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eni 31 Mart 2019 günü bu güzel kentimizin belediye başkanı seçtiniz. Ancak ne yazık ki, sizlerin iradesi bir avuç kişi tarafından yok sayıldı. 23
Haziran’da yeni bir seçime gittik ve sizler, daha
büyük bir destekle beni, ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olma onuruna kavuşturdunuz. Ortaya koyduğunuz irade, benim
seçilmemden de öteye, ülkemizde demokrasiyi
yaşatma arzusunun unutulmaz bir göstergesi olmuştur.
Eminim bundan sonra böylesi kararlar almaya yelteneceklerin yolunu, sizin bu güçlü iradeniz kesmiştir. Bu yanıyla
demokrasi tarihimizin birer kahramanı haline gelen sizlere,
sonsuz teşekkür ediyorum.
Biz de yola çıktık ve İstanbul’u dünyada hak ettiği yere
yükseltmek için çalışmalarımıza başladık. Birlikte hizmet
üreteceğimiz, liyakatinden şüphe duymayacağınız arkadaşlarımıza görev verdik. Seçim süresince sizlere verdiğimiz
sözleri, anlattığımız projeleri, görev başı yapan bu arkadaşlarımızla birlikte hızla hayata geçireceğiz.
Bir kez daha yinelemek isterim ki, başladığımız bu görev
boyunca siz 16 milyon İstanbullu’ya, siyasi görüşüne, etnik
kimliğine, inancına, mezhebine, yaşam tarzına bakmaksızın
tam saygı duyarak, hizmet vereceğiz.
Yeni nesil bir yerel yönetim anlayışını, birlikte yönetme
ilkemizi hakim kılacağız. Belediyemizin bütün birimlerinin
kapısından giren her hemşehrim, eşit hizmetten yararlanarak, girdiği kapıdan mutlu bir şekilde çıkacak. Herkesin
talebini karşılamaya çalışacağız, karşılayamadıklarımıza da
nedenleriyle durumu izah edeceğiz. Kibir asla ne birimize ne
de birimlerimize uğrayacak.
Bu güzel İstanbulumuzun bin yıllardır biriktirdiği kültürüne, değerlerlerine yeni katkılar yaparak, farklılıklarımızı
değil, birlikteliklerimizi çoğaltarak hizmet üreteceğiz.
Bu yolda ilerlerken bebeklerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza ve gençlerimize ayrıcalıklı davranacağımızı buradan
bir kez daha ilan ediyorum. Geleceğimize daha güçlü hazırlanmak, bu güzel kentimizi ve ülkemizi dünyada saygın
kılmak istiyorsak, biz yöneticilerin birinci görevi bu alanlarda olmalı. Bu inancımızın gereği olarak gördüğümüz bazı
projelerimizin bir kısmını hayata geçirdik, diğerlerine de kısa
sürede start verilecek.

Ekrem İmamoğlu

Değerli İstanbullular,
Şeffaflık ilkemizi her icraatımızda ve kararımızda ortaya
koyacağız ama bununla yetinmeyeceğiz. Her konuda sizin
eleştiri ve denetim hakkınızı hiç unutmayacağız, onlardan
yararlanacağız.
Çok iddialıyım, gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı ben olacağım. Bu anlayışla, hizmetin en güzeline layık
olduğunuza dair inancımı bütün hücrelerimde hissederek
çalışıyorum. İstanbul’da yeni bir başlangıç yaptık. Bunu hep
birlikte yaptık, bundan sonra da hep birlikte yürümeye, çok
güzel şeyler yapmaya, çok güzel hizmetler üretmeye devam
edeceğiz.
Bunları sizlere duyurmak için elinizdeki İstanbul
Bülteni’ni ilginize sunuyoruz. Her ay yaptıklarımızın bir
özetini sizlere buradan iletmeyi hedefliyoruz.
Bütün katkı ve eleştirilerinizi beklediğimizi belirterek, güzel ve huzurlu günler diliyorum.
www.ibb.istanbul
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belediyecilik adına sağ elin
verdiğini sol elin görmediği,
yoksulluğun teşhir edilmediği’
bir anlayış.
Beşinci madde, ‘Her kuruşun
hesabını veren, şeffaf
denetimlerle millete sürekli yüzü
dönük bir şekilde hizmet etme'
anlayışıdır.
Altıncı madde, ‘Adil olmak’.
Yani İBB, bu şehrin insanına, her
ortamda adil davranacak.
Yedinci madde, ‘İBB yönetici
atamalarında liyakate önem
veren, partizanlık yapmadan
insanları kucaklayan, özellikle
işinin ehli insanlara işi teslim
etme’ anlayışıdır."

"Yenilikçi Bir Anlayış"

BAŞKAN İMAMOĞLU'NUN

“A TAKIMI”

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, BIRLIKTE ÇALIŞACAĞI “A TAKIMI”NI KAMUOYUNA TANITTI.
YENI YOL ARKADAŞLARINA ÖNLERINDE ZOR VE SIKINTILI GÜNLER OLDUĞU UYARISINDA
BULUNAN İMAMOĞLU, “BU SÜRECI VE BU ZORLUĞU BILEREK YOLA ÇIKMIŞ, BU SÜRECIN
ZORLUĞUNU, ENGELLERINI AŞACAK KABILIYETE SAHIP INSANLAR OLDUĞUMUZUN
FARKINDA OLMALIYIZ. ŞANSLIYIZ ÇÜNKÜ İSTANBUL YÖNETIMIYIZ" DEDI.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, “A
Takımı”nı Saraçhane merkez
binadaki kokteyl salonunda
tanıttı. Tanıtım töreninde
İmamoğlu’na, CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, İBB Genel
Sekreteri Yavuz Erkut ve yardımcıları
ile CHP’li ilçe belediye başkanları ve
meclis üyeleri eşlik etti.

7 Maddeyi Hatırlattı
Törende yeni yol arkadaşlarına
seslenen İmamoğlu, “İnsana saygı”
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anlayışı prensibiyle hareket
edeceklerini ifade etti. İmamoğlu,
“Kişilere, kurumlara, özel seçilmiş
derneklere, vakıflara değil, hiç
bir ayrım yapmadan topluma,
halka hizmet edebilmek bizim
yol haritamızın ana prensipleri
olacaktır” dedi. CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
Afyonkarahisar’da belediye
başkanlarıyla gerçekleştirdiği
çalıştayda kamuoyu ile paylaştığı
7 maddeye değinen İmamoğlu,
belirledikleri ilkeleri şöyle özetledi:

"Birinci madde, 'Tüm
hemşerilerimize inanç ve
kimlik ayrımı yapmaksızın eşit
davranacağız’ anlayışıdır.
İkinci madde, ‘Hizmeti belirli
bir zümre için değil halk için
yapacağız’ anlayışıdır.
Üçüncü madde, ‘Dar gelirli
mahallelerimize pozitif
ayrımcılık yapacak, engelli ve
dezavantajlı guruplara hak ettiği
hizmeti mutlaka fazlasıyla ve
yerinde vereceğiz’ anlayışıdır.
Dördüncü madde, ‘Sosyal

2019 yılı içerisinde tarihe damga
vuran iki seçim kazandıklarını
hatırlatan İmamoğlu, “Her iki
seçimi kazanmak, toplumda
teveccühle yola çıkış, gerçekten
sorumluluğumuzu büyüten bir
yola çıkış. Bu süreçte, yenilikçi
bir anlayışın herkes tarafından
hissedilir duruma gelmesi,
bizler için bir şanstır. Biz, en üst
seviyede sorumluluğu taşıyacak
ve bu sorumlulukla yolumuza
devam edeceğiz” diye konuşarak
arkadaşlarına şu tavsiyelerde
bulundu:
“Benim yol arkadaşım, mutlaka
ve mutlaka kibirden uzak olacak.
Vatandaşın yapılacak bir işini,
kanunen bir engel yoksa, hiç
bekletmeden yerine getirmeli, yapıp
teslim etmeli. Eğer hukuki bir engeli
varsa, o zaman da vatandaşa tüm
açıklığı ile bu süreci izah etmeli,
niçin yapamadığını anlatmalı.
Bu tüm anlamıyla şeffaflık
anlayışıdır. Biz, bir takımız. Hiçbir
arkadaşımız, benim eşim, dostum,
akrabam değil. Buraya gelen her
arkadaşım, hayatında oluşturduğu
becerileriyle bugün buradadır.
Benim yol arkadaşlarım, muazzam
bir dayanışma duygusuyla hareket
etmelidir.

İŞTE O TAKIM
GENEL SEKRETER: Yavuz Erkut
GENEL SEKRETER YARDIMCILARI: Şengül Altan
Arslan, Yeşim Meltem Şişli, İbrahim Orhan Demir,
Mehmet Çakılcıoğlu, Murat Kalkanlı, Murat Yazıcı,
Turgut Tuncay Önbilgin.
BAŞKAN DANIŞMANLARI: Murat Ongun, Ertan
Yıldız, Yiğit Oğuz Duman.
İETT GENEL MÜDÜRÜ: Ahmet Bağış
İGDAŞ GENEL MÜDÜRÜ: Bülent Özmen
BELBİM A.Ş: Yücel Karadeniz
BELTUR A.Ş: Ömer Güçlü Şeneler
BİMTAŞ A.Ş.: Nazım Akkoyunlu
BOĞAZIÇI YÖNETIM A.Ş.: Ethem Pişkin
ENERJI A.Ş.: Aslan Değirmenci
HALK EKMEK A.Ş.: Salih Bekaroğlu
HAMIDIYE A.Ş: Sertaç Nişli
GÜVENSU: Sertaç Nişli
İSFALT A.Ş.: Burak Sırali
İSPARK A.Ş.: Murat Çakır
İSPER A.Ş.: Banu Saraçlar
İSTAÇ A.Ş.: Mustafa Canlı
İSTGÜVEN: Ahmet Can Buğday
İSTON A.Ş.: Ziya Gökmen Togay
İSTTELKOM: Nihat Narin
KİPTAŞ A.Ş.: Ali Kurt
KÜLTÜR A.Ş.: Serdal Taşkın
MEDYA A.Ş: İpek Elif Atayman
SPOR A.Ş.: İzzet Renay Onur
ŞEHIR HATLARI A.Ş.: Sinem Dedetaş
UGETAM: İbrahim Edin

“İsraf Yok Tasarruf Var”
Sadece İstanbul’un değil,
Türkiye’mizin de finans noktasında
yeni hamlelere ve bir kısım kalıcı
çözümlere ihtiyacı var. Türkiye’ye
ders olan birtakım hamlelerle
yolumuza devam etmeliyiz.
İsrafa son veren anlayışla

İBB’yi yönetmek zorundayız.
Tasarruf etmeyi aklımızdan
çıkarmamalıyız. Bunları yaparken,
güncel ekonomi sıkıntılardan
dolayı yaptığımızı değil, bunları
kurumun prensibi haline getirmeyi
ihmal etmemeliyiz. Bir seferberlik
dönemi başlattığımızı, asla ve asla
unutmamalıyız. Kaynakları iyi
kullanmayı, bu şehrin fırsatlarını,
gelir kaynaklarını, bu şehrin
yönetim gündemine katmayı
unutmamalıyız. Gelir kaybına
uğrayan kurumlarımızın, açıklarını
ve gediklerini kapatmayı, bu
şehrin gelirine gelir katmayı ihmal
etmemeliyiz.

“Bize inananları asla aklımızdan
çıkarmayalım”
Bu süreci ve bu zorluğu bilerek
yola çıkmış, bu sürecin zorluğunu,
engellerini aşacak kabiliyete
sahip insanlar olduğumuzun
farkında olmalıyız. Şanslıyız
çünkü İstanbul yönetimiyiz.
İstanbul, dünyanın hiçbir
kentinde olmayacak derecede
fırsatlara sahip. Dünyanın
gözünün üzerimizde olduğunu
ve her hususta atacağımız her
doğru adımda bize inanan hem
ülkemizde hem ülkemizin dışında
milyonlarca insan olduğunu asla ve
asla aklımızdan çıkarmamalıyız.
Şeffaflığı, denetleme prensibiyle
tamamladığımızda, halkımızın
keyifle, huzurla takip edeceği bir
yönetim olmayı inşallah günün
sonunda başaracağız."
www.ibb.istanbul

/7

/PROJE

/PROJE

“Burası artık fonksiyonunu
yitirmiş”
Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran’da
yeniden İBB Başkanı seçilince ilk
ziyaretlerden birini sorun yumağı
haline gelmiş olan bu otogara yaptı.
Otogarın özellikle alt katlarında
gördükleri karşısında şaşkınlığını
gizlemeyen İmamoğlu, buranın
fonksiyon değişikliği için talimatını
yineledi. İmamoğlu, tesisin
şehir dışına taşınması sürecinin
hızlandırılacağını açıklarken,
rahatsızlığını şu sözlerle dile
getirdi: “Gördüklerim karşısında
rahatsızım. Böyle bir yere çocuğum
girmez, eşim girmez. 16 milyon
İstanbullunun çocuğu, eşi buraya
nasıl girsin? Ha benim çocuğum
ha başkasının eşi, kimsenin
ailesi girmez. Burada huzur
konusunda sıkıntı var. Burası artık
fonksiyonunu yitirmiş.”

