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İstanbul
Havalimanı
Hizmete Açıldı

İlk fazı tamamlanan İstanbul Havalimanı, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla görkemli bir törenle hizmete 
açıldı. Türkiye ve dünyada tek çatı altında yapılmış 
olmasıyla bir ilke imza atan İstanbul Havalimanı’nın 
terminal binası, 1,4 milyon metrekarede inşa edilen ve 
90 metrelik Uluslararası Mimarlık Ödülü kazanan kule 
tasarımıyla 42 aylık kısa bir çalışmayla tamamlanarak, 
Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; “Sadece bir 
havalimanı değil, bir zafer anıtı” inşa edilmiş oldu. 
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Tüm fazları tamamlandığında 
yılda 200 milyon yolcu kapasaitesine 
sahip olacak olan İstanbul Havalima-
nı’nın tüm etaplarının 2028’e kadar 
tamamlanması planlanıyor. Altı adet 
pist alanı olması planlanan havalima-
nı, bekleme sürelerini kısaltıp hava 
trafiğini önemli oranda rahatlata-
cak. Yolcu kapasitesi ve konumuyla 
dünyanın en önemli transfer noktası 
olması öngörülen yeni havalimanıyla 
birlikte, kıtalararası uçuş güzergahla-
rı da büyük ölçüde değişeceği belir-
tiliyor. 

120 bin kişinin görev yapacağı 
İstanbul Havalimanı; engelsiz, çevre 
dostu ve kendi enerjisini üreten bir 
proje olarak tasarlandı. Son tekno-
lojiyle donatılan havalimanı, %40 
oranında su tasarrufu sağlama özel-
liğiyle yağmur suyu, gri su vb. kul-
lanarak çevreyi koruma konusunda 
en üst düzeyde bir proje olması he-
defleniyor. 76.5 milyon metrekarelik 
bir alanda tasarlanan Havalimanı, 
yer radarları, termal kameralar ve 
fiber optik sensörlerin kullanılmasıy-
la, güvenlik önlemlerinde de bir ilke 
imza atıyor.

İstanbul
Havalimanı
Hizmete Açıldı
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Mimari yapısı itibariyle İstan-
bul’un tarihi ve kültürel mirasından 
esinlenilerek tasarlanan İstanbul Ha-
valimanı, kubbeli tavan yapısı ve hi-
lal motifleriyle millî değerlerimizi ve 
mimari kültürümüzü en iyi şekilde 
yansıtan ferah bir yapı olarak tasar-
landı. İstanbul’un simgesi olan ve 
kültür-sanat tarihimizde temsil ettiği 
anlamlar bakımından büyük öneme 
sahip olan lale motifinden ilham alı-
narak tasarlanan hava trafik kontrol 
kulesi, tasarımıyla öne çıkan “anıtsal 
bir yapı” olarak tanımlanıyor.

İstanbul Havalimanı ile birlikte 
İstanbul, dünya havayolu trafiğinin 
merkezi olması öngörülüyor. Ha-
vayoluyla seyahat edenlerin transit 
geçiş noktası artık Türkiye olacağı 
ve insanların Türkiye’ye gelerek tüm 
dünyaya buradan hareket edecekleri 
vurgulanıyor. Türkiye ekonomisine 
ve İstanbul’un markalaşmasına bü-
yük katkı sağlayacak bu büyük proje 
ile; İstanbul yüzyıllardır sahip oldu-
ğu kültürlerin, uygarlıkların ve kıta-
ların buluşma noktası olma özelliğini 
dünya çapında prestiji artarak devam 
ettirecek. 

Havalimanına ulaşım seçenekleri 
ise oldukça fazla olacak; inşaatı de-
vam eden Gayrettepe metro hattıyla 
şehrin merkezinden havalimanına 
25 dakikada ulaşmak mümkün ola-
cak. Yavuz Sultan Selim köprüsü ile 
Avrupa-Anadolu yakası bağlantısı da 
sağlandığında hızlı tren ile bağlantı 
sağlanacak. D20 ile de Levent güzer-
gahından İstanbul Havalimanı’na 30 
dakikada ulaşılabilecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük 
yatırımlarından birisi olan İstanbul 
Hava Limanı, başta İstanbul ve Tür-
kiye’nin marka değerini uluslar arası 
arenada en üst seviyeye çıkaracak bir 
esere daha imza atıldı.



İSTANBUL 
HAVALİMANI

Muhteşem bir havalimanını inşa etmenin 
mutluluğu içerisindeyiz.

3. Havalimanı
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İSTANBUL’A 
BEŞ MİLLET BAHÇESİ 
AÇILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir, Çırpıcı, Baruthane, Kayaşehir ve 
Hoşdere Millet Bahçesini, Başakşehir Millet Bahçesi’nde düzenlenen törenle hizmete 
açtı. 
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İstanbul’da yapımı tamamlanan 
Başakşehir, Çırpıcı, Baruthane, Ka-
yaşehir ve Hoşdere Millet Bahçe-
leri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açıl-
dı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), Toplu Konut İdaresi Baş-
kanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut 
tarafından yapılan Çırpıcı Millet 
Bahçesi, Baruthane Millet Bahçesi, 
Kayaşehir Millet Bahçesi ve Hoşde-
re Millet Bahçesi, Başakşehir Millet 
Bahçesi’nde gerçekleştirilen açılış 
töreniyle vatandaşların hizmetine 
açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın katılımıyla kurdelesi 
kesilen 5 millet bahçesiyle İstanbul’a 
1 milyon 400 bin metrekarelik yeşil 
alan kazandırıldı.

Başakşehir Millet Bahçesi’nin 
360 bin metrekare alan üzerine ku-
rulduğunu, bu güzide eserin İkitelli 
Şehir Hastanesi, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu 
ve Kanal İstanbul gibi dev projele-
rin merkezinde yer aldığını söyleyen 
Erdoğan, “Bahçemiz camiden kapa-
lı otoparka, biyolojik göletten koku 
bahçelerine, etkinlik çayırından mil-
let kıraathanesine, yürüyüş ve bisik-
let yollarından oyun alanlarına kadar 
tüm ihtiyaçlara cevap verecek tesis-
lerle donatılmıştır.” diye konuştu.

Kayaşehir Millet Bahçesi’nin 350 
bin metrekarelik alan üzerinde, her 
türlü ihtiyaca cevap verecek tesisle-
re sahip bir proje olduğunu anlatan 

Başakşehir Millet Bahçesi’

Kayaşehir Millet Bahçesi

KAYAŞEHİR MİLLET
BAHÇESİ 350 BİN 
METREKARELİK
ALAN ÜZERİNDE,
HER TÜRLÜ İHTİYACA
CEVAP VERECEK
TESİSLERE SAHİP 
BÜYÜK BİR PROJE



8 İstanbul Büyükşehir BelediyesiBEYAZMASA DERGİSİ 2018

HABER  

Erdoğan, “Biz yaparız, onlar konu-
şur, farkımız bu. Bu projede de yürü-
yüş yollarından seyir terasına, kültür 
sanat etkinlikleri için kullanılacak 
sahneden, piknik ve oyun alanlarına 
kadar pek çok tesis bulunuyor. Hoş-
dere Millet Bahçemiz 142 bin met-
rekare alan üzerinde tesis edilmiştir. 
Biyolojik göletten, yürüyüş yollarına 
ve meyve bahçelerine kadar pek çok 
tesis bu bahçede yer alıyor.” ifadelerini 
kullandı. “Ben bugün buradaki şu ka-
tılımı görünce, Rabbime hamd ediyo-
rum. Bütün vatandaşlarım burada.” 
diyen Erdoğan, halka “Ne diyoruz? 
Durmak yok. 31 Mart’a hazır mıyız?” 
diye seslendi. Vatandaşlar da “Yola de-
vam. Hazırız.” yanıtını verdi.
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BU PROJEDE  
YÜRÜYÜŞ 

YOLLARINDAN SEYİR 
TERASINA, KÜLTÜR 

SANAT ETKİNLİKLERİ 
İÇİN KULLANILACAK 

SAHNEDEN, 
PİKNİK VE OYUN 

ALANLARINA KADAR 
PEK ÇOK TESİS 
BULUNUYOR.
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Baruthane Millet Bahçesi’nin yak-
laşık 60 bin metrekare alan üzerine ku-
rulduğunu, binlerce gül, meyve ağacı, 
mevsimlik çiçeğin yanında bu bahçe-
nin Osmanlı Baruthanesi binası ile de 
tarihi bir kimliğe sahip olduğunu ifade 
eden Erdoğan, tarihi eseri yıktırmadık-
larını, sahip çıktıklarını söyledi.

Çırpıcı Millet Bahçesi’nin 465 
bin metrekare alan üzerinde etap 
etap inşa edildiğini aktaran Erdoğan, 
bugün tamamlanmış olan ilk 4 etabı-
nın açılışını yaptıklarını belirtti.

Erdoğan, ayrıca 18 ildeki 33 mil-
let bahçesiyle ilgili çalışmaların son 
aşamaya geldiğini anlatarak, «He-

defimiz inşallah her şehrimize birer 
tane millet bahçesi kazandırmaktır. 
Biz durmuyoruz, onlar dedikodu 
yapıyor. Bunlar ne yapılırsa yapıl-
sın, karşısına dikiliyorlar. Biz Kanal 
İstanbul diyoruz, onlar ‹istemeyiz, 
yaptırmayız’ diyorlar. Yapacağız, ya-
pacağız, isteseniz de istemeseniz de 
yapacağız.» diye konuştu.

Bugün açılışını yaptıkları 5 millet 
bahçesinin büyüklüğünün 1,5 mil-
yon metrekareyi bulduğunu, sadece 
bu projelerle İstanbul’da kişi başına 
düşen aktif yeşil alan miktarını yüzde 
10 arttırdıklarını belirten Erdoğan, 
sözlerine şöyle devam etti:

«Atatürk Havalimanı sahasında-
ki millet bahçemizi açtığımızda bu 
oran çok daha yükseklere çıkacaktır. 
Tabii Atatürk Havalimanı’nda bir 
özellik daha var orada bir tane pist 
bırakıyoruz. Kapalı alanları fuar ala-
nı haline getiriyoruz. Türkiye’nin en 
büyük fuar alanını, Atatürk Havali-
manı’ndaki o kapalı alanlarla yapmış 
olacağız. Bunun dışında da devasa 
bir millet bahçesini orada yapaca-
ğız. İstanbul bir başka güzelleşecek, 
daha güzel olacak. Bize bu yakışır, bu 
millete bu yakışır. Bunları yapacağız 
ama tabii size de çalışmak... Kapı 
kapı dolaşacağız, herkese anlatacağız, 
bildiklerinizi bilmeyenlere duyura-
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AÇILIŞI YAPILAN 5 
MİLLET BAHÇESİNİN 
BÜYÜKLÜĞÜ 
TOPLAM  1,5 MİLYON 
METREKAREYİ 
BULMAKTADIR.
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cağız. Çevrecilik adına yakıp yıkan-
lar, gezi olaylarını yapanlar, ülkenin 
hayrına her işin karşısına dikilenler 
gelip şu millet bahçelerine baksınlar 
ve gerçek çevrecilik nedir görsünler.»

İnsanın, vücuda getirdiği şehir-
lerle aynı zamanda kendini de inşa 
ettiğini söyleyen büyükler için şe-
hir kavramının, gönülleri de içine 
alacak geniş bir mana ifade ettiğini 
anlatan Erdoğan, «Şehir budur. İşte 
bu sebeple biz de hizmet belediyeci-

liği derken, gönül belediyeciliğini de 
içine alan daha kapsamlı bir anlayışı 
ifade ediyoruz ama ben bugün sizi 
bir başka görüyorum. Bambaşka bir 
heyecanınız var maşallah. Rabbim 
bu heyecanınızı, ziyade etsin.» dedi.

Şayet bir şehirde, gönlünü kaza-
namadıkları tek bir kişi bırakmışlar-
sa o şehri baştan sona yeniden inşa 
etseler dahi vazifelerini layıkıyla ye-
rine getirmiş olmayacaklarını ifade 
eden Erdoğan, «Bunun için 31 Mart 

2019 seçimlerini ‹Gönül Belediyeci-
liği’ seçimi olarak görüyoruz. Adını 
böyle koyduk, gönül belediyeciliği. 
Ne yapacağız? Gönülleri fethede-
ceğiz. Hizmet gerekli ama yeterli 
değil. Yeterli olan ne? Gönülleri ka-
zanmak. Biz, gönüller almaya geldik. 
İnşallah seçim gününe kadar en kü-
çük beldeden, ülkemizin en büyük 
şehri İstanbul’a kadar her haneye 
her iş yerine ulaşacak, sıkmadık el, 
dokunmadık gönül, fethetmedik 
kalp bırakmayacağız.» diye konuştu.
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‘‘HİZMET 
BELEDİYECİLİĞİ 

DERKEN, GÖNÜL 
BELEDİYECİLİĞİNİ 

DE İÇİNE ALAN 
DAHA KAPSAMLI 

BİR ANLAYIŞI İFADE 
EDİYORUZ.’’



nefes aldıracak 
11,4 
Milyon m2 

YEŞİL
alan

30
-

turulacaklar;

 Gölet

 Spor sahaları
 Macera parkları
 Çocuk oyunu alanları
 Kültür terasları

MİLLET BAHÇELERİ

İs t a n b u l ’ a
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Toplam yüzölçümünün % 44.68’i yeşil alan olan 
İstanbul’un kişi başına düşen aktif yeşil alanı 
12.17 metrekare. Bu oranla İstanbul, WHO’nun 
tavsiye ettiği kişi başına 9 metrekarelik aktif yeşil 
alan oranını hayli geride bırakmış oluyor.

YÜZÖLÇÜMÜNÜN 
YÜZDE 44.68’İ 
YEŞİL ALAN OLAN 
İSTANBUL 
DÜNYA 
METROPOLLERİNİ 
GERİDE BIRAKIYOR 

HABER 
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İstanbul Yeşil Alanlarıyla 
Dünya Şehirlerini Geride Bırakıyor 

Tarih boyunca nice medeniyetlere 
başkentlik etmiş görkemli şehir İstan-
bul tüm dünyanın göz bebeği olmaya 
devam ediyor. Asya ile Avrupa’nın bu-
luşma noktası olan eşsiz şehir; tarihi 
ve kültürel zenginlikleriyle olduğu 
kadar içinden geçen denizi, doğal bir 
liman olan Haliç’i ve toplam yüzöl-
çümünün % 44.68’ini kaplayan yeşil 
alanlarıyla da göz dolduruyor. 

Günümüzde yeşil alanların bü-
yüklüğü ya da kişi başına düşen yeşil 
alan miktarı, kentlerin gelişmişliği-
nin bir ölçütü olarak kabul görüyor. 
Bir şehrin sahip olduğu yeşil alanlar, 
hiç şüphesiz o şehrin sakinlerinin ya-
şam kalitesine olumlu yönde katkılar 
sağlıyor. World Cities Culture Fo-
rum isimli internet sitesinde yayım-
lanan dünya metropollerine ait yeşil 
alan oranlarına bakıldığında, her ne 
kadar İstanbul’a ait veri gerçeği yan-
sıtmasa da 5 bin 461 kilometrekare 

yüzölçümüne sahip İstanbul’da; Bü-
yükşehir Belediyesi ve Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı toplam 2 bin 
440 kilometrekarelik yeşil alan bu-
lunuyor. Kısacası İstanbul, yüzölçü-
münün % 44.68’ine tekabül eden 
yeşil alanıyla, dünya genelinde pek 
çok popüler şehri geride bırakıyor. 

Zürich

Helsinki 

Hong Kong 

Roma 

Los Angeles 

Londra 

Newyork 

Lisbon 

Moskova 

Shanghai  

Amsterdam 

San Francisco 

Paris 

Tokyo

İşte dünyaca itibarı olan World Cities Culture 
Forum adlı internet sitesinin verilerine göre 
popüler şehirlerin yüzölçümlerine göre yeşil alan 
oranları: 

% 41.0

% 34.7

% 40.0

% 27.0

% 40.0

% 33.0

% 38.9

% 22.0

% 18.0

% 16.2

% 13.0

% 13.0 

% 9.5 

% 7.5 
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İstanbul Yeşil Alanlarıyla Dünya 

Şehirlerini Geride Bırakıyor  

Aktif Yeşil Alan; halkın kulla-
nımına açılmış park, bahçe, piknik 
alanları ve kent ormanları şeklinde 
tanımlanırken Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO), kişi başına en az 9 metreka-
re Aktif Yeşil Alan düşmesini tavsiye 
ediyor. İstanbul’da ise bu oran 12.17 
metrekare olarak hesaplanıyor.

Türkiye İmar Yönetmeliği esas 
alınarak sadece İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin sorumluluğundaki 
park ve bahçeler, Orman ve Su İşle-

ri Bakanlığı’nca halka açılan 37 adet 
mesire alanı, Millet Bahçeleri ve va-
tandaşların aktif olarak kullandığı 
Belgrad, Kurtkemeri, Arberatum, 
Kemerburgaz ve Sarıyer Ormanları 
hesaba katılarak elde edilen 12.17 
metrekarelik kişi başı Aktif Yeşil Alan 
dahi Dünya Sağlık Örgütü’nün tav-
siye ettiği oranın oldukça üzerindey-
ken Büyükşehir Belediyesi ve Orman 
Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 bin 440 
kilometrekarelik toplam yeşil alan 
baz alınarak hesaplama yapıldığında 
ise çok daha olumlu bir tablo ile kar-
şılaşılıyor. 

Buna göre; Avrupa’nın en kala-
balık şehri olmasına rağmen İstan-
bul’da 2017 yılı nüfus verilerine göre 
kişi başına 159.6 metrekare yeşil alan 
düşüyor.  Üstelik bu rakamın içeri-
sinde, ilçe belediyelerinin sahip ol-
duğu yeşil alanlar ile dünya genelin-
de pek çok ülkenin yeşil alan olarak 
kabul ettiği göller bulunmuyor. 

AKTİF YEŞİL ALAN; 
HALKIN 
KULLANIMINDAKİ 
PARK, BAHÇE, 
PİKNİK ALANLARI VE 
KENT ORMANLARI 
ŞEKLİNDE 
TANIMLANIR.

İBB Şehir Haritası İstanbul Uydu Görüntüsü-2019 Ocak Tarihli Google Maps İstanbul Uydu Görüntüsü-2019 Ocak Tarihli

YEŞİL ALAN TÜRÜNE GÖRE İSTANBUL



HABERBeyaz Masa Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi BEYAZMASA DERGİSİ2018

HABER

15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  2002 yılı öncesi 
kent yönetimi nedeniyle oluşan plansız yapılaşma 
ve bunun yol açtığı çevresel kirliliklerin önüne 
geçebilmek için yıllardır sürdürdüğü yoğun 
ağaçlandırma çalışmalarına hız kesmeden devam 
ediyor. İstanbulluların sosyal hayatına değer katmak 
ve aktif yeşil alanlarını daha da genişletmek için park 
ve bahçelere her geçen gün yenilerini ekliyor. Bu 
kapsamda çalışmalarını sürdüren İBB, son15 yılda 
İstanbul’a 29 milyon 927 bin 823 metrekare yeni yeşil 
alan kazandırdı.  60 milyon 37 bin 756 metrekare 

alanda bakım ve iyileştirme çalışmaları yaptı. 
İstanbullulara 464 yeni park kazandırdı ve 2 
milyon 120 bin 899 fidan dikti. 

