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Ekrem İmamoğlu

İstanbul Yatırım Ajansı’nı harekete 
geçirerek, gençlerimize yönelik özel eğitim 
programları geliştireceğiz. İstanbul Genç 
Kart ile belediyemizin tüm kültür‐sanat 

etkinliklerini izlemenizin, spor tesislerine 
indirimli girmenizin yolunu açacağız. 
Gençlik merkezleri eliyle sosyal hayata 

katılımı artıracağız.

Sevgili gençler,
Henüz işin başındayız, sizlerle beraber daha 

yapacak çok işimiz var. Özellikle okuyamamış 
veya meslek edinememiş gençlerimize yönelik 
özel eğitim programları geliştireceğiz. Örneğin; 
İstanbul Yatırım Ajansı’nı 2020’nin ilk çeyreğinde 
harekete geçireceğiz. Bunun yaratacağı insan kaynağı 
potansiyelinin farkındayız. O nedenle, Bölgesel 
İstihdam Ofisleri, İSMEK ve Kent Enstitüleri, bu 
süreçlerde sizler için önemli işlevler üstelenecek. 
Ama başka mekanizmaları da işin içine sokacağız.

İstanbul Genç Kart ile belediyemizin tüm kültür-
sanat etkinliklerini izlemenizin, spor tesislerine 
indirimli girmenizin yolunu açacağız. Gençlik 
merkezleri eliyle sosyal hayata katılımı artıracağız.

Sizin için attığımız, atacağımız her adımın, boşa 
olmadığını; tam aksine Türkiye’mizin geleceğinin 
temeline çok sağlam harç koymak anlamına geldiğini 
biliyoruz. Tüm bu adımları, sizlerle birlikte atacağız.

Haydi; o devasa enerjinizle, ülkemizi, şehrimizi, 
maddi ve manevi tüm değerleriyle daha güçlü kılmak 
için yolculuğumuzu sürdürelim.

Gelecek sizde, umut sizde.
Birlikte her şey çok güzel olmaya devam edecek.

Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.

Sevgili Gençler,
İstanbul Bülteni’mizin bu sayısında sizlerle 

sohbet edeceğim.
Siyasi yaşamım boyunca sizden çok büyük enerji 

aldım. Şimdi de belediye başkanınız olarak diyorum 
ki; bu kadim kentimizi, bu güzel ülkemizi geleceğe 
taşıyacak umut sizde, güç sizde.

Evet, biliyorum; kaygılarınız var. Alacağınız en 
iyi eğitime rağmen, işe başvurduğunuzda siyasi 
nedenlerle kayırmacılık ayıbına uğrayacağınızı 
düşünüyorsunuz. On binlerce arkadaşınız,  
geleceğini yaban ellerde aramaya başladı.

Tüm bu bildiklerimize rağmen, asla, asla 
umutsuzluk yok. Yine söylüyorum; “umut sizsiniz”, 
“geleceğimiz sizsiniz’’.

Umudu hep birlikte yükseltiyoruz; yola koyulduk, 
sorunların farkındayız, çözümlerini biliyoruz.  Hiç 
aklınızdan çıkarmayın, önceliğimiz sizlersiniz. 
Seçimden önce, “Sadece belediye başkanınız değil, 
her birinizin ‘Ekrem Abisi’ olacağım” demiştim. 
Bu sözün gereğini yerine getiren adımları peş peşe 
atıyoruz.

Aylık öğrenci abonman kartlarının 85 liradan 40 
liraya inmesini, 23 Haziran öncesi sağladık. Şimdi 
de 30 bin üniversiteli arkadaşımıza yıllık 3 bin 
200 lira eğitim yardımını vermeye başladık. Tam 
108 bin 528 kardeşim başvurdu. Keşke bu güzel 
İstanbul’umuzda, tek kardeşimiz bile, yardıma 
ihtiyaç duymadan huzur içinde okusa. O günleri 
görme umuduyla, sadece şunu söylemeliyim: En 
adil, en şeffaf değerlendirme yapıldı, isimler öyle 
belirlendi. Hedefimiz, 2020-2021 eğitim öğretim 
döneminde daha fazla öğrencimize bu yardımı 
ulaştırabilmek.



/İÇİNDEKİLER

4 /                         www.ibb.istanbul

 SÖYLEŞİ

06	 Haliç Tersanesi Yaşayan Müze Oluyor

	 YATIRIM

12 3 Metro Projesi Yeniden Başladı

 SOSYAL BELEDİYECİLİK

16 Genç	Üniversiteli Eğitim Yardımıyla Nefes Aldı

 TARIM

30	 Çiftçinin Satamadığı Ürünü İBB Alıyor

 GÜNDEM

20	 Garları Yeniden Buluşma Noktası Yapmak İstiyoruz

24	 “Boğaziçi” Nereye?

 TURİZM

36	 Barış ve Özgürlük Sektörü Turizm

 HİZMET

34	 İstanbul’un Çocukları Halk Süt'ü Sevdi

50	 Daha Fazla Empati ve Farkındalık Şart

54	 Engelliler Erişilebilir Yaşam İstiyor

66	 İstanbul Bu Kartı Sevdi 

 ÇEVRE

40	 İstanbul'un Denizi Temiz Kalsın

44	 Şehrin Kalbindeki Hazine Hacıosman Korusu 

 TARİH

56	 İstanbul’un Tarihini Yansıtan Galata'nın Hikâyesi

58	 Yarımburgaz İstanbul’un En Eski Hazinesi

 İNSAN HAKLARI

46	 Hâlâ Hedeften Uzaktayız

4006

12



/İÇİNDEKİLER

www.ibb.istanbul                          / 5

 SPOR

64	 İBB Spor Kulübü'nden 1.396 Madalya

 BİLMEKTE YARAR VAR

19	 Mutluluk Kaynağı Çikolata

39 Güvenli Sürüşün Püf Noktaları

43	 Ev Kazalarına Dikkat!

53	 Bitkiler Kışın Ayrı Özen İster

75	 Cilt Güzelliği Gıdada Saklı

 ETKİNLİK

28	 İBB Öğretmenlerimizi Unutmadı Eli Öpülesi Öğretmenlerimize  

	 Saygı ve Teşekkür ile...

80	 CRR’de Yeni Yıla Merhaba

 TEKNOLOJİ

68	 Güvenli İnternet Eli: BELNET

70	 Yapay Zekâ'dan Al Haberi “Bir Yıl İçinde Öleceksiniz”

 KÜLTÜR-SANAT

72	 “Fikret Be Çocuklar!”

76 Tarihî Kitaplar Geleceğe Taşınıyor

78	 Artık İstanbul’u Dinliyoruz

 LEZZET DURAKLARI

60	 İstanbulluların Gözdesi Sosyal Tesisler

İBB Başkanlığı adına imtiyaz sahibi  
GENEL SEKRETER YARDIMCISI

Şengül Altan Arslan

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü  
Şükrü Küçükşahin

Haber Editörleri 
Osman Karabacak, Zeynep Mavnacıoğlu, Tayfun Deryal,Funda Keleş, Ayşe Kahveci, 

İsmail Hakkı Şimşek, Gökçe Kaçmaz, Uğur Kocager, Faruk İmre              

Görsel Yönetmen 
MEHMET AKİF ATASOY

Fotoğraf Editörleri 
Onur Günal, Erkan Demir, Emir Bozkurt, Koray Çalışkan

Katkıda Bulunanlar
Tolga Ünsal, Dr. Tuna Yılmaz, Oktar Güloğlu, Cumhur Palas

İletişim  
+90 212 455 14 50 

istanbulbulten@ibb.istanbul 
İstanbul İhale ve Duyuru Bülteni

Yerel süreli bir yayındır

58

34 30

20



HALİÇ TERSANESİ 

YAŞAYAN	
MÜZE	

OLUYOR

SUHULET, SAHILBENT, TARZ-I NEVIN, METANET, 
RESANET, ŞÜKRAN, HALE, SEYYALE, BEBEK, 
GÖKSU… BAZILARINI SAYDIĞIMIZ ŞIRKET-I 

HAYRIYE’NIN VAPURLARI BIRER BIRER YOK OLDU; 
HEPSI ACIMADAN SATILDI, SÖKÜLDÜ. 

ASLINDA YOK EDILEN SADECE VAPURLAR DEĞILDI, 
BOĞAZIÇI VE ISTANBUL’UN CANLI TARIHIYDI. 

GEÇMIŞINE SAHIP ÇIKAN ŞEHIR HATLARI, BOĞAZIN 
GÜNÜMÜZDE EN ESKI VAPURU PAŞABAHÇE’YI 

YENIDEN DENIZLE BULUŞTURMAYA HAZIRLANIYOR. 
MODA VAPURU’NUN YOLCULARIYLA 

BULUŞMASINA ISE ÇOK KISA BIR SÜRE KALDI.

/SÖYLEŞİ

AYŞE	KAHVECİ ERKAN	DEMİR



taşınmayı kaldıramayacağına karar 
verdik. Buranın üretim odaklı 
yaşaması konusunda hemfikir 
olduk, çalışmalarımıza başladık. 
Öncelikli olarak burada kalmayı 
garantiledik. 

 Çalışanlarınızın buraya dair bir 
aidiyet duygusu var diyebilir 
miyiz?
Elbette, kendimi yönetici olarak en 
şanslı hissettiğim nokta, çalışanların 
aidiyet duygusu. Herkesin şirketle 
ilgili bir fikri vardı; daha iyi nasıl 
yaparız konusunda fikir 
söylüyorlardı, hala da söylüyorlar. 
Burada tersanenin okulundan çıkan 
ustalarımız da var; emekli olmuş, 
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 169 yıllık bir şirket ve 564 yıllık 
bir tersane teslim aldınız. 
Gerçekten çok ağır bir sorumluluk 
olsa gerek. Peki, nasıl bir yer hayal 
etmiştiniz ve neyle karşılaştınız?
Şehir Hatları, çok kendine özgü bir 
şirket. Biraz daha klasik şirket 
mantığından uzak, hizmet odaklı bir 
bakışı var. Geldiğimde biraz küçülen 
bir şirket buldum açıkçası. Şirketin 
bugüne gelişinde elbette pek çok 
dalgalanma yaşandı; ama son on 
yıllarda filoyu yenilememe, 
vapurları tasfiye etme, bilabedel 
diğer belediyelere gönderme gibi, 
küçülmeye yönelik uygulamalar 
olması üzücü. 
Ayrıca biz gelmeden önceki 
süreçlerde Haliç Tersanesi biraz 
topluma kapatılmış durumdaydı. Bu 
alanla ilgili tersanecilik faaliyetine 
uzak planlamalar yapılmıştı. 
Tersaneden çıkma süreçleri 
planlandığı için geldiğimde aslında 
biraz taşınma havasındaydı. 
Öncelikle, meseleyi oradan 
çıkarmamız gerektiğini düşündüm. 
Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu 
ile de müzakere ettik. Şirketin, 
vapurların bakım masrafları 
nedeniyle ekonomik olarak 

 Şirket-i Hayriye çok köklü, tarihî 
bir kurum, Osmanlı’nın ilk anonim 
şirketi. Böyle bir kuruma ilk kadın 
genel müdür olarak atanmak nasıl 
bir duygu?
Biraz tarifi zor, eşsiz bir duygu 
aslında. Bilmiyorum örneklemek 
gerekir mi? Ama şöyle bir örnek 
anlatayım. Japon çiçek sanatı var ya, 
ikebana. Onun müzesine gittim 
Tokyo’da, bir ustanın dersine 
katıldım. Orada 400 yıllık bonzai 
ağaçları vardı. Ona bakan bir Alman 
gençle tanıştım, o sırada. Bana, 
"Üzerimdeki yükü düşünebiliyor 
musun? 400 senedir bu ağaç yaşıyor. 
Ben bunu bir yanlış sulasam, yanlış 
güneşlendirsem bu ağaç çürüyecek 
ve bundan önceki 400 yıl heba 
olacak" dedi. O sözler benim 
aklımda ciddi anlamda yer etti. 
Aslında tam da aynı duygu. Yani 
senelerin emeği var burada. Osmanlı 
döneminden gelme, üzerine 
cumhuriyet mirası bir tersane ve bir 
şirket. Dolayısıyla bu emekleri, 
varoluş sebeplerini hiç unutmadan 
üzerine ne katabilirim, bu beni çok 
heyecanlandırdı. Aslında göreve 
gelme motivasyonum burada 
başlıyor diyebilirim. 

 
SON ON 

YILLARDA FİLOYU 
YENİLEMEME, VAPURLARI 
TASFİYE ETME, BİLABEDEL 

DİĞER BELEDİYELERE GÖNDERME 
GİBİ, KÜÇÜLMEYE YÖNELİK 

UYGULAMALAR OLMASI 
ÜZÜCÜ. 

5
64 yıllık tarihiyle dünyanın 
yaşayan en eski tersanesi olan 
Haliç, eskiden olduğu gibi 
denizciliğin yaşadığı, 

canlandığı, üretildiği ve insanlara 
aktarıldığı canlı bir müzeye dönüşüyor. 
Tersanedeki çalışmalardan deniz 
ulaşımındaki hedeflere, İstanbul 
sularında yeniden sefere hazırlanan 
Moda ve Paşabahçe vapurlarından 
iskele ve vapurlarda kurulacak çocuk 
oyun alanlarına kadar pek çok konuyu 
Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem 
Dedetaş ile konuştuk.  



fonksiyonlandırılması noktasında 
çalışıyoruz. Burayı eskiden olduğu 
gibi denizciliğin yaşadığı, canlandığı, 
üretildiği ve insanlara aktarıldığı bir 
yer olarak planlamaya çalışıyoruz.

 Nasıl bir fonksiyon 
kazandırılacak? Gezenler neler 
görecek?
Müze, sergi ve konferans alanları 
düşünüyoruz; denizcilikle ilgili 
temalar olacak. Ortak kullanım 
alanları, insanların gezebileceği 
rotalar oluşturmayı hedefliyoruz. 

 Ziyaretçiler üretim yapılan 
alanları da görebilecekler mi?
Bizim burada 1700-1800’lü 
yıllardan kalma üç tane taş 
havuzumuz var ve hala eski sistemle 
çalışıyorlar. Su tahliyesi daha önce 
hayvanlarla yapılırken, daha sonra 
buhar makineleri ve en son elektriğe 
geçme gibi değişiklikler var; ama 

havuzun çalışma prensibi 
değişmiyor. O dönemden kalma bir 
havuzlama faaliyeti var ortada. Hem 
kendi denizciliğimiz hem de dünya 
denizciliği için çok değerli, son 
derece dikkat çekici bir şey. Bu 
yaşayan müzeyi insanlara açmak 
istiyoruz. 

 Bu çalışmalar için ne kadar bir 
süre öngörüyorsunuz?
70 bin metrekarelik alanın içinde 
görülmeye değer tescilli binalarımız 
var; bir kısmı devam edecek 
durumda, bir kısmının bakımdan 
geçirilmesi gerekiyor. Makine 
parkurlarımız aynı şekilde 
düzenlemeler istiyor. Bu alanı 
komple revizyona sokmak aslında 
4-5 senelik bir proje gibi gözüküyor. 
O yüzden bölerek yapmayı 
planladık. İlk alanımızda bir ahşap 
atölyemiz var. Projeleri, restorasyon 
çalışmaları başlamış; ama 
tamamlanmamış. Burası sergi 
salonu olarak kullanılabilir. Birinci 
havuzumuz da bu ilk bölgemizde 
bulunuyor. Tüm bu çalışmalar 
sonrasında, aynen eskisinde olduğu 
gibi yaşayan bir müze hayata 
geçireceğiz. 

 İstanbul gibi denize bu kadar 
kıyısı olan bir şehirde, deniz 
ulaşımı hak ettiği yerde değil. Bu 
konuya nasıl bakıyorsunuz?
Bence de değil. Deniz etkin 
kullanılmıyor, bunun birtakım 
sebepleri var; bu bir politikanın 
sonucu. Tek başına Şehir Hatları’nın 
haydi artık denizi kullanalım 
diyebileceği bir konu değil. 
Aslında tamamen kurguyla ilgili; 
toplu taşımayı denizden 
planlamadığınızda, 
önceliklendirmediğinizde, ne yazık 
ki sonuç bu oluyor. Deniz aktarma 
aracı olarak kullanılıyor. Yeni 
dönemde bütün bakışın denize göre 
planlanmasıyla ilgili ciddi 
çalışmalarımız var. Raylı sistem bir 
ana hat; ama ikinci ana hat olarak 
denizi kullanıp, karayı da bundan 
beslemek gibi düşüncelerimiz var. 

hâlâ taşeronlar aracılığıyla çalışan 
emektar insanlar. Eski yeni bütün 
çalışanlarımızın Tersane'ye büyük 
ilgi ve sevgisi olduğunu gördüm. 
Sevilmeyecek gibi de değil zaten, 
girdiğiniz anda seviyorsunuz. Tarihî 
dokunun değişik bir enerjisi var 
gerçekten, insana geçiyor. 

  Biraz önce siz de bahsettiniz, 
Haliç Tersanesi’ne yönelik bir 
dönüşüm planlaması vardı. Bu 
konuda ne düşünüyorsunuz?
Haliç Tersanesi, ekonomik 
değerlerinden daha çok tarihî 
misyonu ve dünyanın yaşayan en 
eski tersanesi olması nedeniyle 
bizim için çok değerli. Biz de burayı 
insanların görmesi gerektiği 
kanaatindeyiz. Önceki planlara 
tamamen müze anlayışı, bilim 
merkezi diye bir şey konulmuş; 
üretim faaliyetlerinin tamamen 
durdurulması planlanmış. Fakat biz 
üretim odaklı olarak kamuya açmayı 
planlıyoruz. Bir taraftan 
tersanecilik, vapur bakımlarımız 
devam edecek, diğer taraftan farklı 
kültürel ve sosyal etkinliklere ev 
sahipliği yapılacak. Bu çok değerli, 
dünyada olmayan bir şey; yaşayan 
en eski tersaneden bahsediyoruz. 
Bunun turizme de, kendi 
denizciliğimize de ciddi katkısı 
olacağını düşünüyorum. Kültür 
Varlıklarını Koruma Daire 
Başkanlığımız ve BİMTAŞ ile ortak 
bir masa kurduk, binaların tekrar 
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HALİÇ 
TERSANEMİZİ 

ESKİDEN OLDUĞU GİBİ 
DENİZCİLİĞİN YAŞADIĞI, 

CANLANDIĞI, ÜRETİLDİĞİ VE 
İNSANLARA AKTARILDIĞI 

BİR YER OLARAK 
PLANLIYORUZ.
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 Paşabahçe Vapuru'nun yeniden 
denizle buluşacağı haberi, başta 
Adalılar olmak üzere İstanbulluları 
çok mutlu etti. İstanbullular 
Paşabahçe’ye ne zaman 
kavuşabilecekler?
Kendi hâline bırakılmaktan dolayı 
vapur hayli kötü durumda. Ama 
biz o silüeti çok seviyoruz, tescilli 
de bir vapur. Teknik olarak 
Paşabahçe’nin kondisyonuna, 
elektrikliye dönüp 
dönemeyeceğine, seyir sahasının 
buna uygun olup olmadığına 
bakacağız. Vapurun sac işçiliği 
olacak, elektronik aksamı komple 
yenilenecek, boya, raspa yapılacak. 
Çok heyecanlı bir süreç tabii. Hem 
Adalılardan hem İstanbul 
halkından ciddi reaksiyonlar oldu. 
Geri kazanılması konusunda 
kampanyalar başlatmışlardı. Bu 
konuda bize büyük moral ve 
motivasyon desteği oldular. 
Yapılan işin yerini bulması çok 
güzel. 

 Çalışmaları tamamlandığında 
Adalar’a mı sefer yapacak?
Kesin karar vermedik. Somut 
olmayan kültür varlıklarının 
sergilendiği bir yüzen müze şeklinde 
de düzenleyebiliriz. Bir taraftan toplu 
taşımaya hizmet ederken bir müzeyi 
barındırsa çok güzel olur diye 
düşündük. Kendisi zaten tescilli bir 
müze. Ama filomuzda yer alacak. 
Zaten fazla vapurumuz da yok. Bir de 
zamanının en hızlı vapuru zaten. 

 Şu an elimizdeki en eski vapur 
mu olacak?
Yaşça en eski, ama en yeni 
vapurumuz olacak. 

 Adalar'da deniz ulaşımının                  
24 saat olması, Adalıları çok       
mutlu etmiş olsa gerek
Çok mutlu etti. Bence çok net 
ihtiyaçtı zaten. O bağlantıyı 
sağlamak Şehir Hatları'nın görevi 
olduğu için bir görevimizi yerine 
getirmiş gibi hissediyoruz. 

 Şu anda deniz ulaşımının toplu 
taşımadaki payı nedir?
Yüzde 2,4 civarında. 

 Peki, bir yakın plan hedefiniz var 
mı?
Başkanımız, yüzde 10 hedefini 
koydu. Bunun gerçekleşmesi için 
bütün imkânları seferber etmek 
durumundayız.  Bu, ciddi bir hedef 
tabii. Detaylı hat analizleri 
yapıyoruz. 

 Önümüzdeki süreçte Şehir 
Hatları'nda elektrikli vapurlar 
olacak mı?
Evet, kesinlikle. Olmazsa olmaz 
diyorum; çünkü küresel ısınma gibi 
bir sorunumuz var. Çevreci 
çalışmalar başlattık, elektrikli 
sistemlere geçilmesini planlıyoruz. 
Ancak kapsamlı bir çalışma 
gerektiriyor; iskeleler, bağlama 
alanları, şarj istasyonları ve sefer 
sürelerinin birlikte düşünülmesi 
gerekiyor.
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Tiyatro, gösteri, kukla gibi iş 
birliklerimiz var. Canlı müzik 
haricinde vapurda kukla 
gösterisine de başlayacağız. Sanata 
her zaman açığız. İstanbul yaşasın, 
canlansın; biz bunun denizci tarafı 
olarak bir parçası olalım istiyoruz. 
Benim ayrıca çocuklarla ilgili, 
oyun kurmak gibi fikirlerim var. 

 Nasıl bir oyundan bahsediyoruz?
Hazine avları tarzı şeyler olur ya. 
Şu anda henüz proje aşamasındayız. 
Olsa çok güzel olur diye 
düşündüğüm bir fikir. Bir iskeleden 
diğer iskeleye tanımların yapıldığı; 
bilmece, bulmaca çözerek, geze 
geze herhangi bir objenin 
bulunmaya çalışıldığı bir oyun. Bu 
şekilde biraz da oyunla birlikte 
insanlara denizi sevdirmek 
amacındayız. Vapurlarda çocuklar 
için bir şey yok; akıllı oyun alanları 
kurmak istiyorum. Maalesef 
çocuklar şu anda evde, okulda, daha 
çok içeriye mahkûmlar. Bunu biraz 
dışa döndürme noktasında deniz 
etkili olacaktır. Vapurla geçerken 
kuşların nasıl uçtuğuna şahit 
olacak; tarihî yapıları, estetiği 
görecek, belki fikir üretecekler. 

Çocukları dinlemeyi çok 
seviyorum, çok farklı fikirler 
çıkıyor. Hiçbir şey olmasa bile en 
azından dışarı çıkıp doğayı 
görecekler; tabletlerinden, 
telefonlarından başlarını 
kaldıracaklar. Ben İstanbul’dayım 
diyebilmelerini istiyorum.

 Mehtaplı Geceleri eski hâliyle 
yaşatmayı düşünüyor musunuz?
Elbette, Boğaz turlarını daha keyifli 
hâle getirmek istiyoruz; müzikle, 
ikramlarla, bilet fiyatlarında bazı 
düzenlemelerle ve hizmet kalitesini 
artırarak bunu yapabiliriz. Keyifse 
bunu gerçekten keyifli hale 
getirebiliriz. 

 İstanbulluların talepleri 
konusunda çok hassassınız. Sizin 
onlardan bir beklentiniz var mı?
Vapurlarımıza sahip çıkmalarını 
bekliyoruz. Denizin içinde olmakla 
denizi izlemek çok farklıdır. 
Vapurda hiçbir engel olmadan 
İstanbul silüetini izleyebiliyorsunuz. 
Bu nedenle vatandaşlarımızı bu 
keyfi yaşamaya; çaylarını 
yudumlarken Boğaz havası almaya 
davet ediyoruz. 

 Moda Vapuru yenileme 
çalışmaları devam ediyor. Koltuk 
renklerinin belirlenmesinde 
vatandaşların fikrine 
başvurdunuz. Nasıl dönüşler 
aldınız?
Çok olumlu dönüşler geldi. Bunların 
hepsini yönetimimize destek olarak 
görüyorum. İnsan olarak fikrimizin 
sorulması umutlandırıyor, 
keyiflendiriyor. Hizmet ettiğimiz 
insanlar vapurun esas sahipleri. 
Onların ne istediği, karar verme 
noktasında bizim işimizi 
kolaylaştıran bir şey. Şu anda 
belediyemizin üst yönetiminin 
vizyonunun tamamen bu olması bizi 
rahatlatıyor. 

 İskelelerdeki kültür sanat 
faaliyetleri çok dikkat çekmeye 
başladı, yoğun ilgi olduğu 
görülüyor. Vatandaşların bu 
noktada ne tür talepleri var? 
Bizde şu anda ikili bir çalışma var. 
İskelelerimizdeki etkinlikleri 
Kültür AŞ düzenliyor. Biz uzun 
zamandır vapurda canlı müzik 
yapıyoruz. Kuzguncuk 
İskelemizde, İKSV ile KADAR 
tiyatro oyununu sahneliyoruz. 
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İMAMOĞLU AVRUPA’DAN KREDİ BULDU 

3	METRO	PROJESİ	
YENİDEN BAŞLADI

IBB BAŞKANI EKREM IMAMOĞLU, 2 AYDA PARIS, KOPENHAG, STRASBURG, 
BERLIN VE LONDRA’YA YAPTIĞI ZIYARETLERDE, SIYASILER VE DÜNYA'NIN EN ÖNEMLI 

FINANS ÇEVRELERIYLE ÖNEMLI BULUŞMALAR GERÇEKLEŞTIRDI. IMAMOĞLU, BU GÖRÜŞMELERIN 
ARDINDAN TOPLAM 371 MILYON AVRO (2 MILYAR 371 MILYON LIRA) KREDI SAĞLAYARAK, 

“ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE”, “ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE-SULTANBEYLİ”, “KAYNARCA-
PENDİK-TUZLA” METRO HATLARI INŞAATLARINI YENIDEN BAŞLATMANIN YOLUNU AÇTI.

İSMAİL	HAKKI	ŞİMŞEK ONUR	GÜNAL



İ
stanbul Büyükşehir Belediye 
(İBB) Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, seçildikten sonra 
dört yurt dışı gezisi düzenledi. 

Yurt içi ve yurt dışında geniş 
yankı bulan bu gezilerde 
İmamoğlu, başbakan, bakan ve 
belediye başkanlarının yanı sıra, 
dünyanın en büyükleri arasında 
yer alan finans ve yatırım 
kuruluşlarının yöneticileriyle de 
bir araya geldi. İmamoğlu’nun bu 
görüşmeleri, önceki yönetimin 
finans sıkıntısından dolayı 
durdurduğu 8 metro hattından 
3’üne kredi bulunmasını sağladı. 
İmamoğlu’nun bulduğu kredilerle; 
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe 
Metro Hattı, Çekmeköy-
Sancaktepe-Sultanbeyli Metro 
Hattı ve Kaynarca-Pendik-Tuzla 
Metro Hattı’nda TBM 
makinelerinin dişlileri yeniden 
dönmeye başladı.

 HIDALGO: “SEÇİLMENİZ, ÇOK 
GÜZEL BİR UMUT İŞARETİ”
İmamoğlu, yurt dışı gezilerinden 
ilkini, Ekim ayı başında Paris’e 
yaptı. Mevkidaşı Paris Belediye 
Başkanı Anne Hidalgo’nun, “23 
Haziran’da tekrar seçilmeniz çok 
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güzel bir umut işareti. Size çok 
ümitlerle bakıyoruz. İstanbul ve 
Türkiye ile çok yakın bir bağı 
yeniden kurabilmeyi ümit 
ediyoruz” anlamlı sözleriyle 
karşılanan İmamoğlu, İstanbul’un 
5 yıllık sürecinin yol haritasını, 
Fransa İş Konfederasyonu’nun 
(MEDEF International) 
düzenlediği toplantıda, 30 büyük 
şirketin üst düzey yöneticisine 
anlattı. Bu toplantıya Fransa’nın 
büyük finans ve yatırımcı 
kuruluşları da katıldı. 

  KHAN: “BU, DÜNYADAKİ TÜM 
DEMOKRATLARIN 
BAŞARISIDIR”
Londra ziyaretindeki tablo da 
farklı olmadı. Londra Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın, 
“Bir kere kazanmak yetmedi, iki 
kez kazandınız. Sizin seçilmeniz, 
tüm dünyaya örnek oldu. Sizin 
başarınız, bizim başarımızdır. Tüm 
dünyaya umut verdiniz. Bu, sadece 
İstanbul’daki, Türkiye’deki değil, 
dünyadaki tüm demokratların 
başarısıdır” sözleriyle karşılanan 
İmamoğlu, 22 farklı finans 
kuruluşunun temsilcileriyle bir 
araya geldi. 

KHAN: “SİZİN SEÇİLMENİZ, 
TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLDU. 
BU, SADECE İSTANBUL’DAKİ, 

TÜRKİYE’DEKİ DEĞİL, DÜNYADAKİ 
TÜM DEMOKRATLARIN 

BAŞARISIDIR.” 



BlackStone, Standard Life Aberdeen, 
Bridgepoint Capital.
Group Yatırım Uzmanları: 
Macquarie Infrastructure, 
Brookfield Asset Management, 
M&G Investments, IFM Investors, 
Carlyle Group, Global Infrastructure 
Partners.

 ALMAN FİNANS 
KURULUŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ
İmamoğlu, yoğun Almanya 
programının önemli bir bölümünü 
de finans kuruluşlarının temsilcileri 
ile görüşmelere ayırdı. İki yıl aradan 
sonra tekrar inşaat çalışmaları 
başlayan Sultanbeyli-Çekmeköy 
Metrosu'nun finansmanı için De-
utsche Bank’tan alınan kredinin 
sonuca erdirilmesinde, 
İmamoğlu’nun Almanya’daki bu 
temasları etkili oldu.

 1 MİLYON YOLCU TAŞINACAK
İşte İmamoğlu’nun yaptığı bu 
görüşme ve temaslar, duran metro 
hatlarından üçünde yeniden “iş 
başı” denmesini sağladı.
İhalesinin ardından, yaklaşık iki yıl 
süreyle, hiç kazma vurulmamış 
olan Kaynarca-Tuzla-Pendik 
Metro Hattı için Fransa Kalkınma 
Ajansı (AFD) ile kredi sözleşmesi 
imzalandı. Sağlanan 86 milyon 
avroluk krediyle tamamlanacak 
olan hat, 2022 yılının son 
çeyreğinde hizmete girecek ve 
günde 470 bin yolcu taşıyacak. 
Son iki yıllık dönemde yapımı göz 
ardı edilen bir diğer hat ise 
Çekmeköy-Sancaktepe-
Sultanbeyli Metro inşaatıydı. 
Günde 320 bin İstanbulluya 
hizmet verecek bu hattın da 2022 
yılının son çeyreğine 
yetiştirilmesi amaçlanıyor. Bu 
hattı bitirecek olan 110 milyon 
avroluk kredi de Alman Deutsche 
Bank’tan alındı.
Üçüncü hat ise, en büyük kredinin 
bulunduğu Ümraniye-Ataşehir-
Göztepe Metro Hattı'ydı. Bir 
yıldır inşaatı durmuş olan hat, 
European Bank Reconstruction 
and Devolopment (EBRD) ve 
Karadeniz Ticaret Bankası’ndan 
sağlanan 175 milyon avroluk 
kredi ile tamamlanacak. Hat 
tamamlandığında, 350 bin 
İstanbullu hizmet alacak.
Burada önemli bir nokta daha var. 
İmamoğlu’nun da açıkladığı gibi, 
kredilerin vadeleri, daha önce 
görüşülenden uzun süreli ve faiz 
oranları daha düşük. Bir başka 
anlatımla, sözleşmeler artı 
değerler üretilerek imzalandı. 

 LONDRA’DA DÜNYA DEVİ 
FİNANS ŞİRKETLERİYLE 
TEMASLAR
İmamoğlu, finans ve yatırımın 
dünyadaki merkezi olarak bilinen 
Londra’da, bir masa etrafında 
veya yüz yüze görüşmeler yaptığı 
dev yatırım ve finans 
kuruluşlarının yönetici ve 
temsilcilerine, İstanbul için proje 
ve hedeflerini anlattı. Yatırım 
yapmak isteyenler için 
İstanbul’un büyük fırsatlar ba-
rındırdığına dikkat çeken 
İmamoğlu’nun bir araya geldiği bu 
kuruluşlar arasında şunlar dikkat 
çekti:  
Yatırım Bankaları: Goldman Sachs, 
JP Morgan, Morgan Stanley, Citi 
Group, Credit Suisse, HSBC, 
Barclays.
Fonlar: KKR, 3i, BlackRock, 
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DEUTSCHE BANK’TAN ALINAN 
KREDİYLE YAPIMINA YENİDEN 

BAŞLANAN SULTANBEYLİ‐
ÇEKMEKÖY METROSU 320 BİN 

İSTANBULLUYA HİZMET 
VERECEK.



www.ibb.istanbul                          / 15

ardından, 24 Kasım’da, İBB’nin 
finansal durumu, devam eden 
yatırımlar ve ihtiyaç duyulan 
krediler konusunda geniş 
değerlendirmeler yaptığı bir basın 
toplantısı düzenledi. 
Yerli ve yabancı medyanın yoğun 
katılım sağladığı bu basın 
toplantısında, finansman sıkıntısı 
nedeniyle, geçmiş yönetim 
tarafından 2 yıldır durdurulan tüm 
projeler için yaklaşık 20 milyar 
TL’nin üzerinde kaynak ihtiyacı 
bulunduğunu söyleyen İmamoğlu,  
bu rakamın 11-12 milyarının, 

duran metro inşaatları ile ilgili 
olduğuna dikkat çekti. İmamoğlu, 
inşaatı duran metro hatlarına atıfla 
şu değerlendirmeyi de yaptı: 
“Bu durağan dönem, şehrimiz 
adına farklı tehditleri de ortaya 
koyuyor. Çünkü yer altında 
yapılan imalatların aynı zamanda 
fiziki olarak şehri tehdit ettiğini 
de bilmek gerekir. Türkiye’deki 
mevcut ekonomik kriz sebebiyle, 
ülkede kaynak bulma 
konusundaki zorluklardan ötürü 
yeniden başlamanın zor olduğu 
düşünülüyordu.”

