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DEPREMLE
BİR KEZ DAHA
YÜZLEŞMEK
Değerli İstanbullular,
Türkiye’miz, bir kez daha deprem acısı ve
gerçeğiyle yüzleşti. Hepimizi derinden sarsan
Elazığ depreminde, 41 canımızı kaybettik, bin 700
insanımız yaralandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, enkaz
altındaki vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılması;
acil ihtiyaçların karşılanması için arama-kurtarmayardım ekiplerimizi derhal bölgeye gönderdik. Sizler
adına yaraları saracak maddi, manevi her hizmeti
sunmaya çalıştık.

Ekrem İmamoğlu

Ben de Elazığ’a giderek hem vatandaşlarımızın
acılarını paylaştım hem de tek bir can enkaz altında
kalmasın diye gece gündüz demeden çabalayan
ekiplerimizin yanında oldum.
Ülkemizde, İstanbul’umuzun da içinde yer aldığı
pek çok şehrimiz ciddi deprem riski altında. 6,8
şiddetindeki bir depremde 41 can kaybı yaşanması,
birinci önceliğimizin deprem olduğu gerçeğini bir
kez daha hepimize hatırlattı. Bizlere düşen de, “Allah
hepimizi afetlerden korusun” temennisiyle birlikte,
her türlü tedbiri almaktır.
Değerli hemşehrilerim,
İstanbul’un yapı stoğu, maalesef depreme hazır
değil. O nedenle göreve başladığımız günden itibaren
önceliğimiz deprem oldu. Konunun ciddiyetini
arkadaşlarıma daima hatırlattım; çalıştaylar yaptık,
tüm tedbirlerimizi yeniden gözden geçirdik. Yapacak
daha çok işimiz, alacak çok yolumuz var. Bu güzel
kentimizin olası bir depremden en az hasarla çıkması
için tüm kurum, kuruluşlar ve hatta bireylerle büyük
bir organizasyon içinde çalışmak, çözüm üretmek
zorundayız. Bilmenizi isterim ki, bundan sonra da
deprem konusunu önde tutmayı sürdüreceğiz.
Tabii ki İstanbul’umuzun başka sorunları da
var; bunların başında ulaşım geliyor. Metro yerine
yer üstü tekerlekli ulaşıma aktarılan kaynaklar,
sorunu iyice büyüttü. Tüm dünya metropollerinde,
metronun ulaşımdaki payı yüzde 80’lere ulaşırken,
İstanbul’da ancak yüzde 20,5 seviyesinde. Bu payı
doğru orana çekmek için metro inşaatlarına hız
verdiğimizi biliyorsunuz.

Sonuçta günde 1 milyonun üstünde hemşehrimiz,
metro yerine metrobüsle seyahat etmek zorunda
kaldı. Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı,
yaşanan yoğunluk nedeniyle, vatandaşlarımızın haklı
şikâyetini alıyor. Oradaki sorunları da biliyoruz,
çözümleri için çalışıyoruz.
Önümüzde bir Kanal İstanbul engeli var, bu
engel aşılırsa planladığımız Sefaköy-Beylikdüzü
Metro Hattı'nı bir an önce hayata geçireceğiz. O
zamana kadar mevcut metrobüs hattında konfor ve
kapasiteyi artırmayı; yüksek kapasiteli otobüsleri
servise sokmayı hedefledik. Bazı yeni modellerin test
sürüşlerini yaptık, farklı modelleri de incelemeye
devam ediyoruz.
Öte yandan, tüm toplu ulaşım sistemlerimizi
daha hızlı bir şekilde birbirine entegre edecek
önlemleri uygulamaya koyuyoruz. Birkaç ay içinde
açacağımız Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu ve
yeni otobüs hatları ile kentin iç kısımlarında yaşayan
hemşehrilerimizin ulaşımını da rahatlatacağız.
Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor; depremde
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan
rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
Ayrıca 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı ikinci yarı
döneminde, tüm öğretmen ve öğrencilerimize
başarılar temenni ediyorum.
www.ibb.istanbul
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TÜM OLANAKLARIYLA
ELAZIĞ’DAYDI
İBB, ELAZIĞ DEPREMI SONRASI
ARAMA KURTARMA
ÇALIŞMALARINA HIÇ VAKIT
KAYBETMEKSIZIN KATILDI.
ELAZIĞ’DA YURTTAŞLARI ENKAZ
ALTINDAN ÇIKARAN; YEMEK
DAĞITIMI YAPAN, LOJISTIK
DESTEK SAĞLAYAN İBB,
İSTANBUL’DA DA IKI YENI
DEPREM TOPLANMA ALANI VE
EĞITIM PARKI AÇMAYA
HAZIRLANIYOR.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), 24 Ocak Cuma gecesi
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde
meydana gelen ve 41 yurttaşın
hayatını kaybettiği, 1.607’sinin
yaralandığı 6,8 şiddetindeki
depremin ardından tüm
olanaklarıyla arama-kurtarma ve
destek çalışmalarına katıldı. İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
talimatıyla, bölgeye, 158 personel
ve 23 araçtan oluşan deneyimli bir
ekip gönderildi.
Ekiplerde yer alan personel, “İBB
Afet ve Acil Müdahale Planı”nda
görevli birimlerden seçildi. Uçakla
kente ulaşan arama kurtarma
ekipleri, hiç vakit kaybetmeksizin,
aynı gece çalışmalara başladı.
Tunceli’de Gülistan Doku’nun
arama çalışmalarına katılan İBB
İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma
Ekibi de (İSAK) ‘acil koduyla’
Elazığ’a kaydırıldı.
ÇALIŞMALAR AFAD İLE
KOORDİNELİ YÜRÜTÜLDÜ
Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD) ile koordineli
yürütülen çalışmalarda, İBB
ekipleri, diğer ekiplerle birlikte
enkaz altından 19 vatandaşı sağ
olarak kurtardı. Aynı zamanda
onlarca hayvan da göçen yapılardan
sağ çıkarıldı. Gerekli durumlarda
ilk yardım müdahaleleri yapıldı.
Tüm kurumların, sahada
koordinasyon halinde çalışması
yurttaşların takdirini topladı. Bölge
sakinleri, devletin yalnız afetlerde
değil, her zaman aynı iş birliğini
göstermesi gerektiği konusunda
hemfikir oldu.
ÜÇ ÖĞÜN YEMEK VE BARINMA
İHTİYAÇLARI KARŞILANDI
Kente konuşlanan İBB lojistik
destek ekipleri, mobil mutfak
kurarak, 3 bin kişinin 3 öğün
beslenmesini sağladı. Gıda
mühendisi, teknik ve hizmet
personellerinden oluşan ekip,
aşçılara destek verdi. İBB
iştiraklerinden Hamidiye AŞ’nin su

tankeri de bölgede temiz su temini
ve dağıtımı hizmetini aralıksız
sürdürdü. Evleri yıkılan veya zarar
gören yurttaşlar için bölgede
100’ün üzerinde AFAD çadırı
kuruldu. İBB ekibinde; 1 soğuk gıda
aracı, 2 açık kasa kamyon ve
jeneratör gibi afet sonrası
donanımlar da mevcuttu.
İMAMOĞLU VE EŞİ
BÖLGEDEYDİ
Eşi Dilek İmamoğlu ile bölgeyi
ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, bir yandan
depremzedelere destek verdi, diğer
yandan da sahadaki çalışmaları
denetledi. Ortaya çıkan bu birlik ve
beraberlik görüntüsü, geleceğe dair
umutların canlı tutulmasını sağladı.
DEPREM İSTANBUL İÇİN DE
BİR UYARI OLDU
Elazığ’da meydana gelen depremin
ardından gözler, deprem riski
yaşayan İstanbul’a da çevrildi.
Afetin İstanbul için bir uyarı
niteliğinde olduğuna dikkat çeken
uzmanlar, devletin tüm
kurumlarının bir araya gelerek,
beklenen İstanbul depremine karşı
önlem alması gerektiğini vurguladı.
İBB, yeni dönemde 39 ilçenin yer
aldığı ‘Deprem Seferberlik Planı’nı
ortaya koymuş ve bir seferberlik
başlatmıştı. Aralık ayında

düzenlenen Deprem Çalıştayı’nda
1.200 uzman ve 174 kurumun
görüşleri alındı. Çalıştay ile
‘Deprem Platformu’ ve ‘Deprem
Konseyi’ geliştirildi. Olası bir afet
öncesi ve sonrasında İstanbul’da
alınacak önlemler ve geliştirilecek
işbirlikleri belirlendi. Deprem
sonrası toplanma ve geçici barınma
alanlarının yerleri tespit edildi.
DEPREM HARCAMALARI 2,5
KAT ARTIRILDI
Bunlara ek olarak deprem
harcamaları da 2,5 kat artırıldı.
Geçen yıl 147,7 milyon TL olan
ödenek, 2020’de 341 milyon TL’ye
yükseltildi. Böylelikle İBB, deprem
çalışmalarında daha etkin yönetim
olanağına kavuştu.
İBB, bir yandan kentsel dönüşümle
ilgili yapı stoğunun analizini
sürdürürken, diğer yandan da
TÜBİTAK ve İTÜ ile 50 pilot
binada depreme karşı önlem
niteliğinde farklı uygulamaları
deniyor. Geçmişte uygulanan ancak
yurttaşlarda kaygıya neden olan
kentsel dönüşüm anlayışının
yerine, teşvik edici bir modeli
yaşama geçirmek için çalışmalar
yoğunlaştırılıyor. İBB, kısa
zamanda İstanbul’da iki büyük
deprem toplanma alanı ve bir
deprem eğitim parkı kazandırmak
için son hazırlıklarını da yaptı.
www.ibb.istanbul
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BILIM ADAMLARINDAN ORTAK ÇAĞRI

“KANAL'DAN BİR AN ÖNCE
VAZGEÇİLMELİ’’
KANAL İSTANBUL’UN, KENTIN COĞRAFI, SOSYOLOJIK, JEOLOJIK VE KENTSEL YAPISINDA;
EKOLOJIK DENGESINDE GERI DÖNÜŞÜ OLMAYAN HASARLARA YOL AÇACAĞI KONUSUNDAKI
KAYGILAR, BILIMSEL OLARAK DA ORTAYA KONULDU. PROJEDEN BIR AN ÖNCE
VAZGEÇILMESI ÇAĞRISINDA BULUNAN KATILIMCILAR, BUNUN SADECE İSTANBUL IÇIN
DEĞIL TÜRKIYE IÇIN DE BÜYÜK BIR KAZANIM OLACAĞINA DIKKAT ÇEKTI.
AYŞE KAHVECİ

NİLAY SOYSALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
10 Ocak’ta düzenlediği ‘Kanal İstanbul
Çalıştayı’ İstanbul Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Birbirine paralel yapılan
sekiz oturumda Kanal İstanbul bütün
yönleriyle ele alındı. 2 bin 685 kişinin
katıldığı çalıştayda, siyasiler, bilim
adamları, hukukçular, sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ve vatandaşlar fikir ve
önerilerini açıkladılar.

8/
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Mehmet ÇAKILCIOĞLU
İBB Genel Sekreter Yardımcısı

hayattaki imkânları birbirinden
farklı. Güneye, Küçükçekmece
taraflarına geldiğimizde, daha
çok organize sanayi bölgelerinde
çalışan bir nüfus görüyoruz.
Kuzeye gittikçe, eğitim seviyesi
ve gelirin daha düştüğü, tarımla
geçinen; ekip, biçtiği ürünlerin
yüzde 80’ini kendi tüketen
çiftçileri görüyoruz. Kanal
İstanbul demek, bu arazilerin
istimlâk edilmesi, geçimlerini
buradan sağlayan çiftçilerin
geçim kaynaklarından
vazgeçmeleri demek. Sosyal Etki
Değerlendirme Raporu, bu
durumu belgeliyor. Zaten
projedeki yeni istihdam alanları
çiftçileri kapsamıyor.”

“İSTANBUL’UN
EN ÖNEMLİ SORUNU
DEPREM”
Oturumların ve vatandaşların
fikirlerini açıkladığı forumun
ardından İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu,
çalıştay raporunu sundu.
İstanbul’un en önemli
sorununun deprem ve kentsel
dönüşüm olduğunu ancak gerekli
adımların atılmadığını
vurgulayan Çakılcıoğlu, son söz
olarak şunları söyledi:
“Madem bu denli bir kaynağımız
var, belki burada harcamamız
gerekir diye düşünüyorum. Eğer
suyu, ormanı ve tarım
topraklarını da konuşuyorsak
Kanal İstanbul mantıklı olmaz.
Bilimsel bakışlardan uzak olarak
tartışmaya açılan Kanal İstanbul,
geri dönülmez sorunlara sebep
olacaktır. Son sözümüz Ya Kanal
Ya İstanbul.”
İstanbul Bülteni olarak, çevre,
ulaşım, deprem, güvenlik, tarihi
ve kültürel değerler, tarım, su,
gıda, hukuk, ekoloji, sit alanları
gibi farklı başlıklarda yapılan
sunumlardan bazılarını siz
değerli İstanbulluların dikkatine
sunuyoruz.

Ayfer Bartu CANDAN
Doç. Dr. Boğaziçi Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

“KANAL İSTİHDAMI
OLUMSUZ ETKİLER’’

Rıza TÜRMEN
Hukukçu ve Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi (AİHM)
Eski Üyesi

“Kanal İstanbul projesi altı ilçeyi
kesen bir proje ve buradaki
birçok arazi, orman ve tarım
arazisi. Proje, istihdamı, bu
bölgedeki insanları olumsuz
etkileyecek. Her insan her
projeden aynı biçimde
etkilenmiyor. Burası o kadar
büyük bir alan ki; herkesin
istihdam olanakları, sınıfları,
meslekleri, eğitim düzeyi ve

"Montrö ve Lozan Anlaşmaları
Türkiye’nin kurucu anlaşmalarıdır.
Türk Boğazları, tıpkı Danimarka
Boğazları gibi istisna özelliklere
sahiptir. Sözleşmenin iptali bu
istisnayı ortadan kaldıracaktır.
Geçmişe baktığımızda, Rusya’nın
Boğazlar konusunda istikrarlı bir
tutumunu görüyoruz. Rusya,

“RUSYA’NIN KARADENİZ
ANLAYIŞI DEĞİŞİR’’

www.ibb.istanbul
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Karadeniz’i kapalı bir deniz olarak
görmektedir. Montrö’nün ortadan
kalkması, Rusya’nın Karadeniz
anlayışının değişmesine yol
açacaktır. Boğazdan geçen
gemilerden ton başına 0.90
Amerikan Doları servis ücreti
alınırken, kanalın ücreti ton başına
5 Amerikan Doları olarak
tanımlanıyor. Daha ucuzu varken
gemiler neden daha pahalı ve daha
yavaş bir sistemi tercih etsin?
Kanal, Rusya'nın, bu
maliyetlerden ötürü faaliyetlerini
Karadeniz’den Baltık Denizi’ne
kaydırmasına neden olacaktır.
Bütün bu durumlardan sonra
Kanal İstanbul’un neden
yapılması gerektiğini ben
bulamadım."

neden oluyor. Olan halka olacak…
Üçüncü köprünün yapılmasıyla
beraber çevre yapılaşmaya açıldı.
Gerçekleştirilecek projeler
betonlaşmaya olanak tanıyor. Bu
yüzden her kesim bilim insanı,
Kanal İstanbul'un neden
yapılmaması gerektiğini yetkililere
ve isteyenlere bilimsel verilerle
anlatmalı. Daha önce de
belirtmiştim; bu proje İstanbul'u
yok edecek bir projedir.’’

“TAVUK-YUMURTA İKİLEMİ
TAŞIYOR’’

“PROJE, İSTANBUL’U YOK
EDECEK’’
“Projeye 2011 yılından beri
karşıyım. Clint Eastwood'un
yönettiği 1965 yılı yapımı
Tarantula filminden örnek verirsek,
bu kanal girişimi İstanbul'u yer
bitirir. Konu mutlaka bilimsel
temada konuşulmalı. Tartışmaların
siyasileşmesini tehlikeli
buluyorum. Bu süreç inatlaşmalara
10 /
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Haluk EYİDOĞAN
Prof. Dr. İTÜ Jeofizik
Mühendisliği Emekli
Öğretim Üyesi

“ÖNCELİK; DEPREME
HAZIRLIK OLMALI”

Şevkiye Şence TÜRK
Prof. Dr. İTÜ Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

Ahmet Vefik ALP
Emeritus Prof. Dr. Mimar, Kent
Plancısı

BİLİMSEL BAKIŞLARDAN
UZAK OLARAK TARTIŞMAYA
AÇILAN KANAL İSTANBUL,
GERİ DÖNÜLMEZ
SORUNLARA YOL
AÇACAKTIR.

“Proje maalesef ‘Tavuk-Yumurta
İkilemi’ taşıyor. Kanalın
finansmanı için şehir kuruluyor,
şehir kurulması için de kanal yolu
açılıyor. Planın yüzde 60.63’ü
orman, göl ve tarım alanları
üzerinde kurulmuş. İstanbul suni
bir Rotherdam’a döndürülmek
isteniyor. Kanalın İstanbul’a göçü
teşvik edeceğini öngörüyoruz. Su
havza alanları yapılaşmaya açılacak.
17 Ağustos 1999’dan sonra 30 yıl
içerisinde deprem olasılığı yüzde
68 olarak görülüyor. Bu kadar
büyük yatırımların İstanbul’a
yapılması önemli bir stratejik hata
olacaktır.”

“ÇED raporunda, ‘Her biri 19.96
tonluk atımla patlatma
yapılacak. Bir atımda 57 bin ton
hafriyat çıkarılacak’ deniliyor.
Bu, 4 yıl sürecek. 4 yıl boyunca,
her gün 57 bin ton hafriyat
çıkarılacak. 10 bin tona yakın
dinamit patlatılacak bir atımda.
Bu büyüklükte bir dinamit atımı,
sismik enerji olarak 3,8
büyüklüğünde depreme eş değer
enerji çıkaracak. Öncelik
İstanbul’u depreme hazırlamak
olmalı, coğrafyamızı parçalayan
kanala değil.”

/GÜNCEL

Nusret SUNA
TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odası İstanbul Şube Başkanı

“YANITIMIZ NET, KANALA
İHTİYAÇ YOK’’
“Akla zarar projeyi konuşmak ve
neden yapılmaması gerektiğini
yetkili mercilere anlatabilmek çok
yorucu. Bunun için harcanan
enerjiye ve emeğe üzülüyorum.
Şehrimizde henüz depreme hazırlık
yapılmamışken bizler açısından
temel soru şudur: İstanbul’un
ihtiyacı olan nedir? Kanal İstanbul
kentin ihtiyaçlarını karşılayacak bir
proje midir? Yanıtımız net:
İstanbul’un böyle bir projeye
ihtiyacı yok. İstanbul’un mevcut
sorunları çözüm beklerken, nüfus
yoğunluğunu iki katına çıkaracak
Kanal İstanbul gibi projelere
yönelmek, kente taşıyamayacağı bir
yük bindirmektir.
Derin ORHON
Prof. Dr. Bilim Akademisi Üyesi

“SU KAYNAKLARI
YOK OLUR’’
“Bütün bilim insanları toplandık,
‘Niye kanal yapılmasın?' diye
düşünüyoruz. ‘Niye yapılsın?'
sorusuna ise cevap veren yok. ÇED
raporu var. Karadeniz'in kiri,
Kanal ile Marmara'ya gelecek. Bu

kanal yapılırsa İSKİ'nin arıtma
falan yapmasına gerek yok. Zaten
yapamaz. Karadeniz'e de bir dolgu
düşünülüyor. Hafriyat ile dolgu
yapmak yasa ile yasaklanmıştır.
Yine bu dolgu gevşek toprak
olduğu için çökecektir de. Kanal ile
birlikte Trakya'nın göbeğinde
kalıcı bir tuzlu su alanı
oluşturulmuş olacak. Bu da yer
altı, yer üstü tüm ekolojiyi büyük
oranda etkileyecek. Yine kanal ile
birlikte İstanbul'un nüfusu en az 2
milyon artacak. Ayrıca su
kaynaklarımız da yok oluyor.
Sazlıdere Barajı tamamen gidiyor,
Terkos'un büyük kısmı
etkileniyor.’’

Pelin GİRİTLİOĞLU
Doç. Dr. İÜ SBF Kamu Yönetimi
ve Siyaset Bölümü Öğretim Üyesi

“ASRIN EKOKIRIM PROJESİ’’
“Kanal İstanbul asrın ekokırım
projesidir. Bir kentin doğal yaşam
kaynaklarını, orman alanlarını, su
havzalarını, meralarını bitiren bir
projedir. Tamamen buraların
vasfını bitirip yapılaşmaya yol
açan bir emlak projesi. Hâlbuki
projenin ortaya çıkış amacı Boğaz
trafiği ve güvenliği ile ilgiliydi.
Çok büyük bir inşaat rantı
olduğunu görüyoruz. Ancak bunu
da fal bakarak görüyoruz. Çünkü
rapor bunları söylemiyor. Maliyeti
75 milyar lira deniliyor. Sadece 8
tane Boğaz Köprüsü’nden daha
büyük köprü yapılacak. 3. köprü
maliyeti 2,5 milyar dolardı.
Kanalın maliyeti en az yaklaşık
130 milyar TL olacak. Söylenen
rakamın neredeyse iki katıdır.
Hâlâ beş sınıf bir arada okuyan
okullar varken bu kaynağı neden
buraya harcıyoruz?”

ÖNCELİĞİ İSTANBUL’U
DEPREME HAZIRLIĞA
VERMELİ, COĞRAFYASINI
PARÇALAYAN
BİR KANALA DEĞİL.
www.ibb.istanbul
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/YAŞAM

YERİN ALTINDAKİ YAŞAM:

METRO ÇALIŞANLARI
İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN YURT DIŞI TEMASLARININ ARDINDAN SAĞLANAN
KREDILERLE, İSTANBUL’DA TAMAMLANMAYAN METRO PROJELERI ÇALIŞMALARI
YENIDEN BAŞLATILDI. RAYLI SISTEM DAIRE BAŞKANLIĞI VE YÜKLENICI FIRMALAR,
IŞÇISINDEN MÜHENDISINE TÜM ÇALIŞANLARIYLA, BU PROJELERIN TAMAMLANMASI IÇIN
YERIN ONLARCA METRE ALTINDA YOĞUN MESAI HARCIYOR. İSTANBUL BÜLTENI OLARAK
‘YERIN ALTINDAKI YAŞAMI’ SIZLER IÇIN INCELEDIK.
ALI FARUK İMRE

H

er gün iki milyondan
fazla İstanbullu, metro
hatlarını kullanıyor.
Metro, konforlu ve
güvenli bir ulaşım imkânı
sunuyor; ancak bu yatırımlar
uzun ve meşakkatli çalışmaların
neticesinde ortaya çıkıyor.
Metro işçileri, İş Kanunu
hükümleri gereği 7 buçuk saat
çalışıyorlar. Üç vardiya halinde
24 saatlik tempoda işlerine
devam eden emekçiler, yeni
metroları en kısa zamanda
vatandaş ile buluşturmanın
azim ve gayreti içindeler. Gün
ışığını ise sadece öğlen arasında
görebiliyorlar.
Tünel içindeki oksijen miktarını
gereken düzeyde tutabilmek
için, havalandırma kanalları ve
fanlarla derinlere temiz hava
sirkülasyonu sağlanıyor. Çünkü
tünellerdeki toz miktarı
çalışanlar için en önemli sağlık
tehditlerinin başında geliyor.
İstanbul metrolarında tünel
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RIDVAN ARDA
derinliği ortalama 30 ila 70 metre
civarında. Tünellere erişim ise
dikey şaftlardan sağlanıyor. Yani,
bir işçi yaklaşık 11 katlı bir bina
yüksekliğindeki bu yapıdan
günde en az 4 defa inip çıkmak
zorunda.
Zeminin yumuşaklığından dolayı,
zaman zaman çökme hadiseleri
yaşanabiliyor. Bu riski en aza
indirebilmek için, mühendis ve
tekniker ekibi, çalışmaları büyük
bir titizlikle yürütüyor.
İstanbul Bülteni ekibi olarak,
Avrupa Yakası Raylı Sistem
Müdürlüğü ve yüklenici firmanın
birlikte yürüttüğü, Fulya’daki
Kabataş-Mecidiyeköy arasındaki
metro şantiyesini ziyaret ettik.
Bu yılın ilk yarısına yetiştirilmesi
planlanan projenin sorumlu
mühendisleri ve işçileri ile
onlarca metre derinlikte
buluştuk, yerin altında
çalışmanın zorluklarını onlardan
dinledik.

/YAŞAM

FAHRETTIN ÖNER / İBB
Anadolu Yakası Raylı Sistem
Müdürü
“Tünel ve derin yer altı istasyonu
inşaatlarında çalışmanın, yüzey
yapılarında çalışmaya kıyasla
oldukça zor tarafları var. Gün yüzü
görmeden çalışılıyor, gün ışığı
görmeden… Aldığınız nefes bile
havalandırma kanallarından tünele
taşınan havadan sağlanıyor. İş
makinalarının egzoz dumanı,
yüzey yapılarında çalışan işçiler
için sorun teşkil etmezken, tünel
işçileri için zaman zaman konfor
düşürücü bir etken olabiliyor.
Karınca yuvası misali; hareketin
son bulmadığı, zorluğun hiç
bitmediği hummalı bir çalışma
ortamıdır, tünel. Aynı zamanda;
farklı noktalardaki tünel
aynalarında çalışan ekipler
arasında tatlı bir rekabetin
yaşandığı, hem teknik elemanlar
hem de işçiler için ‘asker
arkadaşlığı’ benzeri dostlukların
oluştuğu bir çalışma ortamıdır,
tünel inşaatları.”

ERSIN BAYKAL / İBB Avrupa
Yakası Raylı Sistem Müdürü
“Şartlar çok zor. Beklemediğiniz
bir anda tünel içerisindeki bir
boşluk, su yolunu bulduğu anda
göçükler yaşanabilmektedir.
Jeolojik, sondaj ve jeoteknik
verileri çok iyi okumaktayız.
İşçilerimiz için aldığımız önlemler,
uluslararası iş güvenliği
standartlarına uygun şekildedir.
İşçilerimizin sosyal yaşamları için,
tünellerin koşulları uygun değil;
ama merkez şantiyelerimizde
kurduğumuz kamplarda lokaller ve
spor sahalarımız mevcuttur.
Hijyen ve konfor seviyesini en
yüksekte tutuyoruz.”
ALI HAZAR / Proje mühendisi
“İstanbul’un 30 ile 70 metre arası
derinliklerinde 7/24 çalışmaktayız.
Güvenlik tedbirlerimizi en yüksek
seviyede tutuyor, vatandaşımızın
çalışmalardan en az seviyede
etkilenmesine özen gösteriyoruz.
Yerin altında çalışmak, yerin
üstünde çalışmaktan çok farklı.
Burada havalandırma konusunda
çok dikkatli olunmalı. İstanbul’un
topografyasına ayak uydurmak
zorundayız. Yerin altında
çalışmak, fedakarlık gerektiren bir
iş. Genç mühendislerimiz çok
tercih etmiyor; ama alışan çabucak
alışıyor.”

Yüklenici firma işçisi
“16 senedir metro şantiyelerinde
çalışıyorum. İstanbul’da yapılan
5 metroda projesinde de çalıştım.
En çok tozlardan rahatsızlık
duyuyoruz. Mesleğe başladığım
günden bugüne baktığımda,
bütün zorluklara alıştık. Onlarca
senedir bu işi yapmamın
nedenini, iş güvenliği açısından
alınan yüksek tedbirler olarak
gösterebilirim. Ama bana soracak
olursanız, çocuğum okusun, bu
işi yapmasın.

Yüklenici firma işçisi
“Metro projelerinde 11 senedir
çalışıyorum; çalışmak
zorundayız… Vatandaş için ‘riskli’
gelen şeyler bizim için artık
sıradan hale geldi.
Seneler geçtikçe bu işin
zorluklarına alışıyoruz; ama
ailemize ve çocuklarımıza
duyduğumuz hasretin üstesinden
gelmekte hâlâ zorlanıyoruz”

704.479.482
2019 YILI METRO
TOPLAM YOLCU SAYISI
Kaynak: Metro İstanbul

www.ibb.istanbul
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/İNSAN HİKAYESİ

BUZ ÜSTÜNDE
YAŞAYAN BİR AİLE
KUŞKUSUZ ANNELER IÇIN ÇOCUKLARINA HARCADIKLARI MESAILERI, YAŞAMLARININ EN
KEYIFLI ANLARIDIR. BÖYLE BAKINCA, BIR ÇOCUĞA HEM ANNELIK HEM DE HOCALIK
YAPMAK AYRI BIR MUTLULUĞA DÖNÜŞÜYOR. TABII KI BUNUN ZORLU YANLARI DA VAR.
BUZ PATENI HOCASI NELLYA AKBULUT, KIZI SELIN VE OĞLU ATA TIMUR IÇIN BU
KEYFI VE ZORLUĞU BIRLIKTE YAŞIYOR.
İSMAIL HAKKI ŞIMŞEK

RIDVAN ARDA

M

illi Takım'a en çok
sporcu kazandırma
üstünlüğünü hiç
kaptırmayan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Spor
Kulübü (İstanbul BBSK),
Türkiye’nin şampiyonlarını
yetiştirmeye devam ediyor.
İstanbul BBSK’nın gelecek
vadeden sporcularından biri de
buz pateni kategorisinde önemli
başarılara imza atan Selin
Akbulut. Genç patenci, katıldığı
son üç turnuvadan şampiyonlukla
döndü.
HEM ANNE HEM ANTRENÖR
Her yetenekli sporcunun
arkasında kuşkusuz başarılı bir
çalıştırıcı var. Selin’i başarıdan
başarıya ‘kaydıran’ ise hem annesi
hem de antrenörü olan Nellya
Akbulut. 13 yaşındaki Selin’e ve 8
yaşındaki oğlu Ata Timur’a hem
annelik hem de hocalık yapan
Nellya Akbulut, İstanbul
BBSK’nın sevilen başarılı buz
pateni antrenörlerinden biri.
Spor İstanbul Silivrikapı Buz
Pisti’nde 2009’dan beri
antrenörlük yapan Nellya
Akbulut, Özbekistan Milli
Takımı’na 6 yaşında girmiş.
Ülkesinde spor akademisini de
bitiren Akbulut, 15 yıl kaydıktan
sonra, 2001’de Türkiye’den aldığı
antrenörlük teklifiyle hayatına
yeni bir yön verdi.
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EŞİ DE ANTRENÖR
Nellya Akbulut, bu kararının
ardından Özbekistan’dan
Türkiye’ye geldi. İki yıl sonra,
kendi gibi buz pateni hocası olan
Amil Akbulut ile tanışıp, 2003’te
dünya evine girdi. Patenci çift,
2009’da İBB Silivrikapı Buz
Pisti’nde antrenörlük yapmaya
başlayana kadar, değişik pistlerde
birlikte çalıştı. Patenci çift, Spor
İstanbul buz pistinde kayan
gençleri, İstanbul BBSK’nın çatısı
altında toplayarak başarılı bir
projeye imza attı.

AİLE BOYU PATEN SEVDASI
Akbulut çiftinin kendileri gibi buz
pateni yapan iki çocuğu var. Selin
13 yaşında ve şimdiden önemli
başarılarla anılan bir sporcu.
İstanbul BBSK’nın Milli Takım’a
kazandırdığı sporculardan biri
olan Selin, 2019’da yapılan
Artistik Buz Pateni Cumhuriyet
Kupası ve Artistik Buz Pateni
Marmara Bölge Yarışması'nda
Türkiye birinciliğine ulaştı.
Selin’in son başarısı ise Ocak
ayında Samsun'da düzenlenen
Artistik Buz Pateni Büyükler

/İNSAN HİKAYESİ

Türkiye Şampiyonası'nda ‘basic
novice’ kategorisinde yeniden
birincilik kürsüsüne çıkmasıydı.
Çiftin diğer çocuğu Ata Timur da
ablası gibi gelecek vadeden bir
sporcu. Henüz 8 yaşında olan
kardeş Ata Timur, buza ayağını ilk
kez 3 yaşındayken bastı. Altı
yaşından itibaren de anne ve
babasından aldığı eğitimlerle
turnuvalara hazırlanmaya başladı.
ANNE AKBULUT:
İÇİM CIZ ETSE DE…
Anne Nellya Akbulut işini severek
yaptığını belirterek şunları söyledi:
“Selin, 2 buçuk yaşından beri buz
üstünde. Paten giyebilmesi için
ayak numarasının büyümesini
bekledik. Buz üstündeyken,
çocuklarımı diğerlerinden
ayırmıyorum. Piste çıktığımız anda
anne duygularımı bir kenara
bırakıyorum. Yere düştüğünde içim
cız etse de neden düştü diye
düşünüp, onun üzerine
çalıştırıyorum.”

Anne Nellya Akbulut ile Baba Amil Akbulut, çocukları Selin ve Ata Timur’la
günün önemli bir kısmını buz üstüne geçiriyor.

BABA AKBULUT: BUZ PATENİNE
YOĞUN İLGİ VAR
İstanbul’da buz patenine yoğun ilgi
olduğunu söyleyen baba Akbulut ise
şöyle konuştu:
“Buraya gelenler bazen sıra
bekliyor. Buz pistleri sayısının
arttırılması, gençlerimizin bu spora
yönelmesinde önemli bir faktör
olacaktır. Gelen çocukların,
yoğunluktan dolayı geri çevrilmesi,
zamanla bu ilgiyi azaltabilir. Oysa
çocukların özgüvenlerini arttıran,
orta kulak dengelerini yükselten en
iyi yerler buz pistleridir. Bu tür
yerlerin sayısını arttırmak;
çocuklarımızın bu spora
yönlenmelerinde etkili olacaktır.”

www.ibb.istanbul
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İSMEK, YENİ
VİZYONUYLA YOLA
DEVAM EDİYOR

TÜRKIYE'NIN EN BÜYÜK MESLEK EDINDIRME KURSU İSMEK, YENILENEN ANLAYIŞIYLA KENTLIYE
ISTIHDAM OLANAKLARI YARATMAYA DEVAM EDIYOR. KAPANACAĞI YÖNÜNDE TARTIŞMA
KONUSU YAPILAN İSMEK, IDDIALARIN AKSINE GÜÇLENEREK BÜYÜYOR.
ZEYNEP MAVNACIOĞLU

İ

BB Genel Sekreter
Yardımcısı Yeşim Meltem
Şişli, İSMEK’in istihdama
katkısından, yeni projelere
kadar birçok konu hakkında
İstanbul Bülteni’ne bilgi verdi.
Sorularımızı, Davutpaşa
Fırıncılık ve Pastacılık
16 /
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Okulu'nda yanıtlayan Şişli,
önce, önlüğünü giyerek
eğitmenlerle birlikte mutfağa
girdi. Birkaç saatliğine
kursiyerliği deneyimleyen
Şişli, çalışma arkadaşlarına
ekip olmanın öneminden
bahsetti.

