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İSTANBUL’UN SEVGİLİ ÇOCUKLARI, 
GÜZEL YAVRULARIMIZ, 

Seçim süresince en büyük enerjimi sizlerden aldım. 
En büyük hedefimi de sizlerin, "Sağlıklı ve eşit koşullarda 
yetişen, en kaliteli eğitimi alan, geleceğe güçlü bir şekilde 
hazırlanan bireyler olarak yetişmenizi sağlamak" diye 
açıklamıştım.  

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu hedefimin 
gereklerini hemen yapmaya başladım, diyebiliyorum. İlk 
adımı, sizlerin eğitimi, huzuru, sağlığı ve ebeveynlerinizin 
hayata daha güçlü katılımı için 150 kreş yapmak üzere 
attık. İstanbul'umuzun her yanında hizmet vermesini 
hedeflediğimiz bu kreşlerimizden 11 tanesinin temelini attık, 
inşaatları sürüyor. Çok kısa sürede hizmete gireceklerini 
bilmenizi isterim. 

SEVGİLİ ÇOCUKLAR, 
“Kadıköy’deki yavrumuzla Sultanbeyli’deki yavrumuz 

eşit olsun, hiçbir şeyden mahrum kalmasın” ilkemiz 
gereği, ihtiyaç sahibi ailelerimizin yavrularına “Süt 
her çocuğun hakkıdır!” diyerek ücretsiz süt dağıtımını 
başlattık. Böylece 92 binden fazla yavrumuz her ay 8 litre 
süt içebilecek. Bu hizmetimizi son derece önemsiyorum; 
çünkü sütün çocuklar için ne kadar önemli olduğunu çok 
iyi biliyoruz. 

Sadece bu iki örnekle yetinerek, benzeri daha pek çok 
hizmeti sizlere sunacağımı bilmenizi isterim. Sizler için ne 
yapsak azdır. Bakın bu ayın 20. günü Dünya Çocuk Hakları 
Günü. Tabii ki kutluyorum ve sevinçliyim; ama biliyorum 
ki, dünyanın pek çok yerinde çocuklar çok güç koşullar 
altında büyüyor, yoksulluk içinde çırpınıyor, savaşlar 
ve çatışmalar sonucu hayatlarını kaybediyor. Ülkemizde 
de başta göçmen çocuklar olmak üzere, hala binlerce 
çocuğumuzun derin sorunlarla boğuştuğunu hep birlikte 
görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, biz de 
bu sorunları ne kadar hafifletiriz diye düşünüyor, çalışıp 
çabalıyor, projeler üretiyoruz. Bunun bizim için insanlık 
ve yöneticilik görevi, bir zorunluluk olduğunu bilmenizi 
isterim. 

Bu ay, ülkemizi bizlere kazandıran ve sizlere emanet eden 
büyük devlet adamı Atatürk’ümüzün aramızdan ayrılışının 
yıl dönümü de aynı zamanda.  Büyük Atatürk’ü bir kez daha 
sonsuz şükran duygularımız ve bitmeyen hayranlığımızla 
anıyoruz. 

Çocuğu sağlıklı 
yetiştiremeyen uluslar 
çürük bina gibi yıkılır

Dünyada, demokrasinin göstergesi olan 
parlamentosunun kuruluş gününü çocuk bayramı olarak 
kutlayan tek ülke Türkiye'miz.  Bunu da büyük Atatürk’e 
borçluyuz.

O Atatürk ki, “Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan 
korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele 
alınmalıdır”, “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama 
sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak 
yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir”, “Çocukları 
sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük 
binalar gibi çabuk yıkılırlar” demiş ve sizlere şöyle 
seslenmiş bir dünya lideridir: 

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin 
bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa 
boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli 
olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey 
bekliyoruz.”

SEVGİLİ GELECEĞİMİZ, ÇOCUKLARIMIZ, 
Bizler de yönetici olarak Büyük Atatürk’ün sözleri 

ışığında, ülkemizi güçlü bir geleceğe hazırlamak için, 
sizleri en iyi şekilde yetiştirme azmimizi hiç ama hiç 
kaybetmeyeceğiz. 

Emin olun ki, bu kenti sizlerin aklıyla da yöneteceğiz. 
Her fırsatta, yaşınız ne olursa olsun, sizlerin görüşlerini 
alacağız. Çünkü çok iyi biliyorum ve yaşadıklarımdan  
gördüm ki, 4 yaşındaki yavrumuz da bu kent için çok güzel 
projeler önerebiliyor.

Böyle baktığım için kendimi çok şanslı görüyorum. 
Neden mi? Çünkü, sayınız tam 4 milyon; yani, bana 
yardımcı olacak 4 milyon akla sahibim.   

Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin, sizi çok seviyorum, 
hepinizi kucaklıyor ve yanaklarınızdan öpüyorum. 
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EZİLENLERİN 
ESIN KAYNAĞI

YAŞAMI SAVAŞ MEYDANLARINDA GEÇEN GAZI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK,                            
HER ZAMAN BARIŞTAN YANA OLDU. SÖMÜRÜLEN VE BAĞIMSIZLIK ISTEYEN ULUSLAR, 

ONUN OLUŞTURDUĞU DÜŞÜNSEL MODELI KENDILERINE ÖRNEK ALDILAR. EMPERYALIZME 
KARŞI BAĞIMSIZLIĞINI ILAN EDEN PEK ÇOK ÜLKENIN LIDERI, ATATÜRK’ÜN ÜZERLERINDEKI 

ETKISINI HER ZAMAN HAYRANLIKLA DILE GETIRDI.

G
azi Mustafa Kemal 
Atatürk, bundan 81 yıl 
önce Dolmabahçe 
Sarayı’nda yaşama veda 

ettiğinde ardında Genç Türkiye 
Cumhuriyeti’nden çok daha 
fazlasını bıraktı. Onun bağımsızlık 
tutkusu; barışçıl ve aydınlık bir 
dünyaya özlemle oluşturduğu 
düşünsel model, tüm dünyanın 
ezilen uluslarına esin kaynağı oldu. 
İşte onun asıl mirası buydu. 
Pakistanlı din bilgini, şair, filozof ve 
siyasetçi Muhammed İkbal, bu 
mirası “Bizim aslımız rengi uçmuş 
bir kıvılcım iken, onun bakışı ile 
cihanı kaplayan ve aydınlatan bir 
güneş haline geldik” diye 
tanımlamıştı.  

GÖKÇE KAÇMAZ

/TARİH
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BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK’Ü ÖLÜMÜNÜN 81. YILINDA SAYGIYLA ANIYORUZ

duydukları hayranlığı ifade etmekten 
hiçbir zaman çekinmedi. Hatta o 
kadar ki; Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mao Zedung “Çin’in 
Kemal’i nerede? Ben Çin’in 
Atatürk’üyüm” diyecek kadar ondan 
etkilenmişti.  
Sovyetler Birliği başkanlarından 
Nikita Kruşçev’in de tespit ettiği gibi 
Atatürk Türkiye’si uluslararası 
otoritesi yükselen ve dünya 
siyasetinde önemli roller üstlenen bir 
ülke olmuştu. Üstelik de tüm ulusal 
ekonomileri kasıp kavuran Büyük 
Buhran’ın tam ortasında. 1929’da 
başlayan kriz tüm dünyada 
ekonomiyi çökertmişti.  Türkiye, bu 
olumsuz şartlar altında bankalarını, 
endüstrilerini kurdu. Dışa 

Gerçekte Atatürk, hiçbir zaman 
yaptıklarını bir model olarak diğer 
uluslara yaymak gibi bir girişimde 
bulunmadı. Ancak büyük bir lider, 
büyük bir devlet kurucusu olarak 
mücadelesi ve devrimleriyle tüm 
ezilen uluslar üzerinde etkili oldu. 
Bağımsızlık, demokrasi, laiklik, 
eğitim, eşitlik, kadın hakları, bilim ve 
kalkınma yolunda attığı adımlar 
Cezayir’den, Hindistan’a, Çin’den 
Tunus’a sömürülenlerin kurtuluş ve 
yeniden kuruluş çabalarına yol 
gösterdi. Bu yüzden Habib Burgiba, 
Mahatma Ghandi, Cevahirlal Nehru, 
Muhammed Ali Cinnah, Huari 
Bumedyen, Cemal Abdünnasır, 
Ferhad Abbas gibi ulusal önderler, bir 
rol model olarak Atatürk’e 



başkanlarından Kennedy’e göre 
Atatürk yüzyılın en büyük 
insanlarından biriydi. İngiltere 
Başbakanı Churchill ise, onun 
ölümünün sadece Türkiye’nin değil, 
tüm Avrupa’nın kaybı olduğunu 
ifade etmişti. 
Yaşamıyla olduğu gibi ölümünde de 
birleştiriciydi. On ay gibi kısa bir süre 
sonra II. Dünya Savaşı’nda birbirine 
girecek devletler, onun cenazesinde 
bir araya gelmişti; İstanbul’a 
gemilerini göndererek Atatürk’e son 
deniz yolculuğunda eşlik etmişti. 
Atatürk bir 10 Kasım günü yaşama 
gözlerini yumdu. 11 Kasım 1938’de 
Yeni Sabah, "Bu milletin ruhunu en 
iyi Atatürk anladı" manşetiyle çıktı. 
On beş yıl gibi kısıtlı bir zamana bu 
kadar çok devrimi, bu kadar büyük 
başarıları sığdırması bundandı. O, 
Türk ulusunu çok iyi anladı. 
Gerektiğinde taşa oturup halkının 
isteklerini dinledi. Gerektiğinde at 
sırtında düşman izi sürdü. 
Gerektiğinde yurdunu kurtarmak 
için kar üstünde uyudu. En büyük 
lüksü trendi. Onu da yurt gezilerine 
çıkıp yurttaşların sorunlarını 
dinlemek, onlara çözüm üretmek 
için kullandı. 
Türk ulusu da onu anladı ve ona 
bağlandı. Türk bayrağına sarılı 
tabutu 16 Kasım’da Dolmabahçe 
Sarayı Muayede Salonu’nda ziyarete 
açıldığında bu bağlılığın boyutları 
görülmüştü. Sanki bütün İstanbul, 
Dolmabahçe Sarayı’na akın etmişti. 

İlk gün 200 bin civarında yurttaş 
bayrağa sarılı tabutun önünden 
matem havası içinde geçti. İkinci 
günün gece yarısında Ata'sını son 
yolcuğuna uğurlamak isteyenlerin 
oluşturduğu kuyruğun ucu hala 
Ortaköy’deydi. Müslüman, Türk, 
Rum, Ermeni, Yahudi demeden bir 
ulus tüm farklılıklarıyla, hep 
birlikte, ortak paydası için ağlıyor, 
yas tutuyordu. 
Sarayın önündeki yüz bini bulan 
kalabalıktan dolayı büyük bir 
izdiham yaşandı. Bu olay üzerine 19 
Kasım’da Atatürk’ün cenaze 
namazının Dolmabahçe Sarayı’nın 
içinde kılınmasına karar verildi. 
Fetvayı veren dönemin Diyanet İşleri 
Başkanı Rıfat Börekçi'ydi. Orgeneral 
Fahrettin Altay, anılarında, birkaç 
saftan oluşan cenaze namazını 
İstanbul Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Ordinaryüs 
Profesör Mehmet Şerefettin 
Yaltkaya’nın kıldırdığını yazmıştı. 
Cenazenin ardından Atatürk’ün 
tabutu Yavuz Zırhlısı’na bindirilmek 
üzere 12 generalin omuzunda top 
arabasına yüklendi. Kortej, göz 
yaşları içinde dualarla, ilahilerle 
Gülhane Parkı’na doğru yola çıktı. 
Kahraman ulusumuzun büyük önderi 
ve Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün sona eren 
maddi hayatı, bugün yüreklerimizde 
ve beyinlerimizde birer Mustafa 
Kemal ideali olarak yaşıyor ve 
gelecekte de yaşamaya devam edecek. 

Kaynaklar:
Hamdullah Suphi Tanrıöver, Yerli ve Yabancı 80 İmza 
Atatürk’ü Anlatıyor, 1933
Özgen Acar, “Venizelos‐Atatürk‐Nobel!”, Cumhuriyet Gazetesi, 
22 Mayıs 2018. 
Erden Akyüz, “Dünyada Atatürk Sevgisi”, Anıtkabir Dergisi, 
Sayı 68, Ankara, Ocak 2018.
Barış Doster, Atatürk ve Türk Devrimi’nin Asya ve Afrika’daki 
Etkileri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 2015.
Savaş Durmuş ve Kemal Aydemir, “Turkey  Economy  of  
Ataturk’s Period (1923‐1938)”, KAUJEASF7 (12), 2016.
Yıldıray Oğur, Atatürk’ün cenazesinde ölen Paul…
Türkiye Gazetesi, 10 Kasım 2013
Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım, Remzi Kitabevi, 5. Basım, 2001.
Fahrettin Altay, “10 Yıl Savaş ve Sonrası”, İstanbul, 1970
Sinan Meydan, “Atatürk’ten Barış ve İnsanlık Dersi,” Sözcü 
Gazetesi, 25 Mart 2019.
Christina D. Romer, “Great Depression”, Encyclopædia Britannica, 
December 20, 2003 
Üretim Ekonomisinin Başarısı: 13 çift haneli büyümenin yedisi 
Atatürk döneminde, Aydınlık, 12 Kasım 2018.
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ÜRETİM EKONOMİSİYLE 
1927‐1938 YILLARI ARASINDA 
ORTALAMA %8,72 ORANINDA REEL 
BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

bağımlılığını azalttı. 1923’te kendi 
ihtiyacını karşılayacak buğdayı 
üretemeyen, şekeri ithal eden 
Türkiye, 1938 yılında dış dünyaya 
hem tarım hem de sanayi malları 
ihraç eden bir ülkeye dönüşmüştü. 
Üretim ekonomisiyle 1927-1938 
yılları arasında ortalama % 8,72 
oranında reel büyüme 
gerçekleştirildi. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 13 çift haneli 
büyümesinin yedisi Atatürk 
döneminde olmuştu. Ülke hızla 
güçleniyordu. Hasta adam gitmiş 
yerine faşizmler çağında “Yurtta 
barış, dünyada barış” misyonunu 
üstlenen genç bir cumhuriyet 
gelmişti. Bundan dolayı Milletler 
Cemiyeti, tarihinde ilk defa görülen 
bir uygulamaya imza atarak üye olsun 
diye bir ülkenin ayağına gitmişti.  
Ömrü savaş meydanlarında geçen 
Atatürk’ü kalıcılaştıran ve bugün de 
güncel kalmasını sağlayan, 
insanlığın kurtuluşunu uygar, insani 
ve barışçı bir ülküde aramasıydı.  O 
bu yaklaşımıyla savaşta yenilgiye 
uğrattığı liderlerin bile dostluğunu 
kazanmıştı. İzmir’e asker çıkartan 
Yunan Başbakanı Venizelos, 1934 
yılında Gazi’yi Nobel Ödüllerine 
aday gösterdi. Ankara 
Antlaşması'yla topraklarımızdan 
çıkardığımız Fransa’nın o dönemki 
başbakanı Aristide Briand, Fransız 
Meclisinde Mustafa Kemal ve silah 
arkadaşlarından heykeli dikilecek 
kahramanlar olarak bahsetti. ABD 



O COŞKU 
GERI GELDI

GÖKÇE KAÇMAZ

/CUMHURİYET BAYRAMI

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), her kesimden yurttaşa 
hitap eden çok yönlü 
kutlamalarla yüz binlere 

Cumhuriyet coşkusunu tattırdı. 
Kutlamalar, “Yaşasın Cumhuriyet, 
Yaşasın Demokrasi” anlayışına 
uygun bir şekilde düzenlendi. İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
talimatıyla İstanbul’un pek çok 
yerinde aynı anda kutlamalar 
gerçekleştirildi, yurttaşlar 
Cumhuriyet değerleri etrafında 
bir araya geldi. İki gün süren 

etkinliklerde İstanbullular 
ellerinde Türk bayraklarıyla 
meydanları adeta gelincik 
tarlasına dönüştürdüler; bu büyük 
coşkuyu aileleri ile birlikte 
yaşadılar.  

 KENTIN ANA CADDELERI 
SÜSLENDI
İBB, kutlama hazırlıklarına çok 
önceden başladı. Kutlamalarla 
ilgili tüm birimler en üst düzeyde 
önemli bir çalışma içinde oldu. 
Atatürk posteri ve İBB 
flamasından oluşan set ile kentin 
ana caddeleri ve konser alanları 
süslendi.  Meydanlar da 
düzenlendi, taklar kuruldu. Ayrıca 
üst geçitlerden elektrik 
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IBB, DÜZENLEDIĞI CUMHURIYET BAYRAMI KUTLAMALARIYLA 16 
MILYON ISTANBULLUYU KUCAKLADI. MEYDANLAR YÜZ BINLERI 

AĞIRLADI. KENT GENELINE YAYILAN VE 2 GÜN SÜREN 
KUTLAMALAR DOLU DOLU GEÇTI.
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 SERGIDE DAHA ÖNCE 
GÖRÜLMEMIŞ YAPITLAR 
YER ALDI
Sergide, Dr. Tuna Yılmaz 
Arşivi'nden 80 fotoğraf yer aldı. 
Bazıları ilk defa sergilenen yapıtlar, 
6 Ekim 1923 İstanbul’un Kurtuluşu 
ile 17 Kasım 1938 Atatürk’ün 
na’şının Dolmabahçe’den çıkarıldığı 
tarihler arasına tanıklık ediyor. Sergi 
yurttaşların ve turistlerin büyük 
beğenisini kazandı. 

 YURTTAŞLAR KONSERLERIN 
TADINI ÇIKARDI
Gece saatlerinde ise Sultanahmet 
Meydanı birbirinden güzel 
konserlere sahne oldu. Şevval Sam, 
Yaylı Çalgılar Orkestrası ve Magma 
Filarmoni Korosu eşliğinde Fahir 
Atakoğlu ve Athena, verdikleri 
konserlerle yurttaşların gecesini 
renklendirdi. “Her şey güzel olacak” 
sloganları eşliğinde yurttaşlar, 
aileleri ile birlikte gecenin tadını 
çıkardı. 5 Mayıs 1919 mitinginde 
Halide Edip Adıvar’ın önderliğinde 
düşman işgaline karşı güçlü bir karşı 

çıkışa tanıklık eden Sultanahmet 
Meydanı, 100 yıl sonra Atatürk 
Cumhuriyeti’ne yürekten sahip 
çıkan geniş kitlelere ev sahipliği 
yaptı.  İstanbul’da turistlerin en 
uğrak yerlerinden biri olan 
meydanda kentin yabancı konukları 
da Cumhuriyet coşkusuna eşlik 
ederek keyifli bir gece geçirdi. 

direklerine, toplu ulaşım 
araçlarındaki modyo ekranlarına 
kadar çeşitli açık hava mecralarına 
da gecenin anlam ve önemine 
uygun afiş ve görseller hazırlandı. 

 KUTLAMALAR TAKSIM 
CUMHURIYET ANITI’NDAKI 
TÖRENLE BAŞLADI
Kutlamalar, Başkan İmamoğlu’nun 
katılımıyla 28 Ekim’de Taksim 
Cumhuriyet Anıtı’nda yapılan 
çelenk koyma töreniyle başladı. 
Türk Kurtuluş Savaşı ve 
Cumhuriyet'i sembolize eden anıtta 
yapılan törende Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları 
minnetle anıldı. 

 SULTANAHMET’TE 
IMAMOĞLU’NA YOĞUN ILGI
Törenin ardından Sultanahmet 
Meydanı’na geçildi. Burada Başkan 
İmamoğlu tarafından 17 Kasım 2019 
tarihine kadar ziyaretçilerini 
ağırlayacak olan “Atatürk ve 
İstanbul” konulu fotoğraf sergisinin 
açılışı yapıldı.
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BAŞKAN İMAMOĞLU, YAPTIĞI 
KONUŞMALARDA CUMHURİYETİN 
EŞİTLİK, KARDEŞLİK VE BİR ARADA 
YAŞAMAK OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ.



/CUMHURİYET BAYRAMI
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 YURTTAŞLAR CUMHURIYET 
DEĞERLERI ETRAFINDA BIR 
ARAYA GELDI
29 Ekim’de ise kutlamaların merkezi 
Anadolu Yakası’nda Üsküdar’a 
taşındı. Her kesimden yurttaşın 
katıldığı kutlamalar İstanbul’da 
birlik ve beraberliği pekiştirdi. 
Gecenin büyük beğeniyle izlenen 
etkinlileri konserler ve gösterilerdi. 
İBB Kent Orkestrası’nın açılışını 
yaptığı etkinlik boyunca Mehteran 
Takımı, oda müziği, Türk halk 
müziği, Ata türküleri, Türk sanat 

müziği ve pop müzik dinletileri 
geceye renk kattı. Cumhuriyet valsi 
yurttaşlardan büyük alkış aldı.

 BOĞAZ’DA BAŞ DÖNDÜREN 
HAVAI FIŞEK VE IŞIK 
GÖSTERILERI YAPILDI 
Deniz yüzeyinde su, ışık, lazer ve 
pyro gösterisi ve Kız Kulesi 
açıklarında yapılan havai fişek 
gösterisi de cumhuriyet coşkusunu 
İstanbul semalarına taşıdı. Ortaya 
çıkan renkli manzara yurttaşların 
büyük beğenisini topladı. 

 IMAMOĞLU’NDAN 
CUMHURIYET VE DEMOKRASI 
VURGUSU
Başkan İmamoğlu, Sultanahmet’te 



/CUMHURİYET BAYRAMI

özgürlüğe ve eşitliğe inanan, birlikte 
ve kardeşçe yaşamayı hedefleyen bu 
milletin en değerli, en anlamlı, en 
milli günüdür. 29 Ekim bizim 
birliğimizin, kardeşliğimizin, hep 
birlikte var oluşumuzun 
bayramıdır” dedi.
Kutlamaların her iki gününde de 
programlar “Yaşasın Cumhuriyet, 
Yaşasın Demokrasi” sloganlarıyla 
tamamlandı. 

 KUTLAMALARIN KENT 
GENELINE YAYILMASI BÜYÜK 
MEMNUNIYET OLUŞTURDU
Bu yıl ilk defa Adalar’dan 
Eyüpsultan’a kadar birçok ilçeye 
yayılan konserlerle cumhuriyet 
coşkusu 16 milyon yurttaş 
tarafından hissedildi.  Adalar’da 
Golden Horn Brass, Tuzla’da Gece 
Yolcuları, Ümraniye Meydanı’nda 
Fettah Can, Sancaktepe’de Elif Buse 
Doğan, Gaziosmanpaşa’da İlhan 
Şeşen, Güngören’de Resul Dindar, 
Çatalca’da Gökçe, Eyüpsultan’da 
Fatih Erkoç, Bakırköy’de ise Balık 
Ayhan, Fasa Fisa Orkestrası ve Dans 

Ekibi sahne aldı. Bu ilçelerde yapılan 
havai fişek gösterileri de 
yurttaşların bayram gecesini 
aydınlattı.
Yurttaşlar, önceki yıllarda hak ettiği 
biçimde kutlanmayan ulusal 
bayramların, yeni dönemde kent 
geneline yayılmasından duydukları 
memnuniyeti ifade ettiler. Kent 
dışından gelerek kutlamalarda yer 
alan yurttaşların en büyük 
temennisi ise ulusal günlerin yurt 
genelinde aynı coşku ile 
kutlanmasıydı. 

olduğu gibi Üsküdar Meydanı’nda 
da İstanbullulara eşiyle birlikte 
seslendi. Burada da Halide Edip 
Adıvar’ın Sultanahmet 
mitinginden hareketle kadınların 
Ulusal Bağımsızlık Savaşı’ndaki 
rol ve çabalarına değindi. Eşiyle 
birlikte sahneye çıkmasının Türk 
kadınının büyük özverisine 
duyduğu minnetten 
kaynaklandığını ifade etti. 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tüm 
konuşmalarında cumhuriyetin 
hiçbir gruba ayrıcalık tanımadığına 
vurgu yaptı. Cumhuriyetin eşitlik, 
kardeşlik ve bir arada yaşamak 
demek olduğuna özellikle dikkat 
çekti. “Biz ayrışmayı değil, 
Cumhuriyet değerleri etrafında 
birleşmeyi seçtik” dedi

 CUMHURIYET KIRMIZI 
ÇIZGIMIZDIR
Konuşmalarında cumhuriyete sahip 
çıkmanın, cumhuriyeti demokrasi 
ile bütünleştirmek olduğuna sıkça 
değinen İBB Başkanı,  “29 Ekim 
kırmızı çizgimizdir. 29 Ekim, 
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IBB TARAFINDAN DÜZENLENEN VODAFONE 41. ISTANBUL MARATONU, EKREM IMAMOĞLU’NUN 
BAŞKANLIK DÖNEMINDE ILK KEZ REKOR KATILIMLA KOŞULDU. IBB BAŞKANI EKREM 
IMAMOĞLU, “ÖNÜMÜZDEKI YILLARDA ISTANBUL MARATONU DÜNYANIN EN IYI ÜÇ 
MARATONUNDAN BIRI OLACAK” DEDI.

