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ÖRNEĞİ:





Ekrem İmamoğlu

Ülkemizde ve İstanbul’umuzda en önemli 
sorunlardan biri de işsizlik. Beş yıl içerisinde 200 
bin istihdam sözümüzü yerine getirmek için 
açtığımız İstihdam Ofislerimizle şimdiye kadar 
başvuruda bulunan 24 bin 148 vatandaşımıza özel 
sektörde istihdam sağladık. Arkadaşlarımızın 
gayretiyle İstanbulluya umut olmaya devam 
ediyoruz.

 İstanbul için aydınlık, çağdaş bir geleceği inşa 
etmek istiyorsak yeni teknolojileri yakından takip 
etmeli, bu teknolojilerin yarattığı fırsatları kullanma 
konusunda öncü bir rol üstlenmeliyiz. Bu açıdan 
iştirakimiz İSTON’un Türkiye’nin ilk üç boyutlu 
beton yazıcısını geliştirmesinden ve bu yazıcıyı 
kullanarak Türkiye’nin üç boyutlu yazıcı 
teknolojisiyle üretilen ilk binasını inşa etmesinden 
büyük gurur duyuyoruz. Maliyetten ve zamandan 
tasarruf ettiren, iş kazalarını azaltan ve her şeyden 
önemlisi çevre dostu bu teknolojiyi daha da 
geliştirmek için yatırımlarımızı sürdüreceğiz. 

Kıymetli Dostlarım,
İstanbul’a dair birçok önemli gelişmeyi 

paylaştığımız yeni sayımızı keyifle okumanızı 
diliyor, coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet 
Bayramımızın ardından bir kez daha Atatürk’ümüze 
ve silah arkadaşlarına sonsuz şükranlarımı sunarak 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Değerli İstanbullular,
Kasım ayı milletimiz için hüzün ayı… Aramızdan 

ayrılışının üzerinden 83 yıl geçse de Ata’mızın fikir ve 
idealleri yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

Bu yıl da Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir 
coşkuyla, hak ettiği şekilde kutladık. Özellikle 
gençlerimizin bu coşkuya ortak olması, 
Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için umudumuzu 
tazeledi. Cumhuriyetimizi kuranlara, yaşatanlara ve 
yüceltenlere bir kez daha söz verdik. Başlattıkları 
yürüyüşü hızlandıracağımızı, ilke ve ideallerini 
eksiksiz hayata geçireceğimizi yineledik. Bu vesileyle 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve 
Cumhuriyetimizin kurucu kahramanlarını rahmet ve 
özlemle anıyorum.  

Sevgili Dostlarım,
İstanbul’un uzun yıllardır çözümlenmeyen 

sorunlarını birer birer çözüme kavuşturmaya devam 
ediyoruz. “Her şey çok güzel olacak!” demiştik. 
Gerçekten de öyle oluyor. İşte “Mecidiyeköy 
Meydanı” bunun en son örneklerinden biri. Yıllardır 
büyük eleştirilere konu olan, İstanbulluların içini 
karartan Mecidiyeköy Meydan düzenleme 
çalışmalarımız sonrasındaki halini hepinizin görmesini 
isterim. Yılların keşmekeşiyle meşhur Mecidiyeköy; 
müzik seslerinin yükseldiği, İstanbulluların sergilerde 
dolaşıp kitap satın alabildiği, banklarında keyifle 
oturabildiği, yeşil alanlarıyla huzur veren, örnek bir 
alana dönüştü. Benzer dokunuşları, İstanbul’un tüm 
meydanlarına yapmak için çalışmalarımız sürüyor. 

Yepyeni bir görünüm kazandırdığımız bir başka yer 
ise Güngören’deki “eski mezbaha binası” oldu. Eski 
mezbaha binasını “kreş, nikah salonu, sosyal tesis, 
spor merkezi” içeren bir yaşam alanına dönüştürdük. 
Her yaştan insanımızın faydalanacağı Güngören 
Kültür ve Yaşam Merkezi, Güngören’in sosyal 
hayatına canlılık katacak. 

Kıymetli Hemşehrilerim,
Eğitim için İstanbul’a gelen üniversite 

öğrencilerimizi yurtlarımızda ağırlamaya başladık. 
Yurtlarımızdaki öğrencilerimize yemeğinden 
internetine, odasından ortak alanlarına her noktada en 
yüksek kalitede hizmet vermeye özen gösteriyoruz. 
İstanbul’da artan kira fiyatları nedeniyle bazı 
öğrencilerin barınma sorunu yaşadığının farkındayız. 
Bu nedenle yurt kapasitemizi kısa vadede 1.000, 
sonrasında 5.000 öğrencimize ev sahipliği yapacak 
seviyede artırmayı hedefliyoruz. Gençlerimize sadece 
barınma sağlamıyor, işe ihtiyacı olanlara okullarıyla 
birlikte yarı zamanlı çalışabilecekleri iş imkanları da 
sağlamaya çalışıyoruz. Talep eden öğrencilerimize   
yarı zamanlı iş için çalışmalara başladık.   
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TÜRKAN ŞORAY İLKOKULU 
YENİLENDİ
Sarıyer Rumeli Hisarı’ndaki Türkan Şoray İlkokulu, 

pandemi döneminde İBB ve Sarıyer Belediyesi iş birliği ile 
yenilendi. Okul, yeni eğitim-öğretim dönemi ile birlikte hizmet 
vermeye başladı. Yeşilçam’ın “Sultan”ı Türkan Şoray, İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 
Genç, okulu ziyaret etti. “Bizler çok mutlu olduk, çocuklarımız 
adına çok teşekkür ederim” diyerek memnuniyetini belirten 
Türkan Şoray’a İBB Başkanı İmamoğlu “İsminizin olduğu her 
yere koşarız” diyerek onur duyduğunu ifade etti. Başkan 
İmamoğlu, Türkan Şoray İlkokulu’na İBB’nin kütüphane 
yaptıracağı müjdesini de verdi.

“MAÇKA’DA BULUŞALIM”
İ stanbulluların en cazip buluşma merkezlerinden biri de 

“Maçka Demokrasi Parkı”. Maçka Demokrasi Parkı 
aydınlatma sisteminden oyun parklarına, eğitim 
parkurundan ahşap alanlarına, çimlerine kadar baştan 
sona yenilendi. Maçka, yenilenmiş parkıyla çok daha güzel 
buluşmalara ev sahipliği yapacak.

BÜYÜK 
İSTANBUL 
OTOGARI’NA 
“ÜCRETSİZ             
İBB Wi-Fi” 
Avrupa’nın ve Türkiye’ni en 

büyük otogarı olan “Büyük 
İstanbul Otogarı”nda dönüşüm 
devam ediyor. Yeni dönemde 
güvenlik sorunu da oluşturan 
metruk alanlar temizlendi ve yeni 
sosyal kullanım alanları 
düzenlendi. Hizmete açılan 
“Kütüphane, Spor Salonu, 
Performans Stüdyosu, Gençlik 
Ofisi, Kaptan Köşkü”nün yanında 
ekim ayı itibarıyla “ücretsiz İBB 
Wi-Fi” hizmeti de verilmeye 
başlandı. Ücretsiz İBB Wi-Fi, 
8.500 noktada İstanbullunun 
hizmetine sunuluyor.
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Sultangazi, Zübeyde Hanım 
Mahallesi bu kışı doğal gaz 

sayesinde daha sıcak geçirecek. 
İBB iştiraki İGDAŞ, 16 yıldır müjde 
bekleyen Sultangazi Zübeyde 
Hanım Mahallesi’ndeki 5 bin kişilik 
900 haneyi doğal gaza 
kavuşturdu. “Sultangazi Zübeyde 
Hanım Mahallesi Doğal Gaz 
Şebeke Yatırımı” kapsamında 900 
haneye doğal gazı ulaştırmak için 
10 km uzun ömürlü özelliğiyle 
bilinen polietilen boru döşendi. 
Toplam 57 sokakta yapılan 
çalışma 24 Eylül 2021’de 
başlamıştı. Kasım ayında sona 
eren proje için yaklaşım 4 milyon 
170 bin lira harcandı.
Sokak sakinlerinden biri “Şuraya 
kucağımızda kömür çıkarıyoruz, 
odun çıkarıyoruz. 70 yaşındayım…” 
diye derdini anlattı. “Teyzem artık 
o yokuşu tırmanmayacak, artık o 
kömürü taşımayacak” diyen 
İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat 
Bülent Özmen, vatandaşın 
mutluluğunu paylaştı.

ASKIDA FATURA REKOR KIRIYOR

16 YIL SONRA DOĞAL GAZ SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Dünyada eşi olmayan büyük 
dayanışma kampanyası “Askıda 

Fatura”, milyonlarca ihtiyaç sahibine  
destek sağladı. Zor günlerinde nefes 
alma imkanı verdi. İhtiyaç sahibleri ile 
hayırseverler arasında dayanışmayı 
sağlayan “Askıda Fatura” projesinin 

yanına 'Askıda Destek' kampanyasını 
da ekleyen İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi, ailelerin yanında, bebekli 
anneleri ve öğrencileri de yalnız 

bırakmadı. Bugüne kadar 41 milyon TL 
tutarında fatura, 7 milyon TL aile 
desteği, 5 milyon TL anne-bebek 
desteği ve 3 milyon 300 bin TL de 

öğrenciler için eğitim desteği ihtiyaç 
sahiplerine ulaştı. Vatandaş tarafından 

büyük ilgi ve takdir toplayan “Askıda 
Fatura” uygulaması; ulusal ve 

uluslararası alanlarda ödüllere de         
layık görüldü. 

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, 
mahalle sakinlerinin mutluluğunu paylaştı.



İSTANBUL, İNSANLARIN SEVGİ, DOSTLUK, MERHAMET DUYGULARIYLA BİRBİRİNE 
GÖNÜLDEN BAĞLI OLDUĞU PEYGAMBER’İN MÜJDESİ, FATİH’İN YADİGÂRI,           

GAZİ MUSTAFA KEMAL’İN EMANETİ KUTLU ŞEHRİMİZ. DÜNYANIN EN            
GÖRKEMLİ İBADETHANELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN İSTANBUL’DA                 

“CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI”NDA BİR İLK YAŞANDI. İLK KEZ BİR İBB 
BAŞKANI DİN GÖREVLİLERİ ONURUNA YEMEK DÜZENLEDİ. İBB BAŞKANI EKREM 
İMAMOĞLU’NUN ÖZEL DAVETİYLE BİR ARAYA GELEN İMAM, MÜEZZİN, KAYYIM, 

KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ YAKLAŞIK 700 DİN GÖREVLİSİ VE AİLELERİ                     
İBB FLORYA SOSYAL TESİSLERİ’NDE BULUŞTU. 

EKREM İMAMOĞLU: 
DİN GÖREVLİLERİ            

HAYRA HİZMET EDERLER

        ŞENGÜL GÜLBAHÇE       CEMİL ŞAHİN
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yemekli toplantıya İstanbul’da 
görev yapan tüm din görevlilerini 
aileleriyle birlikte davet etti. Davete 
içlerinde kadın vaize ve Kur’an 
Kursu öğreticilerinin de bulunduğu 
yaklaşık 700 din görevlisi katıldı. 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
toplantıda ilahiler de okundu. İBB 
Genel Sekreter Yardımcısı Mahir 
Polat’ın da bulunduğu toplantıda 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 
konuklarına seslendi, “Din 
görevlileri, büyüklerimizin 

ifadesiyle, ‘Hademe-i hayrat’tırlar. 
Yani hayır için hizmet edenlerdir, 
hayatlarını hayır yoluna 
adamışlardır” diyen İmamoğlu, “Din 
hizmetinde olmak çok büyük bir 
sorumluluktur ve en yüksek 
seviyede hassasiyet gerektirir. 
Çünkü din görevlileri dini 
konuşarak, anlatarak değil, bizzat 
yaşayarak öğretirler. Ülkemizin ve 
İslam aleminin bütün din 
görevlilerinin, vazifelerini en ideal 
şekliyle yerine getirecek şartlara 
kavuşmalarını diliyorum. Bu yolda 
sarf ettiğiniz gayret için sizleri 
tebrik ediyorum. Görevinizi en 
doğru şekliyle yapma hassasiyetiniz 
için teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.  

 HER BİRİYLE SOHBET ETTİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 

toplantıda misafirleriyle yakından 
ilgilendi. Masaları tek tek dolaştı. 
Davetine olumlu yanıt verip 
aileleriyle birlikte yemeğe katılan 
din görevlilerinin her biriyle sohbet 
etti. Hatıra fotoğrafı çektirdi.

H
er yıl 1-7 Ekim haftasında 
kutlanan “Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası”nın 
bu yılki teması “vefa”ydı. 

Vefa, sevgi ve dostluk bağlarını 
sürdürmektir. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Camiler ve Din Görevlileri Haftası 
kapsamında İstanbul’da görev yapan 
din görevlilerine vefa gösterip İBB 
tarihinde ilk kez onurlarına akşam 
yemeği verdi. 4 Ekim akşamı Florya 
Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen 

İBB BAŞKANI EKREM 
İMAMOĞLU:
“Yalnız insanlara değil, tüm 
canlılara, tüm kâinata aynı sevgi 
ve saygı dolu yaklaşımla 
muamele etmek zorundayız. 
İyiliği emredip, kötülüklerden 
uzak tutan, güzel ahlaklı olma 
yollarını gösteren, toplumda 
eşitlik ve adalete büyük değer 
veren dinimizin bu insancıl, bu 
erdemli özünü daha çok anlayıp 
daha fazla hissedebilmeli ve 
hissettirebilmeliyiz.” 

İBB 
TARİHİNDE 

BİR İLK:
DİN GÖREVLİLERİNE 

ÖZEL 
DAVET
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İŞTE İSTANBUL’UN 
YILDIZLARI

        TAYFUN DERYAL

TOKYO 2020 
PARALİMPİK 
OYUNLARI’NA 
KATILAN İSTANBUL 
BBSK’LI 
SPORCULAR, İBB 
BAŞKANI EKREM 
İMAMOĞLU’NA 
KONUK OLDU. HER 
BİRİYLE AYRI AYRI 
İLGİLENEN, 
TEBRİKLERİNİ 
İLETEN İMAMOĞLU, 
MİLLİ FORMAYI 
GİYEN 7 SPORCUYU 
ÖDÜLLENDİRDİ. 
GURURLARI 
YÜZLERİNDEN 
OKUNAN, 
HAYALLERİ, 
HEDEFLERİ VE 
KALPLERİ BÜYÜK 
SPORCULAR, 
DUYGULARINI 
İSTANBUL BÜLTENİ 
OKUYUCULARI İÇİN 
PAYLAŞTI.

SPOR

10 /                 www.ibb.istanbul



oldu. Emirgan Korusu’ndaki 
Beyaz Köşk’te gerçekleşen 
buluşmanın hemen öncesinde, 
basın mensupları ve görevlilerle 
birlikte sporcularımızla sohbet 
etme fırsatı bulduk. Spora olan 
tutkuları ve ay yıldızlı formayı 
giymenin yaşattığı gurura tanık 
olduk. 

2
020 Tokyo Paralimpik 
Oyunları’nı, tarihimizin 
en iyi performansıyla 
tamamladık. Güneşin 

doğduğu topraklardan ülkemize 
2’si altın, 4’ü gümüş, 9’u da 
bronz olmak üzere toplam 15 
madalyayla döndük. 7. kez yer 
aldığımız organizasyonda 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Spor Kulübü’nden (İstanbul 
BBSK) 7 sporcu da milli formayı 
terletti; 1 gümüş madalyayla 
başarıda pay sahibi oldu. 
Hayalleri, hedefleri ve kalpleri 
büyük milli sporcular, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nun konuğu 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk’te İstanbul BBSK’lı sporcuların yanı sıra Kulüp Başkanı Fatih Keleş ve 
beraberindeki kulüp yöneticileri ile antrenörleri de ağırladı.
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“SINIRIMIN OLMADIĞINI  
GÖRÜYORUM”

Sadık Savaş/Paralimpik Okçuluk
“Spor yapmak beni her zaman güçlü hissettiriyor. Kendime 

güvenim artıyor. Yapabileceklerimin sınırı olmadığını 
görüyorum. Paralimpik Oyunları’na ikinci kez katıldım. 
Orada yarışmacı olmak gurur verici. Daha iyi konsantre 
olmak gerektiğini ve daha verimli çalışmam gerektiğini 
öğrendim. Her yarışma kendi içerisinde büyük bir tecrübe 

kazandırıyor.”

“PARALİMPİK OYUNLAR,                   
SPORUN ZİRVESİ”

Yağmur Şengül/Paralimpik Okçuluk
“Paralimpik Oyunları’nda böyle bir başarının yakalanması 
tamamen ekip işi. Gerek kulüp, federasyon ve bakanlık 

gerekse sporcu antrenör ilişkisi meyvelerini verdi. 
Oyunların, sporun zirvesi olduğunu bir kez daha gördüm. 
2024 Paralimpik Oyunları’na en iyi şekilde hazırlanıp ülkemi 

en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.”

SPOR

“2024’TE KÜRSÜDE YERİMİ                 
ALMAK İSTİYORUM”

Bülent Korkmaz/Paralimpik Okçuluk
“Spor yapmayı seviyorum. Sevdiği bir işle meşgul 

olmak motivasyonu da yükseltiyor. Engelimden dolayı 
her branşı yapamıyorum. Bu sebeple okçuluk branşı 
bana uygun ve ok atmayı seviyorum. Paralimpik 
Oyunlara, branşında en iyi olan sporcular katılıyor. 
Sporcu için her yarışma bir tecrübedir. Paralimpik 
Oyunları’nda büyük bir tecrübe edindim. İstanbul 

BBSK’lı ve milli sporcu olarak 2024 Paris Oyunları’nda 
kürsüde yerimi almak istiyorum.”
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 “SERÜVENİM KOMŞUMUZUN 
TAVSİYESİYLE BAŞLADI”

Mehmet Vasıf Yakut/Taekwondo
“Paralimpik Oyunlara giden serüvenim bir komşumuzun 

tavsiyesiyle başladı. Onun yönlendirmesiyle spora 
başladım. İlk başlarda sadece sosyal aktivite olsun diye 
spor yaparken elde ettiğim başarılarla özgüven buldum, 
bugüne kadar geldim. Herkesten bir şeyler öğrenmeye 

çalıştım. Birçok farklı engeli olan birey var. İnsan, onlardaki 
azim ve gülen yüzlerini gördükten sonra hayata daha 

farklı bakıyor.”

“BERABERLİK RUHU ÇOK        
DEĞERLİYDİ”

Elif İldem/Yüzme
“Paralimpik Oyunları’nda Türkiye Milli Takım sporcuları ile 

bir arada olmak, birbirinize destek olmak, beraber 
sevinmek, üzülmek o ruhu yaşamak çok değerliydi. 
Yüzmek, beni mental anlamda rahatlatıyor. Mutluluk 

veriyor ve dinginleştiriyor. Ülkem adına bu gururu yaşama 
isteğim, sevincim de beni hep motive ediyor. Tokyo’da 
Paralimpik Oyunlar rekoru kırdım. Paris’te hedefim; çok 
daha iyi dereceler yapıp rekorumu geliştirmek ve ülkeme 

madalya ile dönmek.”

“DAHA ÇOK BAŞARIYI                                     
HAK EDİYORUZ”

Koral Berkin Kutlu/Yüzme
“Her yüzücünün hayalini kurduğu Paralimpik Oyunlar 

madalyasını boynuma takıp ülkemi, kulübümü, bana emek 
veren tüm antrenörlerimi gururlandırmak istiyorum. 
Dünyanın en iyi sporcuları arasında yer almak için tüm 
gücümle çalışıyorum. Ülke olarak daha çok başarıyı hak 

ediyoruz. Ben de buna katkı sağlayabilirsem asıl amacıma 
ulaşmış olacağım.”

“TEK AMACIM, YÜZME                 
BRANŞIMIZI DAHA İLERİYE TAŞIMAK”

Beytullah Eroğlu/Yüzme
“Oyunlar, pandeminin gölgesinde kaldı. Seyircisiz bir 
müsabaka geçirdik. İlk defa böyle bir tecrübe ile 
karşılaştım. Aynı zamanda bu kadar büyük bir 

organizasyonda bayrak takımı ile finale yüzmenin 
gururunu yaşadık. Spora rehabilitasyon amaçlı başladım. 
Sonrasından ise bayrağımızı dalgalandırmak uğruna 
devam ettim. Bugün ise tek amacım; yüzme branşımızı 

daha ileriye taşımak.”
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İki yıla yakın süredir devam eden 
pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle, 
birçok iş yeri kapandı, neredeyse her 
sektörde ciddi kayıplar yaşandı ve 
işsizlik oranı daha da yükseldi. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Ağustos 2021 verilerine göre, 
Türkiye genelinde işsiz sayısı 3 
milyon 965 kişiye yükseldi. İşsizlik 
ile mücadele için İBB’nin hayata 
geçirdiği önemli projelerden biri de 
Bölgesel İstihdam Ofisleri. 

 İŞ ARAYAN İLE ÖZEL 
SEKTÖRDEKİ İŞVERENİ 
BULUŞTURDU

İş arayan vatandaşlarımız ile özel 
sektördeki işverenleri bir araya 
getiren Bölgesel İstihdam Ofisleri, 
pandemi şartlarında artan işsizlikte 
İstanbullulara destek vermeyi 
sürdürüyor. Temmuz 2019’da ilk 
istihdam ofisi açıldı; şimdi ise 13 
ofis, 2 mobil ofis ile hızla büyüyen 
bir ekip var.

İ
stanbul’un en önemli 
sorunlarından biri de “işsizlik”. 
Söz konusu “işsizlik” olunca 
belki de en önemlisi karar 

vermek; “destek almaya, kendini 
geliştirmeye, meslek sahibi 
olmaya, bir yerlerden 
başlamaya…” İBB, Bölgesel 
İstihdam Ofisleri (BİO) Temmuz 
2019’da hizmet vermeye, 
İstanbulluya özel sektörde 
istihdam desteği sunmaya başladı.

BÖLGESEL İSTİHDAM OFİSLERİ, İŞ ARAYANLAR İLE ÖZEL SEKTÖRDEKİ İŞVERENLERİ 
BULUŞTURUYOR. 30 BİN KİŞİYE ÖZEL SEKTÖRDE İŞ İMKANI SAĞLANDI. İBB BAŞKANI        
EKREM İMAMOĞLU, KENTİN İŞSİZLİK SORUNUNA İSTİHDAM OFİSLERİ İLE ÇÖZÜM SUNDU: 
HEDEF, “İSTANBUL’DA 5 YILDA 200 BİN İSTİHDAM!”

        ŞENGÜL GÜLBAHÇE

ÖZEL SEKTÖRLE İŞ BİRLİĞİ:

HEDEF, 5 YILDA           
200 BİN İSTİHDAM

“VATANDAŞIN AYAĞINA 
GİDİYORUZ, HALKIMIZ İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
göreve başlamadan önce 
Bölgesel İstihdam Ofisleri açma 
sözü vermişti. Bu sözünü yerine 
getiren İmamoğlu, “İstanbul’a bir 
söz verdik, 5 yılda 200 bin kişiye 
istihdam sağlayacağız, dedik. 
Şimdi kar, yağmur dinlemeden 
Bölgesel İstihdam Ofislerimiz 
vatandaşın ayağına gidiyor, iş 
olanağı sağlıyor. Milletin asıl 
derdini biliyor, halkımız için 
çalışmaya devam ediyoruz. Yeni 
bir işe başlayan, evine ekmek 
götürmenin mutluluğunu yaşayan 
her vatandaşımızla birlikte biz de 
mutlu oluyor, umut doluyoruz.” 
dedi.

HİZMET
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BÖLGESEL İSTİHDAM OFİSLERİ, UZMAN 
KARİYER DANIŞMANLARI İLE İŞ ARAYANLARA 
BİLGİ, BECERİ VE YETKİNLİKLERİNE UYGUN        

İŞ BULMA FIRSATI, İŞVERENLERE DE 
İHTİYAÇLARI OLAN NİTELİKLİ İŞGÜCÜNÜ TEMİN 
ETME İMKANI SUNUYOR. İSTİHDAM OFİSLERİ, 
TÜM ÇALIŞANLARIYLA İBB BAŞKANI EKREM 

İMAMOĞLU’NUN “BEŞ YILDA 200 BIN 
ISTIHDAM” HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN 

CANIGÖNÜLDEN ÇALIŞIYOR.
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iş birliği içinde çalışıyor; 
vatandaşlarımızın eğitim ve 
kariyer gelişimine destek oluyor. 
İsteyen adaylara mesleki eğitimler 
verilerek yetkinlikleri 
geliştiriliyor, niteliklerine uygun 
özel sektördeki açık pozisyonlarda 
istihdam edilmeleri sağlanıyor. 

 ORTAK PROJELER
İstihdam Ofislerinin çözüm 

ortağı olduğu başlıca projeler; 
“Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi 
Projesi, Genç Yetenek Projesi ile 
Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası’nın (EBRD) SPARK Projesi.”

(ILO) İnsana Yakışır İşlerin 
Desteklenmesi Projesi ile; “Motor 
Kurye’’ işi için başvuran ilk grubun 
eğitimleri tamamlandı. Şimdi bu 
kişilerin firmalara yönlendirilmeleri 
yapılıyor. “Çağrı Merkezi Müşteri 
Temsilcisi’’ eğitim başvuruları ise 
henüz devam ediyor. 

Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası’nın (EBRD) SPARK Projesi 
ile; “26 Türk kadın aday, 13 Suriyeli 
kadın-erkek aday ve 1 evsiz 
vatandaşımız olmak üzere toplam 
40 kişiye 3 aylık maaşları SPARK 
üzerinden özel şirketlere verilerek 
istihdam sağlandı.

Bölgesel İstihdam Ofisleri portalı 
olan https://bio.ibb.istanbul 
adresine Ekim 2021 itibarıyla            
149 bin 870 kişi iş başvurusunda 
bulundu. Kayıt yapan işveren sayısı 
ise 7 bin 485 oldu. İstanbul’da            
30 bin hanede en az bir kişinin 
istihdama katılmasını sağlayan 
istihdam ofisleri, ailelere umut 
olmaya devam ediyor. 

Avrupa Yakası’nda 8, Anadolu 
Yakası’nda 5 istihdam ofisi açıldı. 
Avrupa Yakası Bölgesel İstihdam 
Ofisleri; Bağcılar, Bahçelievler, 
Bayrampaşa, Sultangazi, Şişli, 
Küçükçekmece, Büyükçekmece ve 
Silivri ilçelerinde hizmet veriyor.

Anadolu Yakası’nda yer alan 5 
Bölgesel İstihdam Ofisi ise; Kartal, 
Sancaktepe, Tuzla, Ümraniye ve 
Üsküdar.

 MOBİL OFİSLER KENTİ 
DOLAŞIYOR

Tüm İstanbullulara çabuk ve 
kolay ulaşmayı, istihdam sorununun 
çözümüne katkı sunmayı hedefleyen 
İBB, “Mobil Ofis” uygulamasını 
başlattı. İstanbul’un 13 bölgesinde 
açılan sabit ofislere ek olarak, şehrin 
tüm bölgelerine fayda sağlamak 
amacıyla gezici olarak hizmet 
vererek vatandaşlarımızın iş 
başvurularını alan iki Mobil 
İstihdam Ofisi’ne bugüne dek 8 bin 
500’ün üzerinde müracaat yapıldı.

Ayrıca Eylül ayından itibaren 153 
Beyaz Masa çözüm noktaları da iş 
arayanların iş başvurularını Bölgesel 
İstihdam Ofisleri adına alıyor. 
İstanbullular için iş başvurusu 
yapmak artık çok kolay.

 ENSTİTÜ İSTANBUL İSMEK İLE 
MESLEK  İSTİHDAM OFİSLERİ İLE İŞ

Mesleksizlik de işsizlik 
sebeplerinden biri. Bölgesel 
İstihdam Ofisleri, iş arayanlara 
mesleki eğitim sağlamak üzere, 
İBB Enstitü İstanbul İSMEK ile          

HİZMET

EVSİZ VATANDAŞLAR DA            
İŞE YERLEŞTİRİLİYOR
Ne yazık ki 16 milyonluk İstanbul’da da 
“evsiz, sokaklarda yaşayan” 
vatandaşlarımız var. İBB, bu yıl 
sokaklarda yaşayan vatandaşlarımıza 
soğuk kış aylarında geçici barınma 
imkanı sağladı. Bununla birlikte 
İstihdam Ofislerinin çalışması ile 16 
kişi işe yerleştirildi. Yıllarca sokaklarda 
yaşayan bu kişilerin işe yerleştirilmesi 
büyük bir başarı.

