www.ibb.istanbul

MART | 2019 | 01

e-dergi

BİR ERASMUS

+

PROJESİ

TEMİZ DENİZLER İÇİN
GENÇLİK EL ELE

Geleceği Düşünüyor
Geri Dönüştürüyoruz!

HEDEF SIFIR ATIK
Daha Yaşanır Bir Çevre İçin
İstanbu l’da Dev Etkinlik:

Ulaşım ve Çevre için

ULUSLARARASI ÇEVRE ZİRVESİ

AKILLI BİSİKLET PAYLAŞIMI

Yeni Trend:

İSTANBUL DENİZ TEMİZLİĞİ
7/24 DENETİM ALTINDA

R
O
Y
U
N
U
S
U
D
I
G
E
GELEC
!
Z
U
R
O
Y
U
R
U
T
S
U
GERI DON

İ
Z
İ
M
İ
Z
İ
K
A
Y
A
N
O
B
KAR

!
Z
U
R
O
Y
I
T
L
AZA

MART 2019/01

08
Yarınlara daha yaşanır bir çevre bırakmak için
İstanbul’da Uluslararası Çevre Zirvesi!

32
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Adil Karaismailoğlu,
çevre dostu ulaşıma yönelik İBB projelerini anlattı

02

16
İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Sürdürülebilir
Çevre Stratejilerini Çevre İstanbul için değerlendirdi

34
Evsel Atıklar Geri Kazanım Sistemleriyle
Çevresel ve Ekonomik Değere Dönüştürülüyor

www.ibb.istanbul

içindekiler

20
Daha Temiz Bir İstanbul için Hedefimiz Sıfır Atık…

40
Toplumda Çevre Bilincinin Gelişmesi
İçin Çocuk ve Gençlerin Eğitimi Şart!

www.ibb.istanbul

28
28. İklim Değişikliği Sempozyumu: Küresel Isınma
İstanbul’umuzu Gelecekte Nasıl Etkileyecek?

46
Denizlerimizde 7/24 Güvenlik ve Koruma Denetimi

03

www.ibb.istanbul

MART | 2019 | 01

e-dergi

BİR ERASMUS

+

PROJESİ

TEMİZ DENİZLER İÇİN
GENÇLİK EL ELE

Geleceği Düşünüyor
Geri Dönüştürüyoruz!

HEDEF SIFIR ATIK
Daha Yaşanır Bir Çevre İçin
İstanbu l’da Dev Etkinlik:

Ulaşım ve Çevre için

ULUSLARARASI ÇEVRE ZİRVESİ

AKILLI BİSİKLET PAYLAŞIMI

Yeni Trend:

İSTANBUL DENİZ TEMİZLİĞİ
7/24 DENETİM ALTINDA

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ
Adil KARAİSMAİLOĞLU
İBB Genel Sekreter Yrd.
YAYIN KURULU BAŞKANI
Prof. Dr. Fuat ALARÇİN
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı

MATBAA
İBB Basım Evi
İLETİŞİM
T. 0 (212) 449 94 84
F. 0 (212) 449 51 84

YAYIN KURULU
Atık Yönetim Müdürü Nusret Safa ŞAHBATOĞLU
Çevre Koruma Müdürü Fatih EROL
Deniz Hizmetleri Müdürü Muhammet Ali EKER

04

c ev re@ ib b . is ta n b u l

www.ibb.istanbul

Sevgili İstanbullular;
İstanbul dünyanın en canlı, en hareketli
metropollerinden biri. İBB olarak dünyanın
en kalabalık şehirlerden biri olan İstanbul’u,
gelişmiş kentlerin konforunu aratmayan bir
seviyede tutmak ve daha yaşanabilir bir kent
yapmak için çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz
tüm projelerimizi çevre bilinciyle hazırlıyoruz.
Artan nüfus, kentleşme, değişen tüketim
alışkanlıkları, birçok olumsuz etkiyi de
beraberinde getirmektedir. Sosyo-ekonomik
etkilerin yanı sıra doğal kaynakların hızla
tüketilmesi, su kirliliği, hava kirliliği ile iklim
değişikliği ve bunun kaynaklar üzerindeki
etkileri de ortaya çıkmaktadır.

Bu kapsamda, İstanbul genelinde entegre
atık yönetimi, deniz, kıyı ve plaj temizliği,
su ve atıksuların ileri teknoloji ile arıtılması,
hava kalitesi ve iklim değişikliği, gürültü kirliliği
kontrolü, kent temizliği çalışmalarını büyük bir
titizlikle yürütmekteyiz.
Büyük kentlerin en büyük sorumluluk
alanlarından biri olan çevre yönetimi
konusunda kat ettiğimiz yol İstanbul’un
eski günlerini çoktan geride bıraktığımızı
göstermektedir. Bu yıl birincisini
düzenlediğimiz İstanbul Uluslararası Çevre
Zirvesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının,
sivil toplum kuruluşlarının, sanayicilerin,
şehir plancılarının, akademisyenlerin,

öğrencilerin ve ilgili sektör temsilcilerinin
“Yaşanabilir Çevre için Dönüşüm” amacıyla
bir araya geldiği önemli bir platform
oluşturmuş bulunmaktayız. Çevre Kirliliğinin
Önlenmesinde Anahtar Yol: Geri Dönüşüm,
Yaşanabilir Şehirler için Çevre Öngörüleri,
İklim Değişikliğinin Olumsuz Etkileri ve
Korunma Yolları ile Ulaşımda Çevresel
Dönüşüm temaları uzmanlarca ortaya
konmuştur.
Sürdürülebilir yaşamın ve biyolojik çeşitliliğin
korunması adına çevreci projeleri hayata
geçiriyoruz. Bu kapsamda binalarımızda
yürütmekte olduğumuz sıfır atık çalışmaları
ve geliştirdiğimiz “Akıllı Mobil Aktarma
İstasyonu” ile Cumhurbaşkanımızın eşi
Sayın Emine Erdoğan’ın himayesinde
gerçekleştirilen Sıfır Atık Zirvesi’nde, “Sıfır
Atık Yenilikçilik Ödülü”ne layık görüldük.
İstanbullular adına ödülü Sayın Emine
Erdoğan’dan aldık. Bununla birlikte Sıfır Atık
konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla
Sıfır Atık Tema Parkı projesi geliştiriliyor, organik
atıklar, kompost gübreye dönüştürülüyor,
çevre master planları ve iklim değişikliği
çalışmaları sürdürülüyor, kent içi ulaşımda
bugün ve yarın için çevreci altyapı/üstyapı
projeleri geliştiriliyor, hava kalitesi ölçümünde
yerli ve milli uygulama sistemleri kullanılıyor,
gemi kaynaklı deniz kirliliğinin engellenmesi
amacıyla denetim ekiplerimiz 7/24 güvenlik
ve koruma denetimi yapıyor, 3 bin ton

kapasite ile hizmet verecek evsel atık yakma
ve enerji üretim tesisi ile organik atıkların
işlenerek atıklardan biyogaz üretilecek
olan Biyometanizasyon Tesisimizin yapımları
devam ediyor.
1994 yılında çevreci belediyecilik anlayışının
temellerinin atıldığı kurumumuz, her geçen
gün sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla en
ileri teknolojileri uygulamalarında kullanarak
Çevre Yönetim sistemini geliştirmeye ve gönül
belediyeciliği anlayışı ile İstanbulluların yaşam
kalitesini artırmaya devam ediyor.
“Çevre Yönetimi”, merkezi ve yerel
yönetimlerin sorumluluğunda olan bir konu
olmaktan ziyade bireyden başlayarak
toplumu ve toplumları ilgilendiren, etkisi
itibariyle küresel olan, zaman itibariyle
gelecek nesilleri ilgilendiren, çok boyutlu
bir mücadeledir. Bu kapsamda farkındalık
ve eğitim çalışmalarımızı anaokullarından
başlayarak sürdürmekteyiz. Çocuklarımıza
bırakabileceğimiz en önemli miras örnek
çevreci bireyler olmak ve geleceğimiz olan
yavrularımıza çevre bilincini aktarabilmektir.
İstanbul ve hemşerilerimiz için bitmeyen
bir heyecanla çalışmalarımızı 7/24
sürdüreceğimizi ifade ederek sizleri büyük
bir özenle hazırlanan “Çevre İstanbul” un
ilk sayısıyla baş başa bırakıyor, sağlık ve
esenlikler diliyorum.
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SEKTÖRLER
• Bilgi Teknolojileri ve Veri Tabanı

• Bitkisel Atık Geri Dönüşüm

• Atık Temizlik

• Çevre Dergisi

• Atık Yönetimi ve Danışmanlık

• Atık Su Alt Yapı

• Denizcilik ve Çevre Hizmetleri

• İnovasyon

• Gürültü ve Ses Ölçümleri

• Enerji

• Gemi ve İnşaat

• Atık Temizlik

• Ambalaj

• Evsel Atık Arıtma

• Geri Dönüşüm

• Madencilik – İnşaat

• Çevre Teknolojileri

• İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

• Deniz ve Kara Araştırmaları

KATILIMCILAR
• Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi End. A.Ş.

• İSKİ

• Akdağlar

• İSTAÇ A.Ş.

• Artemis Arıtım

• İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş

• Bioturca

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi

• Bircam

• İstanbul Teknik Üniversitesi

• Biyorem Mühendislik

• İsttelkom

• ÇEV-KOR Gemi İkmal Hizmetleri

• Kalyon İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.

• Deha Biodizel

• Marmara Belediyeler Birliği

• Disan Hidrolik Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.

• Ortadoğu Enerji

• Elday

• PAGÇEV

• EPS Denizcilik ve Çevre Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

• PM Deniz ve Kara Araştırmaları

• Ergear Teknoloji

• Telepati Reklamcılık

• Erka Çevre

• TÜBİSAD

• Gisas/Gisbir

• TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

• İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• TÜGVA

• İGDAŞ

• UCLG - MEWA

• İMEAK Deniz Ticaret Odası

• Yıldız Teknik Üniversitesi

• İnfoline Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş.

• Yön Temizlik Peyzaj San. Tic. A.Ş.