  YENİ FİNANSMAN  
MODELLERİ ÜZERİNDE 
ÇALIŞILIYOR
İBB’nin kaynak bulma çabaları 
sadece bu hatlarla sınırlı değil. 
Göreve geldiğinde, 8 adet 
durdurulmuş ve inşaatı başlangıç 
aşamasında olan raylı sistem projesi 
ile karşılaşan İBB Başkanı 
İmamoğlu, diğer hatların da hızla 
inşa sürecine girmesi için arayışta. 
Çalışma arkadaşlarına yeni 
finansman modelleri üzerinde 
yoğunlaşma talimatı veren 
İmamoğlu, duran diğer raylı sistem 
projelerinin de en kısa zamanda 
kente hizmet verebilmesinin 
çalışmalarını yapıyor. 

 DURAĞAN DÖNEM, 
İSTANBUL İÇİN TEHLİKELİ
İmamoğlu, yurt dışı gezilerinin 
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DURAN METRO İNŞAATLARI 
FİZİKİ OLARAK İSTANBUL 

İÇİN TEHDİT 
OLUŞTURUYORDU. 

YURTDIŞINDAN SAĞLANAN 
KREDİLERLE İNŞAATLARIN 

YAPIMINA YENİDEN 
BAŞLANDI.
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GENÇ ÜNİVERSİTELİ 
EĞİTİM	YARDIMIYLA 

NEFES ALDI
IBB BAŞKANI IMAMOĞLU’NUN SEÇIM ÖNCESI VAAT ETTIĞI EĞITIM YARDIMI, 

‘GENÇ ÜNİVERSİTELİ PROJESİ’ KAPSAMINDA YAŞAMA GEÇIRILDI. YAPILAN TOPLAM 108 BIN 
528 BAŞVURUDAN 30 BINI EĞITIM YARDIMI ALMAYA HAK KAZANDI. YILLIK 3.200 TL OLARAK 
BELİRLENEN ÖDEMELERİN İLK TAKSİTLERİ ARALIK AYINDA ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRILDI. IBB 
YETKILILERI, 2020-2021 EĞITIM ÖĞRETIM YILI IÇIN DAHA FAZLA ÖĞRENCIYE, DAHA YÜKSEK 

MIKTARDA YARDIM YAPMAK IÇIN ÖN HAZIRLIKLARA BAŞLADI.

 PROJE TÜM İLETİŞİM 
MECRALARINDA DUYURULDU
Proje, Başkan İmamoğlu’nun sosyal 
medya başta olmak üzere tüm 
iletişim mecralarında kullanılan bir 
video çağrısı ile başladı. İmamoğlu, 
eğitim yardımına her gencin 
başvuru yapması amacıyla 

hazırlattığı bu videoda gençlere şu 
çağrı ile seslendi: “Üniversite 
öğrencisi genç yol arkadaşlarım, size 
bir söz vermiştim. İstanbul’da 
eğitim hayatınızı kolaylaştırmak 
adına hem maddi hem manevi her 
alanda yanınızda olacağız demiştim. 
30 bin İstanbullu üniversiteli 

İ
stanbul Büyükşehir Belediye 
(İBB) Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun bir vaadi daha 
gerçek oldu. İmamoğlu’nun 

İstanbul’daki öğrencilerin yaşamını 
kolaylaştırma sözü doğrultusunda 
"Genç Üniversiteli Projesi" yaşama 
geçirildi.

GÖKÇE	KAÇMAZ MEHMET	ÇAĞÇAĞ



1.000 TL, Mayıs'ta da 1.000 TL 
olarak ödenecek. İBB, 2020-2021 
sezonu için daha çok öğrenciye, 
daha yüksek miktarda eğitim 
yardımı yapabilmek için hazırlıklara 
da şimdiden başladı. 

 ADİL VE TİTİZ BİR 
DEĞERLENDİRME YAPILDI
Genç Üniversiteli Projesi hakkında 
İstanbul Bülteni’ne açıklamalarda 
bulunan İBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, 
başvuruların titizlikle 
değerlendirildiğini ve hak 
sahiplerinin belirlenmesinde 
adaletin gözetildiğini ifade etti. İlk 
30 bin kişinin en çok yardıma 
gereksinim duyanlardan başlanarak 
sıralandığını anımsatan Arslan, 
“İhtiyaç sahibi olma sadece gelir 
üzerinden hesaplandığında; 
engellilik, ailevi durum, ailedeki kişi 
sayısı, ailedeki öğrenci sayısı gibi 
kriterlerin yaratacağı duyarlılık es 
geçilmiş oluyor. Bu nedenle 
ebeveynlerin vefat ve boşanma 
durumu, öğrencinin engellilik 
durumu, ailedeki kişi ve öğrenci 
sayısı ve ailenin gelirini kapsayan 
bir puantaj çalışıldı. Bu puantaja 
göre başvuranların arasında, 
kimsenin müdahale edemeyeceği bir 
dezavantajlılık listesi oluşturuldu” 
dedi. 

 ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINI 
ÖNEMSİYORUZ
Genç Üniversiteli Projesi'nin tek 
amacı eğitim yardımı vermek 
değil. İBB, bu proje ile maddi 
gereksinim içindeki öğrencileri bir 

yandan desteklerken diğer yandan 
da okul başarısı için özendirmeyi 
amaçladı. İBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Dr. Arslan, 
“Öğrencilerimizin başarı durumu 
bizim için çok değerli. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
öğrencilere verdiğimiz eğitim 
desteği, hem ailenin ekonomik 
durumuna katkı sunmak hem de 
öğrencilerimizi ödüllendirmek 
üzerine tasarlandı” diyerek 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bu nedenle, başvuru koşulları 
içinde yer alan, devlet 
üniversitesinde okuyor olma ve 
vakıf üniversitelerinde yüzde 100 
burs alma kriterleri, hem maddi 
imkânlara ilişkin bir kriter hem de 
başarı durumunda ilişkin bir kriter 
olarak okunabilir.” 

 YARDIMIN KAYNAĞI, İSRAFA 
ATILAN İMAMOĞLU NEŞTERİ
İstanbul genelindeki 30 bin 
öğrenciyi sevindiren eğitim 
yardımlarının kaynağı ise, İBB’nin 
yeni dönemde yaptığı tasarruflar. 
Filodaki gereksiz araçların 
gönderilmesi, kente faydası 
olmayacak bazı ihalelerin iptali, yeni 
verilen ihalelerin titizlikle 
değerlendirilmesi, vakıf ve 
cemaatlere yapılan ödemelerin 
durdurulması, Bayrampaşa 
Otogarı’nın devralınması gibi 
hamleler, İBB bütçesinin üzerinden 
önemli bir yükü aldı. Kısacası, israfa 
atılan Ekrem İmamoğlu neşteri, 
İBB’nin hareket alanını genişletti. 
Projenin finansmanında, yapılan 
tasarrufların da yeri olduğunu 

gencimize eğitim yardımına 
başlıyoruz. İstanbul’u öğrenciler 
adına daha yaşanılabilir bir kent 
yapmak için çabalıyoruz. Eğitim 
yardımı hem size hem ailelerinize 
hayırlı olsun.”   

 YAKLAŞIK 110 BİN BAŞVURU 
YAPILDI
İmamoğlu’nun çağrısının ardından 
"İBB Genç Üniversiteli" sitesine 
başvurular sağanak gibi yağdı. 
Projeye, 18-24 Kasım tarihleri 
arasında toplam 108 bin 528 
başvuru yapıldı. Bunların 55 bin 
968’i kadın öğrencilerden, 52 bin 
560’ı da erkek öğrencilerden geldi. 
Proje kapsamında 2019-2020 eğitim 
öğretim yılı için 30 bin üniversite 
öğrencisine, yıllık 3.200 TL yardım 
edilmeye başlandı.
Eğitim yardımı alan öğrencilerin 27 
Kasım’da adlarının açıklanmasının 
ardından Aralık ayı itibarıyla hak 
sahiplerine ilk taksitler ödenmeye 
başlandı. Diğer taksitler ise Şubat'ta 
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 ÖĞRENCİLERİN BARINMA 
SORUNU DA İBB GÜNDEMİNDE
Eğitim yardımıyla ve İstanbul’daki 
toplu ulaşım kartını Türkiye’nin en 
ucuzu yaparak öğrencileri 
destekleyen İBB, yasal sorumluluğu 
olmadığı halde öğrencilerin barınma 
sorununu da gündemine aldı. İBB 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. 
Şengül Altan Arslan, belediye olarak 
hedefleri arasında, zorluk çeken 
öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını 
karşılamak yer aldığına da değindi. 
Gereksinim olduğu durumlarda 
barınma hizmetinin verilmesinin 
belediye yasasında yer alan temel 
sorumluluklar arasında 
bulunduğuna dikkat çeken Dr. 
Arslan, şu bilgileri verdi: 
 “Temelde gençlerimizin çağdaş 
dünya vatandaşları olarak 
yetişmesine katkıda bulunmaktan 
başka gayesi olamayan bu 
alternatifleri bir an önce hayata 
geçirmek için ön çalışmalarımız 
hızla devam ediyor. Gençlerimizi 
her anlamda ulusal ve uluslararası 
hayata uygun, okul sonrası 
gerçekleri ve ihtiyaçları konusunda 
donatacak kişisel gelişim 

programları gibi daha birçok 
projemiz var. Bunları da barınma 
hizmetleri ile birlikte, ‘Sosyal 
Hizmet Kompleksi’ denilebilecek 
ortak bir çatı altında 
kurguluyoruz.” 

 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ 
İÇİN ULAŞIMIN EN UCUZ 
OLDUĞU KENT DE İSTANBUL
Eğitim yardımıyla İstanbul’da 
üniversite öğrencileri nefes aldı. 
Ancak yeni dönemde İBB’nin 
üniversite öğrencilerine yönelik ilk 
icraatı bu değil. Daha önce de Ekrem 
İmamoğlu, üniversite öğrencilerinin 
de kullandığı indirimli 
İstanbulkart’ın 85 TL’den 40 TL’ye 
düşürülmesini sağladı. Böylece 
toplu ulaşımda Türkiye’nin en ucuz 
öğrenci kartı İstanbul’da kullanılır 
oldu. Yüzde 53 oranında yapılan bu 
indirim, ülkemizin en pahalı 
kentinde okuyan öğrencilerin 
yüzlerini güldürdü. 
Daha sonra İBB Meclisi'nde oy 
birliği ile alınan karar doğrultusunda 
öğrenci kartından, liseden mezun 
olup üniversite sınavına girmiş 
ancak herhangi bir bölüme 
yerleşememiş öğrencilerin de bir yıl 
boyunca yararlanması sağlandı.

doğrulayan İBB Genel Sekreter 
Yardımcı Dr. Arslan, “Hem Halk 
Süt, hem de Genç Üniversiteli 
projeleri için yaratılan 
finansmanlarda, yapılan 
tasarrufların ciddi bir etkisi oldu. 
Tasarruflar sayesinde projeleri 
mümkün kılabildik” dedi. 

 PROJENİN DAYANAĞI 
BELEDİYE YASASI
"Genç Üniversiteli Projesi" 
kapsamında verilen eğitim 
yardımları 5393 Sayılı Belediye 
Yasası’nın 14/e maddesine 
dayandırıldı. İBB kurmayları, bu 
maddede yer alan gençlere “gerekli 
destek” tabirinden yola çıkarak 
projenin hukuksal zeminini 
oluşturdu. Emsal uygulamaların da 
incelenmesi sonucu proje devreye 
alındı. Uygulama, nesnel ölçütlerle 
birlikte bir ödüllendirme amacı 
güdüyor ve Belediye Yasası’na 
uygun olarak yürütülüyor. Yasal 
dayanakları olan bu proje ile 
ailelerin maddi olanaklarını 
güçlendirmek ve öğrencileri 
ödüllendirmek isteyen diğer yerel 
yönetimlerin de önü açılmış oluyor. 
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İBB’NIN YENİ DÖNEMDE 
KAYNAKLARIN VERİMLİ 

KULLANIMINA ÖNEM 
VERİLDİ VE İSRAFA SAVAŞ 

AÇILDI. EĞİTİM 
YARDIMLARINA KAYNAK 

YARATILMASINDA DA 
İSRAFA YÖNELİK BU 

ANLAYIŞ TEMEL 
OLUŞTURDU. 

/SOSYAL BELEDİYECİLİK
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/BİLMEKTE YARAR VAR
İSMEK BUTİK PASTACILIK ÖĞRETMENİ ÖZNUR	TOPÇU

yaratan serotonin hormonunun 
artırılmasına yardımcı olur. 
Çikolata ayrıca stres 
hormonlarının düşmesine 
yardımcı olan potasyum içerir. 
Bilişsel performansı etkileyen 
doğal bir uyarıcıdır; kahvede olan 
kafeinden daha hafif olan 
teobromin içerir. Bağışıklık ve 
üreme sistemi üzerinde etkili olan 
demir ve çinko seviyeleri de 
yüksektir.
Endorfin, ağrı ve strese karşı 
savaşan bir hormondur, mutluluk 
hormonu olarak da bilinir. 
Anksiyete ve depresyonun 
hafifletilmesine yardımcı olur. 
Kuvvetli bir antrenman veya yarış 
sırasında tüm yorgunluğa karşın 
sporcuların son kez atağa geçmesi 
endorfin sayesinde mümkün olur. 
Morfine benzer şekilde, ağrı 
algımızı azaltarak, vücudumuzda 

analjezik ve yatıştırıcı görevi görür. 
Düzenli egzersiz yapmak, gülmek, 
kahkaha atmak endorfin salınımını 
tetikler. Endorfin sağlamanın bir 
diğer yolu da bazı yiyecek türlerini 
tüketmektir. Araştırmalar, 
çikolata, şekerleme ve tatlıların 
beyne hızlı bir biçimde endorfin 
salgılatabildiğini göstermektedir. 
Serotonin, insanların kendilerini 
değerli hissettiği zaman artan 
hormondur. Yalnızlık duygusu ve 
depresyon serotonin olmadığı 
zaman ortaya çıkar. 
Antidepresanların çoğu serotonin 
üretimini artırma prensibine 
dayanır. Serotonin salınımını 
sağlayan diğer bir faktör de şekerli 
yiyeceklerdir; bu yiyeceklerin 
başında çikolata gelmektedir. 
Kakaonun içerdiği biyoaktif besin 
bileşenleri ve magnezyum, 
serotonin salgılatır. 

K
akao tanesi çikolatanın 
üretimindeki temel katkı 
maddesidir. Temizleme 
ve kavurma işlemlerinden 

sonra kabuğu çıkarılmış kakao 
tanelerinin ince bir şekilde 
öğütülmesi sonucu elde edilen 
ürün, çikolata likörü veya çikolata 
kütlesi olarak adlandırılır. Siyah, 
sütlü, beyaz, dolgulu çikolata ve 
pralin olmak üzere beş grupta 
sınıflandırılmaktadır. Yapımında 
fındık füresi, fıstık, badem, ceviz, 
kuru üzüm gibi ek katkı maddeleri 
de kullanılmaktadır. 
Çikolata, yüksek şeker ve kakao 
yağı içeriğinden dolayı yüksek 
kalorili bir gıdadır. Bu nedenle 
kalorisi azaltılmış çikolatalar 
tüketiciler tarafından büyük ilgi 
görmektedir. Kalorisi azaltılmış 
çikolata üretiminde, sükroz daha 
az kalorisi olan bazı şeker alkolleri 
ile ikame edilebilmektedir.
Çikolatanın mutluluk verici olduğu 
kanıtlanmış bir gerçektir. 
Çikolata, insan  psikolojisi 
üzerinde olumlu etki yapan 
endorfin hormonu ile 
antidepresan etkisi 

ÇIKOLATA, HER YAŞTAN TÜKETICI TARAFINDAN ZEVKLE TÜKETILEN POPÜLER GIDA 
ÜRÜNLERINDEN BIRIDIR. ÜRETİMİNDE KATKI MADDESİ OLARAK SÜKROZ, KAKAO YAĞI, 
KAKAO TOZU, SÜT TOZU VE LESİTİN KULLANILMAKTADIR. IÇERDIĞI FLAVONOIDLER VE 

ESER MIKTARDAKI MINERALLER SAYESINDE KALP SAĞLIĞINA YARARLI OLDUĞU GÖZLENMIŞTIR.

MUTLULUK	KAYNAĞI
ÇİKOLATA



Osmanlı tarafından hayal edilerek 
ABD’li mimarlara projesi çizdirilen 
Marmaray, Haydarpaşa ve 
Sirkeci’yi pas geçerek iki kıtayı 
yerin altından raylarla birleştirince, 
garlar tarihî misyonunu kaybetti. 
Son dönem Osmanlı devlet 
mimarisinin en güzel örneklerini 
barındıran estetik harikası yapılar, 
birkaç yıl atıl kaldı. Sonrasında 
restorasyon çalışmaları yapıldı. 
2010 yılında çıkan yangın nedeniyle 
çatısı çöken Haydarpaşa Garı’nda, 
restorasyon hâlen tamamlanmaya 
çalışılıyor.

 GARLAR KAMUNUN KÜLTÜR 
VARLIKLARI
TCDD’nin tarihî Haydarpaşa ve 
Sirkeci garlarına ait yaklaşık 29 bin 
metrekarelik atıl hâlde bulunan 
depo alanlarını “ticari faaliyette 
kullanılmamak üzere” kiraya 
vereceğini açıklaması, yeni bir 

süreci beraberinde getirdi. Kamu 
gayrimenkullerinin nasıl 
kullanılacağına dair kararın 
verileceği ihalenin sonu başından 
belli gibiydi. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, “diğer şirketler için 
caydırıcı olacağı” ve “rekabeti 
zedeleyeceği” gerekçesiyle İBB’nin 
ihaleye katılmamasını istedi. İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 
İstanbul’un kültür varlıklarının 
kullandırılması için belediyenin en 
doğru adres olacağını söyledi. 
İhalede İBB konsorsiyumu 
pazarlığa davet edilmeyi 
beklerken, garlar 350 bin liralık 
kira bedeliyle diğer firmaya verildi.

 İHALE KANUNU’NA AYKIRI 
İHALE!...
İBB Hukuk Müşavirliği, ihalenin 
İBB’ye verilmesine ilişkin 
isteklerinin reddi nedeniyle dava 
açtı. İBB davet edilmeden ihalenin 

K
ıtaların buluşma 
noktasına, İstanbul’un 
giriş kapısı olarak inşa 
edilen görkemli 

Haydarpaşa ve Sirkeci garları, 
yıllarca Anadolu ruhunu İstanbul 
ve Avrupa’yla buluşturdu. 
Kavuşulamayan, güney 
rüzgârlarında kokusu hissedilen 
beldeleri ulaşılabilir kıldı. 
Açılışından tam 111 yıl önce 
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IBB, ISTANBUL’A GÖÇÜ 
YANSITAN HATIRALARIYLA 
BIR TÜRKIYE HIKÂYESI OLAN 
HAYDARPAŞA VE SIRKECI 
GARLARINI YENİDEN BİR 
BULUŞMA NOKTASINA 
DÖNÜŞTÜRMEK, KÜLTÜR 
VE SANATIN MERKEZİ 
HÂLİNE GETİRMEK İSTİYOR.

GARLARI	YENİDEN	BULUŞMA		NOKTASI	YAPMAK	İSTİYORUZ

OSMAN	KARABACAK ERKAN	DEMİR

/GÜNDEM



tutulduğu Haydarpaşa ve Sirkeci 
garlarının, ancak şehrin tüm 
paydaşları tarafından eşit 
kullanılarak yaşatılabileceğine 
dikkat çekti. Eşit kullanımın 
kamunun halka dönük yüzü olarak 
görülen belediye eliyle 
olabileceğini belirten İBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül 
Altan Arslan, “Garların asıl sahibi, 
hatıralarıyla buraları anlamlı kılan 
İstanbullular ve ülkemizin 
insanlarıdır. Garlar Anadolu 
insanının İstanbul’a göçünü 
yansıtan bir Türkiye hikâyesidir. 
Bugün hâlen İstanbul’a gelen 

neticelendirilmesinin Devlet İhale 
Kanunu’na aykırı olduğuna dikkat 
çeken İBB Hukuk Müşaviri Eren 
Sönmez, kanundaki “rekabet” ve 
“açıklık” ilkelerine uyulmadığını 
söyledi. Sönmez, idarenin ihale 
öncesinde yaptığı açıklama ve 
sonrasındaki tutumuyla ilgili de 
“Bir hukuk devletinde olmaması 
gereken talihsiz bir durum” dedi. 
Sönmez, Yargıtay’ın bir iş 
mahkemesi kararında "müteselsil" 
sorumluluğun "birlikte" 
sorumluluk olarak anlaşılmasına 
dair net hükmünün bulunduğunu 
da vurguladı. 

 GARLARIN SAHİBİ 
İSTANBULLULAR
Uzmanlar, İstanbul’un ve 
ülkemizin en güzel kamu kültür 
varlıkları arasında yer alan, 
milyonlarca vatandaşın ayrılmaya, 
kavuşmaya dair hatıralarının 
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İBB HUKUK MÜŞAVİRİ EREN SÖNMEZ, 
İDARENİN İHALE ÖNCESİNDE 

YAPTIĞI AÇIKLAMA VE 
SONRASINDAKİ TUTUMUYLA İLGİLİ 

“BİR HUKUK DEVLETİNDE 
OLMAMASI GEREKEN TALİHSIZ        

BİR DURUM” DEDİ.

/GÜNDEM



İstanbullulara ücretsiz olarak 
sunduğunu hatırlattı. “İBB olarak 
kamu çalışmalarını halka en iyi 
hizmeti sunabilme anlayışıyla 
yürütüyoruz” diyen Arslan, 
sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu iki güzide eser, hak ettiği güzel 
günlere yeniden kavuşmayı 
beklemektedir. Biz Haydarpaşa ve 
Sirkeci’nin dünyadaki benzer 
eserlerle en azından aynı itibarı 
görmesini istiyoruz. Neden 
Haydarpaşa ve Sirkeci, bir New 
York Garı veya Avrupa’daki özenle 
yaşatılan diğer tarihî garlar gibi 
insanların bir araya geldiği 
merkezler olmasın? Neden eskisi 
gibi şehir ve ülke dışından gelen 
ziyaretçilerimizin ilk görmesi 
gereken adresler arasında 
bulunmasın? Paris’te, Moskova’da, 
Viyana’da, New York’ta yapılan 
güzel kültür sanat faaliyetleri neden 
bizim ülkemizde, şehrimizde 
yapılmasın? Coğrafi ve stratejik 
konumuyla kıtalar ve kültürler 
arasında bir köprü olan İstanbul, bu 
görevleri hem halkı hem dünya için 
yerine getirmek zorunda. Elimizdeki 
potansiyeli en iyi şekilde kullanarak 
İstanbulluları mutlu, turistleri 
memnun edebiliriz.”

insanlarımızın ve turistlerin en 
çok ziyaret ettikleri, vapurdan 
hayranlıkla bakarak fotoğraflarını 
çektikleri mekânlardır. Tarihî, 
kültürel, sanatsal ve turizme 
dönük değerler açısından garlara 
İBB olarak ayrı bir önem 
atfediyoruz” diye konuştu.

 “KÜLTÜR SANAT VE 
HATIRALARI BİRLİKTE 
YAŞATACAĞIZ” 
Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının 
kullanım hakkının İBB’ye verilmesi 
hâlinde bu mekânları geçmişteki 
hareketli günlerine geri 
döndüreceklerini ifade eden Dr.
Şengül Altan Arslan, kamu 
kurumları ve sivil toplum 
örgütleriyle iş birliği yaparak, bu iki 
tarihî mekânı 16 milyon 
İstanbullunun ve 82 milyon Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşının yaşam 
merkezi hâline getireceklerini 
kaydetti. Bunu yaparken bütüncül 
düşünerek her iki yapıyı tarihî ve 
ekolojik çevresiyle ele alacaklarını 
dile getiren Arslan, garların 
etrafında yeşil alan oluşturulması 
için çalışma yapacaklarını belirtti. 
Haydarpaşa ve Sirkeci’yi yeniden 
İstanbulluların ve ziyaretçilerin 
buluşma noktası yapmak 
istediklerinin altını çizen Arslan, 
şöyle konuştu:
“Yıllardır insana hasret kalan bu 
mekânları insan ve müzik sesiyle, 
tiyatroyla, kütüphaneyle, sergiyle, 
konserle, mekânın ruhuna uygun 
film gösterimleriyle yaşatacağız. 
Yeniden halkımızın buluşma noktası 
yapacağız. Kafe, restoran ve 
fuayelerinde, İstanbul tüm tarihiyle 
ve günümüz gerçekçiliğiyle iç içe 
yaşayacak.”

 HAYDARPAŞA VE SİRKECİ 
HAK ETTİĞİ İTİBARI GÖRMELİ
Planlanan kültür sanat 
faaliyetlerini kâr amacı gütmeden 
hizmet anlayışıyla 
yürüteceklerinin altını çizen 
Arslan, İBB’nin şu anda da birçok 
kültür sanat faaliyetini 
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İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI DR. ARSLAN: “NEDEN HAYDARPAŞA VE SİRKECİ, 
BİR NEW YORK GARI VEYA AVRUPA’DAKİ ÖZENLE YAŞATILAN DİĞER TARİHÎ 

GARLAR GİBİ İNSANLARIN BİR ARAYA GELDİĞİ MERKEZLER OLMASIN?”

“16 MILYONUN HAKKINI ÖYLE 
BIR ARAYACAĞIM KI!..” 

Ekrem İmamoğlu, İBB’nin pazarlık 
aşamasına davet edilmemesi 
nedeniyle hukuki yollara 
başvuracaklarını söyledi. 
Şartnameye göre ayrı ayrı 
deneyim belgesi olmadığının altını 
çizen İmamoğlu, “Daha dün 
İBB’de 3 bin lira maaşı olan ve 10 
bin TL sermayeli bir şirketin 
deneyimine güvenenler, bizim 
koca Kültür AŞ’nin deneyimini 
hafife alıp bahane üretiyorlar. Eski 
Türkçe kelimelerin yerine yeni 
Türkçe kelimelerin kullanılmasını 
sebep göstermek komedidir. 
Bahaneye, motivasyona bakar 
mısınız? Yukarıya doğru kime 
kadar gidiyorsa, 16 milyon insanın 
hakkını öyle bir şekilde 
arayacağım ki siz de bunu 
göreceksiniz” dedi.
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ŞEB-İ ARUS  "AŞK İLE "

ÇETİN IŞIKÖZLÜ 50. SANAT YILI

Çetin Işıközlü İdil Biret Cihat Aşkın

CRR Senfoni 
Orkestrası

Çetin Işıközlü şef 
İdil Biret piyano

Cihat Aşkın keman

CAMERISTI DELLA SCALA Hakan Şensoy şef

Hakan Şensoy Peter Jablonski
Veriko Tchumburidze

Adrian Brendel

Veriko Tchumburidze keman 
Adrian Brendel viyolonsel

Peter Jablonski piyano

Murat Cem Orhan şef
Selim Ayka fagot

CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK
TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

Mehmet Güntekin şef 

Solistler: Münip Utandı   Murat Salim Tokaç tanbur

Konuk Sanatçılar: Mehmet Öztorun   
Ferruh Yarkın   M. Taha Aras

BERLİN FİLARMONİ PİYANOLU
DÖRTLÜSÜ

Luis Esnaola keman
Ma�hew Hunter viyola
Knut Weber viyolonsel

Markus Groh piyano

imPERFECT DANCERS COMPANY

PAGAGNINI
Thomas Potiron keman

Fernando Clemente keman

Isaac M. Pulet keman

Gueorgui Fournadjiev viyolonsel

“Lady Macbeth”

"AŞKIN MÜZİĞİ "
Didem ve Sinem Balık & 

İBB Kent Orkestrası

Hakan Cumhur şef

CRR Türk Müziği Topluluğu

Hakan Talu şef

Şiirler: Hümay Güldağ   Bora Seçkin

MÜZİK, ŞİİR, SEMA

CLARA DİKİZ AYNASINDA

Lisa Fornhammar soprano

Cenk Erbiner  viyola

Mediha Khan piyano

 - Fuaye Konseri - 

Yılmaz Bişer viyolonsel
Sevil Ulucan keman

Raoul Grüneis şef

JANOSKA ENSEMBLE

VICENTE AMIGO

I, CLARA
Lucy Parham piyano
Tilbe Saran anlatıcı 

Lucy ParhamTilbe Saran

"Müzik ile Bir Yaşam" 

Ondrej Janoska keman
Roman Janoska keman
Julius Darvas kontrbas

Frantisek Janoska piyano

Şefin Tavsiyesi 
"Strauss’tan Beatles’a Bir Menü"
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“Kader Kapıyı Çalmıyor”

Cem Mansur şef   Elvin Hoxha Ganiyev keman

Cem Mansur ile söyleşi
 “5. Senfoni: Efsaneler ve Gerçekler”
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ROBERTA GAMBARINI QUARTET
"Yeni Yıl Konseri"

Roberta Gambarini vokal
Jeb Pa�on piyano

John Lee bass gitar
Vince Ector davul

Nail Yavuzoğlu şef   
İpek Dinç vokal

"Yeni Yıla Merhaba"

+90 (0212) 248 08 63 

www.crrkonsersalonu.org

2019 / Cuma

27
ARALIK
Saat : 20.00

ZEHRA YILDIZ GECESİ 

Berk Dalkılıç Levent Bakırcı Can Okan

Özge Kalelioğlu

Tuğba Mankal Dekak
Maria Tomassi

XXII
Tuğba Mankal Dekak soprano

Maria Tomassi soprano
Özge Kalelioğlu mezzo - soprano

Berk Dalkılıç tenor
Levent Bakırcı bariton, 

Can Okan piyano
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İSTANBUL DEVLET SENFONİ
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Soyoung Yoon keman
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ORKESTRASI

ŞEB-İ ARUS  "AŞK İLE "

ÇETİN IŞIKÖZLÜ 50. SANAT YILI

Çetin Işıközlü İdil Biret Cihat Aşkın

CRR Senfoni 
Orkestrası

Çetin Işıközlü şef 
İdil Biret piyano

Cihat Aşkın keman

CAMERISTI DELLA SCALA Hakan Şensoy şef

Hakan Şensoy Peter Jablonski
Veriko Tchumburidze

Adrian Brendel

Veriko Tchumburidze keman 
Adrian Brendel viyolonsel

Peter Jablonski piyano

Murat Cem Orhan şef
Selim Ayka fagot

CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK
TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

Mehmet Güntekin şef 

Solistler: Münip Utandı   Murat Salim Tokaç tanbur

Konuk Sanatçılar: Mehmet Öztorun   
Ferruh Yarkın   M. Taha Aras

BERLİN FİLARMONİ PİYANOLU
DÖRTLÜSÜ

Luis Esnaola keman
Ma�hew Hunter viyola
Knut Weber viyolonsel

Markus Groh piyano

imPERFECT DANCERS COMPANY

PAGAGNINI
Thomas Potiron keman

Fernando Clemente keman

Isaac M. Pulet keman

Gueorgui Fournadjiev viyolonsel

“Lady Macbeth”

"AŞKIN MÜZİĞİ "
Didem ve Sinem Balık & 

İBB Kent Orkestrası

Hakan Cumhur şef

CRR Türk Müziği Topluluğu

Hakan Talu şef

Şiirler: Hümay Güldağ   Bora Seçkin

MÜZİK, ŞİİR, SEMA

CLARA DİKİZ AYNASINDA

Lisa Fornhammar soprano

Cenk Erbiner  viyola

Mediha Khan piyano

 - Fuaye Konseri - 

Yılmaz Bişer viyolonsel
Sevil Ulucan keman

Raoul Grüneis şef

JANOSKA ENSEMBLE

VICENTE AMIGO

I, CLARA
Lucy Parham piyano
Tilbe Saran anlatıcı 

Lucy ParhamTilbe Saran

"Müzik ile Bir Yaşam" 

Ondrej Janoska keman
Roman Janoska keman
Julius Darvas kontrbas

Frantisek Janoska piyano

Şefin Tavsiyesi 
"Strauss’tan Beatles’a Bir Menü"
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CRR SENFONİ ORKESTRASI

“Kader Kapıyı Çalmıyor”

Cem Mansur şef   Elvin Hoxha Ganiyev keman

Cem Mansur ile söyleşi
 “5. Senfoni: Efsaneler ve Gerçekler”

Saat: 20.00

2019 / Cumartesi
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ROBERTA GAMBARINI QUARTET
"Yeni Yıl Konseri"

Roberta Gambarini vokal
Jeb Pa�on piyano

John Lee bass gitar
Vince Ector davul

Nail Yavuzoğlu şef   
İpek Dinç vokal

"Yeni Yıla Merhaba"

+90 (0212) 248 08 63 

www.crrkonsersalonu.org
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ZEHRA YILDIZ GECESİ 

Berk Dalkılıç Levent Bakırcı Can Okan

Özge Kalelioğlu

Tuğba Mankal Dekak
Maria Tomassi

XXII
Tuğba Mankal Dekak soprano

Maria Tomassi soprano
Özge Kalelioğlu mezzo - soprano

Berk Dalkılıç tenor
Levent Bakırcı bariton, 
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ASYA VE AVRUPA ARASINDA 
YEMYEŞIL VE MASMAVI 
KIVRILAN BOĞAZIÇI, 
YÜZYILLARCA ISTANBUL’UN 
VE DÜNYANIN EN GÖZDE 
YAŞAM ALANI OLARAK 
GÖRÜLDÜ. 1985 YILINDAN 
BERI IBB TARAFINDAN 
YÖNETILEN BU NADIDE 
MEKÂN, KAMUOYUNDA 
ÇOK TARTIŞILAN YENI 
BOĞAZIÇI TASLAĞI ILE 
IMARA MI AÇILACAK? 
YOKSA DAHA MI IYI 
KORUNACAK? KONUYU 
BÜTÜN YÖNLERI VE 
TARAFLARIYLA IRDELEYEREK, 
ISTANBULLULARIN DIKKATINE 
SUNUYORUZ.