2021 YILI EN FAZLA ELEMAN 
TALEP EDİLEN ALANLAR
Özel sektör ile Bölgesel İstihdam 
Ofislerinin iş birliği sonucu, 
pandeminin olumsuz koşullarına 
rağmen iş arayan 30 bin kişi işe 
yerleştirildi. İstihdam edilen alanlar: 
“Üretim elemanı, depo personeli, 
temizlik görevlisi, garson, satış destek 
elemanı, market elemanı, komi, şoför, 
güvenlik görevlisi, satış elemanı, hasta 
danışmanı, engelli personel, çağrı 
merkezi müşteri temsilcisi, kasiyer, 
aşçı, cnc operatörü, ön muhasebe, 
montaj personeli ve tahsilat uzmanı.”
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İŞ ARAYANLAR, BAŞVURULARINI KENDİLERİNE EN YAKIN BÖLGESEL İSTİHDAM OFİSİ’Nİ 
ZİYARET EDEREK YAPABİLDİKLERİ GİBİ 444 8 333 NUMARALI TELEFONDAN KARİYER 
DANIŞMANLARINA ULAŞABİLİR YA DA bio.ibb.istanbul PORTALINDAN ONLINE BAŞVURU 

YAPIP İŞ İLANLARINI TAKİP EDEBİLİRLER.

Genç Yetenek Projesi ile de 
47 genç Bölgesel İstihdam 
Ofisleri aracılığıyla işe 
yerleştirildi.  

Ayrıca, üniversitelerin ve 
meslek yüksekokullarının 
kariyer merkezleri, öğrenci 
yurtları, açık öğretim 
büroları, muhtarlıklar ve 
dernekler de İstihdam 
Ofislerinin kariyer uzmanları 
tarafından bilgilendirilerek 
istihdamın artırılması 
konusunda iş birliği 
sağlanıyor. 

 BİNLERCE VATANDAŞ İŞE 
YERLEŞTİRİLDİ

Küresel ekonomik kriz, 
pandemi, bölgesel savaşların 
neden olduğu göçler, mülteci 
sorunları ve daha pek çok 
sorun her gün nüfusu hızla 
artan İstanbul’un “işsizlik” 
yükünü artırıyor. İBB, sosyal 
belediyecilik anlayışıyla açtığı 
Bölgesel İstihdam Ofisleri ile 
kentlinin yaşam koşullarının 
iyileştirilmesine, yoksullukla 
mücadele edilerek yaraların 
sarılmasına ve daha mutlu bir 
İstanbul amacına katkı 
sağlıyor.  

“UMUDA MERHABA!”
Aleyna Kömürcü, Çevre Mühendisi, 25 Yaşında

“Öncelikle, umuda merhaba! Her yeni 
mühendis gibi ben de gelecek kaygıları 
ile mezun oldum. İş arayışına yoğun bir 
şekilde başladım, ancak malum 
pandemi şartları ve tecrübeli 
mühendis istenmesi beni çok 
zorladı. Hatta çevremden 
‘bir tanıdığın yoksa işin zor’ 
yorumlarını aldım. Ama 
yılmadan usanmadan her 
gün iş başvurusu yapıp, 
özgeçmişimi çeşitli 
şirketlere, iş yerlerine 
gönderdim. 
İBB’nin Bölgesel İstihdam Ofisi’ni 
duyunca evime en yakın olan Kartal 
Şubesi’ne gidip kayıt oluşturdum. Ofis 
çalışanları beni çok güler yüzle, umutla 
ve ilgiyle karşıladılar. Özellikle de 

danışmanım Vuslat Hanım’ın yoğun 
ilgisi ve çalışmalarıyla ofise yeni 
başvurmuşken sektöründe en iyi 
firmalardan birinde görüşme sağladı. 

Birkaç mülakattan sonra süreci 
başarı ile tamamladım ve işe 
alım sürecim başlatıldı. 
Vuslat Hanım’ın desteği 
ve takibiyle hiç 
ummadığım kadar kısa bir 
sürede de işe alındım. 
Öncelikle İBB’ye, tüm 
Bölgesel İstihdam Ofisi 

çalışanlarına ve Vuslat 
Hanım’a teşekkürlerimi bir borç 

bilirim. İyi ki varsınız! Benim gibi yeni 
mezunların ve iş arayan herkesin yolu 
umutla dolu olsun. Teşekkürler! Eminim 
ki her şey çok güzel olacak!”

“UMUTLARIM TEKRAR YEŞERDİ”
Doğan Can Karakuş, İnşaat Mühendisi, 24 Yaşında

“Hayatta herkesin bir müddet iş 
aramayı tecrübe edeceğini 
düşünüyorum. Ben de 2019 Haziran 
ayında genç mezunlar kervanının 
sayısını bir artırarak bu sürece 
dahil oldum. Doldurmadığım iş 
başvurusu formu, özgeçmişimi 
yollamadığım şirket kalmadı. Bu 
süre zarfında tabi ki de evde 
oturup işin bana gelmesini 
beklemedim. Garsonluk 
yaptım, yeri geldi 
bulaşık yıkadım, yeri 
geldi restoranda 
müşteriden azar işittim 
ama asla kendi işimi 
yapamıyor olmanın 
vermiş olduğu rahatsızlığı 
yansıtmadım. Son işimde 
aylarca Tersaneler bölgesinde 
çalıştım ve diğer işler gibi bana 
verdikleri öğretileri almaya 
çalıştım, ta ki İstihdam Ofisi ile 
tanışana kadar. Ne kadar kendimi 
mesleğimi yapmaya motive etsem 

de mezun olduktan sonra hayatın 
gerçekleriyle yüzleşmem kısa 
sürmedi ve aylar sonra artık bu 
durumu kendime layık görmüyorken 
tanıştım BİO ile. Gerek bu pandemi 
şartlarında uzaktan vermiş 
oldukları mobil destek ve haberler 
ile gerekse ofiste göstermiş 

oldukları güler yüz ve sempati 
ile çok memnun ettiler 
beni. En şaşırtıcısını  ise 
yaklaşık 5 gün 
içerisinde bana uygun 
bir iş ilanı için 
görüşmeye çağırılıp 
inşaat mühendisi olarak 
iş teklifi aldığımda 

yaşattılar bana. 
Bölgemizde böyle bir 

hizmetin olduğunu bilmek ve 
faydasını görmek açıkçası beni çok 
mutlu etti ve umutlarım tekrar 
yeşerdi. Teşekkürler BİO, 
teşekkürler Ekrem İmamoğlu, her 
şey çok güzel olmaya başladı bile!”

HER YAŞTAN VE EĞİTİM 
DÜZEYİNDEN KADIN VE 
ERKEKLER BAŞVURUYOR 
İşe yerleştirmede eğitim durumu, 
belirleyici. Mezuniyete göre;
 Lise ve dengi okullar yüzde 40, 
 İlkokul yüzde 26, 
 Lisans yüzde 12,
 Ön lisans yüzde 11,
 Ortaokul mezunu ise yüzde 10 
oranında başvuruda bulundu.

Gençlerin, İstihdam Ofislerine ilgisi 
büyük. İstihdam başvurusu yaş 
dağılımı da şöyle:
 26-35 yaş grubu yüzde 38,
 18-25 yaş grubu yüzde 32,
 36-50 yaş grubu yüzde 26,
 50 yaş ve üzeri ise yüzde 4.
Başvuruda bulunanların yüzde 49,7’si 
kadın, yüzde 50,3’ü ise erkek. 
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ZAMANDA YOLCULUĞA 
ÇIKARIYORLAR

BU KEZ ZAMANDA YOLCULUĞA ÇIKARIYORLAR... ONLARCA YIL BOYUNCA İSTANBULLULARA 
HİZMET VEREN EMEKTAR İETT OTOBÜSLERİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR.                                      

TAKSİM VE SULTANAHMET MEYDANLARINDA SERGİLENEN OTOBÜSLER,                                                    
HER BİRİMİZİN GEÇMİŞİNDEN İZLER TAŞIYOR. 

      FATİH SULTAN KAR-EYÜP AKSOY
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 TARİHİ OTOBÜSLER TARİHİ 
MEYDANLARDA

İETT, 150’nci yılında nostaljik 
araç filosuyla İstanbulluların 
karşısına çıktı. İstanbul’un 
tarihinde ve toplumsal kültüründe 
derin izler bırakan 8 ayrı markaya 
ait nostaljik otobüslerin 4’ü 
Taksim’de, 4’ü de Sultanahmet’te 
İstanbullularla buluştu.

“İETT’nin Konforlu Otobüsleri” 
ismiyle yapılan sergilemeye, 
günlük koşuşturmaca içindeki 
İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. 
Özellikle Türk mühendisler 
tarafından yapılan ilk yerli 
troleybüs olan Tosun ile birçok 
Yeşilçam filminde kullanılan 
Leyland marka otobüsler, serginin 
gözdeleri oldu. Sadece Tosun ve 
Leyland değil, İkarus'lar, MAN’lar 
ve daha niceleri İstanbulluları 
Taksim ve Sultanahmet 
Meydanlarında bekliyor.   

Geçmiş yıllarda gaz ve elektrik 
dağıtımı görevlerini de üstlenen 
İETT, bugün kent içinde 6 bin 250 
araçla yolcu taşıma hizmeti 
veriyor. Metrobüs hattının, 
Adalar’daki elektrikli araçların, 
Taksim Nostaljik Tramvayı’nın ve 
Tarihi Tünel’in işletilmesinden de 
İETT sorumlu.

İETT’nin yolculuğu, 1869 
yılında Dersaadet Tramvay 
Şirketinin kurulmasıyla başladı. 

D
edemizin bindiği 
otobüse babamız, 
babamızın bindiği 
otobüse biz binmedik. 

İstanbul’da her kuşağın ayrı bir 
otobüsü oldu. 150 yıllık tarihiyle 
İETT, İstanbul’u taşıdı, halen de 
taşıyor. Yıllar boyu 8 ayrı 
markaya ait otobüsler, 
milyonlarca insana hizmet verdi. 
İstanbul’un, İstanbullunun 
geçmişinde hatıralar bırakan 
otobüsler zamanda yolculuğa 
çıktı. Bu yıl 150. kuruluş yılını 
kutlayan İETT, nostaljik 
otobüslerini Taksim ve 
Sultanahmet’te sergilemeye 
başladı. Eski otobüsleri gören 
İstanbullular zihinlerinde geçmişe 
yolculuk yaptı. 

İstanbullular, önlerinden 
geçtikleri ilk yerli troleybüs 
“Tosun” ile Türk filmlerinin 
gözdesi “Leyland” marka 
otobüse ilgi gösterdi.

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin (İBB) bağlı 
kuruluşlarından İETT Genel 
Müdürlüğü, atlı tramvayların 
hizmete başlamasıyla, 1871 
yılında kuruldu. 150 yıl önce 
başlayan toplu ulaşım, çok 
geçmeden atlı arabadan 
elektrikli troleybüse, oradan 
motorlu otobüslere, günümüzün 
çevreci otobüslerine kadar 
uzandı.  

İETT’nin; uğradığı büyük yangında araçlarını kaybeden Ankara 
Belediyesine gönderdiği Ford marka otobüsler (1946). Renkli Skoda, Kadıköy meydanında (1957).

ULAŞIM
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Avrupa standartlı Euro III 
çevreci motora sahip klimalı ve 
alçak tabanlı otobüsler, 2007 yılı 
başında yeni çift katlı kırmızı 
otobüsler hizmete girdi. 2006’da 
hayata geçirilen tek bilet Akbil 
uygulamasıyla toplu 
taşımacılıkta entegrasyona 
geçildi. 2007 yılında ise 
İstanbulkart hayatımıza girdi. 
2015 yılında Akbil yerini 
tamamen İstanbulkart’a bıraktı. 
Farklı elektronik para 
uygulamaları ile ulaşım dışında 
da birçok alanda kullanılan 
İstanbulkart, örnek bir şehir kartı 
olma yolunda hızla ilerliyor.

1871’de ilk atlı tramvaylar 
hizmete girdi. 1875’te, Londra’dan 
sonra dünyanın en eski ikinci 
metrosu olan Tünel işletmeye 
alındı.

1914’te elektrikli tramvay 
işletmeciliğine geçildi. Bir süre 
muhtelif şirketlerce iletilen 
Elektrik Tramvay ve Tünel 
işletmesi, 1939’da 
millîleştirildi. Kurum, 3645 
Sayılı Yasa ile İstanbul Elektrik 
Tramvay ve Tünel (İETT) 
İşletmeleri Umum Müdürlüğü 
adını aldı. 1945 yılında havagazı

fabrikaları ve dağıtım 
sistemleri İETT’ye devredildi. Bu 
hizmet 1993 yılında sonlandırıldı. 
1930’da otobüs, 1961’de troleybüs 
hizmete girdi. 1982 yılında 
elektrik dağıtımı TEK’e 
devredildi. 

1980 yılında Mavi Kart 
uygulamasına geçildi. 1985’te özel 
Halk Otobüslerinin yönetim, 
yürütüm ve denetimi İETT’ye 
devredildi.

 AKBİL VE İSTANBULKART 
HAYATIMIZA GİRİYOR

1991’de Nostaljik Tramvay, 
Taksim-Tünel hattında sefere 
başladı. 1993’te ilk çift katlı 
otobüsler alındı. 1994’te 
Türkiye’de bir ilk olan mobil 
reklam uygulamasına geçildi. 

Hizmet, modern duraklar, 
tutamak ve turnike reklamlarıyla 
geliştirildi. İstanbullular, 1995 
yılında elektronik bilet AKBİL’le 
tanıştı. 1998 yılında çevre ve 
insan dostu yeşil otobüsler, 
2003 yılında Moda Tramvayı 
hizmete girdi. 2003 yılından bu 
yana pek çok hizmet internet 
aracılığıyla (Beyaz Masa, hat 
sorgulama, İstanbulkart 
işlemleri, kayıp eşya sorgulaması 
vb.) elektronik ortama taşındı. 
2004 yılında otobüslerde 
sigortalı yolculuk dönemi 
başladı. 2005 yılında ekspres 
otobüsler, 2006 yılında

Halk arasında ‘dev otobüs’ olarak adlandırılan ve Sarıyer sahil hattında çalışan 
İETT’nin ilk üç kapılı otobüsleri şoförlerin de ilgisini çekiyor (1959).

İETT filosuna katılan Mercedes marka ilk parti otobüslerden biri Taksim‐Florya 
hattında, etrafın alabildiğine açık olduğu Topkapı durağında (1956).
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 ADALAR’DA ÇEVREÇİ 
FAYTONLAR İŞBAŞI YAPTI

Aynı yıl, İBB Adalar’da çok 
şikayet konusu olan atlı fayton 
sorununu çözmek için tarihi bir 
atım attı ve tescilli fayton 
plakaları ile atları satın aldı. Atlı 
faytonlar kaldırılarak yerine çevre 
dostu elektrikli araçlar hizmete 
alındı.

 METROBÜSE 160 YENİ OTOBÜS 
ALINIYOR

2019 yılında Metrobüs 
hattında kadın güvenlik 

görevlileri işbaşı yaptı. 2020 
yılında kadın şoförler 
göreve başladı. 2021 
yılında ise 160 yeni yerli 

ve modern metrobüs 
aracı alımı için imzalar 
atıldı.

Açık ihale alınan 21 
metrelik 100 ve 25 
metrelik 60 otobüs, 
2022 yılının ilk 

aylarından itibaren 
metrobüs hattında 
kullanılmaya 
başlanacak.

 İSTANBUL METROBÜSLE 
TANIŞIYOR

İstanbulluların hayatına Eylül 
2007’de giren Metrobüs, günlük 1 
milyon yolcusuyla vazgeçilmez 
oldu. 2008 yılında kullanılma 
başlayan beşiBiryerde sayesinde 
kâğıt bilet tarihe karıştı. 2008’in

ortalarında, İETT’nin 
Bağlarbaşı’ndaki eski tramvay 
deposu kültür merkezine 
dönüştürüldü. 2009’un

Mart ayında yapımını İETT’nin 
üstlendiği Edirnekapı-Topkapı 
raylı sistem hattı hizmete alındı.

2009 yılında geliştirilen mobil 
İETT sayesinde hat ve güzergah 
bilgileri cebe girdi. 2010 yılında

Tünel’in 135. yaşı kutlandı. 
2013 yılında İETT filosuna 1705, 
2018 yılında tamamı yerli üretim 
olan 375 otobüs katıldı.

 BÜTÜN OTOBÜSLERE İETT 
KALİTESİ GELDİ

2020’de İstanbul’da toplu ulaşım 
hizmeti veren tüm otobüsler İETT 
çatısı altında toplandı. Yıllardır 
İBB’nin sübvanse ettiği özel halk 
otobüsleri ile erguvan renkli 
otobüsler, İETT tarafından 
işletilmeye başlandı. Otobüslere 
gelir garantisi, şoförlere sertifika 
şartı getiren yeni sistemle, sefer 
sayıları ve buna bağlı olarak yolcu 
memnuniyeti artmaya başladı.

ULAŞIM

Yüz araçlık filodan oluşan troleybüslerin kapı numaraları birden yüze kadar 
sıralanır. Tamamen İETT işçilerinin eseri olan 101 kapı numaralı ‘tosun’ 
İstanbullulara on altı yıl süreyle hizmet verir (1968). 

Otobüs, garaja dönüş yolunda, Levent 1970’li yıllar.
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METROBÜS HATTIMIZ İÇİN

YENİ ARAÇ GELİYOR160
YENİ

METROBÜSLER

HİZMETİNİZDE
Çok Yakında



İETT, 150. YILINI 
GALAYLA KUTLADI

 İBB BAŞKANI EKREM 
İMAMOĞLU: 

Dünyada, 100 yılı aşkın 
kurumu olan ülkeler ve şehirler 
çok fazla değildir. Bu açıdan 
gerçekten İETT kurumumuzun ne 
kadar kıymetli olduğunun 
farkında olmamız gerekir. En 
başarılı kurumlarımızdan biri 
olması noktasında da en üst 
düzeyde çabayı ortaya koymamız 
gerekir. İlk atlı tramvaylarla 
beraber başlayan maceranın 
içerisinde, 150 yıldır yapılmış çok 
değerli işler var. Geçmişten 
bugüne bu değerli çalışmaları 
yürüten, yöneticilere ve 
emekçilere minnet duygularımı 
iletiyorum. Elbette hayatını 
kaybedenler var. Onları rahmetle, 
minnetle anıyorum.

 İETT GENEL MÜDÜRÜ                   
ALPER BİLGİLİ: 

“İETT, bu 150 yıl içerisinde, 
deneyimleriyle gelişti ve dönüştü. 
Bugün, yolcularımızın 
memnuniyetini en öncelikli 
hedefimiz olarak gören fedakar 
çalışanlarımızla, 15 bin kişilik 
güçlü bir aileyiz. İstanbulluları 
işlerine, evlerine, okullarına, 
yakınlarına ve sevdiklerine 

İ
ETT’nin, Dersaadet Tramvay 
Şirketi'nin kurulması ve 
1871'de ilk atlı tramvayların 
hizmete girmesiyle başlayan 

yolculuğu, 150. yılına ulaştı.  
İETT, 150. yılını Şişli 
Harbiye’deki Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’nda 
gerçekleştirilen galayla kutladı. 
Oyuncu Pelin Batu’nun 
sunuculuğunu yaptığı İETT’nin 
“150. Yıl Galası”nda, kurum 
tarihçesinin görsellerle anlatıldığı 
kısa film gösterimi yapıldı.

 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
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ulaştırabilmek için geçmiş 
nesillerden devraldığımız bu 
hizmet geleneğini, bizler de 
gelecekteki meslektaşlarımıza 
aktarabilmek üzere her gün 
durmaksızın çalışıyoruz. 800 
hatta, 6000 aracımızla, 50 bin 
seferde, yaklaşık 4 milyon 
yolcumuzu taşıyoruz. Gelecekte, 
İETT’mizi daha da iyi yerlere 
taşıyacağımıza inanıyorum.”

 150. YILA YAKIŞAN KONSER
Galada, Hakan Şensoy Senfonik 

Orkestrası sahne aldı. Nurkan 
Renda ile Rock Band'in güçlü 
tınılarla senfonik enstrümanlara 
eşlik ettiği, ünlü virtüöz 
çellocumuz Çağ Erçağ'ın da 
sahnede yer aldığı konserde 
Anadolu rock, Türk pop ve 
arabesk müziğin unutulmaz 
eserlerden örnekler sergilendi.  

İETT TARİHİ 
1871 İstanbul’da toplu ulaşımın 

miladı sayılan atlı tramvaylar 
sefere başladı. İlk atlı tramvay  
Azapkapı-Beşiktaş hattında 
sefere başladı. 

1875 Dünyanın ikinci metrosu olan 
Tünel işletmeye alındı. 

1912 Atlı tramvaylarda kullanılan 
atlar Balkan Savaşı'nda 
kullanılmak üzere cepheye 
gönderildi. 

1913 Silahtarağa Elektrik Fabrikası 
kuruldu. 

1914 Elektrikli tramvay 
işletmeciliğine geçildi. 

1926 İlk otobüsler alındı. 
1939 Şirket eliyle yürütülen elektrik, 

tramvay ve tünel işletmeleri 
millileştirilerek İETT çatısı 
altında toplandı. 

1961 Troleybüsler hizmete girdi. İlk 
hat Topkapı-Eminönü 
arasında inşa edildi. 

1968 Tamamen İETT işçilerinin 
eseri olan ilk Türk troleybüsü 
“Tosun” 101 kapı numarasıyla 
filoya katıldı. 

1980 Mavi Kart uygulaması 
başladı. 

1985 Özel Halk Otobüslerinin 
yönetim, yürütüm ve denetimi 
İETT’ye devredildi. 

1991 Nostaljik Tramvay, Taksim-
Tünel hattında sefere başladı. 

1993 Kırmızı renkli ilk çift katlı 
otobüsler alındı. 

1995 Elektronik bilet Akbil devreye 
alındı. 

2007 İstanbul’un gündemini 
değiştiren metrobüsün ilk 
ayağı olan Topkapı-Avcılar 
hattı açıldı.  

2020 Adalar’da elektrikli araçlar 
hizmete alındı. 

2020  Kadın şoförler göreve başladı.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili
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HİZMET

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÖĞRENCİLERE BARINMANIN YANINDA İŞ 
İMKANI DA SUNACAK. AVCILAR’DA 2, ÖRNEKTEPE’DE 1 OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜÇ 

“KIZ ÖĞRENCİ YURDU” AÇAN İBB, ÖĞRENCİLERİN BARINMA SORUNUNA KALICI 
ÇÖZÜM İÇİN YENİ YURT İNŞAATLARINI SÜRDÜRÜYOR. İBB BUNUNLA DA 

YETİNMİYOR. GÜLSÜM ÇOBAN ADLI ÖĞRENCİDEN BİZZAT İBB BAŞKANI EKREM 
İMAMOĞLU’NA GELEN “İŞ KONUSUNDA DA BİZE YARDIMCI OLUN” ÖNERİSİ İÇİN 
DE ÇALIŞMALARA BAŞLANDI. GÜLSÜM ÇOBAN, “BU ÜLKENİN BİR GENCİ OLARAK 

SESİMİ DUYURABİLECEĞİMİ GÖRDÜM” DEDİ.

İBB’DEN ÖĞRENCİLERE ÖNCE 
YURT SONRA İŞ İMKANI

        AHMET OLCAY ERGİN       FAHRETTİN ŞAHİNCİ
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İ
stanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi 
Dilek Kaya İmamoğlu ile 
birlikte, kurum tarihinde ilk kez 

inşa edilen Avcılar’daki 2 kız 
öğrenci yurdunu ziyaret etti. 
Ziyaret sırasında Gülsüm Çoban 
adlı bir öğrenci Başkan’a “Yurt 
imkanı dışında iş imkanı da 
sağlayabilecek misiniz?” sorusunu 
yöneltti. Başkan Ekrem İmamoğlu, 
öğrencinin çok güzel bir noktaya 
değindiğini belirterek, “Bizim, 
İstihdam Ofislerimiz var. Özellikle 
öğrencilere yarı zamanlı iş bulma 
konusunda nasıl katkı sunabiliriz? 
Özel bir uzmanlık alanı 
geliştireceğiz ve bunu pilot olarak 
da yurtlarımızda başlatalım” 
yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), yaşanan bu diyaloğun 
ardından hızla harekete geçti. 10 
gün gibi kısa bir sürede, 
Bölgesel İstihdam 
Ofisleri (BİO), İBB 
Gençlik ve Spor 
Müdürü İlker 
Öztürk ve İSPER 
AŞ Başkanı Banu 
Saraçlar’ın 
katılımıyla bir 
program 
düzenledi. Yurtlara 
giderek öğrencilerle 
buluşuldu.

 “ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIMIZA 
FIRSATLAR SUNUYORUZ”

Hedeflerinin gençlerden 
başlamak üzere istihdamı 
desteklemek olduğunu söyleyen 
İSPER AŞ Genel Müdürü Banu 
Saraçlar, “Açıkçası bu buluşmayı 
sabırsızlıkla bekliyordum. 
Açılmayla birlikte özel sektörde 
işgücü ihtiyacı oluştu. Sizlerin de 
bir şekilde iş hayatına atılmanıza 
aracı olmak istiyoruz. İlgilenen, 
çalışmak isteyen arkadaşlarımıza 
fırsatlar tanımak istiyoruz. Ben de 
üniversite dönemiyle birlikte 
çalışma hayatına başladım. Çok 
farklı iş deneyimlerim oluştu” dedi. 

 “SADECE BARINMAYA YÖNELİK 
HİZMET VERMİYORUZ”

İBB Gençlik ve Spor Müdürü 
İlker Öztürk de, “Aslında biz, 
yurtlarımızda kalan öğrenci 
arkadaşların sadece barınmasına 
yönelik bir hizmet vermiyoruz. 
Öğrencilerin kendilerini donatacak 
imkanları da ortaya çıkarmaya 
çalışıyoruz. Örneğin ‘Gençlik 

Ofislerimiz’ de var. Aralık 
ayında ‘Kariyer 

Zirvesi’ olacak. 
Çalışma hayatında 

olmak 
isteyenlerin 
varlığı, 
ekonomik 
zorlukları 

aşabilmek adına 
bireysel anlamda 

çok önemli ve 
değerli. Bölgesel 

İstihdam Ofisleri sayesinde 
İstanbul’da çok kısa sürede 
binlerce kişi iş sahibi oldu. 
Esasında 24 bini aştı iş sahibi 
olanlar ve istihdama kattığımız kişi 
sayısının da artarak devam 
etmesini planlıyoruz” dedi.

 3 ŞİRKETLE ANLAŞMA MÜJDESİ
Küçükçekmece Bölgesel 

İstihdam Ofisi Yöneticisi Yasemin 
Ürkmez de öğrencilerin yarı 
zamanlı iş imkanı için 3 şirketle 
anlaşmalarının olduğunu; 
öğrencilerin, kendilerine verilen 
formda bu şirketleri 
işaretlediklerinde kolayca iş 
bulabileceklerinin müjdesini verdi.

Gerçekleştirilen sohbetin 
ardından, programa katılan 
öğrenciler yarı zamanlı iş olanağı 
için İstihdam Ofislerinin formlarını 
doldurdu.

 ÖĞRENCİLER FORMLARINI 
DOLDURDU
Yaklaşık 400 kişinin kaldığı Avcılar 
1ve Avcılar 2 yurtlarında toplam 78 
öğrenci, yarı zamanlı iş olanağı için 
İstihdam Ofislerinin verdiği formu 
doldurdu. 140 öğrencinin konakladığı 
Örnektepe yurdunda ise 28 öğrenci 
başvuru için form doldurdu. 
Düzenlenen program sırasında 
okullarında olan öğrenciler için de 
yurtlara başvuru formu bırakıldı.

