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Ekrem İmamoğlu

vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu zorlu 
dönemde dayanışmaya ve yardımlaşmaya her zamankinden 
daha çok ihtiyacımız var. 3 yılda 580 bin haneye ulaştık, 
hayırsever yurttaşlarımızın ilgisiyle bu sayıyı her geçen yıl 
artıracağımıza tüm kalbimle inanıyorum.

Değerli Hemşehrilerim,
Kentlerin; halkın hayatına dokunan, kent sakinleri için apayrı 
bir manevi anlam da kazanan simgeleri vardır. Bu simgeler 
halkın gerçek sevgisiyle, zaman içerisinde kendiliğinden 
oluşur. İşte Paşabahçe Vapuru da İstanbul’un simgelerinden 
biriydi. İstanbullulara yıllarca hizmet eden Paşabahçe ile 
İstanbullular arasında güçlü bir bağ kurulmuştu. Şehir Hatları 
yıllardır kaderine terk edilen ve çürümeye bırakılan Paşabahçe 
Vapuru’nu kurtarmak için harekete geçti. Yeniden işlerlik 
kazandırdığımız bir başka değerimiz olan 567 yıllık Haliç 
Tersanesi’nde yapılan restorasyon çalışmaları sonrasında 
Paşabahçe Vapuru 70. yaşında yeniden seferlere başladı, 
İstanbullularla buluştu.

İstanbullularla yeniden buluşan bir başka kültürel mirasımız da 
Moda İskelesi oldu. Restorasyon çalışmaları sonrasında Moda 
İskelesi, iskele işlevini tekrar kazandığı gibi sesli çalışma alanı 
ve kütüphanesiyle halka açık bir alan hâline de gelecek. Yıllar 
sonra Paşabahçe Vapuru ve Moda İskelesi yeniden birbirlerine 
selam duracak. 

Bu kentin geçmişine, kültürel miraslarına, değerlerine ve tüm 
sakinlerine sonsuz vefa duygusuyla hizmet etmekten büyük bir 
onur duyuyoruz. Bu kenti yönetme görevini sizlerden aldığımızı 
hiçbir zaman unutmadan, İstanbul’un kaynaklarını bu kentin 
gerçek ihtiyaçları için kullanmaya devam edeceğiz.

Sevgi ve saygılarımla.

Sevgili İstanbullular,
Ağustos ayının henüz başında İstanbul’un en eski 
hastanelerinden biri olan Balıklı Rum Hastanesi’nin Yaşlı 
Bakımevi Bölümü’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzdü. 
Olayda can kaybının yaşanmaması ise en büyük tesellimiz oldu. 
İBB İtfaiyesi, ihbarın ardından itfaiyeciliğin doğasında olduğu 
gibi hiç kimseden talimat beklemeden 5 dakikada olay yerine 
ulaştı. 115 personel ve 32 araçla yangına hızla, etkili bir şekilde 
müdahale etti. Yerinde ve yakından takip ettiğim çalışmalar 
sonucunda yangın kısa sürede hiçbir can kaybı yaşanmadan 
kontrol altına alındı. İstanbul İtfaiyesi’nin kahramanlarına 
buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. 

Kentimizi afetlere karşı hazırlamak, afet sırası ve sonrasında 
etkin bir biçimde müdahalede bulunmak en önemli 
görevlerimiz arasında yer alıyor. İstanbul’un büyük bir deprem 
riski altında olduğu herkesin malumu. Depreme hazırlanmak 
için dönüşüme büyük bir hız katmamız gerekiyor. Bu konuda 
hemşehrilerimizin de iş birliğine ihtiyacımız var. İBB olarak 
yaptığımız taramalarda kendiliğinden çökme riski bulunan 318 
bina tespit ettik. Bu binaları derhal yıkıp içindeki 3 bin 99 aileye 
kira yardımı yapacağız. İBB Meclisi'ne getireceğimiz teklif 
ile 1.150 TL olan maddi yardım sınırını üç katına çıkaracağız. 
Evini depreme karşı maliyetine yenilemek isteyen tüm 
hemşehrilerimizi ‘istanbulyenileniyor.com’ adresine başvuruda 
bulunmaya davet ediyorum.

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini her geçen yıl 
daha güçlü bir şekilde hissediyoruz. Mevsim normallerinin 
dışında aşırı hava olaylarına ve yoğun yağışlara daha sık şahit 
oluyoruz. İSKİ’nin yatırımlarıyla İstanbul’un altyapısını 
güçlendiriyoruz. Yıllardır her yağışta olumsuz görüntülere 
sahne olan, su taşkınları ve seller yaşanan bölgelerde atık 
su, yağmur suyu ve dere ıslahı yatırımlarımızla sorunları 
çözüyoruz. Bu sayıda da Üsküdar, Beylikdüzü, Kartal, Maltepe 
ve Pendik ilçelerinde hayata geçirdiğimiz altyapı çalışmalarını 
okuyacaksınız. Yaptığımız çalışmalarla İstanbul’da su baskınları 
tarih olacak, artık her yağışta kentimize yakışmayan görüntüler 
ortaya çıkmayacak.

Öğrencilerimizin ve dar gelirli hemşehrilerimizin 
yoğunlukta yaşadığı bölgelerde açmayı hedeflediğimiz kent 
lokantalarımızın ikincisini Bağcılar’da açtık. Çapa Kent 
Lokantası gibi tamamen kadınların çalıştığı Bağcılar Kent 
Lokantası da bölgedeki yurttaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli 
yemeğe ulaşabilmesi için dört çeşit yemeği uygun fiyatlarla 
sunacak. Kent lokantalarının sayısını yıl sonuna kadar 10’a 
çıkararak daha çok hemşehrimize ulaşmayı hedefliyoruz.

Geleneklerimize uygun şekilde ‘alan elin veren eli görmediği’ 
İstanbul Vakfı Kurban Bayramı Bağış Kampanyası sonucunda 
elde edilen 232 bin konserve ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştı. 
Ekonomik krizin etkisini derinden hissettiğimiz bugünlerde 
ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın yüzünü güldürdü. Üçüncü 
yılında da kampanyamıza büyük ilgi gösteren hayırsever 
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TÜRBE RESTORASYONU

TERMOSUYLA GELENE 
YÜZDE 10 İNDİRİM!..  YÜZDE 10 İNDİRİM!..  

İBB Miras, Fatih Cibali Mahallesi’nde harap haldeki 
Seyyid-i Velayet ve Asude Hanım Türbesi’ni restore etti. 
26 Temmuz 2021’de başlayan restorasyon çalışmaları bir 
yılda tamamlandı. Kentin tarihsel mirasının önemli yapı 
taşlarından olan iki türbe, “150 Günde 150 Proje Maratonu” 
kapsamında ziyarete açıldı. Uzun yıllar bakımsız kalmış 
harabe halindeki bu yapıların; hassas, titiz bir yaklaşım ve 
sorumluluk bilinciyle bakım onarımı tamamlandı.

İstanbul’un sembolü vapurlarda geçtiğimiz ekim ayında 
başlatılan “Termosuyla Gelene % 10 İndirim” uygulaması 
olduğunu biliyor musunuz? Her vapurda, aynı hizmet 
kalitesiyle Şehir Hatları’na özel hazırlanan çekirdeklerden 
öğütülen kahveler vapur seyahatlerini ayrı bir keyfe 
dönüştürüyor. 23 vapurda ve Moda İskelesi’nde hizmet veren 
Vapur Kafelere önümüzdeki günlerde yenilerinin eklenmesi 
planlanıyor. Ekim 2021'de başlayan uygulama devam ediyor.

Uygulama nasıl işliyor?Uygulama nasıl işliyor?  
Vapur Kafelerde her kahve alışverişinde kaşe vurulan ve 
8 kaşe sonrası 1 adet Filtre Kahve veya Americano hediye 
edilen kahve kartları bulunuyor. Bu kartlarda da termosuyla 
kahvesini alan yolculara 2 kaşe vuruluyor.

SEMT MEYDANLARINDA FESTİVAL COŞKUSUFESTİVAL COŞKUSU

‘İBB Wi-Fi’‘İBB Wi-Fi’ İSTANBUL SENİN’DE

HAMİDİYE SUHAMİDİYE SU’YA ULUSLARARASI ÖDÜL

Kültür merkezlerine uzakta yaşayan İstanbullular için ‘Semt Festivalleri’ 
düzenleniyor. İBB, kültür ve sanat etkinliklerini kentin her noktasına 

ulaştırabilmek için Semt Festivalleri projesini başlattı. İBB Kültür Dairesi 
Başkanlığı’nın düzenlediği etkinlikler kapsamında; konserler, tiyatrolar, 
birbirinden renkli atölye çalışmaları ve söyleşiler semt meydanlarında 
İstanbullularla buluşuyor. Her yaş grubuna hitap eden etkinlikler renkli 
anlara sahne oluyor. Konserler yaz coşkusunu artırırken, tiyatro ve atölye 
çalışmaları semt sakinlerince beğeniyle takip ediliyor. 
Semt Festivalleri; ağustos ayında Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece, 
Sarıyer ve Sancaktepe’de devam etti. Ahmet Aslan, Selçuk Balcı, Ogün 
Şanlısoy, Flört, Kolpa, Oğuz Aksaç ve Ender Balkır gibi isimlerin sahne 
aldığı konserlerle yaz ritmi meydanlara taşındı.
Yaz aylarında İBB Semt Festivalleri olarak açık havada gerçekleşen 
etkinlikler, kış aylarında da 11 kültür merkezindeki geniş programıyla 
devam edecek. Programlar; çocuklara tiyatro oyunları, atölyeler, 
konserler, kukla ve illüzyon gösterileri gibi eğlenceli zaman geçireceği, 
sanatla buluşacağı etkinlikler sunarken; yetişkinleri de tiyatro oyunları, 
atölyeler, söyleşiler, film gösterimleri ve ünlü sanatçıların konserleriyle 
buluşturacak. 

İBB’nin hizmetlerini tek platformda sunan ve kolayca ulaşılmasını sağlayan 
süper uygulama İstanbul Senin; ücretsiz, hızlı ve güvenli internetin de adresi 
oldu. İBB Wi-Fi, artık sadece yeni nesil akıllı şehir uygulaması ‘İstanbul Senin’ 
üzerinden hizmet veriyor. İstanbul Senin uygulaması ile İBB Wi-Fi’a giriş yapan 
kullanıcılar, giriş yaptıkları ilk günden itibaren aylık 30 GB’lık kullanıma ek 
olarak 30 GB daha kazanıyor bu sayede 3 ay boyunca tam 60 GB’lık 

internet kullanım hakkına sahip olunuyor. 
Ücretsiz, güvenli, hızlı internet İBB Wi-Fi; meydan, cadde, park, bahçe, spor alanları, 
kültür merkezleri, sosyal tesisler, üniversite, hastane, toplu taşıma araçları ve daha 
birçok kamusal alanda kullanmak isteyen tüm vatandaşların hizmetinde.
‘İstanbul Senin’ uygulamasından İBB Wi-Fi’a erişen kullanıcılara ücretsiz 60 GB İstanbul Senin’ uygulamasından İBB Wi-Fi’a erişen kullanıcılara ücretsiz 60 GB 
kampanyası devam ediyor!kampanyası devam ediyor!

İBB iştirak şirketi Hamidiye AŞ, Uluslararası Tat Enstitüsü’nün 
verdiği en büyük ödül olan “Superior Taste Award”ın sahibi 

oldu. 1902’den bugüne çeşmeler, sakalar, damacanalar ile 
İstanbul halkının sağlıklı su ihtiyacını 

karşılayan ve zamanla tam otomatik makinelerde el değmeden 
üretim yapan Hamidiye Doğal 
Kaynak Suları, Brüksel merkezli Uluslararası Tat Enstitüsü 
(International Taste Institute) tarafından verilen “Superior 

Taste Award”ı kazandı.
Yirmiden fazla ülkeden gelen, aralarında 
Michelin ödüllü aşçıların da yer aldığı şef 
ve gurmelerin testlerinden geçen Hamidiye 
Su, tam not aldı. Üç yıldız üzerinden 
değerlendirilen ödüllerde; 
Hamidiye Su, üçte üç yaptı. 
Uluslararası geçerliliğe sahip olan “Superior 
Taste Award” ile Hamidiye Su, uluslararası 
alanda tescillenmiş marka oldu. Otomatik, 
temassız ve hijyenik yöntemlerle doldurulan 
Hamidiye 
Kaynak Suları; yumuşak içimi, lezzeti, doğallığı 
ve uygun mineral yapısıyla öne çıkıyor. 
Güvenilir, sağlıklı ve doğal Hamidiye Su, 
kazandığı ödülle lezzetini tescil ettirdi.



www.ibb.istanbul / 98 / www.ibb.istanbul

KISA KISA

“AŞURE”“AŞURE” BİRLİK-BERABERLİK VE BEREKETİN MÜJDECİSİ İSTANBULLU ADALAR’DA SERİNLEDİİSTANBULLU ADALAR’DA SERİNLEDİ
Muharrem, hüzün ayı… İBB Başkanı Ekrem 

İmamoğlu, Muharrem ayı orucunu tutan 
Alevi vatandaşlarımızı ziyaret etti. Hacı 
Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı 
Cemevi’nde pişirilen aşure lokmasına ortak 
olan İmamoğlu, “Hazreti Hüseyin’i ve Kerbela 
şehitlerini minnetle, rahmetle anıyorum. 
Kerbela, soylu bir direnişin öyküsüdür. 
Bu direniş, tarih boyunca devam etmiştir, 
aslında bugün de devam etmektedir. Çünkü; 
mazlumun zalime, haklının haksıza karşı 
sürdürdüğü mücadele, azim o günün verdiği 
ruh ile devam etmektedir. Haksızlık karşısında 
sessiz kalmayan, adaleti, eşitliği, sevgiyi ve 
barışı savunan herkese buradan, kadim kent 
İstanbul’dan selam olsun.” 
Aşurenin birliğimizin, beraberliğimizin, 
bereketimizin müjdecisi olduğunu vurgulayan 
Başkan İmamoğlu, ilk aşure lokmasını 
vatandaşlara dağıttı.

İSTANBUL’A ‘100 YENİ METROBÜS’‘100 YENİ METROBÜS’ 500 ÇALIŞANA ‘İETT KADROSU’‘İETT KADROSU’ MÜJDESİ
İBB, öz kaynak kullanılarak alımını yaptığı, 100 yeni metrobüsü daha İstanbullunun 
hizmetine sundu. İBB’nin farklı şirketlerinde çalışan yaklaşık 500 personel de 150 
yıllık kadim kuruluş İETT’nin kadrosuna dahil edildi.
“150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında her iki hizmetin tanıtıldığı etkinlikte 
konuşan İmamoğlu İstanbul’u yatırımlarla güçlendirip güzelleştirdiklerini belirtti. 
İmamoğlu, yeni düzenlemeyle kadroya aldıkları çalışanların kavuşacakları hakları şöyle 
sıraladı: “Sizi, bu eşitsiz ortamdan eşit ortama kavuşturuyoruz. Şoförlerimiz, yılda 4 
ikramiye alacak. Haftalık çalışma saatleri, 45’ten 40 saate düşecek. Yemek ücretleri 

olacak. Yıllık izin günü sayıları, 14’ten 22 güne çıkacak. 8 gün sosyal izin hakları 
olacak. Sosyal yardım paketi, tahsil yardımı, Ramazan yardımı gibi yardımlardan 
yararlanacaklar. PGS başarı puanı ödülü, hasarsızlık primi, direksiyon primi, vardiya 
primi gibi motivasyon kaynakları olacak. Evet aramıza, ailemize katılanlar bu haklardan 
faydalanacaklar. Çünkü bizim için 16 milyonun her bir ferdinin sağlığı, mutluluğu, iyi 
şartlarda yaşaması ayrı bir önem taşıyor. Aramıza, ailemize katılanlar, değerli dostlar 
bu haklarımızdan faydalanmış olacaksınız. Çünkü bizim için, 16 milyon insanımızın her 
ferdinin sağlığı, mutluluğu, iyi şartlarda yaşaması ayrı bir önem kazanıyor. 

U
cuz tatil döneminin bitmesiyle tatil planlarına 
kalkışamayan İstanbullular, İstanbul’un 
plajlarında serinledi. İBB iştiraki BELTUR’un 
Adalar’a düzenlediği seferlerle Ada Plajı 

doldu taştı. Eski güzel günlerini yeniden yaşayan 
Adalar’da, 500 kişilik özel plaj hizmete sunuldu. 
Büyükada’daki BELTUR Plajı’na ulaşım Bostancı 
ve Kartal’dan Büyükada’ya yapılan özel seferlerle 
gerçekleştiriliyor. 11 Temmuz ile 15 Ağustos tarihleri 
arasında 7 bin misafir ağırlayan plaja, 11 Temmuz’dan 
itibaren Bostancı’dan her sabah birer kez olmak üzere 
toplam 35 sefer düzenlendi. Kartal’dan ise 4 Ağustos 
itibarıyla haftada 4 gün olmak üzere toplam 8 sefer 
gerçekleşti.
Hafta içi her gün saat 10.00’da Bostancı İskelesi’nden 
plaja yapılan seferlerde dönüş için de 17.30’da Ada’dan 
kalkış yapılıyor. Kartal’dan ise 09.30’da tekneler 
kalkıyor, dönüş seferi ise 17.00’de yapılıyor. Plaj 
ücreti hafta içi 95 TL, hafta sonu ise 120 TL; ek bir 
ulaşım ücreti gerekmeden tarife uygulanıyor. 0-7 
yaş arasındaki çocuklar plaj hizmetinden ücretsiz 
faydalanabiliyor, 7-12 yaş aralığındaki çocuklara da 
yüzde 50 indirim uygulanıyor.
Adalar’da yaşayan ve Adakart sahibi olanlar yüzde 20 
indirimle aynı hizmetlerden faydalanabiliyor.

PLAJ ÜCRETİ 
HAFTA İÇİ 95 TL 95 TL 

HAFTA SONU 120 TL120 TL
0-7 YAŞ ÜCRETSİZ ÜCRETSİZ 
7-12 YAŞ YÜZDE 50 YÜZDE 50 

ADAKART'A YÜZDE 20 YÜZDE 20 
İNDİRİMLİ.

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.
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RESTORASYON

Yazı: Aydemir Kadıoğlu 
Fotoğraf: Onur Günal - Okan Ulusoy Serçeşme

YENİYENİ
MODA MODA 
BUBU

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.

İBB, İstanbul’un en eski ve 
simgesel yapılarından 

Moda İskelesi’ndeki restorasyon 
ve yeniden işlevlendirme 
çalışmalarını tamamladı. 

İstanbul; kütüphanesi, 
Vapur Kafe’si ve yanaşan 

vapurlarıyla tarihi öneme sahip 
eserle tekrar buluştu.
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RESTORASYON

M
oda İskelesi’nin, İBB Belediyesi 
Kültür Varlıkları Dairesi 
Başkanlığı tarafından yapılan 
restorasyon işlemi tamamlandı. 
İskelenin sadece dış yapısı 
değil, iç mimarisi de yenilendi. 

İstanbul’un en eski iskelelerinden olan 
Moda İskelesi’nin ev sahipliği yapacağı 
yeni kütüphane; açık hava çalışma 
alanları, terası ve zengin kitap seçkisiyle 
Kadıköylüleri ve İstanbulluları ağırlayacak. 
250 metrekarelik alanda 87 kişilik 
kapasitesiyle hizmet verecek olan Moda 
Kütüphanesi, 9 bin eserden oluşuyor.

DENİZ TAKSİ YANAŞMA NOKTASI
Moda İskelesi’ne ilk etapta, deniz 
taksi yanaşma noktası eklendi. İleriki 
zamanlarda Şehir Hatları seferleri 
eklenecek olan dikdörtgen planlı iskelenin 
zemin katı yolcu salonu, personel odaları 
ve WC olarak ünitelere bölünmüş olup 
üst katı teras çatı ile örtülü. İskelenin 
ilk katında Şehir Hatları’na bağlı Vapur 
Kafe faaliyet gösteriyor. Kafeden çayını, 
kahvesini alanlar isterse üst katta kitap 
okuyabilir ya da alt katta çeşitli etkinliklere 
katılabilir. Dışarıya konulan masa 
sandalyelere oturup deniz manzarasının da 
keyfini çıkarabilir. 

TARİHE MEYDAN OKUYAN İSKELE
Moda İskelesi, 35. Osmanlı padişahı Sultan 
Mehmet Reşat (1844-1918) döneminde 
Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın 
öncülerinden mimar Vedat Tek tarafından 

tasarlandı. Kitabesinde, Osmanlıca 
“Moda 1335” yazılı olan yapının, 1916-1919 
yıllarında inşa edildiği düşünülüyor. Tarihi 
iskele, 1930’larda çıkan şiddetli fırtına 
sonrası zarar gördü. 1986 yılında yolcu 
sayısının yetersiz olması nedeniyle kaderine 
terk edildi. 2000 yılında Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri ve Türkiye Deniz Ticaret Odası 
Başkanlığı tarafından uygulanan bakım ve 
onarım çalışmalarıyla iskeleyi kurtarma 
girişimleri başladı. 2015 yılında hatalı 
restorasyon işlemlerinden dolayı bakım ve 
onarımı durdurulan tarihi Moda İskelesi, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür 
Varlıkları Dairesi Başkanlığı tarafından 
restore edilerek hizmete açıldı.

MODA İSKELESİ RESTORASYON ÖNCESİ
MODA İSKELESİ RESTORASYON ÖNCESİ

MODA İSKELESİ RESTORASYON SONRASIMODA İSKELESİ RESTORASYON SONRASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, özenli yenileme ve restorasyonun ardından Tarihi Moda 
İskelesini davetlilerle birlikte açtı. Anıtsal yapı, bundan sonra hem iskele hem de kültür 
merkezi olarak hizmet verecek.
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SOSYAL BELEDİYECİLİK

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesine
bağlı İstanbul Vakfı’nın bu yıl üçüncü 
kez düzenlediği Kurban Bayramı bağış 
kampanyası hayırseverlerden büyük ilgi 
gördü. Bu yıl bir hisse bedeli 3 bin 600 TL 
olarak belirlenen bağış kampanyasında 

43 milyon 506 bin TL toplandı. İstanbul 
Vakfı, bu bağışlarla bin 728 büyükbaş kurban 
kestirdi. 12 bin 85 hisseye denk gelen bu 
kurbanlardan; kuşbaşı konservesi, ilik kemiği 
suyu, işkembe çorbası ve paça çorbası elde 
edildi. Çorba ve ilik sularının yüzde 50’si firma 
tarafından karşılandı.

DİNİ VECİBELERE UYGUN ÇEVREYE DUYARLI KESİM
İstanbul Vakfı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki firmada 
bağış kurbanlarının kesimini yaptı. Kesimler, 
kamera kaydına alınmak suretiyle; noter 
gözetiminde vakıf yöneticisinin kesimi yapacak 
kişiye vekalet vermesiyle; diyanete bağlı imam 
eşliğinde ve ilçe tarım müdürlüğüne bağlı 
veteriner kontrolü ile her bir bağışçının isminin 
okunarak gerçekleştirildi.
ÇED Olumlu Belgesi, Çevre İzni, Çalışma 
Ruhsatı, İşletme Onay Belgesi, Helal Kesim 
Belgesi, ISO 26001 Kalite Yönetim Sistem 
Sertifikası bulunan firma, kesimleri çevreye 
hiçbir zarar vermeden gerçekleştirdi. 

232 BİN KONSERVE İHTİYAÇ 232 BİN KONSERVE İHTİYAÇ 
SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDISAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI Hayırseverlerin iyiliği, İBB’nin eliyle ihtiyaç 

sahiplerinin sofrasına ulaştı. İBB İstanbul 
Vakfı’nın 3 yıldır düzenlediği Kurban Bayramı 

Bağış Kampanyası’na bu yıl 12 bin 85 bağışçı 
katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
232 bin ihtiyaç sahibi aileye Kurban 

konservelerinin dağıtımını başlattı.

Kesimlerden çıkan kan, çöp, gübre vb. atıklar 
lisanslı biogaz ve geri dönüşüm tesislerine 
gönderildi. Kesilen kurbanların derilerinden 
elde edilen gelir ise öğrencilere burs olarak 
verilecek.
   
GIDA KODEKSİNE UYGUN
Kesim işlemi tamamlandıktan sonra üç gün 
dinlenmeye alınan etler, sonrasında işlenerek 
konserve yapımına hazır hale getirildi. Gıda 
kodeksine uygunluğu, üniversiteden uygunluk 
belgesi alınarak sağlandı. İçinde hiçbir katkı 
maddesi bulunmayan konserveler, 21 günlük 
bekleme süresine tabii tutulup laboratuvar 
testinden geçirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıldı.

ÇOK DEĞERLİ BİR İŞ
Dağıtım törenine katılan İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, “Yaklaşık 43,5 milyon lirayı aşan bir 
bağış elde ettik. Bugün de ortaya konan 232 bin 
konservemizi yola çıkartıyoruz ve ailelerimize 
ulaştıracağız. Şöyle bir geçmişe baktığımızda; 
yaklaşık olarak biz, 580 bine yakın eve 3 yılda 
konserve ulaştırmış olduk. Bu da çok değerli 
bir başarı haline geldi diyebilirim, amacına 
ulaştı. Bunun daha da büyüyerek bir geleneğe 
dönüşmesini, bugün başlattığımız bu hamlenin 
çok daha büyük sayılara ulaşacağını bugünden 
görüyorum. Hem insanlarımızın ibadetlerine 
kolaylık hem bugüne dönük gereğini yerine 
getirmek. Kurban eti zaten paylaşılması büyük 
oranda maksadıyla gerçekleştirilen bir ibadet 
yönüyle de çok çok değerli bir işi başardığımızı 
görüyorum.”

Yazı: Aydemir Kadıoğlu Fotoğraf: Onur Günal

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; CHP PM üyesi Gökhan Günaydın, 
İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve İstanbul Vakfı Başkanı 
Perihan Yücel ile kurbanlıkların dağıtımını başlattı.

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.

169 BİN KUŞBAŞI KONSERVESİ, 169 BİN KUŞBAŞI KONSERVESİ, 
57 BİN KAVANOZ İLİK KEMİĞİ SUYU, 57 BİN KAVANOZ İLİK KEMİĞİ SUYU, 

3 BİN ADET İŞKEMBE ÇORBASI İLE 3 BİN ADET İŞKEMBE ÇORBASI İLE 
3 BİN ADET PAÇA ÇORBASI İHTİYAÇ 3 BİN ADET PAÇA ÇORBASI İHTİYAÇ 

SAHİBİ AİLELERE DAĞITILDI SAHİBİ AİLELERE DAĞITILDI 
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PRUVAN NETA OLSUNPRUVAN NETA OLSUN
HOŞ GELDIN PAŞABAHÇE!HOŞ GELDIN PAŞABAHÇE!