OSMAN	KARABACAK ERKAN	DEMİR

T
arih boyunca birçok 
medeniyete ev sahipliği 
yapan, uğruna savaşlar 
verilen, şiirler yazılan 30 

kilometrelik Boğaz hattı; 
İstanbul’un simgesi, hatta ta 
kendisi oldu. Asırlarca Boğaziçi’nde 
varlığını sürdüren, filmlere ve 
hayallere konu olan görkemli 
hayatlar, bu tarihî alanda yaşandı. 
1950’lere kadar büyük ölçüde 
bakirliğini koruyan Boğaziçi, hızlı 
kentleşmenin ve kontrolsüz 
sanayileşmenin kurbanı oldu. Bu 
nedenle, İstanbul Boğazı’nın 
barındırdığı doğal ve tarihsel 
güzellikleri korumak, nüfus 
yoğunluğunu sınırlamak, imar 
mevzuatını belirlemek amacıyla 
Kasım 1983’te Boğaziçi Kanunu 
yürürlüğe girdi. Kanunla Beykoz, 
Sarıyer, Üsküdar ve Beşiktaş 
ilçelerinin önemli bir bölümünde 

yeni bina yapmak yasaklandı. 
Ruhsat, onarım ve restorasyon 
konularında ise Boğaziçi İmar 
Müdürlüğü, Boğaziçi İmar Yüksek 
Koordinasyon Kurulu ve Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları 
yetkilendirildi.

 1985’TE BOĞAZİÇİ’NİN 
DENETİMİ İBB’YE DEVREDİLDİ
İçeriği itibarıyla koruma 
beklentilerini tam olarak 
karşılayamayan kanun, Ankara’dan 
İstanbul’u yönetmeyi amaçlayan 
merkeziyetçi yaklaşımı nedeniyle de 
eleştirildi. Boğaz’ı korumak adına 
verimli geçmeyen 2 yılın ardından, 
Ankara’dan İstanbul’un Boğaz 

“BOĞAZİÇİ” NEREYE?



Koordinasyon Kurulu’na yapılan 
atıflar Cumhurbaşkanınca 
belirlenen kurul veya mercie 
yapılmış sayılacaktır” maddesi 
kanuna eklendi. Şubat 2019 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile de “İmar 
Yüksek Koordinasyon Kurulu” 
oluşturuldu.

 İMAMOĞLU, DENETİMLERİ 
SIKILAŞTIRMA TALİMATI 
VERDİ
İBB, sıfır yapılaşma şartından dolayı 
sahil şeridi ve ön görünüm 
bölgesinde yeni yapılara yıllar içinde 
büyük ölçüde izin vermedi. 
Tartışmalı Koruma Kurulu onayları 
veya Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün 
denetim eksikliği nedeniyle bir 
kısım kötü örnekler ortaya çıksa da 
başarılı çalışmalarla bu alanda yeni 
bina yapımının önüne önemli ölçüde 
geçildi. Ekrem İmamoğlu’nun İBB 
Başkanlığına seçilmesinin ardından, 
Boğaziçi’nde kaçak ve ruhsata uygun 
olmayan yapılarla mücadele ivme 
kazandı. Başkan İmamoğlu’nun 
talimatıyla kanuna uygun olmayan 
yapılar yıkıldı, uydu ve zabıta 
denetimleri arttırıldı.

 YENİ TASLAK BOĞAZİÇİ İÇİN 
NEYİ ÖNGÖRÜYOR?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından hazırlanan Boğaziçi 
Kanun Taslağı, son aylarda 
İstanbul ve Türkiye kamuoyunda 
çok tartışıldı. Metinde en çok 
dikkat çeken nokta, İstanbul 
Boğazı’ndaki yetkinin İBB’den 
alınarak, tüm üyelerini 
Cumhurbaşkanının atayacağı 
Boğaziçi Başkanlığı ile Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma ve 
Düzenleme Kurulları’na 
devredilecek olması. İmarda tekrar 
yetkili kılınan Boğaziçi İmar 
Yüksek Koordinasyon Kurulu, 
Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve 
Boğaziçi İmar Müdürlüğü yeni 
düzenlemeyle kaldırılacak. İBB’nin 
Boğaziçi’nde plan yapma yetkisi 
Bakanlıklara devredilecek.
Taslak kanunlaşırsa; Boğazlarda 
parselasyon planı, arazi 
düzenlemesi trampa, 
kamulaştırma, ihdas, alan 
düzeltme, cins değişikliği, taksim, 
terk yetkisi kurulacak Boğaziçi 
Başkanlığı’na verilecek. İBB’ye ait 
olan bölgedeki yapıların denetimi 

hattındaki mahallelerini 
denetlemenin zorlukları daha net 
anlaşıldı. Dünyadaki yerelleşme 
vizyonu ışığında 1985 yılında İmar 
Kanunu çıkartıldı. Boğaziçi İmar 
Yüksek Koordinasyon Kurulu ve 
Boğaziçi İmar İdare Heyeti bir 
maddede kaldırıldı. Ancak, Yüksek 
Koordinasyon Kurulu’na başka 
maddelerde atıfta bulunulduğu için 
fiiliyatta hiyerarşi bugüne kadar 
devam etti. Aynı yasayla, Boğaziçi 
İmar Müdürlüğü İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) 
bağlandı. Böylece Boğaziçi Sahil 
Şeridi ve Ön Görünüm 
bölgelerindeki planlama, yönetim ve 
denetim yetkileri İBB’ye verildi. 
Geri görünüm ve etkilenme 
bölgelerinde ise yetki ilçe 
belediyelerine bırakıldı. 

 CUMHURBAŞKANLIĞI 
SİSTEMİ BOĞAZ’A YENİ 
DÜZENLEME GETİRDİ
Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı 
yönetim sistemine geçmesinin 
ardından Temmuz 2018’de 
yürürlüğe giren Kararname ile 
“Mevzuatta İmar Yüksek 
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Heyeti yerine Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nca kararlaştırılıyor. 
İmar planında yeşil alan belirleme 
yetkisi de İBB’den alınarak 
Boğaziçi Başkanlığı’na bırakılıyor.

 BAKAN KURUM: “İMARA 
AÇMAYACAĞIZ, YETKİ 
KARMAŞASINA SON 
VERECEĞİZ”
Tartışılan yasa taslağıyla ilgili 
açıklama yapan Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, “Kaçak 
yapılarla kararlılıkla mücadele 
etmek için atılmış bir adım. 
Buradaki amaç, ilçe belediyeleriyle, 
orada oluşturulmuş Boğaziçi İmar 
Müdürlükleriyle, Boğaziçi silüetini 
ve oradaki yapıları koruyabilmek” 
dedi. Murat Kurum, tasarıyla yetki 
karmaşasına son verileceğini dile 
getirerek, “Boğaziçi’nin kesinlikle 
imara açılması, yeni imar alanlarının 
oluşturulması taslakta söz konusu 
değil. Hem ön görünümde hem geri 
görünüm ve etkilenme bölgesinde 
yükseklikle, emsalle alakalı sınır 
yoktu. Buna ilişkin düzenleme söz 
konusu” diye konuştu.

 EREN SÖNMEZ: “PLANLAMA 
VE DENETİM YETKİSİ İBB’DE”
İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, 
Boğaziçi Kanunu’nun ilk metninde 
yer alan Boğaziçi Yüksek 

Koordinasyon Kurulu’nun 1985 
yılındaki kanunla 
kaldırıldığını, 
Cumhurbaşkanlığı Kararları 
ile yeniden kurulduğunu 

söyledi. Eren Sönmez, İmar 
Kanunu’nun yetkileri İBB ve ilçe 

belediyelerine devreden 46 
maddesinin hâlâ yürürlükte 

olduğunu hatırlatarak, “İBB’nin 
Boğaziçi Kanunu ile ilgili görev ve 
yetkileri devam etmektedir. İmar 
planlarının yapılma yetkisi de 
İBB’ye aittir. Sadece onaylama 
yetkisi Boğaziçi İmar Yüksek 
Koordinasyon Kurulu’na aittir” 
dedi.

 ÇAKILCIOĞLU: “TASARI, AB 
KRİTERLERİNE VE EVRENSEL 
HUKUKA UYGUN DEĞİL”
İBB İmardan Sorumlu Genel 
Sekreter Yardımcısı Mehmet 
Çakılcıoğlu, yıllardır Avrupa 
Birliği’ne girme mücadelesi veren ve 
şu anda müzakere aşamasında olan 
Türkiye’nin, evrensel hukuk 
ilkelerine bağlı kalmasının önemine 
vurgu yaptı. Türkiye tarafından 
1988 yılında imzalanan Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 
yerinden yönetime büyük önem 
verdiğini belirten Mehmet 
Çakılcıoğlu, Özerklik Şartı’nın, 
“Giderek artan görev ve 
sorumlulukların karşılanması için 
yerel yönetimlere esneklik 
tanınması, görevlerini en iyi şekilde 
geliştirecek yönetim yapısının 
sağlanması ve yerel yönetimlerin 
merkezî hükûmetlerin 
müdahalesinden korunmasını” 
amaçladığını hatırlattı. Çakılcıoğlu, 
kanun taslağının Türk iç hukukunun 
üstünde sayılan Özerklik Şartı’na 
kesin aykırılık oluşturduğunun 
altını çizdi.

 ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 
EMSAL KARALARI VAR
İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez 
ise Anayasa Mahkemesi’nin, daha 
önce Boğaziçi Kanunu’nun Geri 

yetkisi de Boğaziçi Başkanlığı ile 
ilçe belediyelerine bırakılacak. 
Taslak metinde, silüet geçiş 
alanları yoluyla Boğaziçi sayılan 
alanlar genişletiliyor. Boğaziçi su 
yolları, dolgu alanları, sahil 
şeridinde veya gerisinde kalan su 
yolları ekleniyor. Bekçi kulübesi, 
büfe, çay ocağı ile sınırlı olan 
yapılaşma izni kafeterya, açık 
sosyal, kültürel ve spor tesisleri de 
eklenerek genişletiliyor. Orman 
statüsünü belirleme yetkisi 
Boğaziçi İmar Yüksek 
Koordinasyon Kurulu’ndan 
alınıyor. Tahsis ve kullanım hakkı, 
içinde belediye temsilcilerinin de 
yer aldığı Boğaziçi İmar İdare 
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İBB Hukuk Müşaviri 
Eren Sönmez



insanın 16 milyonluk bir kentin 
geleceğine dair karar vermesi doğru 
bir iş değildir. Yapılan ihanetlerin 
büyük kısmı da bu metot ile 
yapılmıştır. Biz bu ihanetleri 
engellemek adına kararlı duracağız. 
Bu yapılan taslak da İstanbul’a 
ihanetin bir parçasıdır. Biz 
İstanbul’a hem ihanet etmeyeceğiz 
hem de ihanet edenlerin süreçlerine 
engel olacağız” ifadelerini kullandı.

 TMMOB: “YÜKSEK BİR 
RANT VAR”
Türkiye Mühendis ve Mimarlar 
Odaları Birliği (TMMOB) Şehir 
Plancıları Odası İstanbul Şube 
Başkanı Akif Burak Atlar da, 
Boğaziçi’nin Türkiye’nin en gözde 
bölgelerinden biri olduğunu dile 
getirerek, “Ekonomik olarak da 
oldukça yüksek bir rant 
oluşturulabilecek mekânlar. 
Buradaki yapılaşma ile ilgili 
yetkiler, imar mevzuatları 
kapsamında yerel yönetimin elinde 
olan yetkilerdir. Taslak,  buradaki 
tüm faaliyetlerin merkezîleşmesi 
anlamına geliyor. Bu metni 
yönetimin CHP'ye geçmesi üzerine 
bir yetki transferi olarak 
yorumlayabiliriz” şeklinde 
konuştu.

Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri 
bakımından engelleyici 
hükümlerinin ve diğer kanunların 
bu kanuna aykırı hükümlerinin 
uygulanmayacağını karara 
bağladığını kaydetti. Sönmez, 
Anayasa Mahkemesi’nin bir başka 
kararında, “mahallî müşterek 
ihtiyaçların ötesinde bir düzenleme 
yapılmasının ancak millî güvenlik ya 
da tüm ülkedeki vatandaşları 
ilgilendiren konularda mümkün 
olabileceği” hükmünün 
bulunduğuna dikkat çekti.

 İMAMOĞLU: “DEMOKRASİYE 
BÜYÜK DARBE OLUR”
Taslağın TBMM gündemine gelmesi 
hâlinde İstanbul ve yerel demokrasi 
adına çok ciddi tehdit oluşturacağını 
vurgulayan İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, böyle bir sürecin hayata 
geçirilmeyeceğine inandığını 
söyledi. İmamoğlu; “İstanbul halkı 
16 milyon insan, bize yetki verdi, 
dedi ki: ‘Boğazları siz 
koruyacaksınız.’ Kimse İstanbul’da 
gölge bir belediye kurma çabası 
içerisinde olmasın. İstanbul’da 
şehrin ve İBB’nin kendi deneyimi 
dikkate alınmadan merkezî bir yetki 
kullanması hâlinde hukuki 
mücadelemizi yapacağız. 3-5 teknik 
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IBB HUKUKÇULARINA GÖRE 
TASLAKTA SORU IŞARETLERI VAR 

İBB Hukuk Müşavirliği, Boğaziçi 
Taslağı’ndaki soru işaretlerini ve 
kamuoyunda ön görünüm 
bölgesinin imara açılması şeklinde 
yorumlanan maddeleri inceledi. 
Ortaya cevaplanması gereken şu 
problemler çıktı:

 Yeni düzenlemeyle tüm yetkiler 
merkezde toplanacak. Bu da 
Anayasa’da hükme bağlanan 
yerinden yönetim ve demokrasi 
ilkeleriyle çelişir.

 “Kaçak yapının tekrar yapılması 
hâlinde parsel ivedilikle 
kamulaştırılır” maddesi, 
kamulaştırmayı cezai müeyyide 
gibi uygulamaya sebep olacak. 
Uygulama Anayasa’ya aykırıdır 
ve mülkiyet hakkı ihlaline yol 
açar.

 “İlgili ilçe belediyesince yerine 
getirilmemesi hâlinde bu 
işlemleri tesis etmek” maddesi, 
Boğaziçi Başkanlığı’na ikame 
(yerine geçerek karar alma) 
yetkisi veriyor. Vesayet 
sisteminde olabilecek bu 
uygulama yerel yönetimlerin 
özerkliği prensibiyle çelişir.

 Taslakta üstü örtülü bir imar affı 
ve Boğaziçi alanının 
yapılaşmaya açılması söz 
konusu.

 Tasarı, kanunla sınırları tam 
olarak çizilmeyen belirsiz bir 
alanda yetki veriyor. Bu durum, 
hukuk devletinin gereği olan 
“Belirlilik” ilkesiyle bağdaşmaz.

 “Can ve mal güvenliğinin 
sağlanmasını teminen afet riski 
bulunan bina ve alanlara ilişkin 
önlemler almak” cümlesi, 
güçlendirme ve restorasyonun 
ötesinde yıkılıp yeniden 
yapılmayı kapsayacak şekilde 
yorumlanmaya elverişli. 

 "Silüet Geçiş Sahası" ifadesiyle 
Boğaziçi alanının 
genişletilmesinin önünün 
açılması, İBB ve ilçe 
belediyelerinin yetkilerinin 
kısıtlanmasına neden olur.

İBB İmardan 
Sorumlu Genel 

Sekreter Yardımcısı 
Mehmet Çakılcıoğlu



IBB, ULU ÖNDER MUSTAFA 
KEMAL ATATÜRK'ÜN 
BAŞÖĞRETMENLİĞİNİN 
KABUL TARİHİ OLAN 24 
KASIM ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ'NÜ BIR DIZI ETKINLIKLE 
KUTLADI. 
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İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi, 
aydınlık bir gelecek için 
özveriyle çalışan 
öğretmenlerimizi bu özel 

günlerinde çeşitli etkinliklerle bir 
araya getirdi.
İlk olarak, İBB ve İstanbul İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle il 
genelindeki öğretmenlere özel 
yemek organizasyonu 
düzenlendi. İlçe Millî Eğitim 
Müdürlükleri önünde 
konumlandırılan araçlar ile 
salona gelen öğretmenler, İBB 
Orkestralar Müdürlüğü Oda 
Orkestrası sürprizi ile karşılandı. 
Öğretmenler Günü programında 
konuklarla yakından ilgilenen ve 
bir konuşma yapan İBB Sosyal 
Hizmetler ve Bağımlılıkla 
Mücadele Daire Başkanı Yavuz 
Saltık, İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun selamlarını ve 
öğretmenler günü kutlama 
mesajını konuklarla paylaştı. İBB 
tarafından eğitimin taşıdığı 
yüksek önemin bilinci ile 
birbirinden önemli projelerin 
hayata geçirildiğini belirten 
Saltık, Genç Üniversiteli Eğitim 
Yardımı, açılan kreşler ve daha 
pek çok faaliyetin çağdaş, aydın, 
bilgili nesillerin yetiştirilmesi 
açısından büyük değer taşıdığını 
vurguladı.
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İBB ÖĞRETMENLERİMİZİ UNUTMADI 
ELİ	ÖPÜLESİ	ÖĞRETMENLERİMİZE	
SAYGI	VE	TEŞEKKÜR	İLE...

ZEYNEP	MAVNACIOĞLU

Fotoğraflar: www.isteataturk.com



Darülaceze sakini 
öğretmenlerimiz, bu özel günün 
anısına kesilen pastanın 
ardından müzik dinleyerek 
keyifli bir akşam geçirdiler. 
Zaman zaman duygu dolu anların 
da yaşandığı akşamda, 
öğretmenlerimize hediyeleri de 
takdim edildi. 

 ÖĞRETMENLERİMİZE 
ZİYARET 
Etkinlikler çerçevesinde İBB 
Halkla İlişkiler ekipleri, 39 
ilçenin Millî Eğitim Müdürünü 
makamlarında ziyaret ederek, 
Başkan İmamoğlu'nun kutlama 
mesajını iletti. Mobil İletişim 
Noktaları ekipleri de okullara 
giderek öğretmenlere sürpriz 
kutlamalar gerçekleştirdi. 
Ziyaretlerde eğitim dünyasının 
görüş ve talepleri yerinde 
dinlenirken günün anısına eğitim 
setleri takdim edildi.

İBB'DEN İNDİRİMLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
öğretmenlerimizin bu özel 
gününü, düzenlenen 
etkinliklerin yanı sıra çeşitli 
indirimlerle de kutladı.   
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal Tesislerinde, 23 ve 24 
Kasım tarihlerinde öğretmen ve  
aileleri yüzde 20 indirimli olarak 

ağırlandı. Emekli 
öğretmenlerimizi de kapsayan 
indirim uygulamasından 3 bini 
aşkın öğretmen ve yakını 
yararlandı. 
BELTUR'a ait tesislerde de 
öğretmenlerimiz kahvaltı, öğle 
ve akşam yemeklerinde yüzde 20 
indirimle hizmet aldı. 
İBB iştiraki Kültür AŞ, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü kapsamında 
internet üzerinden alışverişlerde 
yüzde 65 oranlarında indirim 
uyguladı. Ağaç AŞ ise 
öğretmenlerimiz için Bahçe 
Market’teki ürünlerde yüzde 15 
indirim yaptı.  
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Avcılar Denizköşk Davet 
Salonu'nda düzenlenen yemek 
organizasyonuna katılan davetliler, 
programda sahne alan Türk Sanat 
Müziği Sanatçısı Mine Geçili’nin 
seslendirdiği eserlere eşlik ederek 
keyifli bir akşam geçirdi. 

 DARÜLACEZE'DE 
ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
COŞKUSU
24 Kasım Öğretmenler Günü'nün 
kutlandığı bir diğer mekân da, 
Kayışdağı Darülaceze oldu. 
Geçmişte öğretmenlik mesleğini 
yapmış sakinler için, sürpriz bir 
“Öğretmenler Günü” etkinliği 
düzenlendi.
Bu özel günde hatırlanmanın 
mutluluğunu yaşayan sakinler, 
adeta öğretmenlik yaptıkları 
günlere geri döndüler. Eli öpülesi 
öğretmenlerimizden Ayşe Eren, 30 
yıl boyunca bu değerli mesleği 
yaptığını belirterek şöyle dedi: 
"Öğretmenlik, özveri, sabır ve 
şefkat gerektiren çok kutsal bir 
meslek. Bu günde hatırlanmak 
güzel, insan gerçekten mutlu 
oluyor.” 
Bir diğer emekli öğretmenimiz 
olan Leyla Okandan ise “Bugün 
bize öğretmen olduğumuzu 
hissettirdiler, hatırlanmak çok 
güzel bir his" diyerek duygularını 
dile getirdi.   
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24 KASIM

 1 Kasım 1928 yılında, Latin 
alfabesine geçilmesiyle birlikte 
yeni harflerin öğrenilmesi ve 
okur yazar sayısının arttırılması 
için büyük bir seferberlik 
başlatıldı. 

 24 Kasım 1928'de açılan Millet 
Mekteplerinde, toplumun her 
kesiminden kişiye yeni harflerle 
okuma yazma öğretildi. 

 Millet Mekteplerinin açılışı ve 
Atatürk'ün Başöğretmenliği'nin 
kabul tarihi olan 24 Kasım 
günü, 1981 yılından bu yana 
ülkemizde "Öğretmenler Günü" 
olarak kutlanıyor.



ÇİFTÇİNİN	SATAMADIĞI	
ÜRÜNÜ	İBB ALIYOR
KIR YOKSULU ILE KENT YOKSULUNUN DERDINE AYNI ANDA 
ÇARE BULMAYA ÇALIŞAN IBB, HAYATA GEÇIRECEĞI TARIM 
POLITIKALARI ILE ISTANBULLULARA SAĞLIKLI VE GÜVENLI 
GIDA TEMIN EDECEK. İSTANBUL’UN 151 KÖYÜNDE 
TARIM SEFERBERLİĞİ BAŞLATILIRKEN AYNI ZAMANDA 
ANADOLU VE TRAKYA ÇİFTÇİSİ DE GİRDİ, HİBE VE 
DOĞRUDAN ALIMLARLA DESTEKLENMEYE BAŞLANDI.
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İ
stanbul’un meşhur bağları, 
bostanları, bahçeleri artık 
kitaplarda kaldı; verimli 
toprakları maalesef plansız 

kentleşmeye, aşırı göçe, ranta 
teslim oldu. Yenikapı’dan 
Büyükçekmece’ye, Bostancı’dan 
Tuzla’ya uzanan sebze ve meyve 
bahçeleri, Boğaz’ın iki yakasındaki 
tarım vadileri artık yok. 
Mecidiyeköy’ün dutlarını; 
Üsküdar’ın incir ve eriklerini; 
Arnavutköy’ün kokulu vişnelerini; 
Langa bahçelerinin yağlı 
marullarını; Kartal’ın, Bakırköy’ün 
havuç, soğan ve sarımsağını; 
Hasköy ve Kalaycıbahçe’deki 
Arnavut bahçelerinin sebze ve 
meyvelerini bugün hayal etmek bile 
mümkün değil. 
Türk ekonomisinin kalbi olan 
İstanbul’da, gayri safi hasılanın 
yüzde 40’ı sanayi, yüzde 30’u ticaret 
ve geri kalanı diğer sektörlerden 
sağlanıyor. Tarımın kent 
ekonomisindeki payı neredeyse yok 
denecek kadar az; maalesef bu oran 
sadece yüzde 1. Tarımdaki bu 
gerileme sadece İstanbul’a değil, 
ülkenin geneline hâkim. 
Dünyada kendine yeten 7 ülkeden 
biri olma iddiasındaki Türkiye, 
bugün tarımda net dışa bağımlı bir 
ülke hâline gelmiş durumda; 
buğdayını, pamuğunu, mısırını, 
soyasını, çeltiğini, canlı hayvanını, 
samanını ithal ediyor. Nüfusun 82 
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AYŞE	KAHVECİ ERKAN	DEMİR



ekonomisi tarıma dayalı illerde 
değil, Türkiye’nin sanayi merkezi 
İstanbul’da da, tarım seçim 
vaatlerinin ilk sıralarında yer aldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
tarım ve hayvancılık politikalarını 
yürütmek üzere İSYÖN Yönetim 
Kurulu 
Başkanlığı’na 
Gökhan 
Günaydın 
atandı. 
Alanında 

uzman ve yetkin bir kişi olan Ziraat 
Odaları Eski Genel Başkanı 
Günaydın, Türkiye’de tarımın 
durumunu; İstanbul’daki tarım 
seferberliğini ve yapılacak 
çalışmaları İstanbul Bülteni’ne şu 
başlıklar altında değerlendirdi: 

milyon, yıllık artışın 1 milyon 
olduğu; mülteci baskısının devam 
ettiği şartlarda, şüphesiz Türkiye’yi 
çok daha zor günler bekliyor. 
Özellikle 90’lı yılardan itibaren 
siyasetin gündeminden uzaklaşan 
tarım, 2019 Yerel Seçimlerinin ana 
gündem maddelerinden biri oldu; 
sebze meyve fiyatlarındaki artış 
nedeniyle açılan tanzim çadırları 
gündeme oturdu. Kendine yeterlilik, 
kooperatifleşme, üretici destekleri 
yeniden ön plana çıktı. Yalnızca 

IBB, NIĞDE’DEN BIN TON 
PATATES ALACAK

İBB, Anadolu’da üreticiyi 
desteklemeye Niğde’den başlayacak. 
60 kuruş maliyetli patatesini ancak 
55 kuruştan satabilen Niğdeli 
üreticiye destek olacak. Piyasa 
fiyatının neredeyse iki katından,              
1 TL’den bin ton patates alımı 
gerçekleştirilecek. Her bir üreticiden 
en fazla 5 ton alım yapılarak üretici 
başına 5 bin TL can suyu verilecek. 
10’ar kilogram olarak filelenecek 
patatesler 25 tonluk tırlarla İstanbul’a 
getirilecek. Toplam maliyeti 1 lira 35 
kuruşa gelecek patatesler İSYÖN 
tarafından satışa sunulacak, aynı 
zamanda gıda yardımı olarak 
dağıtılacak. Bu destekle bir yanda 
Niğdeli üretici, diğer yanda ise piyasa 
fiyatının altında alım yapan İstanbullu 
kazançlı çıkacak. 
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unutmayalım, uzaya çıkanlar bize 
buğday satıyorlar. Bize uçak 
satanlarla mısır satanlar, soya 
satanlar aynı ülkeler.  Artık aklımızı 
başımıza almak; üretim alanlarımızı, 
çayır meralarımızı korumak; 
tarımımızı yeniden desteklemek ve 
ayağa kaldırmak zorundayız.

 BİR GEN BANKASI ÜZERİNDE 
YAŞIYORUZ
Dünyanın en stratejik ürünleri olan 
buğdayın, nohudun, mercimeğin ana 
vatanı bu topraklardır. Biz aslında 
bir gen bankası üzerinde yaşıyoruz. 
Biyolojik çeşitlilik ve atalık 
tohumlar açısından eşsiz bir 
coğrafyadayız. Buna karşın nohudu 
Kanada’dan, mercimeği 
Hindistan’dan ithal ediyoruz. Bu iyi 
oluyor kardeşim, ben bundan 
memnunum, paramız var nohut, 
mercimek alıyoruz diyebilen insanın 
aklıyla, vicdanıyla arayı bozmuş 
olması gerekir.

 ÇİFTÇİ YAŞI 55’E YÜKSELDİ
Türkiye’nin kapsamlı ve geliştirici 
yeni bir tarım politikasına ihtiyacı 
var. İnsanlar tarım ve hayvancılık 
sektöründe bir gelecek görmüyorlar. 
Şu anda çiftçi yaşı ortalaması 55’e 
yükselmiş durumda. Bu durumun 
bütün yöneticilerin uykusunu 
kaçırması gerekir. Neden biz 
gençlerimizi tarlada, ahırda 
tutamıyoruz? Köylerinde rahatlıkla 
geçinebilecekken göç ettikleri büyük 
şehirlerde çok zor şartlar altında 
yaşamak zorunda kalıyorlar. 

 ANADOLU BOŞALIYOR
Türkiye’de 30 büyükşehir var, 
toplam nüfusun yüzde 75’ini 
barındırıyor. Âdeta Anadolu 
boşalıyor, büyük kentlere akıyor. 
Bu, toplumu üretimden koparan 
hormonlu bir büyümedir. Anadolu 
kan ağlıyor, bağırıyor; üretiyorum 
satamıyorum, böyle giderse 
üretmekten vazgeçeceğim, diyor.

 KÖYLERİ GELİŞTİRMEK 
ZORUNDAYIZ
Büyükşehir Yasası ile 35 bin köy 
mahalleye dönüştürüldü. Bunları bir 
günde kapatıp da, sen köydün, şimdi 
mahalle oldun deyince kentsel 
özellik kazanmıyorlar. Köyleri 
boğmak değil, geliştirmek 
zorundayız.

 KURBANLIKLARIMIZI BİLE 
İTHAL EDİYORUZ
1960 yılında 28 milyon hektar çayır 
ve meramız varken, bugün 14 
milyon hektarın altına düştü. 
Dünyanın bütün ülkelerine hayvan 
satan bir memleketken 
kurbanlıklarımızı bile dışarıdan ithal 
eder hâle gelmemizde çayır meralara 
yönelik bu vahşi saldırılarımızın 
etkisi olduğunu göz ardı 
etmemeliyiz.

 UZAYA ÇIKANLAR BİZE 
BUĞDAY SATIYOR
Almanya, BMW, Audi, Mercedes, 
Airbus yapıyor, hayvancılıkta da 
kendine yetiyor. Şunu 
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İNSANLARIMIZA YETERLİ VE UYGUN 
FİYATLI, AYNI ZAMANDA GÜVENİLİR 

GIDAYI SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ. 
KIR YOKSULU İLE KENT 

YOKSULUNUN DERDİNE AYNI ANDA 
ÇARE BULACAĞIZ.

 

 İSTANBUL’U KENDİ KIRSALI 
DOYURAMIYOR
İstanbul’un etrafında 600 bin 
dönümden daha fazla tarım alanı 
var. Biz, öncelikle kendi 
etrafımızdaki kırsal yaşamı yeniden 
renklendiren ve çeşitlendiren bir 
anlayışa sahip olacağız. Bununla 
birlikte bu kentin doyurulmasının 
sadece İstanbul kırsalıyla mümkün 
olamayacağını da bildiğimiz için 
İstanbul kentinin dışındaki 
alanlarda da üreticiyi destekleyerek 
hem İstanbul’a hem Türkiye’nin 
gıda güvenliğine bir katkı 
sağlayacağız.

 HALLER BÜYÜKŞEHİRLERİN 
TASARRUFUNDA OLMALI
Bayrampaşa ve Ataşehir halleri, 
gerek fiziki gerekse depolama 
şartları bakımından artık 
İstanbul’un ihtiyaçlarına cevap 
veremeyecek durumda. Önceki 
dönemde Tuzla’da yeni bir hal 
yapımına başlanmış, 550 milyon 
liraya ihale edilmiş.  Hak edişleri, 
maliyetleri ve kamulaştırmalarıyla 
beraber 700 milyon liralık bir 
harcama yapılması gerekiyor. 
Laboratuvarları ve günün en çağdaş 
araçları ile inşaatı tamamlarız ama 
diğer taraftan şu anda TBMM’de 
görüşülmeye hazırlanan bir hal 
tasarısı var. Bu tasarı ile haller 
büyükşehir belediyelerinden 
alınarak anonim şirketlere 
devredilmek isteniyor. Bundan bir 
yıl önce gündemde olmayan böyle 
bir tasarının şimdi gündeme 
getirilmesini doğrusu iyi niyetli 
bulmuyoruz. Haller büyükşehirlerin 
tasarrufunda olmaya devam 
etmelidir. Dünyanın hiçbir uygar 
ülkesinde yalnız anonim şirket 
yönetimiyle haller yönetilemez; bir 
kamu otoritesinin varlığı ve 
denetimi gereklidir. 700 milyonluk 
bir yatırımın bir kanunla bizden 
alınarak başka bir şirkete 
verilmesini belediyemiz açısından 
riskli görüyoruz. Bu nedenle inşaatı 
tasarının görüşülmesinden sonra 
tamamlayacağız.
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 PAZARLAR KOOPERATİFLERE 
TAHSİS EDİLECEK
İstanbul’daki semt pazarları haftada 
bir gün kooperatiflere tahsis 
edilecek. Kooperatifler hem kendi 
ürünlerini satacak hem de İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, uygun 
gördüğü ucuz satışları buralarda 
yaparak piyasayı regüle etmeye 
çalışacak. Uygun mekânların 
bulunamaması durumunda, satışlar 
birer satış organizasyonuna 
dönüştürülecek tırlarla 
gerçekleştirilecek. 

 TARIM ORGANİZE BÖLGELERİ 
KURULACAK
Var olan fabrikalardan biri alınarak 
ya da kiralanarak UHT süt 
üretilecek. Soğuk hava ve lojistik 
depoları temin edilecek. Nohut ve 
mercimek için kalibrasyon ve 
paketleme tesisleri kurulacak. 
İBB’nin Tekirdağ’daki yem 
fabrikasında üretilen yemin 
İstanbul’un da içinde bulunduğu 
kentlere dağıtılması için yeni bir 
düzenleme yapılacak. 

getirilecek; İstanbul’da, Türkiye’de 
ve dünyada aranır bir pirinç olacak.

 MANDA VARLIĞI 
GELİŞTİRİLECEK
Türkiye’nin 1980’de 1 milyon olan 
manda varlığı 171 bine düşmüş 
durumda. Gelecekte çocukların 
mandayı sadece hayvanat 
bahçesinde görmemesi için manda 
varlığı geliştirilecek; manda ürünleri 
desteklenecek.

 SU HAVZALARINDA ORGANİK 
TARIM YAPILACAK
Eşsiz bir coğrafya ve ekosisteme 
sahip olan İstanbul’un su 
havzalarında organik tarım 
yapılacak; gül, sebze ve meyve 
yetiştirilecek. Bu alanlarda tespit ve 
kamulaştırma çalışmaları yapılıyor. 

 BİLGE TARIM HAYATA 
GEÇİRİLECEK
Doğa ve çevreyle uyumlu tarımsal 
üretim yapılacak; çevre ve su 
kaynakları kirletilmeyecek. Sürekli 
aynı ürün ekimi yerine ekim nöbeti 
sistemi uygulanacak. Kimyasal 
kullanım azaltılacak, bilge tarım 
hayata geçirilecek.  

 151 KÖYÜN ENVANTERİ 
ÇIKARILACAK
Muhtarlık ve Gıda Daire Başkanlığı 
bünyesinde İstanbul’un 151 
köyünün envanteri çıkarılacak. 
Bütün köylerde eskimiş mimari 
dokunun yenilenmesi iktisadi 
faaliyetlerle birlikte sürdürülecek. 
Belediye şirketi BİMTAŞ, ilk 
uygulamayı Pendik Göçbeyli 
köyünde hayata geçirecek.