İSMEK KADINLARA GÜÇ
VERİYOR
İSMEK kursiyerlerinin beşte
dördünün kadın olduğunu
anımsatan Şişli, ülkemizin, ayakları
üzerinde durabilen güçlü kadınlara
ihtiyacı olduğunun altını çizerek
şunları dedi:

/EĞİTİM

"İSMEK’LER SAYILARIN DA
GÖSTERDİĞİ ÜZERE KESİN
BİR BÜYÜME EĞİLİMİNDE.
ÜSTELİK BU, EĞİTİMİN
NİTELİĞİ ARTTIRILARAK
SAĞLANIYOR”

"İSMEK’lerin kadın istihdamını
artırıcı, onların sosyal yaşamdaki
rolünü güçlendirici etkisi bizim için
büyük önem taşıyor. Kadınlarımız,
elbette ki sadece istihdam olanakları
için değil, sosyalleşme amacıyla da
İSMEK’lere geliyor. Nitelikli meslek
sertifikaları hedefleyenler kadar,
hobi amaçlı gelenleri de
önemsiyoruz.
Fırıncılık ve Pastacılık
Okulumuzdan, geçtiğimiz yıl mezun
olan 96 kursiyerin dörtte üçü kadın.
Buradaki başarı hikayeleri bize öyle
büyük bir gurur veriyor ki,
emeğimizin karşılığını fazlasıyla
alıyoruz. Biliyoruz ki kadınlarımız,
İSMEK'ler sayesinde daha da
güçleniyor."
İSTİHDAM OFİSLERİNDEN
DESTEK
İBB, İSMEK kursları ile kaliteli
eğitimin önünü açarak,
kursiyerlerine iş imkânı sağlamayı

amaçlıyor. Bu doğrultuda, mezun
olan kursiyerler İBB'nin
Küçükçekmece'de açılan istihdam
ofisinden de destek görüyor.
Mezunlar, burada istihdama yönelik
rehberlik alabiliyor, özgeçmiş
bırakabiliyor, işverenlerle
buluşabiliyor. Ocak ve şubat ayları
sonunda, Şişli ile Kartal’da açılacak
yeni istihdam ofisleriyle birlikte,
İSMEK mezunlarının istihdam
olanakları artacak.
BİLİŞİM UZMANLARI
YETİŞTİRİLECEK
İSMEK'lerde önümüzdeki
dönemde, bilişim alanında
uzmanlar yetiştirmeyi
hedefleyen 'ileri
eğitimler' de
planlıyor. Bir yandan
çok uluslu şirketler ile
işbirliği yapılacak,
diğer yandan mevcuttaki
bilgi teknolojileri eğitimleri

geliştirilecek. Böylece İSMEK’ler,
birer bilişim merkezine
dönüştürülerek, kente yeni katkı ve
fırsatlar sunacak. Bu doğrultuda,
2020 yılı içerisinde başlayacak
eğitimlerle, 20 bin bilişim uzmanı
yetiştirilmesi amaçlanıyor.
İSMEK’in bir diğer yeni projesi de
tüm İstanbulluyu kapsayacak
Uzaktan Eğitim Sistemi'ni devreye
almak. Bu sistem İSMEK’i, şehrin
tamamının hizmet alabileceği bir
merkeze dönüştürecek. Çeşitli
nedenlerden dolayı İSMEK
kurslarına katılamayan
İstanbullular, online kurslar
sayesinde eğitim alabilecekler.
Haziran 2020 itibarıyla hizmete
girmesi planlanan Uzaktan Eğitim
programıyla, ilk etapta 200 bin
İstanbulluya ulaşılması
hedefleniyor.

/EĞİTİM

İSMEK VE BM İŞBİRLİĞİ
Eğitimlerinde sürdürülebilirliği
benimseyen İSMEK, yeni iş
birlikleri de geliştiriyor. Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği (UNHCR) ile
gerçekleştirilen iş birliği ile tekstil,
gastronomi, pastacılık alanlarında
üretim atölyeleri kurulacak.
Konuyla ilgili bilgi aktaran Genel

ÖĞRENCİ SAYILARI
2018–2019 EĞİTİM YILI
KURSİYER SAYISI
339 BİN KİŞİ
2019–2020 EĞİTİM YILI
İLK DÖNEMDE
103.485 KİŞİYE EĞİTİM
VERDİK
SENE SONUNDA
450 BİN KURSİYERE EĞİTİM
VERİLMİŞ OLACAK
BRANŞ SAYISI
47’Sİ YENİ OLMAK ÜZERE
TOPLAM 384 BRANŞTA
EĞİTİM VERİYORUZ

18 /

www.ibb.istanbul

Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem
Şişli, yaklaşık 750 bin ABD Doları
tutarındaki makine ve teçhizatın
UNHCR tarafından İBB’ye hibe
edileceğini belirtti. Şişli, öğretmen
ücretleri ve sarf malzemelerinin bir
yıl boyunca UNHRC tarafından
karşılanacağını ifade ederek
sözlerini şöyle sürdürdü:
"İSMEK, çağın eğitimlerini çok
büyük ölçekli bir uluslararası
kuruluşla işbirliği içinde
gerçekleştiriyor. Üstelik bu, kamu
kaynaklarında tasarrufun her
birimiz için çok önemli olduğu bir
dönemde başarılıyor."
TALEPLER DOĞRULTUSUNDA
YENİ BRANŞLAR
İSMEK’lerin müfredatı, kapsamlı bir
ihtiyaç analizi ve gelen taleplerin
sonucunda oluşturuluyor. Bu
kapsamda, 2019-2020 eğitim yılının
ikinci yarısında Kürtçe, Farsça,
e-Fatura, Matematik, Duygusal
Gelişim Sorunları, Eğitimde Oyun
Etkinlikleri, e-Arşiv, İOS
Programlama Uzmanlığı ve Görsel
Tasarım Uzmanlığı eğitimleri açıldı.

Şu anda ülkemizde üç farklı
üniversitede, Kürt dili bölümleri
bulunduğunu belirten Şişli,
"İSMEK’lerde açtığımız kurslarda,
İstanbul'daki Kürtçe öğrenmek
isteyen hemşerilerimiz de bu hakkı
yakalayacak." dedi.
SUNİ BÜYÜKLÜKTEKİ EĞİTİM
SAYISINI SADELEŞTİRDİK
Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim
Meltem Şişli, kendini tekrar eden ve
talep görmeyen kurslarla ilgili de
düzenleme yaptıklarını belirtirken
de şu bilgileri aktardı:
"Göreve ilk geldiğimizde daha
işlevsel ve günümüz ihtiyaçlarına
yanıt veren bir müfredat
oluşturmamız gerektiğini tespit
ettik. Eğitim başlıklarımızı bu
bilinçle yeniden düzenledik. Talep
görmeyen branşları kapatırken,
kendini tekrar eden masal, hikâye
anlatıcılığı gibi branşları
birleştirdik. Suni büyüklükteki
eğitim sayısı yerine, çok daha derli
toplu, şimdiye kadar ihmal edilmiş
taleplere yanıt veren yeni bir
program oluşturduk."
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İBB Genel Sekreter Yardımıcısı Yeşim Meltem Şişli

BİNALARIN GÜVENLİĞİ
TARTIŞILAMAZ
İSMEK kurslarıyla ilgili bir diğer
tartışma konusu da kapatılan kurs
binaları. İBB yönetimi, deprem ve
yangın yönetmeliklerine uyum
sağlamayan binalardaki kursları
sonlandırmıştı. Kapatılan kurslar,
yeni ve güvenli binalarında
açılmaya başlıyor.
Bu konuya ilişkin
değerlendirmede bulunan Şişli,
şunları kaydetti:
"Her şeyden önce, bize emanet
edilmiş hayatların güvenliğini
sağlamakla yükümlüyüz. Bu
nedenle, deprem, itfaiye ve
elektrik yönetmeliklerine
uymayan binalarda eğitim
yapmama kararını aldık. Kapanan
merkezlerimizi, İSMEK’leri
gözden çıkarma değil, tam tersine
güçlendirme girişimi olarak
görmek gerekir."
YARI ZAMANLILIK, EĞİTİMİN
RUHUNA AYKIRI
İBB’nin Hayat Boyu Öğrenme
Müdürlüğü bünyesinde faaliyet

gösteren İSMEK'lerde hala bin yedi
tam zamanlı öğretmen çalışıyor.
Şişli, "Eğitimin ve bilimin ruhuna
aykırı olan 'yarı zamanlılık'
olgusunu tercih etmedik. Çünkü
mevcut imkanlarımızın, bize
nitelikli bir eğitimi sunmak için
yeterli geldiğini gördük. Bu
çerçevede İSMEK’lerde birlikte
çalıştığımız eğitimcilerimize çok
güveniyoruz. O nedenle, kadro
değişikliği yapmak bir yana,
öğretmenlerimizin birikimlerine
dayanarak eğitimlerimizi
kurguluyoruz."
İSMEK'TEN ÇOCUKLARA YAZ
EĞİTİMLERİ
Yetişkinlere yönelik eğitimlerin
dışında İSMEK, bu yıl yeni bir
uygulamayı daha hayata geçirecek.
Yaz dönemi boyunca 29 ilçede, 12
branşta, toplam 51 bin çocuğa, yaz
eğitimleri verilmesi planlanıyor.
Yine yaz boyunca, 30 eğitmenle
birlikte, düzenlenecek kültür sanat
gezileri ile çocuklar, hem gezip
görme hem de eğlenme imkânı
bulacak.

YENI İSMEK VIZYONU
Eğitimde kalite artacak
Talep olan kurslar açılacak
Uluslararası işbirlikleri yapılacak
Uzaktan Eğitim Sistemi uygulanacak
Çocuklar için yaz eğitim okulları
açılacak
Yıl sonunda 450 bin kursiyere
ulaşılacak

KÜÇÜLME DEĞİL GÜÇLENME
Önceki yıllardan farklı olarak, 3
dönem şeklinde, 12 ay boyunca
eğitimlerin verildiği İSMEK'lerde
kararlar, oluşturulan akademik
danışma kurulunun görüşleri
doğrultusunda, bilimsel veriler
ışığında alınıyor.
İSMEK’ler küçülmeye değil
aksine güçlenmeye devam
edecek. Öğretmen, kurs, kursiyer
ve bina sayıları artacak. Üstelik
nitelik de kuvvetlenecek. Daha
güçlü binalarda, daha fazla
kursiyere; beceri geliştirici,
istihdamı artırıcı eğitimler
sunulacak.
www.ibb.istanbul
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METROBÜSLER
HER GÜN IKI KITA ARASINDA 1 MILYONA YAKIN YOLCU TAŞIYAN METROBÜS HATTINDA,
ARAÇLAR YÜKSEK KAPASITELI, KONFORLU OTOBÜSLERLE YENILENECEK. İSTASYON
GENIŞLETME ÇALIŞMALARININ HIZ KAZANDIĞI HATTIN YOĞUNLUĞUNU ALMAK IÇIN
MARMARAY DAHA AKTIF KULLANILACAK. GÜZERGÂHA METRO YAPILMASI VE BAŞKAN
İMAMOĞLU’NUN VAADI OLAN TEM’E YENI METROBÜS PROJELERI DE GÜNDEMDE.
OSMAN KARABACAK

İ

NİLAY SOYSALDI

stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), İstanbulluların hayatının
vazgeçilmezi haline gelen,
hattın uzunluğu ve yoğunluğu
nedeniyle fıkralara, parodilere konu
olan metrobüse neşter vuruyor.
Yoğunluğun yaşandığı
istasyonların yenilenmesi projesine
hız veren İBB, Başkan Ekrem
İmamoğlu’nun “Geç kalınmış bir
yatarım” olarak nitelendirdiği,
eskiyen araçların yüksek kapasiteli
ve çevreci otobüslerle yenilenmesi
çalışmasında da sona yaklaşıyor.
İki yeni aracın test sürüşüne
katılan İmamoğlu, “Hızlı
davranmak istiyoruz. En doğru
kararı vererek, metrobüsün daha
güvenli, daha konforlu, daha hızlı
bir ulaşım aracına dönüşmesini
sağlayacağız.” demişti.
Metrobüs hattının İstanbul
ulaşımındaki yeri ve geleceği
hakkında bilgiler veren İBB
Ulaşımdan Sorumlu Genel
Sekreter Yardımcısı
İbrahim Orhan
Demir, şehrin en
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yoğun nüfusunun ve iş merkezlerinin bulunduğu E-5 Karayolu’nda
kurulan ulaşım sisteminin, vatandaşlardan çok fazla talep
gördüğünü söyledi. Metrobüste günlük ortalama yolculuk sayısının
1 milyona yaklaştığını, bazen aştığını belirten Demir, “Metro gibi
iyi bir sistemle yönettiğimiz hatta yoğunluk, arıza ve kazalar
nedeniyle zaman zaman sıkışıklıklar ve aksaklıklar
yaşanabiliyor.” diye konuştu.
Yolcuların istasyondaki bekleme süresini ve
yoğunluğu azaltmak amacıyla, otobüsleri üçlü
katar şeklinde çalıştırdıklarını, bazı
duraklarda indirmelerin istasyonun biraz
daha gerisinde yapıldığını,
İstanbulkart’ın metrolar gibi
gişelerde basıldığını aktaran
Demir, hattın iyileştirme
çalışmaları hakkında
ise şu bilgileri
verdi:

/KAPAK

YENILENIYOR!
kullanılmayan alanı azaltıp
kapasiteyi arttırmak.”
Yakın zaman önce iki ayrı marka
otobüsü hatta test ettiklerini
hatırlatan Orhan Demir, yeni
araçların yüksek kapasiteli,
konforlu ve engelli kullanımına
uygun bir dizayna sahip olacağını
belirtti. Demir, "Bu araçlar,
maalesef otomobiller gibi önceden
üretilip satışa sunulmuyor. Siz
karar veriyorsunuz, hatta iç
dizaynını seçiyorsunuz ondan
sonra üretilmeye başlıyor. Bu
nedenle yeni araçların İstanbul’da
hizmete girmeleri 6 ayı bulur.”
dedi.

ZEYNEL UĞURLU

300 YENİ ARAÇLA KAPASİTE YÜZDE 25
ARTACAK
“Günde 1 milyon yolcu, metrobüsün
kapasitesinin üzerinde. Kapasiteyi daha fazla
arttırabilmek için yapılabilecek şeylerden
biri, araçların boyutunu büyütmek.
Uzunluğu 21- 24 metre arasında olan ve
200-230 yolcu taşıyabilen 300 yeni araç
almayı planlıyoruz. Yeni otobüslerle,
hattın yolcu taşıma kapasitesini yaklaşık
yüzde 25 arttıracağız. Ancak hatta
erişmek için kullanılan üstgeçit ve
merdivenlerin de kapasitesini arttırmak
lazım. Bu yönde de çalışmamız var. Bir
başka yöntem ise araçların birbirine
daha yakın gittiği otonom bir sürüş
tekniği geliştirerek, yoldaki

www.ibb.istanbul
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YOLCULAR MARMARAY’DAN
KAÇIYOR
Metrobüs yolcusunu başka
ulaşım sistemlerine dağıtacak
projeler üzerinde de durduklarını
belirten Orhan Demir, Marmaray
ve metrobüsü birbirine entegre
edeceklerini söyledi.
Marmaray’ın paralel hat olmasına
rağmen metrobüsün
yoğunluğunu azaltmada çok etkili
olamadığını aktaran Demir,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Boğaz’ı geçen bir yolcu metrobüs
ya da Marmaray’dan birini tercih
edecek. Metrobüse göre bir yanının
deniz olmasının ve sahilde
kalmasının Marmaray’ın kapasite
düşüklüğüne biraz etkisi var. Ama
asıl etken bizim insanımızın gelir
düzeyinin düşük olması nedeniyle
yolculuk ücretine hassas

ORHAN DEMİR:
“300 YENİ ARAÇ ALARAK
METROBÜS HATTININ
YOLCU TAŞIMA
KAPASİTESİNİ YÜZDE 25
ARTIRACAĞIZ.”

olmalarıdır. İstanbul’da ücretler
yolculuk tercihlerini belirliyor.
Marmaray’ın fiyatı İBB’nin
metrobüs, metro ve otobüslerinden
daha pahalı olduğu için daha az
tercih ediliyor. Bir de metro veya
otobüsten Marmaray’a geçen
yolcular aktarma indiriminden
yararlanamıyor. Vatandaşlarımız bu
sebeplerden dolayı Marmaray’dan
kaçıyor. Oysa Marmaray’ın yolcu
kapasitesi çok yüksek. Bu nedenle
UKOME kararıyla Marmaray’ı bilet
entegrasyonuna dâhil etme
çalışmamız var. ‘Biz yaptık oldu’
tarafında değiliz. Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı ile de konuşacağız.
Daha iyi bir entegrasyon için metro
ve metrobüs hatlarından
Marmaray’a ücretsiz otobüs
seferleri de planlıyoruz. Bu ikisini
birlikte yaptığınızda metrobüs hattı
bir miktar rahatlayabilir.”
ÜSTGEÇİTLER DE YENİLENİYOR
İBB, metrobüste yoğunluğun
yaşandığı Beylikdüzü, Şirinevler,
Bahçelievler, Merter
İstasyonlarını yenileyerek yaya
sirkülasyonunu biraz rahatlattı.
Yakın zamanda Üsküdar-

Çekmeköy Metrosu’nun hizmete
girmesi nedeniyle, yoğunluğu iki
kat artan Altunizade
İstasyonu’nun merdivenleri
genişletildi. Edirnekapı
İstasyonu’nun yenilenmesi için
çalışmalar başladı. Kısa zamanda
başlayacak bir diğer çalışmayla
sıkışıklığın yaşandığı Florya ve
Beşyol İstasyonları birleştirilerek
yeni ve kapasitesi daha geniş bir
istasyon yaratılacak. Öte yandan,
Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Boğaz
Köprüsü İstasyonları engellilere
uygun hale getirildi. Asansörü
olmayan istasyonlara asansör
eklendi, bozuk olan asansörler
tamir edilerek bakımlar
sıklaştırıldı. Çağlayan ve
Acıbadem İstasyonlarının
engellilere uygun hale getirilmesi
için de ihale yapıldı. Bu iki
durakta çalışmalar Haziran ayında
tamamlanacak.
BİR SONRAKİ HEDEF;
ELEKTRİKLİ, ÇEVRECİ
OTOBÜSLER
Almayı planladıkları araçların
bir yandan yolcu hacmini
arttırırken diğer yandan iklim

İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter
Yardımcısı İbrahim Orhan Demir
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değişikliğine sebep olan çevre
kirliliğini azaltacağına da dikkat
çeken Orhan Demir, bir sonraki
hedeflerinin elektrikli veya
hibrit otobüs alarak çevreci bir
yatırım yapmak olduğuna dikkat
çekti. Pil kullanılan tam
elektrikli araçların metrobüs
güzergâhının uzunluğu ve şarj
süresi nedeniyle sorun
oluşturabileceğini dile getiren
Demir, “Bu pilleri şarj
edebilmeniz için şehrin elektrik
altyapısının da çok kuvvetli
olması lazım. Almanya, elektrikli
araçları şarj edebilmek için 20
milyar avro yatırım yaptı.
Metrobüs sistemi, elektriğini
katanerden alan troleybüs
şeklinde olursa, elektrikli
sisteme çok daha uygun olur.
Böylece pil sorunu olmayacak,

aynı güzergâhta gidip gelecek. O
nedenle şu anda üzerinde
durduğumuz araçlar hibrit; ama
ileride troleybüs gibi elektrikliye
dönecek otobüsler” ifadelerini
kullandı.
VERİLEN EĞİTİMLER
KAZALARI DÜŞÜRDÜ
7 gün 24 saat hizmet veren
metrobüs hattını işleten İETT
KAZALAR YÜZDE 44 AZALDI
Metrobüs şoförlerine sorunsuz
bir sürüş için psikolojik
danışmanlık hizmeti sunuluyor.
Verilen eğitimler, psikolojik
destek çalışmaları ve alınan
teknolojik tedbirlerle, metrobüs
hattında 2018’de 404 olan kaza
sayısı 2019’da yüzde 44 azalarak
256’ya düştü.

Genel Müdürlüğü, kazaların en aza
indirilmesi için ciddi çalışmalar
yürütüyor. Tüm şoförlere yılda en
az bir kez acil durum, yangın,
araçların fiziki özellikleri, güvenli
sürüş gibi konularda eğitimler
veriliyor. Metrobüs şoförlerine
yoğun strese ve otonoma yakın bir
sürüşe dayanabilmeleri için
psikolojik destek veriliyor.
Şoförleri otobüs kullanırken
gözlemleyen ve dinlenme
aralarında sohbet eden uzman
psikologlar; etkili iletişim
becerileri, stres yönetimi, öfke
kontrolü, çatışma ve kriz
yönetimi, meslek hastalıkları gibi
eğitimlerle destek sağlıyorlar.
İETT İkitelli Garajı’ndaki Ruh
Sağlığı ve Psikoteknik
Değerlendirme Merkezi’nde ise
şoförlere yönelik psikoteknik
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çalışmalar yapılıyor. Psikologlar,
İETT şoförlerine ruh sağlığı
taramaları, drama eğitimleri ve
bireysel psikolojik danışmanlık
hizmeti sunuyor. Merkezde; seçici
dikkat, sürekli dikkat, tepki hızı,
muhakeme, görsel algı, görsel
algıda süreklilik, hız ve mesafe
algılama, el-göz koordinasyonu,
sürücülük için kişilik envanteri
gibi testler de uygulanıyor.
Öte yandan, hatta kazaların daha
da azaltılması için geçtiğimiz
aylarda araçlara erken uyarı
sistemi takıldı. Teknolojik
sistemle trafikteki nesneler, 80
metre mesafeden algılanarak şoför,
görsel ve sesli olarak uyarılıyor.
Verilen eğitimler, psikolojik
destek çalışmaları ve alınan
teknolojik tedbirlerle, 2018’de 404
olan kaza sayısı 2019’da yüzde 44
azalarak 256’ya düştü.
GÜZERGÂHTA RAYLI SİSTEM
DE YAPILACAK
İBB, uzun yıllardır gündemde
olmasına rağmen, bir türlü
hayata geçirilemeyen metrobüs
güzergâhında metro yapılması
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METROBÜS HER GÜN 5,5 KEZ
DÜNYAYI TURLUYOR
Beylikdüzü-Kadıköy arasında
uzanan 52 kilometrelik 44
istasyonlu Metrobüs hattı, 7/24
kesintisiz hizmet veriyor. Her gün
iki kıta arasında 535 araçla 1
milyona yaklaşan yolcu taşınan
hatta, 1.131 şoför çalışıyor. Günde
7 bin 168 sefer yapılan sistemle,
dünyanın etrafını 5,5 kez
dolaşmaya denk gelen 230 bin
kilometrenin üzerinde yol kat
ediliyor. Metrobüs, 2019 yılında
tam 297 milyon yolcu taşıdı.

çalışmasını da raftan indirdi.
Lastik tekerlekli taşımacılıkla
metrodaki gibi saatte tek yönde
70 bin yolcu taşımanın mümkün
olmadığına dikkat çeken İBB’nin
ulaşım uzmanları, bir türlü
hayata geçirilemeyen SefaköyBeylikdüzü Metrosu’nu 2020
yatırım programına aldı.
Metrobüse entegre olarak
Büyükçekmece ve
Beylikdüzü’nden binen
vatandaşları raylı sisteme
yönlendirecek hat, yapımı
tamamlanmak üzere olan

Mecidiyeköy-Mahmutbey
Metrosu’nun Beylikdüzü’ne
uzatılmasıyla diğer bütün raylı
sistem hatlarına da bağlanacak.
TEM’E METROBÜS İÇİN
BAKANLIKLA GÖRÜŞÜLECEK
İBB’nin ulaşım uzmanları, Başkan
Ekrem İmamoğlu’nun seçim
sürecindeki vaatlerinden olan
“TEM Otoyolu üzerinde
metrobüs sistemi kurulması”
projesiyle ilgili çalışmalar
yapıyor. Mevcut metrobüs
hattına paralel bir hat olan bu
sistemle, E-5 üzerindeki araç ve
insan hareketliliğinin önemli
ölçüde hafifletilmesi
hedefleniyor. TEM Otoyolu’nun
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün
yönetiminde olduğuna dikkat
çeken uzmanlar, Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı’ndan iş birliği
sinyali alınması durumunda
çalışmanın başlayabileceğini
belirtiyor. Yolun en sağ şeridinde
planlanan yatırımın, metrobüs
veya otobüsler için tercihli yol
şeklinde tasarlanabileceği de
kaydediliyor.
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OLAĞANÜSTÜ DURUMLARIN

GÜVENİLİR ADRESİ
AKOM
İSTANBUL’DA TRAFIK VE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARININ KOORDINASYONUNDA ÖNEMLI
HIZMETLER VEREN İBB AFET KOORDINASYON MERKEZI (AKOM), ÜLKEMIZIN VE DÜNYANIN
BIRÇOK COĞRAFYASINDA YAŞANAN AFETLERDE DE ARAMA, KURTARMA, LOJISTIK
HIZMETLERIYLE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARIN GÜVENILIR ADRESI OLDU.
OSMAN KARABACAK
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ürkiye, 17 Ağustos ve 12
Kasım 1999 depremleriyle
sarsılırken, yaşanan
sıkıntılar ve koordinasyon
eksikliği, acil durumlara bakış
açısını değiştirdi. Bu hazin günler,
ülkemizde afet ve kentsel
dönüşüm bilincinin
yaygınlaşmasında milat oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), İstanbul’u olası afet riskine
karşı hazırlamak, birimler
arasındaki koordinasyonu
sağlamak amacıyla, 2000 yılında
Afet Koordinasyon Merkezi’ni
(AKOM) kurdu.
SON TEKNOLOJİYLE
DONATILDI
Eyüpsultan’a bağlı Güzeltepe
semtinde inşa edilen AKOM
binası, çok sağlam bir teknolojik
altyapıyla donatıldı. Bilgi ve
görüntülerin yansıtıldığı dev
ekranların bulunduğu merkezde,
afet durumunda kesintisiz
iletişim ve bilgi akışı
sağlanabiliyor. Bunun için,
İBB’nin farklı lokasyonlardaki
binaları ile telefon, internet
servis sağlayıcı operatörleri ve
AKOM arasında yedeklenmiş bir
fiber altyapı bulunuyor. Ayrıca
güçlendirilmiş GSM ağı, telsiz,
uydu telefonu, uydu internet
altyapısı da mevcut.

İBB Destek Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı

MURAT YAZICI:
“İSTANBUL’DA MEYDANA
GELEBİLECEK HER TÜRLÜ AFET
DURUMUNDA, ÖNEMLİ
ORGANİZASYONLARDA, İBB’NİN
ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVLERİ EN
İYİ ŞEKİLDE YAPMAK İÇİN
ÇALIŞIYORUZ.”

Otomasyon sistemi ile 24 saat
hizmet veren binada, enerji
kesintilerine karşı birbirini
yedekleyen UPS ve jeneratör
sistemleri kurulu. Merkezde,
vatandaşların acil durumlarda
şehir hakkında bilgi alabilmesi,
hava ve trafik durumunu canlı
olarak öğrenebilmesi amacıyla
basın mensuplarına teknik
imkânlarla donatılmış özel bir
salon da ayrıldı.
Olağanüstü durumlarda
kullanılmak üzere, içerisi en son
sistem haberleşme cihazları ile
donatılmış (internet, telefon,
telsiz, uydu telefonu, gps, fax,
vb) mobil komuta kontrol aracı,
her daim göreve hazır
bekletiliyor. Öte yandan, İBB
birimleri tarafından kullanılan
telsiz sisteminin altyapısı
yenilenerek il sınırlarının yüzde
95’ini kapsar hale getirildi. Hava
ulaşımının afet durumlarında
etkin olarak kullanılabilmesi
amacıyla şehrin 72 noktasına
gece aydınlatmalı helikopter pisti
yapıldı.
www.ibb.istanbul
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İSTANBUL’U KOORDİNE
EDİYOR
İBB İtfaiye Daire Başkanlığı
bünyesinde faaliyetlerini sürdüren
AKOM; afet ve benzeri acil
durumlarda İBB’nin tüm birim, araç,
ekipman ve personeliyle
İstanbulluların hizmetinde olması
için koordinasyonu sağlıyor. Merkez,
hazırlanan afet planı doğrultusunda
İBB ile diğer kamu kuruluşları ve sivil
toplum kuruluşları (STK) arasında
iletişim kuruyor. AKOM’nun
çalışma sistemi hakkında bilgi veren
İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Murat Yazıcı, İstanbul’un, jeolojik
konumundan dolayı deprem, sel
başta olmak üzere, birçok afet
tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu
belirterek, günlük yaşamda da trafik
kazası, yangın, fırtına, şiddetli
yağışlar, önemli organizasyonlar gibi
acil durumlarla yüz yüze
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kalınabildiğini söyledi. Yazıcı,
“İstanbul’da meydana gelebilecek her
türlü afet durumunda, kentimizde
düzenlenen önemli
organizasyonlarda, İBB’nin üzerine
düşen görevleri en iyi şekilde ifa
edebilmesi için sorumluluk içinde
çalışıyoruz. İlgili birimler
görevlendiriliyor ve yapılan
çalışmalar takip ediliyor.” dedi.
CANLI TAKİP, ANINDA
MÜDAHALE
Murat Yazıcı, İstanbul genelindeki
kamera görüntülerinden, ölçüm
istasyonu verilerinden, 153 Beyaz
Masa'ya vatandaşlardan gelen
ihbarlardan ve sahada çalışan
personelden gelen bilgiler
doğrultusunda ekipleri
yönlendirilerek olaylara anında
müdahale ettiklerini belirtti.
Yazıcı, “Erken uyarı ve altyapı bilgi

sistemleri gibi çok çeşitli
platformlardan alınan veriler
doğrultusunda, ihtiyaçları verimli
ve etkin bir şekilde yöneterek hızlı
karar alabiliyoruz.” diye konuştu.
HAVA DURUMUNA
YAKIN TAKİP
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün
ve AKOM Meteoroloji biriminin
değerlendirmeleri sonucunda,
İstanbul’da beklenen olumsuz hava
koşulları öncesinde toplantılar
yaparak gerekli önlemleri
aldıklarını ifade eden Yazıcı, ilgili
kamu kurumları ve İstanbulluları
bu konuda bilgilendirdiklerini
kaydetti.
ACİL DURUM PLANI GÜNCEL
TUTULUYOR
İBB ekiplerinin müdahale
çalışmalarının AKOM tarafından
hazırlanan Afet ve Acil Durum
Müdahale Planı kapsamında
yürütüldüğünü dile getiren Murat
Yazıcı, planın İstanbul İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü tarafından
hazırlanan İstanbul Afet Müdahale
Planı (TAMP İstanbul) ile entegre
hazırlandığı bilgisini verdi.
İstanbul’u etkilemesi muhtemel
tehlikelerin riskine ve yönüne göre
operasyon planları hazırladıklarının
altını çizen Yazıcı şöyle devam etti:
“Olası bir afet anında ana arterlere,
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Boğaz köprülerine, sahil yollarına,
geçitlere, otoyollara, hava ve deniz
yolları ile raylı sisteme alternatif
ulaşım çalışmaları tamamlandı.”
TEKNOLOJİK ERKEN UYARI VE
HASAR TESPİT SİSTEMLERİ
İBB’nin yazılım programı Dinamik
Deprem Hasar Kayıp Sistemi (ELER),
senaryo depremlere göre risk
analizleri yapıyor. Deprem
sonrasında otomatik devreye giren
program ile 10 dakikada olası can
kaybı, yaralı sayısı ve hasar analizi
tespit edilebiliyor. Dereler üzerine
kurulan Taşkın Erken Uyarı Sistemi
(TEUS) ise sel ve taşkınlar
sonucunda meydana gelebilecek can
ve mal kayıplarının en aza
indirilmesini amaçlıyor. Uydu ve
radar verileri, hava tahmin modelleri,
akım gözlem istasyonları verileri gibi
birçok veriyi kullanarak taşkın hesabı

yapan sistem, olası bir taşkını 1 ila 3
saat öncesinden tespit ediyor.
400 BİN KİŞİYE YEMEK
YAPABİLECEK MUTFAK
Alibeyköy’deki İBB Lojistik Destek
Merkezi’nde mutfaklar, kuru gıda ve
soğuk hava depoları ile çeşitli
atölyeler bulunuyor. Merkezde afet
durumlarında günde 400 bin kişilik
yemek üretilebiliyor. Acil
durumlarda görevli personelin ve
afetzedelerin yiyecek, içecek,
giyecek ve sosyal ihtiyaçlarını
karşılamak üzere her türlü
hazırlıklar yapılıyor. Ayrıca 20 bin
kişiye yemek üretecek 1 Mobil
Mutfak, saatte 500 ekmek üretim
kapasiteli 1 Mobil Fırın, 1 Yaşam
Tırı, 4 Su Arıtma Aracı, 13 Mobil
Büfe hizmete hazır halde tutuluyor.
Günlük 2,5 milyon ekmek üretim
kapasitesine sahip olan Halk Ekmek;

elektrik, su, doğalgaz kesintileri için
alternatif enerji kaynaklarını her an
devreye sokacak şekilde hazırlıklı.
Hamidiye AŞ, olağanüstü bir durum
için 16 tonluk 30 su tankeri ve
sürekli yenilediği 350 bin koli
ambalajlı su stokunu hazır
bulunduruyor.
AFET EĞİTİMLERİ ARALIKSIZ
SÜRÜYOR
İBB, İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile iş birliği yaparak her
yıl İstanbul genelindeki okullara,
“Afetlerden Korunma ve Güvenli
Yaşam Eğitimi” veriyor. Okul öncesi
çocuklara yönelik olarak da “Minik
Adımlarla Güvenli Yaşam
Eğitimleri”ne devam ediliyor. 2006
yılından bugüne kadar yaklaşık 52
bin öğrenci ve öğretmene afetlerden
korunma eğitimi verildi. İBB İtfaiye
Daire Başkanlığı da İstanbullulara

TRAFİK 5 BİN 500 KAMERAYLA
DENETLENİYOR
Şehrin ana caddeleri, toplu
ulaşım ağı üzerindeki trafik
kameraları, önemli ve yüksek
noktalara yerleştirilen afet
kameraları ile İBB birimlerine ait
kameralar dahil toplam 5 bin 500
kamera, AKOM’dan izleniyor ve
yönetiliyor. Sistem sayesinde acil
durumlarda olaylara hızlı ve etkin
müdahale sağlanıyor.
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yönelik afet ve acil durum
bilinçlendirme eğitimleri
düzenliyor. Yangın, güvenlik,
ilkyardım, afetlerden korunma
eğitimleri ile okullarda ve
kurumlarda yapılan tatbikatlara
yılda ortalama 700 bin kişi katılıyor.
İBB, TÜRKİYE’YE VE DÜNYAYA
YARDIM ELİNİ UZATIYOR
İBB, tecrübeli ekibi ve teknolojik
ekipmanıyla ülkemizin ve dünyanın
farklı şehirlerinde meydana gelen
afetlere anında yardım elini
uzatıyor. AKOM'un
koordinasyonunda oluşan arama,
kurtarma, sağlık, gıda, su ve kanal
altyapısı, atık yönetimi, ilaçlama vb.
alanlardaki ekipler ile yardım
malzemeleri ve ilaçlar afet
bölgelerine gönderiliyor. Kızılay
vasıtasıyla nakdi yardımlar
yapılıyor. Uzman ekipler, arama,
kurtarma ve enkaz kaldırma
çalışmalarının yanı sıra su kuyusu
açma, şehrin altyapısını iyileştirme
gibi çalışmalara da katılıyor.

