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Ekrem İmamoğlu

İstanbul’un ilk katlı otoparkı ‘Karaköy Katlı Otoparkı’, tarihi ve 
turistik açıdan çok değerli olan bölgenin estetiğini bozan bir yapıydı. 
Bu yapının yıkılmasıyla Karaköy yepyeni, çağdaş ve güzel bir 
görünüme kavuşacak. Yürüme yolları, seyir terasları, kültür sanat 
etkinlikleriyle renkli bir yaşam alanı ve Boğaz’ın kıyısında İstanbul’a 
yakışan yeni bir meydanı şehrimize kazandıracağız. Mevcut 
otoparkın yerine yapılacak yer altı otoparkı ile bölgenin otopark 
ihtiyacı da karşılanmış olacak. 

İstanbullular, kentin sahil şeridinden daha etkin şekilde faydalansın 
istiyoruz. Sahillerimizi canlandırıyor, kültür sanatla buluşturuyoruz. 
Atıl durumda bırakılmış kültürel miraslarımız yeni işlevler kazanarak 
kent hayatına dahil oluyor. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz bir başka 
proje de ‘Haliç Sanat’ oldu. Fener Evleri olarak bilinen 3 tarihi bina 
titiz bir çalışmayla bölgenin kültür sanat hayatına değer katacak 
yaşam alanına dönüştü. Sergi salonları, galeriler ve farklı kültürel 
etkinliklerle hizmet verecek Haliç Sanat; sularını kirden ve kokudan 
arındırdığımız, sahilini yeşillerle buluşturduğumuz Haliç için ortaya 
koyduğumuz vizyonun çok değerli bir parçası. 

Değerli Hemşehrilerim, 
Sosyal konut projeleri, İstanbul’un en çok ihtiyaç duyduğu 
konulardan biri. İştirakimiz KİPTAŞ AŞ, yeni döneminde ortaya 
koyduğu projelerle İstanbulluların takdirini ve güvenini kazanmaya 
devam ediyor. KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler’in, kurum tarihinin 
ön başvuru rekorunu kırması da bu güvenin bir göstergesi. 
Hemşehrilerimizin gösterdiği bu güvenin haklı olduğunu bir kez daha 
kanıtlayarak Tuzla Aydınlık Evler’i, söz verilen tarihten 1 yıl önce 
tamamladık. Ekonomik açıdan çok zorlu koşulların yaşandığı bu 
dönemde, verdiğimiz sözü tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

İstanbul’u çok daha güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. 

Sevgi ve saygılarımla…

Sevgili İstanbullular,
İstanbul’un seçimine, milletin iradesine darbe vurmaya yönelik 
her türlü çabanın karşısında milletimizle birlikte durmaya devam 
ediyoruz. İstanbullular kararlarına, oylarına sahip çıkıyor. Sadece 
İstanbul’da değil Türkiye’nin dört bir yanında hatta dünyanın farklı 
ülkelerinde demokrasiye inanan, adalet ve vicdan duygusuna sahip 
yurttaşlarımızın desteğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 
Milletimizle beraber her türlü engelleme çabasını aşacak, bu kente 
tutkuyla hizmet etmeye devam edeceğiz.

Milletin Evi Saraçhane’de bir demokrasi nöbeti başlatarak yağmur, 
soğuk demeden her akşam tepkisini barışçıl bir şekilde ortaya koyan, 
iradesine sahip çıkan herkese şükranlarımı sunuyorum. Saraçhane’de 
kurulan Haysiyet Duvarı’na mesajlarını yazarak desteklerini ifade 
edenlere teşekkür ediyorum. Sizlerin bu güçlü desteği bir kez daha 
gösterdi ki “Milletin seçtiğini millet değiştirir.” Hiç kimse, hiçbir güç 
milletin iradesine darbe vuramaz. Buna yeltenenlere en büyük cezayı, 
yine millet verecektir. 

Tüm engelleme çalışmalarına rağmen, İstanbul’u yatırımlarla 
güçlendirerek geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yılın 
ikinci yarısında 150 Günde 150 Proje maratonuna başlamıştık. 
Altyapıdan eğitime, kültür-sanattan çevreye, ulaşımdan sağlığa 
birçok alanda çok değerli eser ve hizmetleri İstanbullularla 
buluşturduk. Şimdi hız kesmeden bu kez 300 Günde 300 Proje 
adıyla maratonumuzu sürdürüyoruz. Maratonumuzun bu 
bölümünde de İstanbul’un geleceğini güzelleştirecek çok önemli 
projeleri kentimize kazandıracağız. 

Ülke olarak çok zorlu günlerden geçiyoruz. Yanlış politikaların 
yol açtığı ekonomik kriz, hemşehrilerimizi derinden etkiliyor. Bu 
olumsuzluklardan en çok zararı sosyal açıdan dezavantajlı bireyler 
görüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara, çocuklara, 
gençlere, yaş almış büyüklerimize, tüm dezavantajlı gruplara 
destek olmak amacıyla “Zor Anında İBB Yanında” kampanyamızı 
sürdürüyoruz. “Kadın Forumu-Türkiye’de Kadın Olma Halleri” 
etkinliği ile ilk adımını gerçekleştiğimiz kampanya boyunca 
İstanbul’daki tüm dezavantajlı hemşehrilerimize elimizi uzatacak, 
onları dinleyecek, çözüm ve hizmetleri İstanbullularla paylaşacağız. 
Bu zorlu koşullar altında, dayanışmanın gücüyle hiçbir hemşehrimizi 
zor durumda bırakmayacağız. 

İstanbulluların yanında olmak demek aynı zamanda İstanbul’un 
havasına, denizine, ağacına, doğasına yani geleceğine de sahip 
çıkmak demek. Bu açıdan çok önemli bir adım atarak Baltalimanı 
Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni hizmete açtık. Daha önce sadece 
ön arıtmadan geçerek İstanbul Boğazı’na akıtılan günlük 600 
bin metreküp atık su, bundan böyle biyolojik arıtma işleminden 
geçirilecek. Çevre dostu bu yatırım yıllık 70 bin ton çamuru 
da enerjiye dönüştürerek denizlerimizi, doğamızı koruyacak. 
İstanbul’un ekosistemi için hayati önem taşıyan Boğaziçi çok daha 
temiz olacak. 

İstanbul’un Boğaziçi ile özdeşleşen vapurları şimdi yeni bir 
hattımızda İstanbullulara hizmet vermeye başladı. Şehir Hatları 
tarihinde ilk kez açılan Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü hattı, muhteşem 
manzarasıyla keyifli ve hızlı bir ulaşım alternatifi olduğu gibi 
bölgedeki trafik yoğunluğunu da azaltacak. İstanbullular hattın bir 
ucundan diğer ucuna 25 dakika gibi kısa bir zamanda ulaşmanın 
avantajını yaşayacak. Ulaşımda çevre dostu bir seçenek olan deniz 
taşımacılığının payını artırmamız büyük önem taşıyor. Bu konuda 
gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. 
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İETT’YE İLK KADIN GARAJ AMİRİ  İLK KADIN GARAJ AMİRİ 

Şehrin dört bir yanında kadın istihdamını artırmaya ve 
kadınlara yönetimde daha fazla yer vermeye devam 

eden İBB’de, ‘Kadın Yönetici’ vizyonu, belediyenin tüm 
kurumlarında hızla yayılıyor. İBB’nin dev ulaşım ağına sahip 
köklü kuruluşu İETT de bu kurumlardan biri… 
Günlük 55 bin sefer gerçekleştiren İETT, yılda 1 milyar 250 
milyon yolculuğun yapılmasını sağlıyor. Kökleri 1871 yılına 
dek uzanan, 152 yıllık İETT’de bir ilk yaşandı. İETT’de ilk 
kez bir kadın, garaj amiri olarak göreve başladı. 12 yıldır 
İETT bünyesinde görev yapan Endüstri Mühendisi Nesrin 
Yılmaz Binay, Sancaktepe Garajı’na amir oldu. 
Her gün 180 farklı otobüsün sefere hazır hale gelmesinden 
sorumlu Nesrin Yılmaz Binay’ın görev aldığı garajda, 
98 teknik ve idari personel ile 263 şoför görev yapıyor. 

İSMETPAŞA MAHALLESİİSMETPAŞA MAHALLESİ’NDE YIKIMLAR BAŞLADI 

Daha önce yapımına başlanan, ancak süreç içerisinde 
‘çözümsüzlüğe’ terk edilen Bayrampaşa İsmetpaşa 

Mahallesi’nde yıkımlar başladı. Yıkımları yerinde 
gözlemleyen ve yıkım yapılan bir binanın önünde 
değerlendirme yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
vatandaşlarla olan uzlaşı sürecini, katılımcı ve şeffaf bir 
şekilde yürüttüklerini vurguladı. “Burada, yaklaşık 11-12 
yıldır boşaltılmış yapılar ve bunlarla ilgili sorunlar vardı” 
diyen İmamoğlu, “Bayrampaşa’da kentsel dönüşüm 
adına uzun yıllardır mücadele verilen bir nokta burası. 
Eski cezaevinin karşısındaki alanın, buradan oraya nakli 
ve orada bir konut projesiyle beraber süreç işletildi. 

75 BİN ÖĞRENCİYE  
4 BİN 500 TL4 BİN 500 TL DESTEK 

İBB’nin üç yıldır sürdürdüğü ‘Genç 
Üniversiteli Desteği’ artarak devam 

ediyor. Projede geri ödemesiz 
verilen 4 bin 500 TL burs ödemeleri, 
şimdiye kadar destek almaya hak 
kazanan 64 bin öğrenciye ulaştı. 
Devam eden değerlendirme 
çalışmaları sonucunda 75 bin 
üniversite öğrencisi burs desteğinden 
faydalanacak. Destek kapsamında 
130 bin başvuru alındı. Burstan 
faydalanmak isteyen öğrencilerin 
sahip olması gereken şartlar şunlardı; 
öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin 
İstanbul’da ikamet etmesi, devlet ya 
da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 
100 burslu okuması, ara sınıf ve son 
sınıf öğrencilerinin de yıl sonu başarı 
notunun 100 üzerinden en az 53 ya 
da 4 üzerinden 2,00 olması. 

ESPORCULAR ‘İSTANBUL GEG22’ ‘İSTANBUL GEG22’DE BULUŞTU

İstanbul, bu yıl ikincisi düzenlenen Global Espor 
Oyunları’na (GEG) ev sahipliği yaptı. İBB iştiraki Spor 

İstanbul ve Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) 
tarafından desteklenen uluslararası ‘İstanbul GEG22’ 
organizasyonu, 15-17 Aralık 2022 tarihleri arasında 
Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans Merkezi’nde 
gerçekleşti. Organizasyona katılarak bazı oyunları 
deneyimleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “2036 
Olimpiyat Oyunları’na aday olan İstanbul’un, böylesi 
bir adıma ev sahipliği yapması, bizi bu yönüyle de 
heyecanlandıran tarafı oldu. Buluşturmaya devam ediyor 
İstanbul” dedi. 
Global Espor Federasyonu’nun en önemli etkinliği olan; 
spor, teknoloji, eğlence ve kültür arasında köprü kurmayı 
amaçlayan organizasyon, 65 farklı ülke ve bölgeden 
300’den fazla Esporcunun katılımıyla düzenlendi. 
Birbirinden renkli görüntülere sahne olan GEG22, ulaşılan 
ülke ve sporcu sayısı bakımından 2021’de Singapur’da 
düzenlenen GEG’in iki katından fazla sporcuyu bir araya 
getirdi. Esporcular, İstanbul’daki dünya finallerinde, canlı 
seyirci ve çok kanallı yayın önünde yarıştı. 

METRO İSTANBUL METRO İSTANBUL TEKNOLOJİ ÜRETECEK 

Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi 
İBB iştiraklerinden Metro İstanbul, teknolojide dışa 

bağımlılığı azaltmak ve teknoloji ihraç etmek amacıyla 
kurduğu Ar-Ge Merkezi için ‘Tescil Belgesi’ni aldı. Ar-
Ge Merkezi’nden üretilen teknolojiler; yurt içi metro 
şirketlerine öncü olacak, teknoloji ithalatı azalacak. 
Maliyetten tasarruf edildiği gibi arıza müdahalelerinin de 
süresi kısalacak. Yolcuların seyahati daha konforlu hale 
gelecek. Metro İstanbul, şirket iç kaynaklarıyla kurduğu Ar-
Ge Merkezi’nin tescili ile birlikte şu avantajlara sahip olacak: 
Üretilen projelerin sektörde kabul görme oranı artacak. 
Bakanlığın yönerge ve denetimi ile birlikte Ar-Ge ve proje 
kültürü daha sağlam temellere oturacak. Üniversiteler  
ile yapılan iş birlikleri artacak ve akademik ara yüzün 
gelişimi sağlanacak. 

TERÖR ŞEHİDİTERÖR ŞEHİDİ ÇİFTİN ADI AYAZAĞA’DA YAŞATILDI 

İBB, ‘150 Günde 150 Proje’ maratonu kapsamında 
Sarıyer Ayazağa Meydanı’nı ve çevresini baştan aşağı 

yeniledi. Meydana, 13 Kasım’da İstiklal Caddesi’nde 
düzenlenen bombalı terör saldırısında yaşamlarını 
yitiren Ayazağa sakinleri Elif-Adem Topkara çiftinin 
adını verdiklerini belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, “Burası, ciddi bir altyapı çalışmasıyla, çok 
çağdaş ve kaliteli bir görüntüye kavuştu. Şükrü Başkanla 
son geldiğimizde ne yazık ki iki şehidimizin cenazesi 
vardı burada. Cenazede define giderken dedik ki ‘Biz 
bu güzel alana, iki kardeşimizin, iki şehidimizin ismini 
verelim.’ Ailelerden izin aldık. Şükrü Başkan o iletişimi 
sürdürdü. Aileler buna çok mutlu oldular. Ayazağalı iki 
kardeşimizin isminin hem de böyle güzel, naif bir alanda 
yaşatılması değerli oldu. Hayırlı olsun” dedi. 
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70 YILLIK ÇINAR MUSTAFA SAĞYAŞARMUSTAFA SAĞYAŞAR’A VEFA 

6 YENİ KENT LOKANTASI 

Türk müziğinin büyük seslerinden Mustafa Sağyaşar’ın 
70. sanat yılı, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 

gerçekleşen özel bir konserle kutlandı. Sağyaşar’ı, 
bu anlamlı gecede sevenleri ve sanatçı dostları yalnız 
bırakmadı. Zekai Tunca, Müjdat Gezen ve daha birçok 
sürpriz ismin buluştuğu vefa gecesine Ayşe Sağyaşar, 
Cemil Sağyaşar, Ayşe Tunalı, Uğur Çınar, Adnan 
Mungan, Münip Utandı ve Vedat Çetinkaya katıldı. 
Mustafa Sağyaşar, bu özel gecede unutulmaz şarkılarını 
seslendirdi. Gecenin sonunda Sağyaşar’a 70’inci sanat 
yılı kapsamında özel bir hediye sunuldu. 

Öğrenciler, asgari ücretle çalışan işçiler ve esnafın 
uygun fiyatlarla sağlıklı beslenmesine katkı sağlanması 

hedefiyle tamamı kadın çalışanlardan oluşan Kent 
Lokantalarına, 6 yeni lokanta daha eklendi. 
Sultanbeyli, Üsküdar, Ümraniye, Avcılar, Sultanahmet 
ve Küçükçekmece’de açılan lokantalar, günlük 700 kişiye 
hizmet sunmaya başladı. Her bir lokantadan yılda 218 bin 
kişinin yararlanması hedefleniyor. 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KAHVALTI 

Gençlere birçok alanda verilen desteğe 
bir yenisini daha eklendi. Sınavlara 

hazırlandıkları ders atölyelerinden ‘Genç 
Üniversiteli Eğitim Desteği’ne, üniversite 
yurtlarından gençlik ofislerine, spor tesislerinden 
kültürel ve sosyal etkinliklere kadar geniş bir 
yelpazede destekler devam ediyor. Şimdi de 
yükseköğrenim öğrencilerine ücretsiz kahvaltı 
öğünü verilmeye başlandı. Kahvaltı desteği; 
sandviç, çay, kek, çorba, su ve meyve suyu gibi 
gençlerin kolayca tüketebilecekleri ve doyurucu 
besinlerden oluşuyor. Yapılan ikramlar, İBB 
Mobil Büfelerle nüfusun yoğun olduğu Kredi 
ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) yurtlarında 
kalan öğrencilere ulaştırılıyor. Şimdiye kadar 
Edirnekapı, Güngören, Maltepe, Sancaktepe 
ve Vezneciler’de bulunan yurtların önünde 
sunulan kahvaltı desteğinden 12 bin 500 
öğrenci faydalandı. İstanbul’da öğrenim gören 
öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak için her gün 
çalışmalarını artırarak yürüten İBB, önümüzdeki 
günlerde öğün desteğini 39 ilçenin tamamına 
yaymayı hedefliyor. 

“1
50 Günde 150 Proje”nin 
sonuncusu ‘Bostancı-
Dudullu Metro Hattı’, 
6 Ocak’ta hizmete girdi. 
Hattı, bir ayda tam 
1 milyon İstanbullu 

kullandı. Anadolu Yakası’nda 
‘M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen 
Havalimanı Metrosu’, 
‘Marmaray’ ve deniz 
hatları ‘Bostancı İskelesi’ne 
bağlantısı olan hattın en 
büyük özelliği ise Anadolu 
Yakası’nı dikey aksta kesen ilk 
metro olması. Biz de İstanbul 
Bülteni olarak, vatandaşlara 
yeni metroyu sorduk… 

Yazı-Fotoğraf: Cem Türkel 

1 AYDA 1 MİLYON YOLCU TAŞIDIK 

Baran Karadağ (Öğrenci)

Mahir Çetin 

Yıldıray Yıldırım

“Ufak tefek eksiklikleri var tabi ama 
çözülemeyecek şeyler değil. Günde 
nereden bakarsanız 1 saatlik bir 
kazancım oldu. Ama bazen okuldan 
geç çıkıyoruz ya da arkadaşlarla 
buluşuyoruz. Dolayısıyla geç saatlere 
kadar kalıyoruz. O nedenle bu metronun 
da diğerleri gibi geç saatlere kadar 
devam etmesini istiyorum.” 

“Çok sık kullandığım bir hat oldu. İş 
yerim ve evim arasında otobüs ve 
minibüs kullanıyordum. Şimdi sadece 
metroyla çok hızlı bir şekilde evden 
işe gidebiliyorum. Tek sorun, erken 
saatlerde seferlerin bitmesi. Biraz daha 
geç saatlere kadar devam etmeli.” 

“Metrodan önce Dudullu’ya gitmek 
gerçekten çileydi. Aktarma yapmam 
gerekiyordu ve yol çok uzun sürüyordu. 
Metroyla hem yol kısaldı hem de ulaşım 
rahat oldu. Bizi minibüs çilesinden 
kurtardı resmen.”

Bostancı-Dudullu Metrosu

HİZMET
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Yazı: Osman Karabacak 
Fotoğraf: İSKİ Basın Bürosu Arşivi – Onur Günal 

BOĞAZ’I BOĞAZ’I ATIK SU VE ÇAMURDAN ATIK SU VE ÇAMURDAN 
KURTARAN TESİS KURTARAN TESİS Sarıyer’de hizmete açılan ‘Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ ile 

İstanbul Boğazı, 600 bin ton atık su ve 70 bin ton çamurdan kurtarıldı. 
Enerjisini kendisi üreten çevreci proje ile Boğaziçi daha temiz, daha yaşanılır… 

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.
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YATIRIM

İ
mparatorlukların ve eşsiz güzelliklerin 
başkenti İstanbul, çevreci yatırımlarla 
ihtişamını geleceğe aktarıyor. Geçmişte 
şehircilik hizmetleriyle bizzat kralların, 
imparatorların ve padişahların ilgilendiği 
kadim şehir, bu imtiyazlara yakışır hizmetler 

almaya devam ediyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü 
kuruluşu İSKİ, önemli bir çevre yatırımını daha 
tamamlayarak İstanbulluların hizmetine sundu. 
Geçmiş yönetimden yüzde 21 fiziki ilerleme 
ile devralınan ‘Baltalimanı Biyolojik Atık Su 
Arıtma Tesisi’ 1,9 milyar TL harcanarak 2,5 yılda 
tamamlandı. CHP Genel Başkan Yardımcıları 
Seyit Torun ve Onursal Adıgüzel ile İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla, “150 Günde 

ÇAMURDAN 
KENDİ ENERJİSİNİ 
ÜRETİYOR

150 Proje” maratonu kapsamında işletmeye 
açılan tesis, 6 ilçede yaşayan 2,4 milyon vatandaşa 
hizmet vermeye başladı. 
Daha önce ön arıtmanın ardından İstanbul 
Boğazı’na akan günlük 600 bin metreküplük atık 
su, yeni projeyle biyolojik arıtmaya tabi tutulmaya 
başladı. Tesisle, daha önce Boğaz’a akan yıllık 
70 bin ton çamur da enerjiye dönüştürülüyor. 
İstanbul Boğazı’nın 70 metre altından dip akıntıya 
verilen biyolojik olarak arıtılmış su, Karadeniz’e 
yönlendiriliyor. Böylece, İstanbul Boğazı ile 
Marmara Denizi kanalizasyon atıklarından ve 
çamurdan kurtarılarak temizlik ve yüzülebilirlik 
kriterlerini daha yukarı taşıdı.  

İMAMOĞLU: “YATIRIMLA DOLU, 
BEREKETLİ BİR YIL” 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 100’ncü yılına girilen 1 Ocak 
2023’te böyle önemli ve çevreci yatırımı açmanın 
mutluluğunu yaşadığını belirterek,  “Geçtiğimiz 
yıl İBB adına çok bereketli bir yıl oldu. Özellikle, 
‘150 Günde 150 Proje’ ismiyle özetlediğimiz 
hizmet maratonu içerisinde, İstanbul’umuzun 
dört bir yanına çok güzel ve özel hizmetler taşıdık. 
Çok farklı sorunlara çözümler ürettik. Farklı 
ihtiyaçları, arkadaşlarımla birlikte karşılamanın 
gururunu yaşadık. Bizden önce bu konuda hiç fark 
edilmemiş ya da hiç önemsenmemiş alanlarda çok 
yoğun işler ürettik. Hiç ilgilenilmemiş hususlara 
önem vermenin arkasında, insanını dert eden ve 
insanına çözüm üreten bir anlayış var” dedi. 

Beşiktaş, Beyoğlu, 
Eyüpsultan, Kağıthane, 
Sarıyer ve Şişli 
ilçelerinden 
kaynaklanan atık suları 
biyolojik olarak arıtan 
Baltalimanı Biyolojik 
Atık Su Arıtma Tesisi, 
Türkiye’de ilk defa 
uygulanan sistemle çok 
çevreci bir proje oldu. 
Tesisin içine 42 metre 
yüksekliğinde ve 25 
metre çapında yumurta 
kesitli inşa edilen 6 
çürütme tankı ile 
senede 70 bin ton 
çamur bertaraf edilmeye 
başlandı. Böylece, 
günde 44 bin metreküp 
biyogaz üretiliyor. 
Biyogaz da elektriğe 
dönüştürülerek, tesisin 
enerji ihtiyacının yüzde 
60’ı karşılanıyor. 

