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YÖNETİM KURULU:

 Ahmet Murat Kaynar, başkan

 Hatice Mualla Mezhepoğlu, başkan yardımcısı

 Hale Serpil Taşlı, genel sekreter

 Naci Feyyaz Yücel, sayman

 Mustafa Ünal, üye

 Cengiz Ağalar, üy.

 Cemalettin Ertegün, üye

 Emine Nigar Alemdar, üye (*)

(*) Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Emine Nigar Alemdar’ın yerine 397
sayılı ve  8 Aralık 2016  tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Cemalettin Ertegün
yönetim kurulu üyesi seçildi.  



YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ:

 Semih Arslanoğlu, Aybent Gökgöz, Nergis Yazgan

DENETLEME KURLU:

 İhsan Poroy, Bülent Baysal, Hatice Kunt

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ: 

 Emel Candan, Filiz Funda 

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI 

Yönetim kurulu yaz ayları hariç her hafta salı günleri öğleden sonra düzenli olarak
toplandı.  Bu  toplantılara  yönetim  kurulu  yedek  üyelerimiz  ve  gönüllü  dernek
üyelerimiz katıldılar, destek verdiler.

Toplantıların hepsi gündemli yapıldı, toplantı notları ile kararları paylaşıldı.



TEŞEKKÜRLER

 Her zaman yanımızda olup, bizlerden desteğini esirgemeyen semt 
muhtarımız Aydın Onar’a,

 Hukuk işlerimizde bizi yönlendiren Aras Hukuk Bürosu yetkilileri Ümmühan
ve Çağlar Aras’a, 

 Tevfik Fikret İlköğretim Okulu Müdürü Erol Akbulut’a,

 Çalışmalarımızda  her  zaman  katkı  sağlayan  üyelerimizden  Cem  Soyhan,
Cemalettin  Ertegün,  Damla  Kalan  Dilekcan,   Haluk  Yiğiter,   İbrahim
Bedizci, Rukiye Devres, Semih Arslanoğlu ve Taha Güzgün’e.

 HP Satış Müdürü Emin Kurşun’a.

 Bebek Anaokulu Projesi bağışçılarına teşekkür ederiz. 



ÜYELERİMİZ:

 Dönem başı üye sayımız:  410

 Ayrılan üyelerin sayısı ve isimleri: 15

     Mustafa H. Tuncer, Nurhayat  Manço, Tuğçe Küçük, Jülide Elif Dereboy, 

     Aslı Saçar, Erdem Aksaç,  Nihan Albayrak, Selçuk Perin, Oya Noyan,  H.    
     Ergün Gündüz,  Yaşar Aydıner, Tolga Noyan,  Nurten Erbey Uras, Günsel 
     Ülkü, Berrin Yılmaz.

 Vefat eden üyelerin sayısı ve isimleri: 6 

     Enis Pulaş, Melek Taşlı, A Özbey Temel, Muzaffer Atakan,  Denizhan 

     Erensoy, Ali Gürdal Uras.

 Yeni üyelerimizin sayısı ve isimleri: 30*

Ümmühan  Aras,   Damla  Turhan,  Güner  Göncü,  Zafer  Göncü,  Ahmet
Müderrisoğlu,  Selva  Müderrisoğlu,  Solmaz  Uçarkuş,  Ersin  Çam,   Akif
Murat  Girgin,  Yusuf  Azoz,   Leyla  Müderrisoğlu,  Selim Eyüboğlu,  Ahmet
Tahiroğlu,  Ayşe  Suna  Erler,  Şerif  Kaynar,   Jülide  Elif  Dereboy,  Eda
Erdemli Dipçinoğlu, Ayhan Dipçinoğlu, Aynur Özarslan,  Gülşah Ercan, Gönül
Cerrahoğlu,  Leyla  Pekcan,  Ülkü  Eriş,   İpek Seviye Gençer,  Nadir  Narlı,
Galip Erman Devay, Haşim Eren, Şadi Batu, Fahrettin Cesur, Ayşe Somer
Torfilli.

 Dönem sonu üye sayımız: 419

 Üye teklif formu yenilendi ve üye adayları ile ön görüşmeler yapıldı.

 Üyelerimiz için rozet yapıldı.    

*  Üyelerimizin  kayıt tarih sırasına göre

BEBEK POSTASI

Derneğimiz çalışmaları ile Bebek haberlerini sizlere duyurmak amacı  ile Nisan
2016’ dan itibaren iki ayda bir Bebek Postası’nı yayınlamaya başladık.  Gazetemizi
basıp,  Bebek  içinde  dağıtıyor,  üyelerimize  postalıyor  ve  web  sitemizden
yayınlıyoruz.  

Bebek Postası, Bebek’i çeşitli yönleri ile tanıtmak amacı ile 2011- 2013 dönemi
yönetimi tarafından derneğimiz adına tescil ettirilerek yayınlanmaya başlamışsa



da, bir aradan sonra, biz, derneğimizin sesi olmasını istediğimiz bu yayına tekrar
başladık. 

Bebek Postası  ile  derneğimiz hakkında sizleri  bilgilendiriyor,   projelerimizden,
etkinliklerimizden,  çalışmalarımızdan,   kamu  ile  temaslarımızdan,
başvurularımızdan  haberdar  ediyoruz.  Sizlerden  gelen  mektuplara  da  yer
veriyoruz. 