58 yıl İBB filosunun en hızlısı olarak hizmet veren Paşabahçe Vapuru’nun 
restorasyonu tamamlandı. Haliç Tersanesi’ndeki 1,5 yıl süren çalışmaların ardından 
Paşabahçe, İBB Şehir Hatları filosunun en yeni ve en tecrübeli üyesi oldu.

Yazı: Ali Faruk İmre Fotoğraf: Anıl Can Dinçdal - Koray Çalışkan

Bir dönem Boğaz’ın en hızlısı 
olarak İstanbullulara hizmet veren 
Paşabahçe Vapuru, 70. yaşında 
Boğaz’a geri döndü. Dünyanın 
en eski tersanesi 566 yıllık Haliç 
Tersanesi’nde, İBB iştiraki 

Şehir Hatları tarafından yeniden yolcularına 
kavuşturulan Paşabahçe’nin ilk yolcuları CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu oldu. 

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.



DENIZCILIKTE GELENEKTIR, SEFERE 
ÇIKARKEN “PRUVAN NETA OLSUN” 
DENIR. YANI ‘SEYRINE ENGEL 
OLACAK, SENI YOLUNDAN EDECEK 
VEYA TEHLIKEYE DÜŞÜRECEK 
BIR DURUM OLMASIN’. 
PRUVAN NETA OLSUN PAŞABAHÇE! 

PAŞABAHÇE VAPURU RESTORASYON ÖNCESI

Paşabahçe Vapuru’na binen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu 
ve beraberindeki heyet, Sunay Akın’ın keyifli 
anlatımıyla Haliç turu yaptı. Simit eşliğinde çay 
içen heyet, simitlerini martılarla paylaştı.
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RESTORASYON

HURDA OLMAKTAN KURTARILDI
Paşabahçe Vapuru, 2010 yılında Şehir Hatları 
filosundan düşürüldükten sonra kaderine terk 
edilmişti. Ancak, bir gazete ilanı Paşabahçe’ye 
hayat verdi. 2019’da vapurun sökülmek üzere 
ihaleye çıkarılacağı haberinin ardından Şehir 
Hatları ekipleri, hızlıca girişimlerini başlattı. 
Görüşmelerin ardından çürümeye terk edilen 
Paşabahçe, Beykoz Belediyesinden alındı 566 
yıllık Haliç Tersanesi’ne emanet edildi. 

ADETA YENİ BİR GEMİ İNŞA EDİLDİ
Haliç Tersanesi’ne çekilen Paşabahçe’nin 
görüntüsü içler acısıydı. Vapur, gururlu 
geçmişinden gelen heybetini, unutulmuşluğun 
hüznüne bırakmıştı, tanınmaz haldeydi. Ancak, 
İmamoğlu dönemi ile birlikte ayağa kalkan 

‘VAPUR KAFE’ DE VAR
Şehir Hatları vapurlarının sevilen mekanı 
Vapur Kafe, Paşabahçe’de de yer alıyor. 
Kafe’nin mekansal tasarımı Paşabahçe’nin 
orijinal dokusana göre yapıldı. Paşabahçe’nin 
yolcuları da Vapur Kafe’nin zevkini yaşayacak.

ARTEMİS, YERİNE KONDU
Paşabahçe’nin restorasyonunda çok önemli 
bir detay da ortaya çıktı. İstanbul’a ilk geldiği 
günden beri vapurda yer alan antik tanrıça 
Artemis rölyefi, restorasyon sürecinde vapurda 
bulunmuyordu. Yapılan temaslar sonucu 
saklandığı depodan çıkarılan Artemis rölyefi, 
alçı halinde bulundu. Şehir Hatları çalışanları 
Artemis rölyefine de restorasyon çalışması 
yaptı. Alçılardan arındırılan ve orijinal 

Haliç Tersanesi’nin emektarları bu vapurdan 
270 ton sac söktü, mekanik bakımını yaptı. 
Paşabahçe’yi dokusuna, geçmişine sadık bir 
şekilde yeniden inşa etti. Yaklaşık iki senelik 
bir sürecin ardından Paşabahçe, Şehir 
Hatları filosunun 29. üyesi oldu.

ESKİ KAMARALAR SERGİ ALANI OLDU
Paşabahçe’nin restorasyonu, aslına 
sadık kalınarak yapıldı. Bazı alanlar ise 
yeniden değerlendirildi. Bu alanlardan 
bazıları da suyun altında kalan kamaralar. 
Yönetmeliği göre suyun altında kalan 
alanlar artık yolcu kamarası olarak 
kullanılamıyor. Şehir Hatları ekipleri de 
suyun altında kalan bu alanları sergi alanı 
olarak değerlendirme kararı aldı. 

görüntüsüne kavuşan Artemis rölyefi, eski 
yerine yerleştirildi. 

7 FİRMA SPONSOR OLDU
Tarihi Paşabahçe Vapuru ayağa kaldırılırken, iş 
birlikleri de yapıldı. Paşabahçe’nin restorasyon 
haberini alan tam yedi firma, vapurun iç 
tasarımında gönüllü olarak yer aldı. Aynı 
zamanda Şehir Hatları, bir vapur restorasyonu 
için ilk kez sponsorluk anlaşmaları yapmış oldu. 

58 SENE İSTANBULLULARA HİZMET ETTİ
Paşabahçe Vapuru, 2. Dünya Savaşı sona erince 
Türkiye’den gelen talep üzerine 1952 yılında 
İtalya’dan İstanbul’a getirildi. Tarihi vapur, tam 
58 yıl Boğaz’ın iki yakasında İstanbullulara ve 
turistlere ‘en hızlı’ hizmeti verdi. 

Sinem Dedetaş
ŞEHİR HATLARI
GENEL MÜDÜRÜ
“Paşabahçe’nin sembolik bir anlamı 
da var bizim için. Hem tarihi tescilli 
bir vapuru İstanbul’a geri kazandırdık 
hem de yeniden bir gemi inşası 
yaptık. Yaklaşık 200 kişilik Şehir 
Hatları çalışanlarının emeği ile çok 
özel bir iş Paşabahçe. 70. yaşında 
yine seferde… Pruvan neta, 
rüzgarın kolayına olsun Paşabahçe!”

PAŞABAHÇE VAPURU RESTORASYON SONRASI



PAŞABAHÇE’NIN PAŞABAHÇE’NIN 
DOKUNDUĞU DOKUNDUĞU 
HAYATLARHAYATLAR
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RESTORASYON SAĞLIK

Paşabahçe Vapuru, aynı zamanda kentin yüzen hafızası. Onlarca sene, bu vapurda neler yaşanmadı ki? Evlenme teklifleri, ayrılıklar, kavuşmalar, 
yazılan şiirler… Hatta, doğum bile yaşandı bu vapurda… 58 yıllık yaşanmışlık artık yeni öyküler için Boğaz’da seyir halinde olacak.

“PAŞABAHÇE BİR KAPTAN 
İÇİN SON RÜTBEDİR!”
Mehmet Kaptan, baba mesleği olarak 
seçti kaptanlığı. 2005 yılında, 72 
yaşındayken Şehir Hatları’ndan emekli 
oldu; ama ne o denizleri ne de denizler 
onu bırakabildi. Şimdi özel bir firmanın 
ticari gemisinde kaptanlık yapıyor. Kepçe, 
tam 11 sene (1990-2021) Paşabahçe’nin 
dümenine oturdu. Aralıksız bir şekilde 
kaptanlık yaptığı Paşabahçe’nin önemini 
şu sözlerle anlatıyor:
“Paşabahçe’de çalışmak bir kaptanın 
gelebileceği son rütbedir. Birinci sınıf 
kaptan olursunuz. Bu vapurda çalışmak 
ayrı bir serüven, ayrı bir anıdır. 1999 
Yalova depremini, Paşabahçe’nin 
içindeyken iskelede yaşadım. O gemi, 
benim hayatımın önemli bir parçası. Şehir 
Hatları’nın en süratli gemisinin çürüğe 
gitmesi beni çok üzmüştü. Ancak yeniden 
yapılmasına, sahip çıkılmasına çocuklar 
gibi sevindim. Paşabahçe’yi yaşatmak 
İstanbul adına büyük bir hizmet. Çünkü, 
böyle bir gemiyi bugün bile yapmak çok 
zordur. Kendine has özelliği ile her türlü 
dalgada hizmet verebilir.”

DÜNYAYA GÖZLERİNİ 
PAŞABAHÇE’DE AÇTI
Deniz Yılmazişler’in 8 
Aralık 1972’de Paşabahçe 
Vapuru’nda dünyaya 
geldi. Yılmazişler gözlerini 
dünyaya Paşabahçe vapurunda 
açarak Marmara Denizi’nde 
dünyaya gelen ilk ve tek çocuk olma 
unvanını da kazandı. Paşabahçe’nin 
kaptanı Ahmet Vural, sefer sırasında 
dünyaya gelmesi dolayısıyla bebeğe 
“Deniz” adını verdi, seyir defterine işledi. 
Ne tesadüftür ki sonra Yılmazişler’in 
doğduğu gün olan 8 Aralık’ta, Paşabahçe 
restorasyon için Beykoz’dan Haliç 
Tersanesi’ne çekildi. 

“ARTEMİS’İN VELİHATI OLDUM”
Denizcilikte gemiler hep kadınlara 
benzetilir. Genel inanışa göre adınlar 
bereketi, sevgiyi ve koruyuculuğu 
temsil ediyor. Belki de bunun için erkek 
denizciler anne şefkati ihtiyacıyla ya 
da sevdiği kadının özlemiyle kadın 
ismi vererek onurlandırmış gemisini. 

‘Deniz Yılmazişlerin’in 
doğumu’ da bir alamet olarak 
yorumlanıyor kaptanlar 
tarafından. Yılmazişler, 
Paşabahçe’de heykeli bulanan 

tanrıça Artemis’e atıf yaparak, 
“Artemis’in veliahttı oldum” 

diyor ve şunları ekliyor: “72 yaşındaki 
Paşabahçe’nin 20 yaşındayken doğurduğu 
ilk ve tek kızıyım. Burcum, Yay. Artemis 
de ‘ok ve yay’ ile sembolize edilir. Artemis 
de eşini erken kaybetti, ben de… Ben bu 
tesadüfe inanıyorum…”

“BU GEMİ SENİN, DENİZ…”
Çocukluğunu Heybeliada’da geçiren 
Deniz Yılmazişler, çocukluğuna dair 
şu anıyı anlatıyor: “Heybeliada’da 
yaşıyorsanız, vapur ulaşımı hayatınızın 
merkezi oluyor. Çocukken de sürekli 
Paşabahçe Vapuru’ndaydım. Kaptan 
Köşkü’nde oyun oynardım. Bir gün Ahmet 
Kaptan’ın, “Bu gemi senin, hadi asıl 
düdüğe!” dediğini hatırlıyorum. Paşabahçe 
Vapuru, Heybeliada’ya geldiğinde bölge 
sakinleri, “Deniz geliyor” dermiş.

PAŞABAHÇE’NIN PAŞABAHÇE’NIN 
DOKUNDUĞU DOKUNDUĞU 
HAYATLARHAYATLAR

“72 YAŞINDAKI PAŞABAHÇE’NIN 20 YAŞINDAYKEN DOĞURDUĞU “72 YAŞINDAKI PAŞABAHÇE’NIN 20 YAŞINDAYKEN DOĞURDUĞU 
ILK VE TEK KIZIYIM. BURCUM, YAY. ARTEMIS DE ‘OK VE YAY’ ILK VE TEK KIZIYIM. BURCUM, YAY. ARTEMIS DE ‘OK VE YAY’ 
ILE SEMBOLIZE EDILIR. BEN BU TESADÜFE INANIYORUM…”ILE SEMBOLIZE EDILIR. BEN BU TESADÜFE INANIYORUM…”

I
stanbul’da sivrisinekle daha etkin
mücadele edebilmek için bilim insanlarından 
yardım alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), 2020 yılında Vektörle Mücadele 
Birimi Kurulu’nu hayata geçirdi. Vektörle 
mücadeleyi bir adım daha ileri taşıyan 

İBB, yerel belediyecilikte bir ilke imza atarak 
Eyüpsultan Halk Sağlığı Merkezi’ne ‘Tür Tayin 
Laboratuvarı’ açtı. Bu laboratuvar sayesinde 
İBB ekipleri, belli bölgelere kurduğu tuzaklarla 
sivrisinek larvalarını toplayacak ve vektörlerin 
türünü belirleyecek. 

SIVRISINEKTE TÜRÜNE 
GÖRE MÜCADELE
Sivrisineklere karşı 
etkin bir mücadele için 
kolları sıvayan İBB, yerel 
belediyecilikte bir ilke imza 
attı. Vektörler için ‘Tür 
Tayin Laboratuvarı’ açıldı. 
Bu sayede İstanbul’da 
hangi bölgede, ne tür 
sivrisinek olduğunu ve
 nasıl mücadele edilmesi 
gerektiği tayin edilecek. 

Yazı: Sümeyra Kırca

SAĞLIK

stanbul’da sivrisinekle daha etkin
mücadele edebilmek için bilim insanlarından 
yardım alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

SIVRISINEKTE TÜRÜNE SIVRISINEKTE TÜRÜNE 
GÖRE MÜCADELEGÖRE MÜCADELE

SİVRİSİNEK LARVALARI TOPLANACAK
İstanbul’da sivrisinekle mücadele 182 araç, 611 
personelle yürütülüyor. 39 ilçede, 407 larva 
toplama tuzakları aktif olarak takip ediliyor. 
İhtiyaç olduğunda bu sayı 2 bine kadar çıkabilecek. 
2 haftalık periyotlarla toplanan çubuklarda tespit 
edilen yumurtalar sayılıyor ve Vektör Kontrol 
Sistemi’ne kaydediliyor. Yumurta görülen 
lokasyonların bilgisi saha ekiplerine bildiriliyor. 
Tespit edilen kaynaklar fiziksel mücadele ile 
ortadan kaldırılıyor ve vatandaşa bilgi veriliyor. 

İSTANBUL’UN SİVRİSİNEK HARİTASI ÇIKARILACAK
İBB’nin Eyüpsultan Halk Sağlığı Merkezi’ne 
kurduğu ‘Tür Tayin Laboratuvarı’ sayesinde 
İstanbul’un sivrisinek haritası çıkarılacak. 
Laboratuvara getirilen sivrisineklerin taşıdığı 
hastalıklar araştırılacak ve buna uygun tedbirler 
alınıp, ilaçlamalar yapılacak. 

LABORATUVAR NASIL ÇALIŞACAK?
Sivrisinekleri laboratuvara getirmek için 
tuzaklar kullanılacak. Ovitrap adı verilen bu 
tuzaklar, siyah renkli pilastik malzemeden 
yapılmış bir litre hacminde silindirik kaptan ibaret. 
Bu tuzaklar, dış etkenlerden zarar görmemesi için 
üst kısmı plastik file ile kaplı ve plastik kelepçe ile 
kaba sabitlenmiş. Sivrisineğin yumurta bırakması 
için 15 cm boy ve 2,5 cm eninde her hangi bir 
kimyasal içermeyen tahta çubuk kullanılıyor. 
Tuzaklardan toplanan tahta çubuklar laboratuvara 
kilitli poşetlerle taşınıyor. 
Sivrisinekleri bu tuzaklara çekmek için, onları 
cezbeden karbondioksit kaynağı kullanılıyor. 
Laboratuvara gelen sivrisinekler; erkek mi, dişi 
mi, hangi türden, üreme potansiyelleri, hangi ilaç 
türüne dayanıklı gibi birçok konuda araştırmalar 
yapılıyor. Bu araştırmalar sonucunda etkin ilaçlar 
tespit edilip, sivrisineklerin vatandaşı rahatsız 
etmesi önlendiği gibi, doğanın dengesini korumak 
adına sivrisineklerin belli bir popülasyonda 
kalmasına da dikkat ediliyor. 
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GAZİ, SAVAŞ MEYDANINDAN BUGÜNE SESLENİYORGAZİ, SAVAŞ MEYDANINDAN BUGÜNE SESLENİYOR
ATATÜRK'ÜN UNUTULAN KONUŞMASIATATÜRK'ÜN UNUTULAN KONUŞMASI Başkomutan, yazılı emirle yetinmedi. 

Gün ağarmadan cepheye hareket etti. 
Birliklerine bizzat emir vermek için Fevzi 
Paşa ile birlikte yola çıktı. İşgalci düşmana 
son darbeyi indirmek için en uygun zamandı. 
Kaybedecekleri bir dakika bile yoktu. 
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın o anları 
anlatırken kullandığı bir ifade, askerine saygılı 
bir başkomutanın varlığını çarpıcı bir şekilde 
gösteriyordu… Sadece emretmiyordu. Rica da 
ediyordu. 

“İkinci Ordumuzun ve bunun daha batısında 
bulunan atlı kolordumuzun yanına 
giderek düşüncemize göre hareketleri 
düzenlemesini kendilerinden rica ettim…”

“DÜŞMAN ORDUSU MUTLAKA YOK EDİLECEKTİR”
Büyük zaferi müjdeleyen sözler 
Başkomutanın ağızından dökülüyordu:
“Düşman ordusu mutlaka yok edilecektir.”

Mustafa Kemal Paşa o zafer gününde 
yaşananları anlatmayı sürdürüyordu:
“Ordu komutanına bir taraftan cephenin 
yazılı emri emanet edilirken, ben de 
kendisine sözlü olarak durumu anlattım 
ve 4. kolordunun bütün tümenleriyle 
birlikte şiddetle, işte bu köyün, Çal 
Köyü’nün batısındaki düşmanın büyük 
kısmını kuşatacak şekilde savaşa 
zorlamasını emrettim. Ve ekledim ki, 
düşman ordusu mutlaka yok edilecektir.” 

ESİR DÜŞMAN ASKERİNE ÇAY VERECEK 
KADAR MERT BİR ASKERDİ
Mustafa Kemal Paşa, cephe karargahında 
gördüğü manzarayı da anlatıyordu. Sadece bir 
kumandan değil, kritik istihbaratlar almayı 
başaran bir kurmay, esir düşman subaylarına 
çay verecek kadar mert bir askerdi. O geceyi 
Mustafa Kemal Paşa şöyle anlatıyordu:
“Bir süre bu merkezde kaldım. Sürekli 
olarak gelen çeşitli rütbedeki esir 
subaylarla görüştüm. Bunlardan biri 
kurmay subay idi. Zavallı, verdiği bilgiler 
ışığında istemeyerek başkomutan görevini 
alan General Trikopis’in ve İkinci Kolordu 
Komutanı General Digenis’in de bizim 
çevirmek istediğimiz çemberin içinde 
bulunduğunu söylemiş oldu. Hemen 
yanımda bulunan ordu komutanına: 
Kemâlettin Paşayı bulunuz, kendisine 
Trikopis’le beraber bütün düşman 

generallerini mutlaka esir etmesini 
söyleyiniz dedim. Bu emir hemen telefonla 
bildirildi. Zavallı esir subay benim bu 
emrimi işitir işitmez sunduğum çayı 
içemeyerek büyük bir baygınlık geçirdi.”

BÜYÜK ZAFER ÇOK YAKIN
Başkomutan biran önce ateş hattını görmek 
istiyordu. Dürbünle uzuktan takip etmek ona 
kafi gelmiyordu. Verdiği emirlerin uygulanışını 
çıplak gözle izlemek için hareket geçti. Riskli 
bir yolculukla, düşman mermilerinin tehdidi 
altında en ileri hatta kadar gitti. Kendi 
ifadesiyle, Türk milletinin kayıtsız şartsız 
egemenliğini eline aldığı o büyük zafer artık çok 
yakındı. 

Sonrasında yaşananları yine Başkomutan 
Mustafa Kemal Paşa’nın anlatımıyla okuyalım:
“Saat ilerledikçe gözlerimin önünde gelişen 
manzara şu idi: Düşman başkomutanının 
şu karşıki tepede son gücüyle çırpındığını 
görüyor gibiydim. Bütün düşman 
alanlarında büyük bir heyecan ve telaş 
vardı. Artık toplarının, tüfeklerinin 
ve mitralyözlerinin ateşlerinde sanki 
öldürücü kabiliyet kalmamıştı. Bu ovadan, 
kuzeyden ve güneyden birbirini izleyen 
vurucu hatlarımızın, batışa yaklaşan 
güneşin son ışıklarıyla parlayan süngüleri 
her an daha ileride görülüyordu. Düşman 
alanlarını saran bir çember üzerinde yer 
almış olan bataryalarımızın aralıksız ve 
amansız ateşleri düşman alanlarını, içinde 
durulmaz bir cehennem haline getiriyordu. 
Güneş batıya yaklaştıkça ateşli, kanlı ve 
ölümlü bir kıyametin kopmak üzere olduğu 
bütün ruhlarda duyuluyordu. Bir zaman 
sonra dünyada büyük bir yıkım olacaktı. 
Ve beklediğimiz kurtuluş güneşinin 
doğabilmesi için bu yıkım gerekliydi. 
Karanlıklar içinde bu yıkım gerçekleşmeli 
idi. Gerçekten gökyüzünün karardığı bir 
dakikada Türk süngüleri düşman dolu o 
sırtlara saldırdılar. Artık karşımda bir 
ordu, bir kuvvet kalmamıştı. Tam olarak 
yok olmuş perişan bir arta kalan kitle 
bulunuyordu.”

ORDUMUZUN KAZANDIĞI YÜCE ZAFER
İşgalci düşman ordusunun perişan halini 
görmek için günün ağırmasını beklemek 
gerekiyordu. Günün ilk ışıklarında gördüğü 
manzarayı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa şu 
sözlerle aktarıyordu: 

Ș
air, savaş sahasındaki başkomutanı 
yukarıdaki dizelerle  tasvir ediyordu.
O başkomutan, zaferden sonra 
ziyaret ettiği Dumlupınar’da “Türk’ün 
gerçek kurtuluş güneşi, 30 Ağustos 
sabahı ufuktan bütün parlaklığıyla 

doğacaktır”diyerek aynı yıldızlı gecede 
yaşananları anlatıyordu: 

Şu gördüğümüz Çal Köyü alevler ve 
dumanlar içinde yanıyordu. 29 Ağustos 
gecesi sabaha karşı Batı Cephesi hareketleri 
şubesi müdürü Tevfik Bey, alışıldığı gibi o 
saate kadar çeşitli karar merkezlerinden 
ve her taraftan gelen raporlara göre harita 
üzerinden belirlediği ve gösterdiği genel 
durumu, cephe komutanı İsmet Paşa’ya 
göstermiş ve o da ‘hemen Paşa’ya göster’ 
emriyle Tevfik Bey’i yanıma göndermişti. 
Karahisar’da, belediye dairesinde bana 
ayrılan odada yatmaktaydım. Beni 
uyandıran Tevfik Bey’in gösterdiği 
haritaya baktım, hemen yataktan fırladım. 
Arkadaşlar, haritada gördüğüm şey şuydu 
ki; ordularımız düşmanın önemli kuvvetini 
kuzeyden, güneyden, batıdan kuşatmaya 
uygun bir durum almış bulunuyorlardı. Şu 
halde düşündüğümüz ve en büyük sonuçları 
sağlayacağını beklediğimiz durumlar ortaya 
çıkıyordu. Hemen Fevzi ve İsmet Paşaları 
çağırınız, dedim; üçümüz toplandık. 
Durumu bir daha düşündük ve kesinlikle 
karar verdik ki, Türk’ün gerçek kurtuluş 
güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün 
parlaklığıyla doğacaktır. 

“Bıraksalar
İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak

ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı.”

Başkomutan 
Mustafa Kemal, 
Büyük Taaruz sabahı 
Afyon Kocatepe'de. 
(26 Ağostos 1922)

Nazım Hikmet Ran
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Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Dumlupınar'da 
Meçhul Asker Anıtı'nın temel atma törenlerinde eşi 
Latife Hanım ile birlikte. (30 Ağustos 1924)

Dumlupınar'da Meçhul Asker Anıtı’nın temel 
atma töreninde toplu fotoğraf çekilirken.
(30 Ağustos 1924)

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Dumlupınar'da 
Meçhul Asker Anıtı'nın temel atma törenlerinde eşi 
Latife Hanım ile birlikte. (30 Ağustos 1924)

“Ertesi gün tekrar bu savaş alanını 
dolaştığım zaman, ordumuzun kazandığı 
zaferin yüceliği ve buna karşılık düşman 
ordusunun düşürüldüğü felâketin 
büyüklüğü beni çok duygulandırdı. Karşı 
sırtların gerilerindeki bütün vadiler, 
bütün dereler, bütün kapalı kalmış yerler 
bırakılmış toplarla, otomobillerle ve 
bitmez tükenmez donatım ve malzeme ile 
ve bütün bu bırakılan şeylerin aralarında 
yığınlar oluşturan ölülerle ve toplanıp 
merkezlerimize gönderilmekte olan sürü 
sürü esir gruplarıyla, gerçekten bir kıyamet 
yerini andırıyordu.” 

30 AĞUSTOS KUTLU ZAFERİNE KOLAY ULAŞILMADI
Bugün, “30 Ağustos Zafer Bayramı” olarak 
kutladığımız o kutlu zafere kolay ulaşılmadı. 
Çok değil, sadece bir yıl önce düşman 
ordusunun top atışları Ankara’da, TBMM’de 
duyulabiliyordu. O ağır savaş koşullarında 
bile Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık 
yetkisini alabilmek için etkili bir muhalefete 
karşı mecliste mesai harcadı. Başkomutanlık 

yetkisini, TBMM adına kullanmak için sadece 
3 ay yetki istedi. Paşa, “Yarın, ben askerimiz 
için 5 bin gömlek istesem halk bulur 
getirir. Ama bunun için kanun çıkarmayı 
beklersek yapacak bir şey yoktur” diyerek 
durumu özetler. Kaybedecek zaman yoktur. 
Meclis, o yetkiyi Mustafa Kemal Paşa’ya verir. 
Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık yetkisiyle 
orduyu sevk ve idare eder. Zaferden sonra 
şunları söyler: “Beni; milletim, Türk milleti, 
güvenine lâyık görerek bu hareketlerin 
başında bulundurdu. Bu görev ve işimin 
mutlu anısını duygulanarak sevinçle ve 
gururla saklıyorum. Görevlerini milletin 
vicdanından gelen gerçek ihtiyacına, 
yalnız onun yüksek fikrine uygun olarak 
yapmış olanlara özel bir vicdan rahatlığı ile 
bugün önünüzde bulunurken duyduğum 
mutluluğu ifade edemem…”

DİNLENMEDEN İZMİR’E HAREKET
Düşman ordusu dağılmış, generalleri esir 
alınmıştır. Geriye son bir taarruz hareketi 
kalmıştır. Genel manzarayı görmek, ordunun 

dinlenmeden İzmir’e hareketini planlamak 
için paşalar bir araya gelir. Kırık bir kağnı 
arabasının döşeme oklarına ilişirler. Bir 
toplantı yaparlar. Aldıkları kararı yine Mustafa 
Kemal Paşa’nın anlatımından okuyalım:
“Kazandığımız meydan savaşının bütün 
seferi sona erdirebilecek bir kararlılık ve 
önemde olduğunda birleştik. Şimdi, Bursa 
yönünde çekilen düşman kuvvetlerini 
yok etmekle birlikte, bütün orduyla 
dinlenmeden İzmir’e yürüyecektik.”

