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1994
1995

Türkiye’nin ilk belediye çağrı merkezi olarak, Beyazmasa adıyla
6 personel ile hizmet vermeye başladı.

Beyaz Gezi ile Beyaz File birimleri hizmet vermeye başladı.
1995 yılında halkla İlişkiler çalışmaları ile 81.884 kişiye ulaşıldı.1996

1997

Kadıköy Beyazmasa Şubesi açıldı. 1996 senesinde
halkla İlişkiler çalışmaları ile 57.653 kişiye ulaşıldı.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü kuruldu ve Beyazmasa Halkla İlişkiler
Müdürlüğü’ne bağlandı.  Halkla ilişkiler çalışmaları ile 
68.425 kişiye ulaşıldı.

1998
1999

İnternet üzerinden başvuru alınmaya başlandı. Esenler ve Otogar
Beyazmasa Şubeleri açıldı. 1998 senesinde 102.576 kişiye ulaşıldı.

Halkla İlişkiler çalışmaları ile 127.410 kişiye ulaşıldı.2000
2001
2002
2003
2004
20052006
2007
2008

ALO 153 Çağrı Merkezi’nde Beyazmasa programı kullanılmaya
başlandı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile 531.693 kişiye ulaşıldı.

Halkla İlişkiler çalışmaları ile 574.120 kişiye ulaşıldı.

2002 yılında halkla İlişkiler çalışmaları ile 621.462 kişiye ulaşıldı.

Beyaz Taziye ve Beyaz Tebrik birimleri kuruldu. Halkla İlişkiler
çalışmaları ile 742.511 kişiye ulaşıldı.

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Bilgi Edinme başvuruları alınmaya
başlandı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile 606.193 kişiye ulaşıldı.

Halkla İlişkiler çalışmaları ile 669.688 kişiye ulaşıldı

BİMER birimi kuruldu. Halkla İlişkiler çalışmaları ile
889.372 kişiye ulaşıldı.

Halkla İlişkiler çalışmaları ile 660.020 kişiye ulaşıldı.

İletişim Noktaları Beşiktaş, Şişli, Eminönü, Kadıköy ve Bakırköy’de
hizmet vermeye başladı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile 544.793 kişiye ulaşıldı.

İBB HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
GELİŞİM SERÜVENİMİZ



2009
Halkla İlişkiler çalışmaları ile 632.632 kişiye ulaşıldı.20102011
 Halkla İlişkiler çalışmaları ile 773.072 kişiye ulaşıldı.

Taksim, Kartal, Şirinevler İletişim Noktaları hizmet vermeye başladı.
Halkla İlişkiler çalışmaları ile 1.097.193 kişiye ulaşıldı.2012

2013

Aksaray,  Beylikdüzü, Eyüp, Otogar ve Üsküdar İletişim Noktaları hizmete
başladı. İBB Beyazmasa Twitter ve Facebok üzerinden hizmet vermeye
başladı. Beyazmasa Mobil Uygulaması akıllı telefonlar üzerinden kullanıma
açıldı. Kurum ve STK, Esnaf, AR-GE ve İç İletişim birimleri hizmet vermeye
başladı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile 2.267.359 kişiye ulaşıldı.

 Yerinde Bilgilendirme, Kamuoyu Araştırmaları ve Eğitim birimleri hizmet
vermeye başladı. İSTKA destekli “Erişilebilir Turizm, Engelsiz İstanbul 1”
Projesi hayata geçirildi. Avcılar, Beyazıt, Atatürk Havaalanı ve Sarıyer
İletişim Noktaları hizmet vermeye başladı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile
3.221.686 kişiye ulaşıldı.2014

2015

2016

Ümraniye Beyazmasa Şubesi hizmete açıldı. İSTKA destekli “Erişilebilir
Turizm, Engelsiz İstanbul 2” Projesi hayata geçirildi. ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi belgesi alındı. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim
Sistemi belgesi alındı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile 6.551.080 kişiye 
ulaşıldı.

Eğitim Birimi altında üç farklı akademi kuruldu. Yerinde Çözüm Projesi
10 pilot bölgede çalışmalarına başladı. İSTKA destekli “Gözüm Kulağım
İstanbul” projesi hayata geçti.  Adalar ve Sabiha Gökçen İletişim Noktaları 
ile Otogar Beyazmasa hizmete başladı. Mobil İletişim Noktalarının sayısı 
7’ye çıktı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile 10.986.496 kişiye ulaşıldı.

2017 Yerinde Çözüm ekip sayısı 10’dan 20’ye çıkarıldı. Mobil İletişim Noktaları 
sayısı 7’den 11’e çıkarıldı. 4 İletişim Noktaları hizmete açıldı. “Gözüm 
Kulağım İstanbul” projesi kapsamında görüntülü çağrı alınmaya 
başlandı.10 hizmetimize 10 ödül verildi. 

Esenler, Çekmeköy, Çatalca İletişim Noktaları ve Aksaray Tanıtım Ofisi
hizmete açıldı. Yerinde Çözüm Mobil Uygulaması devreye alındı. ALO 153
Çağrı Merkezi’nde Webchat uygulamasına başlandı. 153 Whatsapp
üzerinden başvuru alınmaya başlandı. Şehit ve Gazi Birimi hizmet
vermeye başladı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile 12.839.062 kişiye ulaşıldı.

sı



4 İstanbul Büyükşehir BelediyesiBEYAZMASA DERGİSİ 2018

 İBB’den HaberlerHABER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu olan 
Üsküdar-Ümraniye-Sancaktepe Hattı’nın Ümraniye’ye kadar olan kısmı, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Türkiye’nin ilk sürücüsüz çalışan 
metrosu olan Üsküdar-Ümraniye-Sancaktepe Hattı’nın Ümraniye’ye kadar olan 
kısmı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Üsküdar 
Meydanı’nda gerçekleşen açılış törenine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

TÜRKİYE’NİN 
İLK SÜRÜCÜSÜZ METROSU AÇILDI
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 İBB’den Haberler HABER

Törende Başbakan Yardımcısı Re-
cep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Be-
rat Albayrak, Sağlık Bakanı Ahmet 
Demircan, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, eski İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, bazı AK Parti genel 
başkan yardımcıları, milletvekilleri, 
ilçe belediye başkanları da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
İstanbul’u Aşkla Seviyoruz

Törende konuşan Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan, açılışla 
Anadolu Yakasındaki ikinci metro 
hattını hizmete aldıklarını hattın 
Ümraniye’den Çekmeköy ve San-
caktepe’ye uzanan ikinci kısmının 
da en kısa sürede açılacağını söyledi. 
Üsküdar-Ümraniye Sancaktepe Met-

rosu’nun Türkiye’nin ilk sürücüsüz 
metrosu olması nedeniyle çok önem-
li olduğunu vurgulayan Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle 
konuştu;

“Trenlerin tüm hareketleri kumanda 
merkezi tarafından yönetilecek. Günde 
700 bin yolcuya hizmet verecek met-
roya, inşallah Üsküdar’dan metroya 
binen bir kardeşim 17 dakikada Ya-
manevler İstasyonu’na ulaşacak. Hat-
tın Sancaktepe’ye kadar olan bölümü 
hizmete girdiğinde de bu yolculuk 27 
dakika sürecek. İlerde bu hattı Sabiha 
Gökçen Havalimanı’na kadar uzat-
mayı planlıyoruz.”

“Rabbime bu millete hizmet imkânı 
verdiğimiz için her gün hamd edi-
yorum ifadesini kullanan Erdoğan, 
yaşadığımız 4-5 yılın milli birlik ve 
beraberliğe daha fazla sahip çıkılması 
gerektiğini gösterdiğini söyledi. Erdo-

ğan, “İstanbul’u, bin yıl ömrümüz olsa 
her günün her anını bu şehre hizmette 
geçirmek isteyecek kadar çok seviyoruz. 
Ulaşım imkânları olmayan, merke-
zinde dahi çamurdan tozdan geçilme-
yen bir şehir düşünün. Gecekondular 
tarafından kuşatılmış, tarihi eserlerin 
hoyratça muamele gördüğü geçmişine 
sahip çıkılmayan bir şehir düşünün. 
Garip gurebaya, engellilere, kadınlara, 
gençlere, sporculara, sanatçılara yöne-
lik hemen hiçbir faaliyeti olmayan bir 
şehir düşünün. İşte İstanbul böyle bir 
yerdi. Biz İstanbul’u bu durumdan al-
dık, bugünlere getirdik” diye konuştu.

Planlanan metro projeleriyle İstan-
bul’u araç trafiğinden tamamen 
bağımsız bir toplu taşım ağına ka-
vuşturma hedefine adım adım yak-
laştıklarına dikkat çeken Erdoğan, 
“Bu metro hattının şehrimize kazan-
dırılmasında emeği geçen herkese te-



6 İstanbul Büyükşehir BelediyesiBEYAZMASA DERGİSİ 2018

 İBB’den HaberlerHABER



7İstanbul Büyükşehir Belediyesi BEYAZMASA DERGİSİ2018

şekkür ediyorum. İstanbul’un 1994 
yılında belediye başkanı seçildiğimiz 
haliyle bugünkü halini gören herkes, 
aradaki bariz farkı görecektir. Eksikle-
rimiz yok mu, tabii ki var. Hatta bazı 
yanlışlar yapılmadı mı, elbette yapıl-
dı. Fakat İstanbul’a yapılan hizmetler 
yanında bunları konuşmak bile abesle 
iştigaldir. Biz hepsinin farkındayız, 
inşallah hepsini de telafi edeceğiz, çün-
kü biz İstanbul’u aşkla seviyoruz” ifa-
delerini kullandı.

Başbakan Yıldırım: 
“İstanbul En Güzelini Hak Ediyor”

Başbakan Binali Yıldırım da İstan-
bulluları yeni bir hizmetle buluştur-
duklarını belirterek, hattın tamamı 
hizmete açıldığında Sancaktepe’den 

Üsküdar’a 27 dakikada ulaşılabile-
ceğine dikkat çekti. Günde 700 bin 
yolcu kapasiteli hattın, trafiğin yo-
ğun olduğu saatler düşünüldüğünde 
ekonomiye ne kadar büyük bir fay-
dası olduğunun görüleceğini dile ge-
tiren Yıldırım, Marmaray’a entegre 
olan hattın her iki yakadaki ulaşımı 
kolay hale getireceğini kaydetti.

2004’te İstanbul’da sadece 45 kilo-
metre raylı sistem olduğunu, bugün 
bu rakamın 160 kilometreye çıktığı-
nı, devam eden 267 kilometre raylı 
sistem yatırımının da devam ettiği-
ni belirten Yıldırım, Cumhuriyetin 
100. yılında, 2023 yılında İstan-
bul’un raylı sistem hedefinin 1023 
kilometre raylı sistem olduğunu söy-
ledi.

“Milletimizin arzuladığı bütün pro-
jeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Köp-
rüler, viyadükler, trenler, hızlı trenler, 
modern havaalanları, şehir hastane-
leri, daha neler neler. Bütün bunlar 
sizin için, İstanbul için” diyen Yıldı-
rım, İstanbul’a çok daha güzel hiz-
metleri kazandırmaya devam edecek-
lerini belirtti.

 İBB’den Haberler HABER
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İstanbul trafiğini önemli oranda rahatlatacak olan Kasımpaşa - Hasköy Tüneli 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 
ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. 

KASIMPAŞA–HASKÖY TÜNELİ AÇILDI

İstanbul’a Hizmet Etmenin 
Gayreti İçerisindeyim

Tünelin açılışında konuşan Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
hedefin 2020’ye girerken tüneller-
de 68 km, metroda ise 355 km’ye 
ulaşmak olduğunu belirterek şöyle 
konuştu: “İstanbul›u dünyanın en 
yaygın ulaşım ağıyla donatmış olaca-
ğız. Tek İstanbul sevdalısı biz değiliz, 
sanatçılar en güzel eserlerini İstanbul 

için vermiştir. Kaderimin Kasımpaşa›-
da ve İstanbul›da yazılmış olmasından 
dolayı bahtiyarım. Belediye başkanı 
olarak bizi seçtiğiniz günden itibaren 
milletimize hizmet ettik.’’ Belediye 
Başkanı olarak seçildiği günden bu 
yana İstanbul’a hizmet ettiğini anla-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mille-
tin kendisine Başbakanlık ve Cum-
hurbaşkanlığı vazifelerini tevdi ettiği 
günden bu yana hizmet etmenin gay-
reti içinde olduklarını söyledi.

Raylı Sistem Uzunluğu 260 
Kilometreyi Buldu

Törende konuşan Başbakan Binali 
Yıldırım’da açılışı gerçekleştirilen tü-
nellerin bölge trafiğinde rahatlama 
sağlayacağını vurgulayarak, “Bu tü-
nellerin hizmete girmesiyle Şişhane’den 
gelen trafik Aynalıkavak üzerinden 
geçmeyecek doğrudan bu tüneller vası-
tasıyla 1. Çevreyolu ve 2. Çevreyolu’na 
katılmış olacak. Bugün günlük 4 bin 

 İBB’den HaberlerHABER
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olan trafik miktarı on kat artacak. 
İstanbul’un bu bölgedeki trafiğine 
önemli rahatlama sağlayacaktır. De-
ğerli İstanbullular bizim siyasetimiz 
hizmet siyasetidir, eser siyasetidir” diye 
konuştu.

15 Yılda Büyük Değişim

Kasımpaşa - Hasköy Tüneli’nin açı-
lışında konuşan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İs-
tanbul’un tarihi günlerinden birinin 
yaşandığını ifade ederek, İstanbul’un 
yeni bir tünel daha kazandığını 

ve mesafelerin kısaldığını söyledi. 
Hükümetin ve İBB’nin yatırımla-
rıyla İstanbul’un birbirinden değerli 
eserler kazandığını vurgulayan Baş-
kan Uysal, “Son 15 yılda İstanbul’da 
büyük bir değişim ve gelişim yaşandı. 
Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü, yeni metro hatları, 
tünel yollar, kavşaklar... Büyük ölçekli 
dev yatırımlarla şehrimizin değerine 
değer katan hükümetimize minnetta-
rız” ifadelerini kullandı.

Sütlüce ile Kasımpaşa arasında 1316 
m ve 1234 m olmak üzere toplamda 

2550 m’lik çift tüplü Beyoğlu–Ka-
sımpaşa Tüneli, 3817 m bağlantı 
yolu ve 140 m’lik aç-kapa tünel ile 
beraber uzunluğu toplamda 6.507 
m’yi buluyor.

Kasımpaşa-Hasköy Tüneli’nin açıl-
ması ile birlikte başta Taksim bağlan-
tısı olmak üzere, bölgeden 1. Çevre 
Yolunu kullanacak araçların ulaşım 
süreleri kısalacak. Tünelin Haliç ile 
Galata Bölgesindeki turizme sos-
yo-ekonomik açıdan da büyük katkı 
sağlaması bekleniyor

 İBB’den Haberler HABER
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İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL, 
“İSTANBUL MUHAFIZLARI” 
FİLM SETİNİ ZİYARET ETTİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Kültür AŞ’nin yapımcısı olduğu 
“İstanbul Muhafızları” animasyon filminin setini ziyaret etti. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 
son sahnenin yönetmenliğini de üstlendi.

“İstanbul Muhafızları” sinema fil-
minin yönetmeninden bilgi alan 
ve oyuncularla sohbet eden Başkan 
Mevlüt Uysal, “İstanbul gibi 1500 
yıl boyunca birden fazla devlete ve 
çok farklı halklara başkentlik yapmış 
başka bir şehir yok. Ancak şehrimizin 
bu güzellikleri ve özellikleri yeterince 
bilinmiyor” dedi.

TRT Çocuk Televizyonu’nda yayım-
lanan “İstanbul Muhafızları” çizgi 
dizisinin İstanbul’u çocuklara ve 
beraberinde ailelere tanıtma adına 

önemli bir fırsat olduğunu ve bu gü-
zel eseri sinema filmi haline getirdik-
lerini ifade eden Başkan Uysal, “Şu 
an son sahnesindeyiz. Oyuncularımıza 
ve yapım ekibine teşekkür ediyoruz. 
İstanbul’un tanıtımı adına hepimizin 
sorumluluğu var ama böyle güzel bir 
tanıtım ancak böyle bir filmle yapıla-
bilirdi” diye konuştu.

Eylül 2018’de gösterime girecek olan 
İstanbul’un Muhafızları animasyon 
filminde kahramanlar, İstanbul’daki 
efsanevi Ab-ı Hayat Çeşmesi’ni bu-

lacak. Pedagoglar ve tarih araştırma-
cılarının desteğiyle hazırlanan filmin 
dış mekân çekimleri Hidiv Kasrı, 
Yerebatan Sarnıcı, Hz. Yuşa Tepe-
si, Büyük Valide Han, II. Mahmud 
Bendi, Balat ve Sultanahmet Meyda-
nı’nda gerçekleştirildi. Senaryosunu 
Mehmet Barış Güner’in yazdığı ve 
Çağrı Cem Bayraklı’nın yönetmen 
koltuğuna oturduğu filmin oyuncu-
ları ise şöyle; Suna Selen Sümer, Ali 
Uyandıran, Funda Güray, Lemi Filo-
zof, Gözde Mukavelat, Berk Yaparel, 
Ziya Çiçek ve Merve Sevin.

 İBB’den HaberlerHABER
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İstanbul Muhafızları Ab-ı Hayat Çeşmesi
‘İstanbul Muhafızları Ab-ı Hayat 
Çeşmesi’ sinema filmi, TRT Çocuk 
ve MinikaGo kanallarında yayın-
lanmakta olan ‘İstanbul Muhafızla-
rı’ çizgi dizisindeki animasyon ka-
rakterlerin günümüz İstanbul’una 
gelmeleriyle yaşadıkları maceraları 
anlatıyor. ‘İslam Muhafızları Ab-ı 
Hayat Çeşmesi’ filminde hem filmin 
geçeceği tarihi mekânlar hakkında 
öğretici bilgiler verilecek, hem de bu 
yapıların eşsiz güzellikleri perdeye 
yansıtılacak.

Filmin Konusu

Hikâye günümüzde geçiyor. Ab-ı 
Hayat çeşmesine ulaşmaya çalışan iki 
fedainin yolu İstanbul Muhafızları 
çizgi dizisinin senaristi Aslı ile kesişir. 
Aslı yirmili yaşlarının sonundadır ve 
İstanbul Muhafızları çizgi dizisinin 
senaristidir. Aslı’nın patronu Ayşen, 
Aslı’dan Gümüşçüler Çarşısı’nı tanı-
tan bir bölüm yazmasını ister. Aslı 
araştırma yapmak için 72 yaşındaki 
Veli Dede’nin dükkânına gittiğinde 
kendini büyük bir gizemin ortasın-
da bulur. Rivayete göre İstanbul’un 
altında saklı kalmış hazinenin sırrı 
gümüş ustalarına emanettir. Bu sır-
rın son koruyucusu ise Veli Dede’dir. 
Fakat bilinmeyen şey, bu hazinenin 
altın, elmas veya yakut değil, içenleri 
hastalıktan ve yaşlılıktan uzak tutan 
‘hayat suyu’ olmasıdır. Aslı, büyük 
bir maceranın içine girer.

Hikâye ve Karakterler

İstanbul’daki küçük mahallelerinde 
yaşayan Mehmet ve arkadaşlarının, 
İstanbul’un tarihi mekânlarını yok 
etmeye çalışan Gürgen ismindeki 
kötü karaktere karşı olan mücadele-
si anlatılıyor. Bu macerada Mehmet 
ve arkadaşları İstanbul’un en yaşlı 
Çınar Ağacı’nın büyülü dünyasının 
içine giriyor. Mehmet, Zeynep, Elif, 
Ali, Gürgen, Azmi

 İBB’den Haberler HABER
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VATAN KAHRAMANLARIMIZIN 
EMANETLERİYLE BİRLİKTE AVRASYA 
MARATONU’NA KATILDIK

 İBB’den HaberlerHABER
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“Asya-Avrupa Koşusu” olarak başla-
yan maratonun adı daha sonraki yıl-
larda “Avrasya Maratonu” olarak de-
ğiştirildi. 2013 yılında ise, “Avrasya 
Maratonu”nun adı, dünyanın tüm 
maratonlarında olduğu gibi, şehrin 
tanıtımı ve adını ön plana çıkarmak 
amacı ile “İstanbul Maratonu” ola-
rak değiştirildi. Bu sene “Çocukla-
rımızın geleceği için koşuyoruz” slo-
ganıyla düzenlenen “39. Vodafone 
İstanbul Maratonu” 12 Kasım Pazar 
günü gerçekleşti.

 İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şe-
hit Yakınları ve Gaziler Koordinas-
yon Birimi “39. Vodafone İstanbul 
Maratonu”na şehit ve gazilerimizin 
evlatlarından oluşan bir grupla ka-
tıldı. Çocuklarımız, program başlan-
gıcında platforma çıkarak İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mev-
lüt Uysal ve Gençlik ve Spor Bakanı 
Osman Aşkın Bak ile birlikte halkı 
selamladılar

Maraton boyunca neşeli anlar yaşa-
yan çocuklarımız, İBB Genel Sekre-
ter Yardımcısı Mevlüt Bulut ve Des-
tek Hizmetleri Daire Başkanı Osman 
Savaş ile birlikte Çamlıca Tesislerine 
geçerek programı tamamladılar.

 İBB’den Haberler HABER
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Dünyanın En Büyük İkinci Hayvan Bakımevi İstanbul’da Açıldı

Dünyanın ikinci büyük bakımevi olan Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi 
ve Bahçeli Yaşam Alanı, ‘4 Nisan Dünya Hayvanları Günü’nde İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın katıldığı törenle hizmete girdi. 

DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ HAYVAN 
BAKIMEVİ İBB TARAFINDAN AÇILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından Tepeören’de inşa edilen sa-
hipsiz hayvan geçici bakımevinde, 
doğamızın bir parçası olan hayvan 
dostlarımıza modern bir ortamda 
barınma, tedavi ve beslenme hizmeti 
sunulacak. Dünyanın en büyük 2’nci 
sahipsiz hayvan geçici bakımevi olan 

Tepeören Hayvan Bakımevi, 840’ı 
bahçeli alan ve 400’ü kafeste olmak 
üzere toplam 1.240 hayvan kapasite-
sine sahip. 

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda 202 
bin m² alana kurulu olan bakıme-
vi, 7/24 sahipsiz hayvanlara yönelik 
olarak hizmet verecek. Bakımevinde 

kedi, köpek ve çiftlik hayvanlarına 
yönelik hizmet verilecek, ayrıca ya-
bani hayvanların tedavileri de ger-
çekleştirilebilecek. Tepeören Hay-
van Bakımevi’nde laboratuar, dijital 
görüntüleme bölümü, kedi ünitesi, 
kısırlaştırma hizmeti için operas-
yon üniteleri, sterilizasyon ünitesi, 

 İBB’den HaberlerHABER
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DentiVet (ağız ve diş sağlığı ünite-
si), DuşPet (köpek yıkama ünitesi), 
osteosentez ünitesi, köpek gezdirme 
alanı, eğitim salonu ile engelli, yaşlı, 
bakıma muhtaç hayvanlar için oluş-
turulan bahçeli yaşam alanı mevcut.

Günde 450 hayvanın açık alan bes-
lemeleri yapılacak olan tesiste, ayrıca 
bir gömü alanı da bulunuyor. Dev 
alana kurulu bakımevinde, 80 kişilik 
konferans salonu, eğitim binası, ka-
feterya, anı duvarı, otopark, yürüyüş 
yolları ve yeşil alanlar da yer alıyor.

