
BU BÜLTEN SİZİNDİR, ALABİLİRSİNİZ.

EY
LÜ

L 
 2

02
1

AFETE KARŞI ÖNCELIK: TEDBiR VE HAZIRLIK
CANLAR YANMADAN

KANAL iSTANBUL”
PEKi YA

OLURSA?

DOĞA TAHRiBATI
FELAKET GETiRiR!

HER YERDE
KAHRAMANLARI            
16 MILYONUN

ZAFER 
BAYRAMI'MIZA
BÜYÜK 
KUTLAMALAR





Ekrem İmamoğlu

veya aile ferdi İstanbul’da yaşayan üniversite öğrencilerine 
nakdi yardım yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca, Askıda 
Eğitim Destek Paketi ile hayırsever yurttaşlar, eğitim 
hayatını sürdüren öğrencilere yardım edebiliyor. 

Tüm bunlara ilave olarak, ihtiyacı olan öğrencilere 
ücretsiz tablet veriyoruz. Şubat 2021’de başlattığımız 
çalışmamızla toplam 40 bin tableti bu çocuklarımıza 
ulaştıracağız. 

Diğer yandan eylül ayı içinde İSMEK kurslarımızda da 
yeniden yüz yüze eğitime başlayacağımızı belirtmek 
istiyorum.

Kıymetli Dostlarım, 
İstanbul’da altyapı yatırımlarımıza da devam ediyoruz. 

İstanbul’da trafik sorunu yaşanan kritik noktalarda yeni 
yol ve kavşaklar yapıyoruz. İstanbul’a son teknolojilerle 
üretilen beton yol ve asfaltlar seriyoruz. Elbette ki 
ulaşımda raylı sistemlerin önemini biliyor, 
yatırımlarımızda buna öncelik tanıyoruz. Esenyurt-
Mahmutbey Metrosu da önem verdiğimiz hatlardan biri. 
Bu hattın yapımına da başladık. Diğer yandan, kent 
genelindeki bisiklet yolu ağını da artırmak için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bisikleti, İstanbul 
ulaşımında daha yaygın bir hale getirmeyi hedefliyoruz. 

Sevgili Hemşehrilerim,
Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda İBB Spor Kulübümüzün 

başarılı sporcuları farklı branşlarda ülkemizi temsil etti. 
Sporcularımız ülkemize madalyalar kazandırdı. 
Olimpiyatlarda milli formayı giyen tüm sporcularımıza 
yürekten teşekkür ederim.

Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay dilerim.

Değerli İstanbullular, 
Geçtiğimiz ay ülkemizde art arda yaşanan orman 

yangınları ve sel hepimizin yüreğini yaktı. Yaşanan 
felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 
sel bölgesine gittim; yaşananları, sonuçlarını gördüm... 
Oradaki vatandaşlarımızla dertleşme imkanı buldum. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın 
yaralarını sarabilmek için seferber olduk. Sonra da 
yaraların sarılması noktasında yapacaklarımızı tespit edip 
inşa sürecine başladık. Bu işlerin en kısa sürede 
tamamlanması, insanımızın hayatının kolaylaştırılması 
için bu işleri yakından takip edeceğim. 

Kıymetli Hemşehrilerim,
Ege ve Akdeniz’de çıkan orman yangınlarını 

söndürebilmek için İstanbul İtfaiyesi’ni seferber ettik. Her 
iki afet bölgesinde canını dişine takarak fedakârca çalışan 
tüm ekiplere, başta da İstanbul İtfaiyemizdeki mesai 
arkadaşlarıma canıgönülden teşekkür etmek istiyorum. 
Böylesi büyük felaketlerin bir daha yaşanmaması elbette 
ki en büyük arzumuz. Ancak bir felaket yaşanıyorsa İBB 
olarak, ülkemizin neresinde olursa olsun ihtiyaç duyulan 
her noktaya koşmaya hazırız. Gücümüz, birikimimiz ve 
tecrübemiz bunun için yeterli. 

Şunu da çok iyi biliyoruz ki, insan eliyle yaratılan 
ekolojik tahribat, küresel iklim krizlerinin ve bu 
felaketlerin artmasının en büyük nedenlerinden biridir. 
Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana küresel iklim 
krizleriyle mücadele konusunda, bilim insanlarıyla ortak 
çalışmalar yürütüyoruz. Bilinmesini isterim ki doğal 
yaşam ve ekolojik dengenin korunması konusunda önemli 
adımlar atıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız devam 
ediyor. 

Sevgili Dostlarım,
Hepimizin bildiği gibi; çocuklarımız pandemi nedeniyle 

neredeyse 2 yıldır yüz yüze eğitime ara verdi. Ve nihayet 
okullar 6 Eylül’de yeniden çocuk cıvıltılarıyla dolacak. 
Eğitimi ne kadar önemsediğimizi her fırsatta dile 
getiriyoruz. Eğitim konusundaki hizmetlerimiz her geçen 
gün daha da artıyor. 

Öyle ki; İBB tarihinde ilk kez üniversite öğrencileri için 
yurt açtık.  Üç “kız öğrenci yurdu” bu ay hizmete girdi. 
Erkek öğrenciler için hazırlanan yurdumuz da ekim ayı 
içinde açılacak. 

36 yaş aralığındaki çocuklarımıza fırsat eşitliği sunan 
Yuvam İstanbul kreşlerinin sayısı da yıl sonunda 30’u 
geçecek. Böylece merkezlerimizde 3 bini aşkın 
çocuğumuza hizmet vermeyi hedefliyoruz. 

Değerli İstanbullular, 
İBB, maddi imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle 

öğrenimlerini devam ettirmekte zorlanan üniversitelilere 
de destek sağlıyor. İstanbul’da eğitim hayatını sürdüren 
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VALIDEBAĞ	KORUSU’NUN	GELECEĞI	
ÇALIŞTAYDA	ELE	ALINDI

IBB, İstanbul Planlama Ajansı (İPA), “Validebağ 
Korusu’nun Geleceği Çalıştayı”nı düzenledi. Sorun 

ve beklentilerin ortak akıl ve uzlaşı ile ortaya 
konulması hedeflenen çalıştayda, Koru’nun ekolojik 
değerler, kültürel miras, hukuk ve idari alanlardaki 
mevcut durumu değerlendirildi. Ekosistem 
bütünlüğü içinde, Validebağ Korusu’nun doğal ve 
kültürel yapısının korunarak gelecek kuşaklara 
aktarılabilmesi için çözüm önerileri sunuldu.

KISA-KISA

RUMELI	HISARÜSTÜ-AŞIYAN	FÜNIKÜLER	HATTI’NDA	MUTLU	SONA	DOĞRU

IBB, Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı’nda inşaat genel ilerlemesini yüzde 78, araç ve füniküler 
elektromekanik sistem imalatı ilerlemesini yüzde 90’lar seviyesine çıkardı. M6 metrosuyla bağlantılı hatta 

kullanılacak vagonların alımı da başlatıldı. Hat, geçmiş dönemde bütçe yetersizliği sebebiyle elektromekanik sistem 
imalatına hiç başlanmadan ve inşaat ilerlemesi yüzde 25 seviyesindeyken durdurulmuştu. 

IBB’DEN	BIN	GENCE	DAHA														
KARIYER	FIRSATI

IBB Genç Yetenek Gelişim Programı, koşulları 
yerine getiren bin katılımcı ile Yenikapı Dr. Mimar 

Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde başladı. 
Program altı ay sürecek. Bu süreçte İstanbullu genç 
yetenekler; e-eğitimler, web tabanlı seminerler, saha 
çalışmaları, yepyeni fikirlerin projeye dönüştüğü 
gelişim kampı ve kariyer fırsatlarının yakalanacağı 
sektörel buluşmalarla kendilerini geliştirecekler. 
Programa katılan gençler, özel sektördeki işverenle 
iş arayanları buluşturan İBB Bölgesel İstihdam 
Ofisleri’nin (BİO) aday havuzuna kaydediliyor. 
Gençlere süreç boyunca ücretsiz kariyer 
danışmanlığı hizmeti ve istihdam olanağı sağlanması 
hedefleniyor.
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ISTANBUL	IÇIN	SÜRDÜRÜLEBILIR		
ENERJI	ANLAŞMASI

IBB’nin, Mayıs 2021 tarihinde “EUforEnergy” 
programı kapsamında, “Enerji Dönüşümü için 

Avrupa Birliği (AB): Batı Balkanlar ve Türkiye’de 
Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi”ne yaptığı 
başvuru olumlu sonuçlandı. Projeyle birlikte AB, 
İBB’ye “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Planı”nın 
(SECAP) geliştirilmesi konusunda danışmanlık 
hizmeti verecek, teknik destek ve kapasite desteği 
sağlayacak. Anlaşma, Litvanya’dan Merkezi Proje 
Yönetimi Ajansı (Central Project Management 
Agency-CPMA) Direktör Yardımcısı Júratè 
Lepardinienè ve İBB Dış İlişkiler Daire Başkanı 
Mehmet Alkanalka arasında imzalandı. 

DOĞRU	ÜNIVERSITE	TERCIHI	IÇIN	IBB,	GENÇLERIN	YANINDAYDI

I BB Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 5-13 Ağustos tarihleri arasında üniversiteli adayı gençlere, 21 meydanda 
190 kişilik uzman rehber kadrosu ile ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti verdi. İBB’nin Tercih 

Danışma ve Rehberlik Merkezlerindeki uzman rehberler, gençlere tercihlerini yapmadan önce seçecekleri 
üniversitelerin ve bölümlerin kendilerine uygun olması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulundu.

BELTUR,	KÖŞK	MENÜLERINI	YENILEDI

BELTUR, bünyesinde bulunan tarihi 
köşklerdeki kafe ve restoranların menülerini 

güncelleyerek zenginleştirdi. Menüye, Osmanlı 
mutfağından seçkin ürünler ekledi. 
Zenginleştirilen menüye “koru kebabı, dağ kekikli 
mantar kavurma, vişneli hünkâr yahnisi, köşk 
kebabı, piliç limoni” gibi ürünlerin yanı sıra, 
“soğuk meze tabağı, bahar böreği, glütensiz 
makarna” gibi ürünler de dâhil edildi. Osmanlı 
mutfağının nadide ürünlerinin eklendiği menüler 
böylece tarihi mekânlarla uyumlu hale getirilmiş 
oldu.
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GÖNÜLLER	BIRLEŞTI,		KALPLER	BULUŞTU
İSTANBUL, 
GÖNÜLLERDE BAKİ 
İZLER BIRAKAN HACI 
BEKTAŞ VELİ VE               
30 AĞUSTOS ZAFERİ 
İÇİN ÇOK ÖZEL 
ETKİNLİKLERE EV 
SAHİPLİĞİ YAPTI.            
HACI BEKTAŞ VELİ’NİN 
MESAJLARIYLA YOLLAR 
AYDINLANDI. 
ATATÜRK’ÜN BÜYÜK 
ZAFERİ “30 AĞUSTOS” 
ŞANINA YAKIŞIR 
ŞEKİLDE KUTLANDI.

TAYFUN DERYAL

Y
azın son günleri, çok özel 
isimlerin anıldığı, 
düşünceleriyle insanlığın 
yolunu aydınlatan, bir 

milletin demir zincirini söküp atan 
kahramanlar için düzenlenen iki 
muhteşem etkinliğe sahne oldu. 
İlkinde barışın, insan sevgisinin ve 
eşitliğin en önemli simgelerinden 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli, üç gün 
süren festivalle anıldı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 
düzenlediği konser, söyleşi, 
atölyeler, çocuk etkinlikleri, paneller 
ve daha pek çok program ile 
‘Hünkâr’ın yüreklerde yaktığı ışık, 
gönülden gönüle geçti. Hacı Bektaş 
Veli’nin değerlerini, sevgisini ve 
hoşgörüsünü yansıtmayı amaçlayan 
festivalin ardından, milli 
mücadelenin kaderini değiştiren 30 
Ağustos Zafer Bayramı 
kutlamasında coşku sokaklara taştı. 
On binlerce İstanbullu Yenikapı’da 
buluştu. Bağımsızlığımızın habercisi 
olan Büyük Taarruz’un 99’uncu yılı, 
sevinçle ve gururla kutlandı. 

ÖZEL GÜNLER
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 İBB’NİN EN GENİŞ “HACI 
BEKTAŞ VELİ” ETKİNLİĞİ
İBB; UNESCO’nun ilan ettiği         
Hacı Bektaş Veli’yi anma yılında, 
‘Hünkâr’ için kurum tarihinin en 
büyük etkinliklerine ev sahipliği 
yaptı. Kardeşliğin, barışın, 
insanlığın ve adaletin buluşması 
‘Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli 
Festivali’nde yaşandı. İnsanlığın en 
önemli fikir öncülerinden olan Hacı 
Bektaş Veli’nin “Gelin canlar bir 
olalım” ve “İlimden gidilmeyen 
yolun sonu karanlıktır” mesajları, 
gönülden gönüle geçerek, gelecek 
nesillere aktarıldı. 27 Ağustos’ta 
başlayıp 29 Ağustos’ta sona eren 
etkinliklerde 45 usta sanatçı ve  
60’a yakın kurum yer aldı. 

 KILIÇDAROĞLU: “BARIŞIN, 
HUZURUN, BİRLİKTE 
YAŞAMANIN ÖYKÜSÜ OLDU” 
Kurum tarihinde ilk kez böyle 
kapsamlı bir etkinliğe ev sahipliği 
yapan İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, festivalin ikinci 
gününde CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nu ağırladı. 
Etkinliklerde konuşan Kılıçdaroğlu 
ve İmamoğlu, insanlığın en önemli 
fikir öncülerinden olan Hacı Bektaş 
Veli’nin çağları aşan mesajını bir 
kez daha Yenikapı’yı dolduran tüm 
canlara, İstanbullulara, hatta tüm 
dünyaya bir kez daha aktardı.
Alanı dolduran on binlere seslenen 
Kılıçdaroğlu, Hünkâr’ın öğütlerinin 
bugün evrensel kurallara 
dönüştüğünü vurgulayarak,              
“O, elinde kılıç değil, 
aydınlanmanın meşalesini 
taşımıştır. Yaşamı boyunca hep 
hakkı ve adaleti savunmuştur. 
Barışın, huzurun, birlikte 
yaşamanın öyküsü olmuştur. 
Kimseyi ötekileştirmemiştir” dedi.
Kılıçdaroğlu, konuşmasının son 
bölümünde de organizasyonla ilgili 

GÖNÜLLER	BIRLEŞTI,		KALPLER	BULUŞTU
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askerlerimiz ve Türk milletinin 
bağımsızlığa olan tutkusunun eseri 
olan büyük zafer için kentin farklı 
noktalarında programlar düzenlendi.
İstanbul’un yeni sanat merkezi 
Müze Gazhane, bayramı gün boyu 
yaşamak isteyenlerin adresiydi. 
Çocuk etkinliklerinden bando 
gösterilerine, dans 
performanslarından müzik 
dinletileri ve film gösterimlerine 
kadar beraberliğin, özgürlüğün ve 
aklın zaferi aralıksız kutlandı.
30 Ağustos zaferinin kahramanları, 
“Kurtuluşa Adanmış Türküler” ile 
selamlandı. Müzik tarihçisi ve yazar 
Murat Meriç’in oluşturduğu 
repertuvar, İBB Orkestralar 
Müdürlüğü sanatçıları tarafından, 
Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda 

seslendirildi. Türkülerin hikayeleri, 
üretildikleri dönemin kültürel ve 
toplumsal özellikleri parkı dolduran 
İstanbullulara aktarıldı.

 YENİKAPI’DA MUHTEŞEM 
GÖSTERİ
İstanbul’un heyecanla, doya doya 
kutladığı bayramın başka bir adresi 
de Yenikapı oldu. Uzun yıllar 
unutulmayacak gösteriler 
düzenlenen alanda Başkan 
İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener’i ağırladı. Bayramı 
kutlamak için alana akın eden on 
binlerce İstanbulluya seslenen 
Akşener, İmamoğlu’nun sahnede bir 
adım gerisinden kendisine eşlik 
etmesini kastederek sözlerine, “Ben 
masumum, Ekrem Başkanıma, 

şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bize bu güzel ülkede özgür bir 
şekilde onurumuz ve şerefimizle 
yaşama imkanı veren Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk başta olmak üzere 
bütün kahramanlarımıza, 
şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyor, gazilerimize de 
şükranlarımı sunuyorum. Ve bizi 
buluşturan, bir araya getiren bu 
güzel çalışmayı sergileyen İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin çalışkan 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve 
arkadaşlarına teşekkür ediyorum.”

 İMAMOĞLU: “HACI BEKTAŞ 
VELİ, SONSUZ BİR KAYNAK, BİR 
SERÇEŞMEDİR”
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan 
Başkan İmamoğlu, “Tam 781 yıldır 
barışa, bilime, hakikate ve canlı-
cansız tüm varlıklara hürmet eden 
eşsiz inancıyla insanlığa ışık 
olmaya devam ediyor. Hacı Bektaş 
Veli, sonsuz bir kaynaktır, bir 
serçeşmedir. Yüzyıllar sonra bile 
onun gönül pınarından 
besleniyoruz. Bu pınar, yolunun 
geçtiği, suyunun değdiği, 
damlasının düştüğü ne varsa can 
veriyor” dedi.

 45 SANATÇI YENİKAPI’DAYDI
Çağları aşan düşüncesiyle gönüllere 
taht kurmuş Hacı Bektaş Veli’nin 
anıldığı etkinliklerde birçok usta 
sanatçı sahne aldı. Tüm 
İstanbulluların davetli olduğu 
etkinlikler kapsamında belgesel 
film gösterimleri yapıldı. Festivale 
özel olarak hazırlanmış video-ışık 
gösterileri gerçekleştirildi. 
Alanında uzman araştırmacı ve 
yazarların katılımıyla paneller ve 
söyleşiler düzenlendi. Çocuklar için 
keyifli atölye çalışmaları yapıldı.

 30 AĞUSTOS’TA COŞKU           
HİÇ DURMADI
Atatürk’ün büyük zaferi                    
“30 Ağustos”, İBB’nin 
etkinlikleriyle şanına yakışır şekilde 
kutlandı. Başta Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, kahraman 

ÖZEL GÜNLER
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herkese yayıldığı, yaygınlaştırıldığı 
bir ülkenin yeni baştan inşa edildiği 
bir gün olmasını diliyorum.”

 SINIRLARIMIZ ‘YURTTA 
BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ’ 
İLKESİYLE ÇİZİLDİ
Kutlamalar için çok özel temalarla 
süslenen, büyüleyici görsel şovlar 
hazırlanan alanda gecenin açılış 
konuşmasını yapan İmamoğlu, 30 
Ağustos’tan alınan güçle, bugün, 
millet egemenliğine dayalı ve tam 
bağımsız bir Türkiye’nin ortaya 
çıktığını ve bunu da tüm dünyanın 
sonsuza kadar bilmesi gerektiğini 
söyledi. “Tüm dünya bilsin ki!”  
sözleriyle cümlesine başlayan 
İmamoğlu, devamında şunları 
söyledi:

“Bu ülkenin sınırları, 30 
Ağustos’ta bu milletin kanıyla, 
canıyla çizdiği sınırlardır. O 
sınırlar bizim varlığımızın ve 
bağımsızlığımızın teminatıdır. 30 
Ağustos’ta şehitler vermiş bir 
milletin evlatları olarak elbette 
ülkemizin sınırlarına sahip 
çıkacağız. Bu ülkenin sınırları, 
büyük önderin söylediği gibi 
‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ 
ilkesiyle çizildi.”
Konuşmasında yurt genelinde 
yaşanan yangın ve sel 
felaketlerine de değinen 
İmamoğlu, “Herkesten sakınıp 
esirgediğimiz bu cennet vatanı, 
doğal afetlere teslim edemeyiz. 
Afet üretmeyen ve afetlere asla 
zemin hazırlamayan politikalara, 
hızla ve hep birlikte harekete 
geçmeye ihtiyacımız var” dedi.
30 Ağustos’un vatanı için her şeyi 
göze alan milletin zaferi ve kutlu 
bayramı olduğunu söyleyen 
İmamoğlu, sözlerini şöyle bitirdi:
“Dün, milletin zaferi nasıl 
engellenemediyse, bugün milletin 
bayramı da engellenemeyecek. Bu 
topraklarda 30 Ağustos’larda hep 
bir bayram coşkusu, gururu ve 
mutluluğuyla, 16 milyon 
İstanbulluyla kardeşçe 
yaşayacağız. Bize bu umudu 
veren, bizi birleştiren ve millet 
olarak ufkumuzu açan Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah 
arkadaşlarını anarak ve 
anlayarak.” 

 GECENİN FİNALİ ‘MOR VE 
ÖTESİ’
Konserler, söyleşiler, görsel şovlar, 
resim ve dans atölyeleri ile tüm gün 
süren festivalde, Mor ve Ötesi 
grubu konser verdi. Muhteşem 
performansıyla dinleyenleri 
coşturan grubun en sevilen 
şarkıları, hep bir ağızdan söylendi. 
Mor ve Ötesi, konserden alacağı 
ücreti İstanbul Vakfı’nın “kız 
çocuklarının eğitimi” için başlattığı 
“Büyüt Hayallerini” projesine 
bağışladı.

‘Geçiniz, Dilek Hanımefendi ile 
oturunuz’ dedim ama o da, ‘Ben 
Meral Ablamla duracağım’ dedi. 
Kendisine çok teşekkür ediyorum” 
diyerek başladı.
Konuşmasında cumhuriyetin 
değerlerine ve kazanımlarına vurgu 
yapan, programın onur konuğu 
Akşener, şöyle konuştu:
“Bugün, burada birliğimiz 
beraberliğimiz aynı 30 Ağustos 
Zaferi’nde olduğu gibi! Milletin 
zaferinde olduğu gibi! 
Beraberliğimizin daim olacağı, 
Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkı 
sarıldığımız, bu ülkeyi tam ve kâmil 
bir demokrasiyle yönetilir hale 
getirinceye kadar ve ortadan 
kalktığı refah düzeyinin sadece 
kayrılanlara değil herkese, hak eden 



YANLIŞ 
IDDIALAR VE               
DOĞRULARI

2- “ENTEGRASYONU REDDEDEN” 302 TAKSININ 
RUHSATI ASKIYA ALINDI

YANLIŞ
İBB, İstanbul Havalimanı’nda hizmet veren 

taksileri bağladı ve ruhsatlarını iptal etti.

DOĞRU
İBB; vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine 

“fahiş fiyat, uzun yoldan dolandırma, yolcudan daha 
fazla ücret alma” gibi kronikleşmiş birçok sorunun 
önüne geçmek için İBB Ulaşım Koordinasyon 
Müdürlüğü (UKOME) tarafından belirlenen şartları 
uygulamadığı tespit edilen 397 aracın güzergah 
kullanım izin belgelerini askıya aldı. İlgili araçlara, 
yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönünde 
daha önce uyarı yapılmıştı. Taraflar 26 Temmuz’da 
bir araya geldi ve taksicilere süre verilerek, araçları 
çalışma belgesi entegrasyonu sağlanana kadar tekrar 
aktif hale getirildi. Ancak, verilen sürenin sonunda, 
bu taksilerin 302’sinin önceki yaptırımların nedenini 
oluşturan “İBB sistemine yanlış/hatalı belge 
yükleme” durumunu düzeltmediği belirlendi. Bu 
nedenle, güncel Taksimetre Metrolojik Muayene 
Belgesi’ni ibraz edinceye kadar, bu 302 taksiye 
“şartlı yaptırım” uygulanmaya başlandı ve çalışma 
ruhsatları tekrar askıya alındı. Bu şartlı yaptırım 
kapsamında, İBB sisteminde gerekli düzeltmeleri 
yapanların geçici çalışma ruhsatları tekrar aktif hale 
getiriliyor. Ruhsatı askıya alınan taksiler, trafik 
kontrolü yapan polis ve jandarma ekiplerinin 
denetimlerinde bu belgeleri ibraz 
edemeyeceklerinden, cezai işleme tabi tutuluyorlar 
ve araçları bağlanıyor.

1- ÇOK ÖNEMLI YATIRIMLAR IBB MECLISININ  
ONAYINI BEKLIYOR

YANLIŞ
Yatırım ve hizmetler, İBB Meclisindeki çoğunluk 

oyu ile engellenmiyor. 

DOĞRU
Pandemi döneminde “ulaşım ve çevre” başta 

olmak üzere yatırımlara hız kesmeden devam eden İBB 
yönetimi, İBB Meclisine gönderdiği 8 çok önemli 
yatırımın finansman onayını bekliyor. 13 km’lik 11 
istasyonlu Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu 
ile Kirazlı-Halkalı Metrosu’nun 2023 yılında 
açılabilmesi için hayati öneme sahip 272 metro 
aracı alımı için gerekli finansman raporları, Şubat 
2021’de İBB Meclisine sunuldu. Hukuk 
Komisyonunda 7 aydır bekletilen 225 milyon euro 
ve 300 milyon euroluk dış kredi talepleri, son 
meclis toplantısında da tartışılmasına rağmen 
gündeme getirilmedi. Raylı sistem yatırımlarının 
aksamadan devam etmesi için Temmuz 2021’de 
meclise gönderilen 4 ayrı metronun finansman 
talebi de Hukuk Komisyonundaki oy çoğunluğu ile 
uygun bulunursa en erken 2021 Eylül ayında 
gündeme taşınabilecek. Dış kredi talebi komisyonda 
bekleyen çok önemli ulaşım yatırımları şunlar: 18.5 
km ve 12 istasyonlu Mahmutbey-Bahçeşehir-
Esenyurt Metrosu/305 milyon euro; 9.7 km ve 10 
istasyonlu Kirazlı-Halkalı Metrosu/242 milyon 
euro; 10.9 km ve 9 istasyonlu Çekmeköy-
Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu/125 milyon euro; 
13 km ve 8 istasyonlu Kaynarca-Pendik-Tuzla 
Metrosu/158 milyon euro.

 OSMAN KARABACAK

GÜNDEM
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4- BIN MINIBÜS VE DOLMUŞ, IBB’NIN GAYRETIYLE 
TAKSIYE DÖNÜŞTÜ

YANLIŞ 
750 minibüs ile 250 dolmuşun taksiye 

dönüştürülmesi kararını UKOME’deki Hükümet 
temsilcileri aldı. 

DOĞRU
İBB, pandemi sürecinde zor günler yaşayan 

minibüs ve dolmuş esnafının sıkıntılarını 
hafifletebilmek için 750 minibüs ile 250 dolmuşun 
taksiye dönüştürülmesi teklifini ilk olarak 20 Ekim 
2020’deki UKOME gündemine taşıdı. Toplantıya katılan 
Bakanlık temsilcileri ile İstanbul Taksiciler Odası yetkilisi, 
konunun İBB’nin işletmeciliğini yapacağı 5 bin taksi ile 
birlikte oylanmasına karşı çıktı.  26 Kasım 2020’deki 
toplantıda “minibüs ve dolmuşların taksiye dönüşümü” 
teklifi ayrı bir madde olarak oya sunuldu. Ancak, Hükümet 
temsilcileri ile Taksiciler Odası yeni teklifi de reddetti. Bu 
tarihten sonra 3 kez daha UKOME gündemine taşınan 
esnafın ve vatandaşın yüzünü güldürecek model, aynı 
gerekçelerle veto edildi. 750 minibüs ile 250 dolmuşun 
taksiye dönüştürülmesi teklifi, 29 Temmuz 2021’de İBB 
tarafından 7. kez UKOME gündemine taşındı ve bu defa oy 
çokluğuyla kabul edildi. İstanbul Taksiciler Odası, karara 
bir kez daha itiraz ederek, şerh düştü. İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, bir sene önce sunulan bu teklifin defalarca 
reddedildikten sonra şimdi kabul edildiğini hatırlatarak, 
“Konunun buraya gelmesi İBB yönetiminin ne kadar 
analitik düşündüğü gösterdi. Bakanlık temsilcilerinin 1 
sene sonra neden görüşlerinin değiştiğini merak ediyorum. 
Bizim reddedilen diğer tekliflerimizin de son derece 
bilimsel ve analitik olduğunu hatırlatmak isterim” dedi.

3- IBB, SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DESTEKLEMEYE 
DEVAM EDIYOR

YANLIŞ
İBB yönetimi, sağlık çalışanlarına yönelik 

ücretsiz toplu ulaşım ve İSPARK otoparklarından 
ücretsiz yararlanma uygulamalarının yıl sonuna kadar 
uzatılmasına karşı çıktı. 

DOĞRU
İBB’nin pandemi sürecinde tüm sağlık 

çalışanlarına yönelik olarak başlattığı ve yaklaşık 1.5 
yıldır devam eden “toplu ulaşım ile İSPARK 
otoparklarından ücretsiz yararlanılması ve otellerde 
konaklama hizmeti”, Temmuz ayında kısıtlamaların 
kaldırılması nedeniyle son buldu. Sağlık çalışanları, 
sosyal medya platformlarından Başkan Ekrem İmamoğlu 
ve İBB yönetimine COVID-19 mücadelesinde kendilerine 
verdikleri destek nedeniyle teşekkür ettiler. İBB, 17 ay 
boyunca sunduğu tüm bu hizmetlerle, sağlık emekçilerine 
300 milyon liralık katkı sağladı.Türkiye genelinde 
normalleşmeye geçildikten sonra AK Parti Grubu, İBB 
Meclisine bir önerge vererek, sağlık çalışanlarına sunulan 
ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetlerinin yıl sonuna kadar 
uzatılmasını teklif etti, rapor oy çokluğuyla onaylandı. 
CHP ve İYİ Parti Grubu, raporu hazırlayan AK Partili 
üyelerin meclis gündemine taşınana kadar konuyla ilgili 
kendilerine bilgi vermediğini ve teklifi sosyal medyadan 
öğrendiklerini belirtti. İBB misafirhanelerinde kalan sağlık 
çalışanlarına Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur hizmeti 
de verilmişti. Pandemiden etkilenen minibüs esnafının 
2021 yılı boyunca İSPARK otoparklarından ücretsiz 
yararlanması yönündeki bir diğer önerge ise meclis 
üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.
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PANDEMİ

DELTA	VARYANTI	YAYILIYOR

AŞI OLMAK TOPLUMSAL 
SORUMLULUK 

Ağustos 2021 itibarıyla hem 
Türkiye’de hem de dünyada 
COVID-19 pandemisinin yeni bir 
aşamada olduğunu söyleyen Prof. 
Dr. Nilay Etiler, “Virüsler çok hızlı 
değişim gösteren 
mikroorganizmalardır ve son 
ortaya çıkan Delta varyantı, pek 
çok şeyi değiştirmiş durumda. Her 
şeyden önce delta varyantı önceki 
virüs varyantlarından en az iki kat 
daha fazla bulaştırıcı, bu da etkenin 
hızla yayılması anlamına geliyor. 
Diğer yandan Delta varyantının 
daha ciddi hastalık yaptığına dair 
bulgular var” dedi.
Vaka artışlarının pandemide yeni 
bir dalganın yükselmekte olduğunu 
gösterdiğini belirten Etiler, aşının 
bulunması ve yaygın şekilde 
uygulamaya çalışılmasının önemine 
işarete ederek, “Eğer aşılama 
olmasaydı çok daha büyük boyutlu 
ve çok daha yıkıcı sonuçlar 
yaşayabilirdik” değerlendirmesinde 
bulundu.