“YATAK SAYISINI BİNE 
ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ”
Yurt ziyaretinde İBB’nin daha önce hiç 
öğrenci yurdunun olmamasını “kötü 
bir duygu” sözleriyle niteleyen Başkan 
Ekrem İmamoğlu, “Hiç hoş bir durum 
değildi. Bu konuyu eşimle de beraber 
hep konuşuyorduk. Başta ‘kızlarımızın 
okuması’ kısmına çok ilgi gösteriyoruz 
Dilek’le beraber. Bir de tabii İstanbul’a 
gelen, üniversiteyi kazanan 
gençlerimizin yurt bulamaması 
hepimizi çok derinden üzüyor. Burada 
böyle bir potansiyeli değerlendirdik. 
Kısa vadede yatak sayısını 1000’e 
çıkarmayı hedefliyoruz. 
Gaziosmanpaşa’da yeni yurt binası 
inşaatına başladık. Bağcılar ve 
Küçükçekmece’de yeni görüşmeler ve 
arayışlarımız var. Sadece kız yurdu 
değil, erkek yurdu da açmak istiyoruz. 
Bağışta bulunmak isteyen kişi, kurum 
ve kuruluşlardan gelecek tekliflere 
açığız” şeklinde konuştu.
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İ stanbul Aydın Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Doğu’da 
küçük bir köyde doğdum. Okula başladığım zaman 
babamın işi sebebiyle kendi köyümüzden ayrı bir 

köyde yaşıyorduk. Okulu olan bir köy… İlkokul 3. sınıfa 
kadar gündüz (yatılı olmayan) öğrencilerindendim. Sabah 
evimden okula gider, öğle aralarında annemin 
yemeklerinden yerdim. Şu an düşündüğümde kendimi bir 
yere ait hissedebildiğim son senelermiş. Sonrasında hep 
evim sırtımda yaşadım, okulum nerdeyse evim de orası 
oldu. Ben şanslı olanlardanım babam yatılı okula yazdırdı, 
evimden uzak olsam da okuma fırsatım oldu. Okudum 
hâlâ okuyorum ve hâlâ evimden uzağım. Her yurtta 
kaldığımda, yurttaki odama kilimler serdim, çiçekler 
koydum öyle ya da böyle eve benzettim. Bu yüzden eve 
benzemeyen her yerden nefret ederim. Mesela bana 
üniversitenin ilk senesinde çıkan 7 kişilik, sıkışık demir 
dolaplı yurt odası... Ne kadar kilim sersem, ne kadar 

B alıkesir’den geliyorum. Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde Kimya okuyorum. Bu 
yurda alındığım için çok mutluyum, 
kendimi şanslı hissediyorum. Başkan 

Ekrem İmamoğlu’nun bize verdiği bu imkan beni 
çok mutlu ediyor. Ayrıca İstihdam Ofislerinden bize 
bilgilendirme yapıldı. Benim de ilgilendiğim bir 
bölüm. Kimya okuduğum için ilaç alanı ile ilgili 
başvurumu yapacağım.”

A dana’dan geldim, 19 yaşındayım. Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf 
öğrencisiyim. Çoğu öğrencinin ev ve yurt 
konusunda sıkıntı çektiğini biliyoruz. Çoğu 

yurtta yemek yok mesela, burada sabah kahvaltısı ve 
akşam yemeği var. Küçük bir otel gibi aslında kaldığım 
yer. Verdiğimiz küçük bir miktara göre şartlarımız çok iyi. 
Odalarımızda tuvalet ve duş da var. İnternetimiz var. 
Böyle bir şansın bize verilmesinden çok memnunum.”

fotoğraflar asıp çiçekler koysam da eve benzetemezdim 
ben orayı. O yüzden kalamadım orada. Demem o ki çoğu 
öğrenci benim gibi evini sırtındaki çantaya sığdırmış. 
Kimisi ilkokulda, kimisi ortaokulda, kimisi de üniversiteye 
gelirken sırtlanmış bu yükü; ama sonuç olarak hepimiz bu 
yükü indirecek, yaşanılabilir alanlar arıyoruz. Ben nihayet 
indirdim yükümü, serdim kilimimi, çiçeğim de var hatta. 
Yurtta kedimiz bile var. Bana bu imkanı sunan herkese 
çok teşekkür ediyorum ama yükünü indiremeyen onca 
öğrenci için de daha fazla yurt imkanı rica ediyorum. 
Ayrıca belediyenin denetimi ile öğrencilerin başvuruda 
bulunabileceği İstihdam Ofisi gibi bir yerin olması beni çok 
mutlu ediyor. Bu ülkenin bir genci olarak sesimi 
duyurabileceğimi gördüm. Ve daha birçok şeyi 
değiştirebileceğimize olan inancım güçlendi. Muhatap 
alınan bütün gençlerin çok daha parlak fikirler 
sunacağına bu tarz projelerle ülkeyi herkes için daha 
yaşanabilir hale getirebileceğimize inanıyorum.”

“SONUNDA SIRTIMIZDAKİ YÜKÜ İNDİRDİK”
Gülsüm Çoban (Öğrenci)

“KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM”
Elif Özlem DİLAVER (Öğrenci)

“ŞARTLARIMIZ ÇOK İYİ”
Ayşe CERTEL (Öğrenci) 

HİZMET
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• Güngören Davet ve Toplantı Salonu
• Kreş • Sosyal Tesis  • Kültür ve Spor Merkezi
• Nikâh Salonu

DEGiŞTi
ÇOK
BURASI 

halkın nefes alacağı
bir yaşam alanına
dönüştürdük.

Güngören'deki
mezbahayı



RESTORASYONUN VAZGEÇİLMEZİ:

İBB MİRAS, İSTANBUL’UN KÜLTÜR VARLIKLARINI RESTORE 
EDEREK KENTE KAZANDIRIYOR. TAŞ İŞÇİLİĞİ BAKIM-ONARIM VE 
RESTORASYON UYGULAMALARININ VAZGEÇİLMEZİ, TAŞ 
İŞÇİLİĞİNİN DE OLMAZSA OLMAZI KÜFEKİ TAŞI.

KÜLTÜREL MİRAS

        ÖZGÜR TURAN

KÜFEKİ TAŞI
       İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK

İ
BB Kültür Varlıkları Daire 
Başkanlığı, tarihi yapıların 
restorasyonunda özgün taşları 
tercih ediyor. Kent 

yoğunluğuna ve iklime dayanıklı 
taşlar, kent estetiğine katkıda 
bulunuyor. 

Taş işçiliği, ocaklardan 
çıkarılma, kesilme, işlenme ve 
yapının oluşturulmasına kadar 
her biri oldukça özen gerektiren 
süreçleri içeriyor. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi, İBB 
Miras'ın restorasyon 
uygulamalarında Eyüp ilçesinde 
bulunan ve II. Mahmut 
tarafından 1826 yılında 
kurulmuş olan Feshane 
binasının restorasyon 
şantiyesinde hem altın 
değerindeki bu taşı 
gördük, hem de 
çalışmaları yerinde 
izledik. 
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 İNCE BİR İŞÇİLİK
Doğal taş silme imalatında 

görüldüğü üzere, özgün olmayan 
ve/veya statik açıdan problemli 
olan taşlar yapıdan uzaklaştırılarak, 
özgün malzeme ve yapım tekniği ile 
bu kısımlar onarılıyor. Bir bölümü 
hasar görmüş ya da yok olmuş yapı 
ögelerini ilk tasarımlarındaki 
bütünlüğe kavuşturacak biçimde 
yapıya uygun malzeme ile 
tamamlama işlemi yapılıyor. Bu 
işleme ‘bütünleme’ deniyor. Taş 
işlemeciliğinde, ince bir taş işçiliği 
gerektiren süslemelerin yapıldığı 
bölüm, geleneksel yöntemlerin 
halen devam ettirildiği, başlıca 
oyma ve yontma tekniklerinin 
kullanıldığı bölüm. Süslemeler, 
kesilmiş olan taşların üzerine, 
hazırlanan desenlerin aktarılması 
sonrasında, gran, gönye, tarak, 
farklı boyutlarda keski ve çekiçler 
ile yapılıyor.

Abbas Durgun
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unsur tecrübe oluyor. Ya da başka 
bir deyişle sahada bulunmanız 
daha önemli. İklim hassasiyeti 
konusunda başımıza gelen 
Çanakkale örneği var. 

 MİMAR SİNAN'IN DA 
VAZGEÇİLMEZİYDİ

Buradaki taşları Çanakkale’ye 
götürdüğünüzde, bölgedeki 
rüzgar, taşın dayanıklılığını 
düşürüyor, eriyor taşlar. 
2007’den beri İstanbul’da bu taşı, 
yer döşemelerinde kullanıyoruz. 
Bakırköy, Yeşilköy, Şirinevler, 
Sefaköy, Merter ve çevresindeki 
alanların alt tabakasında 
kullanılan bir taş. Küfeki taşı 
Bizans ve Osmanlı döneminde 
surlar, su kemerlerinde; Topkapı 
Sarayı, Süleymaniye Camii gibi 
birçok önemli yapılarda da tercih 
edilmiş. Belki de işleme kolaylığı 
ve dayanıklılığı nedeniyle Mimar 
Sinan da eserlerinde bu taşı 
tercih etmiştir.”

 GELENEKSEL SANATIMIZ
Geleneksel Türk el 

sanatlarımızdan biri olup, kendine 
özgü üsluplar belirlemiş olan taş 
işlemeciliği sanatı, Büyük Selçuklu 
İmparatorluğu’ndan bu yana 
kesintisiz bir gelişim gösterdi. Taş 
İşlemeciliği Geleneği, 2013 yılında 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından “Somut Olmayan 
Kültürel Miras Ulusal Envanter 
Listesi”ne alındı. UNESCO Somut 
olmayan Kültürel Miras İhtisas 
Komitesi’ne “Acil Koruma 
Gerektiren Somut Olmayan 
Kültürel Miras” unsuru olarak 
önerildi.

 “İSTANBUL’DA HERHANGİ BİR 
TAŞI KULLANAMAZSINIZ”

Bu kültürel mirasın 
günümüzdeki temsilcilerinden biri 
Abbas Durgun. Taş ustası Durgun 
altın değerindeki küfeki taşını şu 
sözlerle anlattı: 

“Bizim küfeki taşımız, Osmanlı 
Devleti zamanından beri 
kullandığımız bir taş. Hatta çok 
daha öncesinde Romalılar, Bizans 
da bu taşı kullanmış. Küfeki 
taşının en önemli özelliği, ocaktan 
çıkarıldığı anda işlenmeye hazır 
olması ve kolay işlenmesi. 

Havanın etkisiyle bu taşın zaman 
içerisinde sertliği ve dayanıklılığı 
da artıyor. Ham ocaklardan çıkan 
bu taş, burada işleniyor. Taşın 
yapısı deniz kabukları ve istiridye 
kabukları içeriyor ve bu nedenle 
İstanbul’un iklim, trafik vb. 
koşullarına dayanıklı. Ülkemizdeki 
vakıflar, kamu kurumları gibi 
binalarda da bu taşı, kentteki tarihi 
eserlerde kullanıyoruz. Bu taş 
dışında herhangi bir taşı 
İstanbul’da kullanamazsınız. Taş 
işçiliği, benim çocukluğumdan 
gelen bir hayal aslında. Bingöl 
Karlıova’da çocukluğum geçti. 
Çocukken, taş ustaları, mezarını 
taştan yapıyorlardı. Yapılan işçilik, 
beni çok etkilemişti. İstanbul’a 
gelip çalışmaya başladığımda, 
böyle bir mesleğin olduğunu 
öğrendim. Bu taşı hazırlayıp satma 
imkanınız yok. Her yapının 
kendine özgü taş ihtiyacı var. 
İşçilikte, teknik bilgi önemli olsa 
da bu meslekte sizi öne çıkaran 

"BU İŞİN ERKEK-KADIN    
AYRIMI YOK"
Bahar Şahin (İBB Kültür Varlıkları 
Daire Başkanlığı, Yüksek Mimar): 
“Mimarlık eskiden beri hayalimde 
olan bir meslekti. Üniversite 
mezuniyetim sonrası, mesleğe 
başlangıcım restorasyon işlerinde 
olmuştu. Yapıların özgün haline 
uygun dönüşüm çalışmaları 
gerçekleştiriyoruz. Bu sırada 
özgün olmayan unsurları da 
ortadan kaldırmak gerekiyor. 
Çalıştığım alanda kadın 
çalışanların çokluğunu görmek 
mutluluk verici. Ama bu işte 
“erkek-kadın” gibi bir cinsiyet 
ayrımı yok. Yetenekli, bilgili ve 
tecrübeli iseniz bu işi 
yapabiliyorsunuz. Ben de İBB’de 
11. yılıma doğru gidiyorum.”

KÜLTÜREL MİRAS

Bahar Şahin
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İSTANBUL, 
PANDEMİYLE 

BİRLİKTE ARA VERİLEN 
ANADOLU KÜLTÜRÜ 

ETKİNLİKLERİNE YENİDEN 
KAVUŞUYOR. HATAY’DAN AĞRIYA, 

TRABZON'A KADAR ANADOLU’DAN 
İSTANBUL’A GELEN KÜLTÜRLER EKİM AYI 

BOYUNCA “İL TANITIM GÜNLERİ”NDE 
MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI. HİÇ 

BİLİNMEYEN YÖRESEL YEMEKLER, 
TEZGAHLARDA GÖRÜCÜYE 

ÇIKARKEN ORGANİK YÖRESEL 
ÜRÜNLER DE 

MERAKLILARIYLA 
BULUŞTU.

ANADOLU LEZZETLERİ 
İSTANBUL’DA BULUŞTU

HATAY’IN KÜNEFESİ, TEPSİ KEBABI; AĞRI’NIN HALİSESİ, KELEDOŞU;
TRABZON’UN KUYMAĞI, TURŞU KAVURMASI...

               SÜMEYRA KIRCA
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HATAY’A DÜŞEN HATAYA DÜŞMEZ

İL TANITIM GÜNLERİ
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herkes kadın. Neden erkek yok bu 
tezgahta? Soruma işletmeci Zehra 
Miroğlu cevap veriyor: “2 yıl önce 
2 kadınla Hatay’ın yöresel 
ürünlerini tanıtmak için çıktığımız 
yolda bugün 20 kadına istihdam 
sağlıyoruz” diyor. Bir kadın olarak 
içimi büyük bir gurur kaplarken, 
Hatay’ı tanıtan kültür çadırına 
dalıyorum. “Yakma resim” 
sanatıyla Hatay’ın el sanatları 
kültürünü zenginleştiren Naim-
Zeynep Gülbol çiftiyle 
tanışıyorum. 40 seneden bu yana 
tahtayı yakarak resim yaptıklarını 
ve bu sayede Hatay’ın el 
sanatlarına farklı bir üslup 
kattıklarını anlatıyor. 

Hemen yan tarafında Hatay 
Erzin Belediye Başkan Yardımcısı 
Mehmet Vural’ı buluyoruz. Elinde 
binbir narenciye ürünüyle. Erzin, 
Washington portakalının erken 
hasadı olan Novalina portakalı, 
mandalinanın erken hasadı olan 
Miho Wase ve adını bilmediğimiz 
onlarca turunçgilin yetiştiği yer. 

Hatay’ın ilçelerinden Erzin’i 
ziyaretçilere anlatmaya çalışan 
Mehmet Vural, “Büyük İskender’in 

Pers kralı 3. Darius ile çarpıştığı 
tarihi Erzin İsos Antik Kenti… 
Derinliği ve uzunluğu ile Türkiye 
ikincisi olan kumsalı, hepsi 
Erzin’de… İlçemizi insanlar tanısın 
istiyoruz. Hatay sadece mutfağı ile 
öne çıkacak bir il değil, tüm 
saydığımız özelliklerini bilmiyor 
insanlar. Elbette çok önemli bir 
gastronomisi var Hatay’ın ama 
Hatay aynı zamanda medeniyetler 
beşiği, önemli bir kültür ve turizm 
kenti” diyor. 

H
epsi, ekim ayı boyunca 
memleket hasreti 
çekenlere ve 
Anadolu’nun farklı 

lezzetlerini tatmak isteyenlere ev 
sahipliği yaptı. 

Arkadaşımız Sümeyra Kırca 
sizler için Hatay, Ağrı ve Trabzon 
tanıtım günlerine katıldı 
izlenimlerini yazdı:

“Hatay Günleri”, İstanbul 
Yenikapı Etkinlik Alanı’nda            
6-10 Ekim tarihleri arasında 
gerçekleşti. 

Birbirinden güzel yemekler, içli 
köfteler, lahmacunlar, künefeler, 
tepsi kebapları ve niceleri 
tezgahlarda görsel şölen sunuyor 
gözlerimize… Tezgahları gezerken 
bir grup kadın beni çağırıyor 
yanlarına, ‘Hatay içli köftemizin 
tadına bakmaz mısınız?” diyerek… 

Her yörenin kendine göre bir içli 
köfte tarifi var. Hatay’ın içli köftesi 
şimdiye kadar gördüğüm en değişik 
içli köftelerden… Uzun uzun 
yapılmış, dışı etli içli köfteler… 
Birinin tadına bakarken, bir yandan 
tezgahtaki kadınları gözlüyorum. 
Tezgahta yemek yapan, satış yapan 
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bağırıyor. Merak edip gidiyoruz 
yanına, pirinç pilavı üstünde 
yumruk büyüklüğünde köfteler. 
Yağsız, sinirsiz et tokmak ile 
dövülüyor, yumurta, soğan ve 
baharatlar eklenerek iyice 
yoğruluyor. Daha sonra hazırlanan 
köfte pirinç pilavının üzerine 
konularak servis ediliyor. 

Yemek tezgahlarının karşısındaki 
“Kültür Çadırı”na gidiyoruz 
hemen… Ağrı’dan gelen yöresel 
baharatlar, salçalar, ballar 
sergileniyor. Organik ve yöresel 
ürünleri merak eden vatandaşlar 
alışveriş filelerini çoktan doldurmuş 
bile… 

Az ileride bir kuyruk çarpıyor 
gözümüze, biraz ilerleyince seyyar 
bir tezgahta iki çeşit yemeğin ikram 
edildiğini görüyoruz. Yemeklerin ne 
olduğunu merak edip sorunca elinde 
kaşıkla bekleyen usta, “Halise ve 
keledoş, Ağrı’ya özgü 
yemeklerimiz” diyor. “Halise”yi 
merak ediyor ve tadına bakıyoruz. 
Muhallebi kıvamında, et ve buğday 
karışımı lezzetli bir yemek. 

Ağrı Günleri’ne gelenler arasında 
her tezgahtan bir şeyler tatmaya 

çalışan Hanifi Aslan dikkatimi 
çekiyor. Yanına gidip burayı nasıl 
bulduğunu soruyorum. ‘Muhteşem’ 
diyerek bir kahkaha patlatıyor. 
Kendisinin Ağrılı olduğunu ancak 
26 senedir İstanbul’da yaşadığını, 
Ağrı yemeklerini çok özlediği için 
buraya geldiğini anlatıyor büyük bir 
mutlulukla… Ertesi gün eşi ve 
çocuklarını da getireceğini söyleyen 
Hanifi Aslan, yaprak sarması 
yerken “Ağrı’nın yemeklerinden 
‘keledoş’u arıyorum. Onları da 
bulursam kendimi Ağrı’da gibi 
hissedeceğim” diyor.

Ş
imdi de 7-10 Ekim tarihleri 
arasında gerçekleşen “Ağrı 
Günleri”ndeyiz. 
Maltepe’de sahil kenarında    

 konumlandırılan 
tezgahlardan mangal tütsüleri 
yükseliyor etrafa… Ağrı’ya özgü 
yemekler sergilenirken bir tarafta, 
diğer çadırlarda Ağrı’dan gelen 
yöresel baharatlar, küflü peynirler, 
organik tereyağı, bal, salça, taze 
ayçiçekleri neler neler… Hatta kuzu 
çevirmeler…

Kebap ustaları, Ağrı Günleri 
etkinliğini görmeye gelen 
vatandaşların önüne cağ kebabı 
şişlerini uzatıyor. Bu davete karşı 
çıkamayan misafirler tek tek çekiyor 
etleri şişten. 

Erzurum “cağ kebabı”nı, Ağrı 
sofralarında görünce şaşırıyoruz 
önce. “Cağ kebabı, Erzurum’un 
yöresel yemeği değil mi?” diye 
sorunca, “Sen önce bir tadına bak” 
diyor. Şimdiye kadar yediğimiz 
hiçbir ete benzemiyor. “Meralarda 
otlayan hayvanların eti lezzetli olur” 
diyorlar. Biraz ilerliyoruz, başka bir 
usta “Ağrı’nın meşhur yemeği 
Abdigör köftesi, burada” diye 
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mayalı ekmeği daha çok 
beğeniyorum.

İleride Trabzon’un tereyağını 
satan bir üretici ise, “Ekmek, tek 
başına yenmez, biraz da tereyağını 
dene” diyor. Biraz ötede balları 
sergileyen bir üretici ise, balların 
tadına bakmam için bir kaşık bal 
uzatıyor. Küçük dağ incirleri 
ikramı, sucuk ikramları, 
pişmaniyeler, derken çadırdan tıka 
basa tok çıkıyoruz. 

Yöresel ürünler çadırından 
sonraki durağımız ise; “Kültür 
Çadırı”. Trabzon’un kültürel 
değerlerinin sergilendiği bu 
çadırda, bizi kemençe sesleri 
karşılıyor. Yöresel kıyafetlerle 

birlikte horon tepen folklor 
grubunu vatandaş büyük bir 
beğeni ile alkışlıyor. Hemen ileride 
bir grup vatandaş elde bakır cezve 
ve bakraç döven ustaların mahir 
sanatını izliyor. Bir başka el 
sanatları ustası da el işi kemençe 
yapımını gösteriyor. 

Bu çadırdan çıktığımızda 
büyükçe bir tekne, biraz ilerisinde 
mısır unu öğüten bir değirmen 
görüyoruz. Ve ikisinin ortasında 
horon tepen kalabalıklar… 

Trabzonspor formasını giyip, 
İBB’nin düzenlediği etkinliğe 
katılan Trabzonlular, uzun süredir 
görmedikleri hemşehrileriyle 
hasret gideriyor. 

İ
şte, nihayet merakla beklenen 
Trabzon Günleri’ndeyiz. 14-17 
Ekim tarihleri arasında Yenikapı 
Etkinlik Alanı’nda yapılan 

Trabzon Günleri ziyaretçi akınına 
uğradı. Her yerde kemençe sesleri, 
horonlar; karalahana çorbası, mısır 
ekmeği, kuymak yapan kadınlar ve 
bunların önünde uzun kuyruklar…

Trabzon’a özgü yöresel 
ürünlerin sergilendiği çadırlara 
giriyoruz büyük bir merakla. 
Yöresel ürünlerini tanıtmaya gelen 
küçük bir esnaf, minik minik 
doğradığı mısır ekmeği tabağını 
uzatıyor. Hemen atıyorum ağzıma 
bir tane, bir tane de ekşi mayalı 
ekmekten ikram ediyor. Ben ekşi 
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TEKNOLOJİ

ADI “ROBOT GÖZ” YÜZDE 100 YERLİ. ABD’DEN SONRA DÜNYADA İLK KEZ 
TÜRKİYE’DE KULLANILACAK. İGDAŞ VE TÜBİTAK’IN İŞ BİRLİĞİYLE GELİŞTİRİLDİ. 

İSTANBUL’UN YER ALTINI AĞINI KAPLAYAN DOĞAL GAZ HATLARINDA GÖREV 
YAPACAK. ADETA BİR DEDEKTİF GİBİ HAREKET EDİP, OLASI SIZINTILARI TESPİT 

EDİP, ORTAYA ÇIKABİLECEK RİSKLERE ANINDA MÜDAHALE EDECEK.                       
ANA DAĞITIM HATLARINDA OLUŞAN VE OLUŞMASI MUHTEMEL ARIZALARI DA 
YERİNDE TESPİT EDECEK. ‘ROBOT GÖZ’, YIL SONUNDA DEVREYE ALINACAK VE 

DEPREM RİSKİNE KARŞI DA DOĞAL GAZ HATLARINI KORUYACAK.

“DÜNYADA TEKTİ, 
ŞİMDİ DEĞİL!”

İSTANBUL’UN DOĞAL GAZ DEDEKTİFİ 
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ROBOTİK SİSTEMİN 
ÖZELLİKLERİ
• Sistem, taşınabilir uzaktan kontrol 
birimi ile kumanda edilebiliyor. 

• Kamera modülleri sayesinde, boru 
hattı içerisinden anlık görüntü 
alınabiliyor.

• Robot, boru içinde gaz akışı devam 
ederken, hat içerisinde, çift yönlü 
hareket edebiliyor. 

• Sensörleri vasıtasıyla, çelik hat 
üzerindeki geometrik bozulma ve 
metal kayıplarının tespiti 
yapılabiliyor.

• Tespit edilen tüm kusurlar; konum, 
derinlik, uzunluk, genişlik ve hasar 
türü bilgileri ile detaylı olarak 
raporlanabiliyor.

• Robotun aralıklarla yaydığı düşük 
frekans radyo dalgaları sayesinde, 
kullanılacak el cihazları ile toprak 
üstünden robotun nerede olduğu 
tespit edilebiliyor.

kesintisiz takip etmek için 
İGDAŞ ve TÜBİTAK RUTE 
(Raylı Ulaşım Teknolojileri 
Enstitüsü) iş birliği ile 
Türkiye’nin ilk Boru İçi 
Denetleme Robotu (Robot Göz) 
üretildi. Böylece Türkiye 
ABD’den sonra bu teknolojiyi 
üreten ikinci ülke oldu. 

 2 BİN KİLOMETRELİK HATTA 
GÖREV YAPACAK

İGDAŞ’ın İstanbul genelinde 2 
bin kilometrenin üstünde ana 
aktarma hattı bulunuyor. Bu çelik 
hatları kesintisiz olarak tarama 
özelliğine sahip robot, yıl sonuna 
kadar kullanıma hazır hale 
getirilecek. 24 saat boyunca 
hatları gezecek robot; 
korozyonları önceden tespit 
edebilecek, çevresel etkilere bağlı 
geometrik bozulmaları 
görebilecek ve çıkardığı üç 
boyutlu haritalarla hatlarının 
güvenliğini ve sağlığını anbean 
takip edebilecek. Özellikle 
muhtemel İstanbul depremi 
sonrasında hızlı bir şekilde 
hatları tarayarak İstanbul’un 
yeniden gaza ulaşmasını 
hızlandıracak.

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) iştiraklerinden İGDAŞ, yeni 
teknolojiler geliştirmeye devam 
ediyor. Sadece ABD’nin ürettiği 

ve kiralama yoluyla kullandırdığı, 
gaz hatlarında denetleme yapan 
robotun bir benzeri tamamen yerli 
imkanlarla Türkiye’de üretildi. 
İGDAŞ-TÜBİTAK iş birliğiyle 
geliştirilen ve “Robot Göz” adı 
verilen cihaz kamuoyuna tanıtıldı. 

Robot Göz, İstanbul’da görev 
yapacak. ABD’den yapılan 
kiralama ücretlerinin yüksek 
maliyetleri sebebiyle kendi 
robotlarını üretmek için TÜBİTAK 
RUTE (Raylı Ulaşım Teknolojileri 
Enstitüsü) ile iş birliğine giden 
İBB, Boru İçi Denetleme 
Robotu’nu (Robot Göz) üretti.

 İMAMOĞLU: “DÜNYADA TEKTİ, 
ŞİMDİ DEĞİL”

Türkiye’nin en önemli iki kurumu 
arasında yapılan iş birliği ve yerli 
imkanlarla üretilen ‘Robot Göz’ 
başarısını İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, sosyal medya 
hesaplarından duyurdu. “Dünya’da 
tekti, şimdi değil” ifadelerini 
kullanan İmamoğlu, “İBB olarak 
doğal gaz boru içi denetleme robotu 
üretimine başladık. Bu akıllı robotlar 
şehrin altında dolaşıp denetim 
yapacaklar. İştirak şirketimiz 
İGDAŞ’a, TÜBİTAK’a ve çalışmada 
emeği geçen bütün mühendislere 
teşekkürler” diye yazdı.

 24 SAAT GÖREV BAŞINDA
Doğal gaz ana dağıtım 

hatlarında oluşan ve oluşması 
muhtemel arızaları 24 saat 

2019’DA PROJEYE 
HIZ VERİLDİ
İGDAŞ’IN araştırmaları, şartname 
hazırlanması ve TÜBİTAK ile işbirliği 
2017 yılında başladı. Literatür ve 
tasarım ile ilgili mühendislik çalışmaları 
yapıldı. 2019 sonrası projenin 
yürüyebilmesi, finans konularının 
çözülebilmesi için çalışmalara hız 
verildi. Birbirine bağlı modüllerin bitişi 
sağlandı. Ancak bu sayede tasarımlar 
için ödeme yapılabildi. 2020 yılında 
imzalanan ek sözleşme ile süreç daha 
da hızlandı. İGDAŞ ekipleri tüm 
süreçlerde aktif olarak yer aldı. Boru içi 
basınç simülasyonu ile testler yapıldı. 
Fikri ve sınai haklar yeni yapılan 
sözleşme ile İGDAŞ ve TÜBİTAK 
arasında yarı yarıya olarak 
belirlenirken,  Robot Göz'ün kullanım 
hakkı tamamen İGDAŞ’a ait oldu. 
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deneyimlerini aktardı. Pek çok 
ödülün yanı sıra 2019 yılı 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülü’nün sahibi olan 
Doğan Kuban, Uluslararası 
Mimarlar Birliği (UIA) 2021 Altın 
Madalya ve Ödülleri kapsamında 
verilen Jean Tschumi Mimari 
Yazın Ödülü’ne de değer görüldü.