 İBB’den Haberler HABER
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Yangında Kül Olan Ormanlık Alana, 450 Adet Ihlamur Fidanı Dikildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2016 senesinde yanarak tamamen kül olan Çatalca 
Elbasan bölgesindeki yaklaşık 30 dönümlük ormanlık alana, Zeytinburnu 100. Yıl 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte 450 adet Ihlamur fidesi dikerek  
yanmış ormanı  yeniden hayata döndürdü.

İBB YANAN ORMANI YENİDEN 
YEŞİLLENDİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Daire Başkanlığı Tarım ve 
Su Ürünleri Müdürlüğü, ağaçlan-
dırma çalışmalarına son hızla devam 
ediyor. İBB 2016 senesinde, karbon 
salınımına dikkat çekmek amacıyla 
ilk olarak 500 adet fıstık çamı di-
kerek “Karbon Ayak İzi Hatıra Or-
manı”, 2017 yılında ise 1200 adet 
fıstık çamı dikerek “Kısırkaya Ha-
tıra Ormanı” ve bu sene de Orman 
Haftasında 15 dönüm arazi üzerine 
1500 adet fıstık çamı fidanı dikerek 
“Zeytin Dalı Hatıra Ormanı” oluş-
turmuştu.

Fidan Dikimleri, Öğrencilerle Bir-
likte Yapıldı

İBB çevre kültürü oluşturmak ve do-
ğaya karşı farkındalık uyandırmanın 
yanı sıra ağaçlandırmanın da önemi-
ni vurguladığı çalışmalara bir yenisini 
daha ekledi. Çatalca Elbasan bölge-
sinde 2016 tarihinde yanarak tama-
men kül olan yaklaşık 30 dönümlük 
alanda ağaçlandırma çalışması yapa-
rak, gençlerin çevreye duyarlı olma-
ları hedeflendi. Orman yangınları-
na dikkat çekmek ve orman bilinci 
oluşturulması amacıyla Zeytinburnu 
100. Yıl Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin 

yanı sıra Muhtarlıklar Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Daire Başkan Bayram 
Ali Çakıroğlu, Tarım ve Su Ürünleri 
Müdürü Türker Eroğlu ve müdürlük 
personelinin katılımıyla 450 adet fi-
dan dikimi gerçekleştirildi.

Ihlamur Fidanları Dikilerek, Arıcılık 
Faaliyetine Destek Verildi

İBB bölgede arıcılık faaliyetlerinin 
artması amacıyla ıhlamur fidelerini 
tercih etti ve böylece üreticilere eko-
nomik olarak katma değer sağlanma-
sı da hedeflendi. 

 İBB’den HaberlerHABER
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 21-26 Mart Orman Haftası ve Ağaç Bayramı 
kapsamında Sarıyer Kısırkaya bölgesindeki 15 dönüm arazide, 1500 ağaçlık “Zeytin 
Dalı Hatıra Ormanı” oluşturdu.

İBB’DEN ZEYTİN DALI HATIRA ORMANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muh-
tarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Daire Başkanlığı, Orman Haftası ve 
Ağaç Bayramı etkinlikleri kapsamın-
da planladığı 2 bin adet ağaç dikimi 
yapılması hedefini kısa sürede aştı. 
Bu yıl 21-26 Mart Orman Haftası 
ve Ağaç Bayramı kapsamında, Zey-
tin Dalı harekâtına destek olmak 
amacıyla Tarım ve Su Ürünleri Mü-
dürlüğünün koordinasyonunda, Ve-
teriner Hizmetleri Müdürlüğü, Hal 
Müdürlüğü ve Muhtarlıklar Müdür-
lüğü personelinin de katılımıyla, 15 
dönüm arazi üzerine 1500 adet fıstık 
çamı dikilerek “Zeytin Dalı Hatıra 
Ormanı” oluşturuldu. 

 İBB’den Haberler HABER
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‘16.Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’ kapsamında düzenlenen, Türkiye’nin en 
prestijli gastronomi yarışmalarına katılan tüm İBB Sosyal Tesisleri aşçıları madalya 
almaya hak kazanarak yüzde yüz başarı elde etti. İBB Sosyal Tesisleri aşçıları, 8 altın, 8 
gümüş ve 1 bronz madalya ile gastronomi dünyasına damgasını vurdu.

16. GASTRONOMİ YARIŞMASINDA 
İBB AŞÇILARINDAN YÜZDE YÜZ BAŞARI

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu 
(TAŞFED) tarafından düzenlenen ve 
Türkiye’nin en prestijli gastronomi 
yarışmalarına sahne olan ‘16. Ulusla-
rarası İstanbul Mutfak Günleri’ne bu 
yıl yine İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Sosyal Tesisleri aşçıları damgası-
nı vurdu. 22-25 Şubat tarihlerinde 
Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar 
Merkezi’nde start alan ve dört gün 
süresince devam eden yarışmalara 30 
farklı ülkeden 450’si yurt dışından 

toplam 2.100 yarışmacı katıldı. Büyük 
ödül için şeflerin kıyasıya mücadele 
ettiği yarışlarda, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ni temsil eden İBB Sosyal 
Tesisleri aşçılarının tamamı ilk üçe gi-
rerek 8 altın, 8 gümüş ve 1 bronz ma-
dalya ile yüzde yüz başarı elde etti.

Yılın Altın Genç Şefi ve Jüri Özel 
Kupası da İBB’nin

75 farklı kategoride gerçekleştiri-
len gastronomi yarışmalarında İBB 

Sosyal Tesisleri aşçıları; Balık, Kuzu, 
Orijinal Türk Mutfağı, Modern Türk 
Mutfağı, Pizza, Pratik Ekip, Restoran 
Tatlı Tabağı, Yılın Altın Türk Şefi ve 
Yılın Altın Genç Şefi kategorilerinde 
rakipleri ile kıyasıya mücadele etti. 
İBB aşçıları yarıştıkları tüm katego-
rilerde ilk üçe girmeyi başarırken en 
önemli kategorilerden olan Yılın Al-
tın Genç Şefi kategorisinde de altın 
madalya İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nin oldu.
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Gastronomi yarışmaları dördüncü gü-
nün sonunda tamamlansa da heyecan 
gala yemeğinde de devam etti. Özel 
kupa ve plaketlerin sahiplerini buldu-
ğu galada İBB Sosyal Tesisleri de Jüri 
Özel İkincilik Kupasının sahibi oldu.

Fuar Alanının Gözdesi İBB Sosyal 
Tesisleri Standı Oldu

İstanbul Mutfak Günleri kapsamın-
da, alanında söz sahibi pek çok firma 
stant açarken en çok ziyaretçiyi ise 

İBB Sosyal Tesisleri standı ağırladı. 
Dört gün süresince çeşitli ikramla-
rın sunulduğu Sosyal Tesisler Standı, 
ziyaretçiler tarafından sık sık “fuar 
alanının en şık mekânı” şeklinde öv-
güler aldı.

Geleneksel Tatlarımız Yabancı Ka-
tılımcıları Büyüledi

Fuar süresince Nar Çiçeği Şerbeti, 
Çamlıca Simidi gibi Türk kültürü-

ne özgü geleneksel tatları da katı-
lımcılarla buluşturan Sosyal Tesisler 
standı, yerli ziyaretçilere nostalji 
yaşatırken yabancı ziyaretçilere ise 
alışık olmadıkları lezzetleri sundu. 
Özelikle Nar Çiçeği Şerbetini ilk kez 
tadan pek çok yabancı katılımcı, tarif 
istemeyi de ihmal etmedi.

Gezici Sosyal Tesis Mobil Büfe İlk 
Kez Görücüye Çıktı

Önümüzdeki aylarda hizmet verme-
si planlanan İBB Sosyal Tesisleri’nin 
gezici şubesi “Mobil Büfe”, fuarda ilk 
kez görücüye çıktı. İETT’den dev-
ralınarak kafeteryaya dönüştürülen 
nostaljik otobüs, görenlerin beğe-
nisini kazandı. İBB Sosyal Tesisle-
ri’nden herkesin yararlanabilmesi ve 
İstanbullulara nostaljik bir atmosfer 
yaşatılması amacıyla hizmete açıla-
cak olan Mobil Büfe’de İstanbullara 
İBB güvencesiyle kaliteli ve hesaplı 
lezzetler sunulacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz mobil uygulaması “Yürü & Keşfet”, Tarihi 
Yarımada’nın zengin dokusunu teknolojinin en son nimetleriyle daha yakından 
tanımaya davet ediyor.

İSTANBUL’U YÜRÜYEREK 
KEŞFEDİYORUZ

İstanbullular ile turistlerin Tarihi Ya-
rımada’yı bilinçli bir şekilde gezip 
keşfetmesini ve sahip olduğumuz kül-
türel mirasın daha yakından tanın-
masını amaçlayan “Yürü & Keşfet” 
mobil uygulaması, İstanbul Kalkınma 
Ajansı’nın desteğiyle İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Baş-
kanlığı tarafından hazırlandı.

“YÜRÜ & KEŞFET” NEDİR?

“Yürü & Keşfet” uygulaması; mekân-
ları 360 derece görebilme, Tarihi Ya-
rımada’yı belirlenen değişik rotalarla 
gezme imkânı sunuyor. Gezi sırasın-
da yanına yaklaşılan yer ya da mekân 
hakkında detaylı bilgiler görülüyor. 
Ziyaret edilen güzergâh ve eserlerle 

ilgili puanlama de yapılabiliyor. Özel 
rotalar belirleyerek gezmek ve sosyal 
medyadan paylaşma imkânı olan uy-
gulamadan gelen bildirimler, yakın 
çevredeki tarihi kültürel mekânlarla 
ilgili bilgilendirme de yapıyor.

Kullanıcılar, ücretsiz indirdikleri 
“Yürü & Keşfet” uygulamasındaki 
tarihi ve kültürel mekânları, belir-
li bir kronoloji ve gruplandırmayla 
gezerek çok daha detaylı bir şekilde 
tanıyor. Lokasyon tabanlı teknoloji 
olan uygulama, metinsel bilgiler, ko-
num detayları, fotoğraflar ve videolar 
gibi özel içerikler de sunuyor.

Mekânsal tabanlı tarih, kültür ve tu-
rizm projesi olan “Yürü & Keşfet” 

uygulaması, görsel açıdan zengin, 
sanal gerçeklik ekipmanı ile görün-
tülenebilen, yüksek çözünürlüklü 
panoramik fotoğraflar içeriyor. Böy-
lece VR gözlüklere sahip kullanıcılar, 
fotoğraf ve videoları sanal gerçeklik 
ortamında da tecrübe edebiliyor-
lar. Türkçe ve İngilizce indirilebilen 
mobil uygulama; Türkçe, İngilizce, 
Arapça, Rusça ve Almanca içerik im-
kânı sunuyor.

Tarihi Yarımada’daki kültürel ve tari-
hi varlıklar hakkında doğru bilgilerin 
yer aldığı en kapsamlı uygulama olan 
“Yürü & Keşfet”in içeriği, İstanbul 
uzmanları ve akademisyenler tarafın-
dan hazırlandı.
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Dünya 
Standartlarında 

Çağrı 
Karşılama 

süresi 
4 dakika iken, 
153 İstanbul 
Ortalaması 

2,6 dakika

10 Milyon 
Çağrı

%99 
Çözüm Oranı

%81
Anlık Çözüm 

Oranı 

Ortalama 7 gün 
Çözüm Süresi

153 İSTANBUL 
2017’DE 
REKOR KIRDI

İstanbul’un 

1 numarası

153 İstanbul 
Çağrı Merkezi, 
2017 yılında da 
vatandaşlardan 

gelen başvuruları 
en hızlı, en 

etkin şekilde 
çözümlenmesini 
sağlayarak rekor 

kırdı.
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BEYAZMASA

1 - ALO 153 Çağrı Merkezi
1994 yılında kurulmuştur. En yoğun başvuru 
kanalıdır. 657 personelin görev yaptığı ALO 153 
Çağrı Merkezi, 2016 yılında 7.667.263 çağrıya 
karşılık vermiş bir çağrı merkezidir. 

İstanbullulara bir çok farklı kanaldan hızlı, etkili 
ve sürdürülebilir çözümler üreten ALO 153, 
hizmetlerinde kaliteyi üst seviyede tutuyor.

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

 İBB Beyazmasa 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 Beyazmasa’ya 
ulaşma yolları şöyledir:

56 İstanbul Büyükşehir BelediyesiBEYAZMASA 201756 İstanbul Büyükşehir BelediyesiBEYAZMASA 2017

1 - ALO 153 Çağrı Merkezi
1994 yılında kurulmuştur. En yoğun başvuru 
kanalıdır.  657 personelin görev yaptığı ALO 153 
Çağrı Merkezi, 2016 yılında 7.667.263 çağrıya 
karşılık vermiş bir çağrı merkezidir.  

İstanbullulara bir çok farklı kanaldan hızlı, etkili 
ve sürdürülebilir çözümler üreten ALO 153, 
hizmetlerinde kaliteyi üst seviyede tutuyor.

1994 senesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan tarafından kurulan Beyazmasa, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi denilince ilk akla gelen birimlerdendir.

İBB Beyazmasa 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 Beyazmasa’ya ulaşma yolları şöyledir:

WEBCHAT

BEYAZMASA BAŞVURU YOLLARI

BEYAZMASA Beyazmasa Başvuru Yolları

BEYAZMASA BAŞVURU YOLLARI
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BEYAZMASA Beyazmasa Başvuru Yolları

2 - Mobil Uygulama

3 - Sosyal Medya

4 - WEB CHAT

ALO 153 Beyazmasa Mobil Uygulama 2012 yılında 
uygulanmaya başlanmıştır.
beyazmasa.ibb.gov.tr/ sitesi üzerinden 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. 

ALO 153 Beyazmasa sosyal medya hesapları ilk 
defa 2012 yılında aktif bir şekilde kullanılmaya 
başlanmıştır. Sonraki yıllarda ise bütün sosyal medya 
hesapları aktif hale getirilerek vatandaşlarımızın 
hizmetine sunulmuştur.

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.
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5 - Beyazmasa WhatsApp

6 - Beyazmasa İletişim Noktaları

Her mecrada İstanbullulara hizmet ve destek verme 
güdüsüyle hareket eden Beyazmasa, WhatsApp’ta 
da yanınızda. 

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

Beyazmasa 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, Silivri, Taksim, Üsküdar, Şirinevler, Şişli, 
Esenler, Akmerkez AVM olmak üzere toplam 25 
adet Beyazmasa İletişim Noktası bulunmaktadır. 

BEYAZMASABeyazmasa Başvuru Yolları
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BEYAZMASA Beyazmasa Başvuru Yolları

7 - Beyazmasa Şubeleri

8 - 1530 SMS Hattı

9 - Faks

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

Beyazmasa Şubeleri:

Kartal, Kasımpaşa, Kadıköy, Aksaray, Merter, 
Otogar, Ümraniye Beyazmasa Şubeleri

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

Günümüzde artık çok yaygın bir şekilde 
kullanılmasa da, ALO 153 Beyazmasa’ya faks 
yoluyla da başvurular gönderilebilir.

Faks numarası: 0212 455 26 32 
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10 - e-posta

11 - Posta

e-posta ile zaman sıkıntısı yaşamadan talep, istek 
ve şikayetlerinizi çok kısa bir zaman içersinde 
Beyazmasa’ya ulaştırabilirsiniz.

Beyazmasa e-posta adresimiz:
beyazmasa@ibb.gov.tr

Beyazmasa’ya talep ve isteklerinizi posta yoluyla da 
iletebilirsiniz.

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

Beyazmasa 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 önemli 
çalışmalarının gezdirilmesi, hastane ziyaretleri ve ev 
ziyaretleri gibi vatandaşımıza dokunan çalışmalar 
gerçekleştirmektedir. Bu ziyaretler esnasında; 
vatandaşımızın istek, talep, öneri ve şikayetlerini 
de kayıt altına alıp, ilgili birimlere yönlendirdikten 
sonra sorunların çözülmesinde yardımcı olmak 
amaçlanmaktadır.

12 - Beyazmasa Hizmet Birimleri

BEYAZMASABeyazmasa Başvuru Yolları
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PROJE

AVRUPA’NIN BİR İNCİSİ
İBB GÜRPINAR 
SU ÜRÜNLERİ HALİ
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PROJE

AVRUPA’NIN BİR İNCİSİ
İBB GÜRPINAR 
SU ÜRÜNLERİ HALİ

Avrupa’nın en büyük ve modern su ürünleri hali İstanbul’da 
Gürpınar mevkiinde hizmet veriyor. Modern yapısı, lojistiğe 
uygun konumu, sosyal alanları ve fonksiyonelliği ile 
beklentileri fazlasıyla karşılıyor.



PROJE
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Gelecek 50 yılın ihtiyacını karşıla-
yabilecek kapasitede kurulmuş olan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su 
Ürünleri Hali, Avrupa standartları-
nın da üstüne çıkıyor. 

Su Ürünleri Halinde, balıkçılar kendi 
ürünlerini satarak daha yüksek kârlar 
elde ederken, tüketiciler de yapılan 
ciddi kontroller sayesinde balıkları 
gönül rahatlığıyla tüketebiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su 
Ürünleri Hali, ilk olarak 1955 yılın-
da Eski Sebze Hali’nin yanında ku-
ruldu. 1965 yılında Azapkapı’ya taşı-
nan hal, oradan 1983’te Kumkapı’ya 
taşındı ve 32 yıl boyunca İstanbul’un 

Avrupa’nın en büyük balık hali 
ünvanına sahip Gürpınar Balık 
Hali, 24 Ağustos 2015’ten bu 
yana İstanbul’a hizmet veriyor.

Gürpınar Su Ürünleri Hali

balık ihtiyacı buradan karşılandı.

Büyükçekmece ve Küçükçekmece 
gölleri arasında, Beylikdüzü-Gürpı-
nar mevkiinde yer alan Gürpınar Su 
Ürünleri Hali, D 100 Karayolu’na 6 
buçuk kilometre mesafede yer alıyor. 
Hal kompleksi, toplam 417 bin 532 
metrekarelik devasa bir alana, 80 bü-
yük balıkçı gemisi kapasiteli limana 
ve yıllık 100 bin ton ürün alma ka-
pasitesine sahip.

Kıyıya paralel olarak oluşturulan hal, 
dikdörtgen şeklinde bir yapıya sahip. 
Tesis içerisinde yer alan fonksiyonel 
bölümler, son derece sade ve karışık-
lığa imkân vermeyecek bir düzende 

yerleştirilmiş.

Hal, sadece toptan satış merkezi ola-
rak tasarlanmadığı için perakende 
balık almak isteyenler ve balık yemek 
isteyenler için de uygun bir mekân. 
Tesisin tam anlamıyla hizmet verme-
ye başlamasıyla birlikte, perakende 
balık satış ünitesi ile çeşitli etkinlik-
lerin düzenleneceği sosyal alanlarda-
ki lokanta ve müze gibi tesisler de 
faaliyete geçmiş olacak. Çevresinde 
geniş bir sosyal etki alanı oluşturması 
planlanan İBB Gürpınar Su Ürünle-
ri Hali, Avrupa’daki benzerlerinden 
çok daha büyük ve kapsamlı bir pla-
na sahip.
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BEYAZMASA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çağrı merkezlerinin en prestijli ödüllerinden biri olan 
Contact Center World’de kurumsal ve bireysel düzeyde iki altın madalya kazandı. 
Kurum kategorisinde İBB 153 İstanbul, bireysel kategoride ise İBB Halkla İlişkiler 
Müdürü Atakan Yılmaz ödüle layık görüldü.

CONTACT CENTER WORLD’den 
Büyükşehir’e İki Ödül

Çağrı Merkezi sektörünün dünya 
çapındaki en büyük organizasyonu 
Contact Center World’ un ‘Endüstri 
Şampiyonu Ödülleri’nde İBB, ku-
rumsal ve bireysel kategorilerde dün-
ya birincisi oldu. İBB 153 İstanbul 
Çağrı Merkezi ‘kurumsal’ kategori-
de, Halkla İlişkiler Müdürü Atakan 
Yılmaz da ‘bireysel’ kategoride, imza 
attığı vatandaş memnuniyetini artı-
ran inovatif projeler ile ödül kazandı.

Endüstri Şampiyonu Ödülleri Lond-
ra’da yapılan “12. Üst Düzey Perfor-
mans Küresel Ödülleri” galasında 
açıklandı. İBB; Avrupa, Ortadoğu ve 

Afrika Bölgesi alanında yarışan bin-
lerce kuruluş arasından alanlarında 
uzman jüri üyelerinin ve 200 ülke-
den katılımın sağlandığı oylamalar 
sonucunda iki birincilik elde etti.

Endüstri Şampiyonu Ödülleri, çağ-
rı merkezi sektöründe profesyonel-
ler tarafından oylanarak bireysel ve 
şirketler olmak üzere sektördeki en 
iyilere yıllık olarak sunuluyor. Ödül-
ler, çağrı merkezi sektöründe şampi-
yonların başarılarının fark edilmesi, 
büyüyen çağrı merkezi sektörünün 
dinamik doğasını sergilemek ve bilgi 
paylaşımı yapmanın önemini vurgu-

lamak açısından önem taşıyor. En-
düstri Şampiyonu Ödülleri, 2017 
Contact Center World tarafından 
sektörün önde gelen ve en çok beğe-
nilen profesyonel ödüllerin bir par-
çası olarak gösteriliyor.

Contact Center World, 1999 yılında 
müşteri memnuniyeti uygulamaları 
için Kanada’ da kurulan uluslararası 
boyuttaki, dünyanın en büyük der-
neklerinden biri olarak adlandırılı-
yor. Kuruluşun dünya çapında 200 
ülkede 187 binden fazla üyesi bulu-
nuyor.
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153 İstanbul Beyazmasa HaberleriBEYAZMASA 153 İstanbul Beyazmasa Haberleri

İLETİŞİM NOKTALARI VE 
BEYAZMASA ŞUBELERİ
Her Meydana Bir İBB…

İstanbul’un en işlek meydanlarına konumlandırılan İletişim Noktaları ve Beyazmasa 
Şubeleri, vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne daha hızlı ve kolay bir 
şekilde ulaşmasını sağlamak ve vatandaşla yüz yüze iletişim kurmak amacıyla hizmet 
vermektedir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, 
vatandaşlara açılan kapısı mahiye-
tinde olan İletişim Noktaları ve Be-
yazmasa Şubeleri haftanın 7 günü, 
günde 11 saat esasına göre hizmet 
vermektedir. Eğitimli, güler yüzlü 
personeli ile vatandaşlarımızı karşı-
layan nokta ve şubelerimizde vatan-
daşlar, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’ne kolayca ulaşabilmekte, talep, 
istek ve şikâyetlerini iletebilmektedir.

2017 yılı Haziran ayı itibariyle 24 adet 
olan İletişim Noktaları’nda aylık orta-
lama 200.000 yerli, 70.000 yabancı zi-
yaretçi ağırlanan İletişim Noktaları’n-
da 240.000 materyal dağıtılmaktadır. 

 İBB hizmet ve yatırımlarının tanıtıl-
masının yanı sıra her türlü sorunun 
anlık olarak çözüme ulaştırılmaya 
çalışıldığı İletişim Noktaları’nda 
aynı zamanda turistlere danışmanlık 
hizmeti de sunulmaktadır. Özellikle 

Eminönü, Üsküdar, Taksim gibi tu-
ristlerin yoğun olduğu noktalar da 
daha çok “Tourist Information” hiz-
meti verilmektedir. 

