
BEBEKLİLER DERNEĞİ

12.DÖNEM

FAALİYET RAPORU

18 Şubat 2017-16 Şubat 2019

 

YÖNETİM KURULU :

 

Murat Kaynar ( Başkan ) , Feyyaz Yücel ( Başkan Yardımcısı ) , Hülya  Güzgün ( Sayman ) ,
Ahmet Tahiroğlu *( Genel Sekreter ) , Emel Candan ( üye ) , Nergis Yazgan ( üye ), Erman
Devay ( üye ) .

(*) Hale Taşlı yönetim kurulu üyeliğinden istifa edince yerine yedek üyelerden Erman Devay
seçilmiş olup , Genel Sekreterlik görevini Ahmet Tahiroğlu üstlendi .
Yedek Üyeler :   Cemalettin Ertegün, Nadir Narlı, Ayşe Somer Torfilli, Ayşe Laplanche

*Nadir Narlı’nın Yedek Üyelikten istifası 28.11.17/27 YK kararı ile kabul edildi.
Denetleme Kurulu : Bülent Baysal , Cengiz Ağalar , Aybent Gökgöz.
Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri :  Engin Tokay, Erdoğan Akşin, İhsan Poroy

 

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI :

 

Yönetim kurulu yaz ayları hariç, her hafta Salı günü öğleden sonraları düzenli olarak toplandı .
Toplantılara yedek üyelerimiz ve ilgilenen dernek üyeleri ve gönüllüler katıldı. Düzenli sık
toplantıların büyük katkısı olmuştur çalışmalarımıza. Bunun devamını önümüzdeki dönem
yönetim kurullarında da diliyoruz.
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 TEŞEKKÜRLER :



 Yönetimde olmasalar da bizlere desteklerini esirgemeyen şu kişilere özel teşekkürlerimizi sunuyoruz :

Mualla Mezhepoğlu ,Taha Güzgün , Cevdet Bayram, Ümmühan Aras, Erol Akbulut ve Osman Tay , Nigar

Alemdar , BODEP , Damla Kalan Dilekcan  , Rukiye Devres , Hülya Özçakır, Cem Soyhan , Amiral Hakan

Eraydın , Haluk Yiğiter, Bebek Kırıntı yönetimi , Bebek Baylan yönetimi, Ark Organizasyon , İbrahim Bedizci,

Semih Arslanoğlu .

 

ÜYELERİMİZ :

 

Üye sayımız:Dönem başı üye sayımız 419 idi . Dönem içinde kazandığımız(28 üyemizin )
üyelerin isimleri şöyledir :

562- Ferhat Dayı,563- Banu Tozkoparan, 564-Meral Cebecioğlu,565 Zafer Mutlu Dilekcan,566-Mariam Meryem

Zinzade,567-Tonguç Şendur,568-Ayhan Öztürk,569-Haluk Tansel,570-Enver Karamık, 571 Nazmiye Morgül,572-

Afife Elbirlik,573 Cansu Ak Yılmaz,574-Ümit Demir,575-Sema Turgut,576-Sibel Nalan Tüfekçiler,577-Şebnem

Güneyman,578 Cevdet Bayram,579-Fatma Ahıskalı,580-Etem İbrahim Vural,581-Seher Banu Özkarar,582-Eser

Gülabi,583-Dr.Feryal İlkova,584-Sevilay Şeniz,585-Cem Adnan Ener, 586-Ayşe Günaçtı,587-Kamile Nilgün Tan, 588-

Hakan Yolsal, 589-Yılmaz İzel

Dönem sonu itibarı ile üye sayımız 435’ dır. Artı 17 üye ile bir sonraki döneme geçiş yapıyoruz.

Ayrılan üyelerimiz (2): ise 360-Hamdi Kartal,338-Yusuf Erkan ‘den oluştular .
Vefat eden üyelerimiz (9): Maalesef üyelerimizden 

‘405-Talat Tarcan,560-Fahrettin Cesur,58-Coşkun Gürpınar,160- Hafize Kuklu,473-Halil Öznur Fırat, 514-Saadet

Öztürk, 401-Nihat Cesur, 499-Halil Denizer,318-Yılmaz Tuncacı’yı  kaybettik .

 Yeni üye kabulünde teklif eden üyemiz görüşü alınmış, aday üye dernek ofisine davet
edilmiştir. Senelik aidat haricinde en aşağı 250 TL bağış alınmıştır.
Tüm üyelerimiz için DERBİS girişleri sisteme web ortamında yapılmıştır.

 

İÇE DÖNÜK ÇALIŞMALARIMIZ :

 

         Bebek Semt Girişimi (BSG)

Ayrı rapor halinde sunulmuştur.

 

Ofis Tefriş İşleri : Bahçemiz düzenlendi , güvenlik için kayıt tutan iki kamera yerleştirildi , kumandalı

güvenlik kepengi takıldı , bahçe tentesi yenilendi , sıhhi tesisat yenilendi , izolasyon işleri yapıldı

.Klimamızın bakımı yapıldı , küflenen banyo ve mutfak duvarının bir kısmı temizlenerek seramik ile

kaplandı, Ata Apartmanı mantolama işine destek verildi , koltuklarımız döşemesi değiştirildi .