İSTANBUL 'MARATON'A KOŞTU

İmamoğlu, bu sözleriyle 
maratonun önümüzdeki yıllarda 
daha geniş kapsamlı ve yepyeni bir 
vizyonla gerçekleşeceğinin 
işaretini verdi. İstanbul halkı daha 
bu yıldan İmamoğlu’nun vizyonuna 
destek verdiğini ortaya koydu, 
maratona rekor katılım sağladı. 
İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nden Sultanahmet 
yönüne doğru adeta insan seli 

başlatan etkinliğe yaklaşık 140 bin 
kişi katıldı. Ancak öyle görünüyor 
ki; 1979 yılında "Asya-Avrupa 
Koşusu" adıyla başlayan, 2012 
yılında Vodafone’un isim 
sponsorluğunu üstlenmesiyle 
Vodafone İstanbul Maratonu 
adıyla koşulmaya devam edilen 
organizasyonun önümüzdeki 
yıllarında, çok daha geniş katılımlı 
bir tabloyla karşılaşacağız.

B
inlerce sporcunun her yıl 
bir kıtadan diğerine 
koştuğu Vodafone 
İstanbul Maratonu 41 

yaşına girdi. Başkan İmamoğlu, 
Ekim ayında Kopenhag’daki C40 
Belediye Başkanları Zirvesi’nde 
dünyanın en önemli şehirlerinin 
belediye başkanlarını maratona 
davet etti ve İstanbul’un bu önemli 
markasını büyüteceklerini söyledi. 



yarattığı beraberlik ruhu, 
uluslararası sporcuların katıldığı 
bu ortam, ülkemizdeki tüm spor 
organizasyonlarında var olsun” 
dedi. İstanbul Maratonu ile ilgili 
büyük hedefler koyduklarını 
vurgulayan İmamoğlu, “İlk kez 
başlatacağımız uygulamayla 
önümüzdeki yılın maraton 
kayıtlarını hemen başlatıyoruz. 
Önümüzdeki yılın 
organizasyonuna değerler katmak 
için arkadaşlarımız yoğun bir 
şekilde çalışacak. Dünya çapında 
üç maratondan biri olma 
hedefimize hızla yürüyeceğiz” 
ifadelerini kullandı.

 PARKUR REKORU KIRILDI
Vodafone 41. İstanbul 
Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı 
atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur 
rekoru kırarak kazanırken, 
kadınlarda birinciliğe Etiyopyalı 
atlet Hirut Tibebu uzandı. Tibebu 
ödülünü, Dilek İmamoğlu, 
ülkemizin ilk olimpiyat koşucusu 
Ülker Kutlu ve ilk maraton 
koşucularımızdan Keriman 
Günaydın’ın elinden aldı.

 TARIHE TANIKLIK EDILDI
Organizasyonun sağlıklı ve güven 
içerisinde geçmesi için İBB başta 
olmak üzere çeşitli kurumlardan 9 
bin kişi görev yaptı. İBB’nin 
koordine ettiği binin üzerinde 
gönüllü ve altmışın üzerinde kurum, 
dernek, sivil toplum kuruluşları ile 
sponsor firmalar, 41. Vodafone 
İstanbul Maratonu’nun İstanbul’a 
yakışan dev bir spor organizasyonu 
olarak tarihteki yerini almasına 
katkıda bulundu.

 PACE KAPILARI ILK KEZ 
UYGULANDI
Sisteme göre her koşucu tempo 
tutmada yardımcı olması için kayıt 
esnasında kişisel tahmini yarış 
bitirme süresini sistem üzerinden 
seçti. Seçmiş oldukları süre 
doğrultusunda kendilerine harf 
kodlu bir göğüs numarası atandı. 
Sporcular yarış günü seçmiş 
oldukları bu zamanlamaya ait harf 
kodlu kapılardan start aldı. 
Böylelikle koşucular yarış 
tempolarına göre hiyerarşik olarak 
sıralanıp, kendi tempolarını 
koruyarak yarışı tamamladılar.

 STARTI IBB BAŞKANI 
IMAMOĞLU VERDI
Altın Kategori’de koşulan 
maratonda startı Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu birlikte verdi. “İstanbul 
Senin Durma Koş” sloganıyla 
yapılan koşulara katılan 106 farklı 
ülkeden 37 bin sporcu ile 59 elit 
atlet, bitiş çizgisine ulaşmak için en 
iyi performanslarını sergiledi. İBB 
iştiraklerinden Spor İstanbul’un 
üstlendiği organizasyonda CHP 
İstanbul İl Başkanı Canan 
Kaftancığlu, İBB Meclisi CHP Grup 
Başkanvekili Doğan Subaşı, İBB 
Genel Sekreteri Yavuz Erkut, İBB 
Genel Sekreter Yardımcıları ve İBB 
üst yönetimi koşu parkurundaki 
yerini aldı. Siyaset başta olmak 
üzere pek çok alandan önemli 
isimler de maratona katıldı. CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Veli 
Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili 
Özgür Özel, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer ve 
gazeteci İsmail Küçükkaya 
mesafeleri vatandaşlarla birlikte 
kat etti.

 “GELECEK YILIN KAYITLARINI 
HEMEN BAŞLATACAĞIZ”
Kente festival coşkusu yaşatan 
organizasyonun ödül töreninde 
konuşan Başkan İmamoğlu, 
“İstanbul Maratonu bu şehrin 
değerli markalarından birisidir. 
Maratonun parkur rekoruyla 
koşulması beni çok mutlu etti. On 
binlerce iyi insan, bugün iyi 
dilekleriyle koştu. Burada 
olamayanlar da onlara gönüldaşlık 
yaptı. Sporun dostluğa ve 
kardeşliğe katkısını hep beraber 
hissettik. Umuyorum ki, sporun 

/MARATON
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D
ünyanın geleceğinde 
önemli bir yer tutan 
“2020 Sonrası İklim 
Değişikliği Rejiminin 

Çerçevesini Oluşturan Paris 
Anlaşması”, 2015 yılında Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (BMİDÇS) 21. Taraflar 
Konferansı’nda kabul edildi. 
Anlaşma, konferansın Paris’te 
düzenlenmesi nedeniyle, bu kentin 
adıyla anıldı. Alınan karar 
uyarınca; küresel sera gazı 
emisyonlarının yüzde 55’ini 
oluşturan en az 55 tarafın 
anlaşmayı onaylaması koşulu 
getirildi. Anlaşma, bu koşulun 
karşılanması sonucunda, 4 Kasım 
2016 itibariyle yürürlüğe girdi. 
Ülkemiz, Paris  Anlaşması’nı, 22 
Nisan 2016 tarihinde, New York’ta 
düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza 
Töreni’nde 175 ülke temsilcisiyle 
birlikte imzaladı. Paris Anlaşması, 
kabulünden 1 yıl geçmeden 
yürürlüğe giren ilk küresel 
anlaşma oldu. 

 SON TARIH 2020!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Danimarka’nın başkenti 
Kopenhag’da, 9-12 Ekim 2019 
tarihleri arasında düzenlenen “C40 
Belediye Başkanları Zirvesi”nde yer 
aldı. Zirvede, basın toplantıları ve 
panellere katılan İmamoğlu, C40 
Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı 
ve Milano Belediye Başkanı 
Giuseppe Sala ve C40 İcra Müdürü 
Mark Watts ile Paris Anlaşması’nın 
uygulanmasını desteklemek 
amacıyla “Son Tarih 2020: İklim 
Eylem Planlaması Taahhüt 
Protokolü”ne (Deadline 2020) imza 
attı. Böylece İstanbul, bu programa 
katılan 104’ncü şehir oldu. 
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İSTANBUL,“IKLIME DAYANIKLI  ŞEHIR”OLACAK
DÜNYANIN EN KALABALIK 
METROPOLLERINDEN BIRI 
OLAN ISTANBUL’UN 
BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE 
BAŞKANI EKREM 
IMAMOĞLU, 
KOPENHAG’DAKI “C40 
ZIRVESI”NDE, “SON 
TARIH 2020: IKLIM 
EYLEM PLANLAMASI 
TAAHHÜT 
PROTOKOLÜ”NÜ 
IMZALADI. ISTANBUL, 
PROTOKOL UYARINCA, 
2050 YILINA KADAR SERA 
GAZI SALINIMINDA 
BULUNMAYAN, IKLIME 
DAYANIKLI BIR ŞEHIR 
OLACAĞINI TAAHHÜT ETTI. 

/ÇEVRE-KÜRESEL ISINMA

CAHIT YÜCE

Jim 
Kenney

Philadelphia 
Belediye 
Başkanı

Martin 
J. Walsh
Boston 
Belediye 
Başkanı

Valérie 
Plante
Montreal 
Belediye 
Başkanı

Fernando 
Medina
Lizbon 

Belediye 
Başkanı

Eric 
Garcetti

Los Angeles 
Belediye 
Başkanı

Rafal 
Trzaskowski

Varşova 
Belediye 
Başkanı

Anne 
Hidalgo

Paris 
Belediye 
Başkanı

Frank 
Jensen

Kopenhenag 
Belediye 
Başkanı



   

bulunmayan, iklime dayanıklı bir 
şehir olacağını taahhüt etti. 
Protokolde, bu kapsamda 
yapılacaklar da şöyle sıralandı: 

 Sera gazı salınımlarını en geç 
2050 yılında sona erdirmeye 
yönelik bir yol haritası geliştirme 
ve 2030 yılı için bir ara hedef 
belirleme.

 Şimdi veya gelecekteki iklim 
değişimi senaryolarında 
etkileyebilecek iklim tehlikelerine 
karşı şehrin nasıl uyum 
sağladığını ve dayanıklılığını 
arttırdığını ortaya koyma.

 Planın uygulanması sürecinde 
elde edilecek diğer toplumsal, 
çevresel ve ekonomik kazanımları 
özetleme ve bu kazanımların 
şehrin nüfusu arasında dağılımını 
iyileştirme.

 Şehrin eldeki güç, kaynak ve 
ortaklar ile planın veya planların 
uygulanmasında nasıl bir yol 
izleyeceğini özetleme.

www.ibb.istanbul                          / 15

Protokolde, “Dünya ulusları, 2016 
yılında iklim değişimi üzerine tarihi 
bir küresel anlaşma olan Paris 
Anlaşması'na imza atarak, küresel 
ortalama sıcaklıklardaki artışı, 
sanayi öncesi dönemin 2°C’lik 
sınırında tutmayı ve hatta sıcaklık 
artışını 1,5°C ile sınırlandırmaya 
yönelik çaba göstermeyi taahhüt 
ettiler. Anlaşma ayrıca ülkelerin 
uyum sağlayarak iklim değişiminin 
kaçınılamaz etkileriyle baş etmesini 
taahhüt etmektedir. Tüm bunlar 
sürdürülebilir kalkınma bağlamı ve 
tüm topluluklar için kapsayıcılık 
temelinde kurulmuştur” denildi. 

 AMAÇ; YIKICI IKLIM 
DEĞIŞIKLIĞINI ENGELLEMEK!
Protokolde, “C40 ve ortakları 
tarafından yapılan araştırmaya göre, 
Paris Anlaşması’nın hedeflerini 
yakalamak ve yıkıcı iklim değişimini 
önlemek için 2020 yılına kadar 
somut adım atılması gereklidir. ‘Son 
Tarih 2020: Şehirler İşi Nasıl 
Başaracak?’ C40 üye şehirleri 

İSTANBUL,“IKLIME DAYANIKLI  ŞEHIR”OLACAK
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tarafından atılması gereken 
adımların hızını, boyutunu ve 
öncelik sırasını özetleyen bir yol 
haritası sunmakta ve bizi iklimsel 
açıdan güvende tutmaya yönelik 
olarak 2100 yılına kadar C40 
şehirlerinin payına düşen küresel 
karbon limitlerini netleştirmektedir. 
Paris Anlaşması’nın uygulanmasını 
desteklemek üzere İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi'nin, Paris 
Anlaşması’nın hedefleriyle uyumlu 
sonuçlar ortaya koyacak ve sera gazı 
(GHG) salınımlarını düşürme ile 
iklim değişiminin sonuçlarına uyum 
sağlama ihtiyaçlarının ikisine de 
cevap verecek bir (veya bir dizi) 
iklim eylem planını, 2020 yılı 
sonundan önce geliştireceğini ve 
yürürlüğe koyacağını taahhüt 
ederim” ifadeleri yer aldı. 

 2050’YE KADAR SERA GAZI 
SALINIMLARI SONA 
ERDIRILECEK
İBB, protokol uyarınca, 2050 yılına 
kadar sera gazı salınımında 

LaToya 
Camtrell

New Orleans 
Belediye 
Başkanı

Michael 
Muller
Berlin 

Belediye 
Başkanı

Giuseppe 
Sala

Milano 
Belediye 
Başkanı Anna König 

Jerlmyr
Stockholm 
Belediye 
Başkanı



İBB BAŞKANI İMAMOĞLU’NUN 

BAŞKONSOLOSLAR DAVETİNE 

YOĞUN İLGİ
ISTANBUL’DA GÖREV YAPAN BAŞKONSOLOSLAR VE EŞLERI, ISTANBUL BÜYÜKŞEHIR 
BELEDIYE BAŞKANI EKREM IMAMOĞLU TARAFINDAN 8 EKIM AKŞAMI YENIKÖY’DEKI 
SAIT HALIM PAŞA YALISI’NDA DÜZENLENEN ÇALIŞMA TOPLANTISINDA AĞIRLANDI. 
DAVETE YOĞUN ILGI GÖSTEREN BAŞKONSOLOSLAR ILE, ISTANBUL’DA YAŞAM VE 

IKILI ILIŞKILER ÜZERINE KEYIFLI BIR SOHBET GERÇEKLEŞTIRDIK.

(DİPLOMASİ)
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AYLIN YARDIMCI ANIL DINÇDAL



FRANSA 
BAŞKONSOLOSU 
BERTRAND 
BUCHWALTER

F
ransa Başkonsolosluğu 
olarak, İBB ile bugüne 
kadar her zaman 
harika bir ilişkimiz 

oldu. Ancak son aylarda yeni 
açılımlara tanık oluyoruz. Bu 
açılımları İBB’nin yalnızca 
Fransa ile olan ilişkilerinde 
değil, tüm dünya ile olan 
ilişkilerinde gözlemliyoruz. 
Sayın İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun göreve 
geldikten sonraki ilk yurt dışı 
ziyaretini Paris’e 
gerçekleştirmesi bizim için 
bir gurur kaynağı. Bana göre 
bu çok önemli bir ziyaretti. 
Kendisi Paris’te büyük bir 
heyecanla karşılandı, Sayın 
Paris Belediye Başkanı Anne 
Hidalgo tarafından da ilgiyle 
ağırlandı. Bizler de 
önümüzdeki süreçte İBB ile 
daha fazla işbirliği 
fırsatlarının ortaya çıkmasını 
umuyoruz. Buna karar 
verecek olan elbette İstanbul 
ve Paris Belediyeleri 
olacaktır. Ancak bizler de 
ülkelerimiz ve şehirlerimiz 
arasındaki işbirliğinin 
güçlenmesi için elimizden 
geleni yapacağız.

İNGİLTERE 
BAŞKONSOLOSU 
JUDITH 
SLATER

İ
stanbul’da görev yapmak 
benim için çok heyecan 
verici bir deneyim. 16 
milyon kişinin yaşadığı, 

canlı mı canlı bir şehirden söz 
ediyoruz. Benim buradaki 
rolüm daha çok iki ülke 
arasındaki ticaret ve 
yatırımların geliştirilmesiyle 
ilgili. İngiltere olarak Türkiye 
ile 18 milyar dolarlık ikili 
ticaret ilişkimiz var. Bunun 
çok büyük bir bölümü de, 
Türkiye’nin ticaret merkezi 
olan İstanbul’a odaklanıyor. 
Ayrıca İBB ile akıllı şehir 
uygulamalarına yönelik bazı 
projeler üzerinde çalışıyoruz. 
İBB Başkanı Sayın Ekrem 
İmamoğlu ile bu projeler 
hakkında konuşuyoruz ve bu 
konudaki iş birliğimizin 
artmasını umuyoruz.

ARJANTİN 
BAŞKONSOLOSU 
DIEGO ALVAREZ 
RIVERA

İ
stanbul’da 3 yıldan fazla 
zamandır görev yapıyorum ve 
bu şehirde görev yapmaktan 
çok memnunum. Burada 

geçirdiğim zaman boyunca 
kültürel açıdan Arjantin’e karşı 
büyük bir ilgi gözlemledim. Son 
5 yıldır farklı vakıf ve 
kuruluşlarla iş birliği içinde 
sürdürdüğümüz sinema ve 
edebiyat etkinliklerimiz var. İş 
birliğimiz daha çok kültürel 
alanda devam ediyor, ancak 
bunu iktisadi ve ticari alanlarda 
da geliştirebileceğimize 
inanıyorum. İstanbul’u turist 
olarak ziyaret eden hatırı sayılır 
sayıda Arjantinli var. Dileğimiz 
bunun artması ve 
İstanbulluların da Arjantin’i 
ziyaret etmesi. Turizm ve 
ticaret alanında kat 
edebileceğimiz çok mesafe var.

(DİPLOMASİ)
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JAPONYA 
BAŞKONSOLOSU 
HISAO 
NISHIMAKI

İ
stanbul gibi tarihi bir şehirde 
görev almak benim için onur 
verici bir deneyim. 
Ülkelerimiz arasında yüz yılı 

aşkın, köklü bir ilişki var. 
Japonların bu şehirde büyük bir 
ilgi ve saygı ile karşılanıyor 
oluşu bizim için bir mutluluk 
kaynağı. Ülkelerimiz arasında 
130 yıldan fazla süredir barışçıl 
bir ilişki olmasını çok önemli 
buluyorum, zira bu dünyada az 
rastlanan bir durum. Ayrıca bu 
yıl, Japonya’da “Türk Kültürü 
Yılı” ilan edildi. Bu çerçevede 
birçok Japon vatandaşının 
İstanbul’u ziyaret edecek 
olmasını büyük memnuniyetle 
karşılıyorum.

MEKSİKA 
BAŞKONSOLOSU 
JULIO CÉSAR 
ESCOBEDO FLORES

M
eksika ve Türkiye 
olarak birbirine çok 
yakın kültürel 
değerler 

paylaşıyoruz. Ancak aramızdaki 
benzerlikler bununla sınırlı 
değil. Meksika ve Türkiye; 
Avustralya, Endonezya ve 
Güney Kore ile beraber, kıtalar 
arası ekonomik iş birliği 
inisiyatifi MIKTA grubuna 
dahil. Bu bağlamda aramızdaki 
iş birliğini güçlendirmek için 
birçok fırsatımız olduğuna 
inanıyorum. Yerel yönetimler 
özelinde konuşacak olursak, 
İstanbul ve Mexico City’nin 
kardeş şehir olduğunu göz 
önüne almalıyız. Bu çerçevede 
birçok ortak hedef 
belirleyebilir, bunlar 
doğrultusunda çalışabiliriz. 
Örneğin, İstanbul’un atık geri 
dönüşümü konusunda daha 
ileri olduğunu gözlemliyoruz. 
İstanbul’un bu alandaki 
deneyimleri Mexico City için 
aydınlatıcı olabilir. Buna ek 
olarak, iki şehrin göç ve 
kalkınma gibi benzer 
meselelerle karşı karşıya 
olduğunu da gözlemliyoruz. Bu 
meseleler özelinde yapılacak iş 
birliklerinin iki şehir için de 
faydalı olacağını düşünüyorum.

İTALYA 
BAŞKONSOLOSU 
ELENA 
SGARBI

İ
talyan bir diplomat olarak 
İstanbul’da görev yapmak 
benim için bir ayrıcalık, 
çünkü burada birçok açıdan 

kendimi evimde gibi 
hissediyorum. Türk ve İtalyan 
halkları arasında birçok 
benzerlik var. Ayrıca 
ülkelerimiz arasında 20 milyar 
dolarlık ikili bir ticaret ilişkisi 
var. Bu ilişkinin oldukça 
dengeli olduğunu söylemek 
mümkün, zira bunun yaklaşık 
10 milyarı ithalat, 10 milyarı 
da ihracat olarak gerçekleşiyor. 
Ancak yine de bu ilişkiyi 
ileriye taşımamız için birçok 
fırsat var. Ben ekonomik 
ilişkinin yanı sıra insan 
ilişkilerini de önemsiyorum. 
Toplumlar arasındaki 
köprülerin genç yaşlarda 
kurulmasından yanayım, bu 
yüzden İstanbul’a daha fazla 
İtalyan öğrencinin gelmesini 
istiyor ve aynı şekilde Türk 
öğrencilerin de İtalya’da 
öğrenim tecrübesi kazanması 
konusunda daha güçlü bir iş 
birliği kurabileceğimizi 
düşünüyorum.

"İstanbul, ev sahipliği 
yaptığı 70'i aşkın 
başkonsoloslukla, New 
York ve Hong 
Kong’dan sonra 
dünyada en fazla 
başkonsolosluğa ev 
sahipliği yapan üçüncü 
şehirdir. Binlerce yıllık 
tarihiyle diplomasi 
kültürünü özümsemiş 
bir kenttir."
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İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu:



iSTANBULKART VE
KREDi KARTLARIYLA
ÖDEME KOLAYLIĞI
HiZMETiNiZDE!
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geniş olan Birleşmiş Milletler Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme ile 
değiştirildi.
54 maddeden oluşan ve günümüzde 
çocukların haklarını koruyan en 
geniş kapsamlı hukuki metin olan 
sözleşmeye göre, her birey 18 yaşına 
kadar çocuktur. Her çocuk, 
vatandaşlık, eğitim, sağlık, yaşama, 
barınma, ifade ve düşünce 
özgürlüğü; fiziksel, psikolojik veya 
cinsel sömürüye karşı korunma gibi 
vazgeçilmez haklara sahiptir.
Maalesef tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de çocukların yasal 
hakları çiğneniyor ve çocuklar 
olması gereken standartların altında 
yaşıyorlar. Sözleşme’nin kabulünün 
30. yılında, dünyada her gün 15 bin 
çocuk önlenebilir hastalıklardan 

ölüyor; 155 milyon çocuk yetersiz 
besleniyor; 159 milyon çocuk, işçi 
olarak çalışıyor; her beş çocuktan 
biri okula gidemiyor.

 ÇOCUK KENTI ISTANBUL
Çocuk deyince aklımıza umut, 
kalbimize sevgi gelmiyorsa; 
sokaklar, parklar ve kamusal 
alanlardaki çocuk ıssızlığından 
rahatsız olmuyorsak bir şeyler ters 
gidiyor demektir. Oysaki katılaşan 
kalplerimizi çocukların masumiyeti 
ile yumuşatabilsek; kaba ve hoyrat 
dillerimizi çocuk diline çevirebilsek; 
çocukları çocukluklarından mahrum 
etmesek daha güzel bir dünyaya 
kavuşacağız. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
"Her şey çok güzel olacak Ekrem 

Ö
yle bir zamanda yaşıyoruz 
ki, dünyanın pek çok 
noktasında savaşlar, 
çatışmalar, insan hak ve 

onurunu hiçe sayan işkenceler ve 
mezalimler devam ediyor; küçücük 
bedenleriyle bebekler, çocuklar, 
bombaların, silahların gölgesinde 
var olma mücadelesi veriyor. 
Göçün, çatışmanın, salgın 
hastalıkların, hatta savunmasız 
bedenleriyle cinsel sömürünün de 
en büyük mağdurları maalesef onlar 
oluyor. 20 Kasım, Dünya Çocuk 
Hakları Günü. Milletler Cemiyeti 
tarafından1924 yılında kabul edilen 
Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi, 20 
Kasım 1959 tarihinde BM Çocuk 
Hakları Bildirisi olarak güncellendi. 
20 Kasım 1989 tarihinde ise daha 

BILIŞIM ÇAĞINDA MILYONLARCA ÇOCUK, DOĞUŞTAN ELDE ETTIKLERI HAKLARI 
BÜYÜKLERIN HIRS VE IHTIRASLARI UĞRUNA KAYBEDIYORLAR. ÇOCUK HAKLARININ 
GARANTI ALTINA ALINDIĞI ‘’ÇOCUK DOSTU ISTANBUL’’ IÇIN ÇÖZÜMLER ÜRETEN 

IBB ISE PROJELERINI TEK TEK HAYATA GEÇIRIYOR.
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AYŞE KAHVECI
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  ÇOCUK OYUN DÜNYASI 
MERKEZLERI
4-14 yaş grubu çocuklara yönelik 
doğa, bilim, sanat, eğlence 
merkezleri oluşturulacak. Eğitim 
ve eğlencenin bir araya getirileceği 
merkezlerde ücretsiz servis 
hizmeti verilecek.