Vatandaştan gelen her türlü sorunun 
cevaplandığı İletişim Noktaları’nda 
2014 yılı itibariyle vatandaşa ücretsiz 
Wi-Fi hizmeti de sunulmakta olup 
Şişli ve Kadıköy İletişim noktaları-
nın yan alanlarında İstanbul Kart 
dolum makinesi de yer almaktadır.
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BEYAZMASA153 İstanbul Beyazmasa Haberleri153 İstanbul Beyazmasa Haberleri

Yerinde Çözüm Projesi 
dahilinde birimler arası 
koordinasyonda etkin rol 
oynayan İletişim Noktaları 
ve Beyazmasa Şubeleri’nin 
çalışma alanları toplanabilir 
5 başlık altında toplanmıştır:

Bilgi edinme: 
İBB’nin hizmet ve yatırımları ile 
projeleri hakkında detaylı bilgilerin 
verilmesinin yanı sıra merkezi yöne-
timin de çalışmaları hakkında bilgi-
ler paylaşılmaktadır. 

Ayrıca İstanbul’a gelen yerli ve ya-
bancı turistler için rehberlik hizmeti 
de verilerek gerekli yönlendirmeler 
yapılmaktadır.

Başvuru: 
Anlık olarak çözülemeyen başvurular 
kayıt altına alınmakta ve süreç takip 
edilerek durum bilgisi vatandaş ile 
paylaşılmaktadır.

Özel gün ve hafta temasına 
uygun etkinlik düzenleme: 
Önemli gün ve haftalarda düzenle-
nen etkinliklerde gün ve hafta tema-
sına uygun hediyeler takdim edilir-
ken aynı zamanda İBB adına tanıtım 
yapılmaktadır.

Kurum ziyaretlerini 
gerçekleştirme:
İletişim Noktaları ve Beyazmasa Şu-
belerinde kapsamlı halkla ilişkiler 
hizmeti sunulmakta ve bulundukla-
rı bölgelerde STK, esnaf, muhtarlık, 
hastane ve resmi kurumlar düzenli 
bir şekilde ziyaret edilmektedir. 

Tüketici Hakları ile ilgili 
başvurular: 
Tüketici haklarına dair başvurular 
çözüme kavuşturulmaktadır. 
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Avrupa Yakası İletişim Noktaları: Avcılar, Beşiktaş, Beyazıt, Eminönü, Atatürk 
Havalimanı, Taksim, Şişli, Esenler, Sarıyer, Şirinevler, Bakırköy, Beylikdüzü, 
Aksaray, Eyüp, Çatalca, Büyükçekmece, Silivri

Anadolu Yakası İletişim Noktaları: Adalar, Kartal, Üsküdar, Kadıköy, Çekmeköy, 
Sabiha Gökçen Havalimanı, Beykoz 

İletişim Noktalarımız:

Tarihi Yarımada İletişim 
Noktaları:
2015 yılında projesine başlanan “Ta-
rihi Yarımada İletişim Noktaları” 
konsepti 2016 yılında ilk olarak Ak-
saray İletişim Noktası ile hayata ge-
çirilmiştir. Eyüp, Eminönü, Beyazıt, 
Beykoz Üsküdar İletişim Noktaları 
da 2017 yılı itibari ile yenilenerek 
hizmete girmiştir. 

AVM İletişim Noktaları:
Vatandaş ile iletişimin sağlanması ve 
özellikle tüketici hakları konusun-
da bilgilendirme yapılması amacıyla 
AVM’lerde İletişim Noktaları kurul-
ması çalışmaları devam etmekte olup 
ilk AVM İletişim Noktası Akmerkez 
AVM’de hizmet vermeye başlamıştır. 
Akasya, Mall of İstanbul, Marmara 
Forum, İstinye Park, Viaport ve Zor-
lu Alışveriş Merkezleri’nde de İleti-
şim Noktası açılması için çalışmalar 
devam etmektedir.

153 İstanbul Beyazmasa HaberleriBEYAZMASA 153 İstanbul Beyazmasa Haberleri
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Beyazmasa Şubelerimiz

Beyazmasa Şubeleri:
1994 yılında kurulan Üsküdar Be-
yazmasa Şubesi’nin kurulumu ile 
faaliyete başlayan Beyazmasa Şu-
beleri’nde İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi’nin yürüttüğü hizmet ve 
yatırımları tanıtılmakta ve vatandaş 
başvurularının çözümlenmesi sağ-
lanmaktadır. Vatandaşların anlık ola-
rak çözülebilecek başvuruları gerekli 
görüşmeler yapılarak o anda çözüme 
kavuşturulmaya çalışılmaktadır. 

Tanıtım Ofisleri: 
2016 yılında Saraçhane binasında ve 
Aksaray’da faaliyete başlayan Tanı-
tım Ofislerinde İBB hizmet ve pro-
jeleri tanıtılmaktadır.

Mobil İletişim Noktaları: 
Mobil İletişim Noktaları İstanbul’un 
en uzak bölgelerinde İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi hizmet, yatırım 
ve faaliyetlerini tanıtmayı, halkın so-
run, istek ve beklentilerini kayıt altı-
na alarak çözümlemeyi hedefler.

Avrupa Yakası Beyazmasa Şubeleri: Merter, Otogar, Kasımpaşa, Saraçhane 
Anadolu Yakası Beyazmasa Şubeleri: Kadıköy, Kartal, Ümraniye

BEYAZMASA153 İstanbul Beyazmasa Haberleri153 İstanbul Beyazmasa Haberleri
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler 
Koordinasyon birimi, geliştirdikleri farklı projelerle şehit ve gazilerimizin yanında olmaya 
devam ediyor. Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Merkezi, geçtiğimiz günlerde 
bizlere şehitlerimizden emanet kalan çocuklarımız için «İstanbul’daki Hayalim» projesini 
başlattı. 

ŞEHİT ÇOCUKLARINI 
KENAN SOFUOĞLU İLE 
BULUŞTURDUK

153 İstanbul Beyazmasa HaberleriBEYAZMASA 153 İstanbul Beyazmasa Haberleri
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Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinas-
yon birimi, “İstanbul’daki Hayalim” 
kapsamında şehit çocuklarından 
gerçekleşmesini istedikleri hayalleri-
ni İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinas-
yon birimine mektupla bildirmeleri 
istendi. Daha sonra da şehit çocuk-
larının hayallerinin gerçekleştirilmesi 
için çalışmalara başlandı.

“İstanbul’daki Hayalim” projesi ilk 
olarak, şehit Erol İnce’nin çocukları 
Arda ile Ahmet’in hayallerinin hayata 
geçirilmesiyle başladı. Türkiye’nin gu-
ruru milli Sporcumuz Kenan Sofuoğlu 
ile tanışıp motor kullanmak isteyen 
yavrularımızın hayalini gerçekleştir-
mek için; Şehit Yakınları ve Gaziler 
Koordinasyon birimi, aile ile birlikte 
Kenan Sofuoğlu’nu Sakarya’da ziyaret 
etti.

Ziyaret esnasında, Arda ile Ahmet 
İnce kardeşler, pistte Kenan Sofuoğ-
lu ile birlikte motor da kullandılar. 
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şe-
hit Yakınları ve Gaziler Koordinas-
yon Birimi, yeni projeleriyle şehit 
ve gazi ailelerinin yanında olmaya 
devam edecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler 
Koordinasyon Biriminin hazırlamış olduğu, “Tarih Bilinci Uyandırma Projesi” 
okullarımızda uygulanmaya başlandı. “Tarih Bilinci Projesi”, lise çağındaki gençlerde 
tarihimize ilgi, sevgi ve merak duygularının uyanmasını sağlamayı amaçlıyor. Şehit 
Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi, proje kapsamında liseli öğrencileri, Kıbrıs ve 
Kore Savaşları Gazileri ile TSK ve 15 Temmuz Gazileriyle buluşturuyor.

“TARİH BİLİNCİ UYANDIRMA PROJESİ” 
HAYATA GEÇİRİLDİ
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Şehit Yakınları ve Gaziler Koordi-
nasyon Birimi “Tarih Bilinci Uyan-
dırma Projesi”ni şöyle tarif ediyor: 
“Bizler, ülkemizi bir çadır olarak gö-
rüyoruz. Direği şehitlerimiz ve gazi-
lerimiz, örtüsü ise onlardan güç alan 
Türk Ulusudur. Her kim ki bu çadırı 
yıkmaya yeltenecek olsa; ecdadından 
haliyle damarındaki asil kandan güç 
alan bu millet topyekûn ona karşı ko-
yacak, bu uğurda gerekirse şehit ve gazi 
olmaya şeref duyacaktır.” 

 İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şe-
hit Yakınları ve Gaziler Koordinas-
yon Birimi, duygu yoğunluğu yük-
sek bu projelerinin ilk programını, 
Avcılar İHKİB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinde gerçekleştirdi. Bu 
programla heyecan ve duygu dolu 
anlar yaşayan liseli gençler; tarihimi-
zi, tarihi yazan kahramanların ağzın-
dan dinleme fırsatını buldular. Şehit 
Yakınları ve Gaziler Koordinasyon 
Biriminin, “Tarih Bilinci Uyandır-
ma” programı gençlerin, gazilere so-
rular yöneltmeleriyle sona erdi. 
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Engelli vatandaşlarımızın da İBB’ye başvuru süreçlerini kolaylaştırmak için çalışan ALO 
153 Çağrı Merkezi, Gözüm Kulağım İstanbul projesi ile Görüntülü Çağrı Merkezi Sistemi’ni 
hayata geçirdi. Engelli vatandaşların memnuniyetini kazanan Görüntülü Çağrı Merkezi 
Sistemi, kısa zamanda engelli vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmede önemli bir 
seviyeye ulaştı.

Engellilere Yönelik Görüntülü Çağrı Merkezi Hizmeti Projesi 

GÖZÜM KULAĞIM İSTANBUL

153 İstanbul Beyazmasa HaberleriBEYAZMASA 153 İstanbul Beyazmasa Haberleri

ALO 153 Çağrı Merkezi, ayrım yap-
madan tüm İstanbulluların belediye-
cilik hizmetlerine yönelik başvuru-
larına çözüm üretebilmek için çaba 
sarfetmektedir. Gözüm Kulağım 
İstanbul Projesi, işitme, konuşma 

ve görme engelli vatandaşların ALO 
153 ile daha kolay iletişime geçerek, 
başvuru yapabilmelerini ve bilgiye 
erişebilmelerini sağlıyor. Projenin 
amaçları içerisinde, işitme engellile-
rin yaşam kalitesinin yükseltilmesi-
ne yönelik yenilikçi uygulamaların 
hayata geçirilmesi ve çağrı merkezi 

hizmetlerinin toplumun her kesimi-
ne ulaştırılması bulunmakta. Aynı 
zamanda, interaktif olarak işaret di-
liyle işitme engelli vatandaşların ta-
leplerinin alınması, engelli bireylere 
gündelik yaşamlarında işaret dili ile 
tercüme hizmeti sunulması da hedef-
leniyor. İşitme engelli vatandaşların, 
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yönlendirme menüsü olmaksızın işaret dili 
bilen ALO 153 Beyazmasa personeliyle di-
rekt olarak görüntülü iletişime geçebilme-
leri, görme engelli vatandaşlarımızın Braille 
Alfabesi ile yazılmış ibareler bulunmayan 
yer ya da ürünlerde sistem üzerinden destek 
almasının sağlanması da projenin amaçları 
arasında yer alıyor. 

Gözüm Kulağım İstanbul Projesi kapsa-
mında, işitme-konuşma ve görme engelli 
vatandaşlarımızı duyabileceğimiz ve onlarla 
iletişimdeki bariyerleri ortadan kaldırabile-
ceğimiz yenilikçi uygulamaya yönelik ilk ör-
nekler fuar organizasyonlarında sergilendi. 
Zaman içersinde, projenin alt yapı çalışma-
ları tamamlanarak görüntülü çağrı hizmeti 
vatandaşların yararlanabileceği hâle getirildi. 

Proje aynı zamanda, günlük hayatta işaret 
dili bilen işitme ve konuşma engelli vatan-
daşlara sosyal yaşam içerisinde tercüme hiz-
meti sunmayı; görme engelli vatandaşlara 
Braille Alfabesi ile yazılmış bilgilendirme 
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Gözüm Kulağım 
İstanbul Projesi; işitme, 

konuşma ve görme engelli 
vatandaşların ALO 153 

Beyazmasa ile daha kolay 
iletişime geçerek, başvuru 
yapabilmelerini ve bilgiye 

erişebilmelerini sağlıyor.

bulunmayan noktalarda ‘göz olarak’ yön vermeyi ve sosyal 
yaşam içerisindeki sıkıntılarında yardımcı olmayı da içeriyor. 

Örneğin, işaret dili bilen engelli vatandaş doktora veya ma-
ğazaya gittiğinde taleplerini anlatmakta sıkıntı çekiyorsa 153 
İstanbul Çağrı Merkezi’ni arayarak isteklerini işaret dili bilen 
personele anlatabiliyor ve personel de işaret dilini konuşma 
diline çevirerek tercüme hizmeti sunuyor. Yine aynı şekilde 
bir görme engelli vatandaş da örneğin satın aldığı sütün bo-
zuk olduğunu düşündüğünde 153 İstanbul Çağrı Merkezini 
arayarak süt kutusunu telefon ekranına yaklaştırdığında sütün 
son kullanma tarihini ALO 153 çağrı operatörümüzden öğre-
nebiliyor.

Projenin hazırlık aşamasında öncelikle engelli vatandaşları-
mızın heyecanla beklediği proje için ALO 153 vatandaş tem-
silcilerine ilgili alanlarda özel eğitimler verilerek işaret dili ile 

çağrı almaya uygun hale getirildi. 
Ayrıca engelli vatandaşlarımızdan 
gelen çağrının daha sağlıklı karşı-
lanabilmesi için özel olarak dizayn 
edilmiş bir çağrı ofisi hazırlandı. 

Kayıt yaptırılmasının gerektiği 
uygulamadan yararlanabilmek 
için; Web üzerinden “gozumku-
lagim.ibb.istanbul” sitesinden, 
IOS/Android telefonlar veya tab-
letlerin uygulama marketlerinden 
(örneğin Apple App store, Google 
Play), gözüm kulağım ifadesi ara-
tılarak uygulama telefonlara indi-
rilebiliyor.
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HABER 

Türkiye’de iletişim ve halkla ilişkiler alanında en prestijli ödüllerden biri kabul edilen 
Altın Pusula Ödülleri’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘‘Gözüm Kulağım İstanbul 
Projesi’’ ile ödüle layık görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iletişim sektöründe 45. 
yılını kutlayan Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından 16’ncısı düzenlenen 
Altın Pusula birincilik ödülüne layık görüldü. Engellilerin hayatını kolaylaştıran “Gözüm 
Kulağım İstanbul Projesi’’ kamu kurumları kategorisinde ödüle layık görüldü.

İBB’YE ‘‘GÖZÜM KULAĞIM İSTANBUL’’ 
PROJESİ İLE BÜYÜK ÖDÜL
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HABER 

Türkiye’nin En Prestijli 
İletişim Ödülü
“İyiliğin İletişimi, İletişimin İyiliği” 
temasıyla Beyoğlu Grand Pera Emek 
Sahnesi’nde gerçekleşen ödül töre-
nine İBB Halkla İlişkiler Müdürlü-
ğü ekibi de katıldı. Akademisyenler, 
iletişim ve reklamcılık alanındaki 
profesyonellerden oluşan jüri, 241 
projeyi inceleyerek 41 projeyi ödüle 
layık gördü. 

Türkiye’de Bir İlk: 
Engelli Vatandaşlar için 
Görüntülü Çağrı Hizmeti 
“Gözüm Kulağım 
İstanbul’’
Kamu kurumlarının sosyal sorum-
luluk alanında aday olduğu Altın 
Pusula ödüllerinde birinciliği elde 
eden Gözüm Kulağım İstanbul Pro-
jesi 2015 yılında İstanbul Kalkınma 
Ajansı tarafından hibe almaya hak 
kazandı ve 14 Şubat 2017 tarihinden 
itibaren işitme, konuşma ve görme 
engellilere yönelik olarak hizmet 
sunmaya başladı.

Proje kapsamında, İstanbul’da yaşa-

yan işitme, konuşma ve görme en-
gelli vatandaşlara 153 İstanbul Be-
yazmasa üzerinden işaret dili bilen 
operatörler ile interaktif görüntülü 
tercüme hizmeti sunuluyor. Aynı 
zamanda proje, engelli vatandaşların 
hayatını kolaylaştıracak şekilde bele-
diyecilik hizmetlerinden yararlanma-

larına da imkân sağlıyor. Bu yöndeki 
Beyazmasa başvuruları hızlı ve etkin 
şekilde ele alınabiliyor. Proje işitme, 
konuşma ve görme engelli vatandaş-
lara 7/24 diledikleri konuda hizmet 
verirken bu alanda bir ilk olma özel-
liği taşıyor.
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PROJE

Bisiklet kullanımının yaygınlaşması ve sağlıklı nesillerin yetişmesi amacıyla İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen PedalİST 
Projesi kapsamında, 39 bin bisikletin 500’ü aşkın okula dağıtım töreni gerçekleştirildi. 

 İBB’den
İstanbul’un okullarına

39 bin

PEDALİST

bisiklet
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PROJE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İstan-
bul İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İs-
tanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş-
birliğinde hayata geçirilen PedalİST 
Projesi kapsamında 39 bin bisikletin 

İstanbul’un 39 ilçesindeki 500’ü aş-
kın okula dağıtım töreni, İBB Mal-
tepe Orhangazi Şehir Parkı’nda ger-
çekleştirildi. 

Program, açılış konuşmalarıyla başla-
dı ve ardından 39 bin bisiklet öğren-

PEDALİST

cilerle buluştu. Davetlilerin eşliğinde 
bine yakın öğrenci, bisikletleriyle 
Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda-
ki 7,5 kilometrelik bisiklet parkuru-
nu turladı. Tören hatıra fotoğrafının 
çekilmesiyle sona erdi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi uluslararası kurumsal projelerin yarıştığı dünyanın saygın 
ödüllerinden Golden Bridge Awards’tan ‘‘yılın en iyi kurumsal iletişim takımı’’ ödülünü 
kazandı. Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki AR-GE faaliyetleri San Francisco’daki 
gala töreninde gümüş ödülle taçlandırıldı.

BÜYÜKŞEHİR’E GOLDEN 
BRIDGE AWARDS’TAN 
‘‘YILIN EN İYİ KURUMSAL 
İLETİŞİM TAKIMI’’ ÖDÜLÜ

 İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde 
gerçekleştirilen AR-GE faaliyetleri 
İstanbul’un, vatandaşların, yerli ve 
yabancı turistlerin ihtiyaç ve beklen-
tilerini akılcı, inovatif ve teknolojik 
yönden çözüme kavuşturmaya yöne-
lik çalışmaları ile 9’uncusu düzenle-
nen Golden Bridge Awards’ta gümüş 
ödül kazandı. AR-GE faaliyetleri 
dünyanın dört bir yanından dev 
kuruluşların başvurduğu yarışmada 
‘‘Yılın En İyi Kurumsal İletişim Ta-
kımı’’ ödülüne layık görüldü.

Ödül konuşmasında İBB’nin yenilik-
çi özellikte ve vatandaş beklentilerinde 
memnuniyeti geliştirme yolundaki fikir 
ve projelere destek olması, halkla ilişki-
ler faaliyetlerini daha da inovatif hale 
getiren çalışmaları büyük takdir topladı.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen yarışma 
programı dünya çapında binlerce dev 
kuruluşu biraraya getirerek iş dünya-
sında başarılı, saygın çalışmalar dik-
katle inceliyor. Uzman jürinin değer-
lendirdiği ABD ve diğer ülkelerden 
ulaşan binlerce proje içerisinden ge-
lecek odaklı, memnuniyeti artırmayı 
hedefleyen projeler belirlenerek kate-
gorilerine uygun şekilde ödüllendirili-

BEYAZMASA

yor. Gala gecesinde kazanan kurumlar 
için ödül töreni düzenleniyor.

 İBB AR-GE Projelerine 
Dünya Çapında Büyük İlgi
AR-GE faaliyetleri daha önceden de 
yurt içi ve yurt dışı çok sayıda ödü-
lün sahibi olurken inovatif projeler 
toplumun tüm kesimlerine değen 
vatandaş memnuniyetini artırma 
odaklı olarak gerçekleştirilmeye de-
vam ediyor.

Projeler içerisinde özellikle sosyal so-
rumluluk alanındaki faaliyetler bü-
yük ilgi görüyor. Engelli vatandaşla-
ra belediyecilik hizmetlerine erişimi 
kolaylaştıran içerikteki faaliyetlerden 
biri olan ‘‘Gözüm Kulağım İstan-
bul Projesi’’ ile engelli vatandaşlara 
7/24 görüntülü çağrı hizmeti sunu-
luyor.

‘‘Erişilebilir Turizm Engelsiz İs-
tanbul Projesi’’ engelli vadandaşlara 
yönelik turizm hizmeti ile bu alanda 
bir ilk olma özelliği taşıyor. Topkapı 
Sarayı, Kariye, Ayasofya ve Panora-
ma 1453 Müzeleri başta olmak üzere 
İstanbul’un önemli kültürel mekan-
larını engellilerin dokunarak tanıma-

larını sağlayan Replika (minyatür) 
çalışmaları ile dünyaya örnek özellikte 
bir proje olarak değer görüyor.

AR-GE faaliyetleri kapsamında ha-
yata geçirilen ‘‘Yerinde Çözüm Mo-
deli’’ ile şehrin her yerinde aynı anda 
devriye halindeki 20 profesyonel 
ekip olaylara anında müdahale etme-
ye devam ediyor. İstanbul genelinde 
gerçekleşen ve acil çözüm gerektiren 
olaylarda çözüm süresi minimuma 
indirilerek maddi ve manevi tasarruf 
sağlanıyor. İstanbul’da oluşabilecek 
uzun süreli problemler de önceden 
tespit edilerek kronik sorun haline 
gelmeden çözülebiliyor.

ABD’nin San Francisco kentinde 
düzenlenen Golden Bridge İş Ödül-
leri dünya çapında, başarılı olan ku-
rum ve işletmeleri tanıtmak, olumlu 
katkılar sağlamak için her yıl düzen-
leniyor.

 İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü AR-
GE faaliyetleri 2017 yılında çok sayı-
da yurt içi ödülün yanı sıra Stevie In-
ternational Bussiness Awards ve Best 
in Biz Awards tarafından da toplam 
üç uluslararası ödüle layık görüldü.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından projelendirilip 
organize edilen “Mobil Kültür Noktası” pilot uygulaması, İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından belirlenen 20 okulda hayata geçirildi.

MOBIL KÜLTÜR NOKTAS I  PROJES I
. .

BEYAZMASA 153 İstanbul Beyazmasa Haberleri

İlk ve orta okul öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen projede; gelenek-
sel sahne sanatlarımızdan: ‘Meddah’, ‘Kavuklu ve Pişekar’, ‘Hacivat ve Kara-
göz’ yeniden canlandırılıyor. Unutulmuş sokak oyunları oynanıyor, programın 
sonunda ise yine geçmişten unutulmaz bir tad olan pamuk şeker, çocuklara 
ikram ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü birimleri ile ça-
lışmalarının da tanıtıldığı programda bugüne kadar 5.500 öğrenciye ulaşıldı. 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığıyla birlikte gerçekleştirilen pilot uygulamanın 
10.000 öğrenciye ulaşması hedefleniyor.
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İBB “DÜNYA LALE ZİRVESİ”NDEN 
HEM SERTİFİKA HEM DE ÖDÜL ALDI
Beşincisi 2013 yılında İstanbul’da düzenlenen ve bu yıl da yedincisi 05 – 07 Ekim 
tarihleri arasında Kanada’nın başkenti Ottawa’da yapılan “Dünya Lale Zirvesi”nden 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem ödül hem de sertifika ile döndü.