çok eski devirlerinden Roma 
İmparatorluğu’na, Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e kentin yeniden 
şekillenişini ve kent sakinlerinin 
yaşamını sundu. Çalışmalarıyla 
pek çok yazara, sanatçıya ilham 
verdi. “Tarihi Çevre Korumanın 
Mimarlık Boyutu” eserinde 50 
yıllık engin bilgi ve mimarlık 

M
imariye, geçmişe 
saygıyı, kendi 
tarihini bilmenin 
önemini ‘sanatçı 

duyarlığı, mimar bakış açısı ve 
akademisyen titizliğiyle’ ondan 
okuduk, dinledik. 1949 yılında 
İTÜ Mimarlık Fakültesinden 
mezun olan Prof. Dr. 
Doğan Kuban, 
öğrenciliğinin 
ardından 
öğretim 
görevlisi 
olarak 
görev 
yaptığı 
okulunda 
nice mimar, 
akademisyen 
yetiştirdi. 
Mimarlık 
tarihçisi olarak 
özellikle “Anadolu Türk 
mimarlığı” ve “İstanbul” 
araştırmalarıyla alanında öncü 
isimlerden oldu. Birkaç eserini 
şöyle özetleyebiliriz; “Türk 
Hayat’lı Evi” kitabıyla bize özgü 
bir terim olan “hayatlı ev” 
kavramını yeniden gün yüzüne 
çıkardı; “Türk evi aşık olunacak 
bir gelenektir” dedi. “Türk Ahşap 
Konut Mimarisi” eseriyle Türk 
konut geleneğini, toplumun maddi 
ve kültürel dönüşümünün çevreye 
etkisini, Anadolu toplumunun 
yerel özellikleriyle incelemesini 
kapsamlı şekilde ortaya koydu. 
Eskiye dair pek çok güzelliği farklı 
yorumuyla ondan öğrendik. 
“İstanbul-Bir Kent Tarihi” 
kitabıyla kadim kentin tarihini, 

VEDA

TÜRKİYE MİMARLIK TARİHİ VE KÜLTÜRÜNÜN KIYMETLİ İSİMLERİNDEN, NEREDEYSE 
CUMHURİYETİMİZ İLE YAŞIT, YERİ DOLDURULAMAYACAK DEĞERLİ BİLİM İNSANI          

PROF. DOĞAN KUBAN HOCAMIZI 22 EYLÜL’DE (1926-2021) KAYBETTİK.

HOCALARIN HOCASI
PROF. DR. DOĞAN KUBAN’IN ARDINDAN…

       ŞENGÜL GÜLBAHÇE
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İBB Başkanı        
Ekrem İmamoğlu: 

“KIYMETLİ BİR DEĞERİ 
KAYBETTİK, ÜZGÜNÜZ…”

“Ülkemizin ve İstanbul’un mimari tarihi 
açısından önemli çalışmalara imza 

atmış mimar Doğan Kuban’ın vefat 
haberini üzüntüyle öğrendim. 
Kıymetli bir değeri, önemli bir 

akademisyeni yitirdik, 
üzgünüz.”



“Kendisini ilk kez ne zaman 
gördüğümü hatırlayamıyorum bile. 
Saygın bir meslek insanı, mimarlık 
tarihçisi olduğunu küçük yaşlarımda 
öğrenmiş oldum. Benim bir 
meslektaş olarak kendisiyle çalışma 
imkanım olmadı ama 
öğrenciliğimden bu yana etkisi 
süren ve Doğan Kuban deyince ilk 
aklıma geleni paylaşabilirim:

Mimarlık tarihi derslerinden 
birinde Suriçi’nden bahsediyordu. 
Öğrencilerin çoğu boş gözlerle 
bakıyor, yapıları tanıyıp 
tanımadığımızı soruyor, bir yandan 
da hiddetleniyor. 120 kişilik sınıfta 
bilen o kadar az ki, onlar da 
hiddetinden çekinip bir şey 
söyleyemiyor. Doğan Bey öyle kolay 
öfkelenen bir insan olmamasına 
rağmen orada çileden çıkışını, 
hissettiği çaresizliği çok iyi 
hatırlıyorum. Ne de olsa iyi bir ders 
karşılıklı diyalog, diyalog da konuya 
yakınlık, aşinalık, ilgi gerektiren bir 
durum. Sonuç olarak, dersi 
sürdürebilmek için bir farkındalık 
yaratamazsa devam edilemeyeceğini 
fark etti ve ‘Herkes Suriçi’nden 100 
tarihi binayı belgeleyecek, 2’şerli 
grup olabilirsiniz’ deyip çıktı. Bu 
çalışma bugün için kolay 
görünebilir; ama bilgisayar, cep 
telefonu, navigasyon, sosyal medya, 
internet gibi teknolojilerin olmadığı 

 MİMAR DOĞAN’LAR “ÜÇ 
DOĞAN” KİTABININ HİKAYESİ

Doğan Kuban’ı anarken, bir 
anlamda Türkiye mimarlık 
tarihine tanıklık eden “Mimar 
Doğan’lar… Üç Doğan” kitabı da 
unutulmamalı. “Üç Doğan’lar”ın 
isim babası Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesinden 
(MSGSÜ) Prof. Dr. Muammer 
Onat. Hikayeyi ‘Herkese Bilim 
Teknoloji’ dergisinin 288. 
sayısında şöyle anlatıyor Doğan 
Hasol; “Mimar Doğan’lar deyişine 
gelince, Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi (DGSA) öğretim üyesi 
Muammer Onat’tan 
kaynaklanıyor. Bir gün Onat’la 
Akademi’de karşılaştık. ‘Biliyor 
musun ne oldu geçen gün’ diye 
sordu ve anlattı. ‘Akademi’de 
konferans var dediler, kimin 
konferansı olduğunu bile 
sormadım. Nasıl olsa üç 
Doğan’dan biridir diye düşündüm: 
Kuban, Tekeli ya da sen. Böylece 
Üç Doğan’ın isim babası 
Muammer Onat oldu. O deyiş, 
basındaki birçok röportajda yer 
aldı. İstanbul Serbest Mimarlar 
Derneği’nin (İSMD) ödülleri 
kapsamında da espri konusu oldu. 
Ödül ilkin Doğan Kuban’a verildi; 
iki yıl sonra bana; bir sonraki 
dönemde de Doğan Tekeli’ye. 
Üyelerin yorumu; Doğan’lar bitti; 
şimdi ne yapacağız, şeklinde oldu. 
Son olarak da ‘Mimar Doğan’lar: 
Üç Doğan’ kitabı yayımlandı.”

 ÖĞRENCİSİ TÜLİN HADİ, DOĞAN 
HOCA’YI ANLATTI:

Mimar ve İstanbul Kent 
Konseyi Başkanı Tülin Hadi de 
onun öğrencisi oldu. Tülin 
Hanım’dan, hocası Doğan Kuban’ı 
anlatmasını istedik. Doğan 
Kuban’ın mimar anne babasının 
gerek mesleki nedenlerle gerek 
dostluk, ahbaplık etmek için sık 
sık bir araya geldiği kişilerden biri 
olduğunu belirten Hadi, şöyle 
devam etti:

bir zamanda harita, fotoğraf 
makinası, fotokopi makinası ile 
yapmak epey zaman alıcı, uğraştırıcı 
idi. Uğraştırıcı ile kastım, sadece her 
şeyin elle yapıldığı bir zamanda, hele 
de titiz biriyseniz iş yükü çoktu, öte 
yandan tabii ki bu sayede ister 
istemez konunun içine 
çekiliyordunuz. Mekan Suriçi 
olunca, aslında 100 tarihi bina tespit 
etmek zor denecek bir iş değildi. 
Çalışmayı beraber yaptığım (ve o 
günden bu yana hiç ayrılmadığım 
biricik arkadaşım için minnettarım 
Doğan Hoca!) Ufuk Demirgüç ile 
sadece tek bir günde bile 87 
tanesinin önünden geçtik. Bunlar 
yerin üzerinde olanlar, yerin altında 
olup farkında olmadıklarımız kim 
bilir kaç tanedir? İstanbul Kent 
Konseyi’nin yakın çevresinde 
bulunan binaların bir kısmını da o 
zaman tanımıştım. Şimdi Ufuk’la 
hayalimiz, elimizde olan 
teknolojilerle bu ödevi zamana yayıp 
o zaman katamadıklarımızı 
ekleyerek yeniden yapmak. Mesela 
yerin altındakileri…”

 SAYGIYLA…
Güler yüzüyle hatırlayacağımız 

mimarlık tarihinin ve akademinin 
önemli ismi Prof. Dr. Doğan 
Kuban’ı saygıyla, minnetle, 
rahmetle anıyoruz…
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MİMAR VE İSTANBUL KENT KONSEYİ BAŞKANI TÜLİN HADİ,                         
HOCASI PROF. DR. DOĞAN KUBAN’A DAİR BİR ANISINI BİZİMLE PAYLAŞTI…



GEZİ

İBB KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI,              
'ESARET YILLARINDA İSTANBUL' 
ADIYLA BİR TARİH TURU DÜZENLEDİ.                  
TURA KATILANLAR, İŞGAL YILLARININ 
HÜZNÜNÜ YAŞADI. TARİHİ 
MEKANLARIN BİLİNMEYEN 
HİKAYELERİNİ ÖĞRENDİ. İSTANBUL'UN 
DEĞERİNİ, VAZGEÇİLMEZLİĞİNİ 
TECRÜBE ETTİ. 
        ELA KARASU

İŞGAL YILLARINDAN BUGÜNE 
İSTANBUL’A BİR BAKIŞ

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire 
Başkanlığı, İstanbul’un işgalini ve buna karşı 
örgütlenen direnişi konu alan “Esaret Yıllarında 
İstanbul” temalı ücretsiz tur düzenledi. 

Geziler, işgalden kurtuluşun 98. yılında Tarih Kültür 
Turizm Rehberler Derneği’nin uzman rehberleri eşliğinde 
gerçekleşti. 

İlki 9 Ekim’de başlayan Ekim ayı boyunca her hafta sonu 
devam eden turların her birinin 20 kişi ile sınırlandırılan 
kontenjanı, özellikle gençlerden oluşan tarih ve İstanbul 
meraklıları tarafından kısa sürede dolduruldu. Şehrin işgal 
yıllarında yaşanan esaret ve direniş günleri, mekânların 
öyküleriyle yeniden hatırlandı. Online olarak katılımcıların 
başvuru sıralamasına göre belirlenen tarihi gezi, Beyoğlu 
ve Fatih adı altında 2 ayrı güzergâhta anlatıldı. Arkadaşımız 
Ela Karasu da tura katıldı, izlenimlerini yazdı:
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İstanbul’da nerelerde kaldı, neler 
yaptı? Tokatlıyan Oteli, Franko 
Paşa Apartmanı, Mekteb-i 
Sultani, Galatasaray Postanesi ve 
daha birçok yapı işgal yıllarında 
nelere şahitlik etti? İşgal altındaki 
İstanbullular Milli Mücadele’ye 
nasıl destek verdi? İstanbul’da 
işgale karşı direniş nerelerde, 
nasıl örgütlendi?” gibi birçok 
sorunun cevabını bulduğumuz çok 
keyifli, içi buram buram tarih 
kokan yolculuğumuzu Babıali 
Yokuşu üzerinden Eminönü’ne 
vararak tamamladık. 

Belki defalarca hepimizin 
önünden geçtiği, benim de daha 
öncesinden bilmediğim, 
görmediğim birçok yapıyı 
özellikle bu projede öğrenmiş 
oldum.

Bu tarih turu hepimize yeni 
ufuklar kattı. İstanbul'un 
değerini, verilen mücadelelerin 
kıymetini hissetmemizi sağladı. 
Herkese ama özellikle gençlere 
önümüzdeki yıllarda devamı 
gelecek bu turlara katılmalarını 
öneririm. 

 TARİHE TANIKLIK EDEN 
YAPILAR

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin, işgal yıllarında 
İstanbul adlı turuna katıldık.İşgal 
yıllarının en önemli noktalarını 
gezerken o günleri yeniden 
yaşayıp, işgalin ruh halini  
hissettik. Gezi rotamız, tamamı 
açık havada olan İstanbul’un en 
kadim semti Fatih’te Fatih 
mitinglerinin yapıldığı yerde 
başladı. 175 basamaklı Beyazıt 
Yangın Kulesi’ni nefes nefese en 
üst basamağına kadar çıkmak 
heyecan vericiydi. Türk Ocağı’nın 
direnişte kilit rolü nasıl 
yürüttüğünden Sultanahmet 
mitinglerinin bulunduğu 
Meydan’a, Ayasofya’nın kiliseye 
dönüştürülme çabaları ve buna 
karşı bizim tutumumuzu rehberin 
anlatısıyla dinlerken kendimde bir 
an işgal yıllarının İstanbul’undaki 
o acıyı, çaresizliği ama aynı 
zamanda umudu da hissettim.

Önceden özellikle ‘suyun 
taksim edildiği nokta’ olarak 
kullanılan -ismini de bu 
özelliğinden alan-  binlerce İngiliz 
askerinin yer aldığı, işgalin 
başladığı noktalardan bir tanesi 
olan Taksim Meydanı’nda ikinci 
günkü rotamızı başlattık. Günlük 
yaklaşık 2 milyon insanın uğrak 
yeri İstiklal Caddesi’nden 
yürüdüğümde önceden han olarak 
şimdilerde ise iş merkezi ve otel 
olarak kullanılan yapılara bakmak 
daha da anlam kazandı. Yine Pera 
Palace oteli, belki de Kurtuluş 
Savaşımızı, Mustafa Kemal’in 
zihninde oluşturduğu planın 
temellerinin atıldığı bir mekân 
olarak karşımızda duruyordu. 
Şimdilerde göz bebeğimiz, işgal 
döneminde İngilizlerin gözetim 
kulesi olarak kullandığı Galata 
Kulesi’ne de o gözlerle bakmak; 
başta Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere silah arkadaşlarına ve 
Türk milletine ne kadar minnet 
duysak az olacağını düşündüm. 
“Atatürk, işgal yıllarında 

Nurbanu Bakır 

“Bu tura ikinci kez katılıyorum. Çok 
verim aldığım için arkadaşlarımı da 
çağırdım, birlikte geldik. Üniversite 
öğrencisiyiz hepimiz. Hiç bu kadar 

verimli geçeceğini düşünmüyordum 
açıkçası. Geldiğime değdi. Bu kadar 

bilgileneceğimi de düşünmüyordum. Ve 
bunun bir konsept dahilinde olması çok 
iyi olmuş. Gerçekten de o günleri hayal 

edebildim. Çok güzeldi. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür 

ediyorum.”

“O GÜNLERİ HAYAL 
EDEBİLDİM”

Ece Çimen 

“Çok memnun kaldım. Çünkü gezdiğim 
yerlerin tarihini bilmek, önceden neler 

olduğunu öğrenmek benim için çok 
keyifliydi. Yani o yüzden çok 

memnunum. Rehberimize de teşekkür 
ederim. Üniversite öğrencisiyim. Daha 

önce gezip görmüştüm ama tarihini 
bilmeden gezmiştim. O yüzden şu an 

çok daha keyifli ve verimli geçti.”

“TARİHİNİ BİLMEDEN 
GEZMİŞTİM”

Enes Çevik 

“Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Son bir yıldır İstanbul hakkında çok fazla şey 
okuyup kendi başıma görmeye çalışıyordum ama böyle bir etkinlik görünce 

katılmak istedim. Suriçi tarihini az çok biliyordum ama bu kısma dair çok da bilgim 
yoktu. Bu gezi de hem işgal dönemini anlatma açısından hem de İstiklal’in aslında 

nasıl bir yer olduğunu göstermek açısından çok güzeldi. Önünden habersiz 
geçtiğimiz birçok yerin hikayesini öğrendik. Rehberler de çok iyiydi. Böylesi anlamlı 

gezi düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesine de teşekkür ederiz.”

“ÖNÜNDEN HABERSİZ GEÇTİĞİMİZ YERLERİN 
HİKAYESİNİ ÖĞRENDİK”
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ÖZEL GÜN

Sonrasında unutulmaz 
performanslar sergilendi. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün hayatı, askeri 
başarıları, Cumhuriyet’i ilanı, 
yaptığı atılımlar, devrimleri 
müziğin, sesli anlatımın, dansın ve 
görselliğin kusursuz uyumuyla 
sahneye yansıtıldı. Temsili olarak 
Cumhuriyet’in hiç sönmeyecek 
meşalesi kadın bir okçu tarafından, 
uzun mesafeli bir atışla yakıldı. 
Sahneye kurulan buz pistinde 
harika bir artistik buz paten 
gösterisi sergilendi. Canlı 
elektronik müzik performansıyla 
Mahmut Orhan sahne aldı. 
Tribünleri dolduran gençler 
sahneye inip dans ederek müziğe 
eşlik etti. Ve son alarak özel 
repertuarıyla, dansçıları, ışık ve 

T
ürkiye, İBB’nin 
Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarını konuştu. 
Sarıyer Maslak’taki 

Volkswagen Arena’da 
gerçekleştirilen kutlama töreni 
büyük beğeni topladı. İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi 
Dilek İmamoğlu ile birlikte 
kalabalığı selamlayıp, açılış 
konuşmasını yaptı.  

“Yolumuz uzun. Ama biz; 
heyecanı yüksek, genç bir 
Cumhuriyet’in adalete susamış, 
demokrasiye inanmış 
yurttaşlarıyız. Elbette 
başaracağız” diyen İmamoğlu, 
çoğunluğu gençlerden oluşan 
kalabalık tarafından uzun süre 
alkışlandı.

İKİNCİ YÜZYILIN YOLUNDA: 
ÇOK YAŞA CUMHURİYET
        ALİ FARUK İMRE
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görsel şovuyla Kenan Doğulu 
sahne aldı. 29 Ekim kutlamasını 
görmeyenler için tüm görüntüler 
yandaki QR kodda. Unutulmaz 
anları kaçıranlar, 
yeniden yaşamak 
isteyenler, akıllı 
telefonlarının 
kamerasını koda 
tutarak o anları 
izleyebilir. 

İBB, İstanbul’un birçok farklı 
noktasında, konserler, özel 
programlar, etkinlikler, özel şovlar 
ve sergiler düzenledi. İBB’nin gün 
boyu gerçekleştirdiği programlarla 
İstanbullular doyasıya eğlendi ve 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile 
silah arkadaşları bir kez daha 
saygıyla hatırlandı.  

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,                    
Cumhuriyet Bayramı kutlamasında                
tarihi bir konuşma yaptı.
“Farklı özelliklerimize göre ayrışmayı değil, 
Cumhuriyet’in bizi birleştiren ve önümüzü 
aydınlatan ışığı altında kardeşçe yaşamayı seçtik” 
diyen İmamoğlu, “Demokrasiyi, laikliği ve hukuk 
devletini tercih ettik. Sahibi olduğumuz 
Cumhuriyet’in, eşit ve onurlu vatandaşları olmaya 
karar verdik. Bu dönüşümün rotasından sapmasına, 
amacından ve anlamından uzaklaşmasına veya 
hızını kaybetmesine izin veremeyiz. İkinci yüzyılına 
adım atmaya hazırlanırken, Cumhuriyet’imizi 
kuranlara, yaşatanlara ve yüceltenlere bir söz 
veriyoruz: Başlattıkları yürüyüşü hızlandıracak, 
Cumhuriyet’imizin ilke ve ideallerini eksiksiz hayata 
geçireceğiz. Yolumuz uzun. Ama biz; heyecanı 
yüksek, genç bir Cumhuriyet’in, adalete susamış, 
demokrasiye inanmış yurttaşlarıyız. Elbette 
başaracağız.”

" CUMHURİYETİMİZİ KURANLARA SÖZ VERİYORUZ...."
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ÖZEL GÜNÖZEL GÜN

İBB, 30 yıllık bir geçmişe sahip olan Büyük İstanbul Otogarı’nda da Cumhuriyet coşkusunu ilk defa yaşattı. Aralarında, 
esnafın, otobüs şoförlerinin ve belediye personelinin olduğu fener alayı otogarda yürüyüş yaptı. Otogardaki bütün 

araçlar Türk bayrağı ile donatıldı.  Ziyaretçiler, verilen konserde keyifli anlar yaşadı.

BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI İLK DEFA CUMHURİYET COŞKUSUNU YAŞADI

Açıldığı günden bu yana vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği 
Müze Gazhane, gün boyu süren etkinliklere ev sahipliği 
yaptı. Saat 11.00’den itibaren akın akın gelen aileler hem 

çocuklar ve hem de yetişkinler için gerçekleştirilen 
atölyelere katıldı. Tüm alanda düzenlenen “Cumhuriyet 
Kadınları-Canlı Heykel Sergisi”ne vatandaş yoğun ilgi 
gösterdi. Gece, ünlü caz piyanisti Kerem Görsev’in eşsiz 

performansıyla devam etti.

MÜZE GAZHENE’DE GÜN BOYU ETKİNLİK VARDI
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KUTLAMALAR MEYDANLARDA DEVAM ETTİ

Kentin meydanları, sevilen sanatçıların özel repertuvarlarıyla verdikleri konserlere ev sahipliği yaptı. İstanbulluları 
meydanlarda bir araya getiren etkinliklerde; Ziynet Sali, Üsküdar Meydanı’nda; Patron, Bağcılar Meydanı’nda; 
Yüzyüzeyken Konuşuruz, Kadıköy İskele Meydanı’nda; Melike Şahin, Topkapı Şehir Parkı’nda; Ezgi Eyüboğlu ise, 

Ümraniye Dudullu Metro’da sevenleriyle buluştu.



250 YILLIK MİRAS 
CANLANIYOR

GALATA’NIN 250 YILLIK SAKİNİ ST. PİERRE HAN, İBB VE BAHÇEŞEHİR UĞUR EĞİTİM 
VAKFI’NIN İŞ BİRLİĞİYLE UNUTULMUŞLUĞUN İZLERİNİ GERİDE BIRAKMAYA 

HAZIRLANIYOR. İKİ KURUM ARASINDA İMZALANAN PROTOKOLLE ESKİ İSTANBULLUNUN  
İŞ MERKEZİ, YENİ MİSYONUYLA ŞEHRİN KÜLTÜR-SANAT HAYATINA AÇILACAK.

KÜLTÜREL MİRAS

        TAYFUN DERYAL       OKAN ULUSOY-OĞUZ ÇİÇEK-ŞAHAN NUHOĞLU
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İ
stanbul’un tarihi sokaklarını 
dolaşmak, kovalamaca ve gizemin 
eksik olmadığı macera romanının 
sayfalarını çevirmek gibi… 

Bambaşka dillerin, dinlerin, 
kimliklerin, kültürlerin apayrı 
diyarlardan gelip İstanbul’un yolunu 
tuttuğu, hayal gücüne değil gerçek 
yaşanmışlıklara dayanan kalınca bir 
roman hem de. Hikayesi dilden dile 
dolaşan Kız Kulesi, Galata Kulesi, 
Kara ve Deniz Surları, Ayasofya ve 
Sultan Ahmet camileri gibi İstanbul 
kıymetlerinin söylencelerine 
kulaklar aşina iken, bir o kadarı da 
unutulmuşluğun izlerini taşır. 
Galata’nın dar sokaklarına sığdırdığı 
kocaman cüssesiyle yeniden 
hatırlanmak için gün sayan                  
St. Pierre Han, bunların başında 
geliyor.

 GALATA’NIN HAFIZASI
St. Pierre Han; Roma, Ceneviz, 

Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemlerine tanıklık eden, 
eğlencenin ve ticaretin eski merkezi 
Galata’da bulunuyor. Adını başta 
Ayasofya’nın restorasyonu olmak 
üzere, şehirde çok sayıda mimari 
proje gerçekleştirmiş Gaspare 
Trajano Fossati’nin imzasını taşıyan 
kiliseden alıyor. Kilisenin ahşap 
yapılarının yangınla harap olmasının 
ardından, 1771-1775 yıllarında taş 
malzemeden St. Pierre Han inşa 
edilmiş. Peder Vincenzo Salvi’nin 
kayıtlarına göre bugün yaklaşık 2.500 
metrekarelik bir alana konumlanan 
yapı; o dönem konut,  iş merkezi ve 
lojman gibi amaçlarla İstanbulluya 
hizmet vermeye başlamış. 

 DÖNEMİN PLAZASI
250 yaşındaki yapı, kentte iz 

bırakan isimlerin de meskeni 
olmuş. Uzun yıllar Fransız 
tüccarları ağırladıktan sonra, 
Osmanlı Devleti’nin resmi 
bankalarından Bank-ı Osmani-i 
Şahane’nin ilk durağı olmuş. 
İstanbul’un anıtsal yapılarına imza 
atan Antoine N. Perpignani, 
Hovsep Aznavur, Marco G. Langas, 

www.ibb.istanbul                  / 51



 ESKİ İSTANBULLUYA                          
YENİ MİSYON

Çok kültürlü, çok dilli, telaşı bol 
günlerini geride bırakan St. Pierre, 
zaman içinde yalnızlaştı. Gözlerden 
uzak geçen zamanda eskimeye yüz 
tutu. Yapısal bozukluklar baş 
gösterdi. Uzun süredir kapsamlı bir 
restorasyona ihtiyaç duyuyordu. 
Eski İstanbullu için kentin güzide 
kurumu İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) ve Bahçeşehir Uğur 
Eğitim Vakfı el ele verdi. 
Restorasyon projesi başlattı. St. 
Pierre Han,  yeni misyonuyla 
İstanbul’un hikayesindeki yerini 
almaya devam edecek.

 TARİHİ İMZA 
İstanbul’un en eski iş ve ticaret 

merkezlerinden St. Pierre Han’ı 
kurtarmak için İBB ve Bahçeşehir 
Uğur Eğitim Vakfı arasında protokol 
imzalandı. İmza töreni İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, İBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve 
Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı 

Başkanı Enver Yücel’in katılımıyla 
gerçekleştirildi. Basının önde gelen 
kalemleri de iş birliğine tanıklık 
etmek için handaki yerini aldı. 

 ST. PİERRE HAN’IN HAFIZASI 
CANLANIYOR… 

St. Pierre Han, şehrin hafızasını 
canlandıran dokunuşlara imza atan 
İBB Miras’ın özenli çalışmalarıyla 
restore edilecek. Han, harabe 
estetiğini yansıtacak şekilde restore 
edilerek yapısal sorunlarından 
arındırılacak. Henüz restorasyon 
sürecindeyken şehrin kültür-sanat 
hayatına açılacak, hem Beyoğlu’na 
hem de İstanbul’a değer 
kazandıracak

Yeni bir başlangıca adım atmaya 
hazırlanan handa; geçici ve kalıcı 
sergi salonları, kütüphane, atölyeler 
ve kültürel etkinlik alanlarının yanı 
sıra destekleyici diğer birimler yer 
alacak. Bu süreçte 250 yıllık derin 
hafızasını da tazeleyecek yapı, yeni 
tanışıklıklar yaşamaya devam 
edecek.

Edoardo Carlo Vittorio de Nori ve 
Giulio Mongeri gibi dönemin 
önemli mimarları burayı iş yeri 
olarak kullanmış. Üstelik bu 
isimlere ait tabelalar hâlâ yerli 
yerinde duruyor. İstanbul’da ilk 
‘kot’ üretimini yapan atölye olarak 
kayıtlara geçen ‘Muhteşem Kot’ 
atölyesi de yine St. Pierre Han’dan 
yolu geçenler arasında.

IBB BAŞKANI EKREM IMAMOĞLU: 
“GEÇICI VE KALICI SERGI SALONLARI, 

KÜTÜPHANE, ATÖLYELER VE KÜLTÜREL ETKINLIK 
ALANLARININ ISTANBUL KÜLTÜR‐SANAT 

YAŞAMINDA ÇOK DEĞERLI BIR YERI OLACAĞINI 
ŞIMDIDEN GÖRÜYORUM.”

Soldan sağa; Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı Başkanı Enver Yücel, İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat.
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE 
İSTANBUL’DA İKAMET EDEN, MADDİ VE SOSYAL YÖNDEN YETERSİZ, DESTEĞE 
MUHTAÇ, YAŞ ALMIŞ, KİMSESİZ VE ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN YARALARINI 
SARIYOR. SAĞLIK DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ;            
UZMAN DOKTOR MUAYENESİNDEN HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE, PSİKOLOJİK 
DANIŞMANLIKTAN FİZYOTERAPİYE, KİŞİSEL BAKIMDAN HANE TEMİZLİĞİNE VE HASTA 
NAKLİNE KADAR İHTİYAÇ DURUMUNDA TÜM BU HİZMETLERİ ÜCRETSİZ VE KOLAY 
ERİŞİLEBİLİR ŞEKİLDE İSTANBULLUYA SUNUYOR.

