÜZDE 1 ILE 4 GIBI ÇOK DÜŞÜK
ORANLARDAYKEN INŞAATLARI DURDURULMUŞ METRO HATLARINDA YENIDEN ÇALIŞMA
BAŞLATIYOR. HEDEF, İSTANBUL'UN HER YANINI METRO ILE BULUŞTURMAK.

Dudullu-Bostancı Metro Hattı
Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı

ZEYNEP MAVNACIOĞLU
Yeniköy

Yüzde 1 ile 4
seviyelerindeyken
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çalışmalar yeniden başlıyor
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Altı Hat Tamamen
Durdurulmuştu
Geçtiğimiz dönemlerde plansız
atılan adımlar yüzünden,
çalışmalar iki metro hattında
durma noktasına gelmiş, altı hatta
ise temeli atılmış, yüzde 1 ile 4
seviyelerindeyken durdurulmuştu.
Bir kısmı kent için tehlike arz
edebilecek durumda olan bu metro
kazıları için, "derhal harekete
geçilsin" talimatı veren İmamoğlu,
5 yıllık çalışma döneminde raylı
sistemlere öncelik vereceğini
vurguladı. İmamoğlu, yarım kalan
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tüm hatların finansman ve diğer
sorunlarının giderilerek süratle
tamamlanacağını bildirdi.

"İşin Çok Daha Başındayız"
İşte bu durdurulan metro
projelerinden biri olan ÜmraniyeAtaşehir-Göztepe Metro
Hattı'ndaki çalışmalar, düzenlenen
törenle yeniden başlatıldı. Törende
konuşma yapan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da
hizmet veren 233 kilometre
metro hattı olduğunu belirtti.
İmamoğlu, "Raylı sistemlerin
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ent içi hareketliliğin 24
milyona ulaştığı
İstanbul'da ulaşım
sorununun çözümü raylı
sistemlerden geçiyor. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, raylı
sistemlerin toplu taşıma içinde
yüzde 18 olan oranının
arttırılmasına yönelik adımları
atmaya başladı. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nun metro çalışmalarına
hız verilmesi yönündeki talimatı
üzerine, 1 yılı aşan süredir
durdurulmuş hatlarda yeniden
inşaat başladı.
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toplu taşımadaki oranı yüzde 18
dolayında. Bu çok düşük bir oran.
İşin çok daha başındayız” dedi.
Plansız imar ve nüfus gelişimi
söz konusu olduğunda, metro
yatırımlarının yeterli gelmeyeceğini
aktaran İmamoğlu, ulaşım
konusunun tüm yönleriyle bütüncül
bir şekilde ele alındığının altını
çizdi. İmamoğlu, "Kendimize
2050 yılını hedef olarak koyduk.
Geleceğin planlanması noktasında
oldukça titiz davrandığımızı
İstanbul’un bilmesini istiyoruz" dedi.

Ümraniye -Göztepe Metrosunda
Günde 350 Bin Yolcu
Ümraniye - Ataşehir - Göztepe
Metro Hattı 13 km ve 11
istasyondan oluşacak. Anadolu
Yakası'nın ulaşım sorunlarına
önemli ölçüde çözüm getirmesi
planlanan hat sayesinde, Ümraniye
– Göztepe arası yolculuk süresi
20 dakika sürecek. Hattın günde
350 bin kişiye hizmet vermesi
planlanıyor. Tam Otomatik
Sürücüsüz Metro olarak çalışacak
Ümraniye - Ataşehir - Göztepe
hattında, güvenlik için tam boy
peron ayırıcı kapılar kullanılacak.

Kazı çalışmalarına, 4 tünel açma
makinesi (TBM) ile başlanan
hattın, 2022 yılında bitirilmesi
planlanıyor.

İBB 140,9 Km'lik Hattı
Tamamlayacak
İstanbul'da halen yapımı devam
eden 221,7 km'lik raylı sistem
hattı bulunuyor. Bu hatlardan 80,8
km'lik kısım Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı tarafından yapılırken,
140,9 km'lik kısım ise İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından
hayata geçiriliyor.
İBB tarafından yapım çalışmaları
hızlandırılan Mecidiyeköy
- Mahmutbey Metrosunda,
geçtiğimiz Temmuz ayında İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun
katılımıyla sinyalli test sürüşleri
başlatılmıştı.

Günde 500 bin yolcuya hizmet
verilmesi planlanan metronun
2020 yılının ilk çeyreğinde
açılması planlanıyor. Hattın
Kabataş bağlantısının ise
Beşiktaş'ta rastlanan arkeolojik
kazılar nedeniyle, 1 yıl gecikmeyle
2021 yılında tamamlanması
hedefleniyor.
Yapım çalışmaları yavaşlatılan
hatlardan olan EminönüAlibeyköy- Eyüpsultan projesinde
de çalışmalar hızlandı. Hattın
2019 yılı sonunda sinyalli test
sürüşlerine başlaması, 2020 yılının
son çeyreğinde hizmete girmesi
planlanıyor.
Çalışmaların yavaşlatıldığı bir
diğer hat olan Dudullu-Bostancı
Metrosunda da çalışmalar yeniden
start aldı. Hedef, hattın 2021
yılında hizmete alınması.

İBB'nin Yapım Aşamasındaki Metro Hatları 140,9 km
Dudullu‐Bostancı Metro Hattı..............................................................................................14, 3 km
Mecidiyeköy‐Mahmutbey Metro Hattı..................................................................................... 18 km
Kabataş‐Mecidiyeköy Metro Hattı.......................................................................................... 6,5 km
Başakşehir‐Kayaşehir Metro Hattı.......................................................................................... 6,2 km
Bağcılar (Kirazlı)‐Küçükçekmece (Halkalı) Metro Hattı...................................................... 9,7 km
Rumeli Hisarüstü‐Aşiyan Füniküler Hattı............................................................................... 0,8 km
Kaynarca‐Pendik‐Tuzla Metro Hattı........................................................................................ 13 km
Çekmeköy‐Sultanbeyli ile Çekmeköy‐Taşdelen Metro Hattı.............................................. 17,8 km
Ümraniye‐Ataşehir‐Göztepe Metro Hattı................................................................................. 13 km
İkitelli‐Ataköy Metro Hattı........................................................................................................ 13 km
Eminönü‐Eyüpsultan‐Alibeyköy Tramvay Hattı.................................................................... 10,1 km
Mahmutbey‐Bahçeşehir‐Esenyurt Metro Hattı.................................................................... 18,5 km
www.ibb.istanbul
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METRO HATTINDA

13 MELEK

İSTANBULLULARIN GÜVENLI BIR ŞEKILDE KENT IÇI ULAŞIMDA KULLANDIĞI METRONUN
13 KADIN SÜRÜCÜSÜNDEN 4’Ü, KISA BIR SÜRE ÖNCE İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN
ELINDEN BRÖVELERINI ALARAK IŞ BAŞI YAPTILAR.
İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK

G

ünde 2 milyon 800 binin
üzerinde yolcu taşıyan
metrolarda, kadın
sürücüler de hizmet
veriyor. İstanbul Büyükşehir
Belediye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, 28 Ağustos’ta katıldığı
törenle; 24’üncü Dönem Tren
Sürücüsü Eğitim Programını
tamamlayan 66 sürücüye
brövelerini vermişti. İBB
iştiraklerinden Metro A.Ş
bünyesinde eğitimlerini başarıyla
tamamlayıp brövelerini alan bu
sürücülerin 4’ü kadın. Arzu, Esra,
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Hande ve Havva isimli sürücülerin
ekibe katılması ile birlikte,
metrodaki kadın sürücü sayısı 13’e
çıkmış oldu.

Diğer kadınlara örnek oluyorlar
Metro hatlarındaki kadın sürücü
gücünü arttıran Arzu, Esra,
Hande ve Havva, yolculardan hep
pozitif yönde dönüş aldıklarını,
ailelerinin de meslekleri
konusunda en büyük destekçileri
olduğunu söylüyorlar. Hiçbir
meslekte, “ kadın-erkek ayrımı”
olamayacağını belirten Esra

Ateş de erkeklerin yapabildiği
bütün işleri, kadınların da
üstlenebileceğini savundu. Ateş,
hemcinslerine örnek olmak
için de erkeklerin yoğun olarak
bulunduğu metro sürücülüğünü,
kendine meslek olarak seçmiş.
Başkan İmamoğlu’nun elinden
brövelerini alarak göreve başlayan
Arzu, Esra, Hande ve Havva’ya;
erkeklerin yoğun olarak çalıştığı
bir mesleği neden seçtiklerini ve
aile yaşamlarını sorduk. Yaşları
22 ile 35 arasında değişen 4 kadın
sürücünün hikâyesine gelince…