ABD, Avusturalya, İngiltere, Belçika, 
Avusturya, Güney Kore, Çin, Özbe-
kistan, Fransa ve Türkiye’den üretici-
ler ile şehir festivalleri temsilcilerinin 
katıldığı “Dünya Lale Zirvesi”nde ko-
nuşan zirve başkanı Michel Gauthier, 
Türk kültüründeki lale çiçeğinin öne-
mine vurgu yaparak, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesinin lale ile ilgili yaptığı 
çalışmalardan övgü ile bahsetti.

İstanbul şehir peyzajında da lalenin 
önemli bir yer tuttuğunu ifade eden 
başkan Gauthier, her yıl lale ve bir-
birinden değişik çiçeklerle donatı-

lan Zeytinburnu’ndaki “Uluslarası 
Dünya Barış Parkı” için teşekkür 
ederek İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a 
sertifika sundu. Sertifikayı Başkan 
Uysal adına Türkiye’nin Kanada Bü-
yükelçisi Selçuk Ünal aldı. Dünya 
Lale Zirvesi’nde ayrıca “Görülmeye 
Değer En İyi 5 Lale Festival Ödülü” 
de İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’ne verildi. Ayrıca zirvenin ikinci 
gün oturumunda, İBB adına sunum 
yapıldı. Sunumda bu yıl 12’incisi 
düzenlenen “İstanbul Lale Festivali” 
ile lalenin Türk kültüründeki yeri 

.
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ve Sultanahmet’te hazırlanan 1453 
metrekarelik “Lale Halısı” anlatıldı. 
Zirve katılımcılarının yoğun ilgi gös-
terdiği “İstanbul Lale Festivali” sunu-
munun Türkiye’nin tanıtımına olan 
katkısından dolayı Büyükelçi Sel-
çuk Ünal, İBB ekibine teşekkür etti. 
Daha sonra da zirveye katılan İBB 
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı 
ekibi Büyükelçi Selçuk Ünal’ı ziyaret 
ederek İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın 
da selamlarını ileterek İBB tarafın-
dan hazırlanan “Lalenin Hikayesi” 
kitabını hediye ettiler.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşa sunduğu hizmetin kalitesi, “Türkiye Çağrı 

Merkezi Ödülleri 2017” ile taçlandırıldı.

İBB’NİN ‘ENTEGRE MOBİL ÇÖZÜMLER’ 
PROJESİNE ÖDÜL

Çağrı merkezi sektörünün en iyileri-
nin belirlendiği Türkiye Çağrı Mer-
kezi Ödülleri’nde bu yıl 4 kategoride 
Türkiye’nin en başarılı çağrı merkez-
lerine sahip kuruluşlar yarıştı. 6 kuru-
mun ödül kazandığı yarışmada, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi ( İBB)‘153 
İstanbul - Entegre Mobil Çözümler’ 
projesiyle ‘En Övgüye Değer Müşte-
ri Deneyimi’ ödülünün sahibi olarak 
devler ligindeki yerini aldı.

 İBB’nin kazandığı ödül Fairmont 
Quasar İstanbul Otel’de gerçekleşen 
galada İBB Halkla İlişkiler Müdürü 
Atakan Yılmaz’a takdim edildi. İBB, 

Entegre Mobil Çözüm Hizmetleri 
kapsamında vatandaş memnuniyetini 
amaçlayan 153 İstanbul Çağrı Merke-
zi Hizmetleri, Sosyal Medya uygula-
maları ve Yerinde Çözüm ekiplerinin 
7/24 entegreli çalışması gibi hizmet-
lerle, hızlı ve etkin çözümler üretiyor.

Çağrı merkezlerinin gelecek vizyonu-
nu geliştirmeyi hedefleyen ve alanın-
da tek olma özelliği taşıyan “Türkiye 
Çağrı Merkezi Ödülleri”, sektörel 
başarının teşvik edilerek kalitenin ar-
tırılmasını amaçlıyor. Yarışmanın 
kazananları uzman jürinin titiz de-
ğerlendirmeleri sonucu belirlendi. 

Başvurular arasından elenerek finale 
kalan projeler, başvuru sahibi kurum 
temsilcileri tarafından jüri karşısında 
sunum yapılarak anlatıldı. Sunum 
sonunda asıl ve konuk jüri üyelerinin 
soruları da cevaplandırıldı.

2002 yılında kurulan IMI Confe-
rences, Türkiye’nin saygın konferans 
firmalarından biri olarak gösteriliyor. 
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü IMI 
Conferences tarafından düzenlenen 
Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri’nde 
2014, 2015 yıllarında da eğitim ve 
teknoloji alanında ödüle layık görül-
müştü.

BEYAZMASA
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İBB’NİN DÜZENLEDİĞİ ‘‘SUPER 
CROSS MOTOSİKLET YARIŞLARI” 
TAMAMLANDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Motosiklet 
Federasyonu tarafından Türkiye’de ilk kez kapalı salonda gerçekleştirilen «İstanbul 
Super Cross Şampiyonası” nefes kesti. Özel olarak hazırlanan parkurda, Türkiye ve yurt 
dışından 60 sporcunun mücadele ettiği yarışlar motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

“İstanbul Super Cross Şampiyonası” 
için TAF Atletizm Salonu’nda özel 
bir parkur oluşturuldu. Yaklaşık 400 
kamyon, özel kum dökülerek hazır-
lanan parkurda mücadele eden spor-
cular “Super Cross” yarışlarını Türki-
ye’de ilk kez salonda gerçekleştirdiler.

“İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ KUPASI” 
İÇİN DE YARIŞTILAR

En hızlı 15 sporcunun iki etap ha-
linde yarıştığı “İstanbul Büyükşehir 
Belediye Kupası”nda Bulgar spor-
cu Michael İvanov (BFM-KTM) 
birinci oldu. İvanov’un arkasın-
dan Mustafa Çetin (BEMK-Yama-
ha) ikinci ve Deniz Memnun’da 
(STMOK-Kawasaki) üçüncü sırayı 
elde etti. MX2 sınıfında da ödül kür-
süsünün ilk üç basamağına Michael 
İvanov (BFM-KTM), Mustafa Çetin 

(BEMK-Yamaha) ve Deniz Mem-
nun (STMOK-Kawasaki) çıktı. Pis-
tin en hızlı turuna 23.340’lık zama-
nıyla Michael İvanov imza attı.

HABER 
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“DENE-YAP TEKNOLOJİSİ 
ATÖLYELERİ”NDE PROJELER YARIŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Teknoloji Takımı 
(T3) Vakfı işbirliğinde devam eden “DeneYap Teknoloji Atölyeleri Eğitimleri”ne katılan 
liseli gençler, projelerini yarıştırdı. Robotik ve kodlama alanında belirlenen hedefleri 
gerçekleştirmeye çalışan gençler, zamanla yarıştı.

“DeneYap Teknoloji Atölyeleri” geçtiğimiz aylarda İBB İnternet ve Bilgi Erişim 
Merkezleri’nden (BELNET) iki şubenin dönüşümü ve dizaynı ile hayata geçirildi. 
Atölyelerde 20 bin gencin katılımı ile düzenlenen sınav sonuncunda başarılı olan 430 
öğrencinin eğitimleri devam ediyor.

HABER 
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130 ÖĞRENCİ 
ROBOTİK ve KODLAMA 
ALANINDA YARIŞTI
Üç aylık eğitim dönemini geride bı-
rakan öğrencilerin birikimlerini uy-
gulamaya dökmeleri ve gelecekte ka-
tılacakları yarışmalara hazırlanmaları 
amacıyla proje yarışması düzenlendi. 
T3 Vakfı’nın Üsküdar’da bulunan 
Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen 
yarışmada 130 lise öğrencisi robotik 
ve kodlama alanında belirlenen he-
defleri gerçekleştirmeye çalıştı. Altı 
farklı kategoride düzenlenen yarış-
mada, gençler kendilerine tanınan 
kısa zaman içersinde projelerini ta-
mamlamaya çalıştı.

“MİLLİ TEKNOLOJİ 
HAMLESİ 
GENÇLERİMİZDEN 
GELECEK”
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Selçuk Bayraktar, Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Başkan 
Yardımcısı Haluk Bayraktar ile Bay-
kar Makina Yönetim Kurul Başkanı 
Özdemir Bayraktar ve Vakıf Yöne-
tim Kurulu Üyeleri de yarış boyunca 
projeleri yakından inceleyerek, öğ-
renciler ile ailelerinin heyecanlarına 
ortak oldular. Gün sonunda, yarış-
mada dereceye girenler için madalya 
töreni düzenlendi. Törende konuşan 
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başka-

nı Selçuk Bayraktar yarışmada tüm 
öğrencileri başarılı olarak değerlen-
dirdiklerini belirterek “DeneYap Tek-
noloji Atölyeleri, asıl başarıyı şu anda 
eğitimleri devam eden gençlerimizin, 
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine 
katkı sağlayacak projeler üretmesi ile 
elde edilecek. Ben bu hamleyi gerçek-
leştirerek Türkiye’yi çağdaş medeniyet-
ler seviyesinin üzerinde tutacak olan 
projelerin de DeneYap Teknoloji Atöl-
yeleri’ne gelen gençlerimizden çıkaca-
ğına inanıyorum’’ dedi.

Yarışma Vakıf Başkanı Selçuk Bay-
raktar ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 
dereceye giren öğrencilere madalya 
ve hediye takdim etmelerinin ardın-
dan sona erdi.

HABER 
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7/24 İstanbul’a hizmet ilkesiyle çalışan, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Yerinde Çözüm ekipleri ile kentin 
her bölgesinde gözlem yaparak sorunları yerinde tespit 
ediyor ve hızlı bir şekilde aksiyon alınmasını sağlıyor. 
Yerinde Çözüm gözlemlerine, İBB üst yöneticileri de 
katılıyor. Gece boyunca yapılan gözlem gezilerinde, 
İstanbul’un ana arterleri geziliyor.

 İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yerinde Çözüm ekipleri, İBB 
idarecileriyle birlikte gece gözlem çalışmaları düzenliyor.

İBB İDARECİLERİ, GECE 
ÇALIŞMALARINA KATILMAYA DEVAM 
EDİYORLAR
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“Yerinde Çözüm Gece Çalışma-
ları” İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesinin idarecilerinden Daire 
Başkanları, Müdürler, Müdür Yar-
dımcıları ile Şeflerin katılımıyla 
gerçekleşiyor. Ana arterler üzerinde 
gerçekleşen bu gözlem gezilerin-
de, sorunlar yerinde tespit ediliyor. 
Gece çalışmalarında tespit edilen 
sorunlar, ilgili birimlere aktarılarak 
en hızlı şekilde çözümü sağlanıyor. 
Bu çalışmalara İBB idarecilerinin ka-
tılması ise ayrıca anlamlı. Bu sayede, 
idareciler İstanbul’un ve İstanbullu-
nun sorunlarına daha yakından ta-
nık olarak; olası riskleri de yerinde 
tespit edebiliyor ve hizmetlerini de 
bu doğrultuda gerçekleştiriyorlar. 
İstanbul için hızlı, etkin ve kalıcı 
çözümler üreten Yerinde Çözümün 
İBB idarecileri ile olan gece tespit 
çalışmaları belirli aralıklarla devam 
edecek.
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Vatandaş memnuniyetini ilke edinen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya 
ağlarını daha da geliştirerek ve etkin - çözüm odaklı yaklaşımıyla önemli uygulamaları da 
hayata geçirdi. 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
‘‘ALO 153’’ 
ARTIK SOSYAL MEDYADA DAHA AKTİF

BEYAZMASA
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 İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü, sos-
yal medya ağlarından Facebook, Twit-
ter, WhatsApp, Instagram, WebChat 
ile 7/24 vatandaşlarımızla iletişim 
halinde. İBB Sosyal Medya hesapları 
aracılığı ile İstanbul ve İstanbullunun 
sorunları için hızlı ve çözüm odak-
lı yenilikçi yaklaşımlar sergileniyor. 
Sadece Twitter ve Facebook hesapla-
rında 2015 yılında 150 bin dolayın-
da olan takipçi sayısı 2016 yılında ise 

170 bini aştı.

Tüm iletişim kanallarıyla, vatandaş-
ların talep ve önerilerini de dikkate 
alarak hizmet vermeye devam eden 
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 
resmi sosyal medya hesaplarının ta-
mamında, başlangıçtan bu yana re-
kor olarak ifade edilen 44 milyona 
yakın görüntüleme gerçekleştirildi. 
2016 yılında kaydedilen başvuru-
lar incelendiğinde, yaklaşık 120 bin 

çözümün anlık olarak sunulduğu ve 
bilgilendirme yapıldığı da ortaya çı-
kıyor. 

Beyazmasa başvuruları içerisinde sos-
yal medyanın payı 2016 yılında %12 
olarak açıklanırken, pozitif imaj doğ-
rultusunda 2017 yılının sonunda ise 
bu oranın %22’lere ulaştı

BEYAZMASA
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ALO 153 WhatsApp ve WebChat 
Uygulamaları ile Anında İletişim Devri
 İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü, mesajlaşma uygulaması olarak hayatı kolaylaştıran 
WhatsApp ve WebChat Sosyal Medya ekibinin 7/24 hizmete odaklı deneyimli 
çalışanları ile İstanbul konulu tüm başvurularda anında iletişim sağlıyor. 

BEYAZMASA
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İBB Halkla İlişkiler Mü-
dürlüğü Sosyal Medya He-
sapları
Başvuru hesapları:  
ibbbeyazmasa twitter 
ibbbeyazmasa Facebook

Başvuru ve hizmet duyuru hesapları: 
ibbpr twitter

ibbpr instagram

WhatsApp: 0552 153 00 34

WebChat: Beyazmasa. İBB.gov.tr

Belediyecilik faaliyetlerinin kişiye özel 
hâli olarak büyük ilgi gören uygula-
malar, dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı 
en yüksek hizmetler arasında göste-
riliyor. İstanbullular başvurularına, 
anında yanıt almanın farkındalığını 
WhatsApp ve WebChat iletişim hiz-
metleri ile yaşayabiliyor.

Vatandaşa günün her anında ve her 
alanında yakın olma yönünde alt yapı 
oluşturan İBB, Halkla İlişkiler Mü-
dürlüğü üzerinden 2017 yılında da 
Sosyal Medya açısından internetin 
sınırsız imkânlarını en yenilikçi yö-
nüyle değerlendirmeye devam ediyor.

Çözüm ve Bilgilendirme 
Hesapları
@beyazmasacozum twitter

@ ibbbeyazmasa instagram

BEYAZMASA



‘‘AKILLI IVR’’
Belediyecilik hizmetlerinin çağrı sektöründe kişiye özel hale 
getirildiğinin vizyoner örneği olan Akıllı IVR uygulamasında 
ALO 153’ü arayanlar, IVR menüsünde kaybolmadan istedikleri 
ifadelerle ilgili menüye bağlanabilecekler.

ÇAĞRI MERKEZİNDEN KİŞİYE ÖZEL HİZMET
ALO 153
BEYAZMASA
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ALO 153 Çağrı Merkezinde vatan-
daş odaklı çözüm yönünde yenilikçi 
projeler, hız kesmeden hayata geçi-
riliyor. Akıllı IVR projesinin başlıca 
faydaları arasında, vatandaşların kısa 
zamanda doğru menüye aktarılması 
ile yanlış tuşlama, yanlış aktarılma 
veya anonslar arasında kaybolma gibi 
olumsuz durumların azalması da yer 
alıyor. 

Türkiye’de sadece, bankacılık sek-
töründe tek bir kuruluş tarafından 
kullanılan IVR sistemi kamu alanın-
da ilk olarak ALO 153 Beyazmasa 

Akıllı IVR projesi ile 
vatandaşlar kısa 
zamanda doğru 
menüye aktarılarak 
minimum sürede 
çağrı hizmetimizden 
faydalanabilecekler. 

üzerinden vatandaş memnuniyetini 
artırma yolundaki yeniliklerden biri 
olarak tasarlandı. Çağrı karşılamada, 
vatandaş konuşmaya başladığı an fa-
aliyete geçen Akıllı IVR, elektronik 
ortamdaki metinlerin anlaşılabilir 
bir biçimde ve insan sesi doğallığın-
da seslendirilmesini sağlayan çözüm 
sistemi olarak geliştirildi. 

Akıllı IVR aracılığı ile insan sesine 
yakın doğallığa sahip sesleri duyan 
vatandaşlar, karşılıklı konuşma kon-
forunda bilgi paylaşımında buluna-
bilecek, başvurularını daha hızlı ve 

doğru gerçekleştirebilecek, böylelikle 
klasik IVR sisteminde yaşanan tele-
fon iletişimindeki mekanik algı da 
ortadan kalkacak. Ayrıca vatandaşlar, 
kişisel bilgilerine ulaşarak güncelle-
me işlemi de yapabilecek. 

Bilgi edinme süresinin hızlanacağı 
sistem sayesinde, menü ve seçenekler 
arasında kaybolmadan ve diyalog ha-
linde gerçekleştirilecek çağrı hizme-
tinden tüm İstanbulluların yararlan-
ması planlanıyor. 

BEYAZMASA
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ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden yapılan başvuruların daha etkin değerlendirilmesini 
ve vatandaş beklentilerinin artırılmasını sağlayacak ‘‘Speech Analytics’’ (Konuşma 
Çözümleme Sistemi) hizmet alan vatandaşımıza da, hizmet sağlayan tarafa da önemli 
faydalar sağlayacaktır.

Vatandaş Beklentilerini 
Yükseltmek İçin
SPEECH ANALYTICS
VATANDAŞ BEKLENTİLERİNDE STRATEJİLER KONUŞMA ANALİZİ İLE 
BELİRLENİYOR

BEYAZMASA
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Konuşma Çözümleme olarak da bili-
nen ‘‘Speech Analytics’’ ALO 153 ile 
iletişimde, vatandaşlarımız ile çağrı 
hizmeti veren vatandaş temsilcilerini 
yakından ilgilendiren bir proje ola-
rak nitelendirilmektedir.

Sistemin ana hatları, vatandaşlar ile 
vatandaş temsilcileri arasında ger-
çekleşen kayıtlı konuşmaların yazıya 
dönüştürülmesinin ve görüşmelerle 
ilgili istatistiksel analizlerin yapılma-

sının sağlaması beklenmektedir.

Bankacılık sektöründe az sayıda ku-
ruluşun uyguladığı “Speech Anal-
ytics” sisteminin, hizmet kalitesi ile 
vatandaş memnuniyetinin artırılma-
sını ayrıca vatandaş temsilcisi perfor-
manslarında analiz ve geliştirmeler 
için bilgi akışı sağlaması hedeflen-
mektedir. İyileştirmeler için gerekli 
olan kalite değerlendirme süreçleri-
nin de hızlanmasına imkân sağlaması 

beklenmektedir.

Güler yüzlü hizmeti ön planda tutan 
ALO 153, konuşma analizi sistemini 
geliştirerek çağrıda vatandaş ile yapı-
lan görüşmelerdeki vatandaş mem-
nuniyetini azami seviyeye çıkartmayı 
hedeflemektedir. Görüşmeler esna-
sındaki monotonluk, sinirlilik hâli, 
tartışma durumları, sessiz kalma sü-
releri incelenebilecektir.

BEYAZMASA
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Birleşmiş Milletler’in mükemmeliyet merkezi (Center of Excellence) yaklaşım 
ve uygulamasına uygun olarak İstanbul’da yerel yönetimler temelinde bir Global 
Model Gençlik Merkezi kurulması planlanmaktadır. Gençlik merkezleri genel 
olarak dünyada, ülkelerin ve yerel yönetimlerin gençlik politikalarının uygulama 
alanı olarak kullandıkları yegâne fiziksel alanlardır. Fakat bunun dünyada çok 
farklı uygulamaları ve örnekleri bulunmaktadır. Bu bağlamda bütün dünya için 
model niteliğinde olacak bir gençlik merkezinin İstanbul’da kurulması bir fırsat 
olarak görülmektedir.

ULUSLARARASI
GENÇLİK MERKEZİ
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Kurulacak bu merkezde, yıllık ola-
rak belirli dönemlerde Birleşmiş 
Milletler ve Uluslararası kurumlar 
için simülasyon şeklinde toplan-
tılar düzenlenmesi planlanmak-
tadır. Uluslararası gençlik çatı 
organizasyonları için uzantı ofisi 
(liaison office) fonksiyonu taşı-
ması planlanan merkezde, farklı 
ülkelerden gençler, yıl boyunca 
farklı projelerde görev alacaktır.

Gençler için bir UN Information 
Center gibi işlev görecek olan Glo-
bal Model Gençlik Merkezi’nde, 
diplomasi, insani konular, ulusla-
rarası ilişkiler ve uluslararası or-
ganizasyonları içeren eğitim ça-
lışmaları, çalıştay ve konferanslar 
tertip edilmesi planlanmaktadır. 
Sosyal faaliyetler üzerine kuru-
lu olacak merkezin, dört ana alt 
grupta faaliyetler düzenlemesi 
hedeflenmektedir: İnsani saha ve 
mülteciler, katılım, diplomasi ve 
uluslararası organizasyonlar, giri-
şimcilik ve inovasyon. 

Uluslararası bir gönüllülük, kariyer ve 
staj merkezi özelliği taşıyacak olan 
merkez, şu başlıklarda da faaliyetler 
yürütecektir: Gönüllülük, çevre, sos-
yal içerme, sanat ve kültür.

Projenin nihai amacı ise bu merkezin 
Birleşmiş Milletlere akredite bir genç-
lik merkezine dönüştürülmesidir.
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10 ARALIK ŞEHİTLER PARKI 
VE ANITI TAMAMLANDI
 İBB Meclisi tarafından, 10 Aralık 2016’da Beşiktaş´ta meydana gelen bombalı saldırıda 
şehit olanların hatırasını yaşatmak amacıyla, Beşiktaş Vodafone Park´a bakan yamaçta 
yer alan parkın “10 Aralık Şehitleri Parkı” olarak isimlendirilmesine karar verildi.

İstanbul Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan 
parkın, peyzaj düzenlemesi ile “10 Aralık Şehitler Anıtı” tamamlandı.

10 Aralık 2016 akşamı gerçekleşen menfur saldırıda şehit düşen 44 kişinin aziz hatırası 
adına revize edilen parkın 12.320 m2 lik yeşil alanına ay-yıldız anıtı yapıldı. Ay yıldız 
anıtının bulunduğu alan yaklaşık 37 m2 dir.

YAŞAM
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İBB BELTUR AŞ, 
ENGELLİ İSTİHDAMINA 
DESTEK VERİYOR
 İBB BELTUR AŞ, uyguladığı projeyle iş okullarında eğitim gören engelli öğrencileri, 
şirket bünyesinde çalıştırarak sosyalleşmelerine ve birey olarak bağımsız yaşamalarına 
destek oluyor.

BELTUR tarafından yedi yıl önce 
başlatılan proje, engelli istihdamı 
alanında alınan sonuçlar itibariyle 
önemli bir ihtiyaca da cevap vermiş 
oldu. Projede, tıplum tarafından 
unutulan ve ömür boyu bakıma 
muhtaç olacağı düşünülen gençlerin 
özgüvenli, ailesine ihtiyaç duymadan 
kendi ayakları üzerinde durabilen 
insanlar olmaları amaçlanıyor. Zi-
hinsel engelleri nedeniyle, gündelik 

hayattan uzak kalan gençlerin top-
lum içine girmeleri sağlanan projey-
le, gençlerin okullarına servisle gidip 
gelmeleri gibi faktörlerin sosyalleş-
menin önünde engel olduğu tespiti 
yapıldı. Ailelerinin yardımı olmadan 
sosyal hayatta yer alamayan gençle-
rin, öz güvenleri proje sayesinde ar-
tırılırken, bu sayede okula kendi baş-
larına gitmeleri ve sosyal ortamlarını 
kendilerinin kurması sağlandı.