“Akla ve bilime peşkeş
çekiyorum”
Ardından mevcut binanın 2 yıl
içerisinde teknokente dönüşeceğini
müjdeleyen İmamoğlu, kendisinin
buraları peşkeş çekeğini iddia eden
çevreleri ima ederek, “İstanbul'un
en yeşil vadilerinden biri olan
alan hızlıca yüksek teknoloji

SÖZLEŞMESI BITEN, IŞLEVINI BÜYÜK ÖLÇÜDE YITIREN 15 TEMMUZ
DEMOKRASI OTOGARI, ŞEHIR DIŞINA TAŞINACAK VE YERI TEKNOKENTE
DÖNÜŞECEK. TESISI INCELEYEN İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU,
DÖNÜŞÜMÜN 2 YILDA TAMAMLANMASI HEDEFINI KOYARAK,
“OTOGARI AKLA VE BILIME PEŞKEŞ ÇEKIYORUM” DEDI.

B

ayrampaşa Büyük
İstanbul Otogarı (Yeni
adıyla 15 Temmuz
Demokrasi Otogarı),
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından yap-işlet-devret(YİD)
modeliyle inşa ettirildi. İstanbul
Otobüs İşletmeleri Anonim Şirketi
tarafından Esenler ve Bayrampaşa
arasındaki alanda temeli 1987
yılında atılan otogar, 1994 yılında
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hizmete girdi. Otogarın ortasından
geçen Yenikapı-Atatürk
Havalimanı Metro Hattı da aynı yıl
hizmete girdi.
Geçen yıllar içinde İstanbul’un tam
ortasında kalan tesisin taşınması
son yıllarda gündemden hiç
düşmedi. Bu tartışma, mülkiyeti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne
ait (İBB) olan otogarın 25 yıllık
işletme süresinin 4 Mayıs 2019’da

OSMAN KARABACAK

dolması üzerine yeni bir evreye
girdi. İBB, otogarla ilgili fonksiyon
değişikliği kararı aldı.
Değişiklik projesini hemen
hayata geçirmeyi hedefleyen İBB,
otogar hizmet vermeye devam
ettiği sürece İstanbulluların bir
sıkıntı ile karşılaşmaması için
işletmeci firmadan yeniden ecri
misil (işgal tazminatı) alınmasını
kararlaştırdı.

merkezine dönüştüreceğiz. Sizlerle
yapacağız bunu. Bazıların belki
işine gelmemiş olabilir. 'Birilerine
peşkeş mi çekiyor' diyebilirler. Evet,
ben bu alanı akla ve bilime peşkeş
çekiyorum” dedi.

2 yılda teknokente dönüşecek
Projenin hızla bitirilmesini
istediğini dile getiren İmamoğlu,
“Ben çok tez canlı birisiyim.
Arkadaşlarıma 2 yıl içerisinde
bitmesi için talimat verdim. Bu
mümkün. Projeler hazırlanır,
ihaleye nasıl çıkacağı planlanır.
Finansman modelleri oluşturulur.
Teknoloji ile bu tür yerlerin imalatı
çok zor değil. Bu esnada 2 yıl daha
çalışacak otogarın çevresiyle
beraber düzenlenmesini hızlıca
organize edebiliriz. Göreceksiniz
o çevresindeki başta çocuklardan
başlamak üzere muazzam bir
dönüşüm yaşanacak. En mağdur
gibi görünen yakın civardaki
mahalleler hayata bambaşka
bakacak” diye konuştu.
Yeşil alan içerisinde planlanacak
bir teknokent projesinin
çevre ilçelerin gelişmesine ve
İstanbul markasına önemli katkı
sunacağının altını da çizen Ekrem
İmamoğlu, şu bilgileri verdi:
“Bu güzel otogarı, akla ve
bilime peşkeş çekerek büyük
bir yeşil alan içerisinde bilim,
AR-GE ve teknokent merkezine
dönüştürmek istiyoruz. Yani
yüksek teknolojiye insan
yetiştiren, eğitim veren,
meslek öğreten bir merkeze
dönüştürmek istiyoruz. Var olan
yapının büyük bir revizyona
ihtiyacı var. Bütün bunları yerine
getirerek kendi içinde değerli bir
ekosistem oluşturmak istiyoruz.
Bu ekosistem Bayrampaşa,
Esenler, hatta Güngören'i
pozitif etkileyecek bir yatırım
olacak. Bu otogarın dönüşümü
de öncelikli konudur. Ama bizim
birinci önceliğimiz İstanbul'un,
16 milyonun çıkarlarıdır. Burayı
21. yüzyıla yakışan, İstanbul'un
www.ibb.istanbul
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göbeğinde insanların nefes aldığı
keyifli bir merkez yapacağız.”

“Kimseyi mağdur etmeyeceğiz"
Otogar ziyaretinde esnaf ve
yolcularla da buluşan Ekrem
İmamoğlu, yeni otogar perspektifini
ise şu cümlelerle çizdi:
“Şehirler büyüyor ve gelişiyor. O
günün koşullarında şehir dışında
kalan bazı hizmetler, bugün
şehrin tam göbeğinde kalabiliyor.
Fonksiyon değişimine muhtaç
olabiliyor. İBB'nin bizden önceki

Otogarın otoparkı da
İSPARK’a devredildi
İBB Meclisi Temmuz ayında,
otogarın otopark işletmesini 5 yıl
süre ile İSPARK’a devredilmesini
onayladı. Kararla otopark 1 saat
ücretsiz olacak. İBB İştiraki
İSPRAK, elde edilecek gelirin
yüzde 25’ini İBB’ye ödeyecek.
Eski işletmecinin açtığı dava da
İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nce
reddedildi. Vatandaş şikayetlerinin
yoğunlaştığı otoparkın İSPARK’a
devri konusunda hukuki bir engel
kalmadı. İBB Genel Sekreteri Yavuz
Erkut’un yönetiminde İSPARK,
İSTAÇ, İSTGÜVEN ve zabıta ekipleri,
8 Ağustos’ta otogara giderek
otoparkları devraldı. Otoparktaki
kabinler yenilendi. Başkan
İmamoğlu’nun otogarı ziyareti
sırasında tanık olduğu pislik
içindeki manzaralar, İSTAÇ ekipleri
tarafından temizlendi. Bölgede
güvenlik, İBB İştiraki İSTGÜVEN
ve Zabıta ekipleri tarafından
sağlanmaya başlandı. İSPARK
tarafından işletilmeye başlanan
otopark, Kurban Bayramı süresince
ücretsiz olarak hizmet verdi.
İmamoğlu’na ve İBB ekiplerine
ulaşan çok sayıda vatandaş ile
sektör temsilcisi, otoparkın
devrinden ve bayramda ücretsiz
hizmet vermesinden duydukları
memnuniyeti dile getirdiler.
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yönetimi, hatta bu seçimdeki
rakibimiz dahil herkesin ortak fikri;
Esenler ve Harem otogarlarının
şehir dışına, ana ulaşım akslarına
hakim, elbette ki raylı sistemlerle
de buluşan bir düzenekte
yerleştirilmesidir. Tabii ki bir
başka yönü de bu ana otogarların
şehir içerisinde cep otogarlarıyla
desteklenmesidir. Mutlaka
otogardaki aktörlerle ortak
masamız olacak. Şeffaflık içerisinde
göreceksiniz bu işi çok kısa sürede
çözeceğiz. İstanbul'un önümüzdeki
30-40 yılını iyi hesaplayarak, otogarı
kalıcı bir noktaya yerleştirmek
istiyoruz. Projenin tasarımı devam
ederken, buradaki güvenlik
sorunu ile çevreye verilen zararları
gidermek zorundayız.”

Bayrampaşa Otogarı'nı artık
İBB işletecek
Otogarın sözleşmesinin bitmesinin
ardından konuyu mahkemeye
taşıyan Uluslararası Trakya ve
Anadolu Otobüsçüleri Derneği ve
Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ
(AVTER), “Otogarın 1987 tarihli
sözleşmeye göre 21 milyon TL’ye
mal olması gerekirken yaklaşık
6 katına mal olduğu, bu yüzden

25 yıllık sözleşmenin 49 yıla
uzatılması gerektiği” yönünde
talepte bulunmuştu.
İstanbul Anadolu 20. Asliye
Mahkemesi, davacıların iddia
ettiği maliyetin ispatlanamadığını
belirterek, sözleşmenin 49 yıllığa
uzatılması talebini esastan reddetti.
Şirketin itirazlarını da Bölge Adliye
Mahkemesi reddetti. Böylece,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
mülkü olan 15 Temmuz Demokrasi
Otogarı’na ilişkin tasarrufta hukuki
bir engel kalmadı.
AVTER'in 15 gün içerisinde otogarı
İBB'ye teslim etme sözü verdiğine
dikkat çeken Ekrem İmamoğlu,
"Bayrampaşa Otogarı’nın sahibi
İBB’dir. Süresi dolduğu için oradaki
yönetime, otoparkını devraldığımız
gibi, işletmesini de devraldığımız
hususunda da tebliğimizi
yaptık. 15 gün içerisinde tüm
malzemelerini boşaltıp bize teslim
edeceklerini söylemişler. Biz, bu
tür alanların ihmal edilmemesi,
kamunun hak sahibi olduğu
yerde gidip hak sahibi olduğunu
göstermesini örnekliyoruz
buradaki çalışmamızda. Ondan
sonra da belediye olarak burayı
işleteceğiz” dedi.

İBB İTFAİYESİ, ULUSLARARASI SPOR OYUNLARINDA

MADALYA REKORU KIRDI
İBB İTFAIYESI, 50 ÜLKEDEN 10 BININ ÜZERINDE POLIS VE ITFAIYECININ KATILDIĞI 18. DÜNYA
POLIS VE İTFAIYE OYUNLARI’NDA (WPFG), 9’U ALTIN TOPLAM 34 MADALYA KAZANARAK
REKOR KIRDI. İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, İSTANBUL’UN PLAKA SAYISI KADAR
MADALYA KAZANAN BAŞARILI SPORCULARI TEBRIK ETTI.
Baran Bilek Güreşi, Hasan Tahsin
Kalfa Karate Kumite, Nurettin
Ünal Firefighter Steeplechase
40+, Selçuk Kutluer Push Pull,
Osman Fatih Gül 400 Metre Koşu,
Nurettin Ünal Sırıkla Yüksek
Atlama, Barbaros Baran Bench
Press.

3. katılımda madalya
rekoru geldi

Ç

in’in Chengdu şehrinde
gerçekleştirilen 18.
Dünya Polis ve İtfaiye
Oyunları’na (WPFG), 50
		
ülkeden 10 binin
üzerinde sporcu katıldı. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye
Daire Başkanlığı sporcuları Servet
Sarı-Erol Özçelik-Ramazan Alpul
güreşte Grekoromen dalında,
Ramazan Alpul Serbest Sitil Güreş
40+’da, Servet Sarı ve Halit Pınar
Jiu- Jitsu’da, Halit Pınar Judo’da,
Erol Özçelik Submission
Grappling’de, Mustafa Yıldız Push
Pull'da altın madalyaya ulaştılar.
Firefighter Steeplechase Takım
yarışında Nurettin Ünal, Yasin
Bilmez, Serdar Çakır ve Ferhat
Çömlekçioğlu, Ultimate Takım
35+’te ise Nurettin Ünal, Yasin
Bilmez, Hüsnü Fil ve Mustafa
Yıldız 4’er gümüş madalya kazandı.

Ultimate Firefigter 35+ bireyselde
Yasin Bilmez ayrıca gümüş
madalyanın sahibi oldu.
Grekoromen’de Abdulmuttalip
Yıllık gümüş, Erol Özçelik ve Halit
Pınar bronz, Serbest Stil Güreş
40+’da ise Servet Sarı, Nurettin
Ertekin ve Abdulmuttalip Yıllık
bronz madalyayı göğüslediler.
Gümüş madalya alan diğer
sporcular: Abdulmuttalip YıllıkBench Press, Ersan Soydan-Karate
Kumite ve Hüsnü Fil-Firefighter
Steeplechase 40+.
Bronz madalya kazanan diğer
itfaiyeciler ise şöyle: Barbaros

İBB İtfaiyesi, 2015 yılında 15
itfaiyeci ile ilk defa katıldığı Dünya
Polis ve İtfaiye Oyunları’nda;
4 altın, 4 gümüş ve 7 bronz
madalya olmak üzere toplam 15
madalya kazanmıştı. 2017 Polis
ve İtfaiye Oyunları’nda ise 35 yaş
kategorisinde organizasyonun
İtfaiyecilik alanında en önemli
yarışı olan En Sıkı İtfaiyeci
müsabakasında takım halinde tüm
rakiplerini geride bırakıp dünya
şampiyonu olmuş, toplam 12 altın,
11 gümüş ve 9 bronz toplamda 32
madalya kazanmıştı.
İBB İtfaiyesi, 3. kez katıldığı
Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları
2019’da ise; 9 altın, 13 gümüş,
12 bronz olmak üzere toplam 34
madalya kazanarak en başarılı
seriyi gerçekleştirdi. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu da İstanbul’un
plaka sayısı olan 34 rakamı
kadar madalya kazanan başarılı
sporcuları tebrik etti.
Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları;
tüm dünyadan tam zamanlı, yarı
zamanlı, gönüllü, orman, havaalanı
ve askeri itfaiyeciler ile tüm
polis kuvvetlerinin katılabileceği
uluslararası spor müsabakası
olarak biliniyor.
www.ibb.istanbul
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MEYDANLAR, YENİDEN BULUŞMA
NOKTASI VE GEZİ MEKANLARI OLACAK

İSTANBUL’UN
MEYDANLARINI TEK TEK
YÜRÜYEREK INCELEYEN İBB
BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU,
BIR TÜRLÜ BITIRILEMEYEN
DÜZENLEME ÇALIŞMALARININ EN
KISA SÜREDE TAMAMLANMASI,
YENI PROJELERIN
HAYATA GEÇIRILMESI
TALIMATINI VERDI.