YARINLARA DAHA YAŞANIR
BİR ÇEVRE BIRAKMAK İÇİN
İSTANBUL’DA DEV ZİRVE!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı, Avrasya
Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ulusal ve uluslararası katılımcılar “Yaşanabilir Çevre İçin
Dönüşüm” konusunda birikimlerini ve gelecek vizyonlarını paylaştı.
“Sıfır Atık” projesine öncülük eden
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın
himayesinde, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Uysal’ın
ev sahipliğinde gerçekleştirilen “İstanbul
Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı”
çarpıcı etkinliklere sahne oldu… Fuarda,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta
olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları
ile özel sektör tarafından geliştirilen
örnek çevreci projeler ve çevre dostu iyi
uygulama örnekleri ziyaretçilere tanıtıldı.
Fuarda yarınlara daha yaşanılır bir
dünya bırakmak için alınması gereken
önlemler, geri dönüşüm sistemleri,
örnek çevreci projeler, çevre dostu iyi
uygulama örnekleri katılımcıların ilgisine
sunuldu. Ulusal ve uluslararası katılımcılar,
“Yaşanabilir Çevre İçin Dönüşüm”
konusunda birikimlerini ve gelecek
vizyonlarını paylaştı.
Katılımcılar fuarda, “Sıfır Atık” vizyonu
çerçevesinde geliştirilen sistemleri ve
ürünleri deneyimleme fırsatı buldu.
08

İBB KURULUŞLARININ ÇEVRECİ
PROJELERİ BEĞENİ TOPLADI!
Fuarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ, İETT, İBB iştirakleri İSTAÇ, Ağaç ve Peyzaj AŞ, İSBAK, İGDAŞ, İSTTELKOM,
kamu kurum kuruluşları ve özel firmalar stant açtı. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi uygulamaya başladığı örnek çevreci
projeler, çevre dostu iyi uygulama örnekleri, temizlik araçları,
geri dönüşüm otomatları katılımcılardan ilgi gördü.

www.ibb.istanbul

TÜRKİYE’NİN ÇEVRE VİZYONUNA
SIFIR ATIK DÖNÜŞÜMÜ DAMGASI!

ZİRVE, DÜNYANIN GELECEĞİ İÇİN
EYLEM PLANLARINA ODAKLANDI!

Yaşanabilir Çevre için Dönüşüm
amacı etrafında gerçekleşen oturumlarda Türkiye’nin çevre vizyonu
ve sıfır atık dönüşümünün pekiştirilmesi üzerine konuşmalar yapılması
hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ve
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın
açılış konuşmalarının ardından 4
Tematik Oturum ve 2 Keynote ile
oturumlar gerçekleştirildi.

Zirve kapsamında; çevre eylem
planı, atıkların geri kazanımı, atıktan enerji üretimi, küresel iklim değişikliği, hükümetlerin ve şehirlerin
çevre vizyonları, biyoçeşitliliğin
korunması, deniz yüzeyi, kıyı ve
plaj temizliği gibi konular ile çevre
dostu çözümler ve gelecek perspektifleri üzerinde duruldu.

Emine ERDOĞAN, Mevlüt UYSAL

www.ibb.istanbul
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İSTANBUL ULUSLARARASI ÇEVRE ZİRVESİ

Dr. Hayri BARAÇLI

Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR

İBB Genel Sekreteri

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ
TEKNOLOJİLERİ TÜRKİYE’NİN
GELECEK VİZYONUDUR”

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ANLAYIŞI
İBB’NİN TEMEL POLİTİKASIDIR”
“Havayı, suyu, toprağı ve biyoçeşitliliği koruyacak bir anlayışla
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim
için en kritik noktalardan bir tanesi sıfır atık ve sıfır hata. Sıfır atık ve
sıfır hatanın temel noktasında da
önleme var. Önlemeyi de kendimize hedef edindik. Onun için
kirliliği kaynağında önleme. Aynı
zamanda karbon emisyonunu
önleme ve bilinçsiz kaynak tüketimini önleme ve oluşabilecek zararları önleyebilecek bir anlayışla
tüm çevre politikalarımızı bir hedef doğrultusunda ilerletiyoruz.”
10

Emine ERDOĞAN
Sıfır Atık Projesi Öncüsü

“ÇEVRE KONUSUNDA BİREYLERİN FARKINDALIK EDİNMESİ ÖNEMLİ”
“Çevre krizlerinin önlenmesinde kamu kurumlarının, bilim çevrelerinin
ortak çabası çok çok önemli. Ama bireylerin de bu sorumluluk alanına
dahil olması lazım. Eğer bizler bireyler olarak tüketim kültürünün vaat
ettiği kullan/at kolaylıklar dünyasını reddetmezsek, çevre krizinin baş
aktörleri oluruz. Gelecek nesillere sürdürülebilir yaşam tarzlarını miras
bırakmanın anahtarı, bireysel davranışları değiştirmektir.”

“İklim teknolojileri, yeşil teknoloji
dediğimiz, yeşil devrim dedikleri,
yeşil ekonomi dedikleri; artık her
şeyin fosil yakıtlardan uzaklaşıp
yenilenebilir enerji teknolojilerine
geçmek, elektrikli araçlara, elektrikli bisikletlere, rüzgâr enerjisine,
güneş enerjisine ve bütün sistemin
başka bir yere kaydığı bir yeni bir
döneme doğru gidiyoruz.”
www.ibb.istanbul

Mick SCARSBROOK
Çevre Aktivisti

“CENNET TÜRKİYE İÇİN ÇOCUKLAR
VE YAŞLILARA EĞİTİM VERİLMELİ”

Mevlüt UYSAL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

“Uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan bir
çevre aktivistiyim. Türkiye bir cennet
ancak çevrenin korunması konusunda
yapılması gereken çok şey var. Çevre
koruma kültürünün yaygınlaştırılması
için çocukların yanı sıra toplumun farklı
kesimlerine, özellikle de yaşlılara çevre eğitimlerinin verilmesi gerekiyor. Var
olan yasaların uygulanabilirliğinin artırılması ya da iyileştirilmesi, ayrıca çevreci yöntemlerin güçlendirilmesi büyük
önem arz ediyor…”

ULUSLARARASI ÇERVE ZİRVESİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLEN OTURUMLAR:
• Çevre Kirliliğinin Önlenmesinde Anahtar Yol: Geri Dönüşüm
• Yaşanabilir Şehirler İçin Çevre Öngörüleri
• İklim Değişikliğinin Olumsuz Etkileri Ve Korunma Yolları
• Ulaşımda Çevresel Dönüşüm

SIFIR ATIK VE HAVA KALİTESİ
BAŞLIKLI İKİ AYRI ÇALIŞTAY
İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi kapsamında “Sürdürülebilir Kalkınma ve Döngüsel Ekonomi Çerçevesinde Sıfır Atık Uygulamaları” ve “Hava Kalitesi Yönetim
Faaliyetlerinin ve Halkı Bilgilendirme Kapasitesinin İyileştirilmesi” başlıklarıyla 2
farklı çalıştay düzenlendi.
www.ibb.istanbul
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ZİRVEDE ÇEVRE ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ BULDU!
Zirve kapsamında çevreyi koruma bilincinin arttırılmasında ve kültür haline
getirilmesinde katkılarından dolayı “Medya Ödülü, Farkındalık Ödülü, Duyarlılık
Ödülü, Çevreci Tasarım Ödülü, Yılın Çevrecilik Ödülü” olmak üzere 5 farklı
kategoride belirlenmiş ödüller sahiplerini buldu.
Medya Ödülü

Adil KARAİSMAİLOĞLU, Süleyman YAĞCI, Murat AYDIN

Son dönemde popülerleşen çevreye duyarlı akıllı mobil
aktarma istasyonlarının tanıtımlarına yer veren “Çocuklar
Duymasın” dizisinin yapımcısı Birol Güven’i temsilen
Süleyman YAĞCI Medya Ödülü aldı.

12

Farkındalık Ödülü

Dr. Hayri BARAÇLI, Muammer KAVAZOĞLU

“Atma Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun” adlı projeyi başlatan
Kavazoğlu, projeyi sosyal medya hesaplarından paylaşarak
Türkiye’nin her yerinden bozuk oyuncakların toplanmasını sağladı. Bir
yılda annesiyle birlikte 2 bin bozuk oyuncağı tamir ederek Türkiye’nin
farklı vilayetlerindeki fakir çocuklara gönderen Muammer Kavazoğlu
Farkındalık Ödülünü aldı.
www.ibb.istanbul

Duyarlılık Ödülü
Çevreci Tasarım Ödülü

Dr. Hayri BARAÇLI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri

Prof. Dr. Biret TAVMAN

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil Bölüm Başkanı

Murat AYDIN

Zeytinburnu Belediye Başkanı

Öğrencileri ve bireysel olarak yaptığı projelerde artan kumaşları ve geri dönüşüm malzemelerini kullanmaya özen gösteren Prof. Dr. Biret TAVMAN Çevreci
Tasarım Ödülü’nü aldı.

Çevrecilik Ödülü

Adil KARAİSMAİLOĞLU

İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Makam aracını bırakıp her yere bisikletle gitmeye başlayan, ZEYBİS Projesi
kapsamında ilçe sakinlerini bisiklet kullanımına teşvik eden ve “Ekmeğini
Çöpten Çıkar” projesi ile her 5 kilo ambalaj atığı karşılığında Halk Ekmek’ten
1 ekmek alınabilen bir sistem oluşturan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat
AYDIN Duyarlılık Ödülü’nü aldı.

Fahrettin SORAN

İSTAÇ Genel Müdürü

Kırk altı bin gemiden 1,2 milyon metreküp deniz atığı toplayan, 17 bin ton çöpü geri dönüştüren, ve her gün 6,5
milyon metrekareye mekanik süpürme hizmeti sunan İSTAÇ A.Ş.’yi temsilen Genel Müdür Fahrettin SORAN
Çevrecilik Ödülü’nü aldı.
www.ibb.istanbul
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AKILLI MOBİL AKTARMA İSTASYONLARI
ZİRVEDE ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
“Akıllı Mobil Aktarma İstasyonları”nı
ziyaret eden katılımcılar, cam,
metal ve pet şişe atıkları ile
İstanbulkartı’na bakiye yükleme
deneyimi yaşadı.

14
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İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı’nda sektörün önde
gelen kamu kuruluşları ve özel şirketler, çevre sorunlarına stratejik
çözümler üretmek amacıyla bir araya geldi. Üç gün süren
zirvede çevreci projeler ve çevre dostu uygulama örnekleri fuar
alanında sergilenerek ziyaretçilere tanıtıldı. Fuarı yaklaşık
5 milyon yerli ve yabancı ziyaretçi takip etti.
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Yurt içinde ve yurtdışında büyük ilgi uyandıran İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı’nda ulusal ve
uluslararası katılımcılar “Yaşanabilir Çevre İçin Dönüşüm” konusunda birikimlerini ve gelecek vizyonlarını
paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı Çevre Zirvesi’nde katılımcılara İBB’nin
sürdürülebilir çevre anlayışı stratejilerini anlattı.
16
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İBB tarafından düzenlenen İstanbul
Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı, “Yaşanabilir
Çevre İçin Dönüşüm” temasıyla yurt içinde
ve yurtdışında büyük ilgi uyandırdı. Ulusal ve
uluslararası katılımcıların büyük ilgi gösterdiği
zirvede İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı önemli mesajlar
verdi… Ulusal ve uluslararası katılımcıların
“Yaşanabilir Çevre İçin Dönüşüm” konusunda
birikimlerini ve gelecek vizyonlarını paylaştığı
Zirvede Baraçlı, “Bizler, suyu, toprağı ve
biyoçeşitliliği koruyacak bir anlayışla
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim için en kritik
noktalardan bir tanesi sıfır atık ve sıfır hata.
Sıfır atık ve sıfır hatanın temel noktasında
da önleme var. Önlemeyi de kendimize
hedef edindik. Onun için kirliliği kaynağında
önleme, aynı zamanda karbon emisyonunu
önleme ve bilinçsiz kaynak tüketimini ve
oluşabilecek zararları önleme anlayışıyla tüm
çevre politikalarımızı bir hedef doğrultusunda
ilerletiyoruz. Sürdürülebilir çevre anlayışı
İBB’nin en temel politikasıdır.” şeklinde
konuştu.