 KOOPERATİFLEŞMEYE 
DESTEK OLUNACAK
Mevcut kooperatiflerden uygun 
olanlar desteklenecek. Uygun 
olmayan yerlerde yeni 
kooperatiflerin kurulması teşvik 
edilecek. Hibe desteğinden 
girdisine, bilgi desteğinden üretileni 
doğrudan satın almaya kadar 
üreticilere katkı sunulacak. 
Kooperatiflere kalibrasyon ve 
paketleme tesisleri hibe edilecek. 
Bir denge denetleme sistemi 
devreye sokularak Türkiye’nin 
kooperatif çöplüğüne dönmesinin, 
kooperatif ağalarının ortaya 
çıkmasının önüne geçilecek.

 İSTANBUL PİRİNCİ DÜNYA 
MARKASI OLACAK 
Pek çok insanın adını bile 
duymadığı İstanbul Pirinci dünya 
markası hâline 

IBB, TARIM SEFERBERLIĞI IÇIN ILK ETAPTA ŞU ADIMLARI ATACAK:
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 GÜLER YÜZLÜ HİZMET 
MEMNUN ETTİ
Uzmanların görüşleri 
doğrultusunda, ayda 8 litre sütü 3-6 
yaş arası çocukları olan ihtiyaç 
sahibi hanelere ulaştıran İBB, ay 
boyunca yoğun bir mesai yaptı. 
Projeden faydalanan yurttaşlar, İBB 
personelinin tutumundan, güler 
yüzlü hizmetten, teslimatın eve 
yapılmasından övgüyle söz etti. 

 HALK SÜT ÇOCUKLARIN 
DAMAK TADINA HİTAP ETTİ
Proje kapsamında kendilerine süt 
ulaştırılan çocuklar da çok memnun. 

Yapılan saha çalışmasında Halk 
Süt’ün, çocukların yüzde 99,33’ünün 
damak tadına hitap ettiği ortaya çıktı. 
Bu nedenle de çocuklar geçtiğimiz ay 
boyunca severek Halk Süt tüketti. 
Süt dağıtımından faydalanan 
ailelerde ise memnuniyet oranı 
yüzde 97,34. Düşük orandaki 
şikâyetlerin tek kaynağı adreslerin 
zor bulunması, geçmiş dönemden 
sağlıklı bilgi alınamamasından dolayı 
yanlış adreslerin girilmiş olması. 
Konuyla ilgili düzeltme işlemlerini 
başlattıklarını bildiren İBB yetkilileri, 
aksaklıkların en kısa sürede ortadan 
kaldırılacağını ifade etti.

İ
stanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin (İBB), 16 Ekim 
Dünya Gıda Günü’nde “Süt her 
çocuğun hakkıdır” sloganıyla 

başlattığı Halk Süt projesinden ilk 
sonuçlar geldi. Proje kapsamında 
yapılan saha araştırması ve 
anketler, yurttaşların duyduğu 
büyük memnuniyeti ortaya koydu. 
16 Ekim-16 Kasım arasındaki 
çalışmaları kapsayan veriler, 
İstanbulluların süt tüketimi 
konusundaki bilincini de gösterdi. 
Yurttaşların yüzde 94,46’sı 
çocukların gelişiminde sütün çok 
önemli olduğunu belirtti. 

HALK SÜT PROJESI ILE IBB, SÜT GIRMEYEN EVLERI SÜTLE BULUŞTURDU. İBB DAĞITIM 
ARAÇLARINI SEVİNÇ GÖSTERİLERİYLE KARŞILAYAN ÇOCUKLAR, SÜTÜN TADINI DA 
ÇOK SEVDİ. SAHADA YAPILAN TESPITLER ILE ARALIK AYINDA HALK SÜT'Ü DAHA FAZLA 

HANEYE ULAŞTIRMANIN ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.
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İSTANBUL’UN ÇOCUKLARI

HALK	SÜT'Ü	SEVDİ

Soldan sağa; Dilan Yükselen, Esra Uzel, Tuğçe Işık, Habibe Cember, Ceren Erdoğan, Büşra Seferoğlu, Serap İşlek, Selin Bayrakdar

GÖKÇE	KAÇMAZ EMİR	BOZKURT



ailelerin maddi durumlarını tespit 
etmeye dönük bir saha çalışması 
olanağı sunduğunu vurguladı. Işık, 
süt desteği alan ailelerin Ekrem 
İmamoğlu’na çok dua ettiğini 
belirtti. 

 BEKLENEN SOSYAL 
BELEDİYECİLİK HİZMETİ
Projenin uzun zamandır beklenen 
bir sosyal belediyecilik hizmeti 
olduğuna değinen Selin Bayrakdar, 
çarpıcı tespitlerde bulundu: 
“Çocuğu ve kadını öncelemek ve 
onlara yönelik pozitif imkânlar 
sunmak, eşitsizlik içerisindeki 
toplum düzenine yönelik fırsat 
eşitliği imkânlarının başlangıcı 
olması açısından önemli bir adım. 
‘Süt her çocuğun hakkı’ demek, her 
çocuğa bu hakkı ücretsiz sağlamak 
demek ama bunun ötesinde, süte 
erişimi olmayan çocuklara 
dokunabilmek, onların gelişimine 
katkı vermek demektir. Bu 
projenin bir parçası olarak 
çalışmak gurur verici… Süt sıcacık 
bir başlangıç olarak kalpleri 
ısıtmaya başladı bile.”
"'Daha dün, süt, diye 
tutturmuştu, alamamıştım. İyi ki 
geldiniz'diyen ailelere 
ulaşabildikçe motivasyonum 
artıyor, daha fazlasına 
ulaşabilmek istiyorum” diyen 
Serap İşlek ise asıl çözümün 
ailelerin maddi durumlarının 
güçlendirilmesi, herhangi bir 
kuruma gereksinim duymadan 
ihtiyaçlarını karşılayabilmesi 
olduğuna vurgu yaptı. 

 ÇEKTİĞİMİZ YORGUNLUĞA 
DEĞİYOR
Dar sokaklardan, dik yokuşlardan, 
araç arızalarından kaynaklanan 
sorunlara rağmen, yaptığı işin halka 
sağladığı katkının, çektiği 
yorgunluğa değdiğini ifade eden 
Esra Üzel’in yaptığı özet de şöyle: 
“Projenin İBB’nin imar, trafik, 
kentsel dönüşüm gibi sorunlarla 
zedelenmiş itibarına önemli 
katkısı olacağını düşünüyorum.” 
Dilan Yükselen ise yapılan işin 
insani boyutunu öne çıkararak şu 
tespiti yaptı: “Halk Süt projesi 
sadece süt dağıtımı olarak 
görmemek lazım. İnsanlarla sohbet 
edebilmek, hayatlarına 
dokunabilmek için bu dağıtımı bir 
araç olarak kullanıyoruz. Belki de 
insanların yabancı birine karşı 
ördükleri duvarın kapısının 
anahtarı olabilir sütler. 
Vatandaşlarımızın bireysel olarak 
kendilerine mahcup olmaları onları 
üzmüyor; fakat çocuklarına karşı 
mahcup olmak onları daha çok 
üzüyor. Anne ve babaya bu 
durumda destek olmak, onlara 
psikolojik olarak dayanak sağlıyor.”
Bir sosyal hizmet mezunu olarak 
projede keyifle çalışan Habibe 
Cember de verilen sözlerin kısa 
sürede hayata geçirilmesinin 
yurttaşlarda büyük bir memnuniyet 
yarattığını belirtti. Yapılan yardıma 
tanıklık eden mahalle sakinlerinin de 
takdirlerini kazandıklarını dile 
getiren Çember, birçok yurttaşın 
Ekrem İmamoğlu’na selam 
söylediğini dile getirdi.

 İSTANBUL’DA ÇOCUKLARIN 
DÖRTTE BİRİNDEN FAZLASI 
YETERLİ SÜT İÇEMİYOR
Yapılan çalışmalarda bir gerçek de 
gün yüzüne çıktı. İstanbul’daki 
çocukların yüzde 27,32’sinin, bir 
çocuğun haftalık gereksinimi olan 2 
litrenin altında süt tükettiği 
belirlendi. Anketlere yanıt veren 
yurttaşların yüzde 9,43’ü ise 
haftalık süt tüketimi hakkında 
bilgileri olmadığını ifade etti. Halk 
Süt projesi geliştikçe zamanla bu 
açığın kapanacağı ifade ediliyor. 

 HALK SÜT PARAYLA DA 
SATILSIN TALEBİ
Sahadaki çalışmalarda ilginç bir 
taleple de karşılaşıldı. Bazı yurttaşlar, 
kendilerinin yardıma gereksinim 
duymadıklarını; ancak İBB güvencesi 
taşıyan bir sütü çocuklarına içirmek 
istediklerini ifade ettiler. Halk Süt’ün 
marketlerde parayla satılması 
talebini dile getirdiler. 
Ayrıca yurttaşlar, İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu'ndan yolsuzlukla ve 
yoksullukla mücadeleyi 
sürdürmesini istediler. 

 PROJE, İBB İLE 
İSTANBULLULAR ARASINDAKİ 
BAĞI GÜÇLENDİRDİ
Sahada çalışmaları, tüm zorluklara 
rağmen büyük bir özveriyle yürüten 
İBB personelinin izlenimleri de çok 
dikkat çekici. Gittikleri her evde, 
ailenin bir üyesi gibi karşılandıklarını 
söyleyen Büşra Seferoğlu, araçla 
mahallelere girdiklerinde alkış ve 
sevinç gösterileriyle karşılandıklarını 
anlattı. Bir annenin, “Çocuklarıma 
kaç gündür süt alamıyorum. Çok 
dua ettim” dediğini duygulanarak 
dile getirdi. 
“Bunun sadece bir süt dağıtma 
olayı olmadığını anladım” diyen 
Ceren Erdoğan ise Halk Süt Projesi 
ile İBB’nin ihtiyaç sahiplerine 
dokunduğunu, onlara yalnız 
olmadıklarını hissettirdiğini söyledi. 
Erdoğan, dağıtım yaptıkları kişilerin 
gözlerindeki ışıltıdan büyük 
mutluluk duyduğunu aktardı. 
Tuğçe Işık, projenin aynı zamanda 
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içerisinde sayısız seminer, 
toplantı, çalıştay düzenlendi; 
bakanlıklar, üniversiteler, sektör 
ve sivil toplum temsilcileri ile 
meslek odaları yeni öneriler 
getirdi. Peki, İstanbul Turizm 
Platformu farklı ne yapacak? 
Platform, daha tanıtım 
toplantısından turizmi farklı bir 
vizyonla ele alacağının emarelerini 
gösterdi. “İstanbul Senin Turizm 
Geleceğin” sloganıyla çalışmalara 
başlayan Platform'un tanıtım 
toplantısı, İBB Başkanı Ekrem 

 TANITIM TOPLANTISI TÜM 
PAYDAŞLARI BULUŞTURDU
Bacasız sanayi yakıştırması 
yapılan turizm, ülkemize ve 
İstanbul’a döviz getiren 
sektörlerin başında geliyor. 1970’li 
yıllarda yükselen küreselleşme 
dalgasıyla birlikte turizmde atağa 
kalkmayı amaçlayan ülkemiz, bu 
alanda mesafeler alsa da 
birçoğumuz bundan çok daha 
fazlasını yapacak 
potansiyelimiz olduğu 
konusunda hemfikiriz. Yıllar 

BARIŞ	VE	ÖZGÜRLÜK	
SEKTÖRÜ	TURİZM
IBB BAŞKANI EKREM IMAMOĞLU’NUN SEÇIM VAATLERI ARASINDA BULUNAN İSTANBUL 
TURİZM PLATFORMU, DEMOKRATİK DEĞERLERİ ÖNE ÇIKARARAK İŞE KOYULDU.
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İ
stanbul Turizm Platformu, 18 
Kasım’da Valilik Birimleri, 
TÜRSAB, TÜROB, TTYD, İTO, 
İRO gibi Meslek Odaları, 

Vakıflar, Uluslararası Kurumlar, 
Duayenler ve İBB Kardeş 
Şehirleri'ne kadar sektörün tüm 
paydaşlarının katıldığı tanıtım 
toplantısıyla duyuruldu. Eski 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Tanıtma Genel Müdürü 
Cumhur Güven 
Taşbaşı’nın başkanlığına 
getirildiği platform, 
İmamoğlu’nun seçim 
vaatleri arasında 
bulunuyordu. 

TAYFUN	DERYAL EMİR	BOZKURT



Türkiye Otelciler Birliği 
(TÜROB) Başkanı Müberra 
Eresin, “İstanbul’daki dört ve beş 
yıldızlı otellerde dünya 
standartlarının üzerinde hizmet 
sunuyoruz. Bu platformla birlikte 
ana hedefimiz, içeride verilen 
hizmetin misafir tarafından 
kapıya çıktığında da bulunması. 
Herkesin katkısıyla bu hedefe 
ulaşacağımızdan hiç şüphemiz 
yok” diye konuştu.
Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği (TÜRSAB) Firuz Bağlıkaya 
ise, turist sayısının 
artırılmasının yanında asıl 
hedefin turizm gelirinin 
artırılması olduğu 
görüşünü dile getirerek 
şöyle dedi:
“İstanbul’un var olan 
marka değerini daha üst 
noktalara taşıyacak, destinasyon 
imajımızı güçlendirecek 
adımların atılması büyük önem 
taşıyor. Platformun sektör 
temsilcilerini bir araya getiren 
yapısı, önemli bir işlevi yerine 
getirecektir.”

 TURİST DEMOKRASİYİ SEVER
Platformun başkanı Cumhur 

Güven Taşbaşı ve Teknik 
Koordinatör Özcan Biçer, 
platformun vizyonu, turizme 
yaklaşımı, paydaş ilişkileriyle 
ilgili konulara açıklık getirdi. 
Taşbaşı ve Biçer’e göre, 
İstanbulluların ve Türkiye’nin 
merak ettiği oluşumun en büyük 
şansı; İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu. İmamoğlu’nun en 
demokratik belediye başkanı 
olma ilkesiyle hareket etmesi 
platforma geniş katılım 
sağlarken, turistlerin güven 
duyduğu bir İstanbul tablosunu 
da beraberinde getiriyor. Taşbaşı 
ve Biçer, platformun tanıtım 
toplantısına 600 davetliyi 
beklerken 900’e yakın bir 
katılımın gerçekleştiği bilgisini 
paylaştı. Bu da gösteriyor ki; 
herkes sürece dâhil olduğu için 
mutlu ve katkı sunmak için 
şimdiden büyük heyecan taşıyor. 
Sektörü ve kamu bürokrasisini 
iyi bilen Taşbaşı, Başkan 
İmamoğlu’nun verdiği destek ve 
gösterdiği kararlılığın yanında 
demokratik değerleri 
öncelemesinin, turizmi 
geliştirmenin anahtarı olduğu 
görüşünde.  

İmamoğlu’nun işaret ettiği gibi 
tüm paydaşların sürece en 
başından dâhil olduğu büyük bir 
katılımla gerçekleşti. Toplantıda 
konuşma yapan sektör 
temsilcilerinin her biri, çok önemli 
konulara temas etti ve kritik 
saptamalarda bulundu. 
Turizm Restoran Yatırımcıları ve 
Gastronomi İşletmecileri Derneği 
(TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, 
konuşmasında gastronomi 
merkezi ve gastronomi rotalarının 
oluşturulmasının kente yapacağı 
katkıya dikkat çekti. Demirer, 
“Londra’nın 7 milyon turisti ve 
25-30 milyar dolara yakın turizm 
geliri var. Yaşayan şehirler gece 
hayatlarıyla da yoğun şehirler; 
yeniden gelen misafir sayısını 
yükseltip kalış sayılarını 
arttırmalıyız. Gastronomi İstanbul 
turizmine kaliteli ve ekonomik 
gücü yüksek, kültür seviyesi 
yüksek turisti kazandıracaktır” 
ifadelerini kullandı.
İstanbul Turist Rehberleri Odası 
(İRO) Başkanı Sedat Bornovalı ise, 
İstanbulluluk bilincinin 
oluşturulmasına atıfta bulunarak, 
turistlerin İstanbulluyu görmek 
için şehre geldiğini anlattı. 
Bornovalı, “Yılda milyonlarca 
turistle sohbet ediyoruz. Biz 
kentimizin ve turistlerin gerçeğini 
bu platform aracılığıyla 
paylaşacağımız için mutluyuz” 
şeklinde konuştu.
Türkiye Turizm Yatırımcıları 
Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Oya Narin,  platforma 
olan inancını dile getirirken, 
“İstanbul’u İstanbulluya 
anlatmalı ve herkesin şehre sahip 
çıkmasını sağlamalıyız” dedi. 
Konaklama tesislerinin 
standartlarından bahseden 

/TURİZM

www.ibb.istanbul                          / 37

BARIŞ	VE	ÖZGÜRLÜK	
SEKTÖRÜ	TURİZM

Cumhur 
Güven 
Taşbaşı

Özcan 
Biçer



40’a yakın sektörü ilgilendiren, 
birçok paydaşı olan ve en önemlisi 
milyonlarca insanın günlük 
hayatını devam ettirdiği bir 
şehirde onların yaşamını 
güçleştirecek adımlar atılmayacak. 
Kapasitenin üzerinde turist 
sayısıyla karşılaşmamak için süreç 
ülke ve dünya gerçekliğinden 
kopmadan ilerlenecek.  

 ALT KOMİSYONLAR 
KURULACAK
Platform çatı görevi görürken 
bağımsız ve tek yönlü kararlar 
almayacak. Alt komisyonlar 
kurularak kendi uzmanlıklarında 
olan konuları tespit edip platforma 
iletecek. İnanç, eğitim, sağlık, 
engelsiz turizm, tarih, kültürel 
etkinlik gibi birçok başlığın 
bulunduğu bu komisyonların 
üyeleri, uzmanlardan, sektörden 
ve bölge insanından oluşacak.
Komisyonlar, Yarımburgaz 
Mağarası, Bathonea Antik Kenti, 
Üsküdar, Kadıköy gibi büyük 
potansiyeli bulunan noktaları 
turizm destinasyonları arasına 
kazandırmak için çalışmalar 
yürütecek. Komisyonlar, 
turizm ile ilgili konuları 
değerlendirirken bu 

konular aynı zamanda kentin 
çözüm bekleyen ya da talep edilen 
ihtiyaçlarla da kesişmesi anlamına 
gelecek. Bu yönüyle iyiye dönük 
her adım sadece turistlerin değil 
İstanbullunun da hayatını 
kolaylaştıracak.

 ENTEGRE ÇÖZÜMLER 
GETİRİLECEK
Taşbaşı ve Biçer, turistin ziyaret 
ettiği noktada iyi vakit geçirirken 
günlük alışkanlıklarını da 
sürdürmek isteyeceğinin 
farkında. Örneğin; Çin’den 
ülkemize gelen ve nakit ödeme 
yerine WeChat Pay’i tercih eden 
ziyaretçilere dönük ve benzer tüm 
sistemlerin entegrasyonu 
konusunda çalışmalar yapılacak. 
Aynı zamanda turistlerin sıkça 
ziyaret ettiği ancak son yıllarda 
ülkemizde sayısı azalan eğlence 
mekânlarının durumu da ele 
alınacak. Avrupa, Uzak Doğu, 
Orta Asya, Balkanlar ve Brezilya 
gibi destinasyonlardan kente 
ziyaretçi çekmek için 
çözümler üretilecek.

İletişim kanallarının açık, 
demokratik değerlerin gelişmiş, 
sivil toplumun güçlü ve insanların 
barış içerisinde olduğu bir 
İstanbul’un, çok daha fazla turist 
çekmesinde hiçbir engel 
bulunmuyor. 

 ACİL EYLEM PLANI
Taşbaşı’nın öncelik olarak dile 
getirdiği acil eylem planı, aynı 
zamanda İstanbullunun günlük 
hayatında karşılaştığı sorunların 
çözümlerini içeriyor. Kent 
insanının hayatını zorlaştıran 
ulaşım, aydınlatma, bozuk peyzaj, 
kültür sanat etkinliklerinin 
ulaşılabilirliği, yeme içme 
mekânlarının denetimi gibi tespit 
edilmiş konular çözüm ortaklarıyla 
birlikte iyileştirilecek. İstanbul’un 
en çok turist çeken noktalarından 
Tarihî Yarımada'nın park yeri, 
yönlendirme, ara sokakların 
bakımsızlığı gibi eksikliklerin 
küçük dokunuşlarla giderilmesine 
önayak olunacak.

 TURİZM PLATFORMU ÇATI 
OLACAK
Biçer, platformun İmamoğlu’nun 
demokrasi anlayışının bir modeli 
olacağını söylüyor. Tek başına 
karar alma, konuya tek yönlü 
çözüm getirme, tek yönlü bir bakış 
açısı komisyonda asla 
benimsenmeyecek. Mevcut 
sorunlar ve ihtiyaçlar tespit 
edilerek çözüme dönük adımlar 
atılacak. Bu aşamaların 
tamamında, bakanlıklar, valilik, 
belediyeler, sektör temsilcileri, 
odalar, sivil toplum kuruluşları, 
üniversiteler, yerel halk ve tüm 
paydaşlar sürece dâhil edilecek. 
Onlardan gelen talep, şikâyet ve 
öneriler platformun gündemine 
gelecek. Birçok farklı sesin 
dinlendiği ve ilgili yerlere 
ulaştığı çatı bir kuruluş 
olacak. 
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 SİSLİ HAVA KOŞULLARINDA 
SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN;
Aşırı hız ve sollama yapılmamalı; 
kısa farlar ve sis farları yakılmalı; 
acil durumlara karşı güvenli sürüş 
mesafesine dikkat edilerek gerekli 
fren mesafesi korunmalıdır.

 BUZLU VE KARLI HAVADA 
SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN;
Aracı sabit durumda iken 
çalıştırmalı ve pedala çok sert 
yüklenilmemeli; yokuş aşağı 
giderken araç düşük viteste 
kullanılmalıdır.
Araç yavaş kullanılmalı, güvenli 
sürüş ve fren mesafesi korunmalı; 
aracın patinaj yapmasını veya 
kaymasını engellemek için fren ve 
gaz pedalına yumuşak hareketle 
müdahale edilmelidir.
Kar lastikleri taktırılmalı, ayrıca 
araçta çekme halatı, zincir ve 
küçük bir kürek 
bulundurulmalıdır.

 ÇAMURLU YOLDA SÜRÜŞ 
GÜVENLİĞİ İÇİN;
Sürüşe başlamadan önce çamurun 
sertliği ve derinliği kontrol 
edilmeli; lastik izleri referans 
alınarak geçilip geçilemeyeceğine 
karar verilmelidir. 

 RÜZGÂRLI HAVALARDA 
SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN;
Hız azaltılmalı ve ani frene; 
rüzgârın etkisiyle yola 
savrulabilecek insanlara ve yabancı 
maddelere karşı dikkatli 
olunmalıdır.
Aşırı rüzgârın etkisi ile yayaların 
korna sesini duyamayacağı 
unutulmamalıdır.
Araçta yük taşınıyorsa, güvenli ve 
düzgün şekilde bağlanmalı; içeri 
girebilecek tozların görüşü 
etkilememesi için araç camları 
kapalı tutulmalıdır.

 OTOYOLDA SÜRÜŞ 
GÜVENLİĞİ İÇİN;
Otoyollar için tayin edilmiş hız 
sınırına mutlaka uyulmalı, şerit 
değiştirirken ve sollama yaparken 
sinyal vererek diğer araçlar 
uyarılmalı ve ani direksiyon 
hareketlerinden kaçınılmalıdır.

K
urallara ve çevre şartlarına 
uyum, güvenli bir sürüş 
için elzemdir. Özellikle kış 
şartlarında; karlı, buzlu, 

sisli, yağmurlu günlerde sürücülerin 
daha dikkatli olması gerekir. Güvenli 
bir sürüş için alınacak tedbirleri şu 
başlıklar altında ele alabiliriz:

 GÜVENLİ GECE SÜRÜŞÜ 
İÇİN;
Arkadan ve önden gelen araçların 
ışıklarının gözleri kamaştırmasını 
engellemek için dikiz aynası 
ayarlanmalı, ışığın doğrudan göze 
temasından kaçınılmalı ve aşırı hız 
yapılmamalıdır.

 YAĞIŞLI HAVALARDA SÜRÜŞ 
GÜVENLİĞİ İÇİN;
Fren mesafesine dikkat edilmeli; yol 
kaygan ve görüş mesafesi kısa 
olduğu için aşırı hız yapılmamalıdır. 
Kısa farlar yakılmalı ve çevresel 
aydınlatma kullanılmalıdır.
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GÜVENLİ SÜRÜŞÜN

PÜF	NOKTALARI
KARLI, BUZLU, SISLI, YAĞMURLU VE RÜZGÂRLI GÜNLERDE ARAÇ KULLANMAK 

AYRI BIR DIKKAT VE ÖZEN ISTIYOR. ALINACAK TEDBİRLERLE KAZALAR, CAN VE 
MAL KAYIPLARI ÖNLENEBİLİR.



İSTANBUL'UN DENİZİ 

TEMİZ	KALSIN

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi, 
gelecek nesillere temiz bir çevre 
bırakabilmek için aralıksız 
çalışıyor. İBB ekipleri, 

sorumluluk alanında bulunan 
kıyılar ile 5 mil açığa kadar olan 
denizlerimizde denetim ve temizlik 
çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. 

 KİRLETENLERE BÜYÜK 
FATURA
İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü 
ekipleri, yılda yaklaşık 45 bin 
geminin geçiş yaptığı Marmara 
Denizi'nde, gemilerden 
kaynaklanan kirliliğin önüne 
geçebilmek için denetimlere gece 
gündüz devam ediyor. İBB 
ekipleri, hem denizden hem de 
havadan yaptığı denetimler 
sayesinde ihlal yapan gemilere 
mevzuat çerçevesinde cezai işlem 
uyguluyor. 
Denetim çalışmalarına ilişkin bilgi 
veren Deniz Hizmetleri 
Müdürlüğü Şefi Fatih Polattimur, 
gemilerin evsel ya da petrol 
türevli atıklarını denize 
atmalarının önemli ölçüde 
engellendiğini belirterek şöyle 
konuştu:
"Tekne ve drone'larla yaptığımız 
denetimlerle, gemilerin atıklarını 
denizlerimize boşaltmamaları 
için önlem alıyoruz. Atık tespit 
edilirse, kanun ve yönetmelik 
çerçevesinde numune alarak 
analizini yapıyoruz. Sınır 

değerlerin üzerinde bir kirlilik 
söz konusuysa cezai işlem 
uyguluyoruz. Bu yıl, denizimize 
atık döktüğü tespit edilen 27 
gemiye 8,5 milyon TL ceza 
uyguladık." 

 CEZALAR CAYDIRICI OLUYOR
Öncelikli amaçlarının, kirlilik 
oluşmadan müdahale etmek 
olduğunun altını çizen Polattimur 
şu bilgileri de paylaştı: 
"Denetimlerimiz neticesinde 
ihlaller ciddi ölçüde azalmaya 
başladı. Geçtiğimiz yıl, denizimizi 
kirleten 87 gemiye ceza verilirken, 
bu yıl 27 gemiye cezai işlem 
uygulandı. Bu düşüşte, denetim 
sayılarını arttırmamızın etkisi 
oldukça büyük. Ayrıca bu yıl, 
İstanbul Ticaret Odası ve 
denizcilikle uğraşan firmalara 
seminerler, çalıştaylar 
düzenliyoruz. Bu konudaki 
ciddiyetimizi bilmeyen kurum 
kalmasın diye çalışıyoruz."
Gemi atıklarının denize 
dökülmesini engellemeye ilişkin 
İBB'nin başka çalışmaları da var. 
Boğaz’dan geçen gemilerin atıkları 
alınarak geri dönüşüm tesislerine 
gönderiliyor. Petrol türevli atıklar, 
hammaddeye dönüştürülerek 
ekonomiye geri kazandırılıyor. 
Böylece, hem denizlerimizin 
kirlenmesinin önüne geçiliyor hem 
de ekonomiye katkı sağlanıyor. Bu 
çerçevede, 7 bin geminin petrol 

türevli atığı alınarak, İBB 
tesislerinde hammaddeye 
dönüştürüldü. 

 TÜM KIYILAR 83 KAMERAYLA 
İZLENİYOR
İBB ekipleri, denetimlerin yanı sıra 
kıyıların temizliği için de özenle 
çalışıyor. Ekipler, Karaburun'dan 
Tuzla'ya kadar, İstanbul’un 515 
km uzunluğundaki kıyılarını 24 
saat boyunca kameralarla takip 
ediyor. Belirli noktalara 
yerleştirilen 83 kamera, 
Yenikapı'da bulunan merkezden 
canlı olarak izleniyor. Operatörler 
tarafından değerlendirilen 
görüntülerde kirlilik ya da ihlal 
tespit edildiğinde, saha ekiplerine 
anında aktarılıyor. Böylece anlık 
müdahale sağlanıyor. 

 DENİZ SUYU KALİTESİ 
ARTACAK
İBB, denetim ve temizlik 
çalışmalarının yanı sıra, 
denizlerin birincil kirlilik kaynağı 
olan atık su konusunda da İSKİ 
vasıtasıyla çalışmalar yürütüyor. 
Halihazırda, atık suların yüzde 
99'u ön arıtma, biyolojik ve ileri 
biyolojik yöntemlere tabi 
tutuluyor. Bunun yüzde 35'i 
biyolojik arıtmadan oluşuyor. 
Konuya ilişkin bilgi veren İSKİ 
Genel Müdürü Raif Mermutlu, 
günde 5 milyon metreküp arıtma 
kapasitesinin, Tuzla 3.  Kademe, 

"TEMİZ ÇEVRE, SAĞLIKLI GELECEK" PRENSIBINI BENIMSEYEN IBB, DENIZ TEMIZLIĞINDE 
DÜNYAYA ÖRNEK OLMA HEDEFINDE. MARMARA DENIZI'NDE GEMI DENETIMLERI DEVAM 
EDERKEN, KIYILAR KAMERALARLA TAKIP EDILIYOR. DENİZ SUYU KALİTESİNİN 
ARTMASI İÇİNSE YENİ PROJE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

ZEYNEP	MAVNACIOĞLU

/ÇEVRE
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YAPIMI DEVAM EDEN 
ATIK SU TESISLERI;

 Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik   
Atık Su Arıtma Tesisi 

 Baltalimanı Biyolojik Atık                
Su Arıtma Tesisi

 Yenikapı Biyolojik Atık Su        
Arıtma Tesisi 

 Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik 
Atık Su Arıtma Tesisi 

PLANLANAN ATIK SU TESISLERI;

 Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su 
Arıtma Tesisi 3. Kademesi  

 Başakşehir İleri Biyolojik Atık   
Su Arıtma Tesisi

 Sarıyer İleri Biyolojik Atık             
Su Arıtma Tesisi

MARMARA DENİZİ'NDEN 

YILDA 2 BİN 656 HAFRİYAT 

KAMYONUNU DOLDURACAK 

KADAR ÇÖP ÇIKIYOR.

/ÇEVRE
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POLATTIMUR:

“Kıyılardan toplanan  6 bin 255 
ton deniz yüzeyi atığının 145 tonu 
pet şişe, teneke kutu ve ambalaj 
atıklarından oluşuyor. Bu çöpler, 
karadan geliyor. Plastik ve 
ambalaj atıkları, deniz canlılarının 
hayatını doğrudan tehdit ediyor. 
Deniz temizliği için, öncelikle kara 
kaynaklı çöplerin azalması şart.”

Ataköy 2. Kademe, Baltalimanı ve 
Yenikapı tesislerinin de devreye 
girmesiyle 8 milyon metreküpe 
çıkacağını söyledi. Mermutlu, 
Başakşehir, Sarıyer ve Paşaköy’de 
üç yeni ileri biyolojik arıtma tesisin 
yapımını da planladıklarını 
sözlerine ekledi. 
İSKİ’nin, Haliç’i, denizleri ve 
Boğaz’ı koruma prensibinden 
hiçbir zaman vazgeçmediğini ifade 
eden Mermutlu, “Marmara’ya, 
Haliç’e ya da Boğaz’a kirli su 
akmasına müsaade etmeyeceğiz” 
dedi.

 DAHA BERRAK BİR HALİÇ İÇİN
Deniz temizliğinde kalıcı çözüm 
üretebilmek için Marmara 
Denizi’ne akan derelerin taşıdığı 
çamur ve atıklar da amfibik adı 
verilen kazar deniz aracı ve diğer 
iş makineleri ile çıkartılıyor. 
Böylece, hem derelerin taşma 
riski ortadan kalkıyor hem de 
deniz temizliği sağlanıyor. 

Çalışmalar, Kurbağalıdere, 
Ayamama, Kağıthane, Alibeyköy, 
Tokatköy ve Göksu derelerinde 
yürütülüyor. 
Öte yandan İBB, daha berrak bir 
Haliç için de yeni bir projeyi hayata 
geçirme hazırlığında. Buna göre, 
Haliç’e su taşıyan derelerden gelen 
çamurlar  “dregder” diye bilinen bir 
tarama gemisi ile taranacak. 
Taranan çamur, Haliç’in kenarında 
yapılan “Susuzlaştırma Tesisi’ne” 
pompalanacak. Burada sudan 
arındırılıp kuru hale getirilen atık, 
hafriyat bölgelerine taşınacak. Bu 
sayede nakliye maliyetleri 
düşerken, kokunun da önüne 
geçilecek. Tesisin 2020 yılının Mart 
ayında hizmete alınması 
planlanıyor. 

 ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMLERİ  
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
çevre ve deniz temizliği temalarıyla 
öğrencilere yönelik eğitim 
programları da düzenliyor. 

Okullarda verilen eğitimlerle yılda 
10 bin öğrenciye ulaşılıyor.  
Diğer yandan, deniz temizliği 
konusunda farkındalık oluşturma 
çalışmaları da sürdürülüyor. Zaman 
zaman STK ve okullarla kıyı 
temizlik etkinlikleri düzenleniyor. 
Dünya Kıyı Temizlik Günü ve 
Çevre Günü gibi özel günlerde, İBB 
dalgıçları dipten çöp çıkartıyor. 
Deniz dibinden çıkartılan, 
televizyon, bisiklet, tablet, cep 
telefonu gibi dikkat çeken atıklar 
farkındalık oluşturma açısından, 
Kadıköy, Üsküdar, Eminönü gibi 
kalabalık meydanlarda sergileniyor. 

 İHBARLAR BEYAZ MASA'YA 
Bu konuda hassasiyet sahibi 
İstanbullular, şikayet ve ihbarlarını 
Beyaz Masa üzerinden İBB deniz 
hizmetleri ekiplerine iletebiliyor. 
Ekipler, gelen her ihbara anında 
müdahale ediyor. Bu yıl, deniz 
kirliliğiyle ilgili gelen 2 bin 245 
ihbarın gereği yapıldı.  