İBB EKİBİ ELAZIĞ’DAYDI
24 Ocak 2020 Cuma akşamı
meydana gelen ve Elazığ ile
Malatya’yı etkileyen 6.8
şiddetindeki depremin ardından İBB
teyakkuza geçti. 158 personel 23
araçtan oluşan arama kurtarma ve
yardım ekibi hemen o gece Elazığ’a
uçtu. Üç günlük arama kurtarma
çalışmalarında 19 vatandaşı ve
onlarca hayvanı enkaz altından sağ
olarak kurtaran İBB ekibi, ayrıca
mobil tır ile depremzedelere üç öğün
yemek sağladı. Gıda ve giyim gibi
lojistik yardımları da bölgeye
ulaştıran ekipler, yüzlerce çadır
kurarak afetten etkilenen
vatandaşların soğukta kalmasını
engelledi. Geçtiğimiz Temmuz
ayında da Düzce’de meydana gelen
sel felaketinin ardından bölgeye
giden İBB ekipleri; kanal açma ve
temizleme, dere ıslahı, su ve çamur
tahliyesi, enkaz kaldırma, içme suyu
ikmali vb. çalışmalar yapmıştı.
AKOM DÜNYAYA ÖRNEK
BİR MODEL
Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda
misafir, heyet ve uzman kişilerin
ağırlandığı İBB AKOM, ülkemizin ve
dünyanın pek çok şehrine bilgi ve
deneyimlerini aktarıyor. Afet ve acil
yardım hazırlıklarının anlatıldığı
toplantılarda, insanlığın ortak
sorunu olan deprem, sel, fırtına,
yangın gibi olağanüstü durumlara
müdahale yöntemleri aktarılıyor.
Dünyanın birçok noktasından İBB’yi
inceleyen birçok şehir, AKOM

İBB Elazığ'da mobil mutfakla depremzedelere sıcak yemek ikram etti.
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benzeri birimler kurdu. İBB son 15
yılda ülkemizde Düzce, Tunceli,
Trabzon, Tekirdağ, Rize, Van,
Kocaeli gibi 20 ayrı şehirde, yurt
dışında ise Somali’den
Endonezya’ya, Bosna Hersek’ten
Japonya’ya kadar 10 ayrı ülkede
arama kurtarma çalışmaları yaptı.
Afet sonrası lojistik ve altyapı
yenilemelerine destek verdi. Çok
başarılı sonuçların elde edildiği
destekler için gidilen kentlerin
yöneticileri ile vatandaşlarından
sayısız teşekkür aldı.

İBB KIŞ BOYU TEYAKKUZDA
İBB, kış aylarında İstanbul’un kritik
400 noktasında konuşlanarak
yolların açık kalmasını sağlıyor.
1.400 araç-iş makinası ve 7 bine
yakın personelle kış şartlarıyla
mücadele çalışması yapılıyor. İBB
ve diğer ilgili kurumlar AKOM’da
7/24 nöbet halinde. Ekipler, ana
ulaşım ağı üzerindeki 60 kritik
noktada bulunan Buzlanma Erken
Uyarı Sistemi (BEUS) ve gelen
ihbarlar doğrultusunda kar küreme,
tuzlama çalışmaları yapıyor.
Donanımlı araçlarla soğuk
gecelerde cadde ve meydanlar,
üstgeçitler, otobüs durakları,
kaldırımlar gibi kritik noktalarda kar
birikintisi ve buzlanmaya müdahale
ediliyor. İlçe belediyelerine tuz
yardımı yapılıyor. Yollarda çekici ve
kurtarıcı araçlar 24 saat hazır
bekletiliyor. Trafik kazalarına ve
yolda kalan araçlara ekipler hızla
müdahale ederek yolları açık
tutuyor. Köylerde kürüme aparatlı
traktörler ile yolların açık tutulması
sağlanıyor. Evsiz vatandaşlar İBB
tesislerinde misafir ediliyor. Kış
boyunca sokak hayvanlarına
besleyici değeri yüksek kuru mama
dağıtılıyor.

ZEMİN İSTANBUL ETKINLIK TAKVIMI
1-2, 8-9, 15-16, 22-23 ŞUBAT
10.00-15.00 İSTANBUL'DA
UYGULAMALI VERI BILIMI
BOOTCAMP
1 ŞUBAT
13.00-17.00 KODLUYORUZ
MEZUNLAR ÇALIŞMA GRUBU
WEBPACK
13.30-17.00 KODLUYORUZ
MEZUNLAR ÇALIŞMA GRUBU
MAKINE ÖĞRENMESINE
GIRIŞ: GRADIENT DESCENT
ALGORITMASI
4 ŞUBAT
19.00-21.00 AKILLI ŞEHIR
KONUŞMALARI: IOT
TEKNOLOJILER VE ŞEHIRLERIMIZ
8 ŞUBAT
15.00-18.00 ANGULAR MEETUP
10 ŞUBAT
19.00-21.00 DIJITAL DÖNÜŞÜM
MEETUP
14-15 ŞUBAT
09.00-19.00 TÜSİAD
BU GENÇLIKTE İŞ VAR
17-21 ŞUBAT
08.00-17.00 YGA SOSYAL ETKI
ANALIZI EĞITIMI
18 ŞUBAT
19.00-21.00 CODE RUNNER
KONUŞMALARI: POWER
BI: VERILERINIZ SIZINLE
KONUŞMAYA BAŞLASIN
25 ŞUBAT
10.00-12.00 BLOCKCHAIN 101
EĞITIMI
29 ŞUBAT
10.00-15.00 İSTANBUL JAVA 101
BOOTCAMP
10.00-12.00 GIRIŞIMCILIKTE
PATENT VE LISANSLAMANIN
ÖNEMI
ZEMIN İSTANBUL’UN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN (@ZEMINISTANBUL) ETKINLIKLER TAKIP EDILEBILIR.

İTFAİYE’NİN ÖNCELİĞİ

DEPR E M
İSTANBUL İTFAIYESI DAIRE BAŞKANI REMZI ALBAYRAK, YENI DÖNEMDE TEKNOLOJIK
GELIŞMELERI ÇOK DAHA YAKINDAN IZLEYECEKLERINI SÖYLEDI. AFET HALINDE ÖNCELIĞI
MÜDAHALE OLAN İSTANBUL İTFAIYESI, RISKLERI AZALTMA VE BILINÇLENDIRME
ÇALIŞMALARINA DA YOĞUNLAŞMIŞ DURUMDA.
ALI FARUK İMRE

RIDVAN ARDA

İ

stanbul İtfaiyesi, 300 seneyi
aşan tarihi ile dünyanın en köklü
itfaiye teşkilatlarından biri. 122
istasyon, 4 bin 263 personeli ile
yaşamlarını ortaya koyan itfaiye,
çalışmaya devam ediyor. İstanbul
İtfaiyesi Daire Başkanı Remzi
Albayrak, teşkilatın yeni
dönemdeki hedeflerini İstanbul
Bülteni’ne anlattı.
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YENI DÖNEM YENI VIZYON
İtfaiye, yeni dönemdeki
önceliklerini, beklenen büyük
İstanbul depremi ve yangın
konusunda halkı bilinçlendirmek
olarak belirledi. İtfaiyenin genel
algısının, ‘müdahale ekibi’ olduğunu
hatırlatan Remzi Albayrak, yeni
vizyon ile birlikte toplumdaki bu
algıyı, zarar azaltma üzerine önlem,

eğitim ve bilgilendirme yönünde
geliştirmek istediklerini söyledi ve
şöyle devam etti:
“Her işte, her sektörde olduğu gibi
risk azaltma çalışmaları öncelik
olmalıdır. Farkındalığı artırarak
depreme hazırlıklı olup, yangın
çıkma olasılığını düşürmeli ya da
zararı azaltabilmeliyiz. Geçmişte
itfaiyeye yapılan yatırımlar ve
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KADINLARIN ÜSTESINDEN GELEBILECEĞI BIR İŞ
Yeni dönemde 500 kişiyi istihdam etmeyi planladıklarını belirten Albayrak, işe
alım sürecinde ‘daha fazla kadın çalışan’ ilkesiyle hareket edeceklerini açıkladı.
Kadınların sadece mühendis, sağlık personeli ya da büro görevlisi olarak değil
yangına müdahale için de görev alabileceklerini sözlerine ekleyen Albayrak
şöyle devam etti:
“Eşit fırsat verilirse kadınların yapamayacağı bir iş yok. Yangın söndürme
hortumunu kullanırken fiziksel güç tabii ki önemli çünkü tazyikli su veriliyor;
ama kadınlar en önde durup ‘kolcu’ olmak zorunda değil. Kolcunun arkasında
duran yardımcılar var. İşimiz belli bir fiziksel güç ve bilgi birikimi ile kadınların
üstesinden gelebileceği bir şey.”

projeler ağırlıklı olarak, ‘Bir yangın
çıktığı zaman biz buna en iyi
şekilde nasıl müdahale edebiliriz?’
sorusuna yanıt bulmak üzerine
hazırlanmış. Yeni dönemde, hem
depremle hem yangınla ilgili
vatandaşı bilinçlendirme
çalışmaları düzenleyecek ve
eğitimler vereceğiz. Aynı zamanda,
gelişen ve değişen mimari yapı ve
teknolojik gelişmeler sonucunda
bizim de bu ortamlara ve bu
konjonktüre çok daha çabuk adapte
olmamız lazım. Bu konuda
çalışmalarımız devam ediyor.”
“DEPREM OLDUĞU ZAMAN
HAZIRLIKSIZ YAKALANMAK
ISTEMIYORUZ”
Türkiye Afet Müdahale Planı gereği
kentte kurulan Yangın Çalışma
Grubu’nda çözüm ortağı olan İBB
İtfaiye Teşkilatı, İstanbul’da olanak
ve yetenekleri en yüksek birim.
İtfaiye Teşkilatı, bu çerçevede,
kendisine bağlı Afet Koordinasyon
Merkezi (AKOM) bünyesinde
deprem ve deprem kaynaklı

yangınlar üzerine çalışmalarını
sürdürüyor. Belirlenen senaryoya
göre İstanbul depreminin ardından
3 bine yakın yangın çıkması
öngörülüyor. Yine bu öngörülere
göre meydana gelecek bu
yangınlardan 200’ü vatandaşın
söndürebileceği evsel yangınlar.
Bunun yanı sıra endüstriyel tesis,
hastane ve otellerde de yangınlar
çıkabilir. Bu konudaki çalışmaları
anlatan Albayrak, “Düzenli olarak,
destek ve çözüm ortaklarımızla
toplantılar yapıyoruz. Yeni olanak
ve yeteneklerimizi masaya
yatırıyor, çalışma ortamımıza dahil
edebileceğimiz yenilikler üzerine
mesai harcıyoruz. Deprem olduğu
zaman hazırlıksız yakalanmak
istemiyoruz. Bu konuda,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın
Fuat Oktay’a, İçişleri Bakanı Sayın
Süleyman Soylu’ya, Çevre ve
Şehircilik Bakanı Sayın Murat
Kurum’a ve İstanbul Valisi Sayın
Ali Yerlikaya’ya gerekli sunumları
yaptık, çalışmalarımız takdirle
karşılandı.” açıklamasında bulundu.

YANGINLA MÜCADELEDE
DRONE DÖNEMI
Yeni dönemde, yüksek teknoloji
kullanımını artırmayı
hedefledikleri bilgisini paylaşan
Albayrak, “Yurt dışı fuarlarına
imkânlar ölçüsünde her daim
katılmaya çalışıyoruz. Çünkü
bizler oturduğumuz yerden, ‘Bu işi
çok iyi yapıyoruz.’, dersek işletme
körlüğüne kapılırız. Hızla gelişen
bir teknoloji ve gelişen bir dünya
var artık. İyi mimar, teoriyi bilen
değil, malzemeyi bilen kişidir.
İtfaiye teşkilatı olarak, bütün
dünyadaki gelişmeleri takip etmek
durumundayız.” dedi.
Son dönemlerde İstanbul’da çok
katlı binaların yapılmaya başlanması
ile bina stoğunun değiştiğini
hatırlatan Albayrak, bu değişim
sonucu itfaiyenin de pozisyonlarını
gözden geçirmek zorunda
olduğunun altını çizdi. Bu bakışla,
kurumsal olarak geçirdikleri
değişimi anlatan Albayrak, gökdelen
veya diğer binalardaki yangınlara ve
diğer yangınlara keşif ve müdahale
www.ibb.istanbul
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için drone teknolojisinden
faydalanmak üzere çalışmalar
yürüttüklerinin müjdesini verdi.
Teşkilatın, havadan müdahale
kabiliyetini geliştirmeye yönelik
yangın helikopteri kiralama
çalışmaları ise devam ediyor.
YANGINA İLK MÜDAHALEDE
ÖRNEK METROPOL
Tuzla’nın en ücra köşesinden
Çatalca’nın Karacaköy Mahallesi’ne
kadar uzanan ve 95 profesyonel, 27
gönüllü olmak üzere, toplam 122
istasyonu bulunan İstanbul
İtfaiyesi’nin, 2019 verilerine göre,
yangına müdahale süresi 5 dakika 38
saniye. Bunu başarı olarak niteleyen
Albayrak, gerekçesini, “Biz, İstanbul
İtfaiye teşkilatı olarak başarımızı
dünyanın diğer metropollerine
bakarak tanımlıyoruz. New York ve
Londra ile kıyasladığımız zaman,
şehrin yapısı ve imkanları da göz
önüne alındığında, ortalama varış
süresinde daha başarılıyız. Bu
başarının sırrı ise özveridir.”
sözleriyle açıkladı. İtfaiye
çalışanlarını, ‘şövalye ruhlu insanlar’
olarak tanımlayan Remzi Albayrak,
sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Teşkilatımız, 7/24 görevde. ‘Alo
110’ dediğinizde karşınıza mutlaka
birisi çıkıyor. Bize ihtiyaç
hissettiğiniz her daim yanınızdayız.
Bu, bir yüzük sıkışması, yabani bir
kuşun ipe dolanması da olabilir.
Bizler belediyenin bir kurumuyuz.
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Belediyecilik vatandaş için vardır.
Yetki ve sorumluluklarımız
dahilinde hiçbir görevden
kaçmayız.”
İBİTEM EĞITIMDE DAHA
AKTIF OLACAK
İstanbul İtfaiyesi yeni dönemde,
vatandaşın eğitimine de ağırlık
verecek. İstanbul Büyükşehir
İtfaiye Eğitim Merkezi (İBİTEM),
seyyar eğitim araçlarıyla şehrin
farklı nokta ve meydanlarında
verdiği eğitimleri
yaygınlaştıracak.
Albayrak, uzunlukları 5, 8 ve 12
metre olan konteynırlar ile 39
ilçenin farklı meydanlarında
eğitim verileceğini de belirterek,
“Başta çocuklar olmak üzere,

vatandaşlara yangına müdahale
yöntemleri anlatılacak. İBİTEM’in
Kocasinan’da ve
Büyükbakkalköy’de teori bölümü,
Resneli’de ise uygulama
merkezleri bulunuyor. Uluslararası
düzeyde itfaiye merkezi kurmayı
hedefliyoruz.” dedi. Albayrak,
deniz, kara, hava, tünel ve metro
yangınlarına müdahale edebilecek
eğitimlerin verilebileceği bir
akademi oluşturmak istediklerini
de İstanbul Bülteni okurları ile
paylaştı. Albayrak “Bu akademi
yerel, ulusal ve uluslararası
çalışacak. Bu vesile ile kendimizi
yurt dışına tanıtacağız ve küçük
şehirlerdeki itfaiyecilerin bilgi
birikimini artıracağız.” şeklinde
konuştu.
İBB, 7’den 70’e tüm İstanbullulara
AKOM’da, İBİTEM’de, itfaiye
istasyonlarında ve okullarda yangın
güvenliği ile afetlerden korunma
eğitimleri vermeye devam ediyor.
Yıllar içerisinde söz konusu
eğitimlere katılanların sayısı 700
bin civarına ulaştı.

“DENİZ, KARA, HAVA, TÜNEL
VE METRO YANGINLARINA
MÜDAHALE EDEBİLECEK
EĞİTİMLERİN
VERİLEBILECEĞİ BİR
AKADEMİ OLUŞTURMAK
İSTİYORUZ.”

/BİLMEKTE YARAR VAR
İBB İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İTFAİYESİ
UYARIYOR
KIŞ MEVSIMININ KENDINI EN SERT HISSETTIRDIĞI BU
DÖNEMDE, İSTANBUL İTFAIYESI, İSTANBULLULAR IÇIN
HAYATI UYARILARDA BULUNUYOR.

S

oğuk havalarda araç motorlarına ısınmak için sığınan hayvan
dostlarımız olabilir. Lütfen aracınızı çalıştırmadan önce kaputa
vurun ve kontrol edin.
Bacaların çekmemesi, baca gazı geri tepmeleri zehirlenmelere ve
ölümlere yol açabiliyor. Bunlara karşı önlem almayı unutmayın.
Bacalarınızı yılda en az bir kez, itfaiyenin yetkilendirdiği baca
temizleme firmalarına kontrol ettirin, bakımını yaptırın ve
temizlettirin.

YANGINA KARŞI DOĞRU DAVRANIŞ ŞEKILLERI
Asla çocuklarınızı yalnız bırakmayın
Tesisatın bakım ve onarımını zamanında yetkili firmaya
yaptırın
Fazla enerji tüketen elektrikli aletleri aynı anda
çalıştırmayın
Yangın söndürme cihazı bulundurun
Yangın Çıktığı Zaman
110'u arayarak yangını itfaiyeye bildirin
Gazı ve elektriği kesin
Kapı ve pencereleri kapatın
Yangın büyümemişse güvenlik kurallarına uyarak yangını
söndürmeye çalışın
Yangın alarmını çalıştırın
Dumanlı ortamlarda emekleyerek ilerleyin
Yangın bulunduğun ortamda ise yangın yerini terk edin
Asansörü kullanmayın
Ortam güvenli ise tehlikede olanlara yardım et. Çocuk,
engelli ve yaşlılara öncelik verin
Yanan binadan uzak durun
Yanan binaya geri dönmeyin
Toplanma noktasına gidin
İçeride kimse kalmadığından emin olun
Yangına maruz kaldıysanız durun, yatın ve yuvarlanın
Eğer kaçamıyorsanız yardım için bağırın
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TARİHİ ESERLER
İBB'YE EMANET

İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI, DAHA ÖNCE SADECE TARIHI SELÂTIN CAMILERINDE YAPTIĞI
TEMIZLIK VE BAKIM ÇALIŞMALARININ KAPSAMINI GENIŞLETTI. KÜLTÜR VARLIKLARINI
GELECEĞE TAŞIYACAK YENI SÜRECIN ADI “ÖNLEYICI KORUMA”
FUNDA KELEŞ

İ

BB, tarihi selâtin camilerinin
temizliği ve basit bakım
onarımıyla ilgili uygulamayı,
'önleyici koruma' kapsamında
genişleterek; İstanbul’daki kültürel
varlıkların temizlik, bakım ve
restorasyon çalışmalarına
dönüştürdü. Böylece, tarihi
kültürel yapıların temizliği ve
bakımıyla ilgili 'yeni bir dönem'
başlatmış oldu. Artık, temizliğin
yanı sıra kültürel varlıkların
geleceğine de al atıldı.
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CEMİL ŞAHİN

UYGULAMA GENİŞLETİLDİ
Daha önceki uygulamaya göre; İBB
Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı’nca 39 adet tarihi ve
turistik caminin temizlik işleri
yapılırken, 1 Ocak tarihinden
itibaren türbe, hazire, çeşme, anıt
ve heykeller de uygulama
kapsamına alındı.
Bu tarihten itibaren artık İBB
Kültür Varlıkları Daire
Başkanlığı’nca yürütülecek
“Önleyici Koruma ve Genel

Temizlik İşleri” adı altındaki yeni
çalışmaların verimli bir şekilde
ilerleyebilmesi amacıyla da 257
personel alımı yapıldı.
Konuyla ilgili İstanbul Bülteni
okuyucuları için bir değerlendirme
yapan İBB Kültür Varlıkları Daire
Başkanı Mahir Polat şunları dedi:
“Bir önceki dönemde sadece
temizlik olarak ele alınan durumu,
biz önleyici koruma olarak
değerlendirip, kapsamını
genişlettik. 1 Ocak itibariyle,

sadece tarihi camilerin temizliği
olan işi, artık kültürel mirası
koruma kapsamında Kültür
Varlıkları Koruma Daire Başkanlığı
bünyesinde hassas bir şekilde
sürdürecek yeni bir gündeme
geçmiş olduk. Tarihi camilerimizde
bugüne kadar sadece temizlik
görevlileri çalışıyordu. Hâlbuki,
tarihi camilerin üstün sanatsal ve
kültürel değerlerine binaen, bu işin
sadece temizlik personeliyle değil;
restoratör, korumacı denetimden
geçmiş uzman personelle
yürütülmesi gerekiyor.”

hizmet verebilecek hızlı bir mobil
ekip kuruldu. Eserlerin;
bozulmalarını, tahrip olmalarını ya
da daha sonra şantiye
düzeyinde müdahale
etmeye gerek
olmayan
uygulamaları,
baştan çözecek
önlemlerin
alınması gibi
hizmetleri
yapabilecek
bir noktaya
gelindi.

MOBİL EKİP KURAN İBB
SAHALARA İNİYOR
Yeni çalışma kapsamında kurulan
“mobil ekip” ile tarihi türbe,
çeşme ve hazirelerin bakım
onarımı gerçekleştirilecek.
Böylece, tarihi kültür varlıklarında
daha sonra şantiye düzeyinde bir
müdahaleye gerek kalmadan,
sıkıntıları baştan çözecek
önlemlerin alınması sağlanacak.
Teknik restoratörden
konservasyona, tarihçiden sanat
tarihçisine kadar yetkin bir kadro
ile sahada hızlı, etkin ve önleyici
koruma hizmetleri yapılacak.
İBB, önemli kültür varlıklarının
korunması ve geleceğe sağlıklı bir
şekilde taşınabilmesi için önleyici
bu koruma çalışmalarını son derece
önemsiyor. Her türlü tarihi esere,
-bunlar cami, türbe, tekke, hazire,
çeşme, kent ölçeğindeki sanatsal anıt
eserler, heykeller, farklı dini yapılar
olabilir- ihtiyaç duyulması halinde

ESKİ PERSONEL
DE BAŞVURULARA
KATILDI
İBB, kültür varlıklarının
sürdürülebilir bir şekilde
korunması ve yaşatılmasını
hedefliyor. Bu amaçla, teknik ve
yardımcı personelden oluşan
mobil ekipler devreye alınarak,
kent genelinde, kültür varlıklarına
yönelik şikâyet, talep ve
ihtiyaçların giderilmesi sağlandı.
Çalışma kapsamında görev alan eski
personelin de başvurularının
alındığı ve 137’sinin mülâkatı
geçerek işe başladığı yeni çalışma
kapsamında 257 personel işbaşı
yaptı.
Bu personelin 195’i cami temizlik
hizmeti verirken, 25’i restorasyon
işçisi ve usta, 12’si restoratör, 25’i
mimar, mühendis ve teknik
eleman olarak görev yapacak. Bu
kadroyla yeni süreçte, gerek
camilerin temizlenmesinde

gerekse kültür varlıklarının
korunmasında bir aksama ve
eksiklik yaşanmadan titiz bir
çalışma yürütülecek.
Kültür varlıklarının
sürdürülebilir bir
şekilde korunması
temel amaç
olduğu için;
kültür varlığı
taşınmazların,
önleyici
koruma
kapsamında
genel temizliği,
basit bakım ve
onarımlarının
yapılması işlemi yeni
dönemde bütüncül bir
şekilde sürecek. Tarihi ve turistik
önemi bulunan camilerin temizliği
de restorasyon sürecinin bir
parçası olarak değerlendirilecek.
YENİ UYGULAMA İLK
MEYVESİNİ VERDİ
İBB’nin, 1 Ocak itibariyle, yeni bir
süreç başlattığı tarihi kültür
varlıklarındaki “önleyici koruma”
çalışmasında, alınan kararın ne
kadar isabetli olduğu da en son
yaşanan şiddetli fırtınada görüldü.
7 Ocak Salı günü sabah
saatlerinde, İstanbul’da yaşanan
şiddetli fırtınada, yaşlı bir servi
ağacı Süleymaniye Camii Haziresi
üzerine devrildi. Yaşlı ağaç,
önleyici koruma kapsamında
kurulan İBB ekiplerinin titiz
çalışması sonucu, hazireye zarar
verilmeden kaldırıldı.
www.ibb.istanbul
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HALK EKMEK'TEN

'FIRIN KAFE'LER
KURULDUĞU 1978 YILINDAN BU YANA İSTANBULLULARA UYGUN FIYATLI EKMEK ÜRETEN
HALK EKMEK, YENILENEN VIZYONUYLA SAĞLIK VE LEZZETI BIR ARADA SUNUYOR.
BU YÖNDE AR-GE ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VEREN İSTANBUL HALK EKMEK, TÜRKIYE’NIN
ILK EKŞI MAYALI EKMEK FABRIKASINI KURUYOR, 'FIRIN KAFE'LER AÇIYOR.
ZEYNEP MAVNACIOĞLU

NİLAY SOYSALDI

T

üm zamanların en önemli
besini olan ekmek, bin
yıllar öncesinden beri
insanlığa çeşitli şekillerde
yarar sağladı. En önemli besin
olmanın yanında, kimi zaman para
yerine kullanıldı, kimi zaman alın
terinin karşılığı olarak ödeme aracı
yapıldı. Yani bolluğun ve bereketin
sembolü bu değerli lezzet, tarih
boyunca gıdanın ötesinde birçok
anlama sahip oldu.
Geçmişten bugüne dek içeriği, şekli
ve tekniği değişse de ekmek halen
tüm insanlığın ortak yiyeceği kabul
ediliyor. Hiç söylemeye gerek yok,
İstanbul da ekmek tüketimiyle
dünya şehirleri arasında üst
sıralarda yer alıyor.
İstanbul Bülteni olarak biz de
şehrin en büyük ekmek üreticisi
İstanbul Halk Ekmek’in (İHE)
üretim süreçlerini yerinde
gözlemlemek için Cebeci

Fabrikası’nı ziyaret ettik. Mis gibi
ekmek kokularıyla karşılandığımız
fabrikada, ekmeği neden bu denli
sevdiğimizi bir kez daha
anımsadık…
TARLADAN SOFRAYA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) tarafından, kentliye
ekonomik ekmek sağlamak
amacıyla 1978 yılında kurulan
Halk Ekmek, artık bu özelliğinin
yanında önemli bir hedefle daha
yol alıyor. Toplumsal sağlığı
koruma anlayışını benimseyen
İHE, ekmeği tarladan soframıza
büyük bir hassasiyetle
ulaştırıyor.
Yerli tarımın destekçisi olan
İHE'nin, doğrudan üreticiden
temin ettiği un, üretim
sürecine girmeden önce
sıkı bir denetimden
geçiyor. Uygunluk

İHE Genel Müdürü Salih Bekaroğlu

/HİZMET

raporu alan un, ekmek olabilmek
için İHE'nin Kartal, Cebeci ve
Edirnekapı’daki fabrikalarına
getiriliyor.
"SAĞLIKLI EKMEK ÜRETMEK
VAZİFEMİZ"
Cebeci fabrikasında, bir yandan el
değmeden üretilen ve robot
teknolojileriyle paketlenen
ekmekleri hayranlıkla izledik. Diğer
yandan İHE Genel Müdürü Salih
Bekaroğlu'nun aktardığı bilgileri
dinledik.
Bekaroğlu, İstanbul'da kişi başı
ekmek tüketiminin yıllık yaklaşık
100 kilogram olduğunu ifade ederek
şunları iletti:
“Bizim amacımız, başta İstanbul
olmak üzere, tüm ülkemize örnek
yaratmak. 'Böyle gelmiş böyle gider'
anlayışını değiştiriyoruz.
Önceliğimiz toplum sağlığı. Bunun
için çalışmalar yürütüyoruz.
Ekmekteki tuz oranını, standartların
altına ilk biz düşürdük. Aslında bu
bir risk almaktı. Ama toplum bunu

kabul etti ve alıştı. Sevinerek
söyleyeyim ki, toplum, besleyici
değeri yüksek ekmeklerimizi
beğeniyle tüketiyor. Çocuklarımız
için fındık, üzüm ve zerdeçallı Altın
Çörek, yaşlılarımız için vitaminler
yönünden zengin Altın Bahar
ekmeklerimiz de oldukça ilgi
görüyor. Ekmek tüketimini
düşüremiyorsak, kaliteli ve besleyici
ekmek üreterek toplum sağlığı için
önemli bir işlev gördüğümüzü
düşünüyoruz. Bunu da kendimize
amaç edindik."
TÜRKİYE'NİN İLK EKŞİ
MAYALI EKMEK FABRİKASI
İstanbul Halk Ekmek, yeni bir
projeyi de hayata geçirmenin
heyecanını taşıyor. Hadımköy'de,
Türkiye’nin ilk ekşi mayalı ekmek
fabrikası inşa ediliyor. Bu yıl
içerisinde açılması planlanan
Hadımköy fabrikası, saatte 32 bin
ekşi mayalı ekmek üretebilecek.
Genel Müdür Bekaroğlu,
"Hadımköy fabrikasında toplum

sağlığına faydası dokunacak, ekşi
mayalı, fermantasyon süresi
uzatılmış ekmekler üreteceğiz.
Dolaylı olarak, obezite, diyabet ve
tansiyonla mücadele edeceğiz. Bu
fabrika kurulduktan sonra İstanbul
ve Türkiye bizim izimizden gider,
ekşi mayalı ekmeğe dönerse,
ülkemizde sağlık harcamalarında
ciddi bir düşüş olacağına
inanıyoruz." dedi.
Bu fabrikayla beraber yeni bir
projenin de hayata geçirilmesinin
planlandığını ifade eden Bekaroğlu
şunları söyledi:

"HADIMKÖY
FABRİKASINDA
ÜRETİLECEK GELENEKSEL
EKŞİ MAYALI
EKMEKLERİMİZ
SAYESİNDE OBEZİTE,
DİYABET VE TANSİYONLA
MÜCADELE EDECEĞİZ"

SAYILARLA HALK EKMEK
İstanbul'da kişi başı yıllık ekmek
tüketimi yaklaşık 100 kilogram
Halk ekmek günlük ortalama 250
ton un tüketiyor.
Üç fabrikada günde ortalama              
1 milyon klasik somun, 100 ton ise
değişik türde ekmek üretiliyor.
İHE'de toplam 750 kişi çalışıyor,
37 ilçede 537 büfede hizmet
veriyor.
Yerel ve genel zincir marketlerin
yaklaşık bin şubesinde İHE ürünleri
satılıyor.
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FIRIN KAFELERDE SICACIK
EKMEK VE SANDVİÇLER
"İstanbul'da Fırın Kafe konseptini
kurmayı hedefliyoruz. Fırın
Kafelerin bayilik (franchising)
sistemi ile açılmasını planlıyoruz.
Fırınlarını bu şekilde dönüştürmek
isteyenlere, Hadımköy fabrikamızda
üreteceğimiz donmuş ürünleri
vereceğiz. Böylece fırıncı, hem
günün her saatinde taze ve sıcak
ekmek satabilecek hem de kafe
konseptiyle İstanbulluları sağlıklı
öğünlerle buluşturacak."

etme arayışında. Üreticilerin bir araya
gelip kooperatifler kurmasını öneren
Bekaroğlu, bu konuda şu bilgileri
verdi:
"Bazı dönemlerde, kimi ürünler
fazlaca üretiliyor. Üretici bunları
çok ucuza satarak zarar edebiliyor.
Oysa böyle dönemlerde, üretici
kooperatifleri vasıtasıyla bu ürünler
alınsın, usulüne göre işlensin,
sınıflandırılsın ve paketlensin.
Bunları da ekmeklerde kullanalım.

Mesela, önceki yıllarda
Malatya'da kayısı çok fazla
miktarda üretildi. Fiyatlar çok
düştü. Biz İHE olarak, ‘kayısılı ve
kayısı çekirdekli ekmek üretelim’
dedik. Böylece hem sağlıklı ekmek
ürettik hem de üreticinin yüzünü
güldürdük. Hedeflediğimiz şey,
üreticilerin bir araya gelip
kooperatifleşmesi ve bizim de
oralardan yerli ürünleri satın
almamız."