Dr. Şafak Başa
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ 

“BİYOLOJİK VE İLERİ BİYOLOJİK 
ARITMA YÜZDE 58’E YÜKSELDİ” 
“Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma 
Tesisi’nin devreye girmesiyle, 
İstanbul’daki biyolojik ve ileri 
biyolojik nitelikteki arıtma oranı 
yüzde 58 seviyesine yükseldi. Ekrem 
İmamoğlu döneminde İSKİ olarak 
birçok tesis faaliyete geçirdik ve çok 
ciddi altyapı yatırımlarını tamamladık. 
Daha önce Ataköy İleri Biyolojik 
Atık Su Arıtma Tesisi’nin 260 bin 
metreküplük 2. etabını ve Tuzla İleri 
Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 
kapasitesini 650 bine çıkartarak 
Türkiye’nin en büyük atık su arıtma 
tesisi yapan 3. kademesini de 
bitirmiştik. Yakında İstanbul için çok 
önemli olan Yenikapı İleri Biyolojik 
Atık Su Arıtma Tesisi’nin de temelini 
atıyoruz. Tüm bu yatırımlar, İstanbul 
Boğazı ve Marmara Denizi’nin daha 
iyi korunması anlamını taşıyor.” 



www.ibb.istanbul / 1514 / www.ibb.istanbul 

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Akademisyen Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun İBB İstanbul 
Vakfı ile birlikte başlattığı ‘1 İlmekten 81 İle’ projesinde 
örülen kışlık kıyafetler ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç 
sahibi çocuklara ulaşmaya başladı. Proje ile “Çocukların 
bu kış sevgiyle ısınmasına yardımcı olacağız” diyen 
Dr. İmamoğlu, en az 4 bin çocuğa kışlık kıyafet 
ulaştıracaklarını kaydetti. 

K
ız çocuklarının eşit imkan ve fırsatlara 
sahip olması için İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) İstanbul Vakfı’nın 
çatısı altında ‘Büyüt Hayallerini’ 
projesini gerçekleştiren Dr. Dilek Kaya 
İmamoğlu, ‘Her İlmekte Sevgi Var’ 

sloganıyla yeni bir yardımlaşma hareketini 
başlattı. İBB Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı, Enstitü İstanbul İSMEK, İBB 
Darülaceze Şube Müdürlüğü, Mahalle Evi 
gönüllüleri, Büyüt Hayallerini bursiyerleri ve 
İstanbulluların desteğiyle ‘1 İlmekten 81 İle’ 
projesi hayata geçti. 

1 İLMEKTEN 81 İLE 

Yazı: Tayfun Deryal Fotoğraf: Derya Akdoğan 

“ÇOCUKLAR BİZE İLHAM VERDİ” 
‘Her İlmekte Sevgi Var’ sloganıyla başlatılan 
projenin tanıtımını Çengelköy Yaşam 
Merkezi’ndeki programda yapan Dr. Dilek 
İmamoğlu, bu proje fikrinin, 2022 yılının Kasım 
ayında memleketi Trabzon’da gerçekleştirdiği 
okul gezilerini kapsayan ziyaretinde ortaya 
çıktığını belirtti. Gezide, çocuklara hediyeler 
ulaştırdıklarını kaydeden Dr. İmamoğlu, 
“İstanbul’a döndükten sonra götürdüğümüz 
hediyelere atkı ve bere eklersek çok güzel 
olacak dedik. Çocukların hediyeleri aldıktan 
sonra gözlerindeki sevinç ve neşe bize ilham 
verdi. O okullardaki öğrencilerden yola çıkarak 
Türkiye’nin her bölgesinden çocuklara bunları 
ulaştırmak istedik” dedi. 

4 BİN ÇOCUK ISINACAK 
Örülen atkı ve berelerin 4 bin çocukla 
buluşturulacağını söyleyen Dr. İmamoğlu, 
“Onların bu kış sevgiyle ısınmasına yardımcı 
olacağız. Destekleyenlerin katkısıyla bu sayıyı 
daha da yukarıya taşıyacağımıza inanıyorum. 
Projeye öyle güzel destekler var ki; ikinci 
turunu da yapacağız diye düşünüyorum” 
ifadelerini kullandı. 

İLMEKLER ÇOCUKLAR İÇİN ATILDI 
‘1 İlmekten 81 İle’ 
projesiyle örülen kışlık 
kıyafetler, Türkiye’nin 81 
ilindeki dezavantajlı 
çocuklara ulaştırılacak. 
Gönüllülerin emeğiyle 
ördüğü ilk atkı, bere ve 
kışlık kıyafetler, 
1 Şubat’tan itibaren yola 
çıktı, ülkenin 7 
bölgesindeki illere 
ulaştırılacak. Proje ile 
şubat ayı içerisinde 4 
bin çocuğa kışlık
 kıyafet sağlanması 
hedefleniyor. 

1 Ocak’ta yapılan
 ‘1 İlmekten 81 İle’ tanıtım 
programına Dr. Dilek Kaya 

İmamoğlu, İBB İstanbul 
Vakfı Genel Müdürü Perihan 

Yücel ve beraberindeki 
heyet ile birlikte Enstitü 

İstanbul İSMEK 
Koordinatörü Canan 

Aratemür Çimen, Enstitü 
İstanbul İSMEK kursiyerleri, 
İBB Darülaceze sakinleri ve 

Mahalle Evleri 
gönüllüleri katıldı. 

“ÇOCUKLARIN BU KIŞ SEVGİYLE ISINMASINA YARDIMCI OLACAĞIZ. DESTEKLEYENLERİN 
KATKISIYLA BU SAYIYI DAHA DA YUKARIYA TAŞIYACAĞIMIZA İNANIYORUM."
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HİZMET

Deniz ulaşımını rahatlatacak çalışmalar devam ediyor. İBB iştiraklerinden Şehir Hatları AŞ, İstanbulluya nefes aldıran 
‘Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü’ hattını 1 Ocak 2023’te kullanıma sundu. Kıyıya paralel deniz hattı ile vatandaşlar trafik 
sorunu yaşamadan keyifle yolculuk yapıyor. 25 dakika süren bu yolculuğa İstanbul manzarası da eşlikçi oluyor. 

İ
BB iştiraki Şehir Hatları AŞ, 1 Ocak 2023’te ‘Ortaköy-Beşiktaş-
Eminönü’ hattını devreye aldı. Şehir Hatları tarihinde ilk kez açılan 
hattın sefer süresi 25 dakika. Hafta içi ve cumartesi günleri günlük 14 
sefer, pazar günleri de 13 sefer yapılıyor. Hattı kullanan yolcular, eşsiz 
İstanbul manzarasının keyfini çıkararak gitmek istedikleri noktaya 
varıyor. Kıyıya paralel hatlar kapsamında ‘Haliç Hattı’, ‘Beşiktaş-

Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp Hattı’, ‘Anadolukavağı-
Üsküdar Hattı’, ‘Rumelikavağı-Eminönü Hattı’ ve ‘Bebek-Emirgan 
Hattı’nın ardından hizmete sunulan ‘Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı’, 
günlük yaklaşık bin kişinin kullanımıyla İstanbul trafiğini de rahatlattı. 

Yazı: Leyla Kılıç Fotoğraf: Cem Türkel 

ŞEHİR HATLARI’NDAN ‘NEFES ALDIRAN’ 
YENİ BİR HAT ‘ORTAKÖY-BEŞİKTAŞ-EMİNÖNÜ’ 

Beyza Gündüz: 
“TRAFİK YOK, NEFES ALABİLİYORUM” 

Ferhan Gürbüz: 
“ZAMANDAN TASARRUF” 

“Bu hattı ilk kez kullanıyorum. Zamandan tasarruf 
etmek için çok iyi bir adım olmuş. Ortaköy’den de, 

Eminönü’nden de talep çok gibi görünüyor. Ben 
Beşiktaş’ta yaşıyorum. Bazen trafik aşılamıyor 

bile. O nedenle insanların hayatını kolaylaştıran 
bir uygulama olmuş. İBB Başkanımız da sağ olsun 

deniz yoluna çok önem veriyor.”

“Anadolu Yakası’nda oturuyorum. Bu tarafa geçtiğimde 
Eminönü’nden dönerken bu hattı kullanıyorum. 

Benim için daha avantajlı oluyor. Trafik yok, nefes 
alabiliyorum. Yolculuk keyifli. Bundan sonra da bu 

güzergahta deniz yolunu kullanacağım.” 

Fatih Oymak:
“KARA TRAFİĞİNİ 

HAFİFLETEN BİR HAT” 

“Eminönü’nden Beşiktaş’a gidecektim. Sonra 
internette böyle bir deniz hattı olduğunu 

gördüm. Tramvayla gidecektik, Kabataş’tan inip 
yürüyecektik. Tramvayın kalabalığına girmeden 

rahat rahat gidelim dedik ve bundan sonra da her 
zaman kullanırız. Kara trafiğini hafifleten bir hat. 

Hem kısa sürüyor hem de keyifli bir yolculuk.” 
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ULAŞIM

İBB’nin geçtiğimiz haftalarda tanıtımını 
yaptığı 2 bin 125 taksiden 300’e yakını 

bu ay yollara çıkıyor. Akıllı tepe lambaları, 
taksimetre ile bağlantılı olan yeni taksilerde 

‘yolcu seçme, yolcu almama’ gibi yaşanan 
sorunlar ortadan kalkıyor. Ayrıca, S.O.S 

ibaresi ve panik butonuyla hem şoförün hem 
de vatandaşın güvenliği ön plana alınıyor. 

Minibüslerin taksiye dönüşümü için de yine 
noter huzurunda kura çekilecek. 

Yazı: Büşranur Alkılıç Fotoğraf: Cem Türkel 

YOLLARDA 
BULURUM SENİ



İ
stanbul’un taksi sorunu için İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) attığı 
adımlar devam ediyor. UKOME’den çıkan 
‘ihtiyaç fazlası bin 803 minibüs ile 322 
dolmuşun dönüşüm kararının’ hazırlıkları 
geçtiğimiz ay yapıldı. 16 Ocak günü yapılan 

başvurular, şubat ortasına kadar devam ediyor. 

NOTER ÇEKİLİŞİ İLE BELİRLENECEK 
30 günlük başvuru sürecinin tamamlanmasının 
ardından; taksi dönüşümü yapılacak araç 
sayısından fazla başvuru alınan hatlarda, 
noter huzurunda kura çekimi gerçekleşecek. 

Dönüşecek araç sayısından az veya eşit başvuru 
olması durumunda ise kuraya gerek olmadan, 
tüm başvuru sahipleri taksi dönüşümüne hak 
kazanabilecek. 

KONFOR VE GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE 
Taksilerin, İBB’nin verdiği ‘Elektronik Ulaşım 
Yönetim Lisansı’ alan en az bir mobil uygulama 
ile faaliyet göstermesi gerekiyor. Taksilerde, 
kredi kartı, banka kartı ve İstanbulkart ile 
ödeme seçeneğini aynı anda sunabilecek 
ödeme cihazı bulunuyor. Akıllı tepe lambaları, 
taksimetre ile bağlantılı olan yeni taksilerde 

Dr. Buğra Gökçe
İBB GENEL SEKRETER 
YARDIMCISI 
"Yeni taksi hizmetini Başkanımız 
Ekrem İmamoğlu’nun da koyduğu 
kıymetli hedefiyle de gerçekleştirdik. 
Biliyorsunuz bin 803 minibüs raylı 
sistemlerin yoğunlaştığı alanlarda atıl 
kalmıştı."

Utku Cihan
İBB ULAŞIM 
DAİRESİ BAŞKANI
"Ulaşım Akademisi kurduk ve 
şimdiye kadar 10 bini aşkın şoföre 
ulaşım eğitimi verdik ve devam 
ediyoruz. Bu projeyle beraber daha 
ileri hale getiriyoruz."

Tarık Safi
ULAŞIM AŞ
GENEL MÜDÜRÜ
"Taksi tepe lambasında “S.O.S” ibaresi 
yer alıyor ve “S.O.S” yazısını gören 
kolluk kuvvetleri aracı durdurarak 
müdahalede bulunabilecek."

ULAŞIM
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‘yolcu seçme, yolcu almama’ gibi yaşanan 
sorunlar ortadan kalkıyor. Ayrıca, S.O.S 
ibaresi ve panik butonuyla da hem şoförün 
hem vatandaşın güvenliği ön plana alınıyor. 
Taksi içi kamera sistemi bulunurken, mobil 
uygulamalardan da faydalanılabilecek. Yeni 
taksilerde, görme engelli yolcular için “braille 
alfabesi” ile yazılmış taksi plakası ve tekerlekli 
sandalyeli yolcular için uygun alan da sağlandı. 

ŞOFÖRLER EĞİTİMLE YOLA ÇIKIYOR 
Ulaşım Akademisi kuruldu ve bugüne kadar 
10 bini aşkın şoföre ulaşım eğitimi verildi, 

verilmeye de devam ediyor. Yeni taksi 
şoförleri; Kişisel Gelişim ve Farkındalık, 
İstanbul Şehir Bilgisi, Harita Bilgisi, Yabancı 
Dil, Acil Durum, Kriz Yönetimi ve İlk 
Yardım, Güvenli Sürüş Tekniği, Dezavantajlı 
Gruplar ile Empati ve İşaret Dili gibi 15 
günlük eğitim aldıktan sonra şoförlüğe 
başlayacak. Yolcu ve güzergah seçme, kaba 
davranış, fazla ücret alma konularında 
TUDES’e göre cezası olmayan şoförler 
çalışacak. Eğer taksi şoförü, 3 kez suça 
karıştıysa taksi plakası dönüşümden önceki 
haline geri dönecek. 
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Sosyal belediyecilik, toplumcu yönetim anlayışı; az zamanda çok ve büyük işler başardı. İstanbul’un kaynakları bir 
avuç insan için değil, 16 milyonun tamamına eşit paylaştırıldı, paylaştırılıyor. Kadınlardan, öğrencilere, dezavantajlı 

bireylerden çocuklara kadar toplumun tüm kesimlerini kucaklayan projeler hayata geçirildi, geçiriliyor. 
“Zor anında İBB yanında” diyerek 16 milyon İstanbullunun hayatına dokunan yatırımları artırarak sürdürüyoruz. Her 

biri kıymetli. Önem sırasına göre değil, birbirinden önemli yatırımları 8 ayrı başlık şeklinde sıralayalım… 

1-İBB KADINLARIN YANINDA 1-İBB KADINLARIN YANINDA 
YENİ DOĞAN PAKETİ 
8 Mayıs 2021’den bu yana ‘dünyaya merhaba’ 
diyen 9 bin 483 bebeğimize ve ailelerine 
el verdik. Bebek bezinden kıyafete, bakım 
malzemelerinden beşiğe kadar yeni doğmuş 
bir bebeğin, ilk 4 aylık ihtiyaçlarının tamamını 
karşıladık. 36 aylık dönemlerinde ebeveynlerin 
çocuklarıyla birlikte okuyabileceği bir 
kitap setini hediye ettik. Yeni doğan paketi 
yardımlarımız devam ediyor. 

KADIN DAYANIŞMA EVİ 
İBB kadınların yanında. Şiddete uğrayan, 
baskı gören kadınlarımıza ve varsa çocuklarına 
sahip çıkıyoruz. Onlara geçici barınma 
desteği sağlıyoruz. Nisan 2020’den bu yana 
Kadın Dayanışma Evimizde 145 kadın ve 132 
çocuğumuza destek verdik. 
Kadınların meslek edinmelerine yönelik 
hizmetler sunduk. Onları daha güçlü 
kılacak grup çalışmaları yaptık. Psikososyal 
danışmanlık verdik. Hukuki destek sunduk. 
Çocuklara yönelik psikososyal ve eğitsel 
çalışmalar yaptık. Kamu kurumları ile işbirliği 
içerisinde sosyal haklara erişimlerini sağladık. 

YUVAMIZ İSTANBUL
‘İstanbul’da kreşi olmayan mahalle kalmayacak’ 
diye yola çıktık. Kısa sürede kreş sayımızı 
49’a ulaştırdık. 3-6 yaşındaki çocuklarımızın 
sağlıklı bir ortamda bakımını üstlendik. Çalışan 
annelere büyük bir güvence sunduk. Sunmaya 
da devam edeceğiz. 

ANNE KART 
0-4 yaş arası çocukları olan kadınlar için ulaşım 
hizmetlerinden ücretsiz ve sınırsız yararlanma 
desteği verdik. Şu ana kadar 453 bin anne, 
Anne Kart’tan faydalandı. Toplamda 84 milyon 
700 bin yolculuk yapıldı. Yeni anne olanlar, 
Anne Kart sahibi olabilmek için istanbulkart.
istanbul/anne-kart adresinden başvuru 
yapabilirler. 

2-İBB ÇOCUKLARIN YANINDA2-İBB ÇOCUKLARIN YANINDA 
HALK SÜT 
Çocuklarımıza ücretsiz halk süt desteği 
verdik, vermeye de devam ediyoruz. 3-6 yaş 
dönemindeki çocukların zihinsel ve bedensel 
gelişimlerinin sağlıklı olabilmesi amacıyla 
en temel hak olan süt hakkına erişimlerini 
sağladık. Ailelere; 1 çocuk için ayda 8 litre, 2 
çocuk için 12 litre, 3 çocuk ve üzeri için 16 litre 
destek sağladık. Hizmetin başladığı 16 Ekim 
2019 tarihinden bugüne kadar 203 bin 752 
çocuğumuza süt desteği sağladık. 

HERKESIN BELEDIYESI

Sosyal belediyecilik, toplumcu yönetim anlayışı; az zamanda çok ve büyük işler başardı. İstanbul’un kaynakları bir 

HERKESIN BELEDIYESI

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.
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‘SEN OKU DİYE’ EĞİTİM DESTEĞİ 
İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve 
iyileştirme merkezlerinde eğitim ve öğrenim 
gören şehit çocuğu, yetim, öksüz, engelli 
öğrencilerin tamamına yılda bir kereye mahsus 
nakdi destek sağladık. 2019 yılından bu yana 
‘Sen Oku Diye’ desteğiyle 82 bin 942 öğrenciye 
500 TL kırtasiye desteği ulaştırıldı. 

PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZLERİ 
İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 
merkezlerde; bireylerin problemlerinin 
çözülmesi, günlük yaşam kalitelerinin 
artırılması, bireysel gelişim ve sosyal 
uyumlarının sürdürülmesi gibi amaçlar 
doğrultusunda psikometri, çocuk-ergen 
psikoterapisi ve danışmanlık, yetişkin 
psikoterapisi ve danışmanlık, çift ve aile 
psikoterapisi ile psikiyatrik danışmanlık 
hizmeti sunduk, sunmaya devam ediyoruz. 
2022 yılında 31 bin 85 yetişkin ve 31 bin 
311 çocuk olmak üzere toplam 62 bin 396 
vatandaşa, 91 bin 185 terapi hizmeti verildi. 
2023’de Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, 

ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEK HİZMETİ 
Engelli ve Yaşlı Ulaşım Hizmeti’ni hayata 
geçiren İBB Engelliler Şube Müdürlüğü, 
yaşamını İstanbul’da sürdüren, toplu 
taşıma araçlarını kullanamayan engelli 
ve yaşlı bireylere ücretsiz ulaşım hizmeti 
sunuyor. Ayrıca, ilk ve orta öğretimde eğitim 
gören, servis veya toplu taşıma araçlarını 
kullanamayacak durumda olan bedensel engelli 
çocukların okullara ulaşımına destek olunuyor. 
İstanbul’da yaşayan ve toplu taşıma araçlarını 
kullanamayan engelli ve yaşlı bireylere 2019-
2022 yılları arasında 605 bin 178 kez ulaşım 
hizmeti sunuldu. 

AKÜLÜ ARAÇ TEMİNİ 
Özel gereksinimi olan bireyin bağımsız yaşam 
becerilerini artırmak amacıyla, Sosyal İşler 
Yardım Yönetmeliği esas alınarak ücretsiz 
medikal malzeme yardımı yapılıyor. Bu 
hizmet kapsamında pek çok medikal malzeme 
desteği sağlanmakla beraber, Akülü Tekerlekli 
Sandalye dağıtımı da gerçekleştiriliyor. 
Gerekli yasal kriterleri sağlayan, İstanbul il 
sınırı içerisinde oturan, yüzde 40 ve üzeri 
engel derecesine sahip özel gereksinimi olan 
bireyler ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim 
Raporu’na (ÇÖZGER) sahip tüm bireyler 
medikal malzeme yardımları için başvuruda 
bulunabiliyor. Başvurular, Engelliler Şube 
Müdürlüğü bünyesindeki ÖZGEM’ler ile 
irtibat bürolarına yapılabiliyor. 2019-2022 
yılları arasında 297 adet akülü tekerlekli 
sandalye dağıtımı yapıldı. 

KISA MOLA MERKEZİ 
İstanbul’da yaşayan, 4-14 ve 15-35 yaşındaki 
özel gereksinimi olan bireylere kısa mola 
hizmeti sunarak, ailelerinin yaşam kalitelerinin 
artırılması ve özel gereksinimi olan bireylerin 
psikososyal rehabilitasyonlarına destek 

Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Kadıköy, 
Pendik, Silivri, Sarıyer, Sancaktepe ve Şile’nin 
de aynı hizmeti alabilmesi için yeni Psikolojik 
Danışma Merkezleri açılacak. 

3-İBB ENGELLİLERİN YANINDA 3-İBB ENGELLİLERİN YANINDA 
ÖZGEM-ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER EĞİTİM MERKEZİ
Gelişimsel yetersizliği olan çocukların 
akranlarıyla eşit seviyede okul hayatlarına 
başlayabilmeleri ve dezavantajlarının 
ortadan kaldırılması için Özel Eğitim ve 
Erken Müdahale uygulamaları hayata 
geçirildi. Ailelerinin farklılaşan ihtiyaçlarına 
yönelik eğitim ve destek hizmetleri sunuldu, 
sunuluyor. Avrupa ve Anadolu yakasında 
Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezleri 
(ÖZGEM) açıldı. 

olunması hedefleniyor. Proje, ilk olarak 
Maltepe’de hayata geçti. Özel gereksinimi 
olan bireyin ailesinin günlük yaşamlarında 
kendilerine vakit ayırmalarına yardımcı olmak 
amacıyla alanında uzman kadrosuyla sanat, 
müzik ve spor alanında çeşitli etkinliklerin yer 
aldığı atölyeler ve oyun parkı ile profesyonel 
bir hizmet veriliyor. İkincisini ise tadilatı 
devam eden Arnavutköy Kısa Mola Merkezi 
oluşturuyor. Hedefimizde, Kısa Mola 
Merkezi’nin sayısını artırarak hizmetimizi 
İstanbullu tüm hemşehrilerimize ulaştırmak 
yer alıyor. Kısa Mola hizmeti kapsamında 2021 
Eylül ayından itibaren 4 bin 871 seans eğitim 
hizmeti verildi. 