Beyazıt Meydanı

Üsküdar Meydanı

GÖKÇE KAÇMAZ

Kadıköy Meydanı

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), yarım kalan ve bir türlü
başlatılamayan meydan
düzenleme çalışmalarına yeni
dönemde el attı, kentin ana
meydanları konusunda yeni bir
vizyon ortaya koydu. Beyazıt,
Taksim, Beşiktaş, Aksaray, Üsküdar
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Taksim Meydanı

ve Kadıköy gibi şehrin tarihi
mekanlarında yürüyerek
incelemelerde bulunan İBB
Başkanı İmamoğlu, durdurulan
düzenleme çalışmalarının en kısa
sürede bitirileceğini açıkladı.
“Belediye başkanı yürüyecek.
Yürümeden bir şehrin belediye

başkanı olamazsın. Yürüyeceğiz,
sorunu yerinde göreceğiz. Anlık
çözümler bulacağız” diyen Ekrem
İmamoğlu, meydanlar gibi ihmal
edilmiş tüm çalışmaları hızlıca
tamamlayıp vatandaşların
kullanımına sunacaklarını
müjdeledi.

Beyazıt Meydanı Turgut
Cansever’in ödüllü projesiyle
canlanacak
Göreve geldikten hemen
sonra İstanbul’un tarihi
ve turistik meydanlarının
vizyonel projelerle yeniden
canlandırılması için
çalışma başlatan İmamoğlu,
yardımcılarıyla birlikte bu
tarihi mekanları gezdi. Beyazıt
Meydanı’nda yarım kalan
yenileme çalışmalarını inceleyen
İmamoğlu, düzenlemelerin
en geç 6 ay içinde bitirilmesi
talimatını verdi. Türkiye’nin
en ünlü mimarlarından Turgut
Cansever’in 1960’lı yıllardaki
ödüllü projesini incelediklerini
belirten İmamoğlu, şöyle
konuştu:
“Bu proje paralelinde burayı
hızlıca bitirebilme imkanına
sahibiz. Amacımız, burayı çok
değerli danışman hocalarımızın
da katkılarıyla kısa zamanda
bitirip, bölgeyi hızlıca turizme
kazandırmak. İstanbullunun gelip
keyifle tarihi yaşayabileceği,
herkesin keyifle tat alabileceği
bir alan yaratmak. Ben de
İstanbul Üniversitesi’nin bir
öğrencisiyim. Sahaflar Çarşısı,
Kapalı Çarşı, Beyazıt Camii ve
çevresindeki müzeler, çınar
altında çay içme… Beyazıt
Camii’nin restorasyonu
bile 7 yıldır sürüyor. Tüm
alan kapatılmış, otopark
kullanılamıyor. Bu kadar değerli
alanın yıllardır bu şekilde heba
edilmesi çok canımı sıkıyor.
Buranın doğallığını koruyucu bir
çalışmayı hızlıca bitireceğiz.”

İmamoğlu’nun incelemelerde
bulunduğu alanlar arasında
yer alan, Üsküdar Meydanı da
hızla kesintisiz yaya akışına
açılacak şekilde düzenleniyor.
Bölgedeki tarihi yapıların
ve gündelik yaşamın zarar
görmemesi için azami dikkat
sarf edilen projede, daha önce
yapılan çalışmalardan olumsuz
etkilenen esnafın şikâyetleriyle
ilgili çözümler de ihmal
edilmiyor.

Taksim bir beton denizi
olmaktan çıkacak
Ekrem İmamoğlu, Taksim
Cumhuriyet Meydanı’nı da tarihi
misyonuna uygun bir şekilde
yenilenecek meydanlar arasında
görüyor. Taksim’de meydan
yerine beton denizi üretildiğine
dikkat çeken İmamoğlu, yeni
projede Gezi Parkı’nın mutlaka
korunacağını belirtti. İstanbul’u
temsil eden meydanın “ben
yaptım oldu” mantığıyla hayata
geçirilmeyeceğini vurgulayan
İmamoğlu, projenin tüm
paydaşların ve vatandaşların
görüşlerinden istifade
edilerek yarışma usulüyle
oluşturulacağını söyledi.

Beşiktaş bir açık hava
müzesi oluyor
Metro ve arkeolojik kazıların
sürdüğü Beşiktaş Meydanı da
kent kimliğini güçlendirecek bir
yapıda düzenlenecek. Beşiktaş’ta
Kabataş-Mahmutbey Metro
Hattı’nın tamamlanmasının
ardından ulaşım büyük ölçüde
rahatlayacak. İlçenin meydanı
da çevredeki kültür-sanat,
spor, eğitim, turizm tesisleri ve
eğlence yerleriyle uyumlu halde
şekillendirilerek İstanbul’un
cazibe merkezlerinden biri olacak.

Kadıköy Meydanı ihmalden
kurtarılacak
Trafik ve yaya sirkülasyonuyla
şehrin kilitlenen noktalarından
biri haline gelen Kadıköy
Meydanı, projelendirilerek
İstanbul’a kazandırılacak. Önceki
yönetimin Kadıköy ve çevresiyle
ilgili bir projesi olmadığını
belirten Başkan İmamoğlu, yeni
bir projeyle meydan ve çevresinin
hızla canlandırılacağını söyledi.
Kadıköy Meydanı, rıhtımdaki
eski binaların yenilenmesinden,
ulaşım ve bölgenin silüetine kadar
düşünülen bütüncül bir projeyle
ayağa kaldırılacak.

Üsküdar esnafı mağdur
olmayacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından Üsküdar’da inşa
edilen Mimar Sinan Meydanı’nda
da çalışmalar yeni dönemde hız
kazandı. Duvarlarında çatlaklar
oluşan Şemsi Paşa Camii’nin
bakım ve onarımı devam ediyor.
www.ibb.istanbul
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“NE GÜZEL İSTANBUL’DA
ZAFER BAYRAMI KUTLAMAK…”
BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMIZIN BÜYÜK BIR ZAFERLE TAÇLANDIĞI 30 AĞUSTOS
ZAFER BAYRAMI’NIN 97’NCI YILI, İSTANBUL’DA GÖRKEMLI TÖRENLERLE KUTLANDI.
ÜSKÜDAR VE KADIKÖY’DEKI COŞKULU KUTLAMALARDA KONUŞAN İMAMOĞLU, “NE GÜZEL
DEĞIL MI İSTANBUL’DA BAYRAM KUTLAMAK. 30 AĞUSTOS, ÜLKEMIZ ESARET ALTINA
ALINMAK ISTENDIĞINDE, IKI MAVI GÖZÜN IŞIĞINDA ANADOLU’DA DIMDIK AYAKTA
DURAN TAM BAĞIMSIZ TÜRKIYE’NIN MÜCADELESIDIR” DEDI.

3

0 Ağustos Zaferi’nin
97’nci yılında
İstanbullular tek yürek
oldu. Taksim’deki
Atatürk Anıtı’nda başlayıp
Valilik'te devam eden kutlamalarda
coşku Avcılar, Pendik ve
Üsküdar’da doruğa çıktı.
Başta Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere silah arkadaşları ve
büyük milletimizin bize armağanı
olan kahramanlık destanımızın
heyecanı İstanbul’un her yerinden
hissedildi. İstanbul’un dört bir yanı

kırmızı beyaza büründü, toplu
ulaşım araçlarının ekranları
ve bilboardlarda “Bu Zafer
Hepimizin” mesajı yer aldı.
Taksim ve Valilik’teki törenlerin
ardından Vatan Caddesi’nde
yapılan kutlamalara binlerce
vatandaş Türk bayraklarıyla
katıldı. İBB Şehir Tiyatroları
sanatçıları tarafından okunan
usta şair Nazım Hikmet’in
“Kuvayi Milliye Destanı” ve
“Davet” şiirleri de büyük beğeni
topladı.

“İKI MAVI GÖZÜN IŞIĞINDA, DIMDIK AYAKTA DURAN TÜRKIYE’NIN MÜCADELESI…”
“Ne güzel değil mi İstanbul’da
bayram kutlamak”

İmamoğlu: “Barış dünyaya
hakim olsun”
Tören bitiminde İstanbulluların
yoğun ilgisiyle karşılaşan
İmamoğlu, duygularını,
“Cumhuriyeti çok önemsiyorum.
Milli birlik ve beraberliğimiz hiç
eksilmesin, hep büyüsün. Her
zaman ülkemizde ve dünyada
barış prensibi dünyaya hakim
olsun. Dileğim ve temennim budur”
sözleriyle dile getirdi.
İstanbul’da gün boyunca devam
eden 30 Ağustos Zafer Bayramı
etkinlikleri, geceye taşındı. Akşam
saatlerinde İstanbul Valiliği’nin
resepsiyonuna eşi Dilek İmamoğlu
ile katılan Ekrem İmamoğlu,
ardından tekneyle Üsküdar
ve Kadıköy’e geçti.

Zafer Bayramı kutlamaları
kapsamında Üsküdar’da
düzenlenen Candan Erçetin
konseri, tarihi anlara sahne
oldu. Meydanı hınca hınç
dolduran vatandaşlar, deniz
üzerine kurulan platformda
gerçekleştirilen ışık oyunlarını
beğeniyle izledi. Boğaz’dan geçen
teknelerdeki vatandaşlar da
yaktıkları meşalelerle görsel şölen
yaşattı. Şarkılarını seyircilerle
birlikte söyleyen Candan Erçetin,
mikrofona İmamoğlu’nu çağırdı.
Coşkulu kalabalığa seslenen
İmamoğlu, “Ne güzel değil mi
İstanbul’da bayramı kutlamak. 30
Ağustos bağımsızlık mücadelesi.
Ülkemiz esaret altına alınmak
istendiğinde 2 mavi gözün
ışığında, Anadolu’da dimdik
ayakta duran tam bağımsız
Türkiye’nin mücadelesi. Birlik ve
beraberliğimizi, bu bayramlarda
diri tutacağız” diye konuştu.

“Gençlerin enerjisiyle tecrübeyi
buluşturacağız”
Cumhuriyetin temellerinde
her zaman sımsıkı duran bir
milletin var olduğunu vurgulayan
İmamoğlu, konuşmasını şöyle
sürdürdü: “İstanbul işgal
edildiğinde, Boğaz’da o işgali
gören Mustafa Kemal Atatürk,
‘Geldikleri gibi giderler’ diye
mesajı vermiştir. Bu inanç ve
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milletin iradesinin karşısında
duramaz, duramayacaktır.
Hep birlikte bu şehirde ve bu
ülkede, Cumhuriyet’imizin 100.
yılını da doya doya kutlamaya
hazırlanacağız” diye konuştu.
İmamoğlu, Avcılar ve Pendik’teki
kutlamalara sahneden canlı
bağlantılarla katılarak, meydanları
dolduran on binlere selam yolladı.

milletin bir araya gelişi ile hep
beraber 30 Ağustos’u yaşadık.
Zafer Bayramı; iyi, akıllı, iyi
eğitim almış bir nesli ifade
ediyor. Evrensel değerleri
bu şehirde ve bu ülkede var
etmeyi ifade ediyor. 16 milyon
İstanbullu ve 82 milyon
vatansever yurttaşımızla
milli bayramlarımızı doyasıya
kutlayacağız. Çocuklarımızın
ve gençlerimizin enerjisiyle
tecrübeyi buluşturacağız.”
Üsküdar’dan Kadıköy’deki tarihi
Moda İskelesi’ne geçen İmamoğlu,
burada yaptığı konuşmada
ise, “Milletçe bir arada olma
duygumuzu milli bayramlarda
yaşatmalıyız. Dünyaya mesajları
olan kuvvetli bir ülke olacağız.
Ama lafla değil, üreterek akıldan
ve bilimden yana olacağız. Bu
anlayış, tüm ayrımcılıkları,
eşitsizlikleri ortadan
kaldırır. Biz, en büyük gücü
demokrasiden, cumhuriyetten
ve milli iradeden alıyoruz. Kimse

Avcılar ve Pendik’te
müzik ziyafeti
30 Ağustos coşkusunun
İstanbul’daki diğer adresleri de
Avcılar ve Pendik oldu. Koray
Avcı’nın sahne aldığı Avcılar Sahil
Park’taki konsere tüm Avcılar
akın etti. Hep bir ağızdan söylenen
şarkılarda coşku üst düzeydeydi.
Pendik Sahili’nde sahne alan
İBB Kent Orkestrası'nın konseri
dinleyenlere müzik ziyafeti
sundu. Bayraklarıyla sahile koşan
vatandaşlar muhteşem konserle
adeta mest oldu.