  EĞITIM DESTEK 
PAKETLERI
İlköğretim ve ortaokul düzeyinde 
yemekhanesi bulunmayan 
okullardaki öğrencilere kumanya 
desteği verilecek. Çocuk ve 
gençlere, evlerine yürüme 
mesafesindeki Mahalle Evlerinde 
rehberlik ve danışmanlık hizmeti, 
ders destek eğitimleri, bireysel 
gelişim programları, kültür-sanat 
etkinlikleri, oyun alanları, sportif 
faaliyet imkânları sağlanacak. Etüt 
merkezlerinde; sosyal bilimler ve 
fen bilimleri eğitimleri verilecek. 
Kurslara katılan öğrenciler 
ücretsiz ulaşım imkânlarından 
yararlanacak. İhtiyacı olan 500 
bin öğrenciye kırtasiye ve 
üniforma desteği sağlanacak.

 ISMEK’LERE ÇOCUK OYUN 
ALANLARI
Kursiyerlerin 3-7 yaş arası çocukları 
için çocuk oyun alanları 
oluşturulacak.

 ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZLERI
Çocuklara uygun tasarımlarla 
oluşturulacak merkezlerde, 
çocukların her türlü kültürel ve 
sosyal ihtiyaçları karşılanacak. 

 LÖSEMILI ÇOCUKLAR OKULU
Lösemi tedavisi gören veya tedaviyi 
tamamlamış çocukların eğitim 
hayatından kopmasını önlemek 
amacıyla güvenli bir ortamda 
eğitim hizmeti sunulacak.

 YAŞAM BECERILERI 
ÖĞRENME KÖYÜ
Down sendromlu, otizmli ve 
öğrenme güçlüğü çeken çocuklar 
doğal ortamda, sanat ve hayvan 
destekli terapi yöntemleri ile yeni 
yaşam becerileri kazanacaklar. 

 30 YENI YÜZME HAVUZU VE 
KAPALI SPOR SALONU
Yüzme havuzları ve kapalı spor 
salonlarından öğrenciler ve genç 
kart sahipleri, yüzde 40 indirimli; 
spor salonu olmayan okullar ise 
ücretsiz yararlanacaklar. 

  IBB E-SPOR KULÜBÜ VE 
MERKEZI
Açılacak ‘e-spor kulübü’ ile çocuk ve 
gençlerin sosyalleşmesi sağlanacak; 
üst gelir gruplarının erişebildiği bu 
alana onlar da ulaşabilecek.

Abi" diyen Berkay’ın ve tüm 
çocukların hayal ettikleri güzel 
İstanbul’a kavuşmaları için en 
temel çocuk haklarını garanti altına 
alacak çözümler üretiyor. Çocuk 
Kenti, Çocuk Dostu İstanbul’da, 
daha doğum öncesinden başlayarak 
desteklenecek olan bu kentin 
yavrularına, güvenli bir gelecek için 
eğitimden gıdaya, spordan çevreye, 
sağlıktan kültür-sanata kadar pek 
çok alanda hizmet verilecek. 
Aylık öğrenci ulaşım kartlarını 85 
liradan 40 liraya indirerek öğrenci 
başına yıllık 540 lira tasarruf 
ettiren İBB, önümüzdeki süreçte 
çocuklar için şu hizmetleri hayata 
geçirecek:

 10 ÇOCUK SAĞLIĞI MERKEZI
10 ilçede 10 adet merkez kurulacak. 
0-16 yaş arası çocuklara sağlık 
kontrolü, tanı ve tedavi alanında 
hizmet verilecek. Yoksulluk, ulaşım 
gibi nedenlerle sağlık hizmetlerine 
ulaşamayan çocukların bu 
hizmetlerden eşit biçimde 
yararlanması sağlanacak. 

 150 YENI KREŞ
0-3 ve 3-6 yaş grubundaki 15 bin 
çocuğa güvenli bir ortamda tam gün 
eğitim hizmeti verilecek. İngilizce 
ve Türk İşaret Dili eğitimlerinin de 
verileceği kreşler en az 80, en çok 
160 öğrenci kapasiteli olacak. Uzun 
vadede kreşi olmayan semt 
kalmayacak.

  ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZLERI
Çocuklara uygun tasarımlarla 
oluşturulacak merkezlerde, 
çocukların her türlü kültürel ve 
sosyal ihtiyaçları karşılanacak. 

/ÇOCUK
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ÇOCUK İHMAL VE 
İSTİSMARI İLE MÜCADELE 

BİRİMİ KURULACAK. 
ÇOCUKLARIN BEDENSEL 
VE GELİŞİMSEL HAKLARI 
VE SINIRLARI İLE İLGİLİ 

YAYGIN ÇALIŞMA 
YÜRÜTÜLECEK.



İBB'DEN ÇOCUKLARA 
MASAL SAATLERİ
ISTANBUL'UN ÇOCUK DOSTU BIR KENT OLMASINI HEDEFLEYEN IBB, HER YIL BINLERCE 
GENCI VE ÇOCUĞU KITAPLARIN BÜYÜLÜ DÜNYASI ILE BULUŞTURUYOR.

ZEYNEP MAVNACIOĞLU VOLKAN AKSU

 KITAP VE OYUN BIR ARADA
Çocuk kütüphanelerinden, 4-16 yaş 
arası tüm bireyler üyelik sistemi ile 
faydalanabiliyor. Çalışma ortamının 
uygunluğu sayesinde, ders çalışmak 
isteyen öğrenciler de İBB 
kütüphanelerini tercih ediyor.  
Akranlarıyla bir arada olabilme 
fırsatı yakalayan çocuklar bir 
yandan kendileri için ayrılan oyun 
alanlarında çeşitli oyunlar oynarken, 
diğer yandan da kitaplarla doyasıya 
vakit geçiriyorlar. İBB çocuk 
kütüphanelerinde 80 bin üye 
bulunuyor. 

 MASAL OKUMA SAATLERI 
Çocuk kütüphanelerinde, okul 
öncesi miniklere de kitap sevgisi 
kazandırmak için çeşitli aktiviteler 
düzenleniyor. İBB’ye bağlı çocuk 
kütüphanelerinden; Nasrettin Hoca 
Çocuk Kütüphanesi, Nail Nimet 

Bayraktar Kütüphanesi, İdris 
Güllüce ve Hacı Bektaş-i Veli 
Kütüphanelerinde, haftanın bir 
günü bir saat olmak üzere, 4-6 yaş 
arası çocuklara masal saatleri 
etkinliği düzenleniyor.  
Masal saatine kayıt yaptıran 
çocuklar, aynı zamanda 
kütüphanenin de üyesi oluyor. 
Böylece 4 yaşındaki bir çocuk kitap 
ve kütüphane kavramlarıyla erken 
yaşta tanışma imkanı buluyor. 

 MASALIN ÖNEMI
Küçük yaşta masal okuma 
alışkanlığının çocuklarda bilişsel, 
duygusal, psikososyal ve dil 
becerileri gelişimlerine katkı 
sağladığını belirten İBB Sağlık ve 
Hıfzıssıhha Müdürlüğü'nde görevli 
uzman psikolog Esra Ekinci, 
"Okuma alışkanlığı kazanımı 
noktasında okul öncesi dönemdeki 

A
vrupa'daki en genç 
nüfusa sahip 
şehirlerden biri olan 
İstanbul'da, 0-16 yaş 

arası 4 milyon çocuk bulunuyor. 
Çocuklar konusundaki 
hassasiyetini her fırsatta dile 
getiren İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, şehrin her yerinde, her 
ilçesinde "mutlu çocuklar" 
görmeyi amaçladıklarını 
belirtiyor. 
Bu amaçla yola çıkan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB), 
geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızın gelişimlerine katkı 
sağlayabilmek için "çocuk 
kütüphaneleri" ile hizmet veriyor. 
İBB Kütüphane ve Müzeler 
Müdürlüğü’ne bağlı 21 
kütüphanenin 16'sında çocuklar 
için özel bölümler bulunuyor. 

/ÇOCUK
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bulundu. Bütün çocukların bolca 
kitap okuması gerektiğini belirten 
İmamoğlu, "Kitap okumak hem hayal 
dünyanızı genişletir hem de 
zihninizin bilgilerle dolmasını sağlar. 
Çokça kitap okumanız sizi geleceğe 
hazırlar" dedi. 
Eylül-Haziran dönemi boyunca 
süren masal okuma saatleri 
etkinliklerine, yıl içinde öykü 
anlatıcısı olan profesyoneller de 
katılıyor. Dönem sonunda, etkinliğe 
katılan çocuklar "Kitap Dostu" 
sertifikası almaya hak kazanıyorlar.
İBB çocuk kütüphanelerinde masal 
saatleri haricinde; origami, boyama 
etkinlikleri ile jenga, mangala ve 
satranç gibi zeka oyunları 
aktiviteleri de düzenleniyor. Hafta 
içi ve hafta sonları 9.00-17.30 
saatleri arasında hizmet veren çocuk 
kütüphanelerinde gerçekleşen tüm 
etkinlikler ücretsiz.  

çocukların tanıştığı ilk kitap 
türlerinden biri olan masal kitapları, 
çocukların hayal dünyasını 
zenginleştirip, kurdukları hayaller 
ile gerçek hayat arasında bağlantı 
kurmasını kolaylaştırır" dedi. 
İBB Çocuk Kütüphanesi uzmanları, 
masal saatleri etkinliklerinde 
okunacak kitapların pedagojik 
uygunluğu üzerinde hassasiyetle 
duruluyorlar. Kitaplar, İBB 
bünyesinde görev alan uzman 
kütüphaneci ve psikologların ortak 
görüşleri doğrultusunda seçilerek 
raflardaki yerlerini alıyor. 

 "KITAP OKUMAK 
GELECEĞE HAZIRLAR"
"Çocuklar bizim en büyük değerimiz, 
onların geleceğini teminat altına 
almalıyız" diyen İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, kitap okumanın önemi 
konusunda çocuklara tavsiyelerde 
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MASAL SAATİ 
ETKİNLİĞİ, ÇOCUKLARA 
KÜTÜPHANE SEVGİSİ 
KAZANDIRIYOR 

İBB’YE BAĞLI 
16 ÇOCUK KÜTÜPHANESİ 
Ahmet Kabaklı Halk ve Çocuk 
Kütüphanesi – Fatih 
0 (212) 521 55 84 

Ahmet Süheyl Ünver Halk ve 
Çocuk Kütüphanesi – Ümraniye 
0 (216) 634 44 22 

Barış Manço Halk ve Çocuk 
Kütüphanesi – Esenler
0 (212) 430 30 23

Erdem Bayazıt Halk ve Çocuk 
Kütüphanesi – Alibeyköy
0 (212) 625 71 22

Prof. Dr. Halil İnalcık Halk ve Çocuk 
Kütüphanesi – Kartal
0 (216) 586 57 44

Metin And Halk ve Çocuk 
Kütüphanesi – Sefaköy
0 (212) 580 70 10 

Muallim Cevdet Halk ve Çocuk 
Kütüphanesi – Kartal 
0 (216) 517 22 98 

Nail - Nimet Bayraktar Halk ve 
Çocuk Kütüphanesi – Ümraniye
0 (216) 328 90 33

Osman Nuri Ergin Halk ve Çocuk 
Kütüphanesi – Güngören
0 (212) 562 50 87

Osman Akfırat Halk ve Çocuk 
Kütüphanesi – Beykoz
0 (216) 322 61 15

Rasim Özdenören Halk ve Çocuk 
Kütüphanesi – Başakşehir 
0 (212) 486 29 71 

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Halk ve 
Çocuk Kütüphanesi- Sultanbeyli
0 (216) 496 13 71 

İdris Güllüce Halk ve Çocuk 
Kütüphanesi – Tuzla
0 (216) 586 57 21 

Fatma Aliye Halk ve Çocuk 
Kütüphanesi – Çekmeköy
0 (216) 586 56 28 

Hacı Bektaş-i Veli Halk ve Çocuk 
Kütüphanesi – Sultangazi
0 (212) 594 06 13 

Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi 
– Bağcılar

0 (212) 435 36 14 
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HALK SÜT 
ÇOCUKLARLA 
BULUŞTU

HALK SÜT DAĞITIMI ŞÖYLE 
GERÇEKLEŞTIRILECEK:

 39 ilçenin tamamında 
dağıtılacak.

 Sosyal destek hizmeti alan 76 
bin ailenin 3-6 yaş arasındaki 
92 binden fazla çocuğu 
yararlanacak.

 Çocuk başına haftada iki litre 
süt verilecek.

 1 litrelik UHT paket sütler çocuk 
sayısına göre aylık ya da 15 
günlük teslim edilecek.

 İlk etapta aylık 750 bin, yıllık 9 
milyon litre süt dağıtılacak.

 Dağıtımda 60 panelvan araç ve 
120 personel görev alacak.

 Uygulama sırasında ihtiyaç 
sahibi yeni aileler de sisteme 
dâhil edilerek, süt dağıtımı 
yaygınlaştırılacak.

 Sütler Tire Süt Kooperatifi’nden 
alınacak.

toplumsal barış ve huzur yara alıyor; 
birlik, kardeşlik ve dayanışma 
duyguları azalıyor. Aynı zamanda o 
şehrin tarihsel kimliği, ruhu da 
kaybolmaya başlıyor. 
Eşitsizliklerden en fazla etkilenenler 
ise çocuklar oluyor.
Şehre yapılacak en önemli yatırımın 
çocuklara, gençlere ve şehrin 
insanlarına yapılacak yatırım 
olduğunun bilinciyle hareket eden 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
kent yoksulluğu ile mücadele için 
önemli projeleri hayata geçirmeye 
başladı. İlk olarak 150 Çocuk Dostu 
Kreşten 11’inin temeli atıldı; hemen 
ardından Halk Süt hayata geçirildi.
Halk Süt, İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun seçim vaatleri 
arasında yer alan "Adil Kent 
İstanbul", "Çocuk Dostu İstanbul" 
hedefinin en önemli projelerinden 
biriydi. "Benim İstanbul için en 
büyük projem, çocuklar. Kadıköy’de 
yaşayan çocuğumuzla 

Sultanbeyli’de yaşayan eşit şartlarda 
büyüsün, eşit hizmet alsın" diyen 
İmamoğlu, Halk Süt dağıtım 
töreninde, bulabilecekleri her bir 
kuruşu, artırabildikleri her bir 
bütçeyi bu kentin çocuklarına 
harcayacağı sözünü verdi.
Hedeflerinin İstanbul’da 
yoksulluğun kalmaması; belediyenin 
dağıtımlarına ihtiyaç duyulmayan 
bir kente ulaşmak olduğunu belirten 
İmamoğlu, "Önceliğimiz, 
çocuklarımızın gelişimi, eğitimi, 
sağlığı ve mutluluğudur. İşte biz, 
bunun için varız" dedi.

D
ünya adalet duygusuna en 
fazla ihtiyaç duyulan bir 
dönemden geçiyor. 
Zenginle yoksul arasındaki 

fark adeta çığ gibi büyüyor; bu 
farkın en yoğun hissedildiği yerler 
ise metropol kentler. Kent 
yoksulluğu, modern çağın en büyük 
sorunlarından biri. Kentlerin bir 
yanı temel beslenme ihtiyacının bile 
karşılanamaması gibi çok ağır bir 
sorun yaşarken, diğer yanı aşırı lüks, 
israf, şatafat dolu bir tüketim 
hayatına sahip. Milyonlarca insan, 
şehrin debdebesinden uzak, günlük 
iaşesinin peşinde var olma 
mücadelesi veriyor. 
Bir şehirde eşitsizlikler ve 
adaletsizlikler arttıkça, o kentte 

BÜYÜME ÇAĞINDAKI HER ÇOCUĞUN GÜNDE IKI BARDAK 
SÜT IÇMESI GEREKIYOR. IBB, 16 EKIM DÜNYA GIDA 
GÜNÜ’NDE, ‘’SÜT HER ÇOCUĞUN HAKKI’’ ILKESIYLE 
ÜCRETSIZ HALK SÜT DAĞITIMINA BAŞLADI.

/ÇOCUK

HALK SÜT DAĞITIM YELEĞİNİ 
GİYEREK, SÜT DAĞITIM 
ARACININ DİREKSİYONUNA 
GEÇEN VE ARACI BİR SÜRE 
KULLANAN İMAMOĞLU, 
DAĞITIM YAPACAK 
PERSONELDEN GÜLER YÜZLÜ 
OLMALARINI İSTEDİ.

AYŞE KAHVECI



Model Audi A6 3.0 TDİ model 
araç 78 bin TL’ye alıcı bulurken, 
184 bin 665 TL muhammen 
bedelle görücüye çıkan 2007 
Model Mercedes Benz S350 L 
araç ise 260 bin TL’den satıldı. 
Müzayedenin en gözde aracı olan 
2008 model Mercedes G-420 
arazi taşıtı ise 200 bin TL 
muhammen bedelle görücüye 
çıktı. Tam 512 bin TL’ye alıcı 
buldu.
İBB KİPTAŞ, bu satışlardan elde 
ettiği geliri yine İstanbul halkına 
hizmet edecek yatırımlara 
dönüştürecek. Kentsel dönüşüm 
projelerine ve sosyal konut 
uygulamalarına kaynak oluşturan 
satışlar, İstanbul’a katma değer 
olarak geri dönecek.

K
İPTAŞ Zeytinburnu 
Konferans Salonu’nda 
25 Ekim'de gerçekleşen 
müzayedede; 28 dükkân, 

19 arsa ve 3 lüks araç için 
teklifler toplanarak açık, şeffaf 
bir şekilde açık artırma usulüyle 
satışa sunuldu.
Çok uygun ödeme koşullarıyla 
satışa sunulan araçlar ve anahtar 
teslimi iş yerleri hem KİPTAŞ’a 
hem İstanbullulara kazandırdı. 
Çevrimiçi (online) katılıma açık 
olması sayesinde dünyanın her 
yerinden müzayedeye katılım 
sağlanabildi.
Lüks araç müzayedesinde 
heyecanlı ve renkli anlar yaşandı. 
66 bin 875 TL muhammen 
bedelle müzayedeye çıkan 2005 

IBB IŞTIRAKLERINDEN KIPTAŞ, BAŞKAN IMAMOĞLU’NUN “TASARRUF” TALIMATI 
DOĞRULTUSUNDA TARIHINDE BIR ILKE IMZA ATARAK IHTIYAÇ DUYMADIĞI LÜKS ARAÇLAR ILE 
PORTFÖYÜNDEKI GAYRIMENKULLERI MÜZAYEDEDE SATTI. ŞIRKET, MÜZAYEDENIN GELIRINI 
SOSYAL KONUT PROJELERINDE HARCAYACAK.

MÜZAYEDE YÜZDE 19 ARTIŞLA 
TAMAMLANDI

 451 bin TL muhammen bedelli 3 
adet lüks otomobil 850 bin TL 
bedel ile satıldı. Satıştan yüzde 
88 artış sağlandı.

 22 milyon 327 bin 977 TL 
muhammen bedelli 8 adet arsa, 
26 milyon 205 bin 129 TL bedel 
ile satıldı. Sağlanan artış oranı 
yüzde 17.

 5 milyon 61 bin 920 TL 
muhammen bedelli 6 adet 
dükkan, 6 milyon 222 bin 42 TL 
bedel ile satıldı. Sağlanan artış 
oranı yüzde 23.

 Toplamda 27 milyon 841 bin 
399 TL muhammen bedelli 17 
adet mülk, 33 milyon 267 bin 
472 TL bedel ile satıldı. 
Sağlanan genel artış oranı 
yüzde 19.

KİPTAŞ'IN MÜZAYEDE GELİRİ 

SOSYAL KONUTA

OSMAN KARABACAK

/SOSYAL BELEDİYECİLİK
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sektörünün yıldızlarından. Çölyak ve 
Fenilketonuri hastaları için glutensiz 
ürünler, tam buğday ve çavdar unlu 
sandviçler, kayısılı ekmek, tereyağlı 
bebe bisküvisi gibi sürekli yeni ve 
sağlıklı alternatifler üreten Halk 
Ekmek, kuruluş amacındaki sosyal 
hizmeti ön planda tutmayı 
sürdürüyor.

 “SAĞLIKLI ÜRÜNLERI 
ISTANBULLUYA 
ULAŞTIRACAĞIZ”
 “Altın Bahar”ın, Kayışdağı 
Darülaceze’deki tanıtımına katılan 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk 
Ekmek’in İstanbul'un simge 
kurumlarından biri olduğunu 
belirtti. 2019 yılının, ‘Yaşlı Yılı’ ilan 
edildiğini hatırlatan Başkan 
İmamoğlu, bu özel etkinliğin 
anlamını zenginleştirmek amacıyla 
Halk Ekmek ile İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesinin, 
birlikte, “Altın Bahar” ekmeğini 

ürettiklerini ifade etti.  “Protein, 
kalsiyum elde etmek istiyorsanız bu 
ekmeğimizden mutlaka tatmanızı 
öneriyoruz” diyen İmamoğlu, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 
sağlıklı ve ucuz gıda erişimi 
konusunda çalışmalarının devam 
edeceğini vurguladı. 

 “AMACIMIZ, EKMEKLE 
GEREKLI VITAMINLERI 
SAĞLAMAK”
“Altın Bahar” lansmanında 
konuşma yapan İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim 
görevlisi Prof. Dr. Bülent Saka ise şu 
bilgileri verdi: 
“Bir Halk Ekmek ürünü olan ‘Altın 
Çörek’ten yola çıktık. Bu ürünü, 
yaşlıların ihtiyaçlarına göre 
şekillendirdik. Dünyada ekmek 
yemeyen bir coğrafya yok. 
Amacımız ekmek yedirmek değil. 
Yeteri miktarda yedirip, gerekli 
vitaminleri almalarını sağlamak. 
Halk Ekmek’in inanılmaz dinamik 
yapısıyla bu ekmek ortaya çıktı. 
Yaşlı bir vatandaşın bu ekmekten 
günde 2 adet yemesi, kendisine 
gerekli kaliteli proteini, kalsiyumu, 
lifleri, B12 vitaminini ve beyin 
sağlığı için zerdeçalı sağlayacaktır.”

 TAM BIR PROTEIN DEPOSU
İçinde sadece tam buğday unu yok 
Altın Bahar’ın. Ayrıca fındık, keten 
tohumu, kabak çekirdeği, kırmızı 
mercimek ve yumurta kabuğu unları 
var. Kuş üzümü, ekşi maya, fındık 
yağı ile zerdeçalı da eksik olmayan 
“Altın Bahar”, tam bir protein 
deposu. İleri yaş dostu ekmeğin bir 
özelliği de, ilave şeker ve koruyucu 
katkı maddeleri içermemesi.

ŞİFA KAYNAĞI 

ALTIN BAHAR”“
ISTANBUL HALK EKMEK’IN ÜRETTIĞI ‘ALTIN BAHAR’ SON GÜNLERIN EN POPÜLER 
EKMEKLERINDEN. IKI ADET EKMEK, YAŞLI BIR INSANIN GÜNLÜK PROTEIN, 
KALSIYUM, LIF VE B12 VITAMINI IHTIYACINI KARŞILIYOR.

İ
nsanoğlunun bilinen en eski ve en 
yaygın besin kaynağı ekmek, 
kültürümüzde alın terinin, 
paylaşmanın, bereketin 

sembolüdür. Halkımızın temel besin 
kaynağı, sofralarının baş tacıdır. Bu 
temel gıda maddesinin el değmeden, 
en sağlıklı şekilde üretilmesi son 
derece önemlidir. Hem fiyatı hem 
lezzeti hem de kalitesiyle ekmek 
üretiminde standartları belirleyen 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
Halk Ekmek, daha sağlıklı nesiller 
hedefiyle çocuk ve gençler için 
ürettiği “Altın Çörek”ten sonra 
şimdi de ileri yaştaki 
vatandaşlarımıza “Altın Bahar”ı 
sundu. Böylece ürün çeşidini de 53’e 
çıkardı.

 AHMET ISVAN’IN YADIGÂRI
1977 yılında fırıncıların fiyat tekelini 
kırmak, halkı ucuz ve sağlıklı ekmeğe 
kavuşturmak amacıyla eski İstanbul 
Belediye Başkanlarından Ahmet 
İsvan’ın kurduğu Halk Ekmek, bugün 
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70 gramlık bir adet ekmeğin 179,2 
kalori enerji verdiğini belirterek, 
Altın Bahar’da 21,9 gram 
karbonhidrat, 14 gram protein ve 
593 miligram kalsiyum 
bulunduğunu ifade ettiler. Bunun da 
bir ekmek için beklenmedik düzeyde 
bir protein ve kalsiyum oranı 
olduğunu vurguladılar.

