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Ekrem İmamoğlu

taksi sorununu bir nebze olsun rahatlatıp İstanbullulara rahat nefes 
aldırmış olduk. 

İstanbul’un bir başka büyük sorunu da depreme dayanıksız konutlar. 
İstanbul’un büyük bir deprem riski altında olduğunu artık hepimiz 
biliyoruz. Kentimizi depreme hazırlamak için bir seferberlik 
duygusuyla hareket etmeli, kentsel dönüşüm projelerini hızla hayata 
geçirmeliyiz. İnsan hayatı söz konusu olduğunda kaybedecek hiç 
vaktimiz yok. KİPTAŞ, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ tarafından 
kurulan ‘İstanbul Yenileniyor Platformu’ ile kentsel dönüşüm adına 
çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yıllardır çözüm bekleyen 
Beşiktaş Karanfilköy’de başladığımız kentsel dönüşüm projesi de 
bunlardan biri. Proje kapsamında öncelikle 695 konut ve 79 dükkan 
yıkılarak, depreme dayanıklı şekilde yeniden yapılacak. 

İçinde bulunduğumuz zorlu ekonomik koşullarda hemşehrilerimizi 
sağlıklı, besleyici ve güvenilir gıdayla ulaşılabilir fiyatlarda 
buluşturduğumuz Kent Lokantası sayısı her geçen gün artıyor. 
Öğrencilerin, ücretli çalışanların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde 
açmaya özen gösterdiğimiz kent lokantalarına üç tane daha ekledik. 
Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar Kent Lokantası, sabit fiyat ve dört 
çeşit yemekle bölge halkına hizmet vermeye başladı. 2023 yılının 
başında Avcılar, Küçükçekmece ve Sultanahmet’te de kent lokantası 
açmayı hedefliyoruz. 

Değerli Hemşehrilerim, 
2023 yılı için 2022 yatırımlarını ikiye katlayacak bereketli bir bütçe 
hazırladık. Göreve geldiğimiz günden bu yana olduğu gibi 2023 
yılında da İstanbul’un bütçesini İstanbul’un gerçek ihtiyaçlarını 
gidermek için kullanacağız. İstanbul’un bütçesinden belli bir zümre 
değil 16 milyon İstanbullu eşit olarak faydalanacak. İşte engel olmak 
istedikleri bu. İstanbul’un bütçesini, İstanbulluların parasını hiç 
kimseye hesap vermeden, eşitlik, şeffaflık nedir bilmeden kendileri 
için kullanmayı hedefliyorlar. Milletimizin iradesine nasıl sahip 
çıkıyorsak, İstanbulluların bize teslim ettiği İstanbul’un bütçesine de 
öyle sahip çıkacağız. İstanbul’u yatırımlarla güçlendirmeye devam 
edeceğiz. 

Sevgi ve saygılarımla...

Sevgili İstanbullular,

2022 yılını ne yazık ki ülkemize ve demokrasiye hiç yakışmayan 
gelişmelerin ışığında tamamladık. 16 milyon İstanbullunun iradesiyle 
seçildiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden 
uzaklaştırılmam için ortaya koyulan senaryoları, soruşturmaları, 
davaları hep birlikte takip ettik. Sadece İstanbullular değil tüm 
Türkiye, sanık sandalyesine oturtularak cezalandırılmaya çalışılanın, 
tarihinde en yüksek oyla seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı olarak benim şahsımda halkın iradesi olduğunu çok net bir 
şekilde görüyor ve anlıyor. 

“Hak, hukuk, adalet” arayışı ve çok geniş bir katılımla Saraçhane’de 
gerçekleştirdiğimiz buluşma, milletimizin iradesine sahip çıkmak 
konusunda ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha tüm dünyaya 
gösterdi. Adalet duygusu hiçe sayılarak milletin iradesine vurulmaya 
çalışılan darbe karşısında tepkisini ortaya koyan tüm siyasi 
liderler ve temsilcilerine, milletvekillerine, belediye başkanlarına, 
dünyanın ve yurdumuzun dört bir yanındaki yurttaşlarıma yürekten 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Hiçbir engelleme çabasının adil, yeşil ve yaratıcı bir İstanbul hedefiyle 
16 milyon İstanbulluya eşit hizmet sunma adına çıktığımız bu yoldan 
bizi döndüremeyeceğini bilmenizi isterim. Milletimizin desteğiyle, 
birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirerek daha büyük bir umutla 
çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin iradesine hep birlikte sahip 
çıkacağız. İkinci yüzyılında Cumhuriyetimizi yargının bağımsız 
olduğu, adil, özgür, huzurlu ve güzel günlere birlikte taşıyacağımıza 
tüm kalbimle inanıyorum. 

İstanbul’u ve İstanbulluları cezalandırmaya yönelik atılan tüm 
adımlara rağmen biz İstanbul’da birbirinden değerli projeleri hayata 
geçirmeye, bu kentin sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli 
çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İstanbul, göreve 
geldiğimiz günden bu yana raylı sistemlerde çok büyük atılım 
gerçekleştirdi. Dünyanın aynı anda en çok metro inşa eden kenti 
haline geldi. 2022 yılına, 31 Aralık’ta Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metrosu’nun devamı niteliğindeki hattın Yıldız ve Fulya istasyonlarını 
açarak veda ettik. 2023 yılına ise 6 Ocak’ta açtığımız Bostancı-
Dudullu Metrosu ile giriş yapıyoruz. Yıldız ve Fulya istasyonlarımız 
ile Beşiktaş ilçemizi ilk kez metroyla buluşturduk. Bostancı-Dudullu 
Metrosu ise Anadolu Yakası’nı kuzey-güney aksında birbirine 
bağlayacak ve yoğun nüfusa sahip Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, 
Ümraniye ilçelerinden geçecek. 2016 yılında başlanan ve 2019 
yılında yapım işleri yüzde 60 seviyelerindeyken durdurulan bu 
hattaki çalışmalarımıza öz kaynaklarımızdan da bütçe ayırarak 
Temmuz 2020’de yeniden başlamıştık. Hattın açılmasıyla bölgede 
yaşayan hemşehrilerimiz hızlı ve konforlu bir şekilde evlerine, 
işlerine ulaşabilme olanağına kavuştu. Üç buçuk yıl içerisinde 
gerçekleştirdiklerimiz, İstanbul’un 25 yılda neleri kaçırdığını, ne 
kadar çok zaman kaybettiğini açıkça ortaya koyuyor. İşte engellemek 
istedikleri de bu gerçeğin ortaya çıkması. 

İstanbul’un artık herkesin kabul ettiği, kronikleşmiş taksi sorununu 
çözmemizin önüne geçmek için büyük uğraşlar verildi. Biz bu 
çabalara rağmen, bu sorunu da çözme yolunda çok değerli bir adım 
atmayı başardık. 2 bin 125 minibüs ve dolmuşu taksiye çevirdik. Yeni 
taksilerimiz İstanbullulara daha konforlu, güvenli hizmet sunacak bir 
yapıya sahip. Bu dönüşüm ile bir yandan uzun yıllardır mağduriyet 
yaşayan minibüs ve dolmuş esnafımızı sevindirirken diğer yandan 
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KONAKLAR PARKIKONAKLAR PARKI BEŞİKTAŞA KAZANDIRILDI  

Beşiktaş’ta, 22 bin 500 metrekare büyüklüğe sahip 
‘Konaklar Parkı’ ilçeye nefes aldırıyor. Önceden metruk 

ve atıl halde bulunan alan, şimdi yeşiller içinde büyük bir 
park oldu. Çevre ilçelerden de İstanbulluların buluşma 
noktasına dönüşen park, 19 bin 500 metre yeşil alandan 
oluşuyor. İçinde 2 oyun grubu, 2 fitness alanı ve bir de 
köpek parkuru bulunuyor.   

BAŞKONSOLOSLARLABAŞKONSOLOSLARLA BULUŞMA 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da görev yapan 
başkonsoloslarla Beşiktaş Kuruçeşme’de kahvaltı 

programında bir araya geldi. Geleneksel olarak her yıl 
düzenlenen değerlendirme toplantısı, pandemi nedeniyle 
2 yıldır yapılamıyordu. İngiltere, Amerika, Kanada, 
Rusya, İsveç, Avrupa Birliği ülkeleri, Balkan ülkeleri ve 
çok sayıda ülkenin katılım sağladığı toplantıda ‘dostluk 
ve dayanışma’ vurgusu yapıldı. 

İLYAS TÜFEKÇİ’YEİLYAS TÜFEKÇİ’YE MORAL ZİYARETİ 

Fenerbahçe ve Galatasaray’da forma giymiş eski futbolcu İlyas 
Tüfekçi, ALS hastalığı ile mücadelesini sürdürüyor. Tüfekçi’ye 

moral ziyaretinde bulunan Ekrem İmamoğlu, “Türk futbolunun 
efsane isimlerinden İlyas Tüfekçi’yi ziyaret ettim. İBB olarak 
yayımladığımız ve kendisine de özel bir yer verdiğimiz ‘Türk 
Futbolunun 100 Akı’ kitabını hediye ettim. Tedavisi devam ediyor, 
moralinin de gayet iyi olduğunu görmek beni sevindirdi” dedi. 

ÇİFTÇİLERE ‘KUZU BESİ YEMİ’ ‘KUZU BESİ YEMİ’ DESTEĞİ 

Küçükbaş hayvan üreticiliği yapan çiftçilere, kuzu besi yemi dağıtıldı. 16 ilçedeki 137 
mahallede, 744 çiftçiye işletme başına yaklaşık 1,5 ton civarında besi yemi hibe 

edildi. Bu desteği alan üreticilerin maliyetinin yüzde 80’ini İBB karşılamış oldu. 
Yem fiyatları son bir yıl içinde 3 kat arttı. İBB, yaptığı bu destekle üreticinin yaklaşık 
12 bin TL’lik yem maliyet yükünü üzerinden alıyor. Bu sayede üreticiler,  tarımsal girdi 
fiyatlarında yaşanan fahiş artış altında ezilmiyor. Besi yemi dağıtımında bulunan İBB 
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık, “Yem fiyatları bu kadar artarken 
çiftçinin bu maliyetler altında ezilmesini istemiyoruz. Ya biz çiftçiyi destekleyeceğiz ya 
da çiftçi bu işi bırakacak. İBB olarak çiftçimizin yanındayız” dedi. 

‘ANNE KART’‘ANNE KART’ 380 BİN KULLANICIYA ULAŞTI STADYUMLARA FİFA STANDARDIFİFA STANDARDI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, İstanbul’da 
ikamet eden ve 0-4 yaş arası çocuğu 

olan annelere verilen ücretsiz seyahat kartı 
Annekart’ın kullanıcı sayısı 380 bini aştı. Bugüne 
kadar Annekart ile 81 milyonun üzerinde geçiş 
yapıldı. Annekart için bireysel.istanbulkart.
istanbul internet adresinden başvuru 
yapılabiliyor.  

İBB, Bayrampaşa ve Beyoğlu statlarının ekonomik ömrünü tamamlayan iç 
kısımlarını yenileyerek, tesisleri FİFA standartlarına taşıdı. 

Bu kapsamda Beyoğlu Stadı’nda tüm alt yapı ve suni çim zemin değiştirildi. 
Protokol ve seyirci koltukları yenilendi. Stat, amatör futbol kulüpleriyle 
birlikte profesyonel kulüplerin müsabakalarına da uygun hale getirildi. 
Bayrampaşa Stadı’nda da tüm zemin alt yapısı değiştirildi. Suni çim zemini ve 
protokol koltukları yenilendi. Her iki statta, 32 kulübe (Beyoğlu Stadı’nda 13, 
Bayrampaşa Stadı’nda 19 kulüp) bağlı 950 sporcu hem antrenman yapıyor hem 
de müsabakalar oynanıyor.  

MÜZE GAZHANE’DEMÜZE GAZHANE’DE CUMARTESİ PAZARI 

İstanbul’un kültür sanat hayatına kazandırılan 
Müze Gazhane’de şimdi de sahaflar, plak 

dükkanları, antikalar, oyuncaklar, mezatlar, 
söyleşi ve canlı performanslar gerçekleşiyor.  
Pazar coşkusunun yaşanacağı halka açık alan olan 
Müze Gazhane, CMTPZR ile sahaflardan giysi 
ve aksesuarlara, plak ve müzik dükkanlarından 
nostaljik oyunlara uzanan çeşitlilikler vadediyor.  
Pazar ve panayır konseptinden yola çıkılarak 
hazırlanan etkinlikte, 34 stant ve 6 yeme içme 
noktası mevcut. İBB iştiraklerinden Kültür AŞ 
tarafından organize edilen CMTPZR (Cumartesi 
Pazarı) etkinliği, 3 Aralık’ta başladı. 2023’te de 
her cumartesi Müze Gazhane’de sizlerle… 

GECE METROSU 4 MİLYON YOLCU4 MİLYON YOLCU TAŞIDI

İBB’nin, 30 Ağustos 2019 tarihinde ilk kez başlattığı ‘Gece 
Metroları’nı 4 milyonu aşkın İstanbullu kullandı. Pandemi 

nedeniyle 15 Mart 2020’de ara verilen uygulama, 31 Temmuz 
2021 tarihinde yeniden hizmete alındı. Gece metroları; hafta 
sonları 7 hatta, 66 saat kesintisiz hizmet veriyor.  
Cuma sabahı saat 06.00 ile pazar günü saat 00.00 arasında 
hizmet veren 7 metro hattı şunlar: 
Yenikapı-Atatürk Havalimanı 
Yenikapı-Kirazlı 
Yenikapı-Hacıosman 
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı 
Üsküdar-Çekmeköy 
Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü  
Mecidiyeköy-Mahmutbey 

Bayrampaşa Stadı Beyoğlu Stadı
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DÜNYANIN DÜNYANIN 
6 YILDIZLI6 YILDIZLI 
İLK VE TEK 
METROSU 

İBB iştiraklerinden Metro 
İstanbul, 2022’nin 

kasım ve aralık aylarını 
ödüllerle tamamladı. 
Türkiye Kalite Derneği 
tarafından düzenlenen 
Kalite Kongresi’nde, 
“Mükemmellik Ödülü” 
Metro İstanbul’a 
verildi. Avrupa Kalite 
Yönetim Vakfı (EFQM) 
Mükemmellik Modeli 
doğrultusunda 
gerçekleştirilen 
değerlendirmede 600 
puanı geçen Metro 
İstanbul, dünyanın ilk ve 
tek 6 yıldızlı raylı sistem 
işletmecisi oldu. 
Metro İstanbul’un diğer 
iki ödülü ise SODEV ve 
Teknoloji Kaptanları 
Ödülleri’nden geldi. 
SODEV’in düzenlediği  
törende “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğine Yönelik 
Sunulan En İyi Uygulama” 
ödülü Metro İstanbul’un 
oldu. Teknoloji Kaptanları 
Ödülleri’nde ise Metro 
İstanbul’un, çalışanlarının 
temasını azaltarak sağlığını 
korumak amacıyla 
geliştirdiği ‘Mobil PDKS’ 
uygulaması birinci seçildi. 

YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNİN TEMELİ ATILDI

MALTEPE’YE ÜÇ ESER

İSKİ YERLEŞKESİ ‘EĞİTİME’ AÇILDI 

Eyüpsultan Ağaçlı’da, ‘Dr. Mustafa Kemal Gavuzoğlu ve Bedriye Gavuzoğlu Vakfı Yaşlı 
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin temeli atıldı. Geniş bir katılımla yapılan temel atma 

törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı 
sıra bağışçı Bedriye Gavuzoğlu da katıldı. 
Darülaceze tecrübesi ile projelendirilecek kapsamlı ve bütünleyici merkezin kapasitesi 
119 kişi olacak. Uzman personelin görev alacağı merkezin faaliyetleri arasında; kurumsal 
bakım, fiziksel tedavi ve rehabilitasyon danışmanlık hizmeti, psikososyal destek programları, 
ergoterapi hizmetleri, eğitim ve beslenme programları, hidroterapi havuzu, duyu bütünleme 
terapi, Türk hamamı, sauna, dinlenme ve refleksoloji odası, kütüphane ile sosyal ve kültürel 
organizasyonlar yer alacak. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘150 Günde 150 Proje’ 
maratonu kapsamında Maltepe Gülsuyu Mahallesi’ne 

3 önemli eser kazandırdı. Aynı kompleks içinde 
“Muzaffer İzgü Kütüphanesi”, kurum tarihinde bir ilk 
olan “İBB Kadın” ve “Fevzi Çakmak Yuvamız İstanbul 
Kreşi” hizmete açıldı. ‘Muzaffer İzgü Kütüphanesi’, 700 
metrekare alanda hizmet verecek. 110 kişi kapasiteli 
kütüphanede 15 bin kitaplık zengin bir seçki yer alıyor. 
Kurum tarihinde bir olarak Maltepe Gülsuyu’nda 

İBB’nin köklü kuruluşu İSKİ Genel Müdürlük Yerleşkesi içinde 
‘Yuvamız İstanbul Kreşi’ açıldı. 650 metrekarelik kapalı alan ile 900 

metrekarelik açık alana sahip kreş, 80 kişi kapasiteli. Kapasitenin 
34 kişilik kontenjanı İSKİ personeline, 46 kişilik kontenjan ise ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara ayrıldı. Öte yandan korunması gerekli kültür 
varlığı olarak tescilli olan, yeniden revize edilerek kurum çalışanları 
ve ziyaretçilerin hizmetine sunulan ‘Su Kafe’ de açıldı. Kültürel 
miras bilincinin desteklenmesi amacıyla, özgün mimarisi korunarak 
restorasyonu yapılan Kağıthane Su Dağıtım Yapısı, tarihin izlerini de 
içinde barındıran müze formu ile hayata geçirildi

İBB, karayolu kaynaklı gürültüyü önlemek için ilk gürültü 
bariyerini, TEM ile Büyükdere Caddesi’nin arasında kalan 0-2 

Bağlantı Yolu’na yaptı. 
Gürültü seviyesi 80 desibel ile oldukça yüksek olan yola yapılan 
ses yutucu bariyerler sayesinde gürültü seviyesi 11 desibele 
kadar düştü. 
Yolun gürültü seviyesinin çok yüksek olması ve yoğun şikayetler 
nedeniyle seçildiğini belirten İBB Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, “Gürültü bariyeri 
yapabilmemiz için alanın ve yolun yapısının uygun olması, 
çevredeki binaların da çok yüksek olmaması lazım. Burada 
binalar 2-3 katlı. Hem okullar, hem kreşler, hem de sağlık 
kuruluşları var. Bu da yapılan işin önemini iki kat artırıyor. 
Yapılan modellemeyle burada 638 metrelik bir alanı bariyerle kapladık” dedi. 
İBB, önümüzdeki günlerde karayolları çevresinde ses yalıtımı sağlamak için Kartal’da 5 bin 872 metrekarelik, Kağıthane’de de 2 bin 500 
metrekarelik gürültü bariyeri yapım sürecini başlatacak. Bu projelerin de 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. 

hizmet vermeye başlayan ‘İBB Kadın’, İstanbul’da 
yaşamlarını sürdüren kadınların sağlıktan sosyal hizmete, 
kültürel etkinliklerden istihdama, eğitimden spora kadar 
birçok farklı alanda sosyal ve fiziksel iyilik hallerinin 
desteklenmesi için çeşitli politika ve hizmet geliştirmek 
üzere tasarlandı. Aynı bina kompleksi içinde hizmet 
verecek ‘Fevzi Çakmak Yuvamız İstanbul Kreşi’ de 6 
sınıftan oluşuyor. Bu sınıflarda toplam 120 çocuk, eğitim 
hayatına ‘merhaba’ diyecek.

GÜRÜLTÜ ENGELLEYİCİ BARİYERLERİ YAYGINLAŞTIRIYORUZ
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BİR BAŞKA AÇI 

Yetenekli özel gereksinimli bireylerin fotoğraf sanatı 
üzerine kendilerini geliştirebilmeleri amacıyla ‘Bir Başka 

Açı Fotoğraf Atölyesi’ eğitimi düzenlendi. Bu kapsamda; 
fotoğraf makineleri ve temel ayarlar, ışık, kompozisyon ve 
fotoğrafı görebilme, manuel fotoğraf makinesi kullanım 
teknikleri, portre çekimi gibi birçok konuda 8 haftalık eğitim 
verildi. 4 haftası teorik eğitim, ikinci 4 haftalık periyodu da 
sokak fotoğrafçılığı konseptinde uygulamalı eğitim olarak 
gerçekleşti. 

Eyüpsultan, Balat, Karaköy, Galata Kulesi, Rumeli Hisarı, 
Yerebatan Sarnıcı, Kuzguncuk sokakları gibi İstanbul’un 
tarihi ve turistik mekanlarında çekim yapıldı. Uygulamalı 
saha eğitimlerinin sonunda fotoğraflardan ‘özel bir seçki’ 
oluşturularak başarılı fotoğraflar kitaplaştırıldı. Ayrıca; 
Beykoz Korusu, Deniz Köşk ve Engelsiz Yaşam Fuarı’nda bu 
fotoğraflar sergilendi. Engelli bireylerin, sahip olduğu zihin ve 
gönül potansiyelini açığa çıkarmak ve üretkenliklerini artırmak 
amacıyla benzer eğitimler düzenlenmeye devam edilecek. 

İBB Hizmet İyileştirme Müdürlüğü, kurum yöneticilerine yönelik her yıl başka bir 
alanda ‘Empati Etkinliği’ düzenliyor. Bu yılki etkinliğin teması ‘Şehit Yakınları ve 

Gazilerimizin Yanındayız’ olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan şehit yakınları ve gazi 
derneklerinin temsilcileri ile İBB yöneticileri, Tekfur Sarayı’nda bir araya geldi. 
Programa katılan yöneticiler, şehitlerimizin emaneti olan yakınları ve kahraman 
gazilerimizi ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinliğin; şehit 
yakını ve gazilerimiz gibi düşünerek, onlar gibi hissederek, kendi ilgi alanlarında ne 
gibi farkındalık yaratacaklarını, nasıl katkı sağlayacaklarını anlamalarına yardımcı 
olduğunu belirttiler. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul ve Yetimleri Derneği 
İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik de başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak 
üzere İBB yöneticilerine, verdikleri her türlü destekten dolayı teşekkür etti. 
Program, Tekfur Sarayı gezisinin ardından Edirnekapı Şehitlik ziyareti ile sona erdi. 
Şehitlikte duygusal anlar yaşayan katılımcılar, böyle programların daha sık yapılması 
temennisinde bulundu. 

EMPATİ ETKİNLİĞİ 
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HİZMET

Elektrikli skuterler, İstanbul’da giderek yaygınlaşıyor ve parklanma konusunda büyük sorunlar oluşturuyor. İBB de elektrikli skuterler 
için ‘Mikromobilite Park Alanları’ çalışması başlattı. Skuterlerin en yoğun kullanıldığı ilçe olan Kadıköy, pilot bölge seçildi. 
Bu ilçede, 52 elektrikli skuter park alanı yapılacak. 

B
aşta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin 
birçok noktasında 2019 yılı itibarıyla 
kullanılmaya başlanan ‘elektrikli skuter’ 
gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Milyonlarca 
kişinin kullandığı elektrikli skuterlerin 
en büyük sorunu, şehir içerisinde 

park edilecek yer bulunmaması ve düzensiz 
parklanma. Şikayetlerin artması üzerine, gelişi 
güzel park edilen elektirikli skuterler için İBB 
harekete geçti. Skuter sisteminde günümüzde 
yaşanan parklanma sorunlarının azaltılması, 
aksaklıkların giderilmesi ve düzenlemelerin 
getirilmesi amacıyla ‘Mikromobilite Park 
Alanları’ çalışması başlatıldı. 

KADIKÖY’DE 4 CADDE PİLOT BÖLGE SEÇİLDİ 
Park alanlarının belirlenmesi için; İstanbul 
genelinde işletme yapan firmalardan elde 

SKUTERLERİN SKUTERLERİN PARK SORUNU ÇÖZÜLÜYORPARK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Yazı – Fotoğraf: Cem Türkel 
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aşta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin 
birçok noktasında 2019 yılı itibarıyla 
kullanılmaya başlanan ‘elektrikli skuter’ 
gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Milyonlarca 
kişinin kullandığı elektrikli skuterlerin 
en büyük sorunu, şehir içerisinde 

park edilecek yer bulunmaması ve düzensiz 
parklanma. Şikayetlerin artması üzerine, gelişi 
güzel park edilen elektirikli skuterler için İBB 
harekete geçti. Skuter sisteminde günümüzde 
yaşanan parklanma sorunlarının azaltılması, 
aksaklıkların giderilmesi ve düzenlemelerin 
getirilmesi amacıyla ‘Mikromobilite Park 

KADIKÖY’DE 4 CADDE PİLOT BÖLGE SEÇİLDİ 
Park alanlarının belirlenmesi için; İstanbul 
genelinde işletme yapan firmalardan elde 

edilen veriler analiz edildikten sonra en yoğun 
kullanım olan Kadıköy ilçesi pilot bölge seçildi. 
Yapılan çalışmalar sonucunda Kadıköy’de 
skuter kullanımının yoğunlaştığı 4 cadde pilot 
park alanları olarak tespit edildi. Bu planlama 
doğrultusunda; Bağdat Caddesi’nde 17, Tütüncü 
Mehmet Efendi Caddesi’nde 2, Ethem Efendi 
Caddesi’nde 7 ve Fahrettin Kerim Gökay 
Caddesi’nde 26 olmak üzere toplam 52 park 
alanı yapılacak. Proje; elektrikli skuterlerin 
en yaygın kullanıldığı Bakırköy, Beşiktaş, 
Beyoğlu, Fatih, Şişli ve Üsküdar gibi ilçelerde 
de geliştirilerek hayata geçirilecek. 
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GÜNCEL

İstanbul, rekor oyla İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun yalnız olmadığını gösterdi. Mahkemenin, 
İmamoğlu hakkında verdiği haksız ve hukuksuz hapis kararına tepkiler ardı ardına geldi. Kararın alındığı günün 

akşamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için yüz binler Saraçhane’ye akın etti. MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKTI
Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.
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GÜNCEL

İradelerine sahip çıkmak için Saraçhane'de toplanan 
yüz binlere seslenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
“Bizi mahkum etmeye kalkanları pişman edeceğiz. 
Nerede edeceğiz? Sandıkta edeceğiz, sandıkta. Aradan 
3,5 sene geçmiş olabilir. Ama benim hâlâ gençliğim 
var, gençliğim. Hâlâ umudumuz yüksek. Benim gibi, 

milyonlarca ceketini çıkarıp, kollarını sıvayacak Türk milleti 
var. Adalete susamış, Türk milleti var. Sizden, söz almak 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu hakkında verilen karar asla ve asla kabul edilemez. 
Toplum vicdanını yaralamıştır. Toplumun vicdanı kanamaktadır. 