İBB'den çocuklara ve gençlere
özel 30 Ağustos etkinlikleri
İBB, 30 Ağustos kutlamaları
kapsamında, çocuklara ve
gençlere yönelik etkinlikler de
düzenledi. İBB Çocuk Meclisi ve
Gençlik Meclisi üyeleri ile Yaz İzci
Kampı'na katılan çocuklardan
oluşan 150 kişilik grup, Büyük
Taarruz'un yapıldığı Dumlupınar
ve Kocatepe ile bölgedeki
şehitliklere ziyaret gerçekleştirdi.
www.ibb.istanbul
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İSTANBUL’UN DİĞER SAHİPSİZ
HAYVAN BAKIMEVLERİ
Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan
Bakımevi İstanbul’un bu alanda
hizmet veren yedinci tesisi
olacak. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin halihazırda hizmet
veren Sahipsiz Hayvan Geçici
Bakımevi ve Hayvan Tedavi
Üniteleri ise şunlardır:

KEMERBURGAZ SAHİPSİZ
HAYVAN BAKIMEVİ

4 NİSAN DÜNYA SOKAK HAYVANLARI GÜNÜ'NDE AÇILIYOR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI, SAHIPSIZ SOKAK HAYVANLARININ HER TÜRLÜ TEDAVI
VE BAKIMLARININ YAPILDIĞI TESISLERE BIR YENISINI DAHA EKLIYOR. KEMERBURGAZ
SAHIPSIZ HAYVAN BAKIMEVI'NDE 7/24 “ACIL MÜDAHALE” HIZMETI VERILECEK. ZEYNEP MAVNACIOĞLU

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi,
sahipsiz sokak hayvanlarının
her türlü tedavi ve bakımlarının
yapıldığı tesislere bir yenisini
daha ekliyor. Kemerburgaz Sahipsiz
Hayvan Bakımevi'nde 7/24 “acil
müdahale” hizmeti verilecek. Tesis,
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları
Günü'nde açılacak.
İBB tarafından Kemerburgaz’da,
16 dönüm alan üzerinde kurulan
Sahipsiz Hayvan Bakımevi
çalışmaları hız kesmeden devam
ediyor. İstanbul'un yedincisi
olacak Kemerburgaz tesisi, Avrupa
Yakası'ndaki ana ulaşım arterlerine
yakınlığı sayesinde kolay
erişim açısından büyük avantaj
sağlayacak. Tıbbi yardıma ihtiyacı
olan tüm sahipsiz hayvanlara “acil
müdahalenin” yapılacağı tesis,
İstanbul’un 7/24 hizmet veren en
kapsamlı bakımevlerinden olacak.
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Sarıyer-Gümüşdere Sahipsiz
Hayvan Geçici Bakımevi ve
Bahçeli Yaşam Alanı

Kedi̇ve köpek ameliyathaneleri̇

Özel kedi üniteleri

DuşPet'te banyo olanağı

İstanbul’un en donanımlı bakımevi
olması amaçlanan Kemerburgaz
tesisinde, kedi ve köpeklere özel,
iki ayrı operasyon binası yer
alacak. Bu binaların her birinde
iki ameliyathane bulunacak.
Bunun yanı sıra renkli ultrason
cihazları, röntgen, kan ve idrar
tahlillerinin yapılacağı kapsamlı
bir laboratuvar, diş tedavi ünitesi
(Dentivet), mama ve ilaç depoları
da yer alacak. Öte yandan,
ameliyattan çıkan köpeklerin
barındıkları odalar “alttan
ısıtmalı” olarak tasarlandı. Bu
sayede, hasta hayvanların nekahet
dönemlerini hızlıca atlatmaları da
sağlanacak. Tesiste ayrıca, yaralı
halde getirilen diğer tüm sahipsiz
hayvanlara acil müdahalelerinin
yapılabileceği tam donanımlı
müşahede odaları da bulunacak.

İBB'ye ait bakım evlerinde
hayvanlar; tedavi, bakım,
kısırlaştırma ve mikroçiple kayıt
altına alınmaları sağlandıktan sonra
kendi ortamlarına geri bırakılıyor.
Sahiplendirilmeye uygun olan can
dostlarımız ise bakımevlerinde
bir müddet misafir ediliyor. Aynı
uygulamaların hayata geçeceği
Kemerburgaz Bakımevi'nde,
kedilerin hayvan severlerle
buluşmasını sağlayacak “özel kedi
bölümleri” yapılacak. Tamamen
cam olarak tasarlanan bu bölümde
yaklaşık 10 kedi ünitesi yer alacak.
Öte yandan, aileleriyle birlikte
tesise hayvan ziyaretine gelen
minikler de unutulmadı. Çocuklar
bir yandan hayvan dostlarımız ile
ilgilenirken diğer yandan kendileri
için yapılan çocuk oyun parkında
eğlenebilecekler.

Tesiste, hayvan bakımevini
ziyaret edecek misafirlere yönelik
eğitim programlarının verileceği
mekanlar da unutulmadı.
Uzman veteriner hekimlerce
hazırlanacak eğitim programları
ile başta öğrenciler olmak üzere
ilgilenen tüm ziyaretçiler hayvan
sağlığı ve sevgisi konularında
eğitimler alabilecekler.
Öte yandan, İBB'nin hayvan
dostlarımız için başlattığı
DuşPet hizmeti Kemerburgaz
Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde
de verilmeye devam edecek.
Şampuanla yıkama, durulama, tüy
kremi uygulama, dış parazitleri
önleyici solüsyon püskürtülerek
parazit önleme ve ardından

İBB TARAFINDAN
KEMERBURGAZ’DA, 16
DÖNÜM ALAN ÜZERINDE
KURULAN SAHIPSIZ HAYVAN
BAKIMEVI ÇALIŞMALARI HIZ
KESMEDEN DEVAM EDIYOR.

kurutma işleminin yapılabildiği
DuşPetler'de yıkama işlemi
yaklaşık 15 dakika sürecek.
Kaba inşaatı tamamlanan
Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan
Bakımevi’nin, ince işçilik ve
peyzaj çalışmaları hızla yapılıyor.
Bakımevi’nin 4 Nisan 2020 Dünya
Sokak Hayvanları Günü’nde
açılması planlanıyor.

Sultangazi-Cebeci Hayvan
Hastanesi ve Bakımevi,
Türkiye’nin sahipsiz hayvanlarını
tedavi eden hayvan hastahanesi
ruhsatlı tek bakım evi olma
özelliğini taşıyor.
Pendik-Tepeören Sahipsiz
Hayvan Geçici Bakımevi ve
Bahçeli Yaşam Alanı
Sarıyer- Kısırkaya Sahipsiz
Hayvan Geçici Bakımevi ve
Bahçeli Yaşam Alanı
Fatih-HATÜ (Hayvan Aşılama ve
Tedavi Ünitesi)
Tuzla-Orhanlı Sahipsiz Hayvan
Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam
Alanı ile hizmet veriliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü
2018 yılı içinde, 146 bin 674
muayene ve tedavi, 42 bin 460
aşılama, 20 bin 658 kısırlaştırma
işlemleri gerçekleştirdi.
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İMAMOĞLU AFYONKARAHISAR’DA

İŞTE BELEDIYECILIĞIN

7 MADDELIK MANIFESTOSU
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, PARTISINDEN SEÇİLEN
BELEDİYE BAŞKANLARININ UYMASINI ISTEDIĞI VE BELEDIYE BINALARINA
ASILMAK ÜZERE ÇERÇEVELETTIĞI “YEDI ILKE”NIN ILKINI, BAŞKAN EKREM
İMAMOĞLU’NA TESLIM ETTI. AYLİN YARDIMCI
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HP Belediye Başkanları
Çalıştayı,
Afyonkarahisar’ın Sandıklı
ilçesinde 25-27 Temmuz
tarihleri arasında gerçekleşti. Genel
Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin
genel başkanlarının uymasını istediği
ve belediye binalarına asılmak üzere
çerçevelettiği “yedi ilke”nin ilkini,
Başkan Ekrem İmamoğlu’na teslim
etti.
31 Mart ve tekrarlanan 23
Haziran seçimlerinde Türkiye
genelinde 11'i büyükşehir, 10'u
il olmak üzere 252 belediye
kazanan ve 39 yıl sonra ilk kez
üç büyükşehiri yönetecek olan
Cumhuriyet Halk Partisi, yerel
yönetim stratejisini belirlemek
üzere Afyonkarahisar’ın Sandıklı
ilçesinde kampa girdi. Kampta
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, partisinin belediye
başkanlarının uymasını istediği
“yedi ilke”yi belediye binalarına
asılmak üzere çerçeveletti. Genel
Başkan Kılıçdaroğlu, çerçevelerin
ilkini İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu’na verdi. İlkelerin
bulunduğu çerçeveyi teslim alan
Başkan İmamoğlu ise çerçeveyi
İstanbul’a döner dönmez İstanbul
Büyükşehir Belediyesi binasına
asacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu, CHP’li yerel
yönetimlerden uymalarını
beklediği yedi kuralı şöyle sıraladı:
Yönettiğiniz yerdeki tüm
yurttaşlara inanç ve kimlikleri
nedeniyle ayrım yapmadan eşit
davranacaksınız.
Hizmeti belirli zümre için değil
halk için yapacaksınız.
Yönettiğiniz beldede fakir
mahallelere pozitif ayrımcılık
yapacaksınız, engelli ve
dezavantajlı gruplara hizmet
götüreceksiniz.
Yoksulun yanında dururken
ailenin ya da kişinin
yoksulluğunu asla teşhir
etmeyeceksiniz, sağ elin
verdiğini sol el bilmeyecek.
Harcadığınız her kuruşun
hesabını millete vereceksiniz.
Belediyede yönetici
atamalarında liyakatı
gözeteceksiniz, partizanlık
yapmayıp işi ehline
vereceksiniz.
Belediyeleri adil
yöneteceksiniz.

BAŞKAN İMAMOĞLU,
"SANDIKLI'DAKI TÜM
DOSTLARIMIZA SELAM VE
SAYGI ILETIN. CUMA
NAMAZINA KATILDIK.
SANDIKLI'DA DAHA ÇOK
GEZMEK ISTERDIK. AMA
TOPLANTILARIMIZ VAR.
HAKKINIZI HELAL EDIN.
ALLAH NICE BULUŞMALAR
NASIP ETSIN" DEDI.

Başkan İmamoğlu, çalıştay sürerken
beraberinde Ankara Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile
Sandıklı Merkez Ulu Camii'nde
cuma namazı kıldı. Başkan
İmamoğlu, kendisini görmek ve
fotoğraf çektirmek üzere cami
önünde toplanan Sandıklı halkının
yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cami çıkışı
aracına binmeden önce kalabalığa
seslenen Başkan İmamoğlu,
"Sandıklı'daki tüm dostlarımıza
selam ve saygı iletin. Cuma
namazına katıldık. Sandıklı'da
daha çok gezmek isterdik. Ama
toplantılarımız var. Hakkınızı helal
edin. Allah nice buluşmalar nasip
etsin" dedi.
Kampın ardından açıklama yapan
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit
Torun, “İktidara giden yolda CHP’li
belediye başkanlarının başarısı
anlamında önemli bir çalışma
oldu” diyerek, toplantının belirli
periyotlarla tekrarlanacağını
söyledi.
Toplantıda, yaklaşık 40 milyonluk
nüfusu 5 yıl boyunca yönetecek
olan 11 büyükşehir belediye
başkanı kendi aralarında, her ay
ortak bir toplantı yapma kararı
da aldılar. Kentlerin sorunlarına
ortak ve hızlı çözümler getirmek
adına yapılacak çalışmanın ilki
Ağustos ayı sonunda İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin ev
sahipliğinde gerçekleşecek.
www.ibb.istanbul
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BAŞKAN İMAMOĞLU İBB’DE

PARTİLER MASASI’

KURDURUYOR

23 HAZIRAN’DA YENILENEN İSTANBUL SEÇIMLERI ILE IKINCI KEZ İBB BAŞKANLIĞINI
KAZANAN EKREM İMAMOĞLU, DIĞER PARTILERLE ÇALIŞMA VAADINI DE YERINE GETIRIYOR.

ve yönetim kurulu üyelerine
yaptı. 3 Temmuz’da da sırasıyla,
Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah
Sevim İstanbul dışında olduğu
için Başkan Yardımcısı Bülent
Kaya, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı
Buğra Kavuncu, HDP İstanbul İl
Eşbaşkanı Esengül Demir ile bir
araya gelen İmamoğlu, görüşme
trafiğini, 16 Temmuz’da, Demokrat
Parti ve Vatan Partisi ile sürdürdü.
Ekrem İmamoğlu, Milliyetçi
Hareket Partisi’nden (MHP)
randevu talebine dönüş alamadığı,
AK Parti de randevu vermediği
için bu partilerin il başkanları ile
sohbet etme imkanı bulamadı.
İmamoğlu’nun ikinci kez randevu
talebi de karşılanmadığı için,
AK Parti ve MHP İstanbul İl
Başkanları ile henüz bir araya
gelinmedi.
Gittiği parti il başkanlıklarında
sıcak bir şekilde karşılanan
İmamoğlu, parti temsilcileri ile
görüştükten sonra İBB’de kurmayı
sözünü verdiği Partiler Masası’nı
ve yeni dönemin detaylarını
paylaştı.

bir süreci yaşayacağız. Sadece
mecliste üyesi bulunan partiler
değil, bütün partilerin tümüyle
aktif bir süreçte olması demokrasi
sürecine ciddi bir katkı sunacak.
Göreceksiniz ilk defa uygulanan bu
yeni anlayış İstanbul’a çok fayda
verecek.”