Cumhurbaşkanı Gazi 
Mustafa Kemal, 
Dumlupınar'da Meçhul 
Asker Anıtı'nın temel
atma töreninde konuşma 
yaparken. (30 Ağustos 1924)

GELECEĞİ DÜŞÜNEN MUZAFFER BİR GAZİ…
Mustafa Kemal Paşa artık muzaffer bir Gazidir. 
Zaferden iki yıl sonra Dumlupınar’a gider. 
Askeri erkanla birlikte savaş sahasını gezer. 
Daha birkaç yıl önce yaşadıkları gözünün önüne 
gelir. Burada uzun bir söylevde bulunur. 

O büyük zaferin yıldönümünde geleceği 
düşünmektedir. 
“Artık vatan imar istiyor, zenginlik ve refah 
istiyor. İlim ve hüner, yüksek medeniyet, 
hür düşünce ve hür zihniyet istiyor. Şeref, 
namus, istiklâl, gerçek varlık… Vatan 
bu isteklerini tamamen ve hızla yerine 
getirmek için kurallı ve gerçek bir şekilde 
çalışmayı emreder” der. 

“UYGARLIĞIN TEMELİ AİLE HAYATINDADIR”
Törende askeri erkanla birlikte yanında eşi 
Latife Hanım da vardır. O kalabalık içindeki tek 
kadındır. Mustafa Kemal, yeni Cumhuriyette 
kadının yerini bütün dünyaya ilk kez orada 
göstermiştir. Sözleriyle de o görüntüyü 
tamamlar: 
“Çağdaşlık yolunda başarı, yenilenmeye 
bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadî hayatta, 
ilim ve fen alanında başarılı olmak için tek 
olgunlaşma ve yükselme yolu budur. Hayat 
ve dirliğe hükmeden emirlerin, zaman 
ile değişme, olgunlaşma ve yenilenmesi 
zorunludur. Uygarlığın buluşları, fennin 
harikaları, dünyayı şekilden şekile 
geçirttiği bir dönemde, yüzyıllık eskimiş 
düşüncelerle, geçmişe tapınmakla varlığını 
korumak mümkün değildir. Uygarlıktan söz 
ederken şunu da kesinlikle söylemeliyim ki; 
uygarlığın temeli, yükselmenin ve kuvvetin 
temeli, aile hayatındadır. Bu hayatta 
kötülük, mutlaka sosyal, iktisadî, siyasal 
güçsüzlüğü gerektirir. Aileyi oluşturan 
kadın ve erkek unsurların doğal haklarına 
sahip olmaları, aile görevlerini idareye 
yeterli bulunmaları gereklerdendir.” 

Dumlupınar Anıtı'nın 
temel atma töreninde .
(30 Ağustos 1924)
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“…
Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu
Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki
şayak kalpaklı adam
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden
güzel, rahat günlere inanıyordu
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında
birdenbire beş adım sağında onu gördü.
Paşalar onun arkasındaydılar.
O, saati sordu.
Paşalar: "Üç" dediler.
Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar,
eğildi, durdu.
Bıraksalar
İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı.
…”
Nazım Hikmet Ran

1924’TEN BUGÜNE SESLENİŞ
Şairin, sarışın bir kurda benzettiği Gazi 
Mustafa Kemal, Dumlupınar’daki ilk 30 
Ağustos töreninde özel bir fotoğraf da çektirir. 
Fotoğraf siyah beyaz olmasına rağmen 
saçlarındaki sarı renk, gözlerindeki parlaklık 
net olarak görünmektedir. Uzun yıllar ders 
kitaplarının girişinde yer alan bu fotoğraf, “30 
Ağustos Zafer Bayramı”nın anısına çekilmiştir. 
Ve aynı gün o zaferin baş mimarı uzun 
konuşmasının sonunda 30 Ağustos 1924’den 
bugüne seslenir: 
“Gençler! Cesaretimizi destekleyen 
ve devam ettiren sizsiniz. Siz, almakta 
olduğunuz eğitim ve anlayış ile, insanlık 
yüksek karakterinin, vatan sevgisinin, 
düşünce hürriyetinin en kıymetli örneği 
olacaksınız. Ey yükselen nesil! Gelecek 
sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu 
yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.”

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN ANIT
Savaş meydanında dolaşırken karşılaştığı 
bir görüntüyü hiç unutmaz! Düşman topçu 
mermisinin açtığı çukura gömülmüş, ancak 
toprağın üstünde katılaşmış kolu ile sancağı 
dimdik tutan şehit bir asker bedenidir bu. Anıtının 
yapılmasını ister. O anıtın temelini atmak için 
büyük zaferin yıldönümünde her şeyin başladığı 
yere gider. Savaşta can veren şehitler için 
unutulmaz şu sözleri söyler: 
“Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Savaşı 
ve onun son safhası olan bu 30 Ağustos Savaşı, 
Türk tarihinin en önemli dönüm noktasını 
oluşturur. Millî tarihimiz çok büyük ve 
çok parlak zaferlerle doludur. Fakat, Türk 
milletinin burada kazandığı zafer kadar 
kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil 
dünya tarihine yeni bir yön vermekte kesin 
etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Hiç 
şüphe etmemelidir ki, yeni Türk devletinin, 
genç Türk Cumhuriyeti’nin temeli burada 
sağlamlaştırılmış oldu. Sonsuz hayatı burada 
taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, 
bu gökyüzünde uçan şehit ruhları, devlet ve 
Cumhuriyetimizin sonsuz koruyucularıdır.”

‘Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı’, üç yıl sonra 
tamamlanır. Zamanla yerine daha büyük anıtlar 
yapılsa da anlamı büyüktür. Bugün, yalnızca 
Kütahya’nın değil Büyük Zaferin en önemli 
sembolleri arasında yer alır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

İSTANBUL KİTAPÇISI ŞUBELERİ ve
istanbulkitapcisi.com’da

istkitapcisi 

İstanbul tarihinin aynası
meydanlar bu kitapta...
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Yazı: Sümeyra Kırca Fotoğraf: Cem Türkel

EDİZ HUN 
“İSTANBUL ARTIK MEGALOPOLİS OLMUŞTUR”

İBB Yayınlarından 
çıkan 'Türk 
Sinemasında 
İstanbul ' kitabı.

İBB Yayınları’na ait “Türk Sinemasında 
İstanbul” kitabını konuşmak için Ediz Hun’un 
Büyükada’daki evine doğru yola çıkıyoruz. 
Terası binbir kaktüse ev sahipliği yapan, 
bahçesi meyve ağaçlarıyla dolu şirin bir evde 
karşılıyor bizi Ediz Hun… 82 yaşında olmasına 

rağmen hâlâ dimdik duruyor ve hâlâ yakışıklı, 
Yeşilçam’ın romantik prensi… 
Toplumun genel yapısıyla ilgili biraz dertli buluyoruz 
onu; “İnsanların yeme alışkanlığı çok değişti, artık 
fit insan bulmak neredeyse zor. Gıdaları bilinçsiz 
tüketiyoruz ya da asıl tüketmemiz gerekenleri 
tüketmiyoruz” diyor. Norveç’te Biyoloji ihtisasını 
ikincilikle bitirdiği her halinden belli… TV’lerde 
insanları yanlış yönlendiren doktorlara kızıyor. 
Bir de günümüzdeki gelir adaletsizliği oldukça 
rahatsız etmiş onu… “Bir tarafta hiçbir şey yapmadan 
milyonlar kazanan bir kesim, bir yanda fabrikada 
akşama kadar çalışıp 3 çocuğuna bakmakta zorlanan 
emekçi kardeşlerim. Bu tablo beni kahrediyor. 
Emekçilerin yanındayım” diyor. Kendisinin de 
önceden milletvekili olduğuna işaret ederek, 
“Milletvekili maaşları düşürülsün, emekçilerin 

TÜRK SİNEM
ASINDA İSTANBUL

İSTANBUL

TÜRK 
SİNEMASINDA

İstanbul belki de dünyanın en fotojenik şehri. Yerli sinemacılar için de taşı toprağı altın bir 

şehir… Türk sinemasında başlangıcından bugüne kadar 7 bin civarında film yapıldı. Tamamı 

ya da kıyısından köşesinden bu filmlerin yüzde 80’i İstanbul’da geçti. 

İstanbul Sokaklarında, Boğaziçi Şarkısı, Sevmek Zamanı, Gurbet Kuşları, Üsküdar İskelesi, Aaah 

Güzel İstanbul, Beyoğlu’nun Arka Yakası, Adalardan Bir Yâr Gelir Bizlere, Görünmeyen Adam 

İstanbul’da, İstanbul Kan Ağlarken, Balatlı Arif, İstanbul Çiçekleri, İstanbul Kanatlarımın Altında, 

Laleli’de Bir Azize, Uçan Daireler İstanbul’da, Kasımpaşalı Recep, İstanbul Hatırası, Tarzan 

İstanbul’da ve diğerleri…

İstanbul’u konu edinen, İstanbul’un cadde ve sokaklarında, meydanlarında, adalarında, 

köşklerinde, gecekondularında, Boğaziçi’nde, Haliç’te geçen yüzlerce film…

 

İstanbul, başlangıcından itibaren Türk sineması için eşsiz bir doğal set oluşturdu, gecesiyle 

gündüzüyle benzersiz güzelliğini sinemacılarımızın hizmetine sundu. Elinizdeki kitap, 

İstanbul’un beyazperdeye yansıma biçimlerini ayrıntılarıyla inceliyor, dünyada başka hiçbir 

kente kısmet olmamış sinema zenginliğinin, sayısız filmden oluşan bir arşivin derinliklerine 

dalıyor. Uzman yazarların kaleminden çıkan 13 makale, İstanbul’un orta yerindeki sinemamızı 

ve sinemamızın orta yerindeki İstanbul’u renkli anlatımlarla gözler önüne seriyor.

 

Sinema sanatının İstanbul’a nasıl baktığı ve neler gördüğü konusunda bugüne dek hazırlanmış 

en kapsamlı, İstanbullular ve sinemaseverler için en zengin başvuru kaynağı. 

“Senin öyle gözlerin var ki… Yani göz değil, bir başka İstanbul.”

(Ver Elini İstanbul, 1962)

“Türk Sinemasında İstanbul” adlı yazı dizimizin 
bu ayki konuğu, Yeşilçam’ın romantik prensi 
Ediz Hun… Genç yaşta başladığı oyunculuk 
kariyerine, akademisyen ve siyaset basamaklarını 
da ekleyen Ediz Hun ile İstanbul’u konuştuk. 
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maaşları artsın” diyor. 
Güncel konularla hoşbeş ederken bir yandan 
eşi Berna Hanım’ın yaptığı börekleri yiyor 
diğer yandan “Yeşilçam’da İstanbul” konulu 
röportajımıza başlıyoruz… 

Ediz Bey; sizin sinemaya girişiniz, 1963 yılında Türkan 
Şoray, Hülya Koçyiğit ile birlikte oynadığınız ‘Genç Kızlar’ 
filmi ile başladı. Bu film Yeşilçam’ın milli platosu denilen 
Bostancı’daki Madam Tamara Köşkü’nde çekildi. Bu film 
esnasında Bostancı’da neler yaşadınız?
1960’lı yıllarda babam, Büyükada’da ev 
yaptırdı, o zamandan beri burada yaşıyoruz. 
Sabahattin Sürmeli ile babam ahbap olmuş. 

Konuşurken dedi ki, “Ben Acar Film’de genel 
müdürüm. Türk sinemasına birçok yeni insan 
geldi. Sarışın, mavi gözlü Göksel Arsoy girdi, 
kara gözlü Ayhan Işık girdi, Türkan Şoray gibi 
güzel bir kız girdi. Yeni bir endüstri başladı; 
sinema endüstrisi, sen de düşünür müsün?” 
dedi. Ben de “Almanya’da tahsil yapıyorum 
nasıl olur?” dedim. “Ses mecmuası var, oraya 
bir başvursan. Geçen sene (1962) Tamer Yiğit 
kazandı” dediler. Ben de “Bir düşüneyim” 
dedim. Annem felsefe hocası, babam makine 
mühendisi… Babam, “Sabahattin Bey aile 
dostumuz kırma, bir dene” dedi. 

Sizin o dönemde hayaliniz neydi?
Ben o zamanlar Biyoloji dalında bilim 
insanı olmak istiyordum. Tabi o hayalimi 
gerçekleştirdiğim için Yaradan’a şükran borcum 
var. Berna (eşi) ile beraber, ben ihtisasımı 
yaparken bir ara Norveç'te bulunduk. O süreçte 
onun da hakkını ödeyemem.  
(Burada Berna Hanım söze giriyor: Norveç 
müthiş bir ülke, havası soğuk ama insanları 
sıcak. Çok yardımsever.)
Ses mecmuasına başvurmak için Beyoğlu’nda 
bir fotoğrafçıya girdim. Fotoğrafları teslim 
ettim. Daha sonra 6 film şirketi bir araya geldi. 
Birinci olan kız ve erkeğe başrol veriyorlar. 
O yıl erkeklerden ben, kadınlardan da Ajda 
Pekkan kazandı. 2 ay sonra Nevzat Pesen, 
“Genç Kızlar” filmini teklif etti ve 1 Kasım 
1963’te İstanbul’da Bostancı’daki Madam 
Tamara Köşkü’ne gittim. Madam Tamara, 
Bolşevik İhtilali’nden sonra Sovyetlerden 
gelmiş varlıklı bir kadın. 85 yaşındaydı o zaman 
ama dik yürüyordu böyle… Hülya, Türkan ve 
ben o filmde oynadık. 
130 filmde başrolü diğer arkadaşlarla paylaştık, 
daha sonra sinema farklı bir kulvara çekilmek 
istendi. Biz kalktık gittik Norveç’e…

Neden Norveç?
Sakin bir ülke, ırkçılık yok. Beni el üstünde 
tuttular, hocalarım çok yakınlık gösterdiler. 
Zaten yaşlarımız yakındı, çünkü talebelik yaşını 
çoktan aşmıştım. 35-36 yaşındaydım başladığım 
zaman… Hatta giderken 'sen kal burada' dediler 
ama benim annem ve babam yaşlanmıştı ve 
'artık onları yalnız bırakmak istemiyorum, tek 

çocuğum ben' dedim. Bunu duyunca o zaman git, 
onları yalnız bırakma dediler.
Döndüğümde burada üniversitede, Ekoloji 
Bilimleri dersi verdim, hâlâ da veriyorum. İki 
tiyatro yapıyorum; biri Agata Christie’nin “10 
Kişiydiler” isimli tiyatrosuna devam ediyoruz, 
bir de Selma Güneri ile başrolü paylaştığım, 
“Muhteşem İkili” diye bir tiyatromuz var. 
Oldukça yoğunum… Orada kalsaydım büyük 
ihtimalle emekli profesördüm. Ancak, annem ve 
babamın yanında olmak istedim.

“Yeşilçam’da İstanbul” kitabında; Tarihi Yarımada’yı ön 
plana çıkaran ‘Zehra’ isimli filminizi görüyoruz. Tarihi 
Yarımada ile ilgili bize neler anlatmak istersiniz? 
Nüfus kağıdımda doğum yeri olarak Fatih 
yazar. Tarihi Yarımada’nın da çehresi her geçen 
gün değişiyor. Ben Tarihi Yarımada’da Mısır 
Çarşısı’na alışveriş yapmaya giderim. Bazen 
‘Sahaflar’ için Beyazıt’a giderim. Haliç tarafına 
ve Piyer Loti tarafına da çok gitmişliğim 
var. Hem film çekerken hem de eşimle 
arkadaşlarımla gittiğim yerlerdir. Daha fazla 
benim ağırlıklı olarak yoğun yaşadığım yerler 
Beyoğlu, Cihangir, Taksim, Harbiye. O bölgede 
daha çok yaşadım. Ben Cihangirliyim. Gençken 
oradan bir ev almıştım. Çocuklar olunca o evi 
sattık, başka bir ev aldık. 19 yaşından sonra ben 
hep Büyükada’daydım. Çok farklı dinlerden ve 
milliyetten arkadaşlarım vardı ve o zamanlar 
hiç kimsenin böyle dertleri yoktu.
 
Şimdiki İstanbul hakkında neler söylemek istersiniz?
İstanbul artık beton yığını demek istemiyorum, 
çünkü bu kelime çok kullanıldı. Ama bu kadar 
bina çok kötü, yeşil alan hiç kalmadı. Benim 
gençliğimde kanunen kişi başına 7 metrekare 
yeşil alan kalmıştı, şu anda 3,5 metrekare 
kalmış durumda. Oysa Norveç’te kişi başı 
yeşil alan 42 metrekaredir. İnşaat katma değer 
sağlamaz. Siz fabrika kuracaksınız, üretim 
yapacaksınız. 
Norveç’te güneş hakkı vardır. Sizin bahçeli bir 
eviniz var, önüne sizin güneşinizi kapatabilecek 
yükseklikte binaya müsaade etmezler. Burası 
sizin eviniz ve güneş hakkınız var derler. 
Gökdelenler elbette orada da var ama açık 
sahalarda yapıyorlar. Şehrin içinde yapamazlar.

İstanbul’da en çok sevdiğiniz yer neresi?
İstanbul’da en çok Büyükada’yı seviyorum. 
Ancak burası da çok göç aldı, eskisi gibi değil. 
Yabancılar toplum kurallarına çok riayet 
etmiyorlar ama ben yine de bir insan olarak 
sevgiyle yaklaşıyorum. 
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“İstanbul sürekli göç alıyor. Bir yakası Tekirdağ, bir tarafı Gebze ile birleşmiş durumda. Bir ucundan bir ucuna İstanbul’un 
yarıçapı 130 kilometreye ulaşmış.Bu haliyle İstanbul metropol olmaktan tamamen çıkmış, megalopolis olmuştur.”

YEŞİLÇAM’IN KOCA 
ÇINARI: EDİZ HUN 
Türk sinemasının yakışıklı 
jönü Ediz Hun, sinemaya 
1963 yılında çekilen 
‘Genç Kızlar’ filmiyle 
başladı. Yeşilçam’da 
sayısız filme imza atan 
Ediz Hun, 1970’li yılların 
ortalarında sinemaya ara 
vererek Norveç’te Biyoloji 
ve Çevre Bilimleri tahsilini 
tamamladı. 1991-1993 
yılları arasında İstanbul 
Çevre İl Müdürlüğü ve 
1999-2002 yılları 
arasında ise ANAP 
Milletvekilliği görevlerini 
yürüttü.
82 yaşındaki koca 
çınar, tiyatro oyunlarına 
devam ediyor. Bir yandan 
da en büyük hobisi olan 
kaktüs serasında bin 
800 çeşit kaktüs 
yetiştirerek Avrupa’nın
en nadide ‘Kaktüs 
Koleksiyonu’na sahip…

Sizin İBB ile bir ‘Kaktüs Bahçesi’ projeniz var. Bu 
projeyle ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? 
İBB'nin Park Bahçeler Dairesi ile bir 
projemiz oldu. Benim kaktüs koleksiyonum 
var biliyorsunuz. Kozyatağı'ndaki botanik 
parkında, bir 'kaktüs serası' yaptık. Avrupa’da 
sayılı seralardan biridir, cins olarak çok nadir 
cinslerin bulunduğu bir seradır ve hepsini 
ben verdim. Büyükada’da sahilde yapmayı 
düşündük, İBB Meclis’e sunuldu, o sırada tüm 
adanın sahillerinin hükümete devredilmesi 
kararı çıktı. Biz de Bostancı’daki sahili 
düşündük. Şu an sera yapım aşamasında. Oraya 
da ben kaktüs vereceğim.

Ediz Hun, haber 
editörlerimizden Sümeyra 
Kırca'ya kaktüs 
koleksiyonundaki en nadide 
örnekleri gösterirken... 
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KİREMİTTE LEVREK 
İSTİNYE’YE GERİ DÖNDÜ
Tadilat süreci tamamlanan İBB İstinye Sosyal Tesisi, kapılarını yeniden açtı. Ziyaretçiler, Boğaz’da 
uygun fiyatları ve lezzetiyle meşhur sosyal tesisin yeni tasarımını çok beğendi.

Yazı: Ali Faruk İmre Fotoğraf: Cem Türkel



HİZMET

www.ibb.istanbul / 3534 / www.ibb.istanbul 

A
vrupa Yakası’nın doğusunda, Sarıyer 
ilçesinde bulunan İBB İstinye Sosyal 
Tesisi, tadilat nedeniyle bir aydır 
kapalıydı. Yeni yüzüyle geçtiğimiz 
günlerde vatandaşla yeniden buluşan 
tesiste boş yer bulmak zor. İstanbul 

Bülteni’ne konuşan vatandaşlar, günümüz 
tabiriyle ‘fiyat performans’ açısından İstinye 
Sosyal Tesisi’ni tercih ettiklerini söyledi. 

Buket Dai
(İLAÇ FİRMASI ORTAĞI)

“Hastanede işlerim vardı. İBB’nin 
herhangi bir sosyal tesisine ilk defa 
geliyorum. Ürün kalitesini, lezzetini 
ve fiyatlarını çok beğendim, ortamı da 
sevdim. Burası diğer İBB tesisleri için 
bir referans oldu diyebilirim. Yemek 
olarak levrek ızgarayı tercih ettim. 
Çok lezzetliydi.”

Resul Yiğit 
(İLAÇ SEKTÖRÜNDE 
ÇALIŞIYOR)

“İşim nedeniyle buraya sık 
geliyorum. Tesisin yeni yüzünü 
çok beğendik. Çok yakışmış. 
Özellikle havalandırmadaki değişimi 
hissediyorsunuz. Buranın mutfağında 
en çok çoban kavurmayı seviyorum.”

Yüksel Yılmaz 
(EMEKLİ ÖĞRETMEN)

“Kış döneminde eşimle birlikte çok 
geliyoruz. Buradaki yemekleri çok 
seviyoruz. Tavanlardaki değişimi 
çok beğendim. Ancak, bir eleştiri 
yapayım; duvar kağıtları daha güzel 
olabilirdi. İBB tesislerini seviyorum 
genel olarak. Hijyenik ve bana 
güven veriyor. Dışarıda herhangi bir 
restorana gittiğimde kullandığı yağı 
bilemiyorum ama İBB tesislerinde bu 
endişem olmuyor. Lezzetini en çok 
sevdiğim yemek ise somon ızgara.”

FERAH BİR ORTAMA KAVUŞTU
İBB İstinye Sosyal Tesisi, yeni tasarımıyla 
ferah bir ortama kavuştu. Dış cephenin 
tamamen değişime uğradığı iki katlı mekanın 
tavanına biofili (yaşam sevgisi) tasarım 
yaklaşımı ile bitkiler yerleştirildi, duvar 
kenarlarına sedirler kondu. Havalandırma 
sistemi yenilendi. Servislerde de klasik masa 
örtüsü dönemi kapandı. Şık sofralarda tercih 
edilen ‘runner’ masa örtüleri yerleştirildi. 
Böylece, mekan gibi masalar da daha ferah bir 
görünüme kavuştu.

CANI BALIK ÇEKEN BURAYA KOŞUYOR 
Tesis, özellikle İstinye Devlet Hastanesi’ne 
yakınlığı nedeniyle doktorlar, hastane 
çalışanları ve hasta yakınlarının tercih ettiği 
bir yer.  Tabii ki tesisin Boğaz manzarasını da 
İstanbullular çok seviyor. Arkadaşlarıyla, eşiyle 
dostuyla bu manzara karşısında yemek yeme 
zevkini yaşamak isteyenler İBB İstinye Sosyal 
Tesisi’ne geliyor.

ZİYARETÇİLER EN ÇOK NEYİ SEVİYOR?
İBB İstinye Sosyal Tesisi’nin ziyaretçilerine 
hem mekanın yeni görünümünü hem de en çok 
sevdikleri lezzetleri sorduk…

Beykoz KebabıHardal Soslu Kiremitte Levrek

Florya Kebabı Sebzeli Somon Kavurma

Somon Madalyon

Kadıköy Rıhtım'dan 
Beşiktaş vapuruna binip 
Beşiktaş'ta Ortaköy 
yönüne giden Bahçeşehir 
Üniversitesi durağından  
25E, 42T numaralı 
otobüslerden herhangi 
birine binip İstinye Devlet 
Hastanesi durağında 
inerek İstinye Sosyal 
Tesisleri'ne ulaşabilirsiniz. 
Büyükçekmece, 
Beylikdüzü, Avcılar, 
Küçükçekmece, 
Mecidiyeköy taraflarından 
geliyorsanız, Zincirlikuyu 
metrobüs durağında 
inerek, 40B yada İstinye 
minibüslerine binip, 
İstinye Sosyal Tesisleri'ne 
gidebilirsiniz.

NASIL GİDİLİR?
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GÜNCEL

İ
stanbul’un en eski hastanelerinden 
biri olan Balıklı Rum Hastanesi, Yaşlı 
Bakımevi Bölümü’nde çıkan yangında 
100 seneyi aşkın geçmişi olan binanın 
‘İhtiyarhane’ bölümü kullanılamaz hale 
geldi. İstanbul İtfaiyesi ekipleri 115 personel 

32 araçla yangına müdahale etti. Yaşananlar, 
itfaiyecilerin göreve başlarken ettiği duadaki 
şu sözleri bir kez daha akla getirdi; “Allahım, 
tehlikeye düşmüş olan her canlının, özellikle 
küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına geç 
kalmadan yetişebilmem için bana güç ver.”

İSTANBUL İTFAİYESİ 7/24 GÖREVDE
İBB İtfaiyesi, Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangına 115 personel ve 32 araçla araçla müdahale etti. 
En liyakatli, en özenli, en hızlı ekibiyle İstanbul İtfaiyesi 7/24 görevinin başında.