Şunu herkes çok iyi bilsin: Ekrem Başkan hakkında verilen 
karar, bize bir milimlik dahi geri adım attırmayacaktır. 
Ve biz, kararlılıkla Başkan'ın arkasında duracağız.” 

istiyorum. 2023’te her şey çok güzel olacak ” dedi. 
Ertesi gün kalabalık daha da büyüdü. Saraçhane buluşması 
tam bir demokrasi şölenine dönüştü. Altılı Masa liderleri; 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı 
Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı 
Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 
ile Saadet Partisi Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan 
Yardımcısı Sabri Tekir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 
destek için bir araya geldi. 

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU: “KARARLILIKLA BAŞKAN'IN ARKASINDA DURACAĞIZ” 

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU: “MİLLETİN İRADESİNE KARŞI ALERJİLERİ VAR” 
“Ben, size söyleyeyim: Bu ülkeyi yönetenler hasta, hem de çok 
hasta. Bunlar milletin iradesine karşı alerjisi olan insanlar. 
Milli irade kendilerinden yana şekillenirse, sorun yok. Ama 
başka türlü şekillenirse, bunlarda alerji hastalığı başlıyor. Milli 
iradeyi geçersiz kılmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. 
Ama yapsınlar nafile, nafile, nafile. Ne hukuk, ne ahlak, ne din, 
ne iman; her şeyi yok sayıyorlar. Gözleri hiçbir şey görmüyor. 
Bugün burada, bunca büyük bir kalabalığı harekete geçiren, 

sizlerin ortak vicdandır. Hepimizi birleştiren haksızlığa 
hem de apaçık haksızlığa, adaletsizliğe karşı buradayız. 
Milyonlarca kişi ayağa kalkıyor ve meydanlara akıyorsa, 
Edirne’den Kars’a kadar bir millet aynı isyan duygusunu 
yaşıyorsa, bu bir kırılma anıdır. Bu bir adalet refleksidir. Bu, 
rızanın kalktığının kanıtıdır. Bunlar açıkça vicdansızlığın 
olduğu, haksız yere milletin mağdur edildiği anlarda olur. Dün 
de oldu, şimdi de oluyor.” 
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İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI 
MERAL AKŞENER: “EGEMENLİK 

KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR” 

YÜZ BİNLER BİR ARAYA GELDİ 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN: 
“EKREM İMAMOĞLU KARDEŞİME YAPILAN BU 
HUKUKSUZLUĞU REDDEDİYORUM, OLANLARI 
KABUL ETMİYORUM”

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU: 
“MAKSADIMIZ DEMOKRATİK DEĞERLERİ KORUMAKTIR” 

DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL: 
“HEP BERABER, ‘YETER, SÖZ MİLLETİN’ DİYE HAYKIRIYORUZ”

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ VE 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SABRİ TEKİR: 
“HEP BERABER, ‘YETER, SÖZ MİLLETİN’ DİYE 
HAYKIRIYORUZ”

“Yüz yıl önce olduğu gibi bugün 
de ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız 

milletindir’ diyenler burada, 
Saraçhane’de. Yüz yıl önce 

verilen o kararın, o ilkenin, o 
iradenin temsilcileri kadınlar, 

erkekler, gençler, yaşlılar 
burada. Ve İstanbul’dan, 

‘Egemenlik, kayıtsız şartsız 
milletindir’ diye haykıranların 

o sesini duymayanların, onların 
saraylara kapandığı anda, 

milletin sesini duymadığı anda, 
biz Saraçhane’deyiz.” 

“Biliyorum, çok öfkelisiniz. Hepimiz 
çok öfkeliyiz. Olanları kabul 
etmiyorum. Ekrem İmamoğlu 
kardeşime yapılan bu hukuksuzluğu 
reddediyorum.” 

Saraçhane’deki “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” 
buluşmasına; Millet İttifakı’nın büyükşehir belediye 
başkanları, ilçe belediye başkanları, Altılı Masa İstanbul 
il başkanları ve siyasi parti temsilcileri destek verdi. İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verenler arasında 

eşi Dr. Dilek İmamoğlu ile büyük oğlu Selim İmamoğlu da 
yer aldı. Tarihi âna tanıklık etmek isteyen yaklaşık 250 bin 
İstanbullu, ellerindeki Türk bayraklarıyla Saraçhane’deki 
İBB ana yerleşkesinin önündeki cadde ve meydanı 
tamamen doldurdu.

“Bugün, bu meydandayız. Meselemiz, sadece Sayın 
İmamoğlu’nun hak ettiği makamı korumak değildir. 
Meselemiz, İstanbul seçmeninin iradesini korumak, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin demokratik değerlerini korumaktır.” 

“Bu büyük ülke, bu kadar kötülüğü hak etmiyor. Zalim 
zulmünü, celladına yaptırırmış. Zalime, onun cellatlarına, 
uşaklarına karşı bir büyük mücadele başlatıyoruz. Yekvücut 
oluyoruz. Hep beraber, ‘Yeter, söz milletin’ diye haykırıyoruz.”

“Herkesin bildiği bir gerçek vardır. Dünden 
bugüne adalet mekanizmasına, kişisel 
ve siyasi hesaplarla bu mekanizmaya 
müdahale edenler, mutlaka ve mutlaka 
zaman içerisinde kaybetmişlerdir.” 
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KİTAP

Her biri alanlarında zirve, medeniyetimizin öncüleri, 
tarihimizin ilham kaynakları… Hummalı bir çalışmayla 
İBB Yayınları’ndan çıkan ‘40 Kadın 40 Hayat’ eseri, 
şapka çıkarılacak kadınların yaşam öykülerini bir eserde 
topladı. Aralarında sadece yaşayan değil aynı zamanda 
tarihin en büyük sümerologlarından Muazzez İlmiye 
Çığ’ın yaşamının da incelendiği kitap, cesur kadınların 
sayfalar dolusu ilham verici örnek yaşamlarını 
okuyucularla buluşturuyor. 

İ
BB Yayınları, kamu ve özel kurum 
arşivlerinin izini sürdü. Hummalı çalışma 
ve büyük özenle, kadın özel arşivlerinde 
yer alan hikaye ve görselleri, yenilerini de 
ekleyerek ‘40 Kadın 40 Hayat’ eserinde bir 
araya getirdi. ‘Geçmişe vefa, geleceğe not’ 

niteliğindeki bin 504 sayfalık dev eser, özenli ve 
özverili bir çalışmayla ortaya çıkarıldı. 

ÇEVİRİYİ KRAMER BİZZAT İSTEDİ 
Çok okunan ‘Tarih Sümerde Başlar’ kitabı tüm 
dünyada yankı uyandırdı. Çünkü, geniş kitleler 
tarafından bilinenin aksine medeniyet tarihi 
Akat ya da Babil dönemlerinden daha önceye 
uzanıyordu. Samuel Noah Kramer’in, 1990’lı 
yıllarda yayımladığı kitabıyla yazılı tarihin 
daha eskiye, dinler tarihinin de ötesine yani 
Sümerlere uzandığı geniş kitleler tarafından 
öğrenildi. Bu kitabı Türkçeye Kramer’in 
isteğiyle, dünyanın Sümereloji alanında en önde 
gelen otoritelerinden biri Muazzez İlmiye Çığ 
çevirmişti. 

İKİ DÖNÜM NOKTASI 
‘40 Kadın 40 Hayat’ eserinde yaşam öyküsü 
ve başarıları yer alan Muazzez İlmiye Çığ, 
hayatında iki dönüm noktasından söz ediyor. 
Eserde yer alan bilgilere göre bunlardan ilki; 

Yazı: Tayfun Deryal

KAPALI KUTUDA BİR MÜCEVHER: 
MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nin 1936’da açılması ve öğrenci olarak 
Çığ’ın fakülteye başlaması. Kayıt yaptırmakta 
geciktikleri için Sumeroloji ve Hititoloji 
Kürsüsü’nde kontenjan kalınca ailesi tarafından 
buraya kaydı gerçekleştirilmiş Çığ’ın. 
Yaşamındaki ikinci dönüm noktası ise 1940’ta 
fakülteden mezun olur olmaz arkadaşı 
Hatice Kızılyay ile birlikte İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri Çiviyazılı Tabletler Arşivi’nde önce 
stajyer, sonra çiviyazıları uzmanı olarak 
görevlendirilmesiydi. Müzedeki çalışmaları, 
onun bilimsel ufkunu daha da genişletti. 
Kızılyay’la birlikte 1940’tan 1972’de emekli 

olana dek arşivde bulunan 75 bin çivi yazılı 
tabletin tasnifini yapmakla kalmadı, bu 
tabletlerdeki bilgileri bilim dünyasına taşıdı. 

5 BİN YIL ÖNCESİNDEN HABER 
VERMEYE DEVAM EDİYOR
Muazzez İlmiye Çığ’ın eşi Kemal Çığ’la 
tanışma öyküsü, Kramer’e verdiği ‘Tarih 
Sümerde Başlar’ kitabını çeviri sözü, ortaya 
koyduğu makaleler, akademik ve halka dönük 
yayınlarla ilgili bilgiler, eserde yer alan diğer 
detaylar arasında yer alıyor. Çığ, “Kapalı 
kutudaki mücevher” dediği tabletlerin önemini 
dünyaya ve Türkiye’ye anlatmaya devam ediyor. 

ARŞİVLERİNDEN 
FAYDALANILAN 
KURUMLAR 
Boğaziçi Üniversitesi 
Arşiv ve Dokümantasyon 
Merkezi, Boğaziçi 
Üniversitesi Nâzım 
Hikmet Kültür ve Sanat 
Araştırma Merkezi, 
Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Arşivleri 
Başkanlığı, Cumhuriyet 
Gazetesi Arşivi, İBB 
Kültür Varlıkları Dairesi 
Başkanlığı Kütüphane 
ve Müzeler Müdürlüğü 
Atatürk Kitaplığı, İBB 
Kültür Varlıkları Dairesi 
Başkanlığı Kütüphane 
ve Müzeler Müdürlüğü 
Aşiyan Müzesi, İstanbul 
Üniversitesi Rektörlüğü 
Kütüphane ve 
Dokümantasyon Dairesi 
Başkanlığı, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Türk 
Musikisi Devlet 
Konservatuarı 
Kütüphanesi, Koç 
Üniversitesi Suna Kıraç 
Kütüphanesi, Kubbealtı 
Akademisi Kültür ve 
Sanat Vakfı, Salt 
Araştırma, Tek-Esin 
Vakfı, Türkiye Sosyal 
Tarih Araştırma Vakfı ve 
Yapı Kredi Yayınları. 

Muazzez İlmiye Çığ Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın, gençlik yıllarında Eskişehir’de 
öğretmenlik yaptığı sırada yerel kıyafetlerle çekilmiş bir fotoğrafı. (1934) Kemal Çığ ile 1940’ta evlendiler. 

Muazzez İlmiye Çığ, babası Zekeriya İtil 
ve kardeşi Talat İtil ile… 

şapka çıkarılacak kadınların yaşam öykülerini bir eserde 

niteliğindeki bin 504 sayfalık dev eser, özenli ve 

KAPALI KUTUDA BİR MÜCEVHER: KAPALI KUTUDA BİR MÜCEVHER: 
MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ 
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İBB iştiraki Şehir Hatları AŞ, Tarihi Haliç Tersanesi’nin 567’nci kuruluş yıl dönümünde, 5 elektrikli 
deniz taksiyi suya indirdi. Haliç Tersanesi’nin 567’nci yaşı da kutlandı. İ

BB iştiraki Şehir Hatları 
AŞ, “İstanbul denizinin 
karbonsuzlaştırılması” projesi 
kapsamında elektrikli deniz taksi 
üretti. Mevcut deniz taksilere 
oranla yakıt tüketiminde yüzde 25 

azalma sağlayacak yeni nesil araçlar, 
Tarihi Haliç Tersanesi’nin 567’nci yıl 
kutlamaları haftasında tanıtıldı.  

567. YIL PASTASI 
5 elektrikli teknenin denize indirildiği 
törenin sonunda, Haliç Tersanesi’nin 
567’nci kuruluş yıldönümü anısına; 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
iştiraklerden sorumlu İBB Başkan 
Danışmanı Ertan Yıldız ve Şehir 
Hatları Genel Müdürü Sinem 
Dedetaş tarafından pasta kesildi. 
Geleneksel hale gelen Haliç 
Tersanesi’nin girişindeki ‘566 YIL’ 
tabelası da tören ile ‘567 YIL’ 
olarak değiştirildi. 

DENİZ TAKSİ SAYISI 50’YE ÇIKTI 
Hibrit araçların kullanımı, mevcut 
deniz taksilerle aynı olacak. 
İç dizaynı ve tekne tasarımı 
önceki teknelerle benzer olan 
yeni araçlara yine  “İBB Deniz 
Taksi” aplikasyonu üzerinden, 
7/24 rezervasyon yapılabilecek. İlk 
etapta 5 hibrit deniz taksi hizmete 
alınacak. Böylece, İBB’nin deniz 
taksi sayısı 50’ye çıkacak. Hibrit 
deniz taksiler, çevreci ve düşük 
yakıt tüketim özelliklerine ek 
olarak; engellilerin, bebek arabalı 
ailelerin ve bisikletlilerin rahatlıkla 
kullanabileceği ‘engelsiz tekne 
tasarımı’na sahip. Yeni nesil tekneler, 
hareketli rampa özelliği ile her 
limana, iskeleye ve noktaya rahatlıkla 
yanaşabiliyor. Hibrit sistem harici 
bir şarj ile beslenmeyen tekne hem 
lityum bataryalar ile hem de fosil 
yakıt ile de çalışabilecek. Bataryalar, 
seyir esnasında kullanılırken, 
manevra sırasında gerek duyulması 
halinde jeneratör devreye girerek, 
dizel yakıt ile sevk sağlanacak.

Yazı: Aydemir Kadıoğlu Fotoğraf: Onur Günal 

ELEKTRİKLİ DENİZ TAKSİLERELEKTRİKLİ DENİZ TAKSİLER 
SUYA İNDİ SUYA İNDİ 

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.
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Hesaplı ve sağlıklı yemeğe erişim için geçtiğimiz ağustos ayında faaliyete geçirilen ‘Kent Lokantalarının sayısı artıyor. 
İlk olarak Çapa’da ardından Bağcılar’da açılan Kent Lokantası şimdi de Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar’da açıldı. 

K
ent Lokantalarının  sayısı artıyor. Fatih 
ve Bağcılar'dan sonra Sultanbeyli, 
Ümraniye ve Üsküdar da Kent 
Lokantası ile buluştu.

SULTANBEYLİ’DE İLK SERVİS BAŞKANDAN 
Kent Lokantası’nın üçüncüsü Sultanbeyli’de 
açıldı. Mehmet Akif Mahallesi’ndeki lokantanın 
açılış törenine katılan İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, öğrencilerle bir araya gelerek 
lokantanın ilk yemek servisini yaptı. Onlarla 
birlikte yemek yiyen İmamoğlu, daha önce 
hizmete giren Kent Lokantalarından şimdiye 
kadar 170 bin kişinin faydalandığını söyledi. 
Lokantalarda sabit fiyatla hizmet verildiğini 
belirten İmamoğlu, “Özellikle öğrencilerin 
çok ihtiyacı olduğunu görüyorum. Buna 
katkı sunmak bizi mutlu ediyor. Türkiye’de 
önemli bir geçim sorunu var. Bu konudaki 
temel fedakarlık, bizim gibi devletin önemli 
kurumlarına düşüyor. Biz de cesaretle karar 
alıp, yol yürüyoruz. Kent Lokantalarının 
kapasitesine göre gelen yemekler erkenden 
bitiyor. Bu da insanlarımızın böyle bir alana 
ne kadar ihtiyaç duyduğunun göstergesi. 
Lokantaların sayısını artırmayı hedefliyoruz. 
Hedef kitlemiz öğrenciler ile işçiler. Mümkün 
olduğu kadar bu fiyatları koruyup insanlarımıza 
katkı vermek ve insanlarımızın hep beraber 

Yazı: Aydemir Kadıoğlu Fotoğraf: Cem Türkel – Onur Günal 

3 YENİ3 YENİ KENT LOKANTASI  KENT LOKANTASI 

zenginleşmesini istiyoruz” dedi. 
Günlük 700 kişilik kapasitesi olan lokantada, 4 
çeşitten oluşan menü 29 liradan satılıyor. 

SANAYİNİN ORTASINDA 
Ümraniye’de açılan Kent Lokantası, İMES 
Sanayi Sitesi ve İstanbul Dudullu Organize 
Sanayi Bölgesi’nin tam ortasında bulunuyor. 
Kadın istihdamı konusunda büyük atılımlara 
imza atan İBB, Ümraniye Kent Lokantası’nda 
da yalnızca kadın personel istihdam ediyor. 
Ümraniye Kent Lokantası, 10 kişilik kadrosuyla 
aynı anda 40 misafir ağırlayacak kapasiteye sahip. 

YENİ MEYDANA YENİ KENT LOKANTASI 
Üsküdar Kent Lokantası, geçtiğimiz ağustos 
ayında açılan Mimar Sinan Meydanı’nda 
bulunuyor. Merkezi konumu ile dikkat çeken 
lokantada, diğerlerinde olduğu gibi her gün 
İBB Lojistik Destek Merkezi’nin hijyenik 
mutfaklarında, deneyimli aşçılarca özenle 
hazırlanan 4 çeşit yemek servis ediyor. Üsküdar 
Kent Lokantası, 10 kişilik kadrosuyla, aynı anda 
80 misafir ağırlayacak kapasiteye sahip. 

"TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ BİR GEÇİM SORUNU VAR. BU KONUDAKİ TEMEL FEDAKARLIK, BİZİM GİBİ "TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ BİR GEÇİM SORUNU VAR. BU KONUDAKİ TEMEL FEDAKARLIK, BİZİM GİBİ 
DEVLETİN ÖNEMLİ KURUMLARINA DÜŞÜYOR. BİZ DE CESARETLE KARAR ALIP, YOL YÜRÜYORUZ."DEVLETİN ÖNEMLİ KURUMLARINA DÜŞÜYOR. BİZ DE CESARETLE KARAR ALIP, YOL YÜRÜYORUZ."

KENT LOKANTALARININ 
ADRESLERİ 

Sultanbeyli Kent Lokantası 
Mehmet Akif Mahallesi, Fatih 
Bulvarı, No: 195/B 

Ümraniye Kent Lokantası 
Esenşehir Mahallesi, NATO Yolu 
Caddesi, No: 201/205 

Üsküdar Kent Lokantası 
Mimar Sinan Mahallesi, Hakimiyeti 
Milliye Caddesi, No: 35

2023’ÜN 2023’ÜN 
BAŞLARINDA AVCILAR, BAŞLARINDA AVCILAR, 
KÜÇÜKÇEKMECE VE KÜÇÜKÇEKMECE VE 
SULTANAHMET’TE DE SULTANAHMET’TE DE 
3 YENİ KENT 3 YENİ KENT 
LOKANTASININ DAHA LOKANTASININ DAHA 
AÇILMASI AÇILMASI 
PLANLANIYORPLANLANIYOR

İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Sultanbeyli'den 
birkaç gün sonra da 
Ümraniye Kent Lokantası'nı 
ziyaret etti. Burada da yine 
eliyle servis yaptı. Öğle 
yemeğini öğrencilerle birlikte 
yiyen İmamoğlu, İBB 
yurtlarının yatak sayısının 
önümüzdeki yıl 5 binin 
üzerine çıkacağı müjdesini 
verdi. İmamoğlu, lokanta 
çıkışında bir vatandaşın, 
“Biz işçiyiz. Bu lokanta 
gerçekten çok iyi oldu” 
sözlerine da “Tam da 
istediğimiz o kardeşim” 
yanıtını verdi.

ÖĞLE YEMEĞİNİ 
ÖĞRENCİLERLE YEDİ

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.
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GEÇMİŞTEN BUGÜNE İSTANBUL'UN EĞLENCE HAYATIGEÇMİŞTEN BUGÜNE İSTANBUL'UN EĞLENCE HAYATI
Yeni bir yılı, yeni bir döngüyü kutlamak her kültürde var. Bütün dinlerden, mitolojilerden, etnik gruplardan öte yeni bir yıla 
başlamak, yeni umutlar beklemek, bir döngüyü tamamlayıp yeni bir döngüye geçerken birbirimize şans dilemek hepimizi 
mutlu ediyor. Peki, geçmişten günümüze İstanbul’da yılbaşı akşamları nasılmış, gelin hep birlikte öğrenelim…

Yazı: Büşranur Alkılıç Fotoğraf: Cem Türkel – Suna ve İnan Kıraç Vakfı Fotoğraf Koleksiyonu İ
BB Yayınları’ndan çıkan ‘İstanbul Eğleniyor’ 
kitabının yazarı Özlem Kumrular ile bu 
sorunun cevabını aradık ve geçmişten 
günümüze yılbaşı eğlencelerini konuşarak, 
eğlencenin kalbi olan Beyoğlu’nda bir 
yolculuğa çıktık. 

Yılbaşı eğlencelerinin geçmişine gidersek 
başlangıcı hangi yıllara dayanıyor? 
Tarihin derinliklerine kadar gidiyor. Çünkü, 
yılbaşı kutlaması bir mevsimi geride bırakıp, 
yeni bir mevsime geçmek ve her şeyden 
önce Roma’daki Saturnalyalar’a kadar 
gidiyor. Yeni bir şey yok aslında. Her şey 
bir önceki kültürün, bir önceki dinin, bir 
önceki gelenekler bütününün üzerine geliyor. 
Dolayısıyla Hristiyanlık da Noel’i, Roma’nın 
Saturnalya’sının üzerine oturtuyor. Biz, Hazreti 
İsa’nın ne gün doğduğunu bilme şansına çok da 
sahip değiliz. Sonra karnaval gelecek ve antik 
kültürlerin baharı kutlama şenliğinin üzerine 
denk gelecek. Bu da bir tesadüf değil. 

Noel ve yılbaşı aynı değil. Bu o yıllarda da 
karıştırılıyor muydu? 
Noel ile yılbaşı çok karıştırılıyor, ikisi ayrı 
kavramlar. Bunu da Cumhuriyet’in erken 
zamanlarında insanlar çok problematik bir hale 
getirdikleri için bunun üzerine yazılar yazıldı. 
Bugün hâlâ devam ediyor. 25 Aralık Noel, biz 
miladi takvime geçtiğimiz 1926’dan itibaren 
yılbaşı şeklinde kutlamaya başlıyoruz. 

Osmanlı Dönemi’nde bir 
yılbaşı kültürü var mıydı? 
Osmanlı, dört çeşit yılbaşı kutluyor. Birincisi, 
hicri takvime göre olan ay döngüsüne 
programlandığı için herhangi bir mevsime 
gelebiliyor. Büyük kutlama değil bir bayram 
şeklinde gerçekleşiyor. Daha dingin, daha 
sakin geçiyor; el öpülüyor, küçüklere paralar 
veriliyor. Bu bir kutlamadan ziyade bir küçük 
dini bayram niteliğinde geçiyor. İkinci yılbaşı 
şekliyse Osmanlı’yı doğrudan ilgilendiren 
1 Mart’a denk geliyor ve bu mali yılbaşı. 
Balıkhane’de kutlanan bu yılbaşı; bütün eski 
evrakların son imzasının alındığı, yeni imzaların 
atıldığı bir bütçe sonlanması gibi düşünülebilir. 
Gümrük idareleri, maliye veznesi dibi kurumlar 
bulunuyor. Mesela, Balıkhane’de en taze balık 
mezata çıkıyor. Padişah adına alınıyor ve 
padişaha hediye ediliyor. Dolayısıyla içinde 

İBB Yayınları'ndan 
çıkan 'İstanbul 
Eğleniyor' kitabının 
yazarı Özlem 
Kumrular.

Maksim Gazinosu’nda 
kadınların ön planda 
olduğu bir balo.
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dönem Osmanlısı da alafranga eğlenmeye pek 
meraklı olduğu için; artık 1870’lerden sonra 
Beyoğlu Avrupa’nın herhangi bir şehrinden çok 
da farklı olmadığı gibi, bunların çok ötesinde 
çok farklı şekillerde eğlenme biçimleri gelişiyor. 
Tünele geliniyor oradan yukarı çıkılıyor. 
Artık Beyoğlu’ndasınız. Beyoğlu’nda geceyi 
geçiriyorsunuz. Dediğim gibi dönemde ne 
varsa oraya gidiyorsunuz. Çünkü, bu mekanlar 
açılıp-kapanıp yerine yeni şeyler açılıyor. 
Dönüş çok eğlenceli oluyor. Yılbaşı geceleri 
evine dönemeyenler bazen bir hamamda 
kalıyor, bazen küçük bekar odalarında kalıyor. 
Sabah kahvehaneleri denilen yerler var. Bunlar 
dönemeyen insanların sabaha kadar bir tek 
kahveyle kenarda büzüldüğü yerler. Sonra 
ertesi gün güzel bir kahvaltı sonrasında çok 
geç oluyor. Çünkü, Beyoğlu öğleden sonraya 
kadar uyuyor. Beyoğlu’ndan eve dönmek her 
zaman sorunlu olduğu için alternatif çözümler, 
işte böyle kalınabilecek yerler ayarlanıyor. 
Beyoğlu’nda çılgınlık başlayacak. Bir furya 
şeklinde önceden rezervasyonlar oluşturuluyor. 
Bu mekanların yılbaşı için hazırlanması, canlı 
müzik ve uzun süren bir yılbaşı, insanlar dışarı 
çıkacaklar. Bir taraftan muhafazakar kesim 
buna karşı çıkacak. Çünkü, kıyafet devrimi ile 
birlikte gelen, eğlencelere de batı stili rahat 
kıyafetlerle gidilmesi görülmeye başlanıyor. Şık 
giyinme ile yılbaşı gecesi için özel kıyafetlerle 
hazırlanmalar başlıyor. Doğu’yla Batı’yı 
birleştiren tam bir şenlik başkenti gibi. 

Semt olarak Beyoğlu dışında başka yerler 
var mı? 
Beyoğlu dışında Şişli ve karşı taraf. İstanbul’un 
çok geniş bir eğlence haritası var. Boğaz’ın iki 
yanı var ama kalbi tabii ki yine de Beyoğlu. 
Açılıp kapanan pek çok restoranlar, eğlence 
yerleri var. Cumhuriyet’le birlikte biraz hedefi 
de değişiyor. 