“Masa, yönetime ciddi
katkı sunacak”

hata yapmanızın önüne geçer.
Bu diyaloğun devam etmesini
istiyorum. Farklı görüşler, siyasi
arenadaki çekişmeler işin bir
boyutu. Bu şehrin belediye başkanı
olarak hizmet üretirken herkesin
görüşü bizim için önemli. Vaat
ettiğimiz yeni süreç, partiler üstü
olması, belediye başkanlığına
partizanlığın sokulmaması, İBB’nin
halka hizmetle bütünleşmesi için
çok önemli bir fırsattır. Bundan
sonra her siyasi partiye eşit
davranan bir belediye başkanlığı
ortamını yaşatacağız.”

“Hizmet üretirken herkesin
görüşü önemli̇”

İBB'de temsil edilmeyen partiler

Ekrem İmamoğlu, belediye
başkanlarının seçildikten sonra
siyaset üstü ve partiler üstü
davranacaklarını vurgulayarak
siyasi partilerle ilişkisine dair
şu mesajları verdi:
“Bu görüşmelerimle siyaseti
yöneten insanların İstanbul'a
dair fikirlerini almak istedim.
Toplumun nabzını tutmak,

İmamoğlu, İstanbul’da yaşayan
her bireyin kendinden bir şeyler
bulduğu siyasi partilere gönül
verdiğini, bununla birlikte İBB
Meclisi’nde her partinin temsil
edilmediğine işaretle bu konuda da
şu öneriyi yaptı:
“İBB ile gündemi konuşan, sokakta
gördüğü eksiklikleri ileten, takip
eden, sorgulayan, öneride bulunan

Başkan İmamoğlu, seçim
çalışmaları boyunca göreve
geldiklerinde şeffaf bir yönetim
anlayışı benimseyeceklerini
miting meydanlarında ve
katıldığı programlarda defalarca
belirtmişti. Partiler Masası’nın
şeffaf yönetim, denetim ve öneri
sunma konularında da büyük
önem taşıyacağına dikkat çeken
İmamoğlu’nun bu konudaki
görüşleri ise şöyle:
“Bu daimi masamız, bizim her
zaman sürecimizin içende var
olan, denetleyen, önerilerde
bulunan, eleştirilerde bulunan bir
mekanizmayı teşkil edecek. Bu
oluşum elbette siyasi partilerin
verileriyle netleşecek. Uyarı
mekanizması işlesin istiyorum. Bu
demokrasinin belki de ilk noktasını
oluşturan yerel yönetimlerde
toplumun soluklanması, toplumun
sadece çıkarının sahadaki iş ve
işlemlerinin takip edildiği, gerçek
yaşamı destekleyen bir anlayışla
hareket edilmesine dönük bir
anlayışı hakim kılmak istiyoruz. Bu
noktada siyasi partilerin varlığı bizi
çok rahatlatacak. Bunu ruhumda
hissediyorum.”

İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK

Y

üksek Seçim Kurulu’nun
(YSK) 31 Mart Yerel
Seçimleri’ni iptalinin
ardından, 23 Haziran’da
yenilenen İstanbul seçimleri ile ikinci
kez İBB Başkanlığını kazanan Ekrem
İmamoğlu, diğer partilerle nasıl
çalışacağı vaadini de yerine getiriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde
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ve seçildikten sonra siyasi partilerin
il başkanlarını zaman zaman ziyaret
edip görüşlerini alacağını defalarca
dile getirdi. İmamoğlu, tekrar
göreve başlayınca siyasi partilerle
bu vaadi doğrultusunda temasa
geçti. Partilerin il başkanlıklarını
ziyaret etti, kendisine hayırlı olsun
ziyaretinde bulunan il başkanlıklarını
ağırladı. Tüm temaslar boyunca

da İstanbul’u yönetirken partisi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
dışında kalan diğer tüm partileri bu
sürece nasıl katacağının ipuçlarını
verdi, çerçevesini çizdi.

İlk ziyaret CHP’ye
Başkan İmamoğlu bu çerçevede
ilk ziyaretini kendi partisi CHP
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

AK Parti’li ve MHP’li belediye başkanlarına ziyaret
İmamoğlu, üyesi olduğu CHP dışındaki partilere yönelik bu yaklaşımını İstanbul dışındaki gezilerinde de
sürdürerek, ziyaret ettiği ilçe ya da ildeki belediye başkanları CHP’li olmasa dahi mutlaka ziyaret ediyor,
görüşlerini alıp düşüncelerini paylaşıyor. Bu anlayış çerçevesinde İmamoğlu, Karadeniz Ereğli Uluslararası Sevgi
Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'ne katılmak ve ödülünü almak için bölgeye gittiğinde Düzce'nin Akçakoca
İlçesi'ne de uğradı. Akçakoca’nın MHP'li Belediye Başkanı Okan Yanmaz ile makamında bir araya geldi.
İmamoğlu, CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na eşlik ettiği Çatalca’nın köylerini ziyaret programında da
aynı tutumu sürdürdü. AK Parti'li Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner’i makamında ziyaret ederek kutladı.
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PERSONEL KURTARDI,
BAŞKAN ÖDÜLLENDİRDİ
DENIZE DÜŞEN BIR VATANDAŞI KURTARAN ZABITA MEMURUNU VE BIR ARACIN
MOTORUNDA SAKLANAN YAVRU KEDIYI KURTARAN İETT ÇALIŞANLARINI İBB BAŞKANI
EKREM İMAMOĞLU ÖDÜLLENDIRDI. İMAMOĞLU ÖDÜLLERINI VERDIĞI İBB PERSONELINE,
“HEPINIZ BIZIM BURADAKI YOL ARKADAŞLARIMIZSINIZ” DEDI. İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK

İ

stanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, 6 Temmuz'da
Kadıköy'de denize düşen bir
vatandaşı kurtaran zabıta
memuru ile 15 Temmuz'da
Pendik'de bir aracın motoruna
saklanan yavru kediyi uzun
uğraşlar sonucu bulunduğu
yerden çıkaran üç İETT çalışanını
ödüllendirdi. Dört çalışana birer

çeyrek altın hediye eden
İmamoğlu, “Hepinizin güzel bir
yüreği var. Bu yürekler birleşirse
memleketin huzuru büyür.
İnsanlar da kendini teminat
altında hisseder. İyi ki varsınız.
Hepiniz bizim buradaki yol
arkadaşlarımızsınız" dedi.
İmamoğlu, iki ayrı kurtarma
operasyonuyla gönülleri fetheden
İETT Kartal İşletme Şefliği'nde

görevli İşletme Amiri Veli Bursa,
şoförler Ömer Tüfekçi ve Murat
Kuyucu ile zabıta memuru
Mustafa Gül'ü, Saraçhane'deki
makam odasında misafir etti.
İmamoğlu, “Sorumluluk sahibi
olan arkadaşlara teşekkür
ediyoruz. Sağ olun. Vatandaşı
hisseden çalışanlarımızdan Allah
razı olsun” diyerek, görevlilerden
olayı anlatmalarını istedi.

"HEPİNİZ YOL
ARKADAŞLARIMIZSINIZ"
İmamoğlu, "Bu tabii hem vicdan
hem sorumluluk. Bizim bir
çalışanımızın olması ayrı bir
değer, örnek olması açısından.
Bunlar bazen spontane gelişir,
bazen de sorumluluğun gereği
yaparsın; ama güzel bir davranış.
Daha önceki görev alanımızda
da bu işi önemsiyorduk. Bizim
çalışanlarımızın bu ilgisi yayılsın.
Zaten derdimiz ne? Herkese
hizmet edeceğiz. Hizmet ederken,
farklı bir sorumluluk almak çok
kıymetli. O yüzden gerçekten
teşekkür ederim sizlere.
Hepinizin güzel bir yüreği var. Bu
yürekler birleşirse memleketin
huzuru büyür. İnsanlar da kendini
teminat altında hisseder. İyi ki
varsınız. Hepiniz bizim buradaki
yol arkadaşlarımızsınız. Hem
sizleri tanımak hem sarılmak hem
de kutlamak için davet ettim"
diyerek İBB personelini, birer
çeyrek altınla ödüllendirdi.

ZABITA GÜL:
"Direkt koşup denize atladım"
İBB Zabıta Daire Başkanlığı'nda
görevli zabıta memuru Mustafa
Gül, 6 Temmuz'da denize düşen
vatandaşı nasıl kurtardığını şöyle
anlattı:
“Kadıköy'de görevliyim. O gün saat
15.30'da görevi devraldım. Resmi
araçla bölgemize gidiyorduk. Seyir
halindeyken bağırtılar duyduk.
Denizde bir vatandaşı çırpınırken
gördüm. Arkadaşa yavaşlamasını
söyledim. Yavaşlayınca direkt
koşup atladım denize. Çırpınan

vatandaşı tek başıma kıyıya
çıkartamadım. Sivil bir vatandaş
da denize atlayıp bana yardımcı
oldu, sağ olsun. Onunla beraber
kıyıya çıkardık. Çıkardığımızda
baygındı hanımefendi. Yan
yatırdım, ilk müdahalesini
yaptım. O sırada bir vatandaş,
'Ben doktorum' diyerek geldi. O
da müdahale etti. Kurtardığım
vatandaşla konuştuk. Yürürken
başı dönmüş, direkt denize
düşmüş. Daha sonra ambulans
geldi.”

ŞOFÖR TÜFEKÇİ:
“Yavru kediyi kurtarırken küçük
çocuğum aklıma geldi”
İBB Kartal İşletme Şefliği’nde
şoför olarak çalışan Murat Kuyucu
da yavru kediyi kurtarmak için
yaptıkları çalışmayı İmamoğlu’na
anlattı:
“15 Temmuz günüydü. Hava
yağmurluydu. Pendik Güney
Yanyol Keresteciler Durağı

"HEPINIZIN GÜZEL BIR YÜREĞI VAR. BU YÜREKLER BIRLEŞIRSE
MEMLEKETIN HUZURU BÜYÜR. İNSANLAR DA KENDINI TEMINAT
ALTINDA HISSEDER. İYI KI VARSINIZ. HEPINIZ BIZIM BURADAKI
YOL ARKADAŞLARIMIZSINIZ. HEM SIZLERI TANIMAK HEM
SARILMAK HEM DE KUTLAMAK IÇIN DAVET ETTIM"
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yakınında bir araç gördük.
Duruyordu. Önünde yavru
bir kedi gördük. Arkadaşıma,
'Ömer, şunu alır mısın' dedim.
O da atladı hemen bir hamleyle
ezilmesin diye. O esnada üşümüş
kedi aracın altına girdi. Oradan
da motorun sıcaklığıyla, motorun
içine girdi. Veli Bey de sağ olsun
yolu kesti kediyi almak için.
Ömer de yağmur, çamur demeden
arabanın altına girdi. Biz de
Ömer kardeşimiz ıslanmasın diye
şemsiye tutuyorduk. Arabanın
sürücüsü aracının içinde
şaşkınlıkla bizi izliyordu. Böyle
bir şey olacağını hiç düşünmedik.
Ömer arkadaşımızın da bu
kadar yürekli olduğunu
ben bilmiyordum. Arabanın
altından, 'Ben, bunu çocuklarıma
götüreceğim' dedi.” Aracın
motoruna saklanan yavru kediyi
bulunduğu yerden çıkaran Kartal
İşletme Şefliği şoförlerinden
Ömer Tüfekçi de yaşadıklarını
şöyle anlattı: “Dört çocuğum var.
Kediyi kurtarmak isterken benim
küçük çocuk geldi gözümün
önüne. Kedi de bebek. Girdim
arabanın altına. Motorun içine
kadar soktum elimi. Her yanım
yağ, pas oldu ama olsun.”
www.ibb.istanbul
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin büyükşehir statüsünü aldığı 1984’ten bu yana
bir ilke imza atarak genel sekreter yardımcılığına bir kadını, Yeşim Meltem Şişli’yi atadı. Ardından Şengül Altan
Arslan'ın ataması geldi. İstanbul yönetiminde kadınların çok etkin görevlerde yer alması kamuoyunda takdir gördü,
aynı zamanda merak uyandırdı. İstanbul'a yeni bir bakış açısı ve soluk getirecek İBB Genel Sekreter Yardımcıları ile
keyifli ve İstanbulluların merakını giderecek bir sohbet gerçekleştirdik.
SİBEL KARAKURT

ONUR ŞEKERCİOĞLU

Kariyeriniz sürecinde
aklınızda Belediyecilik var
mıydı?
Şengül Altan Arslan: Ben
belediyeleri son derece tatmin
edici bir iş alanı olarak görüyorum;
çünkü merkezi hükümette
biz politikaları oluştururduk,
politikalara yön verirdik; ama
bizzat vatandaşa dokunma
olanağımız yoktu. Belediye bize
bunu tatbik etme olanağı sunacağı
için son derece şanlı görüyorum
kendimi. Genel sekreterimizin
liderliğinde ve başkanımızın
önderliğinde çok iyi bir ekip
oluşturduğumuzu düşünüyorum.
Yeşim Meltem Şişli: Bende
belediyecilikle ilgili bir heyecan
her zaman vardı. Bir şehre
girdiğim zaman, hele ilk gidişimse,
çok fazla detay görürüm. Görsel
hafızam da çok kuvvetlidir ve
sürekli şehirde düzenleme yapma
isteği uyanır bende, tabelalardan
tutun da parklara kadar ihtiyaçlar
doğrultusunda. Belediyecilik
gençlik dönemimden beri bir
tutkuydu benim için.