Üründe bulunan karbonhidrata 
karşılık yine yüksek oranda 3,9 gram 
lif bulunduğuna dikkat çekilirken, 
“bunun da ürünü tüketen bireylerin 
kan şekeri dengesini koruması için 
önemli bir kriter olduğu, ayrıca  
‘Altın Bahar’ın,147 miligram 
Omega-3 ve 658 IU D vitamini 
içerdiği”  ifade edildi.
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 BU EKMEK 
ECZANELERDE 
SATILMALI
Üzümlü ve kuru domatesli            
olarak halkımıza sunulan ‘Altın 
Bahar’ büyük bir beğeniyle 
karşılandı. Takdir ve teşekkürlerini 
‘Beyaz Masa’ aracılığıyla ileten bir 
eczacı vatandaşın mesajı ise son 
derece anlamlı oldu; “Altın Bahar'ı 
çıktığı günden beri kullanıyorum. 
Aynı zamanda eczacıyım.  Bu ürün 
eczanelerde satılabilir. Yıllardır ilk 
defa eczaneme bir broşür astım. Bu 
ürünün glutensiz ürünler gibi online 
satışı yapılmalı ve bütün şehirlere 
gönderilmeli.”

 ŞAŞIRTICI ÖLÇÜDE KALITELI
Sadece halkın değil, aynı zamanda 
bağımsız gıda eleştirmenlerinin de 
dikkatini çeken ekmeğin içeriği ve 
besin değerleri, bu çevrelerce 
“şaşırtıcı!” ölçüde kaliteli bulundu. 
Eleştirmenler, yaptıkları incelemede 

/GIDA
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DERYA ATACAN
“İSPARK’ta ilk kadın çalışan olmak bana nasip oldu, açıkçası son derece 
mutluyum. Bunca yıl 20 küsur yıl 25 yıla yakın tecrübem var; bunu da 
burada aktarabilmek, İstanbullulara aktarabilmek ve hizmet edebilmek 
açısından çok özel ve güzel bir göreve davet edildiğimi düşünüyorum.”

“Herkesle selamlaşıyoruz, konuşuyoruz. Birbirimize derdimizi anlatıyoruz. 
Şirket genelinden aldığım geri dönüşler de çok güzel. Ekibimde çalışan 
arkadaşlarımla ben son derece mutluyum. Açıkçası onların da mutlu 
olmasını istiyorum. Ve bir takım olarak bu şehre güzel, faydalı işler 
yapmak istiyoruz.”

“Kadın yaşatmaktan, canlandırmaktan yanadır her zaman. Ben 
inanıyorum ki kadının olduğu her yer tazelenir, coşar ve daha iyi işler 
başarılır. Bu şirkette kadın sayısı arttıkça çok daha güzel şeyler olacak. 
İSPARK erkek hedef kitle imajı yaratan bir marka gibi gözükebilir. Ama 
kadın eli değdiği zaman nasıl yumuşadığını, nasıl halkımızla duygusal bağ 
kuran bir marka olduğunu daha net hissedebileceğiz.”

gerçekleşiyor. İSPARK, 
İmamoğlu’nun ‘kadın istihdamını 
artırma’ hedefini gerçekleştirmede 
simgesel bir noktaya yerleşiyor. 
Şöyle ki; Ekrem İmamoğlu, bu 
kuruma yaptığı ilk ziyarete, 2 bin 
400 çalışan arasında tek bir kadın 
olmadığını öğrendiğinde büyük 

İ
BB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun, seçim vaatleri 
arasında ön sıralara koyduğu 
kadın istihdamını artırma hedefi, 

ekibinin fikri takibiyle, tüm İBB 
kurumlarında  hızlı bir yükseliş 
gösterdi. Ancak en anlamlı ve 
düşündürücü dönüşüm İSPARK’ta 

ISPARK’TA BÜYÜK BIR DEĞIŞIM YAŞANIYOR. YAKLAŞIK 2 BIN 400 ÇALIŞANIN IÇINDE 
TEK BIR KADIN ISTIHDAM ETMEMIŞ KURUM OLARAK, AKILLARDA ‘ERKEK’ IMAJIYLA 
YER BULAN ISPARK, BU BAKIŞ AÇISINI YOK ETMEYE, KADIN ISTIHDAMINI EN ÜST 
DÜZEYE ÇIKARAN KURUMLAR ARASINA GIRMEYE ÇALIŞIYOR.

SIBEL KARAKURT IBRAHIM SENA KANDAZOĞLU

İSPARK’TA 
KADIN DEVRİMİ

Ispark’ın Ekim 
ayında başlayan 
kampanyasının 
görselleri de bu 
büyük değişime 
uygun olarak 
tasarlandı.

/KURUMSAL



ZÜLFİYA İŞAN
"Biz bir aileyiz İSPARK’ta. Eşim 
zaten 5 buçuk senedir 
çalışıyordu, yani aile gibi bütün 
çalışanları tanıyoruz. Hepsinden 
çok memnunum Allah razı 
olsun. Hepsi mesaj gönderdiler, 
eve geldiler, baş sağlığı 
dilediler. Genel müdürümüz ‘biz 
varız arkanda, sen sakın 
korkma’ dedi bana. O yüzden 
ben korkmadım ve öyle işe 
başladım."

“Kadınlar çocuk doğuruyor, 
büyütüyor, anne onlar, birer 
mühendis, doktor. Yani 
kadınların yaptığı her şeye 
bence elinin bereketi 
değiyor. Yani bir tarlaya 
ekin ekip mahsul 
alıyorsunuz ya onun gibi. 
Daha bereketli olur inşallah 
diye düşünüyorum.”

Güvenle

Güler Yüzle

11/21
1234 5678 90123 3456

34 IST 34
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MURAT ÇAKIR
“İlk geldiğimde hiç kadın 
çalışan olmamasına çok 
şaşırdım. Biz de kadın 
istihdamını öncelikle 
hedeflerimizden biri olarak 
benimsedik. Ekim ayından 
itibaren 2 kadın çalışanımız işe 
başladı ve bu sayı artarak 
devam edecek.”

“Kadın çalışanlarımızın sayıca 
artması hem şirket imajı ve 
kültürüne katkı sağlayacak hem 
de İSPARK’ın toplumla 
ilişkilerini geliştirerek kurumun 
hizmet anlayışını bir üst 
noktaya taşıyacak.”

hem kamuoyuna hem de kadınlara 
şu mesajı verdi: “Kadınlar 
çalıştıkça ve toplumsal hayata 
daha fazla katıldıkça her şey daha 
da güzel olacak.”
Derya Atacan kariyeri boyunca 
erkek yoğunluklu ortamlarda 
çalıştığı için İSPARK’ta hiç 
zorlanmadığını aksine kurum 
içinde bu yeni anlayışın pozitif 
karşılandığını belirtiyor.
İSPARK aynı zamanda dayanışma 
ve dostluk kavramlarını da 
çalışanlarına ve kamuoyuna 
hatırlatan güzel bir girişimde 

şaşkınlık yaşadı. İmamoğlu, bu 
şaşkınlığını defalarca kamuoyu ile 
paylaşırken, İSPARK Genel 
Müdürü Murat Çakır da görevine 
başladığı gün, aynı duyguları 
hissetti. İmamoğlu’nun talimat ve 
talebiyle kurumdaki bu tabloyu 
büyük bir değişime dönüştürmek 
için kolları sıvadı. 
İSPARK’taki büyük değişim, 
planlanan yeni projeler ve kadın 
istihdamına yönelik yeni 
çalışmalarla hız kesmeden devam 
edecek. İSPARK, ilk etapta 50 
kadın otopark görevlisini işe alarak  

bulundu. 5 buçuk yıl İSPARK’a 
emek vermiş ve bir kalp krizi 
sonucu hayata veda etmiş merhum 
Abdurrahman Işan’ın eşi kurumda 
istihdam edildi. Zülfiya Işan’ın 
hikayesi, trajik özellik taşısa da  
İSPARK’ta yaşanan kadın 
devriminin bir parçası olarak  
hemcinslerine umut veriyor. 
Zülfiya İşan, dört çocuğunun 
bakım ve eğitim masraflarını 
karşılamak ve hayata devam etmek 
adına eşinden yadigâr kalan 
İSPARK’ta, otopark personeli 
olarak çalışmaya başladı.

Derya Atacan Zülfiya IşanMurat Çakır

/KURUMSAL



İBB, KENDİ YÖNETİCİLERİNİ YETİŞTİRMEK 
İÇİN 3 YILLIK EĞİTİM PROGRAMI 

BAŞLATTI. GELECEĞİN BÜROKRATLARI 
ÜNİVERSİTEDEN YENİ MEZUN GENÇLER 

ARASINDAN ÇIKACAK. 

LIYAKAT 
DÖNEMI 
BAŞLADI

Ancak Kariyer İBB’nin tek işlevi 
belediye ve iştiraklerine insan 
kaynakları havuzu oluşturmak değil. 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
kurulan sistemin İstanbullu iş 
insanlarına destek verdiğini ve 
Bölgesel İstihdam Ofisleri (BİO) ile 
eşgüdüm halinde çalıştığını belirtti.

 BÖLGESEL ISTIHDAM OFISLERI 
IŞSIZLERE EKMEK KAPISI 
BİO’da iş insanları ve işgücünün bir 
araya getirilip, doğru işe doğru 
istihdam sağlanması amaçlandı. 
Kısa sürede 500’ün üzerinde 
yurttaşın işe yerleşmesini sağlayan 
ofislerin ilki Küçükçekmece’de 
açıldı. Kartal ve Şişli projelerinde ise 
çalışmalar bitmek üzere. İşsizlere 
ekmek kapısı olan BİO’nun sayısı 
10’a çıkartılarak tüm İstanbul’a 
hizmet eder hale getirilecek. 

 5 YILDA 150 BIN ISTIHDAM
İBB’nin insan kaynakları 
konusundaki kapsamlı 
çalışmalarına katkıda bulunan 
isimlerden biri de Başkan 
Danışmanı Yiğit Oğuz Duman. 
Çalışmalar hakkında İstanbul 
Bülteni’ne bilgi veren Duman, proje 

ile birlikte adalet ve şeffaflık 
vurgusunun hayata geçirildiğini 
belirtti. Duman, şunları söyledi: 
“Biz istiyoruz ki; İBB ve 
iştiraklerinde insanlar adil bir 
şekilde işe girsinler. Adil bir şekilde 
kariyerlerini geliştirebilsinler. 
Oralarda yeni fırsatlar doğdukça 
kendilerini aday gösterebilsinler. Biz 
de onları takip edebilelim. 
İstanbul’un geleceğine daha nitelikli 
bir kadro ile hizmet edebilelim.”
İBB olarak 16 milyonluk nüfusun 
yaşam kalitesini arttırmaktan 
sorumlu olduklarını ve bunun da 
istihdamla direkt bağlantısı 
olduğunu vurgulayan Başkan 
Danışmanı Duman, “Bölgesel 
İstihdam Ofisleri ile 5 yılda 150 
bin istihdam yaratmayı 
düşünüyoruz.” 

IBB, KAMU ISTIHDAMINDA 
https://kariyer.ibb.istanbul 
SITESIYLE YENI BIR AÇILIM YAPTI.  
BUNDAN BÖYLE PERSONEL 
ALIMINDA LIYAKAT, ADALET VE 
ŞEFFAFLIK SAĞLANACAK. 
KADIN VE ENGELLI 
ISTIHDAMINDAKI EŞITSIZLIKLER 
ORTADAN KALDIRILACAK.

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), işsizliğin yoğun yaşandığı 
kentte, istihdam olanaklarını 
arttırmak için çalışmalarını 

sürdürüyor. Yeni dönemin ilk 100 
gününde 200 binin üzerinde iş 
başvurusu alan kurum, teknolojiden 
de yararlanarak, yenilikçi bir insan 
kaynakları sistemine geçiş yaptı. İlk 
etapta İBB ve iştiraklerinin iş 
ilanlarının, işe alım ölçütlerinin 
yurttaşlara anlık ilan edildiği Kariyer 
İBB sitesi yayına alındı. Siteye 
https://kariyer.ibb.istanbul web 
adresinden rahatlıkla ulaşılabiliyor. 

 ADIL VE ŞEFFAF SISTEM
İBB, kurduğu kariyer sitesi ile 
geçmişte pek çok kez tartışmalara 
konu olan kamu istihdamına adalet 
ve şeffaflık getirmeyi amaçlıyor. 
Sitede İBB ve 28 iştirakine ait iş 
ilanları yer alıyor. Burada kolay bir 
şekilde özgeçmişlerini oluşturan 
yurttaşlar, kendi özelliklerine uygun 
bir pozisyona başvurabiliyor, işe 
alım süreçlerini takip edebiliyorlar. 
Sistemin kamuya açık ve izlenebilir 
olması, partizanlık, adam kayırma 
gibi tartışmalara neden olan 
davranışların da önünü kesmiş oldu. 

GÖKÇE KAÇMAZ
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KISA SÜREDE 500 İSTİHDAM 
SAĞLAYAN BÖLGESEL İSTİHDAM 

OFİSLERİ KENT GENELİNE 
YAYILACAK. DOĞRU İŞ GÜCÜ, 

DOĞRU İŞLE BULUŞACAK.

kadınların çalışma hayatına 
katılması için alan açmaya başladı. 
25 yıl sonra ilk kez Genel Sekreter 
Yardımcılıklarına kadınların 
atandığı İBB’de üst düzey 5 yönetici, 
pek çok daire başkanı ve müdür 
kadınlar arasından seçildi. 
Kadınların çalışma hayatından 
dışlandığı alanlara el atıldı. Göreve 
geldikten hemen sonra 4 kadın 
makinisti metro trenlerinde 
görevlendiren Başkan İmamoğlu, 
İETT’ye de 10 kadın şoför alınması 
için talimat verdi. 2 bin 300 çalışanı 
arasında tek bir kadın olmayan 
İSPARK’ta 50 kadın otopark 
görevlisi  işe alındı. Başkan 
İmamoğlu, siyasi kariyeri boyunca 
pek çok kez kadınların istihdam ve 
girişimcilikteki konumunu en üst 
düzeye çıkarmak için çalıştığını 
ifade etmişti. 

 ENGELLILER 
ÖTEKILEŞTIRILMEYECEK
İBB, yeni dönemde kendilerine 
yeterince fırsat sunulmayan sosyal 
gruplara da pozitif ayrımcılık 
yapmaya başladı. Onları hayata 
katmayı önceledi. Yiğit Oğuz 
Duman, bu konuda ise Türkiye’de 
kamu ve özel kurumların işe alım 
sürecinde kadını ve engelliyi 
ötekileştirdiğini belirtti ve “Onları 

da kazanacak bir modele ihtiyacımız 
var. Bunu inşa etmek için yoğun bir 
gayret içindeyiz” dedi. 

 IBB KENDI  YÖNETICISINI 
YETIŞTIRIYOR
Ayrıca İBB, geleceğin yöneticilerini 
yetiştirmek için de kolları sıvadı. 
Üniversiteden yeni mezun gençlere 
yönelik bir eğitim programı başlattı. 
Program 3 yıl sürecek. İlk etapta 
200’ün üzerinde yeni mezun İBB’nin 
iştiraklerine yerleştirilecek. Burada 
yoğun bir eğitime tabi tutulacak. 
Ancak projenin bir şartı var: Kamu 
personeli olmak. Bu sebeple 
katılımcılar, eğitim süreci bitmeden 
KPSS’den yeterli puanı alıp kamu 
personeli olmak zorundalar. Aksi 
takdirde eğitimde başarıyı 
yakalasalar bile İBB’de yönetici 
adayı olamayacaklar.  Her yıl tekrar 
edilecek program 5 yılda 1500 
istihdam sağlayacak. 

 IBB, EĞITIM IÇIN BAŞVURAN 
KIMSEYI YARI YOLDA 
BIRAKMAYACAK
İBB, işsizliğin nedenleri arasında 
sayılan mesleki eğitim yetersizliğini 
gidermek için çalışmalarını 
sürdürüyor. İSMEK’in yanı sıra 
Kent Enstitüsü ve Küresel Kent 
Akademisi ile de sertifikalı meslek 
eğitimlerinin tüm İstanbul’a 
yayılması için çalışılıyor. 
Başkan Danışmanı Duman ise yeni 
dönemde yeni bir anlayışla İSMEK’i 
yapılandırmaya çalıştıklarını anlattı. 
Kurumun geçmişte daha çok sosyal 
boyutlu çalışmalar yaptığına ve 
istihdam öncelikli bir eğitim 
politikasına sahip olmadığına işaret 
eden Duman, sözlerine şunları 
ekledi: “Hâlbuki şimdi yeni İSMEK, 
öncelikle bizim yurttaşlarımızın, 
kadınların, gençlerin istihdam 
edilebilirliğini arttıracak programlar 
sunacak. O programlardan çıkan 
yetişmiş insan kaynağını da 
işverenlerle Bölgesel İstihdam 
Ofisleri aracılığıyla 
buluşturabileceğiz.” 

 ISTIHDAMDA 
KADINLARA EŞITLIK
Yeni dönemin yansımalarından biri 
de İBB’deki kadın istihdamında 
görüldü. İBB, İstanbul’daki 
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DOLANDIRICILARA DIKKAT!

İBB’nin istihdam seferberliğine 
gösterilen yoğun ilgi umut tacirlerini 
de harekete geçirdi. Kendilerine aracı 
süsü veren bazı kişilerin belediyede 
işe girme vaadi karşılığında 
yurttaşlardan para topladıkları bilgisi 
edinildi. 39 ilçeye ve 16 milyon 
İstanbulluya hizmet veren İBB’den, 
dolandırıcılar hakkında yapılan 
açıklamada şöyle denildi:
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
personel alım süreçleri, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu, 4857 
sayılı İş Kanunu ve diğer sair 
mevzuat hükümlerine göre 
yapılmakta ve bu yöndeki ilanlar 
belediyemizin kurumsal internet 
sayfası www.ibb.gov.tr üzerinden 
kamuoyuna duyurulmaktadır.”

İBB BAŞKAN DANIŞMANI DUMAN: 

"PROJE İLE ADALET VE ŞEFFALIK VURGUMUZU HAYATA GEÇİRDİK."



çalışmalar ve ayrıca demokratik 
katılım süreçleri ile bu arzusunu 
hayata geçirmek istemektedir. 
2020-2024 Stratejik Planı’nın 
hazırlanması sürecini de bu 
doğrultuda gerçekleştiriyor. 16 
milyon vatandaşa eşit ve adil 
hizmet edebilmek toplumun tüm 
kesimlerinin nasıl bir İstanbul 
istediğini bilmekten geçiyor. Bu 
amaçla istanbulsenin.org sitesi 
üzerinden tüm halkın katılımına 
açık bir anket düzenlendi. 

 SEKIZ TEMAYLA YOLA ÇIKILDI
Anket hazırlanırken sekiz temayla 
yola çıkıldı. Önümüzdeki 5 yılın 
planına yön verecek sekiz tema 
şöyle: Ulaşılabilir İstanbul, Çevreye 
Duyarlılık, Üreten İstanbul, 
Paylaşan İstanbul, Finansal 
Sürdürülebilirlik, Katılımcı ve 
Yenilikçi Yönetim, Yaşayan 
İstanbul ve Eşsiz Miras. 

 ANKET SONUÇLARI BU AY 
AÇIKLANACAK
İnternet ortamındaki anket 
uygulamasının dışında, yapılan 
çalıştaylarla toplumun farklı 
kesimlerinden bir araya gelen 
vatandaşlar sorun ve çözüm 
önerilerine dair görüşlerini 
iletmekle birlikte, Key-pad 
yöntemiyle de oylamalara katılarak 
önceliklendirmeye dair kanaatlerini 
belirtmiş oldular. Ekim ayı boyunca 
devam eden çalıştay ve programlara 
İBB Meclis Üyeleri, İstanbul’da 
görev yapan konsoloslar, muhtarlar; 
ilçe belediyeleri, kaymakamlıklar ve 
kent konseylerinin temsilcileri, 
kamu kurumları ve sivil toplum 
kuruluşları, çocuk, genç, kadın, 
engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar 
katılarak sürece dâhil oldular. 
Ayrıca temas noktaları ve mobil 
ekipler aracılığıyla yapılan anketlerle 
daha çok sayıda vatandaşa ulaşıldı. 

S
orunların etkili ve verimli 
bir biçimde 
çözülebilmesinin ilk 
aşaması planlamadır. 

Plansız girişimler, nereye varacağı, 
nasıl sonuçlanacağı bilinemez 
girişimlerdir. Bu durumun en açık 
şekilde gözlenebildiği örneklerden 
biri, İstanbul’un yakın dönem 
kentleşmesidir. 1950’li yıllarda 
başlayan plansız büyüme ve kaçak 
yapılaşmanın, kent için nasıl kronik 
sorunlar doğurduğu her 
İstanbullunun malumu. 

 ISTANBULSENIN.ORG 
İBB, İstanbul’un sorunlarını 
çözmek için "Yeni Nesil 
Belediyecilik" anlayışını hayata 
geçirmek arzusundadır. Henüz işin 
başında yani planlama aşamasında, 
her kesimden vatandaşın ve diğer 
paydaşların azami oranda 
katılımını sağlamaya dönük 

AYŞE KAHVECI
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IBB’NIN YENI NESIL BELEDIYECILIK ANLAYIŞININ EN TEMEL UNSURLARINDAN BIRI, ŞEFFAF 
BELEDIYECILIK. ŞEFFAFLIĞI DESTEKLEYEN DEMOKRATIK KATILIM ANLAYIŞI, 2020-2024 STRATEJIK 
PLANI HAZIRLIĞINDA HAYATA GEÇIRILDI. istanbulsenin.org SITESI ÜZERINDEN UYGULANAN 
ANKETE YÜZ BINDEN FAZLA ISTANBULLU KATILDI.

İSTANBULLU 

GELECEĞINDE 
SÖZ SAHİBİ
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Marmaray 
24 Saat 

Olsun

KÜLTÜREL 
MİRASIMIZA 

SAHİP 
ÇIKALIM TİYATRO, MÜZE GİBİ 

KÜLTÜREL 
FAALİYETLER 
ÖĞRENCİLERE 

ÜCRETSİZ OLSUN

ÇALIŞMAYAN 
ANNELERE DAHA 

ÇOK FIRSAT 
VERILMELI

DAHA FAZLA 
GERI  

DONUSUM 
KUTUSU 
OLMALI

 TÜRKIYE’DE BIR ILK
Stratejik Plan hazırlıklarının bu 
kadar geniş katılımlı ve kentin tüm 
kesimlerinin sürece dâhil edilmesine 
yönelik çalışmalarla 
gerçekleştirilmesi, sadece 
İstanbul’un değil, Türkiye’nin 
tarihinde de bir ilk. İstanbul’un 
önümüzdeki beş yılının 
planlamasında ve 
projelendirilmesinde vatandaşların 
fikirleri ve önerileri önemli rol 
oynayacak. 21. yüzyıl, tek bir 
tıklamayla sayısız bilgiye 
ulaşılabilen bir çağ. Böyle bir çağda 
toplumun her bir ferdinin, hayatı 
güzelleştirmek adına söyleyebileceği 
bir sözü, sunabileceği bir önerisi 
olduğuna inanan İBB, İstanbulluların 
hayallerini gerçekleştirmeye dönük 
projeler üreterek şehri yönetmek 
istiyor. Bu sebeple katılımcılığı ve 
insan odaklılığı 21. yüzyıl 
belediyecilik anlayışının merkezine 
koyuyor. 

 DEMOKRATIK KATILIM 
SAĞLANMALI
Önümüzdeki yıllarda daha adil, 
yeşil, yenilikçi ve üretken bir kent 
arzulayan İBB’nin stratejik plan 
hazırlanırken dikkate alacağı temel 
argümanlar birkaç başlık altında 
şöyle özetlenebilir:
16 milyon 
insan şehrin 
en önemli 
hazinesidir, 
öznesidir.

İstanbul, İBB’nin olmadığı gibi, İBB 
de dâhil olmak üzere tüm 
İstanbulluların; 16 milyon 
insanımızındır. 
"İstanbul Senin, Geleceğine Birlikte 
Karar Verelim” anlayışı yapılacak 
çalışmaların mottosudur.
Yaşanabilir ve can güvenliği olan bir 
şehir tesis edilmelidir.
İstanbul için çalışırken adalet tesis 
edilmeli, kentin her kesimine 
yönelik kapsayıcı politikalar 
geliştirilmelidir.
Adaletin ve kapsayıcılığın tek yönlü 
tesis edilmesi mümkün değildir. 
Kentlinin görüş ve beklentilerine 
başvurulmalı, demokratik katılım 
sağlanmalıdır.
Katılımcılık belediye yönetimlerinde 
üst seviyelere çıkarılmalıdır.
Bir yandan eşsiz tarihi miras 
korunurken, diğer yandan yenilikçi, 
çevreye duyarlı şehircilik 
çözümleriyle yeni sosyal yaşam 
alanları üretilmelidir.
İstanbulluların yaşadıkları kentin 
zenginliklerine erişimi artırılmalıdır. 
İstanbul’un kaynakları etkin ve 
halkın ihtiyaçlarına uygun 
kullanılmalıdır.
Kentle ilgili yap-boz kararlar 
alınmamalı; kentin değişmez 
kuralları olmalıdır.

İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Murat Şeker’in koordinasyonunda 
gerçekleştirilen tüm çalışmaların 
sonuçları ve değerlendirmeleri 
Kasım ayının ilk haftası 
tamamlanarak kamuoyuna ilan 
edilecek. Aynı zamanda İBB 
Stratejik Planı’nda 
değerlendirilecek.

 KENTIN DEĞIŞMEZ 
KURALLARI OLMALI
Stratejik Plan Çalıştayı'nda 
konuşan İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, İstanbul’un yaşadığı pek 
çok sorunun temelinde plansızlığın 
yattığını vurguladı. Kısa dönemli 
değil, orta ve uzun vadeli planlar 
yapılması gerektiğine işaret ederek, 
sürekli değiştirilen planlarla ilgili 
kaygılarını şöyle dile getirdi: 
"5 yıllık plan bir şehir için çok kısa 
vadeli bir çalışmadır. 30 yıl sonrası 
için Vizyon 2050 çalışmalarımız 
var. 2050’de nasıl bir şehir 
istiyoruz? Kaba saba binalarla dolu 
20 milyonluk bir kent mi olmalı, 
yoksa üretken insanlarının ciddi 
işlere imza attığı, dünyada 
bahsedilen, kaliteli yaşamın öncüsü 
bir şehir mi olmalı?  Herkes 
kafasına göre bu şehirle ilgili yap-
boz kararlar almamalı. Şehrin kalıcı, 
değiştirilemez kuralları olmalı. 
Bunları yapabilmemiz için 
insanlarımız kafalarına nakşetmeli. 
Kapalı kapılar ardında değil, şeffaf 
bir şekilde halkımızla birlikte 
tartışabilmeliyiz."
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iştirak şirketleriyle buluşturuyor. 
Teknoloji üreticileri, kullanıcıları ve 
yatırımcıları, bu zeminde buluşarak 
İstanbulluların ihtiyaçlarına yönelik 
yerli ve yenilikçi ürünler 
geliştiriyor. Bunun için herhangi bir 
ücret alınmıyor. Geleceğin 
dünyasında akıllı teknolojileri en iyi 
kullanabilen şehirlerin ayakta 
kalabileceğini bilen İBB, Zemin 
İstanbul’da, gençlere ve kentliye  
‘Akıllı Şehir' anlayışının 
yerleştirmesinde de öncülük ediyor.

 GIRIŞIMCILER 
ANONIMLEŞTIRILMIŞ 
VERILERDEN FAYDALANACAK
Açık veri platformu kurulması 
kapsamında çalışmalarını sürdüren 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,  bu 
çalışmalar neticesinde 
anonimleştirilmiş veriler elde 
edecek. Girişimciler, Zemin 
İstanbul’da ve önümüzdeki 
dönemlerde açılacak yeni teknoloji 

merkezlerinde, anonimleştirilmiş bu 
verilerden faydalanarak şehre 
çözüm sağlayan ürünler ve 
uygulamalar geliştirebilecek.

 ÜNIVERSITELERLE 
IŞ BIRLIĞI YAPIYOR
Zemin İstanbul, aynı zamanda çok 
önemli bir misyonu yüklenmiş 
durumda. Yıldız Teknik, Boğaziçi ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 
önde gelen hızlandırma merkezleri 
ile girişimcileri, İBB bünyesindeki 
bütün müdürlükler ve iştirak 
şirketiyle buluşturan Zemin 
İstanbul, köprü görevi görüyor.

 GELECEK, ZEMIN 
ISTANBUL'DAN GEÇIYOR
Zemin İstanbul, kentin göbeğinde 
yer alması ve ulaşım ağlarına yakın 
olması nedeniyle, kentin her 
köşesinden insana ev sahipliği 
yapabiliyor. İBB’nin mevcut 
datasına ulaşım avantajları ile 

İ
stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 
her platformda dile getirdiği, 
"Önceliğimiz çocuklar ve gençler” 

sözünün hayat bulduğu yerlerden 
biri Zemin İstanbul, modern 
tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla 
Taksim Şişhane Metro’sunun giriş 
katında hizmetlerini sürdürüyor. 
Dünya devi teknoloji şirketlerinin 
çalışma ortamına benzer tasarlanan 
modern yapı, çevre, enerji, ulaşım 
ve sosyal inovasyon tematik 
alanlarıyla da girişimcileri kendine 
çekiyor. Ayrıca, gençler ve çocuklar 
bu merkezde teknoloji ile iç içe olup, 
alanlarında başarılı eğitmenleriyle 
kendilerini geleceğe hazırlıyor.

 ‘AKILLI ŞEHIR’ ANLAYIŞINI 
YERLEŞTIRMEDE ÖNCÜ
İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na 
bağlı Akıllı Şehir Müdürlüğü’nün bir 
projesi olarak kentliye hizmet eden 
Zemin İstanbul, girişimcileri İBB ve 
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GİRİŞİMCİ İLE YATIRIMCI 
‘ZEMIN ISTANBUL’DA BULUŞUYOR

GIRIŞIMCILERLE YATIRIMCILARI BIR ARAYA GETIREN ZEMIN ISTANBUL, 
KENTLININ IHTIYAÇLARINA YÖNELIK YERLI VE YENILIKÇI ÜRÜNLER GELIŞTIREREK 

ISTANBUL’U GELECEĞE HAZIRLIYOR.
ISMAIL HAKKI ŞIMŞEK



 ULUSLARARASI 
ORGANIZASYONA 
EV SAHIPLIĞI YAPTI
Bernard Van Leer Vakfı, Superpool 
Ve X-X. Institute işbirliğiyle 
düzenlenen, İstanbul 95 Konuşmaları 
Serisi, 16 Ekim’de Zemin İstanbul’da 
yapıldı. Tasarımcıları, şehir 
plancılarını, yerel yönetimleri ve tüm 
meraklıları şehre 95 santimden 
bakmaya davet eden programda; 
konunun dünyaca ünlü uzmanları 
İstanbul’da bir araya geldi. Simon 
Battisti de ‘Healthy Babies at Scale’ 
isimli bir sunum yaptı. 
İstanbul Kalkınma Ajansı ile 
İngiltere’nin Sanat ve Beşeri 
Bilimler Konseyi (Arts and 
Humanities Research Council - 
AHRC) ortaklığında İngiltere’den 
gelen akademisyenler, 18 Ekim’de 
Zemin İstanbul’u ziyaret etti. Binayı 
gezerek yetkililerden bilgi alan 
heyet, Zemin İstanbul’u 
beğendiklerini ifade ettiler. 

yarının teknolojisi olan blockchain, 
makine öğrenme ve yapay zeka gibi 
alanlara hazırlık yapmak 
isteyenlerin yolu da mutlaka Zemin 
İstanbul'dan geçiyor. Çevre, enerji, 
ulaşım ve sosyal izolasyon tematik 
odalarını da bünyesinde barındıran 
Zemin İstanbul'da, yerel 
yönetimlerde inovatif ürün ve 
hizmetlerin kullanılmasını; ürün ve 
hizmet üretiminde vatandaşla 
birlikte hareketi amaçlayan bir yapı 
da bulunuyor.

 KAPILARI HAFTANIN 
YEDI GÜNÜ AÇIK
Zemin İstanbul’da hızlandırma, 
Deneyim ve Eğitim-Etkinlik adı 
altında üç merkez ile Animasyon 
Stüdyosu var. Girişimci ile 
yatırımcının bir araya gelebileceği 
özel odaların yanında, 120 kişinin 
aynı anda katılabileceği modern 
sunum salonu, haftanın 7 günü 
misafirlerini ağırlıyor.
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HIZLANDIRMA MERKEZI

Başarılı girişimcileri 
ortaya çıkaran ve 
destek olacak kaynak 
ile hizmet sağlayan, 
yerli ürün sayısında 
artış hedefleyen bir 
merkez. Yenilikçi ürün 
ve hizmetler sunmayı 
hedefleyen 
girişimcilere; ofis 
desteği, eğitim, 
tecrübeli kişilerin 
oluşturduğu montör 
havuzu ile projelerin 
olgunlaşmasını, 
yatırımcılarla 
buluşmasını ve 
fikirlerini ürüne 
dönüştürebilecekleri 
Fabla imkanını 
sunarak, ürünler 
ortaya çıkarmalarına 
destek olmaktadır.

EĞITIM-ETKINLIK 

MERKEZI

Özellikle 8-16 yaş 
arasındaki çocuklar ve 
gençler için eğitimler 
verilmektedir. Temel 
amaç yeniliğe ve 
teknolojiye meraklı 
nesil yetiştirilmesine 
katkı sağlamaktır. 
Ayrıca hackathon, 
tasarım günleri, dene-
yap günleri, robotik 
günleri, mekatronik 
günleri gibi yenilik ve 
teknoloji etkinliklerinin 
yapıldığı merkezdir.

ANIMASYON STÜDYOSU

Tabletle, 6-10 yaş 
grubu çocuklar, objeleri 
hareketlendirip kendi 
sesleri ve hikâyeleriyle 
çizgi filmler 
yaratabiliyor. 
Arkadaşları ile dijital 
dünyada da 
paylaşabiliyor. 
Animasyon Stüdyosu 
uygulaması; yeni neslin 
senarist, animasyoncu, 
tasarımcı, programcı, 
yönetmenlerini 
yetiştirmeyi ve 
potansiyeli olan her 
çocuğu 
cesaretlendirmeyi 
amaçlıyor.

DENEYIM MERKEZI

Belediyenin iştirak 
şirketlerinin, özel 
sektörün hizmet ve 
ürünlerinin piyasaya 
sunulmadan önce; 
Güncel teknolojilerin, 
hizmetlerin ve 
vatandaşla birlikte 
yeniden şekilleneceği, 
test edilip 
tasarlanacağı ve 
deneyimlenebileceği 
bir merkez. Deneyim 
Merkezi’nde, henüz 
piyasaya çıkmamış 
veya halka arz 
edilmemiş ürünlerin 
kullanıcı tarafındaki 
karşılığı ölçülüyor. . 
Deneyimleme süreci 
sonunda İstanbul için 
üretilecek ürün ve 
hizmetlerin 
vatandaşla birlikte 
oluşturulması/
tasarlanması 
amaçlanıyor.

KASIM’DA ÖNEMLI 
ETKINLIKLER VAR
Zemin İstanbul, Kasım ayında 
4 etkinliğe ev sahipliği yapacak. 
Ücretsiz olacak etkinliklere, www.
meetup.com’a girerek kayıt yaptıran 
herkes katılabilecek. 
Akıllı Şehir Konuşmaları
Nesnelerin İnterneti ve Kent
Blokzincir ve Kent
12 Kasım / 18.00-20.30
Girişimcilik Konuşmaları
Türkiye'de Unicorn Olmak
19 Kasım / 18.00-20.30
Yuvarlak Masa Toplantıları
Açık İnovasyon ve İstanbulKart 
(Fintech)
24 Kasım / 10.00-12.30
Finans ve İnovasyon Konuşmaları
26 Kasım / 18.00-20.30
Singapur ve İngiltere’de Fintech 
girişimcisi olmak
Fransa'da Fintech girişimcisi olmak



yağmur suyu kanalı ile bunlara ait 
40 bin kanal bacası ve 100 bin 
ızgara mevcut. 
Dev yağmur suyu hatları ve tünelleri 
inşa eden İBB, İstanbul’daki hatların 
ortak veri tabanında toplanması için 
de çalışma yürütüyor. Bu kapsamda 
hatların güzergahları ile çaplarının 
yeterli olup olmadığı inceleniyor. 
Şehir genelinde yağmur suyu 
hatlarının yüzde 60’ı tamamlanmış 
durumda. Ancak, ilçe 
belediyelerinin sorumluluğundaki 
şehrin sokakları hesaba 
katıldığında, çok ciddi bir yatırım 
alanı ortaya çıkıyor. 

  SU TAŞKINI YAŞANAN 
BÖLGELER TESPIT EDILDI
İBB, 17 Ağustos’ta özelikle Fatih ve 
Eminönü’nü etkileyen şiddetli 
yağmur ve su baskınlarının 

ardından İstanbul’daki bu soruna 
kalıcı çözümler üretmek için 
radikal tedbirler aldı. 
Ekipler, yaptıkları detaylı çalışma 
sonucunda İstanbul il 
sınırlarındaki 107 su taşkını 
noktasını tespit etti. Avrupa 
Yakası'nda 12, Anadolu 
Yakası'nda da 4 nokta “kritik” 
olarak belirlendi. Bu noktalardan 
14’ünde, sorunların kısa ve orta 
vadede İSKİ tarafından, diğer 2 
noktada ise Karayolları Genel 
Müdürlüğü ile İBB tarafından orta 
vadede çözüme kavuşturulması 
kararlaştırıldı. İstanbul’da su 
baskınlarını bitirmek için kısa 
vadeli 222 milyon lira, orta vadeli 
işler için 215 milyon lira 
harcanacak. Toplam 437 milyon 
liralık yatırımlarla sorun büyük 
ölçüde çözülecek.

K
üresel ısınma ve iklim 
değişiklikleri, son 
yıllarda ülkemizi de 
olumsuz etkilemeye 

başladı. Özellikle yazın yağan 
şiddetli sağanak yağmurlar, 
İstanbul’da denizle karanın 
birleşmesine, derelerin taşmasına 
ve su baskınlarına neden oluyor. 
Mevsim normallerinin üzerinde 
alınan yağışlarda taşkınların 
önüne kalıcı olarak geçmek 
isteyen İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB), bu alanda büyük 
yatırımlar yapıyor.
Uzmanlara göre; sel ve su 
baskınlarının önüne geçmenin en 
bilimsel yolu, şehrin cadde ve 
sokaklarına yağmur suyu kanalları 
döşeyerek atık su ile yağmur suyu 
kanalını ayrıştırmaktan geçiyor. 
İstanbul’da 4 bin 500 kilometre 

IBB, ISTANBUL’DAKI 
YAĞMUR SULARINI 
KONTROL ALTINA 
ALMAK AMACIYLA 
ÇOK BÜYÜK 
YATIRIMLAR 
YÜRÜTÜYOR. 
ÇALIŞMALAR 
TAMAMLANDIĞINDA 
ISTANBULLULAR, 
SEL VE SU 
BASKINLARIYLA 
BOĞUŞMAK YERINE, 
YAĞMURU 
SEYRETMENIN 
NOSTALJIK 
MUTLULUĞUNU 
YAŞAYACAK.

OSMAN KARABACAK
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SU BASKINLARINI 
TARİHE GÖMME ÇALIŞMASI



Kurbağalıdere kesit genişletme 
çalışmasına 5 Ekim’de başlandı. 
Proje kapsamında, Göztepe 
Köprülü Kavşağı ve Optimum 
AVM arasında kalan bölgede dere 
kesiti genişletiliyor. Yaklaşık 6 ay 
sürecek iş sonucunda 
Kurbağalıdere rehabilite edilecek, 
bölgedeki su baskınlarına karşı 
kalıcı çözüm üretilecek.

  “ISTANBUL PANSUMAN 
KALDIRMAZ”
İBB, yağmur suyu kanalı 
projelerini hızlandırdı. Konuyla 
ilgili son yatırım, Başkan 
İmamoğlu ve  İSKİ Genel Müdürü 
Raif Mermutlu’nun 14 Eylül’de 
temelini attığı “Ayvalıdere 
Yağmur Suyu Tüneli”ydi. Tüneli 
açacak TBM makinesinin yer 
altına indirildiği törende 
konuşan İmamoğlu, şunları 
demişti: 
“İklim değişikliğinin yarattığı 
travmayı tüm dünya gibi 
İstanbul da yaşıyor. Bizim 
işimiz, şehrin gerçek 
sorunlarını çözmektir. 
İstanbul pansuman kaldırmaz. 
Kalıcı tedbirlerin alınması 
konusunda kesin adımlar 
atmak zorundayız. Bu 
tedbirleri alırken yüzümüz 
tamamen halka dönük ve 
diyalog halindeyiz. 

Kurumların ürettiği iyi işler hep 
kalıcıdır. Bunu sağlayacak en ana 
prensip de akıldan, bilimden, 
teknikten, mühendislikten 
uzaklaşmamaktır. Bugünden yarına 
benim ve arkadaşlarımın imza 
atacağı her şey İstanbul halkına 
aittir. Bu tünel tamamlandığında; 
Fatih, Bayrampaşa, Esenler ve 
Zeytinburnu ilçelerinin 11 ayrı 
noktasındaki su baskınları sona 
erecek.”

  4 ILÇENIN SORUNUNU 
ÇÖZECEK DEV PROJE
Tamamı 18 ay içerisinde 
bitirilmesi öngörülen tünel, 
Eyüpsultan ile Esenler arasında 
olacak ve Ayvalıdere ile Haliç 
arasında bir köprü kuracak. 4 
metre çapında ve 4 bin 674 metre 
uzunluğundaki tüneli açacak 
TBM, ayda 300 metre kazı 
yapacak. 
İş tamamlandığında; Vatan 
Caddesi, Aksaray Alt Geçidi, 
Tramvay Alt Geçidi, Aksaray 
Metro İstasyonu, Yenikapı Metro 
İstasyonu, Namık Kemal Caddesi, 
TCDD Alt Geçidi, Otogar Hal 
Bağlantı Yolu, Terazidere Metro 
Durağı, Merter E-5 Metro Durağı 
ve çevresi ile Zeytinburnu 
Tramvay Durağı ve çevresinde 
yaşanan taşkınlar son bulacak. 
Yaklaşık 80 milyon TL’ye mal 
olacak projenin 2021 yılında 
bitirilmesi hedefleniyor.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN 
YARATTIĞI TRAVMAYI TÜM 

DÜNYA GİBİ ŞEHRİMİZ DE YAŞIYOR. 
İSTANBUL PANSUMAN KALDIRMAZ. 
KALICI TEDBİRLERİN ALINMASI 

KONUSUNDA KESİN ADIMLAR ATMAK 
ZORUNDAYIZ. BU TEDBİRLERİ 
ALIRKEN YÜZÜMÜZ TAMAMEN 

HALKA DÖNÜK.

  EMINÖNÜ’NDE SEL 
BASKINLARI 
TARIH OLUYOR
İBB, Eminönü’nde yerin altından 
boru itme metoduyla, 2 ayrı terfi 
hattı yaparak meydan ve alt geçide 
biriken suları anında denize tahliye 
edecek. Kısa vadeli çözüm olarak 
Eminönü alt geçidinde yer alan 
terfi istasyonundaki pompa daha 
büyük 6 yeni pompa ile 
değiştirildi. Kapasite ve debi 5 kat 
arttırıldı. Eminönü’nde ayrıca ara 
sokaklardaki yağmur suyu 
hatlarının acilen revize edilmesi 
için de çalışma başlatıldı. İş 
kapsamında Kabataş-Bağcılar 
Tramvayı’nın elektronik sistemleri 
en doğru yere deplase edilerek 
tramvay ve meydana ulaşımda 
yaya sirkülasyonu hızlandırılacak. 
Yenikapı Arıtma Tesisi’nde devam 
eden biyolojik arıtma tesisi inşaatı 
en kısa sürede tamamlanarak, 
Eminönü Meydanı’nda biriken atık 
su ve yağmur suları bu tesise 
aktarılacak. 
Ayrıca; Samatya, Kumkapı, 
Bahçelievler ile Bakırköy’deki 4, 
Zeytinburnu’ndaki 2 alt geçitte 
dere kesitleri büyütülerek kapasite 
artırımına gidilecek. Böylece 
Tarihi Yarımada ve çevresinde 
yaşanan sel baskınlarına son 
verilecek.

  GÖZTEPE KAVŞAĞI’NDA 
ÇALIŞMA SÜRÜYOR
Her yağmurda su baskını riski 
yaşayan Unkapanı alt geçidinin 
müzmin problemi, yenilenecek 
Unkapanı Köprüsü çalışması 
kapsamında çözüme kavuşacak. 
Üsküdar’da ise yapımı 
tamamlanmak üzere olan yağmur 
suyu kanalları ve tünellerde tarihi 
kalıntılara rastlandığı için kazılar 
elle sürdürülüyor. Bu nedenle, 
Üsküdar Meydanı’nda denizle 
birleşmiş hissi yaratan taşkının 
önlenmesi için birazcık daha 
zamana ihtiyaç var. Kadıköy 
Göztepe Kavşağı’nın altında 
yaşanan problemi bitirmek için de 



zorlu yolculuk sürecini rahatlatmak 
için çok önemli adımlar atılması 
kararlaştırıldı.
İBB yönetimi, metrobüsteki 
sorunları anlamaya ve çözümler 
geliştirmeye yönelik olarak 44 
istasyonun tamamında çok 
kapsamlı bir analiz çalışması 
gerçekleştirdi. Müşteri deneyimi, 
hizmet düzeyleri, kapasite, altyapı, 
filo yeterliliği ve memnuniyet 
oranları belirlendi. Biniş ve inişler 
incelenerek istasyonlardaki trafik 

hacmi hesaplandı. Hattın 
kapasitesi ile talep 
karşılaştırmaları yapıldı. 7/24 
hizmet veren hatta, zirve saatlerde 
kapasite oranının yüzde 100’e 
yaklaştığı, belirli noktalarda aştığı 
görüldü. Avcılar-Topkapı 
istasyonları arasındaki yoğunluk 
nedeniyle kapasitede yetersizlikler 
ortaya çıktığı tespit edildi. 
Özellikle 5-6 istasyonda sabah ve 
akşam saatlerinde kapasite aşımı 
yaşandığı belirlendi. 

IBB, ISTANBULLULARIN YOĞUN OLARAK KULLANDIĞI METROBÜS HATTINDA KAZALARIN 
ÖNLENMESI VE DAHA KONFORLU BIR YOLCULUK IÇIN “GÜVENLI SÜRÜŞ VE TELEMETRI 

SISTEMI”NI DEVREYE ALDI. ŞOFÖRLERI UYARAN SISTEMLE, TAKIP MESAFESI VE ŞERIT 
IHLALLERINDEN KAYNAKLI KAZALARIN ÖNÜNE GEÇILMEYE BAŞLANDI.

ERKEN UYARI SISTEMI İLE DAHA GÜVENLI

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), toplu ulaşımda büyük talep 
gören; ancak mevcut haliyle 
sürdürülebilir olmayan 52 

kilometrelik metrobüs hattını 
masaya yatırdı. Günde 7 bin sefer 
yaparak 220 bin kilometre kat eden 
araçların bir bölümünün ekonomik 
ömrünü doldurduğu, bir kısmının 
bakım-onarım sürecinde olduğu 
tespit edildi. 750 bin kişilik 
kapasitesine rağmen, her gün 1 
milyon insanın kullandığı hattaki 

OSMAN KARABACAK
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 KAPASITE YÜZDE 29 
ARTTIRILACAK
Metrobüs hattında kapasitesinin 
yükseltilmesi, yolculukların daha 
rahat ve konforlu hale getirilmesi 
için istasyon uzunluklarını arttırma, 
üst geçitleri yenileme çalışmalarına 
başlanacak. Araçların daha hızlı ve 
iyi bir bakım onarımdan geçmesi 
için en kısa sürede yeni bir bakım 
ihalesine de çıkılacak. Hattın 
iyileştirilmesi kapsamında alınan bir 
başka önlem ise, 12 yaş ve 1,5 
milyon kilometreye ulaşan 
otobüslerin filodan çıkarılması. 
Hatta uzun yıllardır hizmet veren bu 
araçların yeni nesil, daha güvenli ve 
yüksek yolcu kapasiteli otobüslerle 
değiştirilmesi için fizibilite 
çalışmaları tamamlandı. Şu an en 
fazla 180 yolcu taşıyan araçların 
yerine, yerli üretim, 230- 250 kişi 
taşıyabilecek şekilde yüksek 
kapasiteli, 300 adet çevreci otobüs 
alınacak. Böylece, hatta toplam 
kapasite yüzde 29 artırılacak. Zirve 
saatlerde ise yüzde 23’lük bir 
iyileştirme sağlanacak. Bütün bu 
çalışmalarla metrobüs hattının 
yürütülen metro çalışmaları 
tamamlanana kadar 5-6 yıl daha 
rahat bir şekilde hizmet vermesi 
sağlanacak.

 KESIN ÇÖZÜM YINE METRO…
Ulaşım uzmanları; güzergahtaki 1 
milyonun üzerindeki yolcunun hızlı 

ve güvenli bir şeklide taşınması için 
kesin çözümün yine metroda 
olduğuna dikkat çekiyor. İBB, bu 
nedenle raylı sistemle Yenikapı ile 
TÜYAP’ı birbirine bağlayacak olan 
Yenikapı-İncirli-Sefaköy-Avcılar-
Beylikdüzü-TÜYAP Metrosu’nun 
proje çalışmasını tamamladı. 
Projeyle İstanbul’un en önemli 
omurgası olan E-5 üzerindeki trafik 
yükünün ve metrobüs hattının 
yoğunluğunun alınması 
hedefleniyor. Bu hatta Hacıosman 
ile TÜYAP arasında kesintisiz bir 
erişim sağlanması da planlanıyor.
Metrobüsteki yoğunluğu kesin 
olarak çözecek bir başka raylı 
sistem çalışması da inşaatı büyük 
ölçüde tamamlanan Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metrosu olacak. Hat; 
inşaatına başlanacak olan 
Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt 
Hattı ile Esenyurt’a kadar ulaşacak. 
Bu hattın da Avcılar Metrobüs 
İstasyonu’na kadar uzatılması 
amacıyla yapılacak Esenyurt Mey-
dan-Avcılar Meydan Metro 
Hattı’nın etüt çalışmaları devam 
ediyor. Yatırımların 
tamamlanmasıyla raylı sistemlerin 
hem metrobüse hem de planlanan 
Yenikapı-TÜYAP Metro Hattı’na 
entegrasyonu sağlanacak. 
Beylikdüzü’nden Mahmutbey’e 
oradan da TEM koridorundaki 
önemli ticaret merkezlerine 
metroyla erişim sağlanacak.