Oyunlardan bahsetsek  
neler söylersiniz? 
Yılbaşıyla birlikte şans oyunları çok popüler 
olmaya başlayacak. Tombala ortaya çıkacak. 
Teyyare Piyangosu çıkıyor. Şans oyunları, 
yeni yıldan şans ummakla birlikte bir taraftan 
paranın toplanıp, yine bir hizmet için 
kullanılmasıyla başlayacak. Herkes kutlayacak, 
insanlar evlerinde kutlamaya başlayacak. 
Öğrenci yurtlarında kutlanmaya başlayacak. 
Gramofonlar alacak, yerine sokakta laternalar, 
evde gramofonlar, dans edilecek, eğlenilecek, 
iskambil oynanacak, şarkı söylenecek. 

Resmi olarak ne zaman kutlamaya 
başlıyoruz? 
Cumhuriyet’in ardından 1926 yılından itibaren 
miladi takvime geçmemizden sonra artık 
resmi olarak kutlanmaya başlanılacak. İlk 
resmi yılbaşı tatili ise 1936’da gerçekleşti. 
Cumhuriyet’in yılbaşını kutlaması ise 
biraz modernize olmaya çalışmakla ilgili. 
Cumhuriyet’in beraberinde getirdiği yeni 
yaşam biçiminin benimsenmesiyle alâkalı.
Kadınlı erkekli eğlenme, açık alanda olmak 
serbestleşiyor. Cumhuriyet’le birlikte başta 
Ankara olmak üzere, Anadolu’ya da yavaş yavaş 
yayılıyor. Anadolu’da, yavaş yavaş bu dalgayla 
birlikte Cumhuriyet sonrasında yılbaşını 
kutlamaya başlıyorlar. 

O dönemlerden, böyle edebiyatçıların 
kaleminden çıkan dikkat çeken  
içerikler var mı? 
Ahmet Mithat Efendi, çok yazar. Ahmet 
Rasim de keza bu konuda yazan isimlerdendi. 
Yanılmıyorsam, Ekrem Talu’nun bir yazısıydı: 
‘Bir yılbaşında neler yapılır’ başlıklı bir yazısı 
vardı. Cumhuriyet’in başında da biraz zorlu 
bir dönem geçecek gerçi ama erkekler feslerini 
kalıba yatırıyorlar mesela. Sonra bıyıkları güzel 
briyantinle buruyorlar. Yani, paltolar ve gümüş 
bastonlar hazırlanıyor. Yılbaşına çıkmanın 
da bir raconu var. Daha doğrusu eğlenceye 
çıkmanın bir raconu var. Osmanlı, eğlenirken 
çok zarif bir imparatorluk. Sadece kendisine 
bakan gayrimüslimler değil Türkler de çok 
zarifler. Eğlenceye giderken, sokağa çıkarken 
ayakkabılar, pantolonlar, her şeyin ütülü olması, 
her şeyin kalıba yatırılmış olması, kokular 
sürülmesi çok önemli bir unsur gibi…

hâlâ bir otorite ve bir taraftan da dini ögeler 
barındıran bir kutlama şeklinde. Kolektif bir 
kutlama değil. Üçüncü, dördüncü yılbaşları da 
Osmanlı içindeki Katolikler; yani Frenklerin, 
yani Ortodoksların kutlaması. Takvim itibarıyla 
farklı takvimler olduğu için on üç günlük gün 
sapması oluyor. 

İstanbul’da sokakta bir eğlenceye 
dönüşmesi ne zamana tekabül ediyor? 
Yılbaşı, kolektif olarak kutladığımız en önemli 
günlerden bir tanesidir. Her etnik grubu, her 
dini grubu içerir. Dolayısıyla Osmanlı için 
de başta Müslümanlar çok uzak duruyorlar. 
Müslüman Türklerin de bu kutlamalara 
yavaştan katılmasını, artık 1800’lü yıllarda 
net bir şekilde görmeye başlıyoruz. Daha çok 
Noel’e kayan bu şenliklerden bahsediyoruz. 
Hristiyan geleneği olarak görüldüğü için 
bunları daha erken dönemde sokakta net 
olarak kutlama şansı çok yoktu, bundan çok 
hoşlanmıyordu zaten. Dini kimliğin dışarıya da 
çok net bir şekilde göze sokularak gösterilmesi 
çok sevilen bir şey değildi. Ama daha çok 
Tanzimat’tan sonra her şey yavaş yavaş 
değişmeye başlıyor. Rumlar, yaygın oldukları 
Galata Kulesi civarında o geniş bölgede 
kutlamaya başlayacaklar. Kolektif bir eğlenceye 
dönüşecek bu. 

Türklerin geçmişinde böyle  
bir gelenek var mı? 
Türkler, aslında eğlenmeyi çok severler. Bizim 

geleneğimizde de olduğu için böyle bir şey. 
Çok Orta Asya’ya geri döndüğümüz zaman 
buraya kadar gelen gelenekler içinde bir toy 
geleneğimiz var. Şölen geleneğimiz var. Bu 
toy geleneğimiz, aynı zamanda hükümdarın 
varlığını biriktirmeyip, bunu halkla paylaşması 
için bir fırsat. Toy da herkesin davetli olduğu 
açık bir alanda yapılıyor. İçecek sınırlaması 
olmadan kımız havuzlarının yapıldığını 
biliyoruz. Halk rahat edebilsin diye hükümdar, 
hatunun elinden tutarak mekanı terk eder. 
Böylelikle insanlar istedikleri gibi yiyip 
içebilirler. Bu, her kültürde çok önemli. 
Birincisi varlığı paylaşmak, yemek içmek, 
eğlenmek, hep birlikte olmak anlamına geliyor. 
Yasaklarla, otorite baskısıyla, fakirlikle, açlıkla, 
tarih boyunca yaşadığımız çeşitli sorunlarla 
hükümdarlar belirli aralarda nefes alınacak 
vakit yaratırlar. Dolayısıyla otorite de bunun 
çok farkındadır. O yüzden bütün kültürlerde 
vardır. Osmanlı da bunun çok farkında. Büyük 
şenlikler yapıldığı zaman örneğin; bu bir düğün 
olabilir, bir sünnet düğünü olabilir. 

Peki eğlence biçimleri nasıl oluyordu? 
İnsanlar bir araya gelir, birlikte yiyip içmeye 
başlarlar. Bunun başını da Rum Ortodokslar 
çektiği için sokaklar laternalar ve laftalar 
her türlü müzik aletinin olduğu, şarkılarının 
söylendiği grupların sokağa döküldüğü ve hep 
birlikte hareket ettiği, eğlendiği, yediği, içtiği, 
kadınların sokağa yiyecek getirdiği kolektif 
bir şenlik haline dönüşüyor. Onun dışında son 

Park Otel’deki bir 
davette dans edenler. 

1930’lu yıllar. 

Taksim Belediye 
Bahçesi, sahnede 

Peyami Safa ve 
Keriman Halis.
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İstanbul’da, 2022 yatırımlarını ikiye katlayacak 
yatırım ve hizmet odaklı bir bütçe hazırlandı. 
Enflasyon ve ekonomik krizin büyüyen rakamlarına 
rağmen, Cumhuriyetimizin 100. yılına 
yakışan devasa projeler hayata geçirildi 
veya başlatıldı. Başkan İmamoğlu’nun İBB Meclisi’ne 
sunduğu, İstanbullunun  ihtiyaçlarını önceleyen 
318 milyar TL’lik 2023 bütçesinin 73 milyar TL’si 
yatırıma dönecek. Metrolar, yollar, kavşaklar,  hizmet 
yapıları hızla inşa edilirken; tarihi miras korunurken; 
sosyal belediyecilik anlayışıyla ağır ekonomik 
şartların yaraları da sarılmaya devam edecek. 

Yazı: Osman Karabacak 
Fotoğraf: Onur Günal – Koray Çalışkan 
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G
elir ve giderlere dayalı denge planını 
yönetmeyi hedefleyen bütçe kavramı, iyi 
planlandığı taktirde; hem ihtiyaçları ve 
acil durumları karşılar hem de tasarruf 
yaptırır. İBB, Cumhuriyetimizin 100. 
yılına tam da böyle bir yatırım ve 

tasarruf bütçesi ile hazırlandı. İBB’nin ‘2023 
Yılı Bütçesi, Yatırım ve Performans Programı’, 
Başkan Ekrem İmamoğlu tarafından İBB 
Meclisine sunuldu. 

HİPER ENFLASYONA RAĞMEN YATIRIM BÜTÇESİ 
Bütçede yatırımları, 2022 yılına kıyasla 
yüzde 99 oranında artırarak tam iki 
katına çıkardıklarını, sosyal yardımlar ile 
personel giderlerini de içeren cari transfer 
harcamalarının ise yüzde 89 artarak 13 milyar 
477 milyon TL’ye yükseldiğini belirten Ekrem 
İmamoğlu, “2023 yılı bütçesini 115 milyar 250 
milyon TL olarak tasarladık. Gelir bütçesi 
ise 95 milyar 250 milyon TL. Hizmet ve 
yatırımlarımız için ortaya çıkacak 20 milyar 
TL’nin 7 milyar TL’sini, kasamızdaki mevcut 
nakit ve Eurobond’dan karşılayacağız” dedi. 
İmamoğlu, İstanbulluların sevgi ve güvenini 
kazanmanın motivasyonuyla hazırladıkları 
bütçede; yatırımlarla şehri, sosyal yardımlarla 
da hemşehrileri enflasyona ezdirmeyerek, 
personeli önceleyeceklerini dile getirdi. 
İmamoğlu, “Bütçe hedefleri, bizim vatandaşa 

daha fazla borç geri ödedik. Bunu da 3 kat artan 
yatırım maliyetlerine rağmen; yatırımlarımızı, 
açılışlarımızı dolu dizgin gerçekleştirirken 
başardık. Finansal borçlarımız açısından 
baktığımızda; 98 milyon dolar ve 1 milyar 70 
milyon euro (faiz dahil) iç ve dış borç geri 
ödemesi yaptık.” 

YATIRIMLARIN YÜZDE 41’İ RAYLI SİSTEMLERE 
2023 yılı yatırım harcamalarının 23 milyar 
625 milyon TL’ye tekabül eden yüzde 41’i, 
raylı sistem yatırımlarına ayrıldı. Geçtiğimiz 
3,5 yılda ulaşılan yıllık metro üretme hızı, 
İstanbul tarihinde bir rekor oldu. Aynı 
anda 10 metro inşa etmek gibi dünyada eşi 
benzeri görülmemiş bir iş başarıldı. Açılan 
metrolarda, önceki 25 yılın ortalamasının 4 
katı kazandırıldı. Yaklaşık 11 milyar TL ödeme 
yapılarak 46,2 km uzunluğunda 6 ayrı raylı 
sistem hattı kullanıma açıldı. En son 14,3 km 
uzunluğunda ‘Bostancı-Dudullu Metrosu’ 
ile ‘Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metrosu’nun devamı olan 2 km uzunluğundaki 
Fulya-Yıldız istasyonları açıldı. 2023 yılı 
içinde ‘Eminönü-Alibeyköy Tramvayı’nın 
Cibali-Eminönü arası ile ‘Çekmeköy-
Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu’nun 
Çekmeköy-Şehir Hastanesi arası da açılarak; 
4,7 km uzunluğunda iki yeni hat daha işletmeye 
alınacak. İBB Meclisinin kaynağını onayladığı 

verdiğimiz sözlerdir. Onları yerine getirmek 
için var gücümüzle çalışacağız. Bütçe, yüksek 
ahlaki standartlarla yönetildiğinde bereketi 
de artar. Bereketi arttığında o bütçeyle iş 
yapanların motivasyonları artar. ‘150 günde 
150 proje’ diye çıktığımız yolda 200 projeyi 
geçtik. Odağına insanı alan, sorunları bir bütün 
olarak ve kalıcı biçimde çözme anlayışıyla 
şekillendirilmiş yeni projeleri de aynı tempoyla 
hayata geçirmeye devam edeceğiz. İstanbul 
yatırımla güçlenmeye devam edecek” diye 
konuştu.

32 MİLYAR TL BORÇ ÖDENDİ
İmamoğlu, finansal imkanların 
zorlaştırılmasına rağmen İBB’nin 2022 
yılında çok başarılı borç yönetimi performansı 
sergileyerek, borçlandığından daha fazla 
anapara ve faiz geri ödemesi yaptığının altını 
çizdi. Bu yılın ilk 9 ayında 1,5 milyar TL iç borç 
anapara geri ödemesi ve 400 milyon TL faiz 
geri ödemesi yapılarak, toplamda 1 milyar 900 
milyon TL iç borç ödendiğine dikkat çekti. 
İmamoğlu, “Buna karşılık 1 milyar 200 milyon 
TL iç borç kullandık. Dolayısıyla ödediğimizden 
700 milyon TL daha az iç borç aldık. İç ve 
dış borç toplamı olarak baktığımızda ise; 6 
milyar 363 milyon TL ana para ve 1 milyar 162 
milyon TL faiz geri ödeyerek, toplam 7 milyar 
526 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Buna 
karşılık 6 milyar 966 milyon TL borçlandık. 
Dolayısıyla borçlandığımızdan 560 milyon TL 

ve İstanbul’un bugüne kadar hiçbir raylı sistem 
yatırımı olmayan batı kesimine yapılacak 
‘Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metrosu’nun 
yapımına ise Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanlığının onayının ardından 
başlanacak. 

KENTSEL HAREKETLİLİĞE 17,5 MİLYAR TL YATIRIM 
İstanbul’da yol, köprü, kavşak, tünel, üst ve alt 
geçit, cadde, meydan, bulvar, sahil ve asfalt 
yapımı için de 17 milyar 583 milyon TL bütçe 
ayrıldı. Türkiye’deki ilk ‘Sürdürülebilir Kentsel 
Hareketlilik Planı’nı hazırlayan İBB; otobüs 
öncelikli yollar, deniz ulaşımının geliştirilmesi, 
düşük emisyon alanları, bisiklet ve yaya 
güzergahları, trafik sakinleştirme gibi birçok 
projeyi eş zamanlı gerçekleştiriyor. 2022 içinde; 
TEM-D100 Bağlantı Yolu Kavakpınar Kavşağı 
için 135 milyon TL, Ambarlı-Limanyolu 
Caddesi Kesişimi Yol Kavşak İnşaatı için 385 
milyon TL, Ispartakule TCDD Hattı Karayolu 
Üst Geçidi için 59 milyon TL, Pendik Göçbeyli 
Köyü Köprüsü için 27 milyon TL kaynak 
harcandı. 

40 BİN ARAÇLIK İLAVE OTOPARK 
İstanbul’un otopark kapasitesi bugüne kadar 
27 bin 705 araç artırıldı. Kent genelindeki 
30 otoparkta 11 bin 690 araç kapasiteli 
otopark inşaatına devam ediliyor. 2 bin 51 araç İBB’nin bağlı kuruluşları 

İSKİ ve İETT ile iştirak 
şirketlerinin dahil edildiği 
2023 konsolide (toplam) 
bütçesi, 318 milyar 848 
milyon TL. Bunun toplam 
73 milyar TL’si yatırım 
bütçesi. 
Dikkat çeken bir başka 
konu ise; 2022 yılında 
onaylanan bütçede 4 
milyar 56 milyon TL 
gayrimenkul satışı 
öngörülürken ve geçmişte 
çokça örnekleri varken, 
İBB Meclisinde çoğunluk 
oyuyla sadece 169 milyon 
TL gayrimenkul satışına 
onay verildi. Değeri 1 
milyar 225 milyon TL’yi 
bulan 55 ihtiyaç dışı 
gayrimenkul satışı da İBB 
Meclisinden birkaç aydır 
onay almayı bekliyor. 

KONSOLİDE 
BÜTÇE 318 
MİLYAR TL 

‘2023 Yılı Yatırım ve 
Hizmet Programı’nda, 98 
milyar TL değerinde 590 
proje ve faaliyet yer alıyor. 
Bu faaliyetlerin 57 milyar 
TL değerindeki 219’u 
yatırım ağırlıklı. Bunların 
79’u, 2023 yılında 
eklenen yeni faaliyetler. 
Yatırım ve hizmet 
programı kapsamında 
devam eden işler 
bitirilirken, her yıl önemli 
ölçüde yeni projeye yer 
veriliyor. 

98 MİLYAR TL’LİK 
590 PROJE 

HAZİRAN 2019’DA TÜM İÇ VE DIŞ BOŞLARIN TUTARI 4 MİLYAR 186 MİLYON EURO İDİ. HAZİRAN 2019’DA TÜM İÇ VE DIŞ BOŞLARIN TUTARI 4 MİLYAR 186 MİLYON EURO İDİ. 
EKİM 2022 İTİBARIYLA TÜM BORÇLARIMIZ 3,5 MİLYAR EURO. YANİ HER TÜRLÜ ENGELLEME, EKİM 2022 İTİBARIYLA TÜM BORÇLARIMIZ 3,5 MİLYAR EURO. YANİ HER TÜRLÜ ENGELLEME, 
KESİNTİ, PANDEMİ VE EKONOMİK ÇÖKÜŞE RAĞMEN İBB’NİN BORÇLARI DÖVİZ CİNSİNDEN AZALTILDIKESİNTİ, PANDEMİ VE EKONOMİK ÇÖKÜŞE RAĞMEN İBB’NİN BORÇLARI DÖVİZ CİNSİNDEN AZALTILDI
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kapasiteli 5 otopark yapımı için ihale süreci 
sürüyor. İlave olarak 2 bin 519 araç kapasiteli 
11 otopark yapımı da proje aşamasında. Bu 
otopark projelerini katlayarak artırmak için 
2023 bütçesinde 1 milyar 96 milyon TL ayrıldı. 

SOSYAL YARDIMLAR 
4 Dar gelirli ailelerin çocuklarına iyi eğitim 
imkanları sunmak için 2022 yılında bütçede 
708 milyon TL iken, 2023’te 1 milyar 538 
milyon TL ayrıldı. 
4 Çocuklara kreş yapmak için 700 milyon TL 
bütçe ayrıldı. Bugün 41 kreşte 3 bin 688 çocuk 
eğitim alıyor. 2023 yılında kreş sayısı 100’ün 
üzerine çıkacak. 
4 Halk Süt desteğine 200 milyon TL bütçe 
ayrıldı. 59 bin çocukla başlanan hizmete, şu 
anda 87 bin çocuğa süt ulaştırarak devam 
ediliyor. Yeni yılda bu sayı 100 bin çocuğa 
çıkacak. 
4 İhtiyaç sahibi ailelerin, yeni doğan 
çocuklarının ihtiyaçlarını ilk 4 ay 
karşılayabilmeleri için 2023 yılında toplam 30 
milyon TL destek bütçesi ayrıldı, destek verilen 
aile sayısı 9 bin 483’e ulaştı. 2023 yılında ise 
tam 15 bin aileye ulaşılması hedefleniyor. 
4 Bu yıl 203 bini aşkın ihtiyaç sahibi vatandaşa 
İstanbulkart ile düzenli olarak sosyal yardım 
ödemesi, 124 bini aşkın vatandaşa da tek 
seferlik olmak üzere 618 milyon TL’lik 
ödeme yapıldı. 2023 bütçesinde bu rakam 
3 kat artırılarak, 1 milyar 235 milyon TL’ye 
yükseltiliyor. 

4 Gençlerin toplu ulaşımdan indirimli 
yararlanabilmesi için ayrılan sübvansiyon 
bütçesi 2023 yılında 59 milyon TL’ye 
yükseltiliyor. 
4 Gençler için 2023 yılı evlilik desteği projesi 
kapsamında 90 milyon TL bütçe ayrıldı. 
4 2023 bütçesinde gençlere toplam 819 
milyon TL ayrıldı. 

KADINLARA DESTEK
4 Meme kanseri tarama hizmetleri için 
2023 yılında bütçe oluşturularak 
11 milyon TL ayrıldı. 
4 İlk defa 2023’te kadınlara hijyen desteği 
için 58 milyon TL bütçe ayrıldı.
4 0-4 yaş çocuğu olan annelere verilen 
ücretsiz toplu taşıma imkanı için 2022’de 
39 milyon TL iken, 2023’te 59 milyon TL 
ayrıldı. 
4 İSADEM İstanbul Aile Danışmanlık ve 
Eğitim Merkezleri için 2023 yılında 179 
milyon TL bütçe ayrıldı. 
4  Kadınlar için toplam 328 milyon TL tahsis 
edildi. 

DAYANIKLILIĞA YATIRIM 
4  Dayanıklı İstanbul’ kapsamında, deprem 
karşısında en büyük mağduriyeti yaşayan 
toplumun yoksul kesimleri düşünülerek 2023 
yılı bütçesinde depreme 4 milyar 929 milyon 
TL ayrıldı. Bunun 2 milyar 230 milyon TL’si 
kentsel dönüşüme harcanacak. 

4 İhtiyaç sahibi vatandaşlara 2022 yılında 
ayrılan 33 milyon TL tutarındaki gıda hijyen 
kolisi desteği 2,5 kat artırılarak 80 milyon 
TL’ye çıkarılıyor. 
4 Geçen yıl 25 milyon TL ayrılan giyim ve 
eşya yardımı, bu yıl 2 kattan fazla artırılarak 
50 milyon TL’ye yükseltildi. İhtiyaç 
sahibi İstanbulluların yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi için 2023 bütçesinde ise 115 
milyon TL ayrıldı. 
4 Engelli hizmetleri için geçen yıl ayrılan 174 
milyon TL, bu yıl 324 milyon TL oldu. Ayrıca, 
engellilere yönelik istihdam fırsatları her geçen 
gün yükseltiliyor. 
4 Evde sağlık hizmetleri için 2022 yılında 97 
milyon TL, 2023’te 217 milyon TL ayrıldı. 
4 Yaşlılara yönelik 2022 yılında 323 milyon 
TL, mahalle evleri için 37 milyon TL bütçe 
ayrıldı. 
4 2022 yılında 2 bin 800 gence yurt imkanı 
sağlandı. Bu kapasite 2023’te 5 bin’e çıkarılıyor. 
4 Genç üniversiteli eğitim desteği için 300 
milyon TL ayrıldı. 2022-2023 Eğitim Öğretim 
Dönemi’nde yaklaşık 75 bin gence, kişi başına 4 
bin 500 TL nakit destek verilecek. 
4 ‘Sen Oku Diye’ destek programı kapsamında 
yetim, öksüz, engelli ve şehit çocuğa 50 milyon 
TL eğitim desteği verilecek. 
4 2021 yılında 80 bin 166 öğrenciye 300 TL, 
2022 yılında 82 binin üzerinde öğrenciye 500 
TL verildi. 2023 yılında ise 100 bin öğrenci bu 
destekten yararlanacak. 

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASA YATIRIM 
4 İstanbul’un kültürel mirasını ve tarihi 
yapılarını korumak için 2023 bütçesinde 
toplam 900 milyon TL kaynak ayrıldı. 
4 1600 yıllık Yerebatan Sarnıcı, Kara 
Surları, Mevlanakapı ve Silivrikapı Ziyaretçi 
Merkezleri, Moda İskelesi, Asude Hatun 
Türbesi, Turşucuzade Konağı, Cendere, 
Haydarhane Camii ve diğer birçok kültürel 
miras ihya edilerek, İstanbul’a tekrar 
kazandırıldı.
4 Yıllardır bakımsızlığa terk edilen Kara 
Surları, İstanbul Fethi’nin simgeleri Rumeli ve 
Anadolu Hisarları, tarihi Feshane yapısı, Fener 
Taş Evleri, Yedikule Gazhanesi, Sen Piyer 
Han, Haliç Tersanesi, Metrohan gibi 40 tarihi 
yapının restorasyonunda sona yaklaşılıyor.
4 Haldun Taner Sahnesi, Muammer Karaca 
Tiyatrosu, Taksim Maksemi gibi birçok 
yapıda kültürel miras dönüşüm çalışmaları 
sürdürülüyor. 

SPOR KENTİ İSTANBUL 
4 Son 3,5 yılda 35 milyon TL yatırım yaparak 
okul bahçelerine 35 spor salonu kazandırıldı. 
4 Bayrampaşa Murat Paşa Kapalı Yüzme 
Havuzu ve Zemin Altı Otoparkı, 39 milyon TL 
yatırımla hizmete alındı. 
4 Gaziosmanpaşa Küçükköy Stadyumu 
ve Sultanbeyli 75. Yıl Spor Kompleksi de 
İstanbulluların hizmetine sunulacak. 
4 Haliç Su Sporları Merkezi, 2023’ün ilk 

İETT Genel 
Müdürlüğü’nün 2023 Yılı 
Bütçesi 15 milyar 400 
milyon TL. Bu yıl 50 
metrobüs aracı, 100 
otobüs ve 110 elektrikli 
araç alınacak. Özel Halk 
Otobüslerinin Dijital 
Dönüşümü kapsamında 3 
bin 41 adet özel halk 
otobüsünde yolcu 
konforundan şoför 
güvenliğine kadar birçok 
alanda araç içi teknolojik 
dönüşüm 
gerçekleştirilecek. Otobüs 
ve metrobüs filosunda 10 
bin km’deki arıza sayısı 
2018 yılında 3,4 iken 
bugün 3,2 seviyesine; 
100 bin km’deki kaza 
sayısı ise 3,9 iken bugün 
3,2 seviyesine geriledi. 
Hizmet kalitesinin 
artırılması amacıyla, 
garajlarda ilk kez bu yıl 
TÜV standartlarına uygun 
10 adet muayene 
istasyonu kuruldu. Özel 
Halk Otobüsleri de dahil 
olmak üzere tüm araçlar, 
zorunlu TÜV 
muayenelerinin yanı sıra 
artık yılda en az 2 kez de 
İETT tarafından muayene 
ediliyor. Yakıt ve 
maliyetlerdeki artış 
nedeniyle İBB’nin toplu 
ulaşıma yaptığı 
sübvansiyon ise 10 milyar 
TL’ye ulaştı. 

İETT, FİLOSUNU 
GENÇLEŞTİRİYOR 

İSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün 2023 Yılı 
Bütçesi 32 milyar 836 
milyon TL. Tamamlanan 
20 tesis ve tünelin açılışı 
gerçekleştirildi. Günlük 
400 bin metreküp atık 
suyu arıtan, Türkiye’nin en 
büyük ileri biyolojik arıtma 
tesisini bu ilçeye taşıyan 
ve 4 ilçeye hizmet veren 
Tuzla İleri Biyolojik Atık Su 
Arıtma Tesisi 3. Kademesi 
açıldı. Aralık ayında ise 
çok büyük çevre 
yatırımları olan Baltalimanı 
Biyolojik Arıtma Tesisi 
açıldı, Yenikapı Biyolojik 
Atık Su Arıtma Tesisi’nin 
temeli yakında atılıyor. 
Ayrıca, Unkapanı Yağmur 
Suyu Tüneli TBM Çıkışı 
gerçekleştirilerek, Tarihi 
Yarımada su 
baskınlarından tamamen 
kurtarılacak. Su alınan 
Melen Havzası’nı korumak 
amacıyla Düzce’de Melen 
Havzası Kampüs Binası 
açıldı. 
2023 yılında toplam 10 
milyar 648 milyon TL’lik 
su, atık su ve çevre 
yatırımı gerçekleştirilecek. 
İSKİ, çevreci enerji 
üreterek elektrik maliyetini 
ve çevreci enerjiyle 
karbon ayak izini 
azaltmaya devam ediyor. 
2019’de 1,4 megawatt 
(MW) olan güneş enerjisi 
santralleri 2022 yılında 
4,3 megawata çıkarıldı. 
2023 hedefi ise 9,3 
megawata çıkarmak. 
2019’dan bu yana üretilen 
enerjiyle 100 bin hanenin 
1 aylık elektrik sarfiyatı 
kadar enerji üretildi. Yine 
son 3,5 yılda 6 bin 728 
ton karbon salınımı 
önlendi. 