 



IT Altyapı konuları ( WEB ve İnternet ) : 2017 Şubat ayında yeni dönemde yola çıkarken IT desteğini

Meridyen Yazılım –Selim Aydoğan ‘ den alıyorduk . Hatta bu firmadan kaynak  kodlarını USD  1.250

USD/4.762.48  karşılığında satın aldık . (01.12.2017 tarihinden itibaren)iki yıla yakın Solution KA , Köksal

Akbaba ile çalıştık . Ancak yeni döneme yaklaşırken web sayfamızın sıfırdan yenilenmesine karar verdik .

Bu amaca yönelik , yönetim kurulu üyemiz Erman Devay’ın koordinasyonunda  Genoka Teknoloji Sistemleri

firması ile yeni bir çalışma başlattık. Yeni web sayfamızın cep telefonu ve tablet uyumlu olması ile çok

daha geniş kitlelere hitap edeceğini düşünüyoruz.

 

 

Dernek Sekreteryası  : 07.07.2017   tarihinde dernek sekreterimiz Eda Dipçinoğlu Erdemli bizden ayrıldı .

01.10.2017  itibaren Nilgün Tan hanım ile çalışmaya başladık . Nilgün hanım hakkında kısa ve öz bilgiler

şöyledir . 58 Yaşında, emekli. Felsefe Öğretmeni, Aile Danışmanı, İ.Ü. Çocuk Gelişim Öğrencisi, bir oğlu var.

 

İç Denetim : Derneğimiz defterleri ve hesapları muntazam aralıklarla iç denetime tabi tutuldu ve gereken

noktalar çözüme kavuşturuldu . Denetim kurulu üyelerine yapıcı yaklaşımları için teşekkür ediyoruz.

 

İsim ve logo haklarımız : Adres Patent firması ile yakın işbirliğimiz devam etti . İsim ve logolarımızın

korunması sağlandı. Bebek Semt Girişimi ( BSG ) isim ve logosu derneğimiz adına tescillendi.

 

Duyurularımız : Üyelerimiz ve birinci derecede yakınlarının vefat haberlerini duyurduk. Kahvaltılarımızın  ve

törenlerimizin duyuruları üyelerimize SMS ve facebook yolu ile yapıldı, Web sitemize düzenli olarak

konuldu

 

BEBEK ŞENLİK

11. Bebek Şenliği

•        11. Bebek Şenliği 19-20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde ‘şehrin en tanıdık şenliği başlıyor’ konsepti ile Ark

Organizasyon ile anlaşma yapılarak, Türk Telekom Prime ana sponsorluğunda Bebek Parkında gerçekleştirildi.

•        Kültür, sanat, imza günleri, çocukların ve ailelerin keyif aldıkları atölye çalışmaları, yoga, koşu, moda, tasarım,

farklı lezzetlerin sunulduğu yemek standları yer aldı.

•        Üç gün boyunca dopdolu programı ile süren şenlikte:

•        Mirkelam, Grup Gündoğarken, Korhan Futacı ve Kara Orkestra, Depo Dans, Levent Özbay, Zeytin, Zımba Dans

Fabrika, Evrencan  Gündüz Quarket, The Archives Ft Puma,

•        Dj. Emre Ergen,Sahte Rakı, Şenay lambaoğlu, Uninvited Jazz Band ziyaretçilerimize müzik ziyafeti sundular.

•        Şenliğe olan yoğun ilgi nedeni ile oluşan trafik sorununu çözmek amacı ile DENTUR ile Beşiktaş-Bebek arası

ek seferler koydurttuk.



•        Şenliğimiz radyo TV kanalları gazete ve dergilerde haber olarak yer aldı.

•        Bir şenliğimizi daha başarı ile gerçekleştirdik.

 

 

12.Bebek Şenliği

 

•        12. Bebek Şenliği Ramazan ve 24 Haziran Seçimleri nedeni ile 2018 yılında 29-30 Haziran ve 01 Temmuz

tarihlerinde gerçekleştirildi.

•        Bu tarihte, parkımıza hiçbir şekilde zarar verilmeyecek şekilde, sahildeki çatlak nedeni ile azalan beton zemin

üzerinde ‘canlan, coş, keyiflen, eğlen’ konsepti ile şenliğimizi yaptık.

•        Şenliğimiz keyifli atölyeler, aktiviteler, farklı ve şık tasarım standları, gurme, lezzetli atıştırmalık yemek

sunumları ile çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekti.

•        Şenliğimizde 20 kadar STK’ya ev sahipliği yaptık. STK’ların bulunduğu alan renkli, cıvıl cıvıl ve ziyaretçilerle

dopdolu idi. Böylece topluma yararlı hizmetler sunarak, STK lara yardımcı olarak, sosyal sorumluluk görevlerimizi

yerine getirdik.

•        Her zamankinden farklı olarak Bebek Sacre  Coeur Kilisesinde verilen enfes klasik müzik konseri ve Bebek

Aios Haralambos Kilisesinde’  Geçmiş zaman-Past tense’ konseptli kolaj ve resim sergisi ile şenlik, Parktan,

Bebek’e yayılmış oldu.

•        Kenan Doğulu konseri ile Bebek Şenliğini 15.000 kişinin ziyaret etmesi rekoruna imza attık.