Gelecek dönemde sayfa sayısını ve tirajını arttırmaya niyetliyiz.  

Bebek Postası  ile  aynı  ad altında  çıkmakta olan  bir  yayın  aleyhine  iki  konuda
hukuki süreç başlattığımızı sizlerle paylaşmak isteriz. 

BEBEK ŞENLİĞİ





   Şubat 2015’te yönetime ilk geldiğimizde Bebek Şenliği’ni hakkını vererek ve  
   doğru bir şekilde yapmak istediğimiz için, kendimize bir süre tanıdık ve aynı yıl
şenliği  yapmama kararı aldık. 

   2015’in  sonunda  Türkan  Sabancı  Bebek  Parkı’na  hiçbir  şekilde  zarar  
   vermeyecek, sadece beton zemin üzerinde,  daha az sayıda katılımcı ile kültür-
   sanat temalı 10.  Bebek Şenliği’ni 27-28-29 Mayıs tarihlerinde yapmak üzere 
   İ.B.B.’ye başvurumuzu yaptık.

   Şenlik  komitemizi  kurduk  ve  çeşitli  organizasyon  firmalarının  arasından  
  uygun  firmayı  seçerek,  çalışmalarımıza  başladık. Bebek’te  Boğaz’ın  eşsiz  
   güzelliğinde, hayatın tüm renklerini bir araya getirmeyi amaçlayan şenliğimize  
   “Gökkuşağı” konseptini  uygun  gördük.  Başta  semt  esnafımız  olmak  üzere,  
   sponsorlar, stant sahipleri ve sahne alacak gruplarla iletişimde olduğumuz 4 ay 
   süren yoğun bir tempoya girdik. 

   Şenliğimizin açılışını Belediye Başkanımız Murat Hazinedar sahnedeki gonga 
vurarak  Muhtarımız   Aydın Onar ile  birlikte  yaptı.



   3 gün, saat:10.00’dan 23.30’a kadar süren Bebek Şenliği’nde daha çevreci bir 

   bakış açısıyla kültür-sanat, imza günleri, çocukların ve ailelerinin keyifli zaman 
   geçirebilecekleri farklı atölye çalışmaları, tasarım, moda, koşu, gong-banyosu,  
   yoga gibi etkinliklerin yanı sıra ziyaretçilerin farklı lezzetleri tadabilecekleri  
   çeşitli yiyecek standları yer aldı. 

   Dopdolu programıyla üç gün farklı alternatifler sunan şenlikte:  Yeni Türkü,    
   Sattas, Luxus, Allen Hulsey, Flapper Swing  Band, Light in Babylon, Murat  
   Ceylan,  Selin Geçit-Frey, The Free Hugs, Algo Ritmo, Ekin Beril ve What Da 
   Funk  ́ ın sahne performanslarıyla tüm ziyaretçiler çimlerin üzerinde müzik  
   ziyafeti  eşliğinde hep birlikte şarkılar söyleyip, dans ettiler.

   Bebek’te trafik yoğunluğunu önlemek için DENTUR ile anlaştık. Şenlik süresi 
    boyunca  İskeleden  Beşiktas-Bebek  arası  ziyaretçileri  taşıyacak  tekne  
    seferleri koydurttuk. Hatta yoğun talep üzerine ek seferler koyuldu.

    Annedükkanı.com, Kahve Dünyası, Garanti Bankası, Pepsi, Fiat, Bingo, Uno, Mc
    Vities, Permolit Boya, Shell, Aktif Pedal, Waternet, Pronet, Coquet, ModaCruz



    gibi markalar kurumsal desteklerinin yanı sıra etkinlikleriyle şenliğe ayrı renk 
    kattılar.
     

   Radyo sponsoru olan Power  Türk,  yayın   akışında   şenlik   öncesi ve süresince 
    seyircilerine  duyurular yaptı. 

    Türk Telekom Prime Bebek Şenliğimiz, yapılan medya analizine göre toplam 11 
     TV  kanalında, 13 gazete ve dergide haber oldu.

    144  katılımcı  ile  ve  210  bin  kişiye  ev  sahipliği  yaptığımız  böylesine  
    kalabalık bir etkinlik düzenlememize rağmen 3 gün süren şenlik sonrasında  
    İ.B.B. ve Türkan Sabancı Vakfı’ndan parkımıza hiçbir zarar gelmediği için  
    teşekkür aldığımızı da gururla paylaşmak isteriz.

   ŞENLİKTE YAPILAN SOSYAL SORURUMLULUK PROJESİ:

 Tevfik  Fikret  İlköğretim  Okulu  öğrencileri  ve  PACE  Sanat  
  Merkezi  işbirliği ile  “Geri Dönüşümlü Heykel’’ projesi

     Çocuklarda hem çevre ve geri dönüşüm bilincini oluşturmak hem de bunu  
     alışkanlık haline getirmek, aynı zamanda sanata olan ilgilerini arttırırken  
     sanatın  hayatımızın  her  katmanında  ne  kadar  değişik  bir  şekilde  yer  
     alabileceğini göstermek amacıyla Barış Yazgan Şenlik’ten bir ay önce okula  
     gelerek 7. Ve 8.sınıf öğrencileriyle tanıştı ve ” Geri Dönüşümlü Dev Heykel 
      Projesi”ni anlattı.
      