İSKİ, ÇEVRECİ 
YATIRIMLARINA 
DEVAM EDİYOR 
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çeyreğinde hizmete açılmış olacak. 
4 İstanbul’un spor alanlarını artırmak için Fen 
İşleri eliyle yapılan yatırımlar ise 621 milyon TL. 
4 ‘Spor Kenti İstanbul’ hedefine ulaşmak için 
2023 yılı spor bütçesi 1 milyar 782 milyon TL’ye 
yükseldi. 
4 İBB, 2036 Olimpiyat Oyunları’nı ve 
Paralimpik Oyunları’nı İstanbul’a getirme 
kararlılığı içinde. 

ENSTİTÜ İSTANBUL İSMEK 
4 Enstitü İstanbul İSMEK’in 380 milyon TL 
olan bütçesi 1,5 kat artırarak 579 milyon TL’ye 
yükseltildi. 
4 2022 yılında kütüphaneler için tahsis edilen 
bütçe 58 milyon TL iken, 2023’te 105 milyon TL 
oldu. İstanbul’da kitaba ulaşamayan hiç kimse 
kalmasın diye kütüphane sayısı 20’den 51’e 
yükseltildi. 60 kütüphaneye ulaşıldı. 

YARATICI İSTANBUL 
4 İstanbul’un kültür ve sanat hayatını 
zenginleştirmek amacıyla 2023 yılında kültürel 
etkinlikler bütçesi 2,5 kat artırılarak 271 milyon 
TL’den 732 milyon TL’ye çıkarıldı.
4 Şehir Tiyatroları ve Orkestralar için bütçe 112 
milyon TL’den 255 milyon TL’ye yükseltildi. 
4 2023 için yalnızca teknoloji ve inovasyon 
hizmetleri ile yatırımlara 958 milyon TL bütçe 
ayrıldı. 
4 Katılımcı bütçe projesi kapsamında 
gerçekleştirilecek 19 proje için 247 milyon TL 
ayrıldı. 

alan açıldı ve toplam 10 milyon metrekareyi 
aşan yeşil alan kazandırıldı. 
4 Bağcılar Farklı Renkler Parkı, Zeytinburnu 
Balkan Şehirleri Parkı ve Bahçelievler Şehit 
Yarbay Cesur Parkı tamamlandı. 
4 Uzun süredir bekleyen, yıpranmış deforme 
olmuş park, koru, kavşak ve refüj gibi yeşil 
alanları yenileyerek, revize edilen yeşil alan 
miktarı 2023 yılı sonunda 735 bin metrekareye 
çıkarılıyor. 
4 2020 yılından itibaren Çatalca, Silivri, 
Beykoz ve Şile olmak üzere 13 köy parkı 
yenilendi. 2023 yılında 15 adet köy parkı 
yenilenecek. 
4 2021 yılı sonunda 56 milyon metrekare olan 
bakım alanımız, 2023 yılı sonunda 60 milyon 
metrekareye çıkacak. Bu kapsamda park, bahçe, 
yeşil alan ve mezarlıklarda yapım, bakım ve 
onarım için çevre bütçesinden 4 milyar 652 
milyon TL ayrıldı.  
4 2023 yılında doğal yaşam parkları 
kapsamında; toplamda 12 milyon metrekare 
olan Büyükçekmece Gölü Doğal Yaşam 
Parkı’nın yaklaşık 1,7 milyon metrekarelik ilk 4 
etabı yapılacak. 

YEŞİL ÇÖZÜM 
4 Haziran 2019’da yüzde 4 ilerlemeyle alınan 
Silivri Seymen Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi 
için 166,5 milyon TL harcandı ve Avrupa’nın en 
büyük çöp sızıntı suyu arıtma tesisi İstanbul’a 
kazandırıldı. 
4 Silivri’de yüzde 20 ile devralınan atık yakma 
tesisi ile yüzde 40’la alınan biyometanizasyon 
tesisine toplam 4,3 milyar TL ödeme 
gerçekleştirilerek hizmete açıldı. 
4 Yüzde 15 ile devralınan Hasdal Katı 
Atık Aktarma İstasyonu’na 55,2 milyon TL 
harcanarak hizmete açıldı. 
4 Yüzde 64 seviyesinde teslim alınan 
Başakşehir Katı Atık Aktarma İstasyonu, 18,5 
milyon TL yatırım yapılarak hizmete alındı.
4 İstanbul’un atık yönetiminde çok ciddi 
biçimde yakıt, iş gücü ve zaman tasarrufu 
sağlayacak, sera gazı emisyonu ve gürültü 
etkisini azaltacak bu 5 önemli tesis ile 
İstanbul’un çevre alt yapısı güçlendirildi. Çevre 
yatırımlarına 3,5 yılda 4,9 milyar TL kaynak 
harcandı. 

YEŞİL İSTANBUL 
4 2023 yılında yeşil alan yatırımlarına 10 
milyar 218 milyon TL kaynak ayrıldı. 
4 Son 3,5 yılda 6,5 milyon metrekareden fazla 
kent ormanı, yaşam vadisi, mahalle, sahil ve köy 
parkı gibi farklı fonksiyonlara sahip yeşil alan 
rehabilite edildi. 
4 Kemerburgaz Kent Ormanı gibi vatandaşın 
kullanımına kapalı olan 5,5 milyon metrekare 

4 Terkos Gölü Doğal Yaşam Parkı’nda 
Büyükçekmece Gölü gibi yaklaşık 
1,5 milyon metrekarelik alanın proje 
çalışmalarına başlandı. 
4 Ayrıca, Kartal Neyzen Tevfik Meydanı ve 
Çevre Düzenlemesi, Beyazıt Meydanı Çevre 
Düzenlemesi, Ümraniye 15 Temmuz Şehitler 
Meydanı, Büyükçekmece Kordonboyu Sahili, 
Mecidiyeköy Meydanı 1. Etap, Üsküdar Mimar 
Sinan Meydanı, Küçükçekmece Meydanı ile 
Bağcılar Meydan Düzenlemesi tamamlanarak 
hizmete açıldı. Bu projelere 600 milyon TL 
kaynak yatırıldı.
4 2023 yılında ise Eminönü Meydanı, Maltepe 
Adalet Meydanı, Esenler Meydanı ve Güngören 
Meydanı çevre düzenlemeleri tamamlanarak, 
yoğun yeşil bölgeler ve yeni ağaçlandırmalar 
daha erişilebilir hale getirilecek. 

ÜRETEN İSTANBUL 
4 Tarım ve su ürünleri üretiminin desteklenmesi 
için 165 milyon TL; hayvancılığın desteklenmesi, 
sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ve hayvan 
sağlığına yönelik alanların yapımı için 203 
milyon TL bütçe tahsis edildi. 
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Kentin her noktasına eşit hizmet götürmeyi hedefleyen İBB, ‘Yaşam Merkezleri’ne bir yenisini daha ekledi. Son olarak Altınşehir’e kazandırılan 
yaşam merkezinde; Bölgesel İstihdam Ofisi, yeni nesil kütüphane, Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Yuvamız İstanbul kreşi yer alıyor. S

osyal belediyecilik anlayışıyla 
çalışmalarına yön veren İBB, 
İstanbulluları kentin her noktasında 
yaşam merkezleriyle buluşturmaya devam 
ediyor. Son olarak Başakşehir ilçesinde 
açılan ‘Altınşehir Yaşam Merkezi’ ile pek 

çok hizmet tek çatı altında toplandı. 
Yazı: Zeynep Mavnacıoğlu Fotoğraf: Onur Günal 

TEK ÇATI TEK ÇATI ÇOK HİZMETÇOK HİZMET İŞSİZLİĞE ÇARE
Merkezde, işsizliğe çözüm üreten Bölgesel 
İstihdam Ofisi, Türk edebiyatının unutulmaz 
kalemi Sabahattin Ali’nin adını taşıyan yeni 
nesil kütüphane, ücretsiz seanslar düzenlenecek 
Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve çocuklara 
kaliteli eğitim imkanı sunan Yuvamız İstanbul 
kreşi yer alıyor. Bugüne kadar 75 bin kişinin 
iş sahibi olmasını sağlayan İstihdam Ofisi ile 
bölge halkı iş başvurularını kolaylıkla yaparak iş 
verenlerle buluşabilecek. 
İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından açılan 
Altınşehir Psikolojik Danışma Merkezi ise 
başta Başakşehir ilçesi olmak üzere çevre ilçeler 
Sultangazi, Avcılar, Küçükçekmece, Arnavutköy 
ve Esenyurt'a ücretsiz psikolojik danışmanlık 
hizmetleri sağlayacak.  

SABAHATTİN ALİ ADI YAŞAYACAK
Türk edebiyatının unutulmaz ismi, hayatı 
tutukluluk ve sürgünlerle geçerken yazdıklarıyla 
kendisinden sonraki kuşağı da etkilemeyi başaran 
Sabahattin Ali’nin ismi yaşam merkezindeki 
kütüphanede yaşayacak. Sabahattin Ali 
Kütüphanesi, 508 metrekarelik alana ve 110 kişi 
kapasiteye sahip. Farklı disiplinlerden günceli 
yakalayan 15 bin kitap koleksiyonu bulunuyor. 
Tüm yeni nesil kütüphanelerde olduğu gibi 
Sabahattin Ali Kütüphanesi de çocuklar için 
eğitici ve eğlendirici atölyelere, yetişkinler için 
seminerlere, konulara ve konuklara ev sahipliği 
yapacak. Başakşehir bölgesindeki gençlerin ders 
çalışma alanı ihtiyacını da karşılayacak.

KREŞE GİDEMEYEN ÇOCUK KALMASIN
Okul öncesi hizmetlerden mahrum kalan 3-6 
yaş arası yüzlerce çocuğa eğitim imkanı sunan 
kreşlerin yenisi Altınşehir Yaşam Merkezi’nde 
açıldı. 4 dersliği bulunan merkezin, aynı çatı 
katında kapalı oyun odası da bulunuyor. 

Sabahattin Ali Kütüphanesi, 508 metrekarelik alana ve 
110 kişi kapasiteye sahip. Farklı disiplinlerden günceli 
yakalayan 15 bin kitap koleksiyonu bulunuyor.

3-6 yaş arası yüzlerce 
çocuğa eğitim imkanı 
sunan kreşlerin yenisi 

Altınşehir Yaşam 
Merkezi’nde açıldı

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM

Beşiktaş’ın Karanfilköy Mahallesi’nde yıllardır beklenen 
kentsel dönüşüm başladı. İlk etapta tahliyesi gerçekleşen 

8 gecekondu yıkıldı. İstanbul Yenileniyor Platformu’nun 
üstlendiği dönüşüm projesinde, öncelikle 695 konut ve 

79 dükkan yıkılarak, depreme dayanıklı şekilde yeniden yapılacak. 

D
epreme karşı dönüşüm projelerine 
bir yenisi daha eklendi. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
iştiraklerinden KİPTAŞ, İstanbul İmar 
AŞ ve BİMTAŞ tarafından kurulan 
‘İstanbul Yenileniyor Platformu’ 

kapsamında riskli yapıların dönüşümü 
devam ediyor. Beşiktaş ilçesinin Karanfilköy 
bölgesinde yıllardır bekleyen kentsel dönüşüm 
süreci başladı. Karanfilköy’ün uzun süredir var 
olan mülkiyet problemi, tüm tarafların iş birliği 
ile çözüldü. Son olarak 22 Kasım 2022 tarihinde 
bölgeye ait imar planları, İBB Meclisinden 
‘oy birliği’ ile geçti. İstanbul Yenileniyor 
Platformu’nun üstlendiği dönüşüm projesinde, 
695 konut ve 79 dükkan peyderpey yıkılarak, 
depreme dayanıklı şekilde yeniden yapılacak. 

HAK SAHİPLERİNE KİRA YARDIMI 
Projeyle ilgili bilgi veren KİPTAŞ Genel 
Müdürü Ali Kurt, tüm hak sahiplerine 9 bin 
TL taşınma yardımı yapacaklarını söyledi. 
Ayrıca, hak sahiplerine 6 bin 500 TL, ticari 
bağımsız birimde oturan hak sahiplerine de 8 
bin 500 TL kira yardımı yapacaklarını duyurdu. 
Karanfilköy Mahallesi’nde, ilk olarak 7 noktada 
8 farklı yapının yıkımını gerçekleştirdiklerini 
anlatan Ali Kurt şu ifadeleri kullandı: 
“Hedefimiz, ocak ayının sonunda 200 bin 
metrekareden oluşan alandaki tüm riskli 
yapıları tahliye edip yıkmak. Çünkü, burada 

Yazı: Sümeyra Kırca Fotoğraf: Mustafa Alkaç

bir bina 10 dakikada yıkıldı ve içinde demir 
hiç yok. Bu bölgenin tamamı bu yapı stoğuna 
sahip. Bizim en büyük motivasyonumuz, 
insanların hayatını kurtarıyoruz. Burada 
yaklaşık 3 bin ailenin hayatını kurtarıyoruz. 
Hedefimiz, ocak ayının sonuna kadar 
buradaki tüm yıkım işlemlerini bitirip, hak 
sahiplerinin tamamını burada üreteceğimiz 
konutlarda oturtmak. Yani, yerinde dönüşüm 
yapıyoruz.” 

KARANFİLKÖY 
DÜĞÜMÜNÜ ÇÖZDÜK
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İBB Yayınları, 3-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen TÜYAP 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na katıldı. Gerçekleşen 
söyleşiler, İBB TV aracılığıyla fuara katılamayan okurlara canlı olarak ulaştırıldı. İBB Yayınları’ndan çıkan eserler yüzde 40 
indirimle satıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 Aralık Pazar günü TÜYAP’ta yayınevlerini ziyaret etti ve Yekta Kopan ile kültür, 
sanat ve kitap üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. 

B
u sene “100. Yıla Girerken” mottosuyla 
kitap fuarında yer alan İBB Yayınları, 
okurlarını yoğun bir programla 
karşıladı. Gerçekleşen söyleşiler 
ile Cumhuriyet’in 100. yıl ruhu 
perçinlendi. 

Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen 
söyleşide İmamoğlu; kültür, sanat, restorasyon, 
kültür mirası, yayıncılık gibi pek çok konuda 
açıklamalar yaptı. 

100. YILA İKİ ÖZEL ESER 

‘LOZAN’ VE ‘CUMHURİYET’ ESERLERİ 
İBB Yayınları’nın, Cumhuriyetin 100. 
yılı için çok özel eserler hazırlığında 
olduğunu söyleyen İmamoğlu, ‘Lozan’ 
ve ‘Cumhuriyet’ konulu iki dev eserin 
yayıncılık dünyasına hediye edileceğinin 
bilgisini paylaştı. İmamoğlu, “Kültür 
alanında üç yıl içerisinde hızlı yol aldık. 
Kültür, tarih, sanat aslında iç içe geçmiş 
kavramlar. Tarihin çok özel noktalarını, 
çok özel anlarını İstanbul’da yeniden 
hayata kazandırıyoruz.”

Yazı: Büşranur Alkılıç Fotoğraf: Koray Çalışkan



İBB TV’nin canlı yayınları bir TV dizisi olsaydı, Arka Sokaklar 
kadar uzun olabileceğini biliyor muydunuz? 
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 
İhtiyaç sahibi 3-6 yaş arası 
çocuklara sunduğumuz yaklaşık 
18 milyon litre ‘Halk Süt’ desteği 
ile olimpik bir yüzme havuzunun 
dolabileceğini biliyor muydunuz? 

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 
İhtiyaç sahibi 3-6 yaş arası 
çocuklara sunduğumuz yaklaşık 
18 milyon litre ‘Halk Süt’ desteği 
ile olimpik bir yüzme havuzunun 
dolabileceğini biliyor muydunuz? 

Sosyal destek İstanbulkart’tan 
faydalandırdığımız yaklaşık 1,1 milyon kişinin 

İzlanda ve Lüksemburg’un toplanmış nüfusundan 
daha fazla olduğunu biliyor muydunuz? 

Muhtarlarımız aracılığıyla dağıtılan toplam 
173 bin gıda kolisinden faydalanan 553 

bin vatandaş sayısının, Türkiye’nin nüfusu 
en yüksek 40. ili olan Osmaniye’deki tüm 
vatandaşların bu hizmetten faydalanması 

anlamına geldiğini biliyor muydunuz? 

Nakdi destek 
sunduğumuz yaklaşık 
1 milyon kişi el ele 
tutuşsa, Türkiye’nin en 
doğusundan en batısına 
ulaşabileceğini biliyor 
muydunuz? 

Mahallelerde çeşitli etkinliklerle 
ulaştığımız yaklaşık 1000 çocuğun 
oluşturabileceği 1,5 kilometrelik 
bir bisiklet konvoyunun, 
Boğaziçi Köprüsü’nü başından 
sonuna kapatabileceğini 
biliyor muydunuz? 

İSADEM’lerden psiko-sosyal destek alan 
yaklaşık 121 bin kişi aynı anda İstanbul’daki 

taksileri kullanmak istese, 50 bin kişinin açıkta 
kalacağını biliyor muydunuz? 

Özel gereksinimi bulunan 
bireylere verilen eğitim ve terapi 

hizmet sayısının (920 bin) 
2 gün boyunca aralıksız mouse 

tıklama sayısıyla eşdeğer 
olduğunu biliyor muydunuz? 

sonuna kapatabileceğini 
biliyor muydunuz? 

49 lokasyonda 22 milyonu aşan etkileşim 
gerçekleştirdiğimizi, bu görüşmelerin yaklaşık 18 
milyonunun ALO 153 Çözüm Merkezi aracılığıyla 

sağlandığını, 50 mobil araç ile desteğimizi 
sürdürdüğümüzü biliyor muydunuz? 

milyonunun ALO 153 Çözüm Merkezi aracılığıyla 
sağlandığını, 50 mobil araç ile desteğimizi 

Engelli birey haklarına yönelik verdiğimiz farkındalık 
hizmetlerinden faydalanan 36 bin 94 kişinin aynı anda 
zıplaması durumunda yaklaşık 2 büyüklüğünde deprem 
yaratabileceğini de biliyor muydunuz? 

MEDYA AŞ’nin yönettiği 
sosyal medya hesapları, 
takipçileri ile buluşsa 
İstanbul’daki bütün 
stadyumları doldurabileceğini 
biliyor muydunuz? 
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Yazı: Leyla Kılıç Fotoğraf: Cem Türkel 

İstanbul, 2023’e yeni metroları ile giriş yaptı. Önce ‘Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun Mecidiyeköy-Yıldız-Fulya kesimi, 
ardından da ‘Bostancı-Dudullu Metrosu’ İstanbullulara yeni yıl armağanı oldu. Bostancı-Dudullu Metrosu, saatte 45 bin yolcu taşıma 
kapasitesi ile İstanbul trafiğine nefes aldırdı. 

YENİ YILDA YENİ METRO YENİ YILDA YENİ METRO 
KAPAK

Y
apımına 2016’da başlanan 
ve 2019 yılında finansman 
yetersizliği nedeniyle saha 
fiziki ilerlemesi yüzde 60 
seviyesindeyken yapım işleri 
duran ‘M8 Bostancı-Dudullu 

Metrosu’, kredi temin edilmeden 
önce öz kaynaktan bütçe ayrılarak 
Temmuz 2020’de yeniden başlatıldı. 
Kaldığı yerden alınan Bostancı-
Dudullu Metrosu tamamlanarak 
hizmete sunuldu. İstanbul trafiğine 
nefes aldıracak 14,3 kilometre 
uzunluğundaki metro hattı, 13 
istasyonu ile tek yönde saatte 45 bin 
yolcu taşıma kapasitesine sahip. 

DENİZ YOLUNA AÇILAN METRO 
İstanbul’un önemli metro hatlarından 
biri olan Bostancı-Dudullu Metrosu, 
Anadolu Yakası’nda yerleşim 
olarak yoğun nüfusa sahip Maltepe, 
Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye 
ilçelerini birbirine bağlıyor. Deniz 
ulaşımı ve Marmaray ile Bostancı 
İstasyonu’na; Kadıköy-Kartal-
Tavşantepe-Sabiha Gökçen 
Havalimanı Metro Hattı ile 
Kozyatağı İstasyonu’na; Üsküdar-
Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı 
ile de Dudullu İstasyonu’na entegre 
olan hat, İstanbul trafiğini de büyük 
ölçüde rahatlattı. 

BİR UÇTAN DİĞERİ 21 DAKİKA 
Tam otomatik sürücüsüz metro 
hizmeti sağlanan metro hattında, 
Bostancı-Parseller arası tek yönde 
21 dakikada ulaşım yapılıyor. 
İstasyonlarda tam boy peron ayırıcı 
kapılar kullanılıyor. Bostancı, 
Kozyatağı ve Kayışdağı istasyonları 
gün ışığından yararlanarak 
tasarlanırken; istasyonlarda göz alıcı 
sanat panoları oldukça dikkat çekiyor. 
Bostancı, Kozyatağı, İçerenköy ve 
Kayışdağı’nda bulunan toplam 
10 sanat eseri, sanatçılar Meriç 
Hızal, Nevzat Atalay, Murat Daşkın, 
Sevgi Karay, Meliha Sözeri, 
Mustafa Pilevneli, Bülent Çınar, 
Ertuğ Atlı, Neslihan Pala ve Derya 
Özşen imzası taşıyor. 
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KAPAK

kurucusu ve ilk genel müdürü Behiç Erkin’in 
adını yaşattığımız ve açılışını yaptığımız 
Anadolu Yakası’nın en büyük raylı sistem 
kumanda merkezi, depo ve bakım atölyesinden 
oluşan yerleşke de projemizin bir parçasıydı.” 

“İSTANBUL’UN MEGA PROJESİ” 
“600 milyon euroya yakın bir proje olduğu için, 
bu proje bir mega proje. İşe başladığımızda 
sadece ana hat tünelleri açılmıştı. İstasyon 
kazılarının bir kısmı tamamlanmamış, yer 
altı tünellerinin bazıları geçici kaplamayla 

çalışmaya başlayacak. Kozyatağı’nda yaklaşık 
2 bin araçlık otoparkımız olacak. O da 2023 
yılı içerisinde açılacak. Kayışdağı’nda ise 
yer altında yaklaşık 2 bin metrekarelik boş 
alanımız vardı. Bu alanı, üniversite öğrencileri 
için gençlik merkezi olarak değerlendirdik. 
Burada 24 saat gençlerimizin faydalanacağı 
teknoloji, bilim, sanat alanlarında çalışacakları 
ortam oluşturuyoruz. Dudullu’da 450 
metrekare gençlerimizin vakit geçirebileceği 
kütüphanemiz olacak. Ayrıca, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün yol arkadaşı TCDD’nin 

2 BİN 831 ARAÇLIK OTOPARK 
Öte yandan Bostancı-Dudullu Metro Hattı 
kapsamında yer altı otoparkı yapımı da devam 
ediyor. Bostancı’da 869, Kozyatağı’nda da 
bin 962 olmak üzere 2 bin 831 araçlık yer 
altı otoparkının yapımı 2023 yılı içerisinde 
tamamlanacak. 

“ÇOK ÖNEMLİ BİR ZAMAN KAZANCI”
Bostancı-Dudullu Metrosu’nun önemini 
anlatan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. 
Dr. Pelin Alpkökin, “Anadolu Yakası’nda 
doğu-batı aksında 3 önemli hattımız var. 
Bir tanesi ‘Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy’, 
diğeri ‘Kadıköy-Kartal-Tavşantepe-Sabiha 
Gökçen’, bir diğeri de Marmaray. Bostancı-
Dudullu hattı, bu yakada doğu-batıdaki 3 
metronun kuzey-güney aksının entegrasyonunu 
sağlayacak. Anadolu Yakası raylı sistem ağının 
erişilebilirliğini artıracak çok önemli bir hat 
olarak hizmete sunuldu. Hattın koridoruna 
baktığınızda Dudullu, Parseller’den Bostancı’ya 
kadar geliyor. Araçla gidildiğinde bir saati 
aşkın süren yolculuğu, metro hattıyla 21 
dakikaya düşürdük. Kozyatağı’nda M4 ile, 
Dudullu’da M5 ile, Bostancı’da Marmaray’la ve 
bütün deniz hatlarıyla ulaşım sağlanabilecek. 
HIZRAY ile de Mevlana İstasyonu’nda bir 
entegre olacak. Çok önemli bir zaman kazancı 
olacak yolcularımız için.” 

“ALANLAR GENÇLER İÇİN DEĞERLENDİRİLDİ”
“Projemiz sadece metro projesi değil. İkincil 
olarak çok önemli bulduğumuz fonksiyonları 
var. Örneğin; Bostancı Meydan Düzenlemesi, 
Anadolu Yakası’ndaki en önemli meydan 
düzenlemelerinden biri olacak. Bostancı’da 
şu an sadece metronun açılışını yaptık ama 
yazın orada yaklaşık bin araçlık otopark 

İSTANBUL’UN 3 RAYLI SİSTEM 
HATTINI VE DENİZ YOLUNU BİRLEŞTİREN 
BOSTANCI-DUDULLU METROSU; 
KOZYATAĞI’NDA M4, DUDULLU’DA M5, 
BOSTANCI’DA MARMARAY VE BÜTÜN 
DENİZ HATLARI İLE ENTEGRE

YILDIZ
METROSU
Yıldız-Fulya-
Mecidiyeköy Metro 
Hattı, sekiz ilçeyi 
birbirine bağlıyor. 
İstanbul’un en 
önemli akslarından 
birine büyük 
rahatlık sağlıyor. 
Mahmutbey-
Mecidiyeköy 
arasında 2020 
yılında hizmete 
alınan hattın, 
Fulya ve Yıldız 
durakları da 
İstanbulluların 
kullanımına 
sunuldu. Saatte 
70 bin yolcu 
kapasiteli hatta, 
bu iki yeni durakla 
birlikte 37 dakika 
içerisinde 
Mahmutbey’den 
Yıldız’a 
ulaşılabiliyor. 
2024 yılında 
Kabataş istasyonu 
da açılarak metro
ile Kabataş’a
ulaşım 
sağlanabilecek. 