P
andeminin 18. ayını 
geride bıraktık, vaka 
sayısı hızla yükseliyor. 
Sağlık Bakanlığının 

açıkladığı verilere göre 28 Ağustos 
itibarıyla Türkiye’de 245 saatte 
virüs bulaşanların sayısı 17 bin 
912 kişi oldu. 245 kişi de ne yazık 
ki hayatını kaybetti. Toplam 
yapılan aşı dozu 97 milyonun 
üzerine çıkarken, 2 doz aşısını 
yapanların sayısı 36 milyonu geçti. 
Fakat bu sayı yine de yeterli değil. 
Toplumsal bağışıklığı sağlayacak 
tam koruma için 2. doz aşılama en 
az yüzde 70’ler seviyesine çıkmalı. 
Koronavirüs salgınıyla ilgili son 
durumu ve İstanbul özelinde 
pandemi sürecinde yapılan 
çalışmaları İBB Bilim Kurulu Üyesi 
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. 
Nilay Etiler ve İBB Sağlık Daire 
Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Önder 
Yüksel Eryiğit ile konuştuk.

 AŞISIZLARIN PANDEMİSİ
Salgın, artık aşısızların salgınına 
dönüşüyor ne yazık ki! Yapılan 
bilimsel yayınlarda yoğun 
bakımlarda yatan, hastalığı şiddetli 
bir biçimde yaşayan ve ölen 
kişilerin çoğunlukla aşısızlardan 
oluştuğunu söyleyen Etiler, şöyle 
devam etti:
“Yaptığımız araştırmalar, aşı 
yaptırmayan kişilerin diğer aşılara 
karşı tereddütü olmadığını, 
çocuklarına aşı yaptırma 
konusunda da bir tereddüt 
duymadıklarını ortaya koydu. 
Yapılması gereken; yılmadan 
bıkmadan ve bütün açıklığıyla 
topluma bu aşılar geliştirilirken 
araştırma izinleri vb. prosedür ile 
ilgili süreçlerin nasıl 
hızlandırıldığını; aşının, etkinliği 
ve güvenliği ile ilgili bilimsel 
çalışmalara uygun olarak 
yapıldığını, bu nedenle aşının 
güvenliği ile ilgili kaygıya yer 
olmadığını anlatmaktır.”

ŞENGÜL GÜLBAHÇE

AŞI VAR, FAKAT AŞI TEREDDÜTÜ DE VAR! 6 EYLÜL’DE OKULLARDA 
YÜZ YÜZE EĞİTİMLER BAŞLIYOR. SAĞLIK BAKANLIĞI, TÜRKİYE’DE 
DELTA VARYANTININ YÜZDE 90 ETKİLİ VARYANT OLDUĞUNU 
AÇIKLADI. HASTALIĞA YAKALANAN, YOĞUN BAKIMDA YATAN, 
HASTALIK SÜRECİNİ ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE YAŞAYANLARIN 
ÇOĞUNLUĞU İSE AŞISIZLARDAN OLUŞUYOR…
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 YANGIN, SEL VE AFETLER         
ÜST ÜSTE
Türkiye ve dünya son günlerde 
yangınlar, seller ve afetlerle 
sarsılıyor. Prof. Dr. Etiler, yaşanan 
yıkıcı felaketin yarattığı ortamın, 
pandeminin kontrol altına 
alınması için alınan önlemleri geri 
planda bırakabileceğini belirterek 
şunları söyledi:
“Yangınlar, seller vb. durumlara 
‘olağan dışı durumlar ya da halk 
sağlığı acil durumları’ diyoruz. Bu 
durumlar rutinde sürdürülen sağlık 
hizmetini altüst eder, kesintiye 
uğratır. Pandemi de bir halk sağlığı 
acil durumudur aslında. Bu nedenle 
afet bölgelerinde aşılama 
çalışmalarının ve maske-mesafe-
hijyen tedbirlerinin kesintiye  
uğraması kaçınılmazdır.
Bir diğer mekanizma, bu türden 
olağandışı durumların toplumun 
genel sağlığını bozması, beslenme 
durumunun bozulması, yaşanan 
üzüntüler ve stresler sonucunda 

 AŞIDA 3. DOZ SÜRECİ
Bir buçuk yılını dolduran 
pandemide 2. doz aşılamanın 
toplumsal bağışıklık için önemi 
artık biliniyor. Prof. Dr. Nilay 
Etiler’e hâlâ kafalarda soru işareti 
oluşturan “3. doz aşının hangi 
durumlarda gerekli olduğu” 
sorusunu sorduk:
“Hastalığı tanımamız onunla nasıl 
mücadele edeceğimizi de belirliyor. 
Örneğin COVID-19 geçiren bir 
kişinin tekrar hastalığı geçirebiliyor 
olması önemli çünkü bu etkene 
karşı oluşan antikorların yaşam 
boyu kalıcı olmadığını gösteriyor. 
Bu, aşılama uygulamalarına yön 
veren bir durumdur. Eldeki bilgiler 
gerek aşılamadan gerekse hastalığın 
geçirilmesinden sonra 
koruyuculuğun düştüğünü, kandaki 
antikor düzeylerinin azaldığını 
gösteriyor. Bu durumda 2 doz aşı 
yapılmış, hastalık geçirilmiş olsa da 
belli bir süre sonra 3. doz aşı 
ihtiyacı ortaya çıkıyor.”

insanların bağışıklık sistemlerinin 
zayıflaması ve enfeksiyonlara karşı 
daha duyarlı hale gelmesidir. 
Bunun sonucunda da sadece 
COVID-19 değil tüm enfeksiyon 
hastalıkları açısından bir risk 
ortaya çıkar.”

İBB Bilim Kurulu Üyesi Halk Sağlığı 
Uzmanı Prof.	Dr.	Nilay	Etiler

YILMADAN, BIKMADAN TOPLUMA AŞININ ETKİNLİĞİ VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARA UYGUN OLARAK 
YAPILDIĞINI, AŞININ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ KAYGIYA YER OLMADIĞINI ANLATMAK GEREKİYOR.



belirten Eryiğit, “Başkanımızın 
vizyoner bakış açısıyla gelen 
tehlikeye karşı hazırlıklara başladık” 
diyerek süreci şöyle anlattı:
“İlk olarak vatandaşların salgın 
hakkında bilinçlenmesi ve 
farkındalık seviyelerinin artırılması 
amacıyla koronavirüse ilişkin yazılı 
ve görsel bilgilendirme çalışmaları 
yaptık. Bu noktada İBB’nin tüm 
mecralarını kullanarak; üst geçit, 
billboard, raket afiş, afiş, elektrik 
direği dikey afiş, megalight gibi açık 
hava reklam mecralarında ve metro, 
tramvay, metrobüs, otobüs, şehir 
hatları vapurları ve meydanlarda 
bulunan bilgi ekranlarında spotlar 
yayınladık.
Bu çalışmaları farklı dillerde 
(Arapça, Farsça, İngilizce) hazırlanan 
özel materyallerle ulaşabildiğimiz 

 İSTANBUL’DA İBB’NİN 
PANDEMİ TEDBİRLERİ
İstanbul, nüfus yoğunluğunun ve 
insan hareketliliğinin çok yüksek 
olması nedeniyle salgında riskli 
şehirler arasında. İBB’nin salgının 
başından beri kentte uyguladığı 
bilgilendirme, önlem alma, güvenli 
ortam oluşturma süreç 
yönetimlerine dair sorularımızı 
Sağlık Daire Başkanımız Dr. Öğr. 
Üyesi Önder Yüksel Eryiğit’e 
yönelttik. 16 milyonluk nüfusuyla 
Türkiye’nin en kalabalık ve üretken 
şehri İstanbul’un, aynı zamanda 
uluslararası ticaretin de 
merkezlerinden biri olması nedeniyle 
kentimizde insan hareketliliğinin 
ciddi boyutlarda olduğunu belirten 
Eryiğit, “Özellikle toplu ulaşımı 
kullanma yoğunluğu ve bir arada 
yapılan sosyal aktiviteler 
koronavirüs vaka sayılarının 
İstanbul’da oldukça yüksek 
seyretmesine neden oluyor” dedi.

 “PANDEMİDEN ÖNCE 
ÖNLEMLERE BAŞLADIK”
İBB yönetimi olarak, 25 Şubat 2020 
tarihinde COVID-19 salgını henüz 
daha ülkemize gelmeden önce 
Başkan Ekrem İmamoğlu’nun acil 
gündem çağrısı ile toplandıklarını 

maksimum kitleye ‘salgın hakkında 
yapılacaklar ve korunma yolları’ 
konu başlıklarında ulaşarak 
bilinçlenmelerini sağladık.”

 MOBİL HİJYEN FİLOSU 
KURULDU
Bilgilendirme çalışmalarıyla eş 
zamanlı “Mobil Hijyen Filosu” 
kurularak, halkın yoğun kullandığı, 
kapalı mekanlarda dezenfeksiyon 
işlemlerini başlattıklarını belirten 
Eryiğit, dezenfeksiyon işlemlerinin, 
ibadethaneler, adliye binaları, 
hastaneler, sağlık kuruluşları ve 
İBB’nin tüm hizmet binalarında 
sürdürüldüğünü söyledi. 
Çalışmaların başladığı Mart 
2020’den bu yana İBB, İstanbul’da 
toplam 50 milyon metrekare alanın 
dezenfeksiyonunu sağladı.

 İBB BİLİMSEL DANIŞMA 
KURULU OLUŞTURULDU
Pandemi sürecini karanlık bir tünele 
benzeten Eryiğit, “Bu karanlık 
tünelden ancak aklın ve bilimin 
ışığıyla çıkabiliriz düşüncesiyle, İBB 
Bilimsel Danışma Kurulunu hayata 
geçirdik. Kurul, İBB yöneticileri ile 
düzenli toplanarak İstanbul özelinde 
sorunları birlikte değerlendirerek 
öneriler hazırlıyor ve İBB hizmetleri 
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BUGÜNLERDE YOĞUN BAKIMDAKİ 
HİÇ AŞI YAPTIRMAYANLARIN ORANI 

YÜZDE 90 CİVARINDA. AŞI 
YAPTIRMAK, HASTALIĞIN HAFİF 
GEÇİRİLMESİ AÇISINDAN ÇOK 

ÖNEM ARZ EDİYOR.

İBB Sağlık Daire Başkanı 
Dr.	Öğr.	Üyesi	Önder	Yüksel	Eryiğit



ziyaretçilere ve etkinliklere 
kısıtlama getirildi. Tüm yaşam 
alanları dezenfekte edilip şüpheli 
görülen sakinlerimiz hastanelere 
sevk edilerek hızlı bir şekilde 
önlemler alındı. Kurumda 15 günlük 
süreyle yatılı vardiya sistemine 
geçiş yapıldı. 15 günlük periyotlarla 
tüm personele önlem amaçlı PCR 
testi yapıldı. 
Alınan önlemler sonucunda, 
pandemi sürecinde altyapı ve 
fiziksel yeterlilikle birlikte öngörü 
ve buna bağlı olarak hızlı düşünme, 
hızlı karar alma ve uygulama 
yöntemiyle, ‘sıfır vaka’ başarısını 
elde ettik. Bu başarımız Turkish 
Journal of Geriatrics Dergisi 
tarafından makale olarak ele alınıp 
derginin ilk sayısında okuyucuları 
ile paylaşıldı.”

çerçevesinde yapılabilecek olanları 
ivedilikle uygulamaya geçirmek 
üzere tavsiyelerde bulunarak 
COVID-19 salgın sürecini 
yönetmekte bizlere yol gösterici 
rolünü üstleniyor” şeklinde 
konuştu. 
Pandemi sürecinin başlamasıyla 
birlikte vatandaşlarımızın 
COVID-19 salgını ile ilgili doğru ve 
güncel bilgilere erişimini sağlamak 
için koronavirus.ibb.istanbul web 
sitesini oluşturduklarını da hatırlatan 
Eryiğit, bu kapsamda, İBB Bilimsel 
Danışma Kurulunun hazırlamış 
olduğu “Koronavirüs ile Mücadele 
Faaliyet Raporlarını” paylaşıma 
açtıklarını da sözlerine ekledi.

 DARÜLACEZE SAKİNLERİ 
GÜVENLİ ELLERDE
Pandemiyle birlikte tamamen yaşlı 
bireylerin bulunduğu 7/24 yatılı 
bakım hizmeti verilen “İBB İstanbul 
Darülaceze Müdürlüğü” huzur ve 
bakımevlerinde uygulanan 
olağanüstü önlemler sayesinde 
dünya standartlarının üzerinde bir 
başarı elde edildiğini vurgulayan 
Prof. Dr. Önder Yüksel Eryiğit, şöyle 
devam etti:
“2 Mart 2020’de, İstanbul 
Darülaceze Müdürlüğünde 

 AŞI TEŞVİK EDİLMELİ
Hastalığa yakalananların büyük bir 
bölümünün aşısız olduğu ifade 
ediliyor. Aşı var fakat aşı tereddütü 
de var, vatandaşları rahatlatıp aşıya 
teşvik etmek için neler yapılabilir, 
sorusunu Eryiğit’e yönelttik, yanıtı 
şöyle oldu:
“Ülkemizde tek doz aşı yaptıranların 
oranı şu anda yüzde 66, 2. doz aşısını 
yaptıranların da yüzde 44 civarında. 
4. pikin başladığını 
söyleyebileceğimiz bugünlerde 
yoğun bakımdaki hastalara 
baktığımızda hiç aşı 
yaptırmayanların oranı yüzde 90 
civarında. Böyle olunca aşı 
yaptırmak, hastalığa yakalanmamak 
açısından değil, hastalığın hafif 
geçirilmesi açısından çok önem 
taşıyor. Dolayısıyla aşı karşıtlığını, 
tereddütünü mutlaka yenecek 
eylemlerin ve söylemlerin içerisinde 
İBB’nin bulunması gerekir. ‘Bilimsel 
Danışma Kurulumuz ve İletişim 
Koordinatörlüğümüz’ ile birlikte 
çalışmalarımızı yapıyoruz. Tüm 
iletişim mekanizmaları üzerinden 
aşının önemine dair halkı 
bilinçlendirme uğraşımızı 
sürdürüyoruz.
Aşıya ulaşımı kolaylaştırmak için 
şehir meydanlarında aşı istasyonları 
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MART 2020’DEN BU YANA İBB         
KAMUYA AİT KAPALI MEKANLAR, 

İBADETHANELER, ADLİYE BİNALARI, 
HASTANELER, SAĞLIK KURULUŞLARI 

VE İBB HİZMET BİNALARINDA 
DEZENFEKSİYONU SAĞLADI.
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oluşturulabilir. İBB bu konuda her 
katkıya hazır. Halkın aşıya en rahat, 
en kolay ulaşabileceği şekilde aşı 
uygulamalarını getirmek gerekiyor. 
Dünyada bunun çeşitli uygulamaları 
var. Aşılamada kolaylaştırıcı alanlar 
yaratmışlar. Bunun ülkemizde, 
özellikle İstanbul’da da yapılması 
gerekir düşüncesindeyiz.”

 YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN AŞI VE 
TEDBİRLERE DEVAM
Okullarda 6 Eylül’de yüz yüze 
eğitim başlıyor, aşılama velilerin 
de talepleriyle 15 yaşa kadar 
düştü, daha da düşebilir. Aşı 
olmayan öğretmenler ve çalışanlar 
için ise haftada 2 PCR testi 
istenecek. Gelinen noktada 
herkese görev düşmekte ve bu 
noktada da İBB Sağlık Daire 
Başkanımız Önder Yüksel Eryiğit, 
sağlıklı bir süreç yönetimi için 
şunları önerdi: 
“Ülkemizde aşılama süreci 
başladığından itibaren aşı olunca 
hastalığa yakalanılmayacağına dair 
yanlış bir kanı da oluştu, insanlar 
da gevşedi. Ancak özellikle 
belirteyim; aşı sadece koronavirüs 
etkilerinin hafif bir şekilde 

eğitime geçilmeli ve eğitim en 
verimli şekilde devam etmeli. 
Bunun için de üzerimize düşeni, bir 
toplumsal sorumluluk olarak 
yapmalıyız; mutlaka ‘çift doz 
aşımızı’ olmalıyız. Çocukların 
temaslı olabileceği; öğretmenler, 
okul görevlileri, servis görevlileri 
başta olmak üzere, herkes aşılama 
sürecine dahil edilmeli. Her şekilde 
Koronavirüs bulaşma riskini en aza 
indirerek çocuklarımıza güvenli ve 
sağlıklı bir eğitim ortamı 
oluşturmalıyız.
Biz İBB olarak, bu süreçte en etkili 
tedbirleri almayı ve uygulamayı 
sürdüreceğiz.”

 YENİ VARYANTLAR 
OLMASIN…
Sonbahar geliyor, insanlar tatilden 
dönecek, okullar açılacak, şehirler 
daha da kalabalıklaşacak… 
Hastalığın seyrini alınacak 
tedbirlere uyum belirleyecek.
Yeni varyantlar, yeni dalgalar 
olmasın. Bunun için bilime 
güvenerek çift doz aşımızı, 
gerekiyorsa 3. doz aşımızı olmamız 
ve maske-mesafe-hijyen kurallarına 
uygun davranmamız önemli…  

görülmesini sağlıyor; hastalığın 
ağır seyrini, hastaneye, yoğun 
bakıma yatışları ve ölümleri 
azaltıyor. O nedenle tedbiri elden 
bırakmamalı. 
Geçen yıl pandemi nedeniyle 
çocuklarımız yüz yüze eğitim 
alamadı. Uzaktan eğitimle okul 
hayatlarına devam eden 
ettiklerinden arkadaşlarından, 
sosyal hayatlarından uzakta 
kaldıkları için hem öğrenim 
açısından ve hem sağlık açısından 
olumsuz etkilendiler. Alışılmış olan 
sistemin dışında farklı bir eğitim 
sistemine dahil olmaları onlar için 
zorlu bir süreçti ve kayıp bir yıldı. 
Dolasıyla bir sene daha 
kaybedilmemesi için yüz yüze 

PANDEMİ KURULU VE SAĞLIK 
MÜDÜRLÜKLERİYLE BİRLİKTE 
ŞEHİR MEYDANLARINDA, 

MERKEZİ YERLERDE 
İSTASYONLAR 

OLUŞTURABİLİRİZ.



TÜNEL AÇMA MAKİNESİ    
SARIGAZİ’YE ULAŞTI

ÇEKMEKÖY-
SANCAKTEPE-
SULTANBEYLİ

METRO HATTI’NDA
ÇALIŞMALAR

SÜRÜYOR

MECLİS

SARIGAZİ

SANCAKTEPE
ŞEHİR HASTANESİ

SAMANDIRA
MERKEZ

VEYSEL
KARANİ

HASANPAŞA

SULTANBEYLİ

SANCAKTEPE

ÇEKMEKÖY
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IBB’NIN ILK 
YÜKSEKÖĞRENIM 

ÖĞRENCI YURTLARI 
HIZMETE AÇILDI

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR 
VAADİNİ DAHA HAYATA GEÇİRDİ. BİNBİR EMEK, HEYECAN VE HAYALLE 

İSTANBUL’A GELEN YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN KURUM TARİHİNDE İLK 
KEZ YURT HİZMETİ VERİLMEYE BAŞLANDI.

TAYFUN DERYAL GÖKÇE ATIK

vakıf üniversitesi bulunan İstanbul, 
gerek zengin sosyal hayatı, gerek 
köklü eğitim kurumları, gerekse 
yaygın iş imkanları nedeniyle 
öğrenci tercihlerinde yine ilk sırada 
yer aldı. İkametgahı İstanbul’da 
bulunmayan yaklaşık 65 bin 
öğrenciden 25 bini Kredi ve 
Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara 
yerleşti. Kontenjan bulamayanlar 
ise vakıf ve derneklere ait özel 

yurtlara ya da kiralık evlere 
taşınmak durumunda kaldı. 
Öğrencilerin sadece üçte birinin 
kamu imkanlarından 
faydalanabildiği bu dönem artık 
değişmeye başladı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir 
dışından gelen gençlere, eğitim yılı 
boyunca konfor düzeyi yüksek, 
temiz ve güvenli barınma imkanı 
sunan yurtlar açtı. 

Ü
niversite yerleştirme 
sonuçları açıklandı. 
Öğrenciler, zorlu bir 
hazırlık döneminin 

sonunda yükseköğrenim hakkını 
elde etti. Yaşadıkları şehirde bir 
üniversiteye kaydolanlar dersbaşı 
için gün sayarken, şehir dışına 
yerleşenler bu süreci konaklamak 
için en isabetli tercihi yapma 
telaşıyla geçirdi. 13 devlet ve 46 
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bulundurularak yurtlara 
yerleştirileceğinin altını çizen 
Öztürk, “İBB Yurtlarının kayıtları 
online platform üzerinden açıldı. 
Değerlendirmenin ardından kesin 
kayıt yaptırmaya hak kazananlar 
yine online olarak duyuruldu.   
628’i kız, 372’si erkek olmak üzere 
toplamda 1.000 öğrencimize               
bu yıl sonuna kadar barınma 
hizmeti vereceğiz” dedi.

 GAZİOSMANPAŞA YURDU 
EKİMDE TAMAMLANACAK
İkisi Avcılar’da, Beyoğlu’nda 
ve Gaziosmanpaşa’da da birer 
adet olmak üzere, toplam dört 
yurtta barınma hizmeti 
vereceklerini paylaşan Öztürk, 
“Bunlardan ruhsat işlemleri 
tamamlanan Avcılar’daki ve 
Beyoğlu’ndaki yurtlarımızda 
kız öğrencilerimize, tadilat ve 
ruhsat çalışmaları süren 
Gaziosmanpaşa’daki 
yurdumuzda ise erkek 
öğrencilere barınma hizmeti 
vereceğiz” ifadelerini 
kullandı.

 HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ
İBB, binbir emek; hayal ve 
heyecanla okullara başlayan 
gençlere en iyi imkanı sunmak 
için binaların altyapısından araç 
ve gereç teminine kadar her 
detayı düşündü. Yurt binalarına 

 İBB, TARİHİNDE İLK KEZ         
YURT AÇTI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
adaylık sürecindeki bir vaadini 
daha yerini getirirken kurum 
tarihinde de bir ilke imza attı. Şehir 
dışından gelen gençlere geçmişte 
bir odalık bile yeri bulunmayan 
İBB, dört yurt birden açtı. İBB 
Gençlik ve Spor Müdürlüğünün 
üstlendiği çalışmalar ile yurtlar, 
öğrencinin ihtiyacı olan ekipman ve 
eşyalarla donatıldı. 

 “1.000 ÖĞRENCİ” İBB 
YURTLARINDA 
KONAKLAYACAK
İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker 
Öztürk, daha önce yurt amacıyla 
kullanılmak üzere yapılan ve farklı 
kurumlara devredilen yapılar 
bulunduğunu belirterek, İBB’nin 
yurt hizmetini ilk kez bizzat 
üstlendiğini söyledi. Öğrencilerin 
objektif kriterler göz önünde 

628’İ KIZ, 372’Sİ ERKEK 
OLMAK ÜZERE 

TOPLAMDA 1.000 
ÖĞRENCİMİZE BU YIL 

SONUNA KADAR 
BARINMA HİZMETİ 

VERECEĞİZ.

İBB Gençlik ve Spor Müdürü 
Ilker	Öztürk



değerlendirileceği yurtlarda, 
öğrencilere iki öğün yemek 
verilecek. Alan temizliği ve 
çamaşır yıkama gibi 
hizmetler sunulacak. 
Konaklama ve tüm bu 
hizmetlerin 2021-2022 
eğitim-öğretim dönemindeki 
aylık ücreti “600 TL” olacak. 

 YENİ YURTLAR GELİYOR
Küçükçekmece’de ve Bağcılar’da 
iki yurdun yapımına da devam 
eden İBB, Başkan İmamoğlu 
tarafından hayata geçirilen daha 
pek çok imkanı gençlere 
sunuyor. İhtiyaç sahibi ve maddi 
imkanları kısıtlı öğrenciler, İBB 
Genç Üniversiteli Eğitim 
Yardımı ile ihtiyaç duydukları 
maddi desteğe ulaşıyor. Gençler, 
ulaşımda İstanbulkart’ı indirimli 
olarak kullanıyor. Gençlik 
Ofislerinde eğitim, kişisel 
gelişim ve istihdama dönük kurs 
ve seminer programlarına 
katılabiliyor. Ayrıca 30 yaş altı 
gençler; mesleki, kişisel bilgi ve 
becerilerini artırmak, iş hayatına 
hazırlanmak için İBB Genç 
Yetenek Gelişim Programı’na da 
başvurabiliyor.

ısıtma, soğutma, elektrik, 
elektronik ve yangın güvenliği 
gibi tüm altyapı sistemlerini 
kurdu. Isınma, soğutma, sıcak su 
imkanlarını 7 gün ve 24 saat 
esasına göre planladı. Yurtlara 
elektrik ya da su kesintilerinden 
etkilenmemeleri için gerekli 
altyapılar temin edildi.
Bir öğrencinin ihtiyacı olan her 
şeyi bulabileceği İBB 
yurtlarında, gerekli ekipman ve 
eşyalar da hazır bulunduruldu. 
Yatak, yorgan, eşya dolabı, 
buzdolabı, televizyon, kitaplık, 
koltuk, masa, sandalye gibi 
günlük hayatın devamını 
sağlayacak tüm eşyalar 
öğrencilerin kullanımına 
sunuldu. Ayrıca kütüphane, 
çalışma odaları, bilgisayar 
odaları, etüt odaları, çamaşır 
yıkama ve ütü odaları, 
yemekhane, sohbet ve 
televizyon odaları, dinlenme 
odaları, revir, mescit ve misafir 
odası gibi ortak kullanım alanları 
da oluşturuldu. 

 İKİ ÖĞÜN YEMEK
Konaklamaya ihtiyacı 
olanların objektif bir şekilde 
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ÖZEL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ ÖRNEKTEPE 

YÜKSEKÖĞRENİM           

KIZÖĞRENCİ YURDU

İlçe: Beyoğlu

Adres: Örnektepe Mahallesi-

Papatya Sokak 

Oda Sayısı: 59

AVCILAR YÜKSEKÖĞRENİM              

KIZ ÖĞRENCİ YURDU 1

İlçe: Avcılar

Adres: Üniversite Mahallesi

Cemil Meriç Sokak 

Oda Sayısı: 75

AVCILAR YÜKSEKÖĞRENİM           

KIZ ÖĞRENCİ YURDU 2

İlçe: Avcılar

Adres: Üniversite Mahallesi

Naz Sokak

Oda Sayısı: 94         

GAZİOSMANPAŞA 

YÜKSEKÖĞRENİM ERKEK 

ÖĞRENCİ YURDU   

İlçe: Gaziosmanpaşa

Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi

605/3 Sokak

Yurt Oda Sayısı: 86
*İnşaat çalışmaları son aşamada       

EĞİTİM



TÜRKİYE’NİN
İLK 3 İSTASYONLU

FÜNİKÜLERİNİN
YAPIMI İÇİN

DÜĞMEYE BASTIK

İTÜ-İSTİNYE

FÜNİKÜLER HATTI
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IBB, EĞITIM DESTEKLERIYLE
ISTANBULLUNUN  YANINDA

İBB, KENTİN 
DÖRT BİR YANINDAKİ 
OKUL BİNALARINDA 
KAPSAMLI TADİLAT 
GERÇEKLEŞTİRİRKEN 

ÖĞRENCİLERE VE AİLELERİNE 
YAPILAN EĞİTİM DESTEKLERİ 
İLE ‘SOSYAL BELEDİYECİLİK’ 

DE YENİ BİR ANLAM 
KAZANIYOR.

ÖZGÜR TURAN RIDVAN ARDA

EĞİTİM



sürdürebilecekleri bir ortam 
sunuyor. Şu anda sayısı 32 olan 
Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik 
Merkezi’nin Silivri'den Pendik'e 
uzanarak sayılarının 150’ye 
ulaşması hedefleniyor.

 EĞİTİM DESTEKLERİ
İBB, maddi imkanlarının kısıtlı 
olması nedeniyle öğrenimlerini 
devam ettirmekte zorlanan 
üniversitelilere de destek 
sağlıyor. İstanbul’da eğitim 
hayatını sürdüren veya aile ferdi 
İstanbul’da yaşayan üniversite 
öğrencilerine nakdi yardım 
yapılıyor. İBB verilerine göre, 
mart ayından beri 33 bin 659 
öğrenci bu fırsatlardan 
faydalanıyor. Ayrıca, Askıda 
Eğitim Destek Paketi ile 
askidafatura.ibb.gov.tr/egitim-
destek adresinden de hayırsever 
yurttaşlar, eğitim hayatını 
sürdüren öğrencilere yardım 

edebiliyor. Öğrencilerin 
İstanbulkart hesaplarına yatan bu 
katkılar, şu ana kadar 12 bin 312 
öğrenciye ulaştı.
Tüm bu yardımlara ek olarak, 
ilköğretim ve lisede okuyan üç ve 
daha az öğrencinin bulunduğu 
ailelere bir adet, dört ve üzeri 
öğrencinin bulunduğu ailelere ise 
2 tablet veriliyor. 11 Şubat 
2021’de başlayan çalışmada,           
40 bin tablet teslim edilmiştir.

E
ğitim, özellikle genç 
nesiller için hayat 
kalitesini geliştiren ve 
geleceğe daha güvenli 

bakılmasını sağlayan unsurlardan 
biri olarak öne çıkar. Genel 
kanının aksine; eğitim, bireye 
yalnızca teoriyi değil pratik 
yetenekleri de kazandırır. Son 
yıllarda gittikçe artan kent 
yoksulluğu ve büyük ölçekli 
ekonomik dengesizlik, halkın 
eğitime ulaşmasını zorlaştırırken 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) de zorlukların aşılmasında 
destekleriyle İstanbullulara 
yardımcı oluyor.

 YUVAMIZ İSTANBUL ÇOCUK 
ETKİNLİK MERKEZLERİ
İBB Yuvamız İstanbul Çocuk 
Etkinlik Merkezleri, 3-6 yaş 
aralığındaki çocukların fiziksel, 
zihinsel, dil, sosyal ve duygusal 
gelişimlerini sağlıklı ve güvenle 

İBB Sosyal Hizmetler           
Daire Başkanı Yavuz	Saltık, 
Çocuk Etkinlik Merkezi'nde.
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OKULLARDA KAPSAMLI          
BAKIM-ONARIM ÇALIŞMASI

İBB, 2021-2022 Eğitim Öğretim 
Yılı öncesinde, okulların kapalı 
olmasını da fırsat bilerek, 56 
okulda kapsamlı yapım, tadilat ve 
onarım işlemlerini tamamladı. İBB 
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
Tesisler Bakım Onarım Müdürlüğü 
ve Fen İşleri Daire Başkanlığınca 
ortak yürütülen faaliyetler 
kapsamında 193 okulda da 
çalışmalar sürüyor.

“SEN OKU DİYE” KAMPANYASI

İstanbul’daki ilköğretim, 
ortaöğretim ve MEB onaylı 
rehabilitasyon merkezlerinde 
aktif olarak eğitim gören engelli 
bireyler, şehit çocukları, yetim ve 
öksüz çocuklara nakdi eğitim 
desteği veriyor. İBB Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığının, 
“Sen Oku Diye” başlığında 
yaptığı çalışmalarla, öğrencilere 
el uzatılması amaçlanıyor.

Türk İşaret Dili Eğitimleri
İSEM, işaret dilinin ve işitme 
engelli bireylerin sorunlarının 
toplum genelinde tanınmasını 
sağlamak amacıyla, Türk İşaret 
Diline hakim tercümanlar 
aracılığıyla çeşitli seminer ve 
eğitim çalışmaları 
gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl,       
2 bin 636 kişi bu eğitimlerden 
faydalanırken bu yıl verilen 
uzaktan eğitim desteğiyle, 
kurslardan faydalanan öğrenci 
sayısının artması bekleniyor.