•        Şenlikte ayrıca Duygu Soylu, Deniz Sipahi, What de Funk, Yok Öyle Kararlı Şeyler, Komik Günler Senin, Enzo

İkah, Anzısın Bi İnfilak, Alya, Boğaziçi Üniversitesi Caz Korosu, İstanbul  Kadın Orkestrası, Batuhan Sevim, DJ Emre

Ergen, İstanbul Dream Team, One Man Band, Aynasızlar, Pagos, Serin, Depo Dans, Vapurdaki Kadın, İstanbul

Scholl of Samba, Esaslı Band, Giselle Tavilson, Dans Fabrika, Beygü  Gökçin ziyaretçilere çok keyifli ve coşkulu

günler yaşattı.

•        Trafik yoğunluğu ile ilgili deniz ulaşımı ile birlikte, şenlik broşürleri yapıştırılan dolmuşlar çeşitli yönlerden

Bebek parkına ziyaretçi ulaştırdı.

•        Gerek katılımcılardan, gerekse ziyaretçilerden çok olumlu söylemler ve mesajlar, bir daha ki şenliğe katılma

talepleri aldık.

•        Ayrıca Ace of Mice  ‘En İyi Belediye Festivali ‘ ödülü finalisti olduğumuzu da gururla belirtiriz.

 

BEBEK POSTASI :  

 

2011-2013 yılları arasında görev yapan 9. dönem  (2011 -2013) yönetimi tarafından başlatılmış Bebek

Postası yayınımız,  bir süre   ara  verdikten  sonra 11. dönem tarafından  tekrar çıkartılmaya başlamıştır.  

Posta ile üyelerimize  yolladığımız ve Bebek’teki işyerlerine dağıttığımız derneğimiz  ve semtimiz 



haberlerini içeren Bebek Postası’nın   her geçen sayısının kapsamını genişleterek dönemimiz boyunca

çıkartmaya devam ettik.  

 

2017 – 2019 çalışma dönemimizde 6  sayı Bebek Postası çıkardık ve bunları hem posta ile üyelerimize

postaladık hem de elden dağıttık . Bebek Şenlik’leri sırasında baskı sayısını arttırdık . Son çıkarmış

olduğumuz sayı hariç her bir sayı için 500 TL’lik bağış karşılığında reklam aldık. İleriye dönük olarak Bebek

Postasının dijital ortamda çok daha fazla okuyucu bulmasını hedefledik.

 

Bebek Postası projemizi baştan sona koordine edip büyük özveri ile çalışan eski başkanımız Mualla

Mezhepoğlu’na özel teşekkürlerimizi iletiyoruz.

 

Aynı isim altında çıkan diğer Bebek Postası’na karşı açmış olduğumuz dava aleyhimize sonuçlandı .

Derneğimize maddi külfet gelmemiştir ancak diğer yayın çıkmaya maalesef devam etmektedir.

 

KÜÇÜKBEBEK TARİHİ SARNICIMIZ :

 

Derneğimiz 9. faaliyet döneminde  ( 2011- 2013) TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul III Numaralı

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na müracaat ederek korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil

edilmiş olan semtimizdeki  sarnıcın  izinsiz olarak işgal edildiğini,  işgalcilerin tarihi esere zarar verdiklerini

ve bunun önüne geçilmesini talep etmiştir.  Söz konusu  kurum  derneğin talebini 26.05.2015 toplantı

tarihi ve 2291 karar numarası ile olumlu karşılamış ve,

             - izinsiz uygulamanın kaldırılmasına,

             - işgalin sonlandırılmasına

             - suç duyurusunda bulunulmasına,

             - binanın çevre kirliliğinden kurtarılmasına

             - binanın özgün halinin ortaya çıkartılmasına

             - rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapılmasını istemiştir.

 

Bu kararın izinden giden 11. dönem  (2015 -2017) dernek yöneticileri defalarca  ilgili İBB genel sekreter

yardımcılarına,  İBB Kültür Varlıklar Daire Başkanlığına , İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü’ne konuyu

açıklama ziyaretleri yapmış, bu mercilere yazılı ve sözlü başvurularda bulunmuştur.

Başvurularımız sonucunda 19 Mayıs 2015 de İBB kolluk kuvvetleri Beşiktaş Belediyesi zabıtalarının

direnmesine  rağmen sarnıcı işgal eden Büyük Osmanlı Nargile Tur. ve  Dış Tic. Ltd. Şirketi’ni buradan

çıkartmıştı.

Dernek bu konuyu yıllar içinde daima sıcak tutma gayreti içinde   semt sakinlerinden   yüzlerce imza

toplamış, basın bülteni hazırlamış, medya ile röportajlar yapmış  ( 24 Nisan 2016 Sözcü Gazetesi ) , söz

konusu yerde Bebekliler ile toplantılar tertiplemiştir.



 

Derneğimizin bu çalışmaları sonunda 

- İBB Kültür Var. Pro. Md. de sarnıcın rölöve, restitüsyon ve ihya projesini çizdi

   - Çizilen bu projeler

        a. önce Kültür ve Turizm Bakanlığı III No.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını

 Bölge Koruma Kurulunun onayından geçti

        b. İBB Boğaziçi İmar’ dan olur aldı

        c.  İBB Boğaziçi İmar’ dan olur alan projeler prosedür gereği III numaralı

            kurula olur için tekrar gönderildi

        d. Daha önce onayı alınmış  rölöve ve  restitüsyön projeleri  gibi  dönemimiz

         içinde 18 Temmuz 2018 de  sarnıcın restorasyon projesinin de

         III  Numaralı kuruldan son onayını  aldık.

Onayları alınmış projeler  İBB Projeler Md. lüğündedir.