      Projeye katılan 25 öğrencinin her biri kendilerine dağıtılan el broşürlerini  
      kullanarak okul arkadaşlarını, komşularını, ailelerini ve akrabalarını “Geri  
      Dönüşüm”  hakkında biliçlendirip,  onlardan  30 adet temiz plastik  şişeyi  
      toplayarak projelerine yardımcı olmalarını istediler ve böylece projenin sosyal

      kısmını gerçekleştirdiler. Şenlikte Tevfik Fikret İlköğretim Okulu ve PACE 
      Çocuk Sanat Merkezi işbirliğiyle gerçekleşen atölye çalışmasında şenliğin 2. 
      ve 3. gününde öğrenciler,  ellerinde 10 temiz pet şişeyle gelen 10 çocukla
      birlikte heykelin farklı parçalarını birleştirerek, dev bir zürafaya yaptılar.  
      Grup  çalışmasını  uygulamalı  deneyimleyen  çocukların  yaptıkları  heykel  
      5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne kadar okulun bahçesinde sergilendikten sonra,

      geri dönüşüme verildi.





TARİHİ SARNICIMIZ

Mahallenizde, yolunuzun üzerinde bir tarihi yapı var mı?   Bu soruyu, oturduğu
cadde üzerindeki tescilli bir tarihi yapının önünden her gün en az iki kez geçen
altmış kişiye sorduk. Aldığımız  - Hayır – cevabı bizi hiç şaşırtmadı;  çünkü bu
tarihi eser,  üzeri yıllardır sararmış, solmuş brandalar, plastik perdeler, hiçbir
tarife ve stile  uymayan  renkli  lambalar  ile  göze hiç  hoş gelmeyen bir  şekilde
örtülüp, adeta Bebekliler’den kira geliri karşılığında saklanıyordu.

Küçükbebek  Caddesi’nin  Cevdet  Paşa  Caddesi  ile  kesiştiği  noktadaki,  tarihten
bize  miras  kalmış  asırlık  sarnıcın  değerinin  her  gün  yeni  bir  çirkin  ilave  ile
törpülenmesine  karşın,  dernek  olarak  bu  duruma  seyirci  kalmak  istemedik.
Üyemiz Haluk Yiğiter’in dönemimiz öncesi Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 3.
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bu konuda yaptığı başvurudan
ve  oradan  aldığı  karar  doğrultusunda  azimle  yürümeye  karar  verdik.  Sevinçle
açıklayalım ki oldukça mesafe kat ettik. 



Kurul,  buranın  tescilli  tarihi  bir  yapı  olduğunu  kabul  etmiş  ve  belediyeden
etrafındaki görüntü kirliliğine neden olan tüm ek ve uygulamaların kaldırılmasını
istemiştir. 

Dernek olarak bu kararın uygulanması için,

 Semt halkından yüzlerce imza toplayıp,  ilgililerin dikkatine sunduk.

 24 Nisan 2016’da Sözcü Gazetesi ile yaptığımız bir röportajla bunu kamuya
duyurduk.

 7 Mayıs 2016’da Küçükbebek Meydanı’nda bir basın açıklaması yaptık.

Yapılan  başvurular  sonucu  buradaki  kiracı  19  Mayıs’ta tahliye  edildi.  Ancak
kiracıdan  arta  kalanları  kaldırıp  çevreyi  temizlemek  için  gelen  Beşiktaş
Belediyesi’nin buldozerli  yıkma ekibi,  hafriyata başladıktan kısa bir süre sonra
olay yerine gelen İ.B.B. Boğaziçi  İmar Müdürlüğü’ne bağlı  zabıtalar tarafından
durduruldu.

Biz dernek olarak,  iki belediye arasındaki bu davanın sonuçlanmasını bekliyoruz.



Beklemedeyiz ama tabii ki bu, bir boş bekleme değil.  Bebekliler Derneği olarak
başlattığımız bu girişimin dava neticelenir neticelenmez,  şehir planlamacılarının
ve  arkeologların  tavsiyeleri  ile  sarnıcımızın  semtimiz  için  bir  “Bellek  Mekanı”
barındıracak  şekilde  aslına  uygun  restore  edilmesi  çalışmalarına  başladık  bile.
Yıkım  sonrası  kalan  molozların  kaldırılıp,  buranın  temizlenmesi  ve
çiçeklendirilmesi için İ.B.B. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduk.

BEBEK-ARNAVUTKÖY-AKMERKEZ METRO DURAĞI
RİNG SEFERLERİ



Yaşadığımız  günlerde  toplu  taşımanın  öneminin  bilincinde   semtdaşlarımızın  ve
Anadolu  yakasından  şehrin  çeşitli  noktalarına  gitmek  için  vapur  ile  Bebek’e
gelenlerin, derneğimize ilettikleri sayısız talep üzerine,  bu konuyu İ.B.B.’nin ilgili
kurumlarına  aksettirmeyi  vazife  bildik,  Bu  nedenle  Bebek’i  Boğaziçi
Üniversitesi’ne kadar uzanan metro hattına bağlayacak bir araç koyulmasını talep
ettik,  ama ellerinde uygun bir vasıta olmaması nedeniyle kabul edilmedi.