İBB’den 
son 15 yılda 464 park

İBB’nin 
Sorumluluğundaki 
Park ve Bahçeler

60.037.756 m²

İBB’ye bağlı  
Park - Bahçeler ve 

Vatandaşlarca aktif 
olarak kullanılan 

Ormanlar ile kişi başı 
düşen aktif yeşil alan  

12.17 m²  

İBB’ye bağlı 
Park ve Bahçeler:  
Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı toplam yeşil alan  

2.380.300.000 m² 
(İstanbul’un yüzölçümü: 
5.461.320.000 m²)



HABER 

16 İstanbul Büyükşehir BelediyesiBEYAZMASA DERGİSİ 2018

Beyaz Masa Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü halkın nabzını tutmaya 
devam ediyor. İstanbulluların refah seviyesini arttırmak ve İBB olarak vatandaşların 
rahatını arttırmak için tüm Beyaz Masa saha birimleri İstanbul’un ilçelerini tek tek 
geziyor. Beyaz Masa ekipleri hem vatandaşı dinliyor, hem de tespit ettikleri sorunları 
ilgili birimlere iletiyor.

BEYAZ MASA
İLÇELERİN NABZINI 
TUTUYOR
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Halkla İlişkiler Müdürlüğü saha 
ekipleri gittikleri ilçeleri kendi so-
rumluluk alanına göre analiz ediyor. 
Beyaz Karanfil Birimi, ilçenin sağlık 
kuruluşlarını ziyaret ediyor. Kurum 
ve STK Hizmet Birimi ilçede bu-
lunan sivil toplum örgütleri ile ile-
tişim kuruyor. Esnaf ve Sanatkarlar 
Hizmet Birimi, ilçedeki esnafı ge-
zip, taleplerini alıyor. Köyüm Beyaz 
Masa ekipleri hane hane dolaşıp ilçe 
sakinlerine misafir oluyor. Yerinde 
bilgilendirme çalışmalarıyla İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve 
hizmetleri vatandaşlara yerinde yüz 
yüze anlatılırken, ilçelerde yaşanan 
sorunlar kayıta alınıp hızlı bir şekil-
de çözüme ulaştırılıyor. “Topyekün 
hizmet” yaklaşımı ile ilçenin 360 de-
rece fotoğrafı çıkartılmış oluyor. Bu 
sayede İBB yöneticilerinin ilçe so-

runlarını daha iyi analiz edebilmesi 
ve daha hızlı bir çözüm geliştirmesi 
sağlanıyor.

İstanbul, 5.461 km2 yüz ölçümü 
ve 15 milyona yakın nüfusuyla Dün-
ya’nın en önemli metropollerinden 
birisidir. İstanbul’un nüfusunu bu 
denli yoğun olması ve hizmet alanla-
rının geniş olması nedeniyle hizmet 
ve yatırımların sunulmasında hızlı 
aksiyon alınmasını gerektirmekte-
dir. Aksiyona geçme süreci ne kadar 
hızlı olursa olsun bazı durumlarda 
vatandaşları kısa süreliğine mağdur 
edebilmekte, çeşitli krizlere neden 
olmaktadır. Vatandaşların İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve 
yatırımlarını yapımı aşamasındaki 
mağduriyetlerin önüne geçmek için 
saha çalışmalarını aralıksız olarak 

sürdüren ekiplerimiz Çatalça, Silivri 
ve Büyükçekmece ilçelerinde 57 bin 
388 vatandaşla iletişime geçti.

Gerçekleştirilen saha çalışmala-
rında Çatalça İlçesi’nde 36, Büyük-
çekmece İlçesi’nde 24 ve Silivri İlçe-
si’nde 34 mahalleye gidildi. Çatalça 
İlçesi’nde 3 bin 781 hane, bin 474 
esnaf, 7 sivil toplum kuruluşu, 4 sağ-
lık kuruluşu, 9 şehit yakını, 1 gazi 
ziyareti, 24 bin 520 materyal dağıtı-
mı, Büyükçekmece İlçesi’nde 8 bin 
63 hane, 3 bin 799 esnaf, 16 sağlık 
kuruluşu, 23 şehit yakını ve 1 Gazi 
ziyareti 3 bin 711 materyal dağıtımı, 
Silivri ilçesinde 5 bin 921 hane, 2 
bin 85 esnaf, 12 sağlık kuruluşu, 8 
şehit yakını, 1 gazi ziyareti, 16.248 
materyal dağıtımı gerçekleştirildi.
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ŞEHİRCİLİK

AKILLI ŞEHİR

Trendler hepimizin hayatını etkiliyor. İş 
yapış biçimimizi, birbirimizle iletişimimi-
zi, alışveriş yaptığımız mağazaları, sosyal 
başarı kriterlerimizi... Peki kongrelerde 
konuşulan, sosyal medyada trend topik 
olan, ilk defa ziyaret ettiğimiz bir şehrin 
havalimanında bizi karşılayan Akıllı Şehir 
kavramı sadece gelip geçici bir trend mi, 
yoksa gün geçtikçe karmaşıklaşan şehir 
hayatını yeniden düzenleyen ve kolaylaş-
tıran bir sistem mi?

Bu soruyu kime sorduğunuza bağlı olarak 
pek çok yanıt alabilirsiniz. Kimine göre 
çocuğunu okuldan almak için acele eden 
bir babanın zamanını kıymetlendiren bir 
navigasyon uygulaması, kimine göre yaşlı 
annesinin sağlık değerlerini uzaktan takip 
etmesine yarayan bir sağlık platformu veya 
bisikletini sürerken güvende hissetmesini 
sağlayan akıllı aydınlatma ve teknolojik 
olmayan ama hafta sonunda yaşam kali-
tesine en çok katkı sunan yeşil bir bahçe. 
Belki de hepsi haklıdır. Madem şehirleri-
miz giderek kalabalıklaşıyor ve teknoloji 
bu kadar hızlı ilerliyor, akıllı şehir de basit 
zor demeden her alanda şehirlilerin haya-
tını kolaylaştırmalı, geçmişin değerlerini 
korurken, şehri geleceğe hazırlamalı.

Bugüne dek insanlar yaşadıkları şehirler 
için pek çok yaklaşım geliştirdiler ama 
insanı odağına alarak, eğitimden sağlığa, 
kültüre, ulaşıma, yenilenebilir enerjiden 
sürdürülebilir çevreye ve güvenliğe, kentsel 
dönüşümden altyapıya ve sosyal dayanış-
maya kadar tüm bu alanları bilgi teknolo-

jileri ile bir araya getiren bir yaklaşım kur-
mamışlardı. İşte ilk defa bu yüzden akıllı 
şehir yaklaşımı adeta yayından kaldırılacak 
bir dizi değil, popüler ama gerçek ihtiyaç-
lardan doğmuş bir gereksinim!

Tüm dünya şehirleri için yeni bir rekabet 
alanı ise, İstanbul akıllı şehir olma yolun-
da nerede duruyor?

Dünyanın göz bebeği, güzel ülkemizin lo-
komotifi olan İstanbul, akıllı şehir olmak 
üzere ideal bir şehir. Çünkü bu şehir öteden 
beri finansın, sağlığın, kültürün, turizmin, 
ulaştırmanın, eğitimin, sporun, yenilikçi-
liğin ve ileri teknolojinin öncü şehirlerden 
birisi oldu. 

Ersoy PEHLİVAN / İSBAK
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46 kilometre uzaktan su tedarik etmek 
üzere Bizans döneminin inşa ettiği Boz-
doğan su kemeri, döneminin dünyadaki 
ilk raylı sistem uygulamalarından olan ve 
Yap-İşlet-Devret gibi yenilikçi bir finans 
modeliyle 1875’te inşa edilen Tünel füni-
küleri İstanbul’unun dikkat çeken erken 
akıllı şehir uygulamaları idiler.

Bugün ise öncü rolünü sürdüren İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, ilköğretim çağın-
daki çocuklara toplumsal sorumluluk ve 
çevre bilinci kazandırarak Sıfır Atık Prog-
ramını destekleyen Akıllı Konteyner gibi, 
trafik verilerini akıllı sensörlerle toplaya-
rak sinyal sürelerini otomatik olarak he-
saplayan ATAK uygulaması, akıllı şehirle-
rin olmazsa olmazı olan kuluçka merkezi, 

eğitim ve deneyimi kendinde toplayan 
Zemin İstanbul girişimi, sayılı global uy-
gulamalardan biri olan İstanbullulara ve 
ziyaretçilerine haberleşme servisi sunan 
İBB Wi-Fi altyapısı ve çağımızın petrolü 
olarak adlandırılan verinin yönetildiği, 
uluslararası standartlardaki ilk kamu veri 
merkezi olan İBB Veri Merkezi ilk bakışta 
göze çarpan akıllı uygulamalardan bazıla-
rı.

Akıllı Şehir denen kavrama ısınmaya baş-
ladıysak… Acaba İstanbullular için akıllı 
şehir neler vadedebilir? 

Bu ilham veren şehirde, kollektif zekayı 
yapay zeka ile buluşturarak, kalabalık sen-
sörleri tek platformda birleştirerek, şehrin 
tüm paydaşlarına fırsatlar sunup, çalışkan 
İstanbulluları yeni ve verimli üretim yön-
temlerine teşvik ederek, şehrin gençlerinin 
yenilebilir enerjilerini akıllı şehir tekno-
lojilerine kattığımızda işte o zaman, İs-
tanbul’un da ruhunu hissedebileceğimiz, 
odağında İstanbulların olduğu bir Akıllı 
Şehir İstanbul olacaktır.

AKILLI KONTEYNER

ATAK

ZEMİN İSTANBUL

İBB Wİ-Fİ

İBB VERİ MERKEZİ 

ŞEHİRCİLİK
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa’nın en büyük 
İnovasyon ve Teknoloji Kurumu olan Avrupa İnovasyon 
ve Teknoloji Enstitüsü’ne (EIT)bağlı Kentsel Hareketlilik 
komitesine katıldı.

“İBB, AVRUPA’DA 
KENTSEL 
HAREKETLİLİĞE YÖN 
VEREN EKİPTE” 
YER ALIYOR

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji 
Enstitüsü’nün(EIT) Kentsel Hare-
ketlilik (Urban Mobility) alanında 
yeni bir komite kurulmasına dair 
2017 yılında açtığı çağrıyı aralarında 
İstanbul’un da bulunduğu 48 ortaklı 
MOBiLus isimli konsorsiyum ka-
zandı. Konsorsiyumda 13 şehir, 17 

şirket, 18 üniversite ve araştırma ku-
ruluşu yer almaktadır.

Konsorsiyum’un Türkiye ayağını 
2017 yılı Eylül ayından bu yana İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Dairesi altında Trafik Müdürlüğü 
yönetmekte olup, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi İştirak şirketi ISBAK 

A.Ş. ve TÜBİTAK bağlı ortak olarak 
İBB’ ye destek vermektedir.

Konsorsiyumda İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi ile birlikte Amster-
dam, Barselona, Kopenhag, Eindho-
ven, Hamburg, Helmond, Helsinki, 
Milan ve Stockholm gibi şehirler ile 
otomotiv endüstrisinin BMW, VW, 
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SEAT, SKODA, MAN gibi şirketler 
de yer almaktadır. Konsorsiyumda ay-
rıca Münih Teknik Üniversitesi, Da-
nimarka Teknik Üniversitesi, Hollan-
da Kraliyet Teknoloji Enstitüsü gibi 
Avrupa’nın önde gelen üniversite ve 
enstitüleride bulunmaktadır.

Avrupa İnovasyon Ve Teknoloji 
Enstitüsü Kentsel Hareketlilik Ko-
mitesi 1. Genelkurulu Barcelona’da 
Gerçekleşti

EIT Kentsel Hareketlilik Komitesi 
12 Aralık 2018 tarihinde İspanya’nın 
Barselona kentinde İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin de yer aldığı ilk 
Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

Genel Kurul toplantısında, en az 
7 yıl (2019-2026 yılları) sürecek 
olan çalışmaların önümüzdeki yı-
lını kapsayan bölümü hakkında 
önemli kararlar alındı. Bu kararlar 
arasında;
EIT Kentsel Hareketlilik tüzel kişi-
liğin oluşturulması çalışmaları
Bütçe ve Finansal konular hakkın-
da üyelerin bilgilendirilmesi
CEO, COO ve yürütme kurulu 
üyelerinin ortaklara tanıtımı
Bir sonraki Genel Kurul toplantısı-
nın 21-22 Şubat tarihlerinde Ams-
terdam şehrinde yapılacağı

Gibi önümüzdeki dönemi kapsa-
yan kararlar alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ise bundan sonraki süreçte çalışma-
larını City Club (Şehir Klübü) ve 
Innovation Hub Central (İnovasyon 
Merkezi) olarak 2 temel alanda yü-
rütecektir.

İBB, Toplamda 5 adet olan Ino-
vasyon Merkezlerinin merkez gru-
bundadır. Bu merkez, üniversiteler 
ve ulaşım sektöründen şirketlerle 
birlikte, kentsel hareketlilik alanın-
da yenilikçi projeler üretecek ya da 
mevcut yürütülen projeler geliştirile-
cek veya fonlanacaktır. 

Şehir Klübünde ise ortak şehirler 
bir araya gelerek çalışmalar yürütüle-
cektir. Bu çalışmalarda iyi uygulama 

transferi, mevcut sorunlar ve sorun-
lara geliştirilen çözümler ve karar sü-
reçlerine vatandaş katılımı üzerinde 
durulacaktır.

MOBiLus Konsorsiyumu 7 yıl-
lık hedefi:

Avrupa’nın Hareketlilik alanında 
bilgi ve inovasyonunu gerçekleşti-
ren itici gücü olmak
Kentsel Hareketlilik uygulacılarının 
yeni nesil eğitimlerini yürütmek
Uygulamaya aday fikirlere destek 
olmak
Geleceğin hareketlilik hizmetleri 
ve çözümlerinin pazarlara sunul-
masını hızandırmak

Yeni hareketlilik çözümlerini Av-
rupa’ya ve ötesine taşımak

Faaliyetler en az 7 yıl boyunca yü-
rüyecek olup, finansal büyüklüğün 
1,6 milyar Euro’ya varması tahmin 
edilmektedir. Bu bütçenin yüzde 
25’i EIT tarafından fonlanacak olup 
ilk sonuçların 2020 yılında alınması 
beklenmektedir. 

Avrupa’nın önde gelen 48 kuru-
munun biraraya geldiği ve Avrupa-
Birliği’nin inovasyon alanındaki en 
önemli girişimlerinden birisi olan 
MOBiLus konsorsiyumu İstanbu-
lumuz  için ciddi bir ilerleme kaydı 
oluşturacaktır.
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İstanbul, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 
tarafından “Tasarım Şehri” olarak belirlenmiş 
ve ağda yer alan 31 tasarım şehrinden biri 

İSTANBUL’ A YAKIŞIR 
BİR ÜNVAN DAHA: 
‘‘TASARIM ŞEHRİ 
İSTANBUL’’

HABER 
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 Bu unvanın önemi ve İstanbul’a katkısı 
nedir?

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında 
“Tasarım Şehri” olarak kabul edilmek, İstanbul 
için prestij kaynağıdır. Ağ içinde yer alan farklı 
şehirler ile etkileşim içinde olmak, birikim ve 
deneyim paylaşımı gerçekleştirmek İstanbul 
için önemli kazanımlardır.

 İstanbul ne kadar süre bu unvana 
sahiptir?

Tasarım Şehri İstanbul unvanı 4 yıl boyunca 
İstanbul’a ait olacaktır. 4 yılın sonunda, verilen 
taahhütler kapsamında, hayata geçirilen proje-
leri içeren bir rapor hazırlanarak UNESCO ve 
ağda yer alan diğer tasarım şehirleri arasında 
yapılacak değerlendirmeler sonucunda unvanın 
devam edip etmeyeceği belirlenecektir.

UNESCO yaratıcı şehirler ağı 2004 yılında, 
yaratıcılığı stratejik bir sürdürülebilir kentsel 
kalkınma aracı olarak tanımlayan kentler ara-
sındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla kurul-
muştur. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma-
larıyla Kasım 2016’da başlayan başvuru süreci-
nin, Ekim 2017’de tamamlanmasının ardından 
İstanbul “Yaratıcı Şehirler Ağı”nın bir parçası 
olmuştur.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, farklı ül-
keşehirleri arasındaki uluslararası iş birliğini 
kamu, özel sektör, profesyonel organizasyon-
lar, komüniteler, sivil toplum kuruluşları ve 

kültür kurumları iş birliğiyle geliştirmeyi he-
deflemektedir. Ağ, bilgi transferine, deneyim 
paylaşımına, yerel yaratıcı endüstrilerin güçlen-
dirilmesine ve dünyanın farklı yerlerindeki şe-
hirlerarasında sürdürülebilir iş birliğine olanak 
sağlamayı amaçlamaktadır.

Ağ, Zanaat ve Halk Sanatları, Medya Sanat-
ları, Sinema, Tasarım, Gastronomi, Edebiyat ve 
Müzik olmak üzere 7 alanı kapsamaktadır.

Mevcutta 116 şehir bu ağı oluşturmakta 
olup,  yaratıcılığın ve kültür endüstrilerin yerel 
kalkınma planlarının ve aktif uluslararası iş bir-
liğinin merkezinde konumlandırması için bir-
likte çalışmaktadır.

HABER
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1 - ALO 153 Çağrı Merkezi

1994 yılından beri hizmet veren ALO 
153 Çağrı Merkezi, İstanbulluların en 
çok kullandığı Beyazmasa başvuru 
yöntemidir. Size en iyi hizmeti sağlamak 
için, 657 personel, 7/24 çağrı 
karşılamakta ve gelen çağrıları çözüme 
ulaştırmaya çalışmaktadır. Beyaz Masa 
ALO 153 Çağrı Merkezi, 2016 yılında 
7.667.263 çağrıya karşılık vermiş bir 
çağrı merkezidir. 

1994 senesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Beyaz Masa, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi denilince ilk akla gelen birimlerdendir. 

İBB Beyaz Masa hizmet kanalları aracılığı ile İstanbul ve İstanbullunun sorunlarına hızlı ve 
çözüm odaklı yenilikçi yaklaşımlar sergilenmektedir. Tüm iletişim kanalları ile vatandaşların 
talep ve önerilerini alarak hizmet vermeye devam eden Beyaz Masa’ya ulaşma yolları şöyledir:

BEYAZ MASA Başvuru Yolları

BEYAZMASA’YA ULAŞMA YOLLARI
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BEYAZ MASABaşvuru Yolları

2 - Beyaz Masa  
İletişim Noktaları ve Şubeleri

Beyaz Masa İletişim Noktaları, İstanbul halkı ile yüz yüze iletişim kurarak, istek 
ve şikâyetlere çözüm bulmaya çalışmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
yürüttüğü çalışmaları tanıtmayı, halkın sorun, istek ve beklentilerini kayıt 
altına alarak çözümlemeyi ve belediyenin kültürel etkinlikleri hakkında bilgi 
vermeyi hedefleyen İletişim Noktaları, yabancı turistlere de danışmanlık hizmeti 
sunmaktadır. 