Doç. Dr. Pelin Alpkökin
İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI

(Soldan-sağa) Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, TBMM CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay

bırakılmıştı. Tamamen kredisi bitmişti. Sahada 
100 kişi bile yoktu. İşi aldığımızda öncelikle bir öz 
kaynak yaratıldı. Saha yeniden mobilize edilmeye 
başlandı. 2022 başında yaklaşık 190 milyon euro, 
eurobond ihracı yapıldı. Sahada 3 binin üzerinde 
çalışma arkadaşımızla hızlıca istasyonların 
gerekliliklerini tamamlayarak ilerleme kaydettik 
ve işimizi bitirdik. Biz, işi aldığımızda araçlar da 
yoktu. Daha önceden ihale edilmiş ama kredi 
sorunu çözülemediği için bu araçların üretimi 
tamamlanmamıştı. Araçlar için de ayrıca kredi 
sorununu çözerek araçları getirdik.” 
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STRATEJİK PLAN

İstanbul’un en önemli tarihi ve kültürel merkezlerinden Beyoğlu yeniden tasarlanıyor. İBB, 2020’den 
bu yana yüzlerce toplantı yaparak 15 bini aşkın kişiyle birebir görüştü. İki yılın sonunda ortaya çıkan 
“Beyoğlu Mekansal Strateji Planı” tüm İstanbulluların görüşünü bekliyor. 

İ
stanbul’un kalbi Beyoğlu...
Tarihi kültürel geçmişi, Boğaz ve Haliç’e 
olan kıyılarıyla sadece İstanbul’un değil 
dünyanın da gözdesi. Yıllar boyu, turizm 
ve ticaretin çekim merkezi olan Beyoğlu, 
ne yazık ki bugün yoksullukla, kentsel 

dönüşüm sorunlarıyla adeta boğuşuyor. Çok 
kültürlü ve özgün kimliğini, sanat mekanlarını, 
zanaatkârlarını kaybetmek üzere!.. 

YENİDEN TASARLANIYOR 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent 
hafızasını içinde barındıran Beyoğlu’nu, tüm 
bu değerleriyle yaşatmak için kolları sıvadı. 
İBB, 2020 yılı sonunda; “Sen de fikrini söyle, 
hayalindeki Beyoğlu’nu ortak akılla birlikte 
tasarlayalım” diyerek yola çıktı. İlçenin çok 
kültürlü yapısı ve kültürel mirası korunarak; 
daha yaşanabilir, daha güvenli, kültür sanatla 
çok daha iç içe bir hale gelebilmesi için 
“Beyoğlu Mekansal Strateji Planı” oluşturuldu. 

YÜZLERCE TOPLANTI, 15 BİNDEN  
FAZLA KİŞİYLE GÖRÜŞME 
Beyoğlu’nun kentsel altyapısı, ticaret-turizm 
yapısı, sosyal ihtiyaçları ve daha fazlası tek 
tek analiz edildi. Akademik araştırmalar, 
kamuoyundaki gündemler, sivil toplum 
çalışmaları incelenerek tartışmaya açıldı. 
İki yılı aşkın sürede paydaşlarla üç yüzden fazla 
etkinlik yapıldı. Çalışmalar kapsamında 15 bini 
aşkın kişiyle birebir görüşüldü. Beyoğlu’nun 
geleceğine yön verecek bu plan hazırlanırken 
daha önce emsali görülmemiş katılımcı bir 

BEYOĞLU MEKANSAL 
STRATEJİ PLANI’NIN 
AMAÇLARI 

Yazı: Zeynep Mavnacıoğlu

anlayış uygulandı. 
Beyoğlu’nda yaşayan, çalışan ve Beyoğlu’nu 
ziyaret eden herkesin ihtiyaç ve sorunları, 
nedenleri ile birlikte tartışıldı. 

HAYDİ İSTANBUL FİKRİNİ SÖYLE 
Çalışmanın ilk taslağını oluşturan bu plan, 
kamuoyunun da değerlendirmesi için 
İstanbullularla paylaşıldı. Bu çalışmaya ilişkin 
değerlendirmede bulunmak isteyen tüm 
İstanbullular, beyoglusenin.ist platformunu 
takip ederek görüşlerini paylaşabiliyor. 

BEYOĞLU’NUN PLANI VAR 
Beyoğlu’nun mevcut 
değerleri ve öncelikli 
sorunları 6 tema 
kapsamında ele alındı. 
İlçenin geleceği için 9 
başlıklı yol haritası 
ortaya konuldu. 
• Beyoğlu’nun nitelikli 
kamusal mekanlara 
kavuşması 
• Sosyal hizmetlerin 
kapsayıcı bir şekilde 
artırılması 
• Erişilebilir ve güvenli 
barınma olanaklarının 
sağlanması 
• Çok kültürlü mirasının 
korunması 
• Özgün bir kültür sanat 
ortamı için etkileşim 
alanlarının artırılması 
• Turizm politikalarının 
sürdürülebilir ve 
bütüncül bir şekilde 
yeniden gözden 
geçirilmesi 
• İstihdam olanaklarının 
artırılması 
• Şeffaf, etkin ve 
katılımcı bir yönetim 
için 2025, 2030 ve 2050 
yılına kadar yapılması 
gerekenler tek tek 
belirlendi. 

Gürkan Akgün 
İBB ŞEHİRCİLİK VE İMAR 
DAİRESİ BAŞKANI 
“Uzun yıllardır kente yapılan her 
müdahale; katılımcılıktan, şeffaflıktan, 
bütüncül bir bakış açısından, 
toplumun farklı kesimlerinin beklenti 
ve taleplerini karşılamaktan uzaktı. 
Beyoğlu Mekansal Strateji Planı, 
İstanbul Vizyon 2050 Belgesi’yle 
uyumlu biçimde bu yaklaşımı 
gerçekleştirmeye talip. Beyoğlu’na 
ilişkin bütüncül bir senaryoyu, 
belirlediğimiz ilkesellik çerçevesinde 
hayata geçireceğiz. Ne İstanbul ne 
de Beyoğlu, gelişigüzelliğe teslim 
edilmeyecek.” 

İSTANBULLULAR, 
beyoglusenin.ist 
PLATFORMU ÜZERİNDEN 
GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞABİLECEK

BEYOĞLU MEKANSAL STRATEJİ PLANI, İLÇEYİ 
GELECEĞE TAŞIYACAK VİZYON BELGESİ 

İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, 

Beyoğlu Ses 
Tiyatrosu'ndaki 

toplantıda, planı 
kamuoyu ile paylaştı.
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RÖPORTAJ

SARAYBURNU PARKI SARAYBURNU PARKI HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRDÜHAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRDÜ
İstanbul’un Doğu Roma’ya ait en eski sütunu Gotlar, Gülhane Parkı’nda yer alıyor ve İstanbul’un ilk yerleşim yeri olduğuna dair de 
kalıntılar var. Sarayburnu ve Gülhane Parkı, tarihsel geçmişiyle birçok döneme ev sahipliği yapıyor. 
Yazı: Büşranur Alkılıç Fotoğraf: Cem Türkel

S
arayburnu, Marmaray kazıları esnasında uzun yıllar 
şantiye alanı olarak kullanılmıştı. Kıyı bölgesinde 
statik problemlerin olduğu metruk vaziyette bir 
park halini almıştı. İBB, şimdi bu bölgeyi yeniliyor. 
Tarihi Yarımada’nın burnunda bulunan proje alanı 
Gülhane Parkı, Tarihi Surlar, Topkapı Sarayı gibi 

pek çok alana yürüme mesafesinde yer alıyor. Atatürk’ün 
kamusal alandaki ilk anıtına ev sahipliği yapan, işgale ve 
kurtuluşa tanıklık etmiş, Atatürk’ün “geldikleri gibi giderler” 
düsturunu işitmiş ve İstanbul’un, Atatürk’e veda noktası 
olan Sarayburnu, Türk ve dünya tarihi açısından biricik 
olma niteliği taşıyor. Tam da bu noktada dilerseniz şair ve 
yazar Sunay Akın’a kulak verelim… 

Sarayburnu Parkı’nın tarihsel geçmişinde bir yolculuğa 
çıkarsak nereden başlamak gerekir sizce? 
“Parktan konuşacaksak; doktorlardan bahsetmek gerekir. 
O aydın insanlar olmasaydı bugün sağlıklı, temiz ve yeşil 
kentlere sahip olamazdık. Sarayburnu, bunun somut 
örneğidir. Çünkü, tıbbiyenin yetiştirdiği bilge insanlardan 
Opr. Dr. Cemil Topuzlu, dönemin Sadrazamı Ahmet 
Murat Paşa tarafından ‘şehremini’ yani belediye başkanı 
yapıldığında İstanbul’daki belediyenin ilk temizlik yapısını 
kuruyor. Bugün yerel yönetimlerin çalışmaları arasında 
yer alan bu hizmetleri modern ve çağdaş anlamıyla kente 
kazandıran Cemil Topuzlu, kentteki insanların yeşil alana 

ihtiyacı olduğunu ortaya atıyor. Hem daha sağlıklı bir 
yaşam için hem de sosyalleşmek için ihtiyaç olduğunu dile 
getiriyor. Park ihtiyacı için sarayın bahçesini saraydan alıp, 
halka açıyor. İşte Gülhane Parkı burasıdır. Sarayburnu’nu ve 
Gülhane’yi biz bir hekime borçluyuz.” 

Gülhane, aslında birçok tarihsel olaya da tanıklık 
ediyor. Birkaç çarpıcı hikayeden bahsetsek, sizce en 
mühim hikayeler hangileri olurdu?
“Sarayburnu, kelime yapısı olarak Türkçe’dir. A’dan Z’ye 
bütün harflerimiz demektir. Atatürk, Harf Devrimi’ni 
Gülhane Parkı’nda topluma açıklamıştır. Bu çok önemlidir. 
Daha da eskiye gittiğimizde,  Marmara Denizi’nde balinalar 
vardır. Eski Doğu Romalı tarihçiler, Marmara Denizi’nde 
gemilere saldıran balinaları anlatır. Çok ilginçtir, son izi 
Sarayburnu’nda görülmüş. Henüz daha oraya bu sahil 

Sarayburnu’nu, Gülhane’den ayrı düşünmek çok yanlış olur. 
Fark ettiyseniz o dönem Atatürk artık Cumhurbaşkanı 
olduğu için de heykel formu sivil yapılmıştır.” 

Zihninizde Sarayburnu’ndan Gülhane’ye doğru şöyle 
bir yürüyüşe çıksanız neler söylersiniz? 
“Ben yetmişli yılların başında her hafta sonu ailemle 
birlikte oraya giderek kukla seyrederdim. İstanbul’a 
gelen sirkler gösteri yaparlar. Hasta, yaralı hayvan varsa 
terk edip giderlerdi. Aç, sefil hayvanlara İstanbullular 
kayıtsız kalamaz. Gülhane’deki hayvanat bahçesi de böyle 
kurulmuştur. Bir dönem Aşıklar Bayramı düzenlenirdi. 
Gülhane denilince Nazım Hikmet’ten bahsetmemek olmaz. 
‘Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda, ne sen bunun 
farkındasın ne de polis farkında.’ Nazım, bunu yazarken yurt 
dışındadır. Memleket özlemini anlatıyor bu şiiri yazarken. 
Oradan bakınca ceviz ağacı var mı, yok mu? Sonradan 
-doksanlı yıllardan sonra- iki tane ceviz ağacı çıkıyor. İki 
tane ceviz ağacı var ama bir üçüncü ceviz ağacı olduğunu 
buldum. Ceviz ağacı, eski karakol binasının yanında. O kadar 
çok şey var ki tarih sahnesinde, Gülhane-i Hattı Humayun’u 
unutmamak gerekir. Nice hikaye barındırıyor içinde.” 

yolu yapılmadan önce Sarayburnu’nun denizle buluştuğu 
noktada kalan surlarda eski bir Marmara Balinası’nın 
kemikleri asılıydı. Balık tutmak için Haliç’ten çıkıp denize 
açılan kayıkçılar, balıkçılar o balinanın kemikleri önünde 
durur ve dua ederlerdi. Bu, ‘avımız bereketli geçsin’ demenin 
simgesiydi. Aydın Boysan hocamla yaptığım sohbette o 
da çocukluğunda o kemiği gördüğünü söylemişti. Tabii ki 
burada elimizde fotoğraf ve bir belge yok. Fakat, Marmara 
Denizi’nin son balinasının da Sarayburnu’nda görüldüğünü 
söyleyebiliriz. İlaç yapımında kullanılan çiçekler 
yetiştiriyoruz, bir bölümde salgın hastalık döneminde 
hastanelerde yer kalmayınca insanlar orada ne yazık ki 
kaldılar. İlk doğumhanemiz de orada, Sarayburnu’ndadır. 
Çok sonsuz ve dipsiz bir kuyudur. İşte edebiyatı görüyoruz... 
İstanbul’a gelen, çalışmak için geliyor. Bir Anadolu 
delikanlısı, fakat bir arkadaşıyla beraber gelecek. Arkadaşı 
orada iş bulacak. Arkadaşını beklerken parası yok. Hiçbir 
şeyi yok. Gülhane Parkı’nda kalıyor ve Sarayburnu’ndaki 
balıkçılardan balık tutmayı öğreniyor. Balık yiyip, Gülhane 
Parkı’nda yatıyor. Sizce kim bu? Yaşar Kemal’in ta 
kendisidir.” 

Cumhuriyet İstanbul’una bir Atatürk Heykeli 
konulması düşünülüyor. 
“Bizim ilk evlendirme memurumuz Ubeydullah Efendi, 
Atatürk’ün heykelinin Kız Kulesi’ne konması gerektiğini 
söylüyor. Çünkü, bir gezide Amerika’daki Özgürlük Anıtı’nı 
görüyor. Akabinde Sarayburnu seçiliyor. Bu bir rastlantı 
değildir. Heykele baktığımız zaman sırtının saraya, yüzünün 
Anadolu’ya baktığını görüyoruz. Bu tesadüf değildir. Yani, 
Anadolu’ya bakan Mustafa Kemal görüyoruz. Heykelin o 
şekilde konumu, aslında 13 Kasım 1918 günü İstanbul işgal 
edilirken, Adana’dan Haydarpaşa’ya gelen Atatürk’ü gösterir 
bize. Atatürk’ün, İstanbul’a geldiği o gün, emperyalistlerin 
savaş gemileri birer kılçık gibi İstanbul Boğazı’na 
takılıyordu. Atatürk, Haydarpaşa Garı’nın merdivenlerinde 
Cevat Abbas’a, “Geldikleri gibi giderler” diyor. Fakat, bu 
sözü söylemeden önce kendisini Haydarpaşa’da karşılayan 
yakın arkadaşı Doktor Tahsin Ferit’e şunu söylüyor. “Buraya 
gelmek hataydı, bir an önce Anadolu’ya dönmek gerek.” Bu 
da şunu gösteriyor ki bizim Kurtuluş Savaşımızın kararı o 
an, orada verilmiştir. O yüzden, bu sözünün bilgisi ışığında 
Sarayburnu’ndaki Atatürk heykeline baktığımızda sırtını 
saraya döndüğünü; yüzünü de Anadolu’ya döndüğünü 
görüyoruz. Heinrich Krippel yapıyor heykeli. Krippel, 
birçok Atatürk heykeli yapıyor. Bir dönem İstanbul’a gelen 
insanların ve İstanbulluların aile fotoğraflarının içinde olan 
bir heykeldir. Aslında Gülhane’nin devamı niteliği taşır ve 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLUİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU
“SARAYBURNU ÇOK GÜZEL OLDU. DÜNYANIN EN ETKİLEYİCİ NOKTALARINDAN BİRİYDİ AMA YILLARDIR HARAP HALDEYDİ. “SARAYBURNU ÇOK GÜZEL OLDU. DÜNYANIN EN ETKİLEYİCİ NOKTALARINDAN BİRİYDİ AMA YILLARDIR HARAP HALDEYDİ. 

SİZİ, BAŞTAN SONA YENİLEDİĞİMİZ FATİH SARAYBURNU’NDAN BOĞAZ’I İZLEMEYE DAVET EDİYORUM.”SİZİ, BAŞTAN SONA YENİLEDİĞİMİZ FATİH SARAYBURNU’NDAN BOĞAZ’I İZLEMEYE DAVET EDİYORUM.”

Sunay Akın
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TCDD’nin kurucusu Behiç Erkin’in adı, Türkiye’nin en büyük, dünyanın da sayılı raylı sistem üsleri arasında yer alan merkezde yaşayacak. 
Anadolu Yakası'ndaki sürücüsüz metroların yönetimi, bakımı ve tüm operasyonları Metro İstanbul Behiç Erkin Yerleşkesi'nden yapılacak.

Yazı: Tayfun Deryal Fotoğraf: Cem Türkel 

EN YENİ, EN BÜYÜK, EN TEKNOLOJİKEN YENİ, EN BÜYÜK, EN TEKNOLOJİK

Metro İstanbul Behiç Erkin Yerleşkesi

HİZMET
Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.



HİZMET

www.ibb.istanbul / 5352 / www.ibb.istanbul 

A
nadolu Yakası’nda, Kadıköy-Sabiha 
Gökçen Metro Hattı haricindeki 
tüm metrolar, hizmete giren ‘Metro 
İstanbul Behiç Erkin Yerleşkesi’nden 
yönetilecek. Operasyonları sürücüsüz 
şekilde planlanan Üsküdar-Çekmeköy, 

Bostancı-Dudullu ve Göztepe-Ümraniye 
metrolarının tüm aksiyonları, yaklaşık 160 
bin metrekarelik bu dev üsten yapılacak. 
İstanbul Bülteni okuyucuları için yerleşkede 
geçirdiğimiz zamanla ilgili detaylara geçmeden 
önce Behiç Erkin’den mutlaka söz etmek 
gerekiyor. 

M8 Bostancı-Dudullu Metro Hattı ve M12 
Göztepe-Ümraniye Metro Hattı olmak üzere 
Anadolu Yakası’nda bulunan 3 önemli metro 
hattı yönetilecek. Onlarca ekrandan metroların 
işleyişini ilgilendiren tüm verilerin izlendiği ve 
yönetildiği kumanda merkezinde görev almak 
kolay değil. Aylar süren bir eğitim alınması 
gerekiyor. Burada görev alacak 25 kişilik ekibin 
her biri yıllardır Metro İstanbul’da görev 
almasına rağmen, yine de yaklaşık 3 ay süren 
eğitimi başarıyla tamamlamak durumunda.  
Çünkü, aynı anda 3 önemli metro hattı, 
sürücüsüz olarak buradaki merkez aracılığıyla 
yolcularını taşıyacak. 

KUMANDA MERKEZİNDEN İSTASYONA BİLGİ AKIŞI 
Metro hatlarının bütün aksiyonlarının yönetim 
ve gözetiminden sorumlu olan merkezi, Metro 
İstanbul Hat Vardiya Amiri Muhammet Evik 
refakatinde gezdik. Yürüyen merdiveninden 
asansörüne, aydınlatmasından tren sürüşüne 
kadar en ince ayrıntı ve senaryolar, buradaki 
kumanda merkezinden yürütülüyor. Ekranlarda 
yer alan verilerle ilgili de Evik’ten bilgiler 

DEMİRYOLLARININ BABASI 
Osmanlı subayı, Cumhuriyet aydını ve 
‘demiryollarının babası’ Behiç Erkin, 
yaptıklarıyla hayranlık ve minnet duygularının 
kifayetsiz kaldığı eşsiz bir kahramanlık 
öyküsüne sahip.  Osmanlı ordusunda, Milli 
Mücadele'de ve Cumhuriyet döneminde 
önemli görevler üstlenen Erkin, Cumhuriyet’in 
ilanının ardından Bayındırlık Bakanlığı da 
yapar. Bakanlık yıllarının ardından da yeni 
görev yeri Paris’te çok özel bir kahramanlık 
öyküsü yazar. Hayatı filme de uyarlanan Oskar 
Schindler, bin 200 yahudiyi Auschwitz’e 
gitmekten kurtarırken; Erkin, benzer bir 
kahramanlık öyküsüyle tam 20 bin yahudiyi 
ölümün ya da en iyi ihtimalle kötü muamelenin 
pençesinden söküp alır. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi  (İBB), Türk büyüklerinin adını 
yaşatma geleneğini sürdürerek Erkin’in 
adını, yapımını tamamlanan bu devasa metro 
üssüne verdi. 2022’nin Kasım ayında İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılışı 
yapılan Metro İstanbul Behiç Erkin Yerleşkesi, 
kumanda merkezinden bakım atölyelerine 
ve parklanma alanlarına kadar metroların 
yönetimi için hizmete girmek üzere olan 
hatların tamamlanmasını bekliyor. 

METRO HATLARI BURADAN YÖNETİLECEK 
Türkiye'nin ilk çift katlı tren park alanına 
sahip Behiç Erkin üssü, her yönüyle dev bir 
merkez. 78 bin metrekare kapalı alanı bulunan 
yerleşkeden; M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro 
Hattı ve Çekmeköy-Sultanbeyli uzatması, 

alıyoruz. Aktardıklarına göre; metro hattının 
arızalı kapısı olduğunda bilgisi hemen ekrana 
düşüyor. Hat sürücüsüz olduğu için de hızlıca 
aksiyon alınması da çok önemli. Kumanda 
merkezinde görevli personel, bu durumla ilgili 
hemen gerekli bilgileri istasyona iletiyor ve 
önlemler alınarak veya onarımlar yapılarak 
sefere devam ediliyor. Bu basit senaryo için bile 
teknisyeninden güvenliğine kadar birçok farklı 
kişinin koordineli şekilde çalışması gerekiyor. 
Behiç Erkin Yerleşkesi, işte bu eşzamanlı 
çalışmayı sağlayacak. 
Avrupa’nın sayılı büyüklükteki raylı sistemler 
üssü unvanını getiren park ve bakım-onarım 
alanlarını da görmeden ayrılmıyoruz 
merkezden. M5 Araç Bakım Şefliği Ekip 
Lideri Orhan Keskin’le de park halindeki 
metrolarla ilgili ekibine kontrol eğitimi verirken 
rastlaşıyoruz. Araçların temizliğinin, kontrol, 
onarım, hafif ve ağır bakımlarının yapıldığı 
park alanında bilgiler aldığımız Keskin, ekibiyle 
birlikte trenlerin kontrollerini yapıp, metro 
araçlarının sefere hazırlığını denetliyor. 

Muhammet Evik  
METRO İSTANBUL HAT VARDİYA AMİRİ  

Orhan Keskin 
M5 ARAÇ BAKIM ŞEFLİĞİ EKİP LİDERİ

“Kumanda merkezinde İletişim, Depo, Scada, Araç Arıza Operatörü, Trafik ve 
Süpervizör olmak üzere altı oturum var. Operatörlerimiz metro hattımızda 
görünen ve görünmeyen bütün operasyonu yönetmekle görevli. Görevlerini 

layıkıyla yerine getirebilmek için uzun bir eğitim sürecinden geçiyorlar. 
Süpervizör oturumu kumanda merkezinde üst gözetmen ve yönetici olduğu için 

bütün sistemlerin eğitimini alıyor. Diğer operatörler de alanına göre anons 
sistemleri, kamera sistemleri, sinyalizasyon ve enerji gibi kendi dallarında 

eğitimler alıyor. Her biri yetkin, daha önce farklı kumanda merkezlerinde görev 
almış personelimizi artık burada değerlendiriyoruz. Üssümüz artık burası.” 

“Günlük olarak aracın ilk önce işletmeden gelen arızalar raporuna bakıyoruz. 
Trenlerde bir arıza varsa buna dönük işlem yapıyoruz. Sinyal, kapı, klima vs. 
sonrasında da bunu frenden dolayı oluşan kömür ölçümleri izliyor. 4 ya da 8 
vagonlu trenlerin hepsini baştan sona kapsamlı olarak inceliyoruz. Elektrik-
elektronik kontrolleri yapıyoruz. Kilometreler ilerledikçe daha ağır bakımlar 

gerekiyor. Bunların hepsini ilerleyen dönemde burada yapacağız.” 

RAKAMLARLA METRO 
İSTANBUL BEHİÇ 
ERKİN YERLEŞKESİ 

DESTANSI BİR HİKAYE: 
BEHİÇ ERKİN 

• M5 Üsküdar-Çekmeköy 
Metro Hattı ve 
Çekmeköy-Sultanbeyli 
uzatması, M8 Bostancı-
Dudullu Metro Hattı ve 
M12 Göztepe-Ümraniye 
Metro Hattı olmak üzere 
Anadolu Yakası’nda 
bulunan 3 önemli metro 
hattı buradan 
yönetilecek. 
• Behiç Erkin 
Yerleşkesi’nden 
yönetilen 3 sürücüsüz 
metro hattı, birbiri ile 
entegre olarak çalışacak 
ve ortak parklanma 
alanını kullanacak. 
• Türkiye’nin aynı anda 
en çok hattı yöneten 
kumanda merkezine 
sahip. 
• 560 metrekare 
büyüklüğündeki 
kumanda merkezi, 
Türkiye’nin kent içi raylı 
sistemlerde bulunan en 
büyük kumanda merkezi 
konumunda yer alacak. 
• M5, M8 ve M12 
hatlarının 
tamamlanması ile 
kumanda merkezi 
günlük 2 milyonu aşkın 
yolcuya hizmet verecek. 
• Hatlar 
tamamlandığında 
toplam 55,27 kilometre 
uzunluğunda 48 
istasyonun yönetileceği 
kumanda merkezinde 2 
bin 786 kamera takip 
edilebilecek. 
• Parklanma alanında 
toplam 68 yol 
bulunuyor. 
• 230 tren kapasitesine 
sahip. 
• Kumanda merkezinde 
48 ekrandan oluşan 
Videowall Sistemi 
bulunuyor. 
• Kumanda merkezinde; 
iletişim, SCADA, trafik, 
araç, supervisor ve depo 
alanlarında olmak üzere 
aynı anda toplam 18 
oturum bulunuyor. 

Editörlerimizden Tayfun Deryal, eğitim alan Metro İstanbul 
çalışanlarıyla birlikte.