Bunun  üzerine  başvurduğumuz  Beşiktaş  Belediyesi,  bu  haklı  isteğimizi  olumlu
karşıladı ve Bebek-Arnavutköy-Akmerkez metro durağı ring seferlerini koydu.

Aracılığımız ile derneğimizin sağladığı faydalar:

 Bebek-  Beşiktaş  –  Kabataş  veya  Taksim  otobüs  yolcuları  zaman  zaman
sıkışan  sahil  yolunda  saatlerce  vasıta  içinde  boşu  boşuna  vakit
harcamayacaklar, 

 Böylece  metroya  çok  kolay  ulaşıldığından,  özel  otomobil  sahiplerinin  bir
çoğu arabalarını trafiğe çıkartmayacaklar,



 Bebek’e  gelmek  için  tek  seçenek  sahil  yolu  olmayacağı  için  burası
ferahlayacak,

 Anadolu  yakası  sakinleri  dahi  bu  yol  ile  kolaylıkla  metroya
ulaşabileceklerdir. 

 Beşiktaş Belediyesi’nin elinde bu hizmet için ayıracağı fazla aracı olmadığından,
derneğimizin isteği üzerine belediye personelini taşıma aracı tahsis edilmiştir. 
Bu  seferlerin  yeterli  sayıda  olmadığının  bilincindeyiz.  İ.E.T.T.  kurallarınca
derneğin kendi  başına  böyle  bir  servis  koyması  da yasal  değildir.  Bu durumda
mevcut şartlara uyuyoruz ama   Sarıyer Belediyesi’nin sabah ve akşam saatlerinde
koymuş olduğu Sarıyer-Boğaziçi  Üniversitesi’ni  metroya bağlayan servisi  örnek
göstererek  konuyla ilgili en kısa zamanda tekrar yazılı başvurumuzu yapacağız.

BEBEK SEMT GİRİŞİMİ (BSG)

Bebek Semt Girişimi (BSG), İ.B.B.'nin İstanbul Boğazı’nın 11 noktasında Tekne
Park’a başlayacağı haberi üzerine,  Bebekliler Derneği tarafından bir platform
olarak Eylül 2014’de kuruldu. Dernek olarak Boğaziçi kıyı semtlerinin oluşturduğu
Boğaziçi Dernekler Platformu’nun (BODEP) üyesi olduk.

2015’de Bebek’te İ.B.B.’nin bir Tekne Park ve otopark yapma projesinin tekrar
gündeme  gelmesiyle  beraber  ,buna  mani  olmak  amacıyla  semtimizde  ve
İstanbul’da  farkındalık  yaratabilmek  için  birçok  yere  başvurduk  ve  işin  ciddi
boyutunu da idrak edince, hukukçu ekibimizi oluşturduk.

Bebek Semt Girişimi İletişim Kanalları: 

• Change.org: www.change.org/tekneparkahayir
• Facebook : www.facebook.com/BebekSemtGirisimi
• Twitter: https://twitter.com/bebeksemt / @BebekSemt
• Web sitesi:  http://bebekhepimizin.org/ Web sitesi,  change.org kampanyasını
desteklemek amacıyla hazırlanmış bir kampanya web sitesidir.
• Facebook’daki takipçi sayımız*: 9069 İstanbul’da yerel bir mahalleye ait bu
  kapsamdaki ilk ve tek sayfadır. 
• Twitter’daki takipçi sayımız*: 1191
•  Change.org  kampanyamız  kapsamında  toplanan  imza  sayısı:  7.055  (12  Aralık
2016 itibariyle)

2015 YILI FAALİYETLERİ

BAKANLIKLAR:



•  11  Şubat  2015  Ankara  Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığı  ziyareti.  Çevre  ve    
   Şehircilik Müsteşar Yardımcısı, ÇED Genel Müdürü ile görüşme.

İ.B.B.:

• 7 Ocak 2015 - İSPARK Genel Müdürlüğüyle görüşme.

• 15 Nisan 2015 - İBB Belediye Meclisi’ne katılım ve Tekne Park’la ilgili soru 
   önergesi verilmesinin sağlanması. 

KAMU:

• 26 Ekim 2015 - Beşiktaş Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı’na katılma. 

• 18 Şubat 2015- CHP İl Başkanı ile görüşme.

• 13 Ağustos 2015 – CHP İl Başkanı ile görüşme.

ETKİNLİK:

• 5 Nisan 2015 - Bebek Vapur İskelesi ve sahilinde bir insan zinciri oluşturuldu.
Bu  etkinlik,  Ajans  Press  kayıtlarına  göre;  109  internet  haberinde,  4  TV
görüntüsünde,  6  gazetede (Ankara  Hürriyet,  Hürriyet,  Posta,  Bir  Gün,  Özgür
Gündem, Cumhuriyet)  yer almıştır.

  





• 31 Mayıs 2015 - Arnavutköy Şenliğine katılıp, bir imza kampanyası başlattık.

• 1 Temmuz 2015 - Kabotaj Bayramı günü Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda yapılan
resmi tören sırasında pankart açıp,  “Tekne Park’a Hayır’ sloganımızı dile getirdik.