HAVVA ÇAKMAK

ARZU ÖZAYDIN

HANDE NUR GÜLAK

ESRA ATEŞ
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lk ve ortaokulu örgün
eğitim sisteminde, lise
eğitimini de açık öğretim
lisesinde tamamlayan
Çakmak, 1984 yılında
Erzincan’da doğmuş.
Erzincan Üniversitesi
Tercan Meslek Yüksek
Okulu Bilgisayar
Programcılığı mezunu
Çakmak, önceki kadın
sürücülerle iletişim
kurduğunda mesleğe olan
ilgisinin daha da arttığını
söylüyor.
Çakmak’a, “İşinizin
zorluklarından ve zevkli
taraflarından bahseder
misin?” diye sorunca,
“Her işin bir zorluğu var.
Dışarıdan bakılınca tünel
bölgesinde çalışıyoruz
ama dinlenme saatlerimiz
ve dinlenebileceğimiz bir
mekâna sahip olduğumuz
için bana zor gelmiyor. İş
ile ilgili araştırmalarım da
ve mülakatta bildirilmiş
konulardı. Bilmediğim
bir şeyle karşılaşmadım.
Bunun yanı sıra asla göz
ardı edemeyeceğim bir
gerçek var ki; insanların
ulaşmak istedikleri yere
ulaştıklarındaki sevinç,
o zorluğu yok saymama
neden oluyor. İşinizi severek
yapıyorsanız. Zor denilen
şeyleri fark etmiyorsunuz.
Sabrı olan, insanlara
yardımcı olmayı amaç
edinen herkese tavsiye
ederim” yanıtını aldım.

sküdar’da 1988 yılında
doğan Özaydın, İnönü
Üniversitesi bilgisayar
programcılığından mezun
olduktan sonra Başakşehir
Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü’nün bilgi işlem
bölümünde 4 yıl çalışmış.
Özaydın, bilgisayar
teknolojilerini yakından takip
ediyor ve uçak ile trenlere
karşı da özel bir ilgisi var.
“Böyle bir mesleğe nasıl
karar verdin?” diye sorduğum
Özaydın’dan şu yanıtı aldım:
“Buradaki sınav sürecinden
haberim olduğu an kararımı
verdim. ‘Ben bu işi yapabilirim,
yapmalıyım’ dedim. Böyle bir
meslekte aile desteği de çok
çok önemli.”
Yaptığı işin, özveri ve
fedakârlık istediğini belirten
Özaydın, “İşimiz, dakiklik
üzerine programlandığı için
yorucu olabiliyor. Ancak
severek yaptığınız zaman bu
size herhangi bir mesleğin
rutin yorgunlukları gibi
geliyor. Sonuçta her işin
kendine göre zorlukları var.
Ama insanları hedefledikleri
yere sağ salim ve zamanında
ulaştırmak işimizin en zevkli
yönü” diyor.
Evli ve 6 yaşında bir kız çocuğu
sahibi olan Özaydın, yolcuların
kadın sürücü gördüklerinde
önce kısa süreli şaşkınlık
yaşadıklarını, sonrasında da
güler yüzle memnuniyet ifade
ettiklerini söyledi.

aptığı işi insanlığa
bir fayda olarak
gören Gülak, Başkan
İmamoğlu’nun elinden
brövesini alan en genç
kadın sürücü.
Balıkesirli 22 yaşındaki
sürücü, Kocaeli
Üniversitesi Hereke
Meslek Yüksek
Okulu’ndan mezun.
Metro sürücüsü
olmaya lise yıllarında
karar verdiğini
ve üniversitede
de ilgili bölümü
okuduğunu belirten
Gülak, “Kadınların
da başarıyla çalışıp
erkeklere oranla
azınlıkta olduğu bir
meslekte bende olup
başarmak istedim”
diyor.
Kendisini fark eden
yolcuların, ‘yanlış mı
görüyorum?’ diyerek
ikinci kez dönüp
baktıklarını ve yüz
ifadelerinin değiştiğini
anlatan Gülak, “Treni
sürmek, ivmesini
vermek, insanlığa
faydalı bir iş yapıyor
olmak da işimizin
zevkli taraflarından
bazıları. Tüm kadınlara
tavsiye ederim. Güzel
bir mesleğimiz var”
diyerek hemcinslerini
cesaretlendiriyor.

üyük bir aracın
başına geçip
insanları, işlerine ve
sevdiklerine
yetiştirmeye vesile
olmak işimizin en
zevkli yanı” diyen Ateş,
Yenikapı - Atatürk
Havalimanı Hattı’nda
yolculuk ederken metro
sürücüsünün kadın
olduğunu görerek
mesleğe heves etmiş.
1991’de Beykoz’da
doğan ve eğitimini
Kocaeli Üniversitesi
Meslek Yüksek
Okulu’nda tamamlayan
Ateş, bir kız çocuk
annesi. Özellikle
kadın yolculardan
olumlu tepkiler
aldığını söyleyen çiçeği
burnundaki sürücü,
erkeklerin yapabileceği
bütün işleri, kadınların
da yapabileceği
görüşünde.
Ateş, metro
sürücülüğüne
kendisine meslek
olarak seçerek tüm
kadınlara örnek olmak
istemiş.
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unlu mamuller de el değmeden
otomatik olarak paketleniyor ve
robotlarla kolileniyor. Üretimde
teknolojinin bu denli kullanılması,
en kaliteli ürünün en ucuza mal
edilmesini sağlıyor.
İstanbulluların sağlıklı beslenmesi
için üretimin her aşamasında
hijyene çok önem veren şirkette
üretim bantları 24 saat kameralarla
denetleniyor. Özel önlük, bone ve
eldivenle çalışan personel, üretim
bandına ellerine dezenfekte
ederek ve galoş giyerek giriyor.
Mamullerde kaya tuzu kullanıyor
ve tuz oranı yüzde 1’de tutuluyor.
Bebe bisküvisi ile kurabiyelerde
margarin değil, tereyağı
kullanılıyor.

EN
UYGUN
FİYAT
İSTANBULLULARIN
BEĞENEREK TÜKETTIĞI
HALK EKMEK’IN ÜRÜNLERI,
MALIYET ARTIŞLARINDAN
KAYNAKLANAN SON
DÜZENLEMESININ
ARDINDAN DA PIYASADAKI
BENZER UNLU MAMULLERE
GÖRE ÇOK UYGUN FIYATLA
TÜKETICIYLE BULUŞUYOR.
ÜRETIMDE TEKNOLOJI EN
ÜST SEVIYEDE
KULLANILARAK, EN
KALITELI ÜRÜN EN UCUZA
MAL EDILIYOR.
OSMAN KARABACAK
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stanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin iştiraki HALK
EKMEK AŞ, son bir yılda
elektrik, doğalgaz, akaryakıt
ve işçi gibi girdi maliyetlerindeki
yüzde 50’yi aşan artışlar nedeniyle
zorunlu bir fiyat düzenlemesine
gitmişti. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun talimatıyla,
vatandaşların en çok tercih ettiği
sade ve kepekli ekmek yine 75
kuruştan satılmaya devam ediyor.
Sosyal devlet anlayışıyla kaliteli
ürün, uygun fiyat politikası izleyen
HALK EKMEK, İstanbul’daki
unlu mamul fiyatlarını
dengeliyor. Kamu hizmeti
yaparak kaliteyi ve
insan sağlığını önceleyen
firma, teknolojiyi en üst

Ekmek, piyasa fiyatının
yarısına satılıyor

seviyede kullanarak mamulleri
piyasadaki diğer üreticilere göre
çok daha uygun fiyatla tüketiciyle
buluşturuyor.
Fabrikalarda el değmeden
üretilen ekmek, robot el ile yine el
değemeden kasalara diziliyor. Diğer

HALK EKMEK, son fiyat
düzenlemesinin ardından da
ürünlerini piyasadaki üreticilere
göre çok daha uygun fiyata
İstanbullularla buluşturuyor.
HALK EKMEK’te 250 gramlık
sade ve kepekli ekmek 75 kuruşa
vatandaşa sunulurken, İstanbul
genelindeki diğer unlu mamul
satıcılarında 200 gram ekmek
1,25 kuruş-1,50 lira arasında
satılıyor. HALK EKMEK’te 3 lira
olan ekmeğin kilo fiyatı piyasada
6-7 lira arasında değişiyor.
İstanbulluların en çok tercih ettiği
sade ve kepekli ekmek, piyasadan
yüzde 55 daha ucuza satılıyor.

İstanbulluların en çok
tercih ettiği sade ve
kepekli ekmek, piyasadan
yüzde 55 daha ucuza
satılıyor.
Ambalajlı ürünlerin de
fiyatı uygun
HALK EKMEK’te 3 liraya
satılan 400 gramlık tam buğday
ekmeğinin kilo fiyatı 7,5 liraya
gelirken, piyasadaki kaliteli
ekmek üreticilerinin sattığı bir
kilo tam buğday ekmeğin fiyatı
14 ile 16 lira arasında değişiyor.
Aradaki fiyat farkı yüzde 88 ile
yüzde 117’i arasında seyrediyor.
HALK EKMEK’te 3 liraya satılan
400 gramlık çavdar ekmeğinin kilo
fiyatı 7,5 lira olurken, piyasadaki
en çok satılan diğer ürünlerin bir
kilo tam çavdar ekmeği fiyatı 14
lira civarında. Aradaki fark yüzde
88’i buluyor.
HALK EKMEK’te 4,25 lira olan
500 gramlık ekşi mayalı organik
tam buğday ekmeğinin kilo fiyatı
8.50 liraya satılırken, piyasadaki
muadil ekmeğin kilo fiyatı satışı
22 lira. Aradaki fark yüzde 158.
HALK EKMEK’te 4,50 liraya
satılan 500 gramlık çok tahıllı
ekmeğin kilo fiyatı 9 liraya
gelirken, piyasadaki benzer
ürünlerin kilo fiyatı 14,5 lira ile

20 lira arasında değişiyor. Aradaki
farkın oranı ise yüzde 62 – 121
arasında.
HALK EKMEK’te 670 gramlık
tost ekmeği 4,5 liraya satılırken
(kg fiyatı 6,72), benzer tost
ekmeklerin kilogram fiyatı 10
liraya yaklaşıyor. Aradaki yüzde
farkı 44.
HALK EKMEK’te 3,50 liraya
satılan 350 gramlık hamburger
ve sandviç ekmeğinin kilo fiyatı
10 lira olurken, piyasadaki aynı
ürünlerin kilo fiyatı 15 ile 19 lira
arasında değişiyor. Aradaki fark
yüzde 53 ile yüzde 91 arasında.
Yine uygun fiyatlara satılan
ruşeymli ekmek, akdeniz ekmeği,
altın çörek, tuzsuz buğday ekmeği,
çavdar ekmeği ile domatesli,
fesleğenli, sarımsaklı ve biberli
çeşitleri olan ekmek cipsinin ise
piyasada emsali bulunmuyor.