Ulusal demir yollarımızın 
kurucusu, değerli devlet 
adamı ve Atatürk’ün yakın 
çalışma arkadaşlarından 
Behiç Erkin, 5 Nisan 1876’da 
İstanbul’da doğdu. 
Mustafa Kemal ile 1907’de 
Selanik’te tanıştı. Bir arada 
iken sık sık görüşmüşler, 
değişik yerlerde görev 
yaptıkları süre içinde de 
haberleşmişlerdi. Balkan 
Savaşı sonunda esir düşen 
Erkin, yapılan anlaşma 
uyarınca 1913’te İstanbul’a 
döndü. 1918’de 
Azerbaycan’da askerî 
teşkilat kurmak üzere 
görevlendirildi. Mütarekeden 
sonra 1919’da Genelkurmay 
Dairesi Teşkilat ve Bütçe 
Komisyonu Başkanlığına 
getirildi. Bayındırlık 
Bakanlığına bağlı Anadolu-
Bağdat Demiryolları Genel 
Müdürlüğü kurulunca bu 
kurumun başına genel 
müdür olarak atandı. 
1925’te Millî Mücadele’deki 
hizmetlerinden dolayı 
takdirname ile ödüllendirildi. 
Bayındırlık Bakanı 
Süleyman Sırrı Aral’ın ölümü 
üzerine, 1926’da Bayındırlık 
Bakanı oldu. 
Sonrasında Peşte Elçiliği’ne 
atandığı için bakanlık 
görevini bıraktı. 1935’te 
Atatürk tarafından kendisine 
‘Erkin’ soyadı verildi. Erkin, 
1939’da Peşte Elçiliği’nden 
Paris Büyükelçiliği’ne atandı. 
Görevi sırasında Nazilerin 
katliamından 20 bin yahudiyi 
kurtarmıştı. Sonraki yıllarda 
milletvekilliği ve çeşitli kamu 
görevlerinde bulunan Erkin, 
11 Kasım 1961’de İstanbul’da 
vefat etti. Vasiyeti üzerine 
mezarı Eskişehir’de hatların 
birleştiği üçgende, Konya-
Kütahya-İstanbul makası 
içinde bulunuyor.
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İstanbul ve Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit, İstanbulkart altyapısıyla hazırlanan ‘Çınarkart’ ile buluştu. İzmit Belediyesi sınırlarında 
yaşayan vatandaşlar, ödeme altyapısı İBB iştiraki BELBİM AŞ tarafından sağlanan Çınarkart’ı, İstanbul içi tüm toplu ulaşım ağlarında 
ve İstanbulkart’ın geçtiği tüm ödeme noktalarında kullanabilecek. 

Yazı: Leyla Kılıç Fotoğraf: Cem Türkel 

İKİ ŞEHİR TEK KART ‘ÇINARKART’
Y

enilenen stratejisiyle ulaşım kartının 
ötesinde ‘Şehrin Yaşam Kartı’ olan 
İstanbulkart, marketlerden müzelere, 
online alışverişlerden taksilere, kafe-
restoranlardan akaryakıt istasyonlarına 
ve daha birçok alanda 100 bin noktada 

İstanbullulara hizmet veriyor. İBB’nin teknoloji 
sağlayıcısı BELBİM AŞ, İstanbulkart altyapısını 
şimdi de diğer şehirlerin belediyelerine sunuyor. 
İstanbulkart altyapısıyla hazırlanan, İstanbul 
içi toplu ulaşımda ve İstanbulkart’ın geçtiği 
ulaşım dışı ödeme noktalarında, ön ödemeli 
bir kart olarak kullanılabilen Çınarkart; İzmit 
Belediyesi sınırlarında yaşayan vatandaşların 
kullanımına sunuldu. 

İBB, TÜRKİYE’NİN HER NOKTASINDA  
İstanbul ve İzmit’i, başta ulaşım olmak üzere 
farklı konularda ortaklaştıran Çınarkart; CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un 
da katıldığı törenle İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ve İzmit Belediye Başkanı Fatma 
Kaplan Hürriyet tarafından tanıtıldı. İzmit 
Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’ndeki törende 
konuşan Ekrem İmamoğlu, “Türkiye’nin her 
noktasında, kalkınmaya dönük katkı sunan 
bir İBB var. Vatandaşlarımızın yaşamlarına 
kolaylık katmak; sadece 16 milyonluk İstanbul 
için söz konusu değil. İstanbul gibi Türkiye 

HİZMET

ekonomisinin neredeyse yüzde 40’ının 
döndüğü bir şehirden, Türkiye’nin her 
yerine yayılması hususunda özenli bir süreç 
yönettiğimizi ifade etmek isterim” dedi. 
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de “Çınarkart 
ile vatandaşlarımız sosyal, sportif ve kültürel 
bütün aktivitelerimizden indirimli veya 
ücretsiz şekilde faydalanabilecek. Daha da 
önemlisi; İstanbul’da, İstanbulkart’ın geçtiği 
her yerde bizim ‘Çınarkart’ımız da geçerli 
olacak” ifadelerini kullandı. 

ÇINARKART NERELERDE GEÇERLİ? 
İzmitliler, Çınarkart ile seçili zincir 
marketlerde, BELTUR’da, İBB Sosyal 
Tesislerinde, Hamidiye otomatlarında, 
BiTaksi’de, iTaksi’de, şehirlerarası otobüs 
firmalarında, FÖY ve Faturamatik’e bağlı fatura 
ödeme noktalarında, İş Bankası anlaşmalı 
POS cihazlarının olduğu giyim, kozmetik ve 
akaryakıt ihtiyaçlarında, müzelerde, Halk 
Bakkallarda, İSPARK otoparklarında, ulaşımda 
ödeme yapabiliyor. 

DÖNÜŞÜMDEN BAKİYEYE 
Çınarkart, çevre kirliliğinin azaltılması ve 
konutlarda geri dönüşümü yaygınlaştırmak 
amacıyla İzmit Belediyesi’nin ‘Çocuk Ödül 
Marketleri’nde de kullanılıyor. ‘Çocuk Ödül 
Marketleri’ne getirilen geri dönüştürülebilir 
atıklar, miktarı ölçüsünde ‘Çınarkart’lara bakiye 
olarak yükleniyor. 

İzmitlilere sunulan 
Çınarkart’ın 5 çeşidi 
bulunuyor. 

1 ÇINAR KART: 
Dileyen herkesin sahip 

olabileceği, kişiye özel 
şehir yaşam kartı. 

2 İNDİRİMLİ ÇINAR 
KART: İstanbul içi 

toplu ulaşımda indirimli 
tarife ile seyahat hakkı 
kazanan kullanıcılara 
verilecek. 

3 ÜCRETSİZ ÇINAR 
KART: İstanbul içi 

toplu ulaşımda ücretsiz 
tarife ile seyahat hakkı 
bulunan kullanıcılara 
verilecek. 

4 SOSYAL ÇINAR 
KART: İzmit 

Belediyesi tarafından 
dezavantajlı aileler için 
uygulamaya alınan, 
içerisine yüklenen miktar 
ile ailelerin gıda, temizlik 
gibi ihtiyaçlarını karşıladığı 
ön ödemeli kart. 

5 PERSONEL PDKS 
KARTI: İzmit 

Belediyesi personeline 
verilen, İstanbul içi 
ulaşımda ve ulaşım dışı 
ödemelerde, PDKS 
sisteminde geçerli  
olan TL veya  
abonman yüklenerek 
kullanılabilen kart. 

5 ÇEŞİT 
ÇINARKART 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet.
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ULAŞIM

İstanbul'un kronikleşen taksi sorununu çözmek için bir adım daha atıldı. 2 bin 125 minibüs ve dolmuşu taksiye çeviren İBB, bir yandan da 
mevcut taksilerin hizmet kalitesini sıkı denetliyor. TUDES üzerinden hatalı uygulamalarda bulunan taksilere cezai yaptırım uygulanıyor. 

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi, hem 
İstanbulluları hem de minibüs ve dolmuş 
esnafını mutlu eden bir karara imza attı. 
1 Aralık tarihli UKOME toplantısında 
oy çokluğuyla alınan kararla; mağduriyet 
yaşayan esnafın uzun zamandır beklediği 

ihtiyaç fazlası minibüs ve dolmuşun taksiye 
dönüşümüne onay verildi. 

Yazı: Büşranur Alkılıç 

GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM 
Daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlayacak 
yeni taksiler, aynı zamanda 8+1 engelli 
rampalı araç yapısına sahip olacak. Yeni araç 
ve şoförler için İstanbullular lehine bazı 
taahhütler de getirildi. Taksilerde; güvenlik 
bölmesi, bilgilendirme ekranı, kamera ve 
araç takip sistemi zorunlu tutuluyor. Ayrıca, 
İstanbulkart entegreli ve kredi kartı gibi farklı 
ödeme seçenekleri bulunacak. Taksi sahipleri, 
belirlenen kurallara uymaları yönünde taahhüt 
imzalayacak. Şoförlere; Ulaşım Mevzuatı, 
İstanbul Şehir Bilgisi, İletişim Eğitimi, Yabancı 
Dil, Navigasyon Okuma gibi eğitimler verilecek. 
Bunun yanında davranış ve giyim konularında 
standart getirilecek. 

MEVCUT TAKSİLERE DENETİM SÜRÜYOR
İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 

İSTANBUL YENİ TAKSİLERİNE KAVUŞUYOR

ŞOFÖRLERİN 
YÜZDE 70’İ 
ALKOL, 
YÜZDE 34’Ü 
UYUŞTURUCU 
KULLANIMI, 
YÜZDE 25’İ DARP, 
YÜZDE 15’İ DE 
AYKIRI DAVRANIŞ 
NEDENİYLE 
CEZA ALDI

YENİ TAKSİLER NE ZAMAN GELİYOR? 
UKOME’de alınan karar sonrası; 2023 Ocak ayı 
itibarıyla hatlarından memnun olmayan şoförler 
yeni taksi hakkı için başvuru yapabilecek. Bu 
ayın sonunda kura çekimi yapılacak. Yeni taksi 
hakkı kazanan şoförler, fazla ücret talep eder 
veya belirlenecek kıyafet standardına uymazsa, 
hakları iptal edilecek. Minibüsten taksiye 
dönüşen yeni taksiler 3 yıl satılamayacak. 
Yeni taksiler önümüzdeki haftalarda İstanbul 
yollarında olacak. 

Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme 
Sistemi’nin (TUDES) hazırladığı bilgilere 
göre; 3 bin 935 şikayet başvurusu ispatlandı. 
Bin 592 taksi şoförüne; yol ve yolcu seçme, 
kısa mesafede yolcu almama gibi nedenlerden 
dolayı ceza kesildi. 2022 yılı içerisinde yolcu 
seçme ihlali yapan 2 bin 27 araç emniyet 
ve zabıta tespiti ile 10 gün süreyle trafikten 
men edilerek, çalışma ruhsatları askıya 
alındı. Şoförlerin yüzde 70’i alkol, yüzde 34’ü 
uyuşturucu kullanımı, yüzde 25’i darp, yüzde 
15’i de aykırı davranış nedeniyle ceza aldı. 

EN ÇOK UYGULANAN ÜÇ YAPTIRIM 
Taşıt yolu üzerinde bekleyip yolcu almayan 
2 bin 330 şoföre yaptırım uygulandı. 
İzin belgesinde kayıtlı olmayan şoför ile 
taşımacılık yapılması nedeniyle bin 256 cezai 
işlem uygulanırken, şehrin turizm imajını 
zedeleyecek faaliyette bulunulması ve yolcu 
seçilmesi nedeniyle 908 yaptırım gerçekleşti. 

NEDEN CEZA VERİLİYOR? 
Taksi şoförünün Toplu Taşıma Aracı Kullanım 
Belgesi, ilk ihlalde 20 gün; ikinci ihlalde ise 
süresiz olarak askıya alınıyor. Araçların ilgili 
izin belgelerinden 10 ceza puanı düşürülüp, 
toplamda 100 puanı dolduran araç bir hafta 
trafikten men ediliyor. İspatı bulunmayan 
durumlarda taksi şoförleri, İBB Toplu Ulaşım 
Hizmetleri Merkezi (TUHİM) tarafından 
telefonla aranarak veya Toplu Ulaşım Denetim 
ve Yönetim Merkezi’ne çağırılarak gerekli 
uyarılar yapılıyor. İzin Belgesi almayan veya 
süresi dolmasına rağmen çalışan araçların 
tespit edilmesi halinde yeni belge alana kadar 
araçları trafikten men ediliyor. Araçlar, İBB 
TUHİM saha denetim kameraları tarafından 
24 saat kesintisiz takip ediliyor. 
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İNSAN HİKAYESİ

Onlar kıymetlilerimiz, değerlilerimiz… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kayışdağı Darülaceze Yerleşkesi'nde yaşamlarını sürdüren kıymetli 
sakinlerimizin nasıl vakit geçirdiklerini sizler için fotoğrafladık. İşte objektifimize yansıyan ‘o anlar’…

Gülçin Sabırlı  
Küçük yaşta evlatlık verilen Gülçin Sabırlı’nın 
hayatı zorluklarla geçiyor ve üvey babasının 
vefatının ardından uzun süre yalnız yaşıyor. 
Yaklaşık 15 yıldır Darülaceze’de hayatına 
devam ediyor. Burada düzenlenen aktivitelere 
ve gezilere katılmayı çok seviyor. 

Emine Geçer  
Emine Geçer, yaklaşık 1 yıldır Darülaceze 
sakini. Mutlu bir evliliğin ardından eşinin 
vefatından sonra hem evinin fiziki durumunun 
elverişli olmaması hem de sağlık durumunun 
iyi olmaması nedeniyle burada yaşamaya 
başladığını söylüyor. Fizik tedavi seanslarına 
katıldığını ve eskisine göre daha rahat hareket 
edebildiğini söylüyor. 

Yazı - Fotoğraf: Derya Balkan KIYMETLİLERİMİZ…

Fikriye Korkmaz  
2017 yılından itibaren Darülaceze’de misafir 
olan Fikriye Korkmaz, çocukluğundan beri 
yanından ayırmadığı bez bebeğiyle… 

Halil Ozan  
Çocukluğu Manisa Salihli’de geçen Halil 
Ozan, askerden sonra yerleştiği İstanbul’dan 
bir daha hiç ayrılmıyor. 1960 yılında askerlik 
sonrası İstanbul’da yaşamaya başlıyor. Eğlence 
merkezlerinde çeşitli mesleklerde çalışıyor. 
Temmuz 2011 tarihinden itibaren, İstanbul 
Darülaceze Müdürlüğünde yaşamaya başlıyor. 
Burada edindiği arkadaşlarıyla sohbet etmeyi 
çok sevdiğini söylüyor. 

Leyla Okandan  
İstanbul Üniversitesi Edebiyat-Tarih 
Bölümü’nü kazanan Leyla Okandan, uzun 

yıllar ilkokulda öğretmenlik yapıyor. Bir 
taraftan da kendisini sosyal çalışmalara 
adıyor. 2019 yılından itibaren İstanbul 
Darülaceze Müdürlüğünde yaşamaya başlayan 
Okandan, kendini şu şekilde tarif ediyor: “Ben, 
Darülaceze’ye gelmeden önce kalabalıklar 
arasında yapayalnız bir insanmışım meğer”. 
Hâlâ en sevdiği dostlarının kitapları olduğunu 
da eklemeyi unutmuyor. 

Nurigar Özkaynak  
Çocukluğu Karagümrük 
Suluku’de geçiyor Nurigar 
Özkaynak’ın. Evliliğinden üç 
çocuğu oluyor. Uzun süre solist 
olarak çalışıyor. Karagümrük’te 
yaşarken mahallenin kentsel 
dönüşüme girmesi üzerine 
yaşadığı ev yıkılınca ve 
ekonomik yoksunluk nedenleri 
ile sokakta kalan Özkaynak’ı, 
İBB Zabıta ekipleri, Evsizlere 
Kış Hizmetine yönlendiriyor 
sonrasında. 2021 tarihinden 
itibaren, İstanbul Darülaceze 
Müdürlüğünde yaşamaya 
başlıyor. Birçok sosyal 
aktiviteye katılan ve okuma 
yazmayı burada öğrendiğini 
belirten Nurigar Özkaynak’ın 
yeni sahnesi ise Darülaceze. 

Emine Aliye Özakün  
Terzilikle geçimini sağlıyor. 
Anne-babasının vefatından 
sonra kendisi gibi bekar olan 
kız kardeşi ile birlikte uzun 
süre babasından kalan evde 
yaşıyorlar. Kardeşinin demans 
hastası olması ve yaşlılığın 
getirdiği zorluk nedeni ile 2021 
tarihinden itibaren, İstanbul 
Darülaceze Müdürlüğünde 
yaşamaya başlıyor. Aldığı sağlık 
hizmetlerinden memnun olan 
Emine Aliye Özakün, kendini 
kurumda güvende hissettiğini 
söylüyor. 

İbrahim İslam  
İbrahim İslam, uzun yıllar 
birçok şehirde inşaatlarda 
usta olarak çalışıyor. 2014 
yılında emekli oluyor. Sağlık 
nedenleri ile önemli bir 

KAYIŞDAĞI DARÜLACEZE 
YERLEŞKESİ
Kayışdağı’nda, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Darülaceze 
Müdürlüğü bünyesinde 
hizmet veren Darülaceze 
Yerleşkesi’nde 875 
yatak kapasiteli 9 farklı 
yaşam sitesi bulunuyor. 
Ayrıca, misafirlerimiz ve 
yakınlarının sınırlı süreli, 
hizmet bedeli ile kaldığı, 
fizik tedavi imkanlarından 
faydalanabildiği 12 apart 
daire mevcut. Gerek 
kısmen gerekse 
tamamen bakıma ihtiyaç 
duyan misafirlerimizin, 
düzenlenen aktivitelerle 
kaliteli vakit geçirmeleri 
sağlanıyor. Geziler, 
resim ve el işi atölyeleri, 
tiyatro gibi etkinliklerle 
sosyalleşmeleri 
sağlanıyor. 

Fikriye Korkmaz 

İbrahim İslam  

Halil Ozan 

Halil Ozan

Gülçin Sabırlı 

operasyon geçirerek sağ bacağı diz altından 
ampute ediliyor. Bu şekilde yalnız yaşamakta 
zorlandığından dolayı kendi talebi üzerine 
22 Mart 2022 tarihinden itibaren İstanbul 
Darülaceze Müdürlüğünde yaşamaya başlıyor. 
Gündemin hâlâ sıkı takipçisi ve burada edindiği 
arkadaşlarıyla sohbeti çok seviyor. 
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DÖNÜŞLERİ 
MUHTEŞEM 
OLACAK
İstanbul’un tarihi, kültürel, teknolojik, sosyal, 
mimari ve bilimsel gelişimine tanıklık etmiş 
endüstri yapıları yeniden şehre dönüyor.  
Yedikule Gazhanesi, Feshane, Beykoz Çubuklu 
Siloları, Azatlı Baruthanesi gibi vaktiyle 
İstanbul’un modernleşmesine öncülük etmiş 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserleri, yakın 
gelecekte yeni fonksiyonlarıyla kapılarını 
İstanbullulara açmaya hazırlanıyor. 

Yazı: Tayfun Deryal Fotoğraf: Okan Ulusoy

M
akineye dayalı üretim 
teknolojileri, bugün olduğu 
gibi ortaya çıktığı 18. yüzyılda 
ve sonraki gelişim sürecinde 
toplumlar için belirleyici 
özellikteydi. Sanayileşmenin 

getirdiği maddi ve teknolojik katma 
değer öylesine kritikti ki tüm insanlığın 
hikayesinin başka bir yöne evrilmesini 
sağladı. Endüstri devriminin siyasi, felsefi, 
sosyolojik, ekonomik veya dini zemini 
kadar farklı bir yönü de şehirlerin tarihsel 
kronolojisinde irdelenmeye değer bir yer 
tutuyor. O da endüstri mirası yapıları… 
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir 
Polat ile vakti zamanında 200’ün 
üzerinde sanayi, fabrika ve depo gibi 
sanayi bakiyeleri olan İstanbul’u 
konuştuk. İstanbul’un modernleşmesine 
öncülük eden alanların şehre yeniden 
kazandırılmasında çok önemli katkıları 
olan Polat, endüstriyel miras yapıları ve 
İBB projeleriyle ilgili çok önemli bilgileri 
İstanbul Bülteni okuyucuları için paylaştı. 

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, dünyanın 
yaşayan en eski tersanesi olan Haliç Tersanesi içerisinde 

açılacak İstanbul Sanat Müzesi'nde.

NEDİR BU ENDÜSTRİYEL MİRAS? 

Endüstriyel miras nedir? Bir şehir için 
neden önemlidir? 
“Dünyanın modernleşme sürecinin bir 
parçası olan endüstriyel miras, 18. yüzyılın 
ikinci yarısından bu yana, sonradan birer 
kültürel miras nesnesi haline gelecek üretim 
merkezlerinin oluşturduğu yapılar bütününü 
ifade eder.
Endüstri yapılar, tarihî ve kültürel temsillerinin 
yanı sıra fiziksel mekanları açısından da kentler 
için önemli avantajlar sunuyor. Bu değerli 
yapıların sunduğu mekansal potansiyeli, 
kamu yararı doğrultusunda yeniden şehre 
kazandırmak, kent için önemli bir kazanç haline 
geliyor. Dünyadaki örnekleri izlediğimizde 
de 1970’lerde endüstri mirası olarak dünya 
kültür mirası içinde değer kazanmaya başlayan 
endüstri yapılarının müze, kütüphane, sergi 
salonu gibi yaşayan mekanlar olarak yeni 
işlevler kazanıp korunduklarını görüyoruz.” 

Hangi bina grupları endüstriyel miras 
kapsamındadır? 
“Bizler her ülkedeki üretim kolu, üretim biçimi, 
teknolojik süreç ve endüstri yapısının farklılık 
gösterdiğini düşünüyoruz. Bu durumda her ülke 
için, kendi sınırları içindeki sanayi yapılarının 
kapsam ve niteliğinin değerlendirilmesi 
gerektiği kanaatindeyiz. Bu bakımdan Türkiye 
için endüstri mirasının kapsamı; ‘içlerinde 
mekanik aletlerle üretim yapılan yapılar, 
kompleksler ve üretim sürecinin bir parçası 
olan donanım teknolojik düzenekler’ olarak 
tanımlanabilir. Endüstri mirası sayılacak yapı 
ve tesisler için, Sanayi Devrimi öncesi veya 
sonrasına tarihlenen üretim teknolojisi ve 
mimari kurgusu ile tarihi-teknolojik değeri olan 
her türlü inşai varlık bu kapsama alınmalıdır.” 

İSTANBUL’DA BİR ZAMANLAR 200’Ü AŞKIN 
ENDÜSTRİ MİRASI YAPISI VARDI 

İstanbul’da endüstriyel miras örnekleri 
nelerdir? 
“İstanbul, endüstri mirası açısından büyük 
bir potansiyel taşıyor. Yapılan akademik 
çalışmalara göre 19. ve 20. yüzyıl başlarında 
İstanbul’da enerji, gıda, tekstil gibi iş kollarında 
200’ü aşkın endüstri mirası yapısı bulunuyordu. 
Ancak, günümüze çok azı ulaşmış durumda. 
Onların da korunmadıkları gibi şehirden ve 
günlük hayattan tamamen kopuk yapılar olarak 
kendi hallerine terk edildiklerini biliyoruz. 
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yer alan yapı, bir enerji yapısı olarak uzun 
yıllar varlığını sürdürdükten sonra zamanın 
ihtiyaçlarına yanıt verememesi sebebiyle 
kendi haline terk edildi. İBB Miras tarafından 
uygulanan restorasyon çalışmaları sonrasında 
yapıyı, çevresinde yer alan üniversite 
kompleksine yanıt verecek şekilde ‘öğrenci 
merkezine’ dönüştürdük. 
Yine yakın bir zamanda kent sakinlerinin 
kullanımına sunduğumuz ‘Cendere Sanat’ da 
burada anılmayı hak eden çalışmalarımızdan 
biri. ‘Su Medeniyetleri Müzesi’ işleviyle 2011 
yılında restorasyon çalışmaları yapılan, ancak 
uzun yıllardır kullanılmadığı için yeniden atıl 
duruma düşen 120 yıllık ‘Cendere Pompa 
İstasyonu’, İBB Miras tarafından uygulanan 
restorasyon çalışmalarının ardından yaşayan 
bir mekan olarak İstanbul’a kazandırıldı. 
Yapının özgün mimari niteliklerini ve 
tarihsel değerini ortaya çıkaran bir anlayışla 
tamamladığımız restorasyon sürecinde, anıtsal 
ağaçlar ve yoğun bitki dokusuyla çevrili olan 
Cendere Pompa İstasyonu’nun çevresiyle 
birlikte yaşayan kamusal bir paylaşım alanına 
dönüşmesine özen gösterdik. 
‘Tünel Metrohan’ da kapsamlı restorasyon 
çalışmalarının ardından, çok amaçlı kültür 
sanat alanlarına ve Beyoğlu hafızasının izlerini 
sürebileceğimiz bir bellek müzesine ev sahipliği 
yapmak üzere kapılarını tüm İstanbullulara 
açacak. Yedikule ve Dolmabahçe Gazhaneleri, 
Feshane, Beykoz Çubuklu Siloları, Azatlı 
Baruthanesi, Terkos Terfi Merkezi ve daha pek 
çok endüstri mirası yapısını aynı yaklaşımla 
yakın gelecekte İstanbul’a kazandıracağımızı 
buradan müjdelemek isterim.” 

KAMU YARARI İÇİN… 

Yeniden kente kazandırılan bu yapılar, 
kültür alanı olarak mı yoksa müze, park ya 

da dinlenme alanları gibi yaşam alanı olarak 
mı tasarlanacak? 
“Örneğin restorasyon ve yeniden işlevlendirme 
çalışmaları devam eden Yedikule Gazhanesi, 
gelecekte ‘İstanbul Surları Müzesi’ne ev 
sahipliği yapacak. Yapının kendisinin de 
canlı bir müze işlevi göreceği proje, diğer 
kültürel ve sosyal fonksiyonları da bünyesinde 
barındıracak. 
Fener-Balat’taki ‘Taş Odalar’ güncel
sergi alanları olarak şehrin kültür sanat 
hayatına katıldı. Feshane ise yakın zamanda 
‘Bienal Mekanı’ olarak İstanbulluları 
ağırlayacak. Böylece, İstanbul’un belli 
merkezlerinde yoğunlaşmış kültür-sanat hayatı, 
Haliç kıyılarına taşınmış olacak. Eyüpsultan’ın 
Tarihi Yarımada ile bağlantısının sağlanması 
açısından da bu projeler çok değerli. 
Biz de yeniden işlev süreçlerini tasarlarken 
güncel tartışmaları göz önünde bulundurup, 
çok katmanlı bir planlamayı gözeterek 
hareket ediyoruz. İstanbul’un kültürel altyapı 
sorunlarından biri de kamusal kültür-sanat 
mekanlarının yetersizliği. Bu nedenle, İBB 
Miras olarak endüstri mirası yapılarını evrensel 
koruma ilke ve tekniklerini gözeterek yeniden 
kent hayatına entegre ederken; gündelik 
hayatın içinde kamu yararına hizmet etmelerini 
sağlamayı da önemle odağımıza alıyoruz. 
İstanbul’un endüstri mirası, İBB Miras’ın 
evrensel koruma ilke ve tekniklerini gözeterek 
gerçekleştirdiği restorasyon ve yeniden 
işlevlendirme çalışmalarıyla kamu yararı için 
İstanbul’un yaşam alanlarına dönüşmeye devam 
edecek. Tıpkı Müze Gazhane, İETT Troleybüs 
Kuvvet Merkezi, Tünel Metrohan, Yedikule 
Gazhanesi, Feshane, Beykoz Çubuklu Siloları, 
Azatlı Baruthanesi, Terkos Terfi Merkezi ve 
daha pek çok endüstri mirası yapısı gibi.”