“İBB KURULUŞLARIMIZIN ÇEVRE
PROJELERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ!”
İBB kuruluşları ve projelerine ulusal ve
uluslararası katılımcılar büyük ilgi gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Dr. Hayri Baraçlı Zirvede, “Belediyemize
bağlı İSKİ, İETT, İBB iştirakleri İSTAÇ, Ağaç ve
Peyzaj AŞ, İSBAK, İGDAŞ, İSTTELKOM, fuarda
stant açan kuruluşlar arasında yer alıyor.
Uygulamaya başladığımız örnek çevreci
projeler, çevre dostu iyi uygulama örnekleri,
temizlik araçları, geri dönüşüm otomatları
katılımcılardan ilgi gördü. ‘Akıllı Geri Dönüşüm
Konteyneri’ni ziyaret eden katılımcılar, cam,
metal ve pet şişe atıkları ile İstanbulkartı’na
bakiye yükleme deneyimi yaşadı. Deniz
yüzeyi temizliğinde kullanılan tekneler,
kent temizliğinde kullanılan elektrikli yol
süpürme araçları, atıklardan sanat eserine
dönüştürülen ürünler de ziyaretçilerin dikkatini
çekiyor” dedi.

diyen Baraçlı, İBB’nin bu konudaki çalışmaları
hakkında ise “İBB, evsel atık geri kazanım
alanındaki atılımlarıyla dünyanın dikkatini
çekiyor… İstanbul Büyükşehir Belediyesi
evsel atıkların ayrı ayrı toplanması ve
dönüştürülmesi konusunda çok önemli
adımlar attı. Depolamanın yanısıra,
geri kazanmaya odaklanılan yatırımlar
gerçekleştirildi. Evsel atıkları enerji ve
komposta dönüştüren tesis yatırımları
sadece Türkiye’de değil dünyada da
ilgiyle izleniyor. İstanbul’da her gün oluşan
evsel atıklar 19.000 tonu buluyor. Evsel
atıkların dönüştürülmesinde vatandaşların
bilinçlendirilmesi ve atıkların kaynağında
ayrıştırılması büyük önem taşıyor” açıklamasını
yaptı…

“ÇEYREK ASIRLIK TECRÜBEYLE
İSTAÇ TÜRKİYE’NİN EN İLERİ
ÇEVRE YÖNETİM KURULUŞU”
İBB’nin çevre yönetim şirketi İSTAÇ’ın
faaliyetleri ve yeni projeleri hakkında da
konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, “İSTAÇ,
Türkiye’nin en ileri çevre yönetim kuruluşudur.
Kırkı aşkın operasyon ünitesine sahip olan
İSTAÇ çeyrek asırlık tecrübesiyle evsel
atık alanında düzenli depolama sahası
seçimi, tasarımı ve yapımı, çöp gazından
elektrik enerjisi üretimi, organik atıklardan
kompost üretimi, ambalaj atıklarının geri

dönüşümü, atıklardan üretilmiş yakıt üretimi
gibi faaliyetleriyle atıkları çevresel değerleri
koruyarak değerlendiriyor ve ekonomiye
kazandırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Eyüpsultan Kemerburgaz’da günlük 3 bin ton
kapasite ile hizmet verecek evsel atık yakma
ve enerji üretim tesisi kazandırıyor. Toplam
maliyeti 2,2 milyar TL olacak üretim tesisi, 70
MWh kurulu güç ile elektrik enerjisi üretilecek.
İBB’nin 2023 vizyon projeleri arasında yer alan
İBB Biyometanizasyon Tesisi yalnızca organik
atıkların işleneceği ve organik atıklardan
biyogaz üretileceği bir tesis olarak dikkat
çekiyor” şeklinde konuştu.
İstanbul gibi sanayinin kalbi bir metropolde
endüstriyel atıklar yönetimi konusunda İBB’nin
yaptığı çalışmaları da özetleyen Baraçlı,
“İSTAÇ bünyesinde tehlikeli ve tehlikesiz
atıkların bertarafında güvenli, hızlı ve entegre
çözümler üreterek üstün hizmet kalitesi
sunuyoruz. Lisanslı araçlarımız ve tesislerimizle
başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’ye
hizmet veriyoruz. Profesyonel ekibimiz,
endüstriyel atıkların güvenle bertarafı için
gerekli etiketleme, ambalajlama, laboratuvar
analizi, taşıma, geri kazanım ve en uygun
yöntemle bertarafını içeren entegre
çözümler sunuyor. İşletmeler verdiğimiz
hizmet sayesinde tehlikeli atıklarını tek elden
güvenle bertaraf edebiliyor… Ayrıca tehlikeli
atıkların analiz sürecinde bünyemizdeki
laboratuvarımız ile de hizmet veriyoruz” dedi.

“Evsel atıklar nüfusu 15 milyona ulaşan
İstanbul’da ciddi bir planlama gerektiriyor”
www.ibb.istanbul
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
VE DÖNGÜSEL EKONOMİ İÇİN

SIFIR ATIK ÇALIŞTAYI!
İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı; başta İstanbul olmak üzere çevre illerden ve yurt dışından
binlerce kişiyi buluşturdu. Katılımcıların “Sıfır Atık” vizyonu çerçevesinde geliştirilen sistemleri ve ürünleri
deneyimlediği zirvede Sürdürülebilir Kalkınma ve Döngüsel Ekonomi Çerçevesinde Sıfır Atık Uygulamaları
Çalıştayı yapıldı
İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü zirvenin
ilk gününde; akademisyenler, kamu,
özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve
Yetkilendirilmiş Kuruluş (YK) yetkililerinin
bir araya gelerek sıfır atığın tüm
yönleriyle ele alındığı Sürdürülebilir
Kalkınma ve Döngüsel Ekonomi
Çerçevesinde Sıfır Atık Uygulamaları
Çalıştayı düzenledi. YTÜ Çevre
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Bestami Özkaya başkanlığında
gerçekleştirilen oturumda katılımcılar sıfır
atık iyi uygulama örnekleri konusunda
sunumlar gerçekleştirdi. Sunumların
ardından değerlendirilebilir atıkların bir
arada yönetilmesi kapsamında model
önerileri, sıfır atık sisteminin kurulması ve
uygulanması aşamalarında karşılaşılan
sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.
Katılımcılar eğitim ve bilinçlendirme
çalışmalarına yönelik fikir paylaşımında
bulundu.
18
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ERLİĞİ
KÜLLİYE’NİN SIFIR ATIK SEFERB
TKI YAPTI!
ÇEVRE BİLİNCİNE BÜYÜK KA
Çalıştayda Sayın Emine Erdoğan öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı külliyesinden
başlayan Sıfır atık seferberliğinin; medya aracılığıyla gündemde yer alması,
hedef kitlelere ulaşılması ve çevre bilincinin gelişmesi için çok önemli bir katkı
sağladığının altı çizildi. Bu rüzgâr ile bütün tarafların üzerine düşen sorumluluğu
en iyi şekilde yerine getirmesinin ülkemiz ve geleceğimiz adına önemli bir adım
olacağı vurgulandı. Çalıştayda ayrıca Çevre temizliği ve kaynağında atıkların
ayrıştırılması gibi konularda sadece okullarda öğrencilere yönelik yapılan eğitim ve
etkinliklerin yeterli olmayacağı; her sektörden en alt kademelerde çalışanlar dâhil
her yaş grubundan halkın tamamına eğitim verilmesi; ayrıca sosyal medya, radyo,
televizyon ve yazılı basın aracılığıyla yaygınlaştırılması gerektiği dile getirildi.

www.ibb.istanbul
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GELECEĞİ DÜŞÜNÜYOR
GERİ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ!
Çevrenin kirlenmesi tüm dünyanın ortak sorunu. Günlük yaşantımızı etkileyen en önemli
parametrelerden biri çevre kirliliği. İstanbul başta olmak üzere kentlerde artan nüfus ve
sanayileşme çevrenin geri dönülmez şekilde her gün biraz daha kirlenmesine yol açıyor.
Gelecek nesillere yaşanabilir bir İstanbul bırakmak için projeler geliştiriyor, çevresel
değerleri koruyoruz… Uluslararası İstanbul Çevre Zirvesi’nde ortaya konulduğu gibi, bu
konuda en önemli noktalar eğitim ve farkındalık yaratmak…

SIFIR ATIK ÖNCÜSÜ EMİNE ERDOĞAN
HALKIN FARKINDALIĞINI ARTTIRDI!
Sayın Emine Erdoğan öncülüğünde
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden başlayan
Sıfır atık seferberliğinin medya aracılığıyla
gündemde yer alarak hedef kitlelere
ulaşılması; çevre bilincinin gelişmesi için çok
önemli katkı sağladı. Külliye’nin başlattığı
seferberlik çerçevesinde üzerine düşen
sorumluluğu en iyi şekilde yerine getiren
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ülkemiz ve
geleceğimiz adına önemli adımlar attı.
İBB, Sıfır Atık yönetimi çerçevesinde çevre
temizliği ve kaynağında atıkların ayrıştırılması
gibi konularda topyekün başarı için sadece
okullarda öğrencilere yönelik yapılan eğitim
ve etkinliklerin yeterli olmayacağından
hareketle farkındalığı tüm toplum kesimlerine
yayabilmek için 7’den 70’e herkese eğitim
verilmesi; eğitimin sosyal medya, radyo,
televizyon ve yazılı basın aracılığıyla
yaygınlaştırılması gibi yoğun faaliyetler
yürütüyor…
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SIFIR ATIK NEDİR?
“Sıfır Atık”; israfın önlenmesi, kaynakların
daha verimli kullanılması, atık oluşum
sebeplerinin gözden geçirilerek atık
oluşumunun engellenmesi veya
minimize edilmesi, atığın oluşması
durumunda ise kaynağında ayrı
toplanması ve geri kazanımının
sağlanmasını kapsayan Atık Yönetim
Felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.
Özetle Sıfır Atık bir hedeftir, sıfıra
yaklaşım hedefidir.