EN KALİTELİ ÜRÜN EN UCUZA
HALK EKMEK’te 3 liraya
satılan 400 gramlık tam buğday
ekmeğinin kilo fiyatı 7,5 lira.
Piyasadaki kaliteli tam buğday
ekmeğin fiyatı ise 14 ile 16 lira
arasında. Fiyat farkı yüzde 88 ile
yüzde 117’i arasında.
HALK EKMEK’in özel ürünleri olan
ruşeymli, çavdar, Akdeniz, tuzsuz
buğday ekmekleri ile domatesli,
fesleğenli, sarımsaklı ve biberli
ekmek cipslerinin ve altın çöreğin
piyasada emsali bulunmuyor.
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"İSTANBUL'UMUZ IÇIN
HAMIDIYE’YI TERCIH EDECEĞIZ"
İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, KATILDIĞI BIR CANLI YAYINDA TÜM İSTANBULLULARI
“HALKIN SUYU” HAMIDIYE ALMAYA DAVET ETTI. BU ÇAĞRIYA KARŞILIK İSTANBUL HALKI ISE
SOSYAL MEDYADA DESTEĞINI IFADE ETTI. “HALKIN SUYUNU” DAHA YAKINDAN TANIMAK
IÇIN, HAMIDIYE A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ SERTAÇ NIŞLI ILE SÖYLEŞTIK.
AYLİN YARDIMCI

ANIL DİNÇDAL

Hamidiye’ye “halkın suyu”
denmesinin sebebi nedir?
Tarihsel süreçte İstanbul’un su
ihtiyacı çeşitli kaynaklardan
karşılanmış. 19. yüzyıl
sonunda ise artan ihtiyaç için
Kemerburgaz’daki suyu bol ve
lezzetli kaynaklardan İstanbul’a
su getirilmesi uygun bulunmuş.
Dönemin padişahı II. Abdülhamit’in
yaptırdığı yatırımla Hamidiye
Kaynak Suları ilk kez 1902 yılında
İstanbul halkına 133 çeşmeden
ve ayrıca çok sayıdaki okul,
hastane ve kurum binalarından
ulaştırılmış. 1979 yılında ise ilk
şişeleme tesisi kurulmuş ve şirket
yapısı oluşturulmuş.
Bugüne geldiğimizde Hamidiye’nin
modern tesislerinde damacana,
cam şişe, pet şişe, bardak ve
kutu ürün çeşitlerinde üretim

gerçekleştirmekteyiz. Hamidiye
Kaynak Suları A.Ş., İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB)
iştirak kuruluşu olduğu ve
İstanbul’un doğal su kaynaklarını
halka sunduğu için “halkın suyu”
denmektedir. Hamidiye olarak
evlerde, işyerlerinde, yeme-içme
mekânlarında ve halkın ambalajlı
kaynak suyu ihtiyacının olduğu
her yerde hizmet vermeye devam
etmekteyiz.

Başkan İmamoğlu’nun su
vizyonunu özetleyecek olursanız
nelerden bahsedersiniz?
İBB Başkanı Sayın Ekrem
İmamoğlu Hamidiye’yi yakından
takip ediyor. Bizlerle toplantılar
yaparak Hamidiye ile ilgili
vizyonunu paylaşıyor. Öncelikle,
16 milyon İstanbullunun Belediye
Başkanı sorumluluğu ile Hamidiye
kaynak suyunun kalitesinin yüzde
100 güvence altına alınması
konusu üzerinde hassasiyetle
duruyor. İkinci olarak, İstanbul’un
tüm su kaynaklarının bütünsel
ele alınarak Hamidiye, İSKİ,
DSİ ve Orman Genel Müdürlüğü
işbirliği ile bu kaynaklara sahip
çıkılmasını, gelecek nesillere
iyi korunmuş, verimli ve sağlıklı
yönetilen kaynaklar bırakılmasını
hedef gösteriyor.
Üçüncü olarak da, Hamidiye
Kaynak Suları A.Ş.’nin “halkın
suyu” misyonu ile kaliteli,
çağdaş ve örnek bir şirket olarak
yönetilerek daha geniş halk
kitlesine hizmet vermesini istiyor.

Peki Hamidiye markası için
sizin öncelikli hedefleriniz
neler?
Hamidiye çok değerli bir marka.
Hem 117 yıllık tarihi geçmişi ve
değeri var, hem de günümüzde
İstanbulluların yaşamında yüksek
bilinirliğini sürdürüyor. Böyle
bir başarı her markaya kısmet
olmaz. Hamidiye markasının
güçlü tarihi kökleri, bugün
İBB şemsiyesi altında halka
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sunduğumuz yaygın dağıtım
ile birleşince değerini koruyor.
Bizlere düşen görev, gözbebeğimiz
olan “Hamidiye” markasının
tarihi anlam ve değerini titizlikle
korurken, “halkın suyu” olma
misyonu doğrultusunda, daha
yenilikçi, sağlıklı ve güvenilir
bir kimlik ile geleceğe taşımak
olacak. Bu doğrultuda, Hamidiye’yi
iki kat büyütecek yatırımları
tamamlayacağız. İstanbul kartın
kullanıldığı su otomatları, mobil
sipariş sistemi, yeni alt bayi
yapılanması ve daha birçok
yenilik getirerek İstanbulluları
daha yaygın ve ulaşılabilir olarak
kaliteli ve uygun fiyatlı Hamidiye
kaynak suları ile buluşturacağız.

Müşterileriniz daha çok
kimlerden oluşuyor?
Hamidiye’nin geniş ürün
çeşitliliği, ambalajlı kaynak
suları sektöründe birçok müşteri
ve tüketici segmentine hitap
etmesine olanak veriyor. 19
litrelik damacana su ile ağırlıklı
olarak evsel kullanım ve kurumsal
kullanıma hitap ederken, 0,2
litreden 19 litreye kadar değişen
pet şişe su ve 0,33-0,75 litrelik cam
şişe su ürünlerimizle perakende
müşterilerimiz üzerinden
tüketicilere ulaşıyoruz.
Çeşitli ebatlardaki bardak su
www.ibb.istanbul
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Hamidiye A.Ş.'nin öncelikli
hedefleri arasında hane
halkına daha fazla ulaşmak
yer alıyor.
ürünlerimizle de büfe, restoran,
catering ve ulaşım firmaları gibi
hizmet sağlayıcı müşterilerimizin
ihtiyacını karşılıyoruz. İBB’ye
ait tüm şirketlerimiz Hamidiye
ürünlerini kullanıyor. Diğer yandan,
metro ve otobüs duraklarındaki
otomatlarımızla da tüketicilerimizin
suya en acil ihtiyaç duydukları
yerlerde ürünlerimizle doğrudan
buluşturuyoruz. Ayrıca, 27 ülkeye
ihracat gerçekleştirerek, ülkemize
döviz kazandırıyoruz.

Bazı kamu kurumlarında
Hamidiye sularının satın
alımının durdurulduğuna dair
haberler okuyoruz. Bunların
doğruluk payı var mı?
Kurumlara yapılan satışlar daha
çok yıllık anlaşmalarla yapılıyor.
Bazı kurumlarda anlaşma süreleri
sonunda veya beklemeden
Hamidiye ile devam etmeme
haberleri alıyoruz. Bunların sayıları
çok olmamakla beraber, üzücü.
Diğer taraftan sevindirici olan,
halkımızda ve bazı kurumlarda
Hamidiye’ye yoğun bir talep artışı
görüyoruz.

Fiyatlarınızı piyasa ile
kıyaslayacak olursanız nasıl
değerlendirirsiniz?
Ambalajlı kaynak suyunu kaliteli
ve sürdürülebilir olarak en
uygun fiyatla İstanbul halkı ile
buluşturmak Hamidiye’nin en
temel görevi. Su piyasasındaki
ana markalarla ürün fiyatlarımızı
karşılaştırdığımızda özellikle
evlere yönelik 19 litrelik damacana
su ürünümüzde fiyatımızın yüzde
30’a varan oranlarda daha uygun
olduğunu söyleyebiliriz.
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HALİÇ, SU SPORLARININ

PARLAYAN YILDIZI OLACAK
Hamidiye A.Ş. Genel Müdürü Sertaç Nişli ve Genel Müdür
Yardımcısı Cem Özarpacı

Hamidiye ücretsiz su sağlıyor
mu? Kimlerin bedava su hakkı
var?
Hamidiye Kaynak Suları,
İBB’nin iştiraki bir anonim
şirket. Dolayısıyla reklam,
tanıtım amacı dışındaki tüm
satışları fiyatlandırarak yapmak
durumundayız. Biz Hamidiye
olarak, İBB, İlçe Belediyeleri ve
İSKİ ile işbirliği yaparak, ücretsiz
su hizmeti götürülecek yerlere
ulaşıyoruz. Özellikle İSKİ’nin sel,
yangın, deprem gibi afetlerde
sunduğu tankerlerle su dağıtım
hizmetine katkı vermekten
Hamidiye olarak gurur duyuyoruz.