YARALARI SARIYOR 
MORALLERİ YÜKSELTİYOR

        ŞENGÜL GÜLBAHÇE

D
ünyada ve ülkemizde sosyal hizmete gereksinim 
duyan, sosyal ve psikolojik özel destek, korunma 
ihtiyacı olan kesimin koşulları salgın sürecinde 
ekonomik krizin etkisiyle daha da ağırlaştı. 

Durum böyle olunca, sosyal belediyeciliğe olan ihtiyaç 
arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin sosyal 
yönden dezavantajlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı 
bireylerine destek oluyor. 

SAĞLIK

EVDE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ
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• Vaka Değerlendirme,
• Sosyal Destek,
• Doktor Muayenesi, 
• Hemşirelik,
• Fizyoterapi, 
• Psikolojik Danışmanlık, 
• Hasta Nakil, 
• Hane Temizliği ve Kişisel 

Temizlik hizmetleri veriliyor. 

 HİZMETLER ÇOK KAPSAMLI
Vaka Değerlendirme:

Evde Sağlık Hizmetleri’ne 
başvurular Alo 153 çözüm 
merkezinden veya                      
http://www.ibb.gov.tr 
adresinden yapılıyor. Vaka 
değerlendirme ekipleri 
başvuruların takibini yaparak en 
kısa sürede talepte bulunanları 
evlerinde ziyaret ediyor. 

Sağlık başvurularında doktor, 
destek hizmetleri başvurularında 
ise görevli hemşire başvuranın 
adresine gidip durumu 
değerlendiriyorlar.

Vaka değerlendirme sonucunda 
hangi hizmeti kimden ve ne sıklıkta 
alması gerektiği tespit edilen 
bireylerin dosyaları, ilgili hizmet 
birimine yönlendirilerek ihtiyaç 
sahibi vatandaşların Evde Sağlık 
Hizmetleri’nden yararlanması 
sağlanıyor.

Sosyal Destek Hizmetleri:
Evde Sağlık Hizmetleri’ne 

başvuranların durumları sosyal 
hizmet personeli tarafından 
değerlendiriliyor; 

“SAĞLIKLI BİR TOPLUM 
GAYESİYLE ÇALIŞIYORUZ”
Görüşlerini aldığımız İBB Sağlık Daire 
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel 
Eryiğit, ortak akıl ve bilimle 
çalışmaların sürekli modernize 
edildiğini belirtti. Eryiğit, çalışmaların 
pandemi sürecinde daha yoğun 
şekilde devam ettiğini vurguladı: 
“İBB olarak sağlık hizmetlerimizle 
vatandaşlarımızın hem fiziksel, hem 
ruhsal ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurarak sağlıklı bir toplum 
oluşturmak gayesindeyiz. Özellikle 
kimsesiz, evinde bakıma muhtaç 
vatandaşlara verilen evde sağlık 
desteği, ev rahatlığı içinde verilmesiyle, 
içinde bulunduğumuz COVID-19 
salgını sürecinde  büyük önem taşıyor.  
İyileşme sürecini hızlandırması, dış 
etkenlerden kaynaklanan 
enfeksiyonların engellenmesi ile hasta 
ve ailesinin memnuniyetini artırması 
bakımından özel bir öneme de sahip. 
Bununla birlikte, evde sağlık hizmetine 
ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın, 
salgının dışarıda oluşturduğu olumsuz 
etkenlere maruz kalmadan ev 
konforunda hizmetlerimizden 
faydalanmalarını sağlıyoruz.”

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

 BİNLERCE KİŞİYE ULAŞILDI
Toplum sağlığı, bireylerin 

sağlık ve sosyal koşullarının 
düzeltilmesi ile mümkün. Sağlık 
Daire Başkanlığı Sağlık ve 
Hıfzıssıhha Müdürlüğünün 
çalışmalarıyla sağlık hizmetlerini 
hastaların evlerine kadar götüren 
İBB, verdiği sağlık hizmetleri ile 
hastanelerde meydana 
gelebilecek yığılmaları önlüyor, 
hastane yatış sürelerinin 
azaltılmasına ve bu şekilde tedavi 
maliyetlerinin düşmesine katkı 
sağlıyor.

 UZMAN EKİP, GÜLERYÜZLÜ 
HİZMET

Evde Sağlık Hizmetleri 
bünyesinde; hekimler, 
fizyoterapistler, hemşireler, acil 
tıp teknisyenleri, sağlık 
memurları, psikologlar ve 
sosyal hizmet görevlilerinden 
oluşan 324 uzman personel 
tarafından;
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SAĞLIK

Fizyoterapi Uygulaması:
Uzman hekim tarafından 

“fizyoterapi görmesi gerektiği 
raporlanmış” engelli, yatalak, 
felçli hastalara evinde 
fizyoterapistler tarafından 
taşınabilir fizik tedavi aletleri ile 
tedavi uygulanıyor.
Hastalığın ve hastanın durumuna 
göre; 
• Aktif ve pasif hareketler, 
• Cihaz kullanımlı egzersizler, 
• Solunum ve dolaşım sistemi 

rehabilitasyonu, 
• Hasta ve yakınlarının eğitimi ve 

ev programları yapılıyor.

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti:
Psikolojik danışmanlık istenen 

bireylerden uygun görülen kişilere 
ve gereğinde ailelerine psikologlar 
tarafından yaşadıkları ortamda 
medikal aile terapisi yapılıyor.

Ev Destek Hizmetleri:
Hasta Nakil Hizmetleri: Kendi 

başına ulaşımını sağlayamayan 
hastaların “ev-hastane, hastane-
hastane, hastane-ev” transportu 
nakil ambulansları ile uzman 
personelle sağlanıyor ve hastanın 
sağlık kuruluşlarındaki işlemlerinin 
yapılmasına da destek olunuyor.

Evde Kişisel Temizlik 
Hizmetleri: Evde yalnız yaşayan 
ve ihtiyaç sahibi hastalara kişisel 
temizlik ve banyo yaparken 
yardımcı olunuyor. 

bu kişiler gerektiğinde İBB ve 
devlet kurumlarının sosyal 
yardım birimlerine 
yönlendiriliyorlar. Maddi yardım, 
ev eşyası temini, kömür yardımı, 
hasta raporu ve evde bakım 
maaşının çıkartılması vb. 
ihtiyaçlarının karşılanması için 
yardımcı olunuyor.

Doktor Değerlendirmesi:  
İhtiyaç hissedilmesi 

durumunda, doktor muayenesi 
yapılarak gerekli tedavi ve 
rehabilitasyon düzenlemesi 
planlanıp uygulanıyor.

Hemşirelik Hizmetleri:
Tedavi programına uygun 

olarak; yara bakımı, idrar sondası 
takma ve çıkarma,  serum takma, 
enjeksiyon yapma, vital 
bulguların takibi hemşire 
tarafından veriliyor. İhtiyaç 
halinde takibi yapılan hasta diğer 
hizmetlere de ilgili hemşire 
tarafından yönlendiriliyor.

Ev Temizliği Hizmetleri: Evde 
yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi 
hastaların yaşadığı ortamlar sağlık 
koşullarına uygun hale getiriliyor; 
evin süpürülmesi, yerlerin ve 
camların silinmesi, tuvalet ve 
banyo temizliği, halıların ve 
koltukların silinmesi ile 
gerekiyorsa evin ilaçlaması gibi 
tüm ihtiyaçlar karşılanıyor.

 TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI 
GÜÇLENDİRDİ

Özellikle kimsesiz, evinde 
bakıma muhtaç vatandaşlara 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ulaştırılan evde sağlık 
desteği, sosyal bağların 
güçlenmesine ve toplumsal 
dayanışmaya katkı sağlıyor. 

H
İZ
M
ET

 S
A
YI
SI

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ  2021 (EYLÜL DAHİL)
TOPLAM HİZMET SAYISI 132.380

        SOSYAL DESTEK HİZMETİ 2.170

         DOKTOR MUAYENESİ 8.598

         HEMŞİRELİK HİZMETLERİ 90.778

         FİZYOTERAPİ 10.614

         PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 2.744

         HANE TEMİZLİK 5.028

         KİŞİSEL TEMİZLİK 5.971

         HASTA NAKİL 6.477

EVDE SAĞLIK HİZMETİNDEN 
KİMLER FAYDALANABİLİYOR?
• İstanbul sınırları içerisinde ikamet eden,
• Desteğe muhtaç,
• Maddi ve sosyal yönden yetersiz 
durumda olan,

• Ev ortamında muayene veya 
fizyoterapi ihtiyacı bulunan,

• Yalnız veya başkasına bağımlı 
yaşayan,

• Fiziksel veya sosyal durum olarak 
günlük aktivitelerini yapmakta 
yetersiz kalan,

• Kendi başına sağlık kurumlarına 
ulaşamayan,

• Yaş almış, kimsesiz veya engelli 
bireyler evde sağlık hizmetlerinden 
faydalanabiliyor.
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        ŞENGÜL GÜLBAHÇE

İCRAAT

“GENÇ ÜNİVERSİTELİLER” 
BURSUYLA 3.200 TL BURS 

DESTEĞİ SAĞLANDI
 “İstanbul’un nimetlerini 16 
milyon İstanbulluya adil bir 

biçimde keyifle 
paylaştıracağım. Toplamda 75 

bin üniversite okuyan ve 
ailesinin maddi durumu 

yetersiz öğrenciye kayıtlı 
olduğu programın eğitim süresi 
kadar, aylık 400 TL karşılıksız 

burs vereceğiz.”
12 HAZİRAN 2019

“Yarış yok, oyun yok; sadece 
destek var. Üniversite 

öğrencilerine 3 bin 200 TL 
destek sağlıyoruz. Ekonomik 

zorluk yaşayan genç 
üniversiteli kardeşlerimiz 
başvurabilir. Bugüne kadar 

63.192 öğrenci yararlandı, siz 
de yararlanın.”

10 EKİM 2021

“ANNEKART” İLE 0-4 YAŞ BEBEĞİ 
OLAN ANNELERE ULAŞIM 

ÜCRETSİZ
“Bebekli annelere ulaşım 

ücretsiz olacak. Anne, evden 
çıkamıyor, seyahat edemiyor, 

doktora gidemiyor, belki soluk 
alacak parka gidemiyor…             

0-4 yaş çocuğu olan anneye 
çocuğu doğduğu gün kartı 

verilecek, o annenin çocuğu 4 
yaşına gelene kadar seyahati 

bedava olacak.”
21 OCAK 2019

“Anneler bu kartı çok sevdi.  
0-4 yaş arası çocuklu annelerin 

toplu ulaşımı ücretsiz 
kullanmasını sağlayan 

AnneKart, şu ana kadar                 
24 milyon kez kullanıldı. 

İstanbul’daki 224 bin annenin 
hayatını kolaylaştıran karta 
başvurular devam ediyor.”

2 KASIM 2021

İLK “İBB YÜKSEKÖĞRENİM 
YURTLARI” AÇILDI 

“Siz sadece derslerinize 
odaklanın, yurt sorununu biz 

çözeriz. Yaptık, tüm İstanbul’da 
da yapacağız.”
27 ŞUBAT 2019

“Ne yazık ki yıllardır üniversite 
öğrencileri için yeterli yurt 
yapılmamış, İBB’nin de hiç 

yurdu yoktu. 
İBB olarak ilk yurtlarımızı hizmete 

açtık ama yetmez, 5 bin yatak 
kapasitesini hedefliyoruz. 

Tamamen kendimize ait, güvenli, 
temiz, sosyal ve sportif alanları 
olan yurtlarımıza ilk öğrenciler 

yerleşti. Bu aydınlık yüzler, 
İBB'nin ilk yurtlarındaki misafir 
öğrenciler. Hepsi, ülkemizin dört 

bir yanından okumak için 
İstanbul'a gelmiş pırıl pırıl gençler. 
Burs, staj, iş ve sosyal olanaklarla 

İBB her süreçte öğrencilerin 
yanında olacak, kapasite ve 

fırsatları daha da artıracak. Tüm 
misafir öğrencilerimize başarılar.”

5 EKİM 2021

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, İSTANBULLUYA VERDİĞİ SÖZLERİ,                               
SEÇİM VAATLERİNİ BİR BİR YERİNE GETİRİYOR.
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        ÖZGÜR HASAN ALTUNCU       isteataturk.com

GAZİ'NİN 
BEYAZ MENDİLLE 
VERDİĞİ MESAJ...
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O görüntülerdeki beyaz mendilin 
çarpıcı hikayesini, ne anlama 
geldiğini de yazının sonunda 
okuyacaksınız. 

Annesinin elini öpüp, kız 
kardeşiyle helalleştikten sonra 
Şişli’deki evlerinden ayrılmasının 
üzerinden 8 koca yıl geçti. Bandırma 
Vapuru’yla Samsun’a hareket 
ettiğinde onu uğurlayan ailesi ve bir 
avuç silah arkadaşıydı. 8 yıl sonra 
döndüğünde ise Mustafa Kemal 
Paşa adının önüne “Gazi” unvanı 
eklenmiş olacaktı. 

  Gazi, o “8 yılda” neler yapmadı 
ki? Yurdu bir baştan bir başa dolaştı. 
Kongreler topladı. Milletin 
bağrından çıkan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin (TBMM) kurucu 
başkanlığını yaptı. Sakarya’da, 

Dumlupınar’da, Büyük Taarruz’da 
askeri dehasını konuşturdu. 
İzmir’de düşmanı denize döktü. 
Lozan’da Sevr’i yırtıp attı. 
Cumhuriyeti ilan etti.  Yetmedi 
cehaletle savaştı. Fabrikalar kurdu. 
İmar çalışmaları başlattı. 

Tüm dünyanın önünde saygıyla 
eğildiği bu büyük dehanın, tüm bu 
başarılarının ardından, İstanbul’a 
dönüşü yıllar yılı beklendi. Özel 
davetler, hazırlıklar yapıldı. Ancak 
Gazi Paşa mesela Bursa’yı ziyaret 
ettiği halde,  İstanbul’a gelmedi. Bu 
bir tavır mıydı? Yoksa devlet aklının 
çok ince düşünülmüş siyasi bir 
manevrası mı? Kurtuluş 
mücadelesini Anadolu’da başlatan, 
büyük zafere buradan ulaşan Gazi ve 
arkadaşları, “Genç Cumhuriyet”i 

 16 MAYIS 1919
İşgal altındaki İstanbul’dan 

ayrılırken kalbi yaralıydı… 
“Bu şehir kederli hadiselerle 

mustarip bulunduğu zamanlar, 
bütün vatandaşların kalplerinde 
kanayan yaralar açılmıştı. Kalbi 
yaralı olanlardan biri de bendim” 
diyordu. 

 1 TEMMUZ 1927
Sekiz yıl sonra İstanbul’a 

döndüğünde artık büyük bir 
kahraman, tüm bir ulusun 
kurtarıcısıydı. 

Bu kez, “Kalbim müsterih olarak 
gülen ve daha güzelleşen İstanbul’a 
geldim” diyordu. 

İstanbul Boğazı tarihi anlara 
şahit oldu. Balıkçı tekneleri, 
kayıklar, küçük yatlar, o dönemki 
adıyla “Şirket-i Hayriye Yolcu 
Vapurları”nın güvertesinden 
sarkanlar, boğaz’ın iki kıyısına 
yığılan yüz binlerce İstanbullu… 
Hepsi aynı anda Gazi Paşa’yı 
görmek için birbiriyle yarışıyordu. 
Gazi, o kadar mutluydu ki, 
cebinden çıkardığı beyaz mendili 
hiç bırakmadı. O mendille 
kalabalığı tek tek 
selamladı. O 
hareketin anlamı o 
kadar derin, o kadar 
büyüktü ki, yandaki 
QR kodunu, akıllı 
telefonunuza 
okuttuğunuzda o tarihi anların 
görüntüsünü izleyeceksiniz.                
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Gazeteler günler öncesinden 
duyurular yaptı. İstanbulluları, 
büyük kurtarıcıyı karşılamaya 
çağırdı. İstanbul Valisi Süleyman 
Sami Bey, Belediye Başkanı 
Muhittin Bey, Kolordu Komutanı ve 
aynı zamanda İstanbul’u 
işgalcilerden teslim alan Şükrü Naili 
Paşa, Gazi’yi karşılamak için İzmit’e 
kadar gitti. Ankara’dan trenle 
İzmit’e gelen Cumhurbaşkanı Gazi 
Mustafa Kemal, Ertuğrul Yatı ile 
İstanbul’a hareket etti. Gazi’yi 
taşıyan gemi İstanbul Boğazı’na 
girişinde Selimiye Kışlası’nda top 
atışları yapıldı. Ertuğrul’un etrafında 
büyük deniz konvoyları oluştu. 
Tekneler, balıkçı kayıkları, yolcu 
vapurları… Büyük tezahüratlarla 
Gazi’yi selamladı. İstanbul 
Boğazı’nın iki yakasına akın eden 
İstanbullular onu uzaktan da olsa 
görebilmek için birbiriyle yarıştı. 

Gazi, o kadar mesut olmuştu 
ki, tüm karşılama boyunca 
gülümsemesini eksik etmedi. 
Güverteden görebildiği, seslerini 
işitebildiği İstanbullulara 
karşılık verdi. Selamlarını aldı. 
Bazılarına seslendi. Ama hepsine 
ortak bir mesaj verdi. Sessiz ama 
derin bir mesaj. Cebinden 
çıkardığı beyaz mendili tüm 
karşılama boyunca salladı. 
Mesajı güçlü, sevgi gösterilerine 
yanıtı çarpıcıydı. 

Şaşaalı karşılama, Dolmabahçe 
rıhtımında sürdü. Ertuğrul 
Yatı’ndan inen Gazi, saray girişinde 
askeri törenle karşılandı. 
Dolmabahçe Sarayı’nın 
merdivenlerinden çıkarken onu ilk 
karşılayan, elini öpen kız kardeşi 
Makbule Hanım’dı. O anın fotoğrafı, 
dünyanın önde gelen dergilerinde 
kapak oldu.  

tüm dünyanın huzuruna çıkardı. 
Başkent olarak Ankara’yı seçti. 
Devrimler yaptı. Kalkınma 
hamlelerini başlattı. İstanbul, çöken 
imparatorluğun başkentiydi. Hâlâ 
birçok ülkenin büyükelçiliği 
buradaydı. Atatürk ve arkadaşları 
alışkanlıkları değiştirmek, 
Ankara’nın başkent olduğunu tüm 
dünyaya kabul ettirmek istiyordu. 
Gazi’nin İstanbul’a gelişini 
geciktirmesi biraz da bu sebepleydi. 
Hatta tam da bu sebeple, İstanbul’a 
geldiğinde Dolmabahçe’de sadece 
konsolosları kabul etmiş, 
büyükelçileri kapıdan çevirip 
Ankara’nın yolunu göstermiş, 
“Randevu alın, Çankaya’da 
görüşelim” demişti. 

Gazi Paşa’nın İstanbul’a gelişine 
dönersek, öyle böyle bir gün değildi 
o gün. 1 Temmuz 1927’de Gazi’ye 
olağanüstü bir karşılama yapıldı. 

 Gazi, Dolmabahçe Sarayı merdivenlerinde kız kardeşi 
Makbule Hanım tarafından karşılanırken. 1 Temmuz 1927.
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 GAZİ MUSTAFA KEMAL’İN 
İSTANBUL’A SON GELİŞİ

27 Mayıs 1938’de son kez 
İstanbul'a gelen Mustafa Kemal 
Atatürk,  Haydarpaşa Garı’nda 
karşılandı. Yoğun bir ziyaret 
dönemini geride bırakmış, 
hastalığı ilk belirtilerini vermeye 
başlamıştı. Bir de üstüne          
Hatay Sorunu’yla meşguldü. Bu 
konunun ele alındığı uzun 
toplantılara katıldı. 27 Eylül 
gecesi Dolmabahçe’de hafif bir 
koma geçirdi. 10 Kasım 1938’de 
hayata gözlerini yumduğunda 
geride gözü yaşlı bir ulus, matem 
içinde bir İstanbul bıraktı. 

 BEYAZ MENDİLLE VERDİĞİ 
MESAJ

Kendi kuşağında, beyaz mendil 
sallamanın bir anlamı, hem de çok 
güzel bir anlamı vardı. O dönem 
beyaz mendil sallamak “seni delice 
seviyorum” anlamını taşıyordu. 
Gazi, İstanbul’a ilk gelişinde 
kendisine sevgi gösterisinde 
bulunan İstanbullulara beyaz mendil 
sallayarak, “Seni, sizi delice 
seviyorum!” mesajını vermişti. 
Türk halkı, sokaklara dökülüp 
gözyaşı döktüğü o karanlık günde 
de, aradan geçen 83 yıl boyunca da 
Ata’sına aynı karşılığı verdi:                   
“Biz de seni delice sevdik…”  

Gazi’nin, Dolmabahçe 
Sarayı’nda yaptığı ilk açıklama da 
çarpıcıydı; “Bu saray, artık milletin 
sarayıdır. Ve ben burada milletin 
bir ferdi, bir misafiri olarak 
bulunmakla bahtiyarım” demiştir. 

Gazi, 30 Eylül 1927 tarihine 
kadar İstanbul’da kaldı. Ünlü 
“Nutuk”unun hazırlıklarını 
İstanbul’da yaptı. Gazi’nin uzun 
yıllar beklenen bu ilk İstanbul 
ziyareti 30 Eylül 1927’de sona erdi. 
İstanbul basını Gazi’nin ayrılışını 
büyük bir üzüntü içinde duyurdu. 

Gazi, bundan sonra İstanbul’a 
sık sık geldi.  Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bir sonraki İstanbul 
ziyareti, 8 Haziran 1928’de 
gerçekleşti. Üstelik bu kez Gazi, 
İstanbul Belediye Meclisinde 
alınan kararla İstanbul’a davet 
edildi. Dönemin gazeteleri bu 
daveti, “İstanbul Belediye 
Meclisinde Reisicumhur Gazi 
Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a 
gelmeleri için ricada bulunulması 
alkışlarla kabul edildi” diye 
duyurdu. 

Bu ziyaret de ilki kadar coşkulu 
geçti. Meydanlar, caddeler, 
sokaklar insan doldu. Gazi’nin, 
İstanbul’a gelişi şerefine 
Şehzadebaşı Ferah Sineması’nda 
ücretsiz büyük bir müsamere 
verildi. Gazi, bu ziyaretinde de 
Dolmabahçe Sarayı’nda kaldı.   
Harf Devrimi’nin hazırlıklarını 
burada tamamladı. Gazi, ölümüne 
kadar İstanbul’a sık sık geldi. 
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MECİDİYEKÖY NEFES ALDI. İSTANBUL’UN EN MERKEZİ YERİNDE, SADECE 10 AYDA 
BETON GRİSİ YERİNİ YEŞİLE BIRAKTI. ŞİMDİ SIRA İSTANBUL’UN DİĞER 

MEYDANLARINDA. 39 İLÇENİN MEYDANI  DA GÜZELLEŞECEK. TAKSİM MEYDANI DA 
BAĞCILAR MEYDANI DA EŞİT OLACAK.

MUTLU ŞEHİR ÖRNEĞİ: 
MECİDİYEKÖY

        ELA KARASU       DERYA BALKAN
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M
ecidiyeköy’de her şey 
güzel oldu. İstanbul’un en 
karmaşık, en gürültülü, en 
beton yeri! İyi bir 

planlama ve çağdaş vizyonla sadece         
10 ayda çehre değiştirdi. Artık 
Mecidiyeköy’ün bir meydanı var. Hem 
de örnek bir meydan. 8 bin metrekare 
alan İstanbulluların kullanımına açıldı. 
Mecidiyeköy derinlik kazandı. Bir 
yanda yeşil alanı, diğer yanda dinlenme 
parkurları, ortada İstanbul Kitapçısı’yla 
yeni Mecidiyeköy, İstanbulluların 
beğenisini kazandı. 
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BAŞKAN’IN İZLENİMLERİ

 “İSTANBUL’UN HER YERİNE 
YAYMAK İSTİYORUZ”

Mecidiyeköy Meydan 
düzenlemesini insanların eve 
gitmeden önce soluk alabilecekleri 
bir yer olarak tasarladıklarını 
söyleyen İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Meydan izlenimlerini şu 
sözlerle paylaştı: 

“Bunu İstanbul’un her yerine 
yaymak istiyoruz. İnsanlar, burada 
böyle bir ortamı yaşarken, evine 
gitmeden önce ‘buraya geliyorum’, 
‘mutlu oluyorum’, diyecek. 

Bir de burada sanat varsa, 
kültür varsa, o zaman umut çok 
yüksek demektir. Günün belli 

saatlerinde burada müzik dinliyor, 
dans ediyor insanlar. Her yönüyle 
mutlu şehir kavramı… 
Huzursuzsanız bir parkta gezin, 
meydanda gezin, şurada bir sergiye 
bakın, çalan müziğe kulak verin. 
Eve gidince kavga etmezsiniz. 
Çocuğunuza iyi davranırsınız.”

 İYİLEŞME BU TİP ALANLARDAN 
BAŞLAMALI

Mecidiyeköy 30 yıl önce daha 
iyiydi. Gittikçe kötüye gitti. 
İyileşme İstanbul’un bu tür 
alanlarından başlamalı. 
Mecidiyeköy’de yaptığımız tam 
da bu. 8 bin metrekare var mıymış 

burada? İnsanlar 8 bin 
metrekare kullanım alanı, 
yeşil alan kazandı. 
Odaklanmamız gereken 
mesele o. Dünyanın 
öncelikleri üzerinden 
bizim yeni bir gelecek 
inşa etmemiz şart. 

 BÜTÜN MEYDANLAR BÖYLE 
OLACAK

Bakırköy Meydanı, Salacak sahili, 
Üsküdar Meydanı, Kadıköy 
Meydanı, Ortaköy Meydanı, Esenler 
Meydanı, Bağcılar Meydanı, 
Esenyurt Meydanı böyle olacak. 

 “GECESİ DE AYRI GÜZEL”
“Yeni Mecidiyeköy”ü 

beğenenlerden biri de İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’ydu. Gece tek 
başına yeni meydanı dolaştı. “Yeni 
Mecidiyeköy Meydanı’nı görmenizi 
öneririm. Size iyi gelecek” diyen 
İmamoğlu, bir İstanbullu olarak 
izlenimlerini sosyal medyada canlı 
yayınla paylaştı.

“Çok keyifli bir iş olmuş. En kötü 
yerler bile çok iyi olabiliyormuş” 
dedi. Ödünç kitap merkezini ziyaret 
etti. “Bütün yayınlar burada olacak. 
Bu kitapçıların sayısı artacak. Başka 
yerde de ödünç alacakları kitabı 
bırakabilecekler” diye de ekledi. 
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kahve sunduğu büfesi… Yeni 
Mecidiyeköy bununla da sınırlı 
değil. Artık yeşil alanı var. Gri 
çehresinden eser kalmadı. Yeşilin 
her tonuyla sizi karşılayan bir ağacın 
gölgesinde oturmak, bilgiyle 
buluşmak, sanatla, müzikle 
buluşmak mümkün.

 MEYDAN SANATLA VE          
AĞAÇLA BULUŞTU 

Günlük ortalama 1 milyon 300 
bin kişinin kullandığı 
Mecidiyeköy Meydanı’nın toplam 
inşaat alanı 7 bin 800 metrekare. 
Alan içerisinde 2 bin 500 
metrekarelik yeşil alan bulunuyor. 

Meydan düzenlemesi için, alana, 
63 ağaç dikildi. Oturma ve 
dinlenme ekipmanları, 450 
metrekarelik bir alana sahip. 
İstanbul Kitapçısı, okurlara, en 
yeni basımları ile kitapları ve 
klasik eserleri sunarken; 
vatandaşlar, Ödünç Kütüphane 
sistemi ile ücretsiz kitap okuma 
imkânına kavuştu. 

Mecidiyeköy Sanat ise 
kapılarını, “Gözüm Sende 
İstanbul” sergisiyle açtı. 
Mecidiyeköy Sanat, pazartesi 
hariç, haftanın her günü, 10.00-
19.00 saatleri arasında ziyarete 
açık olacak.

Mecidiyeköy Meydanı 
projesinin 1. etap çalışmaları ile 
meydanda ‘Mecidiyeköy Sanat’ ve 
‘İstanbul Kitapçısı’ olmak üzere iki 
adet cam cepheli, 7/24 meydana 
yüz verecek yapı tasarlandı. 