Peki yolunuz nasıl kesişti İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu ile?
Şengül Altan Arslan: Ekrem
Bey bir CV havuzu oluşturmuş ve
bu CV havuzunda kendi ihtiyaçları
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doğrultusunda bir eleme yaptılar.
Sonra görüşmeye çağırdılar beni;
yaklaşık dört ayrı görüşme yaptım.
Her bir kademeyi atladığınızda
bir üste, bir üste gidiyorsunuz.
Demek ki hayallerimiz,
projelerimiz kesişti ki herhangi
bir referans olmaksızın sadece
görüşmeler ve CV üzerinden
böyle bir seçim gerçekleşti. Çok
zevkle bahsediyorum; çünkü bu
Türkiye'nin çok alışkın olmadığı,
çok uzun süredir unutulmuş olan
liyakat kavramına bir geri dönüş.
Yeşim Meltem Şişli: Benzer bir
süreç aslında, önce profesyonel bir
ekiple tanıştım, arkasından Ekrem
Bey'le. Seçimin akabindeydi ve çok
heyecanla bekliyordum kendisini
görmeyi. O heyecanla görür
görmez, ‘Önce bir vatandaş olarak,
sonra annemin ve kız kardeşimin
adına sarılmak istiyorum’ dedim ve
hakikaten böyle gönülden sarıldım.
Sonra da, ‘Şimdi profesyonel
olarak karşınızdayım buyrun’,
dedim. Beni en çok etkileyen şey,
ilk tanıştığım anda da hissettiğim
içtenliğiydi. Onun seferberlik
tanımlaması beni gerçekten de çok
heyecanlandırdı, yeniden sıvadım
kolları. Gerçekten de ekip çok
güzel, sadece başkanımız değil
ekip arkadaşlarımız, kadın erkek
ayrımı yapmadan bu mücadelenin

içerisinde olabilecek kişiler. Ve bu
inanılmaz keyifli.

Uzun yıllar sonra İBB’ye
atanan ilk kadın genel sekreter
yardımcısı siz oldunuz.
Kamuoyu ilgi ve sevinçle
karşıladı bu durumu. Özellikle
de kadınlar...
Yeşim Meltem Şişli: İnanılmaz
dönüşler oldu. Ülkenin her
yerinden gelen telefonlar,
tebrikler insanı heyecanlandırıyor.
Bu atamaları desteklediler;
çünkü ne olursa olsun mesai
arkadaşlarınız sizin nasıl
çalıştığınızı, nasıl emek verdiğinizi
ve gerçekten hak için, hakkaniyet
için çalıştığınızı, bir kadın
olarak nasıl mücadelelerden
geçtiğinizi biliyorlar. Bu anlamda
büyük bir destek gördük. Şuna
inanıyorum; yaşamlarımızdan ve
kadın figüründen vazgeçmeden iş
hayatında tutunabilmek, üstelikte
herhangi bir torpil olmadan
tutunabilmek, çok kolay bir şey
değil. Kadın arkadaşlarım, annem,
annemin arkadaşları, kız kardeşim
bütün arkadaşlarım buralara
gelebileceğini hissettikleri için,
kendilerini bir parça burada
gördükleri için çok mutlu
oldular. Hepsinin sesini buraya
getirebileceğim için ben de çok
mutluyum.
www.ibb.istanbul
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Şengül Hanım siz de uzun
yıllar kadın çalışmalarına
adamışsınız kendinizi…
Şengül Altan Arslan: Eğer
ben belirli niteliklere sahipsem,
benim önümde bazı olanaklar
açılabilir duygusunu göstermesi
açısından son derece önemli. Ben
daire başkanı olurken de genel
müdürümün arkamda durması,
‘bu işi yapar’ demesiyle seçildim,
siyasi bir güçle olmadı. Benim için
bu yeni bir şey değil; ama bu kadar
objektif kriter çok yeni bir şey.
Ekrem Bey’in bu seçimi yüzünden
de çok başarılı olması lazım.
Bizim 2-3 kat daha çok çaba sarf
etmemiz lazım.

İstanbul yönetiminde kadınlar
nasıl bir farklılık yaratabilir?
Şengül Altan Arslan:
Başkanımız çok farklı bir profil,
çok değişik bir siyasetçi. En
önemli özelliğinden biri de
ortak akıl kullanması. Toplumun
yüzde ellisi olan kadınların
bunun dışında bırakması, bu
iddiadaki biri için zaten doğru
bir şey değildi. Dolayısıyla da
çok akıllı biri. Özel şirketlerde
yönetim kurullarında en az üç
kadın bulunduran şirketlerin
verimliliğinin yüzde 60-65
oranında arttığını görüyorsunuz.
Keza kamuda da buna benzer
hikayeler var. Farklı bir
perspektif, farklı bir bakış açısını
çalışmalara taşımak toplumun
yüzde ellisinin orada görüşleriyle,
cinsel kimlikleriyle var olmasını
sağlamak zaten onun ne kadar
söylediklerinin arkasında
olduğunu gösteriyor. Ve bu
çerçevede elimden ne gelirse ve
elimden gelenin fazlasını yapma
konusunda yükümlüyüm.
Yeşim Meltem Şişli: Ben
aslında Şengül’e yürekten
katılıyorum. Bir farklılık daha
var bence, keyfini oradan alıyor
başkan. Erkekler soruna direk
çözüm bulurlar, pratik ve daha
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kuralcıdırlar. Biz kadınlar daha
detaycıyız, konuşarak, duyarak
ve olayları derinlemesine
irdeleyerek algılayabiliriz
ve çözüm üretebiliriz. Bence
yönetim kurullarındaki,
şirketlerdeki başarılar da buradan
kaynaklanıyor. Biz duyguyu
da işin içine kattığımız için bu
çok erkeksi, otonom kararları
değiştiriyordur diye düşünüyorum.
Yaptığımız her toplantıda bize
hissettirdikleri, kattıkları bizim
bu yönümüzün oraya değer
katacağına inandığı için diye
düşünüyorum. Ben de buna
yürekten inanıyorum.

Başkan İmamoğlu kampanya
döneminde “Biz cinsiyet
eşitliğine yürekten inanan bir
ekibiz” demişti. Siz İBB ve size
bağlı kurumlar özelinde
toplumsal cinsiyet eşitliğine
nasıl katkı sağlayacaksınız?
Şengül Altan Arslan: Kadın
birimi kurarak ya da kadın
konusunu bir birim altında ele
alarak değil de bu konuyu ana
akım haline getirmemiz lazım.
Bütün alanlarda kadın bakış
açısının hissedilmesi şart. Onun
da en önemli yollarından biri
stratejik planın her noktasında,
bütçe de dahil, bunu yedirmek
olmalı. Belediyede yapılan güzel
şeyler var; ama en eksik kalan
kadın konusunda bütünlükçü
bir politika olmaması. Stratejik
plan hazırlıklarında olduğumuz
için ben daha bu sabah buna
ilişkin, katılımcı yöntemi, tıpkı
başkanımız gibi benimsediğimiz
için bu konularda duayen bir kaç
hocalarımızla toplantı yaptık.
Stratejik planda olması gerekenler
temelinde ortak akıl toplantısı
gerçekleştireceğiz.

KATILIMCI BIR SÜREÇ IŞLETIYORUZ. SOSYAL POLITIKALAR BAĞLAMINDA
BELEDIYEDE ÇOK YENI ÇALIŞMALAR BAŞLATACAĞIZ VE BU ÇALIŞMALARDA
TARAFLARIN HEPSINI DAVET EDECEĞIZ.

Yeşim Meltem Şişli kimdir?
Ankara doğumluyum. Tam bir
cumhuriyet eğitiminden geçmiş,
Atatürkçü ilkelerle eğitim
hayatını sürdürmüş özetle
çalışkan, güvenilir, geleneklerine
bağlı, her şeyden önce ailesine
bağlı bir Türk kadını diyebilirim.
İlk, orta ve lise hayatım Ankara'da
geçti. Gazi Üniversitesi İktisadi
İdari Bilimler Fakültesi'nden
mezun oldum. Seksenli yıllardan
beri iş hayatının içerisindeyim.
2007 yılında emekli olana kadar,
elektrik dağıtım, iletim ve üretim
faaliyetlerini içeren ‘erkek
egemen’ bir sektörde çalıştım.
Üstelik bu sektörde ilk kez üst
düzey yöneticiliğe yükselmiş
ve görev almış birisiyim. İş
hayatımda özellikle Türkiye
Elektrik Kurumu'nda aldığım
donanım ve eğitim beni bugünlere
getirdi diyebilirim. Emeklilik
ardından 10 yıl Türk özel sektörün
çok güçlü iki şirketinde genel
müdür yardımcısı ve genel müdür
olarak çalıştım. Yöneticiliğim
sırasında hep işin mutfağında
oldum ve ekip çalışmasına
inandım.

ERKEKLER SORUNA DIREK ÇÖZÜM BULURLAR, PRATIK VE DAHA
KURALCIDIRLAR. BIZ KADINLAR DAHA DETAYCIYIZ, KONUŞARAK,
DUYARAK VE OLAYLARI DERINLEMESINE IRDELEYEREK
ALGILAYABILIRIZ VE ÇÖZÜM ÜRETEBILIRIZ.

Şengül Altan Arslan kimdir?
Ankara doğumluyum. Hacettepe
Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü
bitirdim. Meslek hayatıma Çocuk
Esirgeme Kurumu'da başladım.
Beş yıl engellilerle çalıştıktan
sonra Başbakanlık Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü'ne
geçtim. Sosyal Psikoloji ve Kamu
Yönetimi'nde uzmanlığımı, Halkla
İlişkiler ve Tanıtım alanında
doktoramı aldım. Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü'nde
iki ayrı dairede birinde
vekaleten birinde asaleten daire
başkanlığı görevinde bulundum.
Bakanlıkların birleştirilmesi
sırasında bakanlık müşaviri
olarak Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı'nda görev aldım.
Doğu Akdeniz Üniversitesi ve
Hacettepe Üniversitesi'nde
Psikoloji, Çocuk Hakları
ve Sosyal Psikoloji dersleri
verdim. Kadın ve kadına
şiddet, engelliler konularında
makaleler hazırladım; ders
kitaplarında cinsiyet ayrımcılığı
konusunda bir kitap yazdım.
Şimdi de İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'ndeyim.

Yeşim Meltem Şişli: Çalışan
kadının iki tane biçimlenmiş
kimliği var; ya eş ya anne. Globale
de baktığımız zaman burada büyük
bir sorun var. Makro politikalar
yeterince oluşmamış, eskiden
'devlet baba' kavramı varken
şu anda seyirci bir konumda
devlet. Çalışan kadına, anne ya
da eş kimliğiyle destek olunması
gerekiyor. Kadın anne olduğu
zaman çocuğunu gerçekten
güvenilir bir yere bırakamıyorsa, o
zaman kaçıyor. Bütün iş hayatımda
bunu gördüm. İnanılmaz donanımlı
kardeşlerimizi, gençlerimizi
kaybettiğimizi gördüm. Gerçekten
en değerli kaynak insan
kaynağımız ve çok donanımlı
kadınlarımız var. Benim şu anda
beş daire başkanlığımdan ikisini
kadın başkanlarla yürütüyoruz.
Bu anlamda artan bir sayıyla
atamalarımız gerçekleşir diye ümit
ediyorum.

Demokrasi ve şeffaflık kadın
bakış açısıyla çok uyumlu
kavramlar. Bu kavramları size
bağlı birimler üzerinden nasıl
etkinleştirmeyi planlıyorsunuz?
Şengül Altan Arslan: Bunun ilk
örneklerini meclis toplantılarını
halka açarak Sayın Başkan
verdi. Önümüzdeki günlerde
de bütçesinden programlarına,
projelerine kadar hepsinin
elektronik ortamda paylaşılacağını
görüyoruz. Sosyal politikalar
bağlamında belediyede çok
yeni çalışmalar başlatacağız
ve bu çalışmalarda tarafların
hepsini davet edeceğiz. Hem 39
ilçe belediyesini hem konunun
duayenlerini hem de STK’ları bu
işin içine katacağız. Dolayısıyla
bilgi kendiliğinden dışarıya
akacak.

Yeşim Meltem Şişli: Kendi
çalışma alanlarımdan bir tanesi
ekibimle birlikte kurumsallık
gelişimi altında stratejik
planını çıkarmak. Böylece
İstanbul gönüllülerinden tutun
39 belediyemize, sivil toplum
örgütlerine, üniversitelerimize
yani her alana açılmayı,
onların görüşlerini almayı
bunların karşılığında da onlara
sorumluluk yüklemeyi ve
şehrin dinamiğine, geleceğine
uygun bir projeksiyon yapmayı
hedefliyoruz. Benim çalışma
prensibimde şeffaflık ve
demokrasi de olmazsa olmazımız.