4-İBB YENİ NESİL KÜTÜPHANELERİYLE 4-İBB YENİ NESİL KÜTÜPHANELERİYLE 
İSTANBULLULARIN YANINDA İSTANBULLULARIN YANINDA 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘yeni nesil 
kütüphanecilik’ anlayışıyla “Kültür, sanat ve 
kitabın ulaşmadığı yer kalmayacak” vizyonunu 
birleştirdiği üç yıllık dönemde 31 yeni 
kütüphane hizmete sunuldu. 

2019 
YILINDAN 
BU YANA 
‘SEN OKU DIYE’ 
KAPSAMINDA

ISTANBUL’DA 
YAŞAYAN VE 
TOPLU TAŞIMA 
ARAÇLARINI 
KULLANAMAYAN 
ENGELLI VE 
YAŞLI BIREYLERE 
2019-2022 
YILLARI ARASINDA 
 

HIZMETI SUNULDU
ULAŞTIRILDI 

82 BIN 942 
ÖĞRENCIYE 
500 TL 
KIRTASIYE 
DESTEĞI 

605 BIN 
178 KEZ 
ULAŞIM 
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5-İBB GENÇLERİN YANINDA5-İBB GENÇLERİN YANINDA 
GENÇ ÜNİVERSİTELİ 
Kendisi veya ailesi İstanbul’da ikamet eden ön 
lisans ve lisans okuyan öğrencilerin ve/veya 
ailelerinin muhtaçlık durumu değerlendirilerek 
nakdi destekte bulunuluyor. 2022-2023 eğitim 
döneminde 75 bin öğrenciye kişi başına 4 bin 
500 TL nakdi destek verilmesi planlanıyor. 
2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi’nde 29 
bin 423 üniversite öğrencisine 3 bin 200 TL, 
2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi’nde 33 bin 
763 üniversite öğrencisine 3 bin 200 TL, 2021-
2022 Eğitim Öğretim Dönemi’nde de 51 bin 
992 üniversite öğrencisine 3 bin 200 TL nakdi 
destek sağlandı. 

HİJYENİK PED 
Artan yoksulluk karşısında, kız çocukları ve 
kadınların hijyenik ürünlere erişimlerinde 
yaşadıkları zorluklar nedeniyle eğitim 
ortamlarından ve toplumsal hayata katılımdan 
uzak kaldıkları biliniyor. Bu kapsamda öncelikli 
olarak İBB Kız Öğrenci Yurdu’nda, ilçe belediye 
ve KYK yurtlarında kalan kadın öğrencilere 
toplamda 10 bin paket ped desteği sağlandı. 

6-İBB YAŞLILARIN YANINDA6-İBB YAŞLILARIN YANINDA 
EVDE SAĞLIK HİZMETİ 
İstanbul’da yaşayan hasta veya bakıma 
muhtaç bireylere; ev ve aile ortamında, sosyal 
ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de 
kapsayacak şekilde muayene, tedavi, tıbbi 
bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini 
gecikmeden sunulan gereksinimlerinin 
karşılanmasını amaçlayan bir hizmettir. 
Evde Sağlık Hizmeti kapsamında; 7 ilçede 
vaka değerlendirme, sosyal destek, doktor 
muayenesi, hemşirelik, fizyoterapi, psikolojik 
danışmanlık, hasta nakli, hane ve banyo gibi 
kişisel temizlik hizmetleri veriliyor. 

DARÜLACEZE HİZMETLERİ 
İBB’nin Kayışdağı İstanbul Darülaceze Şube 
Müdürlüğü, 46 bin metrekaresi kapalı olmak 
üzere 151 bin metrekare alana sahip. Türkiye’nin 
en büyük yaşlı bakım ve huzurevi olma özelliğini 
taşıyan tesiste, bin 66 kişi kapasitesi ile hizmet 
sunuluyor. Yaş almış bireylerin barınma, 
beslenme, sağlık, sosyal, ekonomik ve psikolojik 
ihtiyaçları karşılanıyor. Yaş almış bireylerin 
sağlıklı, huzurlu ve aktif bir yaşlılık dönemi 
geçirilmesi amaçlanıyor. 
Bu kapsamda; barınma, beslenme, giyim, sağlık 
(muayene ve tedavi hizmetleri), sosyal ve kültürel 
hizmetler, koruyucu sağlık hizmetleri, yaşam 
boyu öğrenme hizmetleri, spor salonu hizmetleri, 
gönüllülük hizmetleri, manevi bakım hizmetleri, 
sağlıklı yaşam merkezi hizmetleri veriliyor. 

YAŞAM EVLERİ 
Darülaceze’de kalma şartlarına sahip yaş almış 
bireylerin alıştıkları sosyal ortamlarından, 
mahallelerinden ve semtlerinden koparılmadan 
İstanbul’un farklı bölgelerinde evlere 
yerleştirilerek, sosyal bir çevrede yaşamlarını 
sürdürmeleri sağlanıyor. 

DERS ATÖLYELERİ 
İBB Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü 
tarafından işletilen atölyeler, ortaokul 
ve lise son sınıf öğrencilerinin LGS’ye ve 
YKS’ye hazırlanmalarına katkı sağlamak 
amacıyla açıldı. Atölyeler ile öğrencilere ders 
çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri ve 
online araştırma yapabilecekleri ortamlar 
sağlanması da hedeflendi. Çalışmalar, 
üniversitelerin eğitim fakültelerinden ve ilgili 
bölümlerinden mezun olmuş uzman eğitmenler 
tarafından yapılıyor. 

ÖĞRENCİ YURTLARI 
İBB Yurtları, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun 
seçim vaatlerinden birisi olarak ilk kez 2021 
yılında hizmete başladı. Yurtlar, öğrencilerin 
barınma sorunun giderilmesine katkı sağlamak, 
güvenli ve konforlu alanlar ortaya koymak 
amacıyla açıldı. 2021-2022 akademik yılında 
Avcılar’da 2, Beyoğlu Örnektepe’de 1 olmak 
üzere 3 yurtta, 622 öğrenci kapasitesiyle 
başladı. 2022-2023 akademik yılı öncesinde 
mevcut yurtlara 7 yeni yurt daha eklenerek 
sayısı 10’a, buralarda kalan öğrenci sayısı da 2 
bin 800’e çıkarıldı. 

Akseki Ormanalı Abdullah ve Nerime Turan 
Huzurevi (Sanatçı Yaşam Evi); toplum yararına 
üstün hizmetlerde bulunmuş sanatçılara, fikir 
adamlarına, akademisyenlere, milli sporculara 
vb. alanlarda çalışmalarda bulunmuş bireylere 
hizmet veriyor. 

7-İBB ACILI GÜNÜNDE DE YANINDA7-İBB ACILI GÜNÜNDE DE YANINDA 
DEFİN HİZMETLERİNDE EŞİTLİK 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve 
geldiği günden itibaren kamu hizmetlerini farklı 
kesimlerin ihtiyaçları ile doğrudan örtüşen 
şekilde sunmayı amaçlayan ‘kapsayıcılık’ 
ilkesinden hareketle; cenaze hizmetlerinin, 
farklı inanç gruplarının defin ibadetlerinin 
gerçekleştirilebilmesi adına resmi dini kurum 
temsilcilerinin de katkılarıyla çalışmalara 
başlandı. Bu doğrultuda 2020 yılından itibaren 
İBB tarihinde ilk defa Hanefi, Şafii, Caferi, 
Alevi, Hristiyan, Musevi vatandaşların kendi 
usullerine göre cenaze erkânlarını yürütebilme 
konusunda hizmet verilmeye başlandı. Bunun 
için farklı inanç gruplarından ilk etapta 25 
din görevlisinin, İBB Mezarlıklar Dairesi 
Başkanlığı’nda istihdam edilmesi sağlandı. 
Din görevlileri arasında Ortodoks Peder, 
Haham, Alevi Dedesi, Caferi İmam, Şafii 
İmam da bulunuyor. Bununla birlikte ihtiyaç 
sahibi cemaatlerin cenaze aracı, tabut gibi 
lojistik ihtiyaçlarına çözüm üretildi. Hijyen 
koşullarının önemli hale geldiği pandemi 
sürecinde de cami, cemevi, kilise, sinagog ayırt 
etmeksizin talepler doğrultusunda tüm inanç 
gruplarına hijyenik ekipman ve dezenfeksiyon 
desteği sağlandı. Dezavantajlı inanç grupları 
başta olmak üzere hizmetlerin eşitlikçi hale 
getirilmesine yönelik çalışmalar toplumun tüm 
kesimlerinde memnuniyetle karşılandı. 

2022-2023 
EĞITIM 
DÖNEMINDE 

EVDE SAĞLIK 
HIZMETI 
KAPSAMINDA; 
7 ILÇEDE VAKA 
DEĞERLENDIRME, 
SOSYAL DESTEK, 
DOKTOR 
MUAYENESI, 
HEMŞIRELIK, 
FIZYOTERAPI, 
PSIKOLOJIK 
DANIŞMANLIK, 
HASTA NAKLI, 
HANE VE BANYO 
GIBI KIŞISEL 
TEMIZLIK 
HIZMETLERI 
VERILIYOR 

VERILMESI 
PLANLANIYOR

75 BIN 
ÖĞRENCIYE
KIŞI BAŞINA 
4 BIN 500 TL 
NAKDI 
DESTEK
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8-İBB KENT YOKSULLUĞUYLA 8-İBB KENT YOKSULLUĞUYLA 
MÜCADELEDE DE YANINDA MÜCADELEDE DE YANINDA 
KENT LOKANTASI 
Öğrenciler, asgari ücretle çalışan 
işçiler ve esnafın uygun fiyatlarla sağlıklı 
beslenmesine katkı sağlanması hedefiyle 
tamamı kadın çalışanlardan oluşan Kent 
Lokantası projesi hayata geçirildi. Yalnızca 
kadın çalışanların yer aldığı Kent Lokantaları 
ile kadın istihdamına da önemli ölçüde katkı 
sunulması amaçlanıyor. 
Projenin hedef kitlesi; dar gelirli vatandaşlar, 
öğrenciler, asgari ücretle çalışan işçiler, esnaf. 
Menü ve Fiyat: Çorba, Ana Yemek, Yardımcı 
Yemek, Salata, Su: Toplam 29 TL. 
Her lokanta için günlük 700 kişiye hizmet 
sunuluyor. Her bir lokantadan yılda 
218 bin kişinin yararlanması hedefleniyor. 
İlk olarak Çapa’da, ardından da sırasıyla 
Bağcılar, Sultanbeyli, Ümraniye, 
Üsküdar, Avcılar, Sultanahmet ve 
Küçükçekmece’de açılan Kent Lokantaları 
hizmet veriyor. İstanbul’un çeşitli ilçelerinde de 
yeni Kent Lokantasının faaliyete geçmesi için 
çalışmalar devam ediyor. 

ASKIDA FATURA 
İSKİ-İGDAŞ ile koordineli bir dayanışma 
kampanyasıdır. Askıda fatura desteği, 
hane içi kişi başı gelirinin muhtaçlık sınırı 
altında olduğunu başvuru esnasında beyan 
eden vatandaşları kapsıyor. İhtiyaç sahibi 
hemşehrilerine destek sağlamak isteyen 
İstanbulluların sürdürdüğü Askıda Fatura 
Projesiyle, başladığı günden 31 Ekim 2022 
tarihine kadar 38 milyon 158 bin 931 TL 
tutarında 195 bin 686 adet İGDAŞ faturası ile 
22 milyon 653 bin 329 TL tutarında 173 bin 
911 adet İSKİ faturası hayırsever vatandaşlar 
tarafından ödendi. 

GIDA PAKETİ 
Pandemi süreci tüm dünyayı olduğu 
gibi Türkiye’yi de etkiledi. Yoksulluğun 
derinleşmesine, ihtiyaç sahibi ailelerin 
artmasına ve sosyal destek başvurularında artış 
yaşanmasına neden oldu. Bu süreçte temel 
ihtiyaç tüketim ürünleri tespit edilerek koli 
içerikleri belirlendi ve Nisan 2020’de Gıda-
Hijyen Kolisi dağıtımlarına başlandı. 1 Temmuz 
2019 tarihinden 31 Ekim 2022 tarihine kadar
1 milyon 25 bin 361 adet Gıda-Hijyen Kolisi’nin 
dağıtımı yapıldı. 

İSTANBULKART SOSYAL YARDIM 
İstanbul’da ikamet eden ve temel ihtiyaçlarını 
karşılayamayan ihtiyaç sahibi ailelerin 
başvurularına istinaden meslek elemanları 
tarafından gerçekleştirilen sosyal inceleme 
neticesinde; muhtaçlık durumu tespit edilen 
yurttaşlara ‘Sosyal Destek İstanbulkart’ desteği 
sağlanıyor. 
1 Temmuz 2019 tarihinden 31 Ekim 2022 
tarihine kadar 335 bin 686 haneye; 1 milyar 
368 milyon 340 bin 586 TL düzenli Nakdi 
Destek (Sosyal Destek İstanbulkart) sağlandı. 
İhtiyaç sahibi ailelerin Sosyal Destek 
İstanbulkartı’na, Halk Ekmek ve Bebe Bisküvisi 
tanımlandı. Toplam 66 bin 333 haneye ekmek 
desteği, 45 bin 21 haneye haftalık 2 paket 
bebe bisküvisi desteği verildi. Sosyal Destek 
İstanbulkart çeşitli zincir, Halk Bakkallar ve İş 
Bankası Sanal Pos bulunan tüm işletmelerde 
kullanılabiliyor. 

BIR KENT LOKANTASI GÜNLÜK 700 KIŞIYE
SUNUYOR. HER BIR LOKANTADAN YILDA 
218 BIN KIŞININ YARARLANMASI HEDEFLENIYOR

1 TEMMUZ 
2019 TARIHINDEN
31 EKIM 2022 
TARIHINE KADAR 
1 MILYON 
22 BIN 571 ADET 
GIDA-HIJYEN 
KOLISI’NIN 
DAĞITIMI 
YAPILDI
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Fotoğraflar ilk bakışta size bir metro tünelini çağrıştırmış olabilir. Ancak, burası İSKİ’nin içme suyu tünel inşaatı. 
Avrupa Yakası’nda yapımına devam edilen 20 km’lik tünel; kesinti ve arızaları azaltacak, enerji tasarrufu sağlayacak. 
Yağışların az olduğu mevsimlerde tünelden iletilecek su, İstanbul’a can suyu olacak.  

Yazı: Özgür Deniz Kaya 

S
u, yaşamın başlıca kaynağı. Dünya 
için olmazsa olmaz. İstanbul’a 365 
gün 24 saat temiz ve kesintisiz 
içme suyu sağlanması ise İSKİ’nin 
sorumluluğunda. Kentin nüfusu ve 
yerleşim noktaları arttıkça, sorumluluk 

da büyüyor. Temiz, kullanılabilir su için yer 
altındaki içme suyu tünellerinin yapımı devam 
ediyor. İşte, İstanbul Büyükşehir Belediyesince 
(İBB) çalışmaları titizlikle sürdürülen kentin 
en uzun içme suyu tünel inşaatı da bu nedenle 
önemli. Avrupa Yakası’nın iç ve batı kesimlerine 
kesintisiz su ulaştıracak ‘Kağıthane-
Bahçelievler-Sefaköy İçme Suyu Tüneli’nin 
Alibeyköy şaftına, metrelerce derinliğe inerek 
biraz daha yakından baktık. 

GÜNDE 1,5 MİLYON METREKÜP SU AKTARACAK 
İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa’ya “Bu 
proje, İstanbul’a nasıl bir fayda sağlayacak?” 
sorusunu yönelttim. Dr. Başa, bu soruyu 
“Anadolu Yakası’ndan Melen havzasından 
getirdiğimiz, Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma 
Tesisi’nden arıtılıp, Kağıthane İçme Suyu 
Tesisleri’ne ilettiğimiz suyun daha fazlasını 
özellikle nüfus baskısının olduğu ve su 
kaynaklarının zayıf olduğu iç ve batı kesimlerine 

İSTANBUL’UN ŞAH DAMARLARI 

Editörlerimizden 
Özgür Deniz Kaya, 

yapımı devam eden 
dev tünelin içinde 

İSKİ Genel Müdürü 
Dr. Şafak Başa ile 

röportaj yaptı.

Kağıthane-
Bahçelievler-Sefaköy 
İçme Suyu Tüneli'nin 

inşaatı sürüyor.

ulaştırmış olacağız. 20 kilometrelik devasa 
bir yer altı tünelinden bahsediyoruz” diye 
yanıtladı ve ekledi: “Günde yaklaşık 1,5 milyon 
metreküp suyu aktarabilecek bir kapasiteden 
bahsediyoruz. Şu anda İstanbul’a verdiğimiz 
suyun 3 milyon metreküp olduğunu düşünürsek, 
İstanbul’a verdiğimiz suyun yarısı kadar suyu 
geçirme kapasitesine sahip bir tünel.” 

YÜZDE 98’İ YENİ DÖNEMDE YAPILDI 
Hattın yapım çalışmalarına dair bilgi 
veren İSKİ Genel Müdürü Dr. Başa, “Biz 
devraldığımızda çok az bir kısmı, yani 
190-200 metre civarında bir tünel inşaatı 
tamamlanmıştı. 11 bin 300 metre tüneli 
bitirdik. Tünellerin çok önemli bir kısmı, yüzde 
98’i neredeyse yeni dönemde yapıldı. 11 adet 
şaftın imalatını tamamladık. Tünelin içerisine 
suyun geçeceği 4 bin mm çapında çelik borular 
inşa edilecek” dedi. 

ENERJİ DOSTU PROJE 
Projenin enerji dostu olduğunu vurgulayan 
Dr. Başa, “Bu projenin bir özelliği de terfi 
yaptırmadan, yani elektrik kullanmadan suyu 
bir taraftan diğer tarafa aktarma imkanı olması. 
İSKİ’nin terfi edilen su miktarında azalma 
olacak ve elektrik maliyetleri düşecek. 5 milyar 
TL’lik bir proje. İSKİ’nin tüm imkansızlıklarına, 
tüm bütçe kısıtlamalarına rağmen başlamış olan 
bu projeyi devam ettiriyoruz” diye konuştu. 



KARBON EMİSYONU 
ENGELLENECEK 
KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler 
projesinde, çevre ve peyzaj 
aydınlatması için kullanılacak 
solar aydınlatma armatürleri ile 
ayda yaklaşık 10 konutun 
elektrik sarfiyatından tasarruf 
edilecek. Bu tasarrufla her gün 7 
aracın doğaya salacağı kadar 
karbon emisyonu engellenmiş 
olacak. Ayrıca, site yönetim 
planına ‘Etkin Atık Yönetimi 
Sistemi’ eklenecek. Böylece; 
atıkların azaltılmasına, 
ayrıştırılmasına ve geri 
kazanılmasına yarayan bir 
sistem başlatılmış olacak. 
Merkezinde insan olan, çevre 
odaklı olarak inşa edilen Tuzla 
Aydınlık Evler; modern mimarisi, 
çocuk oyun alanları, cadde 
üstü dükkanları, kreşi ve yeni 
dönem tüm KİPTAŞ sosyal 
konutlarında olduğu gibi 
duvarlarla çevrili olmayan 
tasarım anlayışıyla bulunduğu 
bölgeye değer katacak. 

“VATANDAŞLARIN ÇIKARINI GÖZETME GERÇEĞİ” 
KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler’i, söz verdikleri 
tarihten 1 yıl önce tamamlamanın keyfini 
yaşadıklarını belirten İmamoğlu, “İnsan verdiği 
sözü tuttuğu zaman, işinden ayrı bir haz 
alıyor, ayrı bir keyif alıyor. Bir de çok kıymetli 
dostlarını yanında gördüğü zaman, ayrıca o 
duygusu katlanarak büyüyor” dedi. 
Sosyal konut projelerini KİPTAŞ eliyle 
özenli biçimde yürüttüklerini söyleyen 
İmamoğlu, 321 dairelik KİPTAŞ Tuzla Aydınlık 
Evler’e, kurum tarihinin rekoru olarak, iki 
haftalık ön başvuru süresinde yaklaşık 164 
bin talep geldiği bilgisini paylaştı. “Projenin 
sunduğu konut adedinin neredeyse 510 kat 
daha fazlası bir taleptir bu” diyen İmamoğlu, 
“Tuzla Aydınlık Evler’in gördüğü bu ilgi, 
İBB’nin bütün projelerinde olduğu gibi ortaya 
koyduğu gerçek, vatandaşların çıkarını 
gözetme gerçeğidir. 13 Aralık 2021’de bu 
projenin temelini attık. Ekonomik belirsizliğin 
en yüksek olduğu bir dönemde, maliyetlerin 
hesaplanamadığı bir dönemde, hatta dövizin 
neredeyse iki kattan daha fazla arttığı bir 
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DÖNEMİNİN EN 
UCUZ SOSYAL 
KONUT PROJESİ 

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
iştiraki KİPTAŞ AŞ, 13 Aralık 2021’de 
temelini attığı KİPTAŞ Tuzla Aydınlık 
Evleri’ni, sözleşme tarihinden 1 yıl önce 
tamamladı. Konutlar için ‘daire belirleme 
kura çekilişi töreni’ düzenlendi. Tören; 

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun 
ve Yüksel Taşkın, CHP İstanbul İl Başkanı 
Canan Kaftancıoğlu ile İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Millet 
İttifakı’na mensup CHP’li Büyükşehir 
Belediye Başkanları Mansur Yavaş (Ankara), 
Tunç Soyer (İzmir), Osman Gürün (Muğla), 
Kadir Albayrak (Tekirdağ), Özlem Çerçioğlu 
(Aydın), Muhittin Böcek (Antalya), Zeydan 
Karalar (Adana) ve Vahap Seçer (Mersin) 
de törene katılarak, hakkında hapis ve siyasi 
yasak kararı verilen İmamoğlu’na destek oldu. 
Yılmaz Büyükerşen (Eskişehir) sağlık sorunu, 
Lütfü Savaş (Hatay) ise uçağı rötar yaptığı için 
törende yer alamadı. 

321 konut, 21 dükkan ve 
1 kreş olmak üzere 343 
bağımsız birimden 
oluşan Tuzla Aydınlık 
Evler; ekonomik 
belirsizliklerin olduğu 
ve inşaat maliyetlerinin 
çok kısa sürede artış 
gösterdiği bir dönemde, 
Türkiye’de metrekare 
birim fiyatı olarak 
döneminin en ucuz 
sosyal konut projesiydi. 
Ayrıca, KİPTAŞ’ın yeni 
dönemdeki tüm sosyal 
konut projelerinde 
olduğu gibi bu projede 
de hak sahipleri sabit 
taksitlerle ev sahibi 
oldu. Projede, 383 bin 
TL’den başlayan peşin 
fiyatlar veya 120 ay 
boyunca 3 bin 363 
TL’den başlayan sabit 
taksit seçeneği 
sunulmuştu. Cadde üstü 
dükkanlardan yürüyüş 
alanlarına, ortak yaşam 
alanlarından oyun 
parklarına kadar 
erişilebilir konforlu 
yaşam alanları sunan 
projede, çevre bilincine 
ve sürdürülebilirliğe 
katkı sağlayacak 
sistemlere de yer verildi. 