Okul Sonrasında BELTUR’da 
İstihdam İmkânı

İş okullarında eğitim gören gençlerin, 
eğitim aldıkları süreçte BELTUR’da 
stajyer olarak görev yapıyor, okul son-
rasında da şirket bünyesinde işe alını-
yorlar. BELTUR, 2010’da başladığı 
projede 600 öğrenciyi mezun ederek, iş 
hayatına katılmalarını sağladı. 
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İBB AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ, 
TARIMSAL AMAÇLI AR-GE 
LABORATUVARINDA EN GÜVENİLİR 
SONUÇLARI ELDE EDİYOR
Ağaç ve Peyzaj AŞ’nin tarımsal amaçlı AR-GE Laboratuvarı ; toprak analizleri, sulama 
suyu analizleri,bitki analizleri, kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından yetkilendirildi.
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DÜNYA HAYVAN HAKLARI GÜNÜNÜ 
KUTLADIK
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sosyal Kulüpler Birimi, Halkla İlişkiler Müdürlüğü Cevahir 
İletişim Noktasında, Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Orkestralar Müdürlüğü ile 
birlikte ‘Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü’ etkinliği gerçekleştirdi.

Bir şenlik havasında yaşanan prog-
ramda, eğlenceli ve sürprizli pek çok 
etkinlik hayata geçirildi. İBB Veteri-
ner Hizmetleri Müdürlüğü, mobil 
klinik aracıyla sevimli dostlarımızı üc-
retsiz olarak muayene etti. Orkestralar 
Müdürlüğü ise çaldığı neşeli melodi-
lerle, kalabalığa hoş dakikalar yaşattı. 
“Lider Kedi Köpek Maması” firması 
ise hayvan sahiplerine hediye paketle-
ri sundu. Ayrıca su kabı da dağıtıldı. 
Etkinlik de çocuklar da unutulmadı. 
Oyuncaklar hediye edildi. Çocukların 
yüzlerine hayvan makyajları uygulan-
dı. Günün anlamına uygun fotoğraf-
ların da sergilendiği etkinlik küçük 
büyük herkeste unutulmaz anılar bı-
rakarak sona erdi.
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AKILLI BANKLAR, PARKLARIMIZDAKİ 
YERLERİNİ ALDILAR
Rekreasyon alanlarında kullandığımız kent mobilyaları ve hayatımızın vazgeçilmezleri 
arasına giren akıllı cihazlarımızı şarj edebileceğimiz bir tasarımla yenilenelebilir enerjiden 
faydalanmak ve bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyerek hazırlanan  
“Akıllı Banklar” İstanbul Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluk 
alanlarında kullanılmaya başlandı. Parklar, gün boyu elde edilen enerjiyi hem bankın 
gece aydınlatması olarak, hem de iki adet USB girişiyle akıllı cihaz şarj istasyonu olarak 
kullanılması amacıyla alanlara yerleştirildi.
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ŞARJLI FİTNESS ALETLERİ, 
İBB PARKLARINDA YERLERİNİ ALDILAR
İBB Rekreasyon alanlarında kullanılan dış mekan fitness aletleri ve hayatımızın 
vazgeçilmezleri arasına giren akıllı cihazların şarj edilebileceği bir tasarımla yenilenebilir 
enerjiden faydalanmak ve bir bakış açısı kazandırmaya hedefleyerek İstanbul Avrupa 
Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluk alanlarında kullanılmaya başlandı.



74 İstanbul Büyükşehir BelediyesiBEYAZMASA DERGİSİ 2018

YAŞAM

ADAPTİF TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ
İSBAK AŞ’nin, ‘Akıllı Şehir’ vizyonu doğrultusunda geliştirdiği ATAK, hem doğanın, hem 
sürücülerin hem de kent yaşamının yanında.

Medeniyetlere tanıklık etmiş, dünya metropolleri arasında cazibe merkezlerinden biri 
olan İstanbul’da, hızla artan nüfus ve şehirleşmeyle birlikte özellikle ulaşım konusunda 
her gün yeni bir proje hayata geçiriliyor. Tüm dünya metropollerinde yaşanan hava 
kirliliği, yakıt tüketimi ve gürültü gibi etkenlerin beraberinde getirdiği stresi İstanbulluların 
yaşamaması için İSBAK, AR-GE Merkezinde geliştirdiği son teknolojiye sahip ‘yerli’ ve 
‘milli’ ürünlerle aktif çözümler üretiyor.

Bu çözümlerin en dikkat çekenlerinden biri olan ‘ATAK’ yani ‘Adaptif Trafik Yönetim 
Sistemi’ İstanbul’un trafik yönetim sistemine farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor.

ADAPTİF SİSTEM (ATAK)

%22
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%18
Karbon ve türevi
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FIRINCILIK VE 
PASTACILIK OKULU’NDA, 
GELATO SEMİNERİ VERİLDİ
İSMEK Fırıncılık ve Pastacılık Okulu’nda İtalyan Şef Martin Gregori tarafından dondurma 
yapımının anlatıldığı bir seminer gerçekleştirildi. Gregori’nin sektördeki 30 yılı aşkın 
deneyimini katılımcılarla paylaştığı ve İSMEK eğitmenlerinin de katılımıyla gerçekleşen 
seminerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Ali Koca da 
bir sunum gerçekleştirdi.

İSMEK Fırıncılık ve Pastacılık Oku-
lu’nda ünlü İtalyan şef Martin Gre-
gori dondurma yapımı ile ilgili bir 
seminer gerçekleştirdi. İSMEK öğ-
retmenlerinin de bulunduğu semi-
nerde, İstanbul Büyükşehir Belediye-

si Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Ali 
Koca da bir sunum gerçekleştirdi. İki 
gün boyunca devam eden seminerde 
Gregori, otuz senelik tecrübelerini 
katılımcılara aktardı.

Profesyoneller için düzenlenen ve 

kariyerini dondurma üzerine kur-
muş veya kuracak şefler yetiştirilmesi 
hedeflenen “Gelato Semineri”nde; 
ekipmanların doğru kullanılması, 
mutfak kullanımı ve hijyen konu-
sunda sektörle ilgili detaylı bilgi ak-
tarımı gerçekleştirildi.
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Ressamların 
Gözünden 
İSTANBUL
Antoine Ignace Melling
Fransız seyyah, mimar ve ressam Antoine Ignace Melling veya Türkçe de söylenişiyle Anton Ignaz 
Melling 1763-1831 tarihleri arasında yaşamış ve İstanbul’daki çeşitli yapıların inşa ve restoras-
yonunu üstlenmiştir. Bu görevleri yerine getirirken bir yandan da İstanbul’un çeşitli semtlerini 
betimleyen gravürler de yapmıştır. Antoine Ignace Melling 1763 yılında Lorraine kentinde doğdu. 
Mimarlık ve ressamlık eğitimi aldıktan sonra on dokuz yaşında Osmanlı Devleti’nin Rusya elçisi 
tarafından İstanbul’a getirildi. Padişah III. Selim’in kız kardeşi Hatice Sultan’ın Ortaköy’deki 
sarayını restore etti. Daha sonra padişaha mimarlık yaptı. Padişah ve saray erkânına yakınlığı 
sebebiyle de on sekiz sene boyunca Osmanlı Devleti’ndeki yaşam biçimini yakından gözleme fırsatı 
buldu. Daha sonra da bu gözlemlerini detaylı bir şekilde yaptığı gravürlerine yansıttı. Paris’e dön-
mesinden bir sene sonra 1803 yılında gravürlerini “Pittoresque de Constantinople et des rives du 
Bosphore” adı altında yayınlamaya başladı. 1819 yılına kadar da yayınlarına devam etti. 1831 
yılında Paris’te öldü.

KÜLTÜR - SANAT
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Kocaeli Derince Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri ‘Şehidimiz Var’ projesi kapsamında, 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyaz Gezi Şefliği ile birlikte 15 Temmuz şehidi Yunus Emre 
Ezer’in evini ziyaret etti.

ŞEHİT BABASININ ŞİİRİNİ 
İLK DEFA DUYDU
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk-
la İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Beyaz 
Gezi ekipleri tarafından karşılanan, 
Kocaeli’nin Derince ilçesinden ge-
len ortaokul öğrencileri, 15 Temmuz 
gecesi İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin Saraçhane binasının önünde 
şehid olan Yunus Emre Ezer’in aile-
sine ziyaret gerçekleştirdi. ‘Şehidimiz 
Var’ projesi adı altında bir araya ge-
len aile ile öğrenciler arasında duygu 
dolu anlar yaşandı.

Ziyaret esnasında, Şehid Yunus Emre 
Ezer’in kaleme aldığı bir şiiri Derin-
ce Yunus Emre Ortaokulu’ndan bir 
kız öğrencinin okumasıyla, gözyaş-
larına hâkim olamayan şehit eşi Fat-
ma Esra Ezer, şiiri okuyan öğrenciye 
sarılarak ağladı. Babasının şiirini ilk 
defa duyan dokuz yaşındaki Meryem 
Nur Ezer ise, öğrenciye ‘‘Bu şiiri sen 
mi yazdın?” diye sordu.

Şiirin babasına ait olduğunu öğre-
nince de şaşkınlığını gizleyemeyen 
Meryem Nur, şiiri çok beğendiğini 
söyleyerek, öğrencilerle mektup ar-
kadaşı olmak istedi.

Ardından Şehit Yunus Emre Ezer ve 
diğer şehitlerimiz için Kur’an-ı Ke-
rim ile Mevlid-i Şerif okundu. Du-
aların ardından, öğrenciler yanların-
da getirdikleri şehidin bayrağa sarılı 
fotoğrafını aileye hediye etti. Daha 
sonra şehit ailesi, öğrenci ve öğret-
menler beraberce kabristana geçtiler. 
Öğrenci grubu, kabristanda bütün 
şehidler için dua ettikten sonra, ka-
birlere su döküp karanfil bıraktı. Ko-
caeli Derince Yunus Emre Ortaoku-
lu öğrencileri ziyaretlerini, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi önünde yer 
alan şehitler panosunda günün anısı-
na fotoğraf çektirerek sonlandırdılar.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Beyaz Gezi ile Kurum 
ve STK Hizmet ekipleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek isteyen darbeci 
Tuğgeneral Semih Terzi’yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Başçavuş 
Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaret düzenledi.

İBB ÇALIŞANLARI VE 
15 TEMMUZ GAZİLERİ, ŞEHİT 
ÖMER HALİSDEMİR’İN KABRİNİ 
ZİYARET ETTİ
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İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü Be-
yaz Gezi ile Kurum ve STK Hizmet 
birimlerinin desteğiyle gerçekleşti-
rilen programda, ilk olarak Niğde 
Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nde gazilere 
kahvaltı verildi. Kahvaltı sonrasında 
ise Bor Kaymakamı Abdullah Küçük 
ile Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat’a 
İBB görevlileri tarafından hediyeler 
takdim edildi.

Niğde’nin Çukurkuyu kasabasında 
bulunan Şehid Ömer Halisdemir’in 
kabristanına 80 kişiden oluşan 15 
Temmuz gazilerinin katılımı ile ger-
çekleştirilen ziyaret esnasında, duygu 
dolu anlar da yaşandı. 15 Temmuz 
Gazileri, şehidin babası Hasan Hü-
seyin Halisdemir’in elini öperek, dua 
okudular. Duaların ardından gaziler, 
Şehid Ömer Halisdemir’in kabrine 
karanfil bıraktı.

Kabir ziyaretinin ardından program, 
Niğde’nin tarihi ve kültürel mekân-
larının ziyaret edilmesiyle son buldu.
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Dünyanın en büyük, 
Türkiye’nin ilk minyatür 
parkı olan Miniatürk Müzesi, 
açıldığı 2003 yılından itibaren 
yoğun ilgi görüyor ve her yıl 
milyonlarca kişi tarafından 
ziyaret ediliyor. Ayasofya’dan 
Selimiye’ye, Rumeli 
Hisarı’ndan Galata Kulesi’ne, 
Safranbolu Evleri’nden 
Sümela Manastırı’na, Kubbet-
üs Sahra’dan Nemrut Dağı 
kalıntılarına kadar pek 
çok kültür ve medeniyetin 
izlerini bir araya getiren 
Miniatürk’de Türkiye ve 
Osmanlı coğrafyasından 
seçilmiş 132 mimari eserin, 
1/25 ölçekli maketleri 
yer alıyor. Miniatürk Mobil 
Uygulama akıllı telefonlarda 
sesli rehberlik sistemi ile 
eserler hakkında Türkçe, 
İngilizce, Fransızca, Almanca, 
Rusça, Arapça, Farsça, 
Japonca ve İspanyolca olmak 
üzere dokuz farklı dilde bilgi 
veriyor. Her yıl, yeni eserler 
eklenerek büyümeye devam 
eden Miniatürk’e en son 
Hamidiye Saat Kulesi-1901, 
Sultan I. Ahmet Türbesi 
ve Ahlat Selçuklu Meydan 
Mezarlı-Emir Bayındır Kümbeti 
maketleri eklendi.

MİNİATÜRK DÖRT YENİ MAKET İLE 
KOLEKSİYONUNU ZENGİNLEŞTİRDİ 

SULTAN I. AHMET TÜRBESİ
Sultanahmet Külliyesi’nin kuzeydoğu köşesine 1619 yılında inşa edil-
miştir. Sultan I. Ahmet’in 1617’de ölümünden sonra Sultan I. Mustafa 
döneminde 1617 yıllarında türbenin yapımına başlanmış, Sultan II. 
Osman (1618–1622) döneminde 1619’da tamamlanmıştır. Türbe, 16. 
yüzyıl türbelerinden ayrı bir mimari üslup göstermektedir. Bu yapıda 
iç koridorlu mekân düzeninden ve çift cidarlı kubbeden vazgeçilmiştir. 
Girişin karşısına, bir çıkıntı yapılmıştır. Sultan I. Ahmet’in sandukası-
nın hizasına rastlayan pencereler, diğerlerinden daha büyük tutulmuş 
ve böylece farklı bir görünüm elde edilmiştir.
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HAMİDİYE SAAT KULESİ – 1901
Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan Hamidiye Saat Kulesi, 
hem Trablus şehrinin sembolü hem de Lübnan’daki en önemli Osmanlı 
eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Eser; Trablus şehrinin tam orta-
sında yer almakta olup Lübnan’da hâlâ ayakta kalmayı başarmış önemli 
eserlerden biri olma özelliğini taşıyor. Yüksekliği 26 metre ve 6 kattan 
oluşan Hamidiye Saat Kulesi’nin duvarları kumlu taştan; köşe, pencere ve 
kapılarının üst kısımları ise beyaz taştan yapılmıştır. Binanın üst katları-
na, bina içindeki demir ve ahşap merdivenlerden çıkılmaktadır. Kulenin 
piramit şeklinde tasarlanmış son katındaki dört pencerenin her birine, 
saatten çıkan sesleri Trablus’un en uzak mahallelerine dahi duyurmak için 
hoparlörler yerleştirilmiştir.

Emir Bayındır Kümbeti: 

Akkoyunlular dönemi eseridir. Kümbet, Akkoyunlu 
hükümdarı Uzun Hasan›ın torunu Rüstem Beyin 
oğlu Emir Bayındır (ölümü 1481) adına eşi Şah Se-
lime Hatun tarafından yaptırılmıştır. Halk arasında 
«Parmaklı Kümbet» de denilir. «Babacan» adlı Ah-
latlı bir ustaya yaptırılmıştır. Kümbet, tonozlu ve 
sütunlu yapısı ile Anadolu’daki diğer kümbetlerden 
ayrılmaktadır. 

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı: 

11.yy dan 16.yy’a kadar tarihlenen 435 tanesinde 
sanatkâr imzası bulunan muhtelif tipolojilerde, yak-
laşık 8000 adet mezar taşı ve 178 adet kurgan tipi 
yeraltı mezar odasından oluşmaktadır. İslam dünya-
sının en büyük abide mezarlığı olarak bilinmektedir. 

EMİR BAYINDIR KÜMBETİ VE AHLAT SELÇUKLU MEYDAN MEZARLIĞI

(Ahlat – BİTLİS)



KÜLTÜR - SANAT  
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Geçtiğimiz aylarda İstanbul, yeni bir kültür mekânı daha kazandı. Fatih’de açılan ‘Zeyrek 
İstanbul Kitapçısı’ nezih ortamı ve harika manzarasıyla dikkat çekiyor. “Bilginin %80’i 
sohbetle % 20’si yazıyla öğrenilir.” diyor Süheyl Ünver. Geçmişimize baktığımızda, 
sohbetin gerçekten de kültür-sanat dünyamız için çok önemli bir unsur olduğunu; kültür 
dünyamızın önemli isimlerinin kahvehanelerde, pastanelerde toplanıp buluştuklarını 
görüyoruz.

Şehrin İçinde Bir Saklı Bahçe;

ZEYREK İSTANBUL KİTAPÇISI

Şöyle kısaca entelektüellerimizin bu-
luşup oturdukları mekânlara baka-
lım:

Mesela, Beyazıt’da bulunan Kül-
lük, Marmara Kıraathaneleri, Acem 
Kahvesi bir dönemin çok rağbet 
gören kültür sohbetlerinin yapıldığı 
mekânlarındanmış. Yine bu mekân-
lar arasında yer alan, Nuruosmani-
ye’de İkbal, Divanyolu’nda Diyar-

bekir, Cağaloğlu’nda Vilayet Binası 
karşısındaki İhsan Kıraathaneleri ise 
gençlerin toplanıp kitap ve gazete 
okudukları mekânlardanmış. İhsan 
Kıraathanesi’nde daha çok haberci-
ler, yine o civarda bulunan Meserret 
Kıraathanesi’nde ise daha çok ede-
biyatçılar toplanırmış. Baylan Pasta-
nesi, Elit Kıraathanesi ile Lebon ve 
Markiz Pastanelerine 1940’lı yıllarda 
çoğunlukla edebiyatçılar uğrarmış.

Maalesef günümüzde, yazarların, 
kültür sanat meraklılarının müda-
vimi olduğu mekânların sayısı çok 
azaldı. Hâlbuki bu mekânlar, yeni 
eserlerin tohumlarının atıldığı, şa-
irlerin birbirlerini şiirlerle hicvetti-
ği, hikâyelerin yazarları tarafından 
okunduğu; kültür-sanat dünyasına 
hayat veren önemli yerlerdendi.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul için yeni 
bir kültür mekânı daha açıldı. Zeyrek 
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İstanbul Kitapçısı, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi KÜLTÜR AŞ bünyesinde, 
Fatih- Zeyrek’de Zeyrek Camii’nin he-
men yanında hizmet vermeye başladı. 
Zeyrek İstanbul Kitapçısı, kısa zaman-
da da sadece kültür-sanat meraklıları-
nın değil, İstanbul sevdalılarının, ede-
biyatçıların ve fotoğraf meraklılarının 
da uğrak yeri haline geldi.

Kitap-kafe tarzında hizmet veren 

Zeyrek İstanbul Kitapçısı öncelikle, 
muhteşem manzarasıyla dikkatleri 
çekiyor. Haliç, Süleymaniye Ca-
mii, Galata Kulesi ve Boğaz’a kadar 
uzanan eşsiz bir manzaraya bakarak 
çayınızı, kahvenizi yudumlamak, 
kitabınızdan birkaç sayfa okumak 
ya da dostlarla birkaç kelam etmek 
gerçekten de insana bambaşka bir 
huzur ve mutluluk veriyor. İstanbul 
Kitapçısı’nda, İstanbul konulu ki-

tapların yanı sıra Hediyem İstanbul 
ürünlerini bulabilmek de bu mekân-
da mümkün.

Zeyrek İstanbul Kitapçısı, ferahla-
mak ve huzur arayanlar için mükem-
mel bir fırsat… 



1830’lu yıllarda Londra’da 
yaşamış İngiliz botanikçi 
Nathaniel Bagshaw Ward’un 
uzak memleketlerden getirttiği 
egzotik bitkileri, Londra’nın pis 
ve ağır havasına dayanamayarak 
kısa zamanda kuruyormuş. 
Nathaniel Bagshaw Ward, ne kadar 
çalışıp çabalasa da çiçeklerinin 
ağaçlarının ölmesine bir türlü 
engel olamıyormuş. Derken günün 
birinde, kavanozlarda kalmış 
topraklarda bitkilerin yeşerdiğini 
fark etmiş. Buraya kadar her şey 
tesadüfî bir şekilde gelişmiş. Ancak 
Ward’ın bitkilerin kavanoz ve 
fanuslarda da yaşayabileceğini fark 
etmesiyle olaylar hızlı bir şekilde 
ilerlemiş.

YAŞAM
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Nathaniel Bagshaw Ward, bu 
kavanoz sistemini gözlemleyerek 
çalışmalarını ilerletmiş ve kendi 
yöntemini geliştirmiş. Yani bugün 
teraryum (terrarium) olarak 
bildiğimiz, kavanoz, akvaryum 
ya da fanus gibi ortamlarda bir 
ekolojik sistemin adeta taklit 
edildiği alanlar işte böylece ortaya 
çıkmış. 

Önceleri hayvanlar ile bitkilerin
birlikte yaşadıkları sistemler hazırlanırmış. Yine o 
dönemlerde teraryumlar, dekorasyon objesi yerine 
ve ülkeler arasında bitki taşımacılığı için de sıklıkla 
tercih edilmiş. Zaman içersinde sadece bitkiler için 
tasarlanmaya başlanmış.

YAŞAM
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Batı dünyasında uzun zamandır revaçta olan 
teraryumlar, ülkemizde ise son yıllarda çok 
popüler oldu. Çiçekçiler de oldukça yüksek 
fiyatlara satılan teraryumları hazırlamak aslında 
çok da zor değil. Eğer biraz bahçe işlerinden 
anlıyorsanız ve estetik anlayışınız da gelişmiş 
ise siz de bir teraryum yapabilirsiniz.
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Beyazmasa Dergisi 
olarak, sizin 

için teraryum 
yapımıyla ilgili bir 

köşe hazırladık. 
Katkılarından 

dolayı İBB Ağaç 
ve Peyzaj AŞ 
ile Songül 
Ayvaz’a 

teşekkür 
ediyoruz.

MALZEMELER

kavanoz 
akvaryum 
veya fanus

torf 
(toprak)

yosun

fırça,
keten ip

tas-çakıl.

aktif 
karbon

dekoratif obje ile 
figürler

96 BEYAZMASA 2017

YAŞAM Haydi Teraryum Yapalım
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Öncelikle nasıl bir kurgu hazırlamak istediğimize karar vermeliyiz. Sonra da bu kurguya uygun bir cam (kavanoz veya fa-
nus) ile malzemeleri temin etmeliyiz. Her işin başlangıç kısmı en zor olan bölümüdür. Hikâye ve cam seçiminden sonraki 
adımlar, çok daha kolay ve zevkli olacak…

Hikâyemizi bulduk, malzemelerimiz de elimizin 
altında. O zaman, ilk önce çakıl taşlarımızı 
yerleştirerek en alt zemini oluşturalım. Taş 
yerleştirme işlemi, drenaj ( fanusta oluşacak sıvının 
boşaltılması için) amaçlı olarak yapılıyor. Bu taşlar 
sayesinde, hem zemin elde etmiş olacağız, hem de 
bitkilerimiz çürümeyecek.

 İkinci aşama olarak, aktif karbon kullanıyoruz. 
Karbon kullanmamızdaki amaç teraryum 
içerisinde oluşabilecek zararlı oluşumları kendi 
içerisinde absorbe (Bir ortamın ışık enerjisini 
belli nicelikte emmesi) edebilmektir. 
Karbon ile fanus içinde böcek oluşumunu 
engellemiş oluruz. Karbonu yani kömürü, 
camın iç orta kısmına az bir miktar 
serpiştirelim.