17 Ocak 2019  tarihinde görüştüğümüz İBB genel sekreteri yerel seçimden sonra işin ihalesinin

yapılacağını müjdelemiştir.

 Bu projelerin yukarda belirtilen etaplardan geçmesi kolay olmamıştır.  Çizilen projelerin gönderildikleri

birimlerde  eksiklikleri  görülmüş, birkaç kere baştan çizilmiştir.   Bunların takibi, eksiklerin temini biz

dernek yöneticileri için de hiç  kolay olmamıştır.  Konuyu sıcak tutma gayreti içinde devamlı ilgililere gidip

konuşuldu,  iş her safhada adım adım takip edildi.

BEBEK ÇINARLI BAHÇE’NİN KAZANILMASI :

Büyükbebek’deki kara tarafındaki  otobüs durağının arkasına düşen semtimizin  kamuya ait bir meydanının

zaman içinde uğradığı işgalden  kurtarmak için , derneğimiz , semt sakinlerinden gelen bu konuda olumlu

rüzgârı arkasına  alarak konuyu İBB’nin ilgili masalarına  ve yerel yönetimlerine aksettirdi.

Bebek’in  öz malını  rant uğruna  elimizden  alan  bir anlayışı yenerek, semttaşlarımız bize arka çıktığı

takdirde  derneğimizin sesini  yükseklere erişecek  kadar gür, tezini kabul ettirecek kadar kuvvetli

çıkartarak bu alanı Bebek’imize kazandırdık.

Bebek Çınarlı Bahçe Parkı adı ile tescillenen bu kazanımımızı 29 Ekim, 2018 Cumhuriyet Bayramımız’da

açtık ve böylece  sayısız semt dernekleri arasında  derneğimiz dönemimizde yine bir iyi  karne daha

haketti.

NARLIYAN APARTMANI YANINDAKİ SANDAL ÇEKEK YERİMİZ:

Dönemimizde defalarca İBB Genel Sekreterlik ziyaretlerimiz sonucu Rumelihisarı ile Küçükbebek arasında

yapılan kıyı ve kaldırım düzenlemesinde Narlıyan Apartmanı bitişiğindeki sandal çekek yerine

dokunulmadı . Böylece semtimizin tipik bir köşesi olan sandal çekek yerimiz Bebeklilerin kullanımına açık

kaldı.

KÜÇÜKBEBEK CADDESİ BÖLÜNMESİ  :



Beşiktaş Belediyesi ile yakın temaslarımızın sonucu Küçükbebek caddesi Belediyemiz tarafınca

12.04.2018 tarihinde ortaya beton ayıraçlar ile ikiye bölündü . Böylece , araç trafiği iniş ve çıkışlarda çok

rahatladı .

 

SARI DOLMUŞ HATTIMIZ :

Kuruluşundan itibaren derneğimizde,  semt sevgisi ile gönüllülük esasına  göre  çalışma  esas kabul

edildiğinden  her   dönemde yönetici olarak seçilenler kendilerinin yeni  projeleri  yanında  kendilerinden

önceki dönemde başlatılmış uzun soluklu işleri de takip edegelmişler ve böylece  yıllar içinde  uyumlu bir

bayrak yarışı sergilemişlerdir.  Başarı ile sonuçlanan bu tür çalışmalara örnekler:

Bebek’in ulaşım sorunlarına  alternatif çözüm yolları  bulunması için bu dönemden önceki 11. dönem 

(2015 -2017) yöneticileri  İBB Ulaşım Daire Başkanlığı / Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile birkaç ay

süren karşılıklı görüşmeler başlatmışsa da  bu birimden başvurularımızın bir kısmına,  dönemimiz içinde

olumlu cevap alınabilmiş ve     Beşiktaş – Etiler sarı dolmuş hattı  2017 senesi Mayıs ayında    başlamıştır.

AKBİL DOLUM CİHAZIMIZ :

 

 

Bebek İskelesi önüne taktırtmış olduğumuz AKBİL dolum cihazı Bebeklilerin ve toplu taşıma kullananların

istifadesine sunuldu .

 

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ MİNİBÜS SEFERLERİ

Uzun çalışmalardan sonra  Beşiktaş Belediyesi ile yapılan anlaşma sonucuBebek-Arnavutköy-Akmerkez

Metro Durağı arası ring  seferleri  düzenli olarak günde 6 sefer devam etmektedir

ARNAVUTKÖY   SAĞLIK OCAĞINA SERVİSLER

Arnavutköy Sağlık Ocağına Beşiktaş Belediyesinin ücretsiz seferleri sabahları 09.15 de düzenli olarak

yapılmaktadır.

 

 

DİĞER ETKİNLİKLERİMİZ : 

Kahvaltılarımız;Kış aylarında her ayın ilk Pazar günkü geleneksel kahvaltılarımız muntazam
olarak gerçekleştirildi. Davetlilerimiz oldu. Sınıf arkadaşlarını davet eden üyelerimiz oldu.
Küçük paralar kazandık. Yaşlı duayen üyelerimiz tarafınca ilgi görmeye devam ediyor. Bebek
Kırıntı yönetimine teşekkürlerimizle.