Yetişkinlikte Özel Gereksinimli 
Bireylere Eğitim Desteği
Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim 
Merkezleri (ÖZGEM) ile özel 
gereksinimli bireylerin mesleki 
becerilerinin artırılması ve 
yeteneklerinin geliştirilmesi için 
özel eğitim programları 
uygulanıyor. İSEM bünyesinde 
hizmet veren engelli 
merkezlerinde, Engelli Kamu 
Personeli Seçme Sınavına yönelik 

(EKPSS) kurslar veriliyor. Ayrıca, 
engelli bireylere yönelik kurslar 
düzenlenerek, öğrencilere MEB 
onaylı sertifikalar takdim ediliyor. 
Yeni eğitim-öğretim yılında 
hizmetten faydalanmak için 
başvuru ve kayıt işlemleri devam 
ediyor. 

Okul Öncesi ve Okul Çağı          
Eğitim Desteği
Çocuklar İçin Özel Gereksinim 
Raporu (ÇÖZGER) olan 0-14 yaş 
aralığındaki çocuklar bireysel 
rehabilitasyon hizmeti alıyor. 
Hizmetten faydalanan tüm 
çocuklara gelişimsel tarama 
testleri uygulanıyor.

  ENGELLİLERE VERİLEN 
EĞİTİM DESTEKLERİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Engelliler Müdürlüğü (İSEM), özel 
gereksinimli bireylere; eğitim, 
rehabilitasyon, istihdam, ulaşım 
gibi hizmetler sağlıyor. Kentin 
çeşitli bölgelerine yayılan 24 
merkez, 2 kamp ve 9 irtibat bürosu 
ile engelli bireyler ve ailelerine 
yerinde hizmet veriliyor. 
Hizmetlerden faydalanmak için 
ALO 153-Çözüm Merkezi’ne bir 
“alo” demek yeterli. 

EĞİTİM
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 UZEM İLE 450 BİN KİŞİ          
EĞİTİM ALDI
Yüz yüze eğitimin aksadığı, aç-kapa 
yöntemi ile sürdüğü bu olağanüstü 
koşullarda İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne  (İBB) bağlı İSMEK, 
Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) 
ile İstanbulluya ulaştı. İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Daire 
Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme 
Müdürlüğü bünyesindeki İSMEK, 
sanatsal ve mesleki becerilerini 
geliştirmek ve kişisel gelişimlerine 
katkı sağlamak isteyen binlerce 
kişiye eğitim verdi. Bu süreçte 
yaklaşık 450 bin kişi eğitimlere 
uzaktan erişti. Pandemi koşulları 
bittiğinde de hizmet verecek 
şekilde altyapı geliştirildi. 

P
andemi döneminde 
uzaktan eğitimlerle 
faaliyetlerini sürdüren 
İSMEK, yüz yüze 

eğitimlerine bu ay sonunda 
başlıyor. Zengin içerikli programlar 
ve güçlü eğitmen kadrosuyla 
dersbaşı yapmaya hazırlanan 
İSMEK, yeni dönemde istihdam 
odaklı kurumsal iş birliklerini 
öncelikleri arasına alarak 
katılımcılarına “eğitimler sonrası iş 
fırsatı” sunmayı hedefliyor.
Koronavirüs salgınında bir buçuk 
yıl geride kalırken Türkiye, eğitim 
kurumlarını en uzun süre kapalı 
tutan ülkeler arasında yer aldı. 
Pek çok ülkenin de eğitimle ilgili 
sıkça karar değiştirdiği bu 
dönemde ilk, orta ve 
yükseköğretim kurumları ile halk 
eğitim merkezleri ve özel kurslar 
çevrimiçi ortamlarda 
faaliyetlerine devam etti. 
Milyonlarca öğrenci yeni iletişim 
teknolojileri üzerinden eğitim 
süreçlerini tamamlamaya çalıştı.

EĞİTİM
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2021-2022 DÖNEMİ TEMEL 
EĞİTİM KATEGORİLERİ

1. Mesleki Eğitimler
2. El Sanatları ve Zanaat
3. Güzel Sanatlar
4. Kişisel Gelişim

ISMEK	YÜZ	
YÜZE	EĞITIME	

HAZIR

TAYFUN DERYAL RIDVAN ARDA
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“Mevcut eğitimlerimizi 
güncelleştiriyor, mesleki 
eğitimlerimizin sayılarını 
artırıyoruz. Yeni dönemdeki 
önceliklerimiz arasında aynı 
zamanda ‘istihdam odaklı kurumsal 
iş birlikleri’ yer alıyor. Çeşitli 
sektör temsilcileri ile bir araya 
gelerek sanayi ve hizmet 
sektörünün ihtiyacı olan işgücünü 
yetiştirmek amacıyla mesleki ve 
teknik eğitimlere yöneliyoruz.” 

 YENİ MERKEZLER GELİYOR
İSMEK, istihdama katkı sunmak 
için çağın gerektirdiği şekilde 
eğitimlerinin niteliğini artırırken 
bir taraftan da mesleki eğitim 
veren merkezlerini 
yaygınlaştırıyor. Bu yöndeki 
hazırlıklar kapsamında Maltepe 
Mutfak Sanatları Okulu ile Avcılar 
ve Gaziosmanpaşa’da bulunan yeni 

eğitim merkezlerindeki 
hazırlıklarda son aşamaya gelindi. 
Yakın zamanda açılması planlanan 
bu merkezlere ek olarak 
Bayrampaşa’daki Büyük İstanbul 
Otogarı ve Arnavutköy Boğazköy 
Kültür ve Spor Tesisi içinde de 
eğitim merkezi açılması için süreç 
başlatıldı.

 22 ALANDA EĞİTİM
İSMEK’in 2021-2022 eğitim 
dönemi programları; ‘Mesleki 
Eğitimler’, ‘El Sanatları ve Zanaat’, 
‘Güzel Sanatlar’ ve ‘Kişisel Gelişim’ 
olmak üzere 4 temel eğitim 
kategorisi altında yapılandırıldı.       
Bu kategorilerden Mesleki 
Eğitimler dalında 12, El Sanatları ve 
Zanaat dalında 5, Güzel Sanatlar 
dalında 3, Kişisel Gelişim dalında 
ise 2 olmak üzere toplam 22 alanda 
eğitimlerin verilmesi planlanıyor. 

Merkezlerini yüz yüze eğitim için 
hazırlayan İSMEK, yeni döneme 
büyük bir hazırlık, zengin içerikli 
programlar ve güçlü eğitmen 
kadrosuyla giriyor. Kent 
nüfusunun ihtiyaçlarına göre 
çeşitliliğini ve niteliğini artırmayı 
hedeflediği programlar için aynı 
zamanda eğitmen kadrosuna yarı 
zamanlı olarak çalışacak yeni 
eğitmenler de dahil ediyor.

 YÜZ YÜZE EĞİTİM EYLÜL 
SONU BAŞLIYOR
İBB Bilim Kurulunun da onayını 
alarak eylül sonunda 
İstanbullularla buluşmayı 
planladıklarını söyleyen İSMEK 
Koordinatörü Dr. Canan 
Aratemür Çimen, eğitim 
programlarını kentin demografik 
yapısı, bölgesel ihtiyaçlar, 
istihdam yönelimleri, sektörel 
ihtiyaçlar ve İstanbulluların 
talepleri doğrultusunda 
belirlediklerini söyledi. İSMEK’in 
istihdama destek veren güçlü bir 
eğitim markası olma hedefi 
taşıdığını aktaran Çimen, “Yeni 
nesil iş kolları başta olmak üzere; 
kişisel gelişim, güzel sanatlar,          
el sanatları ve zanaat alanlarında 
yeni eğitimler hazırlıyoruz. 
Mevcut eğitimlerimizi de gözden 
geçiriyor, sektörün lider 
kurumlarıyla iş birliği modelleri 
oluşturma hedefiyle hareket 
ediyoruz” dedi.

 İSTİHDAM DESTEKLEYİCİ 
PROGRAMLAR
Yeni dönemin eğitim faaliyetlerini 
‘İstihdam Hedefli’, ‘Mesleki 
Destekleyici’, ‘Kişisel Gelişim’, 
‘Sanat ve Zanaat Öğretimi’ ve 
‘Farkındalık Kazandırma’ başlıkları 
altında oluşturduklarını belirten 
Çimen, istihdam hedefine ayrı bir 
parantez açtı. Bölgesel İstihdam 
Ofisleri iş birliği ile 
İstanbullulara katıldıkları 
eğitimler sonrası iş fırsatları 
yaratmayı istediklerini kaydeden 
Çimen şu ifadeleri kullandı:

EĞİTİM

İSMEK Koordinatörü 
Dr.	Canan	Aratemür	Çimen

MEVCUT EĞİTİMLERİMİZİ GÜNCELLEŞTİRİYOR, MESLEKİ 
EĞİTİMLERİMİZİN SAYILARINI ARTIRIYORUZ.                    

YENİ DÖNEMDEKİ ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA AYNI 
ZAMANDA İSTİHDAM ODAKLI KURUMSAL İŞ BİRLİKLERİ 

YER ALIYOR.

crrkonsersalonu.ibb.istanbul
CemalResitRey CRRConcertHall crrkonsersalonu   

İstanbul’da Senfonik Yaz 

MASALLAR

CRR SENFONİ ORKESTRASI
Şef: Cem Mansur | Soprano: Hale Soner Kekeç
J. Offenbach • P. İ. Çaykovski • P. Dukas

17-18 EYLÜL

18 EYLÜL / SAAT: 21.00 / KALAMIŞ SAHİL (ÜCRETSİZ)
17 EYLÜL / SAAT: 20.30 / HARBİYE CEMİL TOPUZLU AÇIKHAVA TİYATROSU
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CRR_17_18_EYLUL_DERGI_21_27,5_BASKI.pdf   1   31.08.2021   18:02
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ÖĞRENCILERIM	
DÜŞÜNCELERIYLE	

UÇSUN	ISTERIM!

İSKİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 
Prof.	Dr.	Tuğba	Ölmez	Hancı

SÖYLEŞİ
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ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİLERİNE, DÜŞÜNCE 
DÜNYALARINDA UÇMAYI ÖĞRETECEĞİ BİR DERS 
VERMEYİ HAYAL EDEN İSKİ STRATEJİ GELİŞTİRME 
DAİRE BAŞKANI PROF. DR. TUĞBA ÖLMEZ HANCI, 
GENÇLERE, SEVDİKLERİ MESLEĞİ YAPMALARINI 
ÖNERDİ. ÜLKEMİZDE YAŞANAN KADIN, ÇOCUK, 
HAYVAN VE ÇEVRE SORUNLARININ, VİCDANI OLAN 
HER İNSANI DERİNDEN YARALADIĞINI İFADE EDEN 
HANCI, ÇEVRE SORUNLARINDA GLOBAL ÖLÇEKTE 
ADIMLAR ATILMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ.

P
rof. Dr. Tuğba Ölmez 
Hancı, heyecanlı, azimli ve 
hayalleri olan bir bilim 
insanı. İSKİ Strateji 

Geliştirme Daire Başkanı Hancı ile 
makamında görüşmeye gittiğimizde, 
bu sinerji bize de yansıdı. Kendisini 
“laboratuvar faresi” olarak 
adlandıran Hancı’yı dinledikçe, izin 
günlerinde dahi çalışacak kadar 
bilime, mesleğine aşık bir insanı 
gördük. Genç yaşında ödüller alan 
Hancı, bu yolda ilerlerken elbette 
çok çalışmış; ama hiçbir zaman 
hayattan kopmamış, gezmeye, 
eğlenmeye de devam etmiş. Altı 
yaşında ikiz kız çocuğu annesi Hancı 
ile akademik çalışmalarını, kadın ve 
çevre sorunlarını, gençlere 
önerilerini ve özel ilgi alanlarını 
konuştuk.

 Akademisyen olmaya ne 
zaman karar verdiniz?
Üniversite ikinci sınıfta 
akademisyen olmaya karar 
vermiştim. Çok geç diyemem, 
çok erken de diyemem. Buraya 
kadar gelebildiğime göre uygun 
bir yaş olduğunu düşünüyorum. 
İyi ki böyle bir karar vermişim.

 Başarıya ulaşmak için çok 
çalışmak ve disiplinli olmak 
yeterli mi? Hayat dengesini 
nasıl kurmak lazım?
Akademik ortamda başarı 
istiyorsanız çalışmalısınız. Başka 
yolu yok. Üniversitede sadece 
derslerle değil, hayatın diğer 
alanlarıyla da ilgili olmanız 
gerekiyor. Öğrencilerime,               
tabii ki not bir şeyleri gösteriyor; 
ama hayat çok zengin, diğer 
alanlardaki tecrübeleriniz de 
önemli diyorum. 

 Gençlerin geleceğe dair haklı 
kaygıları da var. Onlara ne 
önerirsiniz?
Gençlerden hiçbir zaman 
ümidimi kesmedim. Hepsi çok 
iyi, hepsi birer pırlanta; ama 
parlayacakları ortamı bulmaları 
lazım. Kendilerini geliştirmeleri, 
geliştirirken de yardım almaları 
gerekiyor. Onlara hep sevdiğiniz 
işi yapın; bir bölüme girip uygun 
olmadığını anladığınızda, devam 
ettirmek yerine nerede mutlu 
olacaksanız oraya yönelin, o 
zaman başarılı olursunuz 
diyorum. İşte mutlu değilsek 
başarılı sonuçlara erişemeyiz.



 
 Orman yangınlarının iklim 

değişikliğinin bir sonucu olduğu 
da söyleniyor. Bu konuya nasıl 
yaklaşmamız lazım?
Bir tek iklim değişikliğine 
bağlamak çok doğru değil. İklim 
değişikliğinin, aşırı sıcakların 
çok büyük etkisi var. Ama insan 
aktivitelerinin etkisini, 
bilinçlenmenin önemini de 
unutmamalıyız. İklim değişikliği 
sonucunda sıcaklıkların çok 
artması ve havadaki nemin 
azalması başlıca etken. Koca bir 
kıta, Avustralya yandı. 
Kaliforniya yandı. Yangınlar 
durdurulamadı. Bunun ötesinde 
bilinçlendirme, eğitim konusu 
var. Çevre kültürü 
anaokulundan itibaren çocuklara 
verilmeli. Ormanlarımızı, 
ağaçlarımızı, sularımızı, doğanın 
bize verdiği bütün nimetleri 
korumak üzerine çalışmalıyız. 
Ormanlarda bilinçsizce ateş 
yakılmamalı. Şişeler gelişigüzel 
ormana, yol kenarlarına 
atılmamalı. Camların mercek 
görevini gördüğünü, özellikle 
çam ormanlarında kozalakları, 
kuru yaprakları çok kolay 
tutuşturabildiğini biliyoruz.

 Çalışmalarınızla “Üstün 
Başarılı Genç Bilim İnsanı” 
ödüllerine layık görüldünüz. 
Ödül almak nasıl bir duygu?
Ödül almak çok güzel bir şey, 
insanı sevindiriyor. Çünkü 
emeğinizin görüldüğünü,            
fark edildiğini anlıyorsunuz. 
Aynı zamanda size teşvik 
oluyor. Üç kez ödüle layık 
görüldüm ve hepsi beni çok 
mutlu etti. 

 Az önce, “üniversite okurken 
hayatı da yaşamak lazım” 
dediniz. Sonrasında daha çok 
işe mi yoğunlaşmak zorunda 
kaldınız?
Üniversite hayatında dersleriniz 
var; ama dışarıda 
arkadaşlarınızla geçirdiğiniz 
keyifli zamanlar da var. 

 Öğrencilerinizle ilişkiniz 
nasıldı?
Laboratuvar derslerinde 
öğrencilerimizin zarar 
görmemeleri ve güvenlikleri için 
sert olmak durumunda 
kalabiliyoruz. Laboratuvar dersi 
dışında aslında çok yumuşak bir 
hoca diye bilinirim. Tabii bunu 
öğrencilere sormalı.

 Öğrencilerinize dair bir 
hayaliniz var mı?
Buradaki görevimi başarı ile 
tamamlayıp üniversiteme 
döndüğümde, klasik derslerin 
dışında çok farklı bir ders 
başvurusu yapmayı 
düşünüyorum. Öğrencilerimin, 
düşünmede uçuşa geçecekleri, 
beyinlerine sınırlama 
koymayacakları bir ders var 
aklımda. Öğrenciler gelecek, 
ortaya fikir atacaklar. Sorunu da, 
çözümü de kendileri bulacak. 
Kısıtlanmış bir düşünce tarzıyla 
değil, en ucunu düşünsünler 
istiyorum. Olmayacak bir şeyi 
de düşünebilirler; ama uçsunlar 
diyorum. Uçtuktan sonra biz 
onu, hocasıyla, öğrencisiyle 

SÖYLEŞİ

beraber anlamlı bir noktaya 
getirmek için çalışırız. 
Uçmazsak gelişemeyiz. Bütün 
büyük fikirler böyle çok geniş, 
ileri düşüncelerle ortaya çıkıyor.

 Çevre sorunları son yıllarda 
çok fazla gündemde. Şu anda 
ülke olarak yangınlarla mücadele 
ediyoruz. Bir çevre mühendisi 
olarak söyler misiniz, çok mu 
korkunç bir durumdayız, 
ümidimizi yitirelim mi?
Sadece çevre mühendisliği değil, 
mühendislik kavramı üzerinden 
konuşmak gerekiyor. 
Mühendisler sorunlar karşısında 
hiçbir zaman pes etmezler. 
Mutlaka optimum bir çözüm 
bulmak zorundalar. Hiçbir 
zaman içinde bulunduğumuz 
noktadan umutsuzluğa 
düşmüyorum; ama insan 
aktivitelerinden dolayı evrene 
verdiğimiz zararın çözümüyle 
ilgili global ölçekte adım 
atmamız gereken hususlar var. 
Proaktif olmak önemli. Bir 
aktivitenin nasıl bir sonuca 
varabileceğini öngörerek hareket 
etmek gerekiyor.

34 /                         www.ibb.istanbul

ÖDÜL ALMAK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY, İNSANI 
SEVİNDİRİYOR. ÇÜNKÜ EMEĞİNİZİN 
GÖRÜLDÜĞÜNÜ, FARK EDİLDİĞİNİ 

ANLIYORSUNUZ. 



 

iyi bir dünya yaratmak için 
elimizden ne geliyorsa 
yapmalıyız. Kadın sorununun 
çözümünde de eğitim çok 
önemli. Çünkü biz yedi yaşına 
kadar ailemizden ne aldıysak 
onunla devam ediyoruz. 
Dolayısıyla ileride aile kuracak 
çocuklarımızı, kız-erkek 
demeden çok iyi yetiştirmemiz 
gerekiyor. Daha iyi bir gelecek 
için insana yakışan ilişkilerin 
yolunu açmamız gerekiyor.

 Üniversiteden sonra burada 
çalışmak size çok farklı geldi mi?
Akademisyen olmakla bürokrat 
olmak farklı elbette. Ancak 
akademik bakış açısı olan 
insanların da artık kamuda belli 
görevlerde bulunması gerekiyor. 
Üniversitedeki kazanımımı 
burada değerlendiriyorum. 
Burada öğrendiklerimi de 
üniversitede bilimsel 
çalışmalarımda kullanacağım. 

Sonuçta, hangi alan olursa olsun 
canlılar için bir şey yapıyoruz; 
bütün gücü birleştirerek onlar 
için çalışmamız gerekiyor.

 Biraz da özel ilgi 
alanlarınızdan konuşalım. 
Müziğe, resme ilginiz nasıl?
Müzik ve resim konusunda 
yetenekli değilim. Farklı müzik 
türlerini dinlerim; klasik müziği 
de, Neşet Ertaş’ı da, Latin 
müziğini de.

 Ne tür kitaplar okumayı 
seversiniz?
Özellikle belirteceğim bir tür yok 
fakat Almanya’da bulunduğum 
dönemde felsefi akımları 
inceleyen kitapları okumaktan 
oldukça zevk almıştım. 

 Spor yapıyor musunuz?
Öyle bir alışkanlığım yok, 
olsaydı iyi olurdu. Başlarım diye 
ümit ediyorum.  

Tekrar üniversite ikinci sınıftan 
başlamayı isterim doğrusu. 
Çevre mühendisliği alanında bir 
bilim insanı olma hedefim vardı. 
Bunun için çalışmam 
gerekiyordu. Bu durum hayattan 
kopmayı gerektirmiyor tabii. 
Hayatın diğer alanlarını es 
geçmedim, eğlendim ama 
mesleğimin hakkını vermek için 
çalıştım, emek verdim.

 Ülkemizde maalesef kadın 
cinayetleri yaşanmaya devam 
ediyor. Kadınların durumunu 
nasıl görüyorsunuz?
Yaşar Kemal’in çok güzel bir 
sözü var, “Bu ülkede dört şey 
olmayacaksın: kadın, çocuk, ağaç 
ve sokak hayvanı.” Bu sözü şu 
anda fiilen yaşıyoruz. Çok 
üzülüyorum. Bir yanda 
ormanlarımız yanıyor, bir yanda 
kadınlarımız öldürülüyor, 
çocuklarımız istismara uğruyor, 
diğer yanda hayvanlara yapılan 
zulüm var! Bunlara yüreği, 
vicdanı olan her insan üzülür… 
Bir noktadan sonra kendimizi 
çaresiz hissediyoruz. Ama iyi 
şeyler yapmaktan ve umut 
etmekten vazgeçmeyeceğiz. 
Daha iyi bir yerde yaşamak, daha 
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AKADEMİSYEN OLMAKLA BÜROKRAT OLMAK 
FARKLI ELBETTE. ANCAK AKADEMİK BAKIŞ AÇISI 

OLAN İNSANLARIN DA ARTIK KAMUDA BELLİ 
GÖREVLERDE BULUNMASI GEREKİYOR.



KAPAK

ÖNCE GÜNEYDE YANGINLAR, ARDINDAN DOĞUDA VE BATI KARADENİZ’DE SEL FELAKETİ! TÜRKİYE; KAYBETTİĞİ 
CANLARA, YANAN ORMANLARINA, TAHRİP OLAN DOĞASINA, YIKILAN MEKANLARA, YAŞANAN ÇARESİZLİĞE 

GÖZYAŞI DÖKTÜ... BERABERİNDE, DAYANIŞMANIN BÜYÜK ERDEMİNİ DE BİR KEZ DAHA HİSSETTİ.         
KAHRAMANLAR; AMASIZ, KOŞULSUZ VE KORKUSUZCA FELAKETLERİN YAŞANDIĞI HER YERDE                  

SEFERBER OLARAK DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİNİ VERDİLER… 

ALI FARUK IMRE NILAY SOYSALDI-AKOM-IBB ISTANBUL ITFAIYESI

AFETE KARŞI ÖNCELIK: TEDBiR VE HAZIRLIK
CANLAR YANMADAN
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 “BİZ HAZIRIZ!” DEDİK
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 
dört farklı yerde çıkan yangın 
haberlerinin hemen ardından İBB 
Afet Koordinasyon Merkezi’nde 
(AKOM) hareketlilik başladı. İBB 
Genel Sekreter Yardımcısı Murat 
Yazıcı ve İtfaiye Daire Başkanı 
Remzi Albayrak, Afet ve Acil 
Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) 
yetkililerini hemen telefonla arayıp, 
“Biz hazırız” masajını verdiler. 
AFAD’dan destek talebi geldiğinde 
ise, “Ani Müdahale Yangın” ekibi 
ile “Arama Kurtarma Ekibi” son 
hazırlıklarını yapıp yola çıktı. 
İtfaiye Daire Başkanı Albayrak, işte 
bu süreci şu sözlerle aktardı:
“İlk gün hâlâ bir talep gelmeyince, 
AFAD İl Müdürü’nü aradım ve 
bölgede bir aksiyon almak 
istediğimizi ilettim. 
Tecrübelerimiz, donanımımız ve 
ekipmanımız Türkiye 
standartlarının üzerinde. Birinci 

ekibi gönderdikten sonra, yangın 
daha da büyüyünce, saatler sonra 
hazırda bekletilen ikinci ekibi de 
Marmaris’e göndermiş olduk. 
İstanbul’da özellikle Adalar’da 
yaşanabilecek bir orman yangını 
riskine karşı, önceki personelin 
yüzde 50’si oranındaki bir ekibi 
Muğla’ya gönderdik.”

 İBB, TÜM BİRİMLERİYLE 
SEFERBER OLDU
İBB’nin, hem kent içinde hem de 
ülkenin herhangi bir bölgesinde 
yaşanacak afet anında, hızla 
görevlendireceği birimleri hazır 
ve belli. “İBB Acil Durum ve Afet 
Müdahale Planı” adı verilen 
çalışmada, tüm birim ve bağlı 
şirketlerin görevleri ve çalışma 
esasları belirlenmiş durumda. 
Genel Sekreter Yardımcısı Murat 
Yazıcı, İBB’nin bu 
koordinasyonunu şu sözlerle 
anlattı:

G
eçtiğimiz ay Türkiye’nin 
Güney bölgesinde, 
ciğerlerimiz yandı! 
Antalya, Marmaris’te 

130 bini aşkın hektar orman kül 
oldu, hayvanlar öldü. Felaket 
bölgeleri için Türkiye seferber 
oldu. Orman yangınları kontrol 
altına alındı diye düşünülürken 
Batı Karadeniz’den gelen sel 
felaketi haberleriyle tüm ülke bir 
kez daha sarsıldı. Sel, ardında 
yiten hayatları, tahrip olan 
doğayı, yıkılan binaları, köprüleri, 
çöken yolları bıraktı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), belki de tarihe “Felaket 
Ayı” olarak geçecek bir ağustos 
ayını, Akdeniz ve Ege’de 295 
personel, 50 araç; Batı 
Karadeniz'de ise 259 personel, 
155 araçla başta söndürme, 
kurtarma, arama çalışmaları 
olmak üzere tüm bu bölgelere 
etkin desteği vererek geçirdi. 

 İBB, AKDENİZ VE EGE’DE 295 PERSONEL, 50 ARAÇ; BATI KARADENİZ’DE İSE 259 PERSONEL, 155 ARAÇLA         
BAŞTA SÖNDÜRME, KURTARMA, ARAMA ÇALIŞMALARI OLMAK ÜZERE TÜM BÖLGELERE ETKİN DESTEK VERDİ.



KAPAK
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çiçeklerle uğurlanıyordu. Murat 
Yazıcı da Remzi Albayrak da bu 
sevginin nedenini, “Tüm İBB 
personelinin işine duydukları 
saygının sonucu” diye 
yorumladılar. Bu saygı aynı 
zamanda güçlü eylem kapasitesi ile 
birleşince başarı kaçınılmaz oluyor. 
Bölgedeki çalışmalarda AKOM’un 
termal kameralarından çok 
faydalanıldı. Gece de devam eden 
yangınlar, bu termal kameralarla 
takip edildi ve böylece diğer itfaiye 
ekiplerine yönlendirmeler 
yapılabildi. Bölgedeki çalışmaları 
yerinde inceleyen Albayrak, 
Manavgat’ta, Bodrum’da, Milas’ta, 
Hisarönü’nde köylülerin “İBB 
gitmesin, onların varlığı bize güç 
veriyor” dediğini paylaştı. İBB 
İstanbul İtfaiyesi de vatandaşın bu 
talebine kayıtsız kalmayıp, yeterli 
sayıda personelini ve bir aracını 
bölgede tutup, onlara desteğini 
sürdürdü.

 DOĞAL AFETLER ARTIK BİR 
GERÇEĞİMİZ
Yaşadığımız çağ, artık insanın 
doğayı şekillendirdiği bir çağ olarak 
görülüyor. Bu çağ, insanın doğaya 
verdiği zararlar, yangınlar, seller 
gibi afetlerle kendini gösteriyor. 
İstanbul Bülteni’ne konuşan 
yetkililer, Avrupa’da, 
Avustralya’da, hatta geçen sene 
Hatay’da çıkan yangının bu tarz 
felaketlerin gelecekte de 
yaşanacağına dair bir işaret 
olduğunu söyledi. İBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Yazıcı, 
afetlerin önümüzdeki dönemde sık 
sık yaşanabileceği gerçeğini göz 
önünde tuttuklarını belirterek, bu 
afetlerde tehlike altında olan veya 
kalabilecek her canlının yaşamına 
yönelik hazırlıklar yapıldığını 
söyledi. Yazıcı, orman yangınları 
sırasında Manavgat ve Marmaris’e 
gönderilen İBB Veteriner 
Hekimlerini buna örnek gösterdi. 

“İBB İstanbul İtfaiyesi’nin gücü ve 
kapasitesi çok yüksek; ama afet 
anlarında tüm birimler teyakkuz 
halinde bekliyor. Örneğin, son 
yaşanan orman yangını ve sel 
felaketinde; İSKİ, Veterinerlik, 
Destek Hizmetleri-Lojistik, Yol 
Bakım, İSTAÇ, Park Bahçeler Daire 
Başkanlığı ve Boğaziçi Yönetim AŞ 
ekipleri tüm hazırlıklarını 
tamamlamış bir şekilde yardım 
taleplerini bekledi. Bu hazırlık 
durumu nedeniyle çok hızlı hareket 
edebilme, ekipleri başka 
şehirlerdeki afet bölgelerine bir-iki 
saat içerisinde yola çıkarabilme 
kapasitesine sahibiz.”

 “İBB, BİZE GÜÇ VERİYOR”
İBB İstanbul İtfaiyesi’nin son 
afetlerdeki başarıları özellikle 
sosyal medyaya çok yansıdı. 
Örneğin paylaşılan görüntülerde, 
İBB ekipleri bir köye gelirken 
alkışlanıyor, o köyden ayrılırken de 

“BÖLGE HALKININ GÖSTERDİĞİ SEVGİNİN NEDENİ, TÜM İBB PERSONELİNİN İŞİNE DUYDUKLARI SAYGI.”
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yangınlarda daha dayanaklı, plastik 
ve kauçuk hortumların İBB 
envanterine kazandırılacağını 
söyledi.

GÖKDELEN YANGINLARINA 
“DRONE” DESTEĞİ
Dünyanın dört bir yanındaki mimari 
projeler ile ilgili bilgiler sunan 
EMPORIS’in, emporis.com web 
adresinden yayınladığı verilerine 
göre İstanbul, dünyada en fazla 
gökdeleni bulunduran 26’ncı şehir. 
Aynı verilere göre, kentteki gökdelen 
sayısı 160. Bu beton uzantıların çoğu 
hem megakentin silüetini bozuyor 
hem de kentin iklimine geri 
dönülemez zararlar veriyor. Bu kadar 
yüksek binalardaki yangınların 
söndürme çalışmalarında zorluklar 
yaşanabiliyor. İBB İstanbul 
İtfaiyesi’nin elindeki en uzun yangın 
merdiveni 68 metre. Bu 
merdivenlerden dünyada beş tane 
var ve üçü İBB’de. Fakat, İstanbul’un 

en yüksek gökdeleni 301 metre. Her 
ne kadar Gökdelenler akıllı 
sistemleriyle yangına hemen 
reaksiyon gösterse de İtfaiye Daire 
Başkanı Albayrak’a göre, en büyük 
risk bu yüksek binaların dış 
cepheleri. Çünkü, dış cepheler için 
tercih edilen alüminyum 
kompozitlerin 10 yılın ardından, 
yüksek sıcaklıkta tutuşma ihtimali 
var. Albayrak, bu konudaki sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun 
da talimatı ile havadan destek 
konusunda iki senedir çalışma 
yürütüyoruz. Şehir içindeki 
yangınlar için tasarlanmış özel 
dronelar var. Amerikalı ve Rus 
şirketlerle temasımızı kurduk. 
Firmalar şimdi ödevlerine çalışıyor; 
bizlere uygun bir teklif sunacaklar. 
Belediyemizin ekonomik 
menfaatlerine göre havadan 
müdahale kapasitemizi 
güçlendireceğiz.”