İBB’NİN SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI
ÖNEMLİ AVANTAJLAR SAĞLIYOR!
İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması,
etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık
önleme yaklaşımı olan SIFIR ATIK kent ve toplum için önemli avantajlar sağlıyor.
• Verimliliğin artması,
• Temiz ortam kaynaklı olarak performansın
artması,
• İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin
azaltılması,
• Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
• Çevre koruma bilincine “duyarlı tüketici”
algısının geliştirilmesi,
• Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun
“çevreci” sıfatına sahip olması sağlanarak,
saygınlığının arttırılması.

Saraçhane, Bakırköy,
Kasımpaşa, Kartal ve Lojistik
Destek Merkezi hizmet
binaları tüm İBB’ye model
olacak…

SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI
HIZLA YAYGINLAŞIYOR!
Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci
içinde değerlendirilmesi, hem maddesel
hem de enerji kaynağı olarak ele alınması
ve doğal kaynakların verimli kullanılması
amacıyla bireysel ve kurumsal olarak yapılan
sıfır atık çalışmaları yaygınlaşıyor… İBB olarak
Sıfır Atık Projesi Çalışmalarımız ilk etapta 5
hizmet binamızda (Saraçhane, Bakırköy,
Kasımpaşa, Kartal ve Lojistik Destek Merkezi)
uygulanmaya başlandı.
KURUMSAL ATIK YÖNETİMİ
PROSEDÜRÜ HAZIRLANDI!
Sürdürülebilir Kurumsal Yönetim Modeli (SKYM)
kapsamında 2017 yılı itibariyle İBB genelinde
kurumsal tehlikeli/tehlikesiz atıkların yönetimi
konusunda mevcut durum tespiti yapıldı,
oluşan atık türleri, bunların bertaraf yöntemleri,
www.ibb.istanbul
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sorumlu birimler, mevzuata uygunluk
durumları değerlendirildi ve Kurumsal Atık
Yönetimi Prosedürü hazırlandı.
KONTEYNERLER İSTANBUL’UN
HER YERİNE YERLEŞTİRİLİYOR!
SKYM kapsamında yapılan çalışmaların
akış şeması İBB birimlerinde oluşan veya
oluşabilecek tüm atık türleri (52 adet) olarak
belirlenerek sınıflandırılmış ve (18 kategoride).
Atık Kontrol Planı hazırlanmış olup atıkların
toplama, biriktirme, bertaraf metotları ve
sorumlu birimlerin tanımlanması yapıldı. Sıfır
Atık Projesi uygulamasının İBB’nin beş ana
hizmet binasında uygulanması kapsamında
ihtiyaç duyulan geri dönüşüm kumbarası,
konteyner tip, hacim ve sayıları belirlenmiş
olup konteynerlerin alınması ve yerleştirilmesi
işlemleri devam ediyor.
GEÇİCİ ATIK DEPOLAMA
ALANI YAPIMI BAŞLADI!
İBB olarak ambalaj atıkları ve atık piller
hizmet binalarında katlara yerleştirilen bina
içi ayrıştırma kutularında biriktirilmekte ve
Atık Yönetimi Müdürlüğü koordinasyonunda
lisanslı firmalara verilmektedir. Sıfır Atık
Projesi uygulamasının yapılacağı hizmet
binalarındaki (Saraçhane, Bakırköy,
Kasımpaşa, Kartal ve Lojistik Destek Merkezi)
geçici depolama alanlarının yapımı için
gerekli mimari ve statik projeler hazırlanmış
olup yapımına başlandı.
YETKİ DEVRİ İLE İSTANBUL’UN HER
NOKTASINDA ATIK YAĞ DENETİMİ!
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nin
8inci maddesi gereğince Büyükşehir
Belediyemize; sınırlar dâhilindeki kızartmalık
atık yağ üreten otel, lokanta, yemek
fabrikaları, sanayi mutfakları ve benzeri
yerleri denetlemek ve 2872 sayılı Çevre
Kanunu gereğince gerekli cezai işlemleri
uygulamak üzere söz konusu Kanunun
12’nci maddesi gereğince Mülga Çevre
ve Orman Bakanlığınca, “Denetim ve İdari
Yaptırım Yetki” devri yapılmıştır. İstanbul’da
mevcut 39 ilçe belediyesinden 23 adedi
de Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’nca
yetkilendirilmiştir.
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Bitkisel atık yağlar biriktirilerek doğa dostu
biyodizel yakıta dönüştürülmesi sağlanıyor.

www.ibb.istanbul

GELECEK NESİLLER İÇİN İBB’DE
SIFIR ATIK YAKLAŞIMI
Farkındalığı tüm toplum
kesimlerine yayabilmek
için Sıfır Atık çalışmalarını
kurumsal bünyemizde
başlatıyoruz.
ORGANİK ATIKLAR, KOMPOST
GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR!
Yemekhane, mutfak ve kantin atıkları ayrı
toplanarak kompost üretiminde değerlendiriliyor.
Kasımpaşa Ek Hizmet binasına Kompost Makinası
ve Evsel Atık Yağ Geri Kazanım Kumbarası
konuldu. Bakırköy ve Saraçhane Ek Hizmet
Binaları için de kompost makinası alınmış olup
atık geçici depolama alanları yapımından sonra
faaliyete geçmesi planlanıyor.
KOMPOST SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
Bina yemekhanemizden çıkan yemek
atıkları ve çay ocaklarında biriken çay
ve kahve posaları ayrı olarak toplanarak
binamızda yer alan kompost makinesine
besleme yapılıyor. Homojen olarak
karıştırılan ve fazla suyundan süzülerek
proses için hazır hale getirilen atıklar
yetkili personellerimiz tarafından tartılarak
makineye besleniyor. Günlük atık
miktarına göre belirlenen talaş da belirli
oranda makineye eklenerek bir aylık
bekleme süresi sonunda iyi kalite kompost
ürünü elde ediliyor. Ürünümüz park ve
bahçelerde kullanılmak üzere personelimiz
ile paylaşılıyor.
www.ibb.istanbul
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İBB, Avrupa yakasında Baruthane, Halkalı, Yenibosna ve Silivri Aktarma istasyonları 85.950
m2, Asya yakasında Hekimbaşı, Küçükbakkalköy, Aydınlı ve Şile Aktarma istasyonları
109.000 m2 ile toplamda 194.950 m2 aktarma istasyonu kurulumunu gerçekleştirdi.
DÜZENLİ DEPOLAMA SAHALARI:
İBB, aktarma istasyonlarında toplanan
atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımı için
Şile’de Kömürcüoda ile Silivri’de Seymen
düzenli depolama sahaları oluşturdu.
Depolama sahalarında günlük 19.000 ton
evsel atık bertaraf ediliyor. Depolama
sahalarında sırasıyla döküm, serpme ve
sıkıştırma, organik atıklardan çöp gazı
oluşturma ve enerji elde edilmesi, çöp
sızıntı suyu oluşumu ve arıtma, peyzaj ve
yeşillendirme işlemleri yapılarak atıkların
başarılı bir şekilde geri dönüşümü ve geri
kazanımı sağlanıyor.
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ÇÖPTEN ÜRETİLEN ELEKTRİK
800 BİN ARACIN BİR YILLIK
EMİSYONUNA EŞİT!

İBB, Kemerburgaz’da Odayeri ve Hasdal,
Şile’de Kömürcüoda elektrik üretim
tesislerinde İstanbul’un çöplerinden 300
bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor.
Çöplerden üretilen elektrik enerjisi
sayesinde 6,5 Milyon ton sera gazı azalımı
sağlanırken bu rakam, 800 bin aracın bir
yıllık emisyonuna eşittir.

ÇÖP SIZINTI SUYU ARITMA TESİSLERİ
Düzenli depolama sahalarında atıkların
sıkıştırılarak depolanması, atıkların
parçalanması ve yüzeysel suların
(yağışlar vb.)atıkların içinden süzülmesi
sonucu çöp sızıntı suları oluşmaktadır.
Odayeri ve Kömürcüoda’da bulunan
2 adet çöp sızıntı suyu arıtma tesisinde
çevreye aşırı miktarda zarar verebilecek
çöp sızıntı sularının % 90 verimle arıtımı
gerçekleştirilmektedir. Arıtılan çöp sızıntı
suları, deşarj standartları sağlanarak Avrupa
yakasında İSKİ isale hattı ve Baltalimanı
ileri arıtım tesisine, Anadolu yakasında da
dereye deşarj edilmektedir.
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KOMPOST VE GERİ KAZANIM TESİSİ
Kompost; katı atıkların içindeki organik
kısımların (sebze, meyve, selülöz, yemek
atıkları, her türlü bahçe atıklar) biyokimyasal
süreçten geçirilmesi sonucu mineralize
olmuş, humusa benzer yapıdaki maddedir.
Avrupa yakası Kemerburgaz Işıklar
mevkiinde bulunan 1.000 ton/gün kapasiteli
atık işleme tesisinde evsel atığın içinde
bulunan alüminyum, plastik, metal, demir,
cam, kâğıt ve karton gibi geri dönüşümü
mümkün olan atıklar ayrıştırılmaktadır. Geri
dönüşümü sağlanan bu atıklardan granül
ve pet çapak oluşturularak ekonomiye geri
kazandırılmaktadır.

İBB, Avrupa yakasında Baruthane, Halkalı, Yenibosna ve Silivri Aktarma istasyonları 85.950
m2, Asya yakasında Hekimbaşı, Küçükbakkalköy, Aydınlı ve Şile Aktarma istasyonları
109.000 m2 ile toplamda 194.950 m2 aktarma istasyonu kurulumunu gerçekleştirdi.

POŞET YÖNETMELİĞİ SIFIR ATIK
YAKLAŞIMINA KATKI SAĞLADI!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın plastik
poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin yaptığı
düzenleme ile bu yılın başından itibaren
market poşetleri ücretli hale getirildi.
Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin
önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet,
plastik ambalaj kullanımının azaltılmasını
hedefleyen uygulama halk tarafından
hızla benimsendi. Uygulamadan elde
edilen gelir aynı zamanda geri kazanım için
kullanılacak…
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SIFIR ATIK TEMA PARKI PROJESİ
FARKINDALIK OLUŞTURACAK!