İstanbul’un sanayi geçmişinin önemli birer 
temsilcisi olarak günümüze ulaşan endüstri 
yapılarını şu şekilde sıralayabiliriz; Yedikule 
Gazhaneleri, Kağıthane Gazhanesi, Üsküdar-
Kadıköy Gaz Şirket-i Tenviriyesi Yapıları, 
Dolmabahçe Gazhanesi, Kuzguncuk Gazhanesi, 
Kabakça İstasyonu Yapıları, Silahtarağa Elektrik 
Fabrikası, Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası, 
Taksim Su Tesisi, Terkos Su Pompa İstasyonu, 
Cendere Su Pompa İstasyonu, Bomonti Bira 
Fabrikası, Paşalimanı Un Fabrikası, Unkapanı 
Un Fabrikası, Kasımpaşa Un Fabrikası, 
Lengerhane, Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası, 
Bakırköy Baruthanesi, Azatlı Baruthanesi, 
Küçükçekmece Kibrit Fabrikası, Büyükdere 
Tekel Nektar ve Kibrit Fabrikası, Tersane-i 
Amire (Haliç Camialtı ve Taşkızak Tersaneleri), 
Şirket-i Hayriye Tersanesi, Tophane-i Amire, 
Darphane-i Amire.” 

ENDÜSTRİ MİRASI KÖKLÜ TARİHİN KANITI 

Endüstri mirasının şehir hayatına dahil 
edilmesi kente ne kazandırır? 
“Endüstri mirası, kültürel mirasın ayrılmaz 
bir parçası olarak görülmelidir. Endüstri 
mirasının gelecek kuşaklara aktarılabilmesi, 

yapıların uygun bir işlevle kent hayatına 
kazandırılmasını sağlar. Ekonomik bir kaynak 
ve servet olan endüstri mirasını kullanmaya 
devam etmek, yıkarak ve yeniden inşa ederek 
enerji kaybetmeyi engellerken; diğer yandan 
doğaya, tarım alanlarına yapılan müdahaleyi 
ve nüfus hareketlerini azaltır. Endüstri mirası, 
köklü tarihi sonuçları olan ve olmaya devam 
eden faaliyetlerin bir kanıtıdır. Bu kanıtlar, 
dünyayı ve kenti tanımamızda büyük bir 
öneme sahiptir. Endüstri mirasının, bozulan 
veya zarar gören alanların ekonomik açıdan 
yenilenmesinde de önemli rolü vardır. Yeniden 
işlevlendirme ile sağlanan süreklilik, uzun süreli 
istihdam kaynaklarının aniden yok olması ile 
karşı karşıya kalan kentlerde psikolojik istikrarı 
da sağlayacaktır.” 

YENİ ÖRNEKLER GELİYOR 

İBB’nin endüstriyel miras konusunda 
ortaya çıkardığı örnekler neler? 
“İBB Miras’ın, endüstriyel mirasa yaklaşımının 
en güzel örneklerinden biri, 130 yıllık 
Hasanpaşa Gazhanesi’nde hayata geçirdiğimiz 
‘Müze Gazhane’. Kadıköy’ün Hasanpaşa 
Mahallesi’yle bütünleşen Müze Gazhane; 
müzeleri, kültür-sanat alanları, çok yönlü 
etkinlikleri ve sosyal mekanlarıyla kısa bir 
süre içinde 7’den 70’e tüm İstanbullulara nefes 
aldıran bir buluşma durağı olarak yeniden şehir 
hayatına dahil oldu. 
Bir diğer örnek, ‘Kütüphane Troleybüs’ olarak 
yeniden işlevlendirdiğimiz ‘İETT Troleybüs 
Kuvvet Merkezi’. Osmanlı ve Cumhuriyet 
ulaşım tarihi açısından önemli bir kavşakta 

Yedikule
Gazhanesi

“YEDİKULE VE DOLMABAHÇE GAZHANELERİ, 
FESHANE, BEYKOZ ÇUBUKLU SİLOLARI, 
AZATLI BARUTHANESİ, TERKOS TERFİ
MERKEZİ VE DAHA PEK ÇOK ENDÜSTRİ
MİRASI YAPISINI YAKIN GELECEKTE 
İSTANBUL’A KAZANDIRACAĞIMIZI
BURADAN MÜJDELEMEK İSTERİM.”

“FESHANE, YAKIN 
ZAMANDA ‘BİENAL 
MEKANI’ OLARAK 
İSTANBULLULARI 
AĞIRLAYACAK.” 

“19. VE 20. YÜZYIL 
BAŞLARINDA 
İSTANBUL’DA 200’Ü 
AŞKIN ENTÜSTRİ 
MİRASI YAPISI 
BULUNUYORDU. 
ANCAK, GÜNÜMÜZE 
ÇOK AZI ULAŞMIŞ 
DURUMDA.”

Müze GazhaneFeshane

Kütüphane 
Troleybüs 
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Türk televizyon ve radyo 
yayıncılığının duayen ismi 
Halit Kıvanç’ın adı futbol 
stadyumunda yaşayacak. 
Gaziosmanpaşa’da 
yapımı tamamlanan 
futbol stadyumu,, spor 
camiasının efsane ismiyle 
maçlara ev sahipliği 
yapacak. 

İ
BB, Gaziosmanpaşa ilçesindeki futbol 
stadyumunun, yapımını tamamladı. 24 farklı 
kulübün maç ve antrenmanlarına sahne 
olacak stadyum, Türk halkına örnek olmuş 
isimlerden birinin daha ölümsüzleştiği ve 
adının yaşatıldığı mekana dönüştü. İBB 

Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla 
2022’nin Ekim ayında vefat eden spor basınının 
ve futbol spikerliğinin duayen isimlerinden 
Halit Kıvanç’ın adı, İBB tarafından inşa edilen 
stadyumda yaşatılacak. Halit Kıvanç, yine 
futbolla anılmaya devam edecek. 

İSMİNE YAKIŞACAK 
İBB Gençlik ve Spor Şube Müdürü İlker 
Öztürk ile Halit Kıvanç’ın eşi Bülbin Kıvanç 
ve oğlu Ümit Kıvanç, stadyumda bir araya 
geldi. Halit Kıvanç isminin çok önemli bir 
değer olduğunun altını çizen Öztürk, “Sayın 
Başkanımız Ekrem İmamoğlu, çok önemli bir 
kültür ve spor adamının adını bu stadyumda 

Yazı: Tayfun Deryal 
Fotoğraf: Muharrem 
Şabançelebi

HALİT KIVANÇ’INHALİT KIVANÇ’IN ADI  ADI 
FUTBOL STADYUMUNA ÇOK YAKIŞTI FUTBOL STADYUMUNA ÇOK YAKIŞTI 

yaşatacak” ifadelerini kullandı. Merhum 
Kıvanç’ın eşi Bülbin Kıvanç da emeği geçenlere 
teşekkür ederek, “Biz, 72 senelik evliydik. Böyle 
bir stadyuma isminin verilmesinden dolayı 
mutlu oluyorum. Keşke kendi de sağlığında 
böyle bir mutluluğu yaşasaydı” diye konuştu. 
Babasının isminin stadyuma verilmesinden 
dolayı duyduğu memnuniyeti paylaşan Ümit 
Kıvanç da “Babamın adı bir yere verilecekse 
bunun futbolla ilgili bir yer olması bizi ayrıca 
memnun ederdi. Semt stadyumu olması, 
birçok kulübün yararlanacak olması ve 
burada sporcuların yetişecek olması beni 
ayrıca sevindiriyor. Bunun çok yakışacağını 
düşünüyorum” dedi. 

FİFA ONAYLI ZEMİN 
Kısa süre sonra hizmete girecek Halit Kıvanç 
Stadyumu’nun 5 bin kişilik seyirci kapasitesi 
bulunuyor. 4 soyunma odası, 4 teknik direktör 
odası, 2 hakem odası, 1 gözlemci odası, 6 idari 
ofis, amatör spor kulüplerinin kullanımı için 24 
ofis ve canlı yayın alanlarına sahip. 68-105 saha 
ölçüsü bulunan stadın zemini de FİFA onaylı. 

Merhum Halit Kıvanç'ın 
oğlu Ümit Kıvanç ve eşi 
Bülbin Kıvanç, İBB Gençlik 
ve Spor Şube Müdürü 
İlker Öztürk ile stadyumda 
bir araya geldi.
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ÇEVRE

Atatürk’ün emaneti Büyükdere Fidanlığı, layık olduğu değere kavuşuyor. 1997’den itibaren atıl olan fidanlık, 
İBB’nin çalışmaları ile tüm fonksiyonlarıyla geri dönüyor. İlk etabı 19 Mayıs’ta, tamamı ise 29 Ekim 2023’te
halkın kullanımına açılacak fidanlık, İstanbul için yeni bir nefes olacak. 

B
üyükdere Fidanlığı… Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği 
ile 1928 yılında kurulan, 1936’da 
Türkiye’nin ilk ‘Bahçıvan Okulu’na 
ev sahipliği yapan ve 1997 yılında 
faaliyetleri duran bir fidanlık. Bu 

önemli fidanlık, yeniden hayat buluyor. Atıl 
alanda, Büyükdere Fidanlığı ve Bahçıvanlık 
Okulu, yıllar içinde büyük tahribatlara uğradı, 
kullanılamayan bir vaziyete büründü. 2001 
yılında İstanbul İl Özel İdaresi tarafından 
kapatılan, 2013 yılında İBB mülkiyetine geçen 
Büyükdere Fidanlığı; 2022 yılında Bahçıvanlık 
Okulu işlevinin yanı sıra farklı fonksiyonlar da 
eklenerek İBB tarafından projelendirildi. 
180 bin metrekare alanda tasarlanmış proje 
kapsamında, Büyükdere Fidanlığı’nın tarihi 
değerleri korunarak, İstanbullulara kentsel 
üretim fonksiyonlarının da içinde bulunduğu 
yeşil alan olarak kazandırılacak. 

Doğal yapının korunduğu proje içeriğindeki 
tasarımlar;  
• Bahçıvanlık Okulu • Kütüphane 
• Tohum Merkezi • Kafeterya 
• Restoran • Çocuk Oyun Alanı 
• Etkinlik Alanı • Kaykay Pisti 
• Basketbol Sahası • Bisiklet 
• Yaya Yolları • Otopark

“TOHUM MERKEZİ KURACAĞIZ”
Fidanlık için ‘150 Günde 150 Proje’ maratonu 
kapsamında temel atma töreni düzenlendi. 
Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, fidanlık bölgesinin, 2000’li 
yıllardan bu yana İBB Yol ve Bakım Onarım 
Müdürlüğü’nün saha garajı olarak kullanıldığını 
ve metruk halde olduğu söyledi. Tarihi bir 
mirası canlandırma hedefiyle yola çıktıklarının 

Yazı: Leyla Kılıç Fotoğraf: Cem Türkel

EMANETE SAHİP ÇIKIYORUZ
BÜYÜKDERE FİDANLIĞI YAŞAYACAK

BÜYÜKDERE 
FİDANLIĞI’NIN 
TARİHİ DEĞERLERİ 
KORUNARAK, 
İSTANBULLULARA 
KENTSEL ÜRETİM 
FONKSİYONLARININ DA 
İÇİNDE BULUNDUĞU 
YEŞİL ALAN OLARAK 
KAZANDIRILACAK 

(solda) Recep Bilgiç
(sağda) Yahya Öztürk

80-85 yaşındaki 
Dişbudak 

ağaçlarının 
oluşturduğu 

Dişbudaklı Yol.

altını çizen İmamoğlu, “Çok değerli bir adım 
bu, ama bununla sınırlı kalmayacağız. Burada, 
bir de tohum merkezi kuracağız. Bu merkezde 
yerel tohumlar, soğutmalı depolarda uzun 
süreli olarak muhafaza edilecek, bir gen 
merkezi gibi. Merkeze gelen tohumlar, yine aynı 
alanda üretim parselleri ve seralarda ekilerek 
üretimleri sağlanacak, çoğaltılacak. Sebze 
grubundan ekilen fideler ve diğer tohumlar, 
buradan halkımıza ve çiftçilerimize ayrıca 
ücretsiz olarak dağıtılacak” dedi. 

“SÜRECİ İYİ TAHLİL ETMELİYİZ”
“Sadece Büyükdere Fidanlığı bile bir ihmalin ve 
görmezden gelmenin hikayesini bize sunuyor” 
diyen İmamoğlu, “Büyükdere’deki bu fidanlık, 
geçmişe dönük ‘Biz maneviyatımızı hassasiyetle 
koruruz, geliştiririz ve bugünün nesline, 
geleceğe de iz bırakacak bir şekilde taşırız’ yerli 
ve milli duygusunun nasıl taşındığına dair bir 
aynadır. Maneviyata, geçmişimize, mirasımıza 
nasıl sahip çıkmışız? Bence, Atatürk emriyle 
kurulan bu fidanlığın, mutlaka o anlamda 
değerlendirilmesi, röntgeninin çekilmesi lazım. 
Türkiye’nin ilk meyve bahçesi ve fidanlığının 
garaj ve açık otopark haline gelmesine yol açan, 
tabiri caizse bir depolama alanı gibi karanlık 
hale getirilmesini sağlayan süreci iyi tahlil 
etmeliyiz” diye konuştu. 

“GECEM DE GÜNDÜZÜM DE BURADA GEÇTİ”
Çocuk yaşta Büyükdere Fidanlığı’na gelerek 
kapanana kadar çalışan Yahya Öztürk, 
“Ağabeyim burada çalışıyordu. Ben de 1969’da 

Yozgat’tan buraya Bahçıvan Okulu’na geldim. 
Önce eğitim aldım. Eğitim; çiçekçilik, meyvecilik 
ve süs fidanları şeklinde üçe bölünüyordu. 
Buraya geldiğim tarihte 300 bin fidan vardı. 
Benim dönemimde sadece 180 çeşit gül vardı. 
Eğitim sürecinde de çalışırken de lojmanda 
kaldım. Gecem de gündüzüm de burada geçti. 
Havuz başında nişanım oldu” dedi. 

“KÖYÜMÜ BİLMEM BURAYI BİLİRİM”
Büyükdere Fidanlığı’nda çalıştığı süreçte en 
az 40 bin ağaç diktiğini anlatan Öztürk şu 
ifadeleri kullandı: “Şimdi burayı tekrar hayata 
döndürecekler. Eski haline gelirse çok güzel bir 
alan olur. Burada eğitim alan herkes hayatını 
buraya borçlu. Öyle titiz eğitim verilirdi ki… 
Buradan mezun olup çalışan insanlar çok iyi eğitim 
aldıkları için en iyi yerlerde iş buldu. Almanya’ya, 
Amerika’ya buradan fidanlar gönderiyorduk. Ben 
köyümü bilmem burayı bilirim.” 

“KIZIM DA PEYZAJ MİMARI”
1978 yılında fidanlığın kapısından giren Recep 
Bilgiç ise 3 yıllık eğitimin ardından bir süre daha 
burada kaldı. Aldığı eğitimin saygınlığından 
bahseden Bilgiç, “Daha sonra çok yüksek bir 
teklif alarak başka bir yere geçtim. Burada aldığım 
eğitim sayesinde hep çok iyi yerlerde çalıştım. 
İşimizi severek yaptık. Benim kızım da peyzaj 
mimarı. Büyükdere Fidanlığı gerçek bir okuldu. 
Piyasada bir fidan oluyordu, burada o fidanın 
en az 6-7 çeşidi bulunuyordu. Eskiye dönüş için 
çalışmalar başladı. Biz de gerektiği durumda her 
zaman destek olacağız” diye konuştu. 
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SPOR

Spor camiasının en büyük hayallerinden biri ‘2036 Olimpiyatları’na 
ev sahipliği yapmak. Bunun için kolları sıvayan İBB, İstanbul 

2036 Olimpiyat Çalışma Grubu kurdu. Spor ve iş dünyasının önemli
 isimlerini bir araya getiren Olimpiyat Çalışma Grubu’nun hedefi; Uluslararası Olimpiyat 

Komitesi ile diyalog kurmak ve ‘2036 Olimpiyatları’nı İstanbul’a getirmek.  

D
ünyanın önemli başkentlerinden 
İstanbul, 2036 Olimpiyatları’na ev 
sahipliği yapmak istiyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu hedefe 
hizmet edecek Olimpiyat Çalışma 
Grubu kurdu. Spor ve iş dünyasının 

önemli isimlerini bir araya getiren çalışma 
grubu, 2036 Olimpiyatları’nı İstanbul’a 
getirmek için çalışacak. 
Olimpiyat Çalışma Grubu’nu basın toplantısı 
ile kamuoyuna tanıtan İBB Başkanı İmamoğlu, 
söz konusu grubun temel işlevinin ‘destek 
ve kolaylaştırıcılık’ olacağını vurguladı. 
“Bundan sonraki süreçte hep birlikte doğru 
stratejilerle hareket edersek, ulaşamayacağımız 
bir hedef yok” diyen İmamoğlu, “Buradaki 
anahtar kelimelerin başında koordinasyon 
geliyor. Devletimizin ilgili tüm kurumlarının, 
belediyemizin, destek sağlayabilecek diğer yerel 
yönetimlerin, iş dünyamızın, markalarımızın, 
sivil toplum kuruluşlarımızın, medyamızın ve 
halkımızın koordineli bir şekilde hareket etmesi 
bizi mutlu sona ulaştıracak.” 

ULUSLARARASI OLİMPİYAT KOMİTESİ İLE DİYALOG
Başkan İmamoğlu, olimpiyat hedeflerinde, 
bir milli takım olarak kabul ettikleri çalışma 
grubunun görev tanımlarını da anlattı. Çalışma 
grubunun, olimpiyat hedeflerine odaklanarak 
ilgili her birime destek olacaklarını ve işlerini 
kolaylaştıracaklarını vurguladı. 
İmamoğlu, “Eski sistemde birçok aday kent 
çalışma yapıyor ve rekabete dayalı bir yaklaşım 
öne çıkıyordu. Sevgili Thomas Bach’ın da 
vizyonuyla bu zorlayıcı ve yıpratıcı yöntemler 
değişti. Artık adaylıklarda öne çıkan en 
önemli olgu; diyalog. Çalışma grubumuzun iş 
tanımında bulunan ikinci madde de diyalog 
olacak” dedi. 
İmamoğlu, ‘Olimpiyat Çalışma Grubu’nu bir 
araya getirirken, yıllar boyunca iş ve spor 
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Deniz Acar.

İBB Başkanı İmamoğlu, 
“Buradaki anahtar 
kelimelerin başında 
koordinasyon geliyor. 
Devletimizin ilgili tüm 
kurumlarının, belediyemizin, 
destek sağlayabilecek diğer 
yerel yönetimlerin, iş 
dünyamızın, markalarımızın, 
sivil toplum kuruluşlarımızın, 
medyamızın ve halkımızın 
koordineli bir şekilde hareket 
etmesi bizi mutlu sona 
ulaştıracak.” 

dünyasında, akademik alanda uluslararası 
çalışmalar yapan, müsabakalarda yer alan 
önemli isimleri seçmeye özen gösterdiklerinin 
altını çizdi. İmamoğlu, “Grubumuzun 
her bir üyesinin kendi alanlarında ulusal 
ve uluslararası çaptaki engin deneyimi, 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin büyük 
önem verdiği diyalogu sağlamamızda önemli 
olacak” ifadelerini kullandı. 

ÇALIŞMA GRUBU’NDA KİMLER VAR? 
Olimpik Sporcu Alican Kaynar, Olimpik 
Sporcu Naz Aydemir Akyol, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sosyal Girişimci 
Prof. Dr. Itır Erhart, Olimpik Atlet, Türkiye 
Olimpian Derneği Başkanı ve Dünya Olimpian 
Derneği “OLY Jobs” Komisyon Başkanı 
Alper Kasapoğlu OLY, ADEL Genel Müdürü 
ve Anadolu Holding Perakende Danışmanı 
Oğuz Uçanlar, TÜSİAD Üyesi Oya Ünlü Kızıl, 
Gazeteci-Yazar ve Stratejist Dr. Seda Domaniç 
Sökmen ve Milli Basketbolcu Sinan Güler. 

“OLİMPİYATLARIN İSTANBUL’DA 
OLMASI İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”
Çalışma Grubu’nda bulunan Milli Basketbolcu 
Sinan Güler, böyle bir çalışmanın içinde olduğu 
için çok heyecanlı olduğunu anlattı. İstanbul’da 
insanların sporla iç içe olabilecekleri adımlar 
atmanın çok güzel olduğuna değinen Sinan 
Güler, 2036 Olimpiyatları’nı İstanbul’da 
yapabilmenin önemini vurguladı. Milli 
Basketbolcu Güler, “Bu noktada, Barselona ve 
İspanya’daki sporun sıçrayışını örnek almak 
gerekebilir. İspanya’nın futbolda, basketbolda, 
teniste ve farklı branşlarda; Avrupa’daki 
öncü ülkelerden biri olması, bizim örnek 
alabileceğimiz modellerden biri.”  
Sinan Güler, olimpiyatlardan maksimum 
fayda sağlamak adına, yapılan şehirlerde 
planlamanın çok önemli olduğuna işaret etti. 
Güler, “Katıldığım olimpiyatlarda, sporun 

halkın hayatına nasıl entegre edildiğini ve 
bunun çok iyi planlanması gerektiğini gördüm. 
Burada sürdürülebilirlik çok ön plana çıkıyor. 
Bu komiteyle birlikte olimpiyatları İstanbul’da 
yapabilmek için neler yapılması gerekiyor? 
Adım adım izlememiz gereken aşamaları 
belirleyeceğiz ve onları hayata geçireceğiz.” 

“İSTANBUL’A OLİMPİYATLAR YAKIŞIR” 
İBB sporcularından Karateci Serap Özçelik, 
Tokyo Olimpiyatları’nda madalyayı en çok 
İBB sporcularının aldığını söyledi. 18 yıldır 
Milli Takım’da bulunan Serap Özçelik, 
önümüzdeki senelerde alacakları altın 
madalya sayısını artırmayı hedeflediklerini 
dile getirdi. Diğer Karateci Eda Eltemur da 
pandemi döneminde sporcuların antrenman 
yapmakta zorlandıklarını ancak kendilerinin 
İBB tesislerinde kolaylıkla antrenman 
yapabildiklerini vurguladı. İBB’nin destekleri 
sayesinde son olimpiyatlarda en çok madalyayı 
İBB çatısı altındaki sporcuların aldığına 
değinen Eda Eltemur, “İstanbul’a Olimpiyatlar 
yakışır” dedi. 
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Tekerlekli Sandalye 
basketbolcularından Deniz Acar da Olimpiyat 
Çalışma Grubu’nun tanıtım toplantısına 

katılanlar arasındaydı. Sayısız başarılara imza 
atan Deniz Acar; 2012 Londra, 2016 Rio ve 
2020 Tokyo Olimpiyatlarına katıldı. 
Tüm sporcuların hayalinde olimpiyatların 
İstanbul’a gelmesi olduğunu vurgulayan Deniz 
Acar, “Bunun için tüm girişimler yapılıyor. 
Önümüzdeki dönemde bunu başaracağımıza 
inanıyorum. İstanbul bunun altından kesinlikle 
kalkar. Londra’ya gittiğimde taksiler engellilere 
uygundu, yolları uygundu. İstanbul’da 
olimpiyatlar olduğunda bu tür entegrasyonlara 
oldukça dikkat etmemiz gerekiyor” dedi. 

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.
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HİZMET

KİPTAŞ’ın Haziran 2021'de temelini attığı ‘Tuzla Meydan Evler’ projesi tamamlandı. 6 ay erken biten proje, Türkiye’nin ilk çevreci sosyal konutu 
olarak öne çıkıyor. Evlerde, atık sular yeniden arıtılarak klozet rezervuarlarında ve bahçe sulaması için kullanılıyor. Bu sayede hem tasarruf 
sağlanıyor hem de çevre korunuyor.  

T
uzla Meydan Evler projesi, Türkiye’de 
ilk kez bir sosyal konut projesinde 
kullanılan ‘Gri Su Geri Kazanım’ 
sistemiyle ön plana çıkıyor. Bu sayede 
evlerde kullanılan; duş, küvet, lavabo, 
çamaşır makineleri ve mutfaklardan 

gelen evsel nitelikli atık sular arıtılarak yeniden 
kullanılıyor. Böylece, hem su faturalarından 

Yazı: Sümeyra Kırca Fotoğraf: Cem Türkel 

TÜRKİYE’NİN İLK ÇEVRECİ SOSYAL KONUTU 

Editörlerimizden Sümeyra 
Kırca, Tuzla Meydan Evler 

projesindeki hak 
sahipleriyle bir 

araya geldi.

“KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM” 
Bilgi Üniversitesi Makine Mühendisliği 
3. sınıf öğrencisi Fehmi Yiğit Andık ise ilk 
evini alanlardan. Projeye ailesi ile birlikte 
başvurduğunu, ancak kuranın kendisine çıktığını 
belirten Fehmi Yiğit Andık, “Hem okuyor hem de 
yarı zamanlı çalışıyorum. Ödemelerde ailemin 
desteğini alacağım. Çok şanslı hissediyorum 
kendimi, emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi. 

“3+1 DAİREYİ AYDA 4 BİN TL’YE ÖDÜYORUM”
Hak sahiplerinden Tuna Emirhan, 40 bin kişi 
içinden kendisine kura çıkmasının büyük bir 
şans olduğunu söyledi. KİPTAŞ’ın, projeyi 6 
ay önceden teslim ettiğini belirten hak sahibi 
Emirhan, “105 metrekare büyüklüğünde 3+1 evi 
4 bin lira ödemeyle alıyorum. KİPTAŞ’a ve emeği 
geçen herkese teşekkür ederim” dedi. 