İBB, Antalya ve Manavgat’a                  
6 veteriner hekim, 1 ton besin 
değeri yüksek kedi-köpek maması, 
35 kalem tıbbi sarf malzemesi ve  
25 kalem ilaç ile gitti. 

AĞUSTOS AYI, MASAYA 
YATIRILACAK
İBB’nin yetkili birimleri, her vakada 
olduğu gibi, ağustos ayında 
yaşadıkları deneyimleri, kurum 
içinde gerçekleşecek kapsamlı bir 
toplantıda ele alacak. Hem başarılar 
hem de görev sırasında yaşanan 
aksaklıklar değerlendirilip yol 
haritası güncellenecek. İtfaiye Daire 
Başkanı Albayrak, orman 
yangınında yaşanan deneyimler 
sonrasında, hortum envanterinde 
yenilenmeye gidebileceklerinin 
bilgisini paylaştı. Özellikle, ormanlık 
alanlarda kullanılan mevcut 
hortumların çalılardan ve 
dikenlerden dolayı hasar gördüğünü 
aktardı. Bu nedenle, böylesi 

“BELEDİYEMİZİN HAVADAN MÜDAHALE KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ.”
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muğla ve 
Antalya’daki yangınlarda verdiği mücadeleyle 
gönülleri kazanan İstanbul İtfaiyesi 
personeliyle bir araya geldi. Tüm personeli 
tek tek selamlayan İmamoğlu, “300 
personelimiz, 50’ye yakın aracımız, farklı 
konularda destek olan ekipmanlarıyla beraber, 
bölgede var oldular. Fedakârca görev yaptılar. 
Çok cesur davrandılar. Tarifsiz bir biçimde 
bölge halkından övgü dolu cümleler, övgü 
dolu hikayeler bizi buldu. İstanbul halkına 
teşekkür ettiler” dedi. İtfaiyecilik, yasada 
meslek olarak tanımlanmıyor; İmamoğlu aynı 
zamanda, itfaiyeciliğin bir meslek olması 
konusunda gereken destekleri vereceklerini 
duyurdu.  İmamoğlu, İBB’nin kahraman 825 
personeli ve aileleriyle piknik yaptı.

BAŞKAN İMAMOĞLU,             
İTFAİYE ERLERİNİ TEK TEK 

TEBRİK ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel 
felaketinin yaşandığı Sinop’un Ayancık ilçesi ve 
Kastamonu’nun Bozkurt, Abana, Çatalzeytin 
ilçelerinde incelemelerde bulundu. CHP Genel 
Başkanı’na bu ziyarette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 
eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, sokakları adım 
adım dolaştı, yurttaşlarla görüştü ve farklı 
şehirlerden gelen yardım ekipleriyle buluştular.

Ağustos ayının son haftalarında, Heybeliada’da, 
Sarıyer’de çıkan yangın kentliyi korkuttu. O yangınlara 
da ilk ve tam zamanlı müdahaleyi İBB İstanbul İtfaiyesi 
yaptı. Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli bir 
çalışmanın ardından bir felaketin büyümesine izin 
verilmeden önüne geçildi. İBB İstanbul İtfaiyesi Daire 
Başkanı Remzi Albayrak, bu çalışmalardaki başarıyı, 
“Kadim sloganımız” dediği, ‘İtfaiye Daima Hazır, Ama 
Önce Tedbir!’ sözleriyle özetledi.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU 
SEL BÖLGESİNDEYDİ

 “İTFAİYE DAİMA HAZIR AMA 
ÖNCE TEDBİR”

KAPAK
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İtfaiye erlerinin işe alımlarında liyakat ilkesi 
belirleyici oluyor. Adaylar önce yazılı sınava giriyor. 
Yazılı sınavın ardından fiziksel süreç, yani parkur 
sınavı başlıyor. Adaylar hazırlanmış parkuru gerekli 
bir süre içerisinde tamlamaya çalışıyor. Bu sürecin 
her aşaması kamerayla kayıt altına alınıyor. Her iki 
aşamada alınan derecelerin ortalamasına adayların 
KPSS puanları ekleniyor ve İBB’nin yeni itfaiye 
erleri için görev yerleri belirleniyor. Çiçeği 
burnunda itfaiye erlerinin eğitim süreçleri ise 
aylarca devam ediyor.

LİYAKATLE İŞE ALINIYORLAR

İtfaiye istasyonlarında 7/24 esasına göre görev 
yapılıyor. İtfaiye olay dönüşlerinde araçlar ve ekip, 
bir sonraki müdahaleye hazır olunabilmesi için varsa 
eksiklerini tamamlayıp beklemeye geçiyor. Aynı 
zamanda eğitim faaliyetleri de sürekli yapılıyor. İtfai 
olaya müdahale süreleri dışında, itfaiyeciler için 
16.00-17.00 saatleri arası, kentteki tüm 
istasyonlarda spor zamanıdır. 

BOŞ DURMAK YOK!

Kanal İstanbul’a yönelik özel bir 
çalışmalarının olmadığını belirten Albayrak, 
şunları dedi: 
“İBB zaten bilimsel bir yaklaşımla diyor ki, 
‘Beton Kanal, İstanbul’un bütün ekosistemini 
bozacak, kenti üç parçaya bölecek.’ Şimdiye 
kadar bütün konseptimizi Avrupa Yakası ve 
Anadolu Yakası üzerine kurduk. Yangına en kısa 
sürede müdahale edebilmek için tüm kurguyu 
yaptık. Örneğin planlarımızı, yangına maksimim 
uzaklık 5 km olsun diye revize ettik. Şimdi 
oradan bir kanal geçirirlerse ortaya yeni sorun 
çıkacaktır. Şöyle ki; biz, orman ya da deniz 
itfaiyesi değil, şehir itfaiyesiyiz. Peki varsayalım 
burası yapıldı ve orada yangın çıktı. O yangına 
kıyı emniyeti müdahale etmek durumunda 
kalacak. Biz ancak davet üzerine gidebileceğiz.”

KANAL İSTANBUL, YENİ BİR 
SORUMLULUK SAHASI 

OLUŞTURACAK



16 yıldır itfaiyeci olan Hakan Karabulut 44 yaşında. 
Spor Akademisi mezunu ve eski futbolcu Karabulut, 
memur ya da öğretmen olmanın bir yolunu ararken, 
sözleşmeli itfaiye personeli olarak İBB’de işe girdi. 
Hayatlara dokunmaya başladıkça itfaiyecilik artık 
onun mesleği oldu. İzmir depreminde tüm 
Türkiye’nin hafızasına kazınan Elif bebeğin kurtarma 
operasyonunda da yer aldı. Marmaris ve Muğla 
yangınlarında görev alan birimin amirliğini üstlendi. 
Karabulut, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
“14 yaşındaki oğlumun yanına, Datça’ya gidecektim. 
Ancak, yangın şiddetini artırıp olağanüstü bir afete 
dönüşünce oğlumu aradım, ‘İnsanlar orada yardım 
bekliyor, benim orada olmam gerekiyor” dedim ve 
iznimi iptal edip bölgeye gittim. Bizim İstanbul 
İtfaiyesi olarak tecrübemiz çok; ama Ege’de 
yaşadıklarımız apayrı bir deneyimdi. Ben, ateşle 
rüzgarın bu kadar yakın arkadaş olduğunu 
bilmiyordum. Bölge halkının dünü, bugünü ve 
geleceği o evler. O evleri müdafaa ederken ‘biz burayı 
kurtarırız dedik’ ve halkın gücü bizim gücümüzle 
birleşti. 

ATEŞLE RÜZGARIN 
YAKIN ARKADAŞ 

OLDUĞUNU 
BİLMİYORDUM...

KAHRAMANLARIN HIKAYESI…
KAPAK

“ALANI BOŞALTIN!” UYARILARINI DUYMAZDAN GELDİLER. ÇÜNKÜ ONLAR MEGAKENTTE EDİNDİKLERİ TECRÜBELERİNE 
ÇOK GÜVENİYORLAR. AKDENİZ’DE, EGE’DE SADECE BÖLGE HALKININ DEĞİL TÜM TÜRKİYE’NİN KALBİNDE                  

YER EDİNDİLER. BURUK KARŞILANDILAR, ALKIŞLARLA UĞURLANDILAR. ANCAK ONLARIN TEK BİR İSTEĞİ VAR: 
YAPTIKLARI İŞİN, İTFAİYECİLİĞİN MESLEK OLARAK SAYILMASI. VE İŞTE ONLARIN HİKAYESİ…
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Bulut Özatik, 40 yaşında. İtfaiyeciliği askerde 
sevdi. Vatani görevini tamamladıktan sonra ilk işi 
İBB’nin sınavlarına girmek oldu. Özatik, üç çocuk 
sahibi. Onun, diğer ailesi de 4 bin 500 kişilik İBB 
İstanbul İtfaiyesi. Evinde otururken, merkezden 
gelen telefon üzerine Marmaris bölgesine giden 
ikinci ekibin amiri olarak yardım konvoyuna dahil 
oldu. On saatlik bir yolculuğun ardından, 
Hisarönü’ndeki yangının içindeydi. Özatik, bizimle 
konuşurken, zaman zaman elindeki sargıyı kontrol 
etmek zorunda kaldı. O el, bölgedeki ilk gününde 
ciddi bir şeklide sakatlandı; ama Özatik, 12 gün 
boyunca o ağrıyı hiç umursamadı. Ta ki 
buzdolabından almak istediği bir su şişesini 
kavrayamayıncaya kadar… Gerisini Özatik’in 
sözleriyle aktaralım: 
“İlk gün Hisarönü’nde köyün sınırını koruduk ve 
hiçbir ev, yangına teslim olmadı. Bu ilk günkü 
destanın ardından diğer belediyelerin ve ilgili 
birimlerin itfaiyecilerine de bir güven geldi. İBB 
İstanbul İtfaiyesi bölgeye güç verdi. Bizim erlerimiz 
alevlerin içinde gezen insanlar. Ama bir de bize 
çoraplarını bile veren bölge halkı vardı. İşte, o 
dayanışma duygusu asla unutulamaz.”

Yusuf Doğan Gürer’in hayatını bir afet, 17 Ağustos 
1999 depremi değiştirdi. Depremin ardından, 
Kocaeli İtfaiyesi’nde gönüllü olarak mesleğe ilk 
adımını attı. Uluslararası İlişkiler mezunu olan 
Gürer, yüksek lisansını da İTÜ’de Afet Yönetimi 
üzerine yaptı. Doğa sporları tutkunuyken, o 
adrenalini bir meslek haline getireceğinden 
habersizdi. 36 yaşındaki Doğan Gürer, 12 yıldır İBB 
İstanbul İtfaiyesi’nde görev alıyor. Ailesi, Gürer’in 
itfaiyeci olma kararını, “Eee o zaman bu kadar 
okumasaydın” sözleriyle esprili bir şekilde 
karşılamış. Buna karşın sevdiği işi yapma kararını 
alan Gürer’e göre İstanbul İtfaiyesi’nin başarısındaki 
sırrın en önemli etkeni “disiplin”. 
“Orman yangınları konusunda en deneyimli itfaiye 
İstanbul İtfaiyesi’dir. Zaten kentteki orman 
yangınlarında ilk müdahaleyi biz yapıyoruz. 
Çatalca’dan, Tuzla’nın en uç noktasına kadar en hızlı 
şekilde gidecek düsturla çalışıyoruz. Ege’deki 
çalışmalarımızda yurdun dört bir yanından gelen 
gönüllüler ve bölgedeki köylüler beni çok etkiledi. 
Karınca misali çalıştılar. Kahramanlar yazılacaksa; 
asıl kahramanlar işte o gönüllü vatandaşlardır. 
Onların da direnci bir damla suyu dahi büyüttü.”

EEE O ZAMAN BU 
KADAR OKUMASAYDIN!

ZATEN ALEVİN İÇİNDE 
GEZEN İNSANLARIZ!
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Mehmet Suna, 1983 doğumlu. 2009 yılından beri İBB 
İstanbul İtfaiyesi’nde. İş ararken tesadüfen girdiği 
itfaiye teşkilatında bugün amir pozisyonunda. O da 
tıpkı diğer meslektaşları gibi insanların hayatına 
dokundukça, bu mesleği bırakamıyor. Suna’yı 
umutla bakan gözler hiç bırakmıyor. Elazığ 
depreminde de, son yaşanan orman yangınlarında 
da... Üç çocuk babası Suna, İBB’nin Manavgat 
ekibinde görev aldı. Mehmet Suna düşüncelerini şu 
sözlerle aktardı:
“Antalya’nın Gazipaşa ilçesi diye yola çıktık. Oradan 
Alanya’ya geçtik. Son durağımız ise Muğla oldu. 
Bizim orada yaptıklarımızı “delilik” şeklinde 
anlatanlar var. Bu delilik değil, bizim normalimiz. 
İBB İstanbul İtfaiyesi olarak bölgeye, tecrübemizle 
birlikte yüreğimizi de götürdük. 300 yılı aşkın bir 
teşkilat burası. Büyüklerimiz nasıl bir disiplinle bu 
mesleği icra ettiyse; biz de aynı şeklide çalışıyoruz. 
Bizim bu özverimiz, bölge halkına umut oldu.” 

İtfaiye Amiri Mehmet Suna ile konuşurken, bize 
eşlik eden Müdür Yardımcısı Abidin Vişne’nin 
telefonu çaldı. Arayan, Kızıldağ köyünün imamı. 
Yöresel şivesiyle, “Ne yapıyorsun komutanım” diye 
seslendi Vişne’ye. Köyün imamının telefonu, diğer 
köylülerin ellerinde de dolaştı. Kızıldağ köyünün 
sakinleri Vişne’den, tüm İBB ailesine teşekkür ve 
sevgilerini bir kez daha iletmesini istediler. Telefon 
görüşmesi bittikten sonra Vişne, mutluluğunu şöyle 
özetledi:
“1997 yılından beri İBB İstanbul İtfaiyesi 
ailesindeyim. İşte bu aldığım telefon bu mesleği 
neden yaptığımızın en net özeti. İnsanların sevgisine 
layık olabildiysek ne mutlu bize!”

ÖZVERİMİZ HALKA 
UMUT OLDU.

KOMUTANIM 
NASILSIN?

KAPAK
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YANLARINDA
İBB VAR

Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri,
3-6 yaş arası çocukların hizmetinde

KAYIT iÇiN:
yuvamiz.ibb.istanbul

ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAYATINDAKİ

İLK ADIMLARINDA 
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ÜLKEMİZDE İKLİM KRİZİNDEN EN ÇOK ETKİLENEN ŞEHİRLERİN BAŞINDA İSTANBUL 
GELİYOR. UZMANLAR UYARIYOR: “BÜYÜK KENTLERDE ÜRETİLECEK HER YENİ 

PROJEDE EKOSİSTEM BÜTÜNLÜĞÜ KORUNMALI. AKSİ HALDE SEL VE                          
ORMAN YANGINLARI GİBİ FELAKETLER KAÇINILMAZ OLUR.” 

DOĞAL YAŞAMI TAHRIP ETMEK 
FELAKETLERI GETIRIR!

KAPAK

ZEYNEP MAVNACIOĞLU RIDVAN ARDA



 “ISI ADASI” ETKİSİ BİZİ       
NASIL ETKİLER? 
Çağatay Seçkin, yeşil alanların 
azalmasıyla bir “ısı adası” etkisinin 
ortaya çıkmasının 
kaçınılmazlığından bahsederek şu 
bilgileri verdi:   
“Binalar, asfalt yollar, çatılar, 
güneş ışığını yeşil ya da mavi 
alanlar gibi yansıtamaz ve 
bünyelerinde depolar. Bu cisimler, 
depoladıkları enerjiyi yaymaya 
başladığında kentin sıcaklığını 

etkiler. Ayrıca, yüksek katlı 
yapılar, hakim rüzgarı da 

engelleyerek bölgesel 
ısınma etkisini 

artırır. Bunlara 
ek olarak; 
ulaşım, ısınma, 
soğutma gibi 
nedenlerle 
artan 
kirleticiler de 

yere yakın 
seviyelerde bir 

nevi sera etkisi 
yaratır. Bütün bunlar 

birleştiğinde şehir 
üzerinde yoğun ısı barındıran bir 
alan oluşur.” 

 PEKİ YA “KANAL İSTANBUL” 
OLURSA? 
Çağatay Seçkin’in bu sözleri 
üzerine, İstanbul’da yapılması 
planlanan Kanal İstanbul projesi 
geldi aklımıza. Peki; Kanal 
İstanbul projesi olursa, ekosistem 
nasıl bir tahribatla karşı karşıya 
kalır?  

Uzmanlar, Kanal İstanbul’un, 
Marmara Denizi’ndeki dinamik 
yapıyı bozacağını söylüyor. 
Karadeniz’in suyu Marmara’ya 
akarak hızla oksijenin azalmasına 
neden olacak. Bu yüzden çürük 
yumurtaya benzeyen yoğun bir 
koku ve balıksız bir Marmara 
Denizi bizi bekleyecek.
Diğer yandan Kanal, 38 
kilometrelik bir kıyı alanını 
dolduracak devasa bir hafriyat 
atığına neden olacak. 
Küçükçekmece Gölü ortadan 
kalkacak. Önemli içme suyu 
kaynaklarından Terkos tuzlanacak, 
Sazlıdere ve sulak alanın 
çevresindeki sazlıklar yok olacak. 
Hayvanların, özellikle kuşların 
yaşam ve konaklama alanları tahrip 
olurken, çayır ve meralar 
yapılaşmaya açılacak. Denizlerdeki 
canlı yaşamını da bitirecek bu 
projeyle ekosistem adeta bir yıkıma 
uğrayacak. 

 “EKOLOJİK YIKIM, 
YANGINLARI ARTIRIR” 
Bilim insanları, Kanal İstanbul 
projesiyle geri dönülemez ekolojik 
bir tahribatın ortaya çıkacağı 
konusunda art arda uyarılarda 
bulunuyor. Üstelik ortaya çıkacak 
sıcaklık artışı ile nem ve rüzgar 
dengelerinin değişmesi de tartışma 
konusu. 
Özellikle, Kanal’ın yaratacağı 
sağlıksız ortam ve beraberinde 
getireceği sıcaklık artışının, yangın 
risklerini yükselteceği yönünde 
görüş bildiren Prof. Dr. Yasin 
Çağatay Seçkin son olarak bu 
konuda şu bilgileri de paylaştı: 
“Ekosistemin tahrip edilmesi 
nedeniyle susuzluk şiddetlenir, 
sıcaklıklar normal değerlerin 
üzerine çıkar. Bu durum ormanlarda 
öncelikle yanıcı madde yükünü 
yükseltir. Kuraklığın şiddetlenmesi 
ile birlikte ağaçlar su dengesini 
sağlamak için yapraklarını 
zamanından önce döker; hatta 
tamamen kuruyabilir. Bu durum 
yangın riskini de yükseltir.” 

S
on dönemde ülkemizin 
dört bir yanında yaşanan 
sel ve orman 
yangınlarının neredeyse 

tek günah keçisi “küresel iklim 
değişikliği” ilan edildi. Doğal 
yaşamla oynayarak ekosistemi 
altüst eden biz insanlar değilmişiz 
gibi, suçu yine doğaya atmanın 
peşine düştük. Hal böyle olunca biz 
de doğal yaşam tahribatının 
başımıza daha neler açacağı 
merakıyla, İBB’nin Kent 
Ekosistemi ve Sürdürülebilir 
Yeşil Alan Tasarımı 
çalışmalarından 
sorumlu Park 
Bahçe ve Yeşil 
Alanlar Daire 
Başkanı Prof. 
Dr. Yasin 
Çağatay 
Seçkin’in 
kapısını çaldık. 
Çağatay Seçkin, 
küresel iklim 
değişikliği ve olası 
etkileriyle 
mücadelede; tarım, mera, 
orman, dere, nehir ve tüm canlı 
yaşamını kapsayan ekosistem 
bütünlüğünü korumanın oldukça 
önem taşıdığını belirterek başladı 
sözlerine. Özellikle büyük 
kentlerde üretilecek her yeni 
projenin, bu politikalarla 
uyumunun “mutlak kural” 
olduğunu vurgulayan Seçkin, aksi 
halde kentlerin yangın, sel gibi 
doğal afetlere karşı kırılganlığının 
artacağını vurguladı. 
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İBB Park Bahçe ve         
Yeşil Alanlar Daire Başkanı 

Yasin	Çağatay	Seçkin



ULAŞIM
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TIKANAN NOKTALARA      NEŞTER:
YENI KAVŞAK VE     YOLLAR



www.ibb.istanbul                          / 49

TIKANAN NOKTALARA      NEŞTER:
YENI KAVŞAK VE     YOLLAR

I
stanbulluların karşılaştığı ilk 
sorunlardan biri her zaman 
ulaşım olarak karşımıza çıkıyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

(İBB), 40 yıllık bir geçmişe sahip bu 
derin sorunu raylı sistemlerle 
kökünden çözmek için önemli 
adımlar atarken, problemin kaynağı 
olan karayollarındaki yatırımları da 
ihmal etmiyor. İstanbul’da son 26 
ayda, aralarında Fikirtepe Kavşağı 
ile Unkapanı Köprüsü’nün de yer 
aldığı 10 önemli kavşak ile 16 üst 
geçit yapıldı. 43 km yol çalışması 
tamamlandı. Devam eden 6 kavşak, 
5 üst geçit ve 1 alt geçit ile 20 km 
yol inşaatının ise yıl sonu itibarıyla 
bitirilmesi hedefleniyor. Tüm bu 
çalışmalara 844 milyon 329 bin lira 
harcayan İBB, ihtiyaç duyulan 
noktalarda 16 yeni kavşak ve yol 
çalışmasını daha hayata geçirecek.

İSTANBUL’DA SON 2 
YILDA KARAYOLU 
YATIRIMLARI HIZLANDI, 
GEÇMİŞ DÖNEMDEN 
TESLİM ALINAN İŞLER 
BÜYÜK ORANDA 
TAMAMLANDI VE 
YENİLERİ EKLENDİ. 
ARALARINDA FİKİRTEPE 
KAVŞAĞI İLE UNKAPANI 
KÖPRÜSÜ’NÜN DE YER 
ALDIĞI 10 ÖNEMLİ 
KAVŞAK, 16 ÜST GEÇİT,       
43 KM YOL ÇALIŞMASI 
BİTİRİLDİ. 6 KAVŞAK,              
5 ÜST GEÇİT VE 1 ALT 
GEÇİT İLE 20 KM YOL 
İNŞAATI İÇİN İSE HEDEF 
YIL SONU. TÜM BU 
ÇALIŞMALARA 844 
MİLYON LİRA HARCANDI.

OSMAN KARABACAK

DERYA BALKAN
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kapanma dönemi dahil, ele geçen 
bütün olanakları güzergâhtaki 
çalışmanın hızlandırılması için 
kullandık. Bölgedeki alternatif 
yolları kullandık ve köprünün trafik 
sirkülasyonunu bir ada oluşturarak 
sağladık. Bu şekilde bir gün bile 
trafiği kesmeden, 77 gün gibi çok 
kısa bir sürede yeni Unkapanı 
Köprülü Kavşağı’nı inşa ettik” dedi.

FİKİRTEPE’YE TÜRKİYE’NİN EN 
BÜYÜK AÇIKLIKLI KÖPRÜSÜ
İBB, kentin en kritik noktalarından 
biri olan Fikirtepe’deki ulaşım 
sorununu çözmek için Türkiye’nin 
en büyük açıklığa sahip kurplu ve 
trapez kesitli köprüsünü inşa etti. 
İstanbul’un kritik noktalarına 
bağlantı sağlayan köprülü kavşak 
sayesinde bölgedeki yurttaşların 
yıllar sonra trafik çilesinden 
kurtulduğuna dikkat çeken İBB Fen 
İşleri Daire Başkanı Recep Korkut, 
şu bilgileri verdi:
“Kadıköylüler artık İstanbul’un 
kritik noktalarına kolaylıkla 
bağlantı sağlayabiliyor. 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü, Harem ve 
Göztepe’ye doğru yapılan 
bağlantılar, ulaşım aksına en az 

trafik yükü getirecek şekilde 
hizmet veriyor. Avrasya Tüneli’ne 
ulaşım da çok rahatlatıldı. Bunun 
için 56 metre ile Türkiye’nin en 
büyük açıklığa sahip kurplu ve 
trapez kesitli köprüsünü inşa ettik. 
Toplam 2 bin 500 metre köprülü 
kavşağı ulaşım ağına entegre etmek 
için toplamda 9 bin metre bağlantı 
yolu ve alt geçit yaptık. 15 bin 
metre atıksu ve 13 bin metre 
yağmur suyu hattı döşedik. Geçmiş 
dönemde başlayan projeyi zorlu 
pandemi koşullarına rağmen, ara 
vermeden sürdürüp hızla 
tamamladık. Dev kavşak, bölgedeki 
yoğunluğu azaltmanın yanı sıra 
yatırımcının ilgisini de Fikirtepe’ye 
çekmeye başladı, bölgeye değer 
kattı.”

TAMAMLANAN YOL VE 
KAVŞAK ÇALIŞMALARI
TEM Metris Kavşağı Kuzey-Güney 
Yanyolu ve Köprülü Kavşağı
TEM Metris Kavşağı Sultangazi 
yönünde oluşan trafik yoğunluğunu 
azaltmak amacıyla, 5.000 metre 
uzunluğunda bağlantı yolları ve 
TEM Otoyolu üzerine 120 metre 
uzunluğunda, 13 metre genişliğinde 

YILLARIN İHMALİ UNKAPANI, 
77 GÜNDE GEÇİLDİ
Tarihi Yarımada’nın girişinde çok 
önemli bir konumda bulunan 
Unkapanı Köprüsü, ekonomik 
ömrünü doldurduğu için yıllarca 
risk oluşturdu; ancak bir o kadar da 
ihmal edildi. Bölge esnafının ciddi 
şikâyetlerine konu olan kavşak, 
kamuoyunun gündemine sıkça 
kamyon ve otobüs sıkışmalarıyla 
geldi. Kavşak bir anlamda araçlar 
için kapan olmuştu. Yine yapısal 
sorunlardan dolayı bölge, su 
baskınları ile de anılıyordu. Suya 
batan araçlar ve itfaiye ekipleri 
tarafından otomobillerden 
kurtarılan kazazedeler, hemen her 
yoğun yağıştan sonra karşılaşılan 
görüntüler arasındaydı. Aynı 
zamanda kavşak, hatalı yapısıyla 
güzergâhtaki trafiği de 
yoğunlaştırıyordu.

RECEP KORKUT: “TRAFİĞİ 
KESMEDEN YENİ KÖPRÜ İNŞA 
ETTİK”
İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep 
Korkut, böyle kritik bir bölgede 
çalışma için çok titiz planlama 
yaptıklarını belirterek, “Tam 

ULAŞIM

UNKAPANI’NA TRAMVAY            
ALT GEÇİDİ İNŞA EDİLİYOR

Unkapanı’nda yılların ihmaline 
direnen eski köprünün yerine, 32.5 
metre genişliğinde 44 metre 
uzunluğunda 2 açıklıklı yeni bir 
köprü yapıldı. Cibali’yekadar 
tamamlanmış olan Eminönü-
Alibeyköy Tramvayı için Unkapanı 
bölgesinde 350 metre 
uzunluğunda alt geçidin inşa 
çalışmaları aralıksız sürüyor. İSKİ 
de yağmurları sel baskınına 
dönüştüren altyapıyı yenilemek 
için 3 aylık bir çalışma yürütüyor. 
Böylece yüksekliği yetersiz, teknik 
ömrünü tamamlayan Unkapanı 
Köprüsü yenilenirken, Alibeyköy-
Cibali bölümü hizmete açılmış 
olan tramvay hattı, Eminönü’ne 
kadar ulaştırılacak. Çalışma, 31 
Temmuz 2022 tarihinde 
bitirilecek.



Riva Caddesi Cumhuriyet Caddesi 
Kesişim Kavşağı Tamamlandı
Toplam 1.150 metre uzunluğundaki 
mevcut yola birer şerit yol ilave 
edildi. Beykoz Alibahadır’da Riva ve 
Cumhuriyet caddeleri arası kavşak 
inşaatı da Aralık 2020’de trafiğe 
açıldı.

Bosna Bulvarı-Küçüksu            
Bağlantı Yolu
Üsküdar Bosna Bulvarı ve Küçüksu 
Mahallesi arası bağlantı yolu 
kapsamında 350 metre 2x2 anayol 
ve 550 metre yanyol imalatı 
Haziran 2021’de tamamlanarak 
hizmete alındı.

Sultangazi Devlet Hastanesi        
Eksik Yollar
Sultangazi, Devlet Hastanesi 
etrafındaki eksik kalmış olan 1 
km uzunluğunda yol imalatı 
tamamlanıp Eylül 2020 tarihinde 
trafiğe açıldı.

Zekeriyaköy 1. Cadde-Kilyos 
Caddesi İmar Yolları Açıldı
Zekeriyaköy 1. Cadde dere tarafında 
1.5 km’lik 2x2 yolu imalatı Eylül 
2019’da hizmete açıldı. 

Esenler İpekyolu Caddesi Yol 
Kavşak İnşaatı
Proje kapsamında 40m 
uzunluğunda 24 metre 
genişliğinde ve 250 metre ilave 
yol ile birlikte araç üst geçit 
köprüsü yapıldı. Esenler 
Atışalanı ile Millet Bahçesi arası 
köprü imalatı Mayıs 2020 
tarihinde tamamlandı.

Ispartakule-Hadımköy TCDD Üst 
Geçit ve Bağlantı Yolları İnşaatı
Ispartakule-Hadımköy güzergâhı 
üzerinde TCDD’nin tek “gidiş-
gelişli kontrolsüz hemzemin 
geçidi” kaldırıldı.

köprü imalatı yapıldı. TEM Metris 
Kavşağı U dönüşü köprüsü, 
Sultangazi TEM girişi, TEM 
Gaziosmanpaşa çıkışı ve ilgili 
kuzey-güney yanyolları Şubat 
2020’de hizmete açıldı. Cebeci 
Caddesi alt geçidi, TEM kuzey 
yanyol genişlemesi ve TEM-
Sultangazi çıkışındaki çalışmalar ise 
Aralık 2020 tarihinde tamamlanarak 
hizmete açıldı.
TEM Kurtköy-Şekerpınar Arası Yol 
ve Kavşak Düzenlenmesi
Kurtköy Kavşağı-Şekerpınar 
Kavşağı arası TEM Otoyolu’ndaki 
düzenlenme inşaatı bitirildi. Ham 
araziye imal edilen Güney 
Yanyolu, daha önce ıslah edilip 
yenilenen etaplarla birleştirildi. 
Demokrasi Caddesi ile kesişen 
alana bir alt geçit inşa edildi.  
TEM üzerine Kuzey Yanyolu ile 
bağlantıyı sağlayan araç köprüsü 
de tamamlanarak mayıs ayında 
trafiğe açıldı. Toplam 7 
kilometrelik 1x1 olan kuzey 
yanyolu da ıslah edilerek 3 şerit 
tek yön olarak trafiğe açıldı. 
Ayrıca TEM Otoyolu üzerine 2 
yeni araç üst geçit köprüsü inşa 
edildi.
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İBB Fen İşleri Daire Başkanı 
Recep	Korkut

FİKİRTEPE’Yİ KRİTİK NOKTALARA 
BAĞLAYAN KAVŞAK AÇILDI

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 
nüfusu ve yoğunluğu artan 
Kadıköy Fikirtepe’nin ulaşım ve 
altyapı sorunu çözüldü. Çalışma 
kapsamında, 56 metre ile 
Türkiye’nin en büyük açıklığa 
sahip kurplu ve trapez kesitli 
köprüsü inşa edildi. 2 bin 500 
metre köprülü kavşak, 9 bin metre 
bağlantı yoluve 2 alt geçit (tünel) 
imalatı yapıldı. Ayrıca proje 
kapsamında dere geçiş köprüleri, 
atıksu ve yağmur suyu hatları da 
hizmete alındı. Uzunçayır Kavşağı 
E-5 Karayolu-Hasanpaşa arası 
entegrasyonu sağlayan bağlantı 
köprüsü ile Fikirtepe-15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü ve Harem-15 
Temmuz Şehitler Köprüsü 
bağlantıları da tamamlanarak 
hizmete alındı.