Peki beş yıl sonra nasıl bir
İstanbul hayal ediyorsunuz?
Yeşim Meltem Şişli: Her
şeyden önce afetten ve trafikten
korkmayan bir İstanbul'u
yaşayacağız diye düşünüyorum.
İkincisi çevre, hava, deniz
kirliliğinden kurtulmuş bir
İstanbul hayal ediyorum. Ayrıca
artı değer yaratırken üreten
çocuğuyla, genciyle, kadınıyla,
erkeğiyle yani 16 milyonun
üretimin içerisinde olduğu bir
İstanbul istiyorum. Gülümseyen,
mutlu bir İstanbul istiyorum.
Şengül Altan Arslan: Ben
birbirini anlayan, diyalog
içerisinde olan, birbirine sırtını
dönen değil de birbirini anlamaya
çalışan, karşıdaki ne diyor
diye kendisine dert edinen,
kutuplaştırıcı olmayan bir
İstanbul hayal ediyorum. Herkesin
birbiriyle rahatlıkla temas ettiği
bir İstanbul hayal ediyorum. Zaten
başlangıcı böyle 5 yıl sonra da artık
kutuplaşmadan uzaklaşıp daha
diyaloğa açık, birbirini kucaklayan
bir İstanbul hayal ediyorum.
www.ibb.istanbul
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İSTANBUL’DA
SU VE TOPLU ULAŞIM
ARTIK DAHA UCUZ
İBB BAŞKANI EKREM
İMAMOĞLU’NUN 31 MART
SEÇIMLERI ÖNCESINDE
İSTANBULLULARA SÖZ
VERDIĞI SUDA VE TOPLU
ULAŞIMDA INDIRIM ILE
ÜCRETSIZ KULLANIM
VAATLERI, SON 4 AYDA
BÜYÜK ORANDA
GERÇEKLEŞTI. MAYIS
AYINDA İBB MECLISI’NDE
GÖRÜŞÜLEN ÖNERGELER,
OY BIRLIĞIYLE KABUL
EDILDI.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31
Mart Yerel Seçimleri öncesinde
toplu ulaşımda indirim ve
ücretsiz kullanım ile suda indirime
gidilmesi konularında ilgi gören
vaatlerde bulunmuştu.
Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım
ise 26 Mart’taki katıldığı bir TV
programında, “Kaldıramayacağınız
bir maliyet. Yüzde 40 indirim yapalım
da nereden finanse edeceğiz?
İETT ciddi anlamda destekleniyor.
Suyu destekle, gazı destekle,
ulaşımı destekle, İstanbul’un temel
yatırımlarını neyle yapacaksın?”
diyerek, İmamoğlu’nun indirim
ve ücretsiz ulaşım vaatlerini
uygun bulmamıştı. Ancak daha
sonra, İmamoğlu’nun vaatlerinin
İstanbulluların büyük beğenisini
topladığının görülmesi üzerine
benzerlerini kamuoyuyla paylaşmaya
başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın da Ekrem İmamoğlu’na
vaatleri konusunda sözleri vardı.
Erdoğan, 1 Mart’ta Ardahan’da
yaptığı mitingde şu ifadeleri
kullandı:
“Doğum yapmış annelerin çocuğu 4
yaşına gelene kadar toplu taşımayı
ücretsiz kullanması”na ilişkin
vaadini uygun bulmayarak, “Ufukta
seçim sandığını görünce sosyal
devlet diyorlar. Ne diyorlar? Doğum
yapmış, çocuğu 4 yaşına kadar olan
annelere otobüsler bedava, sonra şu
yaşına kadar otobüsler bedava. Sen
kimin cebinden nereye, neyi bedava
yapıyorsun? Siz bunlara inanıyor
musunuz?”

İndirim müjdeleri ilk 18
günde geldi
Rakibi Yıldırım ile Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın bu değerlendirme ve
yaklaşımlarına karşın Ekrem

İmamoğlu, 31 Mart seçimini
kazanarak Belediye Başkanı
seçildi. Seçim sonuçları ile
uzun itiraz süreci ardından 18
Nisan’da mazbatasını alarak İBB
Başkanlığı görevine başlayan
Ekrem İmamoğlu, 18 gün süren
bu başkanlık sürecinde su ve
ulaşım alanındaki vaatlerini
gerçekleştirmek için çok önemli bir
çalışma başlattı.
Başkan İmamoğlu, İSKİ Genel
Müdürlüğü’ne 3 Mayıs’ta bir yazı
göndererek, konutlarda tüketilen
suyun ilk 20 metreküpünde yüzde
40 oranında indirim yapılması
için çalışma yapılması ve yeni
satış tarifelerinin tespit edilmesi
talimatını verdi.
Ekrem İmamoğlu, aynı gün İBB
Ulaşım Daire Başkanlığı’na
gönderdiği yazıda ise ücretsiz ve
indirimli toplu ulaşım için 4 ayrı
çalışma yapılması talimatını verdi.
Bu çalışmalar; ulaşımda
öğrencilerin aylık İstanbulkart
bedellerinin 85 TL’den 50 TL’ye
düşürülmesi, 7-12 yaş arası
çocuklar ile 0-4 yaş arası çocuğu
olan annelere ulaşımın ücretsiz
olması, dini ve milli bayramlarda
İstanbul genelindeki toplu
ulaşımın ücretsiz olması konularını
kapsıyordu.
Suda ve toplu ulaşımda indirim
ile ücretsiz taşıma konularının,
ilgili birimlerde değerlendirilerek
İBB Meclisi’nin 13 Mayıs'taki
toplantısında görüşülmesi
bekleniyordu. YSK’nın 6
Mayıs’ta İstanbul seçimlerinin
yenilenmesi ve İmamoğlu’nun
mazbatasının iptal edilmesi kararı,
yapılan çalışmaları etkilemedi.
İmamoğlu’nun vaatleri, ikinci kez
seçilmesi öncesinden itibaren
hayata geçmiş oldu.

Suda yüzde 46’ya varan indirim
Mayıs ayında birimlerin ilgili
çalışmalarını değerlendiren İBB
Meclisi, konuyu gündeme taşıdı.
Mecliste çoğunluğu bulunan AK

İndirimden bugüne
yaklaşık 1 milyon
öğrenci yararlandı
Parti Grubu, su ve toplu ulaşımla
ilgili indirim önerileri getirdi.
Tekliflere CHP Grubu da destek
verdi. İBB Meclisi’nde görüşülen
raporlar, AK Parti, CHP, İYİ Parti
ve MHP’li meclis üyelerinin oy
birliğiyle onaylandı.
Karara göre; İSKİ suyunda
konutlarda yüzde 46’ya,
işyerlerinde yüzde 10’a varan
indirim yapıldı. Suya yapılan aylık
enflasyon artışı da kaldırıldı. Yeni
uygulamada ortak sayaçlara özel
tarife düzenlemesi de yapılarak,
ortak sayaç kullanan abonelerin
tarifesi, 7,03 TL/m³’ten 6,00 TL/
m³’e düşürüldü.
Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık
Örgütü’nce (WHO); içme, yemek
pişirme ve kişisel hijyen gibi
günlük zorunlu ihtiyaçların
karşılanması için gerekli olan
su “İnsani Su Hakkı” hanede her
ay tüketilen her 2,5 m³ suyun
0,5 m³’ünün “İnsani Su Hakkı”
kapsamında ücretsiz verilmesi de
uygun bulundu.
Ayrıca konutlarda uygulanan üç
kademeli (0-10, 11-20, 21 m³/ay ve
üzeri) tarifeden, vatandaş lehine
düzenleme yapılarak, iki kademeli
(0-15, 16 m³/ay ve üzeri) tarifeye
geçilmesiyle bir indirim daha

İndirimin yürürlüğe girdiği 17
Mayıs’tan bugüne kadar 40 TL’lik
İndirimli Aylık Öğrenci Abonman
İstanbulkart’dan tam 1 milyonun
üzerinde öğrenci faydalandı.
40 milyon TL tutarında işlem
gerçekleştirildi.
Bu 3,5 aylık süreçte aylık indirimli
mavi İstanbulkart’ını 4 defa
dolduran her öğrencinin cebinde
180 TL daha kaldı. İBB’nin bu
süreçte öğrencilere toplam katkısı
ise, yaklaşık 50 milyon TL’yi buldu.
Başkan Ekrem İmamoğlu’nun
vaatleri kapsamında
gerçekleştirilen su ve ulaşım
indirimiyle, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, 2 çocuğu okuyan 4
kişilik bir aileye her ay 140 TL
katkı sağlamış oldu.

yapıldı. Yapılan bu indirimlerden
İstanbul genelinde bulunan (5
milyon 758 bin 219 ) tüm konut
aboneleri ayrım yapılmaksızın
yararlandı.
Suda yapılan indirimlere göre;
İstanbul’da yaşayan 4 kişilik
ortalama bir aile, kullandığı aylık
18 m³ suya geçtiğimiz aylarda
117 TL öderken, indirimden
sonra 67 TL ödemeye başladı.
www.ibb.istanbul
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METRONUN GÜVENLİĞİ İÇİN

TEKNOLOJİK MERKEZ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR
BELEDIYE MECLISI’NIN
HAZIRAN AYI TOPLANTISINA DA
EKREM İMAMOĞLU’NUN SEÇIM
ÖNCESINDE VERDIĞI VAATLERI
DAMGASINI VURDU.

İSTANBULLULARIN GÜVENLE SEYAHAT EDEBILMESI IÇIN METRO İSTANBUL’UN HAYATA
GEÇIRDIĞI “GÜVENLIK İZLEME MERKEZI”, 7 BINE YAKIN KAMERA VE ILERI TEKNOLOJIK
EKIPMANIYLA 7/24 HIZMET VERIYOR. 9 RAYLI SISTEM HATTI,
YENI NESIL TEKNOLOJIK EKIPMANLA IZLENIYOR.
FUNDA KELEŞ

0-4 yaş arası çocuğu olan
anneler için yetki
Cumhurbaşkanlığı’nda
İBB Meclisi’nde CHP Grubu’nun
teklif ettiği, 7-12 yaş arası
çocuklar ile 0-4 yaş arası çocuğu
olan annelerin toplu ulaşımdan
ücretsiz yararlanmasını içeren
rapor da onaylandı. Ancak
oy birliği ile verilen bu onay,
konunun kanuna uygunluğunu
incelemek ve sonrasında
uygulamak üzere Başkanlık
Makamına yetki verilmesi
hükmünü içeriyordu.
Türkiye genelinde kamuya
ait toplu taşıma araçlarından
kimlerin ücretsiz ve indirimli
yararlanabileceği, 4736 sayılı
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
Ürettikleri Mal ve Hizmet
Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun” ile belirleniyor.
Bunun dışında toplu ulaşımda
ücretsiz veya indirimli tarife
uygulanmasında istisna
2002/3700 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile sağlanıyor.
İBB Meclisi’nin “7-12 yaş arası
çocuklar ile 0-4 yaş arası çocuğu
olan annelerin toplu ulaşımdan
ücretsiz yararlanması” yönünde
aldığı karar, ancak TBMM’nin
yapacağı kanun değişikliği veya
Cumhurbaşkanlığı’nın alacağı
bir Bakanlar Kurulu kararı ile
gerçekleşebilecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
su indirimiyle son 3,5 ayda hane
sahiplerine toplam 1 milyon TL'nin
üzerinde katkı sağlarken, 4 kişilik
bir aileye ayda ortalama 50 TL katkı
sağlamış oldu.

Öğrenci indirimli abonman
kartı 40 TL
Yine İBB Meclisi kararıyla, aylık
öğrenci mavi kart ücreti 85 TL’den
40 TL’ye indirildi. Ramazan
Bayramı ve 19 Mayıs’ta İstanbul’da
toplu ulaşımın ücretsiz olması yine
oy birliğiyle kabul edildi.
Ayrıca, KPSS, AÖF ve LYS
sınavlarına girecek aday ve
görevlilerin toplu ulaşımdan
ücretsiz yararlanmasını içeren
rapor da onaylandı. Kararlar, AK
Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP’li
meclis üyelerinin oy birliğiyle
alındı.