Adalar, Aksaray, Avcılar, Bakırköy, Beyazıt, Beylikdüzü, Beşiktaş, Beykoz, 
Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Eminönü, Eyüp, Kadıköy, Kartal, Atatürk 
Havaalanı, Sarıyer, Sabiha Gökçen Havaalanı, Pendik, Silivri, Taksim, Üsküdar, 
Şirinevler, Şişli, Esenler, Akasya AVM, Akmerkez AVM olmak üzere toplam 27 
adet Beyaz Masa İletişim Noktası bulunmaktadır. 

Beyaz Masa şubeleri, 1994 yılından bu yana İstanbullulara hizmet vermektedir. 
2016 yılı itibariyle yedi şubede görev yapmaktadır.

Beyaz Masa Şubeleri:

Kartal, Kasımpaşa, Kadıköy, Aksaray, Merter, Otogar, Ümraniye Beyaz Masa 
Şubeleri
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BEYAZ MASA Başvuru Yolları

3 - Beyaz Masa
Mobil Uygulaması

4 - Beyaz Masa
Sosyal Medya Hesapları

Beyaz Masa ALO 153 Mobil Uygulama 2012 yılında hizmete başlanmıştır.

Beyaz Masa sistemine başvuru yapılabilen en pratik başvuru kanalıdır. Gündelik 
koşuşturma esnasında yapılması istenen herhangi bir talebi ya da aksaklığı, İstanbul 
ile ilgili fikir ve projelerin İBB’ye çok hızlı bir şekilde ulaşmasını isteyenler için Mobil 
Uygulama ideal bir başvuru yöntemidir.

Ayrıca bu uygulama ile görsel materyal de gönderebilir, detaylı bir dosya yükleyebilir ya 
da talebinizi birkaç satır ile de ifade edebilirsiniz. 

Siz de Beyazmasa başvurularınız için İOS ya da Android uygulama dükkanlarından 
uygulamayı akıllı telefonunuza indirebilirsiniz.

Beyaz Masa size sosyal medyada da çözüm sunar. Sosyal medyada bir çok farklı 
uygulamadan Beyaz Masa’ya ulaşabilirsiniz. Farklı ihtiyaçlarınız için farklı şekillerdeki 
sorunlarınızı video, metin veya fotoğraf ile bize iletebilirsiniz. Türkiye’nin ilk resmi yerel 
yönetim hesabı olan Beyaz Masa, uzman kadrosu ile yanınızda.
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5 - WEB CHAT

6 - Beyaz Masa WhatsApp

7/24 WEBCHAT canlı destek hattı her an yanınızda olan güleryüzlü personelimizle 
hizmetinizde.

WEBCHAT ile anında canlı destek isterseniz beyazmasa.ibb.gov.tr adresimizden 
bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Her mecrada İstanbullulara hizmet ve destek verme amacıyla hareket eden Beyaz 
Masa, WhatsApp’ta da yanınızda. 

0552 153 00 34 numarası üzerinden Beyaz Masa ile 7/24 iletişim kurabilir, 
operatörlerimizden destek alabilirsiniz. 

Oldukça kullanışlı olan bu yöntemle de hem görsel, hem de video paylaşımı da 
yapabilirsiniz.

BEYAZ MASABaşvuru Yolları
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8 - 1530 SMS Hattı

ALO 153 Beyaz Masa 1530 SMS Hattı, 2010 yılından bu yana başvuru kabul 
etmektedir. Talebinizi SMS şeklinde yazıp 1530’a yolladığınız takdirde, başvurunuz 
işleme alınır; çözüme ulaştığında ise telefonla ya da SMS yoluyla bilgilendirme yapılır. 
Her geçen yıl, 1530 SMS hattımıza ulaşan başvuru sayısı hızla artmaktadır. 

7 - BİP/ İBB Beyaz Masa

BİP, telefon uygulaması ile her an yanınızda olan personelimizle hizmetinizde.

BİP üzerinden Beyazmasa’ya ulaşmak için, arama alanına İBB Beyazmasa 
yazabilirsiniz.  Ayrıca, kategoriler sekmesinde, “Kamu Uygulamaları” altından da İBB 
Beyazmasa’ya ulaşabilirsiniz. Hem fotoğraf ve video hem de metin ile başvurunuzu 
bırakabileceğiniz oldukça kullanışlı bir başvuru yöntemi.

BEYAZ MASA Başvuru Yolları
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9 - Faks

10 - E-posta

Günümüzde artık çok yaygın bir şekilde kullanılmasa da, ALO 153 Beyaz Masa’ya 
faks yoluyla da başvuru yapılmaktadır.

Faks numarası: 0212 455 26 32 

E-posta ile zaman sıkıntısı yaşamadan talep, istek ve şikayetlerinizi çok kısa bir zaman 
içersinde Beyaz Masa’ya ulaştırabilirsiniz.

Beyaz Masa e-posta adresimiz:

beyazmasa@ibb.gov.tr

BEYAZ MASABaşvuru Yolları
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11 - Posta

12 - Beyaz Masa Hizmet 
 Birimleri

Beyaz Masa’ya talep ve isteklerinizi posta yoluyla da iletebilirsiniz.

Adres:
Beyaz Masa
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri 
Cad. No:5. 34134 Fatih / İSTANBUL

Beyaz Masa Hizmet Birimleri; Beyaz Karanfil, Beyaz Taziye, Beyaz İtfaiye, Beyaz 
Gezi, Yerinde Çözüm, Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi, Kurum ve STK, Esnaf Birlikleri 
gibi birimlerden oluşmaktadır. Bu birimler, vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine 
taziye ziyaretleri, yangında mağdur olan vatandaşlarımıza destek, İBB’nin hizmet ve 
yatırımlarının tanıtımı, hastane ziyaretleri ve ev ziyaretleri gibi vatandaşımıza dokunan 
çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu ziyaretler esnasında; vatandaşımızın talep, öneri 
ve şikayetlerini de kayıt altına alıp, ilgili birimlere yönlendirdikten sonra sorunların 
çözülmesinde yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

BEYAZ MASA Başvuru Yolları



 İSTANBUL’U GEZİYORUM, 
BEYAZ GEZİ İLE 

ŞEHRİMİ TANIYORUM.
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‘Kampüsüm Beyaz Masa’, akademi dünyası ve üniversite öğrencileri ile İBB 
arasında iletişim köprüsü kurmak için çalışır. ‘Kampüsüm Beyaz Masa’, düzenli 
aralıklarla üniversiteleri ziyaret ederek, üniversite öğrencileriyle buluşur, İBB’nin 
güncel çalışma ve projeleri hakkında bilgiler verir. 

KAMPÜSÜM BEYAZ MASA

Gençlik Nerede, Ibb Orada...
..
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
“İstatistiklerle Gençlik 2017” araş-
tırmasına göre, Türkiye nüfusunun 
yüzde 16,1’ini, 15-24 yaş grubunda-
ki gençler oluşturmaktadır. Dünya 
genelinde, genç nüfus oranının git-
tikçe azaldığı bir dönemde Türkiye, 
dinamik nüfus hareketliliği ile de 
dikkatleri çekmektedir. Ancak, böy-
le büyük bir genç nüfus potansiyeli-
ne sahip olmak kadar, bu zenginliği 
doğru bir şekilde yönlendirebilmek 
de çok önemlidir. Ülkemizin önemli 
kamu kurumlarından olan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi de uzun yıllar-
dır, gençlerimize yönelik hizmet ve 
çalışmalar gerçekleştirmektedir.

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü-
nün bir çalışması olan ‘Kampüsüm 
Beyaz Masa’ projesi de, işte bu amaç-
la kurulmuştur. ‘Kampüsüm Beyaz 
Masa’, akademi dünyası ve üniversite 
öğrencileri ile İBB arasında iletişim 
köprüsü kurmak için çalışır. ‘Kampü-
süm Beyaz Masa’, düzenli aralıklarla 
üniversiteleri ziyaret ederek, üniver-
site öğrencileriyle buluşur, İBB’nin 
güncel çalışma ve projeleri hakkında 
bilgiler verir. Öğrencilerle sohbetler 
ederek; öneri, talep ve şikâyetlerini 
kayıt altına alır. ‘Kampüsüm Beyaz 
Masa’ buluşmalarına katılan öğrenci-
ler, böylece şehir yönetimine katılma 
imkânına da sahip olurlar.
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Kampüsüm Beyaz Masa ÇalıSmaları

Bir Fikrim Var:
Üniversite öğrencileri, İstanbul ile ilgili fikir ve projelerini ‘Kampüsüm Beyaz Masa’ ile 
İBB’ye iletebilecekler.
Kabul edilen projelerin ödüllendirileceği ‘Bir Fikrim Var’ çalışmasında, öğrencilere staj 
imkânı da sağlanacak.

İnteraktif Farkındalık Anketi: 
Üniversite öğrencileri, İBB çalışma ve projeleri hakkındaki düşüncelerini, ‘İnteraktif 
Farkındalık Anketi’ ile yetkili birimlere iletebilirler.

Mobil İletişim Araçları:
‘Kampüsüm Beyaz Masa’, mobil iletişim araçlarıyla ziyaret edilen üniversitelerde, 
öğrencilere ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunar.
Üniversite öğrencileri, mobil araçlarda Başkan’a mesajlarını da iletebilirler.

ALO 153 Beyaz Masa Simülasyonu:
ALO 153 Beyaz Masa’nın çalışma süreçlerini merak eden üniversite öğrencilerine, ALO 
153 Beyaz Masa Simülasyonu ile ALO 153 Beyaz Masa Çağrı Merkezi’nde çalışmayı 
tecrübe etme imkânı sunulur.

Beyaz Gezi:
‘Kampüsüm Beyaz Masa’ ile Beyaz Gezi Birimi, eğitim aldıkları alan ve bölümlere göre 
üniversite öğrencilerine şehir içi ve şehir dışına ücretsiz geziler düzenler.

Beyaz Karanfil:
Üniversite öğrencileri, Beyaz Karanfil Biriminin düzenlediği, hastane, huzurevi ve şehit 
ailesi ziyaretleri ile huzurevlerinde yaşayan yaşlılara yönelik kitap okuma etkinliğine 
katılabilirler.
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Yeşilçam, 1917’de başlayan Türk sinemasının sembol ismidir. Bunun 
nedeni, ülkemizdeki ilk kurumsal nitelikteki film şirketlerinin, İstanbul 
Beyoğlu’nda bulunan Yeşilçam sokakta kurulmuş olmasıdır. Yeşilçam, 
Amerikan sinemasının simgesi Holywood’a eşdeğer bir simgedir.

SOSYAL KULÜPLER BİRİMİ’NİN  
‘YEŞİLÇAM YILDIZLARI’ ZİYARETLERİ

“Şu film ne zaman televizyonda oynasa 
izlemeden duramıyorum.”, “Aaa bu akşam 
Hababam Sınıfı varmış.” repliklerini sıkça 
duyuyoruz. Yeşilçam filmlerini takip ediyor 
veya televizyonda tesadüf eseri gezinirken 
karşımıza çıkınca duraklıyoruz. Yerli/
yabancı yeni filmleri izlemek yerine Yeşilçam 
yapımlarını izlemeyi tercih ediyoruz. 
Çünkü filmlerde işin özünde samimiyet 
var. Toplum üzerinde bu derece yer 
edinmiş birçok eser günümüze kadar gelip 
hala ilgi ile izlenebiliyorsa bu da Yeşilçam 
oyuncularının topluma değer katmaları ve 
unutulmaz performansları sayesindedir. biz 
de Halkla İlişkiler Ailesi olarak unutulmaz 
sanatçılarımızı ziyaret etmekteyiz. Kendileri 
ile Beyaz Masa üzerine sohbet etmekte, yeni 
nesile mesaj dolu video çekimleri yapmakta 
ve bu videoları müdürlük personelleri ile 
paylaşmaktayız.
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‘‘Büyükşehir Belediyesi’nin 
Tarihi Yaşatma programı 
gerçekten iyi oluyor. 
Gençler bizi dinledikçe, 
dünyayı tanıyıp 
öğreniyorlar.’’ 

KORE GAZİSİ 
NEJAT BEY İLE 
RÖPORTAJ

RÖPORTAJ
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RÖPORTAJ
Nejat Beşer, ya da sevenlerinin de-

yişiyle Pamuk Dede 1928 doğumlu, 
bir Kore Gazisi. Dört sene süren bir 
askerlik dönemi yaşamış Nejat Beşer’i 
biz, İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü-
nün İstanbul’da eğitim veren liselerde 
düzenlediği ‘Tarihi Bilinci Uyandır-
ma’ projesiyle tanıdık ve sevdik. Sözüy-
le, gülüşüyle pamuk gibi tatlı bir insan 
olan Nejat Beşer’i, başkaları da tanısın 
ve romanlara konu olabilecek çileler 
içinde geçmiş ilginç hayat hikâyesini 
öğrensin istedik. Güzel bir yaz günü, 
Nejat Beşer ile sizler için söyleştik.

Nejat Bey, bizi kırmayıp va-
kit ayırdığınız için dergimiz adı-
na size çok teşekkür ederiz. Bize 
öncelikle, savaştan önceki haya-
tınızdan, çocukluğunuzdan ve 
gençliğinizden bahseder misiniz? 
Savaştan önce nasıl bir hayatınız 
vardı?

Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Biriminin düzenlediği “Tarih Bilinci Uyandırma Projesi”
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Beyoğlu’nda Kumbaracı Yoku-
şu’nda doğmuşum. Annemle babam 
ayrıydı. Babam köyde yaşardı. Ben, 
annemle beraber kalmışım. Annem 
tütün fabrikasında çalışırdı. Hiç 
okula gitmedim. On yaşıma kadar, 
Balat’ta oturan Musevi bir kadının 
yanında kaldım. O zamanlar da, 
Türkçe bilmezdim İbranice konu-
şurdum hep. Bir gün, bakıcı kadın 
ölüverdi. Ağlaya ağlaya gece vakti, 
annemin evine kadar gittim. ‘Mama 
öldü’, dedim. Annem, eve gitti ce-
nazeyi kaldırdılar. Bundan sonra an-
nemin yanında yaşamaya başladım. 
Sabahları, beraberce evden çıkardık. 
Annem fabrikaya giderdi. Ben de 
vapurlarda, şeker satardım. Akşam 
olunca beraberce evimize dönerdik. 
Askere gitmeden önce de, yağlı bo-
yacılık öğrendim. Bir Musevinin 
yanına girip yağlı boyacılık yaptım. 
Ondan sonra askere gittim. İlk yerim 
Gelibolu idi. Derken annem mek-
tup gönderdi, hastayım para gönder 
diye. Ne yapalım ben de kaçıverdim. 
Eve dönüp yeniden çalışmaya başla-
dım. Trenlerde şarkı kitapları sattım, 
annemin ihtiyaçlarını karşıladım. Bir 
ay kadar sonra eve sivil inzibat geldi. 
Yakaladı beni. Yeniden askere gittim. 
Ama birkaç gün sonra, annemden 
yeni bir mektup daha geldi. Oku-
mam yok benim tabii. Arkadaşlara 
okuturdum mektupları. ‘Çok hasta-

RÖPORTAJ
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yım, çalışamıyorum. Kiramı ödeye-
miyorum. Gel de, yardım et bana’ 
diyor mektupta annem. Yeniden 
kaçtım, yine bir ay çalışıp anneme 
baktım. Sonra yine inzibatlar gelip 
beni yakaladılar. Komutanlar çaresiz-
liğimi anladıklarında beni Gelibo’ya 
gönderdiler. Orada bir kadıncağız 
bana annelik yaptı. Askerlerin çama-
şırlarını toplardım, askerlikte maişe-
timi çıkarttım. Hem de İstanbul’daki 
anneme de rahatça para gönderme 
imkânına kavuşmuş oldum. Derken 
bir gün, benim bulunduğum birliğe 
gelip Kore Savaşı için gönüllü asker 
aradılar. Ben de hemen gönüllü ol-
dum. General, önce beni göndermek 
istemedi. ‘Sen benim çok işime yarı-
yorsun’ dedi.

Kore’ye nasıl gittiniz? O yolcu-
luktan da bahseder misiniz bize?

İskenderun’dan gemilere bindik. 
Kore’ye yirmi dokuz günde vardık. 
Denizlerde uçan balıkları, yunusları 
seyrederek gittik. Cidde’nin yakın-
larından geçtik. Hemen Kâbe tarafı-
na yönelip, namaz kıldık. İlk günler 
pek bir şey anlamadık ama zamanla 

sıkıntılar baş gösterdi tabii. Yirmi 
dokuz gün boyunca, en son süratle 
gittik. Denizin içine bata çıka yol al-
dık. Haliyle bir müddet sonra herke-
si deniz tutmaya başladı. Neredeyse 
bütün askerler hastalandı. Alışkın ol-
mayan insan için, gemide uzun süreli 
yaşamak çok zor. Düşün bir, yemek 
alıyorsun mesela. Bir dalga geliyor, 
yemeğin hepsini alıyor. Rutubetten 
her şeyimiz bozuldu.

Savaşa bizzat katıldınız değil mi?

Tabi tabi. Bilmeyerek, iki kişi 
vurdum. Küplerin içine saklanmış-
lar. Benim üsteğmenim, yaralandı. 
Omzuma aldım, aşağıya kadar in-
dirdim. Gençlik var tabii o zaman. 
Şimdi taşıyamam nerde taşıyayım? 
Geceleri çok ateş ederdik. Karanlık 
olduğu için gece kimin vurduğu belli 
olmazdı tabii. Fakat bir çatışma anın-
da, sonradan bakmışlar ki, bizim her 
bir askerimize on yedi düşman askeri 
düşmüş. Yani o kadar fazla sayıda as-
keri öldürmüşüz biz. Ama Amerika-
lılar bir türlü inanmadılar buna.

Kore’de nasıl karşılandınız? 
Korelilerin tavrı nasıldı size karşı?

Bizim askerler, kumanyalarını 
bölüp Korelilere verirlerdi. İşte mey-
ve olsun, ekmek olsun. Hep payla-
şırlardı. O yüzden Koreliler Türkle-
ri severler, çamaşırlarını yıkarlardı. 
Ayla’yı da bizim bölüktekiler bulup 
bakmışlardı. Mevzi de bulmuşlar 
çocuğu, üşüyormuş. Süleyman Ast-
subay (Dilbirliği) görmüş, acıyıp ya-
nına almış. Üstü başı perperişanmış. 
Terzilik yapan arkadaşlardan birisi 
çocuğa battaniyeden kaban gibi bir 
şey yapmış. 

Kore’den döndüğünüzde kaç 
yaşındaydınız? Sonrasında neler 
yaptınız?

Kore’ye giderken yirmi yaşında 
idim. Dönüşte ise yirmi üç olmuş-
tum artık. Yine eski hayatıma devam 
ettim. Yağlı boya yaparak geçimimi 
sağladım. Ama emekli olamadım. 
Şimdi devletin ödediği maaşla geçi-
niyorum. Bazı zamanlarda evde sıkıl-
mamak için kağıt mendil, yara ban-
dı, su satıyorum. Hayatta kimsem 
kalmadı. Bütün akrabalarım öldü.

Biz sizi, İBB’nin ‘Tarihi Bi-
linci Uyandırma’ programların-

RÖPORTAJ
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da gördük, tanıdık. Özellikle 
öğrencilerin, gençlerin size olan 
bakışları da bizi çok etkiledi. Siz 
konuşurken ağlayanlar da vardı. 
O yüzden aslında pek de yalnız 
kalmış sayılmazsınız. Gençler 
sizleri tanıdıkça daha da çok se-
viyor. Siz nasıl buluyorsunuz, bu 
programları?