 SISTEM, HIZI AŞAN ŞOFÖRÜ 
UYARIYOR
İBB, fizibilite çalışmaları 
sonucunda metrobüs hattında 
yoğunluktan ve sürücü 
hatalarından kaynaklanan kazaların 
önüne geçmek için sürüş güvenliği 
teknolojisinden faydalanmaya 
başladı. Hizmet veren 535 
metrobüs aracına “Güvenli Sürüş 
ve Telemetri Sistemi”nin kurulumu 
büyük oranda gerçekleştirildi. 
Sistem sayesinde hız ve şeritten 
çıkma gibi nedenlerle kaza oluşması 
engelleniyor. Cihaz aracılığıyla 
trafikteki nesneler, 80 metre 
mesafeden algılanarak şoför görsel 
ve sesli olarak uyarılıyor. Aynı 
zamanda sürücü koltuğu titreşim 
moduna geçiyor. Hız limiti, takip 
mesafesi ve şerit ihlali konularında 
uyarılan sürücüler, aşırı hız ve sert 
fren yapmıyor. Böylece, çok daha 
güvenli ve konforlu bir yolculuk 
gerçekleşiyor. İETT, sistemden 
elde edilen verileri metrobüs 
merkezine aktarıyor ve ihlal olması 
halinde ilgili birimleri 
bilgilendiriyor. Bu veriler sürücü 
eğitimlerinde de kullanılıyor.
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İBB, GÜNDE 7 BİN SEFER İLE 220 BİN KİLOMETRE KAT EDEN 
METROBÜS HATTINDA MEYDANA GELEN KAZALARIN SIFIRLANMASI 

İÇİN CİDDİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR.

ALINAN TEDBIRLERLE 
KAZALAR AZALDI

İBB, metrobüs hattında meydana 
gelen kazaların sıfırlanması için 
ciddi çalışmalar yürütüyor. Yapılan 
çalışmalar sayesinde hattaki kaza 
sayısında bu yıl ciddi bir düşüş 
yaşandı. 2016 yılında 804, 2017 
yılında 640, 2018 yılında 404 
kazanın meydana geldiği hatta, 
2019 yılında 189 kaza oldu. İETT; 
tüm şoförlere yılda en az bir kez 
acil durum, yangın, araç fiziki 
özellikleri, güvenli sürüş 
konularında eğitimler veriyor. Bu 
sayede düşüş eğiliminde olan 
kazaların, hayata geçirilen “Güvenli 
Sürüş ve Telemetri Sistemi” 
sayesinde sıfırlanması amaçlanıyor. 
Bunun yanı sıra, 17 bin metrekarelik 
bir arazide hayata geçirilecek 
Ulaşım Akademisi ile şoför 
eğitimlerinin daha uygun fiziki 
ortamlarda, daha bilimsel 
yöntemlerle yapılması sağlanacak.



DURDURULMUŞ METROLARDAKI TEHLIKE 
ORTADAN KALDIRILIYOR

/ulaşım

kaldırmaya başladı. Finansal 
sorunlar nedeniyle inşaatı 
durmuş altı hattan biri olan 
Kirazlı-Halkalı Metro Projesi'nin 
yeniden işlev kazanması için 
çalışmalara başladıklarını 
açıklayan İBB Raylı Sistem Daire 
Başkanı Pelin Alpkökin, “Tıpkı 
Başakşehir-Kayaşehir hattında 

Eylül ayında başladığımız çalışma 
gibi yüzey ve tüneller için tehlike 
barındıran noktalardaki risklerin 
giderilmesi amacıyla kalıcı 
kaplama imalatına başlıyoruz. 
Çalışmaları 2020’nin ilk 
çeyreğinde tamamlayarak risk 
taşıyan iki tüneldeki endişemizi 
gidereceğiz” dedi.

İBB, finansal sorunlar nedeniyle 
durdurulan, mevcut haliyle 
kent için risk oluşturabilecek 

metro projelerini yeniden ele 
alıyor. İBB Raylı Sistem Daire 
Başkanlığı, yapımı durdurulmuş 
altı metrodan biri olan Kirazlı-
Halkalı hattındaki tehlikeyi kalıcı 
kaplama çalışmasıyla ortadan 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), 2012 yılında beton 
kalitesi ve statik çalışması 

yapılan Unkapanı Kavşağı’nın 
yıkılıp yeniden inşa edilmesine 
karar verdi. Yapılan incelemede, 
köprünün altındaki kirişlerde araç 
çarpma sonucu kopma ve 
parçalanmalar olduğu; betonun 
içindeki demirlerin açığa çıktığı, 
bir kısmının kırıldığı; beton ve 
demirlerde küflenme meydana 
geldiği, su kaynaklı hasar 
oluştuğu tespit edilmişti.                

Bu kapsamda Eylül 2017’de 
“Unkapanı Kavşağı Uygulama 
Projesi”nin ihalesi yapılmıştı. 
Ancak ihale iptal edildi. Nisan 
2019'da İBB Unkapanı Köprülü 
Kavşağı ile ilgili yeni bir yapım 
ihalesine çıktı. Yapılan 
çalışmalara göre, köprü ve altgeçit 
imalatları öncesinde kavşak, 
dönel ada haline getirilerek, 
trafiğin aksamadan işlemesi 
sağlanacak. Projede kritik olarak 
görülen bölgenin altyapı deplasesi 
de İSKİ tarafından yapılacak.

TEHLİKE ARZ EDEN 
UNKAPANI KAVŞAĞI YENİLENECEK
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İETT FARKINDALIK YARATMA 
ADINA KOLTUKLARINI 
GÜNCELLİYOR

İstanbul’a her gün 3 bin 70 otobüsle hizmet veren 
İETT, farkındalığı arttırmak için; engelli, yaşlı, hamile 
ve çocuklu kadınlar için ayrılmış koltuklarda 

‘güncelleme’ yapıyor. Otobüslerin iç kabin pencere 
altlarındaki uyarı levhaları yerine, üzerinde yaşlı, 
engelli, hamile ve çocuklu kadını temsil eden figürlerin 
yer aldığı kılıflarla koltuklar kaplanıyor.
Yeni uygulama ile farkındalık yaratmak, yolcu 
memnuniyetini arttırmak hedefleniyor. İETT ayrıca, 
özel yolcular için ayrılan 4 koltuk sayısını, yeni alacağı 
otobüslerde 6'ya çıkarmak için çalışma yapıyor.

HONG KONG’DAN 
ISTANBUL’A LEZZET 
YOLCULUĞU

İstanbullulara birçok alanda ücretsiz kurs olanağı 
sunan İSMEK, yabancıların da ilgisini çekiyor. 
İSMEK öğrencisi Noble Lee-Fitz, üç yıl önce, Alman 

eşinin işi dolayısıyla Hong Kong’tan İstanbul’a gelip 
yerleşti. Bir arkadaşının tavsiyesiyle İSMEK ile 
tanışan Fitz, önce dil kursuna yazılarak Türkçe 
öğrenmeye başladı.  Bu eğitimin ardından resim 
kursuna kayıt yaptıran Fitz, birbirinden güzel yağlı 
boya tabloların altına imza atmaya başladı. Fitz’in 
becerileri yalnız bunlarla da sınırlı kalmadı. Resim 
kursunu bitirdikten sonra, yine İSMEK’in kapısını 
çalarak Osmanlı Saray Mutfağı’nı öğrenmek istedi. 
Halen bu yöndeki beceri ve bilgisini geliştirmeyi 
sürdüren konuk kursiyer, kısa süre içerisinde Türk 
yemeklerinin birbirinden leziz tariflerini öğrendi.

KÜÇÜK MUCİTTEN 
SIL- SÜPÜR PROJESI 

İstanbul’u toplumun her kesiminden paydaşlarla 
yönetmeyi kendisine amaç edinen İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, (İBB), SİL-SÜPÜR adındaki 

cihazı tasarlayan  ortaokul öğrencisi Ayçin Güzey’i 
AKOM’da konuk etti. 
Ultrasonik sensör okuma yapan aleti tanıtan 6. sınıf 
öğrencisi Ayçin Güzey, bu projeyi hayata geçirirken 
daha önce Tayland’da dünyanın gündemini meşgul eden 
bir mağarada mahsur kalan öğretmen ve öğrenciler ile 
Soma’daki maden faciasından etkilendiğini söyledi.
Sil-süpür ismini verdiği aletle, sokaklardaki mazgalların 
düzenli bir şekilde temizlenmesini hedeflediğini belirten 
Ayçin Güzey,  "Cihazdaki ultrasonik sensör 
mazgallardaki cisimleri algılayarak merkeze gönderiyor 
ve böylece mazgal temizleniyor" dedi. Ayçin Güzey,       
SİL-SÜPÜR’ün test ve uygulama aşamalarında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Yol Bakım ve 
Onarım Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yürütecek.
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sorumluluk alanındaki 4 bin 23 
kilometrelik yol ağında 399 
müdahale noktası belirleyen İBB, 
kar küreme ve tuzlama ekiplerini 
yolların açık kalması için hazır 
tutacak. Ulaştırma Bakanlığı’na 
bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü 
ekipleriyle koordine olunarak, 
ihtiyaç duyulması halinde, her türlü 
destek verilecek.
Ana arter ve çevre yollarında çekici 
ve kurtarıcı araçlar hazır 
bekletilerek, olası trafik kazaları ve 
yolda kalmalara hızlıca müdahale 
edilecek. Köy içi yollarda 
kullanılmak üzere muhtarlıklara 
küreme aparatlı traktörler verilerek 
şehir merkezinden uzak yolların da 
açık kalması sağlanacak. 
Üstgeçitler, otobüs durakları, 
meydanlar gibi kamusal alanlarda 
torba ve kutu tuzlar bekletilerek kar 
birikintilerine ve buzlanmalara 
ekipler tarafından müdahale edilecek. 

 60 KR¡T¡K NOKTA BEUS ¡LE  
TAK¡P ED¡LECEK
Kış şartlarıyla etkin mücadele için 
60 kritik nokta BEUS (Buzlanma 

Erken Uyarı Sistemi) ile takip 
edilecek. Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü ve çevre yolları için 15 
BEUS sistemi ve trafik kontrol 
kameraları kullanıma hazır hale 
getirilirken ek önlemler de alınacak. 
İstanbul genelinde kritik noktalar ve 
kavşaklara ise vatandaşların 
kullanımı için tuz torbaları (10 bin 
ton) bırakılacak.
Yoğun kar yağışlarında mobil 
büfeler ile hastanelerin acil 
servisleri, iskeleler ve yollarda 
trafikte bekleyen sürücülere sıcak 
içecek, çorba ve su servisi yapılacak.

 BU KIS K¡MSE ÜSÜMES¡N
Psikolojik, ekonomik veya sosyal 
durumlarından dolayı belirli bir 
ikamet yeri olmayan, sokakta veya 
terk edilmiş mekânlarda yaşayan 
kişiler için barınma merkezleri de 
planlandı. 153 İBB Beyaz Masa, 112 
Acil Çağrı Merkezi, zabıta birimleri 
ve polis vasıtasıyla bildirilen evsiz 
vatandaşlar; zabıta, polis ve 
ambulanslar ile alınarak sağlık 
kontrollerinin ardından İBB 
tesislerinde misafir edilecek. 

IBB, ISTANBULLULARIN KIŞ AYLARININ OLUMSUZ 
KOŞULLARINDAN ETKILENMEMESI VE ŞEHIR HAYATININ 
NORMAL AKIŞINDA DEVAM ETMESI IÇIN ÖNLEMLERINI ALIYOR.

Ì

stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), dört mevsimi güzel şehir 
İstanbul’un kış günlerini en iyi, en 

huzurlu, en rahat şekilde yaşaması 
için hazırlıklarını sürdürüyor. İBB 
Afet Koordinasyon Merkezi 
(AKOM) tarafından organize edilen 
kışla mücadele çalışmalarında bin 
400 araç ve iş makinesi ile 7 bin 
personel kentte hayatın aksamaması 
için görev yapacak. Günlük yaşamın 
kış şartları nedeniyle sekteye 
uğramaması için her senaryoyu göz 
önünde bulunduran İBB’nin, 
İstanbullulara daha güvenli ve 
konforlu kış geçirmesi için de 
uyarıları var.  İBB iştiraklerinden 
İGDAŞ’ın Genel Müdürü Mithat 
Bülent Özmen, cihaz bakımlarının 
tasarruf ve her şeyden önemlisi 
güvenlik için bir an önce mutlaka 
yapılması gerektiğini anımsattı.

 399 MÜDAHALE NOKTASI 
BEL¡RLEND¡
Sonbahardaki renk cümbüşü, yerini 
beyaz örtüye bıraktığında 
İstanbul’un temposu hiç düşmesin 
diye tedbirler alınıyor. Kentte, 

TAYFUN DERYAL

/HİZMET
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yaptırılması gerektiğini dile getiren 
Özmen, tesisatlara İGDAŞ’ın bilgisi 
dışında asla müdahale edilmemesi 
uyarısında bulunarak, doğalgazın 
doğru kullanıldığında en güvenilir 
yakıt olduğunun vurgusunu yaptı.

 FATURAYI DÜSÜRME TAVS¡YELER¡
İGDAŞ’tan doğru kullanımla fatura 
maliyetlerini azaltacak tavsiyeler de 
geldi. İGDAŞ’a göre, uygun bir ısı 
yalıtımı ve tasarrufa yönelik 
önlemlerle kullanım maliyetini 
yarıya indirecek doğalgaz tasarrufu 
sağlanabilir. Radyatörlerin arkasına 
ısı yalıtım levhaları yerleştirmek, 
radyatörlerin üzerini ve önünü eşya, 
mobilya, saksı veya perdeler ile 
kapatmayarak mevcut sıcaklığı uzun 
süre ev içerisinde muhafaza etmek 
İGDAŞ’ın tavsiyeleri arasında yer 
alıyor. Ayrıca kapılarla pencerelerin 
PVC doğrama ve çift camlı olması, 
yüksek oda sıcaklıkları yerine 
konfor şartlarındaki sıcaklıkların 
tercih edilmesi, konforu 
düşürmeden faturayı düşüren 
önemli öğütlerin içerisinde 
bulunuyor.

Özmen,  güvenli doğalgaz kullanımı 
için kışa girmeden önce baca 
temizliği ile kombi, soba ve şofben 
gibi cihazların bakımlarının mutlaka 
yaptırılması gerektiğini söyledi. Bu 
bakımların güvenlik kadar verimlilik 
ve dolayısıyla tasarruf anlamına da 
geldiğini belirten Özmen,  yetkisiz 
usta ve firmalara yaptırılan en 
küçük bir değişikliğin bile hayati 
tehlikeleri beraberinde 
getirebileceğini ve bunun yasal 
açıdan da suç oluşturduğunu 
anımsattı. Hane içindeki doğal gaz 
tesisatlarının bakımını da sadece 
‘Doğalgaz Sertifikalı Firma’lara 

Misafirhanelerde beslenme, 
barınma, temel sağlık hizmetleri, 
ilaç desteği hizmeti, öz bakım ve 
hijyen, giyim yardımı ile memlekete 
gitmek isteyenleri memleketlerine 
göndermek gibi olanaklar 
sağlanacak.
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, 
kış şartlarından olumsuz etkilenen 
can dostlarımıza şehrin neresinde 
olursa olsun mama desteğini 
mevsim şartları iyileşinceye kadar 
sürdürecek. Ayrıca; ısınmak için 
aracın altına, kaputun arasına 
sığınan minik dostlarımızın zarar 
görmemesi için aracını 
çalıştırmadan kaputa vurmalarını 
herkese bir kez daha hatırlatırız.

 KIS ¡Ç¡N ÖNER¡LER
Kentin hayat akışında aksama 
yaşanmaması için sürdürülen 
çalışmaların yanı sıra İGDAŞ Genel 
Müdürü Mithat Bülent Özmen de 
doğalgaz kullanımında güvenlik ve 
verimlilik sağlayan tedbirlerin kış 
kendini hissettirmeden önce 
mutlaka alınması konusunda 
uyarılarda bulundu.

GÜVENLİ DOĞALGAZ 
KULLANIMI İÇİN KIŞA 
GİRMEDEN ÖNCE BACA 
TEMİZLİĞİ İLE KOMBİ, 
SOBA VE ŞOFBEN GİBİ 

CİHAZLARIN 
BAKIMLARININ MUTLAKA 

YAPTIRILMASI 
GEREKİYOR

/HİZMET

 Mithat Bülent Özmen



 ÜÇ KADINDAN BIRI 
ŞIDDETE UĞRUYOR
En temel insan haklarından biri de, 
toplumsal cinsiyet eşitliğidir. 
Kadının erkeğin var olduğu her 
yerde var olması en doğal hakkıdır. 
Bu hak pek çok ulusal ve 
uluslararası kanunlar tarafından 
temin edilmiş olmakla beraber, 
maalesef uygulamalar kadınların 

aleyhinde işlemeye devam ediyor. 
Yoksulluk, eşitsizlik ve sosyal 
adaletsizlik en çok kadınları 
etkiliyor. 
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve 
kadına yönelik şiddet küresel bir 
sorun halini almış durumda. Erkek 
çocuk tercih edilmesi nedeniyle, 
2019 yılı itibariyle 130 milyon kız 
çocuğu doğumdan önce veya sonra 
yok edildi. Dünyada her üç 
kadından biri, etrafındaki 
erkeklerden fiziksel, cinsel, 
ekonomik ve psikolojik şiddet 
görüyor. Aldıkları eğitimden nasıl 
giyineceklerine, paralarını nasıl 
harcayacaklarından kiminle 
evleneceklerine kadar pek çok 
konuda baskıyla karşılaşıyorlar. 

 KADININ EN BÜYÜK 
SORUNU ŞIDDET
Kadına yönelik şiddet, ekonomik 
gelişmişlik, coğrafi sınır ve eğitim 
düzeyi fark etmeksizin tüm 
dünyada artarak devam ediyor. 
Türkiye’de de sadece yetişkin 
kadınlar değil, küçük yaştaki kız 
çocukları da şiddete maruz kalıyor. 
Cinsel şiddet, fiziksel şiddet ve 
uyuşturucu mağduru kız 
çocuklarının sayısı hızla artıyor. 
Toplumsal cinsiyet ve kadın 
şiddeti üzerine yapılan pek çok 
araştırma, 2019 yılında da kadının 
en büyük sorununun şiddet 
olduğunu ortaya koydu. Son 5 
yıldır bu cevap değişmediği gibi 
şiddet diyenlerin oranı yükseldi; 
yüzde 60’ı geçti. İkinci sırada 
işsizlik, üçüncü sırada ise 
eğitimsizlik geliyor. 

M
ünevver, Özgecan, 
Şule, Ceren ve 
binlercesi… Henüz 
hayatlarının 

baharında, neşe dolu birer gençtiler. 
Daha önlerinde yaşayacakları onca 
güzel yılları; gerçekleştirmeyi umut 
ettikleri hayalleri vardı. Kimi 
doktor, kimi öğretmen, kimi mimar 
olacaktı; içinde insanların mutlu 
yaşayacakları evler yapacak, eğitim 
verecek, insanların ömrüne ömür 
katmak için mücadele edeceklerdi. 
Ama gözü kin ve nefretle 
bürünmüş; sevmekten, sevilmekten 
nasibini almamış caniler tarafından 
katledildiler.
Ve kadınlar, anneler… Daha 
yavrularına doyamadan; onları telli 
duvaklı gelin edemeden, 
damatlığını göremeden kara 
toprağa düştüler; çocuklarımın 
babası, eşim, sevgilim, hatta babam, 
kardeşim dedikleri erkekler 
tarafından çocuklarının önünde 
hunharca öldürüldüler. 
25 Kasım, üç kız kardeşin, Patria, 
Minerva ve Maria Mirabel'in, 
Dominik Cumhuriyeti’ndeki 
diktatörlüğe karşı mücadelelerinin 
sonucunda tecavüz edilerek vahşice 
öldürüldükleri gündür. Üç kardeş, 
diktatörlüğe karşı mücadelenin 
sembolü oldular. Ülkelerinde 
‘’Kelebekler’’ olarak anılan bu üç 
kadının ardından, 59 yılda binlerce 
kelebek uçup gitmek zorunda kaldı 
aramızdan. Bu kelebeklerin anısına 
25 Kasım, Birleşmiş Milletler 
tarafından ‘’Kadınlara Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü’’ ilan edildi. 

BU SESE KULAK VER; 

ÖLMEK ISTEMIYORUM’’

’’

SON NEFESLERINDE ‘’ÖLMEK ISTEMIYORUM’’ DIYE HAYKIRAN EMINE BULUTLARIN;              
‘’ANNE LÜTFEN ÖLME’’ DIYE YALVARAN ÇOCUKLARIN SESI OLMAK IÇIN KANUNI OLDUĞU 
KADAR, IDARI TEDBIRLERIN DE ALINMASI GEREKIYOR. TOPLUMDA KADINLARIN DAHA FAZLA 
YER ALMASI IÇIN KADIN-ERKEK EŞITLIĞI EYLEM PLANINI HAYATA GEÇIREN IBB, KADINLARI 

ŞIDDET ORTAMINDAN UZAK TUTMAK IÇIN DE SIĞINMA EVLERI YAPACAK.

/TOPLUM

AYŞE KAHVECI
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Kadına, çocuğa, yaşlıya, 
engelliye, yoksula bütçenin ne 
kadarının kullanıldığı 
konusunda şeffaf olunacak. İBB, 
bağlı kurum ve şirketlerinde 
kadınların etkinliği artırılıyor. 
Belediye tarihinde ilk kez kadın 
genel sekreter yardımcısı 
atandı; hiç kadın çalışanı 
olmayan İspark’ta 50 kadın 
otopark görevlisi işbaşı yaptı. 
İETT’ye de tarihinde ilk defa 
10 kadın şoför alınacak.

 ERKEN VE ZORLA EVLILIKLE 
AKTIF MÜCADELE
Avrupa’da çocuk yaşta evliliğin 
en fazla görüldüğü ülkeyiz. Bu 
nedenle kız çocuklarının 
okullaşması desteklenerek, 
erken ve zorla evlilikle aktif 
mücadele edilecek. Mahalle 
Çözüm Merkezleri aracılığıyla 
okullaşma durumu güncel 
olarak izlenecek.

 2 ADET ISTASYON 
SIĞINMA MERKEZI
Avrupa ve Asya yakasında iki 
adet istasyon sığınma evi 
kurulacak. Kadınlara anında 
koruma sağlamak amacıyla 7/24 
hizmet verecek. Kadın ve 
çocuklar tıbbi, hukuki ve 
psikolojik destekle bütünlüklü 
olarak korunacak. 

 2 ADET KADIN SIĞINMA EVI
25 kişi kapasiteli 2 sığınma evi 
açılacak. Kadınların şiddet 
ortamından uzak olmalarına ve 
yeni yaşam becerileri 
kazanmalarına destek olunacak. 

Sığınağa 18 yaş altındaki tüm 
çocuklar kabul edilerek anne 
çocuk birlikteliği sağlanacak. 
Kadın sığınma evi desteği alan 
kadınlara, İBB işe alımlarında 
yüzde 3 kota ayrılacak. Sığınma 
evinde kaldıkları süre boyunca 
ücretsiz ulaşım kartı tahsis 
edilecek. Ayrıca ilçe belediyeleri 
de sığınma evleri açmaları 
yönünde teşvik edilecek.

 2 ADET CINSEL ŞIDDET 
MERKEZI
Avrupa ve Asya yakasında 2 
adet merkez açılacak. Tecavüz, 
cinsel istismar ve cinsel şiddete 
maruz bırakılan kişilere destek 
hizmeti verilecek. Adli 
süreçlerin takibine yönelik 
eğitim programları yürütülecek.

 55 KÖR NOKTA 
AYDINLATILACAK
Kent içindeki kör noktalar, 
sokaklar, meydanlar, park 
yerleri ve İETT duraklarının 
ışıklandırması eksiksiz 
sağlanacak. 

 IHMAL VE ISTISMAR ILE 
MÜCADELE
Çocuk ihmal ve istismarı ile 
mücadele birimi kurulacak. 
Mahallelerde çalışan sosyal 
hizmet uzmanlarından gelen 
bilgilere göre ‘İl Eylem Planı’ 
hazırlanarak takibi yapılacak. 