• 26 Temmuz 2015 - Milli Olimpiyat Komitesi ve Samsung tarafından organize  
  edilmiş olan Kıtalararası Uluslararası Yüzme Yarışı’nın Kuruçeşme Cemil Topuzlu 
  Parkı’nda yapılan finalinde, ‘Tekne Park’a Hayır’ pankartı açıldı.  Serbest kürsü 
  için çekilen videoda Boğaziçi’nin korunması ve Tekne Parklar nedeniyle dibinin 
  betonlaşmaması için İngilizce olarak çağrıda bulunuldu. Yüzücülerden biri olan 
  Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü Bebeklilere destek verdi. 

• 6 Eylül 2015 - ‘’Bebek Parkı’nda Denize Giriyoruz Etkinliği’’ yapıldı.

• 15 Eylül 2015 - Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan ve tüm dünyadan gelen 450  
  STK  temsilcisinin  katıldığı  C20  Zirvesi’nin  “İstanbul’daki  Mega  Projeler”  
  oturumunda,  Nigar Alemdar Boğaziçi’nde İstanbul  Büyükşehir  Belediyesi’nin  
  Mega Tekne Park Projesi’ni ele alan bir sunum yaptı.  STK katılımcıları adına G20

  liderlerine:  Yatırımlarını,  sürdürülemeyen  mega  projelerin,  yerel  altyapı  
  projelerine kaydırmaları ve STK’lara ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde politikalar

  oluşturulmasında ve yasama sürecinde temsil hakkı verilmesi çağrısını yaptı.

• C20 Sunumunu izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=PzH5Y03FYOQ

https://www.youtube.com/watch?v=PzH5Y03FYOQ


•  Bu  C20  Zirvesi’nin  Kasım  2015’de  Antalya’da  yapılan  toplantısında  devlet  
   başkanlarına sunulan sonuncu diplomatik metinde şu ifadeye yer verildi:

 “Investment  in  megaprojects  is  counterproductive  and  unsustainable  when  
  economic gains are privatised, and social and environmental costs and damages 
  are socialised. Investment in energy efficiency and renewable energy will    
  provide in itsels  ample economic benefits such as jobs, improved  productivity, 
  and  competitiveness. Such  investment  will  also, clearly, benefit the billions 
  who continue to have no access to modern energy services. Many studies show 
  that, by 2050, 100% of global energy demand can be met through renewable 
  resources “

   Metnin Türkçesi

   “Ekonomik getirinin özelleştirildiği ve sosyal ve çevresel maliyetler ve zararlar 
   toplumsallaştırıldığı zaman, mega projelere yapılan yatırım, zarar verici  ve  
   sürdürülemez olmaktadır.”  Bu ifade de tamamıyla  Bebek Semt Girişimi’nin  
   sunum yaptığı “İstanbul’daki Mega Projeler” oturumundaki  üç konuşmacının  
   ortaya koydukları gerçekleri yansıtan bir bildirim oldu.
• 27 Aralık 2015 - “Yeni Yılda Kıyılarımızı Koruyalım, Çocuklarımıza Güzel Bir  
  Boğaziçi Bırakalım” temalı etkinliğimiz Bebek Parkı’nın beton kısmında yapıldı. Bu



  etkinlikte, eski Bebek gravürleri sergilendi.  Her yaştan Bebekli ve Bebeksever 
   konserleri  izledi,  danslar  etti.  Katılanlara  bir  üyemizin  bağışıyla  
  temin edilen döner, içecek ve pamuk helva ikram edilirken, çocuklara balonlar 
  hediye edildi.

 MEDYA:

•  4  Ocak  2015  -  Açık  Radyo  ‘Açık  Gazete’  programında  söyleşiye  katıldık.
https://drive.google.com/file/d/0BzXlaLojAhAla0VleS1PYmhyQ0 k/view

• 29 Ocak 2015 - CNNTürk’te  Mirgün Cabas’ın “Her Şey” programına katıldık.
http://youtu.be/cEy8vXGdIA4

• 4 Nisan 2015 - Zeynep Oral’ın Cumhuriyet’teki  “SOS... SOS... SOS... Bu Bir
İmdat Çağrısıdır!”  köşe yazısı yayınlandı.   

 http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/243295/SOS..._SOS..._SOS..._Bu_
Bir_imdat_Cagrisidir_.html

• 14 Nisan 2015 - Açık Radyo’daki  “Açık Deniz” programında bir söyleşi yapıldı.  
  acik_deniz_04.04.2015.mp3 
•  9 Nisan  2015 –  “  Tekne Park’a  Hayır  “  etkinliğinin  tamamını  fotoğraflayan  
  destekçimiz fotoğraf sanatçısı Selin Alemdar bir İtalyan gazetecinin konuyu  
  İtalyan Corriera Della Sera’da yazmasına aracılık etti. Aynı gazeteci 17 Nisan 
  2015’te yayınlanan, Türkiye’ye ilgili ikinci uzun yazısında da Bebek Semt Girişimi

  etkinliğinin fotoğraflarına yer verdi. 