H
em insan kalabalığı, hem 
de gürültü kirliliği 
açısından da zor ve kaotik 
bir yer olan 

Mecidiyeköy’de dinlenmek, mola 
vermek için fazla alternatif yoktu. 
Yeni yüzüyle meydan; güvenli, rahat 
ve özgür bir şekilde soluk almak için 
dizayn edildi. Mecidiyeköy 
Meydanı’ndaki değişim sizi ‘Ödünç 
Kitap Merkezi’ ile karşılıyor. En yeni 
kitapları ve klasik eserleri sunan 
İstanbul Kitapçısı ise değişimin 
başka bir durağı. Sanata ve sanatçıya 
soluk aldıran sergi salonu, günün 
belli saatlerinde müzik dinletisi, 
dans gösterileri ve Beltur’un çay 
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SOSYAL DENEY Mİ? KALICI BİR GERÇEKLİK Mİ ?
Mecidiyeköy Meydanı'nın yeni haliyle ilgili beğeniler, sosyal medyada 
çarpıcı cümlelerle yer aldı. İki genç, yaşadıkları şaşkınlığı kendi 
ifadeleriyle ortaya koydu:
✓ “Mecidiyeköy Meydan’da çalan klasik müzik bir tür sosyal deney mi 
yoksa kalıcı bir gerçeklik mi? Eğer kalıcıysa gözüm yaşlı, Başkanıma ve 
ekibine dilediğim teşekkür tarifsiz.” 

✓	“Mecidiyeköy bile güzel olmayı aklından geçirmiyordur muhtemelen. 
Ama Başkan var gücüyle ‘hayır güzel olacaksın’ diye uğraşıyor.” 

sağlamak amacı ile yeşil tepeler 
yapıldı. Bu alanda yoğun bitkilere ve 
ağaçlara yer verildi. Bir dönem 
mevsim geçişi sonrasında alanda 
büyüyen bitkiler ve ağaçlar, 
meydanda yer alan oturma 
basamakları ve amfi için de ses 
yalıtımı sağlayacak. 

 İNSANLAR MOLA VERİP 
SOLUKLANACAK

Köprü altı, pasif yeşil alan 
olarak kurgulandı, geçirgen 
malzeme ile yapılan yürüyüş 
yollarında suyun drenajı sağlandı. 
Bu bölgede 3 adet kiosk ve 
kiosklar ile birlikte çalışacak 
oturma ve dinlenme alanları 
tasarlandı. Metropol hayatının en 
yoğun olduğu bölgelerden biri 
olan Mecidiyeköy’den artık 

insanlar kaçmayacak, kısa molalar 
vererek geçerken soluklanacaklar. 
Toplamda 7 bin 800 metrekarelik 
atıl olarak duran köprü altı alanı 
artık kent meydanı olarak 
kullanıma açıldı. 

Mecidiyeköy’ün yoğun insan 
hareketinin olduğu bu alanda 
insanların geçerken karşılaşacağı, 
göreceği bir vitrin gibi çalışacak bu 
yapılar sayesinde halk sanatla 
buluşuyor. 

 MEYDANIN GRİ RENGİ YEŞİLE 
DÖNÜŞTÜ

Yaklaşık 2 bin 500 metrekare 
yeşil alan ile meydanın gri rengi 
yeşile ve yeşilin değişik tonlarına 
dönüştürüldü. Köprü altına uyum 
sağlayacak bitki türleri, güneş ve 
gölge hareketi düşünülerek seçildi. 
Yaya güzergâhları boyunca aksı 
tarifleyen ve araç trafiği boyunca 
tampon yeşil alanlarda olmak üzere 
63 adet ağaç dikildi. Araç trafiğini 
iki yönde görsel olarak filtrelemek 
ve olabildiğince ses yalıtımı 
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HER BİRİ GEÇMİŞİMİZDEN       
İZLER TAŞIYOR

İSTANBUL, BOĞAZ'IYLA GÜZEL... İSTANBUL BOĞAZI, BÜYÜKADA VE 
KADIKÖY DE TARİHİ İSKELELERİYLE. KUZGUNCUK, BÜYÜKADA VE MODA 

İSKELELERİNİN TARİHİNİ ARAŞTIRIRKEN, YAKIN DÖNEMDEKİ TANIKLIKLARA 
BAŞVURDUK. KUZGUNCUK İSKELESİ’NİN ESKİ GÜZEL GÜNLERİNİ, 

BÜYÜKADA İSKELESİ’NİN ADALILAR İÇİN ANLAMINI, MODA İSKELESİ’NİN 
SANATA KATKISINI ÖĞRENDİK.    
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KUZGUNCUK İSKELESİ 
SEMTİN YABANCISI OLMASIN
       ALİ FARUK İMRE
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Ancak, 2011’den sonra yenilenen 
iskele, bir anda semtin yabancısı 
olmuş. 65 senelik Kuzguncuklu ve 
yaklaşık 25 senedir mahallenin 
muhtarı olan Ali Faik Kaptan, bu 
iskelenin semt hayatına 
yabancılaşmasını şu sözlerle anlattı:

“Kuzguncuk’ta, ufacık yerlere 
verilen ruhsatlarla her yer kafe oldu. 
Kaldırımlar işgal altında. Semtin 
tarihi dokusunu kaybetmek 
istemiyoruz. Eskiden Kuzguncuk 
İskelesi, herkesin sosyalleştiği, 
karşılamaların yapıldığı duygusal bir 
mekandı. Her dairesinde ve katında 
vatandaşın ilgisine açıktı. 
Kuzguncuk halkı, özellikle bu 
iskeledeki dairelerin ekonomik 
anlamda rahatça 
faydalanabilecekleri mekânlara 
dönüşmesinden memnun olacaktır.”

Kuzguncuk muhtarının anlattığı 
gibi, burası tarihi anlamda çok 
önemli bir yer. Bugün, girişteki bir 
dairede İstanbul Planlama Ajansı’na 
ait “Kuzguncuk Senin” ofisi yer 
alırken, karşısındaki daire ise 
kullanılmıyor. Denize balkonu olan 
üst katı ise semt sakinleri adeta 
unutmuş…

Mekanlar değişiyor, insanlar 
değişiyor; ama hayatın olağan 
akışının parçası olan buluşmalar, 
vedalaşmalar hiç eksilmiyor. 
Kuzguncuk halkı da bu tarihi 
iskelenin eskiden olduğu gibi 
buluşmalara, ayrılıklara, hoş 
sohbetlere, sosyalleşmeye tekrar ev 
sahipliği yapmasını arzuluyor. 

KUZGUNCUK İSKELESİ 
SEMTİN YABANCISI OLMASIN

K
uzguncuk halkı, tarihi 
iskele binasının kamuya 
dokunan bir alan olması 
için talepte bulunuyor. 

Vatandaş, tıpkı eski günlerdeki 
gibi bu sembol binanın halkla 
buluşacağı zamanı bekliyor.

Kuzguncuk Çarşı Caddesi’nde 
sizi tavla tahtasına pulları sertçe 
vuran vatandaşlar; ince belliden 
çıkan “çin-çin” sesi ve denizin 
kenarında selfi çeken gençler 
karşılıyor. Cami ve kilisenin 
duvarları birbirine bakar. Hatta bir 
sinagog da bu iki ibadethaneye 
komşuluk eder. 

Özellikle, son dönemlerde açılan 
kafeleriyle popülaritesi artan 
İcadiye Caddesi ve Paşa Limanı 
Caddesi ile Kuzguncuk, turistler 
tarafından da çok fazla ilgi görüyor. 
Ancak bu semte son zamanlarda 
yabancılaşan bir mekan var… O da; 
Kuzguncuk İskelesi. 

Eskilerin tabiriyle, Kuzguncuk 
İskelesi bölge halkının İstanbul’a 
gitmek için kullandığı bir iskele. 
Kuzguncuk’un ahşap olan ilk 
iskelesinin 1889’da eskiyen 
payandaları, Kirkor Kalfa 
tarafından yenileriyle değiştirildi. 
1894 yılındaki binada tehlikeli 
çatlaklar meydana gelince de bina 
baştan sona elden geçirilerek 
güçlendirildi. 1913’te de Şirket-i 
Hayriye’nin mimarı Nafilyan 
tarafından iki katlı kagir iskele 
binası şeklinde inşa edildi. 

 VATANDAŞIN GİTTİĞİ LOKAL 
ARTIK YOK 

Kuzguncuk İskelesi’nin giriş 
katındaki iki daire, gazetelerin 
okunduğu çayhane ve terzi olarak 
hizmet etmiş. Mekanın üst katı 
ise önce iskelede görevli 
memurların lojmanı sonra da 
Şehir Hatları’nın lokali olmuş. Bu 
lokalde İstanbullu, denize karşı 
yemeklerini yer sosyalleşirmiş. 
Hatta kısa bir dönem sinema 
olarak kullandığını aktarıyor 
mahalle sakinleri.

Kuzguncuk Mahalle Muhtarı Ali Faik Kaptan
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“Bu tarz kamusal alanların çok 
özel işletmeler tarafından 
işletilmesine açıkçası karşı 
çıkıyoruz Modalılar olarak. Ticari 
işletmeler alanda uyguladıkları 
fiyat politikalarıyla faydadan çok 
zarar getirebiliyor. Bu tarz 
alanların sahipliğini mutlaka 
kamu kurumları yapmalı. Bu 
alanlar kamunun olmalı. 
Geçmişte bu iskeleler, toplu 
taşımada da kullanılıyordu. 
İskele, iki katlı olsa da geçmişten 
günümüze hangi katının gerçek 
iskele olduğu sürekli bir tartışma 
konusu oldu” dedi. 

3
0 yılı aşkındır Modalı 
olan, 2009’dan bu yana 
Moda’yı da içine alan 
Caferağa Mahallesi’nin 

muhtarlığını yapan Zeynep 
Ayman ile Moda İskelesi’ni 
konuştuk. “Moda” kelimesinin 
iskele ile özdeşleştiğini 
söyleyerek söze başladı. İskele, 
denizin üstüne kurulu bir yapıda 
olması ve dalgaların iskeleye sert 
vuruşlarının sanatsal 
fotoğraflara ilham verdiğini 
anlattı. Muhtar Zeynep Ayman, 
Moda İskelesi’yle ilgili şunları 
söyledi:

 MODA İSKELESİ'NİN TARİHİ
Moda; koyu, denizi, plajı, 

bahçeleriyle olduğu kadar, 
kültür-sanat ve cemiyet 
hayatıyla da daima gözde 
semtlerden biri oldu. Moda’yı 
önemli kılan mekanlardan biri 
de şüphesiz Moda İskelesi. 
Moda’da ilk sefer 1914’te olsa 
da bölgenin iskeleye kavuşması 
1917’de gerçekleşti. Mimar 
Vedat Tek tarafından yapılan 
iskele, aynı yıl Sovyet 
Devrimi’nden kaçan Ruslar 
tarafından gazino olarak 
işletildi. 15 Eylül 1937 tarihi, 

BU ALANLAR KAMUNUN OLMALI

GÜNDEM

       ÖZGÜR TURAN       GÜL YILDIZ
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Moda İskelesi’nin terasını 
kaybetmesine neden oldu. 
Yıkımın izleri sürse de 1964 
yılında tekrar açılan İskele, 
1979’a kadar sahil gazinosu 
olarak kullanıldı. 1985’te yolcu 
azlığı nedeniyle vapur seferleri 
kaldırılırken, 1992 yılı vapur 
seferlerinin kaldırılmasının 
habercisi oldu. Aynı yıl 
başlayan restorasyon 
çalışmaları sonucunda 2001’de 
vapur seferleri yeniden başladı. 
İskeleye 2014’te yapılan 
restorasyon, bölgeye yeni bir 
restoran kazandırdı. 

Kadıköy‐Caferağa Mahalle Muhtarı
Zeynep Ayman
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BÜYÜKADA İSKELESİ ADALILARIN 
SOSYALLEŞME ALANIYDI

sosyalleştiği iskelenin son 
zamanlarda kullanılamıyor 
olması, sadece belli bir kesimin 
kullanıyor olması çok üzücü” 
ifadelerini kullandı.

 ASIRLIK BÜYÜKADA İSKELESİ 
İzmitli mimar Mihran 

Azaryan tarafından projesi 
çizilen tarihi Büyükada İskelesi, 
bir asırlık geçmişe sahip. 106 
yıllık tarihinde gazino, pastane, 
sinema, kafe olarak kullanılan 
iskele binasının yapımı 
1915’te tamamlandı.

Bir sekizgen yolcu 
salonuna sahip, kurşun 
kubbeli binanın çini dış 
kaplaması ise Kütahyalı 
Mehmet Emin Efendi 
tarafından yapıldı.

Dünden bugüne farklı 
faaliyetleriyle Adalılara ve 
İstanbullulara hizmet veren 
iskele önce gazinoydu. 1918-
1923 seneleri arasında Turan 
Gazinosu, ardından da Tokatlı 
Pastanesi olarak kullanıldı. 
Cumhuriyet’in ilanından 

B
üyükadalı gazeteci Adil 
Bali, Büyükada 
İskelesi’nin tarihini, 
Adalılar için taşıdığı 

anlamı İstanbul Bülteni'ne 
anlattı. Aynı zamanda 
“Vapurlarıyla İstanbul” 
kitabının yazarı da olan Bali, 
“İskelenin tarihi yapısının 
dışında burası Adalılar için bir 
sosyalleşme alanıydı; çünkü 
iskele Ada’nın tam merkezinde 
yer alıyor. Tabiri caizse piyasa 
alanıydı, eskiler bunu kullanır. 
İki açık terası ile hem deniz 
tarafı hem de kara tarafı 
görünüyordu. Burada oturan 
insanlar Ada’ya kim giriyor, kim 
çıkıyor bilirdi. Ünlüsü, ünsüzü 
buradan girip çıkardı. İskelenin 
alt katında 8 adet dükkan var. 
Bunlardan biri de 1917'de açılmış 
Büyükada Ksidas Kitapevi. 
Burası o tarihten itibaren gazete 
bayisi ve kitapçı olarak ailenin 
diğer fertlerine geçerek 
değişmeden bugüne gelmiş. 
Tarihi ve mimari özellikleriyle 
ön plana çıkan, insanların 

GÜNDEM

Demokrat Parti’nin iktidara geçiş 
tarihi olan 1950’lere kadar ise 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Adalar İlçe Merkezi olarak 
kullanıldı.

İstanbul için tarihi 
mekanlardan biri olan iskele, 
sinemaya da ev sahipliği yaptı. 
Cemil Tekçe ve yazar Turan Aziz 
Beler Ada’nın ilk kışlık 
sinemasını kurup işletti. 

1984 yılından itibaren Adalar 
Belediyesi’nin nikah ve sağlık 
hizmetleri işlemleri için 
kullanılan mekan, 2000 yılının 
başında tarihi ve kentsel 
kimliğine uygun bir şekilde 
restore edilerek Kafe olarak 
hizmet verdi.

       AHMET OLCAY ERGİN

Gazeteci Adil Bali
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İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, 
“TARİHE GEÇİYORUZ” DEDİ. DÜNYADA 
AYNI ANDA 10 METRO İNŞAATININ 
YAPILDIĞI TEK ŞEHRİN “İSTANBUL” 
OLDUĞUNU SÖYLEDİ. TÜM İNŞAATLAR 
SON SÜRAT DEVAM EDERKEN 
ONLARDAN BİRİNE KONUK OLDUK. 
ÜMRANİYE-BOSTANCI METRO İNŞAATI 
ŞANTİYESİNE İNDİK. SAHADAKİ 
ÇALIŞMALARI YERİNDE GÖRDÜK. İBB 
RAYLI SİSTEMLER DAİRE BAŞKANI       
DOÇ. DR. PELİN ALPKÖKİN İLE        
SAHADA KONUŞTUK.  

TARİHE GEÇEN 

METRO 
SEFERBERLİĞİ

        AHMET OLCAY ERGİN
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İ
stanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) Raylı 
Sistemler Daire Başkanı        
Doç. Dr. Pelin Alpkökin, 

sıfırdan metro yapmanın daha 
kolay olduğunu söyleyerek 
durdurulan hatların kendilerine 
ne gibi zorluklar çıkardığını, 
kenti nasıl tehlikeye attığını ve 
yapımı süren metro hatlarını 
İstanbul Bülteni’ne anlattı.

 “İSTANBUL’UN ALTINDA BOMBA 
GİBİ BIRAKILMIŞ”

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak 10 sorunlu iş 
aldıklarını söyleyen Doç. Dr. 
Pelin Alpkökin, “İhalesi 
yapıldıktan sonra yüzde 60 
ilerlemede durmuş, 14.3 km 
uzunluğundaki Dudullu-
Bostancı Hattı 550 milyon 
euroluk bir yatırım. Yüzde 60’ı 
tamamlanmış, parası ödenmiş ve 
sonra kaynak yetersizliğinden 18 
ay bekletilmiş. Bu hattı böyle 
teslim aldık ve yüzde 80’lere 
getirdik. Yıl sonuna doğru 
testlerine başlayacağız. Dudullu-

Bostancı Hattı’nda yerin altında 
kalıcı kaplamaları olmadan, eski 
bina stoklarının bulunduğu 
Suadiye-Bostancı gibi bölgeler 
uzun süre risk taşıyan tünellerle 
kalmış. Rumeli Hisarüstü-
Aşiyan Füniküleri, sözleşme ve 
ihale olarak çok yanlış bir 
yöntemle başlatılmış. İşin yüzde 
20’si bitmişken paranın yüzde 
50’si ödenmiş ve iş 
durdurulmuş. Bu fünikülerde de 
şu an yüzde 80 ilerleme 
kaydettik. 6 ay içerisinde açmayı 
planlıyoruz. Eminönü-
Alibeyköy’ü aldığımızda ise 
kredisi bitmiş, tamamen 
durmuştu. Sahanın panellerle 
çevrili olmasından dolayı halkın 
Haliç’e inmesi engellenmişti. 
Devlette süreklilik esastır. 
Normalde bir yönetim değişirse 
bir yönetim gelir işi devam 
ettirir ve bitirir. Ancak 
devraldığımız işler rutinde 
devam eden veya standart 
problemler diyebileceğimiz 
sorunların çok ötesinde” 
ifadelerini kullandı.
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KAYNARCA-PENDİK-TUZLA HATTI
“ESKİK PARÇALARI BİRLEŞTİREN HAT” 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Kaynarca-Pendik-Tuzla metro 
hattının kazma işlemini 
gerçekleştiren TBM cihazının geçişi 
için düzenlenen etkinlikte, 100 yeni 
araç alımı için finans çalışmalarının 
sonuna yaklaştıklarının müjdesini 
verdi. İstanbul’un nüfusunun içine 2 
milyon mülteci, üniversite 
öğrencileri ve turistleri de 
kattığımızda 20 milyona 
yaklaştığını belirten İmamoğlu, 
“Ulaşımın en önemli ağı, raylı 
sistemler ve metrolardır. Ne yazık ki 
İstanbul'umuz, bu konuda geç 
kalmıştır. Bu konudaki açığı hızlıca 
kapatmanın yoğun bir çalışması 
içerisindeyiz” dedi. 
Hattın “Pendik-Kaynarca” bölümü 
2023 yılı sonunda hizmete alınacak. 
Kaynarca Merkez-Tuzla arası sekiz 
kilometreyi aşan kısmın da 2025 
yılında açılması hedefleniyor.

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı 
Pelin Alpkökin de hattın önemine 
vurgu yaptı:
“Anadolu Yakası'nda göreve 
geldiğimizden beri çalıştırdığımız 8. 
TBM'imiz. Hattımızın işletme 
senaryosuna bakarsak; Kadıköy'den 
gelen bir trenimiz, şu an Ulaştırma 
Bakanlığımız tarafından yapım işleri 
devam eden Sabiha Gökçen hattına 
entegre olup Sabiha Gökçen 
Havalimanı’na gidebilecek. Veyahut 
Pendik merkezden binen bir 
yolcumuz, hiç aktarmasız yine 
Sabiha Gökçen Havalimanı’na 
gidecek. Yine Kadıköy’den binen bir 
yolcumuz da Tavşantepe’den 
Kaynarca merkeze kadar hiç 
aktarmadan gelebilecek. 
Dolayısıyla aslında Anadolu 
Yakası’nın ulaşım ağı içerisinde 
eksik parçaları birleştiren çok 
önemli bir hattımız bu.”
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yıl. Normalde olmaması gereken 
zemin hareketleri ile karşılaştık. 
Bunlar mega projeler. Mega 
projeleri ihale ederken öncesinde 
finansal planlamasını yapmanız 
gerekiyor; ancak finansal 
planlamaları, kredibilitesi 
yapılmayan işlere başlandığında 
bankalar, bu tip projelere son 
derece soğuk ve uzak bakıyorlar. 
Finansal açıdan da durmuş, 
durdurulmuş hatları yeniden 
başlatmak bu açıdan da güç.”

 “ÇALIŞAN SAYISI 100’ÜN 
ALTINDAYDI”

Projeler ile ilgili bir diğer 
unsurun ‘insan’ konusu olduğunu 
belirten Alpkökin, “Bir diğer 
zorluk da tabii ki bu işler insanla 
yapılıyor. Büyük firmalar, alt 
yükleniciler var ve işler 
durduktan sonra bunların hepsi 
dağılmış. Alt ve üst yüklenicileri 
tekrar mobilize etmek, motive 
etmek problemler arasında. 
Bugün ortalama bir hatta bin 
500’ün üzerinde çalışan var. 
Bunları devraldığımızda çalışan 
sayısı 100’ün altındaydı; önceden 
burada çalışan insanları toplamak 

çok önemli. O insanları geri 
getiremiyorsunuz, ikna 
edemiyorsunuz, işin hafızası 
kayboluyor” şeklinde konuştu.

  “YER TESLİMİNDE             
SIKINTILAR YAŞADIK”

Alpkökin, proje ihale süreçleri 
konusunda da şunları ifade etti: 

“Bu projelerin ihaleleri 2015-
2016 yıllarında tamamlanmış. 
2017 yılında ihaleye çıkılmış. 
Bizim bunları kredilendirip 
yeniden başlamamız 2020-2021’i 
buluyor. 2015 yılındaki kazılar 
için öngörülen yerler var, oralar 
da kentsel dönüşüme girmiş, bazı 
yapılar yapılmış. Bu yüzden yer 
teslimi konusunda da büyük 
sıkıntılar yaşadık. İBB’nin 
kurumları dışında 3. kurum ve 
kuruluşlardan yer tahsisinde 
zorlanıyoruz.”

 “YIL ORTALAMASINDA                  
REKOR SEVİYE” 

2019-2024 yılları arasında İBB 
tarafından 105 km hattın hizmete 
alınacağını ve yılda ortalama        
21.1 km ile rekor seviyesinde 
olacağını belirten                        

 “DURMUŞ PROJELERE 
BANKALAR SOĞUK BAKIYOR”

Bunun dışında, bir gecede 5 
kuruş parası olmadan ihale edilip 
işe başlatılan ve sonra da 29 
Aralık 2017’de bir mektupla 
durdurulan projeler olduğunu 
açıklayan Alpkökin, durdurulmuş 
projelerde yaşanan problemleri 
şu şekilde aktardı: 

“Bahsettiğimiz 3 projenin 
dışındaki 7 projenin bir kısmında 
imalata başlanmış. Geçici 
kaplamayla risk içeren tüneller, 
İstanbul’un altında neredeyse bir 
bomba gibi bırakılmış. 
Yüklenicilere olan borçlar da 
ödenmeden durmuş. Olası 
depremde ya da herhangi bir yer 
hareketliliğinde büyük risk 
taşıyordu buralar. Sadece Raylı 
Sistemler’i yaklaşık 500 milyon 
TL borçla aldık. Keşke bu hatların 
ihalesi hiç yapılmamış olsa. 
Çünkü durmuş durdurulmuş 
hatları yeniden başlatmak, 
sıfırdan ihale yapıp hattı 
başlatmaktan çok daha zor. 
Neden? Geoteknik problemler 
var. Tüneller uzun süre bekliyor. 
Bu tünellerin ömrü yaklaşık iki 





 “VATANDAŞLARIN TÜM 
MASRAFLARI KARŞILANIYOR”

Raylı sistem çalışmalarında 
vatandaşların tüm ihtiyaçlarının 
karşılandığını söyleyen Pelin 
Alpkökin,“Tünel açtığımız zaman, 
tünel etki alanı bölgelerinde 
zemin durumuna göre kritik 
gördüğümüz yerlerdeki bütün 
binaların zemin 
deformasyonlarını takip ediyoruz. 
Bazı bölgelerde zemin çok kötü, 
bu yüzden herhangi bir yöntemle 
tünel açarsak etrafında zarar 
görebilecek binalar varsa bunları 
yüklenicimizle beraber ortak 
hareket ederek boşaltıyoruz. 
Bütün binalara gidip ziyaret 
ediyoruz durumu anlatıyoruz. 
Orada kalan vatandaşlardan 
muvafakatname alıp tüm 
masraflarını karşılayarak 
kendilerinin de kabul ettiği güvenli 
bir binaya taşıyoruz. Tünel işi 
bittikten sonra üniversitelerden 
raporlar alıp binalarda hasar 
oluşup oluşmadığını kontrol 
ediyoruz. Hasar oluştuysa o hasarı 
gideriyoruz. Sonra yeniden tüm 
masrafları karşılayıp vatandaşları 
evlerine taşıyoruz” dedi.

 Doç. Dr. Pelin Alpkökin, 2023’te 
tamamlanması beklenen 
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe 
Hattı ile ilgili de şu bilgileri verdi:

“Bu hattımız için araç üretimine 
de iki ay içerisinde başlayacağız. Bir 
yönde 44 bin yolcu taşıyabilecek 
kapasitede bir hattımız, ful otomatik 
ve sürücüsüz bir hat olarak 
tasarlandı. Tek amacımız 2023’ün 
sonuna bu hattımızı yetiştirmek, bu 
yönde 24 saat çalışmalarımız devam 
etmekte. Hem Dudulu-Bostancı 
hem de Ümraniye-Ataşehir-
Göztepe hatlarımız, üç tane doğu-
batı aksındaki Marmaray, M4 ve M5 
hatlarımızla da entegre olduğu için 
ve yerleşimi yoğun bölgeler ile 
Finans Merkezi’nden geçtiği için 
diğer devam eden hatlar da 
açıldığında günlük sayısının 200 
binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. 
Özellikle Ataşehir bölgesindeki 
yoğun trafiğe çok büyük katkısı 
olacağını düşündüğümüz bir 
hattımız bu. Dolayısıyla da ilk 
kredilendirip, ilk başlattığımız bir 
hattımız olduğundan dolayı ilk 
olarak tamamlanan hatlarımızdan 
biri olması için yoğun bir şekilde 
çalışıyoruz.”

İŞTE O PROJELER:

2019 yılında İBB, mevcutta 153.15 km 
raylı sistem ile görevi devraldı.           
Yeni yönetim 2020 yılında 18 km, 
2021'de ise 11.1 km raylı sistem hattını 
hizmete aldı. İBB'nin gelecek yıllarda 
himzete alacağı hatlar ve uzunlukları 
şu şekilde:

2022 
Rumeli-Hisarüstü-Aşiyan 0.8 km
Dudullu-Bostancı 14.3 km
Cibali-Eminönü 1.1 km
Mecidiyeköy-Yıldız 2.0 km
Toplam: 18.2 km

2023 
Bahariye-Ataköy 11.3 km
Kazım Karabekir-60. Yıl Parkı 
(Ümraniye-Ataşehir-Göztepe)         
13.0 km
Çekmeköy-Sancaktepe 3.6 km 
Yıldız-Kabataş 4.5 km
Kaynarca-Pendik-Tuzla 4.9 km
Kirazlı-Fatih 4.2 km
Toplam: 41.5 km 

2024 
Sancaktepe-Sultanbeyli 7.3 km
Mahmutbey-Hastane          
(Bahçeşehir-Esenyurt) 6.8 km
İTÜ-İstinye 2.6 km
Toplam: 16.7 km

ULAŞIM

Raylı Sistemler 
Daire Başkanı        
Doç. Dr. Pelin 
Alpkökin
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Yenikapı-Hacıosman metro 
hattında yolculuk yapan Başkan 
İmamoğlu,vagon içinden canlı 
yayın yaptı. “İnsanların 
haberleşemedikleri 
hiçbir yer kalmamalı” 
diyen Başkan İmamoğlu, 
“Metrodan haberleşmek 
değerli, önemli. Ben de 
bu keyfi tatmak istedim 
bugün. Hayırlı olsun. 
Umarım güzel anılarınızı 
ve güzel mesajlarınızı 
metrodan yollarsınız. Tabi sadece 
metroda değil Wi-Fi hizmetiyle 
İstanbul’un birçok yerinde 
özellikle öğrencilerimize, gençlere 

imkanlar sunmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Mobil internet sağlayıcı telefon 
operatörleri de onay 
sürecinin 
tamamlanmasının 
ardından İBB 
metrolarında hizmet 
vermeye başlayacak. 
Tüm yolcular, akıllı 
telefonlarıyla mobil 
internet hizmeti 
alabileceği gibi sesli 

görüşme de gerçekleştirebilecek. 
Dileyen yolcular da İBB’nin 
ücretsiz Wi-Fi hizmetinden 
yararlanacak.