ÜRETİCİYE DESTEK
İHE, ekmeklerin içinde kullanılan yan
ürünleri de yerli üreticiyi desteklemek
için ülkemizin birçok yerinden temin
ALTIN BAHAR
Bekaroğlu: “İstanbul Üniversitesi
Çapa Tıp Fakültesi Geriatri
Bölümü’nden Prof. Dr. Bülent Saka
ile ortak çalışmalar yaptık. Belli bir
yaşın üzerindeki hemşerilerimizin
günlük protein, D vitamini ile
kalsiyum ihtiyacını karşılayabilecek
'Altın Bahar' ekmeğini ürettik. Bu
ekmeğimize de ilgi oldukça yoğun,
çok güzel geri dönüşler alıyoruz.”
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/ETKİNLİK TAKVİMİ
KONSERLER
ŞUBAT

8

Bulutsuzluk Özlemi

The Wall Saloon &
Performance

ŞUBAT

14
ŞUBAT

14

12
ŞUBAT

Mabel Matiz

Volkswagen Arena
Ajda Pekkan

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

ŞUBAT

22

ŞUBAT

14

ŞUBAT

Barcelona Guitar Trio

Bostancı Gösteri Merkezi

Bülent Ortaçgil & Jehan
Barbur– Sevgililer Günü Özel

IF Performance Hall Beşiktaş

ŞUBAT

18

Duru Ataşehir Ana Sahne

23

Soyoung YOON & Mario HÄRING
İstanbul Resitalleri

Sakıp Sabancı Müzesi, The Seed

ŞUBAT

14

Fakear

Zorlu PSM %100 Studio

ŞUBAT

Borusan Quartet

Enka Oditoryumu

ŞUBAT

Adamlar

14

21

Teoman

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

ŞUBAT

Nil Karaibrahimgil

Bostancı Gösteri Merkezi

29

Altın Gün

Babylon

TİYATRO
ŞUBAT

8

ŞUBAT

Hedda Gabler

Zorlu PSM

ŞUBAT

14

Yunus Emre Kültür Merkezi

ŞUBAT

Sineklerin Tanrısı

Profilo Kültür Merkezi

ŞUBAT

21

10

ŞUBAT

Kader Apartmanı No:3

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

25

İbrahim Selim ile Bu Gece
Talk Show

Zorlu PSM Touché

ŞUBAT

11‐12‐13‐ Amelie Müzikali (İngilizce)
14‐15‐16 Uniq Hall
ŞUBAT

Yüzsüz–Tartuffe

10
16

Sevgili Arsız Ölüm

Zorlu PSM %100 Studio

ŞUBAT

Azınlıkta Kaldık–Uğur Yücel

Kozyatağı Kültür Merkezi

28

Cyrano De Bergerac

Duru Tiyatro, Kadıköy

SERGİLER
ŞUBAT

8

SON GÜN
ŞUBAT

12
ŞUBAT

21

SON GÜN

Doğanın Kalbi
Kerem Ağralı

Bozlu Art Project
Sinemada Roman
Kahramanları
Film Gösterimi ve Tartışma

Akbank Sanat, Beyoğlu
Suyun Üç Rengi
Elmas Deniz

Zilberman Gallery

ŞUBAT

9

SON GÜN
ŞUBAT

15

SON GÜN

Altan Gürman
Retrospektif Sergi

Arter

''Yalnızlığın Mis Kokmalı',
Bedri Rahmi Eyüboğlu ve
Eren Eyüboğlu

Abdi İpekçi No:45 Nişantaşı

ŞUBAT

21

SON GÜN

ŞUBAT

10

SON GÜN

Bakraç Sanat Galerisi

Ekavart Gallery

ŞUBAT

15

SON GÜN
ŞUBAT

Ferzan Çuhadaroğlu Sergisi

Ebedi Bir An
Ebru Ceylan

29

Nefes Vol. IV

Galeri Merkür

“Canım Aliye Ruhum Filiz”
Sergisi

SON GÜN Bomontiada

KONGRELER ‐ FUARLAR
ŞUBAT

8‐16
ŞUBAT

21

(Katılım Ücretli)

ŞUBAT

CNR KİTAP FUARI

CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi
Kentlerde Katılımcı Kültürel
Planlama–Konuşmacı:
Özlem Ece

Akbank Sanat, Beyoğlu

19‐23
ŞUBAT

22‐23

İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı, 4.
Uluslararası Okul, Kırtasiye, Kağıt, Ofis
Malzemeleri ve Oyuncak Fuarı
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece

Uluslararası Sosyal Bilimler ve
Eğitim Bilimleri Sempozyumu–
USVES

The Green Park Pendik

ŞUBAT

20‐22
ŞUBAT

22‐

01 Mart

İstanbul Sanat Antika Kitap
Fuarı

İstanbul Kongre Merkezi– ICC

15. Uluslararası Deniz Araçları
Ekipmanları ve Aksesuarları
Fuarı–CNR Avrasya Boat Show

CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi
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GERİ KAZANIM
ÜÇE KATLANIYOR

İSTANBUL’DA YÜZDE 16 OLAN ATIK GERI DÖNÜŞÜM ORANININ YÜZDE 47’YE
ÇIKARILMASI IÇIN YOL HARITASI ÇIZILDI. İBB IŞTIRAKLERINDEN İSTAÇ’IN GENEL MÜDÜRÜ
MUSTAFA CANLI, 16 MILYONLUK KENTIN ATIK SORUNUNA EN GERÇEKÇI ÇÖZÜMÜN,
GERI DÖNÜŞÜM OLDUĞUNU SÖYLEDI.
GÖKÇE KAÇMAZ

ERKAN DEMİR

İ

stanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB), atıkların
toplanması ve geri dönüşümü
konusunda hem mevcut
yapının daha verimli
işletilmesinin yolları arıyor hem
de yeni çözümler üretmeyi
sürdürüyor. İBB iştiraklerinden
İSTAÇ’ın merkezinde yer aldığı
bu projeler, yalnızca çevrenin
korunmasını değil; aynı zamanda
çöpten ekonomik olarak
yararlanmayı da içeriyor. Her yıl
milyarlarca liralık atığın
değerlendirilemeyip boşa gittiği
ülkemizde, bu çalışmalar öncü
bir nitelik taşıyor.
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TÜRKIYE’DE VAHŞI DÖKÜM
ALANLARININ ORANI YÜZDE 28
Türkiye’de atıkların toplanması ve
geri dönüşümü, halen yeterince
çözülememiş kronik bir sorun.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre, ülkemizde, yerel
yönetimler tarafından toplanan
yıllık atık miktarı 32,2 milyon ton.
Ancak bu miktarın sadece yüzde
12’sinin geri dönüşümü sağlanıyor.
Geri kalan miktarın yüzde 60’ı
düzenli depolama alanlarına
götürülürken, yüzde 28’i de vahşi
döküm ile bertaraf edilmeye
çalışılıyor. Vahşi döküm ise sadece
çevresel kirlilik ve ekonomik kayba
neden olmuyor; aynı zamanda çöp
patlamaları gibi ciddi riskleri de
içinde barındırıyor.
Türkiye geneliyle
karşılaştırıldığında İstanbul, bu
konuda ortalamanın bir adım
önünde. Öncelikle İstanbul’da hiç
vahşi döküm sahası yok. Kent
genelinde 8 aktarma istasyonu, 2
geri kazanım tesisi, biri atık
kabulüne kapalı 3 de ikinci sınıf
düzenli depolama sahası
bulunmakta. Kemerburgaz’da
günde 500 ton, Kömürcüoda’da
ise günde bin 500 ton atık
işleniyor. Çöp gazından yıllık 385
megavatı aşkın elektrik enerjisi
elde ediliyor. Çöp sızıntı suyu,
ileri teknolojiliye sahip tesislerde
arıtılırken, geri kazanım
tesislerinden de çimento
fabrikalarına ek yakıt sağlanıyor.

İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı

ÇÖPÜN YÜZDE 22’SI
İSTANBUL’DAN ÇIKIYOR
Ancak daha yapılacak çok iş var.
Çünkü İstanbul’un atık yükü çok
ağır… Türkiye’de 81 ilde toplanan
çöpün, yüzde 22’sinden fazlası
İstanbul’dan çıkıyor. Bu rakam, yıllık
7,1 milyon tona denk düşüyor. Bu
miktarın yüzde 84’ü düzenli
depolama alanlarına götürülürken,
sadece yüzde 16’sının geri
dönüşümü sağlanıyor. Geri dönüşüm
oranının bu kadar düşük olması, hem
ekonomik kayıp hem de daha çok
arazinin depolama işlemi için
ayrılması anlamına geliyor. Özellikle
de 2023 yılında toplam atık
miktarının, yılda yaklaşık 9 milyon
tona çıkacağı düşünüldüğünde,
çevresel sürdürülebilirliğin büyük
risk atına girmesi öngörülüyor.

İSTAÇ, ÇÖPÜ EKONOMIK
DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜYOR
İBB Bülteni’ne yapılan çalışmalar
hakkında bilgi veren İSTAÇ Genel
Müdürü Mustafa Canlı, yeni
dönemde entegre bir atık yönetimi
sistemi kurarak bu sorunları aşmak
içi kolları sıvadıklarını söyledi.
Canlı, hizmet ve yatırımlarda
yenilenebilir enerji kaynaklarını ve
koruma-kullanma dengesini öne
çıkaran bir anlayışla hareket
ettiklerini ifade etti. Önümüzdeki 3
yıl içinde kentte, çöpten elde edilen
enerjinin katlanarak artacağına
değinen İSTAÇ Genel Müdürü,
İstanbullulara şu müjdeleri verdi:
“Kemerburgaz’da, 3 bin ton/gün
kapasiteli atık yakma ve enerji
üretim tesisimizin inşası sürüyor.
Bu Bu tesisi, en yakın zamanda
İstanbul’a kazandırmayı
amaçlıyoruz. Yine kaynağında, ayrı
toplanmış organik atıkların
işlenerek, hem elektrik enerjisi hem
de gübre elde edileceği 350 ton/gün
kapasiteli biyometanizasyon
tesisimiz var. Mevcut ve planlanan
diğer tesislerimizle, İstanbul’da
atıktan enerji üretimini 2023 yılına
kadar 72 megavattan 231 megavata
çıkaracağız.
Odayeri’nde tıbbi atıklardan enerji
elde etmek için inşa ettiğimiz 0,5
megavat kapasiteli tesisimiz de bu
ay devreye giriyor. Bir sitenin
www.ibb.istanbul

/ 43

/HİZMET

ihtiyacını karşılayacak kadar
elektrik üretiyor. Burada hem çevre
için büyük tehdit oluşturan tıbbi
atıkları bertaraf ediyoruz hem de
ekonomik anlamda şehre katma
değer sağlayan bir tesisi İstanbul’a
kazandırıyoruz. Bu yatırımlarla, 3
yıl gibi bir zaman zarfında, düzenli
depolama sahalarına gönderilen
atık miktarını yüzde 84’ten yüzde
53’e düşüreceğiz. Böylece, atıklarda
geri kazanım oranını yüzde 16’dan
yüzde 47’ye çıkararak çöpü,
İstanbul için bir ekonomik değere
dönüştüreceğiz.”
ODAYERI’NIN KAPATILMASI
MALIYETLERI ARTTIRDI
İSTAÇ Genel Müdürü Canlı, atık
kabulünde devre dışı kalan Odayeri
Düzenli Depolama Sahası'nın
oluşturduğu boşluğu aşmak için
yapılan çalışmalara da değinerek
şunları kaydetti:
“Odayeri ikinci sınıf düzenli
depolama alanımızda barınan
kuşlar, İstanbul Havalimanı’ndaki
uçuş güvenliği için risk
oluşturuyordu. Bundan dolayı bu
alanda atık kabulü durduruldu.
Şimdi buraya gelmesi gereken
atıkları Silivri Seymen’deki
düzenli depolama alanımızda
bertaraf ediyoruz. Bu da büyük bir
maliyet… Gidiş geliş 224
kilometrelik bir yol. Şehirlerarası
seyahat gibi… Üstelik İstanbul
44 /
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trafiği, dur-kalklar nedeniyle yakıt
tüketimi de artıyor. Araçlarımızın
trafikte kalma süreleri, üretilen
emisyon da cabası. Bu verimsiz
sürece neşter vurmak için
çalışmalara başladık.
Küçükbakkalköy’de olduğu gibi
mevcut aktarma istasyonlarının
tadilatını yaparak yeniden hizmete
alıyoruz. Ayrıca yeni aktarma
istasyonları ile atık nakliyatını en
uygun şekilde gerçekleştirmenin
yollarını arıyoruz.”
ASIL ÇÖZÜM, GERI DÖNÜŞÜM
VE SIFIR ATIK
Geri dönüşümün önemini
vurgulayan Canlı, çözüm
önerilerini şöyle açıkladı: “Bana
göre asıl çözüm bunlar değil. Asıl
çözüm, geri dönüşümü artırmak,
atıkları kaynağında ayrıştırarak
yeniden ekonomiye kazandırmak.
Avusturya’ya yaptığım ziyaret
sırasında, bir atıktan enerji üretim
tesisi gördüm. Tesis şehrin
ortasında… Nakliyat için uzun
yollar kat etmenize, fazladan yakıt
tüketmenize gerek yok. Dışarıdan
baktığınızda yapı, atıktan enerji
üretim tesisine benzemiyor. Şehrin
doğal dokusuna uydurulmuş bir
yapı. Hemen yanında hastane gibi
tesisler var. Bunların elektriğini
üretiyor. Ayrıca, sıfır atık
meselesini çok önemsiyoruz. Atık
toplama süreçlerini daha verimli

hale getirmek için gerekli
girişimleri de yapıyoruz. Atıkların
kaynağında ayrıştırılması için ilçe
belediyeleri ile koordinasyonu
artırmaya yoğunlaştık. Böylece
atıkları kaynağında toplama
verimliliğini yüzde 6’dan yüzde
12’ye çekmek istiyoruz. Bence asıl
çözüm bu. Başkanımız Ekrem
İmamoğlu’nun da vizyonunu
yansıtan bu tür projelerle
İstanbul’un atık sorununa kalıcı
çözümler üretmek için çalışıyoruz.
Hem çevreye hem de ekonomiye
katkı sunmayı hedefliyoruz.”
16 MILYON İSTANBULLU GERI
DÖNÜŞÜME ÖZENDIRILIYOR
Yeni dönemde İBB, 16 milyon
İstanbulluyu geri dönüşüm
sürecine ortak eden bilinçlendirme
etkinliklerine de hız verdi. İlçe
belediyelerine destek olmak,
okullarda etkin uygulama
örneklerini yaygınlaştırmak ve
atık bilinci yüksek tüketici profili
geliştirmek amacıyla, “39 ilçe 39
okul” projesi yaşama geçirildi.
Ayrıca İSMEK ve izci kamplarının
yanı sıra her hafta Odayeri Katı
Atık Tesislerinde bilinçlendirici
eğitimler düzenleniyor.
Yurttaşlarla doğrudan iletişime
geçilerek, atıkların geri dönüşüme
kazandırılması amacıyla stat,
meydan ve caddelerde yerinde
uygulama etkinlikleri yürütülüyor.

BİLMEKTE YARAR VAR

İSTANBUL AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ PEYZAJ MİMARI
MİRAY YILMAZ

BİTKİLERLE HAVANIZ TEMİZ OLSUN

Ö

zellikle kış aylarında
zamanımızın çok büyük
bir bölümünü kapalı
mekânlarda geçiriyoruz.
Bu da ev ve iş yerlerimizdeki
havanın kalitesini son derece
önemli bir hale getiriyor.
Her ne kadar bulunduğumuz ortamı
düzenli olarak havalandırsak da

içerideki havayı tam olarak
temizleyemiyoruz. Ev küfleri;
eşyalardan ve duvarlardan yayılan
kimyasallar; deterjanlardaki
amonyak, benzen gibi maddeler
soluduğumuz havayı kirletiyor.
Kirli hava, başta çağımızın en
büyük sorunu haline gelen alerjiler
olmak üzere pek çok solunum

yolları hastalıklarına yol açıyor.
Bitkilerle ev ve işyerlerinizi
güzelleştirirken içerideki oksijen
miktarını artırarak ortamın
havasını da temizleyebilirsiniz.
Filtreledikleri toksinlerin değişiklik
göstermesi sebebiyle birkaçını bir
arada kullanmak daha da etkili
olabilir.

KAPALI ALANLARDAKI HAVAYI TEMIZLEYEN BITKILERDEN BAZILARI ŞUNLAR
ALOE VERA
Adını daha çok kozmetik ürünlerle
duyduğumuz aloe vera, evde
yetiştirmek için de çok uygun bir
bitkidir. Sukulent cinsinden olan aloe
verayı yetiştirmek çok kolaydır.
Havadaki formaldehit ve karbon
monoksitin zararlı etkilerini azaltır.
Yapraklarından elde edilen sıvının
yara ve yanıklara çok iyi geldiği de
kanıtlanmıştır.

SANSEVIERIA (PAŞA KILICI)
Bakımı kolaydır, fazla ışık ve su
istemez. Özellikle yatak odanızda
bulundurmanız gereken paşa kılıcı,
gece boyu havanızı temizleyerek,
uyku kalitenizi de yükseltir.
Ortamdaki trikloretilen, formaldehit,
benzen ve kanserojen olan ksilene
karşı etkilidir.

SPATHIPHYLLUM (BARIŞ ÇIÇEĞI)
Zarif beyaz çiçekleriyle evde
yetiştirmeye en uygun olan
bitkilerden biridir. Bakımı kolay,
neredeyse yaz boyu çiçekli ve ferah
bir ev için faydalı bir bitkidir.
Havadaki trikloretilen, formaldehit,
benzen, ksilen ve amonyağa karşı
etkilidir.
NEPHROLEPIS (AŞK MERDIVENI)
Bol su seven aşk merdiveni, aslında
bir tür orman bitkisidir. Evinizde
doğrudan güneş almayan yerlerde
bile yetiştirebileceğiniz bu bitki, aşırı
sıcak ya da soğuktan korunduğu
takdirde uzun yıllar salonunuzu
süsleyebilir. Oldukça kanserojen bir
madde olan, sigaralarda ve
inşaatlarda kullanılan yapı
malzemelerinde bulunan
formaldehitin havadan
temizlenmesine yardımcı olur.

ANTHURIUM ANDREANUM
(FLAMINGO ÇIÇEĞI)
Parlak kırmızı renkli çiçekleriyle göz
doldurur. Bol güneş ve nem seven,
bulunduğu ortama kolay uyum
sağlayabilen bir bitkidir. Hava
değişiminden çabuk etkilenir,
cereyanda kalmaması gerekir.
Havadaki ksilen, formaldehit ve
amonyağı absorbe etme özelliğine
sahiptir.

DRACAENA
Birçok farklı türü bulunan, tropik bir
bitki olan Draceana, evlerde en sık
tercih edilen bitkilerden biridir. Fazla
ışığa gerek duymaz, evinizin
havasındaki benzen, formaldehit gibi
zararlı maddeleri temizlemeye
yardımcı olur.
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ÇOCUK PARKLARINDA

PLASTİĞİN YERİNİ
AHŞAP ALACAK
İBB, ÇOCUK PARKLARINDAKI ELEKTRİKLENME
YAPAN PLASTIK MALZEMELERIN AHŞAP VE
METALE DÖNÜŞTÜRÜLMESI IÇIN DÜĞMEYE
BASTI. İLK OLARAK HALIÇ’TEKI İTO PARKI’NDA
HAYATA GEÇIRILEN UYGULAMA, KENT
GENELINE YAYILACAK. PARKLARA,
ÇOCUKLARIN TOPRAKLA DAHA FAZLA
BULUŞABILMESI IÇIN ‘HOBI BAHÇELERI’
YAPILACAK.
ZEYNEP MAVNACIOĞLU

İBB Park, Bahçe ve
Yeşil Alanlar Daire Başkanı
Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin

NİLAY SOYSALDI
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A

ralık ayında yapılan bir
sosyal medya paylaşımı,
İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nun dikkatini
çekti. Bu paylaşımda, kaydıraktan
kayan minik bir çocuğun
saçlarının nasıl elektriklendiği
görülüyordu. İmamoğlu,
görüntüleri izlemesinin ardından
ilgili birimlere, kentteki plastik
oyun gruplarının değiştirilmesi
talimatını verdi.
Bu doğrultuda çalışmalar başlatan
İBB, ilk olarak Haliç kıyısındaki
İTO Parkı’nda bulunan çocuk
oyun alanını dönüştürdü. Parktaki
plastik oyun grupları sökülerek,
yerine ahşap ve metal malzemeli
oyuncaklar konuldu. Çocukların
oyun sırasında elektriklerini
atmalarını engelleyen kauçuk
taban yerine ise kum zemin
yapıldı.

AHŞAP VE METAL OYUN
GRUPLARI
Parklardaki dönüşümün İTO Parkı
ile sınırlı kalmayacağını, İstanbul
genelinde bir değişim
amaçladıklarını belirten İBB Park,
Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire
Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay
Seçkin, 'Çocuk Dostu Kent'
hedefiyle ilgili İstanbul Bülteni’ne
şu bilgileri aktardı:
“İstanbul’da birçok parkta, çocuk
oyun grupları ile yer kaplamaları,
plastik esaslı malzemelerden
yapılmış. Plastik, çocuğun toprakla
bağlantısını koparıyor. Bu nedenle
biz, oyun parklarında ahşap ve
metal ürünleri tercih ediyoruz. Yer
kaplamalarında ise kum ve ağaç
kabuğundan oluşan doğal maddeleri
kullanacağız. Bunun ilk örneğini,
İBB şirketi İSTON ile birlikte İTO
Parkı'nda hayata geçirdik. İstanbul
genelinde tespitlerimizi yapıyoruz.
Çocuklarımızın sağlık ve güven
içinde oynayabilecekleri parklar
hedefliyoruz.”
KENTE 95 SANTİMDEN
BAKMAK
Seçkin, çocuk parklarındaki oyun
alanlarının, malzemesi kadar uygun
yaş gruplarına hitap etmesinin de
önemini belirterek şöyle devam etti:
“Şu anda üzerinde en çok
durduğumuz şeylerden bir diğeri ise
doğru yaş gruplarına, doğru oyun
elemanlarıyla hitap edebilmek. 0-3
yaş ile 6-12 yaş çocuklarının aynı
oyun gruplarında vakit
geçirebilmesi mümkün değil. Bunun
için de ayrıca çalışmalar
yürütüyoruz. Bu konuda, geçtiğimiz
aylarda uluslararası ölçekte bir
çalıştay düzenledik.
‘Kente 95 Santimden Bakmak’
çalıştayında, 0-3 yaş arası
çocukların gözünden, parkların
durumunu anlamaya çalıştık. İBB
tarafından yapılan hiçbir parkın,
0-3 yaş arası çocuk için yeterli ve
uygun olmadığını tespit ettik.
Çalıştaydan sonra derhal harekete
geçtik. Bu yaş grubundaki çocuklar

için ayrı oyun alanları kurulması
gerektiğini kararlaştırdık. İBB eliyle
ilk kez, 0-3 yaş oyun gruplarını da
İTO Parkı'nda kurduk. Bu
uygulamayı da kent geneline
yaymayı hedefliyoruz.”
HOBİ BAHÇELERİYLE MUTLU
ÇOCUKLAR
İBB, yeni yapılan park, koru ve
orman projelerinde çocukları farklı
aktivitelerin içine dahil etmeyi
amaçlıyor. Bu doğrultuda, çocuklar
için bir yandan güvenli oyun
parkları tasarlanırken, diğer yandan
miniklerin toprakla haşır neşir
olabildiği ‘Hobi Bahçeleri’ kurulması
planlanıyor. Böylelikle çocuklar,
meyve ve sebzeleri kendi elleriyle
ekip biçebilecekler. İBB'nin bu
alandaki ilk uygulaması Mayıs
ayında açılması planlanan
Sarıyer'deki Hacıosman Korusu'nda
hayata geçirilecek. Şehir içinde
toprakla teması neredeyse hiç
bulunmayan çocuklar, bu bostanlar
sayesinde üretmenin mutluluğunu
yaşayacaklar.
“HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA
KOYMALI”
Seçkin: “İstanbul’da çocuk oyun parkı
ihtiyacı bulunan mahalleleri tespit
ettik. Bazı mahallelerde İBB
mülkiyetinde alan bulunmuyor.
Bölgelerdeki yetkililerle görüşerek
yer temini konusunda destek
isteyeceğiz. Park alanları
belirlendikten sonra, tasarım ve
uygulamasını yapacağız. Bu konuda
herkes elini taşın altına koymalı.
Şehrimizde parksız mahalle
kalmamalı, birlikte çalışmalıyız.”
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YENİ OTOGARDAN

HERKES MEMNUN

İBB TARAFINDAN DEVRALINAN BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI’NIN YENI HALI, HEM ESNAFIN HEM
DE VATANDAŞLARIN BEĞENISINI KAZANDI. İBB, OTOGARI DEVRALDIKTAN SONRA ‘MERKEZI
ÖDEME SISTEMI’NI HAYATA GEÇIRIP, GIRIŞ VE ÇIKIŞLARLA OLUŞAN TRAFIĞI
RAHATLATTI. HERKESIN ŞIKÂYETÇI OLDUĞU ‘OTOGAR TUVALETLERI’ DE BOĞAZIÇI YÖNETIM
AŞ’NIN KONTROLÜNDE YENILENMEYE BAŞLADI.

S

özleşmesi 5 Mayıs
2019’da dolan,
Temmuz’da ise İstanbul
Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Meclisi’nin aldığı kararla;
otoparkları İSPARK’a devredilen
Bayrampaşa’daki İstanbul
Otogarı’nın işletmesi 9 Eylül’de
İBB’ye devredildi. Hep
olumsuzluklarla anılan otogar, yeni

48 /

www.ibb.istanbul

İBB yönetimi ile hem vatandaşın
hem de esnafın yüzünü güldürdü.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, alt
katları alkoliklerin, madde
bağımlılarının yaşam alanına
dönen, cinayet, tecavüz ve intihar
vakalarıyla anılan otogarı, 23
Haziran’dan sonra iki kez ziyaret
etti. 18 Temmuz’daki son
ziyaretinde İmamoğlu, “Böyle bir

yere çocuğum girmez, eşim
girmez. İstanbullunun çoluğunu
çocuğunu ben nasıl buraya
göndereceğim?” diyerek yeni
dönemin işaret fişeğini yaktı.
Onarım ve temizlik çalışmaları,
İmamoğlu’nun talimatıyla zaman
kaybedilmeden hayata geçirilerek;
otogar, İstanbul’a yakışır hale
getirildi.

ZEYNEL UĞURLU

İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK
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İHALEYİ BOĞAZİÇİ YÖNETİM
AŞ KAZANDI
İBB, mülkiyetinde bulunan
otogarın işletmesini ihaleye
çıkardı. Genel Sekreter Yavuz
Erkut başkanlığında düzenlenen
ihale; “açık teklif” usulüyle basın
önünde düzenlenendi. Açık
artırma ile devam edilen ihalede,
Boğaziçi Yönetim AŞ otogarın
ticari alanlarını, 27 milyon lira
yıllık bedelle ve 3 yıl süreyle
işletme hakkı kazandı.
OTOPARKLARA GÜVENLİK VE
AYDINLATMA AYARI
Otogar otoparklarının 8
Ağustos’ta İSPARK’a
devredilmesinin ardından, eski
yönetim Avrasya Terminal
İşletmeleri AŞ’ye ait kabinler
sökülerek yerine İSPARK’a ait
daha modernleri yerleştirildi.
Otopark alanlarında hemen
temizlik çalışmaları başlatılarak
aydınlatma ve güvenlik sorunları
giderildi. Gündüz gözüyle dahi
girilmeye korkulan yerler, İBB
ekiplerinin özverili çalışmaları ile
modern ve güvenilir bir görünüme
kavuşturuldu. Otogarda, önceleri
otobüsler yol kenarlarına park
ederken, yapımı devam eden
otopark bittiğinde de 150 otobüs
aynı anda parklanma yapabilecek.
OTOGARIN KRONİK SORUNU;
TUVALETLER
Her gün yaklaşık 45 bin kişinin
kullandığı otogardaki yedi tuvaletin
işletmesi, şimdiye kadar, özel
firmalar tarafından
gerçekleştiriliyordu. Ücretli
olmasına karşın yeterince
temizlenmeyen, hem yolcuların hem
de esnafın şikâyetçi olduğu
tuvaletler, sorun olmaktan
çıkarılıyor. Şehir Tuvaletleri Projesi
kapsamında, otogarın tuvaletlerinin
işletilmesi de Boğaziçi Yönetim AŞ
tarafından yapılmaya başlandı.
Gerekli iyileştirmelerin sürdüğü
tuvaletlerin ücretinde de indirime
gidildi. İstanbulkart ile 1 TL

İDARİ BİNA YENİLENDİ
İBB Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı tarafından otogar
genelinde yürütülen bakım-onarım
çalışmaları kapsamında idari bina
tadilattan geçirilip ofislere ayrıldı.
Altyapıları da yenilenen binanın, dış
kısım boyama ve izolasyon
çalışmaları devam ediyor.

DENETİM VE GÜVENLİK HİZMETİ
İBB Güvenlik Müdürlüğü, giriş-çıkış
noktaları ve alan üzerinde, 7/24 saat
esasına göre çalışan 147 güvenlik
personeli ile güvenlik önlemleri aldı.
İBB Zabıta Daire Başkanlığı
personelleri de yoğun olarak denetim
faaliyetlerini yürütmekte.

BEYAZ MASA’DAN HAFTANIN
HER GÜNÜ HİZMET
Otogardaki Beyaz Masa ofisi,
vatandaş ile esnafın talep ve
şikayetlerini alarak anlık çözüm
üretiyor. Uzun vadede çözülmesi
öngörülen istek ve şikâyetler ise
İBB’nin ilgili müdürlüklerine dijital
ortamda iletiliyor. Beş personelin
hizmet verdiği ofiste, vardiyalı
çalışma sistemi ile her gün 08.0019.00 saatleri arasında hizmet
veriliyor. İstanbullulara ulaşımda
büyük kolaylık sağlayan ‘İstanbulkart’
basımı da yine Beyaz Masa ofisinde
yapılıyor.

karşılığında kullanılabilecek 7
noktadaki tuvalet için, 3 vardiya
çalışma sistemi ile 35 personel
temizlik hizmeti veriyor. Yenileme
çalışmaları sürerken mağduriyet
yaşanmaması için de ‘mobil
tuvaletler’ hizmet veriyor.
MERKEZİ ÖDEME SİSTEMİ
HAYATA GEÇİRİLDİ
İBB, otogarı devraldıktan sonra giriş
ve çıkışlardaki trafiği rahatlatmak
için hemen kolları sıvadı. Kartlı
ödeme sisteminden dolayı oluşan
uzun kuyruklar; ‘Merkezi Ödeme
Sistemi’nin hayata geçirilmesi ile
son buldu. Giriş ve çıkışlara
yerleştirilen kameralar plakaları
tespit ederek ödemede büyük
kolaylık sağladı. Otobüslerin otogara
giriş çıkışlarında alınan ücrette de
yüzde 40 civarında indirim yapıldı.
Daha önce 130 TL olan giriş çıkış
ücreti, İBB’nin kararıyla 80 TL’ye
düşürüldü. Otogara yolcu bırakmak
için gelen özel araçlardan ilk yarım
saat için ücret alınmazken,
otobüslerin perondaki ilk 1 saati ise
ücretsiz oldu.
METRUK BİNALAR YIKILDI,
GÜVENLİK KAMERASI TAKILDI
Otogarda varlığını her geçen gün
hissettiren İBB, otogarın alt
katlarındaki amaç dışı kullanımları
engellemek için 213 birimi yıktı. İBB
Zabıtası tarafından yıkılan yapılar
daha sonra temizlendi. Güvenlik
kameralarıyla donatılan bodrum kat,
ayrıca aydınlatıldı ve daha güvenilir
hale getirildi. Otogardaki temizlik
çalışmaları 150 İSTAÇ AŞ personeli
tarafından 12 araçla ile
sürdürülürken, otogardaki güvenlik
de İBB Güvenlik Müdürlüğü ve İBB
Zabıtası tarafından sağlanıyor.
Büyük İstanbul Otogarı’nın açık
otoparkındaki trafik sirkülasyonunu
düzenlemek için proje çalışması
hazırlanarak, imalatı için Yol Bakım
ve Altyapı Koordinasyon Daire
Başkanlığı’na gönderildi. Proje ile
açık otopark kapasitesi de yüzde 50
oranında artırıldı.
www.ibb.istanbul
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SAHİPSİZ KÖPEKLERE

DİŞ DOLGUSU
YAPILIYOR
İBB, İSTANBUL GENELINE YAYILMIŞ BEŞ
BAKIMEVI, BIR AŞILAMA VE TEDAVI ÜNITESI
ILE SAHIPSIZ HAYVANLARIN REFAHINI
ARTTIRIYOR. İBB VETERINER HIZMETLERI
MÜDÜRÜ MUHAMMET NURI COŞKUN, KIRIK
TEDAVISINDEN DIŞ TAŞI TEMIZLEMEYE
KADAR BIRÇOK ALANDA YAPTIKLARI
OPERASYONLARLA SOKAK HAYVANLARINA
SAHIP ÇIKTIKLARINI SÖYLEDI.
GÖKÇE KAÇMAZ

NİLAY SOYSALDI

İ

stanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin (İBB), kent
genelinde yaşam koşullarını
yükseltmeye dönük
hizmetlerinden sahipsiz hayvanlar
da yoksun kalmıyor. 75'i veteriner
hekim olmak üzere toplam 401
personelden oluşan genç ve dinamik
bir ekip; kar, kış demeden her gün
sahipsiz hayvanlar için mesai
yapıyor. Günlük işlerin yanı sıra
mesai saatleri dışında acil vakalara
da yetişiyor.
İBB Veteriner Hizmetleri
Müdürlüğü, topladığı hayvanların
kısırlaştırılmasından aşısına;
tedavisinden işaretlenmesine,
yıkanmasına kadar her
gereksinimiyle birebir ilgileniyor.
Kent genelindeki sahipsiz hayvan
geçici bakımevlerine her gün 277
giriş-çıkış gerçekleşiyor. Bir başka
deyişle; her yıl on binlerce hayvan,
gereksinimleri karşılanmak üzere
bakımevlerine getirilip,
iyileştirildikten sonra alındıkları
alana geri salınıyor. Çeşitli ırklardan
bazı hayvanlar da sahiplendirilmek
üzere tesislerde barındırılıyor.
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İBB Veteriner Hizmetleri
Müdürü Muhammet
Nuri Coşkun
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DÜNYANIN EN BÜYÜK
SAHIPSIZ HAYVAN BAKIMEVI
İBB’DE
Müdürlük, 7/24 süren bu yorucu
hizmeti, kent genelinde sahipsiz
havyanlar için kurulmuş 5
Bakımevinde yerine getiriyor.
Avrupa Yakası’nda, Cebeci,
Kısırkaya, Gümüşdere
Bakımevlerine Anadolu Yakası’nda
Tepeören ve Orhanlı eşlik ediyor.
Cebeci Bakımevi, Türkiye’de
hayvan hastanesi ruhsatına sahip
tek kurum. Kısırkaya 350, Tepeören
202 dönüm arazisiyle dünyanın en
geniş alana yayılmış ilk iki bakımevi.
Fatih’te bulunan ve 1924 yılında
itfaiye atlarının bakımı için tahsis
edilen bina ise bugün Hayvan
Aşılama ve Tedavi Ünitesi olarak
hizmet veriyor.
VERI TABANIMIZA 200 BINDEN
FAZLA HAYVAN KAYITLI
Yalnızca 2019 yılında 24 bin 667
hayvanın kısırlaştırıldığını belirten
İBB Veteriner Hizmetleri Müdürü
Muhammet Nuri Coşkun, bunun
ciddi bir iş yükü olduğunu vurguladı.
Titizlikle yapılması gereken bir
cerrahi müdahale olan
kısırlaştırmanın ardından,
hayvanların bakımını da
üstelendiklerini söyleyen Coşkun,
şunlara dikkat çekti:
“İşimiz aşılama ve kısırlaştırma ile
bitmiyor. Burada en önemli

“ASIL İŞİ YAPAN MİKROÇİP.
BU SAYEDE HAYVANIN
YAŞI, AŞILARI, TEDAVİ
ETTİĞİMİZ HASTALIKLARI,
KISIRLAŞTIRILMA
ZAMANI VE TÜM DİĞER
BİLGİLERİNİ ELİMİZDE
BULUNDURUYORUZ.”
aşamalardan biri işaretleme.
İşaretleme denilince akla ilk gelen
küpe takma. Ancak küpe, hayvan
hakkında fazla bir bilgi vermiyor.
Ayrıca zaman içerisinde düşmesi de
mümkün. Biz, küpenin yanı sıra
kulak altı dövme ve mikroçip de
takıyoruz. Burada asıl işi yapan
mikroçip. Bu sayede hayvanın yaşı,
aşıları, tedavi ettiğimiz hastalıkları,
kısırlaştırılma zamanı ve tüm diğer
bilgilerini elimizde bulunduruyoruz.
Bilgilerimizi, VETNET hayvan kayıt
sistemi isimli veri tabanımıza
giriyoruz. Veri tabanımızda 200
binden fazla kayıt var. Burada her
hayvana, mikroçipi ile eşleşen 15
haneli bir numara veriyoruz.
Hayvanın ensesine yerleştirilen
pirinç tanesi büyüklüğündeki
mikroçip, dokuya uyumlu; herhangi
bir rahatsızlığa sebep olmuyor.
Ekiplerimiz, sahada bir hayvanla
karşılaştığında mikroçipini okutarak
gereksinimlerini öğreniyor, gerekli
uygulamaları yapıyor.”