• 12 Nisan 2015 - Hürriyet Gazetesi’nde  “ Boğazımıza Diziyorlar” haberi     
   http://www.hurriyet.com.tr/bogaz-imiza-diziyorlar-28709448  

• 18 Nisan 2015 - Halk TV’ de “Bebek sahilinde İ.B.B. Talanı” adlı canlı yayın.

• 12 Mayıs 2015 - Ulusal TV’de Çetin Ünsalan’ın “Ekopolitik”, canlı yayını

•  Mayıs  2015 -  Fortune Türkiye Dergisi  “Bebekliler  Koylarından  Vazgeçmiyor”
makalesi 

• 21 Mayıs 2015 – Bebek Oteli’nde yabancı gazetecilerle yapılan basın toplantısı.

•  24  Mayıs  2015  -  Aydınlık  Gazetesi  “Boğaziçi’ne  Kıymayın,  Beton  Dökmeyin!’
haber röportajı

•  8  Haziran  2015-  Cornucopia  Dergisi’nde  çıkan  makale  ile  ilgili  görüşme.
http://www.cornucopia.net/blog/from-requiem-to-serenade



• 12 Temmuz 2015 - Hürriyet Gazetesi “Boğaziçi'nde Yüzyılın Cinayeti” başlıklı
Yalçın Doğan ile yapılan röportaj. 

 http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/yalcin-dogan_91/bogazici-  nde-yuzyilin-
cinayeti_29527824#

• 14 Temmuz 2015 – Cumhuriyet Gazetesi “Boğaz’da 11 Marina” haberi.

• 19 Temmuz 2015 - Hürriyet Gazetesi  - Yalçın Doğan’ın  “11 Marina G20’ye 
 Gidiyor” haberi.
• 20 Temmuz 2015 – HaberTürk’te TV röportajı.

 

Ocak 2015 - Önemli Destek Belgesel ve Haber Paylaşımları

• İstanbul Boğazı’yla ilgili 3 adet TRT belgeseli.

• http://www.youtube.com/watch?v=w_lT2aVFHcc

• http://www.youtube.com/watch?v=AWCcvlJ7Y3E

• http://www.youtube.com/watch?v=3VC7YGTVb5k

• İstinye Tekne Parkı’nın olumsuz sonuçları – Kanal D belgeseli.

• http://www.youtube.com/watch?v=w_lT2aVFHcc

BELGESEL:

•  Claire  Jager  ve  Samantha  Dinning’den  oluşan  Avustralyalı  bir  belgesel  film
ekibinin  İstanbul Boğazı hakkındaki çekimleri için BSG’li arkadaşlar, denizdeki
bazı çekimlerinde yardımcı olundu. “İstanbul Boğazı’nın Koruyucuları” (Guardians
of  the  Strait)  adlı  belgesel,  dünya  televizyonlarında  gösterim  için  dağıtımda
olacak.

2016 YILI FAALİYETLERİ

2016 yılında İ.B.B.’nin marina proje uygulamalarında bir  duraklama olduğundan,
Bebek Semt Girişimi dikkatli bir bekleme dönemine girdi. Bu sürede bazı önemli
resmi  temaslar  gerçekleştirilerek  İ.B.B.’nin  projelerinde  ne  tür  gelişmeler
olabileceği öğrenilmeye çalışıldı.

İ.B.B.:

http://www.youtube.com/watch?v=w_lT2aVFHcc


• 23 Mart 2016 – Bir İ.B.B. Meclisi üyesi ve Bebekliler Derneği yönetim kurulu ile
birlikte, İSPARK Genel Müdür Yrd. ve Marina ve Heliport Müdürü ile görüşüldü.

•  12 Aralık 2016 – İ.B.B.’nin Rumelihisarı’ndan Aşiyan’a kadar yapmakta olduğu
“kazıklı  kaldırımın” Bebek’i  nasıl  etkileyeceği  konusunda İ.B.B.  Altyapı  Projeler
Müdürü’ne  ziyaret.

ETKİNLİK:

• Geçen yıl yapılan  “İnsan Zinciri” etkinliğimizin  yıldönümünde 24 Nisan 2016 /
Çocuk Bayramı’nda can yeleklerini giymiş küçüklerimizle birlikte  ‘’Bebek 1’’ adlı
sandal,  Boğaziçi  kültürünü  koruma  ve  Bebek’te  denizcilikle  ilgili  kültürü
canlandırma kararlılığımızın bir sembolü, olarak, denize indirildi.



• 25 Eylül 2016 - Greenpeace Gemisi’ni ziyaret.

•  22  Şubat  2016-  Çubuklu’daki  Seyir,  Hidrografi  ve  Oşinografi  Dairesi     
  Başkanlığı’na marina konusuyla ilgili  ziyaret.

• 7 Ocak 2017 – Yoğun kar yağışlı bir havada Aşiyan- Bebek kazıklı yol ve otopark
projesini  protesto  amacı  ile  yapılan  etkinliğe  destek  vererek,  semtimizin  ve
Boğaziçi’nin maruz kaldığı tehlikelere dikkat çektik.

• 3 Şubat 2016 - Yeni göreve gelen CHP İlçe Başkanı’nı ziyaret.

PLATFORMLARLA İLİŞKİLER:

• Boğaziçi Dernekleri Platformu BODEP ve  Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu
KÜDENFOR ile kurulan ilişkiler devam etmekte.