Dünyada plastik şişelerin hızla
terk edildiğini gözlemliyoruz,
peki sizin bu konudaki
yaklaşımınız nedir? Plastik şişe
ile cam şişe arasındaki talep
farkı nasıl?
Plastik şişeler fiyat avantajı ve
pratikliği ile tercih edilmeye
devam ediyor. Ancak atık olarak
dünyamızın ekolojik dengesine
olumsuz etki yarattığı gerçeği,
çevreye duyarlı tüketicileri cam
şişe ürünlere yönlendiriyor.
Biz Hamidiye markamız ile
plastik ambalajlı ürünlerimizin

yanında 0,33 lt ve 0,75 lt cam şişe
ürünlerimizi de sunuyoruz. Eksik
olan cam damacana üretmek için
de çalışmaları hızla başlattık. Hem
plastik, hem de cam ambalajlı su
tüketimi dünyada ve Türkiye’de
artıyor. Henüz Türkiye’de cam
ürün talebi oldukça düşük olmakla
beraber, talep artış hızı plastik
ambalajlı ürünlerden daha yüksek
seyrediyor.

Son olarak, sizce İstanbul halkı
neden Hamidiye’yi tercih etmeli?
Sağlıklı yaşam için günde iki litre
su içilmesi gerektiğini biliyoruz.
Diğer taraftan, daha az karbon
izi ile dünyamıza sahip çıkmak
için mümkün olduğu kadar
yakınımızdaki yerel ürünlerden
tüketmemiz gerekiyor. 16 milyon
nüfusun yoğunlaştığı İstanbul
il sınırlarında bol ve lezzetli su
kaynakları bulunuyor. Hamidiye bu
doğal kaynakların başında geliyor.
Ayrıca Hamidiye, İBB iştiraki bir
şirket olarak, kâr amaçlı değil
hizmet amaçlı yapısıyla öne
çıkıyor. Dolayısıyla, sağlık için bol
su tüketmeli, çevre duyarlılığı ve
İstanbul’umuza sahip çıkmak için
halkın suyu Hamidiye’yi tercih
etmeliyiz.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI, "ALTIN BOYNUZ'A" ILK SU SPORLARI MERKEZINI
KAZANDIRIYOR. ULUSAL VE ULUSLARARASI MÜSABAKALARA EV SAHIPLIĞI YAPACAK
HALIÇ SU SPORLARI MERKEZI'NIN ÖNÜMÜZDEKI YIL IÇINDE AÇILMASI PLANLANIYOR.
ZEYNEP MAVNACIOĞLU

H

aliç Köprüsü'nün
Halıcıoğlu ayağında, 11
dönümlük alan üzerine
kurulan Haliç Su
Sporları Merkezi'yle, kano ve
kürek başta olmak üzere,
İstanbul'un su sporlarında
öneminin artması amaçlanıyor.

Turizme de katkı
İBB tarafından yapımına
başlanan merkez sayesinde Haliç,
Avrupa'daki önemli su sporları
merkezleri arasına girecek.
Festival ve yarışlara ev sahipliği
yapacak merkez, Beyoğlu,
Fatih, Eyüpsultan gibi turistik

Çalışmalar Kurul Kararı İle
Yürütülüyor
Haliç su sporları merkezi İstanbul
II Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu tarafından
onaylanan projeye göre yapılıyor.
Alanın tarihi nitelik
taşımasından dolayı, tüm kazılar
İstanbul Arkeoloji Müzeler
Müdürlüğü'nün görevlendirdiği
denetçilerinin kontrolünde
yapılacak.

özellikteki üç ilçenin kesişiminde
bulunuyor. Bu yönüyle turistlerin
ilgi odağı olacak Haliç Su Sporları
Merkezi'nin turizmi canlandırması
da öngörülüyor.
Projenin hayata geçirilmesiyle,
İstanbul'daki su sporları
kulüplerinin, uluslararası
başarılarına katkı sağlanması
da hedefleniyor. Bu amaçla,
İstanbul'da bulunan kano
ve kürek kulüpleri de
antrenmanlarında Haliç'teki
merkezi kullanabilecekler. Öte
yandan, su sporları merkezi projesi
yürütülürken, Türkiye Kürek
ve Kano Federasyonlarından da
öneriler alınıyor.

Kayıkhaneler yer altına Gizlendi
Uluslararası standartlarda yapılan
kayıkhaneler tesisin en önemli
bölümlerini oluşturuyor.
Her biri, üç buçuk metre, iki
yüz on metrekare olan toplam
altı kayık hangarı, arazinin
eğimli kotundan faydalanılarak
deniz ile irtibatlı olacak şekilde
toprak altına yerleştirildi.
Böylece kayıkhaneler, Haliç

istikametindeki üst yoldan
bakıldığında görülmeyecek.
Merkezde ayrıca, kayık ve
kanoların suya indirilirken
hazırlıkların yapıldığı alanda iki
yüzer iskele yer alacak. Bununla
birlikte, sökülüp yeniden monte
edilebilen hakem kulesiyle seyirci
tribünleri de bulunacak. Kesintisiz
yaya ulaşımının sağlanması
amacıyla ahşap yürüyüş yollarının
da yer alacağı merkezde, alanın
büyük bölümü çim olarak
tasarlandı.

Önümüzdeki yıl açılması
planlanıyor
Haliç Su Sporları Merkezi'nde
ayrıca, konferans-seminer salonu,
toplantı odaları, sergi ve fuaye
alanı da bulunuyor. Öte yandan,
seyircilerin faydalanabileceği
kafeterya-restoran da yer
alacak. Sporculara ve kulüplere
hizmet verecek Haliç Su Sporları
Merkezi'nde ayrıca bir de fitness
salonu yer alacak.
Haliç Su Sporları Merkezi'nin
önümüzdeki yıl içinde açılması
planlanıyor.
www.ibb.istanbul
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YENİ EĞİTİM DÖNEMİNDE
DAHA GÜÇLÜ BİR İSMEK
DÜNYANIN EN BÜYÜK HALK ÜNIVERSITESI OLARAK KABUL
EDILEN İSMEK, 2019-2020 EĞITIM YILINA, KAPANACAĞI
YÖNÜNDEKI TÜM SPEKÜLASYONLARA KARŞIN "MERHABA"
DEDI. BU YIL, DAHA GÜVENLI BINALARDA EĞITIM
VERILECEK. YENI ÖĞRETMEN ALIMLARI DA SINAV
SONUÇLARINA GÖRE ŞEFFAF BIR ŞEKILDE YAPILACAK.

İmamoğlu: "İSMEK'leri sağlıklı binalarda, istihdam
merkezleriyle bütünleştirerek çoğaltacağız."

ZEYNEP MAVNACIOĞLU

H

er yaş grubundan
İstanbullunun takdirini
ve beğenisini kazanan
İSMEK, bu yıl 39 ilçede
hizmet vermeye başladı. Önceki
yıllardan farklı olarak üç dönemde
eğitim verilecek İSMEK'te, yıl
boyunca 400 bini aşan İstanbulluya
ulaşılacak. İSMEK, kapanacağı
yönündeki asılsız iddialara rağmen,
23 Eylül'de yenilenen vizyonuyla
eğitimlerine başladı.
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“İSMEK Nitelikli Bir Sürece
Adım Atıyor”
Bu yılki yeniliklerden ilki, kursların
üç dönemde verilecek olması.
Şimdiye kadar açılan kurslar için
yılda bir kayıt dönemi imkânı sunan
İSMEK, artık Eylül, Şubat ve Haziran
ayları olmak üzere üç ayrı dönemde
faaliyetlerine devam edecek. Öte
yandan, eğitim taleplerine göre
açılacak ilave kurslar ile daha
zengin ve nitelikli bir eğitim

portföyü de oluşturuldu.
İSMEK’in oldukça nitelikli bir
sürece adım attığını belirten
İstanbul Büyükşehir Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Eylül döneminde
144 bin kişinin kayıt yaptırdığını
söyledi. İmamoğlu, Şubat ve Haziran
dönemlerinin sonunda kursiyer
sayısının 400 binleri aşacağını ifade
etti.
Bu sene hayata geçirilen bir diğer
yenilikle de, kurs kontenjanlarından

kaynaklanan hak kayıpları önlenmiş
olacak. Bu amaçla, bir kursa
asaleten seçilen kişi, aynı dönem
içinde, sınavla girilen branşlar
dışında ikinci kursa asaleten kayıt
yaptıramıyor. Diğer branşlara ise
yedeklerden kayıt yaptırabiliyor.
Bu kararın alınmasında, önceki
yıllardaki istatistiki veriler etkili
oldu. Buna göre, birden fazla kursa
asaleten kayıt yaptıran kursiyerler,
sadece birini verimli şekilde
kullanıyordu. Bu uygulamayla,
başvuru yapan herkes en az bir
kurstan faydalanacak.
Ayrıca bu yıl 2019-2020 eğitim
öğretim yılı ders planlamaları
kapsamında, hafta sonlarının da
eğitim günlerine eklenmesi yoluna
gidildi. Bununla da yetinilmeyerek,
hafta içi günlerde 17.00’den
sonrasına kurs saatleri konuldu.