“EVİMİZE GEÇMEK İÇİN GÜN SAYIYORUZ” 
Çekilen kurada 3+1 daire sahibi olan Kübra Akdoğan ve Furkan Can Akdoğan, 
erken teslim müjdesinin ardından evlerine geçecekleri günü heyecanla bekliyor. 
Kirada oturduklarını belirten Kübra Akdoğan, “Çok mutluyuz. Böyle bir dairenin 
bize çıkması ve bu kadar kısa sürede teslim edilecek olması bizi çok mutlu etti. 
Çünkü, biz 1 sene sonra teslim edilir diye bekliyorduk. Kiracıyız, şimdi kendi 
evimize geçmek için gün sayıyoruz. Nisan ayında kira kontratını yenileyecekken 
kendi evimize geçeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi. 
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dönemde biz işe başlama cesaretini ortaya 
koyduk” diye konuştu. 

“150 GÜNDE 150 PROJE, 
300 GÜNDE 300 PROJEYE DÖNÜŞTÜ” 
‘150 Günde 150 Proje’ maratonunu, 190’ncı 
eser olarak Bostancı-Dudullu Metro Hattı 
açılışıyla tamamladıklarını anımsatan 
İmamoğlu, “Önümüzdeki işlere bakınca, bir 
kavram geliştirelim dedim. Arkadaşlarımla 
masaya oturduk, biraz kafa yorduk. Hazır 
seçim de geliyor, o bir avuç insan bizimle 
uğraşmaya gayret ediyor. Dedim ki; ‘Biraz 
daha uğraşsınlar. Biz, gelin bu işi, nasılsa 
biraz hızlı gittik, 190’ı yakaladık; 150’nin 
üstüne bir 150 gün daha ekleyelim. Mayıs 
ayının sonuna kadar, gelin biz ‘300 Günde 
300 Proje’yi İstanbullularla buluşturalım.’ 
O kampanyanın da bir nevi başlangıcını 
yapmış olduk. Göreceksiniz, seçime kadar 
150 günde 150 proje değil, başladığımız 
günden bugüne ve bundan sonraki 
takvimiyle beraber 300 günde 300 projeyi 
tamamlamış olacağız” dedi. 

İstanbul yatırımlarla güçleniyor. ‘150 Günde 150 Proje’nin devamı olarak başlayan ‘300 Günde 300 Proje’ ile hizmet maratonu sürüyor. Bu 
süreçte 13 Aralık 2021’de temeli atılan ‘Tuzla Aydınlık Evler’ sosyal konut projesi, sözleşme tarihinden 1 yıl önce tamamlandı. Hak sahiplerinin 
daireleri kura ile belirlendi. Bu heyecana, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 9 büyükşehir belediye başkanı da şahitlik etti.  

KİPTAŞ’TAN ERKEN TESLİM 

Yazı: Leyla Kılıç Fotoğraf: Mustafa Alkaç - Onur Günal

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.
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(Soldan - Sağa) Özlem Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, Osman Gürün Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, 
Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Seyit Torun CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 
Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, 
Kadir Albayrak Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı

‘HAYSİYET DUVARI’NI ZİYARET ETTİLER 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Yüksel Taşkın ve CHP’li 

Büyükşehir Belediye Başkanları, Tuzla’daki törenin ardından birlikte 
Saraçhane’deki İBB ana yerleşkesinin önüne geldi. Burada konumlandırılan 
‘Haysiyet Duvarı’nda bir araya gelen heyete, Tuzla’daki törene yetişemeyen 

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldı. ‘Haysiyet 
Duvarı’na imza atan ve duygularını aktaran heyet, anı fotoğrafı çektirdi. 
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İBB; aktivite dolu programları, gençlere rehberlik eden eğitimleri ve amatör kulüplere desteğiyle 2022 
yılında şehre enerji kattı. 1 milyon üye, İBB’nin spor tesislerinde spor yaptı. İBB Okul Spor Salonlarında 

222 bin 330 öğrenci, ücretsiz açık hava egzersizlerinde 200 bin kişi aktiviteyle buluştu. Yıl boyunca 
şehre hareket katan İBB, hizmetlerini toplam 1 milyon 872 bin İstanbulluyla buluşturdu. 

Yazı: Tayfun Deryal 

MİLYONLARCA İSTANBULLU 

SPOR YAPTI
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A
ltyapıdan ulaşıma,  kültür sanattan 
yeşil alana kadar birçok alanda şehrin 
yüzünü güldüren çözümler üreten 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 
2022’de sporda da önemli icraatlar 
gerçekleştirdi. Üniversite tercih 

danışma merkezleri, gençlik ofisleri, spor 
tesisleri, doğa kampları, spor okulları ve daha 
pek çok başlıkta hizmetlerini İstanbullularla 
buluşturdu. 

1 MİLYON ÜYEYE 10 MİLYON SEANS 
2022 yılı İBB’nin sporda ses getiren çalışmalara 
imza attığı bir yıl oldu. İBB Gençlik ve Spor 
Şube Müdürlüğü ile İBB iştiraki Spor İstanbul 
iş birliğindeki spor okullarıyla, 17 branşta 
100 bin öğrenciye yıl boyunca spor eğitimi 
verildi. 66 spor tesisinde, 1 milyon üyeye 10 

milyon seans spor yaptırıldı. İstanbul’a hareket 
katan programlardan ücretsiz açık hava 
egzersizlerine 200 bin kişi katılırken, okul spor 
salonlarından 222 bin 330 öğrenci eğitim aldı. 
N Kolay İstanbul Maratonu ve Yarı Maratonu, 
İstanbul’u Koşuyorum gibi 40’a yakın spor 
organizasyonu gerçekleştiren ya da destekleyen 
İBB, 100 bin kişinin sporla buluşmasını sağladı. 

AMATÖR SPORA DEV DESTEK 
Spor hizmetleri kapsamında yıl boyunca 
amatör spor kulüplerine destek verildi. 
İstanbul’da amatör sporun güçlenmesi, 
kulüplerin ve sporcuların başarılarına katkı 
sağlanması amacıyla 39 ilçede spor malzemesi 
desteği verildi. Bin 89 kulübe ve sporculara 
ulaştırılan destek 20 branşta, 115 farklı 
kalemde yapıldı. 304 bin 241 adet malzemeyi 
içeren destek kapsamında 2022’de yaklaşık 
14,6 milyon TL değerindeki spor malzemesi 
sporculara ulaştırıldı. 

İBB TARİHİNDE BİR İLK: YURTLAR 
Yükseköğrenim öğrencileri için tarihinde 
ilk kez yurt hizmeti vermeye başlayan İBB, 
2021 yılında 3 yurtta 622 yatak kapasitesiyle 
gençlere kapılarını açtı. 2022’de bu hizmet 
büyütülerek 10 yurt ve 2 bin 800 yatak 
kapasitesine yükseltildi. Yeni yurt çalışmalarına 
da devam eden İBB, 2023 yılında en az 5 bin 
öğrenciye barınma hizmeti vermeyi hedefliyor. 

İLK MEZUNLAR VERİLDİ 
Gençlik projelerini ve hizmetlerini İBB Gençlik 
ve Spor Şube Müdürlüğü aracılığı ulaştıran 
İBB, 2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi ile 
birlikte çocuk ve gençlere, üretim temelli 
teknoloji eğitimleri vermeye başladı. 8 aylık 
eğitimlerini tamamlayan bin 355 öğrenciyi 
2022’de mezun etti. Yeni dönemde 4, 5, 6, 7, 
9 ve 10. sınıf öğrencilerinden oluşan bin 320 
kişinin yeni dönem eğitimleri sürüyor. 

“2022 YILINDA 
İBB GENÇLİK 
VE SPOR ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ, 
İBB İŞTİRAKİ 
SPOR İSTANBUL 
ARACILIĞI İLE 
YAPTIĞI 
ÇALIŞMALARDA 
1 MİLYON 872 
BİN KİŞİYE 
ULAŞTI.” 

TAMAMI ÜCRETSİZ 
İlk kez bu eğitim döneminde açılan Ders 
Atölyeleriyle, ortaokul ve lise öğrencilerinin hem 
ders notlarını yükseltmelerine hem de uzman 
eğitmenlerce LGS ve YKS’ye hazırlanmalarına 
imkan sağlanıyor. Atölyeler, 2 binin üzerinde 
kapasiteyle öğrencilere hizmet veriyor. Gelemeyen 
öğrencileri de düşünen İBB, bu hizmeti 
ibbonlinedersatolyeleri.ibb.istanbul web sitesi 
aracılığı ile 15 bin öğrenciye online olarak ulaştırıyor. 

71 BİN GENCE REHBERLİK 
Üniversite sınavına giren gençlere 2022’de de 
ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi. İstanbul’un 22 
meydanında, Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezi 
kuruldu. Ayrıca, 153 Çözüm Merkezi ile meydanlara 
gelemeyen İstanbullu gençlere ve Türkiye’nin 
her yerine bu hizmeti ulaştıran İBB, tüm tercih 
dönemi boyunca 71 bin gencin kendilerine en uygun 
üniversiteyi ve bölümü seçmelerine destek oldu. 
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Kentteki çocuklar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı uygulamayla locadan maç 
keyfi yapmaya devam ediyor. Stadyumdaki futbol coşkusu, çocukların heyecanıyla daha da güzelleşiyor. 

S
tadyumda daha önce maç izleme 
fırsatı elde edemeyen çocuklar için 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 
2019 yılında kurum tarihinde ilk 
olan uygulamayı hayata geçirdi. İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fikir 

öncülüğü ve kentin asırlık çınarları Beşiktaş, 
Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüplerinin 
iş birliğiyle İstanbullu çocuklar maçlara 
götürülmeye başlandı. 13 Eylül 2019’da 
Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasıyla 
başlayan uygulamanın ilk maçında, İBB 
Başkanı İmamoğlu da çocukları yalnız 
bırakmadı. Sultanbeyli ilçesinin Mecidiye 
Mahallesi’nden gelen, yaşları 12 ve 17 arasında 
değişen çocuklarla birlikte maçı izleyen 
İmamoğlu, konuklarıyla tek tek ilgilendi, sohbet 
etti ve hediyeler verdi. İlki, Galatasaray’ın 
ev sahipliğinde başlayan maç izleme keyfi; 
Beşiktaş ve Fenerbahçe takımlarının 

Yazı: Tayfun Deryal Fotoğraf: Onur Günal 

stadyumlarında da devam etti. O gün bugündür, 
daha önce hiç maç izleme fırsatı ya da imkanı 
olmayan çocuklar stadyumdan maçlar izliyor. 
Üç yılı aşkındır devam eden uygulamada İBB, 
üç kulübün stadyumlarındaki 15 maça çocukları 
götürdü. 150 çocuk, maçları ilk kez yakından, 
üstelik de locadan izleme fırsatı buldu. 

ÇOK ÖZEL BİR GÜN 
Galatasaray, 4 Ocak 2023’te Spor Toto Süper 
Lig’in 17. haftasında Ankaragücü’nü ağırlarken, 
maçın özel konukları da yine stadyumda yerini 
aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi 
Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ve Beyoğlu İhsan 
Şerif İlkokulu 2. ve 4. sınıf öğrencilerinden 
8 misafir de stadyumdaydı. Galatasaray 
Başkanı Dursun Aydın Özbek, misafirlerine 
‘hoş geldiniz’ demek için çocukların olduğu 
locayı ziyaret etti. Maç öncesi yemek yiyen, 
İBB Başkanıyla sohbet eden, hediyeler alan 
ve karşılaşmayı İmamoğlu çiftiyle izleyen 
çocuklar, çok özel bir gün geçirdi. Unutulmaz 
bir deneyim yaşadıklarını belirten çocuklar 
duygularını da kaleme döktü. 

“ORTAM ÇOK GÜZEL”“ORTAM ÇOK GÜZEL” 

Utku 
“BİZİMLE ÇOK  İLGİLENDİ” 

Süleyman  
“İLK KEZ BİR STATTA MAÇ İZLEDİM” 

Yekta 
“BELEDİYE BAŞKANIMIZ 
BİZİMLE RESİM ÇEKTİRDİ” “Merhaba, benim adım Utku. Bu hafta okuldan bazı 

arkadaşlarımla maça gittik. Galatasaray’ın maçına hem de. Bizi 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu davet etti. 
Çok mutlu oldum ve heyecanlandım. Ekrem İmamoğlu da geldi 
maça. Tanıştık, bizimle çok ilgilendi. Çok sevdim onu. Yemek 
yedik, maç seyrettik ve bize hediyeler verdiler. Çok güzel bir 
gün geçirdim. Kendisine çok teşekkür ederim.” 

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından öğretmenimiz ve 7 arkadaşımız 
Galatasaray-Ankaragücü maçına davet 
edildik. İlk kez bir statta maç izledim 
ve çok eğlendim. Belediye başkanımızla 
tanıştım. Bize hediyeler verdi. Çok mutlu 
olduk, çok teşekkür ederim.” 

“Beyoğlu İhsan Şerif Okulu’ndan ben Yekta. Bizi Galatasaray 
maçına götürdüler. Çok mutlu oldum. Çok keyifli bir gündü. 
Bizimle çok ilgilendiler. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. 
Belediye Başkanımız bizimle resim çektirdi. Böyle maçlarda, böyle 
etkinliklerde bizi hatırlamalarını önemle rica ediyoruz.” 

İMAMOĞLU ÇİFTİ, İMAMOĞLU ÇİFTİ, 
BEYOĞLU BEYOĞLU 

İHSAN ŞERİF İHSAN ŞERİF 
İLKOKULU İLKOKULU 

2. VE 4. SINIF 2. VE 4. SINIF 
ÖĞRENCİLERİNDENÖĞRENCİLERİNDEN

8 ÇOCUKLA 8 ÇOCUKLA 
BİRLİKTE BİRLİKTE 

GALATASARAY – GALATASARAY – 
ANKARAGÜCÜ ANKARAGÜCÜ 

KARŞILAŞMASINI KARŞILAŞMASINI 
İZLEDİİZLEDİ
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Yerel mahkemece hapis cezasına çarptırılan ve siyasi yasak istenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yurt içi ve yurt dışından gelen 
desteklere Avrupa Şehirler Birliği (EUROCITIES) üyesi kentler de katıldı. Birliğe üye şehirlerin belediye başkanları, adalet vurgusu yapmak ve 
dayanışma içerisinde olmak için İstanbulluların evi Saraçhane’de İmamoğlu’na konuk oldu. 

Yazı: Tayfun Deryal Fotoğraf: Onur Günal 

İSTANBUL’DA BULUŞTULAR 

S
araçhane, İtalya’nın 
Floransa Belediyesi’nin 
önerisiyle 28 Aralık 
2022’de önemli bir 
buluşmaya imza attı. 
Floransa’da olması 

planlanan “Büyüyen ve Gelişen 
Şehirler Belediye Başkanları 
ile Buluşma” toplantısı, İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 
verilen 2 yıl 7 ay 15 gün 
hapis cezası kararı ve siyasi 
yasak isteminin ardından, 
Floransa Belediye Başkanı 
Dario Nardella’nın girişimiyle 
İstanbul’da yapıldı. İBB’nin 
Saraçhane’deki tarihi binasında 
gerçekleşen buluşmada 
Floransa, Atina ve Hannover 
belediye başkanları fiziki; 
Paris Belediye Başkanı yazılı; 
Utrecht, Linz ve Hamburg 
belediye başkanları da video-
mesaj yoluyla İmamoğlu’na 
desteklerini iletti. 

'ADALET’İÇİN

(Soldan-Sağa) Eurocities Genel Sekreteri Andre Sobczak, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis,
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay 

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.
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FLORANSA BELEDİYE BAŞKANI DARIO NARDELLA: 
“İMAMOĞLU, İLHAM KAYNAĞI” 
“Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyorum. 
Çünkü, o, Avrupalı ve Avrupalı olmayan 
belediye başkanları olarak bizim için kesinlikle 
önemli bir ilham kaynağıdır. Biz belediye 
başkanlarının birbirimize ilham vermesi 
gerektiğine, hatta birbirimizden ders almaya, 
birbirimize destek olmak için önerilerde 
bulunmaya ve ağ kurmaya, anlam katmaya 
yürekten inanıyorum.” 

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU: 
“ADALET YOKSA İKTİDAR VARLIK 

SEBEBİNİ KAYBEDER” 
“Bu birlikteliğin en önemli nedeni, 

şehir hayatının da demokratik 
hayatın da karşılıklı güven üzerinde 
yükselmesidir. Bu nedenle, insanlar 

arasındaki güveni sarsan her şey, 
şehirleri de demokrasiyi de tehdit 

ediyor. Örneğin adaletsizlik gibi; 
örneğin siyasal ve kültürel kutuplaşma 

gibi; örneğin hakikat ötesi dönemde 
yalanlarla adaleti dejenere etmek ve 
yargıyı muhalefete karşı silah olarak 

kullanmak gibi. Adalet için, erdemlerin 
en büyüğü ve en değerlisidir 

derler. Öyledir. Adalet duygumuzu 
kaybedersek, insan olmaktan çıkarız. 

Adalet duygusunu kaybeden bir 
toplum, uygar olma şansını yitirir. 

Adalet duygusunu yitirmiş bir iktidar, 
varlık sebebini kaybeder.” 

EUROCITIES GENEL SEKRETERİ 
ANDRE SOBCZAK: 

“SİZLERİ RAKİP GÖRMEMELİLER” 
“Belediye başkanları olarak sizler, 

kendi şehirlerinizi aşan bir role 
sahipsiniz. Sizi, yalnızca aldıkları 

kararların uygulamasına dahil etmeleri 
yetmez; sizi, aynı zamanda demokratik 

karar alma sürecine dahil etmeleri 
gerekiyor. Sizleri rakip, hatta düşman 

olarak görmemeliler; sizlere 
bir ortak olarak saygı duymaları ve size 

masada bir yer vermeleri gerekiyor. 
Eurocities de tam olarak bunun için 

mücadele ediyor.”

ATİNA BELEDİYE BAŞKANI KOSTAS BAKOYANNIS: 
“DESTEĞİMİZİ İLETMEYE GELDİK” 
“Bugün Avrupa şehirlerinin Belediye 
Başkanları, demokratlar ve vatandaşlarımızın 
ortak gerçeğinin temsilcileri olarak buradayız. 
Bizler büyük laflar etmeye değil, Ekrem 
İmamoğlu’na desteğimizi pratik ve tek yürek 
olarak ifade etmeye geldik. Ekrem’in siyasi 
gücüne güvendiğim için temyiz sürecinde 
mahkemenin tarafsız kararına inayorum. 
Adalet hakim olacak. Hukukun üstünlüğünün 
bu savaşı da kazanacağı konusunda iyimserim.” 

HANNOVER BELEDİYE BAŞKANI BELİT ONAY: 
“UYUM VE DEMOKRASİ ELÇİLERİYİZ” 
“İnsan hakları ve demokrasiyi hiçe sayan 
bir devlet, er ya da geç bunun karşılığını 
halkından alacaktır. Kuvvetler ayrılığının 
olmadığı, bağımsız yargının olmadığı, sınırlı 
seçim zamanlarının ve seçim sonuçlarının 
kabulünün olmadığı bir demokrasi kendini yok 
etme yolundadır. Doğrudan seçilmiş belediye 
başkanları olarak bizler her zaman toplumsal 
uyum ve demokrasi elçileriyiz. Şehirlerimizin 
temsilcilerinden daha fazlasıyız. Bizler, bir 
siyasi sistemin temsilcileriyiz.” 
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PARİS BELEDİYE BAŞKANI ANNE HIDALGO: 
“DAYANIŞMA VE DESTEĞİME SAHİPSİNİZ” 

“Paris’teki gelişmeler nedeniyle şehrimde 
bulunmam gerektirdiğinden, bugün İstanbul’da 

yanınızda olamayacağım. Değerli Ekrem; 
Türkiye’de olduğu gibi, Fransa’da da hepimizin 

derinden bağlı olduğu demokrasinin ve 
hukukun üstünlüğünün en temel ilkelerini 

baltalayan bu kabul edilemez durum ve akıl 
almaz ceza karşısında tam dayanışma ve 

desteğime sahipsiniz.” 

UTRECHT BELEDİYE BAŞKANI 
SHARON DIJKSMA:   
“İMAMOĞLU YARGILANMAK YERİNE 
DESTEKLENMELİDİR” 
“İmamoğlu, şehrini daha adil ve sürdürülebilir 
bir yere dönüştürmek için gereken cesareti 
göstermektedir. Kendisi bu misyonu 
nedeniyle engellenmek ve yargılanmak yerine 
desteklenmelidir. Belediye Başkanı İmamoğlu’nu 
ve demokratik değerlerimizi korumadaki önemli 
rolünü tamamen destekliyorum.” 

MESAJ GÖNDERDİLER 
Buluşmaya, Paris Belediye Başkanı yazılı; Utrecht, Linz ve Hamburg belediye başkanları da 
video-mesaj yoluyla katıldı. Başkanların mesajları şöyle oldu: 

LINZ BELEDİYE BAŞKANI KLAUS LUGER:
 “SEN DEMOKRASİ İÇİN ÇOK ŞEY YAPMIŞ 

İNSANLARDAN BİRİSİN” 
“Sevgili dostum Ekrem, sen demokrasi 
için çok şey yapmış insanlardan birisin. 

Siz ve arkadaşlarınız, İstanbul’daki çalışma 
arkadaşlarınız, adil ve sosyal bir kentin mümkün 
olduğunu gösterdiniz. Umarım, istişareleriniz iyi 

bir şekilde sonuçlanır ve umarım önümüzdeki 
haftalarda ve aylarda İstanbul’da, Türkiye’de 

kazanan demokrasi olur.” 

HAMBURG BELEDİYE BAŞKANI 
DR. PETER TSCHENTSCHER: 
“İKİ KEZ SEÇİM KAZANDINIZ” 
“Küresel şehirler, demokrasi, hoşgörü ve 
özgürlüğün yeri olmalıdır. Sayın İmamoğlu, 
2019 yılında iki kez İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandınız. 
Bu önemli, geleneksel şehrin belediye başkanı 
olarak görevlerinizi yerine getirmeniz ve siyasi 
çalışmalarınızı sürdürmeniz için size tüm 
başarı dileklerimi iletiyorum.” 