10 Kasım Büyük Ata’mıza saygı törenlerimiz,

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımız :  Özellikle 29 Ekim 2018 Pazartesi günü açılışını
da yapmış olduğumuz Bebek Çınarlı Bahçe ‘deki kutlamamız büyük ilgi gördü. Önümüzdeki



senelerde Cumhuriyet Bayramımızı artık geleneksel olarak bu mekanda kutlamayı
düşünüyoruz.

Bebek Çınarlı Bahçemiz 29.10.2018 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımız ile açıldı,

Derneğimiz yönetimine ve Bebek Muhtarlığına ışık tutacak , öneriler getirecek Bebek Mahalle
Grubu toplantıları 12.01.2019  ve 03.02.2019 tarihlerinde gerçekleştirildi . Yeni çalışma
döneminde devamı düşünülüyor.

17.05.2018 ‘de Bebek Tevfik Fikret İlkokulu sosyal çalışma grupları öğrencileri Boğaziçi
Üniversitesi Demir Demirgil salonunda Pera Güzel Sanatlar Akademisi öğretmenlerinin
denetiminde çocuksu gurur ve kıvançla yeteneklerini sahnede gösterdiler. Dansları  ve drama
atölyeleri seyircileri büyüledi. Yaptıkları resimlerin fuayede sergilenmesi çocuklar için çok
güzel bir sevinç kaynağı oldu, içlerine heves kattı.

Bebek’teki PTT ofisinin kapatılmaması için uğraşılarımız devam etmektedir. 

06.03.2018 akşamı Bebek Camii müezzini ve üyemiz Şem-ü Pervane  Ahmet Atmaca’nın
Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi, Ayhan Şahenk salonunda “ Çoğalan Sesler “ adlı
tasavvuf müziği konserine birçok Bebek sakini ile birlikte dernek yönetim kurulu üyelerimiz ile
katıldık.

23.12.2017 ‘de Taps Bebek’te düzenlediğimiz gecede neşe içinde yeni yılı karşıladık .

15.12.2018 Cumartesi gecesi Bebek iskelesinden kalkan Sinanbey 2 teknesinde yüze yakın
Bebekli ve arkadaşları bir araya geldik . Merve ve Alper Güzel çiftinin muhteşem canlı müziği
eşliğinde unutulmaz bir Boğaz gezisi yaptık .

11.12.2018   tarihinde Bebekli esnafları derneğimizde ağırladık ve semt sorunlarımızı
görüştük.

İBB Kent Orkestrası 2018 yılının yaz aylarında Bebek Park’ında haftada bir gün sahne kurarak
klasik Batı müziği konserlerini verdiler. Bu vesile ile yönetici Sonat Çerçioğlu’na
teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Bebek Şenliğimizin 2016 senesinde kazanmış olduğu Ace of Mice birincilik ödülünü almak
üzere 03.04.2017’de Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde yapılan ödül törenine
katıldık.
30.06.2019 tarihinde yapılan Ayios Apostali Ayazması'nın, Fener Rum Patriği Bartholomeos
tarafından kutsanma törenine davetliydik.

Dönemimizin ilk senesinde derneğimizde İspanyolca derslerimiz oldu.
Briç grubu faaliyetleri kesintisiz devam etti.

 

DESTEKLERİMİZ :

 

Eruh ilçesine kitaplar yolladık
2018 Ramazan ayında kırk adet kuru gıda paketini ihtiyaç sahiplerine dağıttık.

 

DIŞA YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ, İLİŞKİLERİMİZ :

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve  Beşiktaş Belediyesi tüm birimleri ile son derece yakın
ilişkilerimiz devam etti . Sayısız karşılıklı ziyaretler yapıldı.



Beşiktaş Kaymakamlığı ile de yakın temaslar oldu, yeni Kaymakamımız Önder Bakan
derneğimizi ziyaret ettiler.

Siyasi parti temsilcileri sık sık derneğimize teşrif ettiler . Tüm ziyaretçilere eşit mesafede
durduk.
Bebek Tevfik Fikret İlkokulu Müdürlüğü, Aile Birliği ve sosyal komiteleri ile beraber çalışmalar
yaptık.
Semtimizdeki şu kuruluşlara ziyarette bulunduk : Bebek Çocuk Karakolu , Katolik ve Ortodoks
kiliseleri , Mısır Konsolosluğu
İstanbul Şehir Planlamacıları ofisine , 06.12.2017’de Kadir Has Üniversitesi İstanbul
Çalışmaları Merkezine “ Bebek Tekne Park’a Hayır “ çalışmalarımız çerçevesinde gittik.
Boğaziçi Dernekleri Platformu ( BODEP)  üyesi olarak toplantılarına Nigar Alemdar
Derneğimizi temsilen katıldı. Biz de iki toplantıya ev sahipliği yaptık.

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’nın başlatmış olduğu Beşiktaş ilçesindeki yaşayanların dünü
bugünü araştırması ve belgelemesi projesi ilk basamağı olarak Bebekliler Derneği ile ilk adım
2018 ilk aylarında atıldı.

Mimar Sinan Üniversitesi ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi mimari öğrencileri ile 16.12.2017
tarihinde Bebek’te iki yönetim kurulu üyemiz ve BSG’li arkadaşlarımızın  rehberliğinde bir
kültür ve tarihi yapıları inceleme yürüyüşü gerçekleştirildi.

Öğrenciler gruplar halinde ödev olarak Bebek hakkında kapsamlı raporla hazırladılar.