MEDYA:



•  23 Nisan  2016  -  Açık  Radyo  “Açık  Deniz”  programında  Bebek Tekne Park  
  Projesi’nin olumsuzluklarını anlatıldığı söyleşi.

  acik_deniz_23.04.2016.mp3

BEBEK ANAOKULU

Semtimizin  tek  okulu  uygun  bütçeyle  erişilebilen,   Tevfik  Fikret  İlköğretim
okuludur. Ama buranın bir anaokulu yoktur. Bu nedenle semt halkının çocuklarının
okul öncesi eğitimleri ya eksik kalmakta ya da bu çocuklar uzak mesafelerdeki
okullara gitmek zorunda kalmaktadır. 

Bebekliler Derneği olarak çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğine olumlu bir katkı
sağlayabilmek umudu ile yola çıktık. Bebek semti sakinlerinin, eski Tevfik Fikret
İlkokulu  mezunlarının  ve  Bebek semtine gönülden bağlı  olan  tüm dostlarımızın
desteği  ile  örnek  bir  dayanışma  sergileyerek  bu  fikri  projelendirdik;  bütçe
çalışmalarını yaparak, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalayıp,
“Bebek Anaokulu” nun yapımı için gerekli resmi başvuruları yaptık. Böylelikle Milli
Eğitim Bakanlığı ile derneğimiz için  güzel bir işbirliği fırsatı doğmuştur.

20-25 ‘er öğrencilik iki  katlı,  ve sınıflı  düşünülen Bebek Anaokulu 48-60 aylık
çocuk  yaş  grubuna  hizmet  verecektir.  2016  yazında  kamudaki  işlerin
yavaşlamasından  dolayı, tamamlanması  düşünülen  proje,  maalesef  2017  yazına
kalmıştır.

Bebek  Anaokulu  Projesinin  güzel  bir  örnek  olarak,  benzeri  sosyal  sorumluluk
projelerinin  diğer  İstanbul  semtlerinde  de  yapılmasına  öncülük  etmesini
umuyoruz.



WEB SAYFAMIZ VE IT ÇALIŞMALARIMIZ 

1-Web sitemiz,  www. bebeklilerdernegi.org  yenilenmiştir. 

 Galeride  ilk şenliğimiz olan dut festivali dahil  1999’ dan itibaren yapılan  
bütün Bebek şenliklerinin  fotoğrafları bulunmaktadır

 Bebek Postası’nın tüm sayıları web sitemizde mevcuttur ve üyelerimize e-
posta ile gönderilmektedir.

 Ana sayfada yer alan fotoğraflar yenilenmiştir.
 Tarihte Bugün sayfası her gün web sitemize yükleniyor ve eposta ile günü 

gününe üyelere yollanmaktadır.
 Bebekliler Derneği tüzüğü web sitesine yüklenmiştir.
 Bebekli sanatçıların fotoğrafları yenilenmiştir. 
 Bebek tarihi yazılmıştır.
 Cadde ve sokakları ile Bebek haritası eklenmiştir. 
 Mekanlar bölümüne fotoğraflar koyuldu.
 Yapılar bölümüne fotoğraf ve haritalar eklendi.



 Tüm üyeler derneğimizin tanımladığı ve mail ile kendilerine bildirdiği veya
bildireceği kullanıcı ad ve şifreleri  ile web sitemize girerek oradan kendi
borç bilgilerini öğrenmektedirler.  Dernekte e-posta adresleri bulunmayan
üyelerimize sms ile kullanıcı adı ve şifreleri bildirilmektedir.

 Üyelere aidat bilgileri e-posta ile gönderilmektedir. 
 Bebek Postası e-posta ile üyelerimize gönderilmektedir. 
 Yeni projelerimizi ve çalışmalarımızı web sitemizden takip edebilirsiniz.
 Web sitemiz üzerinden bloglar vasıtasıyla semtimizin sorunları tartışmaya 

açıktır. 

Hazırlık aşamasında:

  Internet üzerinden ödeme portalımız açıldığında, üyelik başvuruları web 
sitemizden  yapılabilecektir. 

 Web sitemizden ve ayrıca üyelerimize mail ile haftalık sinema ve tiyatro
gişeleri bildirilecektir.

2-Yeni alınan hard drive ile düzenli yedeklemeler yapılmakta.
3-Dernek ve BESEG için farklı e-posta gurupları aktive edildi.
4-Change org. açıldı.
5-Bir önceki döneme ait domain ve diğer hesaplar için düzeltmeler ve         
kapatmalar gerçekleştirilerek,  ödemelerde tasarruf sağlandı.

6-elefonlar için yeni avantajlı paketlerle, daha az ödeme yapılarak tasarruf 
sağlandı.
7-Avantajlı internet paketine geçildi ve modem değiştirilerek hız artırıldı.

DERNEK OFİSİMİZ

 Ocak 2016 itibarı ile aramıza Eda Dipçinoğlu Erdemli dernek sekreteri 
olarak çalışmaya başladı.

 Üyelerimiz  aracılığı ile yeni bir masaüstü bilgisayar, bir tane dizüstü 
bilgisayar ve yazıcı bağışlandı. 

 Bağışlanan  microsoft  ve  diğer  programlar  bilgisayarlara  yüklenip,  çalışır
duruma getirildi. 