BU YIL DENİZİMİZE ATIK DÖKTÜĞÜ TESPİT EDİLEN 27 GEMİYE 8,5 MİLYON TL CEZA UYGULANDI
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İŞTE O BASİT TEDBİRLERDEN 
BAZILARI
  Her evde yangın alarmı ve yangın 

söndürme tüpü bulundurulabilir. 
Yangın alarmları evin her katında 
ve yatak odasının yakınında 
olmalı.

  Yatak odasında yatak başında 
elektrik düğmesi ve elektrik 
lambası olabilir.

  Prizler, kablolar açıkta olmamalı.
  Elektrik süpürgesi, saç kurutma 

makinesi, ütü, tıraş makinesi gibi 
cihazlar kullanılmadığı zaman 
prizden çekilmeli.

  Kilim ve halılar yere sabitlenmeli.
  Banyo zemini kuru ve temiz 

olmalı, kaymayan banyo paspası 
kullanılmalı.

  Yemek yaparken mutfaktan 
ayrılmamalı.

  Tutuşabilecek cisimler ocaktan 
uzak tutulmalı.

  Kibrit ve çakmak, çocukların 
ulaşamayacağı yerlere konulmalı.

  Mutfak tezgâhı ve pencere 
yanında mobilya 
bulundurulmamalı.

  Çocuklar, hiçbir zaman banyoda, 
havuzda yalnız veya başka bir 
çocuğun kontrolüne 
bırakılmamalı.

  İlaçlar, temizlik maddeleri gibi 
tehlikeli araçlar, çocukların 
ulaşamayacağı kilitli yerlere 
konulmalı.

  Merdiven, başında ve sonunda 
ışıklandırılmalı ve elektrik 
düğmesi olmalı.

  Merdivenlerin kenarlarında 
korkuluk olmalı.

  Çocuklar için merdiven başlarında 
kapılar olmalı, pencerelerde 
güvenlik kilidi bulunmalı.

  Merdivenlerde oyuncak ve terlik 
gibi cisimler bırakılmamalı.

  Elektrik prizlerine plastik 
koruyucu güvenlik aparatları 
takılmalı.

G
ünümüzde tüm 
kazaların yüzde 41’i 
evlerde gerçekleşiyor. 
Dünyada ev kazaları 

sonucu her yıl 20 bin kişi ölüyor. 
Ev kazalarının; yüzde 18,1’i 
oturma odasında, yüzde 17,4’ü 
mutfakta, yüzde 16,5’i evin 
girişinde, yüzde 14,2’si bahçede, 
yüzde 12,7’si merdivende, yüzde 
9,8’i yatak odasında ve yüzde 
5,1’i banyoda meydana geliyor.
Ev kazalarının çoğunlukla 
önlenebilir olduğu 
unutulmamalıdır. Alınacak basit 
tedbirlerle evde meydana 
gelebilecek yaralanmaların; can 
ve mal kayıplarının önüne 
geçilebilir.
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EV KAZALARINA 
DİKKAT!

TÜM DÜNYADA EV KAZALARI NEDENIYLE YILDA 20 BIN KIŞI ÖLÜYOR. 
EN UFAK BİR DİKKATSİZLİĞİN CİDDİ KAZALARA YOL AÇACAĞI BİLİNEREK 

GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI GEREKİYOR.

İBB İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ



Y
aşam Vadileri Projeleri 
ile şehre nefes aldırmayı 
hedefleyen İstanbul 
Büyükşehir Belediye 

Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Hacıosman Korusu’nda yaptığı 
inceleme sonrasında, kentin 
kalbinde yer alan bu değerli alanın 
halka açılması talimatını verdi. 
Büyükdere Caddesi üzerinde, 
Hacıosman ve Darüşşafaka metro 
istasyonlarının arasında bulunan 
koru, 1 milyon 80 bin 
metrekarelik alanı kaplıyor. 
Metro ulaşım noktalarına 

ŞEHRİN KALBİNDEKİ HAZİNE 

HACIOSMAN	KORUSU	
"EN GÜZEL PROJE, DOĞADIR" FIKRIYLE YOLA ÇIKAN ISTANBUL BÜYÜKŞEHIR 

BELEDIYESI, BIR MILYON METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDEKI HACIOSMAN KORUSU’NU 
ISTANBUL'A KAZANDIRIYOR. IBB BAŞKANI EKREM IMAMOĞLU, KORUNUN 19 MAYIS 

GENÇLIK VE SPOR BAYRAMI’NDA AÇILACAĞI MÜJDESINI VERDI. 

ZEYNEP	MAVNACIOĞLU ERKAN	DEMİR

yakınlığı ile şehrin merkezinde 
karşımıza adeta bir vaha gibi 
çıkan koru, İstanbulluların 
hizmetine açılıyor. 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
geçtiğimiz Ekim ayında koruda 
gerçekleştirdiği inceleme 
gezisinde "Bu alanı doğal 
dokusunu tümüyle koruyarak 
kullanıma açacağız. Zaten bundan 
daha güzel bir proje yok. En güzel 
proje; doğa” ifadelerini 
kullanmıştı. Bu doğrultuda 
Koru’da yürütülen çalışmalar, 
hayvan ve bitkilerin yaşam 

döngüsünü bozmayacak şekilde 
hassasiyetle yürütülüyor.  

 DOĞA KORUNACAK
Yürütülmekte olan çalışmalara 
ilişkin bilgi veren İBB Park Bahçe 
ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı 
Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, 
Koru’nun doğal yapısının 
korunması üzerinde önemle 
durduklarını belirterek şöyle dedi: 
"Hacıosman Korusu, şehrin 
göbeğinde, çevresi yollarla çevrili 
çok değerli bir alan.  Yaptığımız 
çalışmada, koru niteliğinin 
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 "MAKYAJLAMA ÇALIŞMASI 
DEĞİL"
Hacıosman Korusu’ndaki 
çalışmanın İstanbul için önemli 
bir örnek oluşturacağını belirten 
Yasin Seçkin, korularda yapılan 
'makyaj çalışmalarının' ağaçlar 
üzerinde yarattığı tahribattan 
bahsederek sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
"Korularda karşılaştığımız en 
büyük sorun, bilinçsizce yapılan 
çim ve aydınlatma çalışmaları. 
Çim, suyu bünyesinde tutması 
sebebiyle uzun vadede diğer 
ağaçların köklerine zarar veriyor. 
Doğal olmayan aydınlatmalar ise 
bir yandan kuşlara zarar verirken 
diğer yandan da bitkilerin 
fotosentez yapmasını olumsuz 
etkiliyor. Hacıosman Korusu’nda 

yaptığımız çalışma bir 
‘makyajlama’ değil. Korudaki ağaç 
ve bitki türlerinin zarar 
görmemesi üzerinde çalışıyoruz. 
Doğanın dengesini bozmadan, 
farklı bir bakış açısıyla yepyeni 
bir alan kazandıracağız."  
Seçkin, korunun Başkan 
İmamoğlu’nun talimatıyla 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı’nda açılacağını da 
sözlerine ekledi. 

 KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL 
ALAN ARTACAK 
İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar 
Daire Başkanlığı, kente yeni yeşil 
alanlar kazandırmanın yanı sıra 
ekolojik konular üzerinde de 
çalışmalar yürütüyor. 
İklim değişikliğiyle mücadelede, 
yeşil enerji ve karbon salınımı 
konularının önemine dikkat çeken 
Yasin Seçkin şu bilgileri paylaştı: 
"Özellikle sulama, aydınlatma ve 
bitkilendirme konularında 
günümüz koşullarına uygun 
yaklaşımları benimsiyoruz. Yeşil 
enerji denilen alternatif enerji 
kaynakları üzerine çalışıyoruz."
İstanbul’da kişi başı yeşil alan 
miktarı 7 metrekare. İlk etapta 
Dünya Sağlık Örgütü’nün 
standardı olan 9 metrekareye 
çıkartılması hedefleniyor. Bu 
çerçevede, geçtiğimiz Ekim 
ayında, bir kısmı açılan 
Kemerburgaz Kent Ormanı’nın 
ikinci etabındaki çalışmalar hızla 
devam ediyor. 

bozulmaması üzerinde önemle 
duruyoruz. Bu değerli alanı 
İstanbulluların hizmetine açarken, 
oradaki hayvan ve bitkilerin 
yaşamlarını etkilemeyecek şekilde 
planlama yapıyoruz. Bu süreçte, 
ekologlar, kuş gözlemcileri ve 
Hacıosman Gönüllüleri ile temas 
halindeyiz."

 KUŞ CIVILTILARI EŞLİĞİNDE
Doğayla iç içe, yürüyüş, spor ve 
mini kamp alanı olarak planlanan 
Hacıosman Korusu’nu ziyarete 
gelenler, girişte yer alacak 
panolardan korudaki hayvan ve 
bitki türleri hakkında bilgi 
edinebilecekler. Ziyaretçiler, 
doğanın kalbinde, kuş cıvıltıları 
eşliğinde keyifle vakit 
geçirebilmenin yanı sıra, şehir 
içinde görülmesi mümkün 
olmayan kuş ve kelebek türlerini 
de gözlemleyebilecekler. Koruda 
bulunan iki göletin çevresi de 
ziyaretçilerin soluklanacağı 
dinlenme mekanları olarak 
tasarlanacak.  
Proje çerçevesinde, önceki 
dönemlerde metro çalışmaları için 
oluşturulan şantiye alanı da, 
yeniden tasarlanarak koruya 
kazandırılacak. Bu alan, mini 
konser ve film gösterimleri gibi 
aktivitelerin yapılacağı toplanma 
mekanı olacak.  

HACIOSMAN KORUSU’NDA, 
KIZILGERDAN, ÇITKUŞU, 
KARATAVUK, BÜLBÜL VE 

YALIÇAPKINI'NIN DA ARALARINDA 
OLDUĞU 71 KUŞ TÜRÜ 

GÖZLEMLENDİ. ÇALIŞMALAR, 
DOĞAYI RAHATSIZ ETMEYECEK 

ŞEKİLDE HASSASİYETLE 
YÜRÜTÜLÜYOR. 
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İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı 
Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin
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5 ARALIK 1934 TARIHINDE SEÇME VE SEÇILME HAKKINI 
KAZANAN TÜRK KADINI, TOPLUMSAL YAŞAMA KATILMASININ 
ÖNÜNDEKI EN SON KISITI DA KALDIRDI. ARDINDAN YAPILAN 
SEÇİMLERDE TBMM, DÜNYADA KADINLARIN EN YOĞUN 

TEMSİL EDİLDİĞİ İKİNCİ PARLAMENTO OLDU. ATATÜRK’ÜN 
BU HAMLESI, DOĞU VE BALKAN KADIN HAREKETLERINI DE 

DERINDEN ETKILEDI. 

HÂLÂ	HEDEFTEN	
UZAKTAYIZ

TÜRK KADINININ AYAĞINDAKİ 
SON PRANGANIN ÇIKARILMASININ 

85.	YILINI	KUTLUYORUZ

GÖKÇE	KAÇMAZ

C
umhuriyetin kurulmasıyla 
birlikte sadece egemenlik 
ulusa geçmedi. Aynı za-
manda bu topraklarda ya-

şayan herkes; cinsiyet, ırk ve din 
ayrımı gözetilmeksizin saygın ve 
eşit bireyler haline geldi. Türk kadı-
nının seçme ve seçilme hakkını al-
ması ise bu yolda atılan en önemli 
adımlardan biriydi. Böylece Türk 
kadını, toplumun diğer yarısını 
oluşturan erkeklerle hukuken eşit 
statüye ve olanaklara kavuştu. An-

cak bu aşamaya gelmek hiç de kolay 
olmadı. 
19. yüzyılda Osmanlı toplumu bü-
yük bir değişim içindeydi. Monarşi, 
güç kaybetmekte olan imparatorluğu 
yeninden toparlamak için Batı mo-
delini temel alan bir yenileşme hare-
keti başlattı. Osmanlı’da kadın hare-
ketleri de bu ortamda boy gösterdi. 
Toplumsal yaşantıdan soyutlanan 
kadınlar, eğitim, aile ve çalışma hak-
ları konusundaki kısıtları aşmak için 
seslerini yükseltmeye başladı. 

Hatı (Satı) Çırpan / Ankara Türkân Örs / Antalya

Sabiha Gökçül / Balıkesir Şekibe İnsel / Bursa

Fakihe Öymen / İstanbul Meliha Ulaş / Samsun

Benal Arıman / İzmir Esma Nayman/ Seyhan

Hatice Özgener / Çankırı Nakiye Elgün / Erzurum

Ferruh Güpgüp / Kayseri Sabiha Görkey / Sivas

Bediz Morava / Konya

Mebrure Gönenç / Afyonkarahisar

Huriye Öniz / Diyarbakır

Dr. Fatma Memik / Edirne

Mihri Pektaş / Malatya

Seniha Hızal / Trabzon
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Avusturya, Karlsbad’da tuttuğu 
notlarda bile kadın haklarının 
iyileştirilmesi konusu yer 
almaktaydı. “Bizim toplumumuzun 
başarı gösterememesinin sebebi 
kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz 
ilgisizlik ve kusurdan 
doğmaktadır… Bir toplumun bir 
organı faaliyette bulunurken diğer 
organı işlemezse o toplum felç 
olmuştur” diye düşünen Atatürk, 
Cumhuriyet'in kadınlara zaten 
doğuştan sahip oldukları tüm 
hakları vermesinden yanaydı. 

 TBMM’DE KAFALAR KARIŞIK
Ancak o dönem Türkiye’de 
Atatürk’ün ufkuna yetişebilenler 
siyaset sahnesinde pek fazla 
değildi. Hüseyin Avni Bey, 
kadınların seçilme bir yana oy 

verme olgunluğuna bile erişmemiş 
olduğu kanaatindeydi. Kadınların 
erkeklere mahkûm olarak 
yaratıldığını iddia eden Hüseyin 
Rahmi Bey, onların belediye 
işlerinde bile yer almasını kabul 
edilemez buluyordu. Falih Rıfkı 
Atay gibi bir Cumhuriyet aydını, 
seçme ve seçilme hakkını Türk 
kadının davasıyla ilgisi olmayan 
bir ciddiyetsizlik olarak 
görüyordu. Kadınların seçime 
katılması gerektiğini ifade eden 
Hakkı Tarık Bey’e Recep Peker, 
“O zaman askerlik de yapsınlar” 
diye cevap veriyordu. Hatta 3 
Nisan 1923’te bir yasa tasarısı 
görüşülürken, ülkedeki kadın 
nüfusunun da sayılması 
gerektiğini ifade eden Bolu 
Milletvekili Tunalı Hilmi büyük 
bir tepkiyle karşılanıyordu. 

 HARF DEVRİMİ'NİN 
SAĞLADIĞI BİLİNÇLENME 
KADININ YOLUNU AÇTI
Bu tablo karşısında Atatürk, 
aşamalı bir yol izledi. Önce 
eğitimde eşitliği sağladı. Ardından 
1926 yılında Medeni Kanunu 
getirdi. Harf Devrimi ile 
okuryazarlığın artmasını ve 
toplumun bilinçlenmesini 
kolaylaştırdı.  Bu süreçte toplumda 
büyük bir zihniyet dönüşümü 
yaşandı. Kadın-erkek eşitliği 
konusunda farkındalık yaratıldı. 

 “HAN VE HATUN 
BUYURUYOR Kİ”
Aslında kadının toplumsal 
yaşantıdan soyutlanması ve 
görünmez hale getirilmesi Türk 
toplumuna yabancı bir durumdu. 
Orta Asya Türk toplumlarında 
kadın-erkek eşitliği vardı. Kadın, 
devletin zirvesinde erkek ile 
birlikte karar verici konumdaydı. 
Buyruklar, “Han ve Hatun 
buyuruyor ki” diye 
yayımlanmaktaydı. Tek taraflı 
buyruklar geçerli sayılmazdı. 
Yabancı diplomatlar, han ve hatun 
tarafından birlikte ağırlanırdı. Han 
olmadığı zamanlarda Hatun, 
“Türkan” ünvanlıyla devleti 
yönetirdi. Zamanla Türk kültürünü 
etkisi altına alan Arap, İran ve Doğu 
Roma yaşam tarzı, kadının 
toplumsal yaşantıdan 
soyutlanmasına neden oldu. 19. 
yüzyılın üçüncü çeyreğinde Fatma 
Aliye’nin Meram adlı çeviri 
romanını “bir kadın” imzasıyla 
yayımlamak zorunda kalması; Faika 
Hanım’ın Terakki dergisinde adeta 
isyan edercesine “şükür bizim de 
aklımız var” diye yazması, kadının 
adının anılmamasının çarpıcı 
göstergelerindendir.  

 KARLSBAD NOTLARINDA 
KADIN HAKLARI 
Atatürk, Türk kadınının 
yeteneklerinin farkındaydı. 1918 
yılında tedavi amacıyla bulunduğu 
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Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İstanbul'da Türk Kadın Birliği 
Başkanı Nezihe Muhittin (Gazi'nin sağında) ve arkadaşlarıyla

Atatürk, hakları konusunda görüştüğü İstanbullu kadınlarla



büyük geçmişine yakışır bir 
gelecek için çalıştığını ve bu 
konuda önemli görevler üstlenen 
anneleri meclise taşıdığını dile 
getiriyordu. Mısır Kadınlar Birliği 
Başkanı Roda Charoni, Türk kadını 
başarılarından dolayı tebrik 
ediyordu. Uluslararası Kadın 
Birliği Merkez Bürosu Genel 
Sekreteri Catherine Bompas Türk 
kadınına verilen hak ve 
özgürlüklerin bütün dünya 
kadınları için cesaret verici 
olduğunu söyleyerek, “Biz 
Avrupalı kadınlar Türk kadınlarına 
cidden gıpta ediyoruz” diyordu. 
Bulgaristan kadınları, Doğu ve 
Balkanlardaki kadın kurtuluş 
hareketleri üzerinde büyük etkisi 
olan Atatürk'e teşekkür ediyordu.

 DÜNYANIN KADIN TEMSİLİ EN 
YÜKSEK 2. PARLAMENTOSU
1 Mart 1935 seçimlerinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) 
17 kadın milletvekili girdi. 1936’da 
yapılan ara seçimde bu sayı 18’e 
çıktı. TBMM, yüzde 4,6 ile dünyada 
en çok kadın vekilin temsil edildiği 
ikinci parlamentoydu. Atatürk, bu 
sayıyı bir sonraki seçimde yüzde 
100 arttırarak 36’ya çıkarmayı 
planlıyordu. Ancak zaman yetmedi. 
Atatürk’ü takip eden dönemde 
parlamentodaki kadın milletvekili 
sayısı düşüşe geçti. 1950 
seçimlerinde TBMM’ye giren kadın 
sayısının 3’e inmesi Cumhuriyet 
tarihinin sancılı anılarından biri 
olarak tarih kitaplarındaki yerini 
aldı. 

Beklenen gelişme de kısa zamanda 
gerçekleşti. 1930 yılında belediye, 
1933’te muhtarlık, 1934’te ise 
genel seçimlerde kadınlara seçme 
ve seçilme hakkı verildi. 
Kadınların seçme ve seçilme 
hakkını aldığının ertesi günü 
gazeteler, “Dün Memleketin Her 
Tarafında Kadınlar Bayram 
Yaptılar”, “Türk Kadınlığının 
Şenliği”, “Memlekette Bayram” 
gibi manşetlerle çıktı. Ankaralı 
kadınlar, 6 Aralık’ta Halkevi’nde 
bir kutlama toplantısı düzenledi. 
Bu sefer meclise taleplerini değil 
teşekkürlerini ifade etmek için 
yürüdüler. Türk Kadınlar Birliği, 
Sultanahmet’te bir kutlama 
mitingi yaptı. Beyazıt'tan 
Taksim'e yürüyerek 
memnuniyetlerini gösterdiler. 

 DÜNYADAN TEBRİK YAĞDI
Türk kadının geçirmekte olduğu 
bu büyük değişim dünyada da 
büyük yankı yaptı. Batı basını 
bunu bir devrim olarak gördü ve 
“esaretten aydınlığa çıkış” olarak 
yorumladı.  Temps’in Ankara 
Muharibi Louis Reviel, “Türk 
Kadınlığının Kavuştuğu Haklar” 
başlığını taşıyan yazısında 
“Atatürk’ün memleketini 
eriştirdiği azametli neticeler 
arasında kadının tekâmülü 
keyfiyeti hiç şüphesiz parlak 
muvaffakiyetlerden birisidir” 
diyordu.  Le Journal, Türkiye’nin 

48 /                         www.ibb.istanbul

8 Şubat 1935 genel seçiminde oy kullanan kadınlarımız

Seçme ve seçilme hakkının kazanılmasının ardından Türk 
kadınları İstanbul Beyazıt Meydanı'nda (1935)
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Başbakan, rektör, CEO, belediye 
başkanı gibi üst düzey 
konumlarda yer alan pek çok 
kadın, daha iyi bir gelecek için 
Türkiye’ye hizmet ediyor. Ancak 
hala her şey tam olarak yoluna 
girmiş değil. Toplumda üst düzey 
mevkilere kadınların gelmesi 
konusunda hala bir çekince 
olduğu göze çarpıyor. Ayrıca 1975 
sonrasında hızla artan ve 
1990’larda yüzde 35’lere ulaşan 
kadın istihdamında bir gerileme 
olduğu dikkat çekiyor. 2004 
yılında yüzde 25,4’e kadar 
gerileyen bu oran, TÜİK 
istatistiklerine göre günümüzde 
yüzde 29,1.  Anlaşılan o ki; 
Atatürk devrimleriyle aydınlanan 
yolda daha alacak çok mesafe var. 

Türkiye, Fransa, İtalya, 
Hırvatistan, Slovenya’dan 11, 
Romanya’dan 12, Bulgaristan’dan 
13, Belçika’dan 14, Yunanistan’dan 
15, İsviçre’den ise 36 yıl önce 
kadınlara seçme ve seçilme hakkı 
tanımıştı. Buna karşın, Avrupa'da 
kadınların temsil oranı hızla 
artarken, Türkiye'de arzu edilen 
oranlara ulaşmadı. 2019 yılı 
itibarıyla Türkiye, parlamentoda 
kadın temsili açısından 193 ülke 
arasında 119. sırada 
bulunmaktadır. 

 TÜRK KADINI ARTIK 
YAŞAMIN HER ALANINDA
Türk kadını, cumhuriyet döneminde 
kazandığı haklarla kabuğunu kırdı. 
Artık yaşamın her alanında…  
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G
eçtiğimiz ay Aksaray’da, 
bir ilkokulda, otizmli 
çocuklara yönelik 
gerçekleştirilen onur 

kırıcı eylem, gözlerin dezavantajlı 
grupların eğitimde ve sosyal 
hayatta yaşadıkları sıkıntılara 
çevrilmesine neden oldu. Hiç 
şüphesiz, yaşanan sıkıntının 
temelinde, insanların otizm 
konusunda yeterli bilgiye sahip 
olmamaları; bu tanıyı alan kişilere 
karşı nasıl davranmaları gerektiğini 
bilmemeleri yatıyordu. Otizmli 
bireylere önyargıyla yaklaşmak 
yerine erken tanı ve eğitimle 
başarılı sonuçlar elde edilebildiğine 
odaklanmak gerekiyor. 
Unutulmamalı ki, Franz Kafka, 
Mozart, Beethoven, Van Gogh, 
Albert Einstein, Nikola Tesla, Jane 
Austen gibi bilime, edebiyata, 
müziğe, resime adını altın harflerle 
yazdıran pek çok isim de 
otizmliydi.

 OTİZM BELİRTİLERİ İLK 3 
YAŞTA GÖRÜLÜYOR
Otizm farklı durumlara ve 
gelişimsel nedenlere bağlı olarak 3 
yaş öncesi çocuklarda çıkıyor. 
Genel olarak sosyal iletişimsel 
alanda yetersizlik, tekrarlayıcı 
davranışlar ve sınırlı ilgi alanıyla 
kendini gösteriyor. Erken tanı için 

erken ipuçlarını bilmek ve 
gözlemlemek eğitimde başarı 
şansını artırıyor.

 ERKEN EĞİTİM HAYATİ ÖNEM 
TAŞIYOR
Otizm tanı ve tedavisi çocuk ruh 
sağlığı ve hastalıkları uzmanı ya da 
çocuk nörologu tarafından 
yapılıyor. Otizmin kesin tedavisi 
yok; bu yüzden, otizm tanısı 
koyulduktan sonra, çocuk için 
gerekli olan eğitime bir an önce 

başlanması gerekiyor. Erken eğitim, 
çocuğun çevresine uyum sağlaması 
ve yetersizliklerinin giderilmesi 
için hayati önem taşıyor.

 OLUMSUZ ELEŞTİRİDEN 
KAÇINILMALI
Otizmli çocukların sosyal hayata 
daha çabuk adapte olabilmeleri için, 
kullanılan dilin yapıcı olması; 
çocuğa uygun çevre düzenlemesi 
yapılması; fiziksel cezadan ve 
olumsuz eleştiriden kaçınılması; 
yapamadıklarından çok 
yapabildiklerine odaklanılması gibi 
duyarlı davranışlarda bulunulması 
gerekiyor.

 TOPLUMSAL FARKINDALIK 
ARTIRILMALI
Tüm dezavantajlı gruplara karşı 
toplumsal farkındalığın artırılması 
için başta kamu kurumları olmak 
üzere, sivil toplum kuruluşlarına ve 
okullara büyük sorumluluk 
düşüyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Engelliler Müdürlüğü, 
engellerin aşılması yönünde çok 
değerli çalışmalar yürütüyor. 

 OTİZMLİLERE 4 MERKEZDE 
EĞİTİM VERİLİYOR
Kadıköy, Beyoğlu, Esenyurt ve 
Kartal’daki 0-6 Yaş Otizm Eğitim 
ve Uygulama Merkezlerinde 

/HİZMET
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DAHA FAZLA	EMPATİ	VE	
FARKINDALIK	ŞART

OTIZM TANISI ALMIŞ ÇOCUKLAR OKULA KABUL EDILMEK ISTENMIYORLAR; KABUL 
EDILENLER DE DIĞER VELILERIN AYRIMCI TAVIRLARIYLA KARŞILAŞABILIYORLAR. 
ÇOCUKLARLA BERABER AİLELERİ DE CİDDİ MÜCADELE VERMEK ZORUNDA 

KALIRKEN, BU SORUNUN AŞILABİLMESİ İÇİN TÜM TOPLUM KESİMLERİNDE DAHA 
FAZLA EMPATİYE VE FARKINDALIĞA İHTİYAÇ DUYULUYOR. 

AYŞE	KAHVECİ EMİR	BOZKURT



büyük sorumluluk düştüğünü; 
merkezde aldıkları eğitim disiplinli 
olduğu için çok beğendiklerini; 
rehabilitasyon merkezi, ev ve 
kurum arasındaki 
koordinasyondan çok memnun 
olduklarını ifade ettiler. Uzun 
mesafelerden gelmek zorunda 
kaldıkları için merkezlerin 
sayısının artırılmasını; her 
belediyede bu tür kurumların 
açılmasını ve 2 yıldan daha uzun 
süre eğitim verilmesini talep 
ettiler. 
Zekeriya Ömer Sağlam, 3 yaşına 
kadar normal gelişim göstermiş; 
konuşması, iletişimi ve göz teması 
varmış ama 3 yaşında birdenbire 
susmuş, tek kelime dahi etmemiş. 
Ailesini görmezden gelmiş, o güne 
kadarki tüm kazanımları bir anda 
sıfırlanmış. 3 yaşında teşhis 
konulan Ömer, raporunu almış ve 
1,5 yıldır eğitim görüyor. 

 BAKIŞLAR İNSANI KÖTÜ 
HİSSETTİRİYOR
Aksaray’da yaşanan hadisenin 
çok üzücü olduğunu vurgulayan 
Sema Sağlam, duygularını ve 
yaşadığı sorunları şöyle dile 
getirdi:
"Çok üzücü, okula gitmek o 
çocukların da hakkıysa giriş 
yerleri de oyun oynadıkları bahçe 

bilimselliği kanıtlanmış yöntemler 
ve danışmanlık çalışmaları ile 
otizmli çocuklara eğitim veriliyor. 
66 aylıktan küçük toplam 516 
otizmli çocuğun devam ettiği 
merkezlerde, ailelere yönelik özel 
eğitim ve psikolojik danışmanlık 
hizmeti de sağlanıyor. Ayrıca 17-35 
yaş aralığındaki 66 otizmli birey de 
Fatih ve Kartal’daki merkezlerde 
eğitim görüyor.

 HER ÇOCUĞA AYRI PROGRAM 
UYGULANIYOR
Otizm belirtilerini en aza indirmek 
için uygun eğitim programları her 
çocuk için ayrı hazırlanıyor. 
Haftada 45 dakikalık en fazla 4, en 
az 2 seans eğitim veriliyor. Belli 
periyotlarda çocuklara gelişim 
tarama, otizm belirti ve dil gelişimi 
testleri uygulanıyor. Tüm bu 
eğitimlerle, çocukların okul ve 
sosyal hayata daha çabuk adapte 
olmaları hedefleniyor. 

 ANNELERDEN OTİZMDE 
FARKINDALIĞA DESTEK
Beyoğlu 0-6 Yaş Otizm Eğitim ve 
Uygulama Merkezi’nde, eğitim 
alan çocuklar ve anneleriyle 
tanışma fırsatı bulduk. Yaşanan 
olaylardan son derece üzüntü 
duyan anneler, otizmde 
farkındalığın artırılmasına katkı 
sunmak amacıyla, bizimle duygu 
ve düşüncelerini paylaşmakla 
kalmadılar; çocuklarının eğitim 
aldıkları ortamda 
görüntülenmesine de müsaade 
ettiler. Bu duyarlı davranışlarından 
dolayı Zekeriya Ömer Sağlam ve 
annesi Sema hanıma; Efe Musa 
İmdat ve annesi Zeliha hanıma, 
Psikolog Kadriye Özener ve tüm 
öğretmenlerimize şükranlarımızı 
sunuyoruz. Bu zorlu eğitim 
sürecinde hepsine kolaylıklar 
diliyoruz. 

 MERKEZ SAYISI ARTIRILMALI, 
EĞİTİM SÜRESİ UZATILMALI
Her iki anne de bu uzun ve yorucu 
eğitim sürecinde ebeveynlere 
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OTIZM BOZUKLUĞUNUN 
UYARI IŞARETLERI

6 ay
• Çok az gülümser, ilgi sıcak ve 

neşeli ifadeler kullanmaz.

• Göz teması sınırlı veya hiç 
yoktur.

9 ay
• Sesler, gülümsemeler ya da 

diğer yüz ifadeleri çok az ya 
da hiç paylaşılmaz.

12 ay
• İşaret etme, gösterme, 

ulaşma veya el sallama gibi 
ileri geri hareketlerin çok az 
veya hiç olmaması.

• Adına tepkisi çok az veya hiç 
yoktur.

16 ay
• Taklit etme davranışı 

göstermez.

• Anlamlı kullandığı kelimesi 
sınırlı ya da hiç yoktur.

24 ay
• İki kelimeli kelime öbeğinin 

(taklit etme veya tekrarlama 
dâhil değil) sınırlı ya da hiç 
olmaması.

Zekeriya Ömer Sağlam



 "TEŞHİSİ KABULLENMEKTE 
ZORLANDIM"
Efe Musa İmdat’ın annesi Zeliha 
Hanım, otizm teşhisini 
kabullenmekte zorlandıklarını; 
rapor almamak için bayağı 
uğraştıklarını anlattı. Çocuklarının 
sağlığı ve iyiliği için 1.5 yıl önce 
eğitime başladıklarını, bugün ise  
rapor silinme aşamasına kadar 
gelebildiklerini ifade etti. 

 "OTOBÜSLERDEN 
AĞLAYARAK İNDİĞİM 
ZAMANLAR OLDU"
Teşhisin ilk zamanlarında toplu 
taşımada ciddi tepkilerle 

karşılaştığını, otobüslerden 
ağlayarak indiği zamanların çok 
olduğunu belirten Zeliha İmdat, 
toplumdan duyarlılık bekliyor. 
Bunu da şöyle ifade etti: 
"Bu tarz çocuklar toplu taşımaya 
bindiklerinde rahatsız 
olabiliyorlar. Bıraksınlar, hiçbir 
şey söylemelerine, yardım 
etmelerine gerek yok. Sadece rahat 
bıraksınlar, rahatsızlıklarını ifade 
etmek için üfleyerek tepki 
göstermesinler. Bu ister istemez 
anneyi de strese sokuyor. Çocuğa 
da yansıması olumsuz oluyor. Ben 
çocuğuma bir davranışı öğretmeye 
çalışırken, eline bir şey vererek 
susturmak gibi istemediğim kural 
bozucu bir davranışı yapmak 
zorunda kalıyorum." 
Farkındalık arttıkça 20 aylık gibi 
daha erken dönemlerde teşhislerin 
de arttığına dikkat çeken Psikolog 
Kadriye Özener ise Engelliler 
Müdürlüğü’nün otizm tanısı almış 
çocukları rapor teşhisi almaları 
için gereken süreyi beklemeden 
sisteme dâhil 
ettiğine; 
gecikme 
olmadığı 
için 
eğitimden 
de daha hızlı 
sonuçlar 
aldıklarına 
dikkat çekti.

de aynı olmak zorunda. Bu 
toplumda bütün şeklinde 
yaşıyorsak, okulda da aynı şekilde 
olması gerekiyor. Çocuğumun 
beklenmedik davranışları oluyor, 
bir anda çığlık atıyor mesela. Veya 
karşısındakine vurmak; eşyasını 
almak isteyebiliyor. Bakışlar biraz 
tuhaf oluyor, insan kendini kötü 
hissediyor. Sanki oraya ait 
değilmişsin gibi bir duyguya 
kapılıyor."

 "BU ÇOCUKLAR CANAVAR 
DEĞİL"
Daha fazla empatiye ve farkındalığa 
ihtiyaç olduğunun altını çizen 
Sağlam, toplumdan beklentileriyle 
ilgili şunları söyledi: 
"Bu çocukların korkulacak bir 
şeyi yok, canavar değiller. 
Neticede onlar da bir çocuk, 
onların da aynı yerde yaşamaya 
hakları var; gerek park, gerek 
hastane, gerek okul olsun. Evde 
normal çocuklarım da var, otizmli 
çocuğum da var. Ben onları 
ayırabiliyor muyum? Nasıl onları 
bir arada tutabiliyorsam, 
toplumda da bir arada tutulması 
gerekir. Daha fazla empati ve 
farkındalığa ihtiyacımız var. Şu an 
sağlıklıyız ama yarın engelli 
olmayacağımıza garantimiz yok."