ÇOCUKLAR VE BÜYÜKLER
EĞLENEREK ÖĞRENECEK!
Bu proje ile evsel atıkların içerisindeki
değerlendirilebilir atıkların yeniden
kullanımına ve geri dönüşümüne
katkı sağlanması ve bu konudaki
bilincin arttırılmasına yönelik hedef
kitlelerle görsel odaklı, interaktif ve
eğlenceli bilgilendirme faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi planlanıyor. Tasarım
atölye çalışması konsepti içerisinde
değerlendirilebilir atıklardan
oluşturulacak kalıcı tasarım, sergi,
interaktif eğitim ve çocuk oyun
alanları ile yarış parkurlarının
bulunacağı Sıfır Atık Tema Parkı
Projesi’ni ziyaret edecek olan
öğrencilerin görsel ve interaktif
eğitimler sayesinde eğlenerek
bilinçlendirilmesi sağlanacak.
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TEMA PARKI TASARIM FİKİRLERİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN!
Bu kapsamda, İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi’nde atölye çalışması
gerçekleştirildi. İç mimarlık ve çevre
tasarım bölümü öğrencilerine öncelikli
olarak İstanbul’da yürütülen atık
yönetimi çalışmaları, geri dönüşüm
ve sıfır atık konularında sunum yapıldı.
Tasarım ve planları oluşturulacak “Sıfır
Atık Tema Parkı ” konsepti hakkında
bilgi verildi. 45 öğrencinin katılımıyla
7 grup halinde gerçekleştirilen atölye
çalışmasında Sıfır Atık Tema Parkı
kapsamında kurgulanan kalıcı tasarım,
sergi, interaktif eğitim ve çocuk oyun
alanları ile yarış parkurları için geri
dönüşebilir atıklarla yapılacak tasarım fikirleri
oluşturuldu. “Sıfır Atık” vizyonu çerçevesinde
atıkların ileri dönüşümü konusunda tasarımların
paylaşılmasının ardından katılımcılara teşekkür
belgeleri verildi.
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İSTANBUL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SEMPOZYUMU

KÜRESEL ISINMA İSTANBUL’UMUZU
GELECEKTE NASIL ETKİLEYECEK?
Küresel iklim değişikliğinin Türkiye’de en çok etkileyeceği şehirlerin başında megakent İstanbul geliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul’da yaşanan ve gelecekte yaşanması muhtemel iklim olaylarını ele
almak üzere İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumunu gerçekleştirdi…
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, sözleşme makamı Merkezi
Finans ve İhale Birimi olan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen
İstanbul’da İklim Değişikliği Farkındalığının ve
Çalışmaların Geliştirilmesi Projesi kapsamında,
İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu gerçekleştirildi. İklim değişikliğinin bilimsel çalışmalar
doğrultusunda, şehirler ve yerel yönetimler
ölçeğinde detaylı olarak irdelenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen sempozyumda
yerel yönetimlerden, ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarından, üniversitelerden, sivil toplum
kuruluşlarından ve özel sektörden çok sayıda
katılımcı hazır bulundu. Katılımcıların yüksek ilgi
ve sorularıyla takip ettiği sempozyum kapsamında iklim değişikliği ile mücadelede su,
atık ve enerji yönetimi, iklim finansmanı, iklim
modellemesi, yerel iklim değişikliği politikaları
ve iklim değişikliği yönetişimi gibi konularda
30’un üzerinde teknik bildiri sunuldu. Talanoa
Diyaloğu ve İklim Değişikliğinin Sektörel Etkileri
konulu paneller gerçekleştirildi. Ayrıca İstanbul
İklim Değişikliği Sempozyumundan önce yine
söz konusu proje kapsamında Haziran -Eylül
2018 tarihleri arasında;
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İBB TÜM KURULUŞLARIYLA BİRLİKTE İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR
İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu’nda konuşma
yapan İSKİ Genel Müdürü Sn. Fatih TURAN, İSKİ olarak
İstanbul’un su kaynaklarının planlanmasında küresel
ısınmanın etkilerini dikkate aldıklarını vurgulamışlardır.
Ayrıca, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında
atıksu yönetiminden yenilenebilir enerji kaynaklarına
kadar İSKİ tarafından planlanan önemli yatırımlardan
bahsetmişlerdir.

• İstanbul İlçe Belediyelerine Yönelik Teknik
Eğitimler,
• Kadınlara Yönelik İklim Değişikliği Çalıştayı,
• Marmara Bölgesindeki Belediyelere Yönelik
İklim Değişikliği Çalıştayı,
• Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik İklim
Değişikliği Çalıştayı,
• Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Yerel İklim
Eylemleri Paneli,
• İBB İştirak Şirketlerine Yönelik İklim Değişikliği
Paneli
olmak üzere toplam 6 eğitim, 3 çalıştay ve
2 panel düzenlendi. Yürütülen tüm etkinlikler
karbon nötr olarak gerçekleştirildi. Son olarak
kamuoyunda iklim değişikliği konusunda
farkındalık artırmaya yönelik farklı hedef
gruplar için video filmler, kitapçık, broşür
gibi görsel materyaller hazırlanarak proje
çalışmasının tamamlanması planlandı.
www.ibb.istanbul
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Sayılı küresel metropollerden İstanbul’un sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğine daha hazır
hale gelmesini sağlamak için İBB tarafından hazırlanan İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı (İİDEP) kentin tüm
paydaşlarının katkısıyla başarılı olmak zorunda. Çünkü gelecek kuşaklara yaşanabilir bir şehir bırakmak için
başka çaremiz yok…

İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine uyum sağlanabilmesi için ulaştırma, atık, enerji gibi pek çok farklı sektörde
önlemler alınması gerekiyor. Bunların bazıları belediyelerin
sorumluluk alanına giriyor. İstanbul’un sera gazı emisyonlarını
azaltmak ve iklim değişikliğine daha hazır hale gelmesini sağlamak için alınması gereken önlemleri detaylı şekilde belirlemek
amacıyla 2016 yılı Haziran ayı itibariyle İstanbul İklim Değişikliği
Eylem Planı (İİDEP) hazırlıklarına başlandı. 18 ay süren kapsamlı
çalışmalardan oluşan İİDEP’in ilk aşamasında Yol Haritası Raporu hazırlanarak tüm iş paketleri detaylı olarak tanımlandı.
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İİDEP SÜRECİNDE ÖNEMLİ
ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ!
İİDEP hazırlık çalışmaları kapsamında;
İstanbul’un 2015 yılı sera gazı emisyon
envanteri Topluluk Ölçekli Sera Gazı Salım
Envanterleri İçin Global Protokol’ün (GPC)
2014 yılında yayımlanan son sürümüne
uygun olarak oluşturuldu. Sera gazı
envanter hazırlıkları esnasında ayrıca 20-21
Eylül 2016 tarihlerinde C40 Şehirleri İklim
Liderlik Grubu ile çalıştay düzenlenerek
konuyla ilgili bilgi ve tecrübeler paylaşıldı.
Daha sonraki aşamalarda ise İstanbul’un
iklim değişikliği senaryoları ile iklim
değişikliği risk, fırsat ve kırılganlıkların
belirlenmesi çalışmaları yürütüldü. Son
olarak sera gazı emisyonlarını azaltma
ve iklim değişikliğine uyuma yönelik tüm
eylemler ayrıntılı bir şekilde ortaya kondu
ve bu konuda farkındalık oluşturmaya
yönelik Türkçe İngilizce broşürler,
infografik filmler hazırlandı. İklim değişikliği
konusundaki çalışmalarımız https://www.
iklim.istanbul web adresinden paylaşılıyor.

www.ibb.istanbul
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İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI ADİL KARAİSMAİLOĞLU
ÇEVRE DOSTU ULAŞIMA YÖNELİK İBB PROJELERİNİ ANLATTI:
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İstanbul nüfusunun 2023’te 17 milyon olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu büyük nüfusun
şehir içi ulaşımında sorun yaşamaması için, dev altyapı ve üstyapı projeleri geliştiriyor… Tüm bu çalışmaların
yanı sıra ekonomik ve ekolojik bir ulaşım aracı olan bisiklet yollarının 2023’e kadar 1.050 km’ye çıkarılması
hedefleniyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Adil Karaismailoğlu, çevre dostu ulaşıma yönelik İBB projelerini
Çevre İstanbul okurları için anlattı.
Dünyanın sayılı metropollerinden biri olan
İstanbul’un nüfus yoğunluğu her geçen
gün artıyor. İBB’nin ulaşım sorumluluğu da
çok ağır… Öncelikle nüfus artışına paralel
ulaşımın geleceğini nasıl görüyorsunuz?
İstanbul’un nüfus projeksiyonunun 2004’te
11.90 milyon, 2017’de 15,3 milyon, 2019’da
15,94 milyon ve 2023’te 17,02 milyon olacağı
tahmin ediliyor. Buna paralel olarak günlük
yolculuk / şehir içi hareketlilik ise 2004’te 21
milyonken 2017’de 31,2 milyona, 2019’da 33,7
milyona ulaşmış durumda. 2023’te bu sayının
36,8 milyona ulaşacağı düşünülüyor. Biz de
bütün planlarımızı buna göre yapıyoruz…
İstanbul’da kayıtlı araç sayısı ve trafikte
bekleme süreleri düşünüldüğünde hava
kirliliğini önlemek için ne gibi çözümler
üretiliyor?
İstanbul’u düşük karbonlu ve iklim
değişikliğine dirençli hale getirmek amacıyla
kapsamlı ve bilimsel temellere dayalı bir
İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı (İİDEP)
hazırlandı. 2015 Yılı Sera Gazı Emisyon
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ULAŞIMDA RAKAMLARLA İSTANBUL
GÜNLÜK YOLCULUK /
ŞEHİR İÇİ HAREKETLİLİK

NÜFUS
PROJEKSİYONU

2004
21 MİLYON GÜNLÜK
YOLCULUK

11.90 MİLYON

31.2 MİLYON GÜNLÜK
YOLCULUK

15.03 MİLYON

33.7 MİLYON GÜNLÜK
YOLCULUK

15.94 MİLYON

36.8 MİLYON GÜNLÜK
YOLCULUK

17.02 MİLYON

2017

2019

2023

Envanteri’ne göre İstanbul’un Toplam sera
gazı emisyon miktarı 47.340.725 tCO2e olup
Kişi Başına Emisyon miktarı 3,23 tCO2e’dir.
İstanbul’da doğalgazın yaygınlaştırılması,
kaliteli yakıt temini çalışmaları, ulaştırmada
yeni çözümler (metro, metrobüs vb.),
bilinçlendirme, sanayi tesislerinin denetlenmesi
ve yeşillendirme çalışmaları ile hava kirliliği
sorununda ciddi bir iyileşme sağlandı.

“HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMÜNDE
YERLİ VE MİLLİ UYGULAMA
SİSTEMLERİ GELİŞTİRDİK”
İstanbul hava kalitesinin ölçümleri nasıl
yapılıyor?
İstanbul’da hava kalitesi ölçümleri 2’si
mobil toplam 28 adet istasyondan yapılıyor.
Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde
tamamen YERLİ ve MİLLİ uygulamalar
geliştirildi. Ayrıca önemli bir sorun olan
çevresel gürültünün önlenmesi için 2015 yılı
Aralık ayı itibariyle İstanbul Gürültü Eylem
Planı (İSGEP) çalışmalarına başlandı.