Bebek’te açılması planlanan yeni mekanlarla dirsek teması ilişkiler sürdürüldü. Örnek
verilmesi gerekirse Trilye lokantasının yeni haliyle açılmadan önce yanındaki tarihi yangın
aralığı /deniz ulaşım yolunun açılmasının sözü yatırımcıdan alındı . Diğer bir örnek ise Cafe
Nero’nun bir katında “Bebek Kültürünü ve Tarihini Yaşatma Köşesi “ yapılması konusunda
ortaklaşa çalışmalar yaptık .

 

HENÜZ SONUÇLANMAYAN PROJELERİMİZ :

Bebek Ana Okulu projemizde ilerleyemedik zira Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nden henüz gerekli
izinler alınamadı.
Katolik Kilisesinde bir konser organizasyonu yapmıştık ancak son dakikada çıkan teknik
aksiliklerden dolayı gerçekleşemedi.

 

HEDEFLERİMİZ:

Bebek Şenlik 2019 , 14-16 Haziran,
23 Nisan 2019 , Mavi Çocuk etkinliğimiz, dördüncüsü olacaktır, bu  etkinliğin ileriki yıllarda
uluslararası düzeyde olması için çalışmalar başlatıldı.
Vale ve otopark sorunlarımız,
Boğaziçi İmar affı ile ilgili takip,
Bebek anaokulu projesi ile ilgili atılacak adımlar,
Erlanger Belediyesi ( Almanya ) ile kardeşlik protokolü,
Derneğimize bir lokal mekanı temini,
Yeni web sayfamızın geliştirilmesi,
Bebek Postasının dijital ortama taşınması,
Bebek’li sanatçılarımızla daha yakın işbirliği,
Tekne Park’a Hayır projesinin takibi,
Çöken Bebek Parkı sahili işinin takibi ,
Bebek Parkındaki tuvaletin yer altına alınması ,
Bebek Muhtarlığı ve Mahalle Grubu ile ortak projeler ,



Tarihi sarnıcımızın Bebekliler himayesine verilmesi.
Bebek sakinleri ve üyelerimizle daha yakın ilişkiler ve komşuluk kavramı geliştirmeleri
Dört ana komite kurulması : Üyelik geliştirme , Kaynak Geliştirme , İletişim , Stratejik Planlama
Dernek tüzüğü ile ilgili çalışmalar,

 

 

***

 

 

BEBEKLILER DERNEĞİ  /  BEBEK SEMT GİRİŞİMİ

2017 SENESİ FAALIYET RAPORU

 

 

 

7 Ocak, 2017 -  CHP Beşiktaş İlçe Bşk Sebahattin Öztürk ve İlçe Çevre Komisyonu’nun Bebek
sahilinde ‘kazıklı kaldırım ve 180 araçlık otoparka’ karşı düzenlediği Basın Bildirisi okuma 
etkinliğine BSG kar, kış demeden destek verdi.  Bebekli komşumuz, Beşiktas İlçe ve İBB
Meclis üyesi Cevdet Bayram’ın da etkinliğe katılımı BSG’ye güçlü kattı. Bu etkinlik, öncesi ve
sonrası, toplam 61 kere internet haber sitelerinde yer aldı.

Ocak 2017 - Rumelihisarı’ndan Bebek’e doğru ilerleyerek denizden 8500m2 çalacak olan
‘kazıklı kaldırım’a ve buraya yapılması planlanan otoparka karşı Bebekli  komşularımız
Bebekliler Derneği – Bebek Semt Girişimi önerisiyle İBB’ye  30 ayrı dava açtı.

18 Mart, 2017 - Koç Üniversitesi Denizcileşme Platformu (KUDENFOR) ve Sarıyer
Belediyesi’nin gerçekleştirmiş oldukları ‘DENİZCİLEŞME’ PROJESİ’nin bir benzerinin Bebek’te
hayata geçirilmesi için Ortaköy Yat Klübü, Boğaziçi Dernekleri Platformu (BODEP) ile birlikte 2.
Toplantı gerçekleştirildi. İlk etapta amaç çocukları ve gençleri 23 Nisan’larda kısa süreli
denize çıkartarak onlara denizi tanıtmak ve sevdirmek. İleri etaplarda yüzme, kürek, yelken
dersleri verilecek – bu dersler özellikle denize sırtını dönük veya maddi imkanları olmayan 
kesimin çocuk ve gençlerine yönelik olacak.

23 Nisan 2017 –   Bebek Parkın ve kıyısında 2. “Mavi Çocuk, Mavi Vatan, Mavi Deniz Etkinliği
23 Nisan Çocuk ve Milli Egemenlik Bayramı  kutlamaları: CNN Türk de canlı yayına  konuk
olma

Haziran 2017 – Gerek ‘Tekne Park’ gerek ‘Kazıklı Kaldırım ve 180 araçlık Otopark’ konuları
olsun, Bebeklilerin itirazlarını ve yapıcı  önerilerini kapsayan belgeler İBB’ye ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Gen. Müdürlüğü’ne şu ifadelerle sunuldu:

 



 

BEBEK VE BOĞAZ İÇİN  ALTERNATİF PROJEMİZ

Bebek’in tarihinde iki ünlü su sporları kulübü bulunmaktaydı. Bunlar Galatasaray Su Sporları Kulübü (sonra

Kuruçeşme adasına taşındı) ve Güneş Su Sporları Kulübü’ydü. Günümüzde Bebekliler Derneği- Bebek Semt

Girişimi ‘Bebek Denizcileşme Girişimi’ adı altında su sporlarının İstanbul gençlerine sevdirilmesi ve öğretilmesi

amacını güden çalışma hazırlıkları yapmaktadır.