Gerçekten de iyi oluyor beledi-
yenin programları. Gençler okuyup 
dinledikçe, dünyayı tanır, öğrenir-
ler. Okullarda çok güzel karşılıyor-
lar bizi. İçeriye girerken, büyük bir 
alkış kopuyor mesela. Konuşmalar 
bitip de dışarı çıkınca, bütün gençler 
birden ellerime saldırıyorlar. Ben de 
diyorum ki, ‘Aman, bırakın ellerimi. 
Yeter, eskidi ellerim artık!’ Ne yapa-
lım yaş olmuş seksen dokuz!

Günleriniz nasıl geçiyor şimdi?

Sabah beş buçuk gibi evden çıka-
rım. Altı buçukta Çapa’da olurum. 
Yediye kadar oralarda kahvaltımı ya-
parım. Kahvaltımı bitirdikten sonra 
da işime gücüme bakarım. Öğlen 
on ikide de paydos ederim. Sabah 
saatlerinde, yanıma en az yirmi ka-
dar kızım uğrar. Okul zamanlarında, 
kırk-elli tane torunum oluyor. Her 
gün onlarla söyleşir, güleriz. Şoförleri 
ve otobüsleri de tanıdığım için elim-
den geldiğince, yol iz bilmeyenlere 
yardımcı olurum. Otobüslere koşan-
lar varsa, şoföre işaret eder, yolcuyu 
bindiririm. O yüzden de o civarlarda 
sever sayarlar beni.

Hayatınız hem renkli hem sı-
kıntılar içersinde geçmiş. Pek çok 
olaya şahit olmuş, pek çok insan 

tanımış hatta savaşlar da görmüş-
sünüz. Bizim için sizin tavsiye-
leriniz, görüşleriniz çok önem-
li. Son olarak bize neler tavsiye 
edersiniz? Hayatta en çok neye 
önem vermeliyiz, mesela?

Bu dünyada en önemli şey sevil-
mek ve sayılmak. Bunlar için de kalp 
kırmayacaksınız yavrum. Herkese 
merhametle, hoşgörüyle bakmak la-
zım.

RÖPORTAJ
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Kadim İstanbul’un 2018 yılında yeniden halka açılan yeraltı hazinesi İBB ile 
yeniden gün yüzüne çıktı.

1600 yıllık Şerifiye Sarnıcı, 428 ve 443 tarihleri arasında İmparator II. Theodosius 
tarafından, Bozdoğan Kemeri (Valens Su Kemeri) aracılığıyla dışarıdan getirilen 
sularla “Nymphaeum”, “ Zeuksippos Banyoları” ve “Büyük Saray”ın su ihtiyaçlarını 
tamamlamak için yaptırılmıştır.

ŞEREFİYE SARNICI
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İstanbul’un tarihte birçok mede-
niyetlere ev sahipliği yaptığını hepi-
miz biliyoruz. Bunlardan biri de sar-
nıçlar diyebiliriz. 4. Yüzyılda yapılan 
Binbirdirek Sarnıcı ve sonrasında 6. 
Yüzyılda yapılan Yerebatan Sarnıcı 
dışarıdan getirilen suyu ve yağmur 
sularını kirlenmeden depolayarak İs-
tanbul’un su ihtiyacını karşılamıştır. 
Yüzyıllar boyunca su ihtiyacını sağ-
lamış olan sarnıçlar tarihten bugüne 
gelen medeniyetlerin büyüklüklerini 
ortaya koymuştur. 

Şerefiye Sarnıcı, İstanbul’un Çem-
berlitaş semti, Bindirdirek Mahallesi 
Piyerloti Caddesinde yer almaktadır. 
1910’larda sarnıcın üzerine Arif Paşa 
Konağı yapılmış, sonrasında 1950’li 
yıllarda Eminönü Belediye binası 
yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından 2010 yılında res-

torasyon çalışmaları başlanmış olup, 
8 yıl süren sarnıç, 2018 yılı itibari ile 
hizmete açılmıştır. İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi, restorasyonda Eminö-
nü Belediyesi binasını yıkarak, tarihi 
dokusuna zarar vermeden saklı olan 
Şerefiye Sarnıcını arkeolojik bir park 
olarak ortaya çıkarmıştır. 

Yerebatan Sarnıcı ile Binbirdirek 
Sarnıcı’ndan hem sütun hem de alan 
olarak daha küçük olan bu yapı yak-
laşık 1600 yaşında ve bu iki meşhur 
sarnıçtan daha yaşlı. Sütun ve yüz 
ölçümü olarak değerlendirildiğinde, 
alan ebatları yaklaşık 45x25 metre, 
çatı 9 metre yüksekliğinde 32 adet 
mermer kolon bulunmaktadır. Tari-
hi yapının iç ve dış kısımlarının ko-
runması açısından dış cepheye giy-
dirilen çelik konstrüksiyon ve cam 
yüzey ile korunaklı hale getirilmiştir. 

Yerebatan Sarnıcı gibi bizzat kendi-
sinin sergilenebileceği bir müze ola-
rak restorasyon edildi. Giriş alanında 
sarnıca ait küçük bir sergi alanı da 
yer almaktadır. Sarnıcı ziyaret etmek 
isteyen yaşlı, engelli ve çocuklu aile-
ler için de asansör yapıldı. 

Vatandaşlar tarafından büyük bir 
ilgiyle karşılanıp ziyaretçi bakımında 
gençlerin yaz ayların da dinlenme ve 
serinlenme durağı olmuştur. Dışında 
yer alan yeşil alanda ağaçların altında 
serinlenmek için oturan yaşlı teyze-
lerimiz, amcalarımızla karşılaşabilir 
güzel hikâyeler dinleyebilirsiniz.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaş memnuniyeti doğrultusunda hayata 
geçirdiği proje ve faaliyetler yurt dışında da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Tunus 
Meclisinde çoğunluğa sahip olan Nahda Hareketi Partisi’nden gelen 17 Belediye 
Meclis Üyesi, İBB ALO 153 Beyaz Masa’yı ziyaret etti. Konuk heyet Çağrı Merkezi 
uygulamalarını ilgi ile takip etti.

ALO 153 MODELİ  
DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR
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Tunus Meclisi’nde 68 vekille Ulusal 
Uzlaşı Hükümeti’nin en büyük partisi 
Nahda Hareketi Partisi’nin Belediye 
Meclis Üyeleri, İBB Halkla İlişkiler 
Müdürlüğünün konuğu olarak ALO 
153 Beyaz Masa Çağrı Merkezi’ni zi-
yaret etti. 

Tunus heyeti, İBB çalışmalarını yerin-
de görmek, yöneticilerden bire bir bilgi 
almak, tecrübeleri dinlemek ve Çağ-
rı Merkezi uygulamalarını ülkelerine 
model olarak taşımak amacı ile ziyaret 
sırasında sorular da yöneltti. Tunus’ta, 
devlet düzeyinde farklı alanların fark-
lı çağrı merkezleri olduğunu anlatan 
konuk heyet, tüm hizmet alanlarını 
tek çatı altında toplamayı içeren ALO 
153 entegrasyon projesinden övgüyle 
söz etti. Heyet ayrıca, ALO 153 Be-
yaz Masa modelinin vizyoner bir proje 
olduğunu, kendi bünyelerinde de bu 
yapı doğrultusunda çalışmalarda bu-
lunmak için İBB ile fikir alışverişinde 
bulunmak istediklerini belirtti.

Engelli vatandaşlara 7/24 görüntülü 
çağrı hizmetinin sunulduğu, dünya ça-
pında çok sayıda ödüle sahip ‘Gözüm 
Kulağım İstanbul’ birimini ziyaret 
eden konuklara, projenin uygulama-
lı olarak anlatılması ise büyük ilgi ile 
karşılandı.

Öte yandan, bina girişindeki 15 Tem-
muz şehitlerinin fotoğraflarının yer al-
dığı pano önünde 15 Temmuz şehitleri 
ve tüm şehitlerimizin ruhuna dualar 
eden Tunus Belediye Meclis Üyeleri, 
bir milletin tek yürek olarak hareket 
etmesinin dünyaya örnek bir zafer ol-
duğunu da vurguladılar.

Kendilerine gösterilen samimi yakla-
şım ve her birimde gerçekleştirilen su-
numlardan dolayı memnuniyetlerini 
dile getiren Tunus Heyeti, başta İBB 
Başkanı Mevlüt Uysal olmak üzere 
tüm Halkla İlişkiler Müdürlüğü yöne-
ticilerine teşekkür etti.
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Kültürümüzde komşuluğun çok farklı ve ayrıcalıklı bir yeri vardır. Yeri gelir komşu, 
akrabadan daha yakın olur. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de, bizi biz yapan bu önemli bağımızdan 
hareketle yeni bir çalışma başlattı: ‘Komşum Beyaz Masa’.

KOMŞUM BEYAZ MASA 
ÇAT KAPI YANINIZDAYIZ
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İBB Halkla İlişkiler Müdürlü-
ğü‘Komşum Beyaz Masa’ birimi, İs-
tanbulluların İBB hizmet ve çalışma-
larına kolay ve zahmetsiz bir şekilde 
ulaşabilmelerini sağlıyor.

‘Komşum Beyaz Masa’ projesiyle 
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü gö-
revlileri, İstanbul’un her ilçesinde ev 
ve iş yerlerini tek tek ziyaret ederek, 
İstanbulluların talep, şikâyet ve öne-
rilerini dinliyor, kayıt altına alıyor ve 
sonrasında da çözümler üretiyor.

İstanbulluların daha rahat ve 
daha mutlu bir hayat sürmeleri için 
çalışıp, projeler üreten İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi, ‘Komşum Beyaz 
Masa’ çalışmasıyla İBB hizmetlerini, 
İstanbulların ayağına kadar götü-
rüyor. Bu çalışma sayesinde, İstan-
bullular talep, şikâyet ve önerilerini 
zahmetsiz bir şekilde İBB birimlerine 
ulaştırabiliyorlar. 

İBB sürekli iyileştirme ve sü-
rekli hayat kalitesini artırmak için 
durmaksızın çalışıyor ve ilk günkü 
heyecanıyla yeni projeler üretmeye 
devam ediyor.



48 İstanbul Büyükşehir BelediyesiBEYAZMASA DERGİSİ 2018

YAŞAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kartal’da 
yaklaşık 5 dönüm yeşil alan içinde tasarladığı 
Sis Parkı, vatandaşlara sis efekti ve ışık 
oyunlarıyla görsel bir şölen sunuyor. Türkiye’de 
bir ilk olan park, açılır açılmaz aileler ve 
çocukların akınına uğradı.

Selma DEMİREHAN UZUNYAŞA / Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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YAŞAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Anadolu Yakası Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü tarafından hayata ge-
çirilen Sis Parkı, sis ve ışık efektle-
riyle Türkiye’de bir ilk olma özelli-
ğini taşıyor.

Kartal sahilinde Turgut Özal 
Bulvarı’nda bulunan 7 bin 583 
metrekarelik (1. etap 4 bin 723 
m2, ikinci etap 2 bin 857 )alan 
üzerinde tasarlanan Sis Parkı, 
bölgede yaşayan vatandaşların ye-
şil alan ihtiyacını karşılamak için 
yapıldı. Parkta, özellikle aileler ve 
çocukların keyifle vakit geçirerek 
eğlenebilecekleri bir rekreasyon 
alanı da oluşturuldu.

Sis Parkı içerisinde bulunan sis 
havuzları ve ışıklandırmalar aktif 
duruma geldiğinde, muhteşem sis 
ve ışık efekti ortaya çıkıyor. Ato-
mize su püskürtülmesiyle oluşan 
siste, özellikle çocuklar bolca eğ-
leniyor. Park, yaz aylarının sıcak 
günlerinde suda yürüyerek serin-
lemeyi tercih edenlerin de mutlaka 
bulunmak isteyecekleri bir rekre-
asyon alanı oldu.

Parkta sis efektinin sona erme-
sinin ardından, geometrik desene 
sahip zeminde bulunan arkatların 
(kolon yada kemerle desteklenmiş 
yaya geçidi) yansımaları oluşuyor 
ve eşsiz bir görüntü elde ediliyor.

Tüm bitkisel ve yapısal mater-
yaller ile hoş perspektifler oluştu-
rulması için, parkın her iki kena-
rına 72 adet palmiye ağacı dikildi. 
Parkın yeşil alanlarına 12 ayrı çe-
şitte mevsimlik çiçek de dikilecek. 
Fotoğraf ve video meraklılarının 
da yoğun ilgisini çeken parkta, sis 
ve ışık efektleriyle tam bir görsel 
şölen yaşanıyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı Kamu Kurum ve STK 
Birimi, Sivas, Tokat ve Trabzon hemşehri derneklerini düzenlediği ayrı etkinliklerle bir 
araya getirdi.

İBB, HEMŞEHRİ 
FEDERASYONLARI İLE 
EL ELE
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Kamu kurumları ve sivil toplum 
kuruluşları ile iletişimi güçlendirmek 
adına 2012 yılı itibariyle kurum zi-
yaretlerine başlayan Kamu Kurum 
ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 
Birimi, Sivas, Tokat ve Trabzon hem-
şehri derneklerini düzenlenen etkin-
likle buluşturdu.

Ziyaret edilen hemşehri dernek-
lerinin talep öneri, ve şikayetlerin 
kayıt altına alıp ilgili kurumlar ile 
iletişime geçerek ivedilikle çözüme 
kavuşturulurken, dernek üyeler için 
çeşitli etkinliker düzenleniyor. Gün 
boyu süren organizasyonda ilk kez 
birbirini tanıma fırsatı bulan yüz-

lerce dernek üyesi ilk olarak sabahın 
erken saatlerinde Sultanahmet Ca-
mii’nde buluştu. Konuklar, sütun or-
manı görünümündeki İstanbul’daki 
en büyük sarnıç olan Yerebatan Sar-
nıcı’nda Halkla İlişkiler uzmanları 
tarafından ağırlandı. Ziyaretlerin de-
vamında geleceği aydınlatacak ruhun 
izlerini taşıyan Panorama 1453 Tarih 
Müzesi’ni gezen dernek üyeleri, fe-
tih heyecanını tekrar yaşama fırsatı 
buldular. Konuklar, yemek ikramı ile 
birlikte dünyanın en geniş alana ku-
rulu minyatür parkı Miniatürk ’teki 
tarihi kültürel eserlerin minyatür ha-
lini gezerek eserler hakkında ayrıntılı 
bilgi sahibi oldular.

Kuruldukları günden bugüne 
kadar bu kadar kapsamlı bir organi-
zasyonda birbirleri ile buluşma heye-
canını yaşayan dernek üyeleri, İBB 
desteği ile hemşehrilerinin buluş-
masından duydukları memnuniyeti 
dile getirerek İBB Başkanı Mevlüt 
Uysal’a ve tüm emeği geçenlere te-
şekkür etti. Dernek yönetici ve üye-
lerinin açıklamalarında, STK’ların 
görüşlerine değer veren, yerel yöne-
timlerin karar aşamalarında STK’la-
rın bakış açısını da süreçlere yansıtan 
İBB yaklaşımının ülkenin geleceğine 
sağlayacağı katkı takdirle karşılandı.
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KÜLTÜR&SANAT

“Bir hoca vardı. Hem de büyük bir hoca. Alman asıllı Helmutt Ritter. Bana 
gelince, ben esasında matematiğe meraklıydım ve mühendis olmak istiyordum. 
Bir tanıdığım, bir gün beni alıp Ritter’e götürdü. Bir süre konuştuktan sonra 
içimden “büyük bir adammış” dedim. Gerçekten de o küçük halimle bile, çok 
büyük bir adamın karşısında olduğumu hissettim. O an karar verdim: “Şarki-
yat okuyacağım.” Ritter’le çalışmaya başladım. Çok zor bir adamdı. Çalışmaya 
başladıktan bir iki gün sonra bana: “Fuat! Günde kaç saat çalışıyorsun?” diye 
sordu. “13-14 saat çalışıyorum” dedim. O zaman bana: “Bu çalışmayla âlim 
olamazsın. Eğer âlim olmak istiyorsan bu miktarı artıracaksın. Benim hocam 
(Eilhard) Wiedemann günde 24 saat çalışırdı. Gün daha uzun olsaydı daha 
çok çalışırdı” dedi. Ben bu konuşmadan sonra çalışma saatlerimi yavaş yavaş 
artırdım. 17 saate kadar çıkardım. Uzun zaman böyle devam ettim. Son sene-
lerde, malum, artık yaşlanınca çalışma tempomu biraz yavaşlattım”

Fuat Sezgin

FUAT SEZGİN’İN ARDINDAN...
Merve AŞKIN / İnsan Kaynakları Müdürlüğü



53İstanbul Büyükşehir Belediyesi BEYAZMASA DERGİSİ2018

KÜLTÜR&SANAT

Geçtiğimiz günlerde kaybetti-
ğimiz Fuat Sezgin, büyük bir bilim 
adamıydı. Ülkemiz ve İslam Tarihi 
adına büyük eserler vermişti. 1924 
yılında Bitlis’te dünyaya gelen Prof. 
Dr. Fuat Sezgin, 1951 yılında İstan-
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini 
bitirdikten sonra, Arap Dili ve Ede-
biyatı üzerine doktorasını tamam-
layarak, doçent unvanı aldı. Bu dö-
nemde, Arapça’yı kimsenin yardımı 
olmadan kendi kendine tam 6 ay 
içerisinde öğrendi. Yine bu dönem-
de Latin, Süryani, İbrani, Fars dil-
lerini de orijinal metinler üzerinden 
okuma becerisini de kendi kendine 
kazandı. 1954 yılında “Buhari’nin 
Kaynakları” başlıklı doktora tezi, as-
lında sözlü değil, yazılı hadis kaynak-
larının ispatlanması açısından büyük 
önem arz etmektedir. Bu araştırma-
sıyla hadis kaynaklarının yazılı ola-
rak 7.yy’a kadar gittiği kanıtlanmış 
ve büyük bir tartışma yaratmıştır. 

Fakat 1960 yılındaki askeri darbe 
yüzünden, 147 profesör ile birlikte 
ülkeyi terk etmek zorunda bırakıl-
mıştır. Almanya’ya zorunlu olarak 
göç eden Sezgin, sonrasında Frank-
furt Üniversitesi’nde ders vermeye 
devam etmiştir. En önemli eseri olan 

Arap-İslam Bilim Tarihi tam 18 cilt-
ten oluşmaktadır. Prof. Dr. Fuat Sez-
gin bununla birlikte Arap-İslam Bi-
limleri Enstitüsü adına bilimsel araç 
ve gereçlerin kopyalarını yaptırarak, 
2008 yılında dönemin başbakanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptırdığı 
“İstanbul İslam, Bilim ve Teknoloji 
Müzesi’nin kurulmasını sağladı. Bu 
müzede, Müslüman bilim adamları-
nın kullandığı bilimsel araç ve gereç-
lerin birebir kopyaları sergilenmek-
tedir. Portekizli denizcilerle ortaya 
çıktığına inanılan modern denizci-
liğin kurucusunun da Müslümanlar 
olduğu da yine Sezgin’in çalışmala-
rıyla ortaya çıkmıştır. Osmanlının 
önemli bilim adamlarından Takiyud-
din’in 1555 yılında yaptırmış olduğu 
saatlerin kopyalarını hazırlatabilmek 
adına tam yedi sene emek vermiştir.