Yazı: Ali Faruk İmre 
Fotoğraf: Atilla Ölçüçü - Serkan Oktar

İMAMOĞLU VE KURMAYLARI ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP ETTİ 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Balıklı Rum Hastanesi’ndeki yangını yerinde takip edip ekipleri yönlendirdi. 
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İBB İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak’tan bilgi aldı.

ÖNCE HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ
İBB İtfaiyesi Zeytinburnu Müfrezesi olay 
yerine ilk gelen ekip oldu. İtfaiyeciler, 
vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda 
yanan binadan önce 62’si yaşlı 104 hastayı 
tahliye etti. Hastaların güvenliğinin 
sağlanmasının ardından patlayıcı özelliği 
bulanan oksijen tüpleri ve diğer kimyasal 
maddeler tedbirli ve hızlı bir şekilde 
hastaneden çıkarıldı. 

RÜZGAR YANGINI ARTIRDI
Tarihi Balıklı Rum Hastanesi’nin üst çatı ve 
döşemesinin ahşap olması, bir de rüzgarın 
etkisiyle yangının yayılması hızlandı. Kuzey 
cephesinde başlayan alevler üç dakikada çatı 
arasından binanın güney cephesine yayıldı. 
Tahliye işlemleri devam ederken, bir yandan 
da kurulun 30 metrelik merdivenler üzerinden 
çatıdaki yangına ilk müdahaleler yapıldı. 

İFAİYECİLER YAŞADIKLARINI ANLATTI
Olay yerini ilk gelen itfaiyecilerden olan Enes 
Atıcı (34), yaşadıklarını İstanbul Bülteni’ne şu 
sözlerle paylaştı:
“Olay yerine vardığımızda yaşlı ve yatalak 
hastalar korkudan kaskatı kesilmişti. Tahliye 
işlemleri sırasında çatının altındaki bir odada 
yaşlı bir hastanın kaldığını fark ettim. Vakit 
dardı. Hastayı kucakladım dışarı çıkardım, 
güvenli bölgeye tahliye ettik. Üç dakika sonra o 
odanın tavanı alevler içinde çökmüştü.”

“AKRABALARIMI DÜŞÜNDÜM”
Balıklı Rum Hastanesi’ndeki yangında 11 
itfaiye grubu görev aldı. Avcılar grubunda görev 
alan, İBB tarihinin ilk kadın itfaiyecilerinden 

PATRİK BARTHOLOMEOS’TAN TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Fener Rum Patriği Bartholomeos, yangını söndüren ve hastaların 
tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesi’ne teşekkür ziyaretinde 
bulundu. Patriği, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Genel 
Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi 
Albayrak karşıladı.

Duygu Özdemir de (24), desteğe gelen ekipte 
yer alıyor. Özdemir, olayı “Sürekli ciddiyetini 
koruyan bir yangındı” diye anlatıyor ve şöyle 
diyor: “Soğutma çalışmalarında ve çatıya 
müdahalelerde vardım. İçerideki arkadaşlara 
da yardım ettim. Şu zamana kadar gördüğüm 
ciddi yangınlardan biriydi. Soğukkanlı biriydim 
ama yaşlı insanları görünce ailemi, akrabalarımı 
düşündüm. Yangını söndürürken içimden yaşlı 
hastalar için dua ettim.”

DİNLENMEYİ REDDETİLER
Fatih grup amiri, Özhan Atçakan, (39) 
söndürme çalışmaları esnasında ölümden 
döndü. Binanın içerisindeki söndürme 
çalışmalarında yer alan Atçakan, hızını 
kesmeden devam eden çatı yangınında, amir 
yardımcısı Gökhan Gürbüz ile birlikteyken çatı 
üstlerine çöktü. Şans eseri gördüğü boşluktan 
kendi imkanlarıyla çıktılar. Ambulanstaki 
tedavilerinin ardından, dinlenmeyi reddettiler, 
çalışmaya devam ettiler. Atçakan görüşlerini 
bizlerle şöyle paylaştı.
“16 senelik itfaiyeciyim, birçok kez ölümden 
döndüm. Bu işi para için yapamazsanız, gönül 
işidir. Özellikle 80 yaş üstü olan hastaların 
yoğunlukta olduğu böyle bir yangında kimsenin 
burnu kanamadan çıkması bizim için sevinç 
kaynağı. Tüm ekip arkadaşlarımla gurur 
duyuyorum. İstanbul İtfaiyesinin kahramanlığı 
bir kez daha tarih yazdı.”

Fatih Grup Amiri Özhan Atçakan (39), söndürme 
çalışmaları esnasında ölümden döndü.

AĞUSTOS 
AYINDA 
İSTANBUL 
İTFAİYESİ
İBB İtfaiyesi, Ağustos 
ayında bin 516’sı yangın 
olmak üzere toplam 
6 bin 656 itfai olaya 
müdahale etti. Geçtiğimiz 
ay en fazla yangının 
yaşandığı ilçe, 104 vaka 
ile Esenyurt oldu.
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HESAPLI VE KALİTELİ
YEMEĞİN ADRESİ: YEMEĞİN ADRESİ: 

İBB, öğrencilerin ve dar gelirli emekçilerin uygun fiyatlı ve sağlıklı 
yemek yiyebilmesi için geçtiğimiz ay Çapa’da ‘Kent Lokantası’ 
açtı. Fiyatı ile birçok insanın cebini rahatlatan kent lokantasını 

ziyaret ettik. Vatandaşlarla ve çalışanlarla konuştuk, 
yemeklerin tadına baktık.  Herkesin ortak fikri: 

‘Bu kadar kaliteli yemeği, bu kadar ucuza yemek mucize! 

Yazı: Aydemir Kadıoğlu Fotoğraflar: Cem Türkel

KENT KENT 
LOKANTASILOKANTASI

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.
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İstanbul halkının hesaplı ve sağlıklı yemeğe 
ulaşabilmesi amacıyla projelendirilen ve ilki Çapa’da 
açılan Kent Lokantası’nı foto muhabiri arkadaşım 
Cem Türkel ile ziyaret ettim. Saat 12.00’de açılan 
lokantaya 11.30 civarı vardık. Kapının önünde uzun 
uzadıya bir kuyruk vardı, vatandaş lokantanın 

açılmasını bekliyordu. Gıda fiyatları hızla artarken dört 
çeşit yemeğin 29 TL’ye yenebildiği bu lokantanın halktan 
büyük destek aldığı gözler önüne seriliyordu. Saatler 
12.00’yi gösterdiğinde görevli kapıyı açtı. Sıra ile içeri giren 
vatandaşların yüzünde adeta güller açıyordu. Çünkü kapıda 
onları güler yüzle karşılayan bir ekip vardı. 
Ben de kuyruğa girmeden hemen önce kapıda duran menü 
tahtasına göz attım. Günün menüsünde ‘alaca çorbası, orman 
kebabı, bulgur pilavı, cacık ve su’ vardı. Ekstra tatlı ya da 
kutu içecek isterseniz de 7,5 TL daha ödüyorsunuz. Dışarı 

kadar taşan kuyruğun sonuna yer bulabildik kendimize. Önce 
yemeğin tadına bakıp ardından çalışanlar ve müşterilerle 
konuşmayı planladık. Kısa süren beklemenin ardından 
kasaya ödememizi yaptıktan sonra fişimizi alıp tezgaha 
yöneldik. Orman kebabı o kadar güzel görünüyordu ki, ‘Bu 
kadar güzel görünen bir yemek, kötü olamaz’ dedim içimden. 
Yemeklerimizi aldıktan sonra bir masaya oturduk; önce alaca 
çorbasını, ardından orman kebabı ve bulgur pilavını bir güzel 
yedik. İnanılmaz bir lezzetti… Hem de 29 TL’ye… 

2 AYLIK LOKANTADA,  
40 YILLIK ESNAF SAMİMİYETİ… 
Yemeğimi yedikten sonra biraz lokantayı izledim. Çalışanlar 
müşterilerin her biri ile özel olarak ilgileniyor, yaşlı olanlarla 
sohbet dahi ediyordu. Birçok müşteri her gün buraya 
geliyordu anladığım kadarı ile. Çalışanlar gelen bazı daimi 
müşterilere ‘Hoş geldin Mehmet Amca! Nasılsın Emine 
Teyze? Eee çocuğu askere gönderdin mi?’ gibi seslenilen 
samimi bir ortam vardı. Açıkçası 2 ay önce açılmış bir 
lokantada 40 yıllık bir esnaf samimiyeti vardı. Müşteriler ise 
bu durumdan bir hayli mutluydu…

Gizem Gün
(İŞLETME SORUMLUSU)
HİÇ BİTMEYEN YEMEK SIRASI VAR
“Lojistik Destek Merkezi’nde 
yemeklerimiz uzman aşçılar 
tarafından hazırlanıyor ve korunaklı 
bir şekilde buraya geliyor. 
Kadınlarımız içeride yemek için 
hazırlıklarını yapıyor. Saat 12.00’de 
kapılarımızı açıyoruz. Her gün upuzun 
sıralar oluyor. Yaklaşık 5 saat süren, 
hiç bitmeyen bir yemek sıramız var. 
Burada sürekli kadınlarımız çalışıyor, 
hizmet ediyoruz vatandaşlarımıza. 
Vatandaşların tepkisi çok güzel, çok 
memnunlar.”

Fatma Altuntaş
(ÇALIŞAN)
BAŞKANIMIZA SELAM 
SÖYLÜYORLAR
“Buraya gelen çoğu insanı 
tanıyoruz. Onlarla sevgi-saygı 
çerçevesinde iletişim kuruyoruz. 
Yaşlılarımız çok geliyor, genellikle 
evde tek yaşayanlar oluyor bunlar. 
Yemek yapmaya gücü olmuyor, 
burada ucuza yemek yiyorlar. 
Öğrencilerimiz geliyor. Çevre 
esnafı çok geliyor. Çok güzel 
tepkiler alıyoruz; her geldiğinde 
Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na 
selam söyleyenler oluyor. Burada 
çalışan her kadın çok mutlu.”

Songül Armutlu
(ÇALIŞAN)
KADIN EMEĞİ İLE ÇALIŞAN 
LOKANTA
“Genel olarak baktığımız zaman 
lokantalarda hep erkek garsonlar 
oluyor ama burada işler biraz 
başka. Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu’nun kadın istihdamına 
ne kadar önem verdiğini biliyoruz. 
Kadınlara yönelik bu imkanı 
sağladığı için çok mutlu olduk. 
Müşteriler bizimle çok olumlu 
konuşuyor, bize pozitif olarak 
yaklaşıyorlar. Biz de bunları 
görünce daha çok hevesle 
çalışıyoruz. Başkanımıza çok 
teşekkür ediyoruz.”

Zübeyde Özkan
(ÇALIŞAN)
KENDİLERİNİ EVLERİNDE GİBİ 
HİSSEDİYORLAR 
“Özellikle burada çalıştığım için çok 
mutluyum. Buraya her milletten insan 
geliyor. Öğrenci de geliyor, yaşlımız 
da geliyor, dar gelirli olanımız 
da geliyor. Hepsi ile mütevazı bir 
şekilde ilgileniyoruz. Çok mutlu 
oluyorlar, sanki kendi evlerinde gibi 
hissediyorlar. Bizimle konuşup sohbet 
etmek istiyorlar. Akşama kadar 
sürekli kuyruk oluyor. Çok rağbet 
var, elimizden geldiğince yetmeye 
çalışıyoruz” dedi.

Emir Burhan Kılıç
(ESNAF)
HİÇ BU KADAR LEZZETLİ 
ÇORBA İÇMEMİŞTİM!
“Sonuçta biz de çalışanız ve 
bütçemize en uygun yerden yemek 
istiyoruz. Başkanımıza bize bu imkanı 
sunduğu için teşekkür ediyoruz. 
Ucuza kaliteli yemek yiyoruz burada. 
Özellikle çorbayı çok beğeniyorum. 
Hiç bu kadar lezzetli çorba 
içmemiştim açıkçası” dedi.

Gözde Yılmaz
(ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ)
TAZE YEMEK VE GÜLER YÜZ…
“Gerek menünün çok zengin 
ve lezzetli olması, gerekse çok 
uygun olması beni açıkçası buraya 
çekiyor. Her gün geliyorum, 
bilirsiniz staj maaşı çok olmuyor 
ve yemek yemeye çok para 
harcamak istemiyorum. Buranın iş 
yerime yakın olması beni açıkçası 
çok mutlu etti. Her gün geldiğimde 
taze yemek ve güler yüzle 
karşılıyorlar beni, bu da zaten bir 
insanın buraya gelmesi için yeterli 
bir sebep.”

Bekir Koçak
(ESNAF)
BURASI SAYESİNDE PARA 
BİRİKTİRMEYE BAŞLADIM
“Bize çok yakın bu lokanta, lezzet 
anlamında harika. Bu kadar ucuza bu 
kadar güzel yemek yemek bizi mutlu 
ediyor. Diğer ilçelerdeki insanlar 
da bu uygulamadan yararlanmalı ve 
arttırılmalı bu lokantalar. Özellikle 
son dönemlerde fiyatlar çok artmıştı, 
biz bu yemeği diğer esnaf lokantaları 
ile karşılaştırdık. En az 2-3 kat daha 
ucuz. Bizim cebimize de yansıdı bu, 
para biriktirmeye başladım.”

Cansu Kozak
(HEMŞİRE)
ÇEŞİT ÇOK FİYAT UYGUN
Kent Lokantası’nın hemen 
karşısında bulunan İstanbul 
Üniversitesi İstanbul Tıp 
Fakültesi’nde hemşirelik 
yapan 26 yaşındaki Cansu 
Kozak, “Çalıştığım hastanenin 
yemeklerine göre daha uygun 
ve çok daha fazla çeşit var. Bu 
yemekleri harika buluyorum, her 
gündüz nöbetimde buraya yemek 
yemeye gelirim. Belediyenin böyle 
bir uygulama yapması çok güzel, 
çok mutlu etti bizleri. Umarım 
daha çok yayılır.”

Haber editörlerimizden Aydemir Kadıoğlu
sırasını bekleyip yemeğin tadını çıkaranlardan. Dört çeşit yemek 29 TL.
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İ
BB Acil Yardım ve Can Kurtarma Şube 
Müdürlüğünde ‘Hızır Acil’ ekibi; sahada 
55 ambulans ve 430 personel ile görev 
yapıyor. Personelin 10’u doktor olmak 
üzere geri kalanı acil tıp teknisyeni, acil tıp 
teknikeri (paramedik) ve ambulans şoförü 

olarak dağılıyor. 112 Komuta Merkezi ile iş 
birliği içinde çalışan Hızır Acil ekipleri, hem 
acil vakalara gidiyor hem de 24 saat şehir içi ve 
şehir dışına hasta nakli yapıyor. 
Hayat kurtarma gibi kutsal bir görevde canla 
başla çalışan sağlık çalışanları ile birlikte bir 
gün geçirdik. İşlerine engel olmamak adına acil 
vaka yerine hasta nakil görevine katıldık.

“HIZIR ACİL” İSTANBUL TRAFİĞİNDE
Tüm ekip, ambulansa binip İstanbul’un yoğun 
trafiğine karışıyoruz. Ambulans şoförü acil 
vaka olmadığı için siren seslerini açmıyor. Yol 
boyunca görevlilerle röportaj yapıyorum. Bu 
esnada yan taraftan bir taksici ve içindeki yolcu 
ambulansa sesleniyor, “Arabada hasta var alır 
mısınız?” 
Acil tıp tekniksyeni Öznur Tosun, hasta 
nakline gittikleri için hastayı alamayacaklarını, 
ancak onlar için yolu açabileceklerini 

söylüyor. Şoför sirenleri çalıyor ve başlıyor 
maraton… Bu esnada Öznur Tosun, uzaktan 
hastanın neyi olduğunu anlamaya çalışıyor ve 
benim bilmediğim bir terim kullanıyor. Ben 
anlamadığımı söylüyorum ve Tosun “Hasta 
sinir krizi geçiriyor” diyor. Ambulansın siren 
sesiyle biz yolu açıyoruz, taksici arkamızdan 
geliyor. Onları hastane yoluna kadar 
getiriyoruz. Sonra bir üst sokaktaki hastaneden 
küçük bir kızı annesiyle birlikte teslim alıyoruz. 
Ekipler güler yüzle, güvenilir bir şekilde kızı ve 
annesini evine kadar götürüyor.

HIZIR ACİL
İSTANBUL'UN GURURU

Kimi zaman hasta nakilleriyle, kimi zaman sokaklarda hayat kurtaran kahramanlar… 
İBB’nin Acil Yardım ve Can Kurtarma Şube Müdürlüğünde görevli “Hızır Acil” personelleriyle bir gün geçirdik. 
Neler yaşıyorlar, istanbul trafiğinde bir insan hayatı için saniyelerle nasıl yarışıyorlar? Hepsini sizler için kaleme aldık. 

Yazı: Sümeyra Kırca Fotoğraf: Cem Türkel

Muhabirlerimizden Sümeyra Kırca Acil Tıp Teknisyeni 
Öznur Tosun ile röportaj yaptı.
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BAZEN ALKIŞLA BAZEN TAŞLA KARŞILIYORLAR
10 yıldır Hızır Acil’de acil tıp teknisyeni 
olarak çalıştığını anlatan Öznur Tosun, bu 
meslekte 24 saat içinde tüm duyguları bir arada 
yaşadıklarını vurguluyor ve şöyle devam ediyor: 
“6 yıl önce Kasımpaşa’da sokak kavgasında 
yaralılar var, dediler. Ambulansla acil bir şekilde 
olay yerine gittik. Sokağa girer girmez, kavgaya 
karışanlar ambulansı taşlamaya başladılar. 
Biz ambulanstan insek linç edilecektik ve o 
ortamda yaralılara ulaşmamız mümkün değildi. 
Merkezden izin aldık ve mecburen geri döndük. 
Araç ciddi hasar almıştı ve can güvenliğimiz 
kalmamıştı. Bazen de bir yaralıyı alıp giderken 
alkışlarla karşılanıp alkışlarla uğurlanıyoruz. 
Korku, acı, hüzün, sevinç hepsini bir günde 
yaşıyoruz…”

HASTALARIN DUALARI KORUYOR
Hayat kurtardıkları için insanların genellikle 
onlara ‘kahraman’ diye hitap ettiklerini belirten 
Öznur Tosun, “Bu mesleği severek yapıyorum. 
Bir hayat kurtarmanın verdiği mutluluğu 
hiçbir şey vermiyor. İnsan hayatı her şeyden 
önemli, insanı yaşatmak çok güzel bir duygu… 
Özellikle hastaların dualarına çok inanıyoruz. 

O kadar çok kaza atlatıyoruz ki; bizi o dualar 
kurtarıyor” diyor.  Öznur Tosun yıllarını Hızır 
Acil’de hayat kurtararak geçirdiği için birçok 
hikayesi var. En unutamadığı hikayesini ise 
şöyle anlatıyor: “ Bir gün bir yangına gitmiştik. 
İtfaiye ile birlikte oraya ilk gidenlerden olduk, 
ancak sokağa giremiyoruz çünkü yolun ortasına 
biri arabasını park edip gitmiş. Ne itfaiye olay 
yerine gidebiliyor ne de ambulans… O an tüm 
mahalleli tek bir güç oldu. Koskoca arabayı 
20-25 kişi, kucaklayarak yan tarafa çekmişlerdi. 
O anı hiç unutamam, birlikten güç doğar 
kavramını tecrübe ederek yaşamıştım.”

CAN GÜVENLİĞİ YOK
Ambulansta bir diğer görevli acil tıp teknikeri 
Tolga Sergen Akın ise, sağlıkta şiddetin 
giderek artmasından şikayetçi… Bazı vakalara 
polis eşliğinde gittiklerini, ancak buna 
rağmen ölümle burun buruna geldiklerini 
anlatıyor. Akın, şöyle konuşuyor: “2016 yılında 
Bayrampaşa’da bir intihar vakasına gittik. 
Bir genç madde kullanmış ve ölmüş. Biz 
gittiğimizde aile bize silah çekti ve çocuğumu 
hayata geri döndüreceksiniz dedi. Allah’tan 
yanımızda polis vardı ve müdahale etti. Zaten 

sokak kavgaları, madde kullanımı ya da intihar 
gibi durumlarda polisle birlikte gidiyoruz. Yoksa 
hasta yakınları bizi darp etmeye kalkıyor.”

“TRAFİKTE AMBULANSI DURDURUP ACELEN  
NE, DİYE SORUYORLAR!”
İstanbul’da en zor mesleklerden biri ambulans 
şoförlüğü olsa gerek. Trafiği yoğun, dar ve 
yokuşlu sokaklarda araba kullanmak başlı 
başına zorken bir de hayat kurtarmak… 
Trafikte sürücülerin çok bilinçsiz olduğunu 
anlatan ambulans şoförü Emre Dilsizoğlu, 
başından geçen ilginç olayları şöyle anlatıyor: 
“Geceleri çok tuhaf şeylerle karşılaştığım 
oluyor. Bir gece saat 3 gibi acil bir hastaya 
gidiyorum. Bir araba önümü kesti ve şoförü 
bana ‘Hayırdır acelen ne dedi?’ şaşkınca 
bakakaldık. Ambulans’ta kocaman ‘Hızır Acil’ 
yazıyor. Adı üstünde bizim her işimiz acil, 
çünkü hayata tutunmaya çalışan insanlar için 
saniyeler çok önemli.”
Ambulans sesini duyduğu zaman sürücülerin 
fermuar şeklinde açılarak ambulansa yol 
vermesi gerektiğine dikkat çeken Dilsizoğlu, 
sürücülerin bu konuda oldukça duyarsız 
olduğunu vurguluyor. 
Sürücülerin trafikte ambulansları taciz ettiğini 
belirten Emre Dilsizoğlu, “Çoğunlukla emniyet 
şeridini bile kullanamıyoruz. Çünkü dolu 
oluyor. Bir şekilde yolu açsak bu sefer arkamıza 
hızla takılanlar oluyor. Biz ani fren yapmak 
zorunda kaldığımızda gelip bize arkadan 
çarpıyorlar. Üstelik acil vakaya giderken bir de 

Öznur Tosun
ACİL TIP TEKNİKSYENİ
“Bir gün bir yangına gitmiştik. 
İtfaiye ile birlikte oraya ilk 
gidenlerden olduk, ancak sokağa 
giremiyoruz; çünkü yolun ortasına 
biri arabasını park edip gitmiş. Ne 
itfaiye olay yerine gidebiliyor, ne de 
ambulans… O an tüm mahalleli 
tek bir güç oldu. Koskoca arabayı 
20-25 kişi, kucaklayarak yan tarafa 
çekmişlerdi. O anı hiç unutamam, 
birlikten güç doğar kavramını tecrübe 
ederek yaşamıştım.”

tutanak tutacağız diye 
hastanın zamanından çalınmasına sebep 
oluyorlar” diyor. 

HIZIR ACİL İSTANBUL’DA 35 NOKTADA
Hızır Acil’in İstanbul’da 35 noktada görev 
yaptığını belirten İBB Acil Yardım ve Can 
Kurtarma Şube Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 
Dr. Faruk Yıldız, bu yıl 5 nokta daha açmayı 
planladıklarını söylüyor. Aynı zamanda 
sertifikalı ‘ilk yardım eğitimi’ verdiklerine 
de dikkat çeken Faruk Yıldız, Hızır Acil’de 
işe girmek isteyen sağlık personellerinin ibb.
kariyer’den başvuru yapmaları gerektiğine 
işaret ediyor. 

Tolga Sergen Akın
ACİL TIP TEKNİKERİ
“2016 yılında Bayrampaşa’da 
bir intihar vakasına gittik. Bir 
genç madde kullanmış ve ölmüş. 
Biz gittiğimizde aile bize silah 
çekti ve çocuğumu hayata geri 
döndüreceksiniz dedi. Allah’tan 
yanımızda polis vardı ve müdahale 
etti. Zaten sokak kavgaları, madde 
kullanımı ya da intihar gibi 
durumlarda polisle birlikte gidiyoruz. 
Yoksa hasta yakınları bizi darp 
etmeye kalkıyor.”

Hızır Acil İstanbul’un
35 ayrı noktasında 
görev yaptıyor.

Hızır Acil Komuta Merkezi, 7/24 görev başında.
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EĞİTİM

HEM HAYALLERİNİ BÜYÜTÜYORLAR 
HEM DE İŞ ÖĞRENİYORLAR
Yazı: Aydemir Kadıoğlu  Fotoğraf: Cem Türkel - Derya Balkan

'Büyüt Hayallerini' projesi genç kızların 
hayallerini büyütmeye devam ediyor. 

Dilek İmamoğlu’nun öncülüğünde İstanbul Vakfı çatısı 
altında başlatılan projeyle burs alan öğrenciler, 

İBB’nin çeşitli etkinliklerinde görev alıyor. 
İstihdam edilen gençler hem hayata hazırlanıyor hem de 

hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.  

YARI ZAMANLI İŞ İMKANI
Proje hakkında bilgi veren İstanbul Vakfı 
Genel Müdürü Perihan Yücel, “Dilek 
İmamoğlu'nun sevgiyle sahiplendiği ve 
çok büyüyeceğine inandığımız bu proje 
kapsamında kızlarımız burada part-time (yarı 
zamanlı) çalışıyorlar. Onlara ‘bursun dışında 
ekonomik destek sağlama’ amaçlı bir proje 
bu. Birlikte sosyalleşiyoruz. Birlikte başka 
sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz, 
aslında kocaman bir aileyiz. Amacımız, genç 
kızlarımızın sıkıntısız bir öğrenim hayatı 
olması. Bunun yanında sosyal networklerinin 
genişlediği, burada bir ailelerinin olduğu, 
İstanbul Vakfı’nın onların evleri olduğu 
duygusu vermek” dedi. 

GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK
İBB Kültür AŞ Mekanlar Müdürü Selin 
Talazan, bu projenin birçok gencin hayaline 
ışık olduğunu belirterek, ”Kültür AŞ ve 
İstanbul Vakfı olarak, burslu kız çocuklarına 
istihdam sağlayabileceğimiz bir sosyal projeyi 

Ecenur Özsoy
(ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ)
“BURS SAYESİNDE DANİMARKA’DA 
ERASMUS YAPTIM”
 “Erasmus en büyük hayallerimden biriydi. Danimarka, 
çok merak ettiğim bir ülkeydi ve İstanbul Vakfı’nın bana 
sunduğu burs ile hayallerimi gerçekleştirmiş oldum 
aslında. Özellikle Yerebatan Sarnıcı’nda çalışmak güzel 
bir duygu. İstanbul’un en önemli noktası, buraya sosyal 
sorumluluk projesi olarak bakıyorum. Turistlerle iç içe 
olabilmek benim için çok anlamlı. Erasmus’tan daha yeni döndüm zaten. 
İngilizcemi de yine aktif bir şekilde kullanmaya çalışıyorum.”