 

Kendimize model olarak da Koç Üniversitesi KÜDENFOR, Sarıyer Belediyesi ve Tüm Denizciler  Derneği (TÜMDER)

estekli, Sarıyer Denizcileşme Merkezi’ni görmekteyiz. 9/12/2016’da yürürlüğe giren işbu Sarıyer Belediyesi ve

ÜMDER İşbirliği Protokolü madde 4.1.1 “Türk gençlerinin çocukluk yaşlarında itibaren deniz ile tanıştırılmalarını,

enizi sevmelerini sağlamak ve denizci bir nesil yetiştirmek için yapılan ‘belediye’, ‘sivil toplum kuruluşu’, ve

niversite’ işbirliğinin olumlu sonuçlarının iyi bir örneğidir,” demektedir. 

 

Bu bağlamda, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin özelde Bebek ve Kuruçeşme kıyılarında yapmak istediği Tekne

Park (Marina) Projesi’nden tamamen vazgeçerek, Bebekliler Derneği'nin - bir belediye ve üniversite katkısıyla,

geniş anlamda halk yararına olacak ‘Bebek Denizcileşme Girişimi’ projesine destek vermesini yürekten arzu

ederiz.

 

‘Denizcileşme Girişimi’, Bebek bölgesinde başlatılan Sarıyer örneği prototip bir çalışma olup, Boğazın her iki yanı

olmak üzere, tüm İstanbul sahillerine uygulanabilecek bir model olacaktır. Bir sonraki aşamada, bu proje Türkiye

çapında, tüm sahillerimize uyarlanabilecektir. Belediye ve üniversite işbirliği halk yararına olacak, gençlere,

çocuklara ve ülkemize çok fayda sağlayacaktır.

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.04.2017 tarihli gündem maddesinde yer alan,
İstanbul ili Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesi Kıyı Şeridine Ait 1/5000 ölçekli Yüzer İskele Alanı
Nazım İmar Planı Değişiklik teklifi’ne ilişkin itirazlarımız ve açıklamalarımız hakkında dilekçe
verildi.

10 Kasım, 2017 – Boğaziçi İmar’a “Tekne Park’ konusu hakkında ziyaret

21 Kasım, 2017 – IBB’den yetkililerin Bebek’e ziyaretlerinde kendilerine evsahipliği yapıldı

12 Aralık, 2017 - İBB Altyapı Projeler Müdürlüğü ziyaret edildi.  Yetkililerin izniyle proje
görsellerinin fotoğraflanması ve ilgili arkadaşlarla paylaşılması mümkün oldu.

16 Aralık, 2017 – BSG’den Damla Kalan Dilekcan ve Nigâr Alemdar Mimar Sinan Üniversitesi 
tarafından Bebek konusu üzerine konuşma yapmaya ve Bebek’te önemli mimari yapıları



öğrencilere gezdirmek üzere davet edildiler. Bu bağlamda  öğrenciler  Bebek’in tarihi dokusu
ve yapılarıyla, bugünkü hali hakkında çalışma yapmaya yönlendirildi. Bu çalışmalar daha
sonra BSG ve Dernek Yönetim Kurulu’yla da paylaşıldı.

BEBEKLİLER DERNEĞİ /  BEBEK SEMT GİRİŞİMİ

2018 SENESİ RAPORU

 

 

 

Bebek Semt Girişimi FACEBOOK sayfasının takipçi sayısı ‘’11.371’’e ulaştı*.
Bu sayı ve sayfadaki paylaşımlarla yakalanan etkileşim düzeyi, kendi türünün en
iyilerinden biri olma özelliğine sahip.
Bu sayfa üzerinden gerçekleştirilen düzenli iletişimle Bebek’e dair sorunlarla ilgili
kamuoyu oluşturma, karar vericiler üzerinde etki yaratma yönünde önemli fayda
sağlandı.
Bebek’e dair sözü olan herkesin paylaşımına açık interaktif bir platform yaratılarak
insanlar Bebek etrafında birleştirildi. Sene boyunca düzenli paylaşımlarla, bu platformda
Bebek’e ait sorunlar konuşuldu, Boğaziçi Kültürünü yaşatmaya dönük içerikler üretildi
Kamuoyunun yüksek oranda dikkatinin çekilmesi hedeflenen Mavi Çocuk Etkinliği,
Çınarlı Bahçe, PTT sorunu vb. konuların iletişimleri reklamlarla desteklendi ve bunun için
500 TL’lik bir bütçe ayrıldı.

 

Sahildeki ‘Kazıklı kaldırıma’ yönelik yürütülen mücadele sonrası,
Sahile yapılması planlanan 180 araçlık otoparkın Küçük Bebek’ten Boğaziçi
Üniversitesi’ne kadar olan yaklaşık 150 araçlık bölümü engellendi.
Küçük Bebek Narlıyan binasi bitişiğindeki çekek yeri kazıklardan kurtarıldı.

 

Tarihi sarnıcımızın geri kazanımına yönelik kamuoyu oluşturma çalışmalarına sosyal medya
üzerinden desteğe devam edildi.

2017’de sokak eylemleri ile de desteklenen kamuoyu oluşturma çalışmaları, mekanın
boşaltılıp röleve ve restitüsyon projesi aşamasına geçtikten sonra takip için Dernek
yönetimine devredildi.