Ayrıca pek çok kurum ve üni-
versiteden, kurum sanat ödülü, şeref 
üyeliği, önemli ödüller ve çeşitli ni-
şanlar aldı. Değerli bilim insanı Prof. 
Dr. Fuat Sezgin’in kabri, kurucusu 
olduğu İstanbul İslam Bilim ve Tek-
noloji Tarihi Müzesinin yanındaki 
alanda bulunmaktadır.
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Kırsal bölgelerde ikamet eden vatandaşların sorunlarını ve taleplerini 
çözüme ulaştırmak için oluşturulan Köyüm Beyaz Masa, İstanbul’u köy köy 

dolaşarak, Beyaz Masa hizmetini her yere taşıyor.

KÖYÜM 
BEYAZ MASA

İSTANBUL’U KÖY KÖY DOLAŞIYORUZ
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Beyazmasa, hizmetini sadece kent 
içinde değil, kent dışındaki kırsal ma-
hallelerde de icra etme misyonundadır. 
Bu sebeple KÖYÜM BEYAZMASA  
projesini hayata geçirmiştir. Köyüm 
Beyaz Masa ile kırsal mahallelerde otu-
ran vatandaşlarımızın pbaşvuruları ar-
tık, özel olarak ele alınacaktır. Çünkü 
kent merkezinde oturan vatandaşımı-
zın problemi başka, kırsalda oturan va-
tandaşımızın ie problemi bambaşkadır. 
Bu sebeple Köyüm Beyazmasa sadece 
kırsal mahallelerde oturan İstanbul-
lular ile ilgilenir. Beyaz Masa Mobil 
aracı mahallenin meydanında açılır. 
Beyazmasa personelinin bir kısmı araç 
içinden köy meydanındaki başvuruları 
dinlerken, diğer Beyazmasa Personel-
leri, hane hane köyü dolaşarak, Beyaz 
Masa hizmetini vatandaşın ayağına 
getirir. Alınan başvurular not alınır ve 
gerekli müdürlüklere iletilir ve vatan-
daşlarımıza hediyeleri takdim edilir. 
Özellikle kırsal bölge olmasıyla İçme 
suyu, yol, elektrik, alt yapı, sağlık, ula-
şım ve tarımsal faaliyetler ile ilgili yaşa-
nan olumsuzluklar, vatandaşlar ile yüz 
yüze görüşülerek alınan kayıtlar netice-
sinde çözüme ulaştırılmaktadır.

HEDEFİMİZ, 
KIRSAL 
MAHALLELERDE 
İKAMET EDEN 
İSTANBULLULARIN 
DERTLERİNE 
ÇÖZÜM ÜRETMEK.
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HABER 

MBB Meclisi bünyesinde farklı siyasi partilere mensup belediye başkanlarından 
oluşan “Göç Komisyonu” oluşturulmuştur. Uzun vadeli politika geliştirilmesinde önemli 
çalışmalar yapan komisyon, diğer yerel yönetimler nezdinde de örnek teşkil ederek 
öncü bir rol oynamıştır. 

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ
GÖÇ POLİTİKALARI MERKEZİ
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2018 yılı itibarıyla Türkiye, başta 
Suriyeli olmak üzere, 3,5 milyondan 
fazla mülteci ile dördüncü kez dün-
yada en fazla mülteciye ev sahipliği 
yapan ülke olmaya devam etmekte-
dir. Toplam sayısının %93’ünü aşan 
bir bölümü “kent mültecileri” olarak 
kent merkezlerinde yaşayan mülteci-
lerin sosyal uyumu konusunda yerel 
yönetimlere de önemli roller düşmek-
tedir. Bu sebeple, Marmara Bölge-
si’ndeki belediyelerin göç politikaları, 
faaliyetleri ve hizmetleri konusunda 
ortak hareket etmelerinin teşvik edil-
mesi için 2015 yılında “Marmara 
Belediyeler Birliği (MBB) Göç Poli-
tikaları Merkezi” kurulmuş, akabinde 
ise kuruluşundan bu yana belediyele-
rin ortak sorunlarına işbirliği içinde 
çözüm bulunması amacıyla hareket 
eden MBB Meclisi bünyesinde farklı 
siyasi partilere mensup belediye baş-
kanlarından oluşan “Göç Komisyo-
nu” oluşturulmuştur. Uzun vadeli 
politika geliştirilmesinde önemli ça-
lışmalar yapan komisyon, diğer yerel 
yönetimler nezdinde de örnek teşkil 
ederek öncü bir rol oynamıştır. 

MBB Göç Politikaları Merkezi 
bünyesinde, yerel yönetimlerin küresel 
düzeydeki iyi uygulamalar ve tecrübe-
lerden yararlanmasına yönelik teori ve 
pratiği bir araya getiren faaliyetlerde 
bulunur. Yerel yönetimler ile merkezi 
yönetim, diğer ulusal ve uluslararası 

kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ku-
ruluşları ve üniversiteler arasında işbir-
likleri geliştirilmekte ve ortak platform-
lar oluşturur. Konunun asıl muhatabı 
olan göçmen ve mülteciler tarafından 
kurulmuş STK’ların da yer aldığı çok 
paydaşlı organizasyonlar düzenler. Ko-
nuyla ilgili tematik işbirlikleri yapılarak 
ilgili kişi ve kurumların uzmanlıkların-
dan yararlanılır. Belediyelerin kapasi-
telerini geliştirmeye yönelik çalışmalar 
yürütür. Göç, göçmenlik, mültecilik 
ve uyum konularında bilimsel çalış-
malar ve araştırmalar yapar. Yerel dü-
zeydeki mülteci ve göç çalışmalarının 
ulusal politikalar ile uyumlu olması ve 
ulusal düzeydeki normların yerel yö-
netimlerin talep ve ihtiyaçlarına göre 
şekillenmesi için çalışmalar yürütür. 
Göçün olumsuz etkilerinin ortadan 
kaldırılması ve toplumsal faydaya dö-
nüştürülmesi için ortak politika üretil-
mesine katkı sağlar. MBB, bölgesel ve 
küresel işbirlikleri geliştirme gücüyle, 
göç ve mültecilik konusunu uluslarara-
sı arenaya taşımakta ve yerel yönetim-
leri; Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği 
gibi kurumların çeşitli organlarında da 
temsil etmektedir. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi

BEYAZMASA 
İLETİŞİM 
NOKTALARI

1994 yılında İBB’nin yürüttüğü 
hizmet ve yatırımları tanıtmak ve 
vatandaşların başvurularını çözüm-
lemek amacıyla kurulan Beyaz Masa 
birimi, yıllar içinde artan faaliyet 
alanları ve 2008 yılında kurulan İle-
tişim Noktaları ile İstanbullulara hiz-
met veriyor.

İstanbul’un 28 noktasında eği-
timli, dil bilen, güler yüzlü personel-
leri ile haftanın 7 günü hizmet veri-
len Beyaz Masa Şubeleri ve İletişim 
noktalarına geçtiğimiz aylarda açılan 
4 yeni İletişim Noktası daha eklendi.

Yeni kurulan Akasya AVM İletişim 
Noktası, Sultanbeyli İletişim Nok-
tası, Taksim Metro İletişim Noktası 
ve Pendik İletişim Noktası ile sayısı 
32’ye ulaşan Beyaz Masa ve İletişim 
Noktalarında vatandaşlardan gelen 
her türlü sorununun cevaplandırıl-

masının yanı sıra İstanbul’un detaylı 
ulaşım bilgileri verilmekte; yabancı 
turistlere danışma (information) hiz-
meti sunulmakta ve ücretsiz Wi-fi 
hizmeti sağlanmaktadır. Aylık orta-
lama 320.000 yerli 90.000 yabancı 
turistin ağırlandığı İletişim Noktala-
rında İstanbul’un 39 ilçesinin ilgi ve 
ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan 
ulaşım, çevre, kültür ve sağlık konulu 
doküman ve materyal de dağıtılmak-
tadır.

Her alanda etkin bir kurum ol-
mayı amaçlayan İletişim Noktaları 
ve Beyaz Masa Şubelerinde kapsamlı 
Halkla İlişkiler hizmeti sunulmakta, 
bu amaçla kurum ve STK ziyaretleri-
nin yanı sıra özel gün ve hafta tema-
larına uygun etkinlikler de düzenlen-
mektedir.

‘’Her Meydanda Bir İBB‘’ projesini hayata geçirmek 
amacıyla çalışmalarına durmaksızın devam eden İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, sayısı artan İletişim Noktaları 
ile vatandaşların İBB’ ye daha hızlı ve kolay ulaşmasını 
sağlıyor.
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YAŞAM

Ergonomi, insanla çalışma çevresi arasındaki ilişkilerin bilimsel olarak incelenmesi 
anlamına gelmekte olup, son yıllarda makine insan uyumu anlayışı çerçevesinde artık 
hayatın her alanında adından sıkça söz ettirmeye başlamıştır. 

ERGONOMİ

Ergonomi üzerine, çok sayıda bi-
limsel yayın hazırlanmıştır. İş hayatı 
içerisinde kullanılan tüm ekipman-
ların insanın fiziksel özeliklerine uy-
gun hale getirilmesi amaçlanmakta 

ve araştırmalar yapılmaktadır. Her 
ne kadar gerçekleştirilen düzenle-
meler fiziksel olarak insanla eşyanın 
uyumu üzerine, fiziksel bir rahatlık 
amaçlansa da; yapılan çalışmalar so-

nucunda huzurlu ve güvenli bir ça-
lışma ortamı, çalışanların psikolojik 
risk etmenleri üzerinde olumlu etki-
ler oluşturmaktadır.

Ergonomi, insanın yaşam kalite-
sini arttırmayı amaçlayan bir bilim 
dalı olmakla birlikte, insanın içinde 
olduğu her alanla ilgilenmektedir. 
Temel olarak insanla çalışma çevresi 
arasındaki ilişkilerin (iş-güç, kulla-
nılan araçlar ve çalışanların içinde 
bulunduğu çevre…) bilimsel olarak 
incelenmesi anlamına gelen ergono-
mi(iş bilimi), son yıllarda makine 

İbrahim Deniz EKİCİ / İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü
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Ergonomi konusu üzerinde bu 
kadar önemle durulmasının sebebi; 
ergonomik olmayan koşullar ile bir-
likte tekrarlanan hareketlerden kay-
naklı meslek hastalıklarının ortaya 

çıkmasıdır. Çalışanlar ileriki yaşlarda 
kas iskelet rahatsızlıklarıyla karşı kar-
şıya kalabilmekte, hayat kalitelerinde 
düşme meydana gelmektedir. Öze-
likle gelişmiş ülkelerde, ergonomi 
konusu başta gelen bir sorun olarak 
görülmekte ve üzerinde titizlikle ça-
lışmalar yürütülmektedir. Bu çalış-
maların kişiye özgü olarak dahi yü-
rütüldüğü örnekleri de görmekteyiz.

Ülkemiz de, son yıllarda ilgili 
kurumların mevzuat düzenlemeleri 
yapmaları ile birlikte bir farkındalık 
oluşmuş ve çalışmalar hızlanmıştır. 
Gerek yasal düzenlemeler, gerekse 
uzmanların konu üzerinde durmala-
rı tek başına yeterli gelmemektedir. 
Çalışanların, uzmanlar tarafından 
gerçekleştirilen önerileri sahiplenme-
leri ve gerçekleştirmeleri gerekmek-
tedir.

Az yorucu bir iş olarak değerlen-
dirilen uzun ofis çalışmalarında dahi, 
hayat kalitesini düşürücü olumsuz-
luklarla karşılaşılabilmektedir. 

insan uyumu anlayışı çerçevesinde 
artık hayatın her alanında adından 
sıkça söz ettirmeye başlamıştır. 

Yunanca ”ergon = iş, çalışma”, “no-
mos = yasa” anlamına gelen sözcük-
lerin birleştirilmesiyle “Ergonomi” 
sözcüğü elde edilmiştir. Bakıldığında 
ergonomi alanında gerçekleştirilen 
çalışmaların geçmişinin batı kaynak-
lı olduğunu görüyoruz. Hâlbuki bu 
alanda Osmanlı İmparatorluğu dö-
neminde günün çalışma koşulları ile 
gündelik hayata dair çok güzel uygu-
lamalar olduğunu görmekteyiz.

İstanbul’un birçok yerinde bu-
lunan tarihi çeşmelerinde küfe ile 
yük taşıyan insanların, çeşmeyi kul-
lanmak istediklerinde küfelerini 
rahatlıkla indirip bindirmeleri için 
yapılmış “Küfe Taşı” örneklerini gör-
mekteyiz. Ayrıca, dönemin ulaşım 
aracı olarak ifade edebileceğimiz at-
lara rahat inip binmek için kullanı-
lan, “Binek Taşı” örnekleriyle karşı-
laşmaktayız.

Kendi tarihimiz içerisinde bah-
sedilen bu iki örnek dışında daha 
birçok güzel örneğin olduğu düşü-
nülmeli ve tarihçilerimiz ile konuya 
ilgi duyan araştırmacılar bu eserler 
hakkında araştırmalar gerçekleştire-
rek tarihimizde iş sağlığı ve güvenliği 
maksadıyla gerçekleştirilen uygula-
maları literatüre sokmaları için teşvik 
edilmelidirler.

İnsanoğlu var olduğu günden 
beri, gerek işyerlerinde gerekse ev-
lerinde hayatlarını kolaylaştırıcı çö-
zümler aramış ve bu ihtiyaçları için 
araştırmalar yapmışlardır. 

Günümüze dönecek olursak; ça-
lışma hayatı içerisinde kullanılan iş 
ekipmanları için insanın anatomik 
ve fizyolojik yeterliliklerine uygun 
ergonomik araştırmalar yapılmakta 
ve geliştirilmektedir. Ek olarak, çalı-
şanlara çalışma süreleri içerisinde ya-
pılan işin özeliklerine uygun olarak, 
uzmanlar tarafından kısa egzersizler 
önerilmektedir. 
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NE SEN BÂKİ, NE BEN BÂKİ !
16. yüzyıl şairlerinden olan Bâki, 

1526 yılında İstanbul’da doğup 1600 
yılında İstanbul’da öldü. Bâki’nin 
asıl ismi Mahmud Abdülbâki’dir. Fa-
kir bir aileye mensup olan Bâki’nin 
babası Fatih Camii müezzinlerinden 
Mehmed Efendi›dir. Eğitime ve ilme 
çok önem veren Bâki, çabaları ile iyi 
bir eğitim görmüş, dönemin önemli 
şahsiyetlerinden ders almıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra 
müderrislik, kadılık, kazaskerlik gibi 
makamlarda Osmanlı’ya hizmette 
bulunmuştur. Şeyhülislam olmak is-
tese de bu göreve getirilmemiştir. 

Özellikle Kanunî Sultan Süley-
man ile yakın ilişkileri olmuş, sık sık 
dönemin padişahlarından iltifat gör-
müştür. Kanuni Sultan Süleyman’a 
yazdığı kaside ile sarayda ünlenmiş-
tir. II.Selim ve III. Murat dönemle-
rinde de hem saraydan hem halktan 
büyük bir ilgi görmüştür.

Osmanlı Divan Edebiyatı’na ye-
nilik getiren ve yaşarken “Sultanü’ş 
Şuârâ” (şairlerin sultanı) olarak ta-
nınmıştır. Nükte ve hicivleri yüzün-
den zamanın önde gelenlerini eleşti-
rip zor durumlara düşmüştür.

Şair Nev’i, Bâki için;

“Bâki’yi Sultan Süleyman etti Sel-
man-ı zaman” demiştir.

Bâki neşeli, hoş-sohbet, şakacı, 
hırslı bir kişiliğe sahipti. Zaman ve 
mekân fark etmeksizin doğruyu söy-
lemekten çekinmez, tenkit ve tariz-
lerini esirgemezdi. Haddini aşmaz, 
herkese iyi muamele eder, kalbini 
kırdığı kimselerin gönlünü almaya 

çalışırdı. Hicivleri ile ünlüdür. Bun-
dan ötürüdür ki; Kanuni Sultan Sü-
leyman da kendisine kırılmış ve onu 
Bursa’ya sürmüştür. Cihan Padişahı 
Kanuni Sultan Süleyman, bu haberi 
kendisine şiir ile bildirmiştir. 

Bâkî bed
Bursa’ya red
Nefy-i ebed

Azm-i bülend

Günümüz Türkçesi ile: “Huyu 
kötü olan Bâkî’yi Bursa’ya sürdüm. 
Orada devamlı kalsın. Yüksek kara-
rım budur.”

Fakat Cihan Sultanının bu kararı 
Şairlerin Sultanı ile çakışmıştı. Bâki 
bu ağır kesinleşmiş karara derhal bir 
dörtlük ile karşılık verdi:

N’ola kim nefy-i ebed azm-i 
bülend oldunsa ey Bâkî

Bilesin ki cihân mülkü değil 
Süleymân’a bâkî

Şahâ! Azminde isbât-ı tehev-
vür eyledin ammâ

Buna çarh-ı felek derler, ne sen 
bâkî ne ben bâkî

Günümüz Türkçesi ile: “Şâir ön-
celikle kendine hitâben şöyle demek-
tedir: “Üzme kendini ey Bâkî! Padi-
şahın yüksek kararı senin Âsitâne’den, 
Cihan hakanının yanından uzaklaş-
tırılman yönünde olsa ne olur ki…”

“Bu dünya Hazret-i Süleyman 
(a.s.)’a bile kalmamış. Bu Süleyman’a 
mı kalacak?” (Bu isim benzerliği as-
lında muhatabın doğrudan padişah 
olduğunu açıklıyordu).

“Ey Padişahım! Kararınızda -sık-
lıkla vâkî olduğu üzere- celâliniz, ga-
zabınız pek sarih biçimde görülüyor 
amma! Unutmayın ki bu dünya ge-
çicidir, bana kalmadığı gibi, size de 
kalmaz.”

Şairler Sultanı Bâkî’nin fermanı 
tebellüğ ettiği anda söylediği bu dört 
mısra birisi tarafından not edilip pa-
dişaha teslim edildi; ferman geri alın-
mış ve Bâkî çok sevdiği padişahından 
ve ilim çevresinden ayrı düşmemiştir.

Mersiye ve methiyelerinde abar-
tısız, anlaşılır ve sade bir dil kullan-
dı. Kanuni Sultan Süleyman’ın ölü-
münden dolayı duyduğu üzüntüyü 
Kanuni Mersiyesi’nde dile getirdi. 
Dîvân – (4508 beyitlik, en önemli 
eseridir).

Bâkî İstanbul’da yaşayıp Kanu-
ni’den tam 34 yıl sonra, ölmüştür. 
Kabri Eyüp kabristanındadır.

Asuman KALAY / Destek Hizmetleri Müdürlüğü

KÜLTÜR&SANAT
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Beyaz Masa Çağrı Merkezi’ne yurt içi ve yurt 
dışından 2 ödül geldi. ALO 153 Beyaz Masa, dünyanın en saygın ödüllerinden 12. The 
Stevie Awards For Sales & Customer Service´te Dinamik Stratejik Model projesi ile Las 
Vegas’da düzenlenen bir organizasyon ile bronz ödüle layık görüldü. ALO 153 Çağrı 
Merkezinin çözüm süreçlerindeki başarısı ise Nice Medya tarafından ödülle taçlandırıldı.