 7/24 KADIN DESTEK HATTI
Alo 183 Sosyal Destek Hattı gibi 
kadına yönelik şiddet alanında 
hizmet verecek ücretsiz bir destek 
hattı kurulacak. 7/24 hizmet 
verecek hatta çok dilli hizmet 
sunulacak. 

 ACIL DURUM BUTONU
Metrobüs duraklarına, metro, 
otobüs ve metrobüslere risk veya 
saldırı durumunda emniyet 
birimleri ile entegre uyarı ve 
bildirim butonları konulacak. 
Kadınların olası bir risk anında 
hemen yardım çağırabilmeleri 
sağlanacak.

 15 YILDA YÜZDE 430 ARTIŞ
Kadın cinayetlerinin yaşanmadığı 
gün neredeyse yok gibi. 2003 
yılında öldürülen kadın sayısı 83 
iken, 2018 yılında bu sayı 440’a 
yükseldi. 15 yıldaki artış yüzde 430 
oldu. Şiddete maruz kalan ya da 
uğrama tehlikesi bulunan kadınlar 
6284 sayılı Ailenin Korunması ve 
Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun ile 
İstanbul Sözleşmesi’nin güvencesi 
altında bulunuyor. Ancak gerek 
şiddetin önlenmesi, gerekse 
korunma aşamalarında kanunlar 
etkin bir biçimde uygulanamıyor.

 KADINLAR 
ÖLDÜRÜLMEDIKLERI 
ŞEHIRLER ISTIYORLAR 
Kadına yönelik şiddetle mücadele, 
çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla 
ele alınmayı; toplumun tüm 
kesimlerinin ortak ve kararlı 
hareket etmesini gerektiriyor. 
Erkek egemen bir dünyada 
kadınların yaşamın bütün 
alanlarında var olmasında etkili 
olacak en önemli lokomotif 
güçlerden biri de, şüphesiz 
belediyeler. Kadınlar artık sadece 
çiçek değil; sokaklarında kahkaha 
atarak rahatça yürüyebildikleri, 
şiddete uğramadıkları, engellerle 
karşılaşmadıkları, öldürülmedikleri 
şehirler istiyor.

 KADINLAR KENTTE VE 
YÖNETIMDE SÖZ SAHIBI 
OLACAK
Kadına yönelik şiddeti azaltmanın 
tek yolunun toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması olduğunun 
bilinciyle hareket eden İBB, 
kadınların kentte ve yönetimde söz 
sahibi olması için pek çok önemli 
adım attı ve atmaya da devam 
ediyor. Kadın-Erkek Eşitliği Eylem 
Planı ile kadınların hizmetlere eşit 
düzeyde erişimi sağlanacak.

 YÖNETIMDE, HIZMETTE, 
BÜTÇEDE DAHA FAZLA KADIN 
TEMSILI
İBB bütçesi, toplumsal cinsiyete 
duyarlı bir şekilde planlanacak. 

/TOPLUM

ŞIDDETE KARŞI 
ACIL YARDIM 
NUMARALARI

ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve 
Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı 

155 Polis İmdat
156 Jandarma İmdat

112 ACİL
0212 656 96 96 Aile İçi Şiddet Acil 

Yardım Hattı
KADES (Kadın Destek Uygulaması): 

Akıllı telefonlara yüklenen bu 
program, tek tuşla ihbarda 

bulunma imkânı 
sağlıyor. 
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 ALMANYA’YI RUSYA 
TAKIP EDIYOR 
Dünyanın her yerinden hiçbir 
kısıtlama olmadan ulaşılabilen 
İBB kameralarının son bir yıla ait 
verilerine bakıldığında, 
yurtdışından en çok Almanya’dan 
tıklandığı belirlendi. Geçen yıl 
olduğu gibi, bu yıl da ilk sırayı 
kimseye kaptırmayan 
Almanya’dan, İstanbul’u 186 bin 

388 kişi izledi. Almanya’yı, 98 bin 
145 kişiyle Rusya takip ederken, 
91 bin 372 kişiyle komşumuz 
Yunanistan da üçüncü sıraya 
yerleşti. Aynı süre içerisinde 
Amerika’dan İstanbul’u 
izleyenlerin sayısı ise 81 bin 834 
kişiye ulaştı. Bu rakamın geçen 
yıla göre 26 binin üzerinde bir 
artışa işaret etmesi de dikkat 
çekici oldu.

İ
İBB Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı’na bağlı Elektronik 
Sistemler ve Bilgi İşlem 
Müdürlüklerinin işbirliğiyle, 

kentin turistik, tarihi ve özel 
mekanları, günün 24 saati, kesintisiz 
olarak tüm dünyaya servis ediliyor. 
An itibariyle, İstanbul’u görmek 
isteyen veya hasret çeken herkes, bu 
kadim kenti 4K kameralarla 
izlemenin keyfini yaşıyor.

DÜNYANIN NERESINDE OLURSANIZ OLUN, ISTANBUL’U ÖZLEDIYSENIZ, IBB’NIN 27 NOKTAYA 
YERLEŞTIRDIĞI 34 “TURISTIK KAMERA” BU ÖZLEMINIZI GIDERIYOR. GÜNÜN HER DAKIKASI 
KESINTISIZ HIZMET VEREN KAMERALARDAN SULTANAHMET, EMINÖNÜ, SARAÇHANE VE 
EYÜPSULTAN’DA YAYIN YAPANLAR ÇEVRE SESLERINI DE DINLETEBILMEKTE.

https://www.ibb.istanbul/SitePage/Index/178 https://www.ibb.istanbul/SitePage/Index/178

https://istanbuluseyret.ibb.istanbul/camera

ISMAIL HAKKI ŞIMŞEK



EN ÇOK İZLEYEN 10 ÜLKE
 Almanya ..................................186.388
 Rusya ......................................... 98.145
 Yunanistan ................................91.372
 ABD ............................................ 81.834
 Bulgaristan ..............................67.694
 Ukrayna ....................................50.785
 S.Arabistan .............................. 34.318
 İspanya ...................................... 33.148
 Romanya ..................................32.637
 İngiltere .....................................23.267

EN ÇOK İZLEYEN 10 ŞEHİR
 İstanbul ................................ 1.263.867
 Ankara ...................................... 217.176
 İzmir ...........................................139.814
 Bursa ..........................................95.727
 Antalya ..................................... 74.267
 Kocaeli .........................................52.131
 Adana.........................................47.916
 Konya ........................................ 43.282
 Samsun ...................................... 30.231
 Gaziantep ................................ 27.898

EN ÇOK İZLENEN 10 NOKTA
 Anadolu Hisarı .......................471.012
 Bağdat Caddesi .....................110.135
 Eminönü ..................................105.427
 Kadıköy ..................................104.406
 Büyük Çamlıca .....................103.757
 Karaköy ......................................76.513
 Kız Kulesi .................................69.838
 Galata Kulesi ...........................69.170
 Eyüpsultan .................................62.811
 Küçük Çamlıca .......................59.773
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 TEKNIK EKIP HAZIRDA 
BEKLIYOR
Önceden planlandıkları şekilde 
hareket eden kameralara, İBB 
uzmanları uzaktan da erişebiliyor. 
Bu da çevrede yeni ve dikkat çekici 
bir görüntünün oluşması halinde, 
kameraların o yöne çevrilmesini 
olanaklı kılıyor. 
Öte yandan, 2013 yılında hizmete 

alınan 27 noktadaki 34 
kameranın Sultanahmet, 

Eminönü, Saraçhane ve 
Eyüpsultan’da yer 
alanları, aynı zamanda 
izleyicilerine çevre 
seslerini de 
dinletebiliyor. 

Yerleştirildikleri yerlerin 
yoğunluğuna göre sayıları 

değişen kameraların 
lokasyonları ve sayıları şöyle:
Sultanahmet (3), Bağdat Caddesi (2), 
Beyazıt (2), Hıdiv Kasrı (2), İstiklal 
Caddesi (2), Saraçhane (2), Anadolu 
Hisarı, Büyük Çamlıca, Dragos, 
Duatepe, Eminönü, Emirgan, 
Eyüpsultan, Galata Kulesi, Kadıköy, 
Kapalıçarşı, Karaköy, Kız Kulesi, 
Küçük Çamlıca, Metrohan, 
MiniaTürk, Mısır Çarşısı, Pierre 
Lotti, Salacak, Sepetçiler Kasrı, 
Taksim, Ulus Parkı (1).

 ANADOLU HISARI SEVGISI 
BIR BAŞKA
Olumsuz hava şartlarından 
etkilenmeden İstanbul’un her halini 
meraklılarına gösteren 
kameralardan en çok ilgi göreni, 
Anadolu Hisarı’ndaki kamera oldu. 
İstanbul Boğazı’nın eşsiz 
manzarasına hakim noktalardan 
birinde yer alan Anadolu 
Hisarı’ndaki kameradan 
İstanbul, tam 471 bin kez 
izlendi. Bağdat 
Caddesi’ndeki 1 
numaralı kamera 110 
bin defa tıklanarak 
2’nci, Eminönü’ndeki 
kamera da 105 bin kez 
ziyaret edilerek 3’üncü 
sırayı aldı. 

 ANKARALILAR ISTANBUL’U 
SEYREDIYOR
İstanbullular da kentin 
gidemedikleri veya gitmeden önce 
görmek istedikleri yerler için 
İBB’nin kameralarını kullanıyor. 
İstanbul’dan kameralara yaklaşık 1 
milyon 300 bin kişi ulaşırken, 
Ankara’dan da izleyenlerin sayısı 
217 bin 176 kişiyi buldu. Ankara’yı 
139 bin 814 kişi ile İzmir, 95 bin 727 
ziyaretçi ile Bursa takip etti.
 

İnternetle her 
yerden ulaşılabilir

Turistik Kameralara; masa 
üstü, dizüstü bilgisayar, cep 
telefonu ve tablet PC’lerle 
internet üzerinden günün 

her saati ulaşmak 
mümkün.



gündüz saatlerinde trafik ve insan 
yoğunluğundan girilemeyen pek 
çok alan, gece olunca temizlenmeye 
başlıyor. İstanbul’un yeni güne 
tertemiz bir şekilde başlaması için 
gece 23.00'te iş başı yapan ekipler, 
günün ilk ışıklarına dek çalışıyorlar. 
Gündüz ulaşılamayan tüm alanlar, 
gece ekiplerince detaylıca elden 
geçiriliyor.
Gece temizliğine, dev bir 
süpürgeyi andıran "glutton" 
isimli makinelerle başlayan 
görevliler meydanları ve ana 
yolları bu süpürgelerle 
temizliyor. Ardından "ince 
temizlik" için elle süpürme işleri 
başlıyor. Bu şekilde, makinenin 
ulaşamadığı tüm alanlar köşe 
bucak süpürülüyor. Süpürme 
işlerinin tamamlanması ardından 
cadde ve meydanlara bu kez  
mekanik yıkama araçları çıkıyor. 

 BARIYERLER VE YÖNLENDIRME 
TABELALARI DA TEMIZLENIYOR
İstanbul'un 39 ilçesinde 
yürütülen gece temizliği 
çalışmalarında, 460 personel 
görev alıyor. Haftalık program 
çerçevesinde planlanan gece 
temizliği, İstanbul’un 18 
meydanı, bin 400 ana yolu, 452 
üst ve alt geçidinde sabaha dek 
devam ediyor.  
Her gün on binlerce aracın egzoz 
dumanına maruz kalan bariyer ve 
yönlendirme tabelaları da ihmal 
edilmiyor. Her gece, 300 bin 
metrekarelik alanı çevreleyen 
bariyerler ve yönlendirme 
tabelaları da özel aparatlarla 
yıkanarak yeni güne hazırlanıyor. 
İBB ekiplerince gece boyu süren 
çalışmalarda ortalama 150 ton 
çöp toplanırken, 170 ton da su 
harcanıyor. 

ŞEHIR IÇI HAREKETLILIĞIN 30 MILYONA ULAŞTIĞI ISTANBUL’DA, GECE YARISINDAN SONRA 
HUMMALI BIR ÇALIŞMA BAŞLIYOR. ISTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI EKIPLERI, ISTANBULLULARIN 
TEMIZ BIR ŞEHRE UYANMALARI IÇIN GÜN AĞARINCAYA DEK ÇALIŞIYOR.

TEMIZ ŞEHIR İSTANBUL

1
6 milyon nüfusu ile 130 
ülkeden daha kalabalık 
olan İstanbul, kent 
temizliği konusunda dünya 

metropollerine örnek olmayı 
hedefliyor. Yayalar da dahil 
edildiğinde şehir içi hareketliliği 
günlük 30 milyonu bulan 
İstanbul'da, temizliğin nasıl 
sağlandığının peşine İstanbul 
Bülteni olarak düştük. 

 GECE EKIPLERI, ISTANBUL'U 
YENI GÜNE HAZIRLIYOR 
İstanbul'da temizlik 7 gün 24 saat 
esasına göre yapılıyor. Her gün bin 
370 temizlik görevlisi 230 araçla 
7,5  milyon metrekare 
büyüklüğündeki alanı  adeta 
tepeden tırnağa temizliyor.
İBB ekipleri temizlik çalışmalarında 
çevreye rahatsızlık vermemeye 
büyük özen gösteriyor. Bu sebeple, 

ZEYNEP MAVNACIOĞLU

/ÇEVRE
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"Daha temiz ve sağlıklı bir şehirde 
yaşamak için, 'en iyi temizlik 
kirletmemektir' fikrini 
benimsemeliyiz. Özellikle 
sahillerdeki parklarımız, piknikçi 
hemşerilerimiz tarafından yoğun 
bir şekilde kullanılıyor. 
İstanbulluların çevre dostu 
olduklarını biliyoruz. Piknik 
alanlarında da geride bırakılanlar 
konusunda daha hassas olunmasını 
da hatırlatmak istiyoruz." 

 KIYI VE DENIZ TEMIZLIĞI DE 
IBB SORUMLULUĞUNDA
İstanbul'un ana yolları ve 
meydanlarının dışında; yeşil 
alanların, koruların, park ve 
bahçelerin temizliğinden de ayrıca 
sorumlu ekipler bulunuyor. Bu 
alanlar da Avrupa ve Anadolu 
Yakası Park Bahçeler Müdürlüğü 
ekiplerince temizleniyor. 

Şehir içi temizlikte öncü olmayı 
hedefleyen İBB, kıyı ve deniz 
temizliği konusunda da önemli 
çalışmalar yürütüyor. Çalışmalar 
kapsamında; 10 deniz yüzeyi 
temizlik teknesi ile Boğaz ve 
Marmara Denizi'nden yılda 
ortalama 5 bin metreküp yani 4 
futbol sahasının yüzeyini 
kaplayacak kadar çöp çıkıyor. 
Ayrıca, İstanbul genelindeki 515 
km'lik kıyı temizliği de İBB 
Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'ne 
bağlı 31 mobil ekiple 
gerçekleşiyor. 

 "DAHA TEMIZ BIR ISTANBUL 
IÇIN 7/24 ARALIKSIZ 
ÇALIŞIYORUZ"
Gece temizliği ekipleri, görüntü 
kirliliğine neden olan izinsiz afiş 
ve reklamları da son model 
teknolojik araçlarla temizliyor. 
Ayrıca, tertemiz kokan bir 
İstanbul için, makinelerin 
haznesine deterjanlı sularla 
birlikte solüsyonlar da ekliyor. 
Her gece 4 milyon meterekare 
yani 560 futbol sahası 
büyüklüğündeki alanda çalışma 
yürüttüklerini söyleyen İBB Atık 
Yönetim Müdürlüğü Şehir 
Temizliği Şefi Volkan Yayla, 
İstanbulluların temiz bir şehre 
uyanmalarının, kendileri için 
mutluluk kaynağı olduğunu ifade 
etti. Daha temiz bir İstanbul için 
hemşerilerine önerilerde bulunan 
Yayla şöyle dedi:

/ÇEVRE
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İSTANBULLULARIN 
ÇEVRE DOSTU OLDUKLARINI 

BİLİYORUZ. PİKNİK 
ALANLARINDA GERİDE 

BIRAKILANLAR KONUSUNDA DAHA 
HASSAS OLUNMASINI DA 
HATIRLATMAK İSTİYORUZ.



 YENI KIMLIĞI; ENERJI MÜZESI 
VE KÜLTÜR MERKEZI
Enerji Müzesi ve kültür merkezi 
olarak yeniden düzenlenen 
Hasanpaşa Gazhanesi, atıl 
vaziyetten kurtularak İstanbul’un 
kültür vahalarından biri yapılacak.
1892 yılından itibaren İstanbul’a 
enerji santrali olarak hizmet eden 
Gazhane bu yeni kimliğiyle 
yaşamaya devam edecek. 
Tarihsel süreçte İstanbul’un enerji 
ihtiyacının karşılandığı 3 önemli 
tesisten biri olan Hasanpaşa 
Gazhanesi, ihtiyaç kalmadığı için 

1993’te kapatıldıktan sonra ‘kültür 
varlığı’ olarak tescillendi. 
Türkiye’nin en önemli endüstri 
anıtlarından Hasanpaşa Gazhanesi 
uzun bir unutulmuşluk dönemi 
yaşadı. Ancak şimdi, Türkiye ve 
dünya çapında hizmet verecek 
Enerji Müzesi ve kültür merkezi 
olarak tekrar doğacak. 

KADIKÖY’DE BİR 
YILDIZ DOĞUYOR
ENERJI MÜZESI VE KÜLTÜR MERKEZI OLARAK YENIDEN DÜZENLENEN KADIKÖY HASANPAŞA 
GAZHANESI, ATIL VAZIYETTEN KURTULARAK ISTANBUL’UN KÜLTÜR VAHASI HALINE GETIRILIYOR.

İ
stanbul, tarihinde sadece siyasi 
ve iktisadi merkez olarak değil, 
kültürde, sanatta da küresel bir 
odak olarak görüldü. Bugün de 

müzeleri, kütüphaneleri, kültür ve 
sanat etkinlikleriyle enerji dolu bir 
dünya metropolü. Ancak İstanbul’u 
dünya çapında daha tanınır 
yapacak, turistik bir çekim 
merkezine dönüştürecek yeni müze 
ve kültür tesislerine ihtiyaç var. 
Medeniyetler beşiği bu şehri, 
kültür sanat sahnesine 
dönüştürecek projelerden biri de 
Hasanpaşa Gazhanesi. 

/RESTORASYON
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1892 YILINDAN İTİBAREN 
İSTANBUL’A ENERJİ SANTRALİ 
OLARAK HİZMET EDEN GAZHANE 
BU YENİ KİMLİĞİ İLE YAŞAMAYA 
DEVAM EDECEK. 



  ISTANBUL’UN 
GAZHANELERI… 
İstanbul’un ilk havagazı tesisi 
Dolmabahçe Gazhanesi’dir. 1853 
yılında Dolmabahçe Sarayı’nın 
aydınlatılması için kuruldu. Daha 
sonraları İstiklal Caddesi ardından 
da Galata ve Pera’nın diğer 
sokakları ve yakın semtler bu 
sayede aydınlatıldı. Bir süre sonra 
da Beyoğlu halkı, evlerine havagazı 
tesisatı döşeterek kullanıma 
başladı.
Tüm şehrin aydınlatılması için de 
Yedikule Gazhanesi inşa edilerek 
1880’de hizmete açıldı. Beylerbeyi 
Sarayı’nın aydınlatılması için de 
Kuzguncuk Gazhanesi 1865’te inşa 
edildi. Tesis bir süre sonra 
yetersiz kalınca yerini, 1892 
yılında hizmete açılan Kadıköy 
Gazhanesi’ne bıraktı. Kadıköy 
Hasanpaşa semtinde yer alan 
Gazhane, Anadolu Yakası’nın en 
eski sanayi tesislerinden biri 
olarak tarihteki yerini aldı.

 KADIKÖY’ÜN YENI KÜLTÜR 
MERKEZI
Geçmişten beri İstanbul’un çok 
önemli yerleşim alanlarından biri 
olan Kadıköy ile Hasanpaşa çevresi, 
Gazhane’nin bu yeni konseptiyle 
çok önemli yeni bir aktivite merkezi 
olacak.  
Toplam alanı 31 bin 495 
metrekarelik gazhanedeki 
restorasyon çalışmaları kapsamında 
yapının endüstriyel üretim birimleri 
korunacak. Yeni kullanım 
fonksiyonları kazandırılan tarihi 
mekân, eski ve yeniyi buluşturan bir 
yapı haline getirilecek.
Hasanpaşa Gazhanesi’nde Enerji 
Sistemleri Müzesi ve Bilgi Tüneli, 
Uluslararası Sergi Salonu, Açık 
Pazar Yeri, Atölye, 300 kişilik çok 
amaçlı Gösteri Salonu, 80 kişilik 
Çocuk Tiyatrosu ve ayrıca Çocuk 
Bilgilendirme Evi, Fuaye Alanı, 
Kütüphane, Seyir Terası, Restoran 
ve Kafeterya ile 310 araç kapasiteli 
otopark yer alacak.

TARIHÇE

 1891 yılında inşa edilen tarihi 
Hasanpaşa Gazhanesi’nin 
işletmesi, 50 yıl süre ile 
Fransızlara verildi. 

 1924'te Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile mukavele yenilendi. 

 1925’de Yedikule Gazhanesi satın 
alınarak tek şirket haline 
dönüştürüldü. 1926’da ise 
İstanbul Havagazı ve Elektrik 
Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim 
Şirketi ismini aldı. 

 1931’de İstanbul Elektrik Şirketi’ne 
satıldı.

 1938’de millileştirildi. 
 1945’te İETT’ye devredildi. 
 1993 yılında kapandı. 
 1996'da İstanbul II Numaralı 

Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Koruma Kurulu ayrıntılı bir 
değerlendirme yaparak korunma 
kararı aldı. 

 Koruma Kurulu, 1998’de Gazhane 
Tesisleri’nin kültür merkezi 
işlevinin kazandırılmasına karar 
verdi. 

 İBB Meclisi de yıllardır atıl 
vaziyette duran tesislerin modern 
birer kültür merkezine 
dönüştürülmesi için sunulan 
raporu 16 Aralık 2005 Cuma 
günkü birleşiminde onayladı.

 2014'te restorasyon süreci 
başladı.
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İyem’den Hale Sontaş’a, 
Zerrin Bölükbaşı’dan Gül 
Derman’a kadar birçok 
kadın sanatçının 
eserlerinden oluşan 92 
parça yer alıyor.  
Koleksiyonun değerli 
bir bölümünü de 
Türkiye’nin tanınmış 
ailelerinden biri olan Şakir Paşa 
Ailesi’nin üç kadın sanatçısı; 
Fahrünnisa Zeyd, Aliye Berger ve 
Füreya Koral’ın bağışladığı sanat 
eserleri oluşturuyor.

 14 BIN ÖZEL KITAP VE 
BINLERCE EFEMERALIK 
KOLEKSIYON
Kadın tarihine ait kaynakların 
korunduğu bu çatı altında 14 bin 
kitap, 48 Özel Arşiv, 469 Süreli 
Yayın, 8 bin 12 adetlik Efemera 
koleksiyonu var. Ayrıca Kadın 
Yazarlar, Kadın Sanatçılar, Görsel 
ve İşitsel, Afiş, Gazete Küpür, Sözlü 
Tarih, Nadir Eserler, Tez ve Makale 
koleksiyonları hizmete açık. 
Bunların içinde günlükler,  kişisel ve 
aile arşivleri, kadın örgütleri ve 
kampanyalarının kayıtları, slâytlar, 
filmler, videobantları ve çizimleri 
bulanabilir. 

 2 BIN 78 KADIN 
SANATÇININ 

BIYOGRAFISI 
BURADA
Kadın Sanatçılar 
Koleksiyonu’nda 

bulunan 10 bini geçen 
belgeler içinde ise resim, 

heykel, seramik, enstalasyon, 
fotoğraf, grafik, illüstrasyon, 
karikatür, gravür, ebru, minyatür ve 
tezhip gibi geleneksel sanatlarda 
eser vermiş 2 bin 78 sanatçıya ait 
bilgiler yer alıyor.

 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE 
KURULDU; 30 YAŞINDA
Kütüphane, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile Kadın Eserleri 
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 
Vakfı’nın ortak sorumluluğunda 
hizmet veriyor.  Vakıf, 8 Mart 
1990’da Jale Baysal, Aslı Davaz, 
Şirin Tekeli, Füsun Ertuğ ve Füsun 
Akatlı tarafından İstanbul Fener’de 
kuruldu. Tarihi Fener Mahallesi'nin 
Haliç'e bakan kıyısında bulunan 
tarihi bir binada, Türkiye’nin ilk ve 
tek kadın merkezli arşiv ve 
kütüphanesi olarak hizmetini 
sürdürüyor. Tarihi bina, 
Başkanlarımızdan Nurettin Sözen 

İ
stanbul’un nice hazinelere sahip 
kütüphanelerinden biri de, Kadın 
Eserleri Kütüphanesi. Kütüphane, 
kadın sanatçılarımızın, Türk 

Edebiyatı’nın kadın usta 
kalemlerinin ve siyasete damga 
vurmuş kadın politikacıların yadigâr 
eserleri ile eşyalarına ev sahipliği 
yapıyor. 