GÜNCEL
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İBB iştiraki Kültür AŞ, kültür ve sanatı İstanbullularla buluşturmaya devam ediyor. Genel Müdür Murat Abbas, toplumun değerlerini günümüzün 
olanaklarıyla buluşturup, vizyonuyla perçinleyerek şehre kazandırıyor. Bu sayımızda, Murat Abbas ile Panorama 1453 Tarih Müzesi’ndeki 
yenilikleri ve kentin kültür sanat hayatına dair yürüttükleri çalışmaları konuştuk. 

İ
stanbul’un kültürel, coğrafik ve sanatsal 
güzelliklerini tanıtan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ, 
“Kârımız Kültür” misyonuyla İstanbul’un 
kültürüne sahip çıkmaya devam ediyor. 
Okuyucularımız için İstanbul Kitapçısı, 

Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde neler 
değişti, bu değişiklik aslında nelerin 
vurgusunu ortaya çıkarıyor? 
“Müze, İstanbul’un Fethi’nin en önemli 
anlarının yaşandığı Edirnekapı, Topkapı 
ve Silivrikapı surlarının yakınında, Sultan 
Mehmed’in şehre girdiği kapının yanı başında 
konumlanıyor. Dünyadaki örnekleri arasında 
tam panoramik olması sebebiyle bir ilk olan üç 

Yazı: Büşranur Alkılıç Fotoğraf: Cem Türkel

Radar İstanbul, CMTSPZR ve diğer kültür 
sanat hizmetlerini anlatan Kültür AŞ Genel 
Müdürü Murat Abbas, sözlerine dünyadaki 
örnekleri arasında tam panoramik olması 
sebebiyle bir ilk olan 1453 Panorama Tarih 
Müzesi ve müzedeki yenilikler ile başladı. 
Düzenlediği etkinliklerle topluma dokunan 
Kültür AŞ’nin çalışmaları ile devam etti ve Murat 
Abbas’ın anlatımıyla eşsiz bir sohbete dönüştü. 

boyutlu panoramik resim, maketler ve sesler 
eşliğinde İstanbul’un Fethi’ni ziyaretçilere 
yaşatıyor. İnsanları, 29 Mayıs 1453 sabahına 
götürüyor. Geçtiğimiz ay içerisinde Panorama 
1453 Tarih Müzesi’nde, hem global anlamda 
yenilikleri yakalamak hem de çağdaş müzecilik 
anlayışı doğrultusunda yürüttüğümüz 
yeni vizyonumuzla ve müzede hiçbir şeye 
dokunmadan; dilendiğinde kaldırılabilecek 
şekilde bir mapping projeksiyonu kurduk. 
Sultan Mehmed’in, Konstantinopolis’i 
fethetme tutkusunun adım adım nasıl 
gerçeğe döndüğüne odaklanan bu görsel 

FATİH SULTAN MEHMED'İN RÜYASI

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kültür AŞ 
Genel Müdürü Murat Abbas

Şerefiye Sarnıcı’nın temsili 
tablosunun önünde 
sohbetimizin başlangıç anı.
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şov, İstanbul’un köklü tarihini ve Fatih 
Sultan Mehmed’in çok yönlü lider kişiliğini 
anlatıyor, bunu filmde çok net görüyorsunuz. 
Bu yenilenmeyle birlikte daha dinamik, 
deneyimlenebilen ve sürükleyici bir müze 
ortaya çıktı.” 

İçerde iki sergi daha var onlardan da biraz 
bahsedelim mi? 
“Mapping teknolojisinin yanı sıra müzemizin 
yenilenen modern konseptine uygun iki sergiyi 
de ziyaretçilerle buluşturduk. Bunlardan ilki; 
Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk padişahı 
olan Osman Gazi ile başlayıp, son padişah 
Sultan Vahdettin’e kadar Osmanlı devletinde 
tahta çıkmış 36 padişahın portrelerinin 
yer aldığı ‘Padişah Portreleri’ sergisi. Diğer 
sergimiz ise çağdaş nakkaş Nusret Çolpan’ın 
minyatürlerinden oluşan ‘Minyatürlerle Fetih’ 
sergisi. Bu sergide hisarların inşası, topların 
dökülmesi, gemilerin karadan yürütülmesi gibi 
farklı sahnelerle İstanbul’un Fethi’ni konu alan 
eserler yer alıyor.” 

Müze anladığım kadarıyla birçok sanatsal 
deneyime ev sahipliği yapacak, doğru mu? 
“İlerleyen günlerde, Fatih’i farklı yönleriyle ele 
alan, entelektüel kimliğini, sanata ve tarihe olan 
ilgisini öne çıkaran söyleşiler; belgesel gösterimleri; 
gastronomi temalı sunumlar ve konserlerle 
İstanbulluların karşısında olmayı planlıyoruz.” 

‘Radar İstanbul’ uygulaması Kültür AŞ’nin göz 
bebeklerinden. Projenin ortaya çıkışından biraz 
bahsedebilir misiniz? 
“Öncelikle teknolojiyi ve erişilebilirliği merkezimize 
alıyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla geliştirdik. 
Daha önceki deneyimlerimizden, bugün, bu hafta 
veya belli bir tarihte ‘Ne yapsam?’ sorusuna 
cevap için onlarca bilet ve etkinlik sitesini tarama 

ihtiyacını hep görüyorduk. Buna bir çözüm 
olarak tüm etkinlik ve bilet sağlayıcıların aynı 
yerde bulunduğu bir platform hayal ettik. 
Sektörün ve İstanbulluların ihtiyaçlarına göre 
gelişmeye devam edecek esnek bir uygulama 
yaptık. Sadece İstanbulluların değil, lokal-
global turistin de kullanmasını ve kültür sanat 
lokasyonlarına trafiği artırmayı hedeflediğimiz 
bir uygulama. Şehirde gerçekleşen tüm kültür 
sanat etkinliklerini tek platformda buluşturan 
‘Radar İstanbul’ mobil uygulaması 200 binden 
fazla indirildi, özel filtrelemeye sahibiz.” 

Öğrencilere dokunan üniversite iş 
birlikleriniz, 20 konserle 150 bine 
ulaşan Kavuştay gibi birçok çalışmanız 
var ama ‘Koltuk Senin’in de bir o kadar 
önemli olduğunu düşünüyorum. Siz ne 
düşünüyorsunuz? 
“24 yaş ve altı İstanbullu gençleri ücretsiz 
etkinliklerle buluşturan ‘Koltuk Senin’ 
projesi, Temmuz 2021’den itibaren 13 
farklı etkinlik mekanındaki 437 etkinlikte 
geçerli oldu. Toplamda 20 bin genç, kültür 
sanat etkinliklerinden faydalandı. Burada 
amacımız, Z Kuşağı’nı hak ettiği kültür sanat 
etkinlikleriyle buluşturmak ve tabana yaymak.” 

Çok Sesli Pazar’ı biraz anlatabilir misiniz? 
Aslında erişilebilir sanata ve halka 
dokunmak açısından da önemli bir iş, neler 
söylersiniz? 
“Yaşamın tam içinde, aktif bir kamusal alan 
olan Müze Gazhane, her cumartesi kurulan 
‘Çok Sesli Pazar’a ev sahipliği yapıyor. Pazarda, 
sahaflardan giysi ve aksesuarlara, plak ve müzik 
dükkanlarından nostaljik oyunlara uzanan 
çeşitlilik var. Ücretsiz gerçekleşen söyleşiler, 
mezatlar ve canlı performanslar içeriyor. 
Katılımı herkese açtik. İstanbul’daki esnafa da 
yer vererek satış desteğinde bulunuyoruz.” 

Aslında konuştuğumuz ve yaptığınız birçok 
iş erişebilmeyi, halka ulaşmayı hedefliyor. 
Ayrıca, Marmara İş Birlikleri konusundan 
da biraz bahseder misiniz? 
“Kültür AŞ olarak ‘Marmara İş Birlikleri’ 
adı altında gerçekleşen ve iş birliği boyunca 

"24 YAŞ VE ALTI İSTANBULLU GENÇLERİ ÜCRETSİZ ETKİNLİKLERLE BULUŞTURAN ‘KOLTUK SENİN’ PROJESİ, 
TEMMUZ 2021’DEN İTİBAREN 13 FARKLI ETKİNLİK MEKANINDAKİ 437 ETKİNLİKTE GEÇERLİ OLDU."

görüşmelere devam ettiğimiz Marmara 
belediyelerine konser, söyleşi gibi içerik desteği 
veriyoruz. Projenin ana amacı, kültür ve sanatın 
ülkenin her yerine ulaşmasını sağlamak. Bu 
zamana kadar 20 belediye ile çalışmalarımız 
aktif bir şekilde devam ediyor.” 

Şehre dokunuş şekliniz çok kıymetli. Murat 
Abbas’ın gözünden bunu dinlemek isterim. 
“Şehir kültürünün şekillenmesini etkileyen 
dinamikler, bence ulaşılabilirlik ve daha fazla 
katılım olacak. Eskiden A noktasındaki kişinin, 
B noktasındaki kişiye etkisi ve ulaşılabilirliği 
güç olduğu için çok daha uzun süre içerisinde 
gerçekleşirken; şu an dijitalleşme sebebi ile 
çok daha hızlı. Kişiler arası etki hızı arttıkça, 
zaman da kısalacak ve şehir kültürü çok daha 
hızlı değişecek. Müze Gazhane’de yetişkin ve 
çocuklara yönelik konserden atölyeye, söyleşiden 
festivale toplam bin 500’den fazla ücretsiz etkinlik 
düzenledik. 1 milyondan fazla İstanbulluya ulaştık. 
Haziran 2022’de kapılarını açan ‘Festival Park 
Kadıköy’deki 57 etkinlikte 140 bin katılımcıyı 
ağırladık. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava 
Tiyatrosu’nda 330 etkinliğe yine 1 milyonu aşkın 
kişi katıldı. Müze Gazhane’de, başladığı günden 
bu yana ilgiyle takip edilen ‘Hava Kararınca’, 
‘Endüstrimantal’ ve ‘Gülmek Yakışır’ serilerini 
lise ve üniversitelere taşıyarak, gençlerle bir 
araya geldik.” 

Yerebatan Sarnıcı 
Medusa Heykeli.

Müze Gazhane’de 
CMTSPZR etkinliği.

Taksim Sanat/Bir Işık Hüzmesi Sergisi.

Müze Gazhane’de 
konser etkinliğ.
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Boğaz’ın hemen yanı başındaki Beykoz Sultaniye Parkı, uzun bir tarihi geçmişe sahip. Park, İBB’nin kapsamlı yenileme çalışmasıyla daha 
işlevsel ve modern görünüme kavuştu. Bölge halkı için önemli nefes alma noktalarından olan park, aynı zamanda kitap dostu. Parkın içerisindeki 
kütüphane büyütülerek daha kullanışlı hale getirildi. 

G
özlerinizi kapatıp, bol oksijeni ve mis 
gibi deniz kokusunu derin derin içinize 
çekin. Burası, Beykoz sahilindeki 
Sultaniye Parkı. Aynı zamanda 
kitap dostu bir park. İçerisinde bir 
kütüphanesi var çünkü. Yeşillikler 

arasında, bol oksijen zihinleri açarken burada 
okuma yapılmaz mı hiç? İster yürüyüş ya da 
spor yapın, ister çocuklarınız oyun oynasın, 
ister dinlenin, ister tarihe şahitlik edin… Çünkü, 
aynı zamanda tarihi öneme de sahip bir park 
burası. Namazgâh ve anıt ağaçları ile her daim 
yaşayan bir mekan… 

TARİH VE DOĞA 
İÇ İÇE 

SAYISI AZ KALMIŞ 
ENDER ÖRNEK

Yazı: Funda Keleş Fotoğraf: Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Arşivi 

KAPSAMLI YENİLEME 
Beykoz sakinlerinin sıklıkla ziyaret ettiği ve 
önemli nefes alma noktalarından olan parkta 
kapsamlı bir yenileme yapıldı. 17 bin 514 m2 
alana sahip Sultaniye Parkı projesinde, 13 
bin 553 m2 yeşil alana yer verilirken; proje 
kapsamında basketbol sahası, çocuk oyun alanı, 
fitness alanı, sert zemin ve yürüyüş yolları 
yenilendi. Mevcut 17 metrekarelik kütüphane 
binası büyütülerek, yerine çelik ve ahşaptan 
120 metrekarelik yeni bir kütüphane kuruldu. 
Tarihi çeşmeye ve namazgâhlara bakım yapıldı. 
Alanda bulunan 15 anıt ağacı korumak için 
parkın bir bölümü çayır alanına dönüştürüldü. 

‘GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİR DEĞER’
BEYKOZ SULTANİYE PARKI YENİLENDİ

Sahip olduğu ayazmadan 
(soğuk su kaynağı, pınar 
anlamına geldiği gibi 
çardak ve serinlenilen yer 
anlamı da vardır) ötürü 
uzun bir tarihe sahip olan 
parkın, bahçe olarak 
düzenlenmesi ise 16. 
yüzyıla tarihlenir. Pek çok 
padişahın sıklıkla 
uğradığı alanlardan olan 
bugünkü adıyla Sultaniye 
Parkı, Beykoz’un en 
önemli tarihi 
noktalarından biri olarak 
öne çıkıyor. 
Yürüme, oyun oynama, 
dinlenme, spor yapma, 
sosyalleşme gibi 
bireysel veya topluluk 
halinde yapılan
 faaliyetler kapsamında 
İstanbullular tarafından 
sıklıkla tercih edilen 
Beykoz Sultaniye 
Parkı oyun alanlarının 
yetersiz olması, oyun 
grupları ve yeşil 
alanlarının kullanım 
ömrünü tamamlaması ve 
alan içerisinde drenaj 
problemlerinin olması 
sebebiyle revize edildi. 
Her yaş grubunun 
ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak 
tasarlanan Beykoz 
Sultaniye Parkı’na sizleri 
de davet ediyoruz. 

Sultaniye Parkı 
içerisindeki Mehmet 
Bey Çeşmesi ve 
Namazgâh, İstanbul’da 
çok az sayıda kalmış 
olan çeşme ve 
namazgâh ikilisinin 
ender örneklerinden 
birini teşkil eder ve bu 
açıdan çok önemlidir. 

Prof. Dr. Yasin 
Çağatay Seçkin
İBB PARK BAHÇE VE YEŞİL 
ALANLAR DAİRESİ BAŞKANI 

“Sultaniye Parkı doğasıyla, kültürel ve 
tarihi özellikleriyle Beykoz ilçesinde 
yaklaşık 18 bin metrekarelik önemli 
bir yeşil ve rekreatif alan. Park 
içerisinde İstanbul’un tarihine tanıklık 
eden çok güzel 15 anıt ağacımız da 
var. O nedenle parkın ekosistemini 
de korumak için parkın bir bölümünü 
çayırlaştırarak doğal yapısını 
yaşatmak istedik. Alan içerisinde 
drenaj problemlerini çözdük, 
kullanım ömrünü tamamlamış oyun 
grupları ve yeşil alanlarının bakımını 
yaptık. Ayrıca, kütüphane binamız 
ile halkın yeşil alanda keyifle vakit 
geçirebilecekleri bir alan tasarladık.”

RESTORASYON ÖNCESİ

RESTORASYON SONRASI

Özlem Turan
İBB ANADOLU YAKASI 
PARK VE BAHÇELER 
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
BEYKOZ BÖLGE ŞEFİ

“Yoğun kullanımdan dolayı 
içerisindeki alanlar yetersiz kalıyordu 
ve fiziksel ömrünü tamamlamıştı. 
Toplam 17 bin 524 metrekare 
alanı yeniledik. Parkımız, çalışma 
öncesi çok daha küçüktü. Burada, 
çalışmalarla birlikte çocuk oyun alanı 
genişletildi. Park içerisindeki mevcut 
basketbol sahasını ve spor aletlerini 
de yeniledik. Peyzaj çalışmaları 
kapsamında yaklaşık 13 bin 523 
metrekare yeşil alan oluşturduk. 
Sultaniye Parkı’nın içerisinde 
Namazgâh, tarihi çeşme ve 15 tane 
de anıt ağaç mevcut.” 
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Kentte yaşayanlar adına kolaylık sağlayacak bir hizmete daha adım atıldı. 
Doğal gaz ve su faturaları, artık aynı sayaç okuma personeli tarafından 
tek seferde ortak okunuyor. Hem zamandan hem de maliyetten tasarruf 
sağlayan uygulama, Türkiye’de ilk…

İ
stanbullunun su ve doğal gaz sayaçları 
artık birlikte okunacak. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘Ortak 
Sayaç Okuma’ projesini hayata geçirdi. 
Kamu kaynaklarını etkin kullanmak 
ve sayaç okuma personelinin aynı 

haneye ziyaretlerini azaltmak amacıyla; İBB iştiraki İSPER 
AŞ tarafından geliştirilen yazılım sayesinde İSKİ ve İGDAŞ 
abonelerine ait sayaçlar aynı personel tarafından okunabilecek. 
Türkiye’de bir ilk olan uygulama sayesinde daha az personel ile 
iki sayacın da okuma işlemi gerçekleşiyor. Ortak Sayaç Okuma 
projesi, ilk olarak 2021 Şubat ayında pilot bölge seçilen Bakırköy 
ve Sarıyer ilçelerinde başlatılmıştı. Devam eden aylarda 39 
ilçede uygulanmaya başlandı ve proje başarılı bir şekilde devam 
ediyor. Ortak Sayaç Okuma projesiyle birlikte kamu kaynakları 
etkin ve verimli bir şekilde kullanılırken, hem zamandan 
hem de maliyetlerden tasarruf sağlanıyor. İstanbul genelinde 
gününde okuma oranı ortalaması yüzde 98. Tüm okumalar, tam 
zamanında eksiksiz yapılıyor. 

AVANTAJLARI NELER? 
• Doğal gaz ve su sayaçlarının ortak okunmasıyla birlikte 
abonelerin adreslerine ayda iki sefer gitmek yerine, tek sefer 
gidilerek müşteri memnuniyetinin sağlanması. 
• İki ayrı ekip personelini, iki ayrı yönetim merkezinden 
yönetmek yerine; tek ve büyük bir ekibi, tek merkezden 
yönetmenin sağladığı verimlilik ve kolaylık. 
• Yönetim, yazılım, donanım, satın alma, zaman ve iş gücü 
maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlamak. 
• Her iki kurumun personelinin de sahadaki mevcut çalışma 
şartlarının iyileştirilmesi. 

Yazı: Mert Koç 

İSKİ İSKİ VEVE İGDAŞ  İGDAŞ 
SAYAÇLARI ORTAK SAYAÇLARI ORTAK 
OKUNUYOROKUNUYOR

İSKİ ÖNERİYOR: 
DİJİTAL FATURAYA 
GEÇ DOĞAYI KORU! 
Siz de ücretsiz dijital 
faturaya geçerek doğayı 
koruyabilirsiniz. İSKİ 
faturalarınız; ister cep 
telefonunuza, ister 
e-postanıza gelsin.
Kolay başvuru için; 
iski.istanbul/dijitalfatura
talep adresini ziyaret 
edebilirsiniz. 

Sayaç Okuma projesiyle birlikte kamu 
kaynakları etkin ve verimli bir şekilde 
kullanılırken, hem zamandan hem de 
maliyetlerden tasarruf sağlanıyor. İstanbul 
genelinde gününde okuma oranı ortalaması 
yüzde 98. Tüm okumalar, tam zamanında 
eksiksiz yapılıyor. 
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İBB’nin köklü kuruluşlarından İETT, unutulmaz sanatçılarımızı İstanbul yollarında yaşatıyor. Türk müziğinin efsane isimlerinden ve 
7’den 77’ye büyük hayran kitlesine sahip merhum sanatçı Barış Manço ile Türk Sineması’nın ‘tonton amcası’ Hulusi Kentmen’in 
doğum gününe özel oluşturulan tasarımlı otobüsler İstanbulluyla buluştu. 

İ
ETT, merhum sanatçılarımız Barış 
Manço ve Hulusi Kentmen’in doğum yıl 
dönümlerini kutlamak için otobüslerini 
süsledi. Uygulama, otobüsler üzerinde 
sevilen sanatçıların fotoğraflarını gören 
İstanbulluların beğenisini topladı. 

BARIŞ MANÇO İÇİN YOLLARDA 
Bir otobüsün dış cephesi tamamen Barış 
Manço’nun 80. doğum yıl dönümü için 
tasarlandı. Araç, 1 Şubat 1999’da aramızdan 
ayrılan sanatçının doğum tarihi olan 2 Ocak 
1943’e atıfta bulunarak sefere başladı. Kadıköy 
Recep Peker Caddesi’ndeki ismine özel 
tasarlanan “Barış Manço Durağı”na da uğrayan 
otobüs, İstanbullulardan büyük beğeni topladı. 
Unutulmaz sanatçının 80. doğum yıl dönümüne 
özel hazırlanan Barış Manço anma otobüsü, 
İETT’nin Kadıköy-Göztepe GZ1 hattında 1 
hafta süreyle hizmet verdi. 

Yazı: Leyla Kılıç Fotoğraf: İETT Basın Servisi 

HULUSİ KENTMEN SEFERİ
Sinema kariyeri boyunca 278 farklı 
sinema filminde rol alan, özellikle 
baba ve komiser rolleri ile 7’den 77’ye 
büyük hayran kitlesine sahip usta 
sanatçı Hulusi Kentmen de Rumeli 
Hisarı’nda yaşatıldı. İETT, Kentmen’in 
doğum günü olan 20 Ocak tarihinde, 
onun ismine özel olarak tasarladığı 
otobüs ile yolcularını buluşturdu. 
Sanatçının, Rumeli Hisarı’nda 
İETT durağındaki fotoğrafına atıfta 
bulunularak aynı duraktan geçen 
İstinye Dereiçi-Kabataş/22 Hattı’ndaki 
bir otobüsün dış cephesi, yeniden 
tasarlanarak hazırlandı ve doğum 
gününde sefere başladı. 

İETT’DEN ÇINARLARIMIZA SAYGI İETT’DEN ÇINARLARIMIZA SAYGI 
MANÇO VE KENTMEN İLE VEFA SEFERLERİ MANÇO VE KENTMEN İLE VEFA SEFERLERİ 

VEFA
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Haliç kıyısında yıllardır kaderine terk edilmiş Osmanlı mirası ‘Fener Evleri’ni yeniden İstanbul’a kazandıran İBB Miras; şehri, tarihi estetikle 
buluşturmaya devam ediyor. ‘Haliç Sanat’ adıyla yeniden eski ihtişamlı günlerine kavuşan 3 tarihi bina, “150 Günde 150 Proje” maratonu 
kapsamında kentin kültür sanat hayatına kazandırılarak, yakın zamanda kapılarını ziyarete açtı.  