Ayşe Hacer Salihoğlu
(ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ)
“HAYATIMIZI 
ETKİLEYECEK İTİHDAM 
ALANI VAR BURADA”
“Burada bazılarımız bilet okuyor, 
bazılarımız sıraya yönlendiriyor, turistlere 
yol gösteriyor. Bazılarımız sorulara cevap 
veriyor, bazılarımız da online biletten 
gelen biletleri kontrol edip içeri girmelerini 
sağlıyor. Bu proje çok büyük bir istihdam 
sağladı bize. Bunun yanında verdiği bursla 
gerçekten çok rahata kavuştuk. Tüm sene boyunca çok yararını 
gördük. Ayrıca bir de yaz tatilini boş geçirmemek adına istihdam
sağladığı için çok büyük bir katkısı oldu. 
Buradaki turistler sayesinde dil eğitimimiz de çok fazla gelişmiş 
oldu. Yerinde öğrenmiş, pratik yapmış olduk.”

birlikte geliştirdik. Bu proje kapsamında 
da etkinliklerimizde kız çocuklarının kendi 
emeklerinin karşılıklarını alacakları ve 
kendilerine cep harçlığı oluşturacakları bir 
proje yarattık. Her zaman gençler için pozitif 
ayrımcılık gösteriyoruz. Buna ek olarak zaten kız 
çocukları ve kadınlar için ekstra bir ayrımcılık 
gösteriyoruz. Dolayısıyla bu projenin kalbinde, 
aslında üniversitede okuyan ve İstanbul Vakfı’nın 
burs verdiği kız çocuklarına destek olmak var. 
Onların kendilerini geliştirmeleri, özgüvenlerini 
sağlamaları ve İstanbullu olarak İstanbul’a katkı 
sağlamaları için hayal edilmiş bir proje. Kendi 
etkinliklerimizde gençlerle birlikte çalışmak 
hem bize ciddi anlamda enerji katıyor, hem de 
İstanbul’un geleceğiyle ilgili umut veriyor” dedi.

İ
stanbul Vakfı ve Kültür AŞ, ‘Büyüt 
Hayallerini’ projesi kapsamında burs alan 
300 kız öğrenci için zorlu yaşam koşullarını 
biraz olsun iyileştirebilmek, aynı zamanda 
İstanbul’un önemli kültür-sanat alanlarında 
deneyim edinmelerine olanak sağlamak için 

iş birliğine gitti. Bu kapsamda proje çatısı 
altında bir istihdam çalışmasına başlandı.
İstanbul Vakfı’ndan burs alan genç kızlar, 
bu yaz itibarıyla Yerebatan Sarnıcı Müzesi, 
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 
Şerefiye Sarnıcı, İstanbul Kitapçısı gibi 
mekanlarda yarı zamanlı çalışma imkanı 
bulmaya başladı. Bu tür iş birlikleri, 
gençlere çok yönlü destek sağlama hedefini 
gerçekleştirmeye alan açıyor.
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T
ürkiye, 17 Ağustos depreminin
yaralarını hâlâ saramadı. Aradan geçen 
23 yıla bakıldığında, deprem riskine 
karşı çıkarılan tüm yasaların büyük bir 
ranta kurban gittiği görülüyor. Son 10 
yılda inşaat kalemine büyük paralar 

harcandı ancak depremde büyük hasar alacağı 
tahmin edilen binalar dönüştürülmedi. 
Uzmanlar İstanbul’da büyük bir depreme 
hazırlıklı olmaya davet ederken, İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da deprem 
dönüşümünü hızlandırdıklarını vurguluyor. 
İstanbul’da yapılan taramalarda D ve E 

RİSKLİ YAPILARA RİSKLİ YAPILARA 
KİRA DESTEĞİKİRA DESTEĞİ Deprem çalışmalarını hızlandıran İBB, bina 

taramalarında her an çökebilecek 318 bina tespit etti. 
Bu binaların acilen yıkımına başlayacaklarını açıklayan 

Başkan İmamoğlu, burada yaşayan 3 bin 99 aileye 
kira yardımı yapacaklarını duyurdu. Devletin belirlediği 

bin 150 TL kira yardımı, 3 bin 450 TL olarak 
İBB Meclisine sunulacak.Yazı: Sümeyra Kırca Fotoğraf: Onur Günal

sınıfında bulunan (kendiliğinden çökme 
riski bulunan) 318 bina tespit ettiklerine 
dikkat çeken İmamoğlu, bu binaları derhal 
yıkıp içindeki 3 bin 99 aileye kira yardımı 
yapacaklarını duyurdu. Maddi yardım 
sınırının normalde bin 150 lira olduğunu 
ancak İBB Meclisine getirecekleri teklif 
ile bu rakamı 3 katına çıkaracaklarını 
müjdeledi. Kentsel Dönüşüm Dairesi’nde 
bulunan 100 milyon lirayı bu süreçte 
kullanacaklarının altını çizen İmamoğlu, 
gelecek yıl da kira yardımını 5 katına 
çıkaracaklarını belirtti.

İMAMOĞLU: 
“MİLLET İTTİFAKI 
‘DEPREM KONSEYİ’Nİ 
KURACAK 
“Gelecek yıl seçimlerden sonra 
Millet İttifakı iktidarında ‘İstanbul 
Deprem Konseyi’nin kurulmasını 
sağlayarak meseleyi kökünden ve 
tam katılımcı bir modelle 
çözeceğimizin sözünü veriyorum. 
Amacımız dünyanın benzersiz 
metropollerinden İstanbul’un hızlı 
ve sağlıklı bir dönüşüm sürecinde 
yol almasıdır.”

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.
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İBB, KONUTLARI MALİYETİNE YENİLİYOR
İBB; depreme karşı hazırlıklı olmak için, evini 
yenilemek isteyen vatandaşların, işlerini tek bir 
merkezden çözebileceği ‘İstanbul Yenileniyor’ 
platformunu kurdu. Bu platform; 38 ilçe, 
584 mahalle ve 127 bin 996 bağımsız birimi 
kapsayan 5 bin 452 başvuru aldı. Bu platform 
ile konutunu depreme karşı hazırlamak 
isteyen vatandaşların, kamu kurumlarını tek 
tek gezmesine gerek kalmıyor. Bunun yerine 
sadece ‘İstanbul Yenileniyor’ platformuna 
başvurması yeterli. Bu platform, yapıların 
mevcut durumunun tespitinden, yeni yapının 
inşasına ve hak sahiplerine teslimine kadar 
uzanan bir süreci kapsıyor. Üstelik bu platforma 
başvurarak tek yapılar da dönüştürülebiliyor. 
1999 öncesi yapılan ve mülkiyet problemi 
olmayan tüm yapıların maliyetine yenilenmesi 
için süreç yürütülüyor. Siz de evinizi 
depreme karşı maliyetine yenilemek 
istiyorsanız, istanbulyenileniyor.com adresine 
başvurmanız yeterli… 
Başkan İmamoğlu depremle mücadele 
kapsamında İstanbul Yenileniyor platformu 
dışında İBB iştiraki KİPTAŞ’ın da depreme 
dayanıklı yeni konut üretimine devam ettiğini 

İstanbul’da deprem durumunda yaklaşık 48 bin 
binada ağır ve çok ağır, 146 bin binada ise orta 
hasar yaşanabileceğini ortaya koyuyordu. Oysa 
bizim yaptığımız analizlerde durum bundan 
daha ağır. 500 bine yakın orta hasarlı, 90 bine 
yakın ağır ve çok ağır hasarlı binamız var. Bu 
net. Toplamda 600 bine yakın bir problemli 
yapı stokundan bahsediyoruz” diyor.
İmamoğlu, Meclisin onayı ile ‘Riskli Yapılara 
İlişkin Plan Notu’ mevcut plan koşullarında 
dönüşemeyen binaların, yapıldığı dönemdeki 
imar planına göre yeniden inşa edilmesinin 
önünü açtıklarını dile getiriyor.  
İmamoğlu, “İstanbul’daki 36 ilçede 
yaklaşık 300 bin hektarlık alandaki yapılar 
uygulamadan yararlanabilecek. Bu plan notu, 
yıllardır İstanbul’da dönüşemeyen yapıların 
dönüşümünün önünü açmış, hızlı ve geçici 
bir çözüm haline gelmiştir. Çünkü tespitler, 
bize çok hızlı bir hamle yapmamız gerçeğini 
göstermiştir” diyor. 

“AFET RİSKİ YASASI TAM BİR KENTSEL AFET”
Bir önceki yönetimin çıkardığı ‘Afet Riski 
Yasası‘nın tam bir kentsel afet yarattığını 
belirten İmamoğlu, “Hatta adına kentsel bir 

belirtiyor. Başkan bu kapsamda KİPTAŞIN 
16 milyar lira yatırımla 10 bine yakın konut 
üreteceğini ve bu projelerin dar gelirlilere 
yönelik olacağının altını çiziyor.   
Depreme karşı hazırlık kapsamında, riskli 
bölgelerde plan seferberliği başlattıklarını 
vurgulayan İmamoğlu, “40 yıldır imar planı 
yapılamayan deprem riski taşıyan bölgelerin, 
imar sorunun çözmek için acilen Meclis’e gittik. 
Bunlar arasında Avcılar Yeşilkent gibi imar 
planı olmayan ilçelerin imar sıkıntısını çözdük. 
Meclis’ten onay aldığımız 4 ilçe, Meclis’te onay 
bekleyen 7 ilçemiz mevcut” diyor. 

İSTANBUL’DA 600 BİN YAPIDA HASAR VAR
İBB yeni yönetimi İstanbul’da depreme 
karşı mücadele kapsamında ‘Hızlı Tarama 
Yöntemi’yle bina analizleri yaptı. Bu analizler 
kapsamında ortaya çıkan tablo oldukça 
ürkütücü… Başkan İmamoğlu 2018 yılıyla 
karşılaştırıldığında, 2020’deki tablonun daha 
ağır olduğunu söylüyor. 
İmamoğlu, “ İstanbul en doğru risk haritasını 
oluşturduğumuzda gördük ki; 2018’e göre, 
2020’deki fotoğraf çok daha ağır. Göreve 
geldiğimizde önümüze konan veriler; 

cinayet bile diyebiliriz” diyor. İmamoğlu, 
kendi uzman kadrosuyla bu yasa çerçevesinde 
İstanbul’un arazilerine ne olmuş diye 
inceleme başlattıklarını da anlatıyor. 
Araştırmalar sonucunda; eski yönetimin 130 
proje, 78 donatı ve tam 7 orman alanından 
85 milyar dolar gibi büyük bir rant elde 
ettiğini açıklayan İmamoğlu, “Ne yazık ki; 
kamu arazileri, depremle mücadele için 
harcanmadı. Bu özel yasalar kullanılarak, 
satıldı veya imara açıldı. Oysaki, kamu 
arazileri, bu kentin deprem toplanma alanları, 
yeni sosyal konut ve çürük yapı stokunun 
yenilenmesi için kullanılabilirdi” diyor.  
İstanbul’un askeri alanları, ormanlar ve 
mezarlıklar gibi, koruma altında tutulması 
gereken arazilerde de aynı tablonun 
görüldüğüne dikkat çeken Başkan İmamoğlu, 
şu örnekle kentsel dönüşüm rantını gözler 
önüne seriyor: “Çınarköy, Dikimevi, 
Haliçport, Maslak 1453, Ormanköy ve daha 
niceleri... Sadece 7-8 örnekte 3 milyon 226 
bin 41 metrekare yapılaşma elde edildi. 
Halbuki bu yerlere milyonlarca metrekare 
yeni konut yapılabilir ve insanlarımızın 
deprem riski bertaraf edilebilirdi.”  

İSTANBUL’DA 
500 BİNE YAKIN 
ORTA HASARLI, 
90 BİNE YAKIN 
AĞIR VE ÇOK 
AĞIR HASARLI 
BİNA VAR

BİNANIZIN 
RİSK DURUMUNU
'binatespiti.ibb.
istanbul' 
ADRESİNDEN 
ÖĞRENEBİLİRSİNİZ
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İSTANBULKART
ARTIK SANA ÖZEL 
İstanbulkart’ı kişiselleştirme dönemi başlıyor. 
İstanbullular, anonim kartlarını artık kendilerine ‘özel’ 
hale getirebilecek. Böylece birçok market ve mağazada 
kullanılan kartın kaybolması halinde, bakiye koruma altına 
alınabilecek. Milli ve dini bayramlarda ücretsiz kullanım 
hakkı için de İstanbulkart’ın kişiselleştirilmesi gerecek.  
Kişiselleştirmede son tarih 31 Aralık 2022.

Yazı: Sümeyra Kırca     

“Artık İstanbulkartların her biri kişiye 
özel olacak. Bu sayede kullanıcıların 
bakiyelerini koruma altına alacağız. 
Siz kredi kartınızı kaybettiğinizde 
ne yapıyorsunuz? Hemen bankayı 
arıyorsunuz ve engelliyorsunuz. 
Şimdi İstanbulkart için böyle bir olay 
yaşadığınızda çok rahatlıkla 153’ü 
arayarak oradaki bakiyenizi güvence 
altına alabilirsiniz.”

İSTANBULKART
ARTIK SANA ÖZEL ARTIK SANA ÖZEL Nihat NARİN

BELBİM AŞ GENEL 
MÜDÜRÜ VE İBB 
İŞTİRAKLER TEKNOLOJİ 
GRUP BAŞKANI

kişiselleşmesi gerekiyor. Kişiselleşmeyen 
kartların kullanılamayacağını belirten BELBİM 
AŞ Genel Müdürü Nihat Narin, “Artık 
İstanbulkartların her biri kişiye özel olacak. Bu 
sayede kullanıcıların bakiyelerini koruma altına 
alacağız. Siz kredi kartınızı kaybettiğinizde ne 
yapıyorsunuz? Hemen bankayı arıyorsunuz 

İ
stanbulkart 2019 yılından bu yana,
‘Şehrin Yaşam Kartı’ vizyonuyla ulaşım 
dışı alanlarda kullanılmaya başlandı. 
Toplamda 22 milyon aktif kullanıcısı olan 
İstanbulkart’ın birçok yerde alışveriş 
özelliğine sahip olması kartta bakiye 

miktarını artırdı. Bu nedenle İstanbulkart’ı 
kişiye özel kılmak isteyen İBB, yeni bir 
düzenlemeye gidiyor. “İstanbulkart artık sana 
özel” mottosuyla hareket eden İBB, anonim 
kartları da kişiye özel kılacak. Bu sayede 
vatandaşın bakiyesi güvence altına alınacak, 
aynı zamanda vatandaş birçok kampanyadan da 
faydalanabilecek.

HANGİ KARTLARI KİŞİSELLEŞTİRMEK GEREKİYOR?
İstanbulkart’ta birden fazla farklı kart modeli 
mevcut. Kişiye özel kartlar arasında; İndirimli 
İstanbulkart, Ücretsiz Kart, Mavi Kart, Sosyal 
Destek Kartları, Personel Kartı (PDKS) ve 
Dijital İstanbulkart var. Ancak kişiye özel 
olmayan ‘Anonim Kart’ denilen, üzerinde 
isim yazmayan ve kullanıcıya tanımlı olmayan 
kartların da 31 Aralık 2022 tarihine kadar 

ve engelliyorsunuz. Şimdi İstanbulkart için 
böyle bir olay yaşadığınızda çok rahatlıkla 153’ü 
arayarak oradaki bakiyenizi güvence altına 
alabilirsiniz” diyor.
Kişiselleştirmenin sadece bakiye koruması 
değil özel kampanyalardan yararlanmak 
için de gerekli olduğuna dikkat çeken Nihat 
Narin, “Kartınızı kişiselleştirirseniz, özel 
günlerde ulaşımı bedavaya alabilirsiniz. 
Plajlara, müzelere gitmek gibi birtakım 
kampanyalarımızdan faydalanabilirsiniz. 
Örneğin, 9 öde 10 geç… Mesela bu da bir 
faydadır ya da bir kahve satan dükkana 
gittiğinizde, o kahve dükkanının mobil 
uygulamasına İstanbulkart’tan para 
yüklediğinizde bir kahveyi bedavaya almak
 gibi birtakım kampanyalardan 
faydalanabilirsiniz” diyor. 

İSTANBULKART NASIL KİŞİSELLEŞTİRİLİR?
İstanbulkart şu yöntemlerden herhangi biri 
tercih edilerek kişiselleştirilebilir: 
• İstanbulkart Mobil’e giriş yapılarak ana 
sayfadan ‘kart ekle’ alanındaki yönlendirmeler 
takip edilerek
• bireysel.istanbulkart.istanbul adresinde 
gerekli bilgiler doldurularak
• kisisellestirme.istanbulkart.istanbul 
adresinde gerekli bilgiler doldurularak
• Aplikasyon ya da internet üzerinden işlem 
yapmak istemeyen kullanıcılar ise 153’ü 
arayarak kartlarını kişiselleştirebilir. 

KİŞİSELLEŞTİRMENİN FAYDALARI NELER?
İstanbulkart’ı kişiye özel kılmanın, bakiye 
güvenliği sağlamasının yanında birçok faydası 
bulunuyor. Bunlardan birkaçını şöyle sıralamak 
mümkün:
• 29 Ekim itibariyle özel günlerde 
sunulan ücretsiz geçiş hakkından 
yalnızca kişiselleştirilmiş kart sahipleri 
faydalanabilecek,
• 18 Temmuz’dan sonra satın alınan 
kartlar kişiselleştirildiği takdirde ilk geçiş 
ödemesinden sonra 7,67 lira iade edilecek,
• 1 Eylül’de başlayacak kampanya ile daha 
önce market alışverişini İstanbulkart ile 
yapmamış olan kullanıcılara 150 TL’lik market 
alışverişlerinin 30 lirası iade edilecek,
• Starbucks Mobil hesabına İstanbulkart’ı ile 
50 TL yükleyen kullanıcılara 10 TL nakit iadesi 
olacak,
• Beltur’da kendisine özel İstanbulkart’ı ile 
ödeme yapan kullanıcıların ödeme yaptıkları 
tutarın yüzde 10’u iade edilecek.  

İSTANBULKART NERELERDE KULLANILIR?
İstanbulkart ile bugüne kadar 2,5 milyon 
İstanbullu tarafından ulaşım dışı 19 
milyon işlem gerçekleşti; bu işlemlerin 12 
milyonu marketlerde yapıldı. Ulaşım dışı 
ödeme işlemleri geçen yıla göre 2,5 kat 
arttı. İstanbulkart ile Getir ve Starbucks 
uygulamalarında NFC ile bir milyondan fazla 
işlem gerçekleştirildi.
Zincir marketler, kafe-restoranlar, İş Bankası 
POS’larının geçtiği tüm mağaza ve akaryakıt 
istasyonları ile online alışveriş siteleri, İSPARK, 
otomatları ve Halk Bakkallarda İstanbulkart 
kullanılabiliyor.

DİJİTAL BAKİYE
İstanbulkart Mobil’den kartlar 
kişiselleştirilebildiği gibi tüm ulaşım ödemeleri 
de QR kodla ödenebiliyor. Bunun yanında 
bakiye sorgulama, İstanbulkart’a TL/abonman 
yükleme, NFC ile talimat tanımlama gibi 
özellikleri de bulunan İstanbulkart Mobil 
uygulamasının aktif 3 milyon kullanıcısı 
bulunuyor. İstanbulkart Mobil tam 8 milyon 
kez telefonlara indirildi. Yüzde 57’si erkek, 
yüzde 43’ü kadın olan İstanbulkart Mobil’in 
kullanıcılarının; yüzde 30’u 18-24 yaş 
arasındayken yüzde 29’u 25-34 yaş arasında 
bulunuyor. İstanbulkart Mobil, ‘Dolu Dolu 
TL Yükle’ özelliği ile faizsiz ya da uygun faizli 
olarak Dijital Bakiye (nakit destek) alınmasını 
sağlıyor. Dijital Bakiye kampanyasından 
bugüne kadar 22 milyon İstanbullu faydalandı.

YABANCILAR BEDAVA ULAŞIMDAN FAYDALANAMAYACAK 
İBB’nin UKOME kararı ile dini ve milli bayramlarda ulaşımı ücretsiz yaptığı 
uygulamadan faydalanabilmek için artık İstanbulkart’ın kişiye özel olması 
gerekiyor. Bu uygulamayla birlikte, yılbaşından sonra turistler ve yabancı uyruklu 
kullanıcılar, artık milli ve dini bayramlarda ulaşımı ücretsiz kullanamayacak.
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RESTORASYON

K
ütüphane içeriği anlamında 
İstanbul’un en zengin kütüphanesi 
olan Atatürk Kitaplığı’nda tarihi 
kitapların ve belgelerin onarımı 
yapılıyor. Kitaplıkta bulunan Kağıt 
ve Cilt Restorasyon ve Konservasyon 

Atölyesi’nde, son 25 senede 631 bin 347 tarihi 
sayfanın restorasyonu gerçekleştirildi.

LİSE SIRALARINDAN İBB’YE 
UZANAN 25 SENELİK ARKADAŞLIK
Yüzbinlerce belge ve kitabın onarımından ve 
korunmasından altı kadın sorumlu. İçlerinden 
Emine Karaman, Elif Karadenizli, Nergis 
Ulu ve Filiz Yeşilkök’ün ise eğitim gördüğü 
sıralardan, İBB’ye uzanan arkadaşlıkları var. 
Bu dört kadın, Geleneksel Türk Sanatları 
Kız Meslek Lisesi mezunu ve 25 senelik 
arkadaşlıklarını profesyonel seviyede de 

“SANATÇA TAMİR”
Bu mesleği sadece kitap restoratörlüğü şeklinde 
anlatmak hafif kalıyor. İstanbul gibi dünyanın 
en kadim şehrinin tarihi hafızasına sahip 
çıkmak çok önemli bir sorumluluk. Nergis Ulu, 
yaptığı mesleği tanımlarken Türk Sanat Tarihi 
Araştırmacısı Celal Esat Arsever’in “sanatça 
tamir” ifadesini kullanıyor. Ekibin en yeni 
üyesi Ayça Şakar “tarihi eser doktorluğu”, Filiz 
Yeşilkök ise “zanaatkârlık” olarak tanımlıyor 
mesleğini.

BU MESLEK YILLAR GEÇTİKÇE DEĞERLENİYOR
Tamir edilen tarihi belgeler akıllara, “Dijital 
dünyada bu mesleğin geleceği” sorusunu getiriyor. 
Nergis Ulu, “Dijitale aktarılan tarihi belgelerin 
yolu bize düşüyor. Her belge, dijital arşive 
alınmadan önce onarıma alınmak zorunda” 
şeklinde paylaşıyor görüşünü. Çünkü, dijital 
makine tozu, buruşuk bir kâğıdı kabul etmiyor. 
Elif Karadenizli de görüşünü şöyle paylaşıyor: 
“Bilgi yığının olduğu bir belgeyi koruyamazsanız 
dijitalleştirmenin ne manası kalır ki?”  

25 SENEDE 631 BİN 347 SAYFA
Yetenekli restoratör kadınların atölyesinden 631 
bin 347 sayfa Atatürk Kitaplığı’na kazandırıldı. 
İstanbul’a kazandırılan eserleri dinleyince, 
bu mesleğin önemini bir kez daha anlıyoruz. 
Restore ettikleri eserlerden en keyif aldıklarını 
sorduğumuzda şu yanıtı alıyoruz: “Osmanlı 
Dönemi’nde modern tekniklerle basılan ilk atlas 
olan Cihannüma, Atlas-ı Cedid, İtalyan mimar 
Gespare Fosatti’nin Ayosafya Camii’nin içindeki 
restorasyon planlarının olduğu kitap, Osmanlı’nın 

TARİHİ ESER DOKTORLARITARİHİ ESER DOKTORLARI
İstanbul Bülteni ekibi olarak, İBB’ye bağlı Taksim’deki Atatürk Kitaplığı’nın eksi ikinci katına konuk olduk. 
Burada çalışan “tarihi eser doktorları” ile bir araya gelip, mesleklerinin inceliklerini onlardan dinledik. 

Yazı: Ali Faruk İmre Fotoğraf: Aydemir Kadıoğlu

İBB atölyesinde 2019’da restore edilen Atatürk’ün nüfus tezkiresi (Mustafa Kemal'in kimlik belgesi); 
öncesi (sol) ve sonrası (sağ). Bu tarihi belge bugün Şişli Atatürk Müzesi'nde sergileniyor.

İBB’nin restoratörleri (soldan sağa):  
Ayça Şakar, Emine Karaman, Yeliz Yeşilkök, Elif Karadenizli ve Nergis Ulu.

Haber 
editörlerimizden 

Ali Faruk İmre, 
atölyedeki 
çalışmaları 

yerinde izledi.

ilk yazılı belgesi olarak da bilinen Mekece 
Vakfiyesi, Atatürk’ün nüfus cüzdanı bunlardan 
bazıları…”
Atölyede şu an, 19. yüzyıldan kalma mimar ve 
seyyah Melling'in İstanbul'u anlattığı gravürleri 
ile Muallim Cevdet evrakı koleksiyonuna ait 
fermanların restorasyonu gerçekleşiyor.

BİR ESERİN RESTORASYONU 
NASIL GERÇEKLEŞİYOR?
Her yazılı ve basılı eserin çeşitli ‘hastalıkları’ 
ya da ‘bozulmaları’ oluyor. Bu nedenle her 
restorasyonun kendine has bir süreci var. Örneğin; 
‘kağıtlarda asitlenme, sayfalardaki böcek tahribatı, 
kağıt yüzeyinde üreyen mantarlar ya da güneş 
ışığı nedeniyle kağıdın zayıflaması’ karşılaşılan 
senaryolardan birkaçı.
Restorasyon süreci ise sırasıyla şöyle 
gerçekleşiyor: Hasar tespiti, eserin temizlenmesi, 
hasara göre sayfaların güçlendirilmesi, 
restorasyon süreci, pres makinası yoluyla sayfanın 
düzleştirilmesi ve son olarak da sayfaların orijinal 
boyuta alınması.

sürdürüyor. Köklü arkadaşlıkları devam 
ederken, gösterdikleri özveri ve sabır ise 
mesleklerinin de püf noktası. Çünkü, ‘hasarlı 
ya da hastalıklı’ bir kitabın onarımı 4-5 ayı 
bulabiliyor.
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İSTANBUL, İSKİ’NİN 
YATIRIMLARIYLA GÜÇLENİYOR

‘150 Günde 150 Proje’ maratonuyla İstanbul’u yatırımlarla güçlendiren İBB’nin 128 milyon TL’lik yatırımı ile İstanbul Boğazı’nda her Kurban 
Bayramı’nda yaşanan kanlı görüntüler tarihe karıştı. İSKİ ayrıca; Beylikdüzü, Kartal, Maltepe ve Pendik ilçelerinde atıksu, yağmur suyu ve dere 
ıslahı yatırımlarını tamamlayarak şehrin altyapı sorunlarıyla oluşan su baskınları gibi problemlerine son verdi.