 92 PARÇALIK NADIDE SANAT 
ESERLERI KOLEKSIYONU
Kadın Eserleri Kütüphanesi, 
Türkiye’nin ilk ve tek kadın 
merkezli arşiv ve kütüphanesi. 
Osmanlı’dan günümüze 
Türkiye’de kadınlara ait ya da 
kadınlarla ilgili eserleri 
araştırmacıların hizmetine 
sunuyor. Ayrıca çok özel 
koleksiyonları mevcut. Sanat 
Eserleri Koleksiyonu'nda, Nasip 
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KÜTÜPHANELERDE 
SADECE KITAP OLMAZ!
TÜRKIYE’NIN ILK VE TEK KADIN MERKEZLI ARŞIV VE KÜTÜPHANESI OLAN HALIÇ’TEKI 
KADIN ESERLERI KÜTÜPHANESI AYNI ZAMANDA ISTANBUL’UN ÇOK DEĞERLI SANAT ESERLERI 
KOLEKSIYONUNA SAHIP. 



aktivist Süreyya Ağaoğlu ile 
Cumhuriyet döneminin ilk çok 
satan ve okunan roman 
yazarlarından Kerime Nadir.

 OSMANLICA KADIN 
DERGILERI ÇEVRILIYOR
20. yılına özel olarak 8 Osmanlıca 
kadın dergisi “Kadınların Belleği 
Dizisi” adıyla günümüz Türkçesine 
çevrilmişti. 30. yıl özel 
yayınlarından biri de bu dizinin 
ikinci bölümü. Bu kapsamda, 32 adet 
eski harfli Türkçe kadın dergisinin 
daha çeviri yazımı yapılıyor.
Ayrıca  İstanbul Kütüphanelerindeki 
Eski Harfli Türkçe Kadın Dergileri 
Bibliyografyası (1869-1927), 
Çağdaş Türk Edebiyatında Kadın 
Yazarlar, 
Kadın Süreli Yayınları 
Bibliyografyası: Hanımlar 
Âlemi’nden Roza’ya (1928-1996), 
Kadın Yazıları: Kadınların Edebiyat 
Ürünleri, 

Kadınlar Üzerine Yazılanlar ve 
Tezler Bibliyografyası 

(1955-1990) 
ile  Kadın Konulu 
Kitaplar Bibliyografyası 
(1729-2002) yayınları 
da yer alacak.

 KLASIKLEŞEN AJANDALAR
Kuruluşundan bu yana her yıl 
düzenli olarak kadın konularında 
çıkardığı tematik ajandalar ise kısa 
sürede klasik özelliği kazanıyor. 30. 
Yıl nedeniyle özel olarak hazırlanan 
2020 Ajandası’nın teması da 
kadınlara ait özel arşivler. 
Kadın Yazısı Festivali 15-24 
Kasım’da
Kadın konusunda ulusal ve 
uluslararası sempozyumlar, paneller 
ve konferanslar düzenleyen 
kütüphane, yeni dönemde de çok 
özel konu ve konuklarla 
etkinliklerini sürdürecek. 
Kasım ayı etkinliği İsveç 
Başkonsolosluğu ile ortaklaşa 
düzenlenirken
2. Kadın Yazısı Festivali ise 15-24 
Kasım 2019 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek.

döneminde restore edilerek 
kütüphaneye tahsis edildi. 1992’de 
Ulusal Mimarlık Ödülleri Yapı Dalı 
"Koruma-Yaşatma" Başarı 
Ödülü’nü kazanan yapı Mimar 
Cengiz Bektaş tarafından yeniden 
tasarlanarak işlev kazandırıldı. 
Binanın giderleri, restorasyon ve 
bakım onarım çalışmaları bugün de 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından karşılanıyor.

 KADIN YAZAR VE 
POLITIKACILARIN ÖZEL 
ARŞIVLERI
 Vakfa kendisi müracaat ederek 
arşivini bağışlayan ilk kadın, 7.ve 8. 
Dönem CHP Milletvekillerinden 
yazar Hasene Ilgaz. Kütüphane 
bünyesinde yer alan özel arşivlerden 
bazılarının sahipleri ise şunlar;  
Türkiye’nin ilk kadın Belediye 
Başkanı Müfide İlhan,  gazeteci 
Rezzan Yalman, 22. Dönem CHP 
Adana Milletvekili Nevin Gaye 
Erbatur, gazeteci yazar 
Sabiha Sertel, yazar 
İsmet Kür, roman ve 
öykü alanında çok 
sayıda eser veren 
yazar Pınar Kür, 
avukat, siyasetçi ve 
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İETT, geçen yıl hayatını kaybeden 
fotoğraf sanatçısı ve foto 
muhabiri Ara Güler’in anısına 

Karaköy Tünel’de sergi açtı.
Duayen fotoğraf sanatçısı Ara 
Güler anısına Karaköy Tünel’de 
açılan sergide, Güler’in çektiği eski 
İstanbul fotoğrafları ile kendisine 
ait fotoğraflar yer alıyor.
Sergi, Karaköy Tünel’de Kasım 
ayının sonuna kadar 07.00-22.45 
saatleri arasında ziyaret 
edilebilecek.

2019-2020 KÜLTÜR SANAT SEZONU 
ÖZEL BİR GECE İLE AÇILDI

ARA GÜLER SERGİSİ, TÜNEL’DE FOTOĞRAF 
SEVERLERI BEKLIYOR

daha fazlasıyla sanatçılarımıza 
güveniyoruz. Lütfen yanımızda 
olun. Ürettiklerinizi bu kentin her 
noktasıyla paylaşmak için, biz, bu 
sürecin emrine amadeyiz. Biz, 
yönetimde şehrin moderatörü 
olduğumuz gibi, kültür ve sanat 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Daire Başkanlığı, 2019-
2020 kültür sanat sezonunu 

görkemli bir törenle açtı. Törende 
orkestra yöneten İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, “Bu şehrin 
insanlarına güvendiğimiz kadar, 

yaşamında da bir moderatörü 
olacağız. Kültür ve sanata, 
sanatçıların işine karışmayacağız. 
Özgür sanat, güzel işler üretir” 
dedi.

/KÜLTÜR SANAT
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Fatih Reşat Nuri
6-7-8-9 Kasım

Harbiye Muhsin Ertuğrul
27-28-29-30 Kasım

Fatih Reşat Nuri
27-28-29-30 Kasım
Kadıköy Haldun Taner
6-7-8-9 Kasım
Gaziosmanpaşa
20-21-22-23 Kasım 

Harbiye Muhsin Ertuğrul
6-7-8-9-13-14-15-16 Kasım

Harbiye Muhsin Ertuğrul
20-21-22-23 Kasım

Kağıthane Sadabad
20-21-22-23 Kasım

Kadıköy Haldun Taner
20-21-22-23 Kasım
Üsküdar Kerem Yılmazer
13-14-15-16 Kasım

Gaziosmanpaşa
27-28-29-30 Kasım

Ümraniye
20-21-22-23 Kasım

Üsküdar Kerem Yılmazer
6-7-8-9 Kasım

Üsküdar Kerem Yılmazer
27-28-39-30 Kasım

Yazan: İ. Ahmet Nuri SEKİZİNCİ
Yöneten: Tarık ŞERBETÇİOĞLU

“Bir Evlilik Komedisi”

Süha UYGUR 2019-2020

Süha UY 2016-2017GUR
Süha UYGUR

2018-2019
“Toron Karacaoğlu” Sezonu

Kadıköy Haldun Taner
27-28-29-30 Kasım

2019-2020

KASIM’DA 2’Sİ YENİ 34 OYUN

2019-2020

Yazan: John PATRICK

2019-2020

YAZAN: JOHN STEINBECK - BORIS VIAN
ÇEVİREN: ���� Y��E � ���� ���E�

UYARLAYAN: �����N ���E�U�
YÖNETEN: E��UN ����

KA
RIN
CA
LAR

Süha UYGUR

2018-2019
“Toron Karacaoğlu” Sezonu

HAYAL-İ TEMSİL
“Afife ile Bedia”
Yazan: Ahmet Sami ÖZBUDAK
Yöneten: Yiğit SERTDEMİR

Üsküdar Musahipzade Celal
6-7-8-9-13-14-15-16 
Kasım

Üsküdar Musahipzade Celal
20-21-22-23-27-28-29-
30 Kasım

Ümraniye
6-7-8-9-13-14-15-16 
Kasım

2019-2020

Gaziosmanpaşa
6-7-8-9-13-14-15-16 
Kasım

Ümraniye
27-28-29-30 Kasım

2019-2020

Harbiye Muhsin Ertuğrul
10-17 Kasım
Ümraniye
24 Kasım 1 Aralık

Kağıthane Sadabad
10-17 Kasım
Gaziosmanpaşa
24 Kasım 1 Aralık

Kağıthane Sadabad
24 Kasım 1 Aralık
Üsküdar Musahipzade Celal
10-17 Kasım

Kadıköy Haldun Taner
24 Kasım 1 Aralık
Gaziosmanpaşa
10-17 Kasım

Üsküdar Musahipzade Celal
24 Kasım 1 Aralık

2018-2019
“Toron Karacaoğlu” Sezonu

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi
10-17 Kasım

Harbiye Muhsin Ertuğrul
24 Kasım 1 Aralık
Kadıköy Haldun Taner
10-17 Kasım

Yazan: Özge Midilli-Ertan Kılıç
Yöneten: Özge Midilli

7+

Fatih Reşat Nuri
10-17 Kasım

Fatih Reşat Nuri
24 Kasım 1 Aralık
Ümraniye
10-17 Kasım

ÇIN
SABAHTA

YAZAN:  Carlo Goldoni 
ÇEVİREN: Rekin Teksoy
YÖNETEN: Aslı Öngören

(Müzikli Oyun)

Kadıköy Haldun Taner
13-14-15-16 Kasım

Kağıthane Sadabad
27-28-29-30 Kasım

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi
14-15-16 Kasım
Üsküdar Kerem Yılmazer
20-21-22-23 Kasım

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi
7-8-9 Kasım

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi
21-22-23-28-29-30 
Kasım

OCAK'TA
BAHAR

YAZAN: Duşan KOVAÇEVİÇ
ÇEVİREN: Bilge EMİN

YÖNETEN: M. Nurullah TUNCER

2018-2019
“Toron Karacaoğlu” Sezonu

Yazan: Özge Midilli-Ertan Kılıç
Yöneten: Özge Midilli

Kağıthane Sadabad
6-7-8-9-13-14-15-16
Kasım

2019-2020
Sezonu

Süha UYGUR2019-2020 2019-2020

7-77

Yazan: Eleanor H. PORTER     Uyarlayan-Yöneten-Şarkı Sözleri: Binnur ŞERBETÇİOĞLU

MUTLULUK MÜZİKALİ

Süha UYGUR 2019-2020

Süha UYGUR

Yazan: B. Çağatay ÇAKIROĞLU
ve Ö. Barış BAKOVA

Yöneten: B. Çağatay ÇAKIROĞLU4-7
Süha UYGUR

Yazan ve Yöneten: Dersu Yavuz ALTUN

2019-2020

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi
24 Kasım 1 Aralık

YAZAN:  Carlo Goldoni YAZAN:  Carlo Goldoni Y
ÇEVİREN: Rekin Teksoy
YÖNETEN: Aslı Öngören

(Müzikli Oyun)

Fatih Reşat Nuri
13-14-15-16-20-21-22-
23 Kasım

Yazan: Hilmi Zafer ŞAHİN
Yöneten: Ebru ÜSTÜNTAŞ

Süha UYGUR
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dönüp baktığımda iyi ki yapmışım 
dediğim şey; Türkiye Gençlik 
Flarmoni Orkestrası’nı kurmak 
oldu. Orada yetişen yüzlerce genç 
yetenek, dünyanın en önemli 
sahnelerinde büyük solistlerle aynı 
salonu paylaştılar” ifadelerini 
kullandı.

 “CRR IYI MÜZIĞIN ADRESI 
OLSUN ISTIYORUM”
Yeni dönemde CRR’nin İstanbul ve 
Türkiye’nin zenginliklerinin 
repertuvarlarında yer almaya 
devam edeceğini dile getiren 
Mansur şöyle konuştu:
“CRR’yi yeniden marka yapmak 
istiyorum. Her tür müziğin en 
iyisini insanların 
bulabileceklerinden emin oldukları 
bir marka. Yeni dönemde de her tür 
müzik sahnede kendine yer bulacak. 
Bunu yaparken de temel ilkemiz 
kaliteli ve iyi müziğin insanlarla 
buluşması. Her tür olacak, ama her 
türün iyisi olacak. Bu konuda ısrarlı 
ve iddialıyız.” 

 “MÜZIĞI BIRLEŞTIRICI GÜÇ 
OLARAK KULANABILECEĞIMI 
HISSETTIM”
Genç konservatuar mezunlarının 
durumuyla ilgili sürekli endişe 

taşıdığını ve bu endişesini İBB ile 
paylaşmaya başladığını dile getiren 
Mansur, bu paylaşımına açık olan 
bir yönetim anlayışıyla 
karşılaştığını söyledi. Kendisine 
bu görevi teklif ettiklerinde ise 
müziği birleştirici güç olarak 
kullanabileceğini hissettiği için 
çok fazla düşünmeden 
sorumluluğu üstlendiğini 
vurguladı.

 “BENI TANIYANLAR ETKIMI 
HISSEDECEK”
Klasik müzik için tasarlanmış 
Türkiye’nin ilk konser salonunun 
başındaki usta müzisyen, sahnenin 
arkasında olmanın getirdiği 
sorumlulukla ilgili şu düşünceleri 
paylaştı:
“Sahnedeyken de belirli bir 
program oluşturup paylaşıyorum. 
Bundan sora ise sahnede daha az 
olacağım ama yine belirli bir 
programı izleyeceğiz. Dolayısıyla 
sahne önünde ya da arkasında 
olmam benim açımdan çok farklı 
deneyimler olmayacak. CRR’de 
zaman zaman konser yöneteceğim 
ama daha çok sahne arkasında yer 
alacağım. Ancak beni iyi tanıyanlar 
programlardan dokunuşlarımı 
hissedecekler.”

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 
tarafından Cemal Reşit Rey (CRR) 
Konser Salonu Genel Sanat 

Yönetmenliği görevine getirilen 
orkestra şefi Cem Mansur, müzik 
tutkusundan kenti bekleyen 
etkinliklere kadar pek çok konu 
hakkında düşüncelerini paylaştı. 
Dünyanın önde gelen sahnelerinde 
orkestralar yöneten Mansur, 
müziğin birleştirici etkisine vurgu 
yaparak, “Burada herkes için müzik 
olacak, ama her türün iyisi olacak. 
Bu konuda ısrarlı ve iddialıyız” dedi. 

 “MÜZIKSIZ BIR HAYATTA 
MUTLU OLAMAZDIM”
Hayatında müziğin yer almasını 
istediği ve müziksiz bir hayatta 
mutlu olamayacağını anladığı için 
mühendislik eğitimini yarıda 
bırakarak kendisine farklı bir yol 
çizdiğini anlatan Mansur, “Geriye 
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İSTANBUL'UN 
MÜZİĞİ DE 
ÇOK GÜZEL 
OLACAK

CRR KONSER SALONU GENEL 
SANAT YÖNETMENI CEM 
MANSUR, YENI GÖREVI VE 
CRR'YE DAIR ÖNEMLI 
AÇIKLAMALARDA 
BULUNDU.

/KÜLTÜR SANAT
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2019 / Cuma

01
KASIM
Saat: 20.00

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI
İbrahim Yazıcı şef    İlter Vurucu piyano

2019 / Çarşamba

06
KASIM
Saat: 20.00

CRR TÜRK MÜZİĞİ  TOPLULUĞU

2019 / Pazartesi

04
KASIM
Saat: 20.00

BUKALEMUN PROJESİ
Şef: Hakan Şensoy 

BURAK BİLGİLİ & KAREN GARDEAZABAL
                           ŞAN RESİTALİ

Hakan Şensoy Çağ Erçağ - Nurkan Renda

"Anadolu Rock Konseri"

Solistler: 
Çağ Erçağ viyolonsel
Nurkan Renda gitar

Şef: Hakan Talu

Mahur Beste’den Huzur’a 
“Tanpınar’ın Satır Aralarında Müzik”

Naci Özgüç şef      Tuncay Yılmaz keman

Karen Gardeazabal Gökhan Aybulus 
Burak Bilgili

Youn Sun Nah  vokal

Tomek Miernowski  
gitar, piyano, klavye

Rémi Vignolo  
davul, akustik ve elektrik bas gitar

2019 / Cumartesi

09
KASIM
Saat: 20.00

YOUN SUN NAH

2019 /  Pazartesi

11
KASIM
Saat: 20.00

YINON MUALLEM QUINTET

2019 /  Perşembe

14
KASIM
Saat: 20.00

2019 / Cuma

08
KASIM
Saat: 20.00

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI

Şef: Gürer Aykal   
Solist: Özgür Aydın piyano

“Back Home”
Yinon Muallem ud, perküsyon, vokal 
Orel Oshrat piyano, aranjman
Sivan Oshrat vokal  
Maayan Doari perküsyon
Yankale Segal akustik basgitar

EAST-WEST CHAMBER ORCHESTRA

2019 /  Çarşamba

20
KASIM
Saat: 20.00

Burak Bilgili  bas bariton
Karen Gardeazabal soprano
Gökhan Aybulus piyano

İSTANBUL SINFONIETTA

2019 / Çarşamba

13
KASIM
Saat: 20.00

BERLİN NEFESLİ ÇALGILAR TOPLULUĞU

2019 / Cuma

15
KASIM
Saat: 20.00

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI

2019 / Cuma

22
KASIM
Saat: 20.00

Rostislav Krimer şef, piyano

XAVIER DE MAISTRE & LUCERO TENA

2019 /  Cumartesi

23
KASIM
Saat: 20.00

Şef: Can Okan 
Solist: Can Okan piyano

DEUTSCHE OPER BERLIN KAMMERORCHESTER

2019 / Pazartesi

25
KASIM
Saat: 20.00

Xavier de Maistre arp
Lucero Tena  kastanyet

MARÍA PAGÉS

2019 /  Cumartesi

30
KASIM
Saat: 20.00

ÇAYKOVSKİ

2019 /  Salı

26
KASIM
Saat: 20.00

Solist: Bülent Evcil

Cem Mansur ile söyleşi 20.00
" Çaykovski'nin Son Günleri "

Konser: 20.30
''Aydınlıktan Karanlığa''

Cem Mansur şef   Dmitry Sitkovetsky keman

CRR Senfoni Orkestrası

THE OPERA LOCOS

2019 / Perşembe

28
KASIM
Saat: 20.00

" Zamana Övgü "
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KASIM
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Hakan Şensoy Çağ Erçağ - Nurkan Renda

"Anadolu Rock Konseri"

Solistler: 
Çağ Erçağ viyolonsel
Nurkan Renda gitar

Şef: Hakan Talu

Mahur Beste’den Huzur’a 
“Tanpınar’ın Satır Aralarında Müzik”

Naci Özgüç şef      Tuncay Yılmaz keman

Karen Gardeazabal Gökhan Aybulus 
Burak Bilgili

Youn Sun Nah  vokal

Tomek Miernowski  
gitar, piyano, klavye

Rémi Vignolo  
davul, akustik ve elektrik bas gitar

2019 / Cumartesi

09
KASIM
Saat: 20.00

YOUN SUN NAH

2019 /  Pazartesi

11
KASIM
Saat: 20.00

YINON MUALLEM QUINTET

2019 /  Perşembe

14
KASIM
Saat: 20.00

2019 / Cuma

08
KASIM
Saat: 20.00

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI

Şef: Gürer Aykal   
Solist: Özgür Aydın piyano

“Back Home”
Yinon Muallem ud, perküsyon, vokal 
Orel Oshrat piyano, aranjman
Sivan Oshrat vokal  
Maayan Doari perküsyon
Yankale Segal akustik basgitar

EAST-WEST CHAMBER ORCHESTRA

2019 /  Çarşamba

20
KASIM
Saat: 20.00

Burak Bilgili  bas bariton
Karen Gardeazabal soprano
Gökhan Aybulus piyano

İSTANBUL SINFONIETTA

2019 / Çarşamba

13
KASIM
Saat: 20.00

BERLİN NEFESLİ ÇALGILAR TOPLULUĞU

2019 / Cuma

15
KASIM
Saat: 20.00

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI

2019 / Cuma

22
KASIM
Saat: 20.00

Rostislav Krimer şef, piyano

XAVIER DE MAISTRE & LUCERO TENA

2019 /  Cumartesi

23
KASIM
Saat: 20.00

Şef: Can Okan 
Solist: Can Okan piyano

DEUTSCHE OPER BERLIN KAMMERORCHESTER

2019 / Pazartesi

25
KASIM
Saat: 20.00

Xavier de Maistre arp
Lucero Tena  kastanyet

MARÍA PAGÉS

2019 /  Cumartesi

30
KASIM
Saat: 20.00

ÇAYKOVSKİ

2019 /  Salı

26
KASIM
Saat: 20.00

Solist: Bülent Evcil

Cem Mansur ile söyleşi 20.00
" Çaykovski'nin Son Günleri "

Konser: 20.30
''Aydınlıktan Karanlığa''

Cem Mansur şef   Dmitry Sitkovetsky keman

CRR Senfoni Orkestrası

THE OPERA LOCOS

2019 / Perşembe

28
KASIM
Saat: 20.00

" Zamana Övgü "
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ilk 25 okurumuza, Miniatürk'te keyifli bir gezinti hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...

Resimdeki
şehrimizin

simge
yapılarından

olan kule

Tırpana

Sivas'ın bir
ilçesi

Gündüzün
son saatleri

Bir işe karar
verme gücü

Altın
elementinin

simgesi

Bir ilçemiz
Bir ilçemiz

Kayıp
Tekrar

Gayretli,
istençli,
kararlı

Meydan

Feza

Işın

Bir nota
Zaten

Bulmaya
çalışma

Baba

Büyük balık
avlama yeri

Hayal,
hülya

Umut, istek

Toplum
içindeki en
küçük birlik

Sonuçsuz,
başarısız Duyuru Bayındırlık

Renkli
taşlarla
yapılan
resim

İtalya'nın
başkenti

Yüce Asmanın
meyvesi Bir ilçemiz

Bir nota

İyi
olmayan,

kötü

Bir ilçemiz
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değnek

Dayak,
kötek
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Harman
savurma

aracı

Teniste
kullanılan
saplı araç

Kulakları
sivri yırtıcı

hayvan
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demir

Hayvanı ava
alıştırma işi
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plakası
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TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK 4734 S.K.İ.K. 19. MAD. GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İŞİN ADI İHALE TARİH/SAAT

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

31. 10. 2019 ‐ 22. 11. 2019

Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü İBB Bünyesindeki Çeşitli Birimlerde Kurulu Bulunan Muhtelif 
Jeneratörlerin Periyodik Bakım Onarımının Yapılması İşi

31/ 10/ 2019 10.00

Deniz Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul Genelinde Gemilerden Atık Alınması ve Atık Kabul 
Tesisinin İşletilmesi Hizmeti

22/ 11/ 2019 10.00

Makine İkmal Müdürlüğü İş Makinesi, İş Araçları ve Kurtarıcı Çekici Vinç Kiralanması 
Hizmet Alımı İşi

18/ 11/ 2019 11.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 9056 Adet İtfaiye Tişörtü Alımı20/ 11/ 2019 10.00

Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü Scada Sistemi Kurulması Hizmet İşi07/ 11/ 2019 10.00

Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü 2020 yılı Serbest Piyasadan Elektrik Temini İşi14/ 11/ 2019 10.00

Halkla İlişkiler Müdürlüğü Mobil İletişim Hizmet Alım İşi04/ 11/ 2019 10.00

Makine İkmal Müdürlüğü Kış Şartları İle Mücadele Çalışmaları Hizmet Alımı İşi01/ 11/ 2019 11.00

Atık Yönetimi Müdürlüğü 2019‐2022 İstanbul Geneli Katı Atık Projesi Kapsamındaki 
Tesislerin Teknik Çalışmaları, Bakımı, Onarımı, Düzenli Depolama 
Sahalarının Yapımı ve Mevcut Depolama Sahalarına Gelen Katı 
Atıkların Bertarafı ve Kompost Tesisinin İşletilmesi İşi

31/ 10/ 2019 10.00

Gençlik ve Spor Müdürlüğü 2020 Yılı Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara 2 Kısım (Tekstil ve 
Spor) Malzeme Alım işi

05/ 11/ 2019 10.30

Mesken Müdürlüğü Arsa Satışı Beyoğlu İlçesi, Kadımehmet Mahallesi06/ 11/ 2019 11.00

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