H
aliç, kültür etkinliklerinin havzası 
oluyor. Bu kapsamda Balat kıyısında 
hapsolmuş Fener Evleri de kapsamlı 
bir restorasyondan geçti. Çalışmaların 
ardından ‘Haliç Sanat’ adıyla kapılarını 
ziyarete açtı. Mekanların sanat alanına 

dönüşmesi ve onların kıymetli sanatçılarla 
buluşmasını sağlayan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB), hafızası olan her sanat eserini 

FENER EVLERİ

Yazı: Melek Karakuş Fotoğraf: Okan Ulusoy

günümüze taşıyor. Sergi salonu ve galeri olarak 
kullanılacak, etkinliklere ev sahipliği yapacak 
‘Haliç Sanat’, İstanbullulara yaşayan bir kültür 
sanat alanı sunuyor. Geçtiğimiz aralık ayında 
açılan Haliç Sanat, içerisindeki 3 taş ev ile 
kente kazandırılan kültür sanat yatırımları 
arasında yer alıyor. Yenilenen Fener Evleri’nde 
basınla bir araya gelen İBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Mahir Polat, inceleme gezisinde 
18. yüzyıldan kalma bu görkemli yapıların 
stratejisini aktardı. 

18. YÜZYILIN18. YÜZYILIN ‘HALİÇ ROTASI’  ‘HALİÇ ROTASI’ 
YENİDEN OLUŞTURULUYORYENİDEN OLUŞTURULUYOR 

Adını Fener semtinden 
alan Fener Evleri, 18. 
yüzyılda bölgede 
değişim göstermeye 
başlayan yaşam 
biçimlerinin ve yapı 
alanlarındaki yeni üslup 
arayışlarının bir yorumu 
olarak karşımıza çıkıyor.  
Dönemin İstanbul sivil 
mimarisinde önemli bir 
yer tutan yapılar, 
“Fenerli Beyler” olarak 
bilinen Osmanlı 
yöneticileri tarafından, 
büyük konutların 
“selamlık” ya da 
“divanhanesi” olarak 
inşa ettirilen yapılar 
olarak biliniyor. 

“BU MÜZE KENTİN İÇİNE YAYILACAK’ 
3 taş evden oluşan Haliç Sanat’ın rotası, 1. 
taş evin bahçesindeki harita ile kültür sanat 
müdavimlerinin sergileri nasıl gezeceğine 
dair bilgi veriyor. 1. taş evin bahçesinde 
konuşan Polat, “Burada hedefimiz, insanların 
yürüyerek bu aksı geçmeleri. Bu keşifleri 
kendi deneyimleriyle bulmaları. Bu, stratejinin 
birinci ayağı” dedi. Haliç’teki asıl kültür 
sanat stratejisine değinen Mahir Polat, “Esas 
anlatmam gereken ise genel strateji. Haliç 
Tersanesi, buradan baktığımızda karşımızdaki 
alan. Şu an Haliç Sanat Müzesi’ni oluşturuyoruz. 
Tarihi tersanenin kimliğini benimseyen, onunla 
çatışmayan. Haliç Tersanesi ile burası arasında 
şöyle bir ilişki var; Haliç Tersanesi, çağdaş ve 
modern sanat müzesi olacak. Bunlar da orası 
açıldığında onun sergi salonları olacak. Bir müze 
düşünün ki; kentin içine yayılan küçük sergi 
salonlarıyla fikir yayıyor. Aynı anda orada açılan 
tematik serginin, sanatçı-eser temaları buralara 
yayılıyor.” 

BENZERSİZ SERGİ SALONLARI 
Haliç’e eşsiz, unique (benzersiz) sergi salonları 
kazandırdıklarını söyleyen Polat, “Aslında 
acilen şunu görmeye çalışıyoruz. Burada 
Haliç Surları hakikati var. Biz, burada surları 
görüyoruz ama aslında görmüyoruz. Haliç’teki 
Fener Evleri’ne nasıl bir fonksiyon yakışırdı; 
İstanbul’da ötekileştirilmiş, kenara itilmiş, bir 
türlü hak ettiği değeri bulamayan kültür sanat 
emeğini, kültür sanat insanlarının emeklerini 
gösterme, paylaşma, hayata katma çabalarına 
kapı açan mekanlar olması çok anlamlıydı. Üç 
yapının üçünü de ‘Haliç Sanat’ adıyla birer 
sanatçıya teslim ederek, kültür sanat etkinliklerini 
hayata geçirmiş olduk. Sanatçılar burada, geçici 
dönem sergileriyle başlangıç sergisinin kamuoyu 
tarafından daha çok tanınması için uzun süreli 
ama ardından 3’er aylık periyotlarla kendi işlerini 
gösterecekler” dedi. 

“HER KÜLTÜR VARLIĞININ HAFIZASI VAR” 
İnceleme gezisine katılan ve şehrin içinde 
varlıklarını sürdüren bu tarihi yapıların 
restorasyonunda taşıdığı izlerin önemine 
değinen İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı 
Oktay Özel de “Bizlere miras kalan her kültür 
varlığının bir hafızası olduğunu biliyoruz. Bu 
sebeple restorasyon vizyonumuzda, bir yapıyı ya 
da mekanı yalnızca fiziksel olarak iyileştirmek 
değil aynı zamanda hafızasını da yaşatmaya 
dayalı olduğunu ifade etmek isterim” dedi. 

KÜLTÜR SANAT ROTASINDA YOLCULUK
İstanbul Bülteni olarak İBB Genel Sekreter 

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat.

RESTORASYON ÖNCESİRESTORASYON ÖNCESİ

RESTORASYON SONRASIRESTORASYON SONRASI

KÜLTÜR&SANAT
Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.



Engelli ve yaşlı 
ulaşım destek hizmet 

sayısı olan 605 
bin 178 sayısının, 

Anıtkabir’in 2022 yılı 
ilk 4 ayında ziyaret 

edilme sayısına 
denk geldiğini biliyor 

muydunuz? 

İBB, binlerce video ve fotoğraf çekti. Eğer 
bunlar bir film olsa dünyanın en uzun filmi 
olabileceğini biliyor muydunuz? 

Çözüm noktaları ve şubelerimizin, 2 milyon 518 bin 759 
İstanbulluyu ağırladığını biliyor muydunuz? 

Toplamda 7 milyon 521 bin 
226 adet ‘matbaa basımı’ 
gerçekleştirdiğimizi biliyor 
muydunuz? 

Engelsiz kamp 
hizmetlerimizden 
faydalanan 32 bin 
birey sayısının, 
dünyadaki en eski 
heykel olan Almanya 
Stadel Mağarası’ndaki 
heykelin yaşına, 
yani 32 bin yıl yaşa 
eşit olduğunu biliyor 
muydunuz? 

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 

‘Genç Üniversiteli’ ve ‘Sen Oku Diye’ kapsamında eğitim desteği
verdiğimiz yaklaşık 370 bin öğrencinin, Türkiye’nin en büyük

 stadyumu Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nu 5 kez 
doldurabileceğini biliyor muydunuz? 

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 
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KÜLTÜR&SANAT

Yardımcısı Mahir Polat, İBB Kültür Varlıkları 
Dairesi Başkanı Oktay Özel ve İBB Miras 
ekipleri ile birlikte basınla yaptığımız bu 
dolu dolu kültür sanat rotasında, Haliç’in 
unutulmuş yapılarında bir yolculuğa çıktık. 
Yürüyüş mesafesindeki Fener Evler hep 
birlikte gezdiğimiz, bol bol manzaraya 
doyduğumuz, sergi salonlarının sanatçılarıyla 
bir araya geldiğimiz sanat aktivitesine 
dönüştü. Hem tarihi yapıları koruma hem 
de bölgeye katkı anlamında nefis bir örnek 
oluşturan ‘Haliç Sanat’, içerisindeki 3 sergiyle 
sanatseverleri bekliyor. 

3 TAŞ EVİN SERGİ VE SANATÇILARI: 

1. EV 
İstanbul’un çok katmanlı kültürel mirasının 
önemli yapılarından Ceneviz Evi, güncel 
sanatın önemli isimlerinden Vahap 
Avşar’ın “Ömür Tamirhanesi” başlıklı 
sergisi ile kapılarını açıyor. Adını, 
sanatçının babası Mehmet Ali Avşar’ın 
hayatını ev gereçleri onararak geçirdiği 
dükkanı Ömür Tamirhanesi’nden alan serginin 
odağında sanatçının “Ömür Geçiyor” 
adlı eseri yer alıyor. 

2. EV 
Fener semtinde, Abdi Subaşı Mahallesi, Sadık 
Ahmet Caddesi ile Abdülezelpaşa Caddesi’nin 
kesişiminde konumlanan yapının arka cephesi 
Haliç Surları’na bitişik şekilde yer alıyor. 18. yüzyıla 
tarihlenen, bütünlüğünü büyük oranda koruyarak 
günümüze ulaşan kagir yapı, ara katıyla birlikte iki 
kata sahip. İkinci katta yer alan ana mekan aynalı 
tonozla örtülü. Kemer köşelerinde lale motiflerinin 
dikkat çektiği, bitkisel bezemeli kalem işleri bulunuyor. 
Araştırmacılara göre söz konusu baca ve süslemeler, 
yapıda uzun süreli konaklamaya işaret ediyor. Güncel 
sanatın önemli isimlerinden Fatih Alkan’ın “Devinen 
Devrim” isimli sergisi, insanın ruh ile beden uyumuna 
odaklanıyor. 

3. EV 
Fener semti, Balat Mahallesi, Mürsel Paşa Caddesi 
üzerinde konumlanan yapı, 18. yüzyıla ait. Taş ve 
tuğla malzemeden almaşık örgülü olarak inşa edilen 
kagir yapı, zemin katla birlikte toplam üç katlı. 
Haliç Sanat 3’te, Hülya Özdemir ve Ferhat Satıcı 
eserlerinden oluşan “Solgun Yolların Gölgesinde” 
sergisi, 90’lardan itibaren birlikte üreten iki 
sanatçının beraber aldıkları yolu, yürüyüşü ve buna 
bağlı yolculuk belleğinin oluşturduğu üretim ile 
diyalog izleğine odaklanıyor. 

Yoğun ilgi gören 
‘Haliç Sanat’ 

gezisinde basın 
mensupları ile 

birlikte… 

HİZMET
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Yapı ömrünü tamamlayan 50 yıllık ‘Karaköy Katlı Otoparkı’ yıkıldı. Bölgeye 
2,5 yılda 566 araçlık modern zemin altı otoparkı ile 7 bin metrekarenin 

üzerinde meydan kazandırılacak. İBB’nin hiç para harcamadan sahibi 
olacağı projeyle hem otopark sorunu yer altında çözülecek, hem de 

İstanbulluların soluklanacağı çok özel bir kültür sanat alanı oluşturulacak.  

İ
stanbul’un şehir estetiğine uymayan simge 
yapılarından biri daha dönüşüyor. Kentin son 50 yılına 
betonarme görünümüyle damgasını vurmuş Karaköy 
Katlı Otoparkı, yerini modern yer altı otoparkı ile 
meydana bırakıyor. Beyoğlu ve Karaköy’ün çehresini 
değiştirecek, bölgeye 7 bin metrekarenin üzerinde 

meydan kazandıracak proje kapsamında, ilk olarak 
7 katlı otoparkın yıkım işlemleri bitirildi. Çalışmalar 
tamamlandığında; bölgedeki tarihi binalar açığa çıkacak, 
yayaların de sahil ile bağlantısı kurulmuş olacak. 

GALATAPORT YAPIP, İBB’YE TESLİM EDECEK 
Tarihi otoparkın yıkılışına tanıklık eden İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, yıkımdan yapım aşamasına kadar 
projenin bütün detaylarının Galataport’un sahibi olan 
firma tarafından üstlenildiğini açıkladı. İmamoğlu, “Yeni 
yer altı otoparkı ile meydan, 2,5 yılda yapılıp anahtar 
teslimi İBB’ye teslim edilecek. İBB, hem otoparkı 
işletecek hem de üst kullanım hakkını elde edecek. Bu 
yatırımımız, aynı zamanda kamu lehine bir iş birliği 
projesidir. Burası, ulusal ve uluslararası düzeyde en 
yoğun turistin ayak basacağı ve bizi tanıyacağı bir 
merkeze dönüşecek. Çalışmalar inşallah bir an önce 
bitecek. İstanbul’un telaşı var; bir an önce iyileşmek ve 
toparlanmak istiyor” diye konuştu. 

MODERN YER ALTI OTOPARKI 
İnşaat kapsamında, mevcut kat otoparkın yerine, 
aynı araç kapasitesi korunarak 566 araçlık özel 
tasarım mekanizmalarla desteklenen yer altı otoparkı 
inşa edilecek. Denize çok yakın bir mesafede, zor 
mühendislik problemleri aşılarak inşa edilecek 
otoparkın yapımında yeni teknolojiler kullanılacak. 
Zemin altındaki 3 bin 200 metrekarelik alana 3 kat 
olarak yapılacak. Tam otomatik otoparkta, 8 araç 
asansörü kullanılacak ve araçlar otomatik park edilecek. 
Kullanıcılar, asansör ve merdiven yardımıyla Karaköy’ün 
tarihi atmosferine dahil olacak. Yolcu salonu ve teknik 
birimlerin de yer alacağı modern otopark, İBB iştiraki 
İSPARK tarafından işletilecek. 

Yazı: Osman Karabacak 

KARAKÖY’ÜN KARAKÖY’ÜN ÇEHRESİNİ ÇEHRESİNİ 
DEĞİŞTİRECEK PROJE DEĞİŞTİRECEK PROJE 

“YENİ YER ALTI OTOPARKI İLE MEYDAN, 2,5 YILDA YAPILIP ANAHTAR TESLİMİ İBB’YE TESLİM 
EDİLECEK. İBB, HEM OTOPARKI İŞLETECEK HEM DE ÜST KULLANIM HAKKINI ELDE EDECEK."EDİLECEK. İBB, HEM OTOPARKI İŞLETECEK HEM DE ÜST KULLANIM HAKKINI ELDE EDECEK."

TARİH VE SANAT 
DOLU MEYDAN 
Kaldırılan yapı alanı 
içerisindeki dükkanlar 
ve ticari alanlar da 
yıkıldı. Proje 
kapsamında kültür 
sanat etkinliklerinde 
kullanılacak çok amaçlı 
bir meydan, etkinlik 
mekanları, oturma 
grupları ve seyir alanları 
oluşturulacak. Boğaz 
kıyısında, Karaköy 
İskelesi’ne doğru 
uzanan 7 bin 
metrekarenin üzerindeki 
meydan, bölgenin 
sıkışmışlığını ortadan 
kaldıracak. İstanbullular 
ile ziyaretçiler, tarihi 
eserlerin ve ağaçların 
gölgesinde 
soluklanabilecek, 
yürüyerek sahile 
ulaşabilecek. Meydan 
alanında gölgelik 
alanlar, saçaklar 
oluşturulacak ve tek 
noktadan araçların girişi 
sağlanarak yaya 
yoğunluklu hale 
getirilecek. 

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.



FATURA
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SOSYAL BELEDİYECİLİK

‘Askıda Fatura’ adıyla başlayan yardımlaşma kampanyası, dünyada eşi görülmemiş 
bir dayanışma hareketi olarak tarihe geçti. Kent, yardımseverliğini tüm dünyaya 
gösterirken; ihtiyaç sahibi ailelerin mutluluğu ile de insanların ceplerine ve 
gönüllerine dokundu. 2022 yılında ödenen fatura sayısının maddi olarak karşılığı 
67,9 milyon TL’ye ulaştı. 3 milyon 960 bin TL’lik 10 bin 370 fatura ise 
hayırsever bir vatandaş tarafından tek seferde ödendi. S

on birkaç yıldır yaşadığımız salgın 
süreci, ihtiyaç sahibi aile sayısını artırdı 
ama dayanışma ruhunu perçinledi. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
de ailelere sahip çıkmak ve bu süreçte 
kimseyi geride bırakmamak adına 

‘Askıda Fatura’ kampanyasını oluşturdu. Yanına 
‘Askıda Destek’ olarak yeni bir hareketi de 
ekleyerek dayanışmayı büyüttü. Yazı: Büşranur Alkılıç 

YARDIM BİR TIK UZAĞINIZDA YARDIM BİR TIK UZAĞINIZDA 

İSKİ ÖDENMİŞ TOPLAM İSKİ ÖDENMİŞ TOPLAM 
FATURA SAYISI: FATURA SAYISI: 
182 BİN 551 ADET 182 BİN 551 ADET 

İSKİ ÖDENMİŞ TOPLAM İSKİ ÖDENMİŞ TOPLAM 
FATURA BEDELİ: FATURA BEDELİ: 
25 MİLYON 167 BİN 740 TL 25 MİLYON 167 BİN 740 TL 

İGDAŞ ÖDENMİŞ TOPLAM İGDAŞ ÖDENMİŞ TOPLAM 
FATURA SAYISI: FATURA SAYISI: 
208 BİN 430 ADET 208 BİN 430 ADET 

İGDAŞ ÖDENMİŞ TOPLAM İGDAŞ ÖDENMİŞ TOPLAM 
FATURA BEDELİ:FATURA BEDELİ: 
42 MİLYON 759 BİN 605 TL 42 MİLYON 759 BİN 605 TL 

2020 YILINDA ALINAN ÖDÜLLER
• Askıda Fatura Projesi, Marmara Belediyeler Birliği’nin üyesi olduğu NALAS’ın, 
COVID-19 sürecinde sosyal ve ekonomik iyileşme için belediyelerin hayata 
geçirdikleri iyi uygulamaları tarayan araştırma projesi kapsamında Avrupa’da, 
‘İyi Uygulama Örneği’ seçildi.  
• IDC CIO 2020 ‘İş Geliştirme Kategorisi’nde ikincilik ödülü kazandı. 
• Sürdürülebilir İş Modelleri’nden ödül kazandı. 

2021’DE ALINAN ÖDÜLLER 
• IDC CIO 2021 ‘IT Maliyet Verimliliği Kategorisi’nde birincilik; ‘İş Etkinleştirme 
Kategorisi’nde de ikincilik ödülü kazandı. (2 ödül) 
• Kamu yönetiminde hayati önem taşıyan şeffafl ık, tarafsızlık ve iyi yönetişimin yerleşmesi, 
dijitalleşme ile birlikte e-devlet uygulamalarının yaygınlaşması hedefiyle e-Türkiye’nin 
düzenlediği yarışmada, ‘Büyük Ölçekli Belediye Kategorisi’nde ödül aldı. 
• Dijital İnovasyonun Geleceği IDC'nin yeni fikirleri ve iş birliği yapma yeteneklerini 
dünyanın en iyi uygulamalarıyla öne çıkaran IDC CIO AWARDS Dijital İnovasyonun 
Geleceği Ödülleri’nde dünya çapında bir başarıya imza attı. 
• İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sadece ülkemizde değil tüm dünyada büyük ses getiren 
‘Askıda Fatura’ projesiyle, 2021 yılı ‘Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nı 
kazandı. Dünyanın dört bir yanından 650 şehrin başvurduğu yarışmada, İstanbul’la birlikte 
50 şehir finale kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul, aralarında Avrupa’dan 
Paris ve Londra, Amerika’dan New Orleans gibi şehirlerin de bulunduğu birçok dünya 
kentini geride bırakarak büyük ödüle ulaştı. 

ASKIDA FATURA İLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞIN 
İBB’nin oluşturduğu bu dayanışma, su ve doğal 
gaz faturalarını kapsıyor. Maddi sıkıntıdan 
dolayı faturalarını ödeyemeyen vatandaşlar, 
‘Askıda Fatura’ uygulamasından yararlanmak 
istiyor. Hayırsever vatandaşlar da sisteme giren 
faturaları kuruma göre listeleyip, seçebiliyor. 
Ayrıca, yüksek bedelli İSKİ ve İGDAŞ 
faturaları için ‘fatura kardeşliği 
sistemi’ kapsamında; seçtiğiniz 
yüksek bedelli fatura için uygun 
gördüğünüz kadar ödemeyi yapıp, 
kalanını başka hayırseverlere 
bırakabiliyorsunuz. ‘Askıda 
Fatura’ uygulamasıyla 
askıdan alınan 
faturanın 390 
bin 957 adedi 
2022 yılında 
ödendi. Ödenen 
fatura sayısının 
parasal karşılığı ise 

67 milyon 927 bin 346 TL ediyor. 3 milyon 960 
bin TL’lik 10 bin 370 fatura da hayırsever bir 
vatandaş tarafından tek seferde ödendi. 

YARDIM PAKETLERİ DESTEĞİ BÜYÜTÜYOR 
Geçim sıkıntısı yaşayanlar için yardım 
paketleri de giderek genişliyor. ‘Askıda Fatura’ 

kapsamında askidafatura.ibb.gov.tr 
internet sitesinden; Anne-Bebek, 

Aile Destek, Eğitim Destek ve 
Ulaşım Destek paketleri üzerinden 
yardıma ihtiyaç duyan yurttaşların 

yaşam mücadelesine destek 
olunabiliyor. ‘Askıda 

Fatura’ üzerinden 
bugüne kadar 

ihtiyaç sahibi 
yurttaşlara 
verilen 

desteğin tutarı 
98 milyon 277 

bin 405 TL’yi buldu. 
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İstanbullunun taleplerine göre konseptini tamamen yenileyen BELTUR, menüsüne hamburgeri de ekledi. BELTUR Burger’i beğenen İstanbullu, 2022 
yılında 700 binden fazla burger yedi; 7 milyon bardak çay içti. Çevreci vizyonla plastik kullanımına son veren şirket, kadın personel sayısını da bir 
yılda yüzde 3’ten yüzde 14’e çıkardı, 44 yeni işletmeyi hizmete açtı. 

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
iştiraklerinden BELTUR, mekan ve menü 
konseptini baştan aşağı yeniledi. Menüsünü, 
vizyonunu, çevreye yaklaşımını tamamen 
faydacı bakış açısıyla yenileyen BELTUR, 
İstanbullulara taleplerini sordu. Buna göre, 

en çok hamburger talep edilirken; menülere 
vejetaryen, vegan, glutensiz ürünler de 
eklendi. Sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için 
seçenekler sunuldu. 
Kasım 2022’de, Beşiktaş ve Mecidiyeköy’e 
burger şubelerini açan şirket, kısa sürede 
700 binin üzerinde burger satışına imza attı. 
Hamburger patates menüsünü 55 TL’den 
hizmete sunan işletme, yakın zamanda 
menüsüne lahmacunu da ekledi. Konuyla ilgili 
bilgi veren BELTUR Genel Müdürü Osman 
Cenk Akın, “Çıtır lahmacun yerine daha 
yumuşak elde dürüm şeklinde yenebilecek 
lahmacunlar servise çıktı. Tanesini 19 TL’den, 2 
lahmacun bir içeceği ise 49 TL’den sunuyoruz. 
Kaliteli ürünleri piyasa fiyatlarının oldukça 
altında satıyoruz ” dedi. 