Yazı: Ahmet Olcay Ergin Fotoğraf: İSKİ Fotoğraf Arşivi

İ
SKİ, İstavroz Atıksu Tüneli’ni tamamladı. 
Uzun yıllar Üsküdar’daki; Beylerbeyi, 
Burhaniye, Kirazlıtepe ve Küplüce 
Mahallelerinde yaklaşık 40 bin kişinin 
yaşadığı alanda günlük 13 bin metreküp 
atıksu, Beylerbeyi Sarayı’nın yanındaki 

İstavroz Deresi’nden İstanbul Boğazı’na 
karışıyordu. 

ÇALIŞMALAR 2020’DE BAŞLADI
İSKİ, Üsküdar ilçesinin kronik sorunu 
olan Boğaz’a kontrolsüz atıksu girişine son 
vermek amacıyla atıksu tüneli yapımını 
planladı ve 2020 yılı Ekim ayında çalışmalara 
başladı. Çalışmalar kapsamında, 598 
metre uzunluğunda ve 2 bin 200 milimetre 
çapındaki İstavroz Atıksu Tüneli tesis edildi. 
Mevcut atıksu kolektör ve şebeke hatlarının 

tünele bağlantıları da dahil olmak üzere 
2022 Temmuz ayı sonu itibarıyla çalışmalar 
tamamlandı. Boğaz’a deşarj olan atıksular, 
Küçüksu Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletilmeye 
başlandı. Üsküdar Hamidiye Evvel Camii önü 
ve Kuzguncuk sahil bölgelerinde yine Boğaz’a 
akan atıksuların, 500 metre uzunluğunda 
kolektör imalatı yapılarak, Boğaz’a girişi 
önlendi. Bölgedeki atıksular, Küçüksu 
Arıtma Tesisi’ne ve Üsküdar Arıtma Tesisi’ne 
ulaştırılıyor. Yapılan bu çalışma ile çok uzun 
yıllardır İstanbul Boğazı’na akan atıksuların 
deniz deşarjına son verilerek Kurban 
Bayramlarında kan gölüne dönen Boğaz 
görüntüleri tarihe karıştı. 

İMAMOĞLU: "ŞEHRİN KARİZMASINI BOZAN 
GÖRÜNTÜYE SON VERDİK”
İstavroz Atıksu Tüneli açılış töreninde konuşan 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu kadar 
karizması yüksek, değerli bir şehrin, tabiri 
caizse karizmasını bozan nüanslar, anlar vardır 
ve çok üzülürsünüz. Boğaz’da yaşanan bu süreç, 
özellikle atıksuyun Boğaz’la buluştuğu -ki 



manevi bir andır Kurban Bayramı- manevi bir 
anımızın bu şekilde bir leke alması da hepimizi 
çok üzer. Buradaki Boğaz’ın kanlı görüntüsü, 
bizi elbette ki çok üzüyordu. Bundan sonra 
da bu sorunu yaşamayacağız. Güzelim denizi, 
kurban kanlarıyla boyanmış haliyle hem 
inancımıza yakışmayan hem inancımızı yerine 
getirirken o sürecin bu şekilde sonuçlanmasıyla 
bize sıkıntı veren hem de çevreyi kirleten bu 
sorunu çözmüş olmanın gerçekten şu anda 
keyfini yaşıyoruz” dedi. 
Törene katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen de şu açıklamaları yaptı: “Bu tünel, 
ne yazık ki 2016 yılında bir tarihi eser kalıntısı 
ve tarihi eser çalışması dolayısıyla durmuş idi. 
2019 yılı sonlarına doğru Sayın Başkanımızla 
Üsküdar Kuzguncuk’ta, Beylerbeyi’nde, 
Çengelköy’de birlikte keşif mahiyetli bir 
ziyarette bulunduk. Kendilerine buranın çok 
önemli olduğunu, bir an önce tamamlanması 
gerektiğini, özellikle Kurban Bayramlarında 
denizin burada kırmızıya büründüğünü Sayın 
Başkanımıza arz etmiştik. Sağ olsun kendileri 
talimat verdiler. Sekiz kilometrelik bu önemli 
projenin son etabının süratle tamamlanmasını 
temin etmiş oldular. Kendilerine huzurlarınızda 
Üsküdarlılar, hemşehrilerim ve çevreyi 
sevenler adına teşekkür ediyorum. Buranın 
devamı mahiyetinde Çengelköy’de devam 
eden bir proje var. Sağ olsun orayı da yine İSKİ 
Genel Müdürlüğümüz yapıyor, takip ediyor. 
Üsküdar Belediyesi olarak, güzel bir iş birliğiyle 
inşallah o projemizi de tamamlayacağız. Hem 
Çengelköy’deki bu atıksu konusu hem de Bekar 
Deresi’ne doğru devam eden Bekar Deresi Islah 
Projesi’ni de inşallah yine Sayın Başkanımızın 
talimatlarıyla bu dönem tamamlamayı 
hedefliyoruz.” 

PENDİK’TE DE 
SU BASKINLARI TARİH OLDU
İSKİ, 360 milyon TL’lik yatırımla, 56 kilometre 
atıksu şebeke hattı, 8,3 kilometrelik yağmur 
suyu hattı ve 5 kilometrelik dere ıslahı 
imalatlarıyla Pendik’te yaşanan su baskınlarını 
sona erdirecek projeyi de tamamladı. 
İş kapsamında dere ıslahı çalışması yapılan 
yerler şu şekilde: Sanayi Mahallesi Kemiklidere 
2. Yankol, Kurtköy Mahallesi Kemiklidere 
3. Yankol, Velibaba Mahallesi Kemiklidere 
10. Yankol, Güllübağlar-Yayalar Mahalleleri, 
Kemiklidere 11/2. Yankol, Yenişehir-
Harmandere Mahalleleri ve Harmandere. 
Yetersiz dere kesitleri genişletilerek sel riski 
önlendi. Ayrıca, atıksu ve yağmur suyu hatları 

yaşamayacaksınız. Yağmurların, yağışların 
bereket olması gerekirken vatandaşımıza 
eziyet olarak yansımasını da bu semtimizde 
yaşatmayacağız. 21. yüzyılın İstanbul’una 
yakışmayan bu görüntüleri, İstanbul’un 
tamamında bertaraf edip hayatımızdan 
çıkartırken, çok az kalan kısmıyla ilgili de 
yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ne kirli 
sular temiz suyla karışacak ne de baskın veya 
taşkınlar hayatımızda olacak.” 

BAŞA: “YATIRIMIN MALİYETİ 360 MİLYON LİRA”
Törende konuşan İSKİ Genel 
Müdürü Şafak Başa da,
“Tüm bu yatırımlarımızın maliyeti, yaklaşık 
360 milyon liradır. Ancak, Haziran 2019 
tarihinden itibaren Pendik ilçemizde 
tamamlanan ve halen devam eden 
yatırımlarımızın -ki burada bizim içme suyu ve 
arıtma yatırımlarımız da var bölgede- toplam 
yatırım bedellerinin 1 milyar 675 milyon liranın 
üzerine çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Dere ıslahı İstanbul’da gerçekten çok önemli. 
75’in üzerinde derede, 40 kilometrenin 
üzerinde dere ıslahı çalışmasını da 
gerçekleştirmiş oluyoruz. Yine problem olan 
noktalarda, Haramidere örneğinde olduğu 
gibi, bu yatırımlarımızı da hızlıca tamamlamak 
üzereyiz” bilgilerini paylaştı.

yenilenerek mansap oluşturuldu. Bu ayrıştırma 
çalışmaları neticesinde Marmara Denizi’ne 
atıksu karışımı önlendi. 

İMAMOĞLU: “O KÖTÜ GÖRÜNTÜLERİ 
YAŞAMAYACAKSINIZ”
Vatandaşın parasını israf etmeden süreç 
yürüttüklerinin altını çizen İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu şunları söyledi: “Pendik’te 
bugün yaptığımız bu yatırımla beraber 
işimiz sona ermiş değil. Yaptığımız, devam 
eden ve yapacaklarımızla beraber, sadece 
İSKİ hattında 1 milyar 600 milyon liralık bir 
yatırımın Pendik’te devam ediyor olması. Artık 
Pendik’te, hepinizin ne yazık ki yaşadığı ya da 
bildiği o kötü görüntüleri yaşamayacaksınız. 
Tamamlanan 360 milyon liralık yatırımla 
beraber, suların sel haline dönüştürdüğü 
caddeleri ya da yolları doldurduğu bir 
biçimdeki kötü görüntüleri yaşamayacaksınız. 
Arabaların su altında kaldığı ya da boğulma 
tehlikesinin yaşandığı görüntüleri de 

BEYLİKDÜZÜ’NÜN SEL KÂBUSU BİTTİ
İSKİ; Beylikdüzü’nün tamamında, Esenyurt ve 
Büyükçekmece ilçelerinin de bir bölümünde 
yaşayan yaklaşık 500 bin vatandaşın sel 
kâbusuna son verecek altyapı yatırımlarını 
tamamladı. İstanbul’un altyapısını modernize 
etmek amacıyla projelerini teker teker 
uygulamaya koyan İSKİ, İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu liderliğinde çevre koruma 
projelerinin bir yenisini daha hayata geçirdi.
Beylikdüzü’nde yetersiz kesite sahip, kullanım 
ömrünü tamamlamış atıksu ve yağmur 
suyu hatları, bölgede yağışlı havalarda su 
baskınlarına, ulaşımın aksamasına, can ve mal 
güvenliği sorunlarının yaşanmasına sebebiyet 
veriyordu. 

MARMARA DENİZİ’NE ATIKSU  
AKIŞININ ÖNÜNE GEÇİLECEK
İSKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalara Haziran 
2019’da başladı. Yetersiz kesite sahip ve 
kullanım ömrünü tamamlamış atıksu 
ve yağmur suyu hatları yenilendi. Uzun 
yıllardır kronik sorun haline gelen; Atatürk 
Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Enver Adakan 
Caddesi, Liman Yolu Caddesi, Osman Gazi 
Caddesi, Demokrasi Caddesi gibi ana arter 
ve sokaklarda, atıksu ve yağmur suyu ayrımı 
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Şafak Başa
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ
“Tüm bu yatırımlarımızın maliyeti, 
yaklaşık 360 milyon liradır. Ancak, 
Haziran 2019 tarihinden itibaren 
Pendik ilçemizde tamamlanan ve 
halen devam eden yatırımlarımızın 
-ki burada bizim içme suyu 
ve arıtma yatırımlarımız da 
var bölgede- toplam yatırım 
bedellerinin 1 milyar 675 
milyon liranın üzerine çıktığını 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Dere 
ıslahı İstanbul’da gerçekten çok 
önemli. 75’in üzerinde derede, 40 
kilometrenin üzerinde dere ıslahı 
çalışmasını da gerçekleştirmiş 
oluyoruz. Yine problem olan 
noktalarda, Haramidere örneğinde 
olduğu gibi, bu yatırımlarımızı da 
hızlıca tamamlamak üzereyiz.”

İSKİ
360 MİLYON TL’LİK 

YATIRIMLA, 
56 KİLOMETRE ATIKSU 

ŞEBEKE HATTI,
 8,3 KİLOMETRELİK 

YAĞMUR SUYU HATTI VE 
5 KİLOMETRELİK DERE 

ISLAHII PROJESİNİ 
TAMAMLADI
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yapılarak su baskınları önlendi. Ayrıca, ilçenin 
önemli derelerinden olan Kavaklıdere ile 
Çukur Bostan derelerinin de ıslahı tamamlandı. 
Böylece, bölgede yaşanan su baskınları ve 
atıksulardan kaynaklanan çevre kirliliğinin 
de önüne geçildi. Marmara Denizi’ne akan 
atıksular da engellenerek Ambarlı İleri 
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştırılması 
sağlandı. Çalışmalar kapsamında 45 bin 570 
metre atıksu, 20 bin 700 metre yağmur suyu 
kanalı ile 5 bin 5 metre dere ıslahı yapıldı. 
Projeye, Haziran 2019’dan itibaren 880 milyon 
TL harcandı. Yatırımların toplamı, devam eden 
projeler sonunda 1,6 milyar TL’yi bulacak. 

İMAMOĞLU: “ÇILGIN PROJELERLE İŞİMİZ YOK”
Çalışmalarını ‘ortak akıl’ ve ‘şeffaflık’ 
anlayışlarıyla sürdürdüklerini belirten İmamoğlu, 
“Halkın bütçesini, halkımızla paylaşarak 
anlatıyoruz. İsrafa son veriyoruz. Bir avuç insanın 
değil, 16 milyon insanın faydalanacağı metotlarla 
yönetimimizi, vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. 
Çıldırmış, insanların hayatına zarar veren çılgın 
projelerle işimiz yok. Bizim işimiz, İstanbulluların 
yaşam kalitesini en iyi şekilde sürdürebilecekleri 
alanları ve projeleri var etmek” diye konuştu. Bazı 
kesimlerin, kendilerinin 3 yıllık görev dönemini, 
geçmiş dönemin 25 senesi ile eleştirmeye 
çalıştığını hatırlatan İmamoğlu, “3 yılı anlatırken, 
bizi 25 yılla kıyaslıyorlar. 3 yılı konuşurken, 25 
yılda yaptıklarıyla bize cevap vermeye gayret 
ediyorlar. 3 yılın etkisi, bunlara 25 yıllık geçmişi 
anlatmak zorunda bırakıyorsa; siz düşünün 
bizim 5 yılda, 10 yılda bu şehre, bu ülkeye 
yapacaklarımızı. İstanbulluya daha insanca, daha 
huzurlu, daha kaliteli bir yaşam hazırlıyoruz ve 
hazırlamaya devam edeceğiz” dedi. 

KARTAL VE MALTEPE 
SU BASKINLARINI UNUTACAK
İSKİ, yaptığı altyapı yatırımı ile Kartal ve 
Maltepe ilçelerinde yıllardır yaşanan su 
baskınlarına son verdi. Yapılan iş kapsamında 

Kartal ve Maltepe ilçelerinde 10,3 km atıksu 
hattı, 6,4 km yağmur suyu hattı ve yaklaşık 2 km 
dere ıslahı imalatı gerçekleştirildi. 
Maltepe’de Cemalbey Deresi ve Yalı Deresi’nde 
ıslah çalışmaları yapıldı. Bu sayede yetersiz 
dere kesitleri genişletilerek sel riski önlendi. 
Ayrıca, atıksu ve yağmur suyu hatları 
ayrıştırılarak Marmara Denizi’ne atıksu 
karışımının da önüne geçildi. 
Kartal Sahili’nde, hemen her yağmur sonrası 
meydana gelen su baskını sorunu, inşa edilen 
atıksu ve yağmur suyu hatları ile giderildi. 
Ayrıca, hatların ayrıştırılması ile birlikte 
Marmara Denizi’ne atıksu karışımı önlendi. 
Kartal ve Maltepe ilçelerinde; Karlıktepe, 
Başıbüyük, Zümrütevler ve Gülsuyu 
Mahallelerinde yeni atıksu ve yağmur suyu 
hatları imal edilerek bu hatlar ayrıştırıldı. 
Böylece, Marmara Denizi’ne atıksu karışımı 
önlendi. 

YÜKSEL: “KARTAL OLARAK  
25 YILLIK ALTYAPI ALACAĞIMIZ VAR”
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 
Kartal ve Maltepe Atıksu Hattı ve Dere Islahı 
açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. 
Yüksel,  “Kendi sorumluluğumuzda yağmur 
suyu kanalı yapıyor olsak da ana arterde, 
ana merkezde merkezin altyapısının uygun 
olmamasından kaynaklı, onlar da tam 
manasıyla randıman vermiyordu. Pandemi 
sürecinde insanların dışarıya çıkamadığı, iş 
yapamadığı, üretim yapamadığı dönemde, başta 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın 
talimatı, çalışma arkadaşları, İSKİ’deki 
çalışma arkadaşlarımız ve Kartal’daki çalışma 
arkadaşlarımız çok ciddi bir özveri gösterdiler. 
Kartal olarak 25 yıllık altyapı alacağımız 
var. Çalışmalarımıza hâlâ devam ediyoruz, 
Büyükşehir Belediyemizle koordineli bir 
şekilde” ifadelerini kullandı. 

Gökhan Yüksel
KARTAL BELEDİYE BAŞKANI
“Kendi sorumluluğumuzda yağmur 
suyu kanalı yapıyor olsak da ana 
arterde, ana merkezde merkezin 
altyapısının uygun olmamasından 
kaynaklı, onlar da tam manasıyla 
randıman vermiyordu. Pandemi 
sürecinde insanların dışarıya 
çıkamadığı, iş yapamadığı, üretim 
yapamadığı dönemde, başta 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanımızın talimatı, çalışma 
arkadaşları, İSKİ’deki çalışma 
arkadaşlarımız ve Kartal’daki 
çalışma arkadaşlarımız çok ciddi 
bir özveri gösterdiler. Kartal 
olarak 25 yıllık altyapı alacağımız 
var. Çalışmalarımıza hâlâ devam 
ediyoruz, Büyükşehir Belediyemizle 
koordineli bir şekilde.”

DUDULLU VE ÖMERLİ'DE 
4,5 MİLYON İSTANBULLUYA HİZMET 
EDECEK PROJE TAMAMLANDI
İSKİ, Dudullu ve Ömerli arasında yaklaşık 
15 kilometre uzunluğundaki yeni içme suyu 
iletim hattını hizmete aldı. Anadolu Yakası’nda; 
Sancaktepe, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy, 
Üsküdar; Avrupa Yakası’nda Zeytinburnu, 
Fatih, Bahçelievler ilçelerine su sağlayan 
Dudullu İçme Suyu Depoları ile Ömerli İçme 
Suyu Arıtma Tesisi arasında hizmet veren iki 
adet 2 bin 200 mm çapında çelik boru isale 
hattı, bakım ve arıza gibi durumlarda hizmet 
ettiği bölgelerin hat kesintilerine yol açıyordu.
Muhtemel risklerin ortadan kalkması ve 
bölgede geçici su kesintisi yaşanmaması 
amacıyla bu iki isale hattına ilave; Ömerli 
İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden başlayarak 
Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ümraniye 
ilçelerinden geçen 13 bin 530 m uzunluğunda 
ve 2 bin 500 mm çapında çelik boru isale hattı 
imalatı yapıldı. Yeni hattın hizmete girmesiyle 
hattın kapasitesi 650 bin metreküp daha 
artacak. Ayrıca yeni inşa edilen isale hattıyla 
sayısı üçe çıkan içme suyu borularına entegre 
21,5 m uzunluğunda, 4 bin mm çapında 
kolektör inşa edildi.
Projenin açılışında konuşan İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un lehine, akla ve 
bilime uygun projeler hayata geçirdiklerini 
söyledi. Güncel tutarı 875 milyon TL’ye 
tamamlanan projenin 4,5 buçuk milyon 
İstanbulluya su nakli sağlayacağını belirtti.

ŞİLE’NİN SU VE ALTYAPI 
SORUNU SON BULDU
İBB, yaz aylarında nüfusunun 20 kat üstünde 
ziyaretçi ağırlayan Şile’nin yetersiz altyapısını 
dev yatırımla güçlendirdi. İlçe, 340 milyonluk 
yatırımla atık su, yağmur suyu ve içme suyu 

altyapısına kavuştu.  Çalışmalar kapsamında; 
45 km atıksu şebeke hattı, 3 foseptik, 7,5 km 
yağmur suyu hattı, 2 km dere ıslahı imalatları 
gerçekleştirildi. Ayrıca içme suyu yatırımları 
kapsamında 24 km içme suyu şebeke hattı, 
171 m içme suyu isale hattı ve 6,5 km tarımsal 
sulama hattı imalatı yapıldı. 
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, yatırımla 
ilgili şunları söyledi:“Gerçekleştirdiğimiz 
imalatlarla bölgedeki atıksuları kontrol 
altına alarak fosseptik ve arıtma tesislerine 
ulaştırılmasını sağladık. Yine bu bölgede su 
baskınlarının önüne geçmek amacıyla yağmur 
suyu hatları imal ettik. İkinci olarak, içme 
suyu yatırımlarında Şile’nin Darlık, Kabakoz, 
Sahilköy, Ahmetli, Bozgoca, Geredeli, Göçe, 
Karabeyli, Ovacık, Karamandere, Kervansaray, 
Satmazlı, Üvezli, Karacaköy mahallelerinde 
içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla içme 
suyu şebeke ve isale hattı inşa ettik. Ayrıca 
bölgede tarımsal sulamayı desteklemek amacıyla 
ekonomik ömrünü tamamlamış sulama hatlarını 
yeniledik. Bugün açılışını yaptığımız tesis günde 
20 bin metreküp suyu ultrafiltrasyon membran 
teknolojisiyle arıtacak.”

340 
MİLYONLUK 
YATIRIMLA, 

ŞİLE'NİN 
ALTYAPI 
SİSTEMİ 

GÜÇLENDİRİLDİ
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YATIRIM

K
entin Anadolu yakasının uzun 
yıllardır özlemle beklediği Ümraniye-
Ataşehir-Göztepe Metrosu’nda önemli 
aşama kat edildi. Hattın tüm tünel 
kazıları tamamlandı. Tünel delme 
makinaları olan TBM’ler, görevini 

tamamlayarak gün yüzüne çıkartıldı. Bu 
ilerleme, metroda artık ray imalatları safhasına 
geçildiği anlamına geliyor. 

DURDURULMUŞ, KADERİNE TERK EDİLMİŞTİ
Yapım hikayesi bir hayli ilginç olan hattın 
temeli, geçmiş İBB yönetimi tarafından 
2017 yılında atılmış, 2018 yılında ise çalışmalar 
durdurulmuştu. Halbuki üç ilçeden geçen, 
yaklaşık 2 milyon insanı ilgilendiren bu hattı 
milyonlarca İstanbullu dört gözle bekliyordu. 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve 
geldiğinde, geçmiş dönemde durdurulan 10 
metro hattından biri olan bu hatta incelemeler 
yapıldı. Uzman görüşleriyle birlikte, hattın 
inşasının yeniden başlatılması kararı alındı. 

YERİN ALTINDA KARINCALAR GİBİ
Ve hattaki çalışmalar, 20 Eylül 2019 yılı 
itibariyle yeniden başladı.   İşte o günden 
bugüne yerin üstünde olduğundan daha fazla, 
yerin altında da hummalı bir çalışma yapılıyor.
Metro tünellerinde karıncalar gibi çalışan 
binlerce emektarın emeği sayesinde kaderine 
terk edilen bu metro hattının tünel kazıları 
tamamlandı. Ümraniye’den Göztepe’ye kadar 
ana hattaki tüm tüneller açıldı. Böylelikle, artık 

DURMUŞTU! BAŞLATTIK, BİTİRİYORUZ...DURMUŞTU! BAŞLATTIK, BİTİRİYORUZ...
ÜMRANİYE-GÖZTEPE METROSU ÜMRANİYE-GÖZTEPE METROSU 
2017’de temeli atıldı. 2018’de durduruldu... 
2019’da İmamoğlu’nun göreve gelmesiyle yeniden 
başladı. Yer altında çalışan binlerce emektarın 
emeğiyle, kısa zamanda uzun bir yol alındı. 
“Ümraniye-Göztepe Metrosu”nun tünel kazıları 
tamamlandı, ray safhasına geçiliyor. 
Yazı: Zeynep Mavnacıoğlu

ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-
GÖZTEPE METROSU 
• 13 km uzunluğunda, 
11 istasyondan oluşuyor.
• Yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip 
Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye 
ilçelerinden geçiyor. 
• Hat, Göztepe 60. Yıl Parkı 
İstasyonu’ndan başlayarak 
Kazım Karabekir İstasyonu’nda 
son buluyor.
• Metro tamamlandığında tam 
otomatik sürücüsüz metro 
hizmeti verilecek.

HANGİ HATLARLA 
ENTEGRE OLACAK?
Hat, 3 metro ile entegre oluyor. 
• Marmaray Hattı ile Tütüncü 
Mehmet Efendi İstasyonu’nda,
• Kadıköy-Kartal-Tavşantepe 
Hattı ile Yenisahra 
İstasyonu’nda,
Üsküdar-Ümraniye-
Çekmeköy Hattı ile Çarşı 
İstasyonu’nda, 
• Ayrıca proje çalışmaları devam 
eden HIZRAY projesiyle de 
Finans Merkezi İstanyonu'nda 
buluşacak.

RAKAMLARLA 
ÜMRANİYE ATAŞAHİR 
GÖZTEPE METROSU 
• Göztepe 60. Yıl Parkı-
Ümraniye Kazım Karabekir 
arası tek yönde yolculuk süresi 
21 dakika. 
• 90 saniyeye kadar sefer aralığı 
ile işletme yapılabilecek. 
• Yolcu taşıma kapasitesi saatte 
44 bin 400 yolcu.
• TBM ile kazı çalışmaları 
12 Mart 2020’de başladı. 
• Projede 4 TBM çalıştı. 
• 4 TBM'le günde en fazla 
69 metre kazı yapıldı. 
• 12 Mart 2020’den 
bugüne TBM'lerle yaklaşık 
2 milyon ton malzeme kazıldı. 
• Bu kazılan hafriyatın 
uzaklaştırılması için 85 bin 
kamyon seferi ile şehir 
içinden hafriyat döküm 
sahalarına malzeme nakliyesi 
gerçekleşti.