Karbondan sonra torfu ekliyoruz. Torf, toprak yerine 
geçer. Ancak torf kesinlikle toprak değildir. Çünkü 
içersinde topraktaki gibi taş, kum gibi malzemeler 
bulunmaz. Steril bir maddedir. Bu yüzden teraryumlar 
için en ideal malzeme torftur. Bu aşamadan itibaren, 
fanus içersinde estetik bir görünüm sağlayabilmek 
için belli kurallara uymamız, çok dikkatli ve titiz 
bir şekilde çalışmamız gerekiyor. O yüzden de 
malzememizi kenarlardan taşırmadan dikkatli bir 
şekilde azar azar yerleştirmeli ve orta kısma da 
bitkilerimizi dikebileceğimiz bir havuz oluşturmayı 
ihmal etmemeliyiz.

Torfu ekledikten sonra, artık zeminimiz oluştu. Bundan 
sonra bitki, obje ve yosunları nerede yer vereceğimize 
bir bakış açısı temel alarak karar vermeli ve işlemimize 
o şekilde devam etmeliyiz.

YAŞAMHayd, Teraryum Yapalım
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Sukulent, teraryumlar için ideal bir bitki. O yüzden biz de sukulent 
kullandık. Bitkilerimizi saksılarından tümüyle çıkarıp köklerini 
bozmayacak şekilde, oluşturduğumuz çukurluğa, zeminden 
itibaren fanusumuzun içerisine oturtarak ve toprakla boş 
kalan alanlarını doldurarak yerleştiriyoruz. 
Teraryumlarda kullanılacak bitkilerin 
ekolojik isteklerinin benzer ya da aynı 
olmasına dikkat etmek gerekir. Mesela 
dış mekân bitkisini teraryum içersinde 
kullanamayız. Çünkü bu bitki fanus 
içine yerleştirildiğinde kısa zamanda 

ölür.

Bitkileri diktikten sonra sağlamlığını da 
kontrol etmeliyiz. Eğer dokunduğumuzda, 
şekli bozulmuyor, hafifçe yukarı çektiğimizde 
yerinden oynamıyorsa, doğru işlemleri uygulamışız demektir. 
Çünkü bitkinin çürümemesi, köklerinin açık kalmaması ve hava 
almamasına bağlıdır.

Açık kalan alanlar oluşmuşsa, yosun takviyesi 
yaparak veya çakıl taşları ekleyerek zemini 
doldurmaya çalışmalıyız. Bu işlemler esnasında, 
fanusumuz tozlanmış veya topraklanmış ise bir fırça 
yardımıyla bu alanları da temizlemeliyiz.

Çalışmamızın yükseklik ve alçaklık durumunu 
yosunlarla oluşturuyoruz. Hikâyemiz için belirlediğimiz 
gizli bahçemizi ise alt kısımda konumlandırıyoruz. Boşluklara 

eğim vererek çakıl taşlarımız ile bir de patika yol yapıyoruz.

Bahçemizin aksesuarlarını yapıştırıcı 
ile tutturuyoruz. Objeleri kullanırken 
boyutlarına da çok dikkat etmeliyiz. Yani 
bir sandalye, masadan büyük olmamalı 
mesela.

Arka kısımdan yerleştirerek ve altını 
doldurarak başladığımız çalışmamıza ön 

kısma doğru ilerleyerek geldik ve bu esnada 
çok fazla arka kısıma müdahale etmedik. Bitkileri 
ve toprakları yerleştirdikten sonra çalışmamızı 
bozmamak için böyle çalışmamız gerekiyor. 
Son işlem olarak kenar ve boşluk kısımları da 
dolduruyoruz.

YAŞAM Haydi Teraryum Yapalım
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Güzel ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle…

İşte,
gizli bahçeli

teraryumumuz 

hazır!

YAŞAMHaydi Teraryum Yapalım
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 Resul Aydemir

Resul Aydemir, bir Büyükşehir Ailesi üyesi. Hiç beklemediği bir anda, 
milyonların karşısına çıktı. Unuttuğumuz, kaybettiğimiz değerleri, Rap 
müziğiyle hatırlatmaya çalışan bu arkadaşımızın başarı ve çabaları 
bizleri de sevindirdi, gururlandırdı. Bu nedenle de Resul Aydemir’le 
tanışmak ve sohbet etmek istedik. Zamanın su gibi akıp geçtiği 
sohbetimizi sizlerle de paylaşıyoruz.

GÖNÜLLERE
DERT DÜŞÜRMEYE GELDİM!
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 Resul Aydemir 

Türk sinema tarihinin önemli 
repliklerinden biri sayılan bu 
cümleler, 1990 yapımı ‘Garip 
Bir Koleksiyoncu’ isimli filmden. 
Yönetmenliğini Nurettin Özel’in 
yaptığı ‘Garip Bir Koleksiyoncu’ 
mezarlıkta çalışan, bir bekçinin 
hikâyesini anlatıyor.

Geçtiğimiz aylarda, ulusal 
bir televizyon kanalında 
yayımlanan ses yarışması ile 
hayatımıza giren ve kısa sürede 
milyonlarca insanın gönlünde 
taht kuran Resul Aydemir; yıllar 
yıllar evvel bu filmi seyretmiş 
ve o kadar etkilenmiş ki 
filmi defalarca seyretmekle 
kalmamış. Bir de filmden 
ilhamla aynı adlı bir şarkı da 
yapmış. 

Resul Aydemir, farklı ve 
ilginç bir sanatçı. Artık pek 
göremediğimiz âşıklara, 
ozanlara da benziyor sanki. 
Samimi ve bizi anlatan 
sözleriyle yarışmada hemen 
parlayan Resul Aydemir, 
mesleğiyle de çok ilgi çekti. 
İBB Mezarlıklar Müdürlüğünde 
gassal olarak görev yapan 
Aydemir öyle çok ilgi çekmiş 
ki; televizyona çıktığı günden 
sonra günlerce arama 
motorlarında ‘gassal’ kelimesi 
aranmış. Beyazmasa Dergisi 
olarak, Resul Aydemir’i görev 
yaptığı Kozlu Gasilhanesinde 
ziyaret ettik. İlginçtir “ Garip Bir 
Koleksiyoncu” filmi de Kozlu 
Gasilhanesinde çekilmiş. Resul 
Aydemir ise bunu yıllar sonra 
kardeşinin dikkati sayesinde 
fark edebilmiş. Resul Aydemir 
şimdi o hayranı olduğu filmi her 
gün yeniden yeniden yaşıyor…

Ölüm! Ölüm ufuktaki bir 

çizgidir doktor, siz bu 

çizginin görünen tarafına 
baktınız. 

Bense görünmeyen 

tarafına! 

Garip Bir Koleksiyoncu
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Resul Aydemir

Resul Bey, biraz hayat 
hikâyenizden bahseder misiniz 
bize? Kimdir Resul Aydemir?

Göçmen mütedeyyin bir ailenin ço-
cuğuyum. Annem Bilecikli, babam 
Sivaslı. Ben hep dışardan okudum. 
Ortaokuldan sonra hiç öğretmen 
görmedim. Liseyi ve ilahiyatı da 
açıktan okudum. On yedi yaşımda, 
hafız oldum. İki sene grafikerlik üze-
rine eğitim aldım. İki sene müezzin-
lik yaptım. Üç sene de İBB Mezar-
lıklar Müdürlüğünde gassal olarak 
görev yaptım.

Rap müziğiyle nasıl tanıştınız?

Beş- altı yaşlarımdan yani rap kül-
türünün giyim tarzını ilk gördüğüm 
zamandan bu yana rap müziğiyle iç 
içe bir hayat sürüyorum. Rap kültü-
rünün çıkış noktası, sokak kültürü 
ve fakirlik. Rap müzisyenleri, ço-

Ben, bir dava ruhuyla başladım bu 
işe. Hafızlık yaptığım için Kur’an-ı 
Kerim ile de çok haşır neşir oldum. 
O yüzden en çok etkilendiğim kitap 
da, Mübarek Kitabımızdır. Benim 
müzik anlayışım da, müziğin bir 
amacı olması gerekiyor. Bir amacı 
ve derdi olduğu için, beni ve sokağı 
anlattığı için rap müzik yapıyorum. 
Ben “Güngören - Bağcılar” çocuğu-
yum. Fakat bizim semtlerimiz, yıllar-
dır şarkılarda ve filmlerde çok yanlış 
bir şekilde tanıtıldı. O yüzden, ben 
de doğduğum büyüdüğüm bu yerleri 
anlatmayı kendime vazife bildim. 

Ülkemiz, son yüz senede o kadar çok 
değerini ve varlığını kaybetmiş ki. 
İşte ben, bunları hatırlatmaya çalı-
şıyorum. Şimdiye kadar iki yüz bine 
yakın insana, konser ve söyleşi yap-
tım. Bütün programlarımda, ‘Şaban’ 
ismini arıyorum. Şimdiye kadar bir 
tane Şaban isimli Avusturya’da bir 

cukluklarında fakirlikten dolayı hep 
anne babalarının kıyafetlerini giy-
mişler; şimdi de o günleri temsilen 
bol kıyafetler giyiniyorlar. Bu tarzda 
giyinmek, aslında bizim kültürü-
müzle de örtüşüyor. Dediğim gibi, 
önce kıyafetleri ilgimi çekti, sonra da 
ne söylediklerini merak ettim. Şöyle 
düşündüm eğer bu müzik, zulüm al-
tındaki insanların müziğiyse o zaman 
günümüz dünyasının en çok ezilen-
leri olan Müslümanlar da bu müziği 
yapmalı. Zaten rap müziğini ortaya 
çıkaran siyahiler, şimdilerde bu mü-
ziği niçin yaptıklarını da unuttular 
maalesef. Rap kültürünün Müslü-
manlarla örtüşen çok ortak yönü var. 
İşte beni de bu yönleri çekti. Çün-
kü bende de, küçük yaşlarımdan bu 
yana bir Filistin bilinci var, Bosna 
bilinci var, Afganistan bilinci var. İlk 
yazdığım şiirin konusu da Filistin ve 
Afganistan ile ilgilidir. 
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Resul Aydemir

hacı amca buldum. Bir tane de Çan-
kırı’da küçük bir çocuk buldum. Ço-
cuğa dedim ki ‘Senin babanın elinden 
öpüyorum; sen de git öp!’ Çünkü öyle 
bir algı oluşturulmuş ki insanlar ço-
cuklarına Şaban ismini vermekten 
çekiniyor olmuşlar.

Türkiye, Bağcılar- Kabataş 
Taramvay Hattı Gibi!

Aynı ray üzerindeyiz. Ama 
kimsenin bundan haberi yok!

Farklı, alışılmadık bir tarzınız 
var. Nasıl tepkiler alıyorsunuz? 
Eleştiriler geliyor mu? 

Rapla ilgili çok önyargı var, tabii ki. 
İki tarafın radikal kesiminden de 
eleştiriler alıyorum. Bir kesim diyor 
ki, müzikle Allahtan, dinden bahse-
demezsin; diğeri de diyor ki müzikle 
tebliğ yapılmaz, tefekkür edilmez. 

Ben, bu eleştirilere kızmıyorum. 
Hep Peygamberimizin (sav) yaptık-
larıyla, cevap veriyorum. Peygam-
berimizin, Hassan bin Sabit adında 
bir şairi vardı. Çünkü o zamanın 
medyası, televizyonu, interneti, cep 
telefonu, uydusu hâsılı kelam her 
şeyi şair ve şiirdi. Özellikle, Peygam-

berimize hakaret ettirmek ve alay et-
tirmek için Ebu Cehil başka bölge ve 
ülkelerden şairler getirtir; Mekke’nin 
ortasında bir taşın üstüne çıkarta-
rak Peygamberimize saldırtırdı. İşte 
böyle zamanlarda, Peygamberimiz 
ne yapıyordu peki? Müslüman şair 
Hassan bin Sabit’i çağırıyordu. Has-
san bin Sabit’de gelip şiirleriyle, şa-
irlere cevap veriyordu. Çocuklarımız 
tesettürün özünü kavrayamıyor, ne 
yapayım onlardan vaz mı geçeyim? 
Çocuklarımız trap dinliyor, gece ku-
lüplerine gidiyor. Onlardan da vaz 
mı geçeyim? Böyle yaparsak kim ka-
lır ki elimizde?

Bizim sıkıntımız hep radikallerle za-
ten. Tıpkı ‘Bağcılar -Kabataş Tramva-
yı’ gibi! İki tarafta aralarındaki mesafe-
nin çok uzak olduğunu sanıyor ancak 
çok yanılıyorlar! Aslında ikisi de aynı 
rayın üzerinde gidip geliyorlar. Ancak 
kimsenin bundan haberi yok! 

Gassal olduğunuzu duyanlar 
şaşırıyorlar. Hatta korkanlar 
bile oluyordur belki. Modern 
Dünya, ölümü hayatımızdan 
uzaklaştırdı. Hâlbuki ölüm 
hayatımızın en büyük hakikati. 

Şimdi siz şarkılarınızla da, 
mesleğinizi anlatırken de 
aslında bu hakikati bize 
yeniden hatırlatıyorsunuz. Bu 
da, gerçekten çok kıymetli bir 
çaba.

İşte bu bir tebliğdir! Ne deniyor? 
‘Ağızların tadını bozan ölümü hatır-
layın.’ Yarışmada, gassallık yaptığımı 
söyleyince, Google da, üç gün bo-
yunca en çok aranan kelime ‘gassal’ 
olmuş. Eğer ben o yarışmada insan-
lara isabet eden, etkileyen bir şeyler 
söylemişsem bunlar hep Allahtandır, 
benden değil…

Bizim milletimizin iki tür değeri var: 
milli ve manevi değerler. Eğer siz, 
bu değerlerle bir şeyler yapıyorsanız; 
Allahın izniyle gençlerimizin gönül-
lerindeki pas, toz, kir kalkıveriyor. 
İşte benim amacım da bu. Ben kon-
serlerimde gençlere, gasilhanede gör-
düğüm şehit cenazesini anlatıyorum. 
Diyorum ki “Eğleneceğiz, genciz ama 
burada nasıl rahat yaşadığını sakın 
unutma! Bu adam senin için bomba-
cının üstüne atlıyor. Bu adamın çolu-
ğu var çocuğu var. Trilyon versen iman 
olmadan bu yapılmaz. Sen de bunu 
fark et!”
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Hangi ülkede görülmüştür, bomba-
cının üstüne atlanıldığı? Beşiktaş’ta-
ki patlamada, sırf arkadaki insanlara 
şarapnel parçası gelmesin diye polis, 
bombacının üzerine atladı. Ben ne-
redeyse bütün konserlerimde şehitler 
için Fatiha okutturuyorum. Çünkü 
eğlenirken, bu topraklarda ne kadar 
rahat yaşadığımızı unutursak, yap-
tıklarımızın hiçbir manası kalmaz.

Müziğinizi besleyen 
damarlardan bahseder misiniz?
Pek çok unsur var aslında. Kökle-
rim, ailem, doğup büyüdüğüm semt. 
Güngören’de büyüdüm. O yüzden 
Güngören’i anlatıyorum şarkılarım-
da. Benim doğup büyüdüğüm semt-
te, amcalar çocukların ellerinden tu-
tup camiye götürürlerdi, ramazanda 
komşular birbirlerine iftara giderler-
di. İşte ben de, şarkılarımda bu in-
sanlara yer veriyorum. Müezzinlik 
yapmam da müziğimi besledi. Mese-
la o yıllarda, yaşlıların çocuklara ve 
gençlere olan tavırları çok dikkatimi 
çekerdi. Çocuk tam camiye adımını 
atacak, yaşlı amcanın birisi ‘Çorapsız 
camiye giremezsin!’ diyerek kızma-
ya başlardı. Hâlbuki amca sabırlı ve 
merhametli olsa, beklese de o çocuk 
camiye bir adımını atsa. Ayakları çıp-
lak diyerek çocukları camiden çıka-
ran bir amcaya dedim ki: ‘Çocuklara 

ayakların çıplak, çık dışarı diyeceğine, 
çorap alıp çocuklara dağıtsana. Cebine 
birkaç tane çorap koy, bu çocuğun ca-
miyi sevmesine vesile ol.’ Bu da kapan-
mayan bir amel olur. Konuştuğum o 
amca, bunu yapmadı ama başka bir 
amca uzaktan bizi duymuş. Cebinde 
çocuk çoraplarıyla camiye geldi ve 
ayakları çıplak çocuklara kırmadan, 
dökmeden çorapları hediye etmeye 
başladı. O çocukların sevincini bir 
görmeliydiniz. İşte bu alt yapı ve 
tecrübeler benim müziğimi oluştur-
du. Müzikteki mesajları, o kadar çok 
önemseyen o kadar çok insan var ki. 
Çocuklara, gençlere hadisleri kıssala-
rı okutmak zordur ama siz şarkıların 
içersine o kıssa ve hadisleri yerleşti-
rirseniz, çocuklar da o kıssaları öğre-
nebilir, hatta ezberlerler bile. İşte ben 
de bunu yapmaya çalışıyorum. Ben 
fazla kitap okumadım ama insanları 
çok okudum. İnsanların yaşamı da 
çok ilgimi çekiyor. Mesela ‘Susmadı 
Vicdanım’ şarkısını 500 T otobüsün-
de yazmıştım. ‘Sadaka’ şarkısını ise 
Esenler’de otomobilin içinde öylesi-
ne insanları izlerken yaptım. 

Siz aslında yıllardır müzikle 
uğraşıyorsunuz. Fakat 
milyonların sizi tanıması, ses 
yarışmasıyla oldu. Yarışmaya 
nasıl katıldınız? 

Yıllarca, çalışıp çabalayıp albüm çı-
karmışım. Sonra otuz yaşında gasil-
hanede otururken, ‘O Ses Türkiye’ 
yarışmasından arayıp yarışmaya 
çağırıyorlar. İşte, benim yarışmaya 
katılma hikâyem, özetle böyle bir 
şey! Programın yapımcıları, klipleri-
mi görmüş, beğenmişler. Programa 
davet ettiler. Çevrem ile istişareler 
yaptım. Hepsi de olumlu çıkınca, 
bir gün içinde kendimi yarışmada 
buldum. Sen yıllarca çalış, çabala; 
eğer Allah senin ilerlemeni dileme-
diyse; hiçbir şey olmuyor. Amacım 
ve hedefim elimden geleni yaparak; 
gönüllere dert düşürmek. 

Resul Bey, gasilhanede yıllardır 
çok şaşırtıcı, çok ilginç birçok 
olaya şahit olmuşsunuzdur, 
mutlaka. Bunların içersinde 
sizde en çok iz bırakanı bizimle 
paylaşır mısınız? 

Evet, insanları korkutabilecek, gül-
dürebilecek pek çok olayı sizlere 
anlatabilirim. Fakat beni en çok et-
kileyen olay, kimsesiz birisinin 3000 
kişiyle cenaze namazının kılınması-
dır. Bu insanın akrabası, kimi kim-
sesi yok diye biliniyor. Kimsesizlik 
tabirini biz yanlış anlıyoruz aslında. 
O kimsesiz amcanın, çoluk çocuğu 
hiçbir akrabası olmayabilir ama ina-
nın o nereye yaslanacağını çok iyi 
bilmiş. Sırtını bir tek Allah’a yasla-
yarak, insanlara kendisini sevdirmiş. 
O kimsesiz amca, yirmi yıl boyunca 
camiinin önünde ayakkabı boyacılığı 
yapmış. Cenazeye gelenler, hep bu 
amcanın iyiliklerini anlattılar. Amca; 
çocukların, cumaya gidenlerin ayak-
kabılarını boyar para da almazmış. 
İşte bu amca kendini öyle bir sevdir-
miş ki sırtını Allah’a öyle bir yaslamış 
ki; bu olay beni çok etkilemiştir. Şe-
hit cenazelerinden de çok etkileniyo-
rum. 



Ropörtaj - Resul Aydemir
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Bana kimsin diye sorma meleğim
Pek güzel dinle de izah edeyim
Nam-ı naçizime “Fikret” derler
Şi’re de nisbetimi söylerler

Aşiyan Müzesi

Aşiyan Müzesi, şair Tevfik Fikret’in 1906-1915 yılları arasında yaşadığı 
Rumelihisarı’ndaki üç katlı evidir. Aşiyan kelimesi aslında Farsçadır ve yuva manasına 
gelir. Mekteb-i Sultani öğrenciliği yıllarında aldığı eğitimin dışında, mimari anlamda hiçbir 
eğitimi olmamasına rağmen Fikret, bu evin projesini bizzat kendisi hazırlamıştır. Evin 
haricinde, Namık Kemal’in Bolayır’daki mezarının projesi de yine büyük şaire aittir. 

BİR ŞAİRİN RÜYASI; AŞİYAN

Tevfik Fikret

Tevfik Fikret, şairliğinin yanı sıra 
ressam, edebiyatçı, yayıncı, öğret-
men, gazeteci ve mimarlık gibi farklı 
yönleri olan bir sanatçıydı. Ağaçlar 
arasında kendi yuvasını kurma ha-
yali, şairin çocukluk yıllarına dayan-
maktadır. Aşiyan ya da o zamanki 
adıyla Kayalar tam da hayal ettiği bir 
mevkideydi. Ne şehre çok yakın ne 
de çok uzak. Tabii bir de ders verdiği 
Robert Koleji’ne yürüme mesafesin-
de olduğunu da unutmamalıyız. Bo-
ğaz’a hâkim, ağaçlarla çevrili bu alanı 
Fikret önceden de çok sever; resim 
yapmak veya gezmek için eşiyle bir-
likte sık sık ziyaret ederdi.

Tevfik Fikret, vefat ettiği 19 Ağustos 

1915 tarihine kadar bu evde yaşadı. 
Daha sonra eşi Nazime Hanım evi 
satmak isteyince, o dönem İstanbul 
Belediye Başkanı olan Lütfi Kırdar 
ve Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali 
Yücel ‘in ortak girişimleriyle, İstan-
bul Belediyesi Aşiyan’ı satın aldı ve 
1945 yılında da Edebiyat-ı Cedide 
Müzesi adıyla faaliyete geçirdi. Aşi-
yan, defalarca onarım ve bakımdan 
geçirildi. En son ve en detaylı resto-
rasyon çalışması ise 2012’de bitirildi. 

Bu ünlü evin misafirleri de meşhur 
isimlerdi. Kimler mi vardı misafirler 
arasında? Mesela Halit Ziya Uşak-
lıgil, Hüseyin Cahit Yalçın, Süley-
man Nazif, Rıza Tevfik gibi önemli 

edebiyatçılar vardı

Aşiyan Müzesi, Türkiye’deki ilk ede-
biyat müzesi olarak, Edebiyat-ı Ce-
dide Müzesi adıyla 1945 yılında açıl-
mıştır. Müzenin hazırlık aşamasında, 
o döneme damgasını vurmuş bazı 
edebiyatçıların eşyaları ve eserleri de 
getirilerek sergilenmiştir. Son dönem 
müzenin hazırlık çalışmalarında, 
Edebiyat-ı Cedide, Abdülhak Ha-
mid Tarhan, Şair Nigar Hanım gibi 
edebiyatımızın önemli şahsiyetlerine 
ayrılmış bölümler de müzede yer al-
maktadır. 

Müzedeki yeniliklerden bir diğeri 
de, sesli rehberlik hizmeti sağlayan 
dijital cihazların varlığıdır. Böylelikle 



KÜLTÜR - SANAT

99İstanbul Büyükşehir Belediyesi BEYAZMASA DERGİSİ2018

Aşiyan Müzesi

ziyaretçilerin rehbere ihtiyaç duyma-
dan, evi rahatlıkla gezebilmelerine de 
olanak sağlanmış oluyor.