“DAHA AZ KARBON,
DAHA ÇOK TEMİZ HAVA!”
Bütün büyük metropollerde şehirciliğin
gelişmişliği bireylerin şehrin her yerine
bisikletle gidebilmesiyle ölçülüyor.
İstanbul’da durum nedir?
Fosil yakıt kullanımının devasa boyutlara
ulaştığı günümüzde; bisiklet kullananların
sayısını artırmak büyük önem taşıyor...
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Küresel ısınmanın etkilerine karşı karbon ayak
izimizi ve karbon salımını azaltmalıyız. Bu da
daha çok bisiklet kullanımından geçiyor. Şu
an için İstanbul genelinde mevcut bisiklet
yolu toplamı 166 km’dir. 2023 yılı bisiklet yolu
hedefimiz ise 1.050 km’yi buluyor...

“AKILLI BİSİKLET UYGULAMALARIYLA
YILDA 250 BİN KİRALAMA YAPILDI”
Akıllı Bisiklet Projesi nasıl işliyor?
Belediyemiz kuruluşu İSPARK, ulaşımın
alternatifi olarak 2009 yılında çevre dostu
ve sağlıklı yaşama katkı sağlayan Bisiklet
Park Projesi’ni hayata geçirdi. Proje, güncel
teknolojiyle daha profesyonel hale getirilerek
İsbike (Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemleri)
kuruldu.
Akıllı Bisiklet Güzergâhları ve bisiklet sayısı
yeterli mi?

İşletmeye açılan ve şu an hizmet veren Akıllı
Bisiklet güzergâhı toplam 166 kilometre.
Güzergahlarda toplam 142 bisiklet durağıistasyon bulunuyor ve bu noktalarda
1500 adet paylaşım bisikletiyle hizmet
veriliyor. İBB’nin bisiklet yolları güzergahında
projenin yaygınlaştırılması ve bisiklet sayısının
artırılması için çalışmalar devam ediyor.
Akıllı Bisiklet uygulamasına vatandaşların
bakışı nasıl?
Bisiklet kullanımı, Akıllı Bisiklet güzergâhı
oluşturulan her yerde arttı. Geçen yıl 250 bin
kişinin sistemden bisiklet kiralamış olması da
vatandaşların Akıllı Bisiklet uygulamasına olan
ilgisini gösteriyor… Kullanım sayıları her geçen
gün artıyor. İSPARK, Üniversite ve STK’ların da
ilgi gösterdiği projenin kent genelinde uygun
noktalarda yaygınlaştırılabilmesi için fizibilite
çalışmalarını sürdürüyor.
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IŞIKLAR KOMPOST VE GERİ KAZANIM TESİSİ

EVSEL ATIKLARIN AZALTILMASI
VE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ALANINDA
İBB, ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi evsel atıkların azaltılması ve dönüştürülmesi konusunda çok önemli adımlar attı.
Atık yönetiminde depolamanın yanı sıra geri kazanım ve enerji üretimine odaklanan yatırımlar gerçekleştirildi.
Evsel atıkları enerji ve komposta dönüştüren tesisler, Türkiye’yi gelişmiş ülkeler ligine taşıyor…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi evsel atıkların
ayrı ayrı geri dönüştürülmesi ve geri kazanımı
konusunda çok önemli adımlar attı. Atık
yönetiminde depolamanın yanısıra geri
kazanım ve enerji üretimine odaklanan
yatırımlar gerçekleştirildi. Evsel atıkları
enerji ve komposta dönüştüren tesisler,
Türkiye’yi gelişmiş ülkeler ligine taşıyor. Evsel
atıkların dönüştürülmesinde vatandaşların
bilinçlendirilmesi ve atıkların kaynağında
ayrıştırılması büyük önem taşıyor…

34

www.ibb.istanbul

İSTAÇ, TÜRKİYE’NİN EN İLERİ
ÇEVRE YÖNETİM KURULUŞU!
Türkiye’nin önde gelen çevre yönetim şirketlerinden İBB iştiraki İSTAÇ, 1994’te
kurulmasıyla birlikte Türkiye’nin ilk düzenli depolama sahasını işletmeye
başladı. Kamu hizmetlerini üretirken benimsediği üstün hizmet kalitesi,
entegre atık yönetimi ve ARGE çalışmalarıyla İSTAÇ, Türkiye’de çevre
yönetimi alanında eşsiz bir yer edindi.

İSTANBUL’UN GÜNLÜK
EVSEL ATIK MİKTARI
19.000 TONU BULUYOR!
İstanbul’da her gün oluşan evsel
atıklar 19.000 tonu buluyor. Kırkı aşkın
operasyon ünitesine sahip olan İSTAÇ
çeyrek asırlık tecrübesiyle evsel atık
alanında düzenli depolama sahası
seçimi, tasarımı ve yapımı, çöp
gazından elektrik enerjisi üretimi,
organik atıklardan kompost üretimi,
ambalaj atıklarının geri dönüşümü,
atıklardan üretilmiş yakıt üretimi
gibi faaliyetleriyle atıkları çevresel
değerleri koruyarak değerlendiriyor ve
ekonomiye kazandırıyor.

KEMERBURGAZ GERİ KAZANIM VE KOMPOST TESİSİ
GÜNDE 1000 TON ATIK İŞLEME KAPASİTESİNE SAHİP!
Kemerburgaz Işıklar mevkiinde bulunan 1000 ton/
gün atık işleme kapasitesine sahip Geri Kazanım
ve Kompost Tesisi’nde, evsel atığın içinden
alüminyum, plastik, metal, demir, cam, kâğıt
ve karton gibi atıklar ayrıştırılarak ekonomiye
geri kazandırılıyor. Geriye kalan organik
kısımdan kompost gübre üretilerek İstanbul’un
yeşil dokusunun canlandırılması için park ve
bahçelerde çiçek yetiştirilmesinde kullanılıyor.
www.ibb.istanbul
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ŞİLE ENTEGRE MEKANİK BİYOLOJİK
İŞLEM VE GERİ KAZANIM TESİSİ
GÜNDE 2000 TON ATIK İŞLİYOR!
Şile Kömürcüoda’da bulunan Türkiye’nin ilk Entegre
Mekanik Biyolojik İşlem ve Geri Kazanım Tesisi’nde
yaklaşık 2.000 ton/gün evsel atık çeşitli mekanik ve
biyolojik işlemlerden geçirilerek, atıktan türetilmiş
yakıta (ATY) dönüştürülüyor. Tesislerde alüminyum,
plastik, metal, demir, cam, kâğıt ve karton gibi geri
dönüşebilen malzemeler geri kazanılıyor.

• İstanbul’daki düzenli depolama sahalarında çöpgazından üretilen toplam elektrik
kapasitesi 65 MW (1.2 milyon nüfusun hane elektrik ihtiyacına denk geliyor.)
• Her yıl İstanbul’daki organik atıklardan üretilen kompost miktarı 20.000 ton
• Her yıl İstanbul’daki sağlık kuruluşlarından toplanan ve arıtılarak bertaraf edilen tıbbi
atık miktarı 27.000 ton
• İstanbul’da tıbbi atık toplama hizmeti verilen sağlık kuruluşu sayısı 8 binden fazla
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TÜRKİYE’NİN İLK EVSEL ATIK YAKMA &
ENERJİ ÜRETİM TESİSİNİ İBB KURUYOR!

zamanda yılda 1 milyon ton karbondioksit
salımını engellenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eyüpsultan
Kemerburgaz’da günlük 3 bin ton kapasite
ile hizmet verecek evsel atık yakma ve enerji
üretim tesisi kazandırıyor. Toplam maliyeti 2,2
milyar TL olacak üretim tesisi, 70 MWh kurulu
güç ile elektrik enerjisi üretilecek. Böylece
Türkiye’nin enerji açığının giderilmesine katkı
sağlanacak. Tesis, ortalama 1 milyon 300 bin
ile 1 milyon 500 bin kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak. Sera gazı emisyonu ve sera
etkisi oluşturan fosil kaynaklı yakıtların kullanımı azaltılmış olacağından tesis sayesinde aynı

HER YIL 40 BİN M2’LİK DEPOLAMA
SAHASI TASARRUFU SAĞLANACAK!
Türkiye’nin ilk evsel atık yakma tesisi olan İBB
Evsel Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’nde
işlem görecek atıkların hacimsel olarak % 90,
ağırlık olarak % 75’i azalacağından her yıl 40
bin m2’lik depolama sahası ihtiyacından tasarruf sağlanacak. Tesisin 2021 yılında bitmesi
beklenirken faaliyete geçtiğinde İstanbul’da
oluşan atıkların yüzde 16’sının yakma yöntemi
ile bertaraf edileceği tahmin ediliyor.
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AKILLI BİSİK
Dünyanın çekim merkezi İstanbul hızla büyüyor. Ulaşımı rahatlatmak, trafiğe çözüm bulmak için pek çok
proje hayata geçiriliyor ancak temiz çevre - temiz ulaşım hedefine ulaşmanın yolu öncelikle motorlu araç
sayısını azaltmaktan ve bisiklet yollarını artırmaktan geçiyor. İBB bu amaçla 2023’e kadar bisiklet yollarını
1050 km’ye çıkarmayı hedefliyor.
Nüfus artışı, sanayi ve teknolojideki
gelişmelere paralel artan boyutlara
ulaşan fosil yakıt tüketiminin yol açtığı
iklim değişiklikleri, yenilenebilir enerji
teknolojilerini zorunlu kılıyor. Dünya ve
Türkiye; elektrikli araçlar, bisiklet, rüzgar ve
güneş enerjisi kullanımı gibi bütün sistemin
dönüşüme uğradığı bir süreci hızlandırma
eğilimine girmiş durumda… Bu anlamda
bisiklet ulaşımda büyük önem kazanıyor.
İBB, İstanbulluların bisiklete olan ilgisini
artırmak için, bisiklet dernek ve kulüpleriyle
ortaklaşa etkinlikler ve turlar düzenliyor.
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BİSİKLET KULLANANLARIN
SAYISI HIZLA ARTIYOR!
Günümüzde; bisiklet kullananların sayısı hızla
artıyor. Bütün büyük metropollerde şehirciliğin
gelişmişliği bireylerin şehrin her yerine bisikletle
gidebilmesiyle ölçülüyor. Bu bilinçle hareket
eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi bisiklet
kullanımını teşvik için önemli adımlar attı. İBB
kuruluşu İSPARK, motorlu ulaşımın alternatifi
olarak 2009 yılında çevre dostu olan ve sağlıklı
yaşama katkı sağlayan Bisiklet Park Projesi’ni
hayata geçirdi.