SAHIPSIZ HAYVANLARIN
DUŞ KEYFI
“Hizmetlerimiz, standart
rehabilitasyon ile sınırlı değil.
Hayvan refahını gözeten yeni
hizmetlerimiz de var. Bunlardan bir
tanesi yarı otomatik yıkama
makinesi DUŞPET. Sokaktan aşırı
kirlenmiş, çamura çöpe bulanmış
hayvanlar gelebiliyor. Onları
yıkıyoruz. Ayrıca gerekirse
sahiplendirme aşamasında da yıkayıp
veriyoruz. Kısırkaya ve Tepeören
tesislerimizde bulunan bu makinada,
şampuandan kurutmaya, yedi farklı
işlev bulunuyor.”
VETKABİN VE VETBÜS ILE
SAĞLIK TARAMASI YAPILIYOR
“VETKABİN ve VETBÜS adını
verdiğimiz araçlarımız var. Bu
araçlarla, kent genelinde sahipsiz
hayvanlara sağlık taraması hizmeti
veriyoruz. Önceden gideceğimiz
yerlerde muhtarlar ve hayvansever
dostlarımızla temasa geçiyoruz.
VETBÜS ve VETKABİN için bir yer
belirliyoruz. Belirlenen yeri, daire
başkanlığımız da sosyal medyadan
ve veteriner.ibb.istanbul web
sayfamızdan halkımıza duyuruyor.
İnsanlar, sokakta baktıkları sahipsiz
hayvanları araçlarımıza getiriyor.
Burada antiparaziter
uygulamalardan, kuduz aşısına
kadar gerekli tüm müdahaleleri
yapıyoruz.”
www.ibb.istanbul
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SAHIPSIZ KÖPEKLERIN DIŞ
TAŞLARI TEMIZLENIYOR
“Yeni hizmetlerimizden biri de
DENTVET, diş ünitesi. Özellikle
köpeklere yönelik bir cihaz... Aşırı
diş taşı oluşmuş hayvanda köpeğin
dişlerini kaybetme tehlikesi var.
İlk geldiğinde bir genel sağlık
muayenesinden geçiriliyor.
Dişlerinde sorun olan hayvanların
bakımı yapılıyor. Bunlar, genelde
basit işlemler... Diş çekme, diş taşı
temizleme gibi. Ancak arkadaşların
bugüne kadar birkaç köpeğe dolgu
yaptığını da belirtmeden
geçemeyeceğim.”
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KIRIK OPERASYONLARINDA
ÜSTÜMÜZE YOK
“Yine, hayvanlara yönelik kırık
operasyonlarında dünya birincisi
olduğumuzu söyleyebilirim. Yalnızca
2019 yılında, 2 bin 496 operasyona
imza attık. Cerrah arkadaşlarımız bu
konuda çok başarılı. Halk arasında
pin, platin ve plaka takma denilen
işlemleri yapıyoruz. Örneğin bir
arkadaşımız, köpeğin kürek
kemiğinden aldığı bir dokuyu,
bacağına yerleştirerek hayvanı
sağlığına kavuşturdu. Bu
operasyonları, Cebeci, Kısırkaya ve
Tepeören tesislerimizde yapıyoruz.
Kısırlaştırmayla kıyaslandığında,
operasyon sonrası hayvana daha
uzun bir bakım hizmeti veriyoruz. En
az bir ay… Kırıklar, genellikle trafik
kazalarında meydana geliyor.
Kırıklara maruz kalan hayvanların
yüzde 85’i kediler, gerisi ise
köpekler.”
HAYVAN SAHIPLERI CAN
DOSTLARININ ANILARINI
DUVARDA YAŞATABILIYOR
“İstanbul genelinde yalnızca
Teperören’de, hem sahipli hem de

sahipsiz hayvanlar için bir gömü
alanımız var. Bu alanda ölü olarak
teslim aldığımız hayvanların gömü
işlemini yapıyoruz. Hayvan
sahiplerinin can dostlarına
vefalarını gösterebilmeleri, biraz
olsun acılarını dindirebilmeleri
için bir ‘Anı Duvarı’ yaptık.
Vatandaşlar, bu duvara bir plaket
asarak ölen hayvanlarının anısını
yaşatabiliyor. Hayvan sahiplerinin
dilediklerini yazdırabildikleri bu
plaketler üç farklı boyda. Bunların
yıllık ücretleri var. Küçük plaket
200 lira, orta boy 400 lira ve büyük
boy da 600 lira. Buradan elde
edilen geliri de yine sahipsiz
hayvanların bakımında
kullanıyoruz.”
BAKIMEVLERINE SADECE
KEDI-KÖPEK DEĞIL, AT-EŞEK DE
KONUK OLUYOR
İBB’nin sahipsiz hayvan
bakımevlerinin kedi-köpekten başka
konukları da oluyor. İBB,
sahiplerinden kaçan ve trafiği
tıkayan at, eşek, manda ve inek gibi
hayvanlara da müdahale etmek
durumunda kalabiliyor.

BİLMEKTE YARAR VAR
İSMEK SPOR ÖĞRETMENİ
SALİH TOLGA ŞAHİN

SPORDA
DOĞRU BİLDİĞİMİZ
YANLIŞLAR
KILO VERIRKEN YA DA SPOR YAPARKEN YAPILAN YANLIŞLAR BIR YANDAN SAĞLIĞIMIZI
BOZARKEN, DIĞER YANDAN ISKELET SISTEMIMIZDE, KAS VE EKLEMLERIMIZDE,
TRAVMALARA, YIRTILMA VE YIPRANMALARA YOL AÇABILIYOR.
İşte, yapmamamız gereken, doğru bildiğimiz yanlışlardan bazıları şöyle:

EGZERSIZ ESNASINDA ÇOK
TERLEMEK ZAYIFLAMAK IÇIN
GEREKLIDIR!
Hayır. Terlemek sadece aşırı artan
iç ısının vücudun normal
sıcaklığına düşürülmesi içindir. Bu
vücut yağlarının azalmasına
yardımcı olmaz.
DAHA ÇOK EGZERSIZ DAHA
ÇOK FAYDA SAĞLAR!
Hayır. Egzersiz yararlıdır; ama
aşırısı kemiklerinize, eklemlerinize
ve kaslarınıza sekiz şiddetinde bir
deprem kadar hasar verebilir.
BIR EGZERSIZ YA DA BIR
EGZERSIZ ALETI BELLI
BÖLGELERDEKI YAĞLARI
YAKABILIR MI?
Hayır. Günde bin mekik çekerek
ya da elektrikli uyarıcı takarak
yağlarınızdan kurtulamazsınız.
HAFIF EL HALTERLERIYLE
(DUMBELL) YÜRÜMEK HEM
VÜCUDU GÜÇLENDIRIR HEM
DE INCELTIR!
Hayır. Bu pozisyondayken
yapılan hatalı hareketler omuz
eklemlerinde travmalara,
yırtılmalara ve yıpranmalara
neden olur.
ZAYIFLAMA HAPLARI VE
BENZERI MADDELER KILO
VERMEDE ÇOK GEREKLIDIR!
Hayır. Mucize yarattığı öne
sürülen ürünleri satın almayın. Bu
ürünler hem zamanınızı ve

paranızı hem de sağlığınızı
olumsuz yönde etkiler.
ENERJI IÇECEKLERI
GÜNLÜK HAYATTA VE
EGZERSIZ ESNASINDA
FAYDA SAĞLAR!
Hayır. İçerisinde çok çeşitli ve
insan sağlığına zararlı
kimyasalların olduğu enerji
içecekleri kişiye faydadan çok
zarar verir.
YEMEK YEMEYEREK
ZAYIFLAYABILIR MIYIZ?
Bu yöntemle vücudunuzda
birikmiş olan fazla yağ kitlesini
veremezsiniz.
NAYLON EŞOFMAN GIYMEK
KILO VERMEDE ETKILI
MIDIR?
Hayır. Bu yöntem terlemeye ve
su atılmasına yarar. Yağ
miktarında azalma olmaz.
Kaybedilen su geri alınınca eski
kiloya geri dönülür.
EGZERSIZ SABAH
SAATLERINDE VE AÇ KARNINA
YAPILMALIDIR.
Egzersiz her saatte yapılabilir. En
önemli nokta egzersizin düzenli ve
sürekli yapılmasıdır. Aç karnına
spor yapılmamalıdır.
EGZERSIZ SIRASINDA
BOL SU IÇILMELIDIR.
Hayır. Azar azar, mideye ağırlık
vermeyecek şekilde su içilmelidir.
www.ibb.istanbul
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“ADİL, YEŞİL VE YARATICI ŞEHİR;

MUTLU İSTANBULLU”
YÜZBINLERCE İSTANBULLU ILE BIRÇOK KURUM VE STK’NIN KATILIMIYLA
İSTANBUL’UN YOL HARITASI BELIRLENDI. “İSTANBUL SENIN” SLOGANIYLA ŞEHRIN
ROTASINI ŞEKILLENDIREN ‘İBB 2020-2024 STRATEJIK PLANI’; ULAŞIM, AFETE
HAZIRLIK VE ÇEVRE ÖNCELIKLERIYLE “ADIL, YEŞIL VE YARATICI ŞEHIR, MUTLU
İSTANBULLU” VAAT EDIYOR.
OSMAN KARABACAK

Y

üzbinlerce İstanbullu ile
birçok kurum ve STK’nın
katılımıyla İstanbul’un yol
haritası belirlendi.
“İstanbul Senin” sloganıyla şehrin
rotasını şekillendiren ‘İBB 20202024 Stratejik Planı’; ulaşım, afete
hazırlık ve çevre öncelikleriyle
“Adil, Yeşil ve Yaratıcı Şehir, Mutlu
İstanbullu” vaat ediyor.
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), kentin önümüzdeki 5 yıllık
yolculuğunu İstanbullularla birlikte
hazırlamak için Türkiye tarihinde
bir ilke imza attı. 16 milyon
İstanbullunun iradesini ve İBB’nin
somut taahhütlerini yansıtan ‘İBB
2020-2024 Stratejik Planı’, İBB
Meclisi’nde oy birliğiyle onaylandı.
Plan, 11. Kalkınma Planı, Orta
Vadeli Yeni Ekonomi Programı ve
İstanbul Bölge Planı gibi Türkiye
genelindeki 30 üst düzey politika
belgesi ile Seul, Toronto, Barselona
gibi dünya kentlerinin de içinde
olduğu 23 strateji belgesi
incelenerek hazırlandı.

İMAMOĞLU: “İSTANBUL
VATANDAŞIN ÇİZDİĞİ YOLDA
İLERLEYECEK”
Stratejik Planı İBB Meclisi’ne sunan
Başkan Ekrem İmamoğlu,
İstanbul'un rotasının yüz binlerce
İstanbullunun, 1.115 adet kurum ve
sivil toplum kuruluşunun aktif
katılımıyla belirlendiğini açıkladı.
İstanbul'un önümüzdeki 5 yıllık
yolculuğu boyunca nereye ve nasıl
gideceği konusunda vatandaşın
kendilerine talimat verdiğini
belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:
“İstanbullu hemşehrilerimiz,
yönetme sorumluluğunu bizimle
paylaşmış ve yükümüzü
hafifletmiştir. İstanbul, vatandaşın
çizdiği yolda ilerleyecek ve bu şehir
herkes için çok daha güzel, çok daha
mutlu, umut dolu bir yaşam alanı
olacak.”
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ANKET VE ÇALIŞTAYLAR
YÖN VERDİ
Ekrem İmamoğlu, demokratik bir
katılımla gerçekleşen “İstanbul
Senin” kampanyasının Türkiye
tarihinde bir ilk olduğunu, anket ve
çalıştaylarla şekillendiğini
belirterek, İstanbul’un dünya yerel
yönetim literatürüne geçecek bir
projeye imza attığının altını çizdi.
İSTANBUL’UN POTANSİYELİ
OTAYA ÇIKACAK
İBB’nin, stratejik plan çalışmalarının
ışığında şekillenen vizyonunu “Adil,
yeşil ve yaratıcı şehir, mutlu
İstanbullu” olarak açıklayan
İmamoğlu, İstanbul’un var olan
potansiyelini ortaya çıkarmayı
hedeflediklerini kaydetti. İmamoğlu,
“Stratejik Plan’ın anlaşılmaz
rakamlardan ibaret, uygulamada
karşılığı olmayan sayfalar yığını
olmasını istemiyoruz. Bütünüyle
vatandaşı dinleyerek, anlayarak
hazırlanan bu Stratejik Plan'la,
İstanbul'un huzuruna, mutluluğuna
giden yolda hep birlikte
yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

MELTEM ŞİŞLİ: “İSTANBUL
BEKLENTİLERE GÖRE
ŞEKİLLENECEK”
İBB 2020-2024 Stratejik Planı’nın
daha iyi anlaşılması için
vatandaşlara ve çocuklara yönelik
yalın versiyonları tasarlama
aşamasında olduklarını belirten İBB
Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim
STRATEJIK PLANDA İBB’NIN
5 YILLIK ÖNCELIKLERI
İBB 2024 yılına kadar afet öncelikli
riskli alanların tamamını tespit
edecek.
Kentsel dönüşüm proje sayısı 44’e
çıkacak.
Raylı sistemin toplu ulaşımdaki payı
yüzde 20,5’ten yüzde 30’a çıkacak.
100 bin araçlık yeni otopark
yapılacak.
Kişi başına düşen aktif yeşil alan
oranı 7,04’ten 9,04 metrekareye
çıkarılacak.
Toplam yeşil alan miktarı 30 milyon
872 bin metrekare artırılacak.
Yıllık verilen sosyal hizmet sayısı 822
bin 162’den 2 milyon 552 bin 710’a
çıkacak.

Meltem Şişli de şu açıklamalarda
bulundu: “Hesap verilebilir,
ölçülebilir ve sürdürülebilir
faaliyetlerden oluşan Stratejik Plan
ile her bir İstanbullu İBB’nin 5
yıllık hedeflerini daha yalın bir
içerikle inceleyebilecek. Bu şehri
daha iyi bir şekilde teslim etme
sorumluluğunda olduğumuz
çocuklarımız da nasıl bir İstanbul
hayali için çalıştığımızı bilsin
istiyoruz. Bunun için çizgi
romanlar ve filmlerle anlatımı
güçlendirilen; okul öncesi, 6-11 yaş
ve 12-17 yaş olmak üzere üç farklı
yaş grubu için plan hazırlıyoruz.
İstanbullular, böylece kendilerine
sunulan taahhütleri hiç olmadığı
kadar takip etme imkanına sahip
olacak.”
İBB’NİN KARNESİ
ÇIKARTILACAK
Stratejik Plan doğrultusunda İBB
ile İSKİ, İETT ve 28 iştirakin
karnesini çıkartmak için çalışma
başlattıklarını ifade eden Şişli,
“Planın bütüncül bir anlayışla
takip edildiği, ‘Kurumsal Karne’
www.ibb.istanbul
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uygulamasının çalışmalarına
başladık. Yeni bir model
üzerinden tesis edeceğimiz kurum
karnesi ile yönetişim
anlayışımızın belki de en somut
adımını atmış olacağız. Sadece
hizmetlerin ya da imkanların değil
insanların talep ve beklentilerinin
de hızla değiştiği, dönüştüğü
yüzyılımızda, İstanbulluların
görüşlerini ve eleştirilerini seçim
dönemleriyle sınırlayamayız.
Aksine, hizmetlerimizin planlama
ve denetimi aşamasında da
İstanbulluları merkeze koyuyoruz.
Kurumsal karnemiz,
çalışmalarımızın başarısı ve
sürdürülebilirliği konusunda
kentlinin bize tuttuğu doğruluğu
şaşmaz bir ayna olacak. İBB
üzerinde denetim yetkisine sahip
olan İstanbulluların, kente karşı
aidiyet ve sorumluluk bilinci daha
da gelişecek” diye konuştu.
İBB İdari İşlerden Sorumlu
Genel Sekreter Yardımcısı
Yeşim Meltem Şişli
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İSTANBUL İÇİN 8 ANA HİZMET
ALANI BELİRLENDİ
İBB 2020-2024 Stratejik Planı’nı
oluştururken, şehirciliğin farklı
yönlerini içeren sekiz farklı tema
geliştirildi. Ulaşılabilir, çevreye
duyarlı, üreten, paylaşan, yaşayan,
eşsiz miras, finansal sürdürülebilirlik,
katılım ve yenilikçi yönetim
başlıklarını içeren temalar, İBB’nin          
5 yıllık stratejik amaçlarını ortaya
koydu. İçerik açısından yenilikçi,
diğer kentlere ilham verecek yeni bir
stratejik plan modeli geliştirildi.

221 BİN FARKLI GÖRÜŞ İLE
ORTAK AKIL OLUŞTURULDU
Stratejik Plan kapsamında, internet
üzerinden 137 bin 667 kişiyle anket
yapıldı. Kentin farklı yerlerindeki 35
bin 251 İstanbullunun fikirleri
alındı. Bağımsız, profesyonel bir
araştırma şirketiyle iş birliği
yapılarak her yaştan, her sosyoekonomik kesimden, her siyasi

görüş ve yaşam tarzını temsilen 10
bin İstanbullunun görüşlerine ayrıca
başvuruldu. İstanbul’a hizmet ile
yükümlü 1.115 kurum ve sivil
toplum kuruluşunun görüşleri
alındı. İBB’de 25 bine yakın
çalışanın katıldığı kurum içi anket
gerçekleştirildi. Metro
istasyonlarında ve fuarlarda kurulan
ileti panolarında ise İstanbul’un
geleceğine dair toplam 7 bin 200
görüş iletildi.
Stratejik Plan çerçevesinde; İBB
Meclisi üyeleri, çocuklar, kadınlar,
gençler, engelliler ve 65 yaş üstü
yurttaşların katılımıyla çalıştaylar
düzenlendi. İlçe belediyeleri,
kaymakamlıklar, kent
konseylerinden temsilciler ve
muhtarlarla farklı oturumlarda bir
araya gelinerek ülke tarihinin en
geniş katılımlı çalışması
gerçekleştirildi.
İBB’NİN GÜÇLÜ VE ZAYIF
YÖNLERİ ANALİZ EDİLDİ
İstanbul'u makro bir çerçeve
içinde, merkezi plan ve
programlarla uyumlu bir biçimde
analiz eden Stratejik Plan'da,
sürecin yönlendiricisi ve
uygulayıcısı olan İBB, “İstanbul'u
güçlü ve zayıf yönleri, karşı karşıya
olduğu fırsatlar ve tehditler” gibi
13 farklı alandaki veriyi analiz etti.
Kurumun köklü geçmişi, nitelikli
yönetim kadrosu, uluslararası
alanda kredibilitesinin yüksek
olması, İBB’nin en güçlü yönleri
olarak tespit edildi. Birikmiş borç
yükü, verimlilikten yoksun iş ve
çalışma anlayışı, kurum içi
koordinasyon, etkin ve adil
olmaktan uzak gayrimenkul
yönetimi ise en zayıf yönler
olarak ortaya çıktı. Durum
analizinde, işleyiş açısından en
büyük eksiklik “sürdürülebilirlik”
ilkesine bağlı kalınmaması olarak
belirlendi. Bu tespit özellikle
finans, insan kaynakları yönetimi,
kurum içi iletişim ve gayrimenkul
yönetimi gibi başlıklarda
kendisini gösterdi.

BİLMEKTE YARAR VAR

PASTACILIK VE FIRINCILIK OKULU PASTA EĞİTMENLERİ
İSMEK

BAYAT EKMEKTEN LEZİZ TARİFLER
ÜLKEMIZDE HER YIL 500 BIN TON EKMEK ÇÖPE ATILIYOR. UZMANLAR, EKMEK
TASARRUFU KONUSUNDA TOPLUMSAL BILINÇ OLUŞTURULMASI GEREKTIĞINE DIKKAT
ÇEKIYORLAR. BAYAT EKMEKLERI FARKLI TARIFLERLE LEZZETLI BIR YEMEĞE YA DA
TATLIYA DÖNÜŞTÜREBILIRSINIZ.
İSMEK PASTACILIK VE FIRINCILIK OKULU PASTA EĞITMENLERI, BAYAT EKMEKLERINIZI
DEĞERLENDIRILEBILECEĞINIZ IKI TARIF HAZIRLADILAR.
İŞTE O TARIFLER:
BAYAT EKMEKTEN KOLAY PİZZA

VİŞNELİ BAYAT EKMEK TATLISI

MALZEMELER: 1 bayat ekmek, 20 gr
zeytinyağı, 4 gr pul biber, 4 gr kekik, 6 gr
kabartma tozu, 120 ml süt, 2 yumurta, 150
gr sosis, 100 gr zeytin, 2 yeşilbiber, 200 gr
kaşar peyniri, 100 gr mısır, 50 gr ketçap.

MALZEMELER: 1 bayat ekmek, 500 gr
vişne kompostosu, 150 gr toz şeker, 300 gr
kaymak, üzeri için 50 gr toz yeşil fıstık,
100 gr vişne tanesi.

HAZIRLANIŞI: Bayat ekmek küçük küpler
halinde kesilir; yumurta, süt, sıvı yağ,
kabartma tozu, kekik, pul biber eklenip
karıştırılır. Hazırlanan hamur yağlanmış
pizza kalıbına boşaltılıp iyice bastırılarak
ezilir. Üzerine ketçap sürülür, rendelenmiş
kaşar peyniri serpilip doğranan
malzemeler yerleştirilir. Önceden ısıtılmış
180 derece fırında, pembeleşene kadar
yaklaşık 10 dakika pişirilir. Kalan kaşar
peyniri de üzerine serpilip tekrar fırına
verilir. Peynir tamamen eridiğinde
pizzanız pişmiş demektir. Artık
dilimleyerek servis edebilirsiniz.

HAZIRLANIŞI: Bayat ekmekler
şekillendirici kurabiye kalıplarıyla
kesilerek önceden ısıtılmış 180 derece
fırında 15 dakika fırınlanır. Vişne
kompostosu ve toz şeker kaynatılır.
Fırınlanan ekmekler tepsiye dizilip üzerine
kaynayan vişne kompostosu dökülerek
ıslatılır. Ekmekler yumuşadıktan sonra
üzerine kaymak yerleştirilir.
Kaymağın üzerine vişne taneleri
konup toz fıstık ile
süslenir.
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DEMOKRATİK TEMSİLİN MERKEZİ

KENT KONSEYİ
ISTANBUL KENT KONSEYI BAŞKANI
SEÇILEN TÜLIN HADI, BELEDIYELERIN,
KENT KONSEYLERINI ARKA BAHÇELERI
GIBI GÖRMELERININ DOĞRU BIR
YAKLAŞIM OLMADIĞINI SÖYLEDI. HADI,
DEMOKRATIK TEMSILIN VE YÖNETIME
SÖZ ILETEBILMENIN ÖNÜNDE HERHANGI
BIR ENGEL GÖRMEDIKLERI IÇIN
KONSEYDE YER ALDIKLARINI AÇIKLADI.
İSTANBUL’UN AĞIR BIR YÜK ALTINDA
ÇOK YIPRANDIĞINA DIKKAT ÇEKEN
HADI; KENTIN TABIATINI, TARIHINI,
KÜLTÜREL DEĞERLERINI KORUMAK
IÇIN HALA ÖNEMLI FIRSATLARA SAHIP
OLDUĞUNU VURGULADI.
AYŞE KAHVECİ

NİLAY SOYSALDI

B

elediye Kanunu’nun 76’ncı
maddesine göre Belediyeler, genel
seçim sonuçlarını izleyen üç ay
içerisinde kent konseyi kurmak
zorunda. Belediye Başkanı’nın çağrısıyla
toplanan kent konseyleri, kent
vizyonu ve hemşehrilik bilincinin
geliştirilmesini, kentin hak ve
hukukunun korunmasını ilke
edinirler. Ayrıca sürdürülebilir
kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal
yardımlaşma ve dayanışma,
saydamlık, hesap sorma ve hesap
verme, katılım, yönetişim ve yerinden
yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi
konularında belediyelere tavsiyelerde
bulunurlar.
Pek çok konuda Türkiye’nin lokomotifi olan
İstanbul, aynı başarıyı kent konseyinin
kurulmasında gösterememişti. İlk defa, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla
toplanan İstanbul Kent Konseyi, başkan ve
yürütme kurulu üyelerini seçerek
çalışmalarına başladı. İstanbul Kent Konseyi
Başkanı Mimar Tülin Hadi ile konseyin
kuruluş çalışmalarını ve İstanbul’u konuştuk.
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Pek çok şehirde uzun yıllardır
kent konseyleri görev yapıyor.
İstanbul’da geç kalınsa da hayata
geçti. Gündeminizde neler var?
Kent konseyi kurmak Ekrem
İmamoğlu’nun seçim vaatlerinden
biriydi; göreve gelmesiyle bu
vaadini yerine getirdi. “En
demokratik kent’’ söylemiyle,
amacını ortaya koymuştu zaten.
Büyükşehir ölçeğinde bir kent
konseyi oluşturmak ilçeler veya
beldelerde oluşturmaya göre daha
zor bir iş; kendi içindeki
örgütlenmesini kurgulamak zaman
alıyor. Açıkçası, şu anda bizim
gündemimizin çoğunu, kent
konseyinin yapısını anlamak,
oluşturmak, kendi içindeki çalışma
dinamiğini kurmak kaplıyor.
“KONSEYİN VAZİFESİ
TAVSİYEDE BULUNMAK’’
Kent konseyi denilince ne
anlamamız lazım? Hangi
kurullardan oluşuyor? Şahıslar
olarak buna bir katkımız olabilecek
mi?
Kent konseyi denilince,
vatandaşların fikir ve önerileri ile
yönetime aktif katılımının
sağlandığı bir ortaklık modelini
anlamalısınız. Çok yaygın tabir ile
bir “ortak akıl’’ platformu. Kent
konseyinin üyeleri arasında mülki
amirler, siyasi parti temsilcileri,
meslek odalarının ve
üniversitelerin temsilcileri,
muhtarlar, noterler ve tabii ki sivil
toplum örgütlerinin temsilcileri
bulunuyor. “Ortak akıl’’ da kentteki
bütün bu paydaşların yaşadıkları
yere dair herhangi bir konuda
birlikte düşünüp çözüm arama
konusundaki işbirliği ve uzlaşıyı
ifade ediyor. Kent konseyinin
görevi, yerel yönetime uygulamada
yönelebileceği alanlar ve çözümler
hakkında tavsiyelerde bulunmak,
bu tavsiyelerin altını besleyecek
çalışmaları yürütmektir.
Kent konseylerinin oluşumuna
imkân veren yasa ve yönetmelikler,
tekil vatandaşları biraz olayın

dışında bırakıyor, sanki onlar
buraya ulaşamıyorlar gibi dursa da
bunun imkânları var. Kent
konseyinin dört önemli organı var.
Bunlardan bir tanesi genel kurul ki,
üyeleri az önce de saydığım kurum
ve kuruluşların temsilcilerinden
oluşuyor.
Genel kurul, başkanı ve yürütme
kurullarını seçiyor. Başkan bir
organ, yürütme kurulu başka bir
organ. Yürütme kurulunu kent
konseyinin akil insanlar heyeti gibi
düşünebilirsiniz. Ağırlıklı olarak
meslek odaları temsilcileri ile farklı
kesimleri temsil eden ve şehrin
çeşitli sorunları hakkında önemli
birikimleri olan STK’ların
temsilcilerinden oluşuyor.
Bir de meclislerle çalışma grupları
var. Bunlar yürütme kurulu
tarafından önerilip genel kurul
tarafından onaylandıktan sonra
harekete geçebiliyor. Vatandaşlar
çevrelerinde tespit ettikleri bir
sorunu konsey çatısı altında
tartışmaya sunup bu konuda bir
meclis veya çalışma grubu
oluşturulmasını sağlayabilir,
oluşturulan bu meclis veya çalışma
gruplarında gönüllü olarak faaliyete
katılabilirler.
Tavsiyeleriniz İBB Meclisi’nden
geçtikten sonra takip hakkınız var
mı?
Tabii, izlemek her zaman hakkımız
ancak herhangi bir yaptırımımız söz
konusu değil.
“FARKLI BİR YAPI KURMAK
İSTİYORUZ’’
Genel kuruldan sonra
toplantılarınız devam etti
herhalde. Meclislerin ve
dayanışma gruplarının
oluşturulması yönünde hangi
aşamadasınız?
Hangi meclislerin oluşturulacağı
konusunda Yürütme Kurulu
üyelerimizle bir çalıştay yaptık.
Altı tane masa oluşturduk. Buradan
çıkan fikirleri değerlendirip
ortaklıkları bulmaya ve öncelikleri

KENT KONSEYİ BÜNYESİNDE
YAPILAN ÇALIŞTAYDA,
İSTANBUL’DA ÖNCELİK
VERİLMESİ GEREKEN
SORUNLARDA ALTI KONU
ÖN PLANA ÇIKTI; AFET,
İKLİM, ÇEVRE, KENT
TARIMI, GIDA VE SU.

belirlemeye çalıştık. Bugüne kadar
başka kent konseylerinde
uygulanagelenlerin dışında farklı
bir meclis oluşumunun mümkün
olup olamayacağını görüştük. Kent
konseyinin kendi bileşimi, kentin
ihtiyaçları, İBB yönetiminin
açıklamış olduğu 2020-24 Stratejik
Planı, konseyin yapabilecekleri,
bütün bunları bir araya getirerek
hangi meclisleri oluşturmalıyız
konuları üzerinde çalıştık; değerli
fikirler üretildi. Bunların arasından
bazılarında tereddütsüz ortaklıklar
olduğunu gördük. Şu anda kesin
oluşturulmuş ve genel kuruldan
onay almış bir meclisimiz yok.
Ocak sonunda genel kurul
toplanacak. Orada üzerinde durulan
meclislerin kurulmasına destek
verilirse biz de, bu meclisleri
kurarak çalışmaya başlayabileceğiz.
ALTI KONUDA ORTAK KARAR
Yapılan çalıştayda ortak
konuların dile getirildiğinden
bahsettiniz. İstanbul’da öncelik
verilmesi gereken sorunlardan
hangileri ön plana çıktı?
Çalıştay, öncelik vermemiz
gereken sorunları bize gösterdi;
afet, iklim, çevre, kent tarımı, gıda
ve su. Bunlar neredeyse herkes
tarafından istisnasız dile getirildi;
ama bunun dışında mesela
gençlikle, kadınlarla ilgili sorunlar
da gündeme geldi. Kent
yoksulluğu, derin yoksulluk
üzerinde çok konuşulan bir konu
oldu. Çalıştayda oy hakkım
olmamakla beraber ben de, bütün
bunların hepsine katılıyorum.
www.ibb.istanbul
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BUNUN MİMARI BEN
OLSAYDIM DEDİĞİM BİR
ESER YOK; AMA BUNU
KENDİME ÖRNEK
ALMALIYIM, BUNUN
VERDİĞİ HİSSİ VEREN BİR
ŞEY BEN DE YAPMAK
İSTERİM DİYECEĞİM
SAYISIZ ESER VAR.