 

29 Ocak 2018: Küçük Bebek’te açılacak olan Trilye Restoran’ın solunda, denize açılan ‘yangın
aralığının’ eskisi gibi kamuya açık tutulması, önündeki demir kapının kaldırılması yönünde
sosyal medya üzerinden kamuoyu oluşturduk.

1 aylık kampanya sonrası, belirtilen tarihte Bebekliler Derneği ve Bebek Semt
Girişiminden; Feyyaz Yücel , Ahmet Tahiroğlu, Nergis Yazgan Nigâr Alemdar, Evrim
Sümer ve Restoran yetkililerinden Süreyya Üzmez, Hakan Kodal, Naim Koçer’in
gerçekleştirdikleri toplantıyla ilk projenin değiştirilmesini sağladık ve yangın aralığımızın
korunması sözünü aldık. 

19  Şubat 2018: ‘Happily Ever After’ önündeki kaldırım işgaline yönelik kamuoyu oluşturularak
bu işgalin sonlandırılması sağlandı. Belediye yetkililerince söz verilmesine rağmen, ne yazık ki
açılan yeni mekanla işgal yeniden gerçekleşti...



 

21 Şubat 2018: Nergis Yazgan ve Cem Soyhan, Rahmi Koç Müzesi'nde, açılışını Amiral Cem
Gürdeniz'in yaptığı Türk Boğazlar Sistemi Çalıştayı'na katıldılar.

 

Şubat 2018: Fahiş emlak vergisi artışlarına karşı Bebek’te kamuoyu oluşturuldu. İtirazların
nereye, nasıl yapılacağı konusunda kamuoyu bilgilendirildi. Olumlu sonuç alınması sağlandı.

 

22 Nisan 2018: 3. Mavi Çocuk etkinliği Bebek Parkı’nda düzenlendi. Etkinliğe 10.000’i aşkın
kişi katıldı. Çok sayıda radyo ve TV kanalına etkinlikle ilgili özel röportajlar verildi. Etkinlik ana
akım medyada pek çok mecrada haber oldu. Bu yılki etkinliğe ilgi, katılım ve destek de
büyüdü.

 

Aktif olarak katılan ve destek veren kurumlar ve sanatçılar:

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı
Deniz Müzesi Komutanlığı
Deniz Harp Okulu
Koç Üniversitesi Denizcileşme Forumu (KUDENFOR)
Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURBAUM)
DAK-SAR (Denizde Arama ve Kurtarma)
Türkiye Yelken Federasyonu
Ortaköy Yat Kulübü
Tuzla Yat Kulübü
Şile Su Sporları Kulübü
Sarıyer Denizcileşme Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Beşiktaş Belediyesi
Bebekliler Derneği
Boğaziçi Dernekleri Platformu (BODEP)
Bebek Semt Girişimi
Tohum Otizm Vakfı
Atatürkçü Düşünce Derneği
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)
TURMEPA (Deniz Temiz Derneği)
Avrasya Engelliler Okulu
Bebek Tevfik Fikret İlkokulu
Edding Türkiye
Lego
Eti Balık Kraker
Uludağ limonata
Gruppo Gimoka
Sanatçı Paul Dwyer ve oğlu Eren, Sanatçı Beysun Gökçin, Sanatçı Beygü Gökçin, Sanatçı
Dolunay Obruk, Sanatçı Ayşegül Dinçkök, Belgeselci Savaş Karakaş

 

 

 

 



 

Haziran Bebek Şenliği’nde BSG adına  Bebek Haralambos Rum Ortodoks Kilisesi’nde karma 
resim sergisi  “Geçmiş Zaman” ın organizasyonu
Haziran Bebek Şenliği’nde BSG adına  Boğaziçi Üniversitesi  Caz Ansamble ve Korosu’nun
Konseri ve Aynasızlar ve Pagos Konserleri’nin organizasyonu

 

29 Ekim 2018: Mualla Mezhepoğlu’nın girişimiyle tam 1 yıl boyunca sosyal medya üzerinden
yürütülen çalışmalar ve yoğun kampanya sonrası, Bebek’te ilk kez bu kadar önemli bir
kamusal alan halka kazandırıldı. Bebek Çınarlı Bahçe Cumhuriyet Bayramı’mızda törenle
açıldı. Yeni Bahçe, İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından tasarlandı.

 

Kasım 2018: Bebek’teki PTT’nin kapatılmasına karşı sosyal medya üzerinden kampanya
örgütlendi. Kamuoyu oluşturularak hazırlanan örnek itiraz dilekçesinin yaygınlaştırılması
sağlandı. Bu kampanya sonucunda  yetkililer Bebek Postanesi’nin kapanmayacağını
bildirdiler.

 

Kasım 2018: Kurtuluş Savaşı’nın ilk işaretlerinin verildiği sembol Kartal İstimbotu’nun
restorasyon projesine ve bunu gerçekleştirmek için düzenlenen kampanya iletişimine destek
verildi. Kasım 2018’de istimbot deniz Kuvvetleri’ne teslim edildi.

 

 

**4 Şubat 2019’a ait veridir.

 

BSG Gönüllüleri:

Nigar Alemdar, Damla Kalan Dilekcan, Aydan Arat, Cem Soyhan, Semih Arslanoğlu, Evrim Sümer