KADIKÖY'ÜN ULAŞIM 
SORUNUNU ÇÖZMEK 
İÇİN FİKİRTEPE'YE 

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
AÇIKLIĞA SAHİP 

KURPLU VE TRAPEZ 
KESİTLİ KÖPRÜSÜNÜ 

İNŞA ETTİK.
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 Kadıköy, Salı Pazarı Arkasına              
2 Adet Yaya Köprüsü

 Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi, 
Mevlana Caddesi Yaya Üst Geçidi

 Esenler, O3 Güney Yanyol Yaya 
Üst Geçidi ve Köprüsü

 Kartal, Egemenlik Sokak-
Soğanlık Sokak Kesişimi Yaya 
Üst Geçidi

 Sultangazi, Metris Yaya Üst 
Geçidi 

 Eyüpsultan, Güzeltepe Mahallesi 
Alibeyköy Cep Otogarı Arası   
Yaya Köprüsü

 Beylikdüzü, TÜYAP Yaya               
Üst Geçidi 

 Edirnekapı, Metrobüs İstasyonu 
Yaya Üst Geçidi

 Beylikdüzü, Yakuplu Liman Yolu 
ile Özal Caddesi Kesişimi Yaya 
Üst Geçidi

 Silivri, Devlet Hastanesi Yaya 
Üst Geçidi’nin Engelli Erişimi

 Beylikdüzü, İhlas Caddesi Yaya 
Üst Geçidi’nin Yeniden Yapımı

 Zeytinburnu İlçesi, Mithatpaşa 
Tramvay Durağı Yaya Üst 
Geçidi

BU YIL TAMAMLANACAK ALT 
GEÇİT VE ÜST GEÇİT 
ÇALIŞMALARI
 Şişli, Mecidiyeköy Metrobüs 

İstasyonu Yaya Üst Geçidi’nin 
Engelli Erişimi

 Üsküdar, 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü Metrobüs Durağının 
Engelli Erişimi

 Büyükçekmece, Alkent 2000 
Mahallesi Hadımköy-İstanbul 
Caddesi-Yiğittürk Caddesi 
Kesişimi Yaya Üst Geçidi

Demiryolu üzerinde yeni 
yapılan üst geçit ile birlikte 
trafik akışı kesintisiz olarak üç 
geliş-üç gidişe çıkarıldı. Ayrıca 
yayaların da üst geçidi 
kullanmalarına imkan 
sağlanarak “hem araç hem yaya 
hem de demiryolu” trafiği için 
güvenli ortam oluşturuldu.

DEVAM EDEN YOL VE KAVŞAK 
ÇALIŞMALARI
 Esenyurt Belediye Alt Geçidi ve 

Kıraç-Esenyurt Arası Yol Kavşak 
Tamamlama İnşaatı

 Maltepe, Başıbüyük-Samandıra 
Arası Yol Kavşak ve Ortak Altyapı 
İnşaatı

 Başakşehir İlçesi Ispartakule 
Mevkii TCDD Hattı Karayolu  
Üst Geçidi İnşaatı

 Beylikdüzü İlçesi Ambarlı-
Limanyolu Caddesi Kesişimi Yol 
Kavşak İnşaatı

 Selimpaşa Kavşak ve Alt Geçit 
İnşaatı

 Pendik Göçbeyli Köyü Köprüsü

TAMAMLANAN YAYA ALT 
GEÇİT VE ÜST GEÇİTLERİ
 Zeytinburnu, Cevizlibağ 

Metrobüs İstasyonu’nun Engelli 
Erişimine Uygun Hale 
Getirilmesi

 Büyükçekmece, Mimar Sinan 
Devlet Hastanesi Önüne Yaya 
Üst Geçidi

 Fatih, Samatya Yaya Üst Geçidi; 
Altunizade Metrobüs Durağı         
Ek Merdiven

 Bakırköy, Sadi Konuk Devlet 
Hastanesi Yaya Üst Geçidi’ne 
Yürüyen Merdiven Yapılması

ULAŞIM



sürdürdüklerini söyledi. Yapılan 
yeni yol ve genişletme çalışmaları 
ile ana arterlerin yoğunluğunu 
azaltmayı hedeflediklerini belirten 
Demirel, “İstanbulluların trafikte 
kalma süresi azalıyor. Zaman ve 
yakıt tasarrufu sağlanıyor. Böylece 
vatandaşlarımızın ulaşım stresi de 
bir miktar düşüyor” dedi.
Projelerin şehir içindeki trafik 
güvenliğini ve konforunu da 
artırdığına dikkat çeken Demirel, 
bunun sürücülerin psikolojisinin 
yanı sıra ülke ekonomisine de değer 
kattığını kaydetti. İBB olarak şehir 
trafiğinin izlenmesi, yönlendirilmesi 
ve yönetilmesi ile ilgili çok büyük 
yatırımlar yaptıklarının altını çizen 
Demirel, “Bütün amacımız, 
İstanbullulara trafikte en kısa ve en 
kaliteli yolculuğu yaşatmak. Trafik 
kazalarını en aza indirmek” 
ifadelerini kullandı.

YAPILAN YOL ÇALIŞMALARI
 Arnavutköy Tayakadın Fatih 

Caddesi (1. Kısım: 3.100 
metre, Şerit 2x2, Yol 
Genişliği: 24 metre), (2. Kısım: 
1.100 metre, Şerit 3x2, Yol 
Genişliği: 33 metre)

 Hadımköy Nakkaş Yolu (2.700 
metre, Şerit 1x1, Yol 
Genişliği: 7.5 metre)

 Silivri Kiptaş 3. Etap Yolu 
(1.000 metre, Şerit 1x1, Yol 
Genişliği: 11 metre)

 Esenler Tem KuzeyKöprü 
Bağlantısı (Tank Yolu) - (500 
metre, Şerit: 1x1, Yol 
Genişliği: 10 metre)

 Büyükçekmece Behçet Kemal 
Çağlar Caddesi (Çakmaklı 
Yolu)-(5.000 metre, Şerit: 2x2, 
Yol Genişliği: 24 metre)

 Beylikdüzü Atatürk Bulvarı 
(2.700 metre, Şerit: 2x2, Yol 
Genişliği:30 metre)

 Ümraniye Çakmak TEM 
Bağlantı Yolu (1.100 metre, 
Şerit: 1x1, Yol Genişliği: 5.5 
metre)

 Başakşehir Kuru Gıda Hali 
ve Çevresi (5.500 metre, 
Şerit: 2x2, Yol Genişliği: 20 
metre)

 Tuzla Tepeören Yolu (1.600 
metre, Şerit: 1x1, Yol 
Genişliği: 12 metre)

 Başakşehir İstiklal Caddesi 
(4.000 metre, Şerit: 3x2 Araç 
Yolu, 1x1 Bisiklet Yolu, Yol 
Genişliği: 30 metre)

 Beylikdüzü Rıfat Ilgaz 
Caddesi (1.700 metre, Şerit: 
2x2 Araç Yolu, 1x1 Bisiklet 
Yolu, Yol Genişliği: 31 
metre)

 Silivri Kiptaş 4. Etap Yolu 
(1200 metre, Şerit: 1x1, Yol 
Genişliği: 15 metre)

 Arnavutköy Deliklikaya Yolu 
4.200 metre, Şerit: 2x2Araç 
Yolu, 1x1 Bisiklet Yolu, Yol 
Genişliği: 25 metre)

 Ümraniye Çamlık TEM Yolu 
(1.300 metre, Şerit: 1x1, Yol 
Genişliği: 10 metre)

 Silivri, Selimpaşa Mahallesi, 
Duruman Durağı Yaya Üst 
Geçidi’nin Engelli Erişimine 
Uygun Hale Getirilmesi 
İnşaatı

 Maltepe, D-100 Karayolu 
Kadir Has Lisesi Yaya Üst 
Geçidi’nin Engelli Erişimine 
Uygun Hale Getirilmesi İşi

 Avrupa Otoyolu Avangart 
Sitesi İle Abacı Yokuşu Sokak 
Arası Yaya Üst Geçidi 
Onarım İşi

“ZAMANDAN VE YAKITTAN 
TASARRUF”
İBB Yol Bakım ve Altyapı 
Koordinasyon Daire Başkanı 
Seyfüllah Demirel, Haziran 
2019’dan itibaren faaliyetleri 
hızlandırarak Fen İşleri ile birlikte 
43 km yol çalışmasını bitirdiklerini 
ve 20 km’lik projeyi de 
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YENİ YOLLARLA ANA ARTERLERDEKİ 
YOĞUNLUK AZALIYOR, İSTANBULLULARIN 

TRAFİKTE KALMA SÜRESİ AZALIYOR. ZAMAN 
VE YAKIT TASARRUFU SAĞLANIYOR.

İBB Yol Bakım ve Altyapı 
Koordinasyon Daire Başkanı 

Seyfüllah	Demirel



ABD’DEN ALMANYA’YA, UYGULAMASI YÜZDE 90’LARA KADAR ÇIKAN “BETON YOL”, 
TÜRKİYE’DE YÜZDE 1 CİVARINDA BİR KULLANIMLA KENDİNE PEK YER EDİNEMEMİŞ BİR 
TEKNOLOJİ. TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇİMENTO ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ. YENİ 

BELEDİYECİLİK DÖNEMİNDE İBB, BU AVANTAJI KULLANARAK İSTANBUL’DA YENİ 
TEKNOLOJİYİ YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI. 

ULAŞIM
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BETON YOL
HEM YERLI HEM TASARRUFLU HEM ÇEVRECI:

GÖKÇE KAÇMAZ



kucaklaşmalı ve hatta Rıfat Ilgaz’ın 
“Uzak Değil” şiirindeki gibi alıp 
başını gidebilmeli insan.
Bu nedenle de ulaşım, hiç 
gündemden düşmeyen konuların 
başında geliyor. Raylı sistemler, 
deniz hatları, hava ulaşımı ya da 
karayolları… Her bir sistem, sürekli 
geliştiriliyor, yenileniyor. 
Karayolları da bu anlamda çok 
gelişme kaydetti. Geleneksel asfalt 
teknolojisi hem kendi içinde 
yenilendi hem de farklı teknolojiler 
ile karayollarında ufuk açan 
gelişmeler kaydedildi. Bunlardan 
biri de beton yol.

 ASFALTIN TAMAMLAYICISI 
“BETON YOL”
Beton yol, kentlerde asfalt kaplama 
teknolojisinin alternatifi olmaktan 
ziyade tamamlayıcısı. Sağladığı 
avantajlar; yolun fiziki yapısına, araç 
sayısına, araç yüklerine, ham 
maddeye olan uzaklıklara, iklim 
özelliklerine, yağış şekillerine ve 
maliyete göre değişebiliyor. Kısacası 
yerine göre beton, yerine göre asfalt 
teknolojisi vazgeçilmez oluyor. 

 DAYANIKLI VE UZUN ÖMÜRLÜ
Beton yol, çevresel etkilere karşı 
daha dayanıklı ve uzun ömürlü. 
Yüksek trafik yükü taşıyor. 
Aydınlatma maliyetleri açısından da 
avantajları var. Zeminin açık renkli 
olması sayesinde gece görüş 
mesafesini artırıyor. Gece saatlerinde 
gereken ışık miktarı, koyu renkli 
yollara göre daha az. Bu sayede 
elektrik tüketiminde tasarruf 
sağlanıyor. 

 ÇEVRECİ TEKNOLOJİ
Ayrıca araç lastiklerini tutuculuğu 
daha az olduğundan yakıt tasarrufu 
sağlamakta. Fren mesafeleri de daha 
kısa. Tekerleklerin yola daha az 
gömülmesi sayesinde yakıt 
tüketimini, dolayısıyla 
karbondioksit salımını azaltıyor. 
Yani çevreci bir teknoloji.

 ÖNCE METROBÜS VE                  
KÖY YOLLARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), sağladığı avantajlardan dolayı 
beton yol teknolojisini kent 
genelinde uygulama hazırlığı içinde. 
İBB Yol Bakım ve Altyapı Daire 
Başkanlığının projeleri tamam. 
İstanbul’da beton yol, ilk etapta 
metrobüs ve köy yollarında 
uygulanacak. Daha sonraki hedef ise 
D-100 Karayolu. 

Ç
ağımız hız çağı. 
Atalarımızın “vakit, 
nakittir” sözünün tüm 
gerçekliğiyle anlamını                 

                  bulduğu bir dönem… 
Çünkü rekabet edebilirlik, her işin 
başı olmuş durumda. “Tek tıkla 
ulaşmak, tek tuş kadar uzak olmak” 
çokça duyulan mottolar. Ancak 
sanal dünyanın hızla artan 
egemenliği, gündelik yaşamın 
somut gereksinimlerini tümden 
ortadan kaldırabilmiş değil. 
İnternetten ısmarlanan ürünler, 
sahibine ulaştırılmalı. Emekçiler, 
fabrikaların yolunu tutmalı. Dostlar 
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BETON YOL, SADECE TASARRUFLU DEĞİL, AYNI ZAMANDA 
ÇEVRECİ DE BİR TEKNOLOJİ. HAVAYA SALIMI YAPILAN 

KARBONDİOKSİT EMİSYONUNU AZALTTIĞI İÇİN KÜRESEL İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE AÇISINDAN DA ÖNEMLİ.



uygulamasının ilk denendiğinde 
yanlış uygulanması; yönetici ve 
yatırımcılarımızın beton yolun 
avantajlarını iyi hesap edememesi’ 
geliyor diyebiliriz. Bununla ilgili en 
büyük yanlışlardan biri de henüz 
altyapısı tamamlanmamış 
İstanbul’da altyapı için açılacak olan 
tranşelerin (elektrik-internet 
kablosu gibi altyapıyı döşemek için 
açılan çukur) tekrar yamasının 
asfaltla yapılmasının daha kolay 
olması. Beton yollarda bu yamanın 
yapılamayacağı gibi bir kanaat var. 
Oysa durum bunun tam tersidir. 
Şöyle ki, asfalt yamanın altına BS25 
beton zaten atılıyor. Bu betonun 
priz alması için bekleniyor. Aslında 
biz, tranşe yamalarında asfalt ile 
beraber beton yama da yapıyoruz. 
Birçok asfalt yol kaplamalarımızda, 
üst tabakanın altına beton atıldığını 
görüyoruz. Bunun en çarpıcı örneği 
de metrobüs yolu. Altında 30 
santim kalınlığında beton tabakası 
mevcut. Sadece bunun beton yol 
teknolojisine uygun ekipmanlarla 
dökülmesi gerekirdi. Geçmiş 
döneme ait bu yoldaki beton üzeri 
asfalt kaplamayı, ‘Bir süs olarak 
yapılmıştır’ diye tanımlayan iddialı 

 TÜRKİYE’DE UYGULAMA 
YÜZDE 1’LERDE
Türkiye’nin beton yol 
teknolojisinden çok uzak kaldığına 
değinen İBB Yol Bakım ve Altyapı 
Koordinasyon Daire Başkanı 
Seyfüllah Demirel, yeni belediyecilik 
döneminde başlatılan çalışmalara 
dikkat çekerek, şunları dile getirdi:
“Belçika, Fransa, Almanya, ABD, 
Kanada ve diğer gelişmiş ülkelerde, 
beton yol kaplama oranları yüzde 
25-90’larda. Türkiye’de ise henüz 
yüzde 1’ler civarında. Bunun 
sebepleri arasında ‘beton yol 
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İBB’DE İSTANBUL 
GENELİNİ BETON YOLLA 

KAPLAMA GİBİ BİR 
DÜŞÜNCE YOK. BUNUN 

NEDENİ, KENTİN ALTINDA 
YATAN TARİH KADAR 
YILLARDIR MEYDANA 

GELEN PLANSIZ GELİŞME 
KAYNAKLI ALTYAPI 

SORUNLARI.

ULAŞIM



yerlerinin altyapı ile üstyapı 
gereksinimlerinin sürekli artmasına 
ve değişmesine neden oluyor. Yine 
geçmişten gelen plansız yapılaşma 
dolayısıyla bugün bir zorunluluk 
hali alan depreme dayanıklı kentsel 
dönüşüm projeleri de altyapının 
yeninden kurgulanmasını 
gerektiriyor.

 DIŞA BAĞIMLI OLMAYAN 
YERLİ ÜRETİM
“Şu anda sadece altyapılardan 
dolayı bir yılda 500 milyon liraya 
yakın asfalt yenileme çalışması 

yapılmaktadır. Buradaki en önemli 
konu, üzerine binlerce defa basarak 
söylemek gerekir ki; hangi yolu 
yaparsanız yapın; hangi altyapı 
çalışmasını hangi tranşe yamasını 
yaparsınız yapın, işin fen ve sanat 
kurallarını uygulamazsanız 
hiçbirisinden iyi bir sonuç 
alamazsanız” diyen Demirel, 
şunları kaydetti:
“Beton yol, sadece bakım 
masraflarının azlığı ve ilk yapım 
maliyetlerinin düşüklüğü 
dolayısıyla değil, aynı zamanda 
yerli üretim olması açısından da 
ekonomik bir seçenek. Türkiye, 
çimento üretim kapasitesi olarak 
dünyada ilk 5’te. Bunun avantajını 
kullanıyoruz. Beton yol 
uygulamalarımızda ithal ham 
madde kullanmıyoruz. Dışa bağımlı 
değiliz. Yerli kaynaklarla inşa 
edilen beton kaplamaların köy ve 
ilçe yollarında kullanılması 
emniyeti arttıracak ve yakıt 
tasarrufu sağlayacaktır. Beton yol 
kaplamaları köy yolları için teknik 
olarak daha iyi performans 
vermesinin yanında daha ekonomik 
bir alternatif olarak da göze 
çarpmaktadır.”

bir cümle kurabilirim. Bu 
açıklarımızdan kesinlikle asfalt 
karşıtı bir sonuç da çıkarılmamalı. 
Asfalt, her zaman yol kaplamasının 
en büyük malzemesi ve vazgeçilmez 
kaplama türlerinden biri. Ancak, 
hangi yol kaplamasını nerede 
kullanacağımızı çok iyi analiz 
etmeliyiz. Örneğin, asfaltın 
esnekliğinden kaynaklanan lastik 
izlerinin oluşma ihtimali bulunan 
yollara veya şeritlere beton 
uygulamasını tercih etmek gibi.”

 ALTYAPI SORUNLARI ENGEL
Doğru tekniklerle bu yeni 
teknolojinin kentte 
yaygınlaştırılması için çalışmalara 
başlanmış olsa da İBB’de, tüm 
İstanbul’u beton yollarla donatmak 
gibi bir düşünce yok. Çünkü buna, 
tarihi kentin birçok noktasında 
altyapı uygun değil. Altyapı sadece 
tarihi bölgelerde değil, İstanbul 
genelinde en kritik sorunlarından 
biri… Kent, 1990’lı yıllardan bu yana 
çok büyüdü. Dokuz milyon 
civarındaki nüfusu, 16 milyonu aştı. 
Bu da sürekli imar planı 
değişikliklerine, yeni imar adalarının 
açılmasına, mevcut yerleşim 

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon 
Daire Başkanı Seyfüllah	Demirel

HANGİ YOLU 
YAPARSANIZ YAPIN; 

HANGİ ALTYAPI 
ÇALIŞMASINI, HANGİ 

TRANŞE YAMASINI 
YAPARSINIZ YAPIN, İŞİN 

FEN VE SANAT 
KURALLARINI 

UYGULAMAZSANIZ 
HİÇBİRİNDEN İYİ BİR 

SONUÇ ALAMAZSINIZ.
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ASFALT; ESNEKLİĞİ, KISA ZAMANDA UYGULANMASI, BAKIMININ KOLAYLIĞI 
GİBİ ÖZELLİKLERİYLE HÂLÂ EN ÇOK TERCİH EDİLEN YOL VE KAPLAMA 

TEKNİĞİ. İBB, İSFALT BÜNYESİNDEKİ KESİNTİSİZ AR-GE ÇALIŞMALARIYLA 
İSTANBULLU SÜRÜCÜLER İÇİN HER GEÇEN GÜN DAHA DAYANIKLI, KONFORLU 

VE GÜVENLİ YOLLAR İNŞA ETMEYİ SÜRDÜRÜYOR.
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DAHA GÜVENLI VE KONFORLU SÜRÜŞ IÇIN

GÖKÇE KAÇMAZ NILAY SOYSALDI-RIDVAN ARDA

ULAŞIM

KESINTISIZ AR-GE



İstanbul’da, neredeyse her 
köşeden tarih fışkırıyor. Bu 
alanlarda da derin kazı 
gerektirmeyen bir teknik olarak 
asfalt kaplama öne çıkıyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), sürücülerin konforlu, 
kayma direnci yüksek, hızlı 
erişimi sağlayan, ulaşım 
maliyetini düşüren, 
işaretlemesiyle görünür ve 
gürültü seviyesi düşük yollar 
talep ettiğinin bilincinde. Yol 
tasarımlarını bu beklentiler 
ışığında şekillendiriyor. 
Çalışmaların merkezinde ise bir 
İBB iştiraki olan İSFALT var. 

 TÜRKİYE’NİN EN FAZLA 
DENEY AKREDİTASYONLU 
KURULUŞU
Ham madde seçiminden 
uygulama sonrası kalite 
kontrolüne kadar, asfalt 
üretiminin 6 aşamasının 
hepsinde yer alan İSFALT’ın 
merkez laboratuvarı, yaklaşık 
35 yılın deneyimine sahip. 
Profesyonel teknik kadrosu ve 
son teknoloji cihazlar ile 
donatılmış altyapısıyla, ham 
madde kontrolünden nihai 
ürüne kadar asfaltın her 
aşamasında ilgili tüm testleri 
yapabiliyor.       

G
ünü yirmi dört saat 
yaşayan bir dünya 
metropolü olarak 
İstanbul’da yolların 

sürekli açık tutulması çok 
önemli. Uzun vadeli yol 
inşaatları, kısa zamanda 
bitmeyen bakım çalışmaları bu 
kentin sürücüleri için tam bir 
kâbus. Bu sebeple de asfalt 
kaplama, yol yapımı açısından 
hâlâ en çok tercih edilen 
teknoloji. Üstelik esnek bir 
malzeme olduğu için köprüler 
gibi bazı zeminlerde çok kolay 
uygulanıyor. Ayrıca üç büyük 
imparatorluğa başkentlik yapmış 
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Laboratuvarımızın sonuçları, 
ulusal ve uluslararası tüm 
platformlarda geçerli olup yetkin, 
bağımsız ve güvenilirlik nedeniyle 
belediyeler, üniversiteler ve diğer 
üreticiler tarafından tercih 
edilmekte. Aynı zamanda, Türk 
Standartları Enstitüsünün (TSE) 
2004 yılından bugüne “Taşeron 
Laboratuvarıyız”. Ürün 
belgelendirme ve CE işaretlemesi 
ile ilgili deneyler konusunda da 
hizmet veriyoruz. Asfaltta geri 
dönüşüm, ılık asfalt, poroz asfalt, 
sessiz asfalt, mastik asfalt, renkli 

asfalt gibi yenilikleri üretip 
uygulayan öncü bir kuruluşuz. 
Sektörde öncü kalmanın, sürekli 
iyileştirmelerle ve yenilikçi 
çalışmalarla mümkün olacağının 
bilincindeyiz. O sebeple de AR-GE   
faaliyetlerine büyük önem 
veriyoruz. Bu açıdan önemli bir 
örnek, “Poroz Asfalt” projemiz. 
Poroz asfaltla çalışmalarımız 
sürüyor. Geçirimliliği fazla olan bu 
asfalt tabakası, suyun yüzey 
üzerinde kalmasını engelliyor. 
Sürtünme direncini artıran bir 
uygulama. Bu uygulama ile ayrıca 
yağmur sularının yeraltı sularına 
katılımını artırmak gibi bir 
hedefimiz de bulunmakta. Çok 
önem verdiğimiz ve sahadaki 
kalite faaliyetlerini takip ettiğimiz 
İSFALT-KTP programı da başka 
bir örnek. Programın sağladığı esas 
fayda, sahada yapılan çalışmaların 
anlık verilerle ilgili tüm birimlere 
ve birim yöneticilerine iletilmesi. 
Bilgiye çabuk ulaşmak bir avantaj. 
Aksaklıklara çözüm bulma 
kolaylığı ve hızlı müdahale imkânı 
sağlıyor. Saha kalite kontrol 

Yol kaplamasının unsurlarından olan 
“bitüm, agrega, emülsiyon, sıcak 
karışım ve zemin” konularında 
hizmet verdiği  95 deney metodunun 
40’ının uluslararası akreditasyonu 
(denklik) var. Asfalt konusunda, 
Türkiye’nin en fazla deneyden 
akredite kuruluşu İSFALT… 

 ALANINDA İLK AKLA GELEN 
KURUM
AR-GE kuruluşu anlamında 
Türkiye’de ilk akla gelen kurum 
olduklarını ifade eden İSFALT 
Genel Müdürü Burak Sırali, şunları 
kaydetti:
“Laboratuvarımız, tüm deney 
metotları için güncel standartları 
kullanmakta ve deneyler üzerinde 
etkisi olabilecek tüm parametreler 
bu doğrultuda kontrol altında 
tutulmaktadır. Belirli periyotlarla 
ulusal ve uluslararası 
organizasyonlar tarafından 
düzenlenen laboratuvarlar arası 
karşılaştırma programlarına 
katılmakta ve deney sonuçlarının 
doğruluğunu da bu yolla 
kanıtlamaktayız. 
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ASFALTTA GERİ 
DÖNÜŞÜM, ILIK ASFALT, 
SESSİZ ASFALT, MASTİK 
ASFALT, RENKLİ ASFALT 
GİBİ YENİLİKLERİ ÜRETİP 
UYGULAYAN ÖNCÜ BİR 

KURULUŞUZ.

ULAŞIM



getiriyor. Bu çalışmalar sayesinde 
kent sokaklarına serilen asfalt       
10-15 yıl hizmet veriyor. 

 YOLLARDA GÜVEN 
SAĞLANIYOR
Öte yandan İSFALT, teknolojik 
gelişmeleri yakından izliyor. 
Piyasadaki en yeni ürünleri, 
performans artırıcı katkıları test 
edip ürün yelpazesine katıyor. Ses 
ve gürültü kirliliğini minimum 
düzeyde tutmak için yoğun bir çaba 

içinde. Trafik güvenliğini en üst 
düzeye çıkarmak için de etkin asfalt 
kaplama tasarımlarına yönelinmiş 
durumda. Asfalt tabakası 
üzerindeki elastikiyeti artıracak 
katkılara dönük çalışmaların amacı 
ise sürüş konforunu ve güvenli fren 
mesafesini sağlamak.

 GERİ DÖNÜŞÜM VE 
TASARRUF ÖN PLANDA
İSFALT, yollardan kazınan asfaltı 
da boşa harcamıyor. Yeni üretim 
sürecinde “kazınan asfalt” yüzde 50 
mertebelerinde sıcak karışımlara 
yeniden katılarak değerlendiriliyor. 
Merkez laboratuvarında uygulama 
öncesi kazınmış asfaltın tüm 
özellikleri belirlenerek, uygunluk 
ölçütlerine göre tasarım çalışmaları 
yapılıp, fabrikalarda tekrar üretime 
hazır hale getiriliyor. 
Diğer yandan da ürünlerde yapılan 
iyileştirme çalışmalarıyla, kalitenin 
yükseltilmesinin yanı sıra 
maliyetlerin azaltılması da söz 
konusu. Yapılan bu tasarruf, kamu 
kaynaklarının verimli kullanılması 
demektir.

faaliyetlerinde aktive ettiğimiz bu 
program ile teknik yorumlar, 
görseller ve projenin teknik 
detaylarını bir arada görmek 
mümkün. Aynı zamanda, yapılan 
çalışmalar dosyalama sistemi ile 
kendi içinde arşivleniyor. Fazla 
kâğıt kullanımının da önüne geçen 
çevreci bir yaklaşım.”

 TASARIM DA ÜRETİM DE 
İSFALT’TAN
İstanbul, trafiğin dünyada en 
yoğun olduğu kentlerin başında 
geliyor. Mevsimler arası sıcaklık 
geçişleri de asfaltı yıpratan 
faktörler arasında.  İBB, 
sorumluluk alanındaki ana 
arterlerde dayanıklı imalatlar 
yapabilmek için ham madde 
seçiminden asfaltın yola 
uygulanmasına kadar tüm süreci 
bir bütün olarak değerlendiriyor. 
Laboratuvarda tasarımı yapılan 
asfaltı, kendi tesislerinde üretiyor. 
Tüm süreçleri de kalite kontrol 
ekibinin onayından geçiriyor. 
İstanbul’un caddelerini hem daha 
dayanıklı hem de daha güvenli hale 

 İSFALT Genel Müdürü Burak	Sırali

İSFALT, TEKNOLOJİK 
GELİŞMELERİ YAKINDAN 
İZLİYOR. PİYASADAKİ EN 

YENİ ÜRÜNLERİ, 
PERFORMANS ARTIRICI 
KATKILARI TEST EDİP 
ÜRÜN YELPAZESİNE 

KATIYOR.
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ATIK MALZEMELER 
EŞYAYA	DÖNÜŞÜYOR

P
rof. Dr. Ayşen Erdinçler, 
sözlerine Pop Machina’nın bir 
araştırma ve inovasyon 
projesi olduğunu belirterek 

başladı. Şehirlerdeki üretici 
topluluklarının bir araya getirilmesiyle, 
burada yer alan kişilerin küçük ve orta 
ölçekli prototip yapmalarına imkan 
sağlanarak üretim alanlarının 
oluşacağını anlatan Erdinçler şöyle 
devam etti: 
“Odakta dezavantajlı grupların yer 
alacağı şekilde, vatandaşların kendi 
tasarladığı ürünleri hayata geçirmeleri 
amacıyla bu projeyi başlattık. Böylelikle 
onlara, doğrudan istihdam yoluyla 
değil, kendi tasarımlarıyla 
ticarileşmelerine fırsat yaratmak 
suretiyle, katkı sunmak istiyoruz. 
Döngüsel İşler Atölyesi, bu kapsamda 
oluşturulmuş bir çalışma alanı.”