Dezavantajlı olarak görülen
gruplar var. Bunlara nasıl bir bakış
açısı getiriyorsunuz?
Dezavantajlı grup olarak bugüne
kadar konseylerde hep kadın,
çocuk, gençlik, engelli ve artı 65 yaş
gruplarına yer verilmiş. Acaba,
onları tek başlarına dezavantajlı
gruplar olarak tanımlayıp kendi
içlerine kapalı birer meclis
oluşturmak, her türlü sorunlarına
temas etmemize imkân verir mi?
Bu konuyu, yeni bir bakış açısıyla
değerlendirmenin mümkün olup
olamayacağını düşünebiliriz. Bu
gruplarla ilgili daha verimli, daha
etkili ve daha geniş bir alana
yayılan bir çalışma yapmak
denemeye değer.
“BURASI BİR KATILIM
PLATFORMU’’
İstanbulluların size
ulaşabilecekleri bir iletişim ağı
kuruldu mu?
Henüz kendimizin görünürlüğü ile
ilgili çalışmaları tamamlamış değiliz;
ama güzel fikirler var. Buraya
herkesin rahatça gelip gidebilmesi,
kendisiyle ilgili bir şeyler
bulabilmesi çok önemli. Çünkü
burası, bir katılım platformu…
Konseyin verimli çalışabilmesi için
toplumun tüm kesimlerinin katkı
sağlaması gerekiyor.
Bu katılım platformunu daha da
genişletmek için neler yapılabilir?
Şu anda genel kurul ve yönetim
kurulumuzda yer alan STK
temsilcileri var. Daha fazlasıyla
iletişime geçip, onların hem
birbirleriyle hem kent konseyleri ile
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ilişkilerini güçlendirmemiz hem de
birbirlerini fark etmelerini
sağlamamız gerekiyor. İlk kurulacak
meclislerin çalışmaya başlamasıyla
ilginin artacağını düşünüyoruz. Bir
alanda yapılan çalışma, diğer alanları
da harekete geçirecektir.
İMAMOĞLU İLE ÇALIŞMAK
AVANTAJ
Ekrem İmamoğlu’nun
başkanlığında bu tür çalışmaları
yapmayı bir avantaj olarak görüyor
musunuz?
Görüyorum tabii ki. Görmeseydim
burada olmazdım. Yaşanan
tecrübeler, belediye başkanlarının
kent konseylerini kendilerine
muhalefet olarak algıladıkları için
sevimli bulmadıklarını ortaya
koyuyor. Hatta çoğu zaman belediye
başkanı ya da belediyede çalışan biri
konseyin başkanı seçiliyor.
“Belediyeler kent konseylerini kendi
arka bahçeleri gibi görüyorlar”
kanısı çok yaygın. Bu cümle kent
konseyleri hakkında yapılmış
akademik çalışmaların neredeyse
hepsinde geçiyor. Birçok defa,
kentte yaşayan insanların
belediyeye karşı temsilindense
belediyenin kendi görünürlüğüne
hizmet eden yer oluyor kent
konseyleri. Eğer buranın da öyle bir
yer olması ihtimalini bir an bile
aklımızdan geçirmiş olsaydık hiç
birimiz aslında burada olmazdık.
Burada o katılımın, demokratik
temsilin ve yönetime söz
iletebilmenin önünde engel
olunmayacağının niyetini
gördüğümüz için hepimiz buradayız.
Mesela en basitinden bir binamız
var. Bu, arka bahçe gibi
olmadığımızın bir göstergesidir.
“İSTANBUL, MUHTEŞEM BİR
ŞEHİR’’
İstanbul gibi çarpık kentleşmenin
sıkıntılarının yaşandığı bir yerin
kent konseyine mimar bir başkan
seçildi. Baktığınızda İstanbul’u
nasıl görüyorsunuz?
İstanbul çok muhteşem bir şehir,

çok önemli bir dünya kenti…
Bunu, inanarak söylüyorum; bir
klişe değil. Buradan pencereden
gördüğünüz manzara bile tek
başına bunu ispat ediyor. Üst üste
gelmiş katmanları olan bir şehir.
Dünyada kaç tane şehirde var bu
zenginlik? Ama çok yıprandı
maalesef. Üzerinden ciddi bir yük
geçti, daha da geçebilir.
Ormanlarını, meydanlarını, tarihi
alanlarını, yerleşimlerinin bir
kısmını, hafızasını kaybetti. Üzücü
bir şey; ama bu duruma rağmen,
hala İstanbul’un bunun altından
kalkabilmesi, baş edebilmesi için
çok önemli fırsatları var, bunu
tersine çevirebilir. Elinde kalan
tabiatını, tarihini, kültürel
değerlerini korumaya çalışabilir,
ileri taşıyabilir.
İstanbul’a mimar olarak
baktığınızda şu yapıyı ben
yapsaydım, bunun mimarı ben
olsaydım dediğiniz bir eser var mı?
Bunun mimarı ben olsaydım
dediğim bir eser yok; ama bunu
kendime örnek almalıyım, bunun
verdiği hissi veren bir şey ben de
yapmak isterim diyeceğim sayısız
eser var. Şu pencereden görünen her
eseri söyleyebilirim. Fatih Camii
mesela muazzam bir eser.
Süleymaniye, Şehzadebaşı Camileri
müthiş. Geçenlerde Süleymaniye’ye
doğru giderken Kirazlı Mescit
Camii’ni fark ettim, olağanüstü bir
avlusu var. Bu kadar önemli
eserlerin arasında minicik bir bina,
son derece mütevazı… Bahçesindeki
taşları, sokaktan içeriye giriş
kısmıyla olağanüstü bir yapı.
Bir mimar için İstanbul’da doğup
büyümüş olmak bir şans mı?
Elbette
Anne babanız mimar olmasaydı
yine mimar olmak ister miydiniz?
Şimdi, onların varlığı benim için
çok önemli bir örnek oluşturdu.
Üniversiteye gireceğim zaman
başka alanları çok da dikkate
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almamıştım, yani bölüme isteyerek
girdim ama her geçen yıl üzerine
bir şeyler eklendi. Daha çok
anladım, onun bana açabileceği
ufukları daha iyi fark ettim.
Mimarlık okumuş olmaktan çok
memnunum. Çok katmanlı
düşünme imkânı vermesi, başka
alanlarla ilişkili olması çok büyük
zenginlik. Mimar olduğum için
mutluyum.
“ŞEHRE DOKUNMAK BÜYÜK
SORUMLULUK’’
Yaptığınız eserlerle şehre
dokunuyorsunuz, iz
bırakıyorsunuz. Bir şehre
dokunabilmek nasıl bir duygu?
Bir defa sorumluluğu çok büyük...
Hem işverenlerinize, hem
kullanıcılara, hem de o yapıyı
kullanmayanlara karşı bir
sorumluluğumuz olduğunu
düşünüyorum. Bir binanın kendi
çevresiyle kurduğu ilişki ile
kullanmayanlara da bir yüz
sunabiliyorsunuz, bir ortaklık
kurabiliyorsunuz, bir söz
söyleyebiliyorsunuz. Ben onu da
çok önemsiyorum.

ŞEHRE DOKUNMAK BÜYÜK
SORUMLULUK İSTİYOR.
HEM İŞVERENLERİNİZE HEM
KULLANICILARA HEM DE O
YAPIYI KULLANMAYANLARA
KARŞI BİR
SORUMLULUĞUMUZ
OLDUĞUNU
DÜŞÜNÜYORUM.

Sadece işvereninize değil çevreye
karşı da sorumluluğunuz olduğunu
ifade etmeniz çok hoşuma gitti.
Şöyle düşünün, bunlar çok basit
hareketler olabilir. Örneğin bir
arsanız var. Binanızı size izin
verildiği ölçüde getirip en son
sınıra kadar da dayayabilirsiniz. Ya
da önünde bir boşluk bırakarak
önünden gelen geçen insanlarla
birlikte paylaşacağınız küçük bir
meydan yaratarak geriye de
çekilebilirsiniz. Hangisini
yapmalıyız, tercihimiz hangisi
olmalı? Böyle küçük küçük
hareketler bile etkili sonuçlar
yaratabiliyor.

Yapılarınızda doğal malzeme
kullanmanızla ilgili açıklamanız
dikkatimi çekmişti. Bunu
hakikate olan inancınıza,
tutkunuza, güveninize
bağlıyorsunuz. Binaların da
doğmak ve ölmek gibi doğal
süreçler geçirmesini istiyorsunuz.
Öte taraftan da şu var, bazı
yapıları da hep korumaya
çalışıyoruz. Bir tezat mıdır, nasıl
bir şeydir bu?
Aslında çelişik bir şey çünkü
bunu söylediğiniz zaman sanki
bina da yaşasın ve ölsün demişiz
gibi oluyor. Binaların da
eskiyebileceğini kabullenmek
şeklinde değerlendirmek daha
doğru. Şu Şehzadebaşı Camii’ne
bakıyorsunuz, ilk yapıldığı gün
nasıldı acaba? Bembeyaz
duruyordu muhakkak. Küfeki taşı
beyaz bir taş, zamanla
oksitlenmeyle gri bir renk alıyor,
değişiyor. Ne kadar iyi
bakarsanız bakın dönüşüyor ama
hala güzel. Suni malzemeler ise
dönüşmüyorlar, sadece
eskiyorlar. Kastettiğim böyle bir
şeydi.
www.ibb.istanbul
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İYİ BİR OKURUMDUR.
BENİM ADIM KIRMIZI,
İSTANBUL, İNSANLIĞIN
MAHREM TARİHİ, BEŞ
ŞEHİR, SAATLERİ
AYARLAMA ENSTİTÜSÜ
ÇOK SEVDİĞİM
KİTAPLARDIR.

“BİNALARIN DA BİR
HAYATI VAR’’
Eserlere yaşanmışlıklar daha mı
güzellik katıyor? Aslında bütün bu
yılların birikimiyle bakabilmek mi
gerekiyor?
Bu sorduğunuz soru çok güzel oldu.
Şimdi benim o zaman
söylediklerimi yeniden
düşünmemi, geliştirmemi, hatta
üstüne bir şeyler ekleyebilmemi
sağlıyor. Doğal malzeme kendi
yıpranmasıyla binanın tecrübesini,
birikimini ifade edebiliyor.
Eskimesi ve yıpranması normal bir
şeydir demektense binanın da bir
hayatı var ve doğal malzeme bunu
en iyi şekilde ifade eder demek
daha doğru. Sanırım bu nedenle
daha çok seviyoruz.
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İstanbul bir renk olsa sizin renginiz
ne olurdu? Sizce İstanbul’u hangi
renk en iyi ifade eder?
Gri. Birçokları griyi kötü bir renk
olarak aldılar; ama ben griyi daha
çok böyle yumuşak, her şeyi içine
alabilen, her şeyi kaynaştıran,
hoşgörülü bir renk olarak gördüğüm
için söylüyorum. Çok güzel griler
var, hangi griyi anladığımız da
önemli. Gri üstünde her şeyi
taşıyabiliyor.
Ses olarak düşünseniz, nasıl bir
tını verir size? Bir müzik mi ya da
denizin, martının, rüzgârın sesi mi?
Çok sesli bir müziktir aslında.
“İYİ BİR OKURUM’’
Kitaplarla aranız nasıl?
Gayet iyi, iyi bir okurumdur.
İnsanın çok sevdiği kitaplar
vardır. İlk aklınıza gelenler
hangileri?
Cevabımı İstanbul Kent
Konseyi’ndeki görevimle
ilişkilendirenler olabilir ama öyle
değil aslında. Orhan Pamuk’un
‘Benim Adım Kırmızı’ ve ‘İstanbul’
kitabını çok severim. Theodore
Zeldin’in ‘İnsanlığın Mahrem

Tarihi’ sık sık dönüp okuduğum bir
kitaptır. Ayrıca Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın kitaplarını çok severim;
özellikle ‘Beş Şehir’, Saatleri
Ayarlama Enstitüsü’. Saatleri
Ayarlama Enstitüsü’nü hiç değilse
üç defa okumuşumdur.
Şiirle aranız nasıl?
Şiirle aram çok sıkı fıkı değildi; fakat
Bilgi Üniversitesi’nde benim iki kez
şair stüdyo ortağım oldu. Ondan
sonra şiire başka türlü bakmaya
başladım. Artık daha fazla
ilgileniyorum.
İstanbul’a bakıp bu olmazsa
İstanbul olmaz dediğiniz eserler
hangileri?
Kapalıçarşı, Bozdoğan Kemeri,
Süleymaniye Camii, Mısır Çarşısı,
Galata Kulesi olmadan olmaz. Böyle
söyleyince sanki 20. yüzyıldan
öncekilerin hepsini koruyoruz gibi
bir durum oldu; ama bu demek değil
ki, Cumhuriyet Dönemindekileri bir
kenara atalım. Hak hukuk
çerçevesinde oluşmuş, kentliyi
sayan ve sevimli çevreler oluşturan
her türlü yapıyı aslında tutabiliriz.
Böyle yapılar geleceğe doğru kenti
oluşturmak için önemli referanslar.

İSTANBUL
DEVLET SENFONİ
ORKESTRASI

CUMHURBAŞKANLIĞI
KLASİK TÜRK MÜZİĞİ
KOROSU

Lior Shambadal şef Rebekka Hartmann keman

Mehmet Güntekin şef Demet Gürsoy tanbur
Birol Yayla tanbur Salih Bilgin ney
Yağmur Damla Bilgin kemençe

20:00

11:30

07

ŞUBAT
Cuma

OKAY TEMİZ
"17. Ritmin Günü"

Okay Temiz & Aydın Esen (Oriental Wind Jazz Grubu)
Sekou Amadou Kauyate djembe (African Gineou Grubu)
Mohammad Reza Mortazavi tombak, bendir

KLASİK’TEN
GÜNÜMÜZE
İSTANBULLU
ŞARKILAR
Hakan Talu şef, tanbur

20:00

ŞUBAT

09

09ŞUBAT

CRR SENFONİ
ORKESTRASI

ENGLISH
CHAMBER
ORCHESTRA

Pazar

"Amadeus Fan Club"

Cem Mansur şef Shirley Brill klarnet

Pazar

Stephanie Gonley şef, keman

20:00 Cem Mansur ile Söyleşi
"Mozart ve Hayranları"

20:30 Konser

20:00

11

ŞUBAT
Salı

İSTANBUL
DEVLET SENFONİ
ORKESTRASI
"Sevgililer Günü Konseri"

12

20:00

ŞUBAT
Çarşamba

13ŞUBAT
Perşembe

AVISHAI COHEN
TRIO

BARIŞ ORMANI

Avishai Cohen kontrbas, vokal
Elchin Shirinov piyano
Noam David davul

Müzik: Evrim Demirel Libretto: Nazlı Zeynep Ergüven
Rejisör: Barış Meydan

20:00

13:00

"Çocuk Operası"

Murat Göktaş şef Tuncay Kayış vokal
Melodi Kayış keman

20:00

14ŞUBAT

15 ŞUBAT

16ŞUBAT

CHIARA
PANCALDI

VINCENT
PEIRANI

STRAZBURG
FİLARMONİ
ORKESTRASI

Cuma

Chiara Pancaldi vokal
Roberto Tarenzi piyano
Darryl Hall kontrbas
Roberto Pistolesi davul

Living Being II (Night Walker)

Vincent Peirani akordeon Emile Parisien saksafon
Tony Paeleman klavye Julien Herné bas gitar
Yoann Serra davul

20:00

20:00

16

Cumartesi

ŞUBAT
Pazar

ANTONIO GADES
TOPLULUĞU

‘‘Carmen”
20:00

20

ŞUBAT
Perşembe

I SOLISTI
AQUILANI

Pazar

Claus Peter Flor şef
Alexandre Kantorow piyano

20:00

17

ŞUBAT
Pazartesi

19ŞUBAT
Çarşamba

DIZZY GILLESPIE
AFRO-CUBAN
BAND

BARIŞ ORMANI

20:00

13:00

John Lee bas gitar Freddie Hendrix trompet, flugelhorn
Sharel Cassity alto saksafon, flüt
Abelita Mateusb piyano, vokal Tommy Campbell davul
Roger Squitero bongo, tumba ve perküsyon

21

ŞUBAT
Cuma

"Çocuk Operası"

Müzik: Evrim Demirel Libretto: Nazlı Zeynep Ergüven
Rejisör: Barış Meydan

23ŞUBAT
Pazar

Massimo Mercelli flüt
Richard Galliano akordeon

MONTY
ALEXANDER
TRIO

ANNA
TSYBULEVA
PİYANO RESİTALİ

20:00

20:00

20:00

23ŞUBAT
Pazar

PHILIP
CATHERINE
TRIO

Monty Alexander piyano Luke Sellick kontrbas
Jason Brown davul

24

ŞUBAT
Pazartesi

MONICA
MOLINA

Philip Catherine gitar Paulo Morello gitar
Sven Faller kontrbas

20:00

20:00

26 ŞUBAT
Çarşamba

25 ŞUBAT
Salı

GYPSY DEVILS
ORCHESTRA

Ernest Šarközi cymbalom, sanat yönetmeni
Silvia Šarközi vokal, viyolonsel
Štefan Banyák keman
Jozef Farkaš viyola
Zoltán Grunza klarnet ve tarogato
Robert Fehér kontrbas
20:00

28ŞUBAT
Cuma

29ŞUBAT
Cumartesi

Harbiye Mah. Darülbedayi Caddesi No: 6 Şişli / İstanbul
Bilet Gişesi: +90 (212) 312 63 25
www.crrkonsersalonu.org
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T

ürkiye’de 1950’li yıllarda
hızlanan şehirleşme
süreci, yapılaşma ve buna
bağlı sorunları da
beraberinde getirdi. 1950’lerde 1
milyonun biraz üzerinde olan
İstanbul nüfusu, 10 yılda 2
milyona yaklaşırken yıllar
içerisinde bu rakam istikrarlı bir
artış sergiledi. 2020’ye
gelindiğinde ise 16 milyonu bulan

nüfusuyla İstanbul, dünyanın en
büyük metropollerinden birine
dönüştü. Kentleşme olgusu, tüm
Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da
da hızlı bir değişim sürecini
beraberinde getirdi. Kentin
çehresi, yüksek katlı binalar ve
yeni yaşam alanlarının açılmasıyla
değişime uğradı. Yoğun nüfusun
ihtiyaç duyduğu yeni konut ve
yaşam alanlarıyla birlikte ‘hafriyat’
kavramı, İstanbul’un gündemine
girdi. Hafriyat; inşaat atıkları,
doğal afetler, insani işlemlerden
kaynaklanan toplu yıkım ve kazılar

sonucu ortaya çıkar. Bu yıkıntı
atıklarının toplanması, taşınması,
geri dönüşümü ya da depolaması,
Türkiye’nin her yerinde bir soruna
dönüştü. Ancak en yakıcı haliyle
İstanbul’da hissediliyor. Hafriyat
kamyonlarının kural dışı
hareketlerinin, kaçak
dökümlerinin daha da önemlisi
ölüm ve yaralanmalara neden
olmalarının önüne geçmek
amacıyla İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) Araç Takip
Sistemi (ATS) uygulamasını
devreye soktu.

HAFRİYAT
KAMYONLARI

DENETİM ALTINDA
İBB’NIN ARAÇ TAKIP SISTEMI UYGULAMASIYLA HAFRIYAT KAMYONLARI 7 GÜN 24
SAAT KAYIT ALTINA ALINARAK IZLENIYOR. İBB ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ VE
İSTAÇ, ARAÇLARIN KONUM, HIZ, YÖN VE DAMPER KALDIRMA VERILERINI
KAYDEDEREK DENETIM UYGULUYOR.
TAYFUN DERYAL
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ATS ANLIK TAKİPTE
İBB, trafikte ciddi problemlere
neden olabilen hafriyat
kamyonlarını denetlemek ve bu
soruna çözüm getirmek için işi sıkı
tutuyor. Uzmanlar, hafriyat
kamyonlarının sayısının, mevsim
koşulları ve ekonomik
hareketliliğe bağlı olarak değişiklik
gösterdiğini bildiriyor. Yaklaşık 9
bin hafriyat kamyonunun
bulunduğu İstanbul’da, bu
araçların hareketleri, İBB Çevre
Koruma Müdürlüğü ve İBB
iştiraklerinden İSTAÇ tarafından
anbean takip ediliyor. Araçların
konumu, hızı, yönü ve damper
kaldırma verileri merkezden
izleniyor. ATS ile şu kontroller
yapılabiliyor:
Araçların anlık yerleri, hareket
durumu ve geçmişe yönelik
hareketleri online takip
edilebiliyor.
Araçlar için güzergâh planı
oluşturulabiliyor ve bu planın
dışına çıkıp çıkmadığı kontrol
edilebiliyor.
Araçlara hız limitleri belirlenip,
bu limitlerin dışına çıkıp
çıkmadığı kontrol edilebiliyor.
Çevre Kontrol Merkezi’nde
hizmet veren ekipler tarafından
izinsiz alanlarda hafriyat
araçlarının damper kaldırdığı
noktalar tespit edilebiliyor ve
denetim ekipleri bilgilendirilerek
ilgili alanların incelenmesi
sağlanıyor.
İHLALLER DÜŞÜŞ TRENDİNDE
İBB, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın
genelgesi ile mevzuata uymayan
hafriyat kamyonlarına ceza kesiyor.
Denetimler, İBB Çevre Koruma
Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İlçe
Belediyeleri ve Jandarma
birimlerince yapılırken, polis
ekipleri de trafikte belge sorgulama
çalışması yürütüyor. Hafriyat
kamyonlarının dijital takibinin
yapılabilmesi ve kurumlar arası
koordinasyonun sağlanabilmesi
için 40’ı Emniyete, 40’ı

HAFRİYAT KAMYONLARINA UYGULANAN İDARİ YAPTIRIMLAR
Kaçak Döküm
Tespit Adedi Ceza Miktarı (TL)

Belgesizlik
Tespit Adedi

Ceza Miktarı (TL)

2008............................ 191..................... 12.431.765.......................... 518..........................3.591.294
2009.......................... 275....................21.796.662.........................762........................... 5.791.451   
2010...........................483....................45.465.176.........................982...........................8.914.416   
2011.............................363..................38.004.873.......................... 512..........................6.011.040   
2012.............................. 211.....................21.898.061.........................498........................... 6.271.310   
2013............................. 217...................26.725.402......................... 223..........................2.612.094   
2014............................198..................24.460.692.......................... 122..........................1.667.457   
2015............................. 187.................. 20.794.295.........................236.........................2.855.407   
2016........................... 272.................... 35.428.125.......................... 123.........................1.860.003   
2017.............................518................. 120.769.252..........................174...........................3.125.737   
2018...........................229................... 50.613.499..........................150.........................2.426.684   
2019........................... 100.................... 29.221.358............................29..............................915.598   
TOPLAM........... 3.244............ 447.609.160................. 4.329.................. 46.342.481

Jandarmaya, 20’si Zabıtaya olmak
üzere 100 adet tablet, İBB
tarafından dağıtıldı. Etkin mücadele
kapsamında yürütülen bu
çalışmalarda tespit edilen
olumsuzluklar, tutanakla beraber
Çevre Koruma Müdürlüğü’ne
iletiliyor ve cezai işlem
uygulanıyor.
Kaçak dökümlerde cezai yaptırım
ve sorumluluk, sadece kamyon
sürücüsüne değil, iş sahibine de
yükleniyor. Böylece, iş sahibinin
kamyon sürücüsünü denetlemesi
amaçlanıyor. Cezalar İBB Gelirler
Müdürlüğü tarafından tahsil
ediliyor. Cezayı ödemeyen işin
sahibi tekrar cezai işleme tabi
tutulduğu ve ödeme yapmadığı

takdirde yeniden işlem yapılırken
daha büyük yaptırımlar
uygulanabiliyor.
İBB’nin sıkı denetimleri sonucu
hafriyat kamyonlarının ihlallerinde
son yıllarda düşüş gerçekleştiğini
görülüyor. İnşaat sektöründe son
yıllarda yaşanan darboğazın da bu
tabloya katkısının büyük olduğu
ifade ediliyor. Ancak ihlal rakamları
azalsa da, hafriyat kamyonlarını
kullananların yurttaş sağlığı ve
güvenliği açısından tehlike
yaratmayan bir kültüre ulaşması,
kent için en doğru yaklaşım olacağı
görülüyor ve bunun şart olduğunun
da altı çiziliyor. ATS uygulamasının
bu kültürün yaygınlaşmasına katkı
sağladığı belirtiliyor.
www.ibb.istanbul
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ESTETİK VE SAĞLAMLIK

İSTON'DAN SORULUR

İ

grupları, endüstriyel prefabrik yapılar,
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
kent ve kentlinin birçok alandaki
hazır beton, parke taşı ve bordür
ihtiyacını karşılamak için 28
alanlarında da üretimi
bulunuyor. Ayrıca İSTON,
iştirakiyle hizmet veriyor.
bir Türkiye gerçeği olan
İBB iştiraklerinden biri
TÜRKIYE’NIN EN
deprem için bina risk
olan İstanbul Beton
BÜYÜK 500 SANAYI
inceleme hizmeti
Elemanları ve Hazır
KURULUŞU ARASINDA YER ALAN
sunuyor.
Beton Fabrikaları
İSTON, İSTANBUL’UN ALTYAPISINI
Sanayi ve Ticaret AŞ
GÜVENLI HALE GETIRIRKEN, ESTETIK
(İSTON) da
KENTİ İSTON
MOBILYALARI
ILE DE ÇAĞDAŞ KENTLERIN
kurulduğu 1986’dan
GÜZELLEŞTİRİYOR
OLUŞMASINA KATKI SAĞLIYOR. İSTON’UN
bu yana, İstanbul’un
Kent hayatının
kuşkusuz en
kentsel altyapı ve
2020 VIZYONUNDA, YURTDIŞI
sorunlu yanı, her
üstyapı ihtiyaçlarını
PAZARLARINDA ARANAN MARKA OLMAK
yerin devasa beton
gidermek için
VE IÇ PAZARDA DA DAHA ILERI
yapılarla donatılmış
çalışmalarını
HEDEFLERE ULAŞMAK VAR.
sürdürerek kentlinin
olmasıdır. Şehir
yaşamına dokunuyor.
estetiği açısından
İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK
sorun olan bu durum,
kent mobilyaları ile asgari
EN BÜYÜK SANAYİ
seviyeye indiriliyor.
KURULUŞLARI ARASINDA
Tasarımı İSTON uzman ekibi
Bir belediye iştiraki olmasına
tarafından yapılan kent mobilyaları,
rağmen, Türkiye’nin en büyük 500
ahşap, beton ve metal malzemelerden
sanayi kuruluşu arasında yer alan İSTON,
üretiliyor. Geniş bir kullanım alanı olan bu
İstanbul’un alt yapısını yüksek dayanıklı katı atık
boruları ile donatıyor. Ürettiği kent mobilyaları ile de
mobilyalar; caddeler, meydanlar, parklar, bahçeler,
İstanbul’un estetiğine katkı sağlıyor.
sahiller başta olmak üzere ortak kamusal alanlarda
kentlinin hizmetine sunuluyor. En bilinen kent
mobilyaları; banklar, çiçeklikler, çöp kovaları,
KALİTE DENETİMİ YAPIYOR
parke taşları, sınır ve aydınlatma elemanları,
Uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarında;
kameriyeler, piknik masaları, dış mekân reklam
üretim süreçlerinin kalite denetimini yapan İSTON,
panoları, toplu ulaşım durakları ile çocuk oyun
üniversite ve yapı sektörünün deney taleplerini de
karşılıyor. Otuz dört yıllık şirketin; çocuk oyun
elemanlarından oluşuyor.

“HEDEFİMİZ, MALİ TABLOLARIN
GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAYACAK
BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA
HAREKET ETMEK”
HEM İÇ HEM DIŞ PİYASADA
İSTON, üretimini gerçekleştirdiği ürünlerle hem iç hem
de dış piyasanın aranan kent markalarından biri olmayı
hedefliyor. Daha önceleri aralarında Almanya,
Yunanistan, Rusya, İran, Azerbaycan, Nijerya'nın da
olduğu 36 ülkeye ihracat yapmış olan İSTON, yeni
pazarlarla dış satışlarına ivme vermek üzere satış ağını
genişletiyor. İSTON'un, iç piyasada da en rağbet gören
ürünlerinin başında kent mobilyaları geliyor.
2020 HEDEFİ ‘100’DE 100 BÜYÜME’
İSTON, yeni yönetimle birlikte 2020 hedeflerini yüzde
yüz büyüme olarak belirledi. Tuzla, Hadımköy,
Bayrampaşa, Yenibosna, Göztepe ve Esenler’deki
merkezlerinde üretimlerini sürdüren İSTON, 1800’ü
aşkın ürün çeşidi ile değerine değere katacak adımları art
arda atıyor. İSTON’un büyük hedefi ise Türkiye’nin en
büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde üst sıralarda yer
almak.
İstanbul Bülteni için Genel Müdür Ziya Gökmen Togay,
bütün bu hedeflerini ve 2020’de yapacaklarını şöyle
anlattı:

İSTON Genel MüdürÜ Ziya Gökmen Togay

“Bu yılki hedeflerimizi verimlilik esaslı idari revizyon,
satış ağının ve miktarının artırılması, ürün ve
hizmetlerimizde yenilikleri getirecek Ar-Ge ve tasarım
projelerinin geliştirilmesi, kurumsal itibar ve marka
değerinin yükseltilmesi, mali disiplinin dengeye
oturtulması olarak sıralamamız mümkün. Bu amaçla,
çalışanlarımızın istihdamını en verimli ve kişisel
hedeflerine en uygun şekilde yapılandırmak üzere
düzenlemeler yapıyoruz. Hedefimiz, mali tabloların
gerçekleşmesini sağlayacak bütüncül bir yaklaşımla
hareket etmek. Yönetim stratejimizi buna göre
yapılandırdık. Yeni dönem bizim için, satış ve pazarlama
çalışmalarında da önemli açılımların başlangıcı olacak.
İstanbul için kamu ve özel satışlarımızın yanı sıra,
Türkiye’nin tüm bölgelerini ve yurt dışını satış ve
pazarlama hedeflerimize koyduk. Bu hedef doğrultusunda
ürünlerimizin navlun giderleri ve karakteristiğine göre
pazar ağımızı kategorize ettik. 2020’ye tasarruf ve
verimlilik esaslarıyla yüzde yüzü aşan bir büyüme
yakalamak istiyoruz. Çalışma ve programlarımızı da bu
talebimiz doğrultusunda şekillendirdik.
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AKILLI ŞEHİR
BİR YOLCULUK

BU ARALAR İBB BILGI İŞLEM DAIRE BAŞKANLIĞI'NDA BIR HAREKETLILIK VAR. ARDI ARDINA
AÇIKLANAN PROJELER, SÜREN ÇALIŞMALAR, FARKLI ALANLARDA ALINAN ÖDÜLLER,
YENILENEN VIZYONLAR, HEDEFLER… BIR ARI KOVANI GIBI ÇALIŞIYOR BILGI İŞLEM.
AKILLI ŞEHIRLER KONUSU DA İBB BILGI İŞLEM’IN DIKKATLE IZLEDIĞI KONULARDAN.
UĞUR KOCAGER
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İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Naim Erol Özgüner

İ

BB Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı’nın bir orkestra
şefi gibi yürüttüğü işlerden
biri, İstanbul’un Akıllı
Şehirler projesi. Birçok bileşeni
olan bu proje; kaynakları,
süreçleri ve çıktılarıyla dikkat
çekiyor. Son yıllarda hemen
herkesin dilinde bir ‘akıllı şehir’
ifadesi var. Biz de “Nedir bu
akıllı şehir?” diyerek İBB Bilgi
İşlem Daire Başkanı Dr. Naim
Erol Özgüner ve İBB Akıllı
Şehirler Müdürü Esma Dilek ile
buluşup İstanbul’u nasıl akıllı
şehir yapmaya çalıştıklarını
konuştuk. Dr. Özgüner,
“Odağımızda insan var” derken;
Dilek, “2029’da İstanbul’u
dünyanın yaşam kalitesine en
çok katkı veren akıllı şehri
yapmayı hedefliyoruz”
saptamasını yaptı.

Herkesin dilinde bir akıllı şehir.
Fuarları yapılıyor, merkezleri
kuruluyor… Ne değişecek akıllı
şehir olunca?
Dilek: Bir çok farklı yerden ele
alabiliriz aslında bu konuyu. Ne
olur akıllı şehirlerde? Bir kere
yaşam kalitesi yükselir.
Kaynaklar daha etkin ve verimli
kullanılır. Teknolojik imkânlar,
en üst seviyeye çıkarılır. Akıllı
şehir; tüm paydaşların şehir
yönetimine entegre olduğu,
katıldığı, sürdürülebilir bir
şehirdir. Aslında basitçe şöyle
anlatabiliriz: Kentten devamlı
olarak verilerin toplanıp bunların
gerçek zamanlı işlenmesi ve
kentin nabzının devamlı
ölçülerek karar verilmesidir. Bu
sayede sürdürülebilir ve
iyileştirilebilir politikalar
uygulanabilir. Hem yöneticiler,
sorunlara bakarken olaylar tek
yönlü ele alınmaz. Çünkü akıllı
şehir bütüncül bir yaklaşımdır.
Örneğin, ulaşımla ilgili bir
soruna çözüm aranırken o

"BİR KENT VAR VE BU
KENTTEKİ İNSANLARA HİZMET
ETMEYİ AMAÇLIYORUZ.
DOLAYISIYLA TÜM
TEKNOLOJILERIN ODAĞINDA
İNSAN VAR"
çözümlerin çevresel etkileri de
göz önüne alınır. Hem de bu
süreçlere, paydaşların hepsi
katılım gösterebilir.
İBB’nin, akıllı şehir bakışı
nasıldır?
Dilek: Akıllı şehir bir yolculuktur.
İBB yaklaşık on yıldır bu yolculuğa
çıkmış durumda. Ancak dünyada şu
an hiçbir şehre, tam anlamıyla akıllı
şehir diyemeyiz. Bizim için akıllı
İstanbul, vatandaşlara kolaylık
yaratan İstanbul’dur. Bizim
planımız, önümüzdeki on yılı çok iyi
değerlendirmek. Hedefimiz, 2029
yılının sonunda, dünyanın yaşam
kalitesine en çok katkı veren akıllı
şehrini, İstanbul yapmak.
www.ibb.istanbul
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Özgüner: Biz, İBB’nin temel
yaklaşımını, şehrimizde yaşayan
16 milyon insan ve gün içinde
şehrimizi ziyaret eden dünyanın
her yerinden tüm insanların
yaşam kalitesini hep bir adım
öteye taşıyacak teknolojik
gelişmelerin tamamı olarak
tanımlıyoruz. Akıllı şehir
teknolojileri dünyada 3P adı
verilen ‘Public-Private
Partnership’ (Kamu-Özel
İşbirliği) yöntemiyle yapılırken
biz onu 4P diye isimlendiriyoruz.
Bu 3P yaklaşımının başına,
‘People’, yani, insanı
koymadıkça, yapılan yatırımların
çok anlamlı olmadığını
düşünüyoruz. Sonuçta bir kent
var ve bu kentteki insanlara
hizmet etmeyi amaçlıyoruz.
Dolayısıyla tüm teknolojilerin
odağında insan var.
Kamu-Özel İş Birliği dediniz. Bu
anlamda İstanbul’un akıllı şehir
yolculuğunda İBB Bilgi İşlem nasıl
bir yerde duruyor?
Özgüner: Akıllı Şehirler
konusunda İBB’nin direkt
sorumluluğunda olan işler de var;
ama iş birliği ile çözülecek konular
da. Pek doğaldır ki, kendi
ekosistemimiz ve bu ekosistemde
bize katkı veren firmalar var.
İBB’nin sorumluluğunda olan
konularda, sadece İBB Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı olarak değil,
ilgili iştiraklerimizi de işin içine
katarak ilerliyoruz. Biz teknolojik
çerçeveyi ortaya koyuyoruz. Bu
noktada İSTTELKOM,
İstanbul’un fiber ağlarla örülmesi
noktasında; BELBİM, finansal
teknolojiler alanında; İSBAK,
akıllı şehir çözümlerini insan,
çevre, ulaşım gibi dikeylerde
çözümlemeye yardımcı oluyor.
Bunun dışında UGETAM diye bir
şirketimiz var. UGETAM da akıllı
sayaç dönüşümleri ve insan
kaynağının eğitimi açısından bize
destek veriyor. Medya AŞ ise
gerek sosyal medya, gerek kent
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İBB Akıllı Şehirler Müdürü Esma Dilek

içi içerik konusunda destek
sağlayan bir başka iştirakimiz.
İSPARK mesela… Bir parklanma
şirketi olarak düşünülmesine
rağmen, orada da teknolojiyi son
noktasına kadar kullanmak
istiyoruz. Uygulamalar
geliştiriyoruz.