ALO 153 ÇAĞRI MERKEZİ’NİN 
BAŞARILARI ÖDÜLLERLE 
TAÇLANDIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı 
ALO 153 Çağrı Merkezi’nin çalış-
maları, yurt içi ve yurt dışında saygın 
ödüllerin sahibi olmaya devam edi-
yor. ALO 153, 2018’in ilk ödülleri 
olarak yurt dışından 12. The Stevie 
Awards For Sales & Customer Service 
– Satış ve Müşteri Hizmetleri’’ alanın-
da ‘Yılın İş Geliştirme Başarısı’ kate-
gorisinde ‘Dinamik Stratejik Model’ 
projesi ile bronz ödül kazandı. Yurt içi 
ödülleri kapsamında da Nice Medya 
tarafından çözüm süreçlerindeki başa-
rısı ödüle layık görüldü.

2500’ü aşkın kurumun yarıştığı 
12. The Stevie Awards For Sales & 
Customer Service ödülleri, iş dün-
yasının küresel ölçekteki en itibarlı 
ödül organizasyonlarından biri ola-
rak gösteriliyor. ALO 153’e ödülleri 
Las Vegas’da düzenlenen organizas-
yonda takdim edildi.

Dinamik Stratejik Model Nedir?

Dinamik Stratejik Model, 
İBB’nin hiyerarşik yapısında en üst 
düzeyden, en alt düzeye kadar tüm iş 
birimlerinin işlevselliğini göz önün-
de bulundurarak oluşturuldu. Tüm 

paydaşların, en küçük hücre yapısına 
kadar odaklanan model ile beklenti-
lerin dengeli bir şekilde karşılanması 
amaçlanıyor. Bu kapsamda çalışanla-
rın bilgilendirilip yetkilendirilmesi ve 
kurumdaki bütün süreçlerin devamlı 
olarak iyileştirilmesi hedefleniyor.

153 İstanbul’da Çözüm Süreçle-
rinin Başarısı

ALO 153 Çağrı Merkezi’nin 
çözüm süreçlerindeki modellemesi 
de yurt içinde ödüle layık bulundu. 
ALO 153 Çağrı Merkezi, sektörde 
ilklerden olan Nice Medya’nın dü-
zenlediği ‘Müşteri Deneyimi Arenası’ 
adlı organizasyonun ‘Omnichannel’ 
kategorisinde ‘Çözüm Modellemesi’ 
ile başarılı bulundu. Yarışma, Çağrı 
Merkezi çözüm çalışmaları, müşteri 
hizmetleri ve deneyimi alanındaki 
parlak fikirlerin paylaşımı vizyonuyla 
ilk kez hayata geçirildi.
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ULUSLARARASI HALKLA 
İLİŞKİLER DERNEĞİ’NDEN 
İBB’YE 2 ÖDÜL
İBB’ye Halkla İlişkiler Sahasında, Dünyanın En Büyük 
Organizasyonundan 2 Ödül

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Uluslararası Halkla İlişkiler Derne-
ği tarafından bu yıl 63.’sü düzenle-
nen ve dünyanın en prestijli halkla 
ilişkiler ödüllerinden IPRA Golden 
World Awards 2018’de (Altın Küre 
Ödülleri) , iki altın ödül sahibi oldu.

Uluslararası Halkla İlişkiler Der-
neği IPRA tarafından 63 yıldır, ulus-
lararası standartlarda başarı gösteren 
halkla ilişkiler uygulamalarına veri-
len Golden World Awards’ın (Altın 
Küre Ödülleri) bu yılki ödüllerinde 
İBB iki kategoride altın küre kazan-
dı. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
bünyesindeki koordineli çalışmala-
rın anlatıldığı ‘İstanbul’un Entegre 
Kriz Yönetimi’ ‘Kriz Yönetimi’ kate-
gorisinde; İstanbul’un tarih boyunca 
taşıdığı önemin, kültürel zenginlik-
lerinin ele alındığı ‘Büyüleyici Şehir 
İstanbul’ projesi de ‘Ülke, Bölge ve 
Şehir’ kategorisinde rakiplerini geri-
de bıraktı.

37 kategoride düzenlenen yarışma-
da, alanında profesyonellerden oluşan 
jüri binlerce başvuruyu değerlendire-
rek 80 projeyi ödüle layık buldu.

Barcelona Spor Kulübü Başkanı 
Bartomeu İBB’yi Bizzat Kutladı

İspanya’nın Barcelona şehrinin 
en önemli mekanlarından biri olan 
Hotel Catalonia Barcelona Plaza’da 
gerçekleşen görkemli galada dünyaca 
ünlü simalar da hazır bulundu. 

İBB 
Halkla İlişki-
ler Müdürlü-
ğü’nün aldığı 
iki ödülü 
bizzat kutla-
yanlar arasın-
da Barcelona 
Spor Kulübü 
Başkanı Joseph 
Bartomeu da yer 
aldı. 

İ s t a n b u l ’ u n 
Entegre Kriz Yöne-
timi Projesi

Kriz Yönetimi kate-
gorisinde ödüle layık görü-
len İstanbul’un Entegre Kriz 
Yönetimi projesinde İBB Halkla 
İlişkiler Müdürlüğünün vatandaş 
odaklı çalışmaları kapsamında kriz 
ve sorunları önceden görebilme ka-
biliyeti ve yapılan çalışmalar anlatıl-
dı. Olası bir kriz veya sorun ile ilgili 
mağduriyeti önlemeye yönelik tüm 
aşamalarda hızlı, etkin, entegre çö-
zümler projenin konusunu oluştur-
du.

Büyüleyici Şehir İstanbul Projesi

İstanbul’un çok yönlü ve etkin 
tanıtımını içeren Büyüleyici Şehir 
İstanbul projesinde şehrin tarihi 
dokusu, kültürü, gelecek vizyonu 
projenin içeriğine taşındı. İstanbul 
ile ilgili farkındalık oluşturma faali-

yetlerinin de yer aldı- ğı projede 
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 
360 derecede şehir için yaptığı çalış-
malara yer verildi.

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
projeleri, yurt içi ve yurtdışından 
çok sayıda saygın ödüle layık görü-
lürken 2016 yılında da Erişilebilir 
Turizm Engelsiz İstanbul projesi ile 
IPRA Altın Küre ödülüne hak kaza-
nılmıştı.
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YAŞAM

H
er şehrin kendine özgü bir yemek kültürü ve damak zevki 
vardır. Yerleşmiş kültürlere özgü geçmişten günümüze 
kanıksanmış yerel tatlar, zamanla o şehrin ismiyle anılır 

olmuştur. İstanbul’u dünya şehirleri arasında farklı kılan bir özelliği 
de kültürlerin ahenkli buluşma noktası olmasının bir getirisi olan 
yüzyıllardır her damak zevkine uygun yemek kültürüne sahip 
olmasıdır. İstanbul’un kimi semtleri, gerek kadim gerek modern 
zamanlarda şekillenmiş farklı bir tatla biliniyor. Hem istanbul’da 
yaşayanlar hem de İstanbul’a gelsem nerede ne yerim diyenler 
için kısa bir ‘şehir lezzetleri’ turuna çıkıyoruz.

V
efa’dan Unkapanı’na geçiyoruz. 
Pilav Osmanlı’dan günümüze 
gelenekselleşmiş vazgeçilmezlerimiz 

arasında yer alır. Yemeklerin yanına en çok 
yakışanlardan olsa da, tek 
başına da afiyetle yenir. Kâh 
nohutlu, kâh kavurmalı, kâh 
tavuklu damak tadına göre 
nasıl istenirse en lezzetlisinden 
pilav, Unkapanı’nda yenir. 

U
nkapanı’ndan Süleymaniye’ye doğru yokuş 
yukarı çıkıp bu kez tarih kokan Süleymaniye’ye 
varıyoruz. Bizi Süleymaniye Camii avlusunun 

hemen yanında yan yana sıralanmış meşhur kuru 
fasulyeciler karşılıyor. İster pilav üstü 
yenir, ister ayrı. Ama adres, yıllardan 
beri hep aynı. Türk mutfağı’nın 
vazgeçilmezlerinden, sevmeyeni 
olmayan, her daim olsa da yesek denilen 
geleneksel tadımız kuru fasulyenin en 
iyisi, Süleymaniye kuru fasulyesi.

Zehra GÜMÜŞ BİLİR

istanbul’da

Ne Yenir
Nerede ?

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

stanbul’un simgelerinden 
biri olagelmiş boza, sokak 
satıcılığının bitmesine rağmen 

Fatih- Vefa’da nostaljik mekanıyla 
yaz kış boza severlerin en uğrak 
yeri olmaya devam ediyor. Bulgur, 

şeker, maya ve pirinç karışımından yapılan ve tarihi 
çok eskilere dayanan, dileyenlerin tarçın ve leblebi 
ile de tatlandırabileceği boza, tarihi yarımada da 
misafirlerini bekliyor. Boza sevenler bilir, Vefa 
denilince akla boza gelir.
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YAŞAM

S
üleymaniye’den Eminönü’ne geçiyoruz. 
Vapur iskelesinin hemen yanında balıkçı 
sandalları demir atmış, mis gibi balık 

kokusu deniz havasına 
karışarak bizi karşılıyor. 
İster taburede ister 
teknede, ızgara ya da 
kızarmış Eminönü’nde 
her zaman balık ekmek 
yemenin tam sırası. 

G
eçmişten günümüze miras kalan 
en güzel hamur işlerinden biri 
olan Sarıyer böreğinin farklı 

semtlerde çeşitleri olsa da, en orijinal 
tat yine Sarıyerde’dir. 
Kuş üzümünün, 
kıymanın, çam 
fıstık ve baharatların 
mükemmel bir 
uyumla incecik el açması yufkayla 
buluştuğu çıtır çıtır sıcak bir börek için 
tüm börekseverlerin buluşma adresi 
Sarıyer’dir.

stanbul’da en güzel simit, 
Eminönü’nden vapura atlayıp çıtır 
çıtır susamlarını denizin köpüklerine 

karıştırıp, bir kaç lokma da yol boyu size 
seslenen martılarla paylaşılarak yenir. Bir 
de sıcacık demlenmiş çay varsa elinizde, 
değmesin kimse keyfinize. 

U
lkemizde patatesin tarihi çok da 
eskiye dayanmıyor, o yüzden 
kumpirin bizdeki tarihi yakın 

zamanlara denk gelse de patatesi çok 
sevmişiz. Ortaköy semti ile özdeşleşen ve 
Bulgar göçmenleri vesilesiyle taıştığımız, 
aynı zamanda Bulgarca patates anlamına 
gelen Kumpir, közlenmiş patatesten 
yapıldığı için yarı fast-food sayılabilir. Sıcak 
közlenmiş patates, tereyağı ve kaşar 

peyniriyle buluştuktan sonra 
diğer malzemeleri seçmek 
ise size kalmış; ister sosis, 
mısır, kısır, ister zeytin, 
amerikan salatası, turşu, 

mayonezle harmanlayın. Ama 
Ortaköy’ün rengarenk sokaklarından 

kumpir yemeden geçmeyin.
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Suriyelileri Topluma Kazandırma 
Projesi: 
‘‘YAŞAMA GÜZELLİK KATIYORUZ’’

Proje nedir?
İstanbul Valiliği İl Sosyal Etüt ve 

Proje Müdürlüğü’nün koordinatörlü-
ğü ile Avustralya Büyükelçiliği, Aust-
ralian Aid, İstanbul Aydın Üniversite-
si (İAÜ), Anadolu Eğitim ve Kültür 

Vakfı (AKEV), GED ve İstanbul  
Büyükşehir Belediyesi Destek Hiz-
metleri Daire Başkanlığı Halkla İlişki-
ler Müdürlüğü ortaklığında; İstanbul 
ilinde yaşayan Suriyeli kırk (40) kadın 
sığınmacıya on (10) hafta süren ku-
aförlük (saç bakımı, makyaj, cilt ba-

kımı ve masaj) ve Türkçe dil eğitimi 
verilmiştir. 

Kursiyerler, işsiz ve herhangi bir 
meslek sahibi olmayan kadınlar ara-
sından seçilmiştir. Eğitimler, üniversi-
tenin Florya Yerleşkesi’nde verilmiştir.
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 Projenin yapılması 
neden gereklidir?
2011 Mart ayından beri komşu 

ülkemiz Suriye Arap Cumhuriye-
ti’nde devam eden iç savaş nedeniyle 
birçok Suriye vatandaşı ülkemize sı-
ğınmış, bir kısmı hâlihazırda kamp-
lara yerleştirilmiş ancak birçoğu bu 
kamplarda barınmak istemediğinden 
İstanbul başta olmak üzere Türki-
ye’nin çeşitli illerine göç etmiştir. 
Kamp dışında yaşayan sığınmacılar 
barınma, sağlık, eğitim ve hukuk 
gibi hizmetlerden yararlanma ko-
nusunda gerek devletin gerekse sivil 
toplum kuruluşlarının desteklerine 
ihtiyaç duymaktadır.

Bu zorlu süreçte sığınmacıların 
meslek sahibi olsalar bile çalışma izni 
alabilmeleri uzun bir prosedür gerek-
tirmektedir. Bununla birlikte kadın 
sığınmacıların birçoğunun herhangi 
bir mesleği bulunmamaktadır. Bu 
koşullar altında birçok sığınmacı ya-
sadışı şekilde çalışmakta ve dilencilik 
yaparak geçimlerini sürdürmektedir.

Savaş sonucu ülkelerini terk ede-
rek ülkemizde zorlu bir yaşam mü-
cadelesi veren Suriyeli sığınmacılar 
arasında en mağdur olan kesimlerin 
başında yine çocuklar ve kadınlar 
gelmektedir. Araştırma raporlarına 

göre kadınların çoğunluğu ya okula 
hiç gitmemiş ya da ilk ve ortaokul 
mezunudur. Lise veya üniversite me-
zunlarının sayısı ise oldukça düşük-
tür. Bu koşullar altında, kadınların 
göç sürecine uyum gösterebilmeleri 
ve problemlerle mücadele ederek 
kendi özgüvenlerini arttırmasının en 
önemli yollarından biri onları mes-
lek sahibi haline getirmek olacaktır.

 Projeden beklenen 
sonuçlar nelerdir?
Eğitimini başarıyla tamamlayan 

kursiyerler, kuaför salonlarının ya-
nısıra cilt bakımı ve güzellik salon-
larında, turizm sektöründe, rehabi-
litasyon merkezlerinde veya makyaj 
ihtiyacı duyulan tiyatro, televizyon 
gibi kurumlarda çalışabileceklerdir. 

Öte yandan sığınmacı kadınların 
iş yaşamına katılmaları hem özgü-
venlerinin artmasına ve sosyal sta-
tülerinin güçlenmesine hem de aile 
ekonomilerine katkıda bulunmasına 
yardımcı olacaktır.

Söz konusu eğitim vesilesiyle bilgi, 
beceri ve deneyimleri artan kadınla-
rın, diğer sığınmacı kadınlara da ör-
nek teşkil edeceği düşünülmektedir.

Eğitim ve çalışma hayatı vesile-
siyle sosyalleşecek olan söz konusu 

işsiz kadınların göçe bağlı toplumsal 
uyumları artacak ve sorun çözme be-
cerileri de gelişecektir. Gerek kurs sü-
reci gerekse staj-iş dönemi boyunca 
hedef grup kapsamındaki sığınmacı 
kadınların kendilerine güveni artar-
ken, toplum diyalogları da gelişecek 
ve bu durum göçe bağlı toplumsal 
uyumlarını arttıracaktır. Ayrıca proje 
kapsamındaki eğitim ve sonrasındaki 
süreç iki toplumun karşılıklı olarak 
birbirini tanımasına ve anlamasına 
da yardımcı olacaktır.

Bu sonuçların elde edi-
lip edilmediği nasıl anla-
şılacaktır?

Proje sonucunda eğitime katılan 
kursiyerlerin kuaförlük ve güzellik 
bakımı hususunda belirli niteliklere 
sahip olmaları ile kalfalık düzeyine 
erişmeleri, onlara çalışma hayatına 
girebilmenin kapısını açmıştır. Eği-
timlerini başarı ile tamamlayarak ka-
lifiye hale gelen kursiyerlere, eğitim 
sonunda sertifika verilmiştir. Meslek 
sahibi olacak olan Suriyeli sığınmacı 
40 kadına yönelik çalışma izni alımı 
hususunda bilgilendirici seminer dü-
zenlenmiş, piyasada staj ve iş imkânı 
bulabilmelerine yönelik olarak eldeki 
mevcut olanaklar ölçüsünde yardım 
ve yönlendirme yapılmıştır.
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Şarkıların orijinalleri 
coverlarından (yeniden 
düzenlenmiş hallerinden) 
iyi oldukları için değil, 
ilk önce onları duymuş 
olduğunuz için size daha 
güzel gelir.

Bir şarkının favoriniz 
olmasının sebebi, 
onu hayatınızdaki 
duygusal bir olay ile 
bağdaştırmanızdan 
dolayıdır.

Piyano çalmayı 
öğrenmek, 
matematikte daha 
başarılı olmanıza 
yardımcı oluyor. 

Beethoven, beste 
yapmadan önce 
kafasını soğuk su dolu 
bir kovaya sokardı.

Müzik; kronik 
ağrıları %20, 
depresyonu %25 
azaltmaktadır.
Enstrüman çalmak 
IQ’nuzu 5 puan 
arttırabilir.

Kalbimizin ritmi, 
dinlediğimiz müziğin 
ritmine uyum 
sağlayarak atar.

Sinirli bir insan 
klasik müzikle 
sakinleştirebilirsiniz.

Mutluyken şarkının 
melodisine, üzgünken 
ise sözlerine 
yoğunlaşırsınız.

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre 
Beatles’ın unutulmaz şarkısı 
Yesterday 20. yüzyılda  
7 milyon kez coverlandı 
(yeniden düzenlendi) 
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Bilinen en eski müzik 
aleti 40.000 yıl önce 
yapılmıştır. Bu müzik 
aleti geyik ayağından 
yapılmış.

Müzik, terapide 
en eski tedavi 
yöntemlerinden 
biri olup pek 
çok eski çağ 
medeniyetlerinde 
uygulanmıştır.

Michael Jackson 1958 
yılında Indiana’da 
doğmuştur. 1984’te sekiz 
Grammy kazanmıştır. Bu, 
bir şarkıcının tek bir yılda 
kazandığı en çok Grammy 

ödülüdür.

Beethoven dokuzuncu 
senfoni’yi bestelediğinde 
artık tamamen sağır olmuş 
durumdaydı. 

Wolfgang 
Amadeus Mozart, 
“Saraydan 
Kız Kaçırma” 
operasını Türk 
müziği etkisiyle 
bestelemiştir.

KÜLTÜR&SANAT
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GALATA MEVLEVİHÂNESİ
Gülsüm SEZGİN / KÜLTÜR AŞ

KÜLTÜR&SANAT
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Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi üze-
rinde bulunan pek çok tarihi yapıdan 
biridir Galata Mevlevihanesi. Galip-
dede Caddesi’nden aşağıya doğru 
inmeden hemen önce sol tarafınıza 
şöyle bir dönüp bakarsanız tarihi 
cümle kapısı ile sizi nazikçe selamlar 
ve bahçesine buyur eder. Akıp giden 
kalabalıkların içinden sıyrılıp da bu 
davete icabet ederseniz bambaşka bir 
âlemde bulursunuz kendinizi: zama-
nın bugünkü kadar hızlı akmadığı, 
yavaşlığın ve dinginliğin hâkim ol-
duğu o eski çağlarda. 