Branşında Uzman Eğitmenler
Kurulduğu günden bu yana,
milyonlarca İstanbullunun
faydalandığı İSMEK’in, kurumsal
bir yapıda hizmet verebilmesi için
de adımlar atıldı. Üç dönemde
eğitim verilecek kurslar için her
dönem ayrı kayıt başvuruları
açılacak. Böylece kurslardan daha

fazla İstanbullu yararlanacak.
Öte yandan bu yıl, İSMEK bünyesine
yetkin eğitmenlerin katılması
amacıyla, alanında uzman
firmalarla işbirliğine gidilmesi
kararı da alındı. Bu karar, İSMEK
kursiyerlerinin, branşında uzman
eğitmenler tarafından eğitilmesini
sağlayacak. İSMEK’e ihtiyaç olması
halinde yeni öğretmen alımları,
sınav sonuçlarına göre, şeffaf bir
şekilde yapılacak.
Konuya ilişkin bilgi veren Başkan
İmamoğlu, İSMEK’in bünyesinde
Bin 25 öğretmen olduğunu ifade
ederek, “Bu öğretmenlerin mesaisi
iyi kullanıldığı taktirde mevcuttaki
öğrenci sayısının üstüne çıkılıyor”

Hedef Bir Milyon Kursiyer
Geçtiğimiz sene 330 bin
kursiyere mesleki eğitim veren
İSMEK’te, önümüzdeki dönemde
uzaktan eğitim programlarının
verilmesi de planlanıyor. İSMEK
kurslarına çeşitli nedenlerden
katılamayan İstanbullular, online
(çevrimiçi) programlar sayesinde,
diledikleri zaman ve mekanda
ders kayıtlarına erişebilecekler.
Bununla birlikte, kurs sayılarının
da aşama aşama arttırılarak en
kısa sürede bir milyon kursiyere
ulaşılması hedefleniyor.

dedi. İmamoğlu, önceliğin, yüz
binlerce insana doğru eğitimcilerle
doğru hizmeti vermek olduğunun
altını çizdi.
Yenilikler bunlarla da kalmadı.
Kurslara başvuru sayılarının
sürekli takip edilerek branşlarda
güncellemelere gidilmesi olanağı
yaratıldı. Yoğun talep alan
branşlarda kurs sayısı arttırılacak,
talep görmeyen kurslarla ilgili yeni
değerlendirmeler yapılacak.

İSMEK: Eğitim Çalışmalarımıza
Hız Kesmeden Devam Ediyoruz
İSMEK'le ilgili son dönemlerde,
kapatılacağı yönünde çok sayıda
haber ve iddia ortaya atılmıştı. Çıkan
haberlerin tümünü yalanlayan
İSMEK, eğitimlerine hız kesmeden
devam ettiğini açıklamıştı.

Başkan İmamoğlu da
Yalanlamıştı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
da bu yöndeki manipülatif
haberlerin doğru olmadığını
belirtmiş, "İSMEK'leri daha
sağlıklı binalarda, istihdam
merkezleriyle bütünleştirerek
çoğaltacağız. Eğitimcilerimizin ve
kursiyerlerimizin can güvenliği
önceliğimizdir” ifadelerini
kullanmıştı.
www.ibb.istanbul
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KAZANAN TÜRKİYE
VE İSTANBUL OLACAK

İSTANBUL TURIZMININ SORUNLARINA BÜTÜNCÜL ÇÖZÜMLER ÜRETMEK IÇIN KOLLARI
SIVAYAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI, KENTIN HEM KÜRESEL TURIZM
PASTASINDAN DAHA BÜYÜK PAY ALMASININ HEM DE DAHA SAĞLIKLI
GÖKÇE KAÇMAZ
GELIŞMESININ YOLUNU AÇTI.

İ

stanbul’da tarihi ve kültürel
mirasın ihyasından ulaşımdan
çevreye, her yönüyle bir bütün
olarak ele alındığı yeni bir dönem
başladı. İstanbul’u, küresel
turizmden daha fazla pay alması ve
sağlıklı bir kent olarak gelişmesine
odaklayacak bu yaklaşım,
potansiyelinin altında çalışan
turizm sektöründe de geleceğe
yönelik umutları canlandırdı.
Her zeminde ve her fırsatta,
İstanbul’un gerçekten dünyanın
merkezi olduğunu vurgulayan
Büyükşehir Belediye Başkanı
(İBB) Ekrem İmamoğlu, dünyanın
hissedeceği proje ve etkinliklerde
bulunma hedefini koydu. Hedefini
gerçekleştirmek için İstanbul
halkının desteğini hep arkasında
bildiğini ifade eden İmamoğlu,
bu alanda belediyenin en
önemli paydaşı gördüğü Kültür
Bakanlığı ile ortak çalışmalar
yürütüleceğinin de altını çizip
durdu.

İTP, demokrasi kültürünü
yeniden yeşertecek
Başkan İmamoğlu, yeni yaklaşıma
uygun projeler üretmek amacıyla
seçim vaatleri arasında yer
alan İstanbul Turizm Platformu
(İTP)’nu ivedilikle hayata geçirdi.
Koordinatörlüğüne başarılı
çalışmalarıyla tanınan Kültür ve
Turizm Bakanlığı eski Tanıtma
Genel Müdürü ve emekli vali
yardımcısı Cumhur Güven
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Taşbaşı’nın getirildiği platform,
tüm paydaşların katılımıyla, özel
sektörün gelişimini destekleyip
kamu çıkarlarını gözeterek,
bilimsel bir zeminde çalışmalar
yürütmekle yetkilendirildi.
İmamoğlu’nun, “Bu ülkede,
demokrasi kültürünün tekrar
yeşermesini sağlayacak, turizmle
ilgili tüm konuların adresi olacak”
dediği İTP’nin amacı, sadece
sektörün sorunlarının paydaşlarla
birlikte çözülmesinden ibaret
değil. Platformda üretilen projeler
hayata geçirildikçe, başta turizm
olmak üzere, birçok sektörde
istihdamın artması bekleniyor.
Ülkeye daha fazla döviz girişinin
sağlanacağı, kente yapılacak
yatırımlara ek kaynak yaratılacağı
da ifade ediliyor.
Yeni dönemde tarihi binalar
yeni bir yaklaşımla ele alınacak
ve çok işlevli hale getirilecek.
Bu tür mekânların farklı
sanatsal ve kültürel etkinlik
ve performanslara da açılarak
işlevleri zenginleştirilecek.

Galata Beyefendisi ilgi odağı oldu

işlevler kazandırmanın turizme
ve kentin sosyal yaşamına olumlu
etkisinin bir göstergesi oldu.
MS 528 yılında inşa edilen ve
yüzyıllardır İstanbul’un anıtsal
yapılarından biri olan kuleye
giydirilen mavi kravat ile prostat
kanseri konusunda farkındalık
yaratılmak istendi.
Bina yerli ve yabancı turistlerin
ilgi odağı oldu. Bir “Galata
Beyefendisine” dönüştürülen kule
ile fotoğraf çektiren İstanbullular,
mesaj ve fotoğraflarını sosyal
medyada paylaştı.

Sadece yapıyı değil çevresini de
turizme kazandırmalıyız
Öte yandan Başkan İmamoğlu,
yurttaşların ve turistlerin yoğun
ilgisi altında gerçekleştirdiği
tarihi yarımada gezisinde
de İstanbul turizminin yeni
yönelimi hakkında dikkat çeken
açıklamalar yaptı.
İmamoğlu, restorasyon
çalışmaları süren
Sultanahmet’teki
Yerebatan
Sarnıcı’nda,

Cağaloğlu’ndaki Kitapçılar
Sokağı’nda ve restorasyonu bitmiş
olan Edirnekapı’daki Tekfur
Sarayı ile Anemas Zindanları’nda
incelemelerde bulundu. Yeni
dönemde amaçlananın sadece
bir yapıyı değil çevresinin de
turizme kazandırılması olduğunu

İmamoğlu:
"Çözümün
yansımaları İstanbul
sokaklarında daha
şimdiden kendini
göstermeye
başladı."

belirten İmamoğlu, Yerebatan
Sarnıcı’nın üstünde ve arkeolojik
kazı parkında kullanım hataları
tespit edince, kurmaylarına
tarihi eser ve çevresinin
düzenlenmesiyle ilgili bütüncül
bir rapor hazırlanması talimatını
verdi. Sarnıcın restorasyonunun
hızla tamamlanmasını isteyen
İmamoğlu, eserin tam olarak
kullanıma açılmasıyla, İstanbul’un
belki de Ayasofya kadar turist
ağırlayacak muazzam bir yeni
merkeze kavuşacağını dile
getirdi.
Benzeri bir şekilde
Tekfur Sarayı’nın içinde
bulunduğu ortam ve ulaşım
kısıtlılıklarına dikkat
çeken İmamoğlu, “Tekfur
Sarayı etrafındaki
rahatsız edici yapıları
ortadan kaldırarak ve
turistlerin ulaşımını
kolaylaştırarak en
hızlı şekilde çözme”
hedefini de çalışma
arkadaşlarının önüne
koydu.

Bütüncül bir yaklaşımla ele alınan
tarihi yarımadanın, tüm dünyanın
gözünün önüne çıkarılması
ükemize milyonlarca yeni turist
ve milyarlarca dolar yeni turizm
geliri getirmesi sağlanacak.