Bizler Aşiyan’a gittik, gördük ve çok 
beğendik. Bu nedenle de diyoruz ki; 
birkaç saatliğine de olsa, şehrin hay 
huyundan uzaklaşmak isterseniz; bir 
şairin hülyalarından doğmuş bu evi 
mutlaka siz de ziyaret edin.
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Aşiyan Müzesi

Adres: Bebek Mah. Aşiyan Yolu 
Beşiktaş/İstanbul 

Telefon:(0212) 263 69 86

http://www.asiyanmuzesi.com/

Aşiyan Müzesi’nde 
Dikkat Edilecek Bölümler

Tevfik Fikret’in natürmort tablo-
ları,

Tevfik Fikret’in balmumu heyke-
li; balmumu heykel şairin meşhur 
fotoğrafından birebir olarak hey-
keltıraş Bülent İşcan tarafından 
yapılmış.

Son Halife Abdülmecit Efendi’nin 
Sis tablosu; Aşiyan Müzesinde 
Şehzade Abdülmecid’e ait 4 adet 
yağlıboya tablo mevcut. Tevfik 
Fikret ile Son Halife Abdülmecid 
yakın arkadaşlarmış. Son Halife-
nin, Tevfik Fikret’in meşhur ‘Sis’ 
şiirinden esinlenerek yaptığı Sis 
tablosu da burada bulunuyor. 

“Güleriz Ağlanacak Halimize” 
isimli Tevfik Fikret’in aynaya ba-
karak yaptığı portresi: Bu resmin 
bir yanı ağlar gibidir, bir yanı da 
güler gibi.

Şehzade Abdülmecit Efendi im-
zalı birebir ölçülerde yapılmış Ab-
dülhak Hamid portresi,

Yatak odası penceresinden Boğa-
zın eşsiz manzarası,

Sokratın Penceresi; Fikret’in hay-
ranı olduğu Filozof Sokrates’in 
adını verdiği bodrumdaki pencere

Şairin Üç Güzeller diye adlandır-
dığı üç servi ağacı,

Vefatından hemen sonra Mihri 
Müşfik Hanım tarafından yapı-
lan Tevfik Fikret’in maskı: Son 
zamanlarında şairi sık sık ziyaret 
eden ve onun resimlerini yapan 
Mihri Müşfik Hanım ölümünden 
hemen sonra Fikret’in yüzünün 
ve sağ elinin kalıbını almıştır. Bu 
Türkiye’de bilimsel manada hazır-
lanan ilk maske çalışmasıdır.



Kitabın 
en güzel yeri...
İstanbul’u yaşamayı ve okumayı 

Muhteşem İstanbul manzarasına 
 

İstanbul’a bakmaya ve okumaya 
doyamayacaksınız.

istanbulkitapcisi.com

BEYOĞLU / KADIKÖY / TOPKAPI / 1453 PANAROMA TARİH MÜZESİ  
EMİNÖNÜ / SÜLEYMANİYE / ESENLER / TAKSİM / MALL OF ISTANBUL  

SULTANAHMET / ZEYREK / BEŞİKTAŞ
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GEÇMİŞTEN BUGÜNE 
İSTANBUL’U YÖNETENLER

HIZIR BEY

İstanbul zaman içinde genişleyerek, eski 
tarihi ile yeni tarihi üzerinde barındıran 
nadir şehirlerdendir.

Peki, bu şehrin sürekli değişen yönetimi 
ve imarı tarihte kimler tarafından yapı-
larak günümüze kadar gelmiştir? 

Tarihte İstanbul’un idaresi ve imarına 
daima önem verilmiş, eskiden krallar, 
imparatorlar, padişahlar tarafından en 
yetkili kişiler şehrin yönetimine atanmış 
halkın ihtiyaçlarına cevap vermişlerdir.

Fatih Sultan Mehmed’in 1453 yılın-
da İstanbul’un fethinden sonra kadılar 
aynı zamanda belediyecilik hizmetlerini 
de üstlenmişti. Kadıya bu görevinde 
subaşı, böcekbaşı, çöpçülük subaşısı, 
mimarbaşı gibi yeniçeri ocağına bağlı 
askerler yardım ediyordu.

Osmanlı döneminde İstanbul’un be-

lediyecilik hizmetlerini Tanzimat Fer-
manı’na kadar (1855) kadılar yürüttü. 
Tanzimat Fermanı ile Şehremaneti ün-
vanıyla Şehreminiler yürüttü. İlk Şehre-
mini Salih Paşa oldu. Cumhuriyet dö-
neminde belediye işleri, valilerin görev 
alanlarına dâhil edildi. 1957’den sonra 
belediyeler özel idarelerden ayrıldı. 

HIZIR BEY

İstanbul’un kadısı ünvanıyla birlikte 
bu başşehri belediyecilik hizmetleri 

kapsamında yöneten bir anlamıyla 
ilk belediye başkanı Hızır Bey’i ör-
nek olması açısından tanımaya çalı-
şalım:

Hızır Çelebi’nin daha İstanbul’un fe-
tih hazırlıkları yapılırken, bu göreve 
geleceği belli olmuştu.

Fatih’in Hızır Bey’e olan güveni onun 
daha önce geçirdiği bir sınavdan ba-
şarıyla geçmesiyle kesinleşmiştir.

“Fatih, Edirne’de bulunduğu günlerde 
şehre o devrin Arap alimlerinden biri 
gelir. Sultanın huzurunda yapılan 
bir toplantıda Türk alimlerine soru-
lar sorar uygun cevaplar alamaz mu-
hataplarını küçük düşürür. Fatih bu 
durumdan rahatsız olur derhal bu bil-
ginle boy ölçüşebilecek bir alimin bu-
lunmasını ister. Nasrettin Hoca’nın to-

Nesrin GÜMRAH  /  Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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runu olduğu rivayet edilen Hızır Bey, 
Sivrihisar’dan getirilir. Devrin ünlü 
hocası Molla Yegan’dan ders almıştır. 
Fıkıh bilgini, müthiş bir zekâya sahip 
esprili bir kişiliği vardır. Hızır Bey, 
Sultan’ın huzurundaki kibirli Arap 
alimi karşısında rahatlıkla soruları 
cevaplar. Sıra Hızır Bey’e geldiğinde 
16 fenni kapsayan sorularını yöneltir 
ancak tatmin edici cevaplar alamaz. 
Alim, Sultana hitaben ‘Ben bunca 
diyar gezdim, şunca meclise katıldım 
ama böylesini ne gördüm ne işittim’ 
der.”

Fatih, Hızır Bey’i bu başarısından 
sonra Bursa’da Çelebi Mehmed medre-
sesine müderris tayin eder, İstanbul’un 
fethinden sonra da İstanbul kadılığına 
getirerek ona olan güvenini göstermiş 
olur.

Hızır Bey, 1458 yılında 51 yaşında 
vefatına kadar bu görevi yürüttü. Me-
muriyeti sırasında, kendisine Kadıköy 
bölgesi tahsis edildi. Kadı köyü olan 
bölge zamanla Kadıköy ismiyle anıldı. 
Adaleti en güzel şekilde icra ederek, 
milletin kadısı olarak İstanbul gibi 
bir şehri güzel ahlakı, takvası, ilmiy-
le örnek bir insan olarak yönetti. İlme 
verdiği önemi, onun İstanbul kadılığı 
sırasında İstanbul Üniversitesini kur-
masıyla görüyoruz.

Hızır Bey’in adaletini gösteren ibretli 
bir kıssa tarih kaynaklarında şöyle an-
latılır:

“Hızır Bey, İstanbul Kadılığı sırasın-
da yorucu bir günün ardından gitme 
hazırlığı içindedir. Kapı önünde dola-
şan birinin farkına varır. Birisi kapı 
önünde eyleşmekte gidip gelip dönmek-
tedir. Hızır Bey ansızın kapıyı açarak 
“Buyurun!” der. Adamcağız yaka-
lanmışlığın pişmanlığı ile girer içeri. 
Kılık kıyafetine bakılırsa Hristiyan 
tebâdan biridir. Hızır Bey onu güler 
yüzle karşılar, yer gösterir. Hatta bakar 
hâlâ mütereddid, cezve sürer mangala. 
Adamcağız fincanı zor tutar zira eli 
kolu sarılıdır. Hızır bey sorar:

-Eline n’oldu?

-Kırdırdılar efendim.

-Kim kırdırdı?

-Sultanımız!

-Öyle bir hakkı var mıymış?

-Bilmiyorum efendim.

Mevzû ne peki?

-Ben mimarım efendim. Evet,Sulta-
nımıza kubbeleri Ayosofya’dan geniş 
ve yüksek bir cami yapabileceğimi 
vaâd ettim ama… Gerisini dinlemez. 
Adamlarına, “Sultanı gidin getirin” 
Mimarın dudakları uçuklamak üzere-
dir.” “Getirin şunu” dediği üç kıtaya 
yayılan bir imparatorluğun 

hünkârıdır. Halbuki Avrupa’da dere-
beyleri bile yargılanamaz. Hele böyle 
akşamın alacasında apar topar mah-
kemeye çekmek kimin haddine.

Çok geçmez Fatih adamlarıyla görü-
nür. Sanki o gül yüzlü Hızır Bey git-
miş yerinde başkası peydahlanmıştır. 
Çehresi gergindir, devlet erkânını eşik-
te durdurur. “Siz şurada bekleyeceksi-
niz!” der, Fatih’e kapıyı gösterir: “Sen 
gir içeri!” Bu ne heybettir ya Rabbi! 
Sultan Mehmed’in benzi solar. Dizleri 
tutmaz olur. Sedire doğru yönelir, tam 
oturmak üzeredir ki Hızır Bey azarla-
yan bir ses tonuyla “Oturma! Madem 
ki hasmın ayakta, sen de ayakta dur-
malısın!”

Ve silbaştan meseleyi dinler. Görünü-
şe bakılırsa Fatih haklıdır. Padişah 
“Olacak şey mi yani?” der, “Bu adam 
sırf taâssubuna yenildiği için inşaatı-
mızı baltaladı. Binbir zorluk ve onca 
masrafla taa Mısır’dan getirttiğimiz 
sütunları budadı ve Ayasofya’dan daha 
geniş ve yüksek bir kubbe nasip olmadı 
bize. Halbuki anlaşmamıza göre...”

Hızır Bey orasını hiç dinlemez. “İnşa-
at ayrı bir dava konusu” der, “Şimdi 
söyle bakalım! Sen Murat oğlu Meh-
med, bu zımminin elini kırdırdın mı, 
kırdırmadın mı?

Sultan gözlerini yere diker.

-Efendim inanın ben buna “elin kırıl-
sın!” dedim, adamlarım “eli kırılsın!” 
anlamışlar.

-Peki bu elin vebâli kimedir?

Fatih cevap vermez, başını önüne eğer. 
Çocuk gibi dudaklarını ısırır. Hızır 
Bey kitabı kapar, hükmü açıklar.

-Şimdi sana kısas lâzım. Bileğini kır-
dırmam gerek.

Padişah gayri ihtiyari eline bakar, 
kararlı bir ifadeyle fısıldar “Buna ha-
zırım!”Mimar ağlamaklıdır. “Sakın 
ha!” diye bağırarak Fatih’in önüne 
geçer. “Ben davamdan vazgeçtim!” Eh 
Fatih de altında kalmaz tabii, ona 
ömrü boyu yetecek kadar dünyalık ve-
rir. Netice tatlıya bağlanır.

Fatih, Hızır Bey’e hassaten teşekkür 
eder. “Adaletine hayran kaldım!” der. 
Sonra kaftanının altındaki kılıcı gös-
terir ve “Eğer” der, “Bana farklı mua-
mele yapaydın, inan seni doğrardım!”

Hızır Bey, mânâlı mânâlı gülümser, 
“Eğer” der, “Sen dahi sultanlığına gü-
venip iltimas isteseydin...” Cümlesini 
tamamlamaz, hatta başladığına piş-
man olur. Tam “Neyse” deyip, dönecek-
tir ki pelerininin altından fırlayan iki 
aslan Sultan’ın karşısına dikilir, öfkeli 
öfkeli eşinirler. Sonra öyle bir kükrerler 
ki Fatih’in dudakları uçuklar.

Genç Sultan, Hızır Bey’in ilmini iyi 
bilir, ama hâl ehli olduğunu orada 
öğrenir. O günden sonra, eşiğine baş 
koyar ve kazanır.

Peki mimara ne oldu? Adamcağız şaş-
kına döner. Ağlamakla gülmek arasın-
da gelir gider. Şimdi rüzgara tutulan 
yaprak gibidir. “Vallahi kırılan kolu-
ma seviniyorum” der, “Bana yolumu 
gösterdi!” Oracıkda Kelime-i Şehadet 
getirir ve Hızır Bey’e talebe olur.”

1458 yılına kadar İstanbul kadılığı 
yapan, bir çok talebe yetiştiren ve 
adaleti en güzel şekilde icra ettiren 
Hızır Bey bu tarihte vefat etti. Güzel 
ahlakı, takva sahibi örnek bir insan 
olarak hayatını tamamladı. Hızır 
Bey’in kabri Fatih Unkapanı’nda 
İMÇ blokları yanındadır. 
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Günü birlik gezilerin yapılacağı yer-
lerin listesi düzenlense kuşkusuz lis-
tenin en üstünde Emirgân ve Emir-
gân Korusu kendine sağlam bir yer 
edinecektir.

Kendine has yapısı, yüzyıllardır bü-
yüsünden bir şey kaybetmemiş bir 
tablo edasıyla karşılar Emirgân Ko-
rusu sizi…

Emirgân, heybetli duruşu ve asil 
kimliğiyle, ziyaretçilerine karşı ilk 
başlarda pek kendini göstermiyor… 

“ bir çay yalnızlığı Emirgân’dan öteye

 değdikçe ısındığı yaldızlı bardağın” 
 

Atilla İlhan

EMİRGAN VE EMİRGAN KORUSU

Semtte adım adım ilerlerken, ziya-
retçisine cömertçe açıyor tarih kokan 
sokaklarını…

İlk başlardaki “Şuh” duruşu kendini 
sevecenliğe bırakıyor. Kendini kendi-
ne has diliyle anlatıyor hangi dilden 
olursa olsun gelen ziyaretçisine…

Sarıyer’e bağlı olan Emirgân, İs-
tinye ve Rumeli Hisarı ile komşu. 
Çok eski bir yerleşim birimi olma-
yan Emirgân’a Bizanslılar Rumca’da 
“serviler” anlamına gelen Kiparodis 

adını vermişler. Bu yöreye bu ismin 
verilmesinde kuşkusuz buranın servi 
ormanları ile kaplı olması etkili ol-
muştur. 

İstanbul’un fethinden sonra pek de 
rağbet görmeyen bu yörede Hüma-
yun kâtiplerinden Ahmet Feridun 
Paşa bir köşk yaptırmış ve bu bahçe-
sinin güzelliği dilden dile dolaşmış. 
Bu bölgeye kısa süre sonra “ Feridun 
Paşa Bahçeleri “ denilmiş. 

Günümüze bu görkemli bahçelerin 

İsmail Hakkı ŞİMŞEK  /  Bilgi İşlem Müdürlüğü
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ulaşması mümkün olmamış ama 
hemen yanında yer alan Emirgân 
Korusu, o bahçelerin güzelliğinden 
izler taşımayı uzun yıllar sürdürmeyi 
başarmıştır.

Emirgân, bir tepenin yamacına ku-
rulmuş. Semte girer girmez tırmanı-
şa geçiyorsunuz. Şehrin gürültüsünü 
duymak için kendinizi zorlasanız bile 
kuş seslerine karışmış çocuk sesleri ve 
rüzgârın ninnili uğultusundan başka 
hiç bir şey duyamıyorsunuz.

 Bu harikulade ses cümbüşü, Emir-
gân Korusu’na adım atar atmaz daha 
da yoğunlaşıyor ve şehrin üzerinizde 
bıraktığı yorgunluğu hissettirmeden 
üzerinizden alıveriyor.

Sahilden de giriş yapabileceğiniz 
Emirgân Korusu’na ben semt içeri-
sinden yüksek sayılabilecek duvarlar 
arasından açılan demir bir kapıdan 
girdim. 

Koruya girer girmez sizi karşılayan, 
birbirinden farklı yoğunlaşan kuş 
sesleri ve değişik türde ağaçların hep 
bir ağızdan size hoş geldin fısıltıla-
rı…

Yahya Kemal Beyatlı’nın “Sade bir 
semtini sevmek bile bir ömre değer” 
dediği şiirini defalarca okudum…

Sana dün bir tepeden baktım aziz 
İstanbul!

Görmedim gezmediğim, sevmediğim 
hiçbir yer. 

Ömrüm oldukça gönül tahtına 
keyfince kurul! 

Sade bir semtini sevmek bile bir ömre 
değer.

Emirgân Korusu’nun hemen de alt 
kısımlarında yer alan ağaçların yap-
raklarından içeri süzülen güneşin 
değişik renklere soktuğu havuzda 
umarsızca yüzen ördekleri izlemek 
birçok güzelliği bir koruda yaşama-
nın tadını işliyor belleklerinize…

Emirgân Korusu’ndan çıkar çıkmaz 
dinlenmiş bir beyin, rahatlamış bir 
vucutla yeniden dalıyorsunuz İstan-
bul’un Metropol yaşamına…

KISA KISA EMİRGÂN

Bizans döneminde “Kyparates” adıy-
la anılan ve Baltalimanı’ndan İstin-
ye’ye kadar uzanan geniş bir araziyi 
kapsayan bir servi ormanı olan bu-
günkü Emirgân Korusu’nun ismi de 
IV. Murat’ın İran seferinden döner-
ken yanında getirdiği Emirgune’nin 
oğlu Tahmasb Kulu Han’dan geliyor.

“Emirgune Bahçesi” ve “Mirgün 

Bahçesi” diye de adlandırılan 472 
bin metre karelik bu korunun içinde 
iki su göleti ile  İstanbul Büyükşehir 
Belediyesince, halka açık şekilde iş-
letilen Sarı Köşk, Pembe Köşk ve Be-
yaz Köşk de yer alıyor.

Çevresi duvarlarla çevrili olan Emir-
gân Korusu’nda 120’yi aşkın bitki ve 
ağaç türü arasında fıstık çamı, kızıl-
çam, Halep çamı, ağlayan çam, vey-
mut çamı, sahil çamı, Japon kadife 
çamı, Londra çamı, Avrupa, mavi ve 
konik ladinler ile mavi atlas, Lübnan 
ve Himalaya sedirleri, kayın, dişbu-
dak, sabunağacı, salkımsöğüt, Macar 
meşesinin yanı sıra Kolorado gümüşi 
köknarı, Çin mabet ağacı, kaymaka-
ğacı, Kaliforniya su sediri, sahil se-
koyası ve kafur ağacı gibi ender bitki 
türleri bulunuyor.

Ortaköy  ile  Kuruçeşme  arasında, 
özellikle 1980’li yıllarda yapılan iki 
katlı köşklerin yapıldığı Naciye Sul-
tan Korusu’nun da, bugün yeşil ola-
rak kalan 3,3 hektarlık bir alanında 
sakız ağacı, fıstık çamları, kızılçam-
lar, erguvan, gül ibrişim ve sedir 
ağaçlarıyla, aynı bölgedeki  Naile 
Sultan Korusu ise fıstık çamları, kızıl 
çam, mavi atlas sediri, cehri, servi, 
mahlep, çiçekli dişbudak ve manolya 
ağaçlarıyla varlığını sürdürüyor.
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Kışın ardından nihayet bahar geldi. 
Baharın gelmesi ile doğada başlayan 
canlanmaya bağlı olarak daha fazla 
enerji, neşe, yaşam sevincine sahip 
olmayı umuyoruz. Ancak değişen 
iklim ve çevre koşullarına biyolojik 
olarak uyum sağlamak, her zaman o 
kadar kolay olmuyor. İnsan bedenin-
deki ve ritmindeki değişimlere uyum 
sağlamakta çektiği güçlük nedeniy-
le keyifsizlik, halsizlik, yorgunluk, 
uyku ve yeme düzenimizde deği-
şimler gibi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. 
Bedenimizin mevsim değişikliğine 
vermiş olduğu fiziksel ve psikolojik 
bu belirtilere “Bahar Yorgunluğu” 
diyoruz.

Yorgunluk, vücudun fiziksel çalışma-
ya, psikolojik strese ve uykusuzluğa 
verdiği fizyolojik bir tepkidir. Bu 
nedenle, yoğun çalışma temposu, ye-

terli beslenememe, aşırı sigara ve al-
kol tüketimi yeterli besin kaynakları-
nın alınamaması, B ve C vitaminleri 
ile minerallerin eksik alınması, tiroid 
bezinin yetersiz çalışması, araya giren 
enfeksiyon hastalıkları, çay ve kahve-
nin aşırı tüketilmesi gibi durumlar 
bahar yorgunluğunun yaşanması ris-
kini arttıran unsurlar arasındadır. 

Egzoz gazı ve sanayi atıkları, hava 
kirliliği ile kirletici diğer unsurla-
rın,  havadaki negatif iyon yükünün 
artmasına yol açması da kentlerde  
yaşayan insanların bahar yorgunlu-
ğunu daha fazla hissetmesine neden 
olabilmektedir.

Bahar yorgunluğu belirtileri çok 
belirginse, uzun sürerse ve kişinin 
günlük aktivitelerini engelleyecek 
durumda ise altta yatan başka hasta-
lıkların belirtileri de olabilir. Kronik 

yorgunluk sendromu, fibromiyalji, 
kansızlık ve bazı bağışıklık sistemi 
hastalıkları ile hipotiroidi gibi bazı 
endokrin hastalıkların belirtileri ile 
benzerlik göstermektedir.  

Bahar yorgunluğu, belirtilerinin ben-
zerlik gösterdiği başka bir hastalık da 
depresyondur. Sürekli uyuma isteği 
ya da uykusuzluk, sabahları yataktan 
zor kalkma,  bedenin çeşitli bölge-
lerinde kas ağrılarına benzer ağrılar, 
iştahsızlık, kırgınlık, bitkinlik, istek-
sizlik, keyif alamama, karamsarlık iki 
haftadan uzun sürüyorsa bir ruh sağ-
lığı uzmanı ile görüşülmelidir.

Eğer tüm bu bahsedilen belirtilerin 
uzmanlar tarafından teşhisi, konulan 
bir rahatsızlık ile bağlantısı yok ise siz 
de üzerinize çöken bahar yorgunlu-
ğuna karşı önlemler alabilir ve tekrar 
eski enerjik halinize dönebilirsiniz.

Bahar geldi. Vücudunuz kıştan sonra bahara kolay adapte 
olamayabilir. Bahar yorgunluğunu daha hafif atlatmak için yapmanız 
gereken şeyler aslında çok kolay…
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Bahar yorgunluğuna karşı alınacak önlemler, sağlıklı yaşam önerilerinden farklı değildir:

Yorgunluğu giderebilmek için B, C vitamini, magnezyum, potasyum gibi enerji bakımından destekli gıdaların 
alınması,

Meyve ve sebzeleri tazeyken, bol su ile yıkayıp temizledikten sonra, vitamin değerini kaybetmeyecek şekilde 
pişirerek tüketmek, 

Sıvı dengesini koruyabilmek için günde en az 8-10 bardak su tüketmek, bu dönemlerde alkol ve sigara gibi kötü 
alışkanlıklardan uzak durmak,

Düşük tempolu yürüyüşler yapmak. Kısa mesafelerde aracınızı kullanmak yerine yürümek,

Uyku düzenini sağlamak adına her gün aynı saatte yatağa gitmek, uyumadan önce ılık duş almak,

Özellikle masa başı işiniz var ise arada yerinizden kalkıp ofisi dolaşmak, gün içinde vücudu hareketsiz 
bırakmamak,

Sevdiğiniz işlerle uğraşmak stresi azaltmanıza yardımcı olacaktır. Nelerden hoşlandığınıza karar vermek ve 
bunları düzenli olarak yapmaya çalışmak,

Kısa ve sık dinlenme aralıkları ile çalışmak,

Çalışma ortamını havalandırmak,

Çay, kahve gibi kafeinli içecekleri daha az içmek.
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“Oğul, boyundan soyundan olsun olmasın, insanlara adil davran. Adaletten ayrılma ki, 
insanların birlik ve dirlik kazansın. Yurdunda obanda herkes güvenle gezsin.”