/HİZMET
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Çocuğunda 
otizm belirtileri 

olduğundan 
kaygılanan aileler, 

istedikleri zaman  Engelli 
Merkezleri ile Kadın ve Aile 

Sağlığı Merkezlerinde    
otizm tarama testi 

yaptırabilirler.

Efe Musa İmdat

Psikolog 
Kadriye Özener



verir, çürümelerine sebep olur. 
Yeşil yapraklı bitkileri 10 günde 
bir sulamak yeterlidir ancak bazı 
çiçekler yeşil yapraklı bitkilerin 
aksine daha sık sulanmak 
isteyebilir. Kaktüs ve sukulent 
özellikli bitkiler ise, su tutma 
özelliklerinden dolayı, kışın 20-
30 günde bir sulanmalıdır. Her 
bitkinin kendine has bakımı 
olduğu unutulmamalıdır.
Her dem yeşil, çiçeksiz iç mekân 
süs bitkilerine kış aylarında sıvı 

gübre verilmemeli, bitkinin 
dinlenmesi sağlanmalıdır. 
Kış aylarında fotosentez 
ihtiyacı artacağı için, bitkiler 
özellikle cam önüne veya cama 
yakın yerlere konulmalıdır. 
Diğer önemli bir konu da, 
bitkilerin havalandırılmasıdır. 
Bitkinin bulunduğu ortam 
zaman zaman havalandırılmalı 
ancak soğuk havanın bitkilerin 
üzerine gelmemesine dikkat 
edilmelidir. 

Ö
ncelikle ölü yapraklar 
ve tomurcuklar 
koparılarak, bitkilerin 
kış boyunca ihtiyaç 

duyacakları enerjiyi boş yere sarf 
etmeleri önlenmelidir. 
Kışın en çok yapılan yanlış, 
bitkileri yaz aylarındaki 
periyotta sulamaya devam 
etmektir. Havalar soğudukça 
bitkilerin suya olan ihtiyacı 
azalır. Bu nedenle fazla sulama 
yapmak, bitkilerin köküne zarar 
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/BİLMEKTE YARAR VAR
PEYZAJ  MİMARI	MİRAY	YILMAZ

BİTKİLER	KIŞIN	AYRI	
ÖZEN	İSTER

KIŞ AYLARINDA BITKI BAKIMI AYRI BIR ÖZEN VE DIKKAT ISTER. HAVALARIN SOĞUMASIYLA 
BIRLIKTE ALINACAK BAZI TEDBIRLER, BITKILERIN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRIR. 



Y
apılan istatistiklere göre 
dünya nüfusunun yüzde 
10’u engelli. 
Nüfusumuzun yüzde 

12’sinin; yani yaklaşık 10 milyon 
bireyin engelli olduğu belirtiliyor. 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun, 
2018 sonu verilerine göre 
ülkemizdeki çocuk nüfusu 22 
milyon 920 bin 422. Bu nüfus 
içinde 0-18 yaş arasında 600 bin 
engelli çocuğun olduğu tahmin 
ediliyor. 6 yaş ve üzeri engelli 
çocukların yarısından fazlası eğitim 
alamıyor; okuma yazma bilmiyor; 
toplumsal yaşama etkin biçimde 
katılamıyor. 

 EĞİTİMDE FIRSAT 
EŞİTLİĞİ YOK
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
verilerine göre ise son 20 yılda 
eğitime erişen engelli çocuk öğrenci 
sayısı, yaklaşık 289 bin. Bu durum 
eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin yok 
sayıldığını da gözler önüne seriyor. 

Ülkemizdeki engelli çocukların 350 
bine yakını özel eğitime ihtiyaç 
duyuyor. Engellilerin eğitime 
katılım oranları da oldukça düşük. 
Bu oranlar ilkokulda yüzde 7, 
üniversitede ise sadece yüzde 1.

 ARTIK ÇOCUKLAR İÇİN 
ÇÖZGER YETERLİ
Türkiye’de engellilik raporu almak, 
18 yaşından büyükler ve eski 
raporlular için yüzde 40 üzeri iş 
göremezlik kaybı şartına bağlı. 18 
yaş altında olanlarda ise bir oran 
söz konusu olmadığından ÇÖZGER 
(Çocuklar İçin Özel Gereksinim 
Raporu) yeterli kabul ediliyor. 

/HİZMET
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            ENGELLİLER 
							ERİŞİLEBİLİR	
YAŞAM	İSTİYOR
ERIŞILEBILIRLIK, EĞITIM, ÇALIŞMA HAYATI VE SAĞLIK GIBI PEK ÇOK ALANDA SORUNLARLA 
MÜCADELE ETMEK ZORUNDA KALAN ENGELLILER, EVLERINDE MODERN HAPIS HAYATI 
YAŞAMAK ISTEMIYORLAR. BU HAKLI İSTEKLERİNİN GERÇEKLEŞMESİ İSE ONLARIN DEĞİL 
ENGELİ OLMAYANLARIN ELİNDE. O NEDENLE BAŞTA YÖNETICILER OLMAK ÜZERE TOPLUMUN 
HER BIR KURUMUNA, HER BIR FERDINE BÜYÜK SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR. BU ÇERÇEVEDE 
IBB, ‘’ENGELSİZ BELEDİYE’’ MOTTOSUYLA ENGELLILER IÇIN PROJELER ÜRETMEYE VE ONLARIN 
YANINDA OLMAYA DEVAM EDIYOR.

AYŞE	KAHVECİ EMİR	BOZKURT



engellerden biri istihdam; kota ve 
ceza ana istihdam yöntemi olarak 
uygulansa da maalesef engelli 
istihdamında yeterli seviyeye 
ulaşılmış değil. Haziran 2019 
itibarıyla kamu sektöründe 15 bin 
579, özel sektörde 98 bin 898 
olmak üzere toplamda 114 bin 477 
engelli işçi çalışıyor. Kamudaki 56 
bin memurla beraber çalışan engelli 
sayısı 170 bin 477’ye ulaşmış 
durumda.

 İSTİHDAM BİRİMİ’NDEN 
ENGELLİLERE DESTEK
İBB Engelliler Müdürlüğü İstihdam 
Birimi, firma görüşmeleri, iş 
pozisyon takibi, kamu personel 
alımıyla ilgili danışmanlık 
hizmetleri, mülakat teknikleri 
eğitimi ve çalışan devamlılığı takibi 
gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. 
İŞKUR ile protokol imzalayan 
birim, İstanbul’da faaliyet gösteren 
800’ün üzerinde büyük, orta ve 
küçük ölçekli firma ile çalışıyor.

 BİREYSEL BAŞVURU 
GEREKİYOR
İstanbul’da oturan ve engelli raporu 
olan vatandaşların istihdam 
süreçlerini başlatabilmeleri için 
nüfus cüzdanları ile birlikte 
Kadıköy ve Beyoğlu İstihdam 
Birimlerine başvurmaları gerekiyor. 
Psikolog ve sosyologlar eşliğinde 
görüşmeye alınan başvuru sahipleri 
hakkında hazırlanan değerlendirme 
raporuna ek olarak, bireyin engel 
durumuna göre CV Formu 
düzenleniyor. Bu CV gizlilik 
ilkesine uygun olarak talepte 

bulunan firmalara gönderiliyor. 
İstihdam birimlerinde 
gerçekleştirilen çoklu mülakatlara 
engelli bireyler davet ediliyor. 

 E-KPSS BİRİNCİSİ İSTİHDAM 
BİRİMİ’NDEN 
Mesleki eğitimler verilerek 
bireylerin istihdam 
edilebilirliklerinin artırılmasına 
çalışılıyor. Kamuda istihdam 
talebinde bulunan engelliler için 
E-KPSS hazırlık kursları ücretsiz 
olarak veriliyor. Bu noktada 2018 
EKPSS’de çok çarpıcı bir sonuçla 
karşılaşıldı. Sınavın birincisi 
İstihdam Birimi öğrencileri 
arasından çıktı.

 15 YILDA 3 BİN 422 İSTİHDAM
İstihdam Birimi aracılığıyla, 2018 
ve 2019 yıllarında 400 vatandaş işe 
yerleştirildi.  2004 - 2019 yılları 
arasında 3 bin 422 engelli birey, 
özel sektör ve kamuda istihdam 
edildi. 2004 yılından 2019 yılına 
kadar toplam çalışılan firma sayısı 
ise 825’e ulaştı.

 ENGELLİLER EVLERİNDE 
MODERN HAPİS HAYATI 
YAŞIYOR
Erişilebilirlik, engellilerin sosyal 
hayata katılmasının önündeki en 
büyük engel. Ülkemizdeki şehir 
yapısı, kamu binaları, okullar, toplu 
taşıma araçları, konutlar, 
kaldırımlar, yollar engellilerin 
yaşamına uygun değil. Tüm bu 
zorluklar karşısında pes edip hayata 
küsen engeliler, kendilerini eve 
mahkûm ediyorlar.

 HEDEF: "ENGELSİZ BELEDİYE" 
Engellilerin eşit ve özgür biçimde 
şehirlerde yer alabilmeleri için 
belediyelere büyük sorumluluk 
düşüyor. "Engelsiz Belediye" 
hedefine ulaşmak için çalışmalarına 
hız veren İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, engelli vatandaşlara 
yönelik hizmetlerini Engelliler 
Müdürlüğü (İSEM) bünyesinde 
gerçekleştiriyor. İstanbul’un çeşitli 
noktalarında yer alan 24 merkez, 9 
irtibat bürosu ve 2 engelli kampı 
aracılığıyla bilgilendirme, 
bilinçlendirme, yönlendirme, 
eğitim, danışmanlık, sosyal ve 
mesleki rehabilitasyon hizmetleri 
veriliyor. 0-6 yaş ile başlayan 
çalışmalar, her yaş ve her engel 
grubunu kapsayarak devam ediyor. 

 192 BİN ENGELLİYE HİZMET 
VERİLİYOR
İSEM, ayrıca sahip olduğu yenilikçi 
anlayış ile engelli bireyleri hedef 
alan projelerde kamuda öncü rol 
üstleniyor. Müdürlüğe kayıtlı 192 
bin engelli bulunuyor. Engelliler 
merkezlerinden İstanbul sınırları 
içinde ikamet eden, engelli 
raporuna sahip, görme, işitme-
konuşma, ortopedik ve zihinsel 
engelliler ile ruhsal-duygusal 
rahatsızlığı veya süreğen hastalığı 
olan bütün engelli bireyler 
yararlanabiliyor. 

 ENGELLİ İSTİHDAMI 
ÇOK YETERSİZ
Engellilerin önündeki en büyük 
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21 yaşındaki görme 
engelli Sinan Yurtal, 
İstanbul Üniversitesi 
Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü        
3. sınıf öğrencisi. 
1,5 yıldır Beyoğlu 
Engelliler Merkezi’nde 
eğitim alıyor.

Belediyemizin hizmetlerine 
ulaşmak ve ihtiyaçlarını 

karşılamak isteyen engelli 
vatandaşlarımız, ALO 153 
hattını arayarak ücretsiz 

ulaşım imkânından 
faydalanabilirler. Ayrıca 

Florya ve Şile yaz 
kamplarına katılmak 

isteyen engelli ve yakınları 
da oturdukları ilçedeki 

engelliler merkezine 
başvurarak randevu 

alabilirler.



İSTANBUL’UN TARİHİNİ YANSITAN 

GALATA'NIN	
HİKÂYESİ

FUNDA	KELEŞ

/TARİH

H
iç düşündünüz mü, 
İstanbul’un her gün 
ziyaret ettiğimiz ya da 
önünden geçerken 

kafamızı kaldırıp bakmayı 
düşünmediğimiz muhteşem 
tarihi eserlerinin, birbirinden 
güzel semtlerinin, sokaklarının 
isimleri nereden geliyor? 
Kulaktan dolma bilgilerle bir 
fikrimiz olsa da çoğumuz bu 
isimlerin konma gerekçesini ya 
da hikâyesini tam olarak 
bilmiyoruz.Biz de bu sayımızda 
sizin için araştıralım istedik. 
Hattâ bizim görmediğimiz, 
bilmediğimiz isimler olabilir. Siz 
de kendi sokağınızın, semtinizin 
bildiğiniz bir ismi varsa lütfen 
bizimle paylaşın. (funda.keles@
ibb.gov.tr adresine gönderim 
yapabilirsiniz)
Tarihiyle ilgili ilk bilgilerin 
Bizans’ın erken dönemlerine 
uzandığı Galata’nın adı 
konusunda, kuruluş yıllarına dek 
götürülen çeşitli görüşler 
bulunmaktadır. Bizans’ın ilk 
yıllarında asıl kentten Haliç’le 
ayrılan bu kısma “Peran an Skais” 

boşaltma yaptıkları eğimli 
alanlara verilen “calata” 
kelimesinden geldiği ileri 
sürmektedir. Galata ismi, deniz 
kenarına dek uzanan dik 
yokuşları yüzünden bu semte 
uygun görülmüştür ve “denize 
inen yol” anlamına gelmektedir. 
Başka bir yaklaşım ise, bu yörede 
oturan bir Galatialı’dan dolayı 
bölgenin “Galat’ın Mahallesi” 
adını almış olabileceği 
varsayımıdır.
Bazı yazarlar da Gotlar’ın, 
Anadolu’ya geçerken denizi bu 
noktada aşmış olmalarından 
dolayı yöreye “Galata” adının 
verildiğini ileri sürmektedir. 
Ayrıca, bu adın bölgeye yerleşen 
bir Got’tan kaynaklanabileceği, 
buna bağlı olarak Greklerin 
önceleri bu alana “Galatou” 
dedikleri ve bu ismin zamanla 
“Galata”ya dönüştüğü de 
düşünülmektedir.

denildiği, “karşıda” anlamına 
gelen “Peran” kelimesinin de 
önceleri Cenevizliler tarafından 
“Galata”, daha sonradan da 
Levantenlerce “Beyoğlu” için 
kullanıldığı belirtilmektedir.
Ayrıca, bazı araştırmacılar Galata 
adının, ilk yerleşme 
dönemlerinde burada var olduğu 
bilinen süthaneler nedeniyle 
Grekçe’de “süt” anlamındaki 
“Gala”, “Galaktos” kelimesinden 
geldiğini ifade eder. 
Evliya Çelebi de Galata’yı şöyle 
anlatır: “Galata, zemini bir 
yeşillik hoş havalı ve verimli bir 
yer olduğundan bütün sağmal 
koyunlarını ve sığırlarını bu 
Galata’da otlatıp, sütlerini sağıp, 
krala getirirlerdi. Bu verimli 
yerde, lezzetli süt elde 
edildiğinden Galata dediler. 
Çünkü, Yunan dilinde süte 
‘Galata’ derler.”
Başka bir grup araştırmacı ise 
Galata adının, bölgenin 
topoğrafik yapısı ve Bizans’tan 
beri bu bölgede yaşayan 
İtalyanlar nedeniyle, İtalya’da 
limanlarda gemilerin yükleme-
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HEZÂRFEN ÇELEBI’NIN GALATA 
KULESI’NDEN BOĞAZ’I GEÇEREK 
ÜSKÜDAR’A UÇUŞU

Evliya Çelebi’ye göre, Hezârfen 
Ahmet Çelebi, 1632 yılında lodoslu 
bir İstanbul sabahında, kıyıda 
toplanan insanların meraklı bakışları 
arasında yelkene benzeyen yapay 
kanatlarını takmış ve Galata 
Kulesi’nden kendini boşluğa 
bırakarak uçmuştur. Hezârfen, 
rüzgârdan da faydalanarak İstanbul 
Boğazı’nı aşmış ve bugünkü Üsküdar 
Doğancılar semtine inmiştir. Galata 
Kulesi’nden Üsküdar’a kadar İstanbul 
Boğazı’nı geçen Hezârfen Ahmet 
Çelebi, 3 bin 358 metrelik mesafeyi 
kat etmiştir.

Galata Kulesi’dir. Dünyanın en 
eski kulelerinden biri olarak 
kabul edilen Galata Kulesi, 528 
yılında Bizans İmparatoru I. 
Anastasius tarafından deniz 
feneri olarak kullanılmak üzere 
yaptırılmış, sonraları yangın 
kulesi işlevi de görmüştür. 
Günümüzde daha çok turizm 
amaçlı kullanılan Galata Kulesi, 
İstanbul’u izlemek için ziyaret 
etmek isteyeceğiniz mekânların 
başında gelebilir. Kuleye 
çıktığınızda etrafında 360 derece 
dönerek İstanbul’un sahil kesimi 
başta olmak üzere Haliç ve 
İstanbul Boğazı’nı panoramik 
olarak izleyebilirsiniz.
Sultanahmet’ten Eminönü’ne, 
oradan Topkapı’ya, Haliç’ten 
Boğaz’a kadar İstanbul’un 
simgesel noktalarını aynı anda 
hem izleyebilmek hem de fotoğraf 
çekebilmek, ancak Galata 
Kulesi’nin tarihi ve o güzel 
atmosferinde mümkün. 
Siz de bir gününüzü, İstanbul’un 
en eski yerleşim yerlerinden biri 
olan Galata’ya ve bu bölgede 
bulunan tarihi yapıları gezmeye 
ayırabilirsiniz.

yönelmesinden sonra da 
Cenevizliler kaleyi 
sağlamlaştırıp, surları 
yükseltmişlerdir.
Günümüzde ise Galata, 
İstanbul’un en güzide, modern ve 
hareketli bir yerleşim yeridir. 
Osmanlı zamanından günümüze 
kadar hep eğlenceli ve renkli bir 
semt olmuştur. Farklı dinlerden, 
farklı kültürlerden birçok insan 
uyum içinde bir arada yaşamış ve 
Galata’ya ayrı bir güzellik 
katmıştır. Semtin, hareketli 
olmasının nedenlerinden biri de 
tarih boyunca büyük limanlara 
evsahipliği yapmasıdır. Bu 
limanlara yanaşan gemilerin 
bıraktığı yolcu ve mürettebat, 
semtin hareketliliğini artırır. 
Tarihte önemli bir ticaret 
merkezi olan Galata’nın 
limanlarına günümüzde sadece 
büyük yolcu gemileri yanaşır.
Galata, kültürel aktivitelerin 
merkezi olmasının yanı sıra güzel 
restoranları ve kafeleri ile de hep 
canlı ve çekici bir merkez olmaya 
devam etmektedir.  
Bölgenin en önemli görkemli 
sembol eseri de bilindiği gibi 
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Bununla birlikte “Galata” ismi, 
bu semte özgü olarak Bizans 
kaynaklarında ve çeşitli 
patrikhane fermanlarında 
kullanılmıştır.
Bazı kaynaklara göre de bugünkü 
Galata semtinin bulunduğu 
yerde, Bizanslılar döneminde 
incir ağaçları bol olduğu için 
yöreye, incir anlamına gelen 
‘Sykea’ adı verildiği 
anlaşılmaktadır. Milattan 270 yıl 
önce Galyalı göçmenlerin bu 
semte yerleştiği ve yöreye, bu 
nedenle ‘Galata’ adı verildiği 
yazılmıştır. Galata, 1. Jüstinyen 
zamanında yeni binalar eklenerek 
genişletilmiştir. Adına da 
‘Jüstinyen Napolisi’ denmiştir. 8. 
Mihail Paleolog devrinde 
Galata’ya Cenevizliler 
yerleşmiştir. Cenevizlilerle 
Bizanslılar arasında zaman zaman 
savaşlar da çıkmıştır. Bu nedenle 
Cenevizliler, Galata’nın etrafını 
kale ve surlarla çevirmişlerdir. 
Sonraları Cenevizliler ve 
Venedikliler arasında anlaşmazlık 
çıkması üzerine Venedikliler, 
Galata’yı yakmışlardır. 
Türkler’in İstanbul üzerine 



İSTANBULLUNUN 
BİLİNEN İLK BARINAĞI 
YARIMBURGAZ 
MAĞARASI. ONCA 
ZAMANA MEYDAN 
OKUYAN KALINTILAR, 
IBB’NIN ÇALIŞMALARIYLA 
ISTANBUL’A 
KAZANDIRILIYOR.

İ
stanbul’un tarihinden söz 
ederken Roma, Bizans ve 
Osmanlı’dan günümüze uzanan 
bir kronoloji sıralarız. 

Kuşkusuz sadece bu toprakların 
değil, aynı zamanda dünyanın en 
önde gelen medeniyetleri söz 
konusuyken de bu sıralamayı 
yapmak oldukça doğal . Peki; ya 
insanlık henüz medeniyete 
ulaşmamış, kolektif davranış 
sergilemede bu kadar 
ustalaşmamışken İstanbul’un 
sakini kimlerdi? Boğaz çevresi, 
Haliç ya da Adalar onlar için en iyi 
seçim olmaz mıydı? Arkeolojik 
kazılar, İstanbul’un ilk 
sakinlerinin kendilerine ideal yer 
olarak farklı bir noktayı 
seçtiklerini söylüyor. Onların ilk 
tercihi, boğaz ya da yarımada 
değil, Yarımburgaz Mağarası’ydı.

ne de yaşamını devam ettirmek 
için ona konfor sağlayacak gelişmiş 
aletleri. Henüz tarımla da 
tanışmadığı için bereketli 
topraklara ve o topraklarda 
barınacak bir çatıya da ihtiyaç 
duymamıştı. Mağaralar, onları 
tehlikeden ve olumsuz koşullardan 
koruyacak sıcak bir yuvaydı.
İstanbul, bugün olduğu gibi 
geçmişte de kıtaları ve insanları 
birbirine bağlayan önemli bir geçiş 
güzergahıydı. Özellikle insanların 
yerleşik hayata geçmediği ve 
ihtiyaçlarını karşılamak için 
sürekli yer değiştirmek zorunda 
kaldığı bir çağda, bu önemin bir kat 
daha arttığını düşünebiliriz. Tam 
da bu sebeple Yarımburgaz’ın 600 
bin yıl önce insanlara mesken 
olmaya başlamasına şaşırmamak 
gerek. Günümüzde Başakşehir 

 NEDEN BOĞAZ DEĞİL DE 
YARIMBURGAZ?
Genel kabul, ilk insanın doğu 
Afrika’da ortaya çıktığı ve oradan 
dünyanın geri kalanına yayıldığı 
yönündedir. Antropologların 
işaret ettiği 600 bin ile 400 bin 
yıllık bu yolculuğun izlerini 
sürerken, bu serüvenin 
kalıntılarını en saf haliyle 
insanların ilk evi olan mağaralarda 
buluruz. İnsanlar o dönemde 
taştan ya da ahşaptan yapılmış 
barınaklarda değil, doğanın 
kendilerine armağan ettiği 
mağaralarda yaşıyordu. Bu nedenle 
mağaralar ve insanlar arasındaki 
ilişki, insanın ortaya çıkışı kadar 
eskidir. Bu tercih, bir tesadüf değil, 
aksine oldukça akılcıdır. Çünkü, o 
dönem insanlarının, ne kendine 
miras kalan kültürel birikimi vardı, 

Yarımburgaz
TAYFUN	DERYAL OKTAR	GÜLOĞLU	

İSTANBUL’UN EN ESKİ HAZİNESİ
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ve doğru veriler elde edebilmek 
için 3 boyutlu lazer tarama 
teknolojisi kullanılıyor. 2019 
Ekim’inde gerçekleştirilen 
taramalarda yaklaşık 4 bin 500 m2 
alana ve 1 km uzunluğa sahip 
mağaranın 3 boyutlu lazer taraması 
gerçekleştirildi. Mağaranın tüm iç 
mekanları ile dış cephesinin 
ölçümleri, 5 kişilik profesyonel bir 
ekip tarafından, 5 günde 
tamamlandı. Lazer taramadan elde 
edilen renkli nokta bulutu verileri 
kullanılarak Yarımburgaz 
Mağarası’nın rölöve çizimleri 8 
kişilik bir ekip tarafından 
yapılıyor. Bu kapsamlı çalışmalar 
neticesinde Yarımburgaz Mağarası 
koruma altına alınacak ve hak 
ettiği değere kavuşacak.

Yarımburgaz’ın önemi artmış. 
Yarımburgaz’ın iki girişi 
bulunuyor. Üst kotta 52 metre 
uzunluğunda ve tavan yüksekliği 
15 metreyi bulan büyük bir galeri 
mevcut. Mağara aşağı kotta ise 
700 metre uzunluğunda sarkıt ve 
dikitlerin yer aldığı ikinci bir 
galeriye sahip. Mağarada üç adet 
tekne resmi bulunuyor. Bu 
resimler, aşağı mağaranın 
ilerisinde ikinci büyük salonda yer 
alıyor.

YARIMBURGAZ HAK ETTİĞİ 
DEĞERE KAVUŞACAK
2001 yılında 1. Derece Arkeolojik-
Doğal Sit Alanı ilan edilen 
mağaranın içindeki birçok alan 
maalesef insan eliyle tahrip 
edilmiş. Kaçak kazılar, oyulmuş 
duvarlar, sahte resimler, ateşten 
dolayı islenmiş yüzeyler ve 
duvarlara yazılan yazılar önemli 
tahribata sebep olmuş. Bugün bu 
tahribatın açtığı yaralar İBB 
çalışmalarıyla sarılmaya 
çalışılıyor.
İBB Kültür Varlıkları Daire 
Başkanlığı’na bağlı Kültür 
Varlıkları Projeler Müdürlüğü, 
koruma altına almak ve ilerleyen 
kuşaklara aktarmak için mağarada 
rölöve, belgeleme ve tespit 
çalışmaları yürütüyor. İBB 
iştiraklerinden BİMTAŞ’ın 
sürdürdüğü bu çalışmalarda hızlı 

ilçesi sınırları içerisinde Altınşehir 
mevkiinde kalan bu doğal mağara, 
yalnız ülkemizin değil, Avrupa’nın 
da en eski insanlık izlerini 
barındırması açısından dünya 
kültür tarihinde ayrı bir öneme 
sahip. İçindeki dolgular 
Kuarterner’den bu yana değişen 
iklim, ortam, biodünya, deniz 
seviyeleri ile kültür tarihinin 
birlikte izlenebildiği çok önemli bir 
jeoarkeoloji rehberi niteliğinde.

 SAKLI GÜZELLİK ORTAYA 
ÇIKARILIYOR
Mağaradaki ilk arkeolojik 
incelemeler 1959 yılında Şevket 
Aziz Kansu tarafından yapılmış. 
İlerleyen yıllarda da devam 
ettirilen kazılarda en eski 
yerleşiminin Alt Paleolitik Çağ’a 
ait olduğunu saptanmış. Özelikle 
1988-90 yılları arasındaki 
çalışmalarda o güne kadarki en 
somut veriler olan yontuk çakıl ve 
kaba yonga aletlerin bulunmasıyla 

KANAL ISTANBUL 
HER ŞEYIN SONU MU?

Yarımburgaz’ın yeni ve daha 
büyük tehdit ile yüzleşmesi 
gerekiyor; Kanal İstanbul Projesi. 
İstanbul Boğazı’na alternatif 
olarak Karadeniz ve Marmara’yı 
birleştirecek proje nedeniyle 
Yarımburgaz büyük bir tahribat 
riskiyle karşı karşıya. Projenin ÇED 
Raporu’nda mağaranın 
gerçekleşecek inşaattan olumsuz 
etkilenme olasılığı tespit edilmiş. 
Kanal projesinin hemen yanı 
başında bulunan mağara, yine 
insan eliyle fakat çok daha yıkıcı 
bir etkiye maruz kalabilir.

KAPSAMLI ÇALIŞMALAR 
NETİCESİNDE 

YARIMBURGAZ MAĞARASI 
KORUMA ALTINA 

ALINACAK VE HAK ETTİĞİ 
DEĞERE KAVUŞACAK.
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Sosyal Tesisleri ile kesişiyor.
Yılın tüm mevsimlerinde ve 
haftanın her günü ailece vakit 
geçirilebilen, dinlenip huzur 
bulunan yerlerin başında gelen 
Sosyal Tesisler, Türk mutfağının 
en seçkin lezzetlerini birinci sınıf 
servis ve hizmet kalitesiyle, 
üstelik uygun fiyatlarla sunuyor. 
İBB Sosyal Tesisleri’nin deniz 
kenarında, orman içinde veya 
sahillerde bulunması, bu alanlara 
olan ilgiyi daha da arttırıyor. Nişan 
ve düğün gibi çeşitli 
organizasyonlara da ev sahipliği 
yapan tesislerin çevresindeki 
alanlarda, yürüyüş ve çok çeşitli 
spor aktiviteleri için geniş 
imkanları bulunuyor.
İBB’nin 19 Sosyal Tesisi, restoran 

hizmetlerinin yanı sıra 
kafeteryalarıyla da İstanbulluların 
sosyal hayatına değer katıyor. 
Güzel havalarda yeşil ve maviyle 
buluşan kafeterya bölümleri ön 
plana çıkarken, kış sezonunun 
gelişiyle ise geniş kapalı 
mekanlarıyla sıcak bir ortam 
sunuyor. Sosyal belediyecilik 
anlayışının güzel bir örneği olan 
Sosyal Tesisler, mimari açıdan da 
iç açıcı, estetik mekanlarda hizmet 
veriyor.
Misafirlerini uluslararası birçok 
ödül almış aşçılar tarafından 
hazırlanan, Anadolu damak tadına 
hitap eden geleneksel lezzetlerle 
buluşturan tesisler, self servis 
hizmetiyle de leziz tatları daha 
pratik bir ortamda suyor. 

S
onbahar mevsiminin 
uzaması nedeniyle 
güneşli, güzel günler 
geçiren İstanbul, şehrin 

sakinlerine ve ziyarete gelen 
turistlere denizle, doğayla iç içe 
yazdan kalma günler sunuyor. 
Vatandaşlar, özellikle hafta sonu 
tatillerinde dinlenmek için 
sahillere, korulara ve piknik 
alanlarına akın ediyor.
İstanbul’un en güzel Boğaz 
manzaralarına hakim noktalarında, 
yeşilin bin bir tonu ile bezenmiş 
huzur dolu bir atmosferde ya da 
şehrin tarihi dokusuyla 
bütünleşmiş mekanlarında yemek 
yemenin zevkine varmak 
isteyenlerin yolu, mutlaka İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 
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İBB’NİN ŞEHİR GENELİNE YAYILAN 19 SOSYAL TESİSİ, DÖRT MEVSİM İSTANBULLULARDAN 
YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR. BU YIL 11 MILYONUN ÜZERINDE VATANDAŞI AĞIRLAYAN TESISLER, 
MANZARASI VE BOL OKSIJENININ YANI SIRA LEZZETLI YEMEKLERI, UYGUN FIYAT POLITIKASI, NIŞAN 
VE DÜĞÜN GIBI AILELERE YÖNELIK ORGANIZASYONLARI ILE DE ÇOK TERCIH EDILIYOR.

İSTANBULLULARIN GÖZDESİ

SOSYAL	TESİSLER

/LEZZET DURAKLARI



Huzuruyla şehrin yoğun 
temposunu ve karmaşasını 
unutturan Dragos; 
Sarayburnu'ndan Ortaköy'e 
uzanan muhteşem manzarası ve 
bol oksijenli havasıyla Fethipaşa; 
mavi ile yeşilin muhteşem 
uyumundan doğan huzuruyla 
Florya; yeşilin türlü tonları ve çam 
kokuları ile bezenmiş bir koru 
içerisindeki Gözdağı da en gözde 
Sosyal Tesislerden…
Sıcak yaz aylarında meltem 
rüzgarları ile serin dinlenme 
köşeleri Arnavutköy ve Avcılar; 
eksiksiz bir kültür ve eğlence 
sahası olan Gölet Parkı’nın en 
büyük tamamlayıcısı Sultanbeyli 
Gölet Sosyal Tesisleri; alakart 
restoran bölümlerinin yanı sıra 

kafeterya bölümleriyle de 
misafirlerini ağırlıyor.
Avcılar’da sucuk, Çamlıca’da 
gözleme ve simit yemenizi 
özellikle tavsiye ediyoruz. Hafta 
sonları döner keyfi Beykoz Sahil, 
Dragos, Gözdağı, Fethipaşa, 
Çamlıca ve Florya Sosyal 
Tesisleri’nde. Kafeterya 
bölümlerinde de her hafta sonu 
enfes lezzetteki dönerler, 
misafirlerin beğenisine sunuluyor. 

 ZENGİN BALIK MENÜSÜ           
ÇOK BEĞENİLİYOR
İBB Sosyal Tesisleri’nde zengin 
protein kaynağıyla sofraların 
vazgeçilmezi olan balık önemli bir 
yer tutuyor. Av yasağının kalktığı 
Eylül ayından itibaren leziz sezon 

Vatandaşların çok yoğun ilgi 
gösterdiği Sosyal Tesisler, bu yılın 
ilk 10 ayında 11,5 milyona yakın 
İstanbulluyu ağırladı. Tesisler, 
2018 yılında da 13 milyon 708 bin 
kişiye hizmet vermişti.

 MAVİ, YEŞİL VE LEZZET
 İÇ İÇE…
Mavi ve yeşil ile iç içe konumu ile 
günün yorgunluğunu, stresini 
atabileceğiniz Boğaz’ın incisi 
Beykoz Sahil Sosyal Tesisi; 
yeşillikler içinde, minimal tasarımı 
ve modern mimarisiyle stresten 
uzak tatlı bir mola yeri 
Büyükçekmece; tarihi dokusunun 
yanı sıra doyumsuz Boğaz 
manzarası ile Çamlıca görülmeye 
değer.
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 DÜNYA EVİNE GİRECEK 
ÇİFTLERE 6 ÖZEL MEKAN
Florya Sosyal Tesisleri Havuzlu 
Bahçe: Şık bir açık hava restoranı 
şeklinde hizmet veren 1.200 kişi 
kapasiteli Havuzlu Bahçe, sizleri ve 
misafirlerinizi doğayla iç içe 
atmosferi ile tatlı bir meltem 
esintisi eşliğinde ağırlıyor.
Florya Sosyal Tesisi Kır Bahçesi: 
Yeşil ile mavinin müthiş uyumuna 
tanıklık edeceğiniz 700 kişi 
kapasiteli Kır Bahçesi, şehrin 
konforu ile doğanın huzurunu bir 
arada sunuyor.
Florya Sosyal Tesisleri İdeal Salon: 
Gösterişli mimarisiyle ve enfes 
deniz manzarası ile göz dolduran 
650 kişi kapasiteli tesis, dört 
mevsim tüm prestijli davet ve 

balıklarını görebileceğiniz 
mekanlarda, tezgahları süsleyen 
diğer balık çeşitleri de dört 
mevsim menülerden eksik 
edilmiyor.
Sosyal Tesisler, başta tüm 
misafirlerin övgüsünü kazanan şifa 
kaynağı balık çorbası olmak üzere 
çipura, mezgit, alabalık, levrek, 
somon ve dil balığı çeşitlerini dört 
mevsim boyunca menüde 
bulunduruyor. Dönemsel olarak 
deniz çipurası, deniz levreği, 
istavrit, çinekop, sarıkanat, 
palamut, orkinos, mezgit, tekir, 
lüfer, kılıç ve hamsi gibi balıklar 
özenle hazırlanarak sunuluyor. 
Denize veya ormana nazır yenilen 
tüm balık yemekleri misafirlerden 
büyük ilgi görüyor.
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MAVİ VE YEŞİL İLE İÇ 
İÇE DENİZE SIFIR 
KONUMUYLA GÜNÜN 
YORGUNLUĞUNU 
ATABİLECEĞİNİZ, AİLE 
VE ARKADAŞLARINIZCA 
HOŞÇA VAKİT 
GEÇİREBİLECEĞİNİZ 
SOSYAL TESİSLER, 
KALİTE, LEZZET VE 
UYGUN FIYATTAN ÖDÜN 
VERMİYOR.