“BU KRİZDE BU KADAR UYGUN EV ALMAK MUCİZE” 
Diğer hak sahiplerinden Sabri Yaşin de Tuzla Meydan Evler projesinde 100 metrekare 
büyüklüğündeki bir daireyi 600 bin liraya aldığını belirterek, “Enflasyon son senelerde o kadar 
çok arttı ki, ülkemizde bu fiyatlara ev satın almanın imkanı kalmadı. Bu nedenle özellikle dar ve 
orta gelirli aileler için KİPTAŞ’ın yaptığı bu hizmetleri çok kıymetli buluyorum” dedi. 
Tuzla Meydan Evler projesini, KİPTAŞ’ın sosyal medya hesaplarından gördüğünü belirten Sabri 
Yaşin, evleri, bitmiş halde erkenden teslim almanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Sabri 
Yaşin, “2021 Haziran ayında KİPTAŞ’a başvuruda bulundum. Daha sonra canlı yayınla kura 
çekilişleri oldu ve hak sahibi oldum. KİPTAŞ’ın ilk defa uygulamaya başladığı, kendi bünyesinde 
24 ay faizsiz ödeme seçenekleri ile aldım. Evi 6 ay erkenden bitmiş halde teslim aldık. İçine 
baktığımızda kullanılan malzemeleri çok kaliteli bulduk. Butik bir site olması, içinde kreşinin 
olması, ulaşım imkanlarına yakın olması açısından bizler için büyük bir imkan” dedi. 

hem de sadece bir günde ortalama 100-150 
kişinin ihtiyacı olan yaklaşık 20 bin litre sudan 
tasarruf ediliyor. Doğal su kaynaklarının ve 
çevrenin korunmasına önemli katkı sunuyor. 
2021 Haziran ayında temeli atılan KİPTAŞ 
Tuzla Meydan Evler konutları, 6 erken teslim 
edildi. 2 haftalık ön başvuru süresi sonunda 
40 bin 401 başvuru alan Tuzla Meydan Evler; 
5 blok, 149 konut, 9 ticari birim ve 1 kreşten 
oluşuyor. 
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İSKİ, İstanbul’un su sorunu için büyük önem arz eden Melen Havzası’nda idari bina açtı. İSKİ Melen Yerleşkesi’nde; Cumayeri İleri Biyolojik 
Atıksu Artıma Tesisi, Gölyaka Atıksu Terfi İstasyonu ve Melen Kuşaklama Kolektörlerinin bakım, onarım işleri tek noktadan yürütülecek. 
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İSKİ MELEN’DE… İSKİ MELEN’DE… 

İ
BB’nin köklü bağlı kuruluşu İSKİ, Düzce’nin 
Çilimli ilçesinde idari bina açtı. Kentin su 
sorununu çözmek için en önemli kaynak 
olan Melen Havzası’nın kalbindeki İSKİ 
Melen Yerleşkesi ile Cumayeri İleri 
Biyolojik Atıksu Artıma Tesisi, Gölyaka 

Atıksu Terfi İstasyonu ve Melen Kuşaklama 
Kolektörlerinin bakım, onarım gibi ihtiyaçları 
tek merkezden koordine edilecek. ‘150 Günde 
150 Proje’ maratonu kapsamında açılışı yapılan 
tesis için düzenlenen törene; CHP Genel 
Başkan Yardımcıları Engin Özkoç ile Seyit 
Torun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İSKİ 
Genel Müdürü Şafak Başa katıldı. 

“MİLLETİN OLDUĞU YERDE PARTİ PROJESİ OLMAZ” 
Törende konuşan İmamoğlu, Melen Barajı’nın 
geçmişten günümüze sorunları olduğunu 
anlatarak, “Melen meselesi, 1989 yıllarına 
gider. Devletin, milletin olduğu yerde bir parti 
projesi olmaz. Burada en az 12-23 milyar TL’lik 
zarar var bugüne kadar. Çöp oldu, gitti” dedi. 
Melen Barajı’nın yapımı öncesinde zemin 
kaynaklı problemlerin olduğu uyarısının 
yapıldığını aktaran İmamoğlu, “Raporları 
var. Ama bir inat, bir kibir üzerinden, ‘Hayır, 
burası böyle yapılacak’ diye bir karar alınıyor. 
Bunun da hesabı sorulmuyor. Melen’in de 
geleceğini hızlıca planlayan, hızlıca açılmasını 
sağlayan, hızlıca tüm eksikliklerini gideren 
yeni yönetimin göreve geldiği 2023’ten sonra, 
hep birlikte o güzel açılışlarda buluşalım” diye 
konuştu. 

ATIKSU ARITMA TESİSİ 
İstanbul’un ihtiyacı olan suyun Melen’den 
sağlıklı bir şekilde temin edilebilmesi 
için; Melen Havzası’nı kuşaklayan atık su 

HİZMET

kolektörleri ve bu kolektörlerle toplanacak 
atık suları arıtacak atık su arıtma tesisinin 
inşaat çalışmaları devam ediyor. Melen 
Havzası’nı kuşaklayan 80 kilometrelik atık 
su kolektörlerinin 42 bin 340 metrelik kısmı 
bitirildi. 9 bin metreküp/gün kapasiteli 
Cumayeri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma 
Tesisi’nin de yüzde 27’si tamamlandı. 

13 bin 700 metrekarelik 
yerleşkede bulunan alanlar: 
• 400 metrekare idari bina 
•540 metrekare atölye binası
• 65 metrekare yemekhane binası 
• 60 metrekare güvenlik amirliği binası
• Bin 200 metrekare otopark alanı 
• 9 bin 35 metrekare peyzaj alanı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
İSKİ Melen Yerleşkesi'nin 

açılışını gerçekleştirdi.

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.
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Sahada 9 bin 413 personel ile İstanbul kışa hazır… İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından koordine 
edilen kış şartları ile mücadele çalışmalarıyla İstanbulluların rahat bir kış geçirmeleri sağlanacak. 

Yazı: Leyla Kılıç 
Fotoğraf: 
Derya Balkan

İSTANBUL KIŞA HAZIR

İ
BB, kış şartlarında yaşanabilecek olumsuz 
hava koşullarına karşı önlemlerini aldı. 
9 bin 413 personel ve 2 bin 213 araç 
ile İstanbul’da kış şartlarıyla mücadele 
edilecek. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, 
İstanbul’da 4 bin 23 kilometrelik sorumlu 

yol ağında, 598 müdahale noktasında hazır 

HİZMET

sağlanacak. Ana arter ve çevre yollarında 
çekici ve kurtarıcı araçlar hazır bekletilerek, 
olası trafik kazaları ve yolda kalmalara hızla 
müdahale edilecek. Muhtarların kontrolüne 
verilecek kürüme aparatlı traktörler ile köy 
yolları açık tutulacak. 

MOBİL BÜFE VE TUVALET 
Sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar, zabıta 
ekipleri organizasyonu ile İBB tesislerinde 
misafir edilirken; sokak hayvanlarının 
beslenmelerine ve tedavilerine yönelik 
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü de her 
zaman olduğu gibi çalışmalarını sürdürecek. 
Yoğun kar yağışlarında mobil büfeler ile 
hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve 
yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak 
içecek, çorba ve su servisi sunulacak. 
Kritik noktalarda konuşlandırılacak mobil 

tuvaletler ile halka hizmet verilecek. 
İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları 
tarafından yoğun kar yağışının olduğu 
tarihlerde ek seferler düzenlenecek. 

İSTANBUL’DA 9 BİN 413 PERSONEL VE 2 BİN 213 ARAÇ İLE KIŞ ŞARTLARIYLA 
MÜCADELE EDİLECEK. KAR KÜREME VE TUZLAMA EKİPLERİ, 4 BİN 23 KİLOMETRELİK 

SORUMLU YOL AĞINDA, 598 MÜDAHALE NOKTASINDA HAZIR BEKLETİLECEK

bekletilecek, gerekli hallerde müdahale 
çalışmalarını yürütecek. Yollarda 64 tank 
solüsyon kullanılacak, kritik noktalara 377 
kutu tuz bırakılacak. Ekipler; kar yağışı ile 
birlikte yollarda, meydanlarda, metro giriş 
ve çıkışlarında, otobüs duraklarında, alt ve 
üstgeçitlerde, iskele önlerinde, hastane ve 
okul gibi noktalarda kar küreme ve tuzlama 
çalışmalarını yürütecek; tehlike arz eden 
parçalara/buz sarkıntılarına, devrilen ağaçlara 
müdahale edecek. 

60 NOKTADA BEUS 
Çalışmalar, İstanbul genelinde 60 
noktada kurulan Buzlanma Erken Uyarı 
Sistemi’nden (BEUS) gelen mesajlar 
doğrultusunda yürütülecek. Ekiplerin takibi ve 
yönlendirilmesi, Araç Takip Sistemi üzerinden 
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HİZMET

İ
stanbul’un en eski sinema 
salonlarından, İstiklal Caddesi’nin 
simgesi 33 yıllık Beyoğlu 
Sineması, ağustos ayında mali 
sıkıntılar nedeniyle kapatılmıştı, 
tekrar sinema özelliğine 

kavuşacak. Atıl kalan, 2012’de 
tamamen kapatılan Muammer 
Karaca Tiyatrosu, olası İstanbul 
depremine karşı yeniden inşa ediliyor. 
Botter Apartmanı, batılılaşma 
etkisiyle Beyoğlu ve Galata 
bölgesinde başlayan apartmanlaşma 
sürecini yansıtan bir yapı ve burası 
halka açık hale geliyor. Bölgenin diğer 
değerli yapılarından biri Metrohan da 
İstanbulluların hizmetine sunuluyor. 

Yazı: Büşranur Alkılıç Fotoğraf: Cem Türkel 

İSTİKLAL SANATTAN VAZGEÇMİYOR 

Ekrem İmamoğlu,
İstiklal Caddesi'nde restore 

edilen yapıları inceledi.

İBB Miras ekiplerinin restore ederek İstanbul’a yeniden kazandıracağı tarihi mekanlardan Beyoğlu Sineması, Muammer Karaca Tiyatrosu, Botter 
Apartmanı ve Metro Han’daki çalışmalar sürüyor. Gelin, bu yapıların tarihi önemine ve İBB’nin bu noktalara neler yapacağına hep birlikte bakalım. 

FİLM İZLENEBİLECEK 

MUAMMER KARACA’NIN ÖNEMİ 

BOTTER APARTMANI’NDA NELER OLUYOR? 

GAVAND’IN HAYALİ ‘METROHAN’ 

Beyoğlu Sineması’nın tarihi, ilk olarak bulunduğu Halep Pasajı’nın arka 
kısmına sonradan ahşap olarak inşa edilen Pera Sirki’ne dayanıyor. 
Geçmişi, 1904’lü yıllara uzanan yapı, yaşadığı yangının ardından tiyatroya 
dönüşüyor. Cumhuriyet Dönemi’nde adı değiştirilerek ‘Fransız Tiyatrosu’, 
1942’de ‘Ses Sinema ve Tiyatrosu’, 1963’te bakımdan geçirilerek 
‘Dormen Tiyatrosu’ olarak anılıyor. 1972’de tamamen bir sinema salonuna 
dönüştürülüyor. 1989’da hanın alt katında, batı standartlarına uygun 300 
koltuklu Beyoğlu Sineması hizmete giriyor ve böylece yapı, Beyoğlu’nun 
kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunan bir yer haline geliyor. 1994 
yılında Avrupa Birliği çatısı altında oluşturulan Eurimages Avrupa 
Sineması üyeliğine, Türkiye’den kabul edilen ilk sinema işletmesi olarak 
gözde konumunu alıyor. Son zamanlarda kirası ödenemeyecek durumdaki 
yapı daha sonra kapanıyor. Şimdi ise İBB tarafından kiralanarak restore 
ediliyor. Restorasyon sonrası Beyoğlu hafızasının simge mekanlarından 
biri olarak sinema özelliğini devam ettirecek. 

Bulvar tiyatrosunun önde gelen isimlerinden Muammer 
Karaca; tiyatro ve sinema oyuncusu, tiyatro yönetmeni ve 
tiyatro yöneticisi. 1924 yılında ‘Muhsin Ertuğrul ve 
Arkadaşları’ topluluğuna katılıyor ve aynı yıl Şehir 
Tiyatroları’nda göreve başlıyor. Tiyatromuzun önemli 
isimlerinden Muammer Karaca’nın adını alan ülkenin 
önemli tiyatro sanatçılarını sahnesinde ağırlayan yapı da 
İBB Miras ekiplerince restore ediliyor. Tiyatro binasında, 
sahne görüş açısıyla uluslararası standartları yansıtan, 
çağdaş mimari özelliklerine sahip yeni nesil bir sahne 
hazırlanıyor. Salonun seyirci kapasitesi 211 kişiye 
ulaşacak. Döner sahne, aşağı yukarı hareket edebilen 
orkestra çukuru üzerine titizlikle çalışılıyor. Alanında uzman 
sanatçı ve teknisyenlerin danışmanlığında mevcut akustik 
tavan panellerinin korunmasına karar verildi. Muammer 
Karaca Tiyatrosu, gece gündüz yaşayan bir buluşma 
noktası olacak. İstiklal’in perdelerinin kapanmaması adına 
da bir umut…  

Yapı, 1900’lerin başında saray mimarı İtalyan Raimondo D’Aronco’nun imzasını taşıyor. 
Osmanlı’nın Art Nouveau üslubundaki ilk binası olarak biliniyor. Dönemin Padişahı II. 
Abdülhamid’in isteği üzerine sarayın resmi terzisi Jean Botter için inşa ediliyor. Şehrin 
“ilk modaevi” olarak açılıyor. Botter Ailesi, Paris’e gezmeye giden oğullarının 
hastalanarak ölmesiyle Paris’e göç ediyor ve bina, Kaptan-ı Derya Osman Paşa’nın oğlu 
Mahmut Nedim Efendi’ye satılıyor. Nedim Efendi, 1939’da hayatını kaybedince eşi 
Zeynep Ovyar, alt katları ofis olarak kullanılmak üzere kiralıyor. Bu dönemde şair Ferit 
Edgü, kurduğu reklam ajansı için binanın üçüncü katını kiralayıp restore ettiriyor. Zeynep 
Ovyar’ın ölümünden sonra sahipsiz kalan yapıya Hazine el koyuyor. İkinci dereceden 
mirasçıların hak iddia etmesi üzerine başlayan ve yıllar süren hukuk süreci sonucu bina 
bakımsız kalıyor. 2007’de Ovyar’ın yeğenleri devralıyor. Tarihi ve öyküsüyle Beyoğlu’nun 
eşsiz yapılarından olan Botter Apartmanı’nın, 2021 yılında İBB tarafından cephe 
konservasyonu gerçekleşiyor. ‘UNESCO Tasarım Kenti’ unvanlı yapı, yeni dönemde 
buluşmaların, etkinliklerin ve gösterimlerin yeri olacak. Botter; Sergi Salonu, Gösterim 
Merkezi, İstanbul Documenter Film Arşivi, Bilgi Belge Merkezi, Konferans Salonu, 
Tasarım Atölyesi, Tasarım Ofisi Açık Alan, Sanatçı Tasarım Hub Açık Alan, Sanatçı Hub 
gibi farklı etkinlik alanlarına ev sahipliği yapacak. Bahçesinde yer alan ek yapı ‘kafe’, 
müştemilat ise ‘Tasarım Evi’ olarak İstanbulluları ağırlayacak. 

Fransız Eugene Henri Gavand, 1860’ların başında turist olarak İstanbul’a geliyor. 
İnsanların, Beyoğlu ile Karaköy arasında gidip gelmek için dik yokuşu çıktığını fark 
ediyor. Bir proje düşlüyor. Hayali, raylar üzerinde hareket eden iki istasyonlu bir yer altı 
demiryolu projesi… Tünel’in, proje ve yapım mühendisi olan Henri Gavand, hayalini 
devrin padişahı Abdülaziz’e sunuyor ve Tünel Metrosu, 1875 yılında İstanbulluların 
hizmetine açılıyor. Galata ve Beyoğlu arasındaki kot farkını kaldıran Tünel, Osmanlı’nın 
modernleşmesini de hızlandırıyor. Gavand’ın projesinde üst katları otel olarak düşünülen 
yapı ise Metrohan olarak bugünkü konumunda yerini alıyor. 1914 yılında kullanıma açılan 
Metrohan’ın üst katlarında ofis birimleri bulunuyor. Şimdilerde İBB tarafından restore 
edilen bu tarihi yapı da restorasyon sonrası İstanbulluların hizmetine sunulacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Gündemiİhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Gündemi

01.01.2023-31.01.202301.01.2023-31.01.2023QR KODU OKUTARAK 
İHALE SAYFASINA GİDEBİLİRSİNİZ

İhale Konusu  İhale Konusu  İstanbul Genelinde Gemilerden Atık Alınması ve 
  Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi Hizmeti
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1296518
İhale Tarih ve Saatİhale Tarih ve Saati 02/01/2023 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 312 64 95
İhale Türüİhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı “Scrubber Sistemleri Yıkama Suları” Atıklarının   
  Toplanması İle Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi Hizmeti

İhale Konusu  İhale Konusu  Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi, 8863 ada, 
  17 parsel sayılı, 178,40 m� alanlı taşınmazın   
  Belediyemize ait 123/223 (98,40 m�) hissesinin satışı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 7263
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 04/01/2023 11:10
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu  
  Saraçhane/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Mesken Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon  0212 455 33 20
İhale Türüİhale Türü  Taşınmaz Satışı
İhale Usülİhale Usülü  Açık Teklif Arttırma
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı Arsa

İhale Konusu  İhale Konusu  2023 Yılı Muhtelif Video Çekimleri, Film Yapımları, 
  Kitap Ve Dergi Basımları, Medya 
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1321943
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 05/01/2023 12:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 312 61 75
İhale Türüİhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarNiteliği ve Miktarı (39 kalem Hizmet Alımı ) 2023 Yılı Muhtelif Video
  Çekimleri, Film Yapımları

İhale Konusu  İhale Konusu  İstanbul Genelinde Gemilerden Atık Alınması ve 
  Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi Hizmeti
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1296518
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 02/01/2023 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 312 64 95
İhale Türüİhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı Gemilerden 12 Ay Süresince 270.000 m� 
  Marpol 73/78 Ek-I Petrol ve Petrol Türevi

İhale Konusu  İhale Konusu  27 Kalem Eğitim Amaçlı Kırtasiye Malzemesi Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1307577
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 06/01/2023 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon  0212 449 42 35
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 27 Kalem Eğitim Amaçlı Kırtasiye Malzemesi Alımı

İhale Konusu İhale Konusu  Çekici Araç ve Damperli Dorse Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1254518
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 09/01/2023 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 60
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 8 Adet Çekici Araç ve 8 Adet Damperli Dorse Alımı

İhale Konusu  İhale Konusu  4.231 Çift iş botu alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1400213
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 13/01/2023 11:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 44 06
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 4.231 Çift İş Botu Alımı

İhale Konusu  İhale Konusu  İstanbul Geneli Eğitim Yapıları Yapım,
  Onarım ve Tadilat 3.Grup İnşaatı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1284043
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 04/01/2023 10:00
İhaleni Yapılacağı Yeİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 47 96
İhale Türüİhale Türü  Yapım İşi
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 10 Adet Bina İnşaatı ile Muhtelif Bina Onarım, 
  Tadilat ve Ek Yapıları

İhale Konusu İhale Konusu  İstemci Yönetim Sistemi Lisans Artırımı İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1261200
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 02/01/2023 10:30
İhaleni Yapılacağı Yeraleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlü /Birimİlgili Müdürlü /Birim Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon  0212 449 44 53
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 20.000 Adet İstemci Yönetim Sistemi Lisans Alımı İşi

İhale Konusu  İhale Konusu  Tuz Kırma Eleme Yükleme Makinesi Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1236523
İhale Tarih ve Saatiale Tarih ve Saati 05/01/2023 11:30
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 60
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 3 adet Tuz Kırma-Eleme-Yükleme Makinesi Alımı

İhale Konusu  İhale Konusu  GPS Cihazı Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1324583
İhale Tarih ve Saatİhale Tarih ve Saati 13/01/2023 11:30
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 60
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 10 Adet GPS Cihazı

İhale Konusu  İhale Konusu  2023 Yılı İstanbul Geneli Muhtelif Organizasyonlar İle   
  Tanıtım - Duyuru Çalışmaları ve Baskılı 
  Materyallerin Temini Hizmet Alımı İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1319365
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 05/01/2023 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 312 61 75
İhale Türüİhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 216 Kalem - 2023 Yılı İstanbul Geneli Muhtelif   
  Organizasyonlar İle Tanıtım - Duyuru Çalışmaları ve Baskılı  
  Materyallerin Temini Hizmet Alımı İşi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Gündemiİhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Gündemi

QR KODU OKUTARAK 
İHALE SAYFASINA GİDEBİLİRSİNİZ

İhale Konusu  İhale Konusu  12 Kalem Yenidoğan Destek Paketi Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1343401
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 13/01/2023 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 35
İhale Türü İhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 12 Kalem Yenidoğan Destek Paketi Mal Alımı kapsamında;  
  Bebek malzemeleri ve tıbbi ürün ile çeşitli temizlik   
  malzeme temini

İhale Konusu  İhale Konusu  3 Kısım İtfaiye Monitör, Lans ve Hortum Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1270779
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 17/01/2023 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 60
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 3 Kısım İtfaiye Monitör, Lans ve Hortum Alımı

İhale Konusu  İhale Konusu  12 Kalem Matbaa ve Kırtasiye Malzemesi Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1322902
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 09/01/2023 10:30
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  021 2449 42 35
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 12 Kalem Matbaa ve Kırtasiye Malzemesi Alımı

İhale Konusu  İhale Konusu  146 Kalem Oyun ve Hobi Malzemeleri Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1302106
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 09/01/2023 12:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 47 07
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 146 Kalem Oyun ve Hobi Malzemeleri Alımı

İhale Konusu  İhale Konusu  Yürüyen Merdiven Basamak Zinciri
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1208870
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 10/01/2023 10:30
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 60
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 11 Kalem - Yürüyen Merdiven Basamak Zinciri

İhale Konusu  İhale Konusu  Yeni Ambar Telefon Malzemeleri ve Donanımı Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1317457
İhale Tarih ve Saatİhale Tarih ve Saati 10/01/2023 11:30
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, 
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 44 26
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 13 Kalem Telefon Malzemeleri ve Donanımı Alımı

İhale Konusu  İhale Konusu  Genç Yetenek Gelişim Programı hizmet alımı İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1367392
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 12/01/2023 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, 
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Eğitim Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon  0212 312 69 99
İhale Türüİhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 16 kalem Genç Yetenek Gelişim Programı Hizmet Alımı İşi

İhale Konusu  İhale Konusu  120.000 Adet Gıda Yardım Kolisi Alımı
İhale Kayıt No 2022/1318638
İhale Tarih ve Saati 16/01/2023 10:00
İhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, 
  Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birim Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon  0212 449 42 60
İhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı 12 Kalem Gıda Yardım Kolisi Alımı kapsamında 120.000'şer 
  adet/paket Yağ (Ayçiçek Yağı, 2 L/pet),Pirinç 
  (Yerli, Luna veya Osmancık, 1 kg),Şeker (Beyaz, Toz, 1 kg)

İhale Konusu  İhale Konusu  Hizmet Tanıtımı ve Kültürel Faaliyetlerin Yerinde   
  Bilgilendirmesi Hizmeti Alım İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1366879
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 19/01/2023 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, 
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 312 61 75
İhale Türüİhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı Hizmet Tanıtımı ve Kültürel Faaliyetlerin Yerinde   
  Bilgilendirmesi Hizmeti Alım İşi 28 kalem işi kapsar.

İhale Konusu  İhale Konusu  Kumbara Alım İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1322208
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 09/01/2023 11:30
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 312 61 75
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 100.000 adet Kumbara Alım İşini kapsar.

İhale Konusu  İhale Konusu  8 Kalem Zabıta Spor Melbusatı Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1331950
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 10/01/2023 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 35
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 8 Kalem - Zabıta Spor Melbusatı Alımı

İhale Konusu  İhale Konusu  2023 Yılı Gözleme ve Kumpir Grubu Alımı İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1303548
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 10/01/2023 11:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 600 95 00
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 8 Kalem - 2023 Yılı Gözleme ve Kumpir Grubu Alımı İşi

01.01.2023-31.01.202301.01.2023-31.01.2023



TRAMVAY KAZASI LİYAKAT EKSİKLİĞİ Mİ? 

YANLIŞYANLIŞ
İBB’de işi güzel şekilde icra eden personele görevden 
el çektirildi. Liyakat eksikliği işlerin doğru düzgün 
yapılamamasına neden oluyor.  

DOĞRUDOĞRU
Eyüpsultan’da, 5 Aralık’ta yaşanan kazada, tramvay ile 
İETT otobüsü çarpıştı, 33 kişi yaralandı. İBB, Alibeyköy 
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana gelen 
kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye 
ekibi yönlendirerek kazaya anında müdahale etti. İETT 
otobüsünde sıkışan bir kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 
Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. 
Otobüsten gelen yoğun yakıt sızıntısı nedeniyle alana 
köpüklü suyla müdahale edildi. Olayda can kaybı ve ağır 
yaralı olmaması gönüllere bir nebze su serpti. 
İBB iştiraki Metro İstanbul, Cibali-Alibeyköy Cep 
Otogarı Tramvayı’nın geçici bir süre için Cibali-Üniversite 
istasyonları arasında seferlerine devam emesini sağladı. 
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GÜNCEL

GÜNDEME GETİRİLMEK GÜNDEME GETİRİLMEK 
İSTENEN BAZIİSTENEN BAZI

 İDDİALARI SİZLER  İDDİALARI SİZLER 
İÇİN ARAŞTIRDIKİÇİN ARAŞTIRDIK İŞİN DOĞRUSUİŞİN DOĞRUSU

Yazı: Osman Karabacak

Yolculuk yapılamayan Alibeyköy Cep Otogarı-Üniversite 
istasyonları arasında ise İETT otobüsleri ile ücretsiz 
ring seferi gerçekleştirildi. Müdahaleden hemen sonra 
tramvay ve otobüs caddeden kaldırıldı. Cadde temizlendi ve 
yıkandı. Eminönü-Alibeyköy Tramvayı, gün içinde normal 
seferlerine yeniden başladı. 
İBB’nin kazadan hemen sonra yürüttüğü soruşturmada; 
tramvay ve otobüs şoförünün alkol veya uyuşturucu madde 
kullanmadığı tespit edildi. Yapılan kamera incelemeleri 
ile sürücü ve yolcuların beyanları doğrultusunda, kazaya 
tramvay sürücüsünün aniden rahatsızlanmasının sebep 
olduğu tespit edildi. 
Bir başka önemli nokta da tramvay sürücüsünün 2015 
yılında işe başlayan tecrübeli bir personel olmasıydı. 
Bazı medya organlarının İstanbul’daki bir ilçe belediye 
başkanının görüşlerine dayandırarak yayımladıkları 
haberlerde, “İBB’de, bu işi güzel şekilde icra eden arkadaşlar 
görevden el çektirildi. Liyakat eksikliği de işlerin doğru 
düzgün yapılamamasına neden oluyor. Bu olaydaki baş 
sebep, İBB’nin sağlıklı ve iyi bir şekilde yönetilememesidir” 
ifadelerine yer verilmişti. 
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