İ
stanbullular İBB’ye ait 
metrolarda internet hizmeti 
almaya başladı. İlk test              
M2 Yenikapı-Hacıosman 

Metro Hattı’nda başarıyla 
gerçekleştirildi. Ücretsiz İBB 
Wi-Fi internet hizmeti                  
M2 hattında 14 Ekim tarihinden 
itibaren tam kapasiteyle hizmet 
vermeye başladı. 

 “İNSANLARIN 
HABERLEŞEMEDİKLERİ YER 
KALMAMALI”

İnternet hizmetinden 
faydalananlardan biri de İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. 

HİZMET

İBB’YE AİT M2 YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTI’NDA ÜCRETSİZ İBB Wİ-Fİ 
HİZMETİ BAŞLADI. BU HATTI KULLANAN İSTANBULLULAR 14 EKİM’DEN BU 

YANA YOLCULUK ESNASINDA İNTERNET KULLANABİLİYOR. DİĞER 
HATLARDA DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.

İBB METROSUNA 
‘İNTERNET’ GELDİ

VİDEO
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C
umhuriyetimizin 
kuruluşunun 98. yılını 
kutlarken, Kurtuluş 
Savaşı’nın tohumlarının 

atıldığı ‘Atatürk Evi’, Şişli’nin orta 
yerinde ziyaretçilerini ağırlıyor. 
Atatürk’ün Samsun’a çıkmadan önce 
6 ay kadar annesi Zübeyde Hanım, 
kardeşi Makbule Atadan ve Yaveri 
Cevat Abbas Gürer ile birlikte kaldığı 
Şişli’deki evi, Milli Mücadele 
hazırlıklarının merkezi oldu. 

Müzeye girişte eski yazılarla 
“Bir ulusun kurtuluşuna ilk adımın 
atıldığı mekan. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Milli Mücadele 
çalışmaları sırasında kiracı olarak 
kaldığı ev” yazıyor. Bir destanın 
yazıldığı, Milli Mücadelenin 
tohumlarının atıldığı evin her bir 
odasını göğsümüz kabararak 
geziyoruz. 

ATATÜRK VE SİLAH 
ARKADAŞLARI 
TARAFINDAN KURTULUŞ 
SAVAŞI PLANLARININ 
YAPILDIĞI BU EV, MİLLİ 
MÜCADELE TARİHİMİZ 
AÇISINDAN ÖNEMLİ 
HATIRALARI 
BARINDIRIYOR. 
ATATÜRK’ÜN SAMSUN’A 
ÇIKMADAN ÖNCE 
AİLESİYLE BİRLİKTE 6 AY 
KALDIĞI ŞİŞLİ ATATÜRK 
EVİ, İSTANBUL 
BELEDİYESİ TARAFINDAN 
‘ATATÜRK İNKILABI 
MÜZESİ’ OLARAK İLK KEZ 
1942 YILINDA ZİYARETE 
AÇILDI. 

ATATÜRK’ÜN MAREŞAL 
ÜNİFORMASI BU EVDE

               SÜMEYRA KIRCA
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eşyaları sergileniyor. Aynı oda 
içinde bulunan Zübeyde Hanım’a 
ait bir de halı seccade bulunuyor. 
Müze sorumlusu Hande Yonar’dan 
burada sergilenen eşyaların, 1954 
yılında Atatürk’ün kız kardeşi 
Makbule Atadan tarafından 
müzeye bağışlandığını 
öğreniyoruz. 

Aynı kattaki diğer odaları 
gezmeye devam ediyoruz. Burada 
Atatürk’ün yaveri Cevat Abbas 
Gürer’e ait eşyalar da sergileniyor. 
Atatürk’ün; Kazım Karabekir, Refet 
Bele gibi silah arkadaşlarıyla vatanın 
kurtuluşu için gizli görüşmeler 
yaptığı büyük salona giriyoruz.

Yine yan tarafta Atatürk’ün 
kullandığı çoraplar, papyon ve 
kravatlar ile gömlekler var. 
Sergilenen Atatürk’ün 
kıyafetlerinde eski yazıyla kendi 
isminin baş harfleri işlenmiş olarak 
görülüyor. 

Atatürk Müzesi, her adımda 
insanı zamanda yolculuğa 
çıkarıyor ve sizi Milli Mücadele 
dönemine götürüyor. Giriş katta, 
Atatürk inkılabı ve o dönemi 
anlatan kitapların olduğu bir 
kütüphane bulunuyor. Hemen 
karşıdaki odada İbrahim Çallı'ya 
ait bir yağlı boya tablo (1927) 
karşılıyor ziyaretçilerini. Tabloda, 
Büyük Taarruz’dan sonra Yunan 
komutanı Trikopis’in kılıcını 
Atatürk’e teslim ettiğini 
görüyoruz. Sami Yetik'e ait diğer 
tabloda, Kurtuluş Savaşı’nda kağnı 
ile savaş malzemesi taşıyan 
kadınları görüyoruz. 

Bir üst katta sağ taraftaki oda 
Atatürk’ün yatak odası olarak 
kullanılmış ve bugün de müzede 
aynı şekilde sergileniyor. Bu 
odada, Atatürk’ün sabahlığı, 
bornozu, saç teli, üst damak dişi, 
diş fırçası, nüfus cüzdanı ve özel 

ATATÜRK MÜZESİ’NİN TARİHİ
 1908 yılında inşa edilmiş binayı Atatürk 
1918 yılı Aralık ayında kiraladı. 1919 
Mayıs ayına kadar 6 ay boyunca 
Atatürk bu evde annesi Zübeyde 
Hanım, kız kardeşi Makbule Atadan, 
Yaveri Cevat Abbas Gürer ve Gürer’in 
eşi ile birlikte kaldı. 

 1928’de İstanbul Belediyesi tarafından 
satın alınan bina 1942’de Atatürk 
İnkılabı Müzesi adıyla dönemin valisi ve 
belediye başkanı Lütfi Kırdar 
tarafından açıldı. 

 Mustafa Kemal’in aylık 15 kuruşa 
kiraladığı bu eve yerleşmesine Suriye 
Cephesi’nden arkadaşı Tahsin Uzer 
vesile oldu. Önce Pera Palas otelinde 
konakladı. Aralık 1918’de bu eve geçti. 
Bu ev kentin elektrik ve hava gazı 
olanağına sahip ikinci semtiydi. Aynı 
zamanda “Pera-Şişli elektrikli 
tramvayı” sayesinde kolay ulaşım 
sağlıyordu. Burada İsmet İnönü, Fethi 
Okyar, Rauf Orbay, Ruşen Eşref, Kazım 
Karabekir, Ali Fuat Cebesoy ve Refet 
Bele ile uzun toplantılar yapıldı.

Atatürk’ün Mareşal üniforması
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görüyoruz. Bu kağıtlarda adeta 
Türkçenin doğuşuna şahitlik 
ediyoruz.

Yan tarafta, Cumhuriyet’in 
kuruluşundan sonraki dönemde 
giydiği kıyafetler ve mendillerinde 
K.A armasını görüyoruz. 

Yine aynı odada, Atatürk’ün 
Florya’da manevi kızı Ülkü Adatepe 
ile birlikte çektirdiği o ünlü 
fotoğrafındaki süveteri sergileniyor. 
Aynı odada ABD Başkanı Roosevelt 
tarafından Atatürk’e hediye edilmiş 
kocaman bir müzik dolabı göz 
dolduruyor.

Binbir zorlukla topraklarımızın 
kurtuluşundaki yaşanan mücadeleyi 
iliklerimize kadar hissetmişken 
yüreğimizden şu cümleler 
dökülüyor: 

“Fikri hür, vicdanı hür, Ata’nın 
izindeki Cumhuriyet kuşaklarına 
sözümüz var. Cumhuriyet ateşi hiç 
sönmeyecek.”

Odalarının tüm duvarlarından 
tarih fışkıran bu binanın ikinci 
katına çıkıyoruz. Sağ tarafta 
“Kurtuluş Savaşı Ofisi” bulunuyor. 
Bu odada Atatürk’ün Mareşal 
üniforması, kalpağı, çizmesi 
sergileniyor. Aynı odada Ruhi Arel 
tarafından 1937’de yapılmış yağlı 
boya tabloda Türk ordusunun 
İstanbul’a girişi sergileniyor. Hemen 
arkasındaki odada Şemsi Arel’e ait 
bir yağlı boya tabloda Dolmabahçe 
Sarayı önünde İngiliz askerlerinin 
şehri Türk askerlerine teslim ettiği 
görülüyor. 

İtalyan ressam Vittorio Pisani’ye 
ait 10 adet sulu boya tablo 
bulunuyor. Ressam Pisani’nin 
babası İtalyan hükümeti tarafından 
İzmir’deki bir okula müdür olarak 
atanıyor ve annesi Yunanlı. İzmir’de 
yaşadıkları dönemde İzmir, Yunan 
işgali altında bulunuyor. İtalyan 
ressam Vittorio Pisani’nin yaptığı 

tablolar Yunanlıların Türklere 
yaptığı işkence ve zulümleri konu 
ediniyor. Bu tablolar belge niteliği 
taşıması açısından Türk tarihine 
ışık tutuyor. Orta salonda 
Atatürk’ün kendi el yazısıyla Türkçe 
çekimlerle dil çalışmaları yaptığını 

KÜLTÜR  VARLIKLARI
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Harbiye Mah. Darülbedayi Caddesi No: 6 Şişli / İstanbul
Bilet Gişesi: +90 (212) 312 63 25  www.crrkonsersalonu.org

02KASIM
Salı

DIASPORA  
ORKESTRASI
Başkemancı: Önder Baloğlu

J. M. Sperger - Kemal Cem Yılmaz 
Cem Esen - J. Haydn 

20.00

07KASIM
Pazar

BARIŞ  
ORMANI
Müzik: Evrim Demirel 
Libretto: Nazlı Zeynep Ergüven  
Rejisör: Barış Meydan

Çocuk Operası

11.30

10KASIM
Çarşamba

ATATÜRK'ÜN 
ANISINA
Gedik Filarmoni Orkestrası
''Bir Nefes''

Mithatcan Öcal - Özkan Manav - Igor Stravinsky

Orhun Orhon şef

20.00

13KASIM
Cumartesi

TÜRK DÜNYASI  
ÜLKELERİ 30. YIL 
BAĞIMSIZLIK YILI  
SANAT KUTLAMALARI
Ulytau (Kazakistan)

20.00

17KASIM
Çarşamba

CAMANE

20.00

21KASIM
Pazar

CRR GENÇ ODA 
ORKESTRASI
Yuriy Yanko şef 
Sefi̇ka Kutluer flüt

A. Vivaldi - A. Glazunov - C. Nielsen

19.00

24KASIM
Çarşamba

Kuşakların Ötesinde

ÖĞRETMENLER  
GÜNÜ KONSERİ
Batuhan Uzgören şef 
Çiğdem İyicil başkemancı 

L. Mozart  - W. A. Mozart

COVID-19 önlemleri gereğince salonumuzun 
koltuk kapasitesinin yüzde 50'si kullanıma 
açıktır. Etkinlikte misafir edeceğimiz kişi sayısı 
salonumuzun kapasitesiyle sınırlıdır.

ÜCRETSİZ

20.00

22KASIM
Pazartesi

CENGİZ  
ÖZKAN
Muhabbet Türküleri

20.00

27KASIM
Cumartesi

RAFAEL 
AMARGO 

20.00

23KASIM
Salı

CRR  
TÜRK MÜZİĞİ 
TOPLULUĞU

Hakan Talu şef - tanbur 
Solistler: Selin Yücesoy, İrem Şamlı

Geçmişten Günümüze Şarkılar
Selin Yücesoy

İrem Şamlı Hakan Talu

20.00

28KASIM
Pazar

KREMERATA  
BALTICA
Georgijs Osokins piyano

N. Rota  - F. Chopin - A. Vivaldi

Andrei Pushkarev vibrafon

19.00

03KASIM
Çarşamba

ALMANYA 
TÜRKÜLERİ

Metin Türköz, Ata Canani, Sema Moritz,  
Die Kanaken, Özay Fecht, Nedim Hazar,  
Ali Baran, Microphone Mafia,  
Erci E., Eko Fresh

COVID-19 önlemleri gereğince salonumuzun 
koltuk kapasitesinin yüzde 50'si kullanıma 
açıktır. Etkinlikte misafir edeceğimiz kişi sayısı 
salonumuzun kapasitesiyle sınırlıdır.

ÜCRETSİZ

20.00

ALKAN:  
BİR TUHAF ROMANTİK
Tutu Aydınoğlu piyano 
Başar Can Kıvrak piyano

Charles - Valentin Alkan

07KASIM
Pazar

19.00

11KASIM
Perşembe

"Abbos" Müzik Grubu ve "Tumor" Devlet  
Halk Dansları Topluluğu (Özbekistan)

20.00

TÜRK DÜNYASI  
ÜLKELERİ 30. YIL 
BAĞIMSIZLIK YILI  
SANAT KUTLAMALARI

15KASIM
Pazartesi

20.00

KLASİK KEYİFLER 
BRANDENBURG 
KONÇERTOLARINI  
YENİDEN DÜŞÜNMEK
J. S. BACH (1685-1750)   
1. Gün - Brandenburg Konçertoları 1/2/4 ve  
     çağdaş eşler: Pehlivan, Gençkal, Kilis

19KASIM
Cuma

FUZÛLÎ'DEN 
GAZELLER
Fuzûlî Ensemble 
Nevcivan Özel tar - şef
Engin Demirtaş kemança Nejat Özgür garmon 
Emre Sınanmış balaban Funda Süyür kanun 
Nevbahar Özel tırnak kemençesi 
Tanju Erol klarnet Murat Süngü çello 
Pervin Aslanov piyano Nazif Güvenir nağara

Nevcivan Özel

Nasır AtapurNuriyye Hüseyinova

20.00

05KASIM
Cuma

MELISSA  
ALDANA
Melissa Aldana saksafon 
Mike Moreno gitar 
Pablo Menares Basgitar 
Kush Abadey davul

20.00

09KASIM
Salı

Aziza Mustafa Zadeh (Azerbaycan)

20.00

TÜRK DÜNYASI  
ÜLKELERİ 30. YIL 
BAĞIMSIZLIK YILI  
SANAT KUTLAMALARI

12KASIM
Cuma

Gülzade Rıskulova (Kırgızistan)

20.00

TÜRK DÜNYASI  
ÜLKELERİ 30. YIL 
BAĞIMSIZLIK YILI  
SANAT KUTLAMALARI

16KASIM
Salı

20.00

KLASİK KEYİFLER 
BRANDENBURG 
KONÇERTOLARINI  
YENİDEN DÜŞÜNMEK
J. S. BACH (1685-1750)   
2. Gün - Brandenburg Konçertoları 3/5/6 ve  
                çağdaş eşleri: Toraman, Kahraman, Khujaeva

20KASIM
Cumartesi

CRR SENFONİ 
ORKESTRASI

Cem Mansur şef 
Claudio Bohorquez viyolonsel

İ. Usmanbaş - C. Saint - Saëns 
P. Çaykovski - G. Fauré 

"Yüz Yıllık Hikâyeler"

20.00

DAVE WECKL &  
TOM KENNEDY  
PROJECT 
Dave Weckl davul 
Tom Kennedy elektrik basgitar 
Bob Franceschini saksafon 
Stu Mindeman klavye

30KASIM
Salı

20.00
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“ÖZGEM KISA MOLA” 
SAYESİNDE AİLELERİN GÖZÜ ARKADA DEĞİL

İBB, ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞU OLAN AİLELERİN DİNLENEBİLMESİ,                        
KENDİLERİNE ZAMAN AYIRABİLMESİ VE İŞLERİNİ RAHATÇA HALLEDEBİLMESİ İÇİN EŞSİZ 

BİR İMKÂN SUNUYOR. İBB SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, AİLELERİN 
ÇOCUKLARINI GÖNÜL RAHATLIĞIYLA BİRKAÇ SAATLİĞİNE BIRAKABİLECEKLERİ 

“MALTEPE ÖZGEM KISA MOLA MERKEZİ”Nİ HİZMETE ALDI.

SOSYAL BELEDİYE

MALTEPE

        FUNDA KELEŞ       İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK
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75 kişilik bir kapasiteye sahip. Aynı 
zamanda ailelere araç hizmetimiz 
var. Ringlerle misafirlerimizi 
merkezimize taşıyoruz. İlk olarak 
Anadolu Yakası Maltepe’deyiz. 
Daha sonra Avrupa Yakası’nda 
birkaç ilçemizde bu merkezleri 
açmaya devam edeceğiz. Hizmet 
merkezlerimizin sayısını 
önümüzdeki yılın sonuna kadar 
10’a çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

 İBB, ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREY 
İSTİHDAMINI TEŞVİK İÇİN DOWN 
SENDROMLULARA GÖREV 
VERİYOR

Maltepe ÖZGEM Kısa Mola 
Merkezi’nde, yüksek kalitede 
hizmet sunulabilmesi amacıyla 
BELTUR da kafeterya hizmeti 
veriyor. Özel gereksinimli birey ve 
ailelerinin yüzde 20 indirimli olarak 
hizmet aldığı kafeteryada, özel 
gereksinimli bireylerin istihdamını 
teşvik etmek amacıyla Down 
sendromlu bir gencimiz de burada 
çalışıyor.

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi, 
sosyal belediyecilik hizmetleri 
kapsamında özel gereksinimli 
çocuğu olan ailelerin çocuklarını, 

yarım gün gözleri arkada kalmadan 
bırakabilecekleri bir merkezi 
hizmete aldı. 22 Eylül’de, Maltepe 
Orhangazi Şehir Parkı’nda açılan 
merkeze gelen çocuklar, burada 
çeşitli etkinliklerle vakit geçiriyor. 
Çocukları, merkezde hoşça vakit 
geçirirken aileler de bu süreçte hem 
işlerini rahatlıkla halledebiliyor hem 
de yarım günlüğüne bile olsa 
dinlenme fırsatı buluyor.

  RANDEVU SİSTEMİ İLE İŞLEYEN 
MERKEZE ULAŞIM DESTEĞİ DE 
İBB’DEN…

Özel gereksinimli çocuklara sahip 
ailelerin, kişisel ve sosyal 
ihtiyaçlarının giderilmesi veya bir 
nebze de olsa dinlenebilmesi 
amacıyla hayat bulan merkezden 
destek almak isteyen ebeveynler,        
1 gün öncesinde ALO 153’ü arayarak 
ya da merkeze gelerek randevu 
alabiliyor. “4-14” yaş aralığındaki 
özel gereksinimli çocukların emanet 
edildiği merkeze ulaşım desteği de 
sağlanıyor. Aileler; Kartal Köprüsü, 
Maltepe Köprüsü ve Maltepe 
Sahilinden servisleri kullanarak Kısa 
Mola Merkezi’ne ulaşabiliyor.

 MÜZİKTEN SPORA KADAR 
REHABİLİTASYON DESTEĞİ…

İlki, Maltepe’de hizmete alınan 
Kısa Mola Merkezi’ne haftada bir 
defa gelen çocuklara; 4 saat boyunca 
müzik, spor, bağımsız yaşam ile 
kültür-sanat alanlarında eğitim ve 
rehabilitasyon desteği sunuluyor. 
Bu etkinlikler; özel gereksinimli 
çocuklarımızın günlük yaşamlarında 
motor gelişimlerini hızlandırmak, 
kendilerine olan güveni artırmak, 
bir arada çalışma yapabilme 
becerisini geliştirmek gibi faydalar 
sağlıyor. Çocuklar etkinliklerle vakit 
geçirirken, kendilerine zaman ayıran 
ailelerin dinlenmesi amaçlanan bu 
merkezlerin sayısının İstanbul 
genelinde artırılması için çalışmalar 
da devam ediyor.

 SALTIK: “AMACIMIZ, AİLELER 
ÇOCUKLARINA BAĞLI 
KALMASIN; NEFES ALSIN”

İstanbul Bülteni okuyucuları için 
görüşlerini aldığımız İBB Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanı Yavuz 
Saltık, özel gereksinimli çocuklara 
bakmanın çok meşakkatli bir süreci 
içinde barındırdığını dile getirdi. 
Saltık: “Aileler, özel gereksinimli 
çocuğuna bakarken faturalarını 
ödeyemiyor. Düğünlere gidemiyor. 
Pazar alışverişini yapamıyor. 
Kendine zaman ayıramıyor. En 
temel ihtiyaçlarını bile 
karşılayamıyor. Çünkü, çocuğunun 
özel gereksiniminden dolayı aile, 
hayatını çocuğa bağlı olarak 
yaşamak zorunda kalıyor. Sosyal 
belediyeciliğin en güzel 
örneklerinden birini oluşturan Kısa 
Mola Hizmet Merkezimiz, velilere 
bir nebze zaman desteği sunarak 
kişisel ve sosyal ihtiyaçlarını 
giderme olanağı sağlıyor. Bu 
hizmete yeni başladık ve açılışını 
gerçekleştirdiğimiz merkez                 

22 EYLÜL’DE HİZMETE ALINAN MALTEPE ÖZGEM 
KISA MOLA MERKEZİ’NDE, ALANINDA UZMAN                  

11 EĞİTMEN GÖREV ALIYOR. MERKEZİN AÇILDIĞI 
İLK AY 456 SEANSTA, 153 ÖZEL GEREKSİMİNLİ 

ÇOCUĞA HİZMET VERİLDİ.

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık
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SOSYAL BELEDİYE

 ALANINDA UZMAN EĞİTMENLER HİZMET VERİYOR…

Serpil Firdevs DÜZGÜN (Çocuk Gelişimi Eğitmeni)
“Merkezimizde, ‘4-14’ yaş aralığındaki özel 

gereksinimli çocuklarımıza drama ve oyun 
etkinlikleri düzenliyoruz. Bu etkinlikler; bu özel 
çocukların bastırdığı, ifade edemediği, hatta 
kızgınlık, mutluluk, üzgün olma, hayal kırıklığı gibi 
anlam veremediği duygularını tanımasını sağlıyor. 
İBB bünyesindeki Engelliler Müdürlüğü’nde uzun 
yıllardır çocuk gelişimi alanında öğrencilerle birlikte 
aynı ortamda olmaktan son derece keyif alıyorum. 
Şimdi ise çocukları burada katıldıkları etkinliklerle 
güzel vakit geçirirken, ailelerinin de dışarda 
kendilerine zaman ayırabildiği bu merkezde görev 
almaktan son derece mutluyum.”

“İBB Engelliler Müdürlüğü bünyesinde 2014 
yılından itibaren Çocuk Gelişimi üzerine hizmet 
veriyorum. Bu yeni birimimizde de özel 
gereksinimli çocuklara yönelik oyun atölyesinde 
çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Yaptığımız 
etkinlikler, çocukların psikomotor, sosyal ve 
duygusal gelişimini etkiliyor. Aynı zamanda 
zihinsel gelişimine de katkı sağlıyor. El-göz 
koordinasyon gelişimini, ince ve kaba motor 
gelişimini desteklemesine yardımcı oluyoruz.        
Bu nedenle de verilen bu hizmet, özel 
gereksinimi olan bu çocuklarımız için son derece 
önem arz ediyor.”

Esra AKKAYA (Çocuk Gelişimi Eğitmeni

Elif HACIOĞLU (Görsel Sanat Eğitmeni)
“Biz, eğitmenler olarak bu merkezimizde, ‘4-14’ 

yaş arası özel gereksinimli çocuklarımızın tüm 
gelişim alanlarına sanat eğitimiyle etki ederek 
pozitif bir ortamda öğrenmelerini kolaylaştırarak 
kendine özgü dünyalarına keşif yapmalarında sanat 
yoluyla rehberlik ediyoruz. Çocuklarımızın, resim 
teknikleri aracılığıyla, sözle anlatamadığı 
duygularının gelişimini sanat ile hafifletmek, 
yaratıcılıklarını geliştirmek, akran etkileşimini 
desteklemek, onaylanma-beğenilme duygusunun 
tatmin olmasını sağlamak, kendine güven 
duymasını ve başarma duygusunu 
deneyimlemesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz.”

“Merkezimizde, özel gereksinimli çocuklara 
yönelik; yaratıcılık ve hayal gücünü kullanarak, 
farklı bir bakış açısı kazanmalarını, disiplinler arası 
çalışmaları bir arada yürütmelerini, öz güven ve 
estetik becerilerinin gelişmesini hedefleyen keyifli 
etkinlikler düzenliyoruz. Sanat çalışmaları; bu özel 
çocukların paylaşmayı, dinlemeyi bilen, katılımcı 
ve iş birliği içerisinde olmasını kazanım haline 
getiriyor. Oluşturdukları eserler hakkında yorum 
yaparak, eleştirmeyi ve estetik duyarlılık 
kazanmalarını sağlıyor. Bizler de bu güzel 
yolculukta, keyifle yol arkadaşı olmaktan mutluluk 
duyuyoruz.”

Özgür VURAL (Görsel Sanatlar Eğitmeni)
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Fehmi GÜÇLÜ
“O mutlu, biz daha mutlu!”

“İsmim Fehmi Güçlü. Çocuğumu ikinci defadır 
ÖZGEM Kısa Mola Merkezi’ne getiriyorum. 
Muhammet Eymen, 6 yaşında. Otizm tanısı var. 
Buraya gelmekten gayet memnun, mutlu. Bu da bizi 
mutlu ediyor. Merkeze isteyerek geliyor ve içeride 
de zaten çok mutlu olduğunu gözlemleyebiliyorum. 
Etkinliklerden çıktığında, Eymen’deki pozitif 
etkileri gün boyunca hissediyoruz. Bu hizmetten 
gayet memnunuz. İnşallah böyle ‘o mutlu, biz 
mutlu’ şekilde sürdürürüz.”

Özkan EKİNCİ  (Müzik Eğitmeni) Mete KOZANOĞLU (Spor Eğitmeni)
“İBB’nin hizmete aldığı ÖZGEM bünyesinde 

özel gereksinimli çocuklarımıza yönelik Müzik 
Eğitmenliği yapıyorum. İşimiz gereği özel 
gereksinimli çocuklarla çalışmaktan kendi adıma 
büyük mutluluk duyuyorum. Müzik anlamında 
onlara bir şeyler öğretebilmek, motor gelişimlerini 
hızlandırmak, sosyal aktivitelerde onlarla beraber 
çalışmalar yapmak ve doğal olarak çocuklarımıza 
bu konularda öz güven kazandırmak çok önemli. 
Özel gereksinimli çocukları olan ailelere, 
çocuklarını dört duvar arasında bırakmamalarını 
ve bu konuda eğitim veren kurumlara 
başvurmalarını tavsiye ederim.”

“Maltepe Kısa Mola Merkezi’nde, Spor Eğitmeni 
olarak görevliyim. Merkezimize gelen çocuklara; grup 
etkinlikleriyle paylaşımcılık, komut alma, el-göz 
koordinasyonu, kaba motor ve ince motor 
gelişimlerini sağlayacak sporsal etkinlikler 
yaptırıyoruz. Bilindiği gibi vücudumuzdaki tüm 
fiziksel aktivitelerin gerçekleşmesini sağlayan motor 
becerilerinin gelişmesi, çocuk gelişiminin önemli bir 
parçasıdır. Çocuklar, motor becerileri ne kadar 
gelişmişse, fiziksel eylemleri de o derece rahat 
üstlenebilir ve hayata geçirebilirler. Biz de bu 
merkezde, özel gereksinimli çocuklarımızın bu 
becerilerinin gelişmesi için gayret ediyoruz.”

Cansever ASLAN
"Özgürce yürümeyi özledim…"

“Kısa Mola, benim için bir avantaj oldu. Çünkü 
bu eğitimleri başka bir yerde kızıma aldırmak 
istesem bütçe olarak zorlanacağım. Aynı 
zamanda kızımı 4 saat buraya bırakabiliyorum. 
Neredeyse 13 senedir alışveriş yapmak ne 
bilmiyorum. Ben, kızımı bırakıp bir yere 
gidemiyorum. Ancak, şu an kızım eğitim alırken 
ben yürüyüş yapabiliyorum. 13 sene içerisinde 
özgürce yürümeyi özledim. Hem kızımın 
çevresindeyim hem de tek başına 
yürüyebiliyorum.”