Şerefiye Sarnıcı
konserlerine yoğun ilgi
İstanbul’un en eşsiz konser
atmosferlerinden birine
ev sahipliği yapan Şerefiye
Sarnıcı’nda Eylül ayında başlayan
konser serisine ilgi yoğun oldu.
Bu nedenle İstanbullulara, her
hafta cumartesi günleri keyifli
bir müzik ziyafeti sunan sarnıçta
yeni bir düzenlemeye gidildi.
Bilet sayıları arttırılarak daha
çok sanatseverin ağırlanması
olanaklı hale getirildi.
Ekim ayı konser programı ise
şöyle:
5 Ekim- Lavta ve teorbo
sanatçılarından olan Elizabeth
Kenny
12 Ekim- Keman sanatçısı Fenella
Humphreys
19 Ekim- Oda müziği grubu
Nementh Quartet’i
26 Ekim-Keman sanatçısı Özcan
Ulucan

Yeni yaklaşımın yansımaları
İstanbul sokaklarında daha
şimdiden kendini göstermeye
başladı.
19-22 Eylül günlerinde İBB
ve Türk Tıbbi Onkoloji
Derneği’nin Galata Kulesi’nde
düzenlediği prostat kanseri
etkinliği, tarihi binalara yeni
www.ibb.istanbul
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6 EKİM 1923:

İSTANBUL’UN KURTULUŞU

13 KASIM 1918’DE İTILAF DEVLETLERI DONANMALARININ HAYDARPAŞA ÖNÜNE
DEMIRLEMELERIYLE İSTANBUL’DA TÜRK EGEMENLIĞI ORTADAN KALKMIŞTI. PADIŞAH BILE
IŞGAL GÜÇLERINDEN HABERSIZ KARAR ALAMAZ HALE GELMIŞTI. GÖKÇE KAÇMAZ

6

Ekim İstanbul’un
Kurtuluşu ve yeniden
fethidir. Çünkü II.
Mehmet’in kenti Osmanlı
egemenliği altına almasından 465
yıl sonra İtilaf Devletleri İstanbul’u
ele geçirmişlerdi. İşgal geçici deseler
de yaptıkları düzenlemelerle
İstanbul, Türklerin egemenliğinden
çıkmıştı. Fatih’in aldığı kent
kaybedilmişti. İhtilaf Devletleri, tüm
kamu binalarını işgal etmiş, orduyu
ve polisi denetimleri altına
almışlardı. Meclis-i Mebusan’ı
dağıtmış, aydınlarımızı Malta
Adası’na sürgüne göndermişlerdi.
Süleyman Nazif’in “Kara Bir Gün”
makalesini İtilaf Devleti
yetkililerinin sansüründen
kaçırarak yayınlattığı o günlerde
hükümet, işgal güçlerinin bilgisi
dışında en basit bir kararı bile
alamıyordu. Tüm posta ve telgraf
ağları onların denetimindeydi. Değil
kolluk güçleri, mehter takımı bile
onların direktifleriyle çalışmalarını
sürdürüyordu. Türklere ağır vergiler
koymuşlar; ülkemizin yargı
sistemini hiçe sayarak kendi yargı
sistemlerini kurmuşlardı. Ancak, 5
yıllık bir işgal döneminin ardından
Türk Ordusu kente girerek yeniden
Türk egemenliğini sağlayabildi. Bu
anlamda İstanbul’un kurtuluşu aynı
zamanda kentin yeniden fethi oldu.
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İşgal sırasında yaşanan olaylar
baştan beri bunun bir işgalden öte
bir intikam hareketi olduğunu
gösteriyordu. İşgal güçlerinin
yaptıkları ilk iş, kente zafer takları
kurdurmak ve zafer geçitleri
yapmak oldu. İngiliz ve Fransız
komutanlar, beyaz at üzerinde
zafer geçitleri düzenleyerek Fatih
Sultan Mehmet’in 29 Mayıs 1453’te
İstanbul’a girişine göndermede
bulunuyorlardı. Fransız Generali
Franchet d'Esperey, Beyoğlu’nda
atının önüne serilen Türk bayrağını
çiğniyor, Dolmabahçe Sarayı’nın
kendisine tahsis edilmesini
istiyordu. 1917’de Küdüs’e
girdiğinde Selahattin Eyyübi’nin
kabrini tekmeleyerek “Selahattin
Eyyubi kalk! 700 yıl sonra biz yine

geldik!” diyen General Allenby aynı
anlayışı İstanbul’a da taşıyordu. 16
Mart 1920’de işgali resmileştiren
İhtilaf Devletleri, Şehzadebaşı
Karakolu’ndaki 61 askerimizi
gözlerini kırpmadan uykularında
şehit ediyorlardı. Özellikle
müttefik askerleriyle azınlıkların
davranışları asayişin daha da
bozulmasına sebep oluyordu.
Meskenlere el koyuyorlar,
Türklere hakaret ediyorlar, değerli
eşyalarını gasp ediyorlardı. Ayrıca
halkın kutsal değerlerine de
saldırıyorlardı. Posta paketleriyle
yurtdışına 'sikke' ve külçeler
halinde altın da kaçırıyorlardı.
Amaç Türklerin ruh hallerini
bozarak kendilerine itaat ettirmek
ve kurtuluş mücadelesini bir
kâbusa çevirmekti. İngiliz Yüksek
Komiserliği, Sadrazam’a verdiği
notada Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve onun önderliğindeki
bağımsızlık hareketinden
duydukları rahatsızlığı ifade
ediyor ve hükümetin bu konuda
alması gereken tedbirleri
bildiriyorlardı.

İstanbul, Atatürk’ü durdurmak
için işgal edildi
Atatürk’ün Anadolu’da yaktığı
bağımsızlık ateşinin söndürülmesi
açısından İstanbul’un işgali tek

yol olarak görülüyordu. İngiliz
Dışişleri Bakanlığı Doğu Masası
memurlarından W.S. Edmonds,
“Türklerin akıllarını başlarına
getirmek için tek çare İstanbul’un
işgal edilmesidir” diye rapor
veriyordu. Çünkü Anadolu’daki
mücadele, Cezayir’den
Afganistan’a kadar İtilaf
Devletleri’nin sömürgelerinde de
yankı buluyor; onlara yol gösterici
oluyordu. Bu durum, başta kendini
“üzerinde güneşin batmadığı
imparatorluk” olarak tanımlayan
Britanya İmparatorluğu olmak
üzere tüm sömürgecilerin
çıkarlarına ket vuruyordu. Sakarya
Savaşı kazanıldığında Kahire
sokaklarında coşkulu kutlamalar
yapılıyor; Hindistan’da halk
boğazından arttırdığını Türkiye’ye
gönderiyor; Kuzey Afrika’nın
sömürülen ülkeleri Anadolu’dan
gelecek bir zafer haberine
kitlenmiş bekliyorlardı.
Diğer yandan Sovyetler Birliği’nin
kurulmasıyla birlikte dünyada
sosyalist hareketlere karşı ilgi
artıyordu. İngilizlere göre bu
akımlarla mücadele etmek için
İstanbul bir üs olabilirdi. Bu
yüzden de elde tutulmalıydı.
9 Eylül’de Yunan, İzmir’den
denize döküldüğünde Atatürk’ün
muzaffer ordusunun Doğu Trakya

ve İstanbul’a yönelmesi karşısında
İngilizler, Balkan ülkelerinden ve
sömürgelerinden asker istemek
zorunda kalmıştı. Fakat kimse
Atatürk’ün ve kahraman Türk
ordusunun karşısına çıkamadı. O
dönemin dünya egemeni Büyük
Britanya İmparatorluğu’nun asker
talepleri karşılanmadı.
6 Ekim’de Şükrü Naili Paşa
komutasındaki 3. Kolordu
İstanbul’a girdiğinde bir dönem
atıyla Türk bayrağını çiğneyen
işgal güçleri, bayrağımıza selam
durarak kenti terk edeli 4 gün
olmuştu.

Kurtuluşun mimarı Atatürk fahri
hemşeri ilan edildi
İstanbul’un kurtuluşunun ardından
halk, zaferin mimarı Atatürk’e
şükranını ifade etmek için ona
onursal hemşerilik payesi verdi.
Onun Şişli’de yaşadığı evin
üzerinde bulunduğu caddeye
Halaskâr Gazi Caddesi adını koydu.
Türk tarihinde İstanbul iki kere,
iki dahi lider tarafından fethedildi.
Bunlardan ilki, gemileri karadan
yürüterek aşılmaz sanılan Doğu
Roma surlarını yıkan Fatih Sultan
Mehmet, diğeri ise diplomatik
zekâsıyla yenilmez sanılan
İngiliz Savaş Makinesi’ni tek
kurşun atmadan deviren Gazi

Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu
iki dehanın zaferleri birbirini
tamamlamaktadır. Çünkü 6 Ekim
1923’te İstanbul kurtarılamamış
olsaydı, 29 Mayıs 1453’te büyük
fedakârlıklarla gerçekleştirilen
fetih anlamını yitirmiş olacaktı.
Belki de İstanbul, zamanında
Venezilos’un önerdiği gibi
Doğu’nun Vatikanı’na dönüşecekti.
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İSTANBUL’U KUŞATACAK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI 2019-2020 SEZONUNDA KÜLTÜR VE SANATIN
TÜM RENKLERINI İSTANBULLUYLA BULUŞTURMAK IÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.
ŞEHRIN HER NOKTASINA ULAŞACAK PROJELER ILE YENI SEZON BAŞLIYOR.
ERHAN ÇARDAKLI

Ş

airin, “Sade bir semtini
sevmek bile bir ömre
değer” dediği İstanbul,
binlerce yıllık tarihsel
mirasıyla kültürün, sanatın ve
edebiyat âleminin cazibe merkezi
olmuştur.
Ancak böylesine tarihsel derinliği
olan İstanbul kültür-sanat
hayatında, herkesi kendine
çekebiliyor mu, herkesi sarabiliyor
mu? Bu soruya olumlu cevap
vermek maalesef mümkün değil.
İstanbul’un yeni, etkili ve herkesi
kucaklayan ortak bir sanat-kültür
diline ihtiyacı olduğu muhakkak.