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.

ray imalatı aşamasına geçildi. 
Üstelik bu aşamaya gelinceye kadar finansal 
açıdan pek çok badire atlatıldı. İBB’nin, 
hükümetten kredi onayı alamamasıyla birlikte 
alternatif finans yolları arandı. 27 Ağustos 
2019’da İBB ile EBRD ve Karadeniz Ticaret 
Bankası arasında yapılan anlaşma ile 175 
milyon euro finansman kredisi sağlandı. 
Halihazırda toplam 40'tan fazla noktada 
aç-kapa ve delme tünel yöntemleriyle; 
istasyon, makas ve geceleme hattında 
olmak üzere çalışmalar 7/24 devam ediyor. 
13 km uzunluğunda, 11 istasyondan oluşan 
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu, 2 
milyon nüfusa sahip Kadıköy, Ataşehir ve 
Ümraniye ilçelerinden geçiyor. 2024 yılında 
tamamlanması planlanan hat sayesinde, 
yolculuk 21 dakikaya inecek.
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GÜNCEL

HİZMET NEYİ KAPSIYOR?
Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’ne 
gelen gençleri İBB’nin uzman kadrosu karşılıyor. 
Buraya gelen öğrencilerin tercihlerinde önce 
başarı sıralamaları baz alınıyor. Öğrencileri 
yakından tanımak isteyen rehberler, adaya hangi 
alanda tercih yapmak istediklerini ve istediği şehri 
soruyorlar. Yurtlarda kalmak isteyen gençlere 
hem İBB hem de KYK yurtları hakkında bilgiler 
de veriliyor. İstanbul’da okumak isteyen gençlere 
İstanbul’da yaşam hakkında tavsiyeler veriliyor, 
İBB’nin hizmetleri anlatılıyor. 

FAVORİ AÇIK ÖĞRETİM 
Geçtiğimiz seneden farklı olarak bu seneki YKS’de 
baraj uygulaması kalktı. Bu sene 0,5 neti gören 
adayın bile başarı sırası yapıldı. İBB Gençlik Spor 
Müdürlüğü Eğitim İşleri Koordinatörü Bilge 
Öztürk bu sene Açık Öğretim’de okumak isteyenler 
sayısında artış olduğuna değindi. Öztürk, bu 
talebin nedeni ise şu sözlerle yorumladı: “Gençlerle 
konuştuğumuzda, Açık Öğretim’de okumak 
isteyenlerin sayısında artış gözlemledik. Fazla 
talepten, çoğu Açık Öğretim, dört senelik üniversite 
ile aynı başarı sırlamasıyla kontenjanını kapattı. 
Gençler, bu hayat pahalılığında şehir dışında 
okuyacağıma Açık Öğretim’de okurum ya da 
uzaktan eğitim alırım, hem çalışıp para kazanırım 
düşüncesindeler.” 

TELEFONDAN DESTEK
İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
Üniversite Tercih Fuarı’nda gençlere destek olan 
İBB’nin tercih danışmanları; Mobil Tercih aracıyla 
Adalar, Arnavutköy ve Başakşehir’deki gençleri de 
yalnız bırakmadı. Meydanlara gelemeyen adaylara 
yönelik ise evlerde yüz yüze tercih hizmeti sunuldu. 
Alo 153 Çözüm Merkezi de ‘tercih hattı’ olarak 
hizmet verdi. Sınava giren ve İstanbul’da yaşayan 
öğrenciler, İBB tercih danışmanlarından telefon 
yoluyla bilgi aldı. 0 212. 153 00 00 numaralı hattan 
ise şehir dışından arayanlara hizmet verildi.

EK TERCİH DÖNEMİNDE DE HİZMET VERİLECEK
20 Temmuz’da hizmet vermeye başlayan 
merkezlerde üniversite tercihlerinin yapıldığı 
son tarih olan 5 Ağustos’a kadar toplamda 
71 bin kişiye tercih danışmanlığı hizmeti 
sunuldu. Merkezlerden bazıları ek tercihlerin 
yapılacağı tarihlerde de gençlerin hizmetinde 
olacak. Bu merkezlerin hangi lokasyonlarda 
olacağı ise genclikspor.ibb.istanbul adresinden 
duyurulacak. İBB Tercih Danışma ve Rehberlik 
Merkezleri geçtiğimiz yıl yaklaşık 22 bin kişiye 
hizmet vermişti.

71 BİN GENCİMİZE YOL GÖSTERDİK
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren üniversite adayı gençler, İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’ne akın etti. 
Geçtiğimiz sene 22 bin kişiye ücretsiz hizmet veren merkezler, bu sene 71 bin gence yol gösterdi. Bu, 2017’den bugüne en yüksek oran oldu. 

Yazı: Ali Faruk İmre

TÜRKİYE’DEKİ 222 
ÜNİVERSİTE’NİN 
65’İ İSTANBUL’DA 
BULUNUYOR

T
ercih Danışma ve Rehberlik 
Merkezleri, üniversite seçimi konusunda 
gençlere ücretsiz danışmanlık ve 
rehberlik hizmeti verdi. İBB Gençlik 
ve Spor Müdürlüğünce verilen hizmet, 
İstanbul’un 22 farklı noktasında 

gençlerle buluşturuldu. 

147 UZMANLA 22 NOKTADA HİZMET
İBB, tercih danışmanlığı hizmetini 147 rehber 
ve uzman personel ile gerçekleştirdi. Anadolu 
yakasında; Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, 
Kartal, Şile, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye 
ve Üsküdar meydanlarında hizmet verilirken; 
Avrupa yakasında ise merkezler Aksaray, 
Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, 
Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, 
Şirinevler, Şişli, Taksim ve Silivri’de açıldı. 
Toplamda 22 meydanda ücretsiz danışmanlık 
ve rehberlik desteği verildi. 
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TEKNOLOJİ

İ
BB iştiraklerinden Kültür AŞ’nin 
geliştirdiği ‘Radar İstanbul’, kullanıcılarına 
sahne sanatlarından müzelere, müzikten 
spora farklı ilgi alanlarına yönelik ücretli 
ve ücretsiz güncel etkinlik programı 
sunuyor. Harita özelliğiyle size yol 

gösterecek, sunduğu keşif rehberiyle de 
kültür sanat asistanınız olacak. ‘Radar 
İstanbul’ uygulaması tüm akıllı telefonlarda 
kullanılabiliyor. App Store ve Google Play 
platformlarında yerini alan ‘Radar İstanbul’ 
şimdiden indirilmeye başlandı.

80 BİN KULLANICI UYGULAMAYI İNDİRDİ
Beta sürümü üç ayda 80 bin kişi tarafından 
indirilen Radar İstanbul büyümeye devam 
ediyor.  Yedi bilet firması ile anlaşıldı. Bu bilet 
firmalarının tüm etkinleri hakkında Radar 
İstanbul üzerinden bilgi sahibi olunabilecek. 
Sonbaharda uygulamaya yabancı dil özelliği 
de eklenecek. Kullanıcı verilerine göre; 
kullanıcılar, Radar İstanbul’da 26 dakika 
40 saniye vakit geçiriyor. Radar İstanbul, 
yakın zamanda İstanbul’un süper uygulaması 
İstanbul Senin’de de yer alacak.

“İSTANBUL’UN BÖYLE BİR
UYGULAMAYA İHTİYACI VARDI”
İstanbul’un böyle bir uygulamaya ihtiyacı 
olduğunu belirten Kültür AŞ Genel Müdürü 
Murat Abbas, “İstanbulluların kültürel etkinlik 
bulmaya çalışırken harcadığı zamanı Radar 
İstanbul ortadan kaldırdı” dedi. Bilet satın 
almanın kolaylığına dikkat çeken Abbas, 
sosyal hayatla ilgili ne etkinlik varsa Radar 
İstanbul uygulamasından çıkmadan bilet satın 
alınabileceği bilgisini paylaştı. Murat Abbas, 
Radar İstanbul’un kültür sanat paydaşları ile 
rekabet eden bir uygulama olmadığını, tam 
tersine onları bir araya getiren bir uygulama 
olduğunu söyledi.

UYGULAMAYA ‘EN YAKIN RESTORAN’ 
ÖZELLİĞİ DE GELECEK
Radar İstanbul’a çeşitli güncellemelerin 
geleceğini belirten Kültür AŞ Genel Müdürü 
Abbas, etkinliğin olduğu yakın yerlerdeki 
restoranlarda rezervasyon yapılabilmesi için de 
çalışmaların başladığı belirtti.

‘KOLTUK SENİN’ DE BU UYGULAMADA
24 yaş ve altı gençlerin Harbiye Cemil Topuzlu 
Açıkhava Tiyatrosu’ndaki etkinliklerde boş 
kalan koltuklara rezervasyon yapabildiği 
‘Koltuk Senin’ kampanyası da Radar İstanbul 
uygulamasında bulunuyor. Etkinlikten bir saat 
önce konser alanına gelen gençler, uygulamada 
bulunan QR kodu üzerinden boş koltuk 
eşleşmesini hızlıca yapabiliyor.

İSTANBUL'UN ARTIK BİR İSTANBUL'UN ARTIK BİR SANAT RADARISANAT RADARI VAR VAR
İstanbullu sanatseverler etkinlik araştırırken artık vakit kaybetmeyecek. İBB Kültür AŞ tarafından geliştirilen 
‘Radar İstanbul’ uygulaması ile şehirdeki tüm etkinler tek tıkla cebinizde. Yaklaşık üç aydır sürümde olan 
uygulama 80 bin kişi tarafından indirildi. Radar İstanbul’a önümüzdeki günlerde önemli güncellemeler gelecek. 

Yazı: Ali Faruk İmre

İremnaz Ari
(YÖNETİCİ ASİSTANI)

Pınar İçel
(FOTOĞRAFÇI)

“Yedi senedir İstanbul’dayım. 
Böyle pratik bir uygulamaya 
ihtiyacım vardı, evet. Diğer 
uygulamalarda genellikle 
karışık bir düzen olduğu için 
gün gün takip edemiyordum ve 
rahat kullanamıyordum. Radar 
İstanbul’un bu farkı var kesinlikle. 
Arkadaşımdan duydum, sonra 
merak ettim ve indirdim. Tüm 
etkinliklerin elimin altında olması 
ve günlere ya da kategorilere göre 
inceleyebilmek büyük bir rahatlık 
oldu. Uygulamaya girip, o gün 
nerede, hangi program var bunu 
görebiliyorum.”

“İstanbulluların “İstanbulluların 
kültürel etkinlik kültürel etkinlik 
bulmaya çalışırken bulmaya çalışırken 
harcadığı zamanı harcadığı zamanı 
Radar İstanbul Radar İstanbul 
ortadan kaldırdı.”ortadan kaldırdı.”

“Radar İstanbul’u sosyal 
medyadan duydum. Şehirdeki 
etkinlik opsiyonlarını bir arada 
görmek ve hepsinden haberdar 
olmak adına güzel bir uygulama 
olmuş. İstanbul, büyük bir şehir 
ve çok fazla etkinlik düzenleniyor. 
Hepsini takip edebilmek zor. Böyle 
bir uygulamaya ihtiyacımız vardı. 
Çünkü, tek tek onlarca siteden 
veya sosyal medya sayfasından 
takip edebilmek zordu. Önerim; 
uygulamanın algoritmasıyla bize 
uygun sevebileceğimiz etkinlikleri 
öne çıkarması ve bildirim ile haber 
vermesi olabilir.”

Murat Abbas
KÜLTÜR AŞ GENEL MÜDÜRÜ 
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yönlendirme hizmetleri veriliyor.
Bireysel psikoterapi, aile danışmanlığı, grup 
çalışmaları ve psikoeğitimler ile bağımlılık 
tanısı almış bireylerin toplumsal hayata 
katılımının sağlanması, bireysel ve çevresel 
sorunlarla başa çıkma becerilerinin artırılması 
amaçlanıyor. Bağımlılık risk faktörleri de ölçme 
ve değerlendirmeye tabi tutuluyor. 

KORUYUCU-ÖNLEYİCİ ETKİNLİKLER
Bağımlılık durumu henüz başlamamış 
kişilere yönelik koruyucu ve önleyici
çalışmalar da yapılıyor. Merkezlerde; 
klinik psikolog, ergoterapist, sosyal çalışmacı, 
halkla ilişkiler ve güvenlik personeliyle 
özverili bir hizmet sunuluyor. Sağlıklı 
yaşamanın önemi hakkında farkındalık 
oluşturmak ve sağlıklı bir toplum temelini 
güçlendirmek de merkezlerin ana 
görevlerinden biri. Bu kapsamda kurum içi ve 
kurum dışı farkındalık eğitimleri düzenleniyor, 
uzman görüşlerine yer veriliyor. 

MESLEK EDİNME VE İŞ FIRSATI
Bağımlılık tanısı almış birey ve yakınlarının 
iş yaşamına ve sosyal hayata uyumunun 
artırılması hedefleniyor. Kültür-sanat, 
spor ve sosyal etkinliklerle rehabilitasyon 
süreçleri desteklenirken, beden ve ruh 
sağlığını geliştirmeye yönelik atölye, tiyatro, 
drama çalışmaları yapılıyor. Yapılan takip ve 
desteklerle, bağımlı bireylerin tedavi sonrasında 
meslek ve beceri edinmesi sağlanıyor. İş/uğraş 
terapisiyle de bireylere çeşitli mesleki bilgi ve 
becerilerin kazandırılması amaçlanıyor. 
İş bulmaya kadar varan bir takip süreci işletiliyor. 
Bağımlılık tanısı almış birey ile yakınlarının iş 
yaşamı ve sosyal hayata uyumunun artırılması 
hedefleniyor. 

BAĞIMLILIKTAN KURTUL!..
Fertlerin yaşam kalitesinden ve mutluluğundan çalan; ailelerin, toplumun huzurunu bozan bağımlılıklar, İBB’nin yeni mücadele alanı. 
Bağcılar ve Sultanbeyli’de açılan Sosyal Uyum Destek Merkezlerinde; alkol, madde ve teknoloji bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu, 
önleyici ve rehabilite edici hizmetler ücretsiz sunuluyor.          Yazı: Osman Karabacak B

ağımlılıklar, çağımızın vebası 
olarak tanımlanıyor. Kişilerde ruhsal, 
fiziksel ya da sosyal sorunlara yol 
açan bu sürekli ve engellenemez 
davranışlar, tıbben kronik bir hastalık 
olarak tanımlanıyor. Bireylerin yaşam 

kalitesinden ve mutluluğundan çalan bağımlılık; 
ailelerin dağılmasına, ülkemizin huzurunun ve 
üretim gücünün düşmesine de neden oluyor. 

BAĞIMLILIĞIN HER TÜRÜYLE MÜCADELE 
Alkol, uyuşturucu madde ve ilaç kullanımının 
yanı sıra; dijital oyunlarda, sosyal medyada 
ve internette aşırı zaman geçirmek de önemli 
bir bağımlılık sayılıyor. İstanbul’da bu tür 
sorunların giderek arttığını tespit eden İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bağcılar ve 
Sultanbeyli’de açılan Sosyal Uyum Destek 
Merkezleri (SUDEM) kurdu. 
SUDEM’lerde; esrar, eroin ve ilaç gibi maddeler 
ile alkol ve teknoloji bağımlılarına yönelik 
koruyucu, önleyici, rehabilite edici hizmetler 
sunuyor. Meslek ve beceri kazandırma 
eğitimleri ve iş bulma çalışmalarıyla; bireylerin 
daha güçlü, daha mutlu ve daha faydalı 
insanlara dönüştürülmesine yardımcı olunuyor. 

MUTLU İNSANLAR, HUZURLU BİR TOPLUM
SUDEM’lerde, kişinin ihtiyacına göre 
arındırma, tedavi ve rehabilitasyon 
merkezlerine yönlendirme çalışmaları 
yapılıyor. Hizmetler; klinik psikolog, sosyal 
çalışmacı, ergoterapist gibi uzmanlardan 
oluşan bir kadroyla ücretsiz sunuluyor. 
Bağımlılık tanısı yapılmış kişiler ile ailelerine ve 
gruplara yönelik; rehabilitasyon, danışmanlık, 

BAŞVURU NASIL 
YAPILIYOR?
Bağımlılık alanında 
rehabilitasyon, 
danışmanlık ve 
yönlendirme hizmetine 
ihtiyacı olan tüm 
bağımlılık tanısı almış 
birey ve yakınları, 
merkezlere başvuru 
yaparak veya ALO 153 
İBB Çözüm Merkezi’ni 
arayarak hizmetlerden 
ücretsiz olarak 
yararlanabiliyor. 15 yaş 
üstü, İstanbul’da ikamet 
eden, bağımlılık alanında 
danışmanlık ve 
yönlendirme 
hizmetlerimizden 
yararlanmak isteyen tüm 
bağımlı bireyler ve 
yakınları merkezlere 
başvurabiliyor.

Sultanbeyli SUDEM binası, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 
tarafından 2 Ağustos’ta hizmete açıldı.  

SUDEM’lerde 
bağımlılıktan 

arındırma, koruma ve 
önleme hizmetleri, 

uzman psikologlar ve 
sosyal çalışmacılar 

tarafından sunuluyor.
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S
eyahat etmek için artık sadece fiziksel 
karta ihtiyaç duymayan İstanbullular, 
Marmaray aktarmasını da kolayca 
yapabilecek. İstanbulkart Mobil’in 
sunduğu QR kodla ödeme özelliği 
artık Marmaray’da da kullanılabilecek. 

Marmaray’a 332 yeni nesil QR kodlu turnike, 
346 iade alabileceği turnike konuldu. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinin (İBB) toplu ulaşım 
ağıyla entegre bu yeni sistem ile İstanbul’da 
kesintisiz dijital ulaşım imkanı da sağlanmış oldu. 

AKILLI ŞEHİR OLMA YOLUNDA BİR ADIM DAHA
Ulaşım ve yaşam kartı olarak hizmet veren 
İstanbulkart, telefonlara ücretsiz olarak 
indirilebilen mobil uygulaması İstanbulkart 
Mobil ile seyahat imkanı sunuyor. Fiziksel 
kart ile aynı işlevi gören İstanbulkart Mobil’in 
sunduğu QR kodla ödeme özelliği; otobüsler, 
metrolar, metrobüsler, deniz ulaşımından sonra 
Marmaray’da da kullanılabilir oldu. Yılbaşından 
bu yana 14 milyon İstanbullunun kullandığı 
dijital kart, artık fiziksel kartın yerini almaya 
başladı. İstanbulkart Mobil’i kullananlar; 
kart ücreti ödemeden, ceplerindeki dijital 
İstanbulkart ile şehirde uçtan uca seyahat 
edebiliyor. 
BELBİM AŞ Genel Müdürü ve İBB İştirakler 
Teknoloji Grup Başkanı Nihat NARİN, 
“Binlerce yıllık tarihiyle İstanbul’umuzu hak 
ettiği yere taşıyacak hizmetler sunduğumuz 
için çok mutluyuz. Marmaray’ın da katılımıyla 

İstanbulkart Mobil ile İstanbul içi tüm toplu 
ulaşım ödemelerini uçtan uca dijitalleştirerek 
akıllı şehir olma yolunda bir adım daha 
ilerledik” dedi. 

ARTIK YENİ KART ALMAYA GEREK YOK 
Fiziksel İstanbulkart’ın bulunmaması 
durumunda İstanbulkart Mobil’den 
gerçekleştirilen QR kodla geçiş özelliği, yeni 
kart alınmasının önüne geçiyor. Önceden, 
fiziksel kart kaybolduğunda kişinin sahip 
olduğu indirim hakları da kayboluyordu. Şimdi 
bu dijital uygulama ile kişinin sahip olduğu 
indirim haklarını kaybetmesi de engelleniyor. 
Modern tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzüyle 
kullanıcı deneyimlerini üst seviyelere çıkaran 
İstanbulkart Mobil; Google Play, App Store ve 
Huawei App uygulama marketlerinden ücretsiz 
bir şekilde indirilebiliyor. 

ULAŞIM TAMAMEN DİJİTALLEŞTİ 
Fiziksel kart kullanmaya gerek kalmadan ulaşımda artık rahatlıkla yolculuk yapabilirsiniz. Ayrıca, ulaşımın tamamen 
dijitalleşmesi ile İstanbulkart Mobil’in sunduğu QR kodla ödeme özelliği, Marmaray’da da kullanılabilecek.

Yazı: Funda Keleş

Nihat NARİN
BELBİM AŞ GENEL 
MÜDÜRÜ VE İBB 
İŞTİRAKLER TEKNOLOJİ 
GRUP BAŞKANI
“Binlerce yıllık tarihiyle 
İstanbul’umuzu hak ettiği yere 
taşıyacak hizmetler sunduğumuz 
için çok mutluyuz. Marmaray’ın 
da katılımıyla İstanbulkart 
Mobil ile İstanbul içi tüm toplu 
ulaşım ödemelerini uçtan uca 
dijitalleştirerek akıllı şehir olma 
yolunda bir adım daha ilerledik.” 

QR KODLA ÖDEME İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR? 
 • Google Play, App Store ve Huawei App uygulama marketlerine “İstanbulkart” yazarak 
İstanbulkart Mobil indirilir. 
• Uygulamanın açılış ekranına telefon numarası girilerek üyelik işlemi başlatılır. 
• Sözleşmeler ve izinler onaylandıktan sonra üyelik süreci tamamlanır. 
• Adına tanımlanan dijital karta bakiye yükleyerek kullanıma hazır hale getirilir. 
• Ana ekranda yer alan “QR öde” seçeneğine dokunulur. 
• Telefondaki QR kod, geçiş cihazındaki kameraya okutulur ya da geçiş cihazındaki 
QR kod telefonun kamerasına okutulur. 
• Geçiş işlemi tamamlanır. 

QR okut

QR göster ve öde

A
dil, Yeşil ve Yaratıcı İstanbul 
vizyonuyla çevre yönetimi 
politikaları üreten İstanbul Enerji 
AŞ, Haziran 2021’de İklim Değişikliği 
Süreçleri Yönetim Ofisi’ni açtı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 

(İBB) 60 yıllık tecrübeli şirketi; kamu ve özel 
sektördeki kuruluşlara enerji, aydınlatma 
ve akaryakıt konularında yenilikçi ve 
çevre dostu çözümler sunuyor. Daha 
önce Çorlu Belediyesi ve Büyükçekmece 
Belediyesi ile iş birliği yapan İstanbul Enerji; 
Edirne Belediyesinin de ‘Sürdürülebilir 
Enerji ve İklim Eylem Planı’nı (SECAP) 
hazırlayacak. Edirne Belediyesi Atatürk 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım 
programında, Edirne Belediye Başkanı 
Recep Gürkan ve İstanbul Enerji 
Genel Müdürü Yüksel Yalçın, iş birliği 
protokolünü imzaladı. Bu iş birliği ile Edirne 
Belediyesinin yeşil dönüşüm süreci resmi 
olarak başlamış oldu.

BİR DERECELİK ISI ARTIŞI DÜNYAYI DEĞİŞTİRİYOR!
İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Yüksel Yalçın, 
Edirne Belediyesi ile imzalanan eylem planı 
hakkında bilgi verdi. bilgi verdi: "Özellikle 2000'li 
yıllardan sonra artı bir derecelik sıcaklık artışının 
bile dünyayı nasıl değiştirdiğini hepimiz görüyoruz. 
Sürdürülebilir İklim Eylem Planı, yerel belediyelerin 
sorumluk alanlarından biri. Bu kapsamda 
akademisyenler danışmanlığında, uzman mühendis 
kadromuzla yerel yönetimlere danışmanlık 
yapıyoruz."

HEDEF: KARBON NÖTR
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gelecek 
açısından eylem planının yapılan asfalt ve altyapıdan 
daha önemli olduğunu belirterek, “Hedefimiz karbon 
nötr! Bu hedefe 2050 yılında ulaşmayı planlıyoruz. 
Umarım 2040’ta, 2035’te ulaşırız. Ama Karbon 
nötre ulaşamazsak, evlatlarımız, torunlarımız bizim 
yaşadığımız gibi bir dünyada yaşayamayacaklar. 
Net olan bu. Ve bilgi çok önemli. Bilgiye sahip olan 
geleceğe de sahip. Bu yüzden İstanbul Enerji’nin 60 
yıllık birikimi ile bizimle partnerlik yapması, bizim 
için de çok kıymetli .”

İSTANBUL ENERJİ 
İŞ BİRLİĞİYLE ÇEVRECİ DÖNÜŞÜM
Türkiye’nin en büyük 
500 şirketinden biri 
olan İstanbul Enerji 
AŞ, çevreci projeleriyle 
yerel yönetimlerin önde 
gelen çözüm ortağı. 
Edirne Belediyesinin 
"İklim Eylem Planı" 
İstanbul Enerji'den.

Yazı: Şengül Gülbahçe

Edirne Belediye Başkanı 
Recep Gürkan ve İstanbul 

Enerji Genel Müdürü 
Yüksel Yalçın, iş birliği 

protokolünü imzalarken.
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Şehrin yaşam kalitesini artırmak,
İstanbulluya adil fırsatlar 
sunmak önceliğiyle projelerini 
hayata geçiren İBB, son üç 
yılda 21 yeni nesil kütüphaneyi 
hizmete açtı. Başkan Ekrem 

İmamoğlu’nun açılışını gerçekleştirdiği Sarıgazi 
Yaşar Kemal Kütüphanesi 6 katlı, çok güzel 
bir bina. Bahçesinde oturmak mümkün. Yeni 
nesil kütüphanenin tüm katları ayrı güzel. 
Bodrum kata sarkan ahşap işleme Yaşar Kemal 
kabartmaları, birinci katta yer alan Yaşar 
Kemal karikatürleri size hoş geldiniz diyor. 

Katlardaki oturma düzeni çok kullanışlı, çok 
modern. Her katı çeviren kitap raflarında 
20 bine yakın kitap var. Üstelik bu kitaplar 
koleksiyon değerinde. Okul öncesi çocuklarımız 
için de kaynak var, lise-üniversite öğrencileri 
için de.
1774 metrekarelik Yaşar Kemal Kütüphanesi, 
aynı zamanda bir buluşma mekanı olabilecek 

  GENÇLER   GENÇLER 
“YAŞAR KEMAL’DE BULUŞALIM”“YAŞAR KEMAL’DE BULUŞALIM” 
   DİYECEK   DİYECEK

Kartal’a gitmeye, Kadıköy’e inmeye gerek kalmadı. Şehrin uzak kitapçılarına gidip 
dolaşmaya da lüzum yok artık… Sarıgazi gençliği, hak ettiği kütüphaneye nihayet 

kavuştu. Kütüphanenin adı da kendisi gibi özel: Yaşar Kemal Kütüphanesi…

Yazı: Ali Faruk İmre Fotoğraf: Volkan Aksu

İBB’NİN KENTE 
KAZANDIRDIĞI
YENİ NESİL 
KÜTÜPHANELER 
1 Atatürk Müzesi 
Kütüphanesi / ŞİŞLİ
2 Özgen Berkol 
Kütüphanesi / KADIKÖY
3 Ayşe Hatun Kütüphanesi 
/ FATİH
4 Ahmed Arif Kütüphanesi 
/ SULTANGAZİ
5 Afife Batur Kütüphanesi / 
KADIKÖY
6 Ödünç Kütüphane / 
MECİDİYEKÖY
7 Sezai Karakoç 
Kütüphanesi / 
GÜNGÖREN
8 Rıfat Ilgaz 
Kütüphanesi / 
ARNAVUTKÖY
9 Fakir Baykurt 
Kütüphanesi / AVCILAR
10 Evliya Çelebi 
Kütüphanesi / ESENLER
11 Kütüphane 
Troleybüs / FATİH
12 Peyami Safa 
Kütüphanesi / 
KASIMPAŞA
13 İstanbul Kent 
Araştırmaları Kitaplığı / 
FLORYA
14 Yaşar Kemal 
Kütüphanesi / SARIGAZİ
15 Attila İlhan Kütüphanesi 
/ KÜÇÜKÇEKMECE
16 Sabahattin Eyüboğlu 
Kütüphanesi / AVCILAR
17 Gülten Akın 
Kütüphanesi / 
ESENYURT
18 Kemal Tahir Kütüphanesi 
/ SULTANBEYLİ
19 Moda İskelesi 
Kitap-Kafe / KADIKÖY
20 Hasan Hüseyin 
Korkmazgil 
Kütüphanesi / 
EYÜPSULTAN
21 Hasan İzettin 
Dinamo Kütüphanesi / 
PENDİK
22 Hasan İzzettin Dinamo 
Kütüphanesi / PENDİK

donanımlara sahip. Oturma grupları ve 
kafeteryasıyla gençlerin şimdiden gözdesi 
oldu. Yazar-okur buluşmaları, ‘karikatür, 
illüstrasyon, senaryo ve bilişim’ atölyeleri ile 
video art çalışmaları gibi pek çok etkinliğe 
ev sahipliği yapabilecek imkanlara sahip. 
Kütüphanede öğrencilerin sınavlara hazırlık 
dönemlerinde katılabilecekleri etüt programları 
da oluşturulabilecek.