1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi: 
İstanbul’un en büyük şehir parkı 
içerisinde yer alan 600 kişi 
kapasiteli tesis, misafirlerini şık 
ortamıyla ağırlıyor. Metro, 
tramvay, metrobüs ve otobüslerin 
kesiştiği merkezi bir noktada 
konumlanan mekan, rahat 
ulaşılabilirliği de ayrı bir konfor 
sunuyor.

organizasyonların vazgeçilmez 
adresi oluyor.
Avcılar Deniz Köşk Toplantı ve 
Davet Salonu: Yemyeşil bir 
doğanın masmavi denizle 
buluşarak gökyüzüne uzandığı 
huzur dolu bir atmosfer sunan 
tesis 1.000 kişi kapasiteli. Kolon 
ve kirişlerlerle bölünmeyen 
bütünsellik ile tüm davetlilerin 
aynı konforu yaşamasını sağlıyor.
Beykoz Koru Sosyal Tesisi: Asırlık 
ağaçların gölgesindeki büyüleyici 
Boğaz manzarası, patika yolları ve 
yemyeşil dokusu ile sade bir 
zarafetin temsilcisi. 1.000 kişi 
kapasiteli (Piramit Salon 500 + 
Teras Bölümü 500) tesis, Anadolu 
Yakası’nın en müstesna mekanları 
arasında yer alıyor.
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ISTANBULLULAR LEZZET VE 
FIYATTAN ÇOK MEMNUN

Geçtiğimiz aylarda hizmet verilen 
19 Sosyal Tesiste toplam 7 bin 
613 katılımcıyla yüz yüze anket 
yöntemiyle yapılan bağımsız bir 
araştırma, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin kalitesine duyulan 
güveni bir kez daha ortaya 
koydu.
Sosyal Tesislerin müşterilerinin 
memnuniyet durumlarının ve 
hizmetler hakkındaki görüşlerinin 
sorulduğu ankette, genel 
memnuniyet oranı yüzde 93,9 
olarak gerçekleşti. Kısmen 
memnun olanların oranı yüzde 
5,2, memnun olmayanların oranı 
ise sadece 0,9’da kaldı. 
Personelin davranışından yüzde 
94,9 memnun kalan 
vatandaşların yüzde 88,3’ü de 
fiyatlardan memnun kaldı.
Sosyal Tesislerdeki yemek 
kalitesi ve lezzeti de 
İstanbullulardan çok iyi bir not 
aldı. Vatandaşlar, yemekleri 
yüzde 93,5 oranında kaliteli, 
yüzde 91 oranında lezzetli buldu. 
Ankette, "Sosyal Tesislere 
yeniden gelirim" diyen 
katılımcılar yüzde 98,4’e 
ulaşırken, araştırmaya katılanların 
yüzde 94,7’si ise Sosyal Tesisleri 
tavsiye edebileceğini kaydetti. 
Sosyal Tesislerden en çok şikayet 
edilen konu ise yoğun talepten 
dolayı çok sıra olması çıktı.

tesislerimiz.ibb.istanbul 
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İBB SPOR 
KULÜBÜ'NDEN 

1.396 
MADALYA

İBBSK, 
İstanbullu 
gençlerin sporda 
aşama kaydetmesi, 
İstanbul’a spor bilinci 
kazandırılması ve olimpik anlayışın 
kentle özdeşleşmesi için 29 yıldır 
sporcular yetiştirdi. Hamza 
Yerlikaya’dan Servet Tazegül’e, İrem 
Yaman’dan Salih Yıldız’a kadar 
sayısız başarılı sporcunun 
göğsümüzü kabartan macerasına 
katkı sundu. 

 DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR 
KULÜBÜ İBBSK 
Amatör branşları sahiplenerek 
yüzleri güldüren neticeler alan 
İBBSK, 19 branş ve yaklaşık 37 bin 
sporcusuyla Türkiye’nin ve 
dünyanın en büyük spor kulübü. 
Şampiyonları yetiştiren İBBSK, 
aynı zamanda milli takımlara en 
çok sporcu gönderen kulüp olma 
unvanını taşıyor. İBBSK’lı 
sporcular 2019 yılında toplam 
1. 396 madalya elde etti.
Güreş, Karate, Tekvando, Judo, 
Atletizm, Wushu, Badminton, 
Bilek Güreşi, Tenis, Masa Tenisi, 
Okçuluk, Buz Hokeyi, Bedensel 
Engelliler, Özel Sporcular, Halter, 
Buz Pateni ve Yüzme branşlarında 
mücadele veren turuncu-lacivertli 
sporcular, bir yıl içinde 590 altın, 
401 gümüş ve 405 bronz madalya 
kazanarak önemli bir başarıya 
imza attı.

Bu başarılardan bir kaçı:
 Atakan Yüksel, Romanya'nın 
başkenti Bükreş'te 
gerçekleştirilen Avrupa Güreş 
Şampiyonası'nda Polonyalı 
Gevorg Sahakyan’ı 5-1 mağlup 
ederek şampiyonluğa uzandı.

 İrem Yaman, İtalya’nın Bari 
şehrinde düzenlenen G4 Ekstra 
Avrupa Şampiyonası'nda, son 
iki olimpiyatın şampiyonu 
İngiliz Jade Jones’u 22-9 mağlup 
ederek altın madalya kazandı. 

 Uğur Aktaş ve Merve Çoban, 
İspanya’nın Guadalajara 
kentinde düzenlenen 54. Avrupa 
Karate Şampiyonası’nda Avrupa 
şampiyonu oldu.

 Mikail Özerler, Avrupa 
Oyunları’nda 90 kiloda 
şampiyon olarak Türkiye adına 
Minsk 2019’un ilk altın 
madalyası için kürsüye çıktı.

 Salih Yıldız, Finlandiya'da 
düzenlenen Avrupa Gençler Judo 
Şampiyonası'nda altın 
madalyayı ülkemize getirdi.

 Hanife Özcan, Polonya’nın 
başkenti Varşova’da gerçekleşen 
Ümitler Avrupa Judo 
Şampiyonası’nda altın 
madalyayla döndü.

F
utbol, ülkemizin en sevilen 
spor branşı. Evde, işte, 
okulda, toplu taşımada, 
kahvede, düğünde, 

toplantıda, aklımıza gelen her yerde 
futbolu sohbet konusu yapıyoruz. 
Yeşil sahalarda yetenekleri izlemeyi, 
kazanılan başarılarla övünmeyi, 
dostlarımıza küçük şakalar yapmayı 
çok seviyoruz. Futbolun gölgesinde 
kalsa da basketbola da uzak değiliz. 
Frikikten atılan goller ve uzun 
mesafeden gönderilen üçlüklerle 
heyecanlanıyoruz. Ancak spor, bu 
iki branştan ibaret değil. İyi ki; 
ibaret değil. Eğer öyle olsaydı; Jesse 
Owens 1936 Olimpiyatları'nda 
Adolf Hitler'in "üstün ırk” teorisini 
yıkamaz, Muhammed Ali ringlerde 
sürat ve refleksi estetikle 
buluşturamaz, Naim Süleymanoğlu 
ne kadar güçlü olduğumuzu 
anımsatamaz ve Usain Bolt insanın 
ne kadar hızlı koşabileceğini 
göstermezdi. Birçok farklı yeteneği 
ve bu yetenekleri geliştirme 
kapasitesi olan insan için spor, aynı 
zamanda limitleri zorlama ve önüne 
koyulan her sınırı aşma sahnesi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Spor Kulübü (İBBSK), 15 Haziran 
1990’da dönemin Belediye Başkanı 
Nurettin Sözen tarafından, ülkemizin 
bu alışkanlığını değiştirmek ve 
sporu, toplumun geneline yaymak 
amacıyla kuruldu. Tarihin her 
döneminde kültürlere barınak olan 
İstanbul’da, sporun birkaç branşla 
sınırlı kalması düşünülemezdi. 

TAYFUN	DERYAL ERKAN	DEMİR

ISTANBUL 
BÜYÜKŞEHIR 

BELEDIYESI SPOR 
KULÜBÜ, 2019 YILINDA 

KATILDIĞI TURNUVALARDAN 
TOPLAM BİN 396 

MADALYAYI MÜZESİNE 
GÖTÜRDÜ.



fazla sporcu gönderen ve Tokyo’da 
kürsüye en fazla sporcu çıkaran 
kulüp olma sevincini yaşamak 
istiyoruz. Özellikle kulüp 
bünyemizden yetişen sporcuların, 
olimpiyat, dünya ve Avrupa 
şampiyonası gibi etkinliklerde 
kürsüye çıkması, 16 milyon 
hemşerimiz ve bizler için birer 

gurur vesilesi olacaktır” 
ifadeleriyle hedefin olimpiyatlar 
olduğunu vurguluyor.
Olimpiyat oyunlarında bugüne 
kadar; 4 altın, 5 gümüş ve 6 bronz 
olmak üzere ülkemize toplam 15 
madalya kazandıran turuncu-
lacivertli ekipte, Tokyo 2020 için 
39 sporcu kota mücadelesi veriyor. 
Şimdiden Güreşte Cenk İldem ve 
Badmintonda Neslihan Yiğit, 2020 
Olimpiyat Oyunları’nda mücadele 
etmeyi garantiledi. 
Bedensel Engelli Yüzmede 
Beytullah Eroğlu, Elif İldem, 
Okçuluk Makaralı Yayda Bülent 
Korkmaz, Okçuluk Klasik Yayda 
Özgür Özen, Sadık Savaş ve 
Yağmur Şengül ise Paralimpik 
Oyunları’na katılım vizesi aldı.
Halterde Daniyar İsmayilov, 
Taekwondoda İrem Yaman, Nafia 
Kuş, Judoda Mikail Özerler, Vedat 
Albayrak, Cemal Erdoğan, Mihraç 
Akkuş, Güreşte Metehan Başar, 
Atakan Yüksel, Fatih Cengiz, Fatih 
Erdin, Atletizmde Muzaffer 
Bayram, Ramazan Özdemir, 
Karatede Erman Eltemur, Meltem 
Hocaoğlu, Paralimpikte Koral 
Belkin Kutlu başta olmak üzere 39 
sporcu 2020 için kota mücadelesini 
sürdürüyor.

 HEDEF: TOKYO 2020 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 
“Sporu yaşamın her alanına 
yayıyor; sağlıklı nesiller 
yetiştiriyoruz” söylemiyle yeniden 
şekillenen İBBSK, 2020 Tokyo 
Olimpiyat Oyunları’na odaklanmış 
durumda. Kulüp Başkanı Fatih 
Keleş, “Olimpiyat kafilesine en 

/SPOR
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2019 YILINDA ELDE EDILEN MADALYALAR

BRANŞ ALTIN GÜMÜŞ BRONZ  TOPLAM

 GÜREŞ 69 56 92 217

 KARATE 78 48 65 191

 TEKVANDO 37 27 29 93

 JUDO 10 4 15 29

 ATLETİZM 25 38 44 107

 YÜZME (B. Eng. Dahil) 202 117 85 404

 BİLEK GÜREŞİ (B. Eng. Dahil)  28 9 14 51

 TENİS 40 30  70

 WUSHU 24 28 29 81

 MASA TENİSİ 10 13 12 35

 HALTER 7 2  9

 BADMİNTON 6 4 8 18

 OKÇULUK (B. Eng. Dahil) 10 7 7 24

 BUZ PATENİ 6 4 4 14

 VOLEYBOL 2 1  3

 ÖZEL SPORCULAR 32 9 1 42

 BUZ  HOKEYİ 4 4  8

TOPLAM 590 401 405 1.396



alanının genişliği ile ayrılıyor. 
Kart, ulaşımın yanı sıra anlaşmalı 
marketler, kent plajları, 
tuvaletler, İBB Sosyal Tesisleri, 
su otomatları, İspark otoparkları, 
iTaksi ve bisiklet kiralamada 
ödeme olanağı sağlıyor. Yakın 
zamanda Beltur kafelerinin de bu 
ödeme ağına eklenmesi 
bekleniyor. Ulaşım araçları da 
dâhil yaklaşık 9.200 noktada 
yurttaşların ödeme işlemlerini 
kolaylaştırıyor. Böylece 
İstanbulkart, kent yaşamının tam 
ortasında yer alan bir elektronik 
alıveriş kartına dönüştürülmüş 
bulunuyor. 

 AİLE BÜTÇESİNİ DÜŞÜNEN 
KART
İBB, kartın sadece yaşamı 
kolaylaştırmasından değil aynı 

G
ünümüzde 18 milyon 
aktif kullanıcısı bulunan 
ve kent nüfusundan 
daha kalabalık bir 

kitleye hitap eden  İstanbulkart’ı 
güvenli bir ödeme aracına 
dönüştüren yeniliklere her geçen 
gün bir yenisi daha ekleniyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), önceleri sadece toplu 
ulaşımda kullanılan karta yeni 
geçerlilik alanları açarak kent 
yaşamını kolaylaştırmayı 
amaçlıyor. Altyapısında yerli 
yazılım kullanılan kart, aynı 
zamanda Türkiye’nin sayısal 
teknoloji geliştirme yolunda 
attığı adımlara da destek oluyor. 
İstanbulkart, Official Newyork 
Pass (Newyork City) ya da Oyster 
Card (Londra) gibi dünyadaki pek 
çok ulaşım kartından kullanım 

zamanda aile bütçesine katkı 
sağlayacak bir işlev 
kazanmasından da yana.  Yeni 
dönemde İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun talimatıyla 
öğrenci abonmanlarının 40 TL’ye 
düşürülmesi ve 31 Aralık’a kadar 
İspark otoparklarında 
İstanbulkart’a sağlanan yüzde 
10’luk indirim bu konuda atılan 
ilk adımlar oldu. Yurttaşlardan 
büyük ilgi gördü.
Bu adımların bir yenisi de 
marketlerle işbirliğine gidilmesi 
için harekete geçilmesiyle geldi. 
Kartın marketlerde kullanımına 
yönelik ilk işbirliği Migros ile 
gerçekleştirildi.  Migros’ta 300 
TL’ye kadar alışveriş yapma 
olanağı sağlayan İstanbulkart, 
mağazanın kendi kartı ile 
eşleştirildiğinde puan da 

PLAJLARDAN IBB’NIN SOSYAL 
TESISLERINE KADAR GENIŞ 
BIR ALANDA GÜVENLI VE 

HIZLI ÖDEME SEÇENEĞI 
SUNAN ISTANBULKART, BU 

ÖZELLIĞIYLE DÜNYADAKI 
PEK ÇOK KENT IÇI ULAŞIM 

KARTINDAN AYRILIYOR.       
İBB, YENİ PROJELERİYLE 

İSTANBUL NÜFUSUNDAN 
DAHA KALABALIK BİR 

KİTLEYE HİTAP EDEN 
KARTIN KULLANIM 

NOKTALARINI 
ARTTIRDI. 

ISTANBULKART’I 
YURTTAŞLARIN 

BÜTÇELERINE DE KATKI 
SAĞLAR HALE GETIRMEK 

IÇIN ÖNEMLI ADIMLAR ATTI.
GÖKÇE	KAÇMAZ

/HİZMET

İSTANBUL 
BU	KARTI	
SEVDİ
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 YURTTAŞLARIN RAHATI        
İÇİN DOLUM NOKTALARI 
ARTTIRILIYOR
İBB, her gün milyonlarca 
yurttaş tarafından kullanılan 
İstanbulkart’ın yükleme 
işlemini kolaylaştırmak için de 
harekete geçti. Kent genelindeki 
yaygın temsilci, biletmatik, 
online talimat yükleme 
noktaları, İstanbulkart mobil 
uygulaması, İstanbulkart 
bireysel sitesinin yanı sıra 
banka ve çeşitli ödeme 
kuruluşları ile gerçekleştirilen 
işbirlikleri sayesinde anlaşmalı 
bankların bankacılık web 
sitelerinden, ATM'lerinden, 
mobil uygulamalarından da 
yükleme yapabilme olanağı 
sağlandı.
Ayrıca, kişiselleştirilmiş 
İstanbulkart (Mavi Kart, 
İndirimli Kart, Ücretsiz Kart) 
başvuruları internet üzerinden 
de gerçekleştirilebilmekte.  
Başvurularını (https://www.
istanbulkart.istanbul) adresi 
üzerinden yapan kullanıcıların 
kartları evlerine teslim ediliyor. 
Böylece kullanıcılar hem 
zamandan hem de emekten 
tasarruf ediyor.

topluyor.  Kazanılan puanlar, 
ulaşımdan İBB sosyal tesislerine 
kadar kartın geçerli olduğu birçok 
yerde para olarak harcanabiliyor. 
Aynı zamanda kullanıcılar, 
mağazanın kendi kartının 
sağladığı indirimlerden de 
yararlanabiliyor. Böylece kart 
kullanıldıkça yurttaşların cebine 
belli oranda katkılar sağlıyor. Bu 
da onu sıradan bir ulaşım 
kartından bir sosyal belediyecilik 
projesine dönüştürüyor.

 HEM ÇEVREYİ KORU HEM 
İSTANBULKART'INI DOLDUR
İBB’nin “Akıllı Geri Dönüşüm 
Konteyneri” projesi ile pet şişe 
ve alüminyum atık karşılığı 
İstanbulkart’a bakiye yükleme 
işlemi de kartın bir başka özelliği. 
Çevrenin korunmasına da katkı 
sağlayan bu projede atık başına 
İstanbulkart’a yüklenen bakiyeler 
de şöyle:
 0,33 litrelik pet şişe: 2 kuruş
 0,5 litrelik pet şişe: 3 kuruş
 1 litrelik pet şişe: 6 kuruş
 1,5 litrelik pet şişe: 9 kuruş
 0,33 litrelik alüminyum içecek 

kutusu: 7 kuruş
 0,5 litrelik alüminyum içecek 

kutusu: 9 kuruş

CEPTEKI DOLUM NOKTASI: 
ISTANBULKART MOBIL

Kullanıcı gereksinimleri 
doğrultunda biçimlendirilen 
İstanbulkart mobil uygulaması 
da yurttaşlara büyük kolaylık 
sağlıyor. Uygulama ile 
İstanbulkart’a para yükleme, 
bakiye görüntüleme ve hesap 
hareketlerini izleme işlemleri gibi 
birçok işlem hızlı, kolay ve 
güvenli bir şekilde akıllı 
telefonlardan yapılabiliyor. Bu 
uygulama sayesinde artık Yakın 
Alan İletişimi (NFC) destekli her 
telefon bir İstanbulkart dolum 
noktasına dönüşüyor. NFC 
özellikli olmayan telefonlarda ise 
uygulama üzerinden dolum 
talimatı oluşturularak, en yakın 
otomatik dolum makinesi 
(biletmatik) veya akıllı 
duraklarda yer alan talimat 
yükleme noktalarına kart 
okutularak dolum işlemi 
tamamlanabiliyor. Ayrıca 
kullanıcılar, uygulama sayesinde 
son üç aya ait yükleme, harcama 
ve talimat işlemlerini 
inceleyebiliyor. 

Uygulamayı şu adreslerden 
indirmek olanaklı:
Google Play: https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.belbim.istanbulkart
IOS App Store: https://itunes.apple.com/tr/app/
istanbulkart/id1352307391?l
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İ
BB’nin İnternet ve Bilgi Erişim 
Merkezleri (BELNET), 12 yıldır 
7’den 70’e tüm kentlinin 
internete ulaşmasında önemli bir 

köprü görevi görüyor. Şehrin dört bir 
yanına yayılmış 38 şubesi ve 4 
mobil aracıyla hizmet veren 
BELNET, 28’i kadın olmak 
üzere 87 personeliyle, 
İstanbulluların 
internetteki güvenli eli 
oluyor. BELNET 
şubelerine giden çocuklar, 
İnternetteki zararlı içeriklere 
de maruz kalmıyor. Ayrıca 18 yaş altı 
BELNET kullanıcılarının aileleri de 
çocuklarının hangi zaman aralığında 
ve hangi şubede, İnterneti 
kullandıklarına dair anbean SMS’le 
bilgilendiriliyorlar.

GÜVENLİ 
İNTERNET ELİ:

BELNET

 KENTİN DÖRT BİR YANINDA 
38 ŞUBE
Avrupa Yakasında 23, Anadolu 
Yakasında 15 şubesi ile hizmet 
veren BELNET, içerisi 

bilgisayarlarla donatılmış 4 mobil 
otobüsü ile de şehrin en ücra 

köşelerine güvenli İnternet 
taşıyor. Güçlü filtreleme 
sistemi ile kullanıcıları 
zararlı içeriklerden 
koruyan BELNET sistemi, 

çocukları İnternette 
gezinirken, ailelerinin 

gözlerinin arkada kalmamasını 
sağlıyor.

 87 PERSONEL, 240 BİN ÜYEYE 
HİZMET VERİYOR
Temiz interneti, çocuklar kadar 

yetişkinler de tercih ediyor. 28’i 
kadın olmak üzere 87 personel 
istihdam eden BELNET, 7’den 70’e 
240 bin üyesine, haftanın 7 günü 
09-18 saatleri arasında, 626 
bilgisayarla hizmet veriyor. Her üye, 
günde 1 saat ücretsiz internet 
kullanabilmenin yanında, 5 sayfa 
siyah beyaz, 2 sayfa da renkli yazıcı 
çıktısını yine ücretsiz temin 
edebiliyor. 

 SON BİR YILDA 10 BİN 
YENİ ÜYE
BELNET, kurulduğu ilk günden 
bugüne geçen 12 yıllık süre 
içerisinde, temiz internet isteyenler 
için hep cazibe noktası oldu. Artık 
İnternet kullanımı lüks olarak 
görülmüyor, zorunluluk halini aldı. 

ISTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI (IBB) DESTEK HIZMETLERI DAIRE BAŞKANLIĞI GENÇLIK VE 
SPOR MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESINDE, SILIVRI’DEN ŞILE’YE UZANAN GENIŞ ŞUBE AĞIYLA HIZMET 
VEREN BELNET, 2007’DEN BU YANA “TEMİZ İNTERNET” SLOGANIYLA, ISTANBUL’UN BILGIYE VE 
EĞLENCEYE ULAŞMASINDA KÖPRÜ GÖREVI GÖRÜYOR.

İSMAİL	HAKKI	ŞİMŞEK

/TEKNOLOJİ



şeklinde mesaj gönderiliyor. İnternet 
kullanımını bitirdiğinde de haberdar 
edilen 18 yaş altı gencin ailesine, 
hangi ilçe ve hangi şube olduğunun 
bilgisi veriliyor.

 BELNET ŞUBELERİ ÇAĞA AYAK 
UYDURUYOR
Ders çalışmak isteyen öğrenciler 
için de uygun koşullu alanlar 
yaratan BELNET, internet ve dersi 
aynı çatı altında toplayıp, önemli 
bir sosyal sorumluluğu yerine 
getirmiş oluyor. BELNET şubeleri, 
kurulduğu günden bugüne 
sürdürdüğü hizmetlere yenilerini 
eklemeyi ihmal etmiyor. Örneğin; 
uygun olan şubeler, DENEYAP 
Teknoloji Atölyeleri’ne 
dönüştürüldü.

Yenileri eklenecek bu atölyelerde, 
yaklaşık bin 500 öğrenciye, çağın 
gereksinimleri ve mesleklerine 
uygun eğitimler veriliyor. 
Alanında tecrübeli eğitmenler 
tarafından verilen derslerin 
bazıları şöyle:

• Tasarım ve Üretim
• Robotik ve Kodlama
• Elektronik Programlama ve 

Nesnelerin İnterneti,
• Yazılım Teknolojileri ve Mobil 

Uygulama
• İleri Robotik
• Yapay Zeka
• Enerji Teknolojileri
• Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi
• Havacılık ve Uzay Teknolojileri
• Siber Güvenlik

Bunun da etkisiyle, her eve ve her 
cebe girse de BELNET’e üye 
olanların sayısı artmaya devam 
ediyor. Üye sayısı, 2018 yılında 230 
bin 710, 2019 yılında ise 10 bin 74 
artışla 240 bin 784’e ulaştı.

 AİLELER HABERDAR EDİLİYOR
BELNET’e üye olup hizmetlerinden 
yararlanmak için bir şubeye gitmek 
yeterli. TC Kimlik Numarası ile 
online ortamda üye olunabilen 
BELNET’in tüm şubelerinden 
yararlanmak için tek şifre yeterli. 
BELNET, 18 yaş altı üyelerin 
ailelerini SMS ile bilgilendiriyor. 
Genç üye, o an hangi şubedeyse, 
ailesine, “Velisi olduğunuz E… Y… 
19.11.2019 15:50:49 itibari ile İBB'ye 
ait BELNET'i kullanmaktadır” 
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arasında değişiyor.  Yapay Zekâ'nın 
başarı oranı EKG girdilerinin 
yanında hasta yaşı ve cinsiyetinin 
de verilmesiyle iyileştirildi. 
Fornwalt’a göre elde edilen sonuç 
insanların göremediği şeylerin 
Yapay Zekâ ile daha başarılı bir 
şekilde analiz edilebileceğini 
gösteriyor. 
Yapay Zekâ’nın nasıl çalıştığının 
açık olmamasından dolayı bazı 
doktorlar uygulamayı kullanmayı 
istemiyorlar. Ancak ortak 
araştırmacı Christopher Haggerty’e 

göre tarihsel verilere dayanan 
Yapay Zekâ’nın klinik çalışmalarda 
hasta sonuçlarını iyileştirmesi 
önemli bir kazanç.
Yapay Zekâ’nın çalışma mantığı 
ardında yatan karmaşık teknik 
süreçlerin berisinde çok sayıda girdi 
alarak bu girdilerden öğrenip insan 
aklından daha geniş bir kapasite ile 
sentez yapabilme şeklindedir. 
Fornwalt ve arkadaşlarının 
çalışması 16 Kasım 2019’da 
Dallas’ta bir bilimsel oturumda 
sunuldu. 

Y
apay Zekâ teknolojisi her 
geçen gün biraz daha 
gelişiyor. ABD’de yapılan 
yeni bir araştırmaya göre 

Yapay Zekâ teknolojisi sayesinde 
bir yıl içinde ölebilecek kişiler 
yüksek başarı oranıyla tespit edildi. 
Araştırma ABD’de bulunan sağlık 
kuruluşu Geisinger’de 
gerçekleştirildi. Araştırmanın 
sonunda Yapay Zekâ bir kişinin 
kalp testlerine bakarak önümüzdeki 
yıl ölüm ihtimalini hesapladı. 
Brandon Fornwalt ve arkadaşları 
tarafından yapılan çalışmada Yapay 
Zekâ'ya 1.77 milyon 
elektrokardiyodiyagram (EKG) 
girdi olarak verildi. EKG kalp 
performansının elektriksel bir 
kaydıdır. Yapay Zekâ bu girdilerden 
400 bin kişinin gelecek yıl içinde 
ölme ihtimalinin yüksek olduğunu 
tespit etti. 
Araştırmacılara göre Yapay Zekâ 
şimdilik yüzde seksen beş başarı 
oranı ile çalıştı. Bu oran doktorlar 
için yüzde altmış ile yüzde seksen 
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YAPAY ZEKÂ'DAN AL HABERİ
BİR	YIL	İÇİNDE	ÖLECEKSİNİZ”“

UĞUR	KOCAGER



internete bağlanarak veri üretmesi 
anlamına geliyor. Buzdolabından, 
saate bugün zaten internete bağlı 
olan bir çok aracın yanında kahve 
içtiğimiz fincanın bile internete 
bağlanacağını söylemek mümkün. 
Bu bağlantının sağlıklı ve sürekli 
olması için daha gelişmiş bir 
internete olan ihtiyaç ilk adımda 
5G teknolojisi ile sağlanacak. 
Yüksek hız, geniş bant ve düşük 
gecikme sayesinde 5G ile daha hızlı 
bir internet sunulabilecek. 5G 
teknolojisi bunun yanında 
halihazırda kullandığımız bir çok 
internet temelli hizmeti de daha 
hızlı kullanmamızı sağlayacak. 5G 
ile yüksek kalitede video iletimi de 
hızlanacak ve kolaylaşacak.
Kullanıcıların 5G teknolojisinden 
faydalanabilmek için 5G altyapısını 
destekleyen ürünler alması 
gerekiyor. Öte yandan gerekli 
altyapı yatırımlarının 
tamamlanmaması ve dönüşümün 
sağlanamamasından dolayı 
kullanıcıların bu ürünleri ile de 5G 
teknolojisinin izin verdiği hızlara 
ulaşamayabileceği şimdiden 
öngörülebilmekte. 

B ilgisayar kelimesi elli yaşına 
bastı. Computer adıyla 
bilinen makine Türkiye’ye 

ilk kez 1960 yılında geldi. 
Karayolları Genel Müdürlüğü (o 
zamanki adıyla Karayolları Umum 
Müdürlüğü) ilk bilgisayarın 
kullanıldığı yer oldu. Computer 
terimine Türkçe bir karşılık 
bulunması ise 1969 yılında 
gerçekleşti. Hacettepe 
Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi 
Kurucu Müdürü olan Prof. Dr. 
Aydın Köksal bilgisayarın isim 
babası oldu. Köksal, iki yıllık bir 
çalışma ve düşünme sürecinin 
sonunda bu az sayıda ancak etkili 
olacak makine için bir isim 
bulabildi. Köksal bilgisayar terimi 
dışında bilişim, yazılım, donanım, 
bellek gibi bir çok terimin daha 
dilimize yerleşmesini sağladı. 
Bugün dilimize iyice yerleşen ve 
herkesçe bilinen bu kelime elli 
yaşında. 
Bilgisayar Mühendisleri Odası 
düzenlediği 2. Bilgisayar 
Mühendisleri Kurultayı 
kapsamında 23 Kasım 2019 akşamı 
“Bilgisayarın 50’si”ni kutladı. 
Kurultayın gerçekleştiği Hacettepe 
Üniversitesi’nde yapılan 
kutlamaya Prof. Dr. Aydın Köksal 
da katılarak bir konuşma yaptı. 
Nice yaşlara bilgisayar…

Ç in 6G için çalışmalara 
başladığını duyurdu. 
dünyanın büyük bir 

kısmında 5G teknolojisi ise henüz 
fiilen kullanılmaya başlanmış 
değil. Çin yakın zamanda 5G 
kullanımını başlatan ülkelerden 
biri oldu. Çin’in 6G için de bir 
uzmanlık heyeti kurduğu 
duyuruldu. Çin’e göre 6G 5G’nin 
hızını yüze katlayacak.
Uluslararası Telekomünikasyon 
Birliği’nin 2020 yılında tam olarak 
kullanılmaya başlanmasını 
öngördüğü 5G teknolojisi basitçe 
bir mobil telekomünikasyon 
hizmeti. 2020’de geçiş istenen 
seviyede sağlanırsa sürecin 
2022’de tamamlanması 
öngörülüyor. 
Bu hizmet Türkçe’ye 5N yani 5. 
Nesil olarak çevriliyor. Kabaca 
daha hızlı internet bağlantısı 
altyapısı sağlayan 5G’nin özellikle 
“Nesnelerin İnterneti” 
teknolojilerine ivme kazandıracağı 
öngörülüyor. 
“Nesnelerin İnterneti” diye bilinen 
teknoloji özünde insanın gündelik 
hayatta kullandığı bir çok aracın 
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ÇİN GÖZÜNÜ 
6G’YE	DİKTİ

BİLGİSAYAR”	
KELİMESİ ELLİ 
YAŞINDA

“



T
evfik Fikret ölmüş ve 
üzerinden üç yıl geçmiştir. 
Takvim 1918 yılını 
göstermektedir. 

İmparatorluk tam bir buhran 
içindedir. Mustafa Kemal 
İstanbul’dadır. Anadolu’ya geçmeden 
kısa bir süre önce Harbiye’den hocası 
Emin Bey ile Aşiyan’a 
tırmanmaktadır. Hocasına dönüp 
"Ben inkılâp ruhunu ondan aldım. 
Ziyaret edeceğim yerlerin başında 
elbet Aşiyan gelir” diyecektir. İşte o 
inkılâp ruhu kısa bir zamanda 
büyüyecek, Tevfik Fikret’in attığı 
tohum fide verecek, Türk Devrimi 
sahada başarılacaktır. 
Fikret, 24 Aralık 1867 günü doğdu. 
Sadece 48 yıl yaşadı. İmparatorluğun 
zor günlerinde, sisli zamanlarında 
geçti yaşamı. Coğrafyasının çok 
ötesinde bir aydındı. Mekteb-i 
Sultani’yi yani Galatasaray Lisesi'ni 
yüksek bir ortalamayla birinci olarak 
bitirdi. Daha sonra müdürlüğünü de 
yapacağı bu okul, düşünce 
dünyasının temellerini attı. O temel, 
kuluçkaya yattığı Fikret’in anlam 
dünyasında kendini buldu. Mustafa 
Kemal ve başka birçok devrimcinin 
dünyasına taşındı. Mustafa Kemal’in 
“Muasır medeniyetler” hedefinin 
ardında da “Fikri hür, vicdanı hür, 
irfanı hür nesiller” idealinin ardında 
da Fikret’in ilerici öncülüğü vardır. 
İmparatorluk, Sultani’yi; Sultani, 
Fikret’i; Fikret, Mustafa Kemal’i; 
Mustafa Kemal de yeni devleti 
kurdu. Bu topraklar çaresini yine 
kendi kaynaklarından kendi 
kurumları, kendi insanları ve kendi 
anlayışı ile buldu.  
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TEVFIK FIKRET’IN YAŞ GÜNÜ 24 ARALIK’TIR. FIKRET, FIKIRLERIYLE TÜRK DEVRIMININ 
MOTIVASYONU OLMUŞ ŞAIR, YAZAR, RESSAM VE DÜŞÜNÜRDÜR. ÇOĞU KİŞİ ONU BİR 
YAZAR YA DA ŞAİR OLARAK TANIYOR OLSA DA ASLINDA O ARKASINDA ÇOK SAYIDA 
RESİMLER VE ATATÜRK DÂHİL ÇOK DEVRİMCİYİ ETKİLEMİŞ FİKİRLER DE BIRAKMIŞTIR. 
IBB’YE AIT AŞIYAN MÜZESI ONU ANMAK VE ANLAMAK IÇIN ISTANBUL’DA ILK AKLA GELEN 
MEKANLARIN BAŞINDA GELIR.