İSBİKE AKILLI BİSİKLET SİSTEMİ,
ŞEHİR ULAŞIMINA BAĞLANIYOR!
Proje, güncel teknolojiyle daha profesyonel hale
getirilerek İsbike (Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemleri)
kuruldu. Birçok kentte bisiklet severlere alternatif
ulaşım aracı olarak hizmet veren, teknolojik veri tabanı
ile desteklendi. Aynı zamanda bir noktadan alınan
bisikleti başka bir noktaya bırakabilme imkânı sunan
İsbike Akıllı Bisiklet Kiralama, şehirdeki ulaşım ağına
entegre olabilen sürdürülebilir paylaşım sistemidir. İki
yakada hizmet veren projeyle İstanbullular bisiklet
kiralayarak spor yapabiliyor ve sahilde gezebiliyorlar.

AKILLI BİSİKLET KİRALAMA SİSTEMİNDE
ONLINE HİZMET!
Bisiklet severler bu sistem sayesinde
yanlarında bisiklet taşımak zorunda kalmıyor,
istedikleri İsbike istasyonlarından bisiklet
kiralayabiliyor. Vatandaşlar 1 saati 2 TL, 2 saati
3 TL, günlük 25 TL ücret ödeyerek haftanın
her günü 07.00 ile 24.00 saatleri arasında
bisikletleri kullanabiliyor. Akıllı bisikletler kredi
kartı ve Google Play-App Store’da bulunan
İsbike cep uygulamasının indirilmesiyle
uygulama üzerinden abonelik sistemiyle
kiralanabiliyor.

İBB, İstanbulluların
bisiklete olan ilgisini
artırmak için bisiklet
dernek ve kulüpleriyle
ortaklaşa bisiklet
etkinlikleri ve turları
düzenliyor…
www.ibb.istanbul

Mevcut Akıllı Bisiklet
güzergâhı 166 km.
Güzergâhlarda 142 bisiklet
durağı-istasyon bulunuyor.
Bu noktalarda 1500 adet
paylaşım bisikletiyle
hizmet veriliyor.
Geçen yıl 250 bin kişi
sistemden bisiklet kiraladı.

İSBİKE – AKILLI BİSİKLET KİRALAMA SİSTEMİ PARKURLARI
• Kadıköy-Bostancı- Maltepe Şehir Parkı arasında 24 km güzergah, 19 durak
• Florya-Yeşilköy arasında 5 km güzergah, 6 durak
• Zeytinburnu bölgesi ve Topkapı 10.yıl Caddesi üzerinde 44 km güzergah, 45 durak
• Karaköy-Sarıyer arasında 26 km güzergah, 21 durak
• Bakırköy-Yenikapı arasında 8 km güzergah,11 durak
• Taşhan Kavşağı-Çırpıcı Parkı arasında 3 km güzergah, 3 durak
• Bakırköy İDO-Ataköy sahil hattında 4 km güzergah, 3 durak
• Florya Caddesi üzerinde 3 km güzergah, 3 durak
• Avcılar sahil hattında 5 km güzergah, 5 durak
• Küçükçekmece sahil hattında 3 km güzergah, 4 durak
• Kartal -Soğanlık- Dragos hattında 3 km güzergah, 5 durak
• Kartal-Pendik-Tuzla sahil hattında 8 km güzergah, 9 durak
• Kadıköy Bağdat Caddesi hattında 8 km güzergah, 8 durak
39

TOPLUMDA ÇEVRE BİLİNCİNİN GELİŞMESİ
İÇİN ÇOCUK VE GENÇLERİN EĞİTİMİ ŞART!
Çevre sorunları için pek çok çözüm yolu önerilse de sorunların kaynağında önlenmesi en uygun ve doğru
çözüm. Dolayısıyla çocuklara ve gençlere verilecek eğitimde öncelikli hedef bu olmalıdır. İBB Çevre Koruma
ve Kontrol Daire Başkanlığı “ağaç yaşken eğilir” ilkesi doğrultusunda çocuklara ve gençlere çevre bilinci
aşılamak amacıyla İstanbul genelinde pek çok eğitim etkinliği gerçekleştiriyor…
Atık yönetim sisteminde önemli bir yer tutan
atığı kaynağında ayırma, her geçen gün
artan atık miktarı ve azalan doğal kaynaklar dikkate alındığında büyük önem taşıyor.
Ayrıca ceza ve yaptırımlar yerine bilinçli bireyler yetiştirmek temiz çevre temiz toplum
hedefinin ilk basamağını oluşturuyor…
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İZCİLERE ÇEVRE VE DOĞAYI
KORUMA BİLİNCİ AŞILANIYOR!
Bu bilinçle faaliyetlerine devam eden İBB
gelecek nesillere daha temiz ve daha
sağlıklı bir İstanbul bırakmak için Ümraniye
Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen İBB Yaz
İzci Kampı’nda Daire Başkanlığımıza bağlı
Çevre Koruma, Atık Yönetimi ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğü personellerince izcilere
çevre bilinci eğitimleri veriliyor.

www.ibb.istanbul

ÇOCUKLAR DOĞA İLE İÇ İÇE
EĞLENİRKEN ÖĞRENİYOR!
Kampa katılan izciler, doğa ile iç içe ve sosyal
bir ortamda pek çok dalda eğitim alıp, farklı
faaliyetler gerçekleştiriyor. Haziran, Temmuz
ve Ağustos ayı içerisinde farklı yaş gruplarındaki izcilere çevre ana başlığı altında çevre
kirliliğinin türleri, kirleticilere karşı alınması
gereken tedbirler, çevreye karşı sorumluluklar
ve bireysel olarak alabileceğimiz önlemler
gibi başlıklara yer veriliyor. Eğitim karşılıklı fikir
alışverişi şeklinde, izcilerin bizlere yöneltmiş olduğu soru ve önerilerle interaktif bir biçimde
gerçekleştiriliyor.
ÖĞRENCİLERE TRAFİK
EĞİTİMİ VERİLİYOR!
Ayrıca trafik eğitimi ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında trafiğe kapalı alanlarda
oluşturulan İBB Trafik Eğitim Parklarında öğrencilerin, trafikte görev ve sorumluluk duygularının gelişmesine katkı sağlamak ve olumlu
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tutum ve davranışlarını geliştirmek amacıyla
trafik eğitimleri düzenleniyor. Bu eğitimlere
2018 yılından itibaren çevre konusu eklendi
ve İBB bünyesinde bulunan üç trafik eğitim
parkında (Topkapı, Bağcılar ve Sancaktepe)
görevli eğiticilere Çevre Koruma ve Kontrol
Daire Başkanlığı tarafından bilgilendirme
yapıldı.
OKULLARDAN GELEN ÇEVRE EĞİTİMİ
TALEPLERİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR!
Başkanlığımız bünyesindeki Müdürlüklere
zaman zaman okullardan ve öğrenci gruplarından gelen eğitim talepleri de değerlendiriliyor. Bu bağlamda yapılan çalışmalarda
evlerde, okullarda ve sokaklarda ambalaj
atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi
veriliyor, iklim değişikliği, hava kirliliği, enerji
verimliliği, gürültü, deniz ve kıyı temizliği, yapılan denetimler gibi konularda hazırlanan kısa
videolar ile öğrencilerin konulara dikkatleri
çekiliyor.

HEDEFİMİZ HER ÇOCUK VE GENCE
ÇEVRE BİLİNCİ AŞILAYABİLMEK!
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
olarak daha sürdürülebilir çevre uygulamalarının yaygınlaştırılması, deniz kirliliğini önleme,
atık yönetim uygulamalarını geliştirilmesi
amacıyla faaliyetlerimizi yürütürken gerçekleştirmekte olduğumuz yatırımlarımız kadar
eğitime ve gelecek nesillerin bilinçlenmesine
destek olmayı hedefliyoruz. Bu farkındalık
çalışmalarını farklı yöntem ve metotlar kullanarak daha fazla sayıda İstanbullu gence
ve çocuğa ulaşacak şekilde geliştirmeye
devam ediyoruz.
YARININ BÜYÜKLERİ ÇOCUKLARIMIZA YÖNELİK
DENİZLERİMİZ TEMİZ KALSIN EĞİTİM PROJESİ!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Daire Başkanlığı “Denizlerimiz Temiz
Kalsın Eğitim Projesi” ile kent çapında yarının
büyükleri çocuklarımız için düzenlediği eğitim
faaliyetlerini sürdürüyor…
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İBB’DEN BİR ERASMUS + PROJESİ:
“TEMİZ DENİZLER İÇİN GENÇLİK EL ELE”

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın ‘Temiz Denizler
İçin Gençlik El Ele’ isimli Erasmus+ Projesi 10 ülkeden 42 katılımcıyı buluşturdu. 2050 yılında okyanuslardaki
çöp miktarının balık miktarını geçeceği öngörüsüyle geliştirilen projenin katılımcıları İBB’nin deniz temizliği
faaliyetlerini yerinde inceleme imkanı buldular.
Yapılan araştırmalar denizlerin bu hızla
kirlenmeye devam etmesi durumunda 2050
yılında okyanuslardaki çöp miktarının balık
miktarını geçeceğini gösteriyor. Bu bilimsel
öngörüler doğrultusunda İBB Çevre Koruma
ve Kontrol Daire Başkanlığı’nca koordine
edilen Erasmus+ Gençlik Çalışanları
Hareketlilik Projesi kapsamında Türkiye ile
birlikte Litvanya, Arnavutluk, Almanya,
Romanya, İtalya, Fas, İngiltere, Slovenya
ve Çek Cumhuriyeti’nden toplam 42 genç
ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
deniz temizliği ile ilgili yaptığı çalışmaları
mercek altına aldı ve çeşitli öğrenim
metotları ile deniz kirliliğine dikkatleri
çekmek için bir dizi faaliyetlerde bulundu.
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GENÇLER KENDİ ÜLKELERİ
İLE FARKLI COĞRAFYALARI
KIYASLAMA İMKANI BULDU!
Katılımcılar ilk gün, ülkelerindeki çevre yönetimleri ve deniz kirliliğine karşı yürütülen
faaliyetler hakkında kısa sunumlar gerçekleştirirken akşam saatlerinde kendi kültürlerine
ait kıyafet ve yiyecekleri tanıtma imkanı
buldukları bir etkinlikte buluştular. Ertesi gün
saha ziyaretlerine katılan katılımcılar İBB’nin
deniz kirliliğine karşı yürüttüğü çalışmaları
yerinde görerek İstanbul’da öğrendikleri yeni
bilgiler ışığında kendi ülkeleri ile farklı coğrafyaları kıyaslama imkanı elde ettiler. Ayrıca
İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi’ne katılarak
alanında uzman birçok konuşmacıyı dinleme
fırsatı buldular. Zirve kapsamında kendilerine
ayrılan etkinlik alanında farklı atölye çalışmaları da gerçekleştirdiler. Kıyı ve denizlerden
toplanan atıklardan bir takım objelerin yapıldığı “Atıktan Sanata” isimli faaliyetler büyük
beğeni topladı. Dünyanın en büyük tematik
akvaryumu olan AquaFlorya’da incelemede
bulunan misafir gençler burada deniz ekosistemi hakkında eğitimler aldılar.

www.ibb.istanbul

İBB ATIK YÖNETİM SİSTEMİNE
HAYRAN KALDILAR!