İBB’NIN AKILLI ŞEHIR MANIFESTOSU
"İstanbul’un daha akıllı bir şehir olması
için yaptığımız her şeyin, şehrin kendi
potansiyelinin farkında olarak ve
şehirden alınan ilhamla yeniden
üreterek; şehrin kimliğinin ve ruhunun
korunarak geliştirilmesi, yarına
hazırlanması, geçmiş ve gelecek
nesillerin haklarının gözetilmesi için
yapılması gerektiğine inanıyoruz.
Akıllı Şehir İstanbul olarak işimiz,
mevcut ihtiyaçları bilerek ve geleceğin
ihtiyaçlarını öngörerek, akıllı şehir
hizmetlerini sunmak ve şehrin tüm
paydaşlarına imkânlar sağlamaktır.
Bunu yaparak; 2029 yılı itibarı ile
dünyanın yaşam kalitesine en çok
katkı sunan akıllı şehri olacağız.
Bu hedefimize, paydaşlarımız ve
vatandaşlarımız ile birlikte üreterek,
teknolojiyi yenilikçi yöntemlerle
kullanarak ve verimliliğe odaklanarak
ulaşacağız. Hedefe giden bu yolu;
irfan sahibi, temel insani değerlere
sahip, kendine güvenen, basiretli ve
yaşamdan tat almayı bilen insanlarla
birlikte yürüyeceğiz."

Dilek: Bunların yanında Zemin
İstanbul’da bir çok 'meet-up'
düzenliyoruz. Bu toplantılarda, hem
İBB’nin çalışmalarından hem de
dünyadaki trendlerden
bahsediyoruz. Sosyal medya
hesaplarımızdan içerikler
paylaşıyoruz. İBB web sitesini etkin
kullanıyoruz. Yine https://
akillisehir.istanbul web sitemiz
yayında. Ancak özellikle Zemin
İstanbul’da, Akıllı Şehir konseptinin
yerleşmesini sağlamaya çalışıyoruz.
Yine projesi olan girişimcilere
destekler sunuyoruz.
Zemin İstanbul’da ya da başka
şekilde bu sürece dahil olmak
isteyen kişiler ya da şirketler nasıl
bu sürece dahil olabilir?
Özgüner: İstanbul’da teknoloji
merkezleri kuruyoruz. Bir tanesi
Zemin İstanbul. Şimdi
Başakşehir’de de bir veri
laboratuvarı açacağız. Burada
'start-up' firmalar ile bir araya
gelmek istiyoruz. Bu firmalara
doğru bilgi ve ürünlerini
deneyebileceği ortamlar sağlamayı
düşünüyoruz. Zemin İstanbul’da,
kapımız bir fikri, projesi olan
herkese açık. Belirli bir olgunluğa
erişmiş projelere katkı sunmaya
çalışıyoruz.
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AÇIK VERİ,

ŞEFFAF BELEDİYE

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN HER FIRSATTA DILE GETIRDIĞI, “BEN YAPTIM OLDU!”
YÖNETIM ANLAYIŞINI İBB TERK EDIYOR. İSTANBULLULAR, KAMUSAL ERIŞIME AÇILAN VERILERLE,
BELEDIYE HAKKINDAKI BIRÇOK BILGIYE KOLAYLIKLA ULAŞABILECEK. İBB AÇIK VERI PORTALI,
https://data.ibb.gov.tr ADRESINDEN YAYINDA.
UĞUR KOCAGER

İ

BB Açık Veri Portalı açıldı. İBB
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın
hayata geçirdiği projeyi, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu 19
Ocak 2020 günü katıldığı ‘YGA
Zirvesi’nde duyurdu. Yayın
hayatına başlayan portaldan,
İBB’nin ve iştiraklerinin bir çok
verisine açık erişim sağlandı. Portal,
https://data.ibb.gov.tr adresinden
hizmet veriyor. İsteyen herkesin
erişip edinebileceği veri setleri,
zamanla daha da zenginleşecek.
Portal, şu an mobilite, çevre, enerji,
yaşam, ekonomi kategorilerinde 88
veri seti barındırıyor. Ancak
kullanıcılar, portal içerisinde
bulunmayan veriler için de istek
oluşturabiliyor;verilere xlsx, pdf,
txt, api, docx ve csv formatlarında
ulaşabiliyor.
İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr.
Naim Erol Özgüner, “Bir çok dünya
metropolünde olduğu gibi, açık veri
sayesinde İstanbul’da da yaşam
kalitesi artacaktır. Bizim

girişimimizin, kamuda ve özel
sektörde, mevcut uygulamaların
daha iyiye gitmesi için öncü bir rol
oynayacağını düşünüyoruz. Açık
veriler, kent sorunlarının çözümü
için oldukça önemli bir kaynaktır.
Biz bu verilerden elde edilen
bilgilerin de ilk elden alıcısı ve
izleyicisiyiz. Açık Veri Portalı’ndan
üretilecek bir çok proje olacağına
inanıyoruz. Elimizdeki veriler
portalın, daha ilk günden yoğun bir
ilgi ile karşılandığı yönünde.” dedi.
Dr. Özgüner, orta vadeli hedefin,
Türkiye’de, kamu ve özel sektörün
de katılımıyla açık veriye ilişkin bir
ekosistem oluşturulması olduğunu
vurguladı.
DEMOKRASININ
YERLEŞMESINE VE
KÖKLEŞMESINE KATKI
SUNACAK
İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
tarafından hayata geçirilen proje,
veriyle uğraşan akademisyenler ve

geliştiriciler arasında da ilgiyle
karşılandı. Dijital İletişim Stratejisti
ve İş Geliştirme Uzmanı Özcan
Yazıcı, İBB Açık Veri Portalı’nı şöyle
değerlendirdi:
“Belediyenin ve bağlı
kuruluşlarının ‘verilerinin’
kamuoyuna açılmasıyla, kamu
yönetimi açısından şeffaflık
sağlanması yönünde önemli bir
karar alınmış oldu. Kaldı ki, yeni
yönetimin bu yönde topluma
verilmiş bir sözü vardı; bunun
karşılanması yönünde adım atıldı.
Verilerin şeffaflığı ile demokrasinin
gelişmesi ve kökleşmesine katkı
sunmasını bekleyebiliriz. Açık Veri
Portalı, akademiye destek sunacak,
dijital ekonomiyi geliştirecek ve
akıllı şehirciliği yaygınlaştıracak.”
Veri ile ilgilenen bir çok kişi ve
kurum ise Açık Veri Portal’ının
açılması haberine Twitter
hesaplarında yer vererek kutladı.
Bazı kullanıcıların, ilk çalışmalarını
takipçileriyle paylaştığı da görüldü.
www.ibb.istanbul
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VİKİPEDİ 992 GÜN
SONRA ÖZGÜR

Ö

zgür ansiklopedi
sloganıyla kullanıcılarına
hizmet veren
Vikipedi’nin
Türkiye’den erişim engeli, 992
gün sonra kalktı. Anayasa
Mahkemesi’nin, “ifade
özgürlüğün ihlal edildiği”
yönünde verdiği kararının, Resmi
Gazete’de 15 Ocak 2020 tarihinde
yayınlanmasıyla siteye erişim
tekrar sağlandı. Sitenin 19. yaş
günü de olan 15 Ocak, bu vesileyle
sitenin Türk kullanıcıları arasında
iki mutluluğu bir arada yaşattı.
Jimmy Wales tarafından 2001
yılında kurulan site, kullanıcıların
katkısı ile oluşturulmuş bir
ansiklopedi olarak hizmet veriyor.
Wales, çabasını "Dünya
üzerindeki her insana kendi
dilinde, en üst kalitede, bedava bir
ansiklopedi oluşturma ve dağıtma
uğraşısı" şeklinde tanımlıyor.
Vikipedi kendisini, “Vikipedi,
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kullanıcıları tarafından ortaklaşa
olarak birçok dilde hazırlanan,
özgür, bağımsız, ücretsiz,
reklamsız, kâr amacı gütmeyen
bir internet ansiklopedisi.
MediaWiki yazılımı kullanılarak
hazırlanmaktadır. Sürekli
eklemeler ve değişiklikler
yapıldığı için için hiçbir zaman
tamamlanmayacağı
varsayılmaktadır.” şeklinde
tanımlamakta.
Vikipedi sözcüğü, ‘viki’ ve ‘pedi’
sözcüklerinin birleştirilmesiyle
oluşturulmuştur. ‘Viki’, Hawaii
dilinde hem hızlı hem de bilgi
veren anlamına gelirken, ‘pedi’ ise
Antik Yunan’daki kapsamlı eğitim
sisteminin adı olan Paideia’dan
türetilmiştir.
SIFIRLI ZAMANLAR
Türkiye’deki Vikipedi
kullanıcıları, erişim engeli
boyunca alternatif yollarla

siteye eriştiler. Sitenin
engellenen bağlantı adresinin
başına sıfır koyarak WikiZero
isimli alternatif siteye erişim ise
bu yöntemlerden biriydi.
Türkiye’de ifade özgürlüğünün
daraltıldığı zamanlarda
ansiklopediye de sıfırla erişmek
mümkün oldu. Bu dönemde
Vikipedi’ye erişen kullanıcılar,
vikipedi logosunun üzerinde yer
alan “Özledik” bandıyla
karşılaştılar. Sitenin açılması
sonrasında ise bu bant yerine
“Kavuştuk” ifadesi yer aldı.
Sitenin açılmasıyla Vikipedi
kurucusu Wales Twitter
hesabından “Yeniden hoş geldin
Türkiye” paylaşımı yaptı.
Bilgisayar Mühendisleri Odası ise
Twitter paylaşımında “Şimdi hep
birlikte 992 günlük açığı
kapatmak için Türkçe Vikipedi’ye
katkı sağlama zamanı” çağrısında
bulundu.

/TEKNOLOJİ

TWITTER’DAN
YANIT SİSTEMİ
YENİLİĞİ

M

ikroblog sitesi olan Twitter, 2020
yılının sonuna doğru, yeni yanıt
özelliğini kullanıcılarına sunmaya
hazırlanıyor. Twitter’ın şu anki
sisteminde tüm kullanıcılar, açık hesaplardan
atılmış tweetlere yanıt yazabiliyorlardı. Oysa yeni
sunulan özellikle birlikte, tweete kimlerin yanıt
verebileceğini sahibi belirleyebilecek.
Twitter’dan yapılan bilgilendirmeye göre
kullanıcılar tweet atarken ekranda belirecek dört
yanıt seçeneğinden birini seçebilecek. Bu yanıt
seçenekleri şöyle sıralanıyor:

1. Tweete tüm hesapların yanıt verebildiği “Global”
seçenek.
2. Tweeti atan kullanıcının takip ettiği ya da tweet
içeriğinde etiketlediği kişilerin yanıt verebildiği
“Grup” seçeneği.
3. Sadece tweeti atan hesabın, ilgili tweet içerisinde
etiketlediği hesapların yanıt verebildiği “Panel”
seçeneği.
4. Kimsenin yanıt veremediği “Açıklama” seçeneği.
Bu özelliğin hayata geçmesiyle birlikte, tweet
yanıtlarının daha kontrollü hale geleceği ve trol
hesaplardan sıkılan Twitter kullanıcılarının, daha
etkin sosyal ağ kullanımının olanaklı olacağı
düşünülüyor.

TÜRKİYE EN ÇOK UYGULAMA
İNDİREN YEDİNCİ ÜLKE
Türkiye 2019’da en çok uygulama indiren 7’nci ülke oldu. Sensor
Tower’ın yayınladığı bilgilere göre, liste başı Hindistan olurken,
Türkiye sıralamada 7’nci olarak yer aldı. Rapora göre en çok
uygulama indiren ülkeler sıralaması şu şekilde:

1. Hindistan
2. ABD
3. Brezilya
4. Rusya
5. Endonezya
6. Meksika
7. Türkiye
8. Japonya
9. Vietnam
10. Birleşik Krallık
Türkiye’den uygulama indiren
mobil cihaz kullanıcılarının büyük
çoğunluğu ise Google Play’i tercih
etti. App Store’dan daha fazla
sayıda uygulama indiren üç ülke
ABD, Japonya ve Birleşik Krallık
olurken, diğer ülkelerde de Google
Play’in tercih edildiği görüldü. Bu
veri android işletim sistemine
sahip cihazların daha fazla
kullanıldığını ve tercih edildiğini
gösteriyor.
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ATATÜRK 93 YILDIR İSTANBUL’UN

FAHRİ HEMŞEHRİSİ
İSTANBUL BELEDIYESI’NIN ALDIĞI BIR KARARLA ATATÜRK, 28 ŞUBAT 1927 TARIHINDE FAHRI
HEMŞEHRI ILAN EDILDI. AYNI YIL ŞIŞLI’DE OTURDUĞU EVIN BULUNDUĞU CADDENIN ADI,
ONUN ONURUNA HALÂSKÂRGAZI OLARAK DEĞIŞTIRILDI. ATILAN BU ADIMLARLA
İSTANBULLULAR, KURTARICILARINA OLAN BAĞLILIKLARINI BIR KEZ DAHA GÖSTERMIŞ OLDU.
GÖKÇE KAÇMAZ

isteataturk.com

B

undan tam 93 yıl önce Gazi
Mustafa Kemal Atatürk,
İstanbul’un fahri hemşehrisi
ilan edildi. İstanbul,
kendisini düşman işgalinden kurtaran
kahramanına sevgisini ve bağlılığını,
onu bağrına daha da basarak gösterdi.
İstanbul Belediyesi’nin, 28 Şubat
1927 tarihinde attığı bu adım,
Atatürk’ün, bu gözleri gibi mavi
kentle olan bağlarını iyiden iyiye
perçinledi.
İSTANBUL’A ILK KEZ 18
YAŞINDA GELDI
Atatürk’ün çocukluk ve erken
gençliğini geçirdiği Makedonya’dan
ayrıldıktan sonra yerleştiği ilk yer
İstanbul’du. Harbiye’de yer alan
Harp Okulu’nda yükseköğretime
adım attığı 13 Mart 1899 tarihinden
itibaren bu kent, Atatürk’ün
yaşamında önemli bir yer tuttu.
Birinci Dünya Savaşı’nda alınan
yenilginin ardından kurtuluşu
aramak için ilk adresi, düşman
donanmalarının kuşatması altındaki
İstanbul oldu. Yurdun boğazına
sarılmış düşmanların geldikleri gibi
gideceklerini burada öngördü.
Cumhuriyet’in ilk
örgütlenmelerinin tohumunu
burada attı, yıllarca sürecek bir
mücadelenin ana kadrolarını
oluşturdu. Kısacası 13 Kasım
1918’den 16 Mayıs 1919’a kadar,
koşulları umursamaksızın, gelecekte
Türk ulusunun tam bağımsızlığı için
yaşama geçirilmesi gerekenleri
Atatürk'ün 1919 yılı başından 16 Mayıs 1919'a kadar oturduğu
burada planladı.
Şişli'deki, şimdi müze olan, evi.
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Mustafa Kemal,
Ertuğrul Yatı ile
İstanbul'a girerken
İstanbulluları
selamlıyor.
(1 Temmuz 1927)

ŞIŞLI CADDESI’NIN ADI
HALÂSKÂRGAZI OLARAK
DEĞIŞTIRILDI
Cumhuriyet kurulduktan sonra
İstanbul, Atatürk’e vefa borcunu
göstermeyi unutmadı. Zaten Türk
ulusunun gelecek güzel günleri için
gerektiğinde cephede kar üstünde
uyuyan, 72 saat gözünü kırpmadan
çalışan ve hasta yatağından kalkıp
savaş meydanına çıkan Atatürk’e
duyulan vefa borcu, nasıl
unutulabilirdi ki? Bu konudaki
adımı, Cumhuriyet dönemi
İstanbul’unda ilkleri
gerçekleştirmekle tarihe geçen
belediye başkanı Emin Erkul attı.
Daha önce kentte yerel yönetime
bağlı ilk zabıta teşkilatını kuran,
Kayışdağı’ndan su getiren, soğuk
hava depoları ve kanalizasyonlar
inşa eden Erkul, 1927 yılında,

geçirerek, kendisine duyulan bu
yakınlığa karşılık verdi. Toplam
15 yıllık cumhurbaşkanlığı
süresince 31 kez İstanbul’u
ziyaret etti. Beylerbeyi Sarayı,
Florya Deniz ve Yalova Atatürk
köşklerinde; ama en çok da
yaşama gözlerini yumduğu
Dolmabahçe Sarayı’nda aralıksız
çalıştı. Yoğun temposunu, kendi
deyişiyle, İstanbulluların ruhuna
heyecan veren sıcak
sevgilerinden aldığı güçle
sürdürdü.
yalnızca Mustafa Kemal Atatürk’ün
fahri hemşehri ilan edilmesiyle
gündeme gelmedi. Aynı zamanda
O'nun, İstanbul’dayken Madam
Kasabyan’dan kiraladığı Şişli’deki
evinin bulunduğu caddenin adını da
değiştirdi. Cumhuriyet öncesinde
Şehit Muhtar Bey, Cumhuriyet
döneminde ise Şişli olan bu yolun
adı, “Halâskârgazi Caddesi “
yapıldı. Kurtarıcı gazi anlamına
gelen Halâskârgazi, İstanbul’un 5
yıl boyunca maruz kaldığı düşman
işgaline son veren Atatürk için en
anlamlı armağanlardan biriydi.
İSTANBUL’U 11 YILDA 31 KEZ
ZIYARET ETTI
Başkent Ankara dışında hiçbir
yerde bir geceden fazla kalmayan
Atatürk, Cumhuriyet döneminde
tam 4 yılını İstanbul’da

ÜLKENIN SAHIBI DEĞIL,
ULUSUN BIR ÜYESI OLMAKLA
GURUR DUYDU
Kendini ülkenin sahibi değil,
hizmetkârı olarak gördü. Türk
ulusunun bir üyesi olmakla hep
gurur duydu. Bunu da fahri
hemşehrisi olarak İstanbul’a
yaptığı ilk ziyarette olduğu gibi her
koşulda dile getirmekten
kaçınmadı:
“… Sekiz yıl öncesine kadar,
zihinlerde, içinde yedi evliya
gücünde korkunç bir düş olduğu
canlandırılmak istenen bu
saraydan (Dolmabahçe Sarayı)
söylüyorum. Yalnız artık bu saray,
Tanrı’nın gölgelerinin değil, gölge
olmayan, gerçek olan ulusun
sarayıdır. Ve ben burada ulusun
bir üyesi, bir misafiri olarak
bulunmaktan mutluyum.”
KAYNAKLAR:

Dolmabahçe Sarayı'nın bir bölümünde hizmete giren ilk Devlet Resim ve Heykel
Müzesi’nin açılışına Afet İnan'la gelirken. (20 Eylül 1937).

M. Hakan Özçelik, Atatürk’e Verilen
Ad ve Unvanlar ile Ona Yakıştırılan
Sıfatlar, Ankara Üniversitesi Türk
İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu
Dergisi, S. 58, Bahar 2016.
Funda Selçuk Şirin, İngilizlerin
Raporlarında Atatürk’ün İlk İstanbul
Ziyareti (1927), Selçuk Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı
35, 2014.
Yücel Özkaya, Gazi Mustafa Kemal
Paşa’nın 1927 İstanbul ve Sonraki
Gezileri, (çevrimiçi) http://dergiler.
ankara.edu.tr/
dergiler/45/808/10284.pdf, 9 Ocak
2020.
"Eski Şehremini Emin Erkul vefat
etti". Milliyet. 4 Haziran 1964.
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564 YILDIR TÜRK DENIZCILIĞINE HIZMET EDEN HALIÇ TERSANESI, TERSANE-I AMIRE’NIN
‘SON KALESI’. DÜNYANIN FAAL ÇALIŞAN EN ESKI TERSANESI OLAN HALIÇ’IN, VARLIĞINI
SÜRDÜRMESI SADECE ÇALIŞANLARININ DEĞIL, İSTANBULLULARIN DA ARZU VE ÜMIDI.
AYŞE KAHVECİ
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SEMTE ISMINI VEREN KASIM PAŞA

DONANMANIN MERKEZI
HALIÇ
Haliç, Bizans döneminde olduğu
gibi Osmanlı döneminde de
stratejik önemini korumaya
devam etti. Fatih Sultan Mehmet,
İstanbul’u fethettikten sonra
Gelibolu’daki tersaneyi
İstanbul’a taşıdı. Haliç’i,
İmparatorluk Tersanesi’nin diğer

adıyla Tersane-i Amire’nin
merkezi haline getirdi. 11 Aralık
1455’te, ‘çeşm’ ya da ‘göz’ denilen
birkaç gemi inşa kızağı ile
faaliyete geçen tersane, Yavuz
Sultan Selim zamanında büyük
gelişme kaydetti. Hasköy’e kadar
genişleyen Tersane’de gemi inşa
edilen gözlerin sayısı 100’e
ulaştı. Arka arkaya iki kadırga
alabilen ve aynı zamanda çeşitli
depoların bulunduğu gözler
Kanuni Sultan Süleyman
döneminde 200’ü geçti.
Azapkapı’dan Hasköy’e kadar
uzanan Tersane-i Amire’nin
bünyesinde sırasıyla, Haliç
Tersanesi, Kuzey Deniz Saha
Komutanlığı, Camialtı Tersanesi,
Taşkızak Tersanesi, Gümrük
Muhafaza Atölyesi ve Hasköy
Tersanesi bulunuyordu.
DÜNYANIN ÇALIŞAN EN
ESKI TERSANESI
564 yıldır Türk denizciliğine hizmet
veren Haliç Tersanesi, dünyanın
çalışan en eski tersanesi. Yaklaşık
70 bin metrekare büyüklüğündeki
alanda, üç kuru havuz, iki gemi inşa
kızağı ve 475 metre uzunluğunda
rıhtım bulunuyor.

DÖNEMININ EN BÜYÜK
TERSANESI
Haliç, adeta bir kompleksi
andıran inşa tezgâhları, donanım
ve malzeme depoları, inşa
havuzları, kışlaları, yelken dikim
yerleri, kürek yapım atölyeleri,
dökümhane, cami, mektep,
hamam, çeşmeleri ile kendi
döneminde dünyanın en büyük
tersanesi haline geldi.
ŞEHRE AÇILAN ALTI KAPI
Tersanedeki gelişmelerin Venedik
casusları tarafından izlenmesini
engellemek isteyen Sokullu
Mehmet Paşa, tersanenin çevresini
yüksek duvarlarla çevirtti.
Duvarların arkasındaki tersane,
altı kapıyla şehre açılıyordu;
Galata’ya açılan Azaplar Kapısı,
Kasımpaşa Deresi’ne açılan
Kasımpaşa Kapısı, kara tarafına
açılan Nakkaşhane, Zindan ve
Şahkulu Kapıları ile Hasköy’e
açılan Hasköy Kapısı.
www.ibb.istanbul
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aliç Tersanesi,
İstanbul’un en önemli
tarihi ve kültürel
varlıklarından biri.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), tersaneyi, üretimi
sürdürerek topluma kazandırmak
için çalışıyor. İstanbul Bülteni
olarak biz de, tersanenin
geçmişten bugüne gelen tarihini
sizlere hatırlatmak; bu süreçte
önemli izler bırakmış insanların
duygu ve düşüncelerini
paylaşmak istedik. İTÜ Eski
Rektörü Prof. Dr. Reşat Baykal,
Haliç Tersanesi Eski Müdürü
İbrahim Sarıçoğlu, mevcut
Müdür Sinan Erdinç ve tersane
işçileri, tersanenin tarihini,
duygu ve düşüncelerini İstanbul
Bülteni’ne anlattılar.

İstanbul’un Fethi'nden sonra
Gelibolu’daki tersaneyi Haliç’e
taşımak isteyen Fatih Sultan Mehmet,
nakletme işini Kasım Paşa’ya verir.
Kasım Paşa, o bölgedeki insanları
getirip Haliç civarına yerleştirir. Bu
nedenle semtin adı Kasımpaşa olarak
anılmaya başlar ve öyle de kalır.
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HAVUZLARDA BINLERCE GEMI
INŞA EDILDI
Azapkapı’dan Kasımpaşa’ya doğru
1, 2, 3 olarak numaralandırılan
havuzlardan en eskisi, 1790 yılında,
Sultan III. Selim döneminde yapılan
3 no.lu Kuru Havuz. 2 no.lu Kuru
Havuz 1825’te Sultan II. Mahmut
tarafından inşa ettirildi. 1856’da
Sultan Abdulmecit’in başlattığı 1
no.lu Kuru Havuz ise ancak 14 yıl
sonra 1870’te, Sultan Abdülaziz
döneminde hizmete girdi. 1 no.lu
Havuz’da, Mesudiye, Selimiye,
Tavus-u Bahri, Asar-ı Nusret gibi
yüksek top kapasitesine sahip çok
sayıda savaş gemisi yapıldı.
Taşkızak Tersanesi'nde, ilk buharlı
gemi 1837'de, ilk zırhlı fırkateyn
1884’te, ilk denizaltı ise 1886’da
inşa edildi.
BÜYÜK BIR TARIHI MISYONA
SAHIP
Tersane-i Amire, Osmanlı tarihi
boyunca çok önemli hizmetler
gördü. İmparatorluğun gemi inşa
MANDACILAR BÖLÜĞÜ
Buhar ve elektriğin olmadığı
dönemlerde, gemiler havuzlara
alındığında, havuzların suyu bostan
dolaplarıyla boşaltılırmış. Bu
dolaplara da mandalar koşulurmuş.
Bunun için Tersanede bir Manda
Ağası emrinde ‘’Mandacılar’’ diye ayrı
bir bölük bulunuyormuş.
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alanında güvencesi oldu. 1571
yılında 20 bin askerin ölümü ve 142
geminin yanmasıyla sonuçlanan
İnebahtı Savaşı’nda neredeyse yok
olan Osmanlı Donanması için altı
ay gibi kısa sürede, 150’den fazla
kadırga inşa edilerek denize
indirildi. Tersane, I. Dünya Savaşı
süresince de imparatorluk
donanmasını savaşa hazır tutmak
konusunda büyük destek verdi.
GEMILERIN BAKIM VE
ONARIMI YAPILIYOR
Tersane-i Amire’de ilk bölünme
1913’te başladı. Taşkızak Tersanesi,
donanmaya bırakılırken, Haliç ve
Camialtı bölümleri İnşaat-ı Bahriye
Şirketi Osmaniye adlı şirkete
devredildi. 1924 yılında Atatürk’ün
emri ile Türkiye Seyr-i Sefain
İdaresi’ne bağlanan tersanede,
1933’te modernleşme çalışmaları
yapıldı; kuru havuzlar onarıldı.
1952’de Denizcilik Bankası’na,
1984’te Ulaştırma Bakanlığı Türk
Gemi Sanayii AŞ’ye bağlanan
tersane, 2005 yılından bu yana İBB
bünyesinde hizmet veriyor. Şehir
Hatları gemilerinin yanı sıra, arabalı
vapurların, yolcu teknelerinin
bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor.
TERSANE-I AMIRE AYNI
ZAMANDA BIR OKULDU
Tersane-i Amire bir endüstri
merkezi olmanın yanında aynı

zamanda bir okul özelliği de
göstermekteydi. Devletin diğer
tersanelerindeki idareciler,
mühendis ve teknikerler buradan
yetişiyordu. Bu okul özelliği,
Cumhuriyet Dönemi'nde Gemi Yapı
Teknik ve Meslek Lisesi ile devam
etti.
“TERSANEYE SAHIP
ÇIKMAMIZ LAZIM”
Haliç Tersanesi’nin tarihine ilişkin
bilgileri denizcilik sektörüne farklı
alanlarda değerli hizmetlerde
bulunan İTÜ Eski Rektörü Prof. Dr.
Reşat Baykal’dan edindik.
“İstanbul’un Fethi'nden Günümüze
Tersanelerimiz ve Denizcilik
Kuruluşlarımız’’ kitabı ile gelecek
nesillere de önemli bir eser bırakan
Baykal, tersanenin geleceğine dair
şu uyarılarda bulundu:
“Bu kadar tarihi geçmişi olan, çok
önemli bir tersanenin, son
senelerdeki durumu pek de iç
açıcı ve gönlümüzün istediği
noktada değil. Şu anda iyi kötü
çalışır vaziyette, dünyanın en eski
tersanesi Haliç’e, titizlikle sahip
çıkmamız ve yaşatmak için
gereken her şeyi yapmamızın şart
olduğunu düşünüyorum.
Tersanenin geleceğine ilişkin pek
çok şey söyleniyor. Benim kişisel
fikrim; bugünkü konumuyla, yani,
havuzları çalışır vaziyette kalmalı
ve bir bakım tersanesi olarak
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İTÜ Eski Rektörü
Prof. Dr. Reşat Baykal

Şehir Hatları İşletmesi’ne hizmet
verme fonksiyonuna devam
etmeli. Çünkü bu tarihi taş
havuzları yıkamazsınız.’’
“TÜM KAZANIMLAR BIR ANDA
SIFIRLANDI.”
Haliç Tersanesi’nde en uzun süre
müdürlük yapan İbrahim Sarıçoğlu,
bir sistemin hemen kurulamadığına,
elemanların yıllar içinde
yetişebildiğine vurgu yaptı.
Sarıçoğlu, yaşanan süreçten
duyduğu üzüntüyü ise şöyle dile
getirdi:
“Motor yapacak kadar bilgiye sahip
ustalarımızın hepsi birer değerdi.
Tersaneler Haliç’ten taşındı; Pendik
motor fabrikası kapatıldı, Camialtı
Tersanesi yıkıldı. Tüm kazanımlar
bir anda sıfırlandı. Herkes olanın
üstüne koyarken, biz, olanı
sıfırladık. Tersane Avrupa
ülkelerinde olduğu gibi
fonksiyonlarını hiç bozmadan
yaşatılmalı. Böylece hem atalarımıza
saygımızı sunmuş oluruz hem de bu
tesisi atıl duruma sokmaktan
kurtarırız.’’
“BURASI BÜTÜN
TERSANELERIN BABA
OCAĞIYDI.’’
Tersane Müdürü Sinan Erdinç, ince
sac ustaları Rıza Ahmetoğlu, Kevni
Şatana, formen İsmail Yılmaz,
tersanedeki okuldan yetişenlerden

sadece bir kaçı. 45 yıldır tersaneye
ve Türk denizciliğine hizmet
veriyorlar. Ecdat yadigârı Haliç’in
ilelebet bir tersane olarak
kalmasından yana olduklarını
belirterek, duygularını şöyle dile
getirdiler:
“Haliç Tersanesi denilince
aklımıza yaşamımız,
arkadaşlarımız, tüm çevremiz
geliyor. Bir yuva diyelim biz buna;
her bakımdan bir yuva. Burası
bütün tersanelerin baba ocağıydı.
Tersanenin zaten kendisi bir
okuldu. Her yeni gelen nesle, bir
önceki dönem bilgi ve
birikimlerini aktarırdı. Yeni gelen
neslin ustalara saygısı, onların da
sevgisi vardı. Burada, acı tatlı
birçok anımız oldu. Her şeyimizi
buradan elde ettik. Arkadaşlarımız,
eğitimimiz, çevremiz, her şeyimiz
buradan. İnsana işten ziyade
verdiği bir huzur var. O yüzden bu
kadar sene isteyerek geldik. Şu
anda en büyük isteğimiz, burayı
bizden sonra gelecek olanlara da
faal bırakmaktır. Aynı
büyüklerimizin bize bıraktığı gibi,
bizim de onlara bırakabilmemiz.
İşe başladığımızda buranın bin 300
çalışanı vardı. 100 kişilik
atölyelerde şu an, iki-üç kişi var.
Artık eski günlerine dönsün
istiyoruz. Burası durmadan
çalışmalı; yani metal metale
sürtmeli.’’

TARIHI AZAPKAPI, ÜÇÜNCÜ YERINDE
İlk başlarda Kasımpaşa tarafında
bulunan Azapkapı, yol genişletme
çalışmaları sırasında ortada kaldığı
için önce Unkapanı Köprüsü’nün
başında bir noktaya, tersaneye
giriş çıkış yeri olarak, konuldu.
Daha sonra ise şu andaki yerine,
Şişhane Yokuşu’nun üst kısmına
getirildi. Böylece girişi çıkışı
olmayan, fonksiyonsuz sembolik
bir kapı haline geldi.
Azattan azaba dönüşen 14 yıl
Azapkapı’nın isminin nereden
geldiğine ilişkin iki rivayet
bulunuyor. İnşaatına 1857 yılında
başlanan 1. Havuz’da çalışan
mahkûmlara, ‘İyi çalışın, zamanında
bitirin, sizi azat edeceğiz’ sözü
veriliyor. Ancak, 14 yıl süren inşaat
azaba dönüşüyor. Bu nedenle
kapıya, ‘Azatlar Kapısı’ yerine,
‘Azapkapı’ ismi veriliyor. Diğer
rivayete göre, tersane bitişiğinde
‘azep’ denilen erlerin kışlası
bulunuyordu. Azepler kışlaya bu
kapıdan giriş çıkış yaptıkları için
‘Azapkapı’ olarak anılıyor.
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UNKAPANI
BİR SEMTİN HİKÂYESİ:

FUNDA KELEŞ

Y

ahya Kemal’in şiirinde
dediği gibi, “sade bir
semtini sevmek bile
ömre değer” olan ve
dünyanın en güzel şehirlerinin
başında gelen İstanbul’un, tarihi
semtlerinin isimleri nereden
geliyor, öğrenmeye devam
ediyoruz. Bu sayımızda
Unkapanı’nın adını merak edip
sizin için araştırdık.
İstanbul’un kemerleriyle,
manifaturacılarıyla, tarihi Vefa
Bozacısı’yla, Atatürk Bulvarı ve
köprüsüyle; bir zamanlar kasetçi
ya da plak şirketleriyle ünlü olan
tarihi bir semtidir Unkapanı.
Avrupa yakasında Cibali,
Saraçhane ve Eminönü
arasındadır.
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TOPTANCI DÜKKÂNLARINA
‘KAPAN’ DENİRDİ
Osmanlı Devleti’nin ilk
kuruluşundan itibaren yağ, bal,
un, erzak, kahve, meyve, sebze,
balık, tuz, kömür, at, ipek,
pamuk, hububat gibi
malzemeler, Arapça’da “kabban”
denilen büyük terazilerin
bulunduğu “kapan” adı verilen
dükkânlara getirilirmiş. Devlet,
bunlardan belli bir ardiye ücreti
alarak, gerektiğinde narh koyar
(narh: ihtiyaç maddeleri için
değişmez fiyat belirlemek),
resmi memurun nezaretinde de
esnafın yiğitbaşıları ve
ihtiyarların katılmasıyla bu işler
yapılırmış. Böylece, malların
hileli ve fazla fiyatlarla satılması

önlenir, herkesin kolayca mal
alabilmesi sağlanırmış. Özellikle
İstanbul’da, dışarıdan ithal
edilen mal ve eşyanın satışı,
toptancı dükkânları da denilen
bu ‘kapan’larda yapılır, halkın
ihtiyacı karşılanırmış.
‘Kapan’ların, getirilen ürünlere
göre, ‘yağkapanı’ ve ‘balkapanı’
adını alan çeşitleri de varmış. İlk
Osmanlı sultanlarının, inşa
ettirdiği cami, medrese, mescit,
imaret gibi vakıfların
masraflarını karşılamak üzere de
“Kapan Hanı” yaptırdıkları,
tarihi kayıtlarda bulunmaktadır.
Ayrıca; mezbahalar,
tabakhaneler, yağhaneler,
boyahaneler gibi yerler,
zanaatkârların ihtiyaç duydukları
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hammaddeyi ve hizmeti sağlamak
üzere, şehrin uygun semtlerinde
yer alırmış o zamanlar
(Unkapanı, yağkapanı gibi…).
Bu nedenle de şehre gelen unlar
bu semte indirilip, depolandığı
için bölgenin adına Unkapanı
denildiği sanılmaktadır. Bugünkü
Unkapanı sahiline, o dönemlerde
buğday ve arpa yüklü gemiler
demirlediğinden, semt 19.
yüzyılda bu ismi almış.
Unkapanı bölgesi, Bizans
döneminde de tahıl ticaretinin
yapıldığı bir yer olduğundan
Unkapanı’nda birçok irili ufaklı
değirmen, un fabrikası ve fırın
kurulmuş.