“2010 Avrupa Kültür Başkenti”
bile sanat ateşini yakamadı

2000 yılından bu yana şehrin
değişen kültür sanat çehresinde
istenen gelişmenin bir türlü
gerçekleşmediğinin İstanbullular
farkında. Başta Beyoğlu ve Galata
olmak üzere Tarihi Yarımada’yı
içine alan kültür sanat mahfilleri
bir türlü kandillerini yakamadı.
Çevre ilçeler ise haliyle arka
planda kaldı.
İstanbul, mevcut kültür ve sanat
yaşamını ileriye taşıyacak yeni bir
başlangıç bekliyor.

Her yeri kuşatacak
Ekim ayı ile birlikte İstanbul,
kültür kimliğini kuşanır.
Müzeler, sergiler ve galerilerle
birlikte tiyatrolar, konserler ve

kongrelerin ajandası ortaya çıkar.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
de 2019-2020 sezonunda kültür
ve sanatın tüm renklerini
İstanbulluyla buluşturmak için
hazırlıklarını tamamladı. Şehrin
her noktasına ulaşacak projeler ile
yeni sezona hazır hale geldi.

Kültürel ve sanatsal alanların
önünü açacak uygulamalar
peşinde olacaklarını belirten
Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, her fırsatta,
“Bağcılar’daki çocuğumuzla
Kadıköy’deki çocuğumuzun eşit
eğitime sahip olmasını istediğimiz
gibi kültür sanatta da bu eşitlikten
yanayız” diyerek bütün ilçeleri
kültür ve sanatın odağı haline
getirmeyi amaçlıyor.
İstanbul’un giderek sönükleşen
kültürel hayatını tüm
İstanbulluların coşkusu ile yeniden
canlandırmayı planlıyor.
İmamoğlu, dünyanın da kültür
sanat ajandasına çok kuvvetli işler
servis edebileceklerini vurguluyor.
Daha canlı ve daha üretken bir
kent tasarımı üzerinde çalışıyor.

Kültür-sanatta eşit fırsatlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi her
zaman kültür ve sanatın odağında
olmuş bir kurum.
Başta CRR olmak üzere konser
salonları, Dârülbedâyi’nin
mirasını temsil eden Şehir
Tiyatroları, kültür merkezleri ve
etkinlikleriyle İstanbul’un baş
aktörü.

Kültür-Sanat Meclisi gündemi̇
belirleyecek
“Kültür- Sanat Meclisi”ni kurma
konusunda kararlı olduklarını
vurgulayan Başkan İmamoğlu
böylece belediyenin kültür
sanat çalışmalarının çerçevesini
belirleyecek yetkin bir kadro
oluşturmayı istiyor.
İşte İBB de bu anlayış çerçevesinde
çalışmaya başladı. Artık, kültürsanat merkezlerinin programları
ve etkinlikleri, kentin kamusal
kültürel alanlarının kullanımı
konularında söz sahibi olacak. Kente
dair her türlü kültürel ve tarihsel
mirasın takipçiliğini yapacak.

Yeni̇sahneler kuruluyor
Şehir tiyatrolarının sayısı ve
merkezden uzak ilçelere dağılımı
da önemli bir sorun. Buna atıl
durumdaki kültür merkezleri
de eklendiğinde ortaya çıkan
tablo İstanbul’un ihtiyaçlarını
karşılamaktan uzak.
Bunun için yeni sahneler açmak ve
gezici tiyatroları başlatmak istiyor
Başkan İmamoğlu.
İstanbulluların zamanlarının
büyük kısmını geçirdikleri
metrolar, vapurlar ve trenler de
54 /
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birer sanat mekânı olacak. Gezici
Tiyatro ise okullarda, park ve
bahçelerde sahne açacak.
Gençlere akademik eğitimler
eşliğinde “görsel sanatlar” ve
“sahne/gösteri sanatları" dersleri
verilecek. Belediyenin işbirliği ile
ilçe ve mahallelere yayılacak.

Muammer Karaca 2021’de
perde açıyor
Beyoğlu Galata Kültür-SanatTurizm Projesi ise bir başka önemli
proje.
Geçmişte İstanbul’un kültür ve
sanat arteri olan Beyoğlu ve Galata
bölgesi bu projeyle yeniden cazibe
merkezi olacak.
Gündemin başında da
Muammer Karaca Tiyatrosu var.
Restorasyonu hızlandırılacak.
2021 sezonuna yetiştirilecek.

Özel indirimler geliyor
Önemli bir eksiklik ise;
kadınların ve gençlerin kültürel
faaliyetlerden uzak olması.
Başkan İmamoğlu’nun bir başka
önemli projesi de İstanbul Genç
Kart. Bu karta sahip olan gençler,
kültür-sanat etkinliklerinden
özel indirimlerle istifade
edecek.

Hafta içi gündüz tiyatro
gösterimleri gerçekleştirilecek.
Ve bunlar kadın izleyiciler için
ücretsiz olacak.

Deniz kentine, deniz festivali̇
Öncelikli hedeflerden bir tanesi
de, İstanbul’u kültür-sanat, turizm
ve spor alanlarında birleştirerek,
bir festivaller kenti yapmak.
Festivallerden biri de ‘Deniz
Festivali’. Önümüzdeki yıl başlıyor.

Özel sektör, kültür-sanatın
hamisi olmalı
Kültür-sanatla ilgili özel sektörü
de kentin gelişiminde aktif hale
getirmenin önü açılıyor.
İstanbul’da 2002 ile 2005 yılları
arasında 3 önemli müze açıldı.
Sakıp Sabancı, İstanbul Modern
ve Pera. 2010 yılında ise Arter
açıldı ve şimdi Dolapdere’deki yeni
binasında.
Contemporary İstanbul ise 14
yaşında. Dünyada 21. Sanat Fuarı.
2006 yılında yola çıkan Fuar,
yoluna devam ediyor.
25 ülkeden 56 sanatçının 220’den
fazla eserinin sergilendiği İstanbul

Cemi'i Can Deliorman
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CRR’de 30. sezon başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
2019-2020 Kültür-Sanat Sezonu'nun
seçkin buluşma noktası elbette
Cemal Reşit Rey Konser Salonu.
Cumhuriyetimizin birinci kuşak
çok sesli Türk Müziğinin ilk
beşleri “Ahmet Adnan Saygun,
Ferid Alnar, Necil Kazım Akses ve
Ulvi Cemal Erkin” olarak bilinen
bestecilerimizden Cemal Reşit
Rey’in ismini taşıyan salon için bu
sezon çok daha önemli. Çünkü 30.
yaşında.

Şehir tiyatroları 2 Ekim’de
perdelerini açıyor
106. yılını kutlayan Şehir
Tiyatroları bu yıl, Batı
Tiyatrosu’nun yanında Geleneksel
Türk Tiyatrosu’nun da seçkin
örneklerini sahneleyecek.
2018-2019 sezonundan devam eden
15’i çocuk oyunu olmak üzere 47
oyun sahnelenmeye devam edecek.
2019-2020 sezonunda tiyatro
severler 15 yeni oyunu seyretme
fırsatı bulacaklar. Bunun üç tanesi
çocuk oyunu.
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Şehir Tiyatrolarıyla birlikte
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
13 kültür merkezinde ise sezon
boyunca konserler, sergiler,
yetişkin ve çocuk tiyatro oyunları
İstanbullularla buluşacak.

15 yeni oyun tiyatroseverleri̇
bekliyor
Jose Sanchis Sinistera’nın “Ay,
Carmela!”sı, Aziz Nesin’in “Biraz
Gelir Misiniz?” oyunu, Necati
Cumalı’nın “Mine”si , Tuncer
Cücenoğlu’nun , “Gece Kulübü”,
Büyük ustalar, Erol Günaydın
ile Cemal Reşit Rey’in imzasını
taşıyan “Yaygara 70”, Turan
Oflazoğlu’nun “Deli İbrahim”’i,
Kerim Korcan’ın “Tatar Ramazan”ı,
Friedrich Dürrenmatt’ın tiyatro
eseri olan “Bir Ziyaret”, Peter
Shaffer’in “Amadeus”u, Sebastien
Thiery’nin yazdığı “Ramses II” ,
Nezihe Meriç’in “Çın Sabahta”,
İtalyan Halk Tiyatrosunun
seçkin bir örneği “İki
Efendinin Uşağı” yeni
oyunlar.
Şirin İnci’nin yazdığı
“Yaşayan Sayfalar”,
Özge Midilli ve Ertan
Kılıç’ın kaleme aldığı
“Rüya” ve Sevtap
Çapan’ın eseri olan
“Peri Kızı Müzikali”
ise yeni sezonda
sahnelenecek olan
çocuk oyunları.