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ, “DÖNGÜSEL 
İŞLER ATÖLYESİ”NDE ATIK 
MALZEMELERİ HAM 
MADDEYE ÇEVİREREK 
DOĞAL KAYNAKLARIN 
KULLANIMINI AZALTMAYI VE 
ÜRETİCİLERİN EKONOMİSİNE 
KATKI SUNMAYI 
HEDEFLİYOR. AVRUPA 
BİRLİĞİ (AB) HİBE PROGRAMI 
HORIZON 2020 TARAFINDAN 
FONLANAN “POP-MACHINA” 
PROJESİNİN DETAYLARINI 
İBB ÇEVRE KORUMA VE 
KONTROL DAİRE BAŞKANI 
AYŞEN ERDİNÇLER’DEN 
DİNLEDİK.

Çevre Koruma Daire Başkanı 
Prof.	Dr.	Ayşen	Erdinçler

AHMET OLCAY ERGIN

GÖKÇE ATIK



Atölyesi’nde değerlendirilebilir 
kurumsal atıklarımızı ham madde 
olarak kullanıyoruz. Öncelikle 
kurum içerisinde oluşan atıklar, 
‘plastik, ahşap ve metal’ olarak 
sınıflandırılıyor. Daha sonra 
vatandaşların üretmek istediği 
prototipin özelliğine göre işleniyor. 
Bu amaçla atölyeye küçük el 
aletlerinden, CNC tezgahına, 
ekstrüzyon ve enjeksiyon 
makinalarına kadar oldukça farklı 
ekipmanlar yerleştirdik. 
Vatandaşlar, proje kapsamında 
oluşturulacak dijital platform 
aracılığı ile ekipman ve malzeme 
stokunu da görebilecek ve randevu 
alarak Döngüsel İşler Atölyesi’nde 
uzman personelimiz eşliğinde atık 
malzemelerden prototiplerini 
oluşturabilecek” dedi. 

 PROJEDE 23 ORTAK 
BULUNUYOR
Projenin, toplamda 23 ortakla 
birlikte yürütüldüğünün altını çizen 
Prof. Dr. Erdinçler, “Pilot 
uygulamada 7 şehirde benzer 
atölyeler oluşturuluyor. Bu şehirler; 
Yunanistan’da Selanik ve Pire, 
Hollanda’da Venlo, Belçika’da 
Leuven, İspanya’da Santander, 
Litvanya’da Kaunas ve Türkiye’de 
İstanbul. Projede ortak bir amaç 
olmasına rağmen atölyelerin eğitim, 
odak grup ve ekipman donanımının 
hazırlanması gibi konularda her 
şehrin potansiyeline uygun uzun bir 
teorik aşama yürütüldü. Bu aşamayı 
İstanbul’da uygulamak için Türkiye 
konsorsiyumu olarak; İSTAÇ, Koç 
Üniversitesi ve Planet Turkey ile 
birlikte çalışmalar yürüttük” 
şeklinde konuştu. 

 EKONOMİYE VE ÇEVREYE 
BÜYÜK KATKI
Atık maddelerin ham maddeye 
dönüştürülmesinin katkılarını da 
anlatan Erdinçler şu bilgileri de 
aktardı: 
“İstanbul, dünyanın en büyük mega 
şehirleri arasında yer alıyor. 
Dolayısıyla bertaraf edilmesi 
gereken atık miktarı birçok ülkeden 

 İHTİYAÇ DUYULAN EKİPMAN 
SEÇİLDİ
Erdinçler, projenin aşamalarını 
anlatırken şunları söyledi:
“Atölye hazırlanırken Barcelona 
Fab Lab ile birlikte yaptığımız 
çalışmada, vatandaşların prototip 
geliştirmek için ihtiyaç 
duyabilecekleri malzemeleri 
seçtik. Projenin her anlamda 
vatandaşların erişimine uygun 
hale getirilmesine büyük özen 
gösteriyoruz.
Döngüsel İşler Atölyesi’nde ham 
maddemiz çoğunlukla 
kullanılmayan dekorlar, ahşap 
plakalar, plastik kapak gibi atık 
malzemelerden seçiliyor. 
Atölyede bu malzemeleri              
ham madde şeklinde kullanarak 
prototip üretmeleri konusunda 
vatandaşlara ilham olabilecek bazı 
eğitimler de vereceğiz. 
Sonrasında, vatandaşların kendi 
prototiplerini üretmelerine imkan 
sağlayacağız.”

 KURUMSAL ATIKLAR, 
HAM MADDE OLARAK 
KULLANILIYOR
Atık maddelerin ham maddeye 
dönüşüm sürecinden bahseden 
Erdinçler, “Döngüsel İşler 
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DEZAVANTAJLI GRUPLARIN 
KENDİ TASARLADIĞI 
ÜRÜNLERİ HAYATA 

GEÇİRMELERİNİ SAĞLAMAK 
AMACIYLA BU PROJEYİ 

BAŞLATTIK.
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bir bilinç oluşturmayı 
düşünüyoruz ve bunu bir zincirin 
parçası olarak görüyoruz.”

 ÜRETİCİLERE ONLINE EĞİTİM
Geçtiğimiz bir yıl içerisinde 
proje kapsamında her şehirden 
üretici potansiyeli olan kişilerin 
Barcelona Fab Lab (Dijital 
Prodüksiyon Laboratuvarı) ve 
IAAC (Katalonya Mimarlık 
Enstitüsü) tarafından 
oluşturulan programda online 
eğitim aldığını açıklayan 
Erdinçler, “Bu eğitimler, 
vatandaşlara verilecek 
eğitimlerin içeriklerini 
oluşturmak, üretici ekosistemi 
konusunda daha fazla bilgi sahibi 
olmak gibi temel konuları 
kapsıyor. Üretici 
şampiyonlarımızın katkısıyla 
etkinlik takvimi oluşturup 
projeyi hizmete alma konusunda 
çalışıyoruz. Biz, Döngüsel İşler 
Atölyesi olarak, ikincil ham 
madde kullanımı konusunda, ileri 
dönüşüm alanında uzman kişiler 
ve STK’lar aracılığı ile de 
etkinlikler düzenlemek istiyoruz. 
Burada amaç, kendini üretici diye 
tanımlayan vatandaşların üretici 
ekosisteme dahil olmasını 
sağlamak” ifadelerini kullandı. 

 HEDEFİMİZ KENDİ KENDİNE 
YETEN ŞEHİRLER 
OLUŞTURMAK
Ayşen Erdinçler geleceğe dair 
planlarını da ekleyerek sözlerini 
şöyle tamamladı: 
“Şehrin ve vatandaşların birçok 
fayda sağlayabileceği alanlar mevcut. 
Bunlardan en çarpıcı olanları, 
kullanılabilir atıkların kaynağında 
değerlendirilebilmesini sağlamaktır. 
En önemli hedefimiz burada yapılan 
çalışmalarla kendi kendine yeten 
şehirler oluşturmak. Proje 
kapsamında yapılan bu çalışmaları, 
Döngüsel İşler Atölyesi’ni mikro 
üretim alanları olarak görebiliriz. 
Öncelikle ‘Pop Machina’ projesi 
kapsamında biz, mümkün olduğu 
kadar fazla vatandaşa ulaşmak ve 
İstanbullunun bu alanda hayata 
geçirdiği girişimlerinin yerel 
yönetimler aracılığıyla büyümesine 
tanıklık etmek istiyoruz. Döngüsel 
İşler Atölyesi’yle birçok projeye 
katılmayı, farklı çalışmalar yaparak 
etkisini büyütmeyi istiyoruz. Bu 
hedeflerle oluşturulan, başvuru 
aşamasında 2 projemiz mevcut. 
Birçok farklı disiplin ve uzmanlığın 
bir araya gelerek oluşturduğu 
projelerle vatandaşımıza ve 
şehrimize değer yaratacak hizmetler 
üreteceğiz.”

oldukça fazla. Atığın, 
değerlendirilebilir ham madde 
olarak yaşam döngüsüne 
katılmasının sağlanması, 
ekonomiye ve çevreye ciddi katkı 
anlamına geliyor. Aynı zamanda 
yerel yönetim aracılığıyla 
vatandaşa sunulan bu ortak 
üretim alanları, şehirdeki üretici 
ekosistemiyle bir araya gelerek 
değer üretmeyi de mümkün 
kılıyor. Avrupa Birliği (AB), Ocak 
2016’da sürdürülebilir kalkınma 
amacı doğrultusunda 17 hedef 
belirledi. Bu hedefler, 
büyükşehirlerin stratejik 
amaçlarına eklendi ve eylem 
planlarına entegre edildi. 
Atık miktarının azaltılması, 
ikincil ham madde kullanımının 
artmasıyla birlikte, dünya 
nüfusunun yüzde 70’inin 
şehirlerde yaşadığını düşünürsek 
özellikle şehirlerin alacağı 
aksiyonlar, iklim değişikliği, 
kaynaklarda döngüsellik gibi 
konularda büyük etki 
oluşturacak. Bu bağlamda da 16 
milyon nüfuslu İstanbul, büyük 
bir potansiyel taşıyor. Biz bu 
proje ile vatandaşlarda; yeniden 
kullanım, onarma ve tamir gibi 
kavramlar üzerinden ürünlerin 
ömrünü uzatmaları konusunda 

EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ, 
BURADA YAPILAN 

ÇALIŞMALARLA KENDİ 
KENDİNE YETEN ŞEHİRLER 

OLUŞTURMAK.
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T
üm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs 
pandemisi, insanlardaki sağlık bilincini artırdı. 
Ülkelerin ekonomik faaliyet ve planlarını 
değiştiren pandemi, sağlık konusunda yeni 

yaklaşımın gerekliliğini de bir kez daha gösterdi. 
Ülkemizin en fazla iş hacmine sahip kenti olan 
İstanbul’da, çalışanların sağlığı da büyük önem                    
arz ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de işçi 
sağlığı ve güvenliği konusunda yeni çalışmalara imza 
atıyor. 2013 yılında hayata geçen İş Sağlığı ve Güvenliği 
Müdürlüğü hem kurum içi hem de bütün kenti kapsayan 
çalışmalar yürütüyor.

 GÖÇMEN İŞÇİ SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi verilere göre 16 milyon nüfusa ev sahipliği 
yapan İstanbul, aynı zamanda göçmenlerin Türkiye 
içinde en çok yaşadığı il özelliğini de taşıyor. Artan 
göçmen nüfusu, beraberinde kayıt dışı istihdamı ve 
mevzuata aykırılığı doğuruyor. İBB de bu sorunun 
çözümü adına Göçmen İşçi Sağlığı Merkezi’ni hayata 
geçirme kararı aldı. 

Eylül ayında Kartal’da ve ekim ayında da Aksaray’da 
açılması planlanan “Çevresel ve Mesleki Etkilenmeler 
Danışma Merkezi” ile de kentin 16 milyonluk 
nüfusuna hizmet verilecek. İş sağlığı ve güvenliği 
konusunda yurttaşları bilgilendirmek için dijital ve 
fiziki iş sağlığı kütüphaneleri uygulamaya konacak. 
İBB’ye ait kurum ve iştirak şirketlerinde çalışanlar, 
karekod uygulamasıyla acil durumda neler yapmaları 
gerektiğine hızlıca ulaşabilecek.

 PANDEMİDE KURUM İÇİ EĞİTİM
İBB Sağlık Daire Başkanlığı, pandemi sürecinde gerek 
ulusal otoritelerin gerekse de İBB bünyesinde bulunan 
Bilimsel Danışma Kurulunun talimatları doğrultusunda 
koruyucu sağlık faaliyetlerini gerçekleştirdi. Pandemi 
sürecinde, İBB’nin tüm birimlerinde pandemi 
sorumluları görevlendirildi. Tam kapanma döneminde 
ise kurum personeline yönelik evden çalışma rehberi 
hazırlanarak “pandemi bilgilendirme eğitimi, pandemi 
sorumluları eğitimi ve COVID-19 ikinci dalga eğitimi” 
programları düzenlendi.

IBB’DEN IŞ GÜVENLIĞINI 
GÜÇLENDIREN	PROJELER

ÖZGÜR TURAN

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜLKENİN İSTİHDAM BAŞKENTİ İSTANBUL 
İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ÖNEMSEYEN PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYOR. 
KENTİN HER İKİ YAKASINA, “ÇEVRESEL VE MESLEKİ ETKİLENMELER DANIŞMA 

MERKEZLERİ” İNŞA EDİLİRKEN ARTAN GÖÇMEN NÜFUSUNA YÖNELİK DE 
“GÖÇMEN İŞÇİ SAĞLIĞI MERKEZİ” KURULACAK.

BİLMEKTE YARAR VAR
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BİR SEMTİN HİKAYESİ

hükümetlerin, doğudan gelecek 
saldırıları önlemek için burayı bir 
savunma hattı olarak kullandıklarını 
belirtir. İstanbul Boğazı 
kıyılarındaki burunlardan biri olan 
Pantecion’u ayırt edebilmek 
amacıyla Pendik’e, “Kadıköy 
Pendik’i” denildiği de olmuştur.
“Pen” kelimesi, küçük bazı 
değişikliklerle pek çok dilde “beş” 
anlamına da gelmektedir. Bu 
noktadan hareketle Pendik isminin 
kaynağı ile ilgili farklı yaklaşımlar 
vardır. Pendik kelimesinin “beş 
köy”, “beş burun”, “beş çıkıntı”, 
“beş balıkçı köyü” gibi anlamları 
olduğu da söylenir. Bu yaklaşıma 
göre “beş burun” anlamına gelen 
Pendik ismi, yaklaşık olarak yedi 
yüz yıldır kullanılmaktadır. Aydos 
Kalesi’nin, Osmanlılar tarafından 
fethinden sonra bölge için “beş 
surlu mahal”, “beş burun” anlamına 
gelen Pendik ismi kullanılmaya 
başlanmıştır. Buna göre; Ural 
Dağları eteklerinden göç ederek 

I
stanbul’un Anadolu Yakası’nda, 
çok eski bir yerleşim yeri olan 
Pendik’in, tarih içinde güzel bir 
sayfiye yeri ve şirin bir balıkçı 

kasabası olmasının yanında en 
önemli özelliği ise “yüzyılımızın 
başlarına kadar İstanbul’dan 
Anadolu’ya, başka bir deyişle 
Avrupa’dan Asya’ya giden 
yolcuların ilk konaklama yeri” 
olmasıydı.

 SURLARLA ÇEVRİLİ SAVUNMA 
DUVARI 
Pendik’in, bilinen en eski adı 
“Pantikapion”, Pantikapeum’dur. 
Roma “Itinerarium”larında (Antik 
Roma haritası) Pendik’e; “Panticio, 
Pantecio ve Panticia” denildiği 
görülür.
Bizans döneminde ise kullanılan 
Pantecion (Pantiki) ismi “her tarafı 
surlarla çevrili” anlamına gelir. Bazı 
kaynaklar, pendik kelimesinin 
“duvar” anlamına geldiğini ve 
İstanbul’a egemen olan devlet ya da 

Pendik’e yerleşenler tarafından 
Merkez, Dolayoba, Yayalar, Şıhlı 
(Şeyhli) ve Kurtköy’e ortak ad olsun 
diye “Penchdeh” ismi verilmiş, 
Pendik ismi kaynağını bu kelimeden 
almıştır.
Bir diğer yaklaşım da Pendik’in “beş 
balıkçı sandalı” anlamına geldiği 
şeklindedir. Pendik’in, eski bir Rum 
balıkçı köyü olması, bu görüşe 
dayanak olarak gösterilmektedir.

 ANADOLU YAKASI’NIN KÖKLÜ 
KÜLTÜRE SAHİP EN ESKİ İKİ 
YERLEŞİMİNDEN BİRİ
İstanbul Anadolu Yakası’nın tarih 
öncesini ve şehrin Neolitik Çağ’daki 
(Cilalı Taş Devri) durumunu ortaya 
koyan ilk yerleşimlerden biri 
Fikirtepe, diğeri de Pendik’tir. 
Anadolu’da arkeolojik kazısı yapılan 
en eski yerler arasında Pendik 
Temenye bölgesi de sayılmaktadır.
Tarihi kaynaklara göre Pendik, MÖ 
5000’lerden beri yerleşim alanıdır. 
İstanbul Boğazı ile Sakarya Nehri 

İSTANBUL’UN DOĞU KAPISI: 

PENDIK
FUNDA KELEŞ

TARİHTE, ANADOLU’NUN AVRUPA’YA AÇILAN KAPISI 
VE İSTANBUL ANADOLU YAKASI’NIN EN ESKİ İKİ 
YERLEŞİMİNDEN BİRİ OLAN PENDİK’İN HİKÂYESİNİ 
SİZLER İÇİN ARAŞTIRDIK.



www.ibb.istanbul                          / 67

aşırı tuzlanma nedeniyle önce terk 
edildiği, Marmara’nın durumu 
normale dönünce de elverişli 
konumu nedeniyle yeniden iskâna 
sahne olduğu sanılmaktadır.

 TARİHE EV SAHİPLİĞİ 
YAPIYOR 
Pendik’te yapılan kazılarda, konik 
stilde bir kolon, çok sayıda mezar ve 
Roma döneminde yapılmış hisar 
temelleri bulundu. 1924 yılındaki 
mübadeleye kadar nüfusun önemli 
bir kısmını Rumların oluşturduğu 
Pendik, 1960’larda başlayan 
sanayileşme sürecine kadar “küçük 
bir balıkçı köyü” görünümünde 
kaldı. Pendik’te, Fransız Katolik 
Kilisesi, Kubbeli Sarnıç, Silindirik 
Sarnıç, Sultan Konağı, Rum 
Yetimhanesi ve Aydos Kalesi gibi 
önemli tarihi eserlerin yanı sıra bir 
de höyük bulunmaktadır.
Pendik Höyüğü (Temenye 
Höyüğü): Pendik’in tarih öncesi 
döneme ait bir yerleşim yeri 

arasındaki bölgenin, jeopolitik ve 
jeostratejik özelliğinden dolayı çok 
sık el değiştirmesi üzerine bu 
bölgede bulunan Pendik de çok 
farklı milletler tarafından ele 
geçirilmiştir. MÖ 1200’lerde bu 
bölgede Makedonyalıların olduğu, 
MÖ 8. yüzyılda Roma 
İmparatorluğu’nun, daha sonra da 
Bizanslıların egemenliği ele geçirdiği 
bilinmektedir.
Pendik, 1328 yılında Orhan Bey 
döneminde, Samandıra ve Aydos 
Kalelerinin alınması sonucu 
Osmanlı İmparatorluğu yönetimine 
geçmiştir. Daha sonra birkaç defa 
İstanbul’un Anadolu Yakası Bizans 
yönetimine geçmiş olsa da Fatih 
Sultan Mehmed’in İstanbul’u 
fethiyle birlikte Pendik de Osmanlı 
hakimiyetine girmiştir.
Özetle, bu çok eski ve şirin yerleşim 
yeri, doğal bir liman özelliği 
gösteren koyun kıyısına yakın bir 
mesafede kurulmuştur. Marmara 
Denizi’ndeki düzey düşüklüğü ve 

olduğunu gösteren kalıntılar, 
Pendik Höyüğü’ne aittir. Temenye 
Burnu ve Temenye Koyu’nun 
güney ucunu oluşturan oval biçimli 
ve çok yayvan bir tümsek 
şeklindeki yerde yapılan kazılarda, 
1 ilâ 5 m çapında taban düzlemleri 
olan oval veya yuvarlak biçimli 
kulübeler olduğu ortaya çıkmıştır.
Temenye: Pendik’in bir kilometre 
doğusundaki bu yer, tarih öncesi 
bir yerleşim yeridir. Burada 
sütunları, haçlı taşları ve kıymetli 
eşyaları ile varlığı 1010 yılına kadar 
süren Hazreti Yahya Kilisesi (Saint 
Jean Baptist) bulunmaktaydı.
Bizans Manastırı: 1974 yılında 
yapılan bir kazı sonucu Çınardere 
Mahallesi’nde, Bizans devrine ait bir 
manastır kalıntıları bulundu. Kazı 
neticesinde; Büyük Kilise, opus 
sectile döşemeli şapel, mezar odası, 
iki oda ile atrium ve diğer kalıntılara 
rastlandı. Manastırın, 1203 yılındaki 
Dördüncü Haçlı Seferleri’nde 
yıkıldığı tahmin edilmektedir.



PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENEN 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI,                           
23 TEMMUZ-8 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.                 

TÜM DÜNYANIN İLGİYLE TAKİP ETTİĞİ OLİMPİYATLARA 13 SPORCUSUYLA 
KATILAN İBB SPOR KULÜBÜ, TOKYO’DAN 2 MADALYA İLE DÖNDÜ. 

SPOR

TOKYO	OLIMPIYATLARI’NDA	
IBB	SPOR	KULÜBÜ’NDEN																

2	MADALYA

AHMET OLCAY ERGIN

Hakan Reçber

Uğur Aktaş
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sporcularımız 2 altın, 2 gümüş ve  
9 bronz olmak üzere 13 madalya 
kazanarak ülkemizi gururlandırdı.

 ÇOK MUTLUYUM
Uğur Aktaş, karşılaşma sonrası 
basına yaptığı açıklamada, “Çok 
mutluyum! Kazanabileceğim bir 
maçtı ama maçın içinde 
sakatlığım oldu. Sonlarda beni çok 
zorladı. Performansım gayet 
iyiydi, en iyi olduğum maç bu 
oldu ama sonunda bronzda kaldık. 
Sakatlığım olduğu için ileriye 
doğru gidemedim. Karatenin 
etkisini olimpiyatta hissettirdik. 
13 madalyada katkımız olduysa ne 
mutlu bize” diyerek sevincini ve 
heyecanını paylaştı. 

 İLK MADALYA İBBSK 
SPORCUSU HAKAN 
REÇBER’DEN
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 
2020 Tokyo Olimpiyat 
Oyunları’nda 68 kiloda bronz 
madalya alarak Türkiye’ye 
organizasyondaki ilk madalyasını 
getirdi.
Madalya karşılaşmasında Bosna 
Hersekli Nedzad Husic ile 
mücadele eden milli tekvandocu, 
müsabakaya iyi başladı. İlk raundu 
14-5 önde geçen Hakan Reçber’in 
kontrollü bir oyun ortaya koyduğu 

ikinci raunt 3-3 beraberlikle bitti. 
Bu sonuçla Reçber, toplam skorda 
17-8’lik üstünlük kurdu. Son 
bölümde rakibinin baskısına 
rağmen hata yapmayan Hakan 
Reçber, 5-5 biten raundun ardından 
maçı 22-13 alarak bronz 
madalyanın sahibi oldu.

 TEKVANDOYA OLAN AŞKIMLA 
MADALYAYI KAZANDIM
2013 yılında transvers miyelit 
(omurilik iltihabı) teşhisi konulan 
Hakan Reçber önce hastalığı 
yendi, ardından da Dünya ve 
Avrupa tekvando 
şampiyonalarında altın 
madalyalar kazanarak 2020 Tokyo 
Olimpiyatları’nın yolunu tuttu. 
Hastalığını 15 yaşında yendiğini 
söyleyen milli sporcu, “Hastalık 
çok zor bir süreçti benim için. 
Hayatımın en kötü dönemiydi. 
Tekvandoda da beni çok geriye 
attı. Ama tekvandoya olan aşkım 
ve hırsım bunu yenmeyi başardı. 
Hastalıktan sonra pek çok 
turnuvaya girdim ama kaybettim. 
Ancak en sonunda dünya 
şampiyonluğunu yakaladım. Bana 
büyük bir ilham ve motivasyon 
oldu. Ondan sonra çeşitli başarılar 
aldım ve olimpiyatlarda bronz 
madalya kazandım. Onun için çok 
gururluyum” diye konuştu.

I
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
Spor Kulübü (İBBSK), 13’ü 
olimpik 8’i paralimpik olmak 
üzere 21 sporcu ile ülkemizi 

Tokyo Olimpiyatları’nda temsil etti. 
Japonya’nın başkenti Tokyo’da 
düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat 
Oyunları’nda karate müsabakaları 
Nippon Budokan Salonu’nda yapıldı.
75 kiloda tatamiye çıkan İBBSK 
sporcusu Uğur Aktaş, yarı final 
mücadelesinde İranlı Sajad 
Ganjzadeh ile karşı karşıya geldi. 
Müsabakaya iyi başlayan 25 
yaşındaki milli sporcu, ilk 
saniyelerde yukodan aldığı puanla 
1-0 öne geçti. Daha sonra İranlı 
sporcuya 2 puan veren Uğur, son 
anlarda 2-2’lik eşitliği yakaladı 
ancak rakibine shensu avantajıyla 
mağlup olarak final şansını kaçırdı. 
Uğur, olimpiyatı bronz madalya 
alarak tamamladı.

 SON MADALYA İLE 73 YILLIK 
REKOR KIRILDI
Uğur Aktaş’ın kazandığı madalya 
ile 73 yıllık rekor kırıldı. Türkiye 
en son 1948 Londra Yaz 
Olimpiyatları’nda (6 altın, 4 gümüş 
ve 2 bronz) 12 madalya almışı. 
Tokyo 2020, 13 madalya ile 
Türkiye’nin en çok madalya 
kazandığı olimpiyat oldu.  32. Yaz 
Olimpiyat Oyunları’nda ay-yıldızlı 
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Hakan Reçber (Tekvando)

Hatice Kübra İlgün (Tekvando)

Ferhat Arıcan (Cimnastik)

Rıza Kayaalp (Güreş)

Yasemin Adar (Güreş)

Taha Akgül (Güreş)

Ali Sofuoğlu (Karate)

Merve Çoban (Karate)

 Uğur Aktaş (Karate)

Mete Gazoz (Okçuluk) Eray Şamdan (Karate)

Busenaz Sürmeneli (Boks) Buse Naz Çakıroğlu (Boks)

2020 TOKYO OLIMPIYAT OYUNLARI’NDA MADALYA KAZANAN MILLI SPORCULARIMIZ:

SPOR

Sabırsızlıkla beklenen, dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olan N Kolay 43. 
İstanbul Maratonu, 7 Kasım 2021 Pazar günü koşuseverlerle buluşuyor. Profesyonel 
atletlerle birlikte aynı parkurda yer alacak koşucular maraton heyecanının tadını 
çıkaracak. 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşecek N Kolay İstanbul Maratonu 
Sanal Koşusu’nda ise koşucular kendi parkurunda maraton ruhunu yaşayacak! 

 
İstanbul’un eşsiz manzarası iki kıtayı birbirine bağlarken hayran gözlerle bakılacak, 
dünyada sadece İstanbul’da deneyimlenebilecek bu özel parkur, N Kolay İstanbul 

Maratonu’nun en heyecan verici özellikleri arasında. Koşucuların adımları,
İstanbul’un kıtaları bir araya getiren köprüsünde anlam bulacak. 

 

Koşu sporuna duyulan sevgiyi taçlandıran 
N Kolay 43. İstanbul Maratonu’na 
katılmaya bakın. Koşmaya bakın... 

İstanbul’a bakın!

www.spor. istanbul
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PEDALA KUVVET!

SPOR
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BİSİKLET YOLLARI ÜÇE KATLANACAK! 



İSTANBUL’DA BİSİKLET KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN PARK, BAHÇE VE 
SAHİLLERİ AĞLARLA ÖREN İBB, YENİ BİR HEDEF PEŞİNDE. BİSİKLETİ, AVRUPA 

KENTLERİNDE OLDUĞU GİBİ ANA ULAŞIM SİSTEMİNİN PARÇASI HALİNE GETİRMEK 
İÇİN ÇALIŞAN BELEDİYE, 2024 YILINA KADAR BİSİKLET YOLLARINI YAKLAŞIK                       

ÜÇ KATINA ÇIKARTACAK. 
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ZEYNEP MAVNACIOĞLU FAHRETTIN ŞAHINCI



Utku Cihan, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 
yeni dönem ulaşım vizyonunu 
oluştururken tam da bu 
noktadan hareketle çalışmalar 
yürütüldüğünü belirterek söze 
başladı. Bu yolda öncelikli 
hedefin “İstanbul’da bisiklet 
kullanmak zordur” algısını 
değiştirmek olduğunu 
vurgulayan Cihan, yeni dönem 
anlayışıyla birlikte, bisikletin 
ulaşım sistemlerinin bir parçası 
olarak değerlendirildiği bilgisini 
paylaştı.

 BİSİKLETLİ, METROYU VE 
VAPURU RAHATLIKLA 
KULLANACAK
Cihan, Avrupa ortalamasının 
altında bir bisiklet yolu hattına 
sahip olan İstanbul’da hem 
bisiklet kültürü hem de güvenli 
bir bisiklet yolu ağı oluşturmayı 
hedeflediklerini dile getirerek, 
halihazırda 359 kilometre olan 
bisiklet yollarının 2024 yılında 
toplam 1.050 kilometreye 
çıkacağını belirtti. Cihan, 
geçmişte yapılan bisiklet 

yollarının, herhangi bir 
standarda sahip olmadığını da 
anımsatarak sözlerini, 
“Kaldırıma bisiklet yolu çizmek, 
yol yapmak anlamına gelmiyor. 
Bizim tüm çabamız, diğer ulaşım 
sistemleri gibi ayrı bisiklet yolu 
ağı kurarak, bisikleti bir ulaşım 
aracı haline getirmek” diye 
sürdürdü. Hal böyle olunca biz 
de önceki dönemlerde yapılan bu 
yolların akıbetinin ne olacağını 
merak ettik. 

K
oronavirüs pandemisiyle 
birlikte toplu ulaşım 
araçlarını tercih etmek 
istemeyenler için bisiklet 

adeta can simidi oldu. Hal böyle 
olunca Avrupa’da pek çok 
metropolde bisiklet, ana ulaşım 
sistemlerinin bir parçası olarak 
yeniden değerlendirilmeye başlandı. 
Günlük 30 milyon yolculuk 
hareketiyle dünyada yoğunluğun en 
fazla yaşandığı şehirler arasında 
bulunan İstanbul’da ise bisikletin, 
ulaşım araçları içindeki yerini ve 
geleceğini masaya yatırdık.

 BİSİKLET, ANA ULAŞIM ARACI 
OLUR MU? 
İstanbul, toplam 359 kilometre 
bisiklet yoluna sahip bir kent. 
Bisiklet ise kentteki ulaşım türleri 
içinde “binde bir” gibi düşük bir 
orana sahip. Biz de 16 milyonluk 
nüfusuyla pek çok Avrupa 
ülkesinden daha büyük olan 
İstanbul’da “Bisiklet ana ulaşım 
aracı olur mu?” sorusuyla 
konunun en yetkilisi, İBB Ulaşım 
Daire Başkanı Utku Cihan’ın 
kapısını çaldık. 

SPOR
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EYLÜL AYI İTİBARIYLA 10 BİN 
KİŞİYE BİSİKLET EĞİTİMİ 

“Haydi İstanbullular Bisiklet 
Okuluna!” sloganıyla 7’den 70’e 
herkesi bisiklet kullanmaya davet 
eden İSPARK, Yenikapı ve Maltepe 
Orhangazi Şehir Parkı’nda hizmet 
veren iki bisiklet okulu açtı. 14 
Haziran’da başlayan eğitimlere her 
yaş grubundan İstanbullu büyük bir 
ilgi gösterdi. “İSBIKE Bisiklet 
Okulu”ndan eğitim alanların 
sayısının Haziran-Eylül 2021 dönemi 
boyunca 10 bin kişiye ulaşması 
hedefleniyor. Eğitimlerin 
önümüzdeki yaz da devam etmesi 
planlanıyor.

İsbike Bisiklet Okulu’nda, eğitimlerini tamamlayanlara katılım belgesi veriliyor.



otoparklara araçlarını bırakarak 
metroyla yolculuğuna devam eden 
yolcular için ücretsiz yolculuk 
olanağı da sağlanacak. 