Emine YEŞİL
 "Oğlum etkinliklere katılırken ben de 
keyifli zaman geçiriyorum."

“Çocuğum eğitimdeyken buranın bana kısa 
bir mola olması için geldim. O eğitimdeyken 
genelde kitap okumayı tercih ediyorum ya da 
sahilde bir yürüyüş yapıp, bisiklet sürüyorum. 
Keyifli zaman geçiriyorum.”

AİLELERİN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRAN BİR HİZMET
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TEKNOLOJİ

YATIRIMLARINDA EN İLERİ TEKNOLOJİLERİ YAKINDAN TAKİP EDEN İBB, 
TÜRKİYE’NİN İLK 3D BİNASINI İNŞA ETTİ. İBB İŞTİRAKİ İSTON’UN TAMAMEN YERLİ 

İMKANLARLA ÜRETTİĞİ YAPIDA, 3D BETON YAZICI TEKNOLOJİSİ KULLANILDI. 
ROBOT KOLLARLA ÜRETİLEN BİNA; ÇEVRE DOSTU, YÜKSEK ISI VE SES YALITIMLI 

VE TASARRUFLU ÖZELLİKLERİYLE DE BİR İLK. 3D YAZICI İLE KULLANILACAK 
ŞEKİLDE YENİ GELİŞTİRİLEN ÇOK KALİTELİ BETON HARCI İSE, YURT İÇİ VE                        

YURT DIŞINDAN ŞİMDİDEN YOĞUN TALEP GÖRMEYE BAŞLADI. 
        OSMAN KARABACAK

TÜRKİYE’NİN İLK 

3D BİNASI 
İBB’DEN
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robotik kol ve paletli yürüyen 
aksam ile mobil hale getirildi. 
Yazıcıda kullanılan beton harcını 
üretebilecek bir mobil beton 
santrali, yine şirket tarafından 
geliştirildi. Böylece, istenilen şehir 
ve bölgede yerinde imalat yapmak 
mümkün kılındı.

Yüksek ısı ve ses yalıtımı, 
çevreci teknolojisiyle öne çıkan 
bina için C50/60 sınıfında, 

yazdırılabilir ve çok kaliteli bir 
beton harç geliştirildi. Beton yazıcı 
ile kalıp ihtiyacı duymadan, üst 
üste eklemeli olarak üretilen yapı; 
sıvı kıvamda pompalanan ve 
sonrasında sertleşerek kendi 
ağırlığını taşıyabilen betondan 
üretildi. Yüksek dayanıklılığa 
sahip beton, 45 desibel ses 
azaltımı ile iyi bir ses yalıtımı da 
sağlıyor. 

G
ünümüzde her alanda 
fark yaratan, kolaylıklar 
sunan 3D (üç boyutlu) 
yazıcı teknolojisi; ABD, 

Avrupa ve Çin’de yeni konut 
inşaatlarında kullanılmaya 
başlandı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin (İBB) iştiraki 
İstanbul Beton Elemanları ve 
Hazır Beton Fabrikaları AŞ 
(İSTON), tamamen yerli 
imkanlarla bu teknolojiyi 
yakalayarak Türkiye’nin ilk 3D 
binasını inşa etti. İstanbul 
Çamlıca’da yapımı tamamlanmak 
üzere olan bina, İBB Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü Üsküdar 
Şeflik Ofisi olarak kullanılacak.

 3D ROBOTİK YAZICI VE ÖZEL 
BETON GELİŞTİRİLDİ

3D binayı inşa eden 3D robotik 
yazıcısı da İSTON tarafından 
üretildi. Türkiye’de ilk beton 
yazdırabilen yazıcı, 6 eksenli 

İMAMOĞLU: 3D BİNA VE ÖZEL 
HARCI İÇİN ÇOK TALEP VAR
Çamlıca’da inşa edilen binayı basın 
mensuplarına tanıtan İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, teknolojik 
gelişmeleri çok yakından takip 
ettiklerini ve Belediye birimleri 
arasında yerli uygulamaları özellikle 
teşvik ettiklerini söyledi. Türkiye’de bir 
ilk olan 3D binanın her aşamasının 
yüzde 100 yerli olduğunun altını çizen 
İmamoğlu, İSTON tarafından yeni 
geliştirilen beton harcını satın almak 
için yurt içi ve yurt dışından yoğun 
talep gelmeye başladığını açıkladı.
İmamoğlu, “İstanbulluların firması 
olan İSTON’un yeni teknolojisi, beni 
çok heyecanlandırdı. Kendi imalatımız 
olan beton harcına yurt içi ve yurt 
dışından talepler gelmeye başladı. 
AR-GE ile birilerinin cesaret 
edemediği adımları atan şirketimizin, 
çok daha kıymetli işler yapacağına 
eminim. Dünyanın çevre dostu yapı 
arayışında bu yeni ve teknolojik adım. 
Binamızın aynı betonla imal edilen 
pencere ve kapı formları, mimari ve 
estetik açıdan kusursuza yakın. 
Ayrıca, izolasyona ihtiyacı olmaması 
da beni etkiledi” diye konuştu.
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HİZMET

eski mezbahayı Güngören Kültür 
ve Yaşam Merkezi'ne 
dönüştürdü.    

Toplam 104 milyon liralık 
yatırımla kente yeniden 
kazandırılan mezbaha binası, 
önce deprem tehdidine karşı 
güçlendirildi. İçerisinde yeni 
düzenlemeler yapılan binada, 
“nikah ve davet salonu, restoran 
ile Yuvamız İstanbul kreşi ve bir 
de spor kompleksi” yer alıyor. 

 SÜREÇ, GÜNGÖREN 
BELEDİYESİ’YLE BİRLİKTE 
OLGUNLAŞTIRILDI”

Güngören Kültür ve Yaşam 
Merkezi’nin resmi açılışı İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu 
tarafından yapıldı. Kültür ve Yaşam 
Merkezi’nin, Güngören Belediyesi 
tarafından nikah salonu olarak da 
kullanılacağını söyleyen İmamoğlu, 
“Bir ortaklaşma, bir dayanışma 
içerisinde süreci olgunlaştırdık. 

G
üngören’e gidip de, yolu 
Genç Osman 
Mahallesi’ne düşenlerin 
çok iyi bildiği bir alandı 

Güngören Mezbahası. Çevreye 
yaydığı kötü kokular yüzünden 
sıklıkla şikayet edilen eski 
mezbaha binası, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 
çalışmalarıyla yeni ve modern bir 
çehreye kavuştu. İBB, son 2 yılda 
hızlanan çalışmalarla birlikte, 

UZUN YILLARDIR ÇEVREYE YAYDIĞI KÖTÜ KOKULARLA BİLİNEN GÜNGÖREN  
MEZBAHASININ YERİNDE ARTIK MODERN BİR YAŞAM MERKEZİ VAR. İBB, GÜNGÖREN’DEKİ 
MEZBAHA BİNASINI, “GÜNGÖREN KÜLTÜR VE YAŞAM MERKEZİ”NE DÖNÜŞTÜRDÜ. 
MERKEZDE NİKAH SALONU, RESTORAN, KREŞ VE SPOR KOMPLEKSİ YER ALIYOR. 

MEZBAHANEYDİ,           
YAŞAM MERKEZİ OLDU

        ZEYNEP MAVNACIOĞLU

ESKİ HALİ

ESKİ HALİ
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Daha önce Büyükşehir 
Belediyesiyle ilçe belediyeleri 
arasında yapılan bu tür inşaatların 
ne yazık ki mukabele eksiklikleri 
vardı. Bu süreçleri arkadaşlarım 
tespit ettiler. Her ilçede hemen 
hemen bu var ve bu ilçelerde 
yapılan bu tarz işlerin, kültürel 
alanların, bir uzlaşıyla, ortak 
kullanım felsefesiyle bir protokole 
bağlanmasını sağladık ve hemen 
hemen hepsindeki bu sorunu 

ortadan kaldırdık. Şu anda bu 
yapıda, ilçe belediyesi Güngören 
Belediyemizin neyi, nasıl, ne 
zaman kullanacağı, diğer alanların 
Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından nasıl işletileceği 
netleşmiş oldu. Bu daha önce 
ihmal edilmiş bir husustu. O 
bakımdan da her iki kurumun bu 
anlamda uzlaşıyla, süreci 
yönetmesini ve çözmesinin de 
önemsiyorum” dedi.

MERKEZDE NELER VAR?
‘Güngören Kültür ve Yaşam Merkezi’, 
sadece bölgenin değil, tüm İstanbul’un 
nefes alabileceği çağdaş bir yaşam alanı 
olarak hizmet veriyor. İki büyük salonda 
ücretsiz “Fitness, Pilates, Aero Dans, 
Step Aerobik ve Fonksiyonel Antrenman” 
hizmeti veriliyor.     

Nikah Salonu
 450 kişi kapasiteli Davet ve Toplantı 
Salonu/Restoran

 Fitness, Pilates, Aero Dans, Step 
Aerobik, Fonksiyonel Antreman 
branşlarında hizmet veren Spor 
Kompleksi 

 7 dersliğe sahip Yuvamız İstanbul kreşi 
 176 araçlık Otopark 

YENİ HALİ

Merkezi gezen İmamoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı 
Murat Yazıcı ile masa tenisi oynadı. 
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GÜNCEL

İŞİN 
DOĞRUSU

        OSMAN KARABACAK

YANLIŞ
İBB, taksi plaka sahiplerine yönelik 

uygulamalarıyla kaos yaratıyor. İstanbul’da taksi 
sorunu yok.

DOĞRU
1986 yılında yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu 

kararının, “Ticari Plaka Verilecek Kişileri” belirleyen          
3. Maddesinde; “Ticari taksi plakası verilebilmesi için 
kişinin şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş 
olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş 
olması” şartı aranıyor. 
İBB, bu kararın verdiği yetkiyle; İstanbul’da ticari taksi 
plakası sahipliği konusunda yeni bir dönem başlattı. 
Rantı engelleyecek, hizmet kalitesini artıracak bu 
uygulamayı sosyal medya paylaşımıyla duyuran             
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbullulara taksi 
plakası ağalığı bitecek diye söz verdik. 16 milyon 
İstanbullu kazanacak ve İBB kazanacak, bir avuç plaka 
ağası kaybedecek!” dedi.
Taksi taşımacılığını disiplin altına alarak vatandaş 
şikayetini azaltacak ve şoför esnafının haklarını 
koruyacak yeni uygulama kapsamında; ‘Şoförlük 
Mesleği Geçim Kaynağı’ şartı aranmaya başlandı. 
Mevcut taksi plaka sahipleri, plaka satışını yaparken, 
alıcının da ‘Şoförlük Mesleğini Geçim Kaynağı Olarak 
Seçmiş’ olmasına bakılmaya başlandı. Ticari plaka 
tahsis belgesi başvurularında da bu beyanın 
belgelenmesi isteniyor. 
Ticari plaka alımında plakanın çoklu hisselere 
bölünmesi de ortadan kalkıyor. Denetimler kapsamında 
araç sahiplerine ulaşılması gereken durumlarda da 
sıkıntılar yaşanmasından dolayı kanuni zorunluluklar 
dışında (veraset, mahkeme kararları vs.) ticari bir plaka 
mevcut hisse oranından daha küçük paylara bölünerek 
satılamayacak.
5216 Sayılı Kanun kapsamında, tüm kamu kurum ve 
kuruluşları ile esnaf odalarının katılımıyla kurulacak 
çalışma komisyonu, taksi plaka sahiplerinin mevcut 
şartlara uygun olup olmadığını denetleyecek. Şartları 
taşımayan ticari plakaların ruhsatlarını askıya alabilecek.

YANLIŞ
İBB, Büyükada İskelesi’nin üst katında kiracı 

olan vakfı hukuksuz bir şekilde tahliye etmek istedi.

DOĞRU
Büyükada İskelesi’nin üst bölümü, İBB iştiraki 

Şehir Hatları AŞ tarafından 2018 yılında bir vakfa 
(Türkiye Gençlik Vakfı-TÜGVA) 10 yıllığına kiraya 
verildi. İBB, 7 Şubat 2020 tarihinde Şehir Hatları’na 
bir yazı yazarak alanın intifa sözleşmesine aykırı 
olarak 3. kişilere devredildiğinin tespit edildiğini belirtti 
ve kira sözleşmesinin feshedilerek bu alanın İBB’ye 
teslim edilmesini istedi. Bunun üzerine Şehir Hatları, 
Şubat 2020 tarihinde söz konusu vakıf ile olan kira 
sözleşmesini feshederek, bu alanının tahliye edilmesini 
istedi. Binayı da sahibi olan İBB’ye teslim etti.
Binanın zamanında tahliye edilmemesi üzerine İBB, 
Eylül 2020’de vakfa ihbarname çekerek, 7 gün 
içerisinde tahliye edilmesini istedi. Alanın tahliye 
edilmemesi üzerine, İBB, prosedüre uygun olarak 
Ocak 2021 tarihinde Adalar Kaymakamlığına yazı 
yazarak tahliye talebinde bulundu. Bu arada vakfın 
tahliye işleminin iptali için açtığı davada, mahkeme 
aynı ay yürütmeyi durdurma kararı aldı. Ancak 
İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Mayıs 2021 tarihli 
kararla tahliye işleminin iptalini ve yürütmenin 
durdurulmasını reddetti. İBB, bu kararla birlikte 
Haziran 2021 tarihinde yeniden Adalar 
Kaymakamlığına yazı yazarak, söz konusu alanın 
tahliye edilerek İBB’ye teslim edilmesini istedi. 
Kaymakamlığın talep ettiği, kira sözleşmesinin 
usulüne uygun olarak sona erdiğine dair bilgi ve 
belgeler de gönderildi. 
Bu arada söz konusu vakıf, mahkemenin yürütmenin 
durdurulmasının reddi kararını İstanbul Bölge İdare 
Mahkemesi’ne taşıdı. Bölge İdare Mahkemesi, 6 
Temmuz 2021 tarihli kararı ile itirazın reddine kesin 
olarak karar verdi. İlgili mahkeme kararlarıyla, söz 
konusu alanın tahliyesine ilişkin hukuki hiçbir engel 
kalmadı. Adalar Kaymakamlığına 9 Haziran 2021 
tarihinde yazılan tahliye isteminin de üzerinden “60 
günün üzerinde” süre geçti. İBB’nin boşaltılmayan 
binayı zabıta marifetinde boşaltma girişimi üzerine, 
olaya emniyet güçlerinin müdahil edilmesi ile devlet 
yönetiminde olmaması gereken yanlış uygulama 
gerçekleşmiş oldu. Devletin 2 kolluk gücünün bilinçli 
olarak karşı karşıya getirilmesi, tarihe geçti. İBB 
yönetimi, yasal olarak bir engel kalmamasına 
rağmen boşaltılmayan bina ile ilgili hukuki sürecin 
takipçisi olmaya devam ediyor.



YANLIŞ
İBB yönetimi, İETT’nin araç alım ve bakım 

işlerini incelemek için komisyon kurulmasını 
engelledi.

DOĞRU
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eylül ayında oy 
çokluğuyla kabul edilen ve son 3 yılı 

kapsayacak şekilde “İETT Araç Alım ve Bakım İşleri 
İnceleme ve Araştırma Komisyonu” kurulmasına ilişkin 
raporu, çok geçerli hukuki gerekçelerle tekrar 
değerlendirilmek üzere İBB Meclisine iade etti. İade 
gerekçeleri şöyle: İETT’nin tüm faaliyet ve hizmetleri, 
her yıl meclis üyelerinin oluşturduğu Denetim 
Komisyonu tarafından rutin olarak denetleniyor. 
Araştırma Komisyonu kurarak denetim yapmak, 
mevzuattaki hukuki boşluk nedeniyle mümkünse de 
Denetim Komisyonunun yetkisinde olan konularda 
daha önce Araştırma Komisyonu kurulmuyordu. Bir 
başka sebep de Araştırma Komisyonlarının bir konuya 
özel olarak kurulabilmesi. Belirli bir zaman dilimindeki 
tüm konuları inceleme yapma yetkisi mevzuat gereği 
Denetim Komisyonunda. Dolayısıyla, İETT ile ilgili 
kurulan komisyon, hukuki açıdan sağlam bir zemine 
oturmuyor. Başkan İmamoğlu’nun iade gerekçelerinden 
bir başkasını da ‘kıyaslama yapma imkanını ortadan 
kaldıracak şekilde sadece son 3 yılın araştırılması’ 
oluşturuyor. Bir önceki yönetim döneminde yapılan 
uygulamaların da incelenmesiyle, araştırılan konuların 
gelişim süreci daha sağlıklı bir şekilde anlaşılabilirdi.
Öte yandan, Başkan İmamoğlu’nun iade ettiği söz 
konusu rapor, İBB Meclisinin Ekim toplantısında tekrar 
gündeme alındı. CHP ve İYİ Parti grupları, yukarıda 
belirttiğimiz hukuki çekinceleri hatırlatarak, yine de 
komisyonun kurulması yönünde oy kullanacaklarını 
açıkladı. “İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve 
Araştırma Komisyonu” kurulmasına ilişkin rapor, Meclis 
üyelerinin oy birliğiyle, ısrar kararı olarak onaylandı.

İSTANBULLULARIN 
GÜNDEMİNE 

TAŞINMAK İSTENEN 
BAZI İDDİALARI 

SİZLER İÇİN 
ARAŞTIRDIK.
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YANLIŞ
Önemli bir bölümü AK Parti döneminde 

tamamlanan Halk Ekmek Hadımköy fabrikası, İBB 
yönetimi tarafından taşeron firmaya 50 bin lira 
bedelle kiraya veriliyor.

DOĞRU
İBB, İstanbulluların sağlıklı ve ucuz ekmek 

tüketebilmesi için Türkiye’nin en büyük ekşi mayalı 
ekmek fabrikasını kuruyor. İBB Arnavutköy Halk 
Ekmek fabrikası inşaatı, bir önceki dönemden yüzde 
6 fiili gerçekleşme oranı, 16 milyon liradan daha az 
hak ediş ödemesi ile devralındı. Bugüne kadar 183 
milyon 205 bin lira harcanarak inşaat yüzde 70 
seviyesine taşındı. Günde 1 milyon ekmek 
üretilebilecek fabrikanın inşaatının yıl sonunda 
tamamlanması planlanıyor. Bisküvi ve glütensiz ürün 
üretimini sağlayacak 2. etap ise 2022 yılı başında 
açılacak.
İBB’ye ait olan söz konusu taşınmazın, iştiraki olan 
Halk Ekmek AŞ tarafından işletilebilmesi için resmi 
olarak kiralanması gerekiyor. 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu hükümleri gereği, yerel yönetimler 
iştiraklerine ihalesiz direkt kiralama yapamıyor. İBB 
tarafından çıkılan ihale, bu resmi prosedürün 
gerçekleşmesi için düzenlendi. Yani, Hadımköy 
Ekmek Fabrikası, diğer bütün ekmek işletmelerinde 
olduğu gibi İBB iştiraki Halk Ekmek tarafından 
işletilecek. Fabrikanın üçüncü şahıslara kiraya 
verilmesi asla söz konusu değil.



İhale Konusu ...................................68 Kalem‐2022 Yılı Muhtelif 
Bisküvi Alımı işi
İhale Kayıt No .................................2021/569236
İhale Tarih ve Saati ......................02 Kasım 2021 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 600 95 00
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................138 Kalem‐2022 Yılı Muhtelif Mutfak 
Ekipmanları Periyodik Bakımı ve Yedek Parçası Alımı İşi
İhale Kayıt No .................................2021/484289
İhale Tarih ve Saati ......................02 Kasım 2021 10.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 600 95 00
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................8 Adet Su İkmal İtfaiye Aracı Alımı
İhale Kayıt No .................................2021/531476
İhale Tarih ve Saati ......................01 Kasım 2021 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 60
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................1.248.500 Kg Sığır Süt Yemi
İhale Kayıt No .................................2021/581065
İhale Tarih ve Saati ......................01 Kasım 2021 10.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 453 73 00
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................İstanbul Geneli Yollarda Köprü ve 
Alt‐Üst Geçitlerin Yapım, Bakım, Onarım, Boyanması ve Zemin 
Kaplaması Yapılması
İhale Kayıt No .................................2021/413255
İhale Tarih ve Saati ......................01 Kasım 2021 11.00
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

İhale Konusu ...................................Dijital Baskı Makinesi Alımı
İhale Kayıt No .................................2021/627070
İhale Tarih ve Saati ......................01 Kasım 2021 11.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 60
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
İhale İşleri Müdürlüğü İhale Gündemi

01. 11. 2021 ‐ 23. 11. 2021
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İhale Konusu ...................................13 Kalem İstanbul Büyük Şehir Belediyesi 
Bünyesindeki Çeşitli Marka, Model ve Güçteki Kesintisiz Güç 
Kaynaklarının Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı İşi
İhale Kayıt No .................................2021/594778
İhale Tarih ve Saati ......................04 Kasım 2021 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 44 80
İhale Türü ........................................Hizmet Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................Muhtelif Ahşap Malzeme Alımı
İhale Kayıt No .................................2021/634348
İhale Tarih ve Saati ......................08 Kasım 2021 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 60
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................66 Kalem‐2022 Yılı (1. Dönem) 
Muhtelif Kuru Gıda Alımı İşi
İhale Kayıt No .................................2021/569320
İhale Tarih ve Saati ......................09 Kasım 2021 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 600 95 00
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................37 Kalem‐2022 Yılı (1. Dönem) 
Et ve Et Ürünleri Alımı İşi
İhale Kayıt No .................................2021/578461
İhale Tarih ve Saati ......................09 Kasım 2021 10.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 600 95 00
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................25 Kalem Engelliler İçin Fizik Tedavi 
Malzemesi Alımı
İhale Kayıt No .................................2021/644983
İhale Tarih ve Saati ......................02 Kasım 2021 11.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 35
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................7 Adet İtfaiye Arama Kurtarma Aracı Alımı
İhale Kayıt No .................................2021/531556
İhale Tarih ve Saati ......................03 Kasım 2021 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................212 449 42 60
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................44 Kalem 2022 Yılı Süt ve Süt Ürünleri ile 
Peynir Grubu‐Mal Alımı
İhale Kayıt No .................................2021/584122
İhale Tarih ve Saati ......................09 Kasım 2021 11.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 600 95 00
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................5 Kalem Video Analiz Platformunun 
Geliştirilmesi ve Yeni Analiz Senaryolarının Eklenmesi İşi
İhale Kayıt No .................................2021/594078
İhale Tarih ve Saati ......................09 Kasım 2021 12.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 44 80
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
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İhale Konusu ...................................267 Kalem Enstrüman ve 
Sarf Malzemeleri Mal Alımı
İhale Kayıt No .................................2021/462534
İhale Tarih ve Saati ......................15 Kasım 2021 11.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Orkestralar Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 31 26 21
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................8 Kalem‐2022 Yılı Gözleme ve 
Kumpir Grubu Alımı İşi
İhale Kayıt No .................................2021/588328
İhale Tarih ve Saati ......................16 Kasım 2021 09.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 600 95 00
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................40 Takım Kar Küreme Aparatı ve  
Tuz Serpme Makinesi Alımı
İhale Kayıt No .................................2021/610168
İhale Tarih ve Saati ......................11 Kasım 2021 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 60
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................5 Kalem‐2022 Yılı (1. Dönem) 
Dondurulmuş Elma Dilim, Kızartmalık ve Küp Patates Alımı İşi
İhale Kayıt No .................................2021/571180
İhale Tarih ve Saati ......................11 Kasım 2021 10.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 600 95 00
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................7 Kalem‐2022 Yılı Dondurma Alımı İşi
İhale Kayıt No .................................2021/581356
İhale Tarih ve Saati ......................11 Kasım 2021 11.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 600 95 00
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................9 Kalem‐2022 Yılı Muhtelif Kahve Alımı İşi
İhale Kayıt No .................................2021/578334
İhale Tarih ve Saati ......................11 Kasım 2021 11.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 600 95 00
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................3 Kalem Kağıt ve Plastik Bardak Alımı
İhale Kayıt No .................................2021/637961
İhale Tarih ve Saati ......................15 Kasım 2021 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 40
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................1 Adet Ağaç Yongalama Makinesi Alımı
İhale Kayıt No .................................2021/646137
İhale Tarih ve Saati ......................15 Kasım 2021 10.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 60
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
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İhale Konusu ...................................98 Kalem‐2022 Yılı (1. Dönem) 
Sebze ve Meyve Alımı
İhale Kayıt No .................................2021/572963
İhale Tarih ve Saati ......................16 Kasım 2021 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 600 95 00
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................17 Kalem‐2022 Yılı Piliç ve
Piliç Ürünleri Alımı
İhale Kayıt No .................................2021/566103
İhale Tarih ve Saati ......................16 Kasım 2021 10.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 600 95 00
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................86 Kalem‐2022 Yılı (1. Dönem) 
Muhtelif Konserve, Yağ ve Benzeri Ambalajlı Gıda Alımı İşi
İhale Kayıt No .................................2021/581796
İhale Tarih ve Saati ......................16 Kasım 2021 11.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 600 95 00
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................22 Kalem‐2022 Yılı Muhtelif 
İçecek Alımı İşi
İhale Kayıt No .................................2021/584045
İhale Tarih ve Saati ......................16 Kasım 2021 11.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 600 95 00
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................3 Kısım 100.000 Ton Ham Tuz Alımı
İhale Kayıt No .................................2021/610769
İhale Tarih ve Saati ......................16 Kasım 2021 12.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 60
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................33 Ay Boyunca İstanbul Anadolu Yakası 
İBB Binalarının Elektrik ve Mekanik Sistemlerinin Periyodik Bakım 
ve İşletmeye Hazır Halde Tutulması Hizmet Alımı İşi
İhale Kayıt No .................................2021/619078
İhale Tarih ve Saati ......................16 Kasım 2021 14.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 600 88 05
İhale Türü ........................................Hizmet Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................İstanbul Genelinde 12 Ay Süre ile 
Gemilerden 203.000 m³ Atık Toplanması ve Atık Kabul Tesisinin 
İşletilmesi Hizmeti
İhale Kayıt No .................................2021/634564
İhale Tarih ve Saati ......................18 Kasım 2021 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 312 64 95
İhale Türü ........................................Hizmet Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................3 Kalem Morg Dolabı Alımı
İhale Kayıt No .................................2021/646983
İhale Tarih ve Saati ......................18 Kasım 2021 10.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 60
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
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İhale Konusu ...................................Mikro Servis Mimari, Veri Yönetimi, 
Süreç Analizi ve Alarm Yönetimi İşi
İhale Kayıt No .................................2021/652261
İhale Tarih ve Saati ......................22 Kasım 2021 14:00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 45 30
İhale Türü ........................................Hizmet Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................3 Kalem Treyler Alımı
İhale Kayıt No .................................2021/609101
İhale Tarih ve Saati ......................23 Kasım 2021 10:30
İlgili Müdürlük/Birim ....................Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 60
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................Çocuk Etkinlik Merkezleri İçin 
Yemek Alım İşi
İhale Kayıt No .................................2021/636864
İhale Tarih ve Saati ......................19 Kasım 2021 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 93 3
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................1.500 Çift İtfaiyeci Botu Alımı‐Mal Alımı
İhale Kayıt No .................................2021/623344
İhale Tarih ve Saati ......................22 Kasım 2021 10.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 40 60
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................161 Kalem 2022 Yılı Pastane Malzemeleri, 
Baharat, Kuruyemiş ve Çikolata Grubu Alımı
İhale Kayıt No .................................2021/606670
İhale Tarih ve Saati ......................22 Kasım 2021 10.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................212 600 95 00
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................11 Kalem‐2022 Yılı Su ve 
Maden Suyu Alımı İşi
İhale Kayıt No .................................2021/607622
İhale Tarih ve Saati ......................22 Kasım 2021 11.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................212600 95 00
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................17 Kalem‐2022 Yılı (1. Dönem) 
Balık Grubu Alımı İşi
İhale Kayıt No .................................2021/590439
İhale Tarih ve Saati ......................22 Kasım 2021 11.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................212600 95 00
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

İhale Konusu ...................................46 Kalem‐2022 Yılı Dondurulmuş 
Meyve Sebze Alımı İşi
İhale Kayıt No .................................2021/597953
İhale Tarih ve Saati ......................22 Kasım 2021 12.00
İlgili Müdürlük/Birim ....................İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 600 95 00
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif

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



BİYOMETANİZASYON

TESİSİ
 AÇILDI

Organik atıklardan saatte 

1,4 MW elektrik enerjisi üretiliyor.



Mecidiyeköy’e

HAYIRLI OLSUNKAZANDIRDIKBiR MEYDAN ÇAGDAŞ