“FİKRET	BE	ÇOCUKLAR!”

VATANIM 
RUY‐I ZEMİN, 

MİLLETİM NEV'‐İ BEŞER 
(VATANIM BÜTÜN YERYÜZÜ,    

MİLLETİM İNSANLIKTIR)

UĞUR	KOCAGER EMİR	BOZKURT
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için çabaladı. Ölümünden bir yıl 
önce Atatürk Yüksek Ticaret 
Mektebi'ne bir ziyaretinde etrafına 
toplanan gençlere “Bu milletin ve 
memleketin şan ve şerefle medeni 
dünya milletleri arasında 
yaşayabilmesi için lazım gelen her 
şeyi yazan, düşünen ve hayatını bu 
uğurda feda eden şair kimdir?” diye 
sorar. Gençlerin beğenmediği 
tahminleri sonrası da üç kere üst 
üste “Fikret be çocuklar” der. 

 AŞİYAN MÜZESİ
Aşiyan, Fikret’e 1906 ile ölüm 
tarihi olan 1915 yılları arasında ev 
olmuştur. Herkesin şair yanıyla 
tanıdığı ancak iyi bir ressam da olan 
Fikret evin tüm planları ve çizimleri 
ile kendisi ilgilenmiştir. Evi istediği 
gibi, incelikli ve estetik zevklerle 

Fikret, imparatorluğun bütün 
buhranını ruhunda duyumsadı. 
Kimsenin göremediği, kimsenin ses 
edemediği günlerde ustalıkla ve 
sanatla anlattı derdini. Aşiyan’da 
çekildiği evinde İstanbul’u 
kişileştirdiği “Sis” isimli şiirini 
yazdı. Sanatçı ya da aydın olarak 
konuşmamazlık etmedi, sanatı ile 
konuştu. Nitekim Halife 
Abdülmecit bu seslenişten 
etkilenecek ve sisler altındaki 
İstanbul’u, O da resmine konu 
edecektir. Bugün bu tablo Aşiyan 
Müzesi'nde ziyaret edilebilir. 
Aşiyan Müzesi Tevfik Fikret’in de 
bir çok tablosuna ev sahipliği 
yapmaktadır.  
Fikret, erken öldü ancak yeni 
Cumhuriyet ile fikirleri yaşadı, yeni 
devlet onun hedeflerine ulaşmak 
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bir yuva haline getirir ve yuva 
anlamına gelen Aşiyan adını da yine 
kendisi koyar. O evin olduğu yer 
bugün halen Aşiyan diye anılıyor ve 
Fikret’e yuva olmaya devam ediyor. 
Aşiyan ismi Müze Sorumlusu Ata 
Yersu’ya göre kentteki ilk bina 
isimlerinden biri. 
Fikret ölümden sonra Eyüp 
Mezarlığı'na defnedildi. Aşiyan ise 
1945 yılında dönemin belediye 
başkanı Lütfi Kırdar’ın girişimiyle 
Edebiyat-ı Cedide Müzesi olarak 
kullanılmaya başlandı. Fikret’in 
naaşı ise 1961 yılında bu müzenin 
bahçesine taşındı. Müze bu tarihten 
sonra bir Tevfik Fikret Müzesi 
halini de aldı. Bugün İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 
ev Aşiyan Müzesi olarak 
ziyaretçilere açık. 

Elmalar PortreDeniz ve Kayalar
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akışa yerleştirilmiş oldukça güzel 
Fikret tablolarını dikkatle seçmeliler.   
Evin üst katı ise Tevfik Fikret’in 
izleriyle doludur. Fikret’in 
kütüphanesi, kendisini çizdiği 
portresi, yazı takımları ve bir çok 
kişisel eşyası bu kattaki çalışma 
odasında bulunur. Bu oda da tıpkı 
ilk günkü orijinalliğini korumakta 
ve Fikret’in çalışma düzenine ve 
ince zevkine dair ipuçları 
vermekte. 
Evin üst katında bulunan Fikret’in 
yatak odası ise belki de evin en 
güzel kısmıdır. Fikret, bu odada 
dünyaya gözlerini kapamış. Bu oda 
bütün sadeliğine karşın 
ziyaretçilerine İstanbul’un en güzel 
boğaz manzaralarından birini 
sunuyor. Hatta belki de en 
güzelini…  Öldüğü gün alınan yüz 
maskı da yine bu odada.

Fikret’in evi bugün şairin mezarının 
da bulunduğu ferah ve aydınlık bir 
bahçe içinde yer almakta.  Müzenin 
girişinde Fikret’in balmumu bir 
heykeli ile Halife Abdülmecit’in Sis 
tablosu yan yana bulunuyor. Bu 
tablo ilk anda fark edilmese de 
dikkatle bakanların dakikalarca 
önünden ayrılamadığı bir derinliğe 
sahip. Ev, Fikret döneminde 
kullanıldığı gibi aslına uygun olarak 
görülebiliyor. Evin aslına uygun 
restorasyonunu ve dizaynını 
sergilenen dönem fotoğraflarından 
da görmek mümkün. 
Ziyaretçiler yine giriş katta Halife 
Abdülmecit’e ait olan Recaizade 
Mahmut Ekrem tablosunu ve hem 
Fikret’e konuk olmuş hem de 
edebiyat tarihimize geçmiş bir çok 
yüzü görebilirler. Müzenin 
ziyaretçileri müzede gezerken olağan 

Evin zemin katı ise Fikret’in yemek 
odasını, bazı tablolarını ve evin 
mimarisini tam anlamak için 
görülmeli. Ayrıca bu katta Fikret’in 
“Sokrat Penceresi”nden de mutlaka 
bakmak gerekli. 
Aşiyan’da görülecek daha bir çok 
şey bütün inceliği ve ilgili 
personeliyle ziyaretçilerini bekliyor. 
1 Aralık günü dünyaya gözlerini 
açan Fikret’in evini ziyaret edenler 
evin etkileyici havasında Fikret’i 
soluduktan sonra yine 1 Aralık günü 
şairin penceresinden boğaza bakıp 
“Fikret be çocuklar!” diyecektir. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 
ait olan ve Bebek semtinde yer alan 
müze Pazartesi günleri haricinde her 
gün 09.00-17.00 saatleri arasında 
ziyarete açık durumdadır. Ücretsiz 
olan müze yaklaşık olarak yılda elli 
bin ziyaretçi ağırlamaktadır. 
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 A VİTAMİNİ
 Cildin doğal sağlığını destekler.
 Cildin esnekliğini geliştirir; 

nemliliğini arttırarak daha fazla 
esneklik ve yumuşaklık sağlar.

 A vitamini içeren yağların veya 
kremlerin cilde doğrudan 
sürülmesi gerekir.

 Yumurta sarısı, peynir, ciğer, 
böbrek, yürek, domates, kavun, 
kayısı, karnabahar, havuç ve 
vişnede bulunur. 

B VİTAMİNİ
 Hücrelerin gelişimi için 

enzimlerin oluşmasına yardımcı 
olur. Cilt için B6 vitamini önem 
taşımaktadır.

 B vitamini eksikliği deri 
sorunlarına sebep olur.

 Bira mayası, ciğer, çilek, 
baklagiller, yumurta, bulgur ve 
tohumlarda bulunur.

C VİTAMİNİ 
 Cildin pürüzsüz olmasına 

yardımcıdır, kılcal damar 
duvarlarını güçlendirir.

 Cildin bağışıklık sistemini 
güçlendirir, hücrelerin 
korunmasını sağlar. 

 Çilek, kivi, portakal, mandalina, 
limon, domates, kabak, biber ve 
maydanozda bulunur.

D VİTAMİNİ 
 Yara ve doku iyileşmesinde 

önemli bir rolü vardır. Yağda 
eriyen vitaminlerdir.  

 Alınan gıdaların sentezi için 
güneş ışığına ihtiyaç vardır; 
günlük 10 dakika güneş ışığı 
almak yeterlidir. 

 Yoğurt, peynir, yumurta sarısı ve 
balıkta bulunur. 

E VİTAMİNİ
 Yaşlanma sürecini geciktirir; bağ 

dokusunu güçlendirir.
 Cilt hücrelerini ve hücre zarlarını 

korur; ciltteki kuruluğu giderir. 
 Zeytinyağı, soya yağı, tereyağı, 

Hindistan cevizi ve 
kuruyemişlerde bulunur.

INSANLARIN, TAŞ 
DEVRINDEN BERI BAKIM VE 
GÜZELLIĞE ÖNEM VERDIĞI 
BILINIYOR. BUNUN IÇIN 
BUGÜNE KADAR FARKLI 
YÖNTEMLER IZLENSE DE,  
ASLINDA CİLT 
GÜZELLİĞİNİN YOLU 
DOĞADAN VE SAĞLIKLI 
GIDADAN GEÇİYOR.

S
ağlıklı ve güzel bir cilde 
sahip olmak için deri 
üzerinden uygulanan 
kozmetik ürünlerden 

daha fazla beslenme şekline dikkat 
edilmesi gerekiyor. Gıdaların 
içindeki antioksidanları yakından 
tanıyarak, dengeli bir şekilde 
tüketerek güzel ve sağlıklı bir cilde 
kavuşmak mümkündür. 
Belki tamamı olmasa da bir kısmı 
hemen her evde kolaylıkla 
bulunabilecek vitamin deposu bu 
gıdalar ve cilde yaptığı katkılar 
şöyle sıralanabilir:

CİLT GÜZELLİĞİ GIDADA	SAKLI
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BİR BELGENİN 
RESTORASYON SÜRESİ, 

HASAR DERECESİNE GÖRE 
BİR GÜN İLE ÜÇ AY 

ARASINDA 
DEĞİŞEBİLİYOR.

TAKSIM ATATÜRK KITAPLIĞI'NDA YER ALAN RESTORASYON ATÖLYESI'NDE, 
YIRTILMIŞ, YIPRANMIŞ VE ONARIMA IHTIYACI OLAN TARIHÎ BELGELER YENIDEN 

HAYAT BULUYOR. RESTORE EDİLEN ESERLER, DİJİTAL ORTAMA AKTARILARAK 
İNTERNET ÜZERİNDEN OKUYUCUYA ULAŞIYOR. 
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TARİHÎ	KİTAPLAR	
GELECEĞE TAŞINIYOR

ZEYNEP	MAVNACIOĞLU	 ERKAN	DEMİR

Eserler, büyük bir titizlikle sayfa 
sayfa incelenerek restore ediliyor. 
Bir belgenin restorasyonu, hasar 
derecesine göre bir gün ile üç ay 
arasında değişebiliyor. Restore 
edilecek belgenin öncelikle 
temizliği yapılıyor. Kağıdın 
durumuna bağlı olarak, kimyasal ya 
da mekanik temizlik işlemleri 
gerçekleştirilen sayfalar, çeşitli 
safhalardan geçerek restore 
ediliyor. 

 DÜNYA STANDARTLARINA 
UYGUN
Kitap restorasyonunun incelikleri 
hakkında bilgi veren İBB Atatürk 
Kitaplığı Konservasyon Uzmanı 
Nergis Ulu, onarım ve koruma 
işlemlerinin oldukça dikkat 
gerektiren bir çalışma olduğunu 
belirterek şöyle dedi: 
“Birbirinden kıymetli eserleri 
geçmişten geleceğe taşımak başlı 
başına mutluluk verici bir iş. Bu 
eserleri restore etmeye başlamadan 
önce temizliğini yapıyoruz. Tüm 
çalışmalarımızda dünya 
standartlarına uygun malzeme, alet 
ve teknolojik ekipmanlar 
kullanıyoruz. Atölyedeki ekipmanlar 
arasında bulunan Dezenfektasyon 
Ünitesini, biyolojik tahribatlarda; 
yani mantar, böcek ve diğer 
bakterileri temizlemek için 
kullanıyoruz. Asit varlığından şüphe 
ettiğimiz belgelerde ölçüm 
yapıyoruz. Özellikle 1900'lü yıllar 
sonrasında üretilen fabrikasyon 
kağıtlarda, üretim tekniği nedeniyle 
aside rastlayabiliyoruz. Belgedeki 
asit değerleri normal sınırların 
dışındaysa, olması gereken 
değerlere getirmek için bir takım 
uygulamalar gerçekleştiriyoruz."
Eksik ve yırtık parçası olan eserleri, 
japon kağıdı ve uygun yapıştırıcı ile 
bütünleştirdiklerini belirten Ulu, bu 
işlemi belgenin türüne göre, elle ya 
da 'Leaf Casting' adı verilen kağıt 
tümleme makinesi kullanarak 
yaptıklarını sözlerine ekledi. 

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
Atatürk Kitaplığı Kağıt 
Restorasyon Atölyesi’nde, tarihi 
niteliği olan, yıpranmış her türlü 

kağıt belgenin restorasyonu 
yapılıyor. Kütüphanenin 
koleksiyonunda bulunan kitap, 
gravür, kartpostal, harita, fotoğraf, 
el yazması nadir eserler ile daha pek 
çok belge, bu atölyedeki 
çalışmalardan sonra eski haline 
kavuşuyor.
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edildi. Tek nüsha halinde bulunan 
belgeler, İBB'ye bağlı Atatürk 
Müzesi’nde sergileniyor.

 RESTORE EDİLEN ESERLER 
DİJİTALE AKTARILIYOR
İBB tarafından restore edilen tüm 
eserler, taranarak dijital ortama 
aktarılıyor. Böylece, geçmişten 
günümüze kadar gelen eserlerin 
geleceğe de taşınması amaçlanıyor. 
İBB Müzeler Kütüphaneler 
Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı 
bünyesinde 6 milyon sayfa görüntü 
inernet ortamında yer alıyor. 
Sisteme kayıtlı 35 bin üye 
bulunuyor. 

 NADİR ESERLER 
SERGİLENECEK
Restorasyonu yapılan ve dijital 
ortama aktarılan eserlerin bir 
kısmı da Atatürk Kitaplığı 
içerisinde oluşturulacak sergi 
salonunda yerlerini alacak. 
Vakfiyeler, ferman beratlar, 
gravürler, yazma kitaplar, albümler  
ve diğer nadir eserler meraklıları 
ile buluşacak. 
Tarihi nitelikteki yayınlara dijital 
olarak erişmek isteyen okuyucular 
ise, İBB Atatürk Kitaplığı web 
sayfası üzerinden kütüphaneye, 
ücretsiz üye olarak belgelere 
ulaşabilecekler.  

  ONARILAN EN ESKİ ESER 
“MEKECE VAKFİYESİ”
Restorasyon atölyesinde, bugüne 
kadar Atatürk Kitaplığı’nın 
koleksiyonları arasında bulunan 554 
bin sayfa eser onarıldı. Restore edilen 
en eski eser, Orhan Gazi Dönemi'ne 
ait 1324 tarihli “Mekece Vakfiyesi” 
belgesidir. Vakfiye’nin restorasyon 
sürecine ilişkin bilgi veren Nergis 
Ulu, “Osmanlı Dönemi’nin ilk yazılı 
belgesi olarak kabul edilen 
Vakfiye'nin, öncelikle temizliği 
yapıldı, sağlamlaştırılarak gerekli 
onarım işlemleri gerçekleştirildi. 
Belge, taranarak dijital ortama 
aktarıldı ve okuyucunun hizmetine 
sunuldu” dedi. 

 ATATÜRK'ÜN NÜFUS 
BELGESİNE RESTORASYON
Halihazırda, Osmanlı’nın son 
dönemlerine ait bir İstanbul 
haritasını restore ettiklerini ifade 
eden Ulu şu bilgileri de aktardı: 
“İstanbul tarihi açısından çok özel 
gravürler, eski İstanbul fotoğrafları, 
tek nüshası olan yazmalar, ilk 
matbaa ürünleri gibi çok kıymetli 
eserleri restore ettik. Bunlardan biri 
de Osmanlı’nın ilk atlası olan Cedid 
Atlas. Depomuzda çok büyük bir 
hazine daha var. Restore edilmeyi 
bekleyen 6 milyon sayfa eserimiz 
bulunuyor. Bunların da zaman 
içerisinde, restorasyon ve 
konservasyon işlemlerini 
tamamlandıktan sonra tüm okuyucu 
ve araştırmacıların hizmetine 
sunmayı hedefliyoruz."
Atölyede restore edilen eserler 
arasında Atatürk’ün nüfus belgesi 
ile el yazması notları da yer alıyor. 
Her iki belge de ilk kez restore 
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BUGÜNE KADAR RESTORASYONU YAPILAN BELGELER

KİTAP RESTORASYONU .............................................................61 Bin 788 SAYFA

SÜRELİ YAYIN RESTORASYONU ................................454 Bin 993 SAYFA

YAZMA ESER RESTORASYONU ........................................... 10 Bin 411 YAPRAK

EVRAK, BELGE RESTORASYONU ...................................... 9 Bin 399 ADET

KARTPOSTAL RESTORASYONU .................................................. 9 Bin 119 ADET

HARİTA, PLAN RESTORASYONU ........................................6 Bin 761 ADET

FERMAN, BERAT RESTORASYONU .........................................................66 ADET

HAT RESTORASYONU .................................................................... 680 ADET

AFİŞ RESTORASYONU ..................................................................................... 6 ADET

FOTOĞRAF RESTORASYONU .........................................................178 ADET

ALBÜM RESTORASYONU .......................................................................330 SAYFA

GRAVÜR RESTORASYONU ............................................................  149 ADET

CİLT ONARIMI  ...............................................................................................  255 ADET
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gösterdiği ve bir o kadar da 
birleştirici olabileceği seyrine 
doyum olmaz bir şekilde ifade edilir. 
İstanbul’un kültür sanata bakışını 
değiştirmeyi hedefleyen İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nun vizyonuyla 
artık, İstanbul’un müziği kentin 
kendisi kadar kucaklayıcı. Müziğin 
içerisinden gelen Orkestralar 
Müdürü Ozan Bircan ve Sanat 
Yönetmeni Ufuk Şimşek, mevcut 
müzik formlarını koruyarak kentin 
kodlarını barındıran, aynı zamanda 
güncelliği yakalayarak şehrin 
dinamizmine ayak uyduran müziği 
İstanbul’a sunmanın hazırlıklarını 
yapıyor. Bu hazırlıklar, yeni tarz ya 
da form arayışı değil, aksine kentin 
geçmişten günümüze uzanan sesinin 
dinlenmesi ve uygulanması sadece. 
2020’den itibaren sahnelenmeye 
hazırlanan eserler dinleyenleri, hem 
tanıdık hem de çok yeni içeriğiyle 
şaşırtacak. Ancak bu şaşırtmaca 
dinleyicilere en çok da unutulmaz bir 
sanat keyfi yaşatacak.

 HARMONİNİN ŞEHRİ İSTANBUL
Orkestralar Müdürlüğü, kentin bu 
özel yönünü günümüz 
İstanbullularına aktarmanın 
gayretinde. Bu şehirden aldığı 
ilhamla ortaya konulmuş sayısız 
eser ile ülkeden ve yakın 
coğrafyadan kentin kimliğine girmiş 
ezgiler, sahnede yan yana 
uygulanmaya başlanacak. Her 
zaman iyi müziği seyirciye sunmayı 
ilke edinen Orkestralar Müdürlüğü, 
şimdi de tıpkı İstanbul gibi 
farklılıkların uyumunu müzikle 
yorumlayacak. Birbirinden farklı, 
yan yana gelmesi düşünülmeyen 
tarzlar ve sesler, İstanbul’un 
müziğinde kucaklaşacak. 2005 
yapımı İstanbul Hatırası: Köprüyü 
Geçmek bu konuyu büyük bir 
ustalıkla işler. Dünyaca ünlü 
yönetmen Fatih Akın’ın kamera 
arkasında olduğu projede, kültürler 
karması İstanbul’un bu özelliği 
büyük bir incelikle anlatılarak, 
müziğinin ne denli çeşitlik 

D
oğadaki sesleri taklit 
etmeye çalışan insan, 
zaman içerisinde sosyal, 
kültürel ve dini boyutta 

kullandığı müziği, kolektif bir bilinç 
ile davranışlar sergilemenin unsuru 
haline getirdi. İstanbul’a komşu ya 
da etki alanında bulunan Mısır, 
Roma, Yunan ve Fenike başta olmak 
üzere, mitolojilerdeki müzikle ilgili 
ilahi varlıklar, bu şehrin 
sokaklarında yankılanmış müziğin 
epey eski tarihlere uzandığının da 
işaretçisi aynı zamanda. Bu 
inançlara komşu şehir İstanbul, 
müzik serüvenine işte bu kadar 
erken başladı. Yıllar yüzyıllara, 
yüzyıllar binyıllara kavuşurken 
geride kalan hep müzik oldu. 
Kültürler, inançlar, mitler ve lisanlar 
üstü bir müzik oluştu. Bu şehirden 
yola çıkarak Bach, Mozart ve 
Beethoven’a kadar uzanıp onlara 
ilham veren müzik, İstanbul’un bir 
müzik şehri olduğu gerçeğini 
haykırıyor. 
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  CUMHURİYET GİBİ OLACAK
Bünyesindeki müzik toplulukları 
ve birbirinden saygın müzisyenler, 
eserlerini toplumun tamamını 
kucaklayarak uygulayacak. 29 
Ekim’de Üsküdar’da yedi farklı 
sahnede gösterdiği performansla  
İstanbullulara unutulmaz bir 
Cumhuriyet Bayramı yaşatan 
Orkestralar Müdürlüğü, aynı 
zamanda yeni vizyonuyla kenti 
bekleyen müziği de İstanbullulara 
müjdeledi. 
Orkestralar Müdürlüğü, kentin 
barındırdığı bütün müzik 
türlerini dinleyicilerle 
buluşturmayı hedefliyor. 
Bağımsız çabaları destekleyerek 
büyütmek, önemli isimleri 
İstanbullularla buluşturmak, 
festivallerinin 
gelenekselleşmesinde öncü 
olmak da diğer hedefleri 
arasında. Ama asıl gayesi; kentin 
müziğini ayağa kaldırarak 
Türkiye’ye bir model sunmak.

sokağında çalınan söylenen 
müzik çeşitlilik gösterir. 
Yepyeni müzik tarzları kendi 
dinleyicine mutlaka ulaşır. 
Kimileri klasikleşip yüz yılları 
aşsa da kimileri de değişimin 
getirdiği rüzgarla popülerleşir ve 
sırasını yeni yorumlamalara 
bırakır. Müzikte güncelliğin 
yılmaz takipçisi Kent Orkestrası.

İşte birbirinden bağımsız ve ilgisiz 
müzik tarzları gibi görünse de hepsi 
bu şehre ait. Orkestralar Müdürlüğü 
de tüm bu müzik formlarını İstanbul 
gibi engin bir kaynaktan beslenerek 
kente ait müziği yeniden kente 
armağan etmek için sahne alacak.
Türk, Kürt, Rum, Ermeni, Yahudi ve 
daha niceleri…Kimisi bestekar, 
kimisi saz ustası. Evde ya da 
sokakta; kahvede ya da tavernada; 
geleneksel ya da popüler. Müziğin 
her türüne kol kanat germiş bu 
şehrin sesi, Orkestralar Müdürlüğü 
ile kendini bulacak.

BIRÇOK ALANDA OLDUĞU GIBI TÜRK MÜZIĞININ DE KALBI ISTANBUL. EŞİNE ENDER RASTLANAN BİNLERCE             YILLIK MİRASIN BİRİKİMİ, ARTIK KENTIN ORKESTRASINDA YENIDEN YORUMLANIYOR.

İBB Kültür Daire Başkanlığı 
bünyesinde faaliyet gösteren 
Orkestralar Müdürlüğü, altı farklı 
toplulukla şehre ve müziğe hizmet 
etmeye devam ediyor. Bu 
topluluklar:
 Sadece ülkemizin ve İstanbul’un 
değil evrensel anlamda da 
müstesna bir yere sahip, dünya 
müzik tarihinin ilk askeri müzik 
topluluğu olan Mehter Takımı.

 Mehter’in temsil ettiği görevi 
Avrupai tarzda devamı 
niteliğindeki, zaman içerisinde 
kamusal ya da özel tüm 
toplulukların en küçük 
birimlerinde bile kendisine yer 
bulan Bando.

 Esinini aynı köklerden alsa da 
bambaşka yaratım, icra, çalgı ve 
terminolojileri ile bağımsız 
gelişen geleneklere sahip Türk 
Halk Müziği, Türk Sanat Müziği 
ve Oda Müziği.

 Dünya metropollerinde olduğu 
gibi İstanbul’un da her bir 
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büyülemeyi başaran Gambarini, ilk 
çıkışını, 1998 yılındaki Thelonious 
Monk yarışmasında üçüncü olarak 
yaptı. Bu başarı, onu uluslararası caz 
festivallerinin ve önemli konser 
salonlarının en çok davet edilen 
isimlerden birine dönüştürdü. 2006 
yılında ilk al bümü “Easy to Love’’ ve 
2009 yılında yayınladığı üçüncü 
albümü “So in Love” ile Grammy 
adaylığı kazandı. Sahneye çıktığı her 
gösteride coşkulu alkış ve övgüler 
alan Roberta Gambarini, 28 Aralık 
akşamı CRR Sahnesi’nde 
sanatseverlere unutulmaz bir müzik 
ziyafeti yaşatacak.

 CRR CAZ ORKESTRASI’NDAN 
ÖZGÜN YORUMLAR 
2007 yılından beri 100’ü aşkın eseri 
Türk Caz Müziği repertuvarına 
kazandıran CRR Caz Orkestrası 
2020’ye girerken, İstanbulluları yeni 
yıla merhaba demeye davet ediyor. 
CRR Caz Orkestrası önemli bölümü 
tek sesli eserlerden oluşan 
müziğimize getirdiği çok sesli 
yaklaşımıyla yeni ve özgün sanat 
anlayışının en son örneklerini 
sunuyor. Yeni yıl için sürprizlerle 
dolu repertuvarında enstrümantal 
müziğin yanında vokal müziği de 
başarıyla yorumluyor. Her biri 
enstrümanında virtüöz olan 
sanatçıları, ulusal ve uluslararası 
solistleriyle sanatseverlerin ilgiyle 
takip ettiği CRR Caz Orkestrası’nın 
yeni yıl konserinde Şef Nail 
Yavuzoğlu ve Solist İpek Dinç sahne 
alıyor.

Z
amanı ölçmek ve 
kaydetmek gibi bir ihtiyacı 
her an hisseden insan için, 
bir yılı tamamlayıp 

diğerine başlamak hep heyecan 
verici olmuştur. İnsanın kavrayış 
biçimine göre her şeyin başlangıcı 
ve sonu olmalıdır. Bu anlayışla 
oluşturulan takvimlerin de ilk ve 
son gününe hep anlamlar yüklenir. 
Yılın son günüyle, geride kalan yılın 
tüm yorgunluğu atılır ve yeni yıl, 
geleceğe dair yeni umutları 
beraberinde getirir. Geleceğe dönük 
iyimser olma hissi ve ihtiyacı, insanı 
yarına umutla bakmaya teşvik eder. 
Bilinmezlikten iyi şeyler çıkabileceği 
beklentisi ile insan, caz gibi 
doğaçlama bir hayattan iyi olanları 
kendinde biriktirmeyi ister.
CRR, koca bir yılın sonuna 
geldiğimiz Aralık ayı programında, 
cazın özgün ritmi ve diğer türlerden 
ayrılan armonisiyle müzikseverleri 
unutulmaz bir sanat keyfi yaşamaya 
davet ediyor. 28 Aralık’ta Roberta 
Gambarini Quartet ve 29 Aralık’ta 
CRR Caz Orkestrası, 2020 
serüvenine cazla başlamak 
isteyenleri yeni yıl heyecanına ortak 
ediyor.

 CRR'DE CAZ RÜZGARI
Cazın çok sevildiği, müzikle haşır 
neşir bir ailede büyüyen Roberta 
Gambarini, yeni yılın getirdiği 
umutları sanat ve estetikle 
buluşturuyor. Daha 17 yaşında iken, 
Kuzey İtalya’da gösterdiği canlı 
performansla dinleyicileri 

CRR’DE	YENİ	YILA MERHABA
CRR, YENI YILI MÜZIKLE KARŞILAMAK ISTEYENLER IÇIN 

İKİ ÖZEL KONSERİN HAZIRLIĞINI YAPIYOR.

Roberta Gambarini

İpek Dinç 
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The Aristocrats
Zorlu PSM06‐07

ARALIK

Zeynep Bastık, Konser
Bostancı Gösteri Merkezi07

Sunay Akın & İlhan Şeşen‐
Aşk Şarkıları ve Öyküler
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve 
Sanat Merkezi

11
ARALIK ARALIK

Ayşegül Aldinç’le 
Farklı Bir Dokunuş
Zorlu PSM‐Touché

12
ARALIK

Büyük Ev Ablukada‐Fırtınayt
DasDas13

Haluk Levent
Moda Kayıkhane20
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Fazıl Say Festival Orkestrası
Volkswagen Arena21

ARALIK

Erol Evgin Yeni Yıl Konseri
Zorlu PSM, Turkcell Sahnesi29

ARALIK

KONSERLER

Kahvede Şenlik Var, Tiyatro
Kadıköy Haldun Taner Sahnesi11

ARALIK

Van Gogh Oyunu
MOİ Sahne, Mecidiyeköy14

Doğu Demirkol 
Tek Kişilk Gösteri
Mall of İstanbul MOİ Sahne20

ARALIK ARALIK

Don Quichotte, Opera
Kadıköy Belediyesi Süreyya 
Operası

20
ARALIK

Azizname, Tiyatro
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi22

Dansın Ritmi, Bale
Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik 
Merkezi, Fatih

24
ARALIK ARALIK

Matruşka, Tiyatro
Gaziosmanpaşa Sahnesi28

ARALIK

12. Gece, Tiyatro
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi28

ARALIK

TİYATRO

İFSAK, “Gide Gide” Fikret 
Otyam’ı Anma Sergisi
İFSAK Galeri, Beyoğlu

06
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Andy Warhol
Uniq Expo01‐31

Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın 
Ardında 180 Yıl
Pera Müzesi
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Hamam 
Galeri Bu Pavillion, 
Galata Beyoğlu

07
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Islands Pedro Gómez‐Egaña
Zilberman Gallery06
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Semih Zeki 
Autopoiesis Sergisi
Bozlu Art Project, Şişli
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İsim, Şehir, Bitki, Hayvan
DEPO İstanbul29

ARALIK

Yazıda Âhenk ve Renk
Sadberk Hanım Müzesi, Sarıyer22

ARALIK

Mutluluk Resimlerimiz 
Salt Beyoğlu29
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Elçiler ve Ressamlar
Pera Müzesi, Beyoğlu31

ARALIK

Kibele’nin Hafızası
Kibele Sanat Galerisi, Beşiktaş31

ARALIK

SERGİLER

12. Nöropsikiyatri Günleri
Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh 
Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy
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KONGRELER

07‐08 12‐13

12‐13 20‐21 21‐22

1. Havacılık Uzay ve 
Psikoloji Kongresi
Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür 
Merkezi, Maltepe

6. Yıldız Sosyal Bilimler Kogresi
Yıldız Teknik Üniversitesi

Çevre Mühendisliği 
Kaynak Geri Kazanımı 
Uluslararası Kongresi
Hampton by Hilton, Zeytinburnu

3. Sosyal Psikoloji Kongresi
Kadir Has Üniversitesi

5. Uluslararası Mühendislik 
Mimarlık ve Tasarım Kongresi
Hilton Otel, Zeytinburnu
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Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.istanbul eposta adresine gönderen                     
ilk 25 okurumuza, Miniatürk'te keyifli bir gezinti hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...
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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

18. 12. 2019 ‐ 24. 12. 2019

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

İşletmeler Müdürlüğü 2020 Yılı Muhtelif İçecek Alımı24/ 12/ 2019 10.00

İşletmeler Müdürlüğü 2020 Yılı Muhtelif Bisküvi Alımı İşi24/ 12/ 2019 11.00

İşletmeler Müdürlüğü 2020 Yılı Su ve Maden Suyu Alımı24/ 12/ 2019 10.30

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü İstanbul Geneli Cadde, Koru ve Yeşil Alanlardaki Ağaçların 
Silvikültürel Bakımı, Restorasyonu Hizmet Alım İşi

23/ 12/ 2019 11.00

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü İstanbul Geneli Parkları, Kavşakları, Refüjleri, Yol Kenarları, 
Havuzları ve Kamu Bahçelerinde Yeşil Alan Çevre Düzenlemesi 
Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı İşi

23/ 12/ 2019 10.30

Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü Genel Aydınlatma ve Enerji Tesislerinin Bakım, 
Onarım ve İşletilmesi İşi 

23/ 12/ 2019 10.30

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 84 Kalem Tıbbi Sarf ve Demirbaş Alımı20/ 12/ 2019 11.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 80 Kalem Muhtelif İş Güvenliği Malzemesi Alımı20/ 12/ 2019 10.00

Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çağrı Merkezi İşletim Hizmet Alım İşi19/ 12/ 2019 11.30

Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü Zabıta Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Şoförsüz 
Araç Kiralama Hizmeti Alımı

19/ 12/ 2019 10.30

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Tersine Göç Projesi Kapsamında Karayolu İle 
Eşya Taşımacılığı Hizmet Alımı

19/ 12/ 2019 10.00

Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü Restorasyon Konservasyon Laboratuvarı ve Taş Eğitim Atölyesi 
Hizmet Alım İhalesi (2020)

19/ 12/ 2019 11.00

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

18/ 12/ 2019 14.00

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Beyaz Masa Gezi Organizasyonları Hizmet Alım İşi18/ 12/ 2019 11.30

Halkla İlişkiler Müdürlüğü Mobil İletişim Hizmet Alım İşi 18/ 12/ 2019 11.00
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