Hayme Ana (Devlet Ana)

DEVLET ANA

İsmail BİLGİN  /  Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü

Hayme Ana aynı zamanda “Dev-
let Ana” olarak da adlandırılmıştır. 
Güngüz Alp’in eşi, Ertuğrul Ga-
zi’nin annesi, Osman Gazi’nin ni-
nesidir.  Hayme, çadır demektir. 
“Hayme Ana” da, çadır anası anla-
mına gelmektedir. Yüzölçümü 22 
milyon metrekareye ulaşan Osmanlı 
Devleti’nin kurucularına, Kayı Boyu 
halkına analık yaptığı, fedakârca, ce-

fakârca her işe koştuğu, herkese kol 
kanat gerdiği için “Devlet Ana” ola-
rak da anılır.

Kocası Gündüz Alp’in vefatından 
sonra dağılma noktasına gelmiş olan 
Kayı Boyu’nun ilk önce Aşağı Sakar-
ya Vadisi’ne daha sonra da Söğüt’e, 
Domaniç’in Çarşamba Köyü’ne gel-
mesinde oğlu Ertuğrul Gazi’den son-
ra en büyük sorumluluk ve görev ona 

ait olmuştur.

Oğlunun daima yanında olmuş, ona 
destek vermiş, ona hep büyük ideal-
ler aşılamış; torunu Osman Gazi’nin 
elinden tutarak daha küçüklüğünde 
bir devletin nasıl kurulması gerekti-
ğini, bunun için neler yapılmasının 
lazım geldiğini bıkmadan usanma-
dan anlatmıştır.
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Osmanlı Devleti’nin kurucuları Er-
tuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi’nin 
yetişmelerinde Hayme Ana’nın çok 
büyük etkisi vardır. Hayme Ana’nın 
tarihi kişiliği Ertuğrul Gazi’nin ha-
yatı ile beraber sürmüştür. Ana-oğul 
arasında Kayı Boyu’nun idaresinde 
tam bir fikir birliği ve işbirliği yapıl-
mıştır. Ahlat’da (Van) Gündüz Alp’in 
dört oğlu Sungurtekin, Gündoğdu, 
Ertuğrul ve Dündar arasında batıya 
doğru ilerleme düşüncesinde olan 
Ertuğrul Gazi’nin yanında yer almış, 
onu batıya yürümeye teşvik etmiş 
ve desteklemiştir. O günden sonra, 
Hayme Ana ölünceye dek oğlunun 
yanında olmuştur.

Hayme Ana, Söğüt’e yerleştikleri ilk 
yılda oğlu Ertuğrul Gazi’ye şu öğüdü 
vermiştir: 

“Hey oğul, anayurttan ayrılalı yıllar 
geçti. Deli rüzgârlar önünde oradan 
oraya savrulduk. Beylik otağını kur-
duğumuz şu yaylalar, artık son dura-
ğımız, son konağımız olsun. Oğuz’un 
yurtlarına diktiğimiz ağaçların kök-
leri kara yerin derinliklerine, dalları 
gökyüzünün yüceliklerine uzansın. 
Ak-boz atlara binip yağrı (düşman) 
üstüne yel gibi vardıkta Kadir Allah 
gözü pek yiğitlerimizi korusun. Göğ-
sü, kaba yerli kara dağlar gibi duran 
erlerimiz ile kır çiçekleri gibi saf ve 
temiz, ak yüzlü, ela gözlü kızlarımız 
kutlu Kayı boyumuza gürbüz evlatlar 
versinler. Altın başlı otağlarımız Do-
maniç Yaylası’nı bürüsün. Kayı’nın 

ve diğer bütün boyların oğullarını 
seninle bir tutarım. Onların hep-
si soyumuz için Hakk’ın kutsal bir 
emaneti bilirim.

Oğul, boyundan soyundan olsun 
olmasın, insanlara adil davran. Ada-
letten ayrılma ki, insanların birlik ve 
dirlik kazansın. Yurdunda obanda 
herkes güvenle gezsin.

Ululuk isteyen töreden ayrılmasın.

Bu dünya bir oturma yeri değildir. 
Yapacağın iyi ve doğru işlerle insan-
ların hizmetinde bulunursan güzel 
övünçler senin olur.

Yüreğinden inancı ağzından duayı 
davranışlarında erdemi eksik etme. 
Bir de sabırlı ol ki, oğul ekşi koruk 
sabırla üzüm olur.

Oğul,

Beylik; dermekle, ağalık vermek iledir.

Sofranı ve keseni yoksullara açık tut.”

Hayme Ana, Domaniç’in Çarşam-
ba Köyü yakınlarında vefat etmiş-
tir. Mezarı da bu köydedir. Söğüt’ü 
kışlak, Domaniç’i yaylak olarak kul-
lanan Kayı halkı, Devlet Ana’sının 
mezarı başında çevre obalardan gelen 
Kınık, Avşar, Doburga, Karakeçili 
halkı yasa bürünmüş, Ertuğrul Gazi 
etli bulgur pilavı dağıttırmıştır. Bu 
gelenek halen günümüzde de devam 
etmektedir.

Hayme Ana’nın mezarı zamanla kay-
bolur ve bilinmez olur. Aradan uzun 

yıllar geçer. Sultan II. Abdülhamid, 
Hayme Ana’nın mezarını buldurup 
bugünkü türbeyi yaptırır.

Hayme Ana’nın mezarının bulunma-
sı ise gayet ilginçtir. Sultan II. Abdül-
hamid mezarın bulunması için 1896 
yılında Domaniç’e bir heyet gönde-
rir. Heyet, Çamlıca Köyü’ne ulaşır. 
Çarşamba Köyü’nden Lazlar sülale-
sinden Ömer Ağa heyetin Çamlıca 
Köyü’nde olduğunu öğrenir. Evinde 
sakladığı sandıkta ceylan derisi üze-
rine yazılmış olan ve okuyamadığı 
Osmanlı Türkçesiyle yazılmış olan 
belgeyi gösterir. Mezarın Çarşamba 
Köyü’nde olduğu yazılıdır ceylan de-
risinde... 

Kısa bir araştırmadan sonra küfeki 
taşından yapılmış bir sanduka, Hay-
me Ana’nın kemikleri ve gümüş mu-
hafaza içinde bozulmamış bir atlas 
yazma çıkar. Mezar yeri belli olur. 
Bunun üzerine II. Abdülhamid bu-
raya bir mezar yaptırır (12.01.1892). 
Ayrıca mezara konulmak üzere süm-
büllü kandil, halı ve avize gönderir.

700 yılı aşkın bir zamandır Hayme 
Ana türbesi Karakeçili Yörükleri baş-
ta olmak üzere yöre halkı tarafından 
her sene ziyaret edilir. Her yıl yay-
ladan iniş zamanı olan Eylül ayında 
Hayme Ana’nın hatırası için ülüş 
(ikram) yapılarak dua ve isteklerle 
Söğüt’e inilir.

1985 yılından itibaren törenler İlçe 
Merkezinin de katılımıyla “Hayme 
Ana ve Domaniç Şenlikleri” adı al-
tında düzenlenmektedir. Türbe ve 
Külliyenin 1990 yılında tamir ve ba-
kımı yapılmıştır. 

Yararlanılan Kaynaklar
Kütahya Araştırmaları Kitabı, 10 
Mayıs 2003, s 49-51.
Ö. Faruk Dinçel, 2009, Hayme 
Ana, s 80.
Domaniç Yaylası Dergisi, 2005, Yıl-
1, Sayı-1, s 32
H. İnalcık, 2010, Mitolojiden Ger-
çeğe Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, 
NTV Tarih Dergi, s 51-58. 
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İstanbul’da ilk yerleşim yeri, bugün-
kü Yenikapı civarıdır ve tarihi MÖ 
8500 (Cilalı Taş Devri) yılına kadar 
gitmektedir. Bundan önce ise MÖ 
3000 (Bakır Çağı) yılında Küçük-
çekmece Gölü yakınlarındaki Yarım-
burgaz Mağarası olduğu düşünül-
mekteydi fakat son kazı çalışmaları, 
bunun böyle olmadığını göstermiş-
tir.

Tarihin her döneminde önemini 
koruyan İstanbul’un modern bir 

İstanbul Ansiklopedisi

İSTANBUL’UN 
EN ESKİ YERLEŞİM YERİ 
NERESİDİR?

metropole dönüşürken en önemli 
sorunlarından biri de ulaşım oldu. 
Bu sorunu çözmeye yönelik olarak, 
Ulaştırma Bakanlığı ile İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından hazır-
lanan ve Türkiye›nin en büyük raylı 
toplu ulaşım ağını oluşturan Marma-
ray ve metro projeleri kapsamında 
Üsküdar, Sirkeci ve Yenikapı’daki is-
tasyonların inşaasıyla açığa çıkan ar-
keolojik bulguları üzerine Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 

ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdür-
lüğü başkanlığında gerçekleştirildi.

Theodosius Liman tabanı dolgusu 
altında devam eden kazılar sırasında, 
günümüz deniz seviyesinin yaklaşık 
-6,30 metre altında Neolitik Dö-
neme ait basit taş temelli dal örgü 
mimari kalıntılar ile bu kalıntıların 
çevresinde büzülmüş pozisyonda 
(Hoker) ve urne gömülerin tespit 
edilmesi bölgenin Neolitikleşme sü-



İstanbul Ansiklopedisi
recinin anlaşılmasına önemli katkılar 
sağladı. 2011yılı başlarında Yenikapı 
Metro kazı alanı içinde Neolitik Dö-
nem mezar mimarisi içinde oldukça 
nadir görülen ahşap kullanımı ile 
karşılaşıldı. Son dönem çalışmaların-
da açığa çıkartılan yeni gömüt, Neo-
litik mezar mimarisi açısından eşsiz 
bir veri sundu. Bu yeni gömütte ölü, 
güneybatı ¢€» kuzeydoğu yönünde, 
büzülmüş (hoker) pozisyonda yatırı-
lan erişkin bireydir. Ölünün altında 
paralel ince ahşaplar belirli aralıklar-
la yerleştirilmiş ve bunun üzerine ise 
gövde yatırılmış ve ölünün üstü dikey 
pozisyonda olasılıkla yek pare geniş 
bir ahşap ile kapatılmıştır. Ahşaptan 
oluşturulmuş bu gömüt mimarisinin 
yakın benzeri henüz bilinmemekte-
dir. Gömüt ahşap organizasyonu açı-
sından çok ilginç ve dikkat çekicidir. 
Arkeolojik dolgular içerisinde ahşap 
malzemenin korunmasının imkânsı-
za yakın olduğu hatırlandığında bu 
keşfin öneminin çok büyük olduğu 
anlaşılacaktır.

Yenikapı Neolitik yerleşmesi, Tari-
hi Yarımada’nın yerleşim tarihi gü-
nümüzden yaklaşık 8500 yıl geriye 
taşıdı. Bu alandan elde edilen Neo-
litik Dönem buluntuların, İstanbul 
bölgesi Neolitik Dönem toplulukları 
olarak adlandırılan “Fikirtepe Kül-
türü» ve «Yarımburgaz 4” evresi ile 
yakın benzerlik gösterdiği görüldü.
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YAŞAM

 stanbul’da
yapılması gereken 
   sey.30

Her şehrin kendine özgü havası ve bir ruhu vardır. İstanbul’un da 
başka şehirlere benzemeyen güzellikleri ve farklı yönleri var. İşte 
bunlardan bazılarını sizler için derledik.

Eğer İstanbul’da iseniz, bunları yapmamak olmaz…

i

1. Vapurda çay içip, martılara simit atmak

2. Eminönü’nde balık ekmek yemek

3. Salacak’tan güneşin batışını izlemek

4. Galata Köprüsü’nden İstanbul’u izlemek

5. Çamlıca Tepesi’ne çıkarak göç zamanı, göçmen kuşları izlemek

6. Beşiktaş’tan Ortaköy’e kadar yürümek ve Ortaköy’de kumpir yemek

7. Pierre Loti’ye teleferikle çıkarak, çay içmek

8. Taksim-Tünel arasında çalışan nostaljik tramvaya binmek

9. Lale zamanı Emirgan Parkı’nı gezmek

10. Mimar Sinan’ın en büyüğünden en küçüğüne eserlerinin izini sürmek

11. Selâtin Camileri gezmek
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12. Marmaray’a binmek

13. İstanbul’un surlarını keşfetmek

14. Erguvan zamanı, boğaz vapuruna atlayıp Boğazın erguvanlarını izlemek

15. Tevfik Fikret’in evi Aşiyan’a çıkıp İstanbul şiirleri okumak

16. Adalar’da mimoza toplamak ve fayton sefası yapmak

17. Beyazıt Sahaflar Çarşısı’ndan kitap almak

18. Dünyanın en eski alışveriş merkezi olan Kapalıçarşı’nın sokaklarında kaybolmak

19. Üsküdar ve Fatih’te çifte ezanları dinlemek

20. Miniatürk’ü çocuklarla birlikte gezmek

21.  Galata Mevlevihanesi’ni ziyaret edip Şeyh Galip’in Hüsn-ü Aşk’ından bir- iki sayfa okumak

22.  Dünyanın Tek Prefabrik Demir Kilisesi olan Stefan Sveti Kilisesi’ni görmek

23. Kanlıca’da yoğurt yemek

24. Cihangir Camii’nden İstanbul’u seyretmek

25. Fatih Kadınlar Pazarı’nda büryan kebab yemek ve çay içmek

26. Valens Kemerleri’ni seyretmek. Eğer yükseklik korkunuz yoksa yukarı çıkmak

27. Gülhane Parkı’nda yürüyüş yapmak ve parkın papağanlarını seyretmek

28. Mısır Çarşısı’nı gezmek ve baharat alışverişi yapmak

29. Avrasya Maratonu’na katılarak Boğaz Köprüsü’nden yürüyerek geçmek

30.  Vefa’da boza içmek

113BEYAZMASA DERGİSİ2018
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www.iett.istanbul üzerinden size en yakın Başvuru Merkezi’nden 
randevu alabilirsiniz. Randevu saatinde, talep edilen belgelerle birlikte 
seçtiğiniz merkeze gelerek kartınızı teslim alabilirsiniz. Talep edilen 
belgeler her kartın detay sayfasında yer almaktadır.

YAŞAM

Nasıl istanbulkart 

Alabiliriz?

Bireysel Başvuru 
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Online Başvuru
Web sitesi üzerindeki 
Online Başvuru 
Formunu doldurarak 
başvurunuzu 
yapabilirsiniz. Başvuru 
ücretini, kredi kartı 
ile ödeyebilirsiniz. 
Online başvuruda 
istanbulkartınızın 
adresinize 
postalanmasını 
sağlayabilirsiniz.

istanbulkartınızı kaybeder ya da çaldırırsanız ne yapmanız 
gerekir?
Kartınız kaybolduğunda kayıp bildirimi yaparak kartınızı kapattırmanız 
gerekir. Kayıp bildiriminizi, ALO 153’ü arayarak yapabilirsiniz. İstanbulkart 
kaybolduğunda, kart kapatma talebinde bulunmamanız halinde, kartınızı 
bir başkası kullanabilir. Kartınız bir başkası kullanırken yakalanırsa, adınıza 
usulsüz kullanım cezası uygulanmaktadır. Yeni bir kart alabilmeniz için de 
usulsüz kullanım cezasını ödemeniz gerekmektedir.

Öğrenci kartı almak için hangi belgeler gereklidir?
Öğrenci Kartı almak için gerekli belgeler başvuru türüne göre 
değişmektedir. www.iett.istanbul üzerinden size en uygun başvuru 
türünü seçtikten sonra gerekli belgelere ve başvuru adımlarına 
ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Başvuru 
istanbulkart başvurunuzu kurumunuz/
okulunuz aracılığı ile yapabilirsiniz. 
Kurumunuzun size verdiği İstanbulkart 
Başvuru Formu’nu doldurup, kart ücreti 
ile birlikte kurumunuza teslim etmeniz 
halinde kurumunuz başvurunuzu 
gerçekleştirir. Kartınızı kurumunuzdan 
teslim alırsınız.

Kaynak: http://istanbulkart.iett.istanbul/

YAŞAM
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Unutulmaz Bir Programla Yâd Edildi
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Motivasyon ve iş yaşam dengesini sağlamak için 153 İstanbul Beyazmasa Çağrı 
Merkezi çalışanlarına yönelik olarak hayata geçirilen “Mükemmel Hayata Dair 
Seminerleri”, büyük ilgi görmeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Eğitim Şefliği tarafından 
organize edilen, birbirinden önemli konu ve konuklar ile iki yılı geride bırakan 
“Mükemmel Hayata Dair Seminerleri” örnek proje olarak adından söz ettirirken iş 
hayatına sosyal sorumluluk açısından da yeni bir boyut kazandırıyor.

Vatandaşa sunulan hizmet kalitesi-
ni yükselterek ‘‘aradığınız an çözüm 
başlar’’ yaklaşımı ile hareket eden 
153 İstanbul Beyazmasa Çağrı Mer-
kezi’nin vatandaş, çalışan memnu-
niyetine yönelik hedefleri içerisin-
de yer alan Avrupa Kalite Yönetimi 
Vakfı’nın EFQM modelini kurum 
kültürü ile uyumlu hale getirme ça-
lışmaları doğrultusunda EFQM de-
ğerlendirmeleri öncesi sistemli ola-
rak bilgilendirmeler yapıldı.

2015 yılında KALDER ve İBB Halk-
la İlişkiler Müdürlüğü arasında imza-

lanan iyi niyet bildirgesinin ardından 
Mükemmel Hayata Dair Seminerleri 
çerçevesinde, mükemmelliğin temel 
kavramlarını benimseme ve yaşa-
ma geçirme konusundaki kararlılık 
EFQM danışmanları ve KALDER 
uzmanları tarafından çalışanlarımıza 
ayrıntılı olarak anlatıldı. Mükemmel 
hizmetleri tescillendirme yolculu-
ğunda izlenecek yol, kurum kültü-
rüne yansıtmak için yapılması ge-
rekenler seminerlerimiz aracılığı ile 
tüm 153 İstanbul Beyazmasa Çağrı 
Merkezi ekibi ile paylaşıldı.

153 İSTANBUL’UN MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU 
SEMİNERLERE KONU OLDU

MÜKEMMEL HAYATA DAIR 

SEMINERLER

.

.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü ALO 
153 Beyazmasa Çağrı Merkezi çalı-
şanlarına yönelik motivasyon amaçlı 
olarak hayata geçirilen “Mükemmel 
Hayata Dair Etkinlikleri” kapsa-
mında gerçekleştirilen ‘‘Çini Sanatı 
Semineri ve Atölyesi’’ büyük beğeni 
topladı.

 İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 
Bahçelievler Lokasyonu’nda gerçek-
leştirilen “Mükemmel Hayata Dair 
Etkinlikleri”nde Kültür Bakanlığı Sa-
natçısı olan İstanbul Üniversitesi Öğ-
retim Görevlisi Kifayet Özkul ağırlan-
dı. ‘‘Çini Sanatı Semineri ve Atölyesi’’ 
kapsamında öncelikle iç ve dış mimari 
süslemenin en renkli kolu olan Çini 
sanatı hakkında bilgiler verildi.

Çini süsleme sanatının günümüz mi-
marisine uzanan yolculuğunun görsel 
şölen şeklinde katılımcılar ile payla-
şıldığı etkinlikte atölye çalışması da 
yer aldı. Etkinliğe katılanların gönül 
zenginliğini çini süslemelerine yansıt-
tıkları organizasyon büyük ilgi gördü.

Çinileri boyama sırasında sanatın 
insan hayatına kattığı sabrın, renkle-
rin dili ile gelişen hoşgörülü bakışın 
çinilere yansıtılmasından memnun 
olan ALO 153 Bayazmasa çalışanla-
rı çağrı hizmetinde sanatsal alandaki 
atölye çalışmalarının olumlu katkısı-
na dikkat çekti.

Konuk sanatçı Kifayet Özkul vatan-
daş memnuniyeti yolunda çağrı hiz-
meti veren ALO153 Beyazmasa’ya 
konuk olmaktan dolayı çok mut-
lu olduğunu dile getirerek çalışan 
kültürünü daha da geliştirmek için 
kütüphane hazırlığında olan İBB 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne ken-
di imzasını taşıyan tuğra tasarımlı 
seramik kitaplığını hediye etti.Or-
ganizasyon plaket takdimi ve toplu 
fotoğraf çekimi ile sona erdi.

ALO 153 BEYAZMASA’DA ÇALIŞAN MOTİVASYONU 
İÇİN ‘‘ÇİNİ SANATI SEMİNERİ VE ATÖLYESİ’’
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Geleneksel Türk kâğıt süsleme sanat-
larından biri olan Ebru Sanatı ‘‘Mü-
kemmel Hayata Dair Seminerleri’’ 
kapsamında ALO 153 Beyazmasa 
çalışanları ile uygulamalı olarak iş-
lendi. Günün teması da ‘Lale Festi-
vali’ni müjdeleyen lale figürü oldu.

 İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne 
bağlı ALO 153 Beyazmasa Çağrı 
Merkezi çalışanlarının motivasyon-
larını artırmak, iş verimliliğini geliş-
tirirken kişisel donanımlarına katkı 
sağlamak amacıyla hayata geçirilen 
“Mükemmel Hayata Dair Seminer-
leri” içerisinde bu defa “Ebru” sanatı 
uygulamasına yer verildi.

Kendine özgü tekniklerle hazırlanan 
ve tekneye alınan suyun üzerinde bo-
yalarla oluşturulan desenlerin kâğı-
da aktarılmasıyla yapılan geleneksel 
sanatlarımızdan ebru uygulamaları 
ALO 153 Beyazmasa çalışanlarından 
büyük ilgi gördü.

EBRU SANATI MÜKEMMEL HAYATA DAİR 
SEMİNERLERİ’NDE UYGULAMALI OLARAK ANLATILDI

Ebru eğitmeni Semanur Akgül tara-
fından ebru sanatı hakkında bilgi-
lendirmenin de yer aldığı seminerde 
katılımcılar atölye çalışmaları kapsa-
mında, su üzerinde desen oluştura-
rak kâğıda aktarma uygulamasında 
bulundu.

Seminer içerisinde yer alan bilgilerde 
ALO 153 Beyazmasa İstanbul Çağrı 
Merkezi hizmetinde olduğu gibi top-
luluklar arası iletişimi sağlama özelli-
ği taşıyan ebru geleneğinde ekiplerin 
ortak aktivitelerle birbirine kenetlen-
mesini sağlayabilecek özelliklerin yer 
aldığı belirtildi. Uygulamalı semi-
nere yönelik memnuniyetlerini dile 
getiren katılımcılar, atölye çalışması 
sonunda günün teması olarak “Lale 
Festivali”ni müjdeleyen lale figürüne 
ait kendi el emeklerini kağıda ak-
tardıkları ebru desenleri ile fotoğraf 
çektirdiler.
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