Geçmişte “Galata”, “Kulekapısı 
Mevlevihanesi”, “Galipdede Tekke-
si” şeklinde farklı isimlerle anılan 
mevlevihane, Beyoğlu’ndaki en eski 
Osmanlı eserlerinden biridir. Ve İs-
tanbul’un da ilk mevlevihanesidir. 
II. Bayezid devrinde, 1491 yılında 
Afyon Mevlevihanesi Şeyhi Divane 
Mehmed Dede tarafından kurul-
muştur. 

Tarihten bugüne pek çok ona-
rımdan geçen mevlevihane, günü-
müzde semahane olma özelliğini de 
korumakla birlikte bir müze olarak 
ziyaretçilerini ağırlamaktadır. 

KÜLTÜR&SANAT
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GALATA MEVLEVİHANESİ KİTAPLIĞI 

GALATA MEVLEVİHANESİ

Müzeci ve araştırmacı Server Dayıoğlu 
bir dönemin “İnanç ve Güzel 
Sanatlar” Akademisi olan Galata 
Mevlevihanesinin kapılarını okuyucular 
için sonuna kadar açıyor.

Dervişlerin Semahanenin zeminine 
her basışlarında “Allah” dedikleri, 
duvarlarında ferahfeza, Acemaşiran, 
Suzidilara Ayin-i Şeriflerinin 
yankılandığı mekânı ve orada 
yaşayanlar ile geçen olayları tarihin 
derinliklerinden kurtarıp gün ışığına 
çıkarıyor.

 KUĞUNUN SON ŞARKISI

Hüsn-ü Aşk, kuğunun, yani 
medeniyetimizin son güzel şarkışıydı. 
Şeyh Gâlib bu şarkıyı Sultan III. 
Selim, Hattat Mustafa Rakım ve Dede 
Efendi’yle birlikte söyledi ve sustu. Söz 
artık “Nasıl bu taze maârifle eskiler 
âlayim” diyenlerdeydi. Ancak, beş yüz 
yıllık birikimiyle karşılarında bir heyula 
gibi duran ve inanılmaz zenginliklere 
sahip olan divan şiiri, Galib’in getirip 
bıraktığı parıltılı noktada hâlâ gözleri 
kamaştırıyordu. Bu şiirin asla ölmeyen 
bir tarafı vardı; şiirimizin damarlarında 
bir usare gibi, Tanzimat şairlerinin pek 
farkına varamadıkları bir akışkanlıkla, 
fırsat bulur bulmaz yepyeni bir 
hayatiyetle gün ışığına çıkmak üzere 
dolaşıyordu. Bu saf şiir usaresi Şeyh 
Gâlib şiirinin imbiğinde damıtılmıştı. 
Beşir Ayvazoğlu’nun hazırladığı 
Kuğunun Son Şarkısı, Şeyh Galib’in 
hayatını ve eserlerini anlatıyor.

HÜSNÜ AŞK

Dergâh Yayınları’ndan çıkan Hüsn ü 
Aşk’ın bu baskısı, ilmi bir neşir veya bir 
edisyon kritik değildir. Sadece, vaktiyle 
eski harflerle Ebüzziya Tevfik ve Tahir 
Olgun tarafından yapılan basımlardan 
faydalanarak hazırlanmış mümkün 
olduğu kadar hatasız bir metinle 
günümüzün Türkçesine nesir halinde 
çevrilişinden ibarettir.

Galata Mevlevihanesi
Server Dayıoğlu 
YENİ ZAMANLAR DAĞITIM 
Sayfa sayısı: 191

Kuğunun Son Şarkısı
Beşir Ayvazoğlu 
KAPI YAYINLARI 
Sayfa sayısı: 226

Hüsnü Aşk
Şeyh Galib 
DERGAH YAYINLARI 
Sayfa sayısı: 464

KÜLTÜR&SANAT
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Şeyh Galib 

Divan edebiyatının son büyük şairi ka-
bul edilir. 1757 yılında İstanbul’da do-
ğan ve asıl adı Mehmet olan şair, 1799’da 
İstanbul’da vefat etmiştir. Konya’da bir 
süre eğitim görmüş, İstanbul’da Yenikapı 
Mevlevihanesi’nde üç yıllık çileden son-
ra Mevlevi dedesi olmuştur.

Divan şiirinin son büyük üstadı kabul 
edilmiştir.

İlk şiirlerinde Esed, sonraki şiirlerinde 
Galip mahlasını kullanmıştır.

Şiirlerinde ses ve söz güzelliğine önem 
vermiş, kendi bulduğu mecazlarla şiire 
yeni bir hayal gücü kazandırmıştır.

Henüz 24 yaşındayken divan sahibi 
olan Şeyh Galib, 26 yaşlarında Türk 
edebiyatında mesnevi türünün en ba-
şarılı örneklerinden biri sayılan “Hüs-
nü Aşk” adlı eserini tamamladı. 

Konya’da Mevlana dergâhında çileye 
girdi, fakat ayrılığına dayanamayan ba-
basının isteği üzerine çilesini tamam-
lamadan İstanbul’a döndü. Yenikapı 
mevlevihanesinde yeniden çileye gir-
dikten sonra hücreye çıktı. Sütlüce’de-
ki evinde, 1791 yılına kadar ilimle ve 
eser yazmakla uğraştı. Bu tarihte Ga-
lata Mevlevihanesi şeyhliğine getirildi. 

Hüsn ü Aşk

Şeyh Galib’in , Nâbî’nin Hayrabad’ını 
beğenmediği için yazdığı bir mesnevi-
dir. Tasavvufi bir aşkı anlatır. Hüsn-ü 
Aşk’ın bütün kahramanları birer sem-
bolden ibarettir. Hüsn Allah’ı, Aşk Al-
lah sevgisine ulaşmak isteyen dervişi, 
mekteb-i edep dergâhı, Molla-yı Cü-
nun dervişi, Gayret çabayı, İsmet dü-
rüstlüğü, Kalp Kalesi gönlü temsil eder. 
Aşk yani mürit, bütün engelleri aşarak 
Hüsn’e yani Allah sevgisine ulaşır.

Sema Töreni

Mevlevîlik deyince ilk akla gelen semâ, 
lügatte işitmek mânâsındadır. Terim 

Galata Mevlevihanesi Denince İlk Akla Gelenler

SUSKUNLAR

Eflâtun rengi hayaller kuran bir 
“suskun”un sözleridir, bu roman. 
İşittiğini gören, gördüğünü dinleyen, 
dinlediğini sessizliğin büyüsüyle sırlayan 
ve tüm bunların görkemini hikâye eden 
bir adamın alçakgönüllü dünyasına 
misafir olacaksınız, satırlar akıp 
giderken. O ise, muzip bir tebessümle 
size eşlik edecek, sessizce... Sayfaları 
birer birer tüketirken, benzersiz 
erguvanî düşlerin “gerçekliği”nde semâ 
edeceksiniz ve bu düşlerden âdeta 
başınız dönecek.

Hayat kadar gerçek, düş kadar 
inanılmaz bu dünyanın tüm 
kahramanlarının seslerini duyacak, 
nefeslerini hissedeceksiniz. Çünkü 
İhsan Oktay Anar’ın Suskunlar romanı, 
sessizliğin olduğu kadar, seslerin ve 
sözlerin, yani musikînin romanıdır. 
Sonsuzluğun derin sessizliğinin 
“nefesini üfleyen” ve ona “can veren” 
bir adamın hayallerinin ete kemiğe 
bürünmüş kahramanları, en az sizler 
kadar gerçektir; ya da siz, en az onlar 
kadar bir düş ürünü... 

Bağdasar, Kirkor, Dâvut, Kalın Musa, 
İbrahim Dede Efendi, Rafael, Tağut, 
Veysel Bey ve diğerleri... Onlar, 
sessizliğin evreninden İhsan Oktay 
Anar’ın düş dünyasına duhûl ederek 
suskunluklarını bozmuşlardır.

olarak, mûsikî nağmelerini dinlerken 
vecde gelip hareket etmek, kendinden 
geçip dönmektir. Hz.Mevlânâ zama-
nında belli bir nizâma bağlı kalmak-
sızın dînî ve tasavvûfî bir coşkunluk-
la gerçekleşen semâ, sonraları Sultan 
Veled ve Ulu Ârif Çelebi zamanından 
başlayarak Pîr Âdil Çelebi zamanına 
kadar tam bir disiplin içine alınmış, 
sıkı bir nizâma bağlanmış; icrâsı öğre-
nilir ve öğretilir olmuştur. Böylece XV.
yüzyılda son şeklini alan Semâ Töreni’ 
ne daha sonra sadece XVII.yüzyılda 
Nâ’t- ı Şerîf eklenmiştir.

Semâ, sembolik olarak, kâinatın oluşu-
munu, insanın âlemde dirilişini, Yüce 
Yaratıcı’ya olan aşk ile harekete geçi-
şini ve kulluğunu idrak edip “İnsan- ı 
Kâmil” e doğru yönelişini ifâde eder. 
Semâ Töreni şöyle cereyan eder:

Semâhânede önce, “neyzenbaşı” ve 
“kudümzenbaşı” ile diğer müzik top-
luluğu üyeleri (mutrip heyeti), daha 
sonra “semâzenbaşı” ve semâzenler 
(semâ heyeti) ve son olarak da “şeyh 
efendi veya postnişîn” diye anılan mâ-
nevî yol gösterici, kırmızı postu (şeyh 
postunu) selâmlayarak yerlerini alır-
lar. Hz.Mevlânâ’nın makâmını temsîl 
eden bu post, Mevlevîlerce kutsal sayı-
lır ve aslâ sırt çevrilmez.

Günümüzde faaliyetlerini sürdüren 
Galata Mevlevihanesi’nde, ziyaretçiler 
için düzenlenen özel törenlerde, ön-
celikle Mevlâna›nın felsefesini anlatan 
metinler okunur, müzisyenler Tasav-
vuf müziği icra ederler ve ardından da 
“sema” başlar. Sema, manevi bir gidiş 
- gelişi temsil eder. Sağdan sola kalbin 
etrafında gerçekleştirilen bu dönüş, 
bütün yaratılmışları sevgi ve aşkla ku-
caklamak anlamına gelir. Bu dönüşte 
sağ el göğe, sol el ise toprağa dönüktür. 
Böylece semayı gerçekleştiren dervişler 
“Hak’tan aldıklarını, halka vermeyi” 
temsil ederler.

Suskunlar
İhsan Oktay Anar 
İLETİŞİM YAYINLARI 
Sayfa sayısı: 268

KÜLTÜR&SANAT
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Dilek MALİK

Bugünlerde düşünme ve düşüncelerimizi ifade etmede kullandığımız kelime ve kav-
ramlardan “varlığı duyumsama, inanç/ iman, kendilik/benlik vb.” ruhsal deneyimleri 
açıklamaya çalışan okumalar yapıyorum. İman kavramı için “varlığın bizzat kendisinin 
bilişsel kabulü ve kalp ile onaylanması” tanımıyla karşılaştım. O halde bu kalbî bilişin 
ruha, bedene yaydığı heyecan ve güven; varlığa şahit olunduğunun duygusal ifade-
si, bu heyecanı cesaretle yaşama ve tecrübe etme hali ise inancın davranışsal ifadesi 
denilebilir.

 İYİ
 Kİ 

VARIM
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İnsanın varlığını duyumsaması ile 

birlikte varoluşuna inanması ve saygı 
duyması; kendini olduğu gibi kabul 
edip sevgiyle, şefkatle kendiyle ku-
caklaşabilmesi varlığından memnun 
olması, razı olmasıdır.

Kendine inanmak, kendi varlığı-
nı bütünüyle kabul etmek ne demek?

Popüler psikolojiden aşina ol-
duğumuz özanlayış/ özfarkındalık, 
özdenetim/ özdüzenleme, özsaygı, 
özsevgi, özşefkat, özyeterlilik, ken-
dini affetme ve kabul, özdeğerlilik, 
özaşkınlık kavramlarıyla açıklamaya 
çalışalım. 

Kendine özen göstermek, dikkat 
etmek ancak yargılamamak, kendi-
ne karşı nazik ve affedici olabilmek, 
anlayışlı davranabilmek sevginin 
bileşenlerindendir. İşler yolunda 
gitmediğinde determinist düşünme 
(neden-sonuç) pratikliğimizle bir 
suçlu ararız, özsevgi ve özsaygımız 
sağlıklı düzeyde değilse kendimizi 
suçlama eğiliminde oluruz. Özeleş-
tirilerle kendimizi küçültür, çaresiz 
bırakır, depresyon ve anksiyetenin 
zeminini hazırladığımızın farkına 
varmayız. Kendimize düşmanca dav-
ranmak, ümitsizce negatif nitelikle-
rimize odaklanmak, yetersizliğimizi 
hor ve hakir görmek mutsuz bir ha-
yattan başka ne getirebilir ki?

“Acıma” halinden farklı olarak 
“anlayış”, bizi özne ve nesne şeklin-
de ayrıştırmaz ve üstün hissettirmez. 
Özanlayışla acı çeken kendimizi ayı-
rıp küçümsemeden sadece hisseder, 
anlar ve acıyı dindirme sorumluluğu-
nu üstleniriz. Özeleştiri aslında etkili 
bir motivasyon gücüne sahip değildir, 
kendimizi net bir bakış açısıyla değer-
lendirip değişim ve gelişim yönlerimi-
zi belirleme isteği oluşturmaz.

 Duyarlı olmak ve anlayış ile yar-
dım severlik madalyonun iki yüzü 
gibidir. Özanlayış; olumsuz duygu, 
düşünce ve davranışları özkabule dö-
nüştürüp yaşam doyumunu sağlayan 
mutlu olma halidir. Yani mükemmel 
olmadığımızın, hatalar yapabileceği-

mizin benimsenmesidir. Kendimize 
karşı iyi niyettir, iyiliktir, realitemizle 
barışıp kavuşmaktır.

 Özanlayışı gelişmiş bireylerin 
kendileri hakkındaki olumlu duygu-
ları fazla, dolayısıyla benlik saygıları 
yüksektir. Bu benlik saygısı ise ken-
dinden utanma ve kaçmayı engeller 
ve özdeğerliliği besler. Erich Fromm 
özsevgi ve diğerlerine olan sevginin 
birbirine bağlı olduğu yine bencillik-
le başkalarını nesneleştirmeninde ya-

kın ilişkili olduğunu vurgulamıştır. 
Burada içtenlik çok dikkat çekici; sa-
mimi yani sağlıklı bir sevgi ve sağlık-
sız kayırma, kollama, kullanmanın 
nasıl da birbirinin tam zıddı olduğu 
görünüyor.

Bilinçli farkındalık (mindful-
ness); özfarkındalığı bilinçli bir şe-
kilde gözlemleyerek içsel süreçlere 
katabilme yeteneğidir. Bu yeteneğin 
sağlıklı bir şekilde kazanımıyla özde-
netim mümkün olur. Ünlü Psikolog 
Daniel Coleman bu durumu “kişi-
nin duyguları ve bunların kendi üze-
rindeki etkilerini fark etmesi, güçlü 
ve zayıf taraflarını düzenleyebilmesi 
ve kendi değerinin farkında olması 
kendini kabul yolculuğunun ilk aşa-
masıdır” şeklinde açıklamıştır.

Özşefkat için ise insan olmanın 
ortak paydaşımlarını hazmetmek 
önceliklidir. İçinde bulunduğumuz 
acı ve sıkıntı veren her bir durumun, 
başarısızlığın, yetersizliğin bizden 
önce ve bizden sonraki insanların da 
yaşadığı/ yaşayabileceği gerçeğini ha-

tırımızda tutmanın yöntemlerinden 
biri, hikayeler öğrenmek, bilmek 
hatta tekrar etmektir.

Kabul; varlığı şu an da olduğu 
gibi, hiçbir şarta bağlı olmadan yargı-
lamadan, olduğu haline direnmeden 
onaylamaktır. Ancak bu onaydan 
sonra değişim, dönüşüm ihtimali 
sözkonusu olabilir, yani reddettiği-
miz kendimizi asla değiştiremeyiz, 
bu ‘varlığın doğasına rağmen’ olmuş 
olur ve imkansızdır.

Öz-aşkınlık kişinin kendisiyle 
meşgul olmayı bırakıp kendini baş-
kalarına, işine, bir davaya veya başka 
bir etkinliğe yöneltebilme, adaya-
bilme yeteneğidir. 1960’lı yıllarda 
Victor Frankl ihtiyaçlar piramidinde 
kendini gerçekleştirme yerine, kendi-
ni aşma ya da öz-aşkınlık kavramla-
rını kullanmıştır. Öz-aşkınlık yaşadı-
ğınızda, kendimizi tanımlamak için 
başka bir olguya ihtiyacımız olmaz; 
tüm ilişki ve bağlarımız zorlama ol-
madan sadece akışta olur. Burada 
iyileştirici olan; kendimizi aşan bir 
amaca bağlanmak, gönülden hisset-
tiğimiz bu bağla hayatı yaşama niyeti 
ve gayretidir.

Son söz olarak, insanın varlığa 
ve hayata hürmet etmesi sahip ol-
duğu/ olacağı en kıymetli erdemidir. 
Erdemli kalın.

Konuyla İlgili Kitaplar

Olmak cesareti - Paul Tillich

Olmak Cesareti - kemal sayar

Varolmak Cesaret İster - A.Kadir Özer
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Bütün saadetler mümkündür.. 
Şu kapının açılması,  
İçeri girivermen,  

Bahar, kuşlar, gündüz. 
Ve bütün dünya…

Ziya Osman Saba

Bugün Güzel Bir Gün 
  Olsun İster misiniz?

Bütün Saadetler Mümkündür
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Her gün bir öncekine benziyor gibi geliyor size. Bıkmış, çokça tü-
ketmiş ve tükenmişsiniz belki de. Eğer birbirinin aynısı günleri ya-
şamaktan sıkıldıysanız, gününüzü renklendirmenin zamanı gelmiş-
tir belki de…

Bugün bambaşka bir gün olsun ister misiniz?
Gelin, bugün hiç yapmadığınız şeyleri yapmayı deneyin.

Tanıdık, tanımadık karşılaştığı-
nız insanlara gülümseyin ve se-
lamlaşın.

Gördüğünüz iyilikleri siz de baş-
kalarına yapın. Hatta size yardım 
etmeyen birine yardım edin. 

Haksızlık olduğunu düşündü-
ğünüzde fikrinizi belirtin. Sizin 
görüşünüz de yanlış olabilir ama 
dile getirmekten çekinmeyin.

Okuyorsunuz daha fazlasını 
okuyun. Eğer okumuyorsanız 
da, hemen kitap okumaya baş-
layın. Kitaplar hem başka hayat-
ları başka dünyaları tanımanızı 
sağlar. Hem de sohbetlerinizi 
renklendirmenize imkân verir.

Arkadaşlarınızı takdir edin. Yeni 
bir işe başlayan dostlarınızı cesa-
retlendirin, teşvik edin.

Kin tutmayın. Affedin. Sizi kı-
ran, edepsizlik edenlere bile na-
zik davranın.

Az da olsa sahip olduklarınızı, 
başkalarıyla paylaşın.

Sıkıntısı olan insanlarla konu-
şun, dertleşin. Bu sohbetler, hem 
size hem de onlara iyi gelecektir.

Mutlaka çocuklarla ve yaşlı in-
sanlarla vakit geçirin.