GENÇLER ARTIK İSTANBUL’UN
FAHRİ TURİZM ELÇİSİ OLACAK!

İBB’ye ait dünyanın en büyük üçüncü, Avrupa’nın ise en büyük atık bertaraf ve geri
dönüşüm tesislerini gezen gençler, yapılan
sunumları dikkatle izlerken İstanbul’un atık
yönetimi konusunda yaptığı çalışmalara
hayranlıklarını ifade ettiler. Deniz yüzeyi temizleme tekneleri ile gerçekleştirilen temizlik
çalışmalarının yanı sıra denetim faaliyetlerinin
de yerinde görülmesi ve devamında düzenlenen kısa bir Boğaz Turu, çoğu ilk defa ülkemize gelen Avrupalı gençler için unutulmaz
bir hatıra oldu. Etkinliğin katılımcılar tarafından en çok fotoğraf çekilen Erasmus+ projesi
olduğu da vurgulandı.

Projenin son günü İstanbul Büyükşehir Belediye binasında yöneticiler tarafından proje
hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca İBB
Turizm Müdürlüğü tarafından İstanbul’u
anlatan sunum gerçekleştirildi. Hazırlanan
hediyeler ve sertifikalar katılımcılara takdim
edildi. Aynı zamanda Temiz Denizler için
Gençlik Elele projesi kapsamında İstanbul’a
gelen misafirler İstanbul’da geçirdikleri 8
gün boyunca İstanbul’un tarihi ve kültürel
zenginliklerini tanıma fırsatı bularak ülkelerine
döndüklerinde Türkiye ve İstanbul’un fahri
turizm elçisi olacaklarını belirttiler.
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AKILLI MOBİL AKTARMA İSTASYONU İLE
İSTANBULLULAR VE ÇEVRE KAZANIYOR!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık
Yönetim Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilen Akıllı Mobil Aktarma
İstasyonu Projesi hayata geçti. İBB
iştiraki İSBAK tarafından imalatı
yapılan “Akıllı Mobil Aktarma
İstasyonları” 7/24 denetim altında
tutularak, istatistiksel ve mekanik
tepkiler kayıt altına alınacak şekilde
tasarlandı. Vatandaşın yoğun
ilgisini gören proje ile konteynerlere
pet ve alüminyum şişe atanlar
İstanbulkartı’nı okutarak, şişe
karşılığında İstanbulkart’larına
bakiye kazanıyor. Sayısı şu anda
30 milyonu aşan ve ‘Türkiyekart’
olarak da kullanılması hedeflenen
İstanbulkart’lar sayesinde Akıllı
Mobil Aktarma İstasyonları pet ve
alüminyum şişelerle dolacak…

HEDEF ÇOCUKLARI
BİLİNÇLENDİRMEK!
Bütün İstanbul’a hitap eden
projeyle, özellikle ilköğretim
çağındaki çocuklara toplumsal
sorumluluk ve çevre bilinci
kazandırılması hedefleniyor. Akıllı
Mobil Aktarma İstasyonlarında
toplanan atıklar ülke ekonomisine
kazandırılıyor. Yerli ve milli tasarım
olan cihaz yurt içi ve yurt dışından
yoğun ilgi topluyor. İstanbul’un farklı
lokasyonlarına yerleştirilecek akıllı
mobil aktarma istasyonları ile plastik
pet şişeler ve alüminyum kutular
kaynağında ayrı toplanarak geri
dönüşüme gönderilecek…

PROJE NEDEN ÖNEMLİ?
İstanbul’da kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarının oranı yaklaşık % 6 ve depolama
sahasına getirilen evsel atıkların içerisinde
yaklaşık olarak % 20 civarında ambalaj atığı
bulunuyor. Bu bağlamda daha fazla geri
dönüşebilen atıkların kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması gerekiyor.
2018 yılı Ekim ayından itibaren otomatlardan
toplanan toplam atık miktarı 6,675 ton olarak
kayda geçmiştir.
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DENİZ VARSA HAYAT VAR!

D EN İZ LE Rİ M İZ İN TE M İZ Lİ Ğ İ
YAŞAMSAL ÖNEM TAŞIYOR!
İstanbul’u dört bir yandan saran
denizlerimizi turizm, ulaşım ve su
ürünleri amaçlı kullanıyoruz ancak
denizlerin belki de hiç farkında
olmadığımız hayati bir önemi daha
var… İhtiyaç duyduğumuz oksijenin
yüzde 50 - 70’ini denizlerimiz
üretiyor. Bu yüzden yaşam
kaynağımız denizleri korumak
hepimizin sorumluluğu ve görevi…
Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya
bırakılabilmek için doğaya yapılan
tahribatı önlemek tüm insanlığın ortak
sorunu... Çocuklarımıza yaşanabilir bir
çevre bırakabilmek için toplumun tüm
bireylerinin üzerine düşeni yapması
gerekiyor. İhtiyaç duyduğumuz oksijenin
yüzde 50 - 70’ini denizlerimiz üretiyor. Bu
yüzden yaşam kaynaklarımızdan olan
denizleri korumak hepimizin sorumluluğu
ve görevi… İstanbul Büyükşehir Belediyesi
olarak üzerimize düşen görevleri büyük bir
özveriyle gerçekleştiriyoruz. Ancak, deniz
temizliğinin sürdürülebilir olması bu kentin
sakinlerinin duyarlılığı ile mümkün… Çünkü
kirletmemek temizlemekten ucuzdur…
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‘DENİZLERİMİZ TEMİZ KALSIN
EĞİTİM PROJESİ’ KENT ÇAPINDA
FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Daire Başkanlığı “Denizlerimiz Temiz
Kalsın Eğitim Projesi” ile kent çapında yarının
büyükleri çocuklarımız için düzenlediği eğitim
faaliyetlerini sürdürüyor… Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul genelinde deniz yüzeyi, kıyı
ve plaj temizlikleri, haliç ve dere çamurlarının
taranması, gemilerin atıklarının alınması ve
alınan petrol türevli atıkların da geri dönüşümü ile ekonomiye kazandırılması çalışmalarını
başarı ile yürütüyor. Öte yandan “Denizlerimiz
Temiz Kalsın Eğitim Projesi” ile kent çapında
yarının büyükleri çocuklarımız için düzenlediği
eğitim faaliyetlerini sürdürüyor…
RAKAMLARLA 2018
Yılın 365 günü bu hizmetleri yerine getiren
Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2018 yılı içerisinde denizlerde yapmış olduğu faaliyetler ile
ilgili çalışma verileri de bu başarının bir ölçütü
olarak rakamlara yansıyor…
2018 yılı içerisinde;
• Deniz Yüzeyinden 4613 m3,
• Kıyılardan 19488 m3,
• Plajlardan 15432 m3
olmak üzere toplam 39533 m3 atık toplanarak bertaraf tesislerine gönderildi, ayrıca kıyı
ve plajlardan 2.669.751 kg. yosun temizlendi.
2018 yılında Haliç ve dere ağızlarından çıkarılan çamur ve teressubat miktarı ise 79.766 m3.
GEMİ KAYNAKLI ATIKLAR TOPLANARAK
EKONOMİYE GERİ KAZANDIRILIYOR
Müdürlüğün görevleri arasında yer alan
MARPOL 73/78 kapsamında gemilerden atık
alınması işinde 5.483 deniz aracından;
• 165.337 m³ petrol türevli,
• 8.834 m³ pis su ve
• 5.091 m³ çöp
olmak üzere toplam 179.262 m³ atık,
gemilerden alınarak İstanbul Büyükşehir
Belediyesine ait ilgili tesislerde geri kazanımları
veya bertarafları gerçekleştirildi…

GEMİ KAYNAKLI
DENİZ KİRLİLİĞİNE KARŞI
ETKİN DENETİM
Gemilerin denizlerimizi kirletmesini engellemek
amacıyla, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Denetim Ekipleri
2 adet deniz uçağı, 3 adet çevre kontrol teknesi, 4
adet insansız hava aracı ve kıyılara yerleştirdiği 81
adet kamera ve 50’ye yakın personeliyle7/24 güvenlik
ve koruma denetimi yapıyor. Denetim Ekipleri, 2018
yılı içerisinde 87 adet gemiye toplam 5.700.000 TL idari
para cezası uyguladı.
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Mevlüt UYSAL

HALİÇ VE DEREAĞIZLARINDA
DİP TARAMA ÇALIŞMALARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak,
dünyanın en kalabalık şehirlerinden
biri olan ve iki kıtayı birbirine bağlayan
İstanbul’umuzu daha yaşanılabilir bir kent
haline getirmek için çalışıyoruz. Amacımız
bu doğrultuda şehrimizin deniz ve kıyılarının
temizlenmesi hizmetini üzerimize düşen ciddi
bir sorumlulukla yerine getirmek... İstanbul’un
önemli deniz parçası olarak bilinen Haliç’te
ve birçok dere ağızlarında yağışlar sonrası
teressubat birikiyor. Bu kapsamda Deniz
Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından bu dere
yataklarına biriken; taşkınlara, kötü kokulara
ve bölgede sığlaşmaya sebep olan çamur
taranarak bertaraf ediliyor.
YERLİ MÜHENDİSLİK
YERLİ ÜRETİM
Dip Tarama Hizmetlerinin kaliteli ve verimli
bir şekilde yerine getirilebilmesi için Deniz
Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından yerli
mühendislik ve imkânlar ile 2 adet DÖKÜ ve
1 adet Çamur Tarama Gemisi KAZAR imal
ettirildi...
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DÖKÜ GEMİLERİ
Yalova Herçelik Tersaneler Bölgesi’nde
yapımı gerçekleştirilmiş olan çamur taşıma
DÖKÜ gemileri 49,3 metre uzunluğunda,
8,3 metre genişliğinde ve 350 m3 çamur
taşıma kapasitesiyle Haliç ve İstanbul’un
birçok deresinde taşkınlara ve sığlaşmaya
sebep olan teressubatın nakliyesinde
kullanılacak…
KAZAR GEMİSİ
Yerli mühendislik ve imkânlar ile Yalova
Herçelik Tersaneler Bölgesi’nde yapımı
gerçekleştirilen KAZAR gemisi 30 metre
uzunluğu, 10,5 metre genişliği ve 3 m3 kova
hacmi ile kıyılardan ulaşılamayan geniş dere
yatakları ve Haliç’te biriken teressubatın
taranması hizmetinde kullanılacak.
Müdürlüğümüz tarafından yaptırılarak
hizmete alınan bu araçlar sürdürülebilir
temiz bir çevre ve İstanbul’umuzun geleceği
için yürüttüğümüz temizlik çalışmalarında
yüksek bir verimlilik sağlayacak...
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