 Eksik dolap camları tamamlandı ve dolaplar kilit altına alındı.

 Mutfak bölümü, eşyaları ve tuvalet elden geçirildi.

 Dernek girişindeki tente yenilendi ve dernek ofisinin dış cephesine kepenk



Yaptırıldı.

DİĞER  FAALİYETLERİMİZ

 Göreve  başladığımızda beldemizdeki  ve  semtimizdeki  kamu  görevlilerine
tanışma  ziyaretleri  yaptık  (  Beşiktaş  Belediye  Başkanı,  Kaymakamı,
Muhtarımız, Tevfik Fikret  İlköğretim Okulu Müdürü ) .

 Uzun yıllardan beri trafik sıkışıklığı yaşanan Küçükbebek Caddesi, Beşiktaş
Belediyesı’ne  başvurumuz sayesinde ikiye bölünerek,  trafik rahatlatıldı.
Ayn  ı  zamanda  kaldırım  düzenlenmesi  de  yapıldı.

• Büyükbebek Aya Yani Rum Ortodoks kabristanının düzenlenmesi için 
Beşiktaş Belediyesi’ne başvurmamız üzerine  hemen temizlendi.



 İhtiyacı olduğunu düşündüğümüz semtdaşlarımıza Ramazan erzak paketleri 
dağıtıldı.

  Kandilde Bebek Camii, Noel’de Saint Benoit Sacre Coeur Katolik Kilisesi , 
ziyaret edildi.

 Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği Kutlu Doğum Haftası etkinliğine katıldık.

 Bebek Rum Ortodoks Aya Apostaliki Ayazması’nda yapılan iki ayinde de 
bulunduk. 

 Mevlid Kandili’nde Bebek Camii’nde okunan mevlide katıldık ve helva ikramı 
yaptık. 

 Vefat eden üyelerimizin yakınlarına taziyede bulunmayı ihmal etmedik. 

 Ameliyat olduğundan haberimiz olan üyelerimizi ziyaret ettik.

 Beşiktaş Kaymakamlığının düzenlediği  semtimizin sorunlarının tartışıldığı ve 
paylaşıldığı ve de önerilerin getirildiği  iki ayrı toplantıya katıldık.

 Beşiktaş’ta Ihlamur Barış Parkı’ndan başlayarak Barbaros Meydan’ına kadar

 “ Barış, Kardeşlik ve Demokrasi” yürüyüşüne katıldık,

 2016 yazında Bebek Parkı’nda konserler veren İ.B.B. Kent Orkestrası’na 
derneğimiz adına bir buket vererek teşekkür ettik,



 Küçükbebek Yuvam Pasajı’nda çıkan yangın sonrası iş yerlerine geçmiş olsun
ziyareti yaptık.

 Cevdetpaşa Caddesi’ndeki işletme yetkilileri ve Bebekli apartman görevlileri
ile mahallemizin sorunlarını paylaştığımız iki ayrı toplantı gerçekleştirdik.

 Derneğimize  birçok  kere  siyasi  parti  temsilcileri  ziyarete  geldiler  ve
tarafımızca ağırlandılar.

 Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte kutlama ve 10 Kasımda yüce Atamızı 
anıtın önünde saygıyla anma geleneğimizi devam ettirdik.

 Yaz ayları dışında , her ayın ilk pazar günü, başlangıçta             

Boğaziçi Üniversitesi A kapısı sosyal tesislerinde, sonrasında Bebek Kırıntı’da 
geleneksel  kahvaltılarımızı gerçekleştirdik



 Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Beşiktaş Şubesi’nin  23-27 Şubat tarihleri
arasında  İstanbul’a  getireceği  20  öğrencinin  ’’  Atatürk’ün  İzinden,
Adıyaman/Besni’den  İstanbul’a’’  projesinde  çocukların  hayatları  boyunca
unutamayacakları bir yarı yıl tatili geçirmelerine destek olmak için bağış
yaptık.

 Şaban Gündeş Sağlık Ocağı’na her gün servis  devam ediliyor.

 Derneğimizde kış aylarında kurulan briç karesi etrafında üyelerimiz keyifli 
saatler geçiriyorlar.

.



BİRLİKTELİKLERİMİZ

 31 Mayıs 2015’de derneğimizin 20. Yılını 133 kişinin katılımı ile yemekli bir
tekne gezisinde akşam yemeği ile kutladık.

HEDEFLERİMİZ

 Bebek Anaokulu projesinin tamamlanması,

 Tekne Park/marina projesinin yapılmaması,

 Dernek üyeleri ile daha yakın ilişkiler,

 Bebek esnafı ile daha yakın ilişkiler ve işbirlikleri,

 Tarihi sarnıcımızın aslına uygun restore edilmesi ve Bebek halkına hizmet 
eder hale getirilmesi,

  Semtimiz sakinleri için uygun fiyatlı bir sosyal mekan açılması,

 Belediye ile işbirliği yaparak büyük eksiklik olan otopark yapılması,



 Yönetime  destek  verecek  yeni  üyelerin  kazanılması,  üyelerin  dernek  
çalışmalarına katkıda bulundurmalarını özendirme

 Diğer STK’lar ile ortak projeler geliştirilmesi.

   



    

     
   

   