İyilik yapın! İyilik yapın! İyilik 
yapın!
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YÂRİM İSTANBUL Kendisine bir şeyler yazmanın 
çok zor olduğu bir sevgili gibidir 
bende İstanbul. Kızarsın bazen ona 
ama kalbini kırmamak için susarsın. 
Her şeye rağmen sevmekten vazgeçe-
mezsin. Dertleşirsin onunla, kimse-
nin bilmediği bir dil kullanır. Asır-
lardır orada tüm ihtişamıyla duruyor 
olmak, sayısız medeniyete ev sahipli-
ği yapmak, ona kendine has bir lisan 
armağan etmiş. Başka konuşur dinle-
mek istersen. 

Sabah erken kalkarım onunla 
yarenlik etmek istediğimde, güneş 
ufukta yeni belirmeye başlayıp kızı-
la boyandığında çehresi, bir bardak 
çay ve kendine has simidiyle Piyer 
Loti tepesinde alırım yerimi. Hemen 
aşağıda suskun ve asırlık sakinleriyle 
Eyüp Sultan mezarlığı bana hiçbir 
hayatın anlatamayacağı vazına başlar. 
Dünyanın en suskun nasihatini din-
lerim yudumladığım çay ile. Güneş 
merhaba diyerek eşlik eder bu kut-
lu cemaate. Huzur verir şehir henüz 
ayaklanmadan.

Arnavut kaldırımlı dar yolundan, 
Eyüp Sultana ulaştıracak adımları 
aheste atarım, mutlaka sarı bir kedi 
eşliğinde. Sağında, solunda eski taş-
lardan, mermerlerden yapılmış ki-
minde Türkçe kiminde Osmanlıca 
yazılı mezar taşlarındaki yazılara ta-
kılır gözüm. Bir zamanlar bizim gibi 
yürümekte, konuşmakta olanların 
suskunluğunu dinleyerek. Uzun sel-
viler arasında kuşların sesi bir teren-
nüm nakşeder ruhuma. Her zaman 
bir şeyler yazmanın kolay olduğu 

Aslı CEBECİ / Kütüphaneler Müdürlüğü
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yerden, dua etmenin en güzel oldu-
ğu yere giderken. Üstada uğrarım. 
Eyüp’te yatarken o, ben ona Kara-
caahmet şiirini hartırlatırım. 

Varmak o iklime ki; uğramaz 
ihtiyarlık; 

Ebedi gençliğin taht kurduğu 
yer mezarlık.

Diyerek onu ebediyen genç 
kalacağı yerde bırakırım. Sonra 
orada medfun bulunanlara bir Fa-
tiha okuyup davetlerin en güzeline 
icabet etmek için iğne atsan yere 
düşmeyen caminin avlusuna atarım 
kendimi. İnsan bedeninin yorgun 
düştüğünde ruhunun ne kadar dinç 
kalabildiğini anlamanın en güzel 
yeridir Eyüp Sultan. Efendimizi 
misafir etmiş bu mübarek Sahabi-
nin huzurunda geçen, zahirde az 
batında asırlık zaman bir anda bü-
tün ömrümü kuşatır. 

Güneş dikilmiştir artık tam te-
peye vakit öğle. Tehbihler, Kuran-ı 
Kerimler, hac malzemeleri, dua ki-
tapları, aklınıza ne gelirse mevcut 
olan çarşısında güneşin hararetinin 
geçmesini bekleyerek oyalanırım. 
Alışverişi çok sevmediğimden olsa 
gerek en sıkıcı anı bu olur benim 
için. Fakat insanların telaşını, pa-
zarlıklarını, onu alıp bunu bırak-
malarını izlemek de ayrı bir heyecan 
verir. Ağzımda mutlaka muradına 
ermiş bir faninin sunduğu loku-
mun tadı olur ayrılırken. Ya da 
avucuma sıkıştırılmış bir iki kesme 
şekeri terletirim ne yapacağımı bile-
mediğimden. Çünkü az önce duası-
nı yapmıştır dileği gerçekleşen biri. 
Bozmamak için kalbindeki itikadı 
evime kadar gider o şeker benimle.

Gün, yarim İstanbul’un ruhun-
dan kalbine doğru devam eder. Ne-
residir bu devasa şehrin kalbi? Ki-
mine sorsan Beyoğlu der, belki biri 
Nişantaşı, bir diğeri Fatih, Üsküdar. 
Kimin kalbi aslında nerede atıyorsa 
orası der. Benim için ise sevdiğimin 
kalbi Süleymaniye’de atar. Bilmem 

neden? Azameti mi, yalnızlığı mı? 
Biraz küskünlüğü mü? Beni ona 
böyle meftun eden. 

Eminönü otobüsünde yer bu-
labildiysem İstanbul bugün iyi ta-
rafından kalkmış demektir. Bir de 
cam kenarı ise ne ala. Balat sahilin-
de umudunu bir oltaya takıp engin 
denize salan balıkçıları seyrederim 
yol boyunca. Deniz hafif solgun 
olur orada. Bulduğu her yeşillikte 
soluklanan insanlara hafif nemli 
bakar. Daha ilk adımımda Eminö-
nü’nde mahşeri bir kalabalık sarar 
etrafımı, sanki herkes beni bekli-
yormuş gibi bir hisse kapılırım. Bi-
risi durduracak ve Eyüp Sultan’dan 
haber soracak gibi dopdolu bulu-
rum kendimi. 

Balık ekmek kokusu sinmiş her 
tarafa turşu ve Osmanlı lokması ca-
bası. Yemeden geçmek olmaz deyip 
bazen adet yerini bulsun diye ba-
lık  sırası beklediğim olmuştur. En 
güzeli ne biliyor musunuz? Balık 
ekmeğin üstüne taze Osmanlı tat-
lısını üzerinde tarçınlar uçuşurken 
yemeğe çalışmak. Rüzgar ne kadar 
müsaade ederse. 

Bu şehir yorgun düşürüyor in-
sanı. Yarim İstanbul dedik bir kere, 
kahrın da hoş lütfun da diye bir te-
selli alıp Yunus dizelerinden devam 
ediyorum yoluma. 

Yürümek şehrin kılcal damar-
larında dolaşmak gibi, bu sebep-
ten Eminönü’nden geçtikten sonra 
tramvay, otobüs, taksi gibi alterna-
tifleri bir kenara bırakıp Mahmut-
paşa mahşerine dalıyorum. Orayı 
anlatmaya kelimeler bulmaya çalış-
masam en iyisi. Düğünü, sünneti, 
mevlüdü, nişanı, dahası ne işi varsa 
herkesi orada görmek mümkün. İs-
tanbul’a ilk geldiğim yıl düşmüştü 
yolum. Bir genç abla en güzel par-
desüler bizde diye önümü kesince 
büyük bir hayretle yanımda ki ar-
kadaşıma “aa nereden bildi benim 
pardesü aradığımı?” demiştim. 

Burada böyleymiş meğerse ne ara-
dığını bilirlermiş insanın. Mercan 
yokuşunu tırmandıktan sonra Ka-
palı Çarşının serinlik vaat eden ka-
pısından geçiverdim. Beyazıt cami, 
Süleymaniye!ye az kaldığını haber 
verdi bana. 

Süleymaniye, ecdadın şanlı yük-
selişinin abidesi. Koca Sinan’ın ak-
lının, Kanuni’nin aşkıyla birleşen 
muhteşem harmanı. Osmanlı’nın 
dünyaya hükmettiği asrın en muaz-
zam şahidi. Yahya Kemal’in Bayram 
Sabahı, yurdundan sürgün edilmiş 
mülteci çocukların yalın ayak sı-
ğınağı. Toprağında şehit kokusu, 
havasında zafer, avlusunda sükut, 
minaresinde titreyen ezan. Süley-
maniye ruhumun arz-ı endam edip 
sanki vücut bulduğu, dile gelip söy-
leştiği o terk etmeyen dost. İşte böy-
le gittim her gittiğimde, asırlık çı-
narlarının altında gölgelendiğimde, 
söyleştim düşen her yaprağıyla. Ey 
kapıları açan Rabbim, bize hayırlı 
kapılar aç diye ferman eden ana ka-
pısından her adım attığımda sanki 
ecdat gür sedasıyla haykırır bu du-
ayı bana. İstendiğinde Rabbinden 
istemeyi burada öğrendim ben. Bu-
rada susmayı ağaç dallarında susan 
kuşlardan öğrendim. Çünkü onlar 
ezan başladığında susarlardı hep bir 
ağızdan. Süleymaniye şimdi biraz 
mahzun. Lakin o hüznünün içinde 
gizlenen şanlı tarihin izleri, Fatih’in 
atını sürdüğü şehri serince ayakları-
nın altına unutuveriyorsun yalnızlı-
ğını, terk edilmişliğini. 

Bazı şehirler konuşur insanla. 
Ruhu vardır sanki duyar sesini. Tıp-
kı İstanbul gibi. Tıpkı Üstadın de-
diği gibi. Bülbül kokan Türkçesiyle 
her an konuşur seninle.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak 
şirketi İSPARK, Maltepe Sahilinin ardın-
dan Avcılar Sahilinde de 4 kişi kapasiteli 
aile bisikleti ile hizmet vermeye hazırlanı-
yor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak 
şirketi İSPARK, ulaşımın alternatifi olarak 
2009 yılında çevre dostu ve sağlıklı yaşa-
ma katkı sağlayan Bisiklet Park Projesi’ni 
hayata geçirdi. Proje, güncel teknolojiyle 
daha profesyonel hale getirilerek İSBİKE 

(Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemleri) kurul-
du. İki yakada hizmet veren proje ile İstan-
bullular bisiklet kiralayarak spor yapabili-
yor ve sahilde gezebiliyorlar.

Büyükşehir Belediyesi, aile bisikletlerini ilk 
olarak Anadolu Yakası’nda Maltepe Or-
hangazi Şehir Parkı’nda hizmete aldı. Bu-
rada 24 bisikletle hizmet veren İSPARK, 
vatandaşların yoğun talebi karşısında 
araç sayısını artırmaya karar verdi.

İSPARK’TAN 
AKILLI BİSİKLET 
PROJESİ
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Vatandaşlar Memnun

İSPARK›ın, Maltepe Sahili’nde 
hizmete sunduğu 4 kişi kapasiteli 
aile bisikleti, vatandaşlardan yoğun 
ilgi gördü.

Aile bisikletini kullanan vatan-
daşlar, hizmetin çok güzel olduğunu 
belirterek, ‘’Uygulama çok güzel. 
Özellikle engelli çocuklar için. Bu 
bisikletlerle sosyal faaliyet yapıyo-
ruz. Çocuklarımızı bisiklet sayesinde 
daha rahat gezdirebiliyoruz sahilde.’’ 
diyerek düşüncelerini dile getiriyor-
lar.

İşletmeye açılan ve şu an hizmet 
veren Akıllı Bisiklet güzergâhı top-
lam 125 kilometredir.

125 km’lik güzergâhta, 120 bi-
siklet durağı-istasyonu ve 1500 adet 
bisikletle hizmet verilmektedir. Ha-
len hizmet veren mevcut güzergah-
lara yeni bisikletlerin eklenmesiyle, 
toplam bisiklet sayısı 2108 yılında 
1500’e çıkartılmıştır. 

İstanbul’da Mevcut Akıllı 
Bisiklet Yolları: 125 km
Kadıköy-Bostancı- Maltepe 
Şehir Parkı arasında 24 
kilometrelik güzergahta 19 
durak
Florya-Yeşilköy arasında 5 
kilometrelik güzergahta 6 durak
Zeytinburnu bölgesi ve Topkapı 
10.yıl Caddesi üzerinde 44 
kilometrelik güzergahta 45 
durak
Karaköy-Sarıyer arasında 26 
kilometrelik güzergahta 21 
durak

Bakırköy-Yenikapı arası 8 
kilometrelik güzergahta11 
durak
Taşhan Kavşağı-Çırpıcı Parkı 
arasında 3 kilometrelik 
güzergahta 3 durak
Bakırköy İDO-Ataköy sahil 
hattında 4 kilometrelik 
güzergahta 3 durak
Florya Caddesi üzerinde 3 
kilometrelik güzergahta 3 durak
Avcılar sahil hattında 5 
kilometrelik güzergahta 5 durak
Küçükçekmece sahil hattında 3 
kilometrelik güzergahta 4 durak

Akıllı bisikletler kredi kartı ve 
Google Play-App Store’da bulunan 
İSBİKE uygulamasının indirilme-
siyle uygulama üzerinden abonelik 
sistemiyle kiralanabilmektedir.

İstanbul Kartın kişiselleştirme 
fonksiyonunun etkin hale gelmesiyle 
de tam entegrasyon sağlanmış olacak 
ve çok geniş bir kullanım imkanı su-
nulmuş olacaktır.

Kolayca
Bisiklet
Kiralayın
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Son yıllarda teknolojinin gelişimi ile birlikte ünlü, sevilen isimlerin etkisi daha da 
artmaktadır. Özel sektör ve resmi kurumlar bu etkiyi ürün ve hizmetlerin tanıtımı için 
kullanmaya başlamış, bu sayede insanların benimsemesi daha da kolaylaşmıştır. 

SOSYAL KULÜPLER, ‘ÜNLÜLER VE 
SEVENLERİ İLE İLETİŞİM PROJESİ’ 
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Sosyal Kulüpler Birimi bu düşünce 
ile yola çıkarak Ocak 2018’de “Ünlü-
ler Ve Sevenleri İle İletişim” projesini 
üretmiş, Beyaz Masa ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğünü ve hizmetlerini tanıt-
mak amacıyla toplumda yer edinen 
sanatçı, gazeteci, yazar, sosyal medya 
fenomenleri ile geziler düzenlemekte-
dir. Amaç, Beyaz Masa markasını ve 
hizmetleri yerinde göstermek, perso-
neller ile ünlüler arasında iletişim köp-
rüsü olmak, aynı zamanda ünlüler ile 
sevenlerini bir araya getirmektir. 

Sosyal Kulüpler, bu bağlamda 
birçok ünlü ile görüşme yapmıştır ve 
oldukça samimi diyaloglar geliştir-
miştir. Programlarda geçen sohbet-
lerde katılan ünlülerin Beyaz Masa’yı 
bildiği, şikayet ve isteklerini Beyaz 
Masa ile çözdükleri görülmüştür.

Yapılan bu gezilerde temel hedef, 
Beyaz Masa hakkında bilgi vermek, 
görüş almak, bilinirliğini en üst sevi-
yeye çıkarmak, özellikle sosyal med-
ya (@ibbPr ve @ibbBeyaz Masa he-
sapları) aracılığıyla İstanbul halkının 
tamamına ulaşmaktır. 

Program içerisinde ünlüler ile ta-
kipçileri Beyaz Masa ve Çağrı mer-
kezi alanında ağırlanıyor, tanıtım 
yapılıp personellerle tanıştırılıyor, 
kısa bir gezinin ardından yemek ile 
birlikte program son buluyor.

Programa katılmak ise çok kolay. 
Katılım sağlayacak ünlü kişi sosyal 
medya hesaplarından @ibbPr ve @
ibbBeyaz Masa hesaplarını etiketle-
yerek duyuru yapıyor, Beyaz Masa 
hesaplarından alınan başvurular ara-
sından katılımcılar belirleniyor ve 
programa davet ediliyor.

Proje kapmasında hedeflenen so-
nuç ise personel iç motivasyonunu 
yükseltmek, vatandaşları sevdiği kişi-
ler ile bir araya getirmek ve Alo 153 
Beyaz Masa’yı İstanbul’un en etkin 
çözüm merkezi olduğunu tanıtmak.

Şu ana kadar Hülya Koçyiğit, 
Yavuz Bingöl, Üstün Dökmen, Coş-
kun Sabah, Mustafa Sağyaşar, Cansu 
Canan, Amir Ateş, Şahangiller, Halil 
Söyletmez, Polat Yağcı gibi isimlerle 
bir araya gelindi.



2008

2011

2012

2013

TAKSİM, KARTAL,
ŞİRİNEVLER
İLETİŞİM
NOKTALARI

AKSARAY, BEYLİKDÜZÜ, EYÜP, 
OTOGAR VE ÜSKÜDAR İLETİŞİM NOKTALARI
BEYAZ İTFAİYE
153 BÜTÜNLEŞİK ÇAĞRI MERKEZİ 
AR-GE
SOSYAL MEDYA
MOBİL BEYAZMASA UYGULAMASI
BEYAZMASA SÜREÇ ANALİZİNİN YAPILMASI
KURUM-STK
ESNAF ZİYARETLERİ
İÇ İLETİŞİM
TANITIM 

YERİNDE BİLGİLENDİRME
YERİNDE ÇÖZÜM (BEYAZ DEVRİYE)
KAMUOYU ARAŞTIRMALARI
HALKLA İLİŞKİLER PLATFORMU
“ERİŞİLEBİLİR TURİZM,
ENGELSİZ İSTANBUL I” PROJESİ
EĞİTİM ŞEFLİĞİ
AVCILAR, BEYAZIT, 
ATATÜRK HAVAALANI, SARIYER
VE TAKSİM MAKSEM 
İLETİŞİM NOKTALARI
ISO 9001 KALİTE YÖNETİM 
SİSTEMİ BELGESİ

İLETİŞİM NOKTALARI’NIN KURULMASI
(Bakırköy, Beşiktaş, Eminönü, Kadıköy, Şişli)

153 ÇAĞRI MERKEZİ’NDE 24 SAAT ESASLI ÇALIŞMA

H A L K L A  İ L İ Ş K İ L E R  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
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2015

2016

2017

İETT ENTEGRASYONU
“ERİŞİLEBİLİR TURİZM,
ENGELSİZ İSTANBUL II” PROJESİ
ÜMRANİYE BEYAZMASA
ŞUBESİ’NİN AÇILMASI
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM
SİSTEMİ BELGESİ
ISO 10002 MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ YÖNETİM
SİSTEMİ BELGESİ
İLETİŞİM NOKTALARI’NDA
ÜCRETSİZ Wİ-Fİ HİZMETİ 

BEYAZIT, EYÜP, ÜSKÜDAR, BEYKOZ, 
EMİNÖNÜ TARİHİ YARIMADA İLETİŞİM NOKTALARI
SİLİVRİ VE BÜYÜKÇEKMECE İLETİŞİM NOKTALARI
GÖZÜM KULAĞIM İSTANBUL PROJESİ
TÜHİM ENTEGRASYONU
İSEM ENTEGRASYONU
BEYAZ MELEK YARDIM FONU PROJESİ

İSKİ VE İGDAŞ ENTEGRASYONLARI
HALKLA İLİŞKİLER AKADEMİLERİ

EN 15838:2009 ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ
OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

FUAR-KONGRE-ZİRVELER

TARİHİ YARIMADA İLETİŞİM NOKTALARI 
(AKSARAY)
ESENLER, ÇEKMEKÖY, ÇATALCA İLETİŞİM 
NOKTALARI
AVM İLETİŞİM NOKTASI
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER 
KOORDİNASYON BİRİMİ
ACİL MÜDAHALE –  VAKA YÖNETİMİ
YERİNDE ÇÖZÜM HİZMETİNİN YENİDEN 
YAPILANMASI (10 EKİP)
MOBİL İLETİŞİM NOKTALARI
ALO 153 WHATSAPP VE WEBCHAT 
UYGULAMASI
AKSARAY TANITIM OFİSİ
EFQM MÜKEMMELLİKTE YETKİNLİK 4 YILDIZ 
BELGESİ





YERİNDE ÇÖZÜM

ÇÖZÜM ODAKLI 
BELEDİYECİLİK