 SADECE YOL DEĞİL, BİSİKLET 
KÜLTÜRÜ DE İNŞA EDİLİYOR
İBB, bu yöndeki çalışmalarına 
devam ederken yollarla birlikte 
adeta bisiklet kültürünü de inşa 
ediyor. İstanbul’da bisiklet 
kullanımını artırmak için kolları 
sıvayan İBB ve ilgili tüm 
birimleri, bu yöndeki teşvik, 
eğitim ve çalışmalarına devam 
ediyor. Bu maksatla, kent 
genelinde gezinti amaçlı bisiklet 
kullanımını sağlamak için son 
dönemde yapılan tüm              
park-bahçe ve yaşam vadilerinde 
bisiklet yolları tasarlandı. Utku 
Cihan, dünya örneklerine 
bakıldığında bisiklet kullanım 
alışkanlıklarının, önce               
park-bahçe gibi alanlardaki 
kullanımlar sayesinde 
yaygınlaştığı bilgisini 
paylaşarak, “Bu gibi alanlarda 
bisiklet kullanım alışkanlıkları 
geliştikçe yol talepleri de 
artacaktır” dedi. 

 “GENÇLERE BİSİKLET 
ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAYI 
ÖNEMSİYORUZ” 
Bisiklet kullanımının çocuk ve 
gençler arasında yaygınlaşması 
amacıyla da girişimler devam 
ediyor. İBB, bu kapsamda 2.500 
bisiklet park demirini kentin 
muhtelif noktalarına yerleştirecek. 
Park demirleri, özellikle gençlerin 
kısa mesafeli yollarda bisiklete 
binmelerini teşvik etmek amacıyla 
okul önlerine konumlanacak.  Kent 
genelindeki 400 okul önüne 
yerleştirilmesiyle ilgili planlamalar 
yapıldı. 
İBB, bisiklet parklanmaları 
konusunda İstanbul’da bir ilki de 
hayata geçirecek. 
Bisikletler için kapalı park yerleri 
kurma hazırlıklarına başlandı. 
İstanbulkart ile entegre şekilde 
çalışan kapalı ve daha korunaklı bu 
park yerleri, tek tek hayata 
geçirilecek. İlk etapta, belirlenen 
öncelikli aktarma merkezlerinde 
görülebilecek bu park yerleri, 10 
bisikletin sığabileceği büyüklükte.  
Öte yandan İBB, Avrupa 
Bisikletliler Federasyonu (ECF), 
Bike2Work konsorsiyumu 
tarafından başlatılan CFE (Cycle 
Friendly Employer), ‘Bisiklet Dostu 
İşveren’ sertifika programına 
başvurmaya hazırlanıyor. İlk 
aşamada İBB Bakırköy Hizmet 
Binası’nda çalışan, iş ve ev 
yolculuklarını bisikleti ile yapan 
personele çeşitli motive edici 
ödüller verilecek. Projeye ilişkin 
bilgi aktaran Utku Cihan, “Bunu, 
İstanbul’da birçok kurumun hayata 
geçirebilmesi için de öncü ve 
destek olmayı amaçlıyoruz” dedi. 

Cihan, İBB’nin bir yandan yeni 
bisiklet yolları yaparken diğer 
yandan da bu yolları iyileştirmek 
için çalışma yürüttüğü bilgisini 
vererek merakımızı giderdi.  
İBB, halihazırda İstanbul’un 39 
ilçesinde toplam 150 kilometre 
için bisiklet yolu projelendirmesi 
yürütüyor. Projeler 
tamamlandıktan sonra etap etap 
saha çalışmasına geçilecek. Metro 
ve deniz yolları gibi ulaşım 
sistemleriyle de entegre olacak bu 
ağ sayesinde bisiklete ulaşım aracı 
misyonu kazandırılacak.  

 BİSİKLET DOSTU VAGONLAR
Bu konuda İBB iştiraki “Metro 
İstanbul” ilk adımları atmaya 
başladı. Bisikletli yolcuların da 
metroyu rahatlıkla kullanabilmesi 
amacıyla, “Bisiklet Dostu” 
vagonlar tasarlanıyor. Yakın 
zamanda, metro araçlarının arka 
vagonları bisikletli yolculara 
ayrılacak. Diğer yandan, uygun 
olan metrolarda ise bisiklet park 
alanları yaratılıyor. Yolcuların, 
bisikletlerini park edip devam 
edecekleri bir sistem kurulacak. 
Ayrıca metro alanında oluşturulan 
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İBB Ulaşım Daire Başkanı			
Utku	Cihan, bisiklet eğitimi 

alan öğrencilerle birlikte.

‘İSTANBUL’DA BİSİKLET 
KULLANAMAZSIN!’

ALGISINI DEĞİŞTİRMEYİ 
HEDEFLİYORUZ.
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TURİZM



oranda düştü. Bacasız fabrika 
olarak tarif edilen turizmde 
üretim neredeyse durma 
noktasına geldi. Zamanla tam 
kapanma süreçleri hükümetler 
tarafından sona erdirilse de 
sektör henüz eski hareketliliğine 
kavuşabilmiş değil. 
Dünyanın en çok ziyaret edilen 
on destinasyonu arasında yer 
alan İstanbul da bu 
olumsuzluklardan nasibini aldı. 
Son yıllarda düzenli olarak 
ağırladığı yabancı turist sayısını 
artıran kentte, ziyaretçi sayısı 
pandemide 5 milyona kadar indi. 
Başka bir deyişle İstanbul, 
önceki yıla göre yüzde 67 
oranında misafir kaybetti. 

 HEM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 
HEM DE SEKTÖRE DESTEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), bu süreçte sektörü yalnız 
bırakmadı. Temel öncelik olarak 
pandemi koşullarının 
gerektirdiği acil ihtiyaçlara 
somut çözümler geliştirdi. İlk 
olarak 2 Nisan-29 Temmuz 
2020 tarihleri arasında 
“Sağlıkçılarımızla Birlikte 
Başaracağız” projesini yaşama 
geçirdi. Böylece, hem sağlık 
çalışanlarının görevli oldukları 
kuruluşlara yakın yerlerde 
konaklamaları sağlandı hem de 
ziyaretçi sayıları düşmüş 
bulunan tesislere destek 
sunuldu.

 SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TURİZM 
POLİTİKASI OLUŞTURULDU
Öte yandan pandeminin getirdiği 
zorunlu sükunet, İstanbul’da 
turizmin geleceğine yatırım 
yapmak adına bir fırsata 
dönüştürüldü. “İstanbul 
Konaklama Envanteri” projesi ile 
kentin konaklama potansiyeline 
ışık tutuldu. Bu çalışma, İstanbul 
için ölçülebilir ve öngörülebilir 
veriler sunuyor. Proje, şimdiye 
dek eksik olan sürdürülebilir bir 
turizm politikası oluşturma adına 
kaynak teşkil ediyor. 

 İSTANBUL’UN İLK ÜÇE GİRME 
POTANSİYELİ VAR
İstanbul’da turizmin 
sürdürülebilir bir zeminde ele 
alınmasının arkasındaki anlayışa 
değinen İBB Turizm Müdürü Gül 
Ayşe Eken, şunları kaydetti:
“Turizm, İBB Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu’nun bilhassa önem 
verdiği bir konu. Pek çok kişi, 
İstanbul’un en çok ziyaret edilen 
kentler listesinde ilk on sırada yer 
almasını yeterli görebilir. 
Başkanımız Ekrem İmamoğlu ise 
İstanbul’un dünyanın en popüler 
üç turizm destinasyonundan 
birisi olacak potansiyeli 
barındırdığı görüşünde. Turizme 
yaklaşımımızdaki değişimin 
kökeninde Başkanımızın bu bakış 
açısının yattığını söyleyebiliriz. 
Ayrıca seçimlerin ardından bütün 
Belediyecilik hizmetlerinde hakim 

Ö
zellikle 1980’li yıllardan 
sonra büyük bir gelişme 
göstererek Türkiye’nin 
döviz girdilerini artıran 

ve istihdama büyük katkı sunan 
turizm sektörü, pandemi 
sürecini çok büyük zararlarla 
yaşadı. Sınırlar kapandı. Uçak 
seferleri askıya alındı. İnsanlar 
evlere hapsoldu. Sadece 
Türkiye’de değil, tüm dünyada 
ülkelerin turizm gelirleri önemli 
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PANDEMİ, BACASIZ FABRİKA OLARAK ADLANDIRILAN TURİZM SEKTÖRÜNDE 
BÜYÜK ZARARLARA NEDEN OLDU. SADECE İSTANBUL’A GELEN TURİST 

SAYISINDA YÜZDE 67 GERİLEME YAŞANDI. İBB, SEKTÖRÜN YARALARINI SARMAK 
AMACIYLA “TURİZM ACİL EYLEM PLANI” HAZIRLIYOR.

TURIZMDE	YARALAR	ACIL	
EYLEM	PLANIYLA	SARILACAK

GÖKÇE KAÇMAZ NILAY SOYSALDI



hakkında ne kadar çok bilgiye 
sahipse o kentte o kadar uzun 
kalıyorlar. İBB tarafından yayına 
alınan “visit.istanbul” projesi de 
bu tanıtım ve bilgi açığını 
kapatmayı amaçlıyor. Proje ile 
yabancı turistlerin İstanbul 
hakkında daha çok bilgi sahibi 
olmasına olanak tanıyan bir 
dijital ekosistem oluşturuldu. 

 “TURİZM ACİL EYLEM PLANI” 
HAZIRLANIYOR
Salgının bitirilmesinde 
aşılanmanın önemine vurgu yapan 
Eken, İBB’nin koronavirüs 
pandemisine dönük 
projeksiyonuna da şöyle değindi:
“Pandeminin en kısa süre 
içerisinde sona ermesini hem 
bütün toplumların sağlığı hem 
de turizm sektörü için temenni 
ediyoruz. Bununla birlikte, 
pandemi sona erse dahi turizm 

sektöründe yol açtığı bazı 
değişikliklerin kalıcı olacağını 
öngörüyoruz. Örneğin, güvenlik 
olgusu, hijyen gibi hususlar yeni 
boyutlarıyla her zamankinden 
daha baskın bir unsur olacak. 
Pandemi sonrası döneme 
yaklaşırken ya da yaklaştığımızı 
umarken, biz de İstanbul için 
artık reaksiyoner değil bütün 
risklerin hesaplandığı bütüncül 
bir projeksiyon geliştiriyoruz. 
Başkanımızın talimatıyla, 
salgından etkilenen sektörün 
ihtiyaçlarını en iyi şekilde 
saptamak ve çözümler üretmek 
adına bir Turizm Acil Eylem 
Planı hazırlıyoruz. Daha geniş 
çerçevede de turizmin şehrin 
koşullarına göre şekillenmesi 
yerine ‘şehrin, turizm odağıyla 
planlanması’ adına İstanbul 
Turizm Master Planı’nı 
oluşturuyoruz.” 

olan katılımcılık anlayışı, turizm 
için de geçerli kılındı. Sektörün 
ihtiyaçlarını doğru tespit etmek 
ve turizm alanında kamu 
politikalarını oluştururken sektör 
temsilcilerinin de sürece dahil 
edilmesini sağlamak amacıyla 
‘İstanbul Turizm Platformu’ 
kuruldu. Başkanımızın bu vizyonu 
da Turizm Müdürlüğünü ve 
İstanbul Turizm Platformu’nu iş 
birliği içerisinde yenilikçi ve 
sürdürülebilir turizm stratejileri 
geliştirmek konusunda 
cesaretlendiriyor.”

 ÇOK BİLEN ÇOK KALIYOR
Diğer yandan İstanbul’da 
turistlerin 2.17 güne gerileyen 
geceleme sürelerinin de 
artırılması hedefleniyor. 2019’da 
Berlin’de 2.5 ve Belçika’nın turizm 
merkezlerinden Brugge’de 2.05 
olan geceleme süreleri dikkate 
alındığında, İstanbul’un 
pandemideki performansı hiç de 
azımsanmayacak durumda. 
Ancak, İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, her köşesinden tarih 
fışkıran, doğal güzellikleri ve 
farklılıkları bir potada eriten 
barışçı kültürüyle İstanbul’un 
daha fazlasını yapacağı inancında. 
Bunu da açıkça ifade etmekten 
çekinmiyor. 
İBB de mevcut istatistiklerin 
ötesine geçmek için 
çalışmalarını bu yönde 
yürütüyor. Yapılan araştırmalar 
bir kentte, özellikle de yabancı 
turistlerin kalma süresinin oraya 
ilişkin ziyaret öncesi edinilen 
bilgi düzeyiyle doğru orantılı 
olduğunu ortaya koyuyor. Diğer 
bir deyişle, ziyaretçiler bir kent 

78 /                         www.ibb.istanbul

PANDEMİ SONRASI DÖNEME YAKLAŞIRKEN YA DA YAKLAŞTIĞIMIZI UMARKEN,         
BİZ DE İSTANBUL İÇİN ARTIK REAKSİYONER DEĞİL BÜTÜN RİSKLERİN 

HESAPLANDIĞI BÜTÜNCÜL BİR PROJEKSİYON GELİŞTİRİYORUZ.

TURİZM

İBB Turizm Müdürü 
Gül Ayşe	Eken
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GASTRONOMİ
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B
ir asır boyunca İstanbul’a enerji 
sağlayan, atıl bırakılmasının 
ardından İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) tarafından ihya 

edilen Hasanpaşa Gazhanesi, kültür ve 
sanatın yanı sıra gastronomi alanında da 
İstanbulluların gözdesi olma yolunda hızla 
ilerliyor. İBB’nin gastronomi ve turizm 
iştiraki BELTUR AŞ, enerji müzesi ve kültür 
merkezi olarak hizmet veren Müze 
Gazhane’de 4 ayrı konseptiyle yerini aldı. 

İBB İŞTİRAKİ BELTUR, YENİ KONSEPTİYLE KADIKÖY’ÜN YENİ KÜLTÜR VE YAŞAM 
ALANI MÜZE GAZHANE’YE ADETA ÇIKARTMA YAPTI. AYLAR SÜREN HAZIRLIK VE 
TASARIM AŞAMASINDAN SONRA; BURGER, RESTORAN, KAFE VE DONDURMA 
HİZMETLERİNİ GAZHANE’DE İSTANBULLULARIN BEĞENİSİNE SUNAN ŞİRKET, 
ŞİMDİDEN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR. 

BELTUR, YENI KONSEPTIYLE 

MÜZE	GAZHANE’DE…

NILAY SOYSALDIOSMAN KARABACAK



BELTUR AŞ Genel Müdürü 
Cenk	Akın
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hizmet vermekten büyük mutluluk 
duyduklarını ifade eden Akın, şöyle 
konuştu:
“Hemşehrilerimize, bugüne kadar 
geliştirdiğimiz 4 ana konseptle 
hizmet veriyoruz. Bu tarihi 
mekandaki BELTUR şubelerine 
gelen misafirlerimiz, bu 4 
gastronomi konseptini de bir arada 
görüyor. Damak zevki ve ilgi alanına 
göre yemek kültürüyle ilgili birçok 
tadı burada bulabiliyor. Şu ana kadar 
vatandaşlarımızın ilgisinden 
memnunuz. Bildikleri BELTUR 
kalitesini ve damak zevklerini böyle 
tarihi bir atmosferde tatmak isteyen 
tüm İstanbullular ile şehrimize 
gelen turistleri, Müze Gazhane’deki 
şubelerimizde ağırlamaktan şeref 
duyacağız.”

 KALİTE, YİNE UYGUN FİYATA
BELTUR’un “dondurma ve krep” 
konseptinin ilk şubesi de Müze 
Gazhane’de hayata geçirildi. 
Ekibinin aylardır semt semt İstanbul 
temalı bu yeni dondurma tarifleri 
üzerinde çalıştığını vurgulayan 
Cenk Akın, “Gastronomi dünyası, 
yeni ve yaratıcı fikirler edinmek için 
de önemli bir arena. BELTUR olarak, 
İstanbullulara her şeyin daha iyisini, 
daha iyi ortamda, daha uygun fiyatla 
sunmayı amaç edindik. İstanbullu 
her şeyin en iyisine layık. Yeni 
konseptle birlikte, farklı damak 
tatlarına hitap eden kaliteli 
ürünlerimizi yine uygun fiyata 
sunmaya devam ediyoruz” diye 
konuştu.

 DÖRT KONSEPT BİR ARADA
Bünyesindeki mevcut 4 konsepti de 
(burger, dondurma, restoran ve kafe) 
Müze Gazhane’de vatandaşlarla 
buluşturan BELTUR, ilk defa Gastro 
Show 2021’de görücüye çıkardığı ve 
büyük beğeni toplayan “dondurma” 
konseptinin ilk şubesini de burada 
açtı. Mekanda ayrıca, İstanbul’un 
dört bir yanında yer alan BELTUR 
kafe, tarihi köşk ve kasırlarda hizmet 
veren BELTUR restoran ve kısa bir 
süre önce Pendik BELTUR’da 
İstanbullularla buluşan burger 
şubeleri de yerini aldı.

 TARİHİ DOKUYA UYGUN 
TASARIM
BELTUR’un Müze Gazhane’deki 
mekanlarında, tarihi atmosfere 
uygun yeni bir mimari dokunuş da 
gerçekleştirildi. BELTUR AŞ Genel 
Müdürü Cenk Akın ve İç Mimar 
Hasan Ayata, Müze Gazhane’de 
bulunan tüm BELTUR şubelerinin 
tasarım ve mimarisine öncülük etti. 

 CENK AKIN: 
“İSTANBULLULARI                      
MÜZE GAZHANE’DE 
AĞIRLAMAK İSTİYORUZ”
Müze Gazhane’nin İstanbul için 
çok büyük bir öneme sahip 
olduğunu belirten BELTUR AŞ 
Genel Müdürü Cenk Akın, geçmişi 
19’uncu yüzyıla dayanan tarihi 
Gazhane’nin şehrin çok kıymetli 
bir ortak değeri olduğunu söyledi. 
İhya edilen bu kültür değerinde            
4 ayrı konseptle İstanbullulara 

İSTANBUL, DONDURMAYA DA          
İLHAM VERDİ

BELTUR’un Müze Gazhane’deki yeni 
konsepti için Şef Elif Edes Tapan 
öncülüğünde İstanbul’dan ilham alan özel 
bir dondurma ve krep menüsü hazırlandı. 
Dondurma kuplarında, İstanbul’un bilindik 
semtlerinin isimleri kullanılıyor. Bu 
isimlerin, kullanılan malzemeyle ilgili 
olmasına da özen gösteriliyor. 
Çikolatasıyla meşhur Beyoğlu’nun adı, 
çikolata ağırlıklı dondurma kupuna 
verilirken; acıbadem kullanılan kupaya da 
Acıbadem semtinin ismi verildi. Ayrıca 
Arnavutköy, Adalar ve Eminönü gibi 
semtlerin isimleri ile sunulan dondurmalar 
da menü içerisinde yer alıyor.

BELTUR OLARAK; 
İSTANBULLULARA HER 
ŞEYİN DAHA İYİSİNİ, 

DAHA İYİ ORTAMDA VE 
UYGUN FİYATLA 
SUNMAYI AMAÇ 

EDİNDİK.
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ISTANBUL,	
MÜZE	TERSANE’YE 

KAVUŞUYOR

KÜLTÜR VARLIKLARI



İSTANBUL’UN ENDÜSTRİYEL MİRASINA SAHİP ÇIKAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ, HASANPAŞA GAZHANESİ’NİN (MÜZE GAZHANE) ARDINDAN HALİÇ 

TERSANESİ’Nİ DE KÜLTÜR-SANAT HAYATINA KAZANDIRIYOR. HALİÇ’İN İKİ YAKASINDA 
YER ALACAK KÜLTÜR-SANAT HAVZASI; ÜÇ MÜZE, KÜTÜPHANE, ÇOKLU ETKİNLİK 
SALONLARI VE YEME İÇME ALANLARINA SAHİP OLACAK. ÜNLÜ HEYKELTIRAŞ              
İLHAN KOMAN’IN TEKNESİ “HULDA” VE TARİHİ “FENER EVLERİ” DE MÜZE’NİN          

ÖNEMLİ OBJELERİ ARASINDA YER ALACAK. 
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AYŞE KAHVECI OKAN ULUSOY



 

 HALİÇ TERSANESİ, FATİH’İN 
EN BÜYÜK EMANETLERİNDEN
Haliç Tersanesi’nin kapatılması 
tartışmalarının yaşandığı üzücü bir 
dönem olduğunu hatırlatan Polat, 
“Fetih’ten bugüne işlevini sürdüren 
Tersane’nin kapatılması 
tartışmalarının yaşandığı üzücü bir 
dönem oldu. 
Sayın Başkanımızın göreve 
başlamasının hemen ardından 
İstanbul’un tarihi mirasının en 
önemli mekanlarından olan 
Tersane’nin ayakta kalması ve 

işlevini sürdürmesi gerektiği 
kararlılıkla ortaya kondu. Tersane 
binaları, Fatih Sultan Mehmet’in en 
büyük emanetlerindendir. Yıllardır 
bakımsızlıktan tahrip olan binalardan 
acil restorasyona ihtiyacı olanlar var; 
aşama aşama restorasyonlarını 
yapıyoruz” şeklinde konuştu.

 MÜZELER BİR BUÇUK YIL 
SONRA ZİYARET EDİLEBİLECEK
Tersane’nin Kasımpaşa yönündeki 
dörtte birlik kısmında; üç müze, 
kütüphane, çoklu etkinlik salonu ve 
yeme içme alanlarının bulunacağı 
kültür-sanat havzası 
oluşturacaklarını açıklayan Polat, 
Kasımpaşa Sosyal Tesisleri, tarihi 
Fener Evleri ve Hulda Teknesi’nin 
de havzaya dahil edileceğini söyledi. 
Haliç Kültür Sanat Havzası’nın, 
Haliç’in iki yakasında, 2-3 
kilometrelik alanda yapılacak 
çalışmaların çekirdeğini 
oluşturacağını belirten Polat, bir 
buçuk yıl içerisinde müzeleri ziyaret 
edilebilir hale getireceklerini 
kaydetti. 

I
stanbul’un Fethi’nden sonra 
kurulan ve 565 yıldır işlevini 
sürdüren Haliç Tersanesi, üç 
yeni müzeye ev sahipliği 

yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın 
çalışan en eski tersanesi olan Haliç 
Tersanesi, bir dönem kapatılma 
tehlikesi yaşasa da İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan 
Mehmet’in emanetine sahip 
çıkarak hem işlevini sürdürmesi 
hem de İstanbul’un kültür-sanat 
hayatına katkıda bulunması için 
çalışma başlattı. Haliç’in her iki 
yakasını kültür-sanat havzasına 
dönüştürecek çalışmaları İBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’la 
İstanbul Sanat Müzesi olacak eski 
Ahşap Atölyesi’nde konuştuk. Yan 
yana üç ayrı binada yer alacak 
“İstanbul Sanat Müzesi, Sinema ve 
Fotoğraf Müzesi ile Müzik Müzesi” 
hakkında detaylı bilgiler veren 
Polat, ünlü heykeltıraş İlhan 
Koman’ın teknesi Hulda ve tarihi 
Fener Evleri’nin de Haliç Kültür 
Havzası’nın en önemli objelerinden 
biri olacağı müjdesini verdi. 
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İBB’NİN MÜZAYEDEDEN 
SATIN ALDIĞI FATİH 
SULTAN MEHMET VE 

BELEDİYE’YE BAĞIŞLANAN 
KANUNİ SULTAN 

SÜLEYMAN TABLOLARI 
İSTANBUL SANAT 

MÜZESİ’NİN MASTER 
ESERLERİ OLACAK.

Haliç Tersanesi'nin Ahşap Atölyesi, “Sanat Müzesi”ne dönüşüyor.

KÜLTÜR VARLIKLARI



 

Fatih Tablosu, Fatih’in kurduğu 
Tersane’de 
İBB’nin satın aldığı, Bellini 
ekolünden Fatih Sultan Mehmet 
ve Belediye’ye bağışlanan 
Kanuni Sultan Süleyman 
tabloları Sanat Müzesi’nin 
master eserleri olacak. Fatih 
Tablosu’nun, Fatih Sultan 
Mehmet’in sanatçı ve kültür 
kişiliğine uygun şekilde kendi 
kurduğu Tersane’de 
sergilenmesi, sembolik anlamda 
da büyük önem taşıyor. 

 FENER EVLERİ, SERGİ SALONU 
OLACAK
Balat Surları boyunca uzanan beş 
tarihi Fener Evi, İstanbul Sanat 
Müzesi’nin sergi salonları olacak. 
Restorasyon çalışmaları devam 
eden evlerde, müzeyle eş zamanlı 
olarak çağdaş sanat sergileri 
açılacak. Müze kompleksini ziyaret 
edenler küçük deniz araçlarıyla 
Balat’taki sergi alanlarına 
ulaşabilecekler. 

MÜZİK MÜZESİ
İstanbul Müzik Müzesi sadece 
araçların, enstrümanların 
gösterildiği bir müze olmayacak. 
Tarih boyunca İstanbul’un ses ve 
müzik kültürünü; müziğin insanla 
ilişkisini, bunun hem sosyolojisini 
hem kültürünü anlatan bir yer 
olacak. Dünyadan ya da 
İstanbul’dan farklı müzik kültürleri 
bir araya gelerek atölyelerde 
deneyimlerini paylaşıp, projeler 
geliştirecekler.  Yaşayan müzik 
kültürünün insanları, burada 
etkinlikler yapacaklar. 

 AZAPKAPI GİRİŞİ DE 
AÇILACAK
Müzelere, hem denizden hem 
karadan hem de bugüne kadar kapalı 
olan Şişhane’deki tarihi 
Azapkapı’dan ulaşılabilecek. Haliç, 
Marmara ve Boğaz yönündeki 
değişik kültür merkezleri ve 
Topkapı Sarayı gibi müze 
alanlarından da deniz taşıtları ile 
erişim olacak. 

 İSTANBUL SANAT MÜZESİ
İki katlı, üç bin metrekare alana 
sahip tarihi ahşap atölyesinde 
kurulacak müzenin alt katında, 
atölyeler ve geçici sergi alanları 
bulunacak. Üst kat, kalıcı çağdaş 
sanat sergisinin olduğu esas 
müze alanı olarak düzenlenecek. 
İBB’nin tarihinden bugüne 
getirdiği, yıllardır depolarda 
bekleyen, 500’e yakın eserin 
olduğu resim koleksiyonu ile 
İstanbul’un önemli koleksiyon 
sahiplerinin tabloları da geçici ya 
da kalıcı olarak burada 
sergilenecek.

HALİÇ KÜLTÜR-SANAT 
HAVZASINDA; İSTANBUL 

SANAT MÜZESİ, SİNEMA VE 
FOTOĞRAF MÜZESİ, MÜZİK 

MÜZESİ’NİN YANINDA 
KÜTÜPHANE, ÇOKLU 

ETKİNLİK SALONU, YEME 
İÇME ALANLARI 
BULUNACAK.

Tarihi Fener Evleri, “Sergi Salonu” olacak.
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir	Polat.



kameraların, cihazların 
sergilendiği bir alan olmayacak. 
Yüzyılı aşkın süredir insanları, 
mekanları ve olaylarıyla filmlere 
konu olan İstanbul, sinema ve 
kameranın vizöründen insan 
odaklı anlatılacak. Çok değerli 
koleksiyonerler, bu işe ömrünü 
vermiş kişilerle çalışılacak. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
dijital ortamda paylaştığı; fotoğraf 
tarihinin başından bu yana kenti ve 
kentlileri, yapılarıyla, olaylarıyla 
belgeleyen, adeta İstanbul’un 
hafızası olan fotoğraf arşivi, İstanbul 
Fotoğraf Müzesi’nde İstanbullularla 
buluşacak. 
Hem sinema hem fotoğrafla 
ilgilenen İstanbullular, müzenin 
atölyelerinde ustalarla 
buluşabilecek. Müze, başta 
festivaller ve yarışmalar olmak 
üzere, bu konuda çalışan herkesin 
etkinliğine açık olacak. 

 HULDA TEKNESİ, ARTIK 
HALİÇ’İN BİR PARÇASI
Dünyaca ünlü Heykeltıraş İlhan 
Koman’ın, 21 yılını geçirdiği 
teknesi Hulda, Haliç kültür-

sanat havzasının ve Sanat 
Müzesi’nin en önemli 
objelerinden biri olacak. İsveç’te 
imal edilen ve 2010 yılında 
Türkiye’ye getirilen 116 
yaşındaki Hulda, İstanbul’da 
birtakım etkinliklerde yer 
aldıktan sonra götürüldüğü 
Bodrum’da, festival 
etkinliklerine katılıyor. İBB ve 
Hulda’nın ailesi, hem bakımının 
düzenli ve kaliteli bir şekilde 
yapılabilmesi hem kıymetli bir 
değerin yok olmaması hem de 
sanata uzun süreli hizmet etmesi 
için teknenin bundan sonra 
Haliç Tersanesi’nde kalmasına 
karar verdi. Sanatçı 
buluşmalarına, üretimlere, 
etkinliklere ev sahipliği yapacak 
Hulda, yılın iki ayında, 
Bodrum’daki kültür-sanat 
etkinliklerinde bulunmaya 
devam edecek. Çocukluğunu 
Haliç kıyısında geçiren İlhan 
Koman’ın adeta kendisi olan 
Hulda, sanatçının 100. doğum 
yıl dönümünde, Haliç kıyılarında 
demirleyerek, O’nun daha iyi 
tanıtılmasını sağlayacak.

İstanbul’un sokaklarında duyulan, 
her dilden ve her türden müzik 
“İstanbul Müzik Müzesi”nde 
kendine yer bulacak.
İstanbul’un müziği canlandırılacak
Sulukule Projesi’nde olduğu gibi, 
mahallelerinin tahrip edilmesi 
nedeniyle duyulmaz hale gelen 
İstanbul’un kendine ait tınıları, 
kendi kimliğini yansıtan müziği, 
kültürel ve tarihsel izleri 
sürdürülerek yeniden 
canlandırılacak.

 KÜRATÖRYEL ÇALIŞMALAR 
SÜRÜYOR
Müzik Müzesi için altı profesyonel 
müzikologdan oluşan küratör ekibi 
hem içerik hem de sunum teknikleri 
için yedi aydır çalışıyor. Elde bulunan 
koleksiyona yenilerinin eklenmesi 
için araştırmalar sürüyor. Konuyla 
ilgili bir de çalıştay düzenlenecek.

 SİNEMA VE FOTOĞRAF 
MÜZESİ 
Türk sinema kültürünün önemli 
bölümüne sahip, Yeşilçam’ın 
başrol oyuncusu İstanbul’un 
Sinema Müzesi, sadece 
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KÜLTÜR VARLIKLARI

SANATÇI 
BULUŞMALARINA, 

ÜRETİMLERE, 
ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ 

YAPACAK OLAN HULDA 
TEKNESİ, YILIN İKİ AYINDA, 

BODRUM’DAKİ               
KÜLTÜR-SANAT 

ETKİNLİKLERİNDE 
BULUNMAYA DEVAM 

EDECEK.

www.kultur. istanbul



www.kultur. istanbul
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KÜLTÜREL MİRAS

ISKI KAZDI, TARIH	FIŞKIRDI!
KENTE TEMİZ VE İÇİLEBİLİR SU 
SAĞLAYAN İSKİ, AYNI ZAMANDA 

TARİHİ YAPILARA DA SAHİP 
ÇIKIYOR. SON OLARAK 

ÜSKÜDAR’DAKİ KAZILARDA             
GEÇ OSMANLI DÖNEMİ’NE AİT 

KALINTILAR BULUNDU. 
ARKEOLOGLAR EŞLİĞİNDE 

TİTİZLİKLE ÇIKARTILAN ESERLERİN 
BİR KISMI KORUMA ALTINA 

ALINIRKEN BİR KISMI DA 
ÜSKÜDAR’IN BELİRLİ 

NOKTALARINDA SERGİLENİYOR. 
YAKLAŞIK 3 YIL ÖNCE BAŞLAYAN 

KAZILARA HALEN DEVAM EDİLİYOR. 