GLUTENSİZ MENÜLER 
Şirketin yeni vizyonuyla ‘Doyurmaktan, 
beslemeye’ geçtik diyen Osman Cenk 
Akın, “Menülerimizde daha çok sağlıklı 
besinler ağırlıkta. Glutensiz yemek isteyen 
müşterilerimiz için glutensiz makarnalar, 
kurabiyelerimiz var. Zeytinyağlılarımız var. 
Pancar cipsleri, protein barları gibi sağlıklı 
atıştırmalarımız var. Çocuklar için menülerde 
patates kızartmasını kaldırdık. Onun yerine 
daha sağlıklı bulgur pilavı ya da keşkek 
veriyoruz. Veganlara özel ‘Vegan Burger’lerimiz 
mevcut. Her damak tadına özel, sağlıklı 
menülerle BELTUR artık her kesime hitap 
ediyor” dedi. 
Son bir yıl öncesine kadar menülerin bu kadar 
çeşitli olmadığına dikkat çeken Akın, BELTUR 

Yazı: Sümeyra Kırca Fotoğraf: BELTUR Basın Servisi – Cem Türkel 

Burgerleri bile vegan ve vejetaryen tercihlerine 
göre çeşitlendirdiklerini kaydetti. 

DOĞADA TAMEMEN ÇÖZÜNÜR PİPETLER 
BELTUR, yeni konseptini tamamen çevreci 
politikalara göre belirliyor. Plastik pipet, çatal 
bıçak kullanımına son veren şirket, doğada 
tamamen yok olan Biyopipet kullanımına geçti. 

Aynı zamanda plastik 
çatal bıçak yerine, ahşap 
çatal bıçak kullanan 
işletme; paket şeker 
yerine de dökme şeker 
kullanıyor. Bu sayede 
hem israfın önüne 
geçiliyor hem de plastik 
paket kullanılmıyor. Uygulanan 
bu çevreci politikalar sayesinde 
2022 yılında 5 ton kağıt; 6,5 ton 
plastik israfının önüne geçildi. 

“KADIN ÇALIŞAN SAYISI 
İKİ KAT ARTACAK” 
Göreve geldiklerinde, BELTUR’da 
kadın çalışan sayısını oldukça az bulduklarına 
işaret eden Osman Cenk Akın, “Kadın çalışan 
sayısı yüzde 2-3 civarındaydı. Kısa sürede 
biz bu oranı yüzde 14’e çıkardık. Seneye 

hedefimiz, kadın çalışan sayısını 2 kat 
artırmak” dedi. Akın, ev ekonomisine 
katkı sağlamak isteyen kadınlara 
iş hayatında daha çok yer vermek 
istediklerini vurguladı. 

ÖĞRENCİLER MEMNUN 
BELTUR’un yeni konseptini çok 

beğendiğini ifade eden Samet 
Akkurt, “Olabilecek en güzel 
konsept olmuş. Burada bir 
bardak çayı 4,5 TL’den içmek 
bile çok güzel” dedi. Üniversite 

öğrencisi Helin Keskin ise 
“Bu yeni formatı çok beğendim, 

ortam keyif veriyor. Fiyatların da 
uygun olması çok güzel. Bir öğrenci olarak, 

AVM ya da dışarda herhangi bir restoranla 
kıyasladığımızda fiyatları uygun buldum” 
diye ekledi. 

‘BELTUR BURGER’ ‘BELTUR BURGER’ ÇOK SEVİLDİÇOK SEVİLDİ

Osman Cenk Akın 
BELTUR GENEL MÜDÜRÜ
 “Menülerimizde daha çok sağlıklı 
besinler ağırlıkta. Glutensiz yemek 
isteyen müşterilerimiz için glutensiz 
makarnalar, kurabiyelerimiz var. 
Zeytinyağlılarımız var. Pancar 
cipsleri, protein barları gibi sağlıklı 
atıştırmalarımız var. Çocuklar için 
menülerde patates kızartmasını 
kaldırdık. Onun yerine daha sağlıklı 
bulgur pilavı ya da keşkek veriyoruz. 
Veganlara özel ‘Vegan Burger’lerimiz 
mevcut. Her damak tadına özel, 
sağlıklı menülerle BELTUR artık her 
kesime hitap ediyor”

BELTUR 2022 YILINDA İŞLETMELERDE;BELTUR 2022 YILINDA İŞLETMELERDE; 
7 MİLYON BARDAK ÇAY TÜKETİLDİ7 MİLYON BARDAK ÇAY TÜKETİLDİ,, 3 MİLYON İSTANBULLU BELTUR PLAJLARINDA AĞIRLANDI,  3 MİLYON İSTANBULLU BELTUR PLAJLARINDA AĞIRLANDI, 

1 MİLYON FİNCAN TÜRK KAHVESİ İÇİLDİ, 1 MİLYON FİNCAN TÜRK KAHVESİ İÇİLDİ, İSTANBULLULAR 30 MİLYON ÜRÜN DENEYİMLEDİ,İSTANBULLULAR 30 MİLYON ÜRÜN DENEYİMLEDİ, 
1 MİLYON TOP DONDURMA YENDİ,1 MİLYON TOP DONDURMA YENDİ, 80 BİN KİŞİ ETKİNLİK VE DAVET ORGANİZASYONLARI İÇİN BELTUR’U TERCİH ETTİ,  80 BİN KİŞİ ETKİNLİK VE DAVET ORGANİZASYONLARI İÇİN BELTUR’U TERCİH ETTİ, 

SON BİR YILDA 44 YENİ İŞLETME HAYATA GEÇTİ, SON BİR YILDA 44 YENİ İŞLETME HAYATA GEÇTİ, 5 TON KAĞIT; 6,5 TON PLASTİK İSRAFININ ÖNÜNE GEÇİLDİ5 TON KAĞIT; 6,5 TON PLASTİK İSRAFININ ÖNÜNE GEÇİLDİ  
 

BELTUR ARTIK 
CEBİNDE 
BELTUR telefon 
uygulaması ile 
İstanbullular artık 
daha kolay bilgi 
alabiliyor. Kişiler, 
kendi lokasyonuna en 
yakın BELTUR 
şubesini bulabiliyor. 
O şubede hangi 
hizmetler, hangi 
menüler bulunuyor 
bunları görebiliyor. 
Menü fiyatlarına 
ulaşabiliyor. Yine 
oraya nasıl gidilir, 
yol tariflerini bulmak 
da mümkün… 
BELTUR mobil 
uygulaması, İBB’ye 
ait ‘İstanbul Senin’ 
telefon uygulaması 
ile entegre.  

Samet 
Akkurt

Helin Keskin
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SPOR

21 branş ve 3 bin 500’ün üzerinde lisanslı sporcusu ile 
Türkiye ve dünyanın en büyük spor kulüpleri arasında yer 
alan İstanbul BBSK, 2023 yılına da başarılı bir giriş yaptı. İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 
(İstanbul BBSK), kurulduğu günden bugüne 
başarılara imza atan sayılı spor kulüpleri 
arasında yer alıyor. Basketboldan voleybola, 
güreşten karate ve taekwonda’ya, buz hokeyi, 
buz pateni, atletizm, tenis ve okçuluğa kadar 

pek çok branşta sporcularımız mücadele ediyor. 
2023 yılına da hızlı giriş yapan kulübümüzün 
aldığı skor ve başarılara birlikte bakalım…

GÜREŞ - TÜRKİYE ŞAMPİYONU İSTANBUL BBSK 
06-08 Ocak 2023 tarihleri arasında Çorum’da 
düzenlenen U23 Grekoromen Güreş Türkiye 
Şampiyonası’nda, sporcularımız 3 altın, 1 gümüş 
ve 3 bronz madalya kazanarak takım halinde 
Türkiye şampiyonu oldu. 

BUZ PATENİ - 
TAKIMIMIZDAN 11 MADALYA 
06-08 Ocak 2023 tarihleri 
arasında Kocaeli’de 
düzenlenen Artistik 
Buz Pateni 2. Bölge 
Yarışması’nda, 
sporcularımız 3 
altın, 4 gümüş ve 
4 bronz madalya 
kazandı. 

BASKETBOL- 
TAKIMIMIZ
DEPLANMANDA GALİP 
Basketbol takımımız, 
Türkiye Basketbol 2. Ligi’nin 
8. haftasında, Caferağa Spor 
Salonu’nda karşılaştığı Kadıköy İstanbul’u 
80-94 mağlup etti. 

VOLEYBOL - KADIN VE ERKEK VOLEYBOL 
TAKIMLARIMIZ HAFTAYI KAYIPSIZ KAPADI 
Kadın voleybol takımımız, TVF Kadınlar 
1. Ligi 13. haftasında, sahasında konuk ettiği 
Yeşilyurt’u 3-1 mağlup etti. 
Erkek voleybol takımımız da TVF Alpaslan 
Endüstri 1. Ligi 14. haftasında, deplasmanda 
karşılaştığı Hekimoğlu GCT Bursa’yı 
3-0 mağlup etti. 

BUZ HOKEYİ - TAKIMLARIMIZ 5’TE 5 YAPTI 
Buz hokeyi erkek ve kadın takımlarımız, 07-08 
Ocak 2023 tarihlerinde yapılan müsabakalardan 

Yazı: Mert Koç 

galibiyetle ayrılarak haftayı kayıpsız geçti. 

KARATE - ŞAMPİYON İSTANBUL BBSK 
Bursa’da düzenlenen İller Arası Minik 
Yıldız Karate Ligi 4. Etap Müsabakaları 
sonunda, sporcularımız 6 altın, 2 gümüş ve 
6 bronz madalya kazandı. 
Kulübümüz, 4 etap sonunda genel klasmanda 
şampiyonluğa ulaştı. 

BUZ PATENİ - ARTİSTİK BUZ 
PATENİ BAŞKENT KUPASI 
13-15 Ocak 2023 tarihleri arasında Ankara’da 
düzenlenen Artistik Buz Pateni Başkent 
Kupası’nda, sporcularımızdan gençler 
kategorisinde Selin Akbulut altın, Ceyda Sağlam 

bronz ve advanced kategorisinde Azra 
Sağlam bronz madalya kazanarak, 

Milli Takım puanı elde etti. 

ATLETİZM - TURKCELL 
KROSS LİGİ ELEMELERİ 

Aydın’da yapılan 
Turkcell Kross Ligi 
elemelerinde U20 
kategorisinde, erkek 
takımımız üçüncü, 
kadın takımımız 

dördüncü olurken; 
sporcumuz Halil Sade 

bireyselde altın madalya 
kazandı. U18’de ise kadın 

takımımız dördüncü oldu. 
Takımlarımız, yarı finale 

katılmaya hak kazandı. 

VOLEYBOL -
FİLEDE GALİBİYET HAFTASI
Kadın voleybol takımımız, TVF Kadınlar 
1. Ligi 14. haftasında, deplasmanda karşılaştığı 
Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediye’yi 
3-0 mağlup etti. 
Erkek voleybol takımımız da TVF Alpaslan 
Endüstri 1. Ligi 15. haftasında, sahasında 
karşılaştığı Okyanus Koleji’ni 3-0 mağlup etti. 

BASKETBOL - 
İSTANBUL BBSK 62-78 BEYLİKDÜZÜ 
Basketbol takımımız, TB2L 9. hafta maçında, 
İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde konuk ettiği 
Beylikdüzü Basketbol’a 62-78 mağlup oldu. 

İBB SPORDA DA GÜÇLÜ İBB SPORDA DA GÜÇLÜ 



www.ibb.istanbul / 7170 / www.ibb.istanbul

HİZMET

Eğitimde fırsat eşitliği için açılan ‘Yuvamız İstanbul’ kreşlerinin sayısı hızla yükseliyor. Hizmet veren kreş sayısı 49’a ulaştı. Bu kreşlerde 
4 bin 405 çocuk eğitim alıyor. Yapımı devam eden 36 kreşle birlikte İBB'ye ait 'Yuvamız İstanbul' kreş sayısı 85'e yekselecek.

B
elediyeye ait kreş sayısı her geçen gün 
artıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
maddi açıdan dezavantaj yaşayan 
ailelerin çocuklarına, eğitimde fırsat 
eşitliği için kreş sözü vermişti. Eski 
yönetimde belediyeye ait tek bir kreş 

olmazken, İmamoğlu yönetimiyle birlikte açılan 
kreş sayısı 49’a yükseldi. Yapılacak ve yapımı 
devam eden 36 kreş kapsamında 7 kreşin de 
temeli atıldı. 49 kreşte 4 bin 405 çocuk eğitim 
alıyor. Çocuk Etkinlik Merkezi adı altında 
açılan kreşlere; ailelerin hane içi geliri, evde 

HİZMET VEREN 49 KREŞ 

Yazı: Sümeyra Kırca Fotoğraf: Onur Günal 

engelli bulunması, ebeveynlerin boşanmış 
olması gibi sosyoekonomik açıdan dezavantajlı 
çocuklar alınıyor. Şehit ve gazi çocukları ya da 
maddi geliri neredeyse hiç olmayan ailelerin 
çocukları belediyenin kreşlerinden ücretsiz 
faydalanıyor. Çocuk etkinlik merkezlerinde 
tam ücret 940 TL, yarı ücret de 470 TL olarak 
belirlendi. 

YUVAMIZ İSTANBUL YUVAMIZ İSTANBUL KREŞLERİNİN SAYISI ARTIYOR KREŞLERİNİN SAYISI ARTIYOR 
• Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Çocuk Etkinlik Merkezi
• Avcılar Yeşilkent Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Bahçelievler Yenibosna Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Beylikdüzü Kavaklı Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Beyoğlu Örnektepe Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Esenyurt Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Küçükçekmece Söğütlüçeşme Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Silivri Selimpaşa Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Silivri Yeni Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Kartal Karlıktepe Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Pendik Velibaba Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Sancaktepe Yunus Emre Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Sultanbeyli Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Başakşehir Sular Vadisi Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Başakşehir Kayabaşı Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Güngören Genç Osman Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Bahçelievler Kocasinan Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Bahçelievler Zafer Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Pendik Sülüntepe Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Sancaktepe Abdurrahman Gazi Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Sancaktepe Samandıra Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Büyükçekmece Tepecik Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Çatalca Kaleiçi Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Esenler Namık Kemal Çocuk Etkinlik Merkezi
• Küçükçekmece Cumhuriyet Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Küçükçekmece Halkalı Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Kartal Yakacık Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Kartal Yunus Çocuk Etkinlik Merkezi
• Maltepe Fındıklı Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Maltepe Gülsuyu Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Arnavutköy Boğazköy Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Bakırköy Şenlikköy Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Bayrampaşa İsmetpaşa Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Esenler Yavuz Selim Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Eyüpsultan Güzeltepe İSKİ Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Silivri Mimar Sinan Çocuk Etkinlik Merkezi
• Ataşehir Esatpaşa Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Ümraniye Madenler Çocuk Etkinlik Merkezi
• Üsküdar Çengelköy Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Başakşehir Altınşehir Çocuk Etkinlik Merkezi
• Maltepe Gülsuyu Fevzi Çakmak Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Avcılar Ambarlı Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Bağcılar Kirazlı Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Beylikdüzü Adnan Kahveci Çocuk Etkinlik Merkezi
• Güngören Tozkoparan Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Tuzla Yayla Çocuk Etkinlik Merkezi 
• Gaziosmanpaşa Mevlana Çocuk Etkinlik Merkezi 

 ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZLERİNDE  ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZLERİNDE 
TAM ÜCRET 940 TL, YARI ÜCRET DE 470 TLTAM ÜCRET 940 TL, YARI ÜCRET DE 470 TL

11 KREŞ AÇILDI, 7 KREŞİN TEMELİ ATILDI 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, aralık ayında 
11 kreşin daha toplu açılışını yaparken, 7 kreşin 
de temelini attı. Ataşehir’deki programda 
konuşan İmamoğlu, bu kadar çok kreşi aynı 
anda açmanın gururunu yaşadığını söyledi. 
İmamoğlu, “İstanbul’un neresinde yaşıyorsa 
yaşasın, çocuklarımız, bu milletin evlatları 
olduğunu hissetmeli ve onların hiçbir şeyini 
eksik tutmamalıyız. Her çocuğa, eğitimde fırsat 
eşitliği vermeliyiz” dedi. 
Temeli atılan kreşler: Arnavutköy Hadımköy 
Mahallesi, Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi, 
Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi, Pendik 
Kurtköy Mahallesi, Sultanbeyli Gazi Mahallesi, 
Sultangazi Gazi Mahallesi ve Ümraniye 
Çekmeköy Mahallesi’nde kreşlerin temeli atıldı. 

HİZMET VEREN 49 KREŞ 
Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Çocuk Etkinlik Merkezi

Küçükçekmece Söğütlüçeşme Çocuk Etkinlik Merkezi 

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.
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KÜLTÜR&SANAT

Miniatürk, Türkiye’de daha önce görülmemiş 
boyutta hareketli model sergiyi İstanbullularla 

buluşturuyor. İBB iştiraki Kültür AŞ’nin hazırladığı ‘İstanbul 
Tarihi Yarımada Model Sergisi’, 10 bin figürün 1/87 oranında 

küçültülmüş haliyle ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor. 
Sergi, kalıcı olarak Miniatürk’te konumlandırılacak. 

M
edeniyetlerin başkenti 
İstanbul’da, dünyanın en eski 
yerleşim bölgelerinden Tarihi 
Yarımada’nın 1600’lü yıllardan 
19. yüzyıla uzanan hikayesi, aslına 
sadık kalınarak modellendiriliyor. 

Tarihi kaynaklar ışığında 5 yılda geliştirilen 
‘İstanbul Tarihi Yarımada Model Sergisi’, 
aralarında Sultanahmet Camii, Ayasofya, 
Topkapı Sarayı, Bağdat Köşkü, III. Ahmed 
Çeşmesi, Hünkâr Kasrı gibi eserlerin de 
bulunduğu 400 bin metrekarelik alanı 
kapsıyor. Sergi ziyaretçilerini, 300 yıl 
öncesine götüren çalışma, rüya gibi bir 
Osmanlı modellemesiyle sizi buluşturacak. 
10 bin figür 1/87 oranında küçültülerek 
hareketli bir modelleme yapıldı. Sergide, 
aynı zamanda 50 bin led ışığı kullanıldı. 

İSTANBUL MODELLENİYOR 
Miniatürk, bu topraklarda hüküm sürmüş 
ve iz bırakmış her medeniyetin kültüründen 
günümüze kalan zengin mimari mirasın 
minyatürlerini bir araya getiriyor. Dünyanın 
en eski yerleşim bölgelerinden biri olan 
ve 16. yüzyılda özel günlerin düzenlendiği 
At Meydanı’nın modeli de sergileniyor. 
Ayrıca, Osmanlı Devleti’nin ilk kurumsal 
para basım tesisi olan Darphane-i Amire’yi, 
200 binden fazla İznik çinisinin süslediği 
Sultanahmet Camii’ni, bir zamanlar fillerin 
beslendiği rivayet edilen Topkapı Sarayı Fil 
Bahçesi’ni ve daha nicesini sergi alanında 
konumlandırıyor. 

FİLM ŞERİDİ GİBİ OSMANLI 
Ölçeklendirilen sahneler ve yapılarla ilgili 
7 dilde bilgi sunan interaktif ekranlar 
yer alıyor. Ekranlara serginin yapım 
aşamasından kesitler yansıyor. Sergi 
girişinde, ayrıca 3 boyutlu mapping 
gösterisi ile ziyaretçilere sıra dışı bir 
deneyim sunuluyor. Yüzlerce insan, at 
arabası, yangınlar, meşaleler ve dumanları 
tüten bacalar gibi hareketli figürler 
bulunuyor. Canlandırılan öykülerin 
orijinal sesleri duyuluyor; Yeniçeri 
isyanları, at arabaları, yangınlar, ezanlar, 
Mehter marşlarıyla geçmişe gideceksiniz. 
Sergi, ziyaretçilerine belli bir süre gece 
döngüsü de yaşatıyor. Haftanın 
her günü, 09.00-18.00 saatleri arasında 
ziyarete açık olacak. 

Yazı: Büşranur Alkılıç 
Fotoğraf: Kültür AŞ Arşivi 

MODEL YARIMADA 
GELİYOR 

İSTANBUL’DA, TARİHİ YARIMADA’NIN 1600’LÜ 
YILLARDAN 19. YÜZYILA UZANAN HİKAYESİ, 

ASLINA SADIK KALINARAK MODELLENDİRİLİYOR
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HİZMET

‘Zor Anında İBB Yanında’ kampanyası kapsamında Büyük İstanbul Otogarı’na ‘Geçici Barınma Merkezi’ açıldı. Soğuk kış şartlarında dışarda kalan 
evsizlere destek veren merkezde, yemekhaneden çamaşırhaneye, psikolojik destek odasından berbere kadar 19 farklı birimde hizmet sunuluyor. 

Ç
ehresi değişen Büyük İstanbul Otogarı’na 
şimdi de ‘Geçici Barınma Merkezi’ 
açıldı. Söz konusu merkez, kış aylarında 
Anadolu’da kapanan yollardan dolayı 
gecikmeli sefer yapan şehirler arası 
otobüs yolcularına ve sokakta yaşayan 

vatandaşlara hizmet veriyor. İBB Geçici 
Barınma Merkezi, bin metrekare kullanım ve 
500 metrekare bahçe alanına sahip. 
Merkezde; 6 ranzalı oda, 2 aile odası, 2 
sosyalleşme alanı, 80 kişilik yemekhane, 
hizmet ofisi, psikolojik destek odası, çocuk 
etkinlik odası, çamaşırhane, berber, 2 personel 
giyim odası ve depo olmak üzere 19 farklı 

Yazı: Sümeyra Kırca Fotoğraf: Onur Günal 
birim bulunuyor. 46 yetişkin ve 8 çocuk 
ağırlama kapasitesine sahip merkez, kış 
hizmetleri kapsamında yatılı, diğer zamanlar 
ise gündüzleri geçici barınma hizmeti veriyor. 
Belirlenen saat aralıklarında, çamaşırhane 
hizmeti ile vatandaşların giysileri, yatak 
çarşafları ve havluların yıkanması, kurutulması 
ve ütülenmesi sağlanıyor. İhtiyaç sahiplerine 
yeni kıyafetler veriliyor. 

“HER TÜRLÜ İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK” 
Geçici Barınma Merkezi’nde incelemelerde 
bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
“Sokakta kalan binlerce vatandaşımıza soğuk 
kış koşullarında destek oluyoruz. İstanbul’daki 
bütün vatandaşlarımız duysun ki; hangi konu 
olursa olsun, zor anında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi yanında” dedi. 

KAPISI HERKESE AÇIK

Merkez hakkında bilgi veren İmamoğlu, 
“Buraya bir vatandaşımız geldiğinde önce onu 
biri dinleyecek. Kalmak mı istiyor, burada 
kalacak. Tüm ihtiyaçları burada giderilecek. 
Muayene edilecek, acil bir durumu varsa başka 
yere nakledilecek. Buraya gelen vatandaşımız 
memleketine gitmek istiyorsa, çaresizlik 
içindeyse maddi desteğini güçlü bir şekilde 
yapacağız. Burada bahsettiğim o ‘İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi yanında, zor anında 
yanında’ kavramı, tam böyle olmalı.” 