İMAMOĞLU: “BURADA ÇALIŞAN BİR EVLADIMIZ, 
BELKİ DÜNYAYI KURTARACAK!”
Yaşar Kemal Kütüphanesi’nin açılışını 
çocuklarla birlikte yapan İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, “Buraya gelip ders çalışan bir 
evladımızın, bir kızımızın, bir oğlumuzun 

20-30 yıl sonra belki dünyayı kurtaracağını, 
bir salgındaki aşıyı ya da tedaviyi bulacağını 
düşünün. Bu mümkün mü? Mümkün. Ya da 
belli bir süre sonra, öyle buluşlara, öyle güzel 
işlere imza atarlar ki, ülkemize öyle büyük 
zenginlikler katarlar ki, hiçbirimiz tahmin 
bile edemeyiz. İşte onun için, kurulan bu 
bilgi havuzlarının, bu kütüphanelerin, eğitim 
alanlarının parayla ölçülebilir bir değeri yok. 
O bakımdan bu yola net bir şekilde devam 
edeceğiz” dedi. 

YENİ NESİL KÜTÜPHANELERİN 
SAYISI HIZLA ARTIYOR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘150 Günde 
150 Proje’ maratonu kapsamında yeni nesil 
kütüphanelerin açılışını sürdürdü. Yeni nesil 
kütüphanelerin sayısı İstanbul genelinde 21’e 
ulaştı. Avcılar Firuzköy’de Sabahattin Eyüboğlu 
Kütüphanesi’ni açan İmamoğlu, “Parayla 
ölçülemeyecek bir hizmeti vatandaşlarımıza 
sunmanın keyfini, gururunu yaşıyoruz. 
Yürüdüğümüz bu yolculuğa işte ben, gelecekte 
asla aldanmayan, asla yanlışlara boyun 
eğmeyen, fikri hür, vicdanı hür nesillerin 
yetiştiği bir İstanbul’un, Türkiye’ye ne kadar iyi 
geleceğini bugünden hissedebiliyorum” dedi. 

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.



E
nstitü İstanbul İSMEK; 126 eğitim 
merkezi, 15 uzmanlık okulundan oluşan 
141 eğitim merkezi ile yüzbinlerce 
İstanbullunun göz bebeği. Yüz yüze 
eğitimlerinin yanında, Uzaktan 
Eğitim Platformu eğitimleri de veren 

kurum, bugüne kadar milyonlarca kişinin 
eğitim almasını sağladı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin (İBB) ücretsiz eğitim veren 
‘Hayat Boyu Öğrenme’ kurumu Enstitü 
İstanbul İSMEK’te 2021-2022 Eğitim Öğretim 
Yılı'nda 22 Ağustos itibarıyla; 
• Yüz yüze eğitimlere 235 bin 914 kişi 
başvuruda bulundu, 116 bin 589 kişi eğitim aldı.
• Uzaktan Eğitim Platformu 269 bin 782 
kişi başvuruda bulundu; 268 bin 664 kişi 
eğitim aldı. Yüz yüze ve uzaktan eğitime toplam 
505 bin 696 kişi başvuruda bulunurken; 385 
bin 253 kişi eğitim aldı.

İNGİLİZCE, BİLİŞİM, GİYİM VE
MUTFAK SANATLARI ÖNDE
Mesleki eğitimlere ilginin yoğun olduğu Enstitü 
İstanbul İSMEK’te uzaktan eğitimde en fazla 
tercih edilen programlar:
1. Excel 2019 Kullanımı
2. Temel Ofis Programları
3. Kahvenin Yolculuğu ve  
Kahve Yapım Teknikleri
4. Algoritma ve Programlama Temelleri
5. Photoshop 1
6. Bitkisel Yağlarla Cilt Tipine Uygun Ürün 
Hazırlama
7. C# Programlamaya Giriş 
8. Blog Web Sitesi Yapımı ve Bloggerlık

YÜZ YÜZE EĞİTİMLERDE EN FAZLA 
TERCİH EDİLEN PROGRAMLAR;
1. İngilizce A1 Seviyesi 
2. İngilizce A2 Seviyesi (Elementary)
3. Diksiyon 
4. Giyim Üretiminde Temel İşlemler
5. Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü)
6. İngilizce B1 Seviyesi
7. Hasta kabul İşlemleri
8. İngilizce 1-A1-A2 Seviyesi konuşma Kulübü
9. Aşçı Çırağı 

YAZ ATÖLYELERİ
20 Haziran – 20 Ağustos tarihleri arasında 
programlanan yaz atölyelerinde toplam bin 
937 eğitim sınıfında 251 ayrı eğitim programı 
sunuldu. Eğitimlere 22 bin 159 kişi başvuruda 
bulunurken, 9 bin 57 kişi eğitim aldı. Enstitü 

ENSTİTÜ İSTANBUL İSMEK
HALKIN FAVORİSİ
Enstitü İstanbul İSMEK, 
istihdamı destekleyen 
meslek odaklı 
eğitimlerinin yanında; 
Türk-İslam sanatlarından 
güzel sanatlara, yabancı 
dillerden gastronomiye, 
bilişimden giyim 
teknolojisine pek çok 
alanda İstanbulluya 
hizmet veriyor. Nitelikli, 
kolay ulaşılabilir, ücretsiz 
eğitimleriyle İstanbulludan 
büyük ilgi görüyor. 
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EĞİTİM

İstanbul İSMEK’in atölye programları 
yeni dönemde de artarak devam edecek. 
İstanbullular, 2022-2023 eğitim döneminde 
309 atölye programında eğitim alabilecek. 

İSTİHDAM OFİSLERİ İLE İŞ BİRLİĞİ
Bölgesel İstihdam Ofisleri (BİO) ile önemli 
marka ve kurumlarla istihdam odaklı iş birliği 
yapıldı. Bu kapsamda; Enstitü İstanbul İSMEK 
eğitim merkezlerinde aşçı-aşçı yardımcısı, butik 
pastacı, pastacı yardımcısı ve hasta danışma 
hizmetleri gibi alanlarda eğitimler verilerek 
katılımcılar BİO aracılığı ile istihdam edildi. 

"İSTANBUL SENİN" UYGULAMASINDA
2022-2023 eğitim döneminde Enstitü İstanbul 
İSMEK’ten eğitim almak isteyenler, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin tüm hizmetlerine tek 
elden ulaşım kolaylığı sağlayan “İstanbul Senin” 
akıllı şehir uygulamasından da kayıt olabilecek. 
İstanbullular, Enstitü İstanbul İSMEK eğitimleri 
hakkında en güncel bilgilere de uygulama 
üzerinden kolayca ulaşabilecek. 

EĞİTİM OTOBÜSÜ İSTANBULLUNUN HİZMETİNDE
Enstitü İstanbul İSMEK, eğitimde mekân ve 
zaman engelini aşmak için alternatif yöntemler 
üretmeye devam ediyor. İçinde sergi alanı ve 
eğitim atölyesinin de olduğu Enstitü İstanbul 
İSMEK Otobüsü, yeni dönemde, yeni rotalarda 
İstanbul halkıyla buluşuyor. Eğitim otobüsü 
ilk kez 23 Haziran Demokrasi Şenliği’nde 

YENİ DÖNEMDE 
BİN 300 EĞİTİM 
PROGRAMI
İstanbullunun ihtiyaçları 
doğrultusunda eğitim 
programlarını genişleten 
Enstitü İstanbul İSMEK’te 
yeni dönem eğitimleri 19 
Eylül 2022 tarihi itibarıyla 
başlayacak. 31 Ağustos’ta 
başlayan yeni dönem 
kayıtları ilk birkaç günde 
büyük oranda doldu. 
Enstitü İstanbul İSMEK’te 
2022-2023 eğitim 
dönemi boyunca; 245 
MEB Programı, 446 
Enstitü İstanbul İSMEK 
Programı ve 309 Atölye 
Programı olmak üzere 
“1.000” programda yüz 
yüze eğitim verilmesi 
planlanıyor. Uzaktan 
Eğitim Platformu 
üzerinden ise 300 eğitim 
programıyla olmak üzere 
yıl boyunca toplam bin 
300 programda eğitim 
verilecek.

GELECEĞİNİZİN ANAHTARI BURADA: enstitu.ibb.istanbulYENİ EĞİTİM DÖNEMİ 19 EYLÜL’DE

İstanbullularla buluştu. Eğitim otobüsünde 
eğitimler hakkında bilgi edinilip istihdam 
konusunda danışmanlık hizmeti alınacak.

“HALKIN FAVORİSİ” ÖDÜLÜ
Enstitü İstanbul İSMEK her yıl düzenlenen 
Altın Örümcek Ödülleri’ne katıldı. Kurumun 
web sitesi 20. Altın Örümcek ödüllerinde 
‘Kamu Kurumu’ kategorisinde “Halkın Favorisi” 
ödülünü kazandı.

“KÖYÜMÜZDE ŞENLİK VAR” ETKİNLİKLERİNDE 
İstanbul’un köylerinde yaşayan vatandaşları 
eğlenceli ve eğitici etkinliklerle buluşturmak 
amacıyla İBB’nin düzenlediği “Köyümüzde 
Şenlik Var” etkinliklerine Enstitü İstanbul 
İSMEK de katıldı. Enstitü İstanbul 
İSMEK, Eğitim Otobüsü ile Silivri Ortaköy 
Mahallesi ve Beykoz Akbaba Köyü’nde 
köylülerle buluştu. Uygulamalı doğal cilt 
bakım teknikleri ve amigurimi tekniğine ilişkin 
atölye çalışmalarının yapıldığı otobüste ayrıca 
bir sergi de yer aldı.

9. LALELİ FASHION SHOPPING FESTİVALİ’NDE
Enstitü İstanbul İSMEK, Laleli Sanayici ve İş 
İnsanları Derneği (LASİAD), Laleli Fashion 
Shopping Festival’ine katıldı. Bu yıl 9’uncusu 
düzenlenen Türkiye’nin en büyük açık hava 
alışveriş merkezi olarak gösterilen festivalde; el 
nakışı, ebru ve giyim sınıflarının birlikte ürettiği 
24 parça tekstil ürünü ile yer aldı.

Yazı: Şengül Gülbahçe
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HİZMET

‘1
50 Günde 150 Proje’, ilçeleri yeni 
meydanlarla da buluşturuyor. 
Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde 
daha önce yalnızca meydan ve 
otopark olarak düşünülen alan, geniş 
çapta ele alınarak kapsamlı yaşam 

alanına dönüştürüldü. Meydan; çocuk oyun 
grupları, kaykay pisti (skatepark), sergi binası 
ile ziyaretçileri karşılarken, zemin altında 
çocuk oyun grupları, skatepark, sergi binası 
ziyaretçileri karşılarken; zemin altında da 

kütüphane ve 421 araçlık otopark bölge 
sakinlerinin kullanımına sunuluyor. 

15 BİN KİTAP
Yeni nesil kütüphanelerden biri olan Attila 
İlhan Kütüphanesi, 15 bin kitaplık dev arşivi 
ile ziyaretçilerini bekliyor. Kütüphane, Türk 
edebiyatının ünlü isimlerinden Attila İlhan’ın 
ismini yaşatacak. Bölge sakinleri kütüphaneden 
istedikleri eseri ödünç alabilecek. Üye olmak 
için resmi geçerliliğe sahip herhangi bir kimlik 
belgesi ile başvuru yeterli olacak. 

GENÇLERİN MEKANI
Cennet Meydanı, gençlerin gözdesi olacak gibi 
duruyor. Alana gelir gelmez karşınıza çıkan ve 
ülkemizde nadir olarak bulunan kaykay pisti 
misafirlerini karşılıyor. 431 metrekarelik alanda 
konuşlanan pist, sahip olduğu üç basamaklı 
tribün ile de spor yapanları izlemeye olanak 
tanıyor. 

AİLELERİN DE UĞRAK NOKTASI
Çocukların oyun oynama alanları gittikçe 
azalsa da Cennet Meydanı, çocukların bu 
ihtiyacına cevap vermek için geniş meydana 
ek olarak oyun gruplarını da sunuyor. 
Meydanda karşılaştığımız ve o sırada çocuğunu 
salıncakta sallayan Ceyhun Türkmen, 
yenileme çalışmalarının hayatlarına olumlu 
etkide bulunduğunu söylüyor. Türkmen, 
“Çocuklarımız için bu alan yeni ve kaliteli bir 
eğlence sunuyor. Elbette bu nüfus yoğunluğuna 
oyun gruplarının artması talebi gelebilir” diyor. 

421 ARAÇLIK OTOPARK
İstanbul’un hemen hemen her yerinde olduğu 
gibi Cennet Mahallesi sakinleri de araçlarını 
park etmede sıkıntı yaşıyordu. Araçlarını 
park etmek için sokak sokak dolaşan mahalle 
sakinleri, güvenliği olmayan ve dış etkilere 
sıklıkla maruz kalan açık alanlara araçlarını 
bırakıyordu. Meydanın alt kısımlarında 
oluşturan otoparkla artık park sorunu 
yaşanmayacak. Mahalle sakinleri araçlarını, 
İSPARK güvencesiyle uygun fiyata güvenli 
biçimde park edebilecek. 

KÜÇÜKÇEKMECE MEYDANINA KAVUŞTU
Küçükçekmece Cennet Mahallesi Meydanı çok güzel oldu. Çocuk oyun alanları, kaykay pisti, 
kütüphanesi ve 421 araçlık otoparkıyla yeni meydan, mahalle sakinlerinin beğenisini kazandı. 

Yazı: Özgür Turan Fotoğraf: Cem Türkel – Volkan Aksu

Emirhan 
Özdemir (19)
“EVİMİZE YAKIN 
OLMASI BENİ ÇOK 
MUTLU ETTİ”
“Daha önceden evimizden uzak 
yerlerde kaykay pistlerini kullanıyorduk. 
Kilometrelerce uzağa gidiyorduk, şimdi 
evimizin dibine geldi. Bu da bizi çok 
mutlu etti. Buranın gelecekte daha 
çeşitli etkinliklere ev sahipliği 
yapacağını düşünüyorum.”

421 ARAÇLIK İSPARK OTOPARKI, 
PARK SORUNUNA SON VERECEK
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Gündemiİhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Gündemi

01.09.2022-30.08.202201.09.2022-30.08.2022QR KODU OKUTARAK 
İHALE SAYFASINA GİDEBİLİRSİNİZ

İhale Konusu  İhale Konusu  İstanbul Avrupa Yakası Kamu Binaları Bakım, Onarım,   
  Tadilat ve Ek Hizmet Yapıları XII. Grup İnşaatı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/759614
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 05/09/2022 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 
  No:1 34440 Kasımpaşa Beyoğlu/İstanbul
İlgili Telefon İlgili Telefon  0212 449 47 96
İlgili E-Postaİlgili E-Posta  yapiisleriihale@ibb.gov.tr
İhale Türüİhale Türü  Yapım İşi
İhale Usulü İhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu  İhale Konusu  2022 Yılı (4. Çeyrek) Piliç ve Piliç Ürünleri Alımı İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/757491
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 09/09/2022 10:00
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 Adresİlgili Adres  Akşemsettin Mahallesi Akşemsettin Bulvarı No:138 
  34060 Alibeyköy Eyüpsultan/İSTANBUL
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 600 95 00
İlgili E-Postaİlgili E-Posta  isletmeler@ibb.gov.tr
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu  İhale Konusu  Avcılar Petrol Ofisi Caddesi Yol ve Altyapı İnşaatı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/763455
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 09/09/2022 11:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Altyapı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  Hacıahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 
  K.4 34440 Kasımpaşa Beyoğlu/İstanbul
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 46 35
İlgili E-Postaİlgili E-Posta  altyapihz_ihale@ibb.gov.tr
İhale Türüİhale Türü  Yapım İşi
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu  İhale Konusu  2022 Yılı (4. Çeyrek) Balık Grubu Alımı İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/776754
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 12/09/2022 10:30
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 Adresİlgili Adres  Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulvarı No:138 34070   
  Alibeyköy Eyüpsultan/İstanbul
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 600 95 00
İlgili E-Posta İlgili E-Posta  isletmeler@ibb.gov.tr
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu  İhale Konusu  Fatih, Ayvansaray Mah. 2868 ada
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 4637
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 07/09/2022 11:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
  Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Emlak Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 
  Bakırköy - İstanbul
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 33 88
İhale Türüİhale Türü  Kiraya Verme
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif Arttırma

İhale Konusu  İhale Konusu  Maltepe Kano-Kürek, Yelken ve Su Topu 
  Spor Merkezi İnşaatı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/778602
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 05/09/2022 10:30
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 
  34440 Kasımpaşa Beyoğlu/İstanbul
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 47 96
İhale Türİhale Türü  Yapım İşi
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu  İhale Konusu  Personel Taşıma Hizmet Alımı İşi 
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/770280
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 09/09/2022 10:30
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Cad. 
  No:5 34134 Saraçhane Fatih/İstanbul
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 47 96
İlgili E-Postaİlgili E-Posta  destekhizmetleri@ibb.gov.tr
İhale Türüİhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu  İhale Konusu  Esenler İpekyolu Caddesi-Tekstilkent Caddesi 
  Kesişimi Yol ve Kavşak İnşaatı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/780857
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 07/09/2022 11:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Altyapı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  Hacıahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 
  K.4 34440 Kasımpaşa Beyoğlu/İstanbul
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 0212 449 33 88
İlgili E-Postaİlgili E-Posta  altyapihz_ihale@ibb.gov.tr
İhale Türüİhale Türü  Yapım İşi
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Gündemiİhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Gündemi

01.09.2022-30.08.202201.09.2022-30.08.2022QR KODU OKUTARAK 
İHALE SAYFASINA GİDEBİLİRSİNİZ

İhale Konusu  İhale Konusu  İBB KVKK ve Teknoloji Süreçlerinin Yönetişimi İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/786175
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 19/09/2022 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimlgili Müdürlük/Birim Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  Hacıahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1 
  Kasımpaşa Beyoğlu/İstanbul
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212449453
İlgili E-Postaİlgili E-Posta  bilgiislem@ibb.gov.tr
İhale Türüİhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu  İhale Konusu  2022 Yılı (4. Çeyrek) Muhtelif Konserve, 
  Yağ ve Benzeri Ambalajlı Gıda Alımı işi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/758329
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 12/09/2022 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 Adresİlgili Adres  Akşemsettin Mahallesi Akşemsettin Bulvarı No:138 34060  
  Alibeyköy Eyüpsultan/İstanbul
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 600 95 00
İlgili E-Postaİlgili E-Posta  isletmeler@ibb.gov.tr
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale  Usulüİhale  Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu  İhale Konusu  Yol Çizgi Boyası ve Cam Küreciği Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/772505
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 13/09/2022 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 Adresİlgili Adres  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet 
  Binası Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 
  34146 Osmaniye Mah. Bakırköy/İstanbul
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 60
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu  İhale Konusu  İstanbul Geneli Düşey Trafik İşaret ve Bilgi 
  Levhalarının Yapımı ve Yerine Montajı İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/819700
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 13/09/2022 11:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Trafik Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı 
  No: 5 Kat: 2  34146 Bakırköy/İstanbul
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 49 70
İhale Türüİhale Türü  Yapım İşi
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu  İhale Konusu  İstanbul Avrupa Yakası Geneli Yaya Üstgeçidi İnşaatı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/786791
İhale Tarih ve Saatihale Tarih ve Saati 14/09/2022 11:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Altyapı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  Hacıahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 K.4 
  34440 Kasımpaşa Beyoğlu/İSTANBUL
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 46 35
İlgili E-Postaİlgili E-Posta  altyapihz_ihale@ibb.gov.tr
İhale Türüİhale Türü  Yapım İşi
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu  İhale Konusu  İstanbul Genelinde Yapılacak Resmi Bayram & Özel Gün 
  Kutlamaları, Yatırım ve Hizmetlerin Temel Atma ve Açılış 
  Törenleri, Muhtelif Etkinlik ve Organizasyonları
  İle Bu Etkinliklerin Tanıtım - Duyuru Çalışmaları 
  ve Muhtelif Baskılı Materyallerin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/805857
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 15/09/2022 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 Adresİlgili Adres  Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:30 
  Bahçelievler/İstanbul
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 49 70
İlgili E-Postaİlgili E-Posta  halklailiskiler@ibb.gov.tr
İhale Türüİhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif

İhale Konusu  İhale Konusu  Kırtasiye Malzemeli Okul Çantası ve Oyuncak Alımı İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/798856
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 12/09/2022 11:30
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü
İlgili Adresİlgili Adres  Dr.Enver Ören Kültür Merkezi/Yenibosna Merkez Mah. 
  29 Ekim Cad. 30 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul
İlgili Telefonİlgili Telefon  0553 594 59 94
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık İhale

İhale Konusu  İhale Konusu  Konservasyon Kimyasalı Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/770251
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 13/09/2022 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 Adresİlgili Adres  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet 
  Binası Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 
  34146 Osmaniye Mah. Bakırköy/İstanbul
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 60
İlgili E-Posta İlgili E-Posta  satinalma@ibb.gov.tr
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usulüİhale Usulü  Açık Teklif



İBB MALTEPE’DE YENİ BİR SPOR TESİSİ YAPTI MI?
YANLIŞYANLIŞ
Maltepe’deki eski atletizm pisti boyanarak 
yeni yapılmış gibi gösterildi.

DOĞRUDOĞRU
Sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yer alan 
haberlerde Maltepe Dolgu Alanı’nda daha önceden 
yapılan Maltepe Stadı ile bu sene yapımı tamamlanarak 
hizmete açılan Maltepe Atletizm Pisti’nin 
açıkça karıştırıldığı görülüyor. Google Haritalar 
uygulamasından bakıldığında sağ tarafta dere kenarında 
yapımı süren tesisin Maltepe Atletizm Pisti, alanın sol 
tarafındaki spor sahasının ise Maltepe Stadı olduğu net 
olarak anlaşılıyor.
Maltepe sahilinde depo alanı olarak kullanılan atıl bölgeye, 
İBB tarihinde bir ilk olarak uluslararası standartlara sahip 
bir atletizm pisti inşa edildi. 38 milyon liraya mal olan 
Maltepe Atletizm Pisti, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
seçim vaatlerinden birisi olarak hayata geçirildi ve 19 
Mayıs 2022’de hizmete açıldı. Böylece, İstanbul’da 
uluslararası düzeydeki atletizm pisti sayısı (Burhan Felek 
Atletizm Stadı ve Atatürk Olimpiyat Stadı’na ek olarak) 3’e 
yükseldi. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin 

(IAAF) Class-2 Sertifikası alınarak tesisin uluslararası 
müsabakalara uygunluğu tescillenecek.
29 bin metrekare alan üzerine kurulu tesis, yeşil alan 
ve sportif alanların yanı sıra kıyıdaki diğer rekreasyon 
alanlarıyla bütünlük oluşturacak şekilde tasarlandı. 7 yaş 
ve üzeri sporcular için hem müsabakaların oynanabileceği 
hem de antrenmanların yapılabileceği şekilde hizmete 
açıldı. Ayrıca vatandaşlar da tesisi kullanabiliyor. 
8 kulvarlı atletizm pistinde; 100 metre start alanı, çekiç 
ve disk atma kafesi, uzun atlama, üç adım atlama alanı, 
sırıkla yüksek atlama alanı, yüksek atlama alanı ile cirit 
atma alanı ve gülle atma alanı bulunuyor. Ayrıca 980 
kişilik seyirci, 110 kişilik protokol ve 31 kişilik basın 
olmak üzere, toplam bin 121 kişi kapasiteli tribüne sahip. 
Bunlarla birlikte 6 idari ofis, 5 soyunma odası, 2 hakem 
odası, masaj odası, kondisyon odası, sağlık odası, doping 
kontrol odası, ödül töreni bekleme alanı, 2 dinlenme odası 
ve depo alanları da mevcut. Maltepe Atletizm Pisti ile 
‘atletizmin alt yapısının güçlendirilmesi, olimpik dallarda 
daha fazla sporcu yetişmesi, sporcuların gelişimine 
katkı sağlanması, ulusal ve uluslararası müsabakalara ev 
sahipliği yapılabilmesi, sporcuların antrenmanları için yeni 
alanların ortaya çıkarılması, günlük fiziksel aktiviteler için 
İstanbullulara daha fazla alan kazandırılması amaçlandı. 
Benzer bir tesisin Avrupa Yakası’nda Beylikdüzü Yaşam 
Vadisi’nde de yapımı için proje çalışmaları sürdürülüyor.
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GÜNCEL

İSTANBULLULARIN İSTANBULLULARIN 
GÜNDEMİNE TAŞINMAK İSTENENGÜNDEMİNE TAŞINMAK İSTENEN

 BAZI İDDİALARI  BAZI İDDİALARI 
SİZLER İÇİN ARAŞTIRDIK.SİZLER İÇİN ARAŞTIRDIK. İŞİN DOĞRUSUİŞİN DOĞRUSU

Yazı: Osman Karabacak

Maltepe Stadı

Maltepe 
Atletizm Pisti
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