KA
CA

CRR'de Bu Ay
Bu yıl, unutulmaz bestecimiz
Cemal Reşit Rey'in ölümünün 34.
yıldönümü. Cumhuriyetimizin
Onuncu Yıl Marşı ve Lüküs Hayat
opereti gibi Türkiye’de kuşaktan
kuşağa coşku ve beğeniyle
taşınan unutulmaz eserler verdi.
İstanbul’da Oda Müziği Toplulukları
ve daha sonra da orkestra kurarak
yönetti.
Mart 1989’da düzenlenen 5
konserlik bir diziyle hizmete açılan
CRR Konser Salonu, bu sezonu, Şef
Cemi’i Can Deliorman yönetiminde,
değerli opera sanatçılarından
oluşan “CRR Senfoni Orkestrası ve
Korosu Konseri” ile 9 Ekim’de açmış
oluyor.
15 Ekim’de Charlie Siem & Caroline
Jaya - Ratnam, 16 Ekim’de Stanley
Clarke, 20 Ekim’de Cristina Branco,
22 Ekim Viyana Trio’su CRR’de
sahne alıyor.
27 Ekim’de Kuvay-i Milliye’den
Kurtuluş’a, 29 Ekim’de Şef Gürer
Aykal yönetimindeki, İstanbul Oda
Orkestrası Konseri var.
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Bienal’i de 16. yılında. Önümüzdeki
yıldan itibaren İstanbul’un
heyecanla beklediği projeler var.
2020’de İstanbul İslam
Medeniyetleri Müzesi ile Resim
ve Heykel Müzesi açılacak. Yine
aynı yıl Galata Port Birinci Aşama,
Haliç Tersane Projesi, Atatürk
Kültür Merkezi ve Taksim Meydanı
İstanbul’un cazibe merkezleri
olacak.
Haliç Tersane Projesi içinde 45
bin metrekarelik Sadberk Hanım
Müzesi de yer alıyor. 2021’de ise
İstanbul Modern açılacak.
Bu projelerin yatırım değerleri
5 milyarın üzerinde. Bu aynı
zamanda İstanbul’un geleceğine
yapılmış bir yatırım demek.
Çünkü bu yatırımların geri dönüşü,
İstanbul’un turizm gelirlerinin
katlanmasıyla birlikte dünya
metropollerinin en üst sırasında
yer almasını sağlayacaktır.
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YAZAN: JOHN STEINBECK - BORIS VIAN
ÇEVİREN: ���� Y��E � ���� ���E�
UYARLAYAN: �����N ���E�U�
YÖNETEN: E��UN ����

Süha UYGUR

Harbiye Muhsin Ertuğrul
2-3-4-5 Ekim

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi

Harbiye Muhsin Ertuğrul
9-10-11-12 Ekim

31 Ekim 1-2 Kasım

Harbiye Muhsin Ertuğrul
16-17-18-19
23-24-25-26 Ekim

Harbiye Muhsin Ertuğrul
30-31 Ekim 1-2 Kasım
Kadıköy Haldun Taner
23-24-25-26 Ekim

Fatih Reşat Nuri
9-10-11-12 Ekim
Gaziosmanpaşa
23-24-25-26 Ekim

16-17-18-19 Ekim

“Bir Evlilik Komedisi”

Yazan: İ. Ahmet Nuri SEKİZİNCİ
Yöneten: Tarık ŞERBETÇİOĞLU
Süha UYGUR

2018-2019

Fatih Reşat Nuri
16-17-18-19 Ekim
Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi

10-11-12 Ekim

Fatih Reşat Nuri
23-24-25-26 Ekim
Kadıköy Haldun Taner
16-17-18-19 Ekim

2019-2020

2018-2019

“Toron Karacaoğlu” Sezonu

Süha UYGUR

“Toron Karacaoğlu” Sezonu

Fatih Reşat Nuri
30-31 Ekim 1-2- Kasım

Kağıthane Sadabad
2-3-4-5-9-10-11-12 Ekim
Üsküdar Kerem Yılmazer

23-24-25-26 Ekim

Kağıthane Sadabad
16-17-18-19
23-24-25-26 Ekim

2018-2019

“Toron Karacaoğlu” Sezonu

Kağıthane Sadabad
30-31 Ekim 1-2 Kasım
Üsküdar Musahipzade Celal

2-3-4-5 Ekim

C

KOMIK-I SEHIR

HAYAL-İ TEMSİL

M

“Afife ile Bedia”

Yazan: Ahmet Sami ÖZBUDAK
Yöneten: Yiğit SERTDEMİR

Y

YAZAN:
YAZAN: Gökhan
Gökhan ERARSLAN
ERARSLAN
YÖNETEN:
YÖNETEN: Ali
Ali YAYLI
YAYLI
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2019-2020
2019-2020

Kadıköy Haldun Taner
2-3-4-5 Ekim

Kadıköy Haldun Taner
9-10-11-12 Ekim

Kadıköy Haldun Taner
30-31 Ekim 1-2 Kasım

Üsküdar Musahipzade Celal
9-10-11-12-16-17-18-19 Ekim
Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi

24-25-26 Ekim

2019-2020

Süha UYGUR

Üsküdar Musahipzade Celal

Üsküdar Musahipzade Celal

23-24-25-26 Ekim

30-31 Ekim 1-2 Kasım

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi

17-18-19 Ekim

OCAK'TA
BAHAR
YAZAN: Duşan KOVAÇEVİÇ
ÇEVİREN: Bilge EMİN
YÖNETEN: M. Nurullah TUNCER

2018-2019

“Toron Karacaoğlu” Sezonu

Cristina Branco
20 Ekim / 20.00
CRR Konser Salonu

Fatih Reşat Nuri
2-3-4-5 Ekim
Gaziosmanpaşa
30-31 Ekim 1-2 Kasım
Üsküdar Kerem Yılmazer

Ümraniye
2-3-4-523-24-25-26 Ekim

Ümraniye
9-10-11-12 Ekim

Süha UYGUR

Ümraniye
16-17-18-19 Ekim
Gaziosmanpaşa
2-3-4-5 Ekim

Süha UYGUR

Süha UYGUR

2019-2020

2018-2019

Süha UYGUR

“Toron Karacaoğlu” Sezonu

Ümraniye
30-31 Ekim 1-2 Kasım

Gaziosmanpaşa
9-10-11-12 Ekim
Üsküdar Kerem Yılmazer

2018-2019
2016-2017

“Toron Karacaoğlu” Sezonu

Gaziosmanpaşa
16-17-18-19 Ekim

30-31 Ekim 1-2 Kasım

Şehrin perdeleri yeniden açılıyor!

Üsküdar Kerem Yılmazer

2-3-4-5-9-10-11-12 Ekim

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi

3-4-5 Ekim

Seyirci İletişim: 0212 455 39 00

EKİM’DE
2’Sİ YENİ 26 OYUN

2019-2020
Sezonu

Online Bilet: sehirtiyatrolari.ibb.istanbul
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

BERTAN KODAMANOĞLU

İkaz
Resimdeki
Sultanahmet'te yer
alan
şehrimizin
simge yapısı
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duyma
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Kıyye
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Titrek kavak
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3
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bileyici araç
Gemi
donanımı
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1

Ön karşıtı

Tapınma
kuralları

Oldukça
beyaz

Bir yağış
türü
Dişleri
aşınmış
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Sadık evcil
hayvan türü

Atardamar

'Hangi kişi?'

Büyük,
yaşlı, kart

Kraliçe

Bir ilçemiz
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Macun

Ateşkes
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TEKLİF EDEN
MÜDÜRLÜK

4734 S.K.İ.K. 19. MAD. GÖRE AÇIK İHALE TARİH/
USULÜ İŞİN ADI

27/ 09/ 2019 10.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

41 Kalem Aceze Kişisel Bakım Malzemesi Alımı

08/ 10/ 2019 10.30

Satınalma Müdürlüğü

Muhtelif Demir Malzeme Alımı

09/ 10/ 2019 11.00

Mesken Müdürlüğü

Şişli İlçesi, Paşa Mah. Arsa Satış

10/ 10/ 2019 10.00
Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü
			
			

12 Aylık Boğaziçi Bölgesi İBB ve Kamu Binaları 		
Elektrik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve
İşletmeye Hazır Halde Tutulması İşi

10/ 10/ 2019 10.30
Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü
			
			

12 Aylık Anadolu Yakası İBB ve Kamu Binaları Elektrik
ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve
İşletmeye Hazır Halde Tutulması İşi

10/ 10/ 2019 11.00
Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü
			
			

12 Aylık Trakya Bölgesi İBB ve Kamu Binaları Elektrik
ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve İşletmeye
Hazır Halde Tutulması İşi

11/ 10/ 2019 10.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

3.823 Çift İtfaiye Kışlık İş Ayakkabısı Alımı

11/ 10/ 2019 11.00

Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İstanbul Mezarlıklarında Cenaze Hizmetleri Alım işi

15/ 10/ 2019 10.30

Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Zabıta Kıyafeti Alımı

15/ 10/ 2019 11.30

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü

Veteriner İlaçları ve Tıbbi Sarf Alımı İşi

18/ 10/ 2019 10.00
Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü
			

2019‐2022 Yılları Arası 36 Aylık Nitelikli Zabıta Destek
Hizmeti Alımı

22/ 10/ 2019 10.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

2 Kalem İtfaiye İş Elbisesi Alımı

22/ 10/ 2019 10.30

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

3 Kalem İtfaiye Yağmurluk ve Kaban Alımı
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4
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Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.istanbul e-posta adresine gönderen
ilk yirmi beş okurumuza, Miniatürk'te keyifli bir gezinti hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...
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İHALE
SAAT

10
Meşrubat

1

27. 09. 2019 ‐ 28. 10. 2019

6

Yüce

Bir araya
getirme

Karakter

www.ibb.istanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin diğer ihale ilanlarına https://www.ibb.istanbul adresinden ulaşabilirsiniz.