‘KAPAN’LAR ŞEHRİN AĞIRLIK
MERKEZLERİYDİ
Evliya Çelebi’nin
Seyahatnâmesi’nde anlattığına
göre, Osmanlı’nın başkenti
İstanbul’da, Unkapanı da dahil
olmak üzere 37 adet ‘kapan’ ve 35
adet mir-i kantar vardı. Şehrin
ağırlık merkezleri olan bu
‘kapan’lar incelendiğinde, kentin
ekonomik kontrol mekânlarının
yer seçimlerine dair anlamlı
veriler elde edilmektedir.
‘Kapan’lar, özel bir yapı
tipolojisine sahip değilse de farklı
ihtiyaç malzemelerinin
gereklerine göre çeşitli mekân ve
yapı tipleri bulunmaktadır.

UNKAPANI DENİLİNCE
AKLINIZA NE GELİR?
Unkapanı denilince aklınıza ilk
ne geliyor diye düşündünüz mü?
Akla ilk gelen, Bozdoğan Su
Kemeri. Ama Unkapanı, aynı
zamanda bir dönemin Plakçılar
Çarşısı olan İMÇ, buranın ön
cephesindeki mozaik ve seramik
panolar; Atatürk Köprüsü; çoğu
tarihe meydan okurcasına hâlâ
ayakta duran güzel Zeyrek evleri;
tarihi camileri; Vefa Bozacısı,
tarihi Vefa Leblebicisi, pidecisi
ve meşhur pilavcısı ile de her
zaman İstanbul’un en müstesna
semtlerinden biri olarak
yaşayacak.
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BATHONEA

İSTANBUL’UN TARİHİNİ YENİDEN YAZDIRABİLİR
İSTANBUL TARIHININ KAYIP SAYFALARI BATHONEA’DA DOLDURULABILIR MI SORUSU
UZUN SÜREDIR ARKEOLOGLAR TARAFINDAN TARTIŞILIYOR. KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ
AVCILAR KIYISI, BU SORUNUN BAZI YANITLARINA IŞIK TUTABILIR. KENTE ILK
YERLEŞENLERDEN DEPREMLER TARIHINE KADAR BIRÇOK BILINMEYENIN YANITI,
BURADA AYDINLIĞA KAVUŞABILIR.
TAYFUN DERYAL

Y

akın döneme kadar, eski
yerleşim yerlerine
yakınlığı ve kıtalararası
önemli bir geçiş noktası
olması nedeniyle İstanbul’un tarihi,
milattan önce 3000’li yıllara
dayandırılıyordu. Ancak bugün bu
görüş giderek değişiyor. Arkeolojik
gelişmeler, kent tarihini çok daha
eskiye götürüyor. Yarımburgaz,
Bathonea, Fikirtepe ve Pendik
yerleşimleri ile Marmaray
kazılarında ortaya çıkan bulgular,
bize binlerce, hatta yüzbinlerce
yıllık geçmişin işaretini verirken,
aynı zamanda İstanbul’un tarihinin
yeniden yazılması gerekliliğini
ortaya koyuyor.
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BATHONEA İSTANBUL’UN
TARİHİNİ AYDINLATABİLİR
Modern arkeoloji, yazıyı
Sümerler’in bulduğunu söylüyor.
Hayatı kolaylaştırmak için
işaretleme yöntemine başvuran
Sümerler, zaman içerisinde yazıyı
da geliştirdi. Ancak insanlık,
Sümerler’den her dönem haberdar
değildi. Meşhur ‘Tarih Sümer’de
Başlar’ kitabının yazarı Samuel

Noah Kramer, Mezopotamya’da
kazı yapan arkeologların Asur ve
Babilliler’in izlerini ararken
Sümerler’e ait kalıntılar
bulduğunu anlatır. İnsanların uzun
bir süre Sümerler’le ilgili fikri
yoktu. Sümerler çoktan
unutulmuştu. Ancak Yunan ve
İbrani kaynakları Asur ve
Babilliler’den söz ettiği için onlarla
ilgili birçok bilgi mevcuttu. Bu
büyük medeniyet, insanlığın
hafızasından binlerce yıldır
silinmişti. Tarih sayfalarındaki
boşluğun yavaş yavaş
doldurulmasıyla birlikte insanlık,
bugün Sümerler’den haberdar
oldu.
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Arkeolojik bulguların söylediğine
göre, İstanbul’un yerleşim tarihi
sanılandan çok daha eski. Soru
işaretlerini de beraberinde getiren
bulgular bize ne söylüyor olabilir?
Tıpkı Sümerler gibi İstanbul’un
altında keşfedilmeyi bekleyen bir
ya da birçok medeniyetin
kalıntıları olabilir mi? Bathonea
kazıları bu sorulara yanıt verecek
potansiyeli barındırabilir.
“İNSANIN TÜYLERİNİ DİKEN
EDEN BİR YERLEŞİM ALANI”
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İstanbul’un kronolojisindeki
boşlukları doldurabilecek bölgeye, 16
Kasım 2019’da ziyaret gerçekleştirdi.
Bathonea’yı ‘insanın tüylerini diken
eden bir yerleşim alanı’ olarak
tanımlayan İmamoğlu, çalışmayla
ilgili bakanlık sürecini anımsatarak,
“İBB’nin buraya olan ilgisini en üst
seviyede göstereceğiz.” dedi. Başkan
İmamoğlu’nun İstanbul’a
kazandırmak için Türkiye
Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na iş birliği önerdiği
Bathonea, hem insan izlerini
barındırıyor hem de kentin
depremler tarihine dair ipuçları
veriyor.
KAZILABİLEN ALAN ÇOK
KÜÇÜK
Uzmanlar Bathonea’da, üç ayrı
bölgede kazı çalışması yürüttü.
Kazılara 2009 gibi yakın bir
tarihte başlanmasına karşın,
ortaya çıkarılan gerek küçük
buluntular gerekse mimari

kalıntılar arkeologlar tarafından
oldukça değerli bulundu.
Arkeologlar, Küçükçekmece Göl
Havzası’ndaki arkeolojik
zenginliklerin henüz çok küçük
bir bölümünün ortaya
çıkarıldığını söylüyor. Hatta
arkeologlar, “Çalışmanın o kadar
başındayız ki, bölgeye Bathonea
adını vermek için erken.”
görüşünü dile getiriyorlar.
Çalışmalar devam ettikçe antik
bölgenin adına dair, yeni
ipuçlarına ulaşabilecekleri
kanaatini taşıyorlar.
Çalışmaların yürütüldüğü birinci
alan, Avcılar Firuzköy
Yarımadası’nın doğuya bakan
kısmında bulunuyor. Bu bölgede
liman, antik yollar ve meydan
kalıntılarına rastlandı. Kazı
alanında yürütülen araştırmalara
göre, bölge yaşanan bir felaketten
dolayı boşaltılmış ve birkaç yüzyıl
sonra yeniden yaşam başlamış.
İkinci alan, Firuzköy

Yarımadası’nın doğu kıyısının
kuzeyinde yer alıyor. Bu bölgede
İmparator Konstantinus’un adını
taşıyan damgalı tuğladan inşa
edilmiş dev bir sarnıç kalıntısı ve
bu sarnıçla bağlantılı yeraltı su
kanalları sistemi bulundu.
Firuzköy Yarımadası’nın en
güneyinde bulunan üçüncü alanda
ise, Helenistik-Roma dönemlerinde
kullanılmış büyük bir liman ve
antik deniz feneri olduğu
düşünülen kalıntılar keşfedildi.
Kazılarda ayrıca 5.- 6. yüzyıl
dönemi yapılara rastlanıldı. 1034
tarihli bir sikke bulundu, 438 ilaç
ya da parfüm şişesi olarak
kullanılan ‘unguentarium’ ortaya
çıkarıldı.
KANAL İSTANBUL TEHDİT EDİYOR
Küçükçekmece Göl Havzası'ndaki
Bathonea kazıları bugüne kadar sıra
dışı bulgularıyla İstanbul ve yakın
çevresinin tarihine önemli katkılar
sağlayacak sonuçlar ortaya koydu.
Uzmanlar, her açıdan önemli bu
alanın ‘arkeopark’ haline getirilmesi
gerektiği görüşünü paylaşıyor. Henüz
keşfedilmemiş birçok zenginliği
barındırdığı düşünülen bu önemli
alan, Kanal İstanbul projesinin etki
alanında bulunuyor. Proje hayata
geçirilirse daha gün yüzüne
çıkarılmamış kalıntılar yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
Belki de binlerce yıl sonra
tanıştığımız Sümerler gibi yeni bir
medeniyetle karşılaşma fırsatını
sonsuza kadar kaçıracağız.
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İSTANBUL’UN
KİTAPÇISI VAR
İSTANBUL’UN, HEM KENTLISINE HEM DE TURISTINE HIZMET VEREN BIR KÜLTÜR
ISTASYONU İSTANBUL KITAPÇISI. OKURLARI, 1998’DEN BU YANA KITAPLARLA
BULUŞTURAN İSTANBUL KITAPÇISI, KONSERLERI, KAFELERI VE SÖYLEŞILERIYLE DE KENTE
VE KENTLIYE DEĞER KATIYOR, NEFES ALDIRIYOR.
UĞUR KOCAGER

İ

stanbul iki yaka… Bu iki
parçayı, bir dikiş makinesi
iğnesi gibi çalışarak birbirine
bağlayan vapurlar, bir yakadan
diğerine gidip geliyorlar. İki yaka
birbirine hiç yakınlaşmıyor; ama
vapurlar, bir yakadaki
Beşiktaş’tan diğer yakadaki
Kadıköy’e insanları
yakınlaştırmak için Marmara’nın
ve Boğaz'ın güzellikleri arasında
süzülüp duruyorlar. İstanbul
Kitapçısı da işte bu istasyonlarda,
misafirlerini karşı yakadan da
uzaklara, kitapların ve sanatın
ölçülemeyen derinlikler
dünyasına taşıyor.
İstanbul Kitapçısı, Beşiktaş,
Karaköy ve Kadıköy iskeleleri ile
Eminönü ve Beyoğlu mağazalarında,
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İstanbullulara her gün hizmet
sunuyor. Ziyaretçileri, hem
İstanbul’un tarihi ve kültürel
değerini yansıtan kitapları hem de
farklı yayınevlerinin tarih, edebiyat,
felsefe, politika, turizm, spor, hobi
gibi pek çok farklı alandaki
eserlerini; hediyelik eşyaları
bulabiliyor. Ayrıca istanbulkitapcisi.
com adresi üzerinden, Türkiye’nin
her yanından gönderilen kitap ve
İstanbul temalı hediyelik eşya
siparişleri karşılanabiliyor.
İstanbul Kitapçısı, 1998 yılında
İBB’nin iştiraki olan Kültür AŞ
tarafından kuruldu. İstanbul’un,
binlerce yıllık tarihini, ev sahipliği
yaptığı kültürleri ve biriktirdiği
kültürel mirası aktarmak üzere
hizmete girdi. Kısa sürede, hem

İstanbul’la ilgili en geniş içerikte
yayını hem de ilgi duyulan diğer
pek çok alandaki kitabı okurlara
ulaştıran İstanbul Kitapçısı,
ziyaretçilerine İstanbul temalı özel
hediyelik eşyaları da sunuyor.
KITAPTAN ÖTE KÜLTÜRÜN
MERKEZI
Bu hizmetlerini, eşsiz Boğaz
manzaralı kafelerinde veren
İstanbul Kitapçısı, bunlarla
kalmayarak bir konser salonu ve
söyleşi merkezi gibi de işliyor.
İstanbul Kitapçısı’nın Karaköy
şubesi her çarşamba, Kadıköy
şubesi ise her cuma saat 18.30’da
başlayan “Yolculuk Arası Bi’ Caz
Molası” konserleriyle usta isimleri
ağırlıyor. Cazseverler için adeta bir
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YENI DANIŞMA
KURULU ILE GÜÇLÜ
YAYINCILIK
İstanbul Kitapçısı, Eylül
2019’da oluşturulan yeni
danışma kuruluyla,
şehrin tüm renklerini
kucaklayan, ilkeli,
objektif, daha derinlikli
bir yayın politikası
benimsediğini, böylece
yoluna çok daha güçlü
devam ettiğini de
gösterdi.  Tarihçi, yazar
Prof. Dr. İlber Ortaylı,
Klinik Psikolog İpek
Gökozan, şair ve yazar
Prof. Dr. Baki Asiltürk,
tarihçi yazar Sinan
Meydan, yazar Alper
Çeker ve avukat Ahmet
Ece’den oluşan yeni
danışma kurulu, artık
daha bilimsel ve
editoryal olarak çok
daha güçlü bir yayıncılık
anlayışıyla hareket
edildiğini kanıtladı.

buluşma adresi haline gelen
İstanbul Kitapçısı mağazaları,
Boğaz esintisinin kitap kokusuna
karıştığı atmosferinde her hafta,
sevilen sanatçıları ücretsiz
dinleme imkânı sunuyor; pek çok
kişiyi caz müziği ile tanıştırıyor.
“Yolculuk Arası Bi’ Caz Molası”
konserleri, Şubat 2020’de kışlık
mekânı olarak, İstanbul Kitapçısı
Beşiktaş İskelesi mağazasının üst
katında cazseverlerle buluşacak.
Kadıköy şubesinde, her pazar saat
11.30’da başlayan “Klasik Sabahlar
Kahve Konserleri”ne de ev

sahipliği yapan İstanbul Kitapçısı,
konservatuvar öğrencilerine,
sahneye çıkma deneyimi
yaşatırken müzikseverlere de
geleceğin sanatçılarını ücretsiz
dinleme olanağı tanıyor.
Eminönü şubesinde ise her salı
saat 17.30’da, kulaklara bir başka
tat bırakılıyor. Türk musikisinin
eşsiz nağmelerinin seslendirildiği
“Bir Hoş Sadâ” konserlerine ev
sahipliği yapan İstanbul
Kitapçısı, bu mekanda
müzikseverlere nostalji dolu
akşamlar yaşatıyor.

İstanbul Kitapçısı’nda, sohbet
kültürü de unutulmamış. Edebiyat
ve sanatın nabzını tutmak
amacıyla, sevilen yazarları ve
sanatçıları hayranlarıyla bir araya
getiren, “Kültür İstanbul
Buluşmaları” adlı söyleşiler
düzenleniyor. İlki 21 Aralık
2019’da, yazar Burhan Sönmez’le
gerçekleştirilen “Kültür İstanbul
Buluşmaları-Babil Kitaplığı
Söyleşileri”nin, 25 Ocak’taki ikinci
etkinliğinin konuğu, duayen
gazeteci, yazar ve eleştirmen
Doğan Hızlan’dı.
www.ibb.istanbul
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YETENEĞI, DURUŞU, BAKIŞI, SES TONU VE MIMIKLERIYLE IZLEYENLERIN
KALBINDE FARKLI YER EDINMEYI BAŞARMIŞ BENNU YILDIRIMLAR ILE
İSTANBUL BÜLTENI IÇIN BIR ARAYA GELDIK.
TAYFUN DERYAL

T

üm gözler
üzerinizdeyken,
gündelik yaşamda
olduğu gibi doğal
davranmak, kurgusal bir alanda
bulunduğunun bilincindeyken
bambaşka bir karaktere
bürünebilmek, pek az insanın
sahip olduğu ya da
geliştirebileceği bir yetenek.
Marlon Brando, Robert de Niro,
Mark Ruffalo, Benicio Del Toro,
Meryl Streep ve daha birçok
yıldıza oyunculuk eğitimi vermiş
Stella Adler, ‘Aktörlük Sanatı’
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BARIŞ TEKİN

kitabının hemen başında,
oyuncunun kendisine dair yüzde
yüz bencil olması gerektiğini
söyler. Adler’e göre oyuncu, her
şeyi kapının dışında bırakarak
tüm varlığıyla sahnede olmalı.
Benzer sözleri tiyatro salonlarının
sevilen, izlenme rekorları kıran
televizyon dizilerinin aranılan
oyuncusu Bennu Yıldırımlar ile
yaptığımız sohbette kendisinden
de duyuyoruz. Onun hayat verdiği
Süper Baba’nın Elif’ini de, Yaprak
Dökümü’nün Fikret’ini de çok
sevdik. Şimdi ise İBB Muhsin

Ertuğrul Sahnesi’nde 12. Gece’nin
Olivia’sı olarak izliyoruz
kendisini. Yıldırımlar,
Shakespeare'in en sevilen
komedilerinden biri olan 12.
Gece’de, kardeşinin ölümünden
sonra yas tutan ve kendisine
gelen teklifleri geri çeviren Olivia
karakterine hayat veriyor. Oyun
öncesi Yıldırımlar ile İstanbul
Bülteni okuyucuları için
Shakespeare’den Yıldız
Kenter’e uzanan sıcak
bir sohbete
koyulduk.
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12. Gece oyunundan biraz
bahseder misiniz?
Oyunu biz dört yıl önce
sahneledik. İki yıl üst üste
oynadık. İki yıl ara verdikten
sonra yeniden başladık. 12. Gece
bir Shakespeare komedisi. Serdar
Biliş’in yönetiminde ekip olarak
büyük bir keyif alarak oynuyoruz.
Hem Shakespeare hem de Zeynep
Avcı’nın yorumu var. Çiğdem
Erken’in müzikleri çok özel.
Görsel olarak çok zengin… İki yıl
ara vermemize rağmen tekrar
buluşup oynadığımızda hâlâ keyif
aldığımızı gördük.
Shakespeare neden önemli?
Shakespeare müthiş bir deha.
Birçok açıdan çok önemli biri.
O kadar iyi oyunlar yazmış ki;
“hepsini bir insanın yazması
mümkün mü” diye teoriler
geliştirildi. Hâlâ da bazıları
tarafından acaba var mıydı yok
muydu diye konuşuluyor. Bunlar
beni ilgilendirmiyor. Shakespeare
vardı. O dönemin İngiliz
tiyatrosunda herkes oyunu
ayakta izlerdi. Üst sınıf
önlerde oturarak takip
ederdi. Shakespeare
seyircinin reaksiyonuna
göre dramaturjiyi
değiştirdi. Halk
beğenisine göre sürekli
yorumlanan, tekrar
biçimlenerek son halini
almış oyunların yazarı
Shakespeare.

Tiyatroya nasıl başladınız?
Sadece denemek istedim.
Olmasaydı defalarca bunu
deneyecek bir insan olduğumu
sanmıyorum. İlk kez 1988
yılında Muhsin Ertuğrul’da
‘Kuşlar’ oyununda rol aldım. 31
yıldır buradayım. Oyuncunun
kendini hissettiği, kendini
geliştirdiği yer, tiyatrodur.
Oyuncu burada daha özgürdür.
Provalar ve yoğun çalışmalardan

“RAHMETLİ YILDIZ
KENTER, ÖYLE BİR
MESLEK SEÇTİNİZ Kİ
KENDİNİZİ HEP GENÇ
HİSSEDECEKSİNİZ
DERDİ”
sonra en iyi performansını
sahnede tekrarlayabiliyor
musun? Bu çok önemli bir soru.
O yüzden deli bir meslek. Kimse
sana zorla bu oyunu oyna demez.
Burada enerji devamlı yüksek
olur. Yaşlandığını da
hissetmiyorsun. Rahmetli Yıldız
Kenter, “Öyle bir meslek
seçtiniz ki kendinizi hep genç
hissedeceksiniz.” derdi. Biz de o
gençliği görüyorduk. Önceki
provamda bu oyunu nasıl
çıkardım, şimdi neler
ekleyebiliyorum, nasıl
güzelleştirebilirim, oyunculuk,
hep bunların savaşı mıdır?
İstanbullular Şehir
Tiyatroları’nın salonlarını
dolduruyor. Tiyatroya olan ilgi
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Tiyatroyu alışkanlık haline
getirmiş insanlar salonlara
gidiyor. Yeni tanışanlar da
izlediklerinde seviyor, sevdikçe
daha çok oyuna geliyor. İnsanlar
bazı durumlarda, bazı sebeplerden
dolayı bunalıp sanatın farklı
kollarına ilgi duyabiliyor. İyi
şeylerden herkes haberdar olur.
Fısıltı gazetesi diye bir şey var.
İyi olan mutlaka duyulur.
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Süper Baba’dan itibaren sizi ekranlarda görmeye
alıştık. Ancak tiyatrodan da kopmadınız. Bunu nasıl
başardınız?
90’larda diziler 45 dakika çekiliyordu. O dizilerin
senaryosunun yazmakla, her bölüme iki saatlik
senaryo yazmak çok farklı. Yazarlar için gerçekten çok
zorlayıcı. Ben hepsini birlikte yürütmeye çalıştım.
Bazen iki bazen üç oyunum olurdu. Tempo
hoşuma gidiyor. Diziler daha çok insana
ulaşmak açısından önemli. Ancak belli bir
süresinin olması gerekiyor; ama şartlarda
pek mümkün görünmüyor. Bir diziye ne
kadar süreceğini bilmeden giriyorsunuz.
Yaprak Dökümü dört buçuk yıl sürdü.
Seyirci sevdiği için yarım dönem uzatıldı.
Benim gözlemlediğime göre başarı; iyi ekip,
kimyaların uyuşması, yazılan hikâyeye
inanmak, oynarken samimiyetin seyirciye
geçmesi ve benimsenmesi üzerine kurulu.
En son Ahlat Ağacı’nda rol
aldınız. Sinemada sizi çok
göremiyoruz. Bu bir tercih mi?
Bu tercih sayılmaz. Biz
Hollywood değiliz. Onlarda
çok yoğun bir üretim var.
Kendimize göre seçtiğimiz,
yer almayı
düşündüğümüz bir yol
var. Bazen para kazanma
üzerine filmler
yapılıyor. Seyirci de
geliyor. En son
Fransa’yla birlikte
kendi filmlerini en
çok izleyen ülkeler
arasındaydık. Sanırım
hâlâ öyleyiz. Böyle
bir imkân varken
sanatsal filmlere
de bakanlığın
dışında ödenek

ayrılmalı. Daha çok gence fırsat tanındığı, fikirlerin
ortaya döküldüğü filmler yapılmalı. Gençler kısa
filmlerle sınırlı kalmamalı.
Sizi komedide görmek seyircileri heyecanlandırabilir.
Ne dersiniz?
Komedi de birkaç denemem oldu. Sanırım
insanlar, kanallar ya da yapımcılar, oyuncuları
televizyonda başka bir yere oturtmayı
seviyorlar. Siz de hikâyeye inancınız varsa,
senaryoya ve yönetmene
güveniyorsanız yapımda yer
alıyorsunuz. Ben de Gülse Birsel ile
çalışmak isterim. O bambaşka bir enerji.
Birçok projede yer almanıza rağmen
insanlar sizi Yaprak Dökümü’ndeki
Fikret olarak benimsedi ve çok sevdi.
Bunun sebebi nedir?
Sevilmekle insanın hiçbir derdi olmaz.
Bunu hissetmek çok güzel… Bu kadar
uzun süre bir işin içerisinde yer
alacağım düşüncesinde
olmadım. Rahmetli Savaş
Dinçer ile bizim tiyatromuzda
dört yıl boyunca Yaprak
Dökümü’nü oynadık. O
sırada yapımcılar geldi
ikimizi seçti. Tekrar
günümüz formatında
televizyona uyarlanacağı
söylendi. Sonrasında
Savaş abi başka bir diziye
geçti ben tek kaldım.
Dizide aile değişti. O
aileyle de kaynaştık. Yine
güzel bir ekip kuruldu.
Dört yıl tiyatro, dört yıl
da dizi; hayatımın
sekiz yılında Fikret
vardı. Fikret benim
içimde.

“İYİ ŞEYLERDEN HERKES HABERDAR OLUR. FISILTI GAZETESİ DİYE BİR ŞEY VAR.
İYİ OLAN MUTLAKA DUYULUR. FISILTI ÇOK ÖNEMLİDİR”
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Yazan: John PATRICK
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2019-2020
2019-2020

Harbiye Muhsin Ertuğrul
5-6-7-8 Şubat
Kağıthane Sadabad
19-20-21-22 Şubat

2018-2019

BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ
KENT TİYATROSU

Harbiye Muhsin Ertuğrul
12-13-14-15 Şubat

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi

Fatih Reşat Nuri 5-6-7-8 Şubat

6-7-8 Şubat
Harbiye Muhsin Ertuğrul

Kadıköy Haldun Taner
12-13-14-15 Şubat

19-20-21-22-26-27-28-29 Şubat

19-20-21-22 Şubat

Fatih Reşat Nuri
12-13-14-15 Şubat

Üsküdar Kerem Yılmazer

Ümraniye
12-13-14-15 Şubat
Fatih Reşat Nuri
19-20-21-22 Şubat

HAYAL-İ TEMSİL

Gaziosmanpaşa
12-13-14-15 Şubat
Fatih Reşat Nuri
26-27-28-29 Şubat

ÇIN
SABAHTA

“Afife ile Bedia”

Yazan: Ahmet Sami ÖZBUDAK
Yöneten: Yiğit SERTDEMİR

@HaHU!5LaPOL4LYPs@UL[LU!/ S`H2HYHRHˮ

(Müzikli Oyun)
YAZAN: Carlo Goldoni
ÇEVİREN: Rekin Teksoy
YÖNETEN: Aslı Öngören

+13

2019-2020

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ŞEHİR TİYATROLARI

Kağıthane Sadabad
5-6-7-8-26-2728-29 Şubat

Kağıthane Sadabad
12-13-14-15 Şubat

Kadıköy Haldun Taner
5-6-7-8 Şubat

Üsküdar Musahipzade Celal

Kadıköy Haldun Taner
19-20-21-22 Şubat

Kadıköy Haldun Taner
26-27-28-29 Şubat

Üsküdar Musahipzade Celal

5-6-7-8 Şubat

Üsküdar Musahipzade Celal

12-13-14-15 Şubat
Gaziosmanpaşa
19-20-21-22 Şubat

26-27-28-29 Şubat

“Bir Evlilik Komedisi”

Yazan: İ. Ahmet Nuri SEKİZİNCİ
Yöneten: Tarık ŞERBETÇİOĞLU

2019-2020

2018-2019

2019-2020

Süha UYGUR

Üsküdar Kerem Yılmazer

Ümraniye
5-6-7-8 Şubat

Üsküdar Musahipzade Celal

Üsküdar Kerem Yılmazer

12-13-14-15 Şubat

19-20-21-22 Şubat

2019-2020

2016-2017

26-27-28-29 Şubat

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi

13-14-15 Şubat
Ümraniye
19-20-21-22 Şubat

Ümraniye
26-27-28-29 Şubat

Gaziosmanpaşa
5-6-7-8 Şubat
Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi

Gaziosmanpaşa
26-27-28-29 Şubat

2019-2020

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi

20-21-22 Şubat

27-28-29 Şubat

KOMIK-I SEHIR
YAZAN:
YAZAN: Gökhan
Gökhan ERARSLAN
ERARSLAN
YÖNETEN:
YÖNETEN: Ali
Ali YAYLI
YAYLI

Yazan: Hilmi Zafer ŞAHİN
Yöneten: Ebru ÜSTÜNTAŞ

5+

Üsküdar Kerem Yılmazer

5-6-7-8 Şubat

Harbiye Muhsin Ertuğrul
9 Şubat, 1 Mart
Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi

16,23 Şubat

Yazan: Özge Midilli-Ertan Kılıç
Yöneten: Özge Midilli

2018-2019

Gaziosmanpaşa 9 Şubat
Harbiye Muhsin Ertuğrul
16,23 Şubat
Fatih Reşat Nuri 1 Mart

ve Yöneten: Dersu Y
avuz
Yazan

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi

Üsküdar Kerem Yılmazer

Kadıköy Haldun Taner 16,23 Şubat

16,23 Şubat

1 Mart

1 Mart

9 Şubat

16,23 Şubat

Gaziosmanpaşa 1 Mart

7-77

9 Şubat

Kağıthane Sadabad
9,23 Şubat, 1 Mart

Kağıthane Küçük Kemal

Gaziosmanpaşa Ferih Egemen

6-7,13-14 Şubat

6-7,13-14 Şubat

Üsküdar Musahipzade Celal
Fatih Reşat Nuri 16,23 Şubat
Kadıköy Haldun Taner 1 Mart

Kağıthane Sadabad
16 Şubat

ALT
UN

2019-2020

Kadıköy Haldun Taner

Fatih Reşat Nuri
9 Şubat
Ümraniye
16,23 Şubat, 1 Mart

9 Şubat

Üsküdar Kerem Yılmazer 9 Şubat
Üsküdar Musahipzade Celal

Üsküdar Musahipzade Celal

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi

6+

Yazan: Şirin İnci
Yöneten: Göksel Arslan

Ümraniye 9 Şubat

Gaziosmanpaşa 16,23 Şubat
Üsküdar Kerem Yılmazer

1 Mart

Gaziosmanpaşa Ferih Egemen

20-21,27-28 Şubat

Kağıthane Küçük Kemal

20-21,27-28 Şubat

2019-2020 Sezonu

ŞUBAT’TA
2’Sİ KONUK 1’İ YENİ 34 OYUN
Seyirci İletişim: 0212 455 39 00

Online Bilet: sehirtiyatrolari.ibb.istanbul
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BERTAN KODAMANOĞLU
(... Sarnıcı)
Resimdeki
şehrimizde
bulunan en
büyük kapalı
sarnıç

Evli
olmayan

İşçilerin
giydiği
başlık

Bir nota

Zeybek

Takma ad

2

Geminin
kıyıdan
açılması

Gevrek ve
tuzlu
bisküvi türü

El ile yapılan
alay işareti

Afrika'da
ülke

Bir ilçemiz

Titreyiş,
ürkme

Gümüş imi
Boşluk,
mesafe

Kraliçe
Ağzı geniş,
tek kulplu
su kabı

7

Klasik Türk
müziğinde bir
makam

Oluşan,
meydana
gelen

Bağışıklık
eriyiği

5
Peki

8

Yemek
Atılan şeyin
gidebildiği
uzaklık

Bir şeyin
niteliklerini
övme

Riyaziye

Bir ilçemiz

YEREBATAN

4
Özenli,
düzgün,
uygun

Şüphe,
kuşku

Ceylan

İncinmiş,
kalbi
kırılmış

Üslup, stil

SARNICI
3

Bütün, tüm,
kamu

Geminin
orta
bölümü

Helyum imi
Gayrı
Anlam
Muamele

Bir ilçemiz

Çok işleyen

Güzel

Şehzade
eğitmeni

Bir ilçemiz

Boya renk
sistemi

Bayramda
cadde
süslemesi

Bal yapan
böcek

Tabaka

Kauçuktan
yapılmış
Daire
biçiminde
Üzüm vb.
meyveler

Cezire

1
Siperli
başlık

9

1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

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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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ
29. 01. 2020 ‐ 20. 02. 2020
İHALE TARİH/SAAT

TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK

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

29/ 01/ 2020 11.00

Emlak Müdürlüğü

Arsa Satış, Bağcılar ilçesi, Bağcılar Mahallesi, 891 Ada, 3 Parsel

30/ 01/ 2020 10.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

17 Kalem İş Elbisesi Alımı

30/ 01/ 2020 10.30

İşletmeler Müdürlüğü

2020 Yılı Gözleme ve Kumpir Grubu Alımı

05/ 02/ 2020 11.00

Mesken Müdürlüğü

Arsa Satışı, Kağıthane İlçesi, Merkez (Seyrantepe) Mahallesi

05/ 02/ 2020 14.07

Mesken Müdürlüğü

Arsa Satış, Eyüpsultan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 835 Ada,
14 Parsel

06/ 02/ 2020 10.00

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Yağlı, Uzun Ömürlü, İçme Sütü Mal Alımı İşi

12/ 02/ 2020 11.00

Emlak Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mülkiyeti, Yönetimi ve Tasarrufu
Altında Bulunan Alanlara Akıllı Şehircilik Uygulamalarının Yapılarak
3 Yıl Süre ile İşletmeye Verilmesi İşi İhalesi Yapılacaktır.

13/ 02/ 2020 10.00

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Gezi, Kültürel Aktivite, Cenaze vb. Etkinlikler İçin Kilometre
Bazlı Minibüs, Midibüs ve Otobüs Kiralanması Hizmet Alımı İşi

17/ 02/ 2020 11.00

İşletmeler Müdürlüğü

2020 Yılı Pastane Malzemeleri, Baharat ve
Kuruyemiş Grubu Alımı

20/ 02/ 2020 10.00

Satınalma Müdürlüğü

13 Kalem Muhtelif Tabut Alımı

20/ 02/ 2020 10.30

Bilgi İşlem Müdürlüğü

2020 Yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kullanılan Bilgi İşlem
Donanımları Alımı ve Destek Hizmetleri İşi

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

Adil, Yeşil ve Yaratıcı bir
İstanbul’a doğru...