ZEYNEP MAVNACIOĞLU NILAY SOYSALDI

özellikle tarihi semtlerdeki hemen 
her kazı merak uyandırıyor. 
İstanbul’un kronik sorunlarını 
çözebilmek için ardı ardına çalışmalar 
yürüten İSKİ de bir yandan kentin 
altyapısını yenilerken diğer yandan 
İstanbul’un tarihine ışık tutan eserleri 
gün yüzüne çıkartıyor. 

 JEORADAR YÖNTEMİ İLE            
YER ALTI GÖRÜNTÜLENDİ
Son olarak; Üsküdar’daki sel ve 
baskın sorunlarını giderebilmek 
amacıyla başlatılan Çavuşdere ve 
Bülbüldere Tünel İnşaatı ile Asya 
Bölgesi 5. Kısım Müteferrik 
Atıksu-Yağmur Suyu Kanalı 

I
stanbul, yer üstü eserleri kadar 
yer altındaki tarihi dokusuyla 
da oldukça zengin bir şehir. 
Kent genelinde yapılan pek çok 

kazıda tarihçileri heyecanlandıran, 
bazen kentin tarihini bile 
değiştiren kalıntılar bulabilmek 
mümkün. Hal böyle olunca, 



çalışmalarında tarihi eser izlerine 
rastlandı. İSKİ ekipleri, 
arkeolojik potansiyeli yüksek 
olan ilçenin, çalışma yapılacak 
güzergahlarında jeoradar adı 
verilen yöntemle yer altı 
görüntülemesi yaptı. İSKİ ve 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
Müdürlüğünce görevlendirilen 
arkeologlar eşliğinde, eski esere 
ulaşana kadar “elle kazı” yapıldı. 
Sonrasında ise bilimsel kazıya 
geçildi. Yaklaşık 3 yıl önce 
arkeologlar eşliğinde başlayan 
çalışmalar, büyük bir titizlikle 
yürütülüyor. 

 GEÇ OSMANLI DÖNEMİ’NE 
AİT ESERLER
İSKİ’nin kente sağlıklı su temin 
etmek, atıksuları arıtmak gibi asli 
görevlerinin dışında “tarihi su 
kültürünü korumak” gibi önemli 
bir vazifesi de olduğunu belirten 
İSKİ Atıksu İnşaat Daire Başkanı 
Mahmut Kahraman, özellikle 
tarihi semtlerde her kazının büyük 
bir hassasiyetle yürütüldüğünü 
ifade etti. Üsküdar’daki altyapı 
çalışmalarındaki kazılarda önemli 
tarihi eserlere rastlandığını ifade 
eden Kahraman, eski eserlerin 
rölöveleri (kopyaları) alındıktan 
sonra, sanat tarihi raporu 
hazırlanarak Koruma Kurulu’na 
sunulduğunu dile getirdi. 
Kahraman, kurul kararı 
doğrultusunda, çıkarılan eserlerin 
bir kısmının sergilendiğini bir 
kısmının da raporlanarak 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
Müdürlüğüne gönderilmek 
üzere koruma altına alındığını 
belirtti. 

 TONOZ, KÖPRÜ VE SARNIÇ 
GİBİ MİMARİ YAPILAR 
SERGİLENİYOR
Üsküdar sahilinden başlayarak 
Hakimiyet-i Milliye Caddesi 
boyunca, Ahmediye Meydanı, Dr. 
Fahri Atabey, Çavuşdere, Selman-ı 
Pak ve Cumhuriyet caddeleri ile 
bunlara bağlı bazı küçük sokaklarda 

yapılan kazılarda çok sayıda tarihi 
kalıntı bulundu. Özellikle 
Hakimiyet-i Milliye ve Dr. Fahri 
Atabey caddelerinde görülen 
tonozlu kanalların, Çavuşdere ile 
merkezde bulunan yerleşimin 
atıksuyunu uzaklaştırma amacıyla 
yapıldığı anlaşıldı. Çavuşdere 
Caddesi üzerinde bulunan ve 
kaliteli taş işçiliği ile dikkat çeken 
köprü ise bulunan en önemli 
kalıntılardan biri olma özelliğini 
taşıyor. 

 YAKLAŞIK 200 KASA                   
ESKİ ESER
Öte yandan kazı çalışmalarında; 
4 adet Osmanlı Dönemi altın 
sikke, 30 adet gümüş sikke,           
36 adet bronz, 37 adet muhtelif 
ağırlık (dirhem), çok fazla sayıda 

cam, pişmiş toprak (seramik), 
günlük kullanım kapları, kemik 
ve metal aletlerden oluşan 
yaklaşık  200 kasa eski eser de 
bulundu. 

Kazılarda gün yüzüne 
çıkartılan tonoz, köprü ve 

sarnıç gibi eserler restore 
edilerek hâlihazırda Üsküdar’ın 
belirli noktalarında 
sergileniyor. Daha küçük 
eserler ise İSKİ şantiyesinde 
konservasyon (muhafaza) 
sürecinden sonra korunarak 
kayıt altına alınıyor.
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ÜSKÜDAR’DAKİ 
KAZILARDA SARNIÇ, 

TONOZ VE KÖPRÜ DIŞINDA 
YAKLAŞIK 200 KASA, 

TARİHİ KALINTI BULUNDU. 

İSKİ Atıksu İnşaat Daire 
Başkanı Mahmut	Kahraman
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KÜLTÜR-SANAT

NORMALLEŞMEYLE BİRLİKTE İSTANBULLU KİTAPSEVERLER SOLUĞU 
KAFELERDE, SAHİLLERDE, PARKLARDA ALDI. ETRAFA ŞÖYLE BİR             
GÖZ ATTIĞIMIZDA MARTI SESLERİ EŞLİĞİNDE KİTAP OKUYAN 

VATANDAŞLARI GÖRÜR OLDUK. PEKİ İSTANBULLU EN ÇOK HANGİ KİTABI 
OKUYOR? “8 EYLÜL DÜNYA OKUMA GÜNÜ” VESİLESİYLE BU SORUNUN 

YANITINI, İBB’NİN VERİLERİNDE ARADIK.

“Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, 
yine İstanbullunun rağbet ettiği 
kitaplardan biri. İBB Atatürk 
Kitaplığı’na gelen ebeveynler, 
çocukları için yazar Ayşe Gül Kara 
Zorlu’nun kaleme aldığı “Şakrak” 
serisine büyük ilgi gösteriyor. 

 “İNCE MEMED”E 
DİNMEYEN İLGİ
Elbette İBB’ye bağlı diğer 22 
kütüphaneden de kitap ödünç 
alınabiliyor. İBB Kütüphane ve 
Müzeler Müdürlüğünün paylaştığı 
verilere göre Yaşar Kemal’in dört 
kitaplık seriden oluşan ölümsüz 
eseri “İnce Memed”, en fazla ödünç 
alınan yerli roman. En çok okunan 
ikinci yerli eser, Reşat Nuri 

I
BB Atatürk Kitaplığı, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesine (İBB) 
bağlı kütüphaneler içerisinde 
koleksiyon, personel, bina ve 

kullanıcı hizmetleri bakımından en 
zengini. Her yaştan, her meslekten 
vatandaşa hitap eden Atatürk 
Kitaplığı’ını ziyaret eden kentliler, 
aynı zamanda ödünç kitap da 
alabiliyor. Atatürk Kitaplığı’nın 
2021 yaz dönemi verilerine göre 
Honoré de Balzac klasiği “Vadideki 
Zambak”, en çok ödünç alınan 
kitap oldu. Mario Puzo’nun 
“Omerta: Suskunluk Yasası” kitabı 
da epeyce talep görenler arasında. 
Yerli yazarlarda Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın popülerliğini hiç 
kaybetmeyen eseri                       

ISTANBULLU	HANGI	
KITABI	OKUYOR?

ALI FARUK IMRE NILAY SOYSALDI



BİLAL MERSİN (25), AVUKAT
“Karaköy İskelesi’ndeki 
İstanbul Kitapçısı’nı yeni 
keşfettim. Buranın, Tarihi 
Yarımada ve Haliç manzarasına 
hayran kaldım. İstanbul 
Kitapçısı’ndaki içerikleri de çok 
beğeniyorum, arkadaşlarımla 
burada buluşuyoruz. 
İstanbulluya kitap önerim, 
Ahmet Ümit’in ‘İstanbul 
Hatırası’ kitabı. Tarihi 
Yarımada’yı bu kitap üzerinden 
de öğrenebilirsiniz.”

SENEM ÇATI (39), BİLİNÇLİ 
FARKINDALIK UZMANI
“Normalleşmenin ardından 
Kadıköy’deki İstanbul 
Kitapçısı’nın güzel ve ferah 
ortamına daha çok uğrar olduk. 
Sıklıkla, İstanbul Kitapçısı 
üzerinden online alışveriş 
yapıyorum; ama kentte denizle iç 
içe daha fazla İstanbul Kitapçısı 
görmek isterim. İstanbullulara, 
yazarı benim de hocam olan 
Stefano D’Anna’nın ‘Tanrılar 
Okulu’ adlı kitabını öneririm.”

ŞULE GÜR (23), STAJYER 
AVUKAT
“Üniversitede okuduğum dönemde 
en çok uğradığım yer Kadıköy 
Vapur İskelesi’ndeki İstanbul 
Kitapçısı’ydı. İskele üzerindeki 
BELTUR İskele Büfe’nin fiyatları da 
çok uygun. Burası hem kitap 
okuduğum hem de arkadaşlarımla 
buluştuğum durağım oldu. 
Mesleğimle ilgili kitaplar dışında, 
roman okuyorum. İstanbullulara 
Umberto Eco’nun ‘Gülün Adı’ 
romanını öneriyorum.” 

Güntekin’in “Acımak” adlı eseri. 
“Harry Potter” serisinin İngiliz 
yazarı J. K. Rowling, yabancı yazarlar 
listesinin zirvesinde. En çok ödünç 
alınan çocuk kitabı ise yazar 
Mustafa Orakçı’nın “Levent” serisi. 

 KAPANMA DÖNEMİNDE KİTAP 
SATIŞLARI 230 BİNİ AŞTI
Kapanma döneminde İstanbullular, 
istanbulkitapcisi.com adresi 
üzerinden kitap siparişi verebildi. 
İstanbul Kitapçısı verilerine göre 
büyük bir kısmını evlerimizde 
geçirdiğimiz 2021’in ilk altı 
ayında, İstanbul genelinde 233 bin 
kitap satıldı. En çok sipariş edilen 
kitap, Nobel ödüllü yazar           
Orhan Pamuk’un “Veba Geceleri” 

adlı son romanıydı. “Veba 
Geceleri”ni, Lübnanlı yazar Amin 
Maalouf’un “Empedokles’in 
Dostları” izledi.
2020’de de İstanbullular roman 
okumaktan vazgeçmedi. Victor 
Hugo’nun “Bir İdam Mahkumunun 
Son Günü” adlı kurgu romanı 
İstanbul Kitapçısı’nın raflarından 
en çok indirilen kitap oldu. 
2020’de en çok okunan bir diğer 
yazar, Jose Saramago oldu. Yazarın 
“Körlük” adlı eseri çok satanlar 
arasında. Aynı verilere göre en çok 
okunan yerli yazarımız bir 
edebiyatçı değil. Gazeteci Murat 
Ağırel’in Türkiye’deki siyasi 
düzene ışık tuttuğu “Sarmal”, 
zirveyi kimseye bırakmadı.
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2020 YILINDA İSTANBUL’DA EN 
ÇOK SATILAN İLK 5 KİTAP 

 Victor Hugo-Bir İdam Mahkumunun 
Son Günü 

 José Saramago-Körlük
 Stefan Zweig-Olağanüstü Bir Gece 
 José Mauro de Vasconcelos-
 Şeker Portakalı 
  Murat Ağırel-Sarmal 

2021 YILININ İLK 6 AYINDA 
İSTANBUL’DA EN ÇOK SATILAN       
İLK 5 KİTAP

 Orhan Pamuk-Veba Geceleri
 Amin Malouf- Empedokles’in Dostları
 Doğan Cüceloğlu-Var mısın? Güçlü 

Bir Yaşam İçin Öneriler
 Murat Ağırel-Parsel Parsel
 Zülfü Livaneli-Balıkçı ve Oğlu

Kaynak: İstanbul Kitapçısı 

KENTLI, DAHA FAZLA “ISTANBUL	KITAPÇISI”	ISTIYOR
İSTANBUL BÜLTENİ EKİBİ OLARAK İSTANBUL KİTAPÇISI’NI GÜNDELİK YAŞANTISININ BİR 

PARÇASI HALİNE GETİREN KENTLİYLE KONUŞTUK, GÖRÜŞLERİNİ ALDIK. 
KONUŞTUĞUMUZ VATANDAŞLAR, İSTANBUL KİTAPÇISI’NDA VAKİT GEÇİRMEKTEN 

MEMNUN OLDUKLARINI DİLE GETİRDİLER.
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S
eyirciyle etkileşimli 
sanat dalları, pandemi 
döneminde online 
yayınlarla üretimine 

devam etti. Ayrı adreslerdeki 
insanları, aynı duyguda 
birleştirdi. Herkese de iyi geldi. 
Ancak bu yeni alternatif buluşma, 
ne sanatçıların ne de 
sanatseverlerin bir arada olma 
özlemini giderdi. Ayrılığı 
sonlandırmak için günler sayıldı. 
Ertelenen randevular için 
takvimler göz hapsine alındı. 
Sanatın ve ona gönül verenlerin 
büyük beklentisi, bu yazla 
birlikte nihayet sona erdi. 
Buluşmalar tekrar 
gerçekleşmeye, sanat merkezleri 
yeni repertuvarlarını duyurmaya 
başladı. Kentin asırlık sahnesi 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Şehir Tiyatroları da 
ayrılığın çabuk sonlanması için 
buluşma gününü erkene çekti. 
Efsane temsillerin adresi, 
kuşakları aşan yıldızların evi 
Şehir Tiyatroları, “Kaldığımız 
Yerden… Yeniden…” sloganıyla 
yeni sezonuna bu ay başlıyor.

 YENİDEN “GÜZELLİKLER 
EVİ”NDE BİR ARADA
Şehir Tiyatroları, COVID-19 
tedbirleri gereği kapalı olduğu 
günlerde İstanbul’u hatta tüm 
Türkiye’yi sanatla buluşturmaya 
devam etti. Oyun gösterimleri, 
söyleşiler, atölyeler, belgesel 
gösterimleri ve çocuklar için 
etkinlikler düzenlenerek online 
kanallardan yayınlandı. Online 
içeriklerin üretildiği bu günlerde 
Şehir Tiyatroları’nda hummalı 
bir çalışma daha vardı. Yeniden 
buluşma günleri için hazırlıklara 
devam edildi. Bu hazırlıklar kısa 
prova videolarıyla zaman zaman 
seyirciyle de paylaşıldı. Yapılan 
tüm bu hazırlıklarda artık sona 
gelindi. Sıra buluşmaya, yine 
“Güzellikler Evi”nde bir arada 
olmaya geldi.

 10 PRÖMİYER
Geçtiğimiz yıl tamamı yeni 
oyunlardan oluşan 
repertuvarını açıklayan Şehir 
Tiyatroları, sahnelerin 
kapanmasıyla temsillerinin 
tamamını gerçekleştiremedi. 

Geçen yıl duyurulan “Sezon 
Minimal’ repertuvarındaki 
seyirciyle buluşamayan 
oyunlar, bu sezon 
sahnelenmeye devam edilecek. 
Bunu “Seyircimize verdiğimiz 
sözün gereği” şeklinde ifade 
eden Şehir Tiyatroları Genel 
Sanat Yönetmeni Mehmet 
Ergen, 10 oyunun 
prömiyerlerinin yeni sezonda 
gerçekleştirileceğini açıkladı. 
“Yaftalı Tabut, Kimse Öyle 
Şeyleri Konuşmuyor Artık, 
Antigone, Hayat Der 
Gülümserim, Kutlama, Öldün, 
Duydun mu, Veba, İfigenya, 
Beşamelli Tavuk ve Herkes 
Sihirbaz Olacak (çocuk oyunu)” 
oyunları, ilk kez bu sezonda 
tiyatroseverlerle buluşacak.

 ÜÇ BÜYÜK MÜZİKAL
Şehir Tiyatroları, bu oyunların 
dışında yepyeni sürprizlerden 
oluşan bir repertuvar hazırladı. 
Şehrin sahnesinde, müzikallerin 
etkisi bu sezon fazlasıyla 
hissedilecek. Üç büyük müzikal, 
bu yıl seyirciyle buluşacak. Tüm 

KÜLTÜR-SANAT

İBB ŞEHİR TİYATROLARI, İSTANBULLULARLA BULUŞMASINI ÖNE ÇEKİYOR. 
GELENEKSEL OLARAK EKİMDE AÇILAN PERDELER BU AY ARALANIYOR. 

“KALDIĞIMIZ YERDEN… YENİDEN…” SLOGANIYLA BAŞLAYAN YENİ SEZON, YENİ 
REPERTUVARI VE YENİ SÜRPRİZLERİYLE BAŞLIYOR.

TAYFUN DERYAL

ŞEHRIN	SAHNESI	KALDIĞI 
YERDEN YENIDEN	AÇILIYOR



zamanların en iyi müzikali 
olarak kabul edilen “Gypsy” 
müzikali, Türkiye’de ilk kez 
sahnelenecek. “Bando Ziyareti” 
ve “Suikastçılar” müzikalleri de 
izleyicilerin karşısına çıkacak. 
Ayrıca klasiklerin yanı sıra yeni 
metinlerle ve ilk kez 
sahnelenecek oyunlarla renkli 
ve zengin temsiller de seyirciyle 
buluşturulacak. 

 SANAT DOLU SONBAHAR
İBB, İstanbul’un park ve 
meydanlarını tüm yaz boyunca 
birer açık hava sahnesine 
dönüştürdü. İBB Kültür Daire 
Başkanlığı ve Kültür AŞ’nin 
kentte yeniden alkış seslerini 
yükselten zengin içerikli 
programları, İstanbul’a sanat 
dolu bir yaz yaşattı. 
28 Ağustos-5 Eylül tarihleri 
arasındaki etkinliklerin adresi 
Adalar oldu. Ağustos ayında 
başlayan “Açık Havada 
SinemADA” etkinliğinde, son 
yılların ses getiren filmleri 
sinemaseverlerle buluştu. 
İstanbul’un dört bir yanındaki 

çocuklar için yaz döneminde 
başlayan “Oynaya Oynaya” 
etkinlikleri sonbaharda da 
sürecek. Kentin gösteri 
alanlarına uzak bölgelerinde 
düzenlenen etkinlikler ayrı 
semtlerde gerçekleşemeye 
devam edecek. “Çık Dışarıya 
Oynayalım” projesi kapsamında 
hazırlanan temalarla çocuklara 
keyifli ve eğlenceli anlar 
yaşatılmaya eylül ayında da 
devam edilecek. İBB Kent 
Orkestrası, kentin park ve 
meydanlarından yine en güzel 
ezgileri yükseltecek.
İBB’nin, İstanbulluları açık 
havada kültür-sanat 
etkinlikleriyle buluşturmak ve 
sanatçıları desteklemek için 
düzenlediği yeni bir etkinlik 
serisi olan “Sahnem İstanbul” 
sonbaharda da devam edecek. 
Kültür AŞ’nin hem destekçileri 
arasında yer aldığı hem de 
organizasyonunu üstlendiği 
“Sahnem İstanbul”, İBB 
iştiraklerinin iş birliğiyle 
eylülde şehri yine notalarla 
buluşturacak. 
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KALDIĞIMIZ YERDEN… 
YENİDEN…
“Yeni sezon için ‘Kaldığımız 
Yerden… Yeniden…’ dedik. Çünkü 
COVID-19 salgını hayatımızın 
akışını kesintiye uğrattı. Sadece 
ülkemizde değil dünyada, bütün 
sektörlerle birlikte kültür ve sanat 
çalışanları da büyük zorluklar 
yaşadı. Bir yandan büyük bir 
özlemle seyircimizle buluşurken, 
bir yandan da ‘kaldığımız yerden 
yeniden başlamanın’ mutluluğunu, 
heyecanını ifade etmek istedik.”

Şehir Tiyatroları 
Genel Sanat Yönetmeni 

Mehmet	Ergen
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İhale Kayıt No .................................2796
İhale Tarih ve Saati ......................01 Eylül 2021 Çarşamba 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 312 89 99
İhale Türü ........................................Diğer
İhale Usulü ......................................Kapalı Teklif Arttırma
Niteliği ve Miktarı .........................İstanbul Büyükşehir Belediyesi                  
Veri Merkezi'nin 3 Yıl Süre ile İşletilmesi

İhale Kayıt No .................................2687
İhale Tarih ve Saati ......................01 Eylül 2021 Çarşamba 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Emlak Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 455 33 88
İhale Türü ........................................Taşınmaz Satışı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif Arttırma
Niteliği ve Miktarı .........................Arsa

İhale Kayıt No .................................2773
İhale Tarih ve Saati ......................01 Eylül 2021 Çarşamba 10.00
İgili Müdürlük/Birim .....................Mesken Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 455 33 20
İhale Türü ........................................Taşınmaz Satışı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif Arttırma
Niteliği ve Miktarı .........................Arsa

İhale Kayıt No .................................2893
İhale Tarih ve Saati ......................01 Eylül 2021 Çarşamba 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Mesken Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 455 33 20
İhale Türü ........................................Taşınmaz Satışı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif Arttırma
Niteliği ve Miktarı .........................Arsa

İhale Kayıt No .................................2895
İhale Tarih ve Saati ......................01 Eylül 2021 Çarşamba 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Mesken Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 455 33 20
İhale Türü ........................................Taşınmaz Satışı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif Arttırma
Niteliği ve Miktarı .........................Arsa

İhale Kayıt No .................................2896
İhale Tarih ve Saati ......................01 Eylül 2021 Çarşamba 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Mesken Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 455 33 20
İhale Türü ........................................Taşınmaz Satışı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif Arttırma
Niteliği ve Miktarı .........................Arsa

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
İhale İşleri Müdürlüğü İhale Gündemi

01. 09. 2021 ‐ 27. 09. 2021
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İhale Kayıt No .................................2376
İhale Tarih ve Saati ......................01 Eylül 2021 Çarşamba 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Emlak Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 455 33 88
İhale Türü ........................................Taşınmaz Satışı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif Arttırma
Niteliği ve Miktarı .........................Arsa

İhale Kayıt No .................................2682
İhale Tarih ve Saati ......................01 Eylül 2021 Çarşamba 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Emlak Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 455 33 88
İhale Türü ........................................Taşınmaz Satışı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif Arttırma
Niteliği ve Miktarı .........................Arsa

İhale Kayıt No .................................2021/367368
İhale Tarih ve Saati ......................01 Eylül 2021 Çarşamba 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 44 80
İhale Türü ........................................Hizmet Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................8 Kalem 153 Çağrı Merkezi 2021 Yılı 
Bakım‐Onarım ve Malzeme Alım İşi

İhale Kayıt No .................................2603
İhale Tarih ve Saati ......................01 Eylül 2021 Çarşamba 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Mesken Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 455 33 20
İhale Türü ........................................Taşınmaz Satışı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif Arttırma
Niteliği ve Miktarı .........................Arsa

İhale Kayıt No .................................2688
İhale Tarih ve Saati ......................01 Eylül 2021 Çarşamba 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Reklam Yönetimi Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 92 73
İhale Türü ........................................Kiraya Verme
İhale Usulü ......................................Açık Teklif Arttırma

İhale Kayıt No .................................2681
İhale Tarih ve Saati ......................01 Eylül 2021 Çarşamba 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 312 64 95
İhale Türü ........................................Diğer
İhale Usulü ......................................Kapalı Teklif Arttırma
Niteliği ve Miktarı .........................MARPOL 73/78 Ek‐I Kapsamındaki 
Susuzlaştırılmış Toplam 1.000 Metreküp (± %25) Miktarındaki 
Atık Yağın (13.02.08‐Diğer Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları) 
Bertaraf Edilmesi

İhale Kayıt No .................................2556
İhale Tarih ve Saati ......................01 Eylül 2021 Çarşamba 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Mesken Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 455 33 20
İhale Türü ........................................Taşınmaz Satışı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif Arttırma
Niteliği ve Miktarı .........................Arsa

İhale Kayıt No .................................2021/404101
İhale Tarih ve Saati ......................01 Eylül 2021 Çarşamba 11.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 35‐0212 449 42 44
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık İhale
Niteliği ve Miktarı .........................3 Kalem Kimyasal Maddeye Karşı 
Koruyucu Elbise Alımı
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İhale Kayıt No .................................2021/454313
İhale Tarih ve Saati ......................08 Eylül 2021 Çarşamba 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................2124494235
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................5.403 Çift Spor Ayakkabısı Alımı

İhale Kayıt No .................................2021/431201
İhale Tarih ve Saati ......................08 Eylül 2021 Çarşamba 10.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................Altyapı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................212 449 46 35
İhale Türü ........................................Yapım İşi
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................88 Kalem İstanbul Anadolu Yakası          
Geneli Köprü Güçlendirme, İstinat Yapıları ve Heyelan Önleme 
İnşaatı Yapım İşi

İhale Kayıt No .................................2021/450675
İhale Tarih ve Saati ......................02 Eylül 2021 Perşembe 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 35
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................12 Kalem Muhtelif Melbusat Alımı

İhale Kayıt No .................................2021/453610
İhale Tarih ve Saati ......................02 Eylül 2021 Perşembe 10.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 35
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................3.923 Çift İş Botu Alımı‐Mal Alımı

İhale Kayıt No .................................2021/435373
İhale Tarih ve Saati ......................03 Eylül 2021 Cuma 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 521 84 65
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................26 Kalem Yazlık ve Kışlık                     
Zabıta Kıyafeti Alımı

İhale Kayıt No .................................2021/458996
İhale Tarih ve Saati ......................06 Eylül 2021 Pazartesi 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 35
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................2 Kalem Kışlık İtfaiye Tişörtü Alımı

İhale Kayıt No .................................2021/430439
İhale Tarih ve Saati ......................07 Eylül 2021 Salı 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Kütüphane ve Müzeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 249 95 65
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................27.499 Kalemden Oluşan 109.996 Adet 
Kitabın Satın Alımı

İhale Kayıt No .................................2021/401962
İhale Tarih ve Saati ......................07 Eylül 2021 Salı 10.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 453 79 50
İhale Türü ........................................Yapım İşi
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................14‐Kalem İstanbul Geneli Yollarda ve 
Metrobüs Güzergahındaki Durak Zeminlerinde Beton Finişeri ile 
Beton Kaplama Yapılması
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İhale Kayıt No .................................2021/440993
İhale Tarih ve Saati ......................08 Eylül 2021 Çarşamba 11.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 600 87 17
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................2 Kısım Toplam 49 Kalem Tekstil ve 
Spor Malzemesi Alımı

İhale Kayıt No .................................2021/454058
İhale Tarih ve Saati ......................08 Eylül 2021 Çarşamba 11.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 60
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................8 Kalem Çeşitli Mutfak ve Sanayi Tipi 
Makineleri Alımı 4 Kalem Çeşitli Mutfak Malzemeleri Alımı 1 
Kalem Çamaşır Yıkama‐Sıkma ve Kurutma Makinesi Alımı

İhale Kayıt No .................................2021/457781
İhale Tarih ve Saati ......................09 Eylül 2021 Perşembe 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 60
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................12 Kalem İş Sağlığı ve Güvenliği           
Ortam Ölçüm Cihazları Alımı İşi

İhale Kayıt No .................................2021/454645
İhale Tarih ve Saati ......................09 Eylül 2021 Perşembe 10.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 60
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................500 Adet Toner ve 100 Adet Drum

İhale Kayıt No .................................2021/457045
İhale Tarih ve Saati ......................09 Eylül 2021 Perşembe 11.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 35
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................3 Kalem İtfaiye Spor Melbusatı Alımı

İhale Kayıt No .................................2021/468724
İhale Tarih ve Saati ......................09 Eylül 2021 Perşembe 11.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 35
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................43.079 Adet Eğitim Amaçlı Kitap Alımı

İhale Kayıt No .................................2021/464787
İhale Tarih ve Saati ......................10 Eylül 2021 Cuma 10.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 60
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................4 Kalem/Mal Alımı: Langırt Masa Üstü 
Camlı 14 Adet, Hava Hokeyi 13 Adet, Hava Hokeyi Çocuk 1 Adet, 
Oyun Konsolu 4 Adet

İhale Kayıt No .................................2021/478560
İhale Tarih ve Saati ......................14 Eylül 2021 Salı 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 93 69
İhale Türü ........................................Hizmet Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................Üç Ürün Ailesine Ait Aydınlatma Ürün 
Tasarımlarının Üretime Esas Şartname Ve Tip Projeleri Yapılarak, 
Belirlenen Direk Tiplerinin Tedaş Tip Onaylarının Alınması Ve 
Patent İle Tescil İşlemlerinin Yapılması.
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İhale Kayıt No .................................2021/493924
İhale Tarih ve Saati ......................24 Eylül 2021 Cuma 11.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 35
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................13 Kalem Muhtelif Sarf Malzeme Alımı

İhale Kayıt No .................................2021/414657
İhale Tarih ve Saati ......................27 Eylül Pazartesi 2021 10.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 60
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................9 Takım İBB Merkez Ambar Komple 
Ağır Yük Raf Sistemi Alımı

İhale Kayıt No .................................2021/432273
İhale Tarih ve Saati ......................14 Eylül 2021 Salı 10.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................Mezarlıklar Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 312 65 70
İhale Türü ........................................Yapım İşi
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................270 Adet İş Kaleminden Oluşan 
İstanbul Geneli Mezarlıkların Parselasyonu, 
Lahit ve Mezar Üst Yapısı Yapım İşi

İhale Kayıt No .................................2021/462606
İhale Tarih ve Saati ......................14 Eylül 2021 Salı 11.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 312 61 75
İhale Türü ........................................Hizmet Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................Görsel ve Yazılı Baskı Materyalleri 
Tasarım ve Uygulama Hizmet Alım İşi Kapsamında 
42 İş Kalemi Bulunmaktadır

İhale Kayıt No .................................2021/468959
İhale Tarih ve Saati ......................16 Eylül 2021 Perşembe 10.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 60
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................10 Adet Kendinden Dengeli Scooter 
ve 5 Adet Elektrikli Scooter

İhale Kayıt No .................................2021/499598
İhale Tarih ve Saati ......................17 Eylül 2021 Cuma 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Tarım ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 92 00
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................6 Kalem Kışlık Sebze Fidesi Mal Alımı İşi

İhale Kayıt No .................................2021/469166
İhale Tarih ve Saati ......................20 Eylül 2021 Pazartesi 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 47 96
İhale Türü ........................................Yapım İşi
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................2 Adet Otoparkın Güclendirme Yapım İşi

İhale Kayıt No .................................2021/466810
İhale Tarih ve Saati ......................21 Eylül 2021 Salı 11.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 600 87 17
İhale Türü ........................................Hizmet Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................Sabah Kahvaltısı Hizmeti: 128.100 Öğün 
Akşam Yemeği Hizmeti: 128.100 Öğün

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin diğer ihale ilanlarına 
https://www.ibb.istanbul adresinden ulaşabilirsiniz.
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