“HEM BEDEN SAĞLIĞI 
HEM RUH SAĞLIĞINA HİZMET” 
Geçici Barınma Merkezi’nin verdiği hizmetleri 

• Gelir getirici bir işi olmamak 
veya borç ya da iş kaybından 
dolayı asgari seviyede hayatını 
sürdürmeye aciz durumda 
olmak, 
• Kolluk kuvvetleri tarafından 
aranıyor olmamak, 
• İstanbul sınırları içerisinde 
bimekan yaşamak, 
• 18-60 yaş aralığında olmak, 
• Uyuşturucu madde veya alkol 
etkisinde olmamak, 
• Kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek fiziki 
yeterlilikte olmak, 
• Bulaşıcı herhangi bir bilinen 
hastalığa sahip olmamak. 

KİMLER 
BAŞVURABİLİR? 

46 YETİŞKİN VE 8 ÇOCUK AĞIRLAMA KAPASİTESİNE SAHİP MERKEZ, KIŞ HİZMETLERİ 
KAPSAMINDA YATILI, DİĞER ZAMANLAR İSE GÜNDÜZLERİ GEÇİCİ BARINMA HİZMETİ VERİYOR

anlatan İBB Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanı Enif Yavuz Dipşar da merkezin evsiz 
vatandaşların beslenme, temizlenme, barınma, 
sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için 
açıldığını vurguladı. Enif Yavuz Dipşar, söz konusu 
merkezde vatandaşların beden sağlığının yanı sıra 
ruh sağlığına yönelik hizmetlerin de verildiğine 
işaret etti. Merkezde, 80 kişilik yemekhane 
bulunduğunu belirten Dipşar, “Duş ve kişisel 
bakım ihtiyacını karşılamaya yönelik alanlar 
mevcut. Giysilerin yıkanması ve kurutulması için 
çamaşırhane, dinlenme ihtiyacına yönelik 20 
kişi kapasiteli, içinde kütüphanenin de olduğu 
sosyalleşme alanı bulunuyor. Ayrıca, çocuklara 
özel bir oyun odası da var” dedi. 

‘Geçici Barınma 
Merkezi’ 

Büyük İstanbul 
Otogarı’nda açıldı.
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HİZMET

‘İstanbul Yatırımla Güçleniyor’ sloganıyla “150 Günde 150 Proje” maratonunu hayata geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin 39 
ilçesinin tamamında projelerini İstanbullularla buluşturuyor. Bayrampaşa’da da  ’nin ismini verdiği kütüphane ve Psikolojik Danışma Merkezi ile 
hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. 

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal 
belediyecilik anlayışıyla ve her ilçeye eşit 
yaklaşımla “150 günde 150 Proje” kapsamında 
190 projeyi hayata geçirdi. İBB'nin
54’ncü kütüphanesi ile 28’inci Psikolojik 
Danışma Merkezi’ni de Bayrampaşa 

Cevatpaşa Mahallesi’nde açtı. Türk edebiyatına 
önemli eserler kazandıran ve ömrünü kültür 
aktarımıyla geçiren merhum Sâmiha Ayverdi’nin 
adının verildiği kütüphane ile Cevatpaşa 
Psikolojik Danışma Merkezi, Bayrampaşa 
ilçesinin yanı sıra Esenler, Eyüpsultan ve 
Gaziosmanpaşa ilçelerine de hizmet veriyor. 

SÂMİHA AYVERDİ 
KİMDİR?

Yazı: Ela Karasu Fotoğraf: Onur Günal 

HEM TIBBİ HEM İLMİ İYİLEŞTİRİCİ 
Merkezin açılışında konuşan ve kütüphaneyle 
birlikte burada açılan Psikolojik Danışma 
Merkezi’nin de önemli bir hizmet olduğunu 
söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
“Sayısını artırdığımız bu tür alanlar, 
İstanbul’umuzun iyileşmesine de katkı 
sunuyor. Burada psikolojik danışma merkeziyle 
kütüphanenin yan yana gelmesi, bence iyi bir 
buluşma. Çünkü, birinin tıbbi iyileştirici tarafı 
olduğu kadar, diğerinin de ilmi bir iyileştirici 
tarafı söz konusu” dedi. İmamoğlu sözlerine 
“İBB, insana hizmet çalışmalarını artırarak 
sürdürüyor. Kütüphaneler, yaşam alanları 
ve bu anlamda sosyal yaşama katma değer 
sunan vizyonuyla her geçen gün sayısına bir 
yenisini daha ekliyor. Çocuklara ve gençlere; 

yeni nesil kütüphanecilik, sosyal kültürel 
etkinlik ve birbirleriyle sosyal iletişim 
kurabilecekleri bir alan oluşturuyor. Sınav 
takviye gibi eğitimde fırsat eşitliği, hayat 
desteği sağlama imkanı da sunuyor. Sâmiha 
Ayverdi ismini alan kütüphane aslında insana 
hizmetle odaklı öyle bir anlam kazanıyor 
ki kendisi, bütün ömrü boyunca Türkiye 
düşünce hayatını sürekli temsil etmiş bir 
isim. Tasavvuf düşüncesiyle tarih ve birlik 
düşüncesini üretmiş ve çok değerli katkılar 
bırakmış. Yaşadığım semt olan Fatih’te her 
gün yürüyerek geçtiğim Edirnekapı’dan 
Vezneciler’e kadar Fevzipaşa Caddesi 
üzerindeki bütün ağaçlar da Sâmiha Ayverdi 
tarafından dikilip ve halen yaşamlarını 
sürdürüyor olması çevreci yönünü de bize 
anlatıyor. Sâmiha Ayverdi’nin yaşadığı 
Fatih’teki 2 katlı ev, İstanbul’da çağdaş 
modern mimarinin belki de eşsiz örneği 
olarak kalıyor. Yine Psikolojik Danışma 
Merkezlerinin özellikle gençlerin yaşadığı 
alanlarla bütünleşik olması çok anlamlı. 
Gençlerin de buradan faydalanması 
açısından ihtiyaç olduğunu görüyor İBB 
ve bu hizmetlerin sayısı artırılıyor. Açılan 
kütüphaneleri yeni nesil kütüphaneler olarak 

ŞİFAŞİFA GİBİ MERKEZ  GİBİ MERKEZ 
21 Kasım 1905’te, 
İstanbul 
Şehzadebaşı’nda 
dünyaya gelen Sâmiha 
Ayverdi, Piyade 
Kaymakamı Yarbay 
İsmail Hakkı Bey ile 
Fatma Meliha Hanım’ın 
kızı olarak dünyaya 
gelir. Mimar ve tarihçi 
yazar Ekrem Hakkı 
Ayverdi’nin de kız 
kardeşidir. Yetişmesinde 
büyük rol oynayan 
büyükannesi Hâlet 
Hanım, İstanbul’un 
seçkin ailelerindendir. 
Süleymaniye Kız 
Numune Mektebi’nde 
eğitim görmüş, daha 
sonra özel derslerle 
eğitimini sürdürmüştür. 
Çok iyi derecede 
Fransızca öğrenerek 
tarih, tasavvuf ve felsefe 
alanlarında kendini 
yetiştirmiştir. 
Ayverdi, Kubbealtı 
Cemiyeti kurucu 
üyesidir. Ayrıca, İstanbul 
Fetih Cemiyeti, İstanbul 
Yahya Kemal 
Entitülerinde faal 
üyeliklerde bulunmuş, 
1966 yılında Türk Ev 
Kadınları Derneği’nin 
(Türk Kadınları Kültür 
Derneği) kuruluşuna ön 
ayak olmuş, 1970’te 
ağabeyi ile birlikte 
Kubbealtı Cemiyeti’nin 
kurulmasını sağlamıştır. 
22 Mart 1993 tarihinde 
hayatını kaybeden 
Sâmiha Ayverdi’nin 
mezarı, İstanbul 
Zeytinburnu’ndaki 
Merkez Efendi Türbesi 
haziresinde yer 
almaktadır. İstanbul’un 
Fatih ilçesinde 
Edirnekapı’dan 
Saraçhane’ye kadar 
uzanan Fevzipaşa 
Caddesi ile Hırka-i Şerif 
Camii yakınlarındaki 
Koyun Baba Parkı’nda 
1976 yılında 
ağaçlandırma 
çalışmaları yaptırmıştır. 

değerlendirebiliriz. Çünkü, kütüphanenin çok 
ötesinde bir yaşam merkezi, bir kültür merkezi 
işlevi görüyor. Bu alanlar, geleceğe daha emin, 
daha güçlü adımlarla yürümeyi zorunlu kılıyor. 
İstanbul, İBB’nin yaptığı yatırımlarla güçlü kent 
haline geliyor” şeklinde devam etti. 

KÜLTÜR, SANAT VE KİTABIN 
ULAŞMADIĞI İLÇE KALMAYACAK 
İBB’nin, “Kültürün, sanatın ve kitabın 
ulaşmadığı ilçe kalmayacak” anlayışıyla 
hizmete açtığı kütüphane; 3 katlı bir binada, 
930 metrekarelik alanda, aynı anda 185 
kişiye hizmet veriyor. Son bir yılda bini aşkın 
etkinlikle, 200 binden fazla İstanbulluyu bir 
araya getiren İBB kütüphaneleri, 434 bin 967 
üyeye hizmet veriyor. İBB kütüphanelerinde 
yaklaşık 1 milyon eser okuyucuyla buluşuyor. 
Binanın ilk katında hizmet veren Psikolojik 
Danışmanlık Merkezi (PDM) de İBB’nin 
açtığı 28. merkez oldu. Merkezde; 1 çocuk 
psikoloğu ve 2 yetişkin psikolog görev alıyor. 
Psikologların günde 24 danışan ve 8 seans 
hizmeti ile yıllık ortalama 6 bin 72 seans hizmet 
vermesi planlanıyor. Hizmetten faydalanmak 
için başvurular, ALO 153 Çözüm Merkezi 
üzerinden yapılıyor. 

Görüntülü haber için
QR kodu okutabilirsiniz.
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01.02.2023-28.02.202301.02.2023-28.02.2023QR KODU OKUTARAK 
İHALE SAYFASINA GİDEBİLİRSİNİZ

İhale Konusu  İhale Konusu  Eyüpsultan/Alibeyköy Mah. 700 Ada 51 
  Parsel - Eyüpsultan / Üçşehitler Mah. 926 Ada 
  8 Parsel sayılı taşınmazların satışı.
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 7912-7913
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 01/02/2023 11:25
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu  
  Saraçhane/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Mesken Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 455 33 61
İhale Türüİhale Türü  Taşınmaz Satışı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif Arttırma
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı Arsa

İhale Konusu  İhale Konusu  Belediyemizin mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında   
  bulunan; Metro istasyonları ve Metrobüs duraklarındaki  
  3093 adet turnike kolu ve kasa yüzeylerinin reklam alanı 
  olarak kullanılması için 3 yıl süreyle işletmeye 
  verilmesi işi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 407
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 01/02/2023 11:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
  Encümen Salonu Saraçhane/Fatih/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Reklam Yönetimi Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 92 73
İhale Türüİhale Türü  Kiraya Verme
İhale Usülüİhale Usülü  Kapalı Teklif Arttırma
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı Reklam Alanı

İhale Konusu  İhale Konusu  Bayrampaşa İlçesi, Esenler Mahallesi, 0 ada, 
  1172 parseldeki, Bayrampaşa Toptancı Hali, A-1 Blok, 
  1 Nolu Dükkanın yanındaki merdiven girişinin sağ   
  tarafındaki 14,20 m� alanlı deponun 
  3 (üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 7841
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 01/02/2023 11:10
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu,  
  Saraçhane/İstanbul
İlgili Müdürlük/Biriİlgili Müdürlük/Birim Emlak Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 33 88
İhale Türüİhale Türü  Kiraya Verme
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif Arttırma
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı Depo

İhale Konusu  İhale Konusu  Arsa Satış-Bağcılar/Mahmutbey Mah. 2183 Ada, 
  2 Parsel sayılı taşınmazın satışı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 383
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 01/02/2023 11:15
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu  
  Saraçhane/Fatih/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Emlak Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 455 33 99
İhale Türüİhale Türü  Taşınmaz Satışı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif Arttırma

İhale Konusu  İhale Konusu  Arsa Satış, Beyoğlu/Sururi Mah. 852 Ada, 4 parsel satışı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 384
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 01/02/2023 11:20
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu  
  Saraçhane/Fatih/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Emlak Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 455 33 99
İhale Türüİhale Türü  Taşınmaz Satışı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif Arttırma
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı Arsa

İhale Konusu  İhale Konusu  2023 Yılı Yemek ve Kokteyl Organizasyonu Hizmet Alım İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2023/23762
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 06/02/2023 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul 
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 312 67 60
İhale Türüİhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık İhale
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 18 kalem - Yemek ve Kokteyl Organizasyonu 
  Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale   
  dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale Konusu  İhale Konusu  İstanbul Genelinde Yapılacak Muhtelif Kültürel & Sanatsal  
  Etkinlikler, Muhtelif Kültür & Sanat Organizasyonları,   
  Bu Etkinlik Ve Organizasyonların Tanıtım Ve   
  Duyuru Hizmetleri İle Muhtelif Baskılı Materyallerin 
  Temini Hizmet Alımı İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1467933
İhale Tarih ve Saatİhale Tarih ve Saati 07/02/2023 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefongili Telefon  0212 312 63 00
İhale Türüİhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 399 Kalem İstanbul Genelinde Yapılacak 
  Muhtelif Kültürel & Sanatsal Etkinlikler, Muhtelif
  Kültür & Sanat Organizasyonları, Bu Etkinlik Ve   
  Organizasyonların Tanıtım Ve Duyuru Hizmetleri İle   
  Muhtelif Baskılı Materyallerin Temini Hizmet Alımı İşi

İhale Konusu  İhale Konusu  Çevre Koruma Hafriyat Kontrol Merkezinin Hizmete 
  Hazır Halde Tutulmasına Yönelik Makine Alımı 
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2023/7928
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 07/02/2023 10:30
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlü /Birimİlgili Müdürlü /Birim Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  2124499433
İhale Türüİhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 93 kalem Çevre Koruma Hafriyat Kontrol Merkezinin   
  Hizmete Hazır Halde Tutulmasına Yönelik Makine, 
  Ekipman, Malzeme Temini ile Merkezin 
  İşletilmesi ve Bakım Onarımı Hizmeti Alımı

İhale Konusu İhale Konusu  Bayrampaşa İlçesi, 0 ada, 5651 parsel, 
  Bayrampaşa Toptancı Hali, A3 Blok, 199/2 numaralı,   
  58,20 m� alanlı dükkanın 
  3 (üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 7842
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 01/02/2023 11:05
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu,  
  Saraçhane/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Emlak Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 33 88
İhale Türüİhale Türü  Kiraya Verme
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif Arttırma
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı Dükkan

İhale Konusu  İhale Konusu  Maltepe Bağdat Caddesi ile 
  Atatürk Caddesi Arası Meydan    
  Düzenleme İnşaatı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2023/23792
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 03/02/2023 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 47 96
İhale Türüİhale Türü  Yapım İşi
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 367 Kalem Meydan Düzenleme İnşaatı
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QR KODU OKUTARAK 
İHALE SAYFASINA GİDEBİLİRSİNİZ

İhale Konusu  İhale Konusu  2023 Yılı İBB Girişimcilik Ve Teknoloji 
  Merkezlerinin İşletilmesi İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2023/18443
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 17/02/2023 11:30
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 44 05
İhale Türüİhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 28 Kalem - 2023 Yılı İBB Girişimcilik 
  Ve Teknoloji Merkezlerinin İşletilmesi İşi

İhale Konusu  İhale Konusu  12.000 kg Kurban Eti Poşeti Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2023/55937
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 17/02/2023 15:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 46 24
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 12.000 kg kurban eti poşeti alımı

İhale Konusu  İhale Konusu  Balık Grubu Alımı İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1496978
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 07/02/2023 11:00
İhaleni Yapılacağı Yeİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon  0212 600 95 00
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 17 Kalem - Balık Grubu Alımı İşi

İhale Konusu  İhale Konusu  38 Kalem Muhtelif Malzeme Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2023/48913
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 08/02/2023 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon  0212 449 42 35
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 38 Kalem- Ofis ve kırtasiye malzemeleri vb. malzeme alımı

İhale Konusu  İhale Konusu  62 Kalem Eğitim Amaçlı Kırtasiye Malzemesi Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2023/30552
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 16/02/2023 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 35
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 62 Kalem Eğitim Amaçlı Kırtasiye Malzemesi Alımı

İhale Konusu  İhale Konusu  Trafik İşaret Levhası ve Malzemeleri Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2023/19012
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 17/02/2023 10:30
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, 
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon İlgili Telefon  0212 449 42 60
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 3 Kısım-25 kalem Malzeme Alımı

İhale Konusu  İhale Konusu  Sığır Süt Yemi Alımı İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2023/48761
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 17/02/2023 11:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, 
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 453 73 00
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 1.640.000 Kg Sığır Süt Yemi Alımı İşi

İhale Konusu  İhale Konusu  Büyük Veri Platformu Geliştirme İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2023/20731
İhale Tarih ve Saatİhale Tarih ve Saati 17/02/2023 12:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, 
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 44 05
İhale Türüİhale Türü  Hizmet Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 1 Kalem - Büyük Veri Platformu Geliştirme İşi

İhale Konusu  İhale Konusu  İtfaiye Suni Solunum Cihazı ve Oksijen Tüpü Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2023/18963
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 20/02/2023 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, 
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 60
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 450 Temiz Hava Solunum Seti, 1.050 Adet Tam 
  Yüz Maskesi (Yedek), 250 Adet Akciğer 
  Talep Valfi (Akciğer Otomatı), 650 Adet Suni 
  Solunum Tüpü Alımı

İhale Konusu  İhale Konusu  Microsoft Lisansı ve Azure Kredi Alımı İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2023/3383
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 07/02/2023 11:30
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 600 95 00
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 3 Kalem Mal Alımı

İhale Konusu  İhale Konusu  Tıbbi Malzeme Alımı
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2022/1461729
İhale Tarih ve Saatİhale Tarih ve Saati 13/02/2023 10:30
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 449 42 60
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 16 Kısım / Tıbbi Malzeme Alımı

İhale Konusu  İhale Konusu  2023 Yılı (3 Aylık) Glütensiz Gıda Alımı İşi
İhale Kayıt Noİhale Kayıt No 2023/23233
İhale Tarih ve Saatiİhale Tarih ve Saati 17/02/2023 10:00
İhaleni Yapılacağı Yerİhaleni Yapılacağı Yer İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü,  
  İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul
İlgili Müdürlük/Birimİlgili Müdürlük/Birim İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefonİlgili Telefon  0212 600 95 00
İhale Türüİhale Türü  Mal Alımı
İhale Usülüİhale Usülü  Açık Teklif
Niteliği ve MiktarıNiteliği ve Miktarı 107 Kalem - 2023 Yılı (3 Aylık) Glütensiz Gıda Alımı İşi

01.02.2023-28.02.202301.02.2023-28.02.2023



HANGİ BELEDİYE BAŞKANI NE KADAR METRO YAPTI?

YANLIŞYANLIŞ
İstanbul’daki bütün raylı sistem yatırımları önceki 
dönemlerde yapıldı.

DOĞRUDOĞRU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 23 
Haziran 2019’dan önce ihalesi yapılan 12 raylı sistem 
hattının uzunluğu 140,9 km. Bu hatlardan 7 tanesi (77,8 
km); dönemin Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın 29 Aralık 
2017 tarihli yazısı ile durduruldu. 3 tanesi de ödenek 
yetersizliğinden dolayı kendiliğinden durdu. Ekrem 
İmamoğlu Yönetimi, toplamda 103 km uzunluğunda 
inşaatı durmuş 10 raylı sistem hattı devraldı. Haziran 
2019’da, Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildiğinde, 
Bakanlık dahil İstanbul’daki raylı sistemlerin uzunluğu 
toplamda 233 km’ydi. Bu hatlardan 153,15 km’si İBB 
tarafından işletiliyordu. 
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GÜNCEL

GÜNDEME GETİRİLMEK GÜNDEME GETİRİLMEK 
İSTENEN BAZIİSTENEN BAZI

 İDDİALARI SİZLER  İDDİALARI SİZLER 
İÇİN ARAŞTIRDIKİÇİN ARAŞTIRDIK İŞİN DOĞRUSUİŞİN DOĞRUSU

Yazı: Osman Karabacak

Son 3,5 Yılda İBB Tarafından Açılan Hatlar: (46,2 km)
● 28 Ekim 2020 Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro 
Hattı’nın ilk etabı (18 km ve 15 istasyon)
● 01 Ocak 2021 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın ilk 
etabı (9 km ve 12 istasyon)
● 29 Mayıs 2021 Ataköy-İkitelli Hattı’nın ilk etabı (2 km ve 
2 istasyon)
● 28 Ekim 2022 Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküleri (800 m)
● 02 Ocak 2023 Kabataş-Mecidiyeköy Metrosu’nun Fulya 
ve Yıldız İstasyonları (2 km)
● 06 Ocak 2023 Dudullu-Bostancı Metrosu (14,3 km)

Haziran 2019’dan itibaren yapım ve araç yüklenicileri 
ile proje denetim ve kontrol firmalarına 13 milyar 
TL’ye yakın ödeme yapıldı. 2023 yılında ise metro 
yatırımlarına 23 milyar 625 milyon TL daha 
harcanacak. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılıp, 
maliyetinin ödenmesi karşılığında İBB’ye devredilen 7,4 
km’lik ‘Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu’ ile 
TCDD tarafından işletilen 34 km’lik ‘Kağıthane-İstanbul 
Havalimanı Metrosu’ dahil İstanbul’daki raylı sistem 
uzunluğu 321,4 km’ye ulaştı. Bu hatların 210,8 kilometresi 
İBB tarafından; 110,6 kilometresi Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı tarafından işletiliyor. 

İSTANBUL RAYLI SİSTEMİ TERCİH ETTİ 
İBB, İstanbulkart verileri ile son 4 yılın kent içi toplu 
taşıma ulaşım türlerinin dağılımını belirledi. Son 3,5 yılda 
İstanbul’da raylı sistem kullanım oranı yüzde 19 artarak 
42,9’a yükseldi. 2018 yılında 2 milyar 50 milyon olan yıllık 
yolculuk sayısı, 2022 yılında yüzde 13,6 artışla 2 milyar 330 
milyona ulaştı. Son iki ayda açılan üç ayrı raylı sistem günlük 
yolcu sayısını daha da yukarı taşıdı. Devam eden projelerin 
önemli bir kısmının tamamlanacağı 2023’te, metro 
kullanımı ilk kez lastik tekerlekli taşımayı geçecek. Son 3,5 
yılda İstanbul’daki araç sayısı 1 milyona yakın artmasına 
rağmen, trafik akışında ciddi bir değişim olmadı. İstanbul’da 
toplu taşıma kullanma oranı da 2022’de tüm zamanların en 
yüksek seviyesine ulaştı. 

YENi

YAPIYORUZ
KREŞLER

700 mİlyon tl
yatırım

2023’TE



METROYA
2023’TE

YATIRIM
YAPIYORUZ

23 MiLYAR
625 MiLYON TL
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