İBB, toplu taşıma sübvanse
oranlarını arttırdı
İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi’nin Haziran ayı toplantısına
da Ekrem İmamoğlu’nun seçim
öncesinde verdiği vaatleri
damgasını vurdu. Meclis, o
toplantıda da İmamoğlu’nun, özel
taşımacılara yönelik sübvanse
miktarının arttırılması konusunu
gündemine aldı.
Gündem İBB Meclis toplantısında
bir tartışmaya da neden oldu.
CHP İBB Grup Sözcüsü Tarık
Balyalı, AK Parti’nin çoğunluk

grubu olarak gündeme sunduğu
sübvanse miktarının arttırılması
teklifini bir ay önce kendilerinin
teklif ettiğini anımsattı. Balyalı,
“Bu konuyu bugün görüşmemizin
tek nedeni CHP grubudur. Tüm
kategorilerdeki otobüslere
ödenen katkı payına 10 kuruş
zam yapılmasını önerdik. AKP
grubunun geçen ay getirdiği öneri
başkaydı, görüşme sonrasında
öneriyi komisyona çektiler.
Bugün görüyoruz ki AKP bizim
önerimizin daha da ötesine
geçip A sınıfı otobüslere verilen
katkı payını 92.5 kuruşa çıkardı.
Neden? Haftaya seçim var. 25 sene
boyunca yapılmadı. İmamoğlu vaat
etti, CHP olarak arkasında durduk.
Bunların hepsi CHP önerileridir,
İmamoğlu vaatleridir. AKP bizi
izlemeye devam etsin, her şey çok
güzel olacak” dedi.
Mecliste yapılan görüşmelerin
ardından, toplu ulaşımda yapılan
indirim ve ücretsiz uygulamalarının
özel taşımacılara yük getirmemesi
için ödenen sübvanse miktarının
arttırılmasına meclis üyelerinin oy
birliğiyle karar verildi.
Kararla; özel taşımacılık yapan
esnafa, indirimli ve ücretsiz
her yolcunun tek geçişi
için 22,5 kuruşluk bir zam
yapıldı. Sübvanseden; ücret
entegrasyonuna dahil özel Deniz
Toplu Ulaşım Araçları, Özel Halk
Otobüsleri ve İstanbul Otobüs A.Ş.
otobüsleri yararlanıyor.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi
şirketlerinden Metro İstanbul,
İstanbulluların güvenli ve
huzurlu bir şekilde yolculuk
yapabilmesi için çalışmalarını
aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda, Ağustos 2018’de
yeni nesil teknolojik ekipmanla
donatılan Güvenlik İzleme Merkezi
(GİM) hayata geçirildi. Merkez
sayesinde, olası bir soruna, hızlı ve
sonuç odaklı müdahale ediliyor.
Güvenlik İzleme Merkezi’nde,
İstanbul’un metro ağındaki 7 bine
yakın kamera, 8 oturumda sürekli
olarak izleniyor. Her ay yaklaşık
bin 800 olaya müdahale edilen
merkezde, 7/24 hizmet veriliyor.
35 lisans mezunu özel güvenlik
personeli ve 4 süpervizörün görev
aldığı teknolojik merkezde ayrıca
polis memurları da bulunuyor.

Şüpheli durumlarda hızlı tespit
Güvenlik İzleme Merkezi,
ağırlıklı olarak tehlikeli durum,

anormal işleyişler ve şüpheli
faaliyetlerin anında tespit
edilmesi amacıyla Yenikapı
Metro İstasyonu içerisinde
kuruldu. İstanbul’un tüm raylı
sistem hatlarındaki güvenlik
ve işletme stratejilerinin
gözlendiği bu merkezde, destek
amaçlı ileri kullanım imkânları
bulunuyor.
Halen üzerinde çalışılan ve
kısa vadede devreye alınması
planlanan akıllı yazılımlarla
da analitik izlemeye geçilecek.
Böylece, gerçek ve algısal
güvenlik seviyesinin en
üst düzeye çıkarılması
sağlanacak.

Başkan İmamoğlu’ndan ziyaret
Kurban Bayramı'nda yaptığı
ziyaretler sırasında GİM’e de
ziyarette bulunan İstanbul
Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu,
çalışmaları yerinde izledi.

Merkezin faaliyetleri hakkında
yöneticilerden detaylı bilgi alan
Başkan İmamoğlu, metronun
güvenliği için merkezin önemine
dikkat çekti.

Hırsızlığa anında müdahale
Kurulduğu günden bu yana önemli
başarılara imza atan GİM ekipleri
son olarak, Yenikapı Metro
İstasyonu çıkışındaki oturma
banklarında laptop çantasını
unutan bir kadın yolcunun
mağduriyetini giderdi.
Merkezde, CCTV (Close Circuit
TeleVision) sistemi ile geriye
dönük yapılan canlı izleme
sonucu, laptopu alan şahsın
tespiti yapılarak istasyon polisi
tarafından turnike bölgesinde
yakalanması sağlandı. Laptopu
çalınan kadın yolcu, yaşadığı
mağduriyetin çok kısa sürede
giderilmesi üzerine Güvenlik
İzleme Merkezi ekiplerine
teşekkür etti.
www.ibb.istanbul
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DEPREM VE AFET YÖNETİMİ KONUSUNDAKİ MOTTOMUZ

ISTANB UL
H AZIRI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI, DEPREM
HAZIRLIKLARINI BÜYÜK BIR TITIZLIKLE SÜRDÜRÜYOR.
DEPREME VE AFETLERE KARŞI TEDBIRLER YENIDEN ELE
ALINIRKEN DEPREM MASTER PLANI'NDA IŞBIRLIĞI,
STANDARDIZASYON VE BILGI PAYLAŞIMI AÇISINDAN
GÜNCELLEMELER YAPILIYOR.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem
hazırlıklarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.
Depreme ve afetlere karşı tedbirler yeniden
ele alınırken Deprem Master Planı'nda
işbirliği, standardizasyon ve bilgi paylaşımı
açısından güncellemeler yapılıyor. Çok daha
etkili bir AKOM dizayn edilirken kentsel
dönüşümdeki plan ve tapu sorunları
çözülüyor. KİPTAŞ ucuz ve nitelikli
sosyal konutlarla kentsel
dönüşümde liderlik yapmaya
başlıyor.

Depreme karşı yeni stratejiler
geliştiriliyor
Deprem, İstanbul’un ve Türkiye’nin
acı gerçeği. Uzmanlar, Marmara
Denizi’nde aktif olarak bulunan
Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın
önümüzdeki 30 yıl içinde 7,4
büyüklüğünde bir deprem ortaya
çıkaracağı konusunda uyarılar
yapmaya devam ediyor. Depremle
birlikte ortaya çıkacak olan
tsunami tehlikesi de, İstanbul için
ciddi tehdit oluşturuyor.
1999 yılında yaşanan Marmara
ve Düzce Depremlerinde 10 bin
vatandaşımız ölmüş, 300 bin konut
hasar görmüştü. Depremin ortaya
çıkardığı yaraları sarmak yıllar
almış; Türkiye’nin afet yönetimi
konusunda yeterli donanıma sahip
olmadığı ortaya çıkmıştı. Deprem
riski hala devam etmekle birlikte,
deprem öncesi ve sonrasına yönelik
tedbirlerin yeterince alınmadığı
gerçeğiyle karşı karşıyayız.
Afet riski altında olan ABD, Çin,
Japonya gibi ülkeler, afet yönetimi
konusunda 1950’li yıllardan
itibaren kurumsallaşırken,
Türkiye’de 2000’li yıllara
kadar afetle ilgili hiçbir
kurumun kurulmaması,
ülke olarak afetler
konusunda ne
kadar yetersiz
olduğumuzu
ortaya
koyuyor.

www.ibb.istanbul

/ 33

/AFET YÖNETİMİ

/AFET YÖNETİMİ

Planı” gibi temel eğitimler sürekli
hale getirilecek.

İlk bir yıl içinde tüm okullarda
eğitim verilecek
İstanbul’un tüm okullarında MEB
ile işbirliği yapılarak ‘Afet Bilinci’
eğitimleri verilecek. Eğitim
ve tatbikat yapılmayan okul
kalmayacak. Çalışmalar ilk bir yıl
içerisinde tamamlanacak.

Her mahallenin afet toplanma
alanı ve tahliye yolları
belirlenecek

AFET VE ACIL DURUM
YÖNETIMINE DAHA KAPSAMLI
VE BÜTÜNCÜL
YAKLAŞIYORUZ. DEPREM VE
AFET YÖNETIMI
KONUSUNDAKI MOTTOMUZ,
"İSTANBUL HAZIR!”

Afet ve Acil Durum Başkanlığı
(AFAD) 2009, İBB Afet Koordinasyon
Merkezi (AKOM) ise 2002 yılında
kuruldu. İstanbul Deprem Master
Planı (İDMP) ancak 2002 yılında
hazırlanmaya başlandı.
Türkiye’nin en önemli sanayi ve
ticaret merkezi olan İstanbul’un
depreme ve afetlere karşı
yaklaşımının yeniden ele alınması
gerekiyor. Bu noktada, bir
yandan yapılan hataları ortadan
kaldırırken, diğer yandan yeni
stratejiler ortaya konulmalı.

Toplanma alanları ranta
kurban edildi
İstanbul için en önemli hataların
başında, yapılan bilimsel
çalışmalara ve alınan kararlara
uyulmaması geliyor. İstanbul’a
yönelik hazırlanmış olan Deprem
Master Planı, Çevre Düzeni Planı,
Mikro Bölgeleme çalışmaları gibi
bilimsel dokümanlarda alınan
kararlar göz ardı edildi. İstanbul’da
belirlenen ‘Riskli Alanlar ile Deprem
Master Planı'nda belirlenen alanlar
birbirleri ile çakışmadı.
Kentsel dönüşümde zemin
durumu ve yapı stokunun yapısı
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yerine değeri yüksek olan alanlar
kentsel dönüşüm kapsamına
alınarak belli çevrelerin yüksek
kazanç temin etmesi sağlandı.
Acil dönüşüm bekleyen yerler
ise arka planda bırakıldı. Bazı
bölgelerde vatandaşlar mağdur
edildi.
İlçelerde tespit edilen afet toplanma
alanları yapılaşmaya açıldı.
Afet yönetimi konusunda
ne kurumlar arasında ne de
ilçelerde yürütülen faaliyetler
ile ilgili herhangi bir iş birliği,
standardizasyon ve bilgi paylaşımı
bulunmuyor.

AKOM, tekrar dizayn edilmeli
Olası bir afet esnasında İstanbul’u
bir kaos bekliyor ve maalesef burada
başat rol üstlenebilecek olan İBB
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)
gerekli inisiyatifi almıyor.
Bu kısa durum tespitinden
sonra deprem politikamızı ana
başlıklarımızla şöyle özetleyebiliriz:
Afet ve acil durum yönetimine
daha kapsamlı ve bütüncül
yaklaşıyoruz. Deprem ve afet
yönetimi konusundaki mottomuz,
"İSTANBUL HAZIR!”

Afet ve acil durum yönetim ve
koordinasyonu sağlanacak
Deprem tehdidini demokratik
katılım ve ortak akılla bertaraf
edeceğiz. İstanbul ölçeğinde etkin
olarak işleyen bir ‘Afet ve Acil
Durum Yönetim ve Koordinasyon
Birimi’ kurulacak.
İBB, AFAD İl Müdürlüğü, İlçe
Belediyeleri ve ilgili sivil toplum
kuruluşları ile bir araya gelerek
İl-İlçe-Mahalle birbiriyle uyumlu
Afet Yönetim ve Acil Durum
Müdahale Planları hazırlanacak.
İlk 6 ay içerisinde tüm planlar,
arama kurtarma ekiplerinin eğitim
ve standardizasyonu, iletişim
ve haberleşme ağı ve altyapısı
tamamlanacak.

ABİS (Afet Bilgi Sistemi); afet
yönetimi açısından, coğrafi
bilgi sistemlerine dayalı olarak
ilçelerin afetlere karşı var olan
tüm kapasitesinin belirlenmesi
ve yönetilmesini sağlayacak. Bu
sistem vatandaşların kullanımı
ve etkileşimine açık bir biçimde
İstanbul geneline yaygınlaştırılacak.
Afet sonrasında, ilk 12-24
saatlik süre, gerçekleştirilecek
müdahaleler nedeniyle en önemli
süreçtir. Bu süreçte insanların
güvenli toplanma alanlarında
bulunmaları ve acil yardıma
erişmeleri gerekiyor.
Her mahalleye, nüfusa yeterli
büyüklükte, acil ihtiyaçlar ve
müdahale araçlarını da içeren afet
toplanma alanı tahsis edilecek.
İstanbul genelinde belirlenen 2 bin
864 toplanma alanının verimliliği
tespit edilerek, son şekli verilen
alanlardan vatandaşlar haberdar

edilecek. Vatandaşların toplanma
alanlarına erişebilmesi için acil
ulaşım yolları ve yeni tahliye
koridorları oluşturulacak ve
korunacak.

Tüm kritik yapılara sismik
izolatör sistemi kurulacak
Afet yönetiminde kullanılması
planlanan söz konusu tüm kritik
yapılara Sismik İzolatör sistemleri
kurulacak, yapılar Sismik Akıllı
Binalara dönüştürülecek.
İlçe/mahalle seviyesinde su
dağıtım elemanlarına kurulacak
hassas sensörlerle, şebeke hasar
durumunda sistem otomatik
olarak kapatılarak temiz içme
suyu kaybının önüne geçilecek.

Kentsel dönüşüm, halkın katılımı
ile ‘afet öncelikli’ olarak
gerçekleştirilecek
Kentsel dönüşüm alanlarında
öncelikle plan ve tapu sorunu
çözülecek. Sonra tüm yaşayanları
olduğu yerde tutacak biçimde
toplu bir proje süreci kurulacak.

İSTANBUL GENELINDE
BELIRLENEN 2 BIN 864
TOPLANMA ALANININ
VERIMLILIĞI TESPIT
EDILEREK, SON ŞEKLI VERILEN
ALANLARDAN VATANDAŞLAR
HABERDAR EDILECEK.

Sadece hak sahipleri değil,
kiracılar da mağdur edilmeyecek.
Onların da talep etmeleri halinde
proje alanında uygun bedellerle ev
sahibi olması sağlanacak.
Projelendirme aşamasına
geçildiğinde, İBB aracılığıyla
Kiptaş tarafından mı, kooperatif
kurarak kendi imkânları ile mi,
müteahhitlerle anlaşarak mı proje
süreçlerini gerçekleştireceklerine
vatandaşlar kendileri karar
verecekler.
Tüm bu süreçte planlama
aşamasından konutların teslimine
kadar vatandaşa ve müteahhide
İBB garantörlüğü sağlanacak.

KİPTAŞ ile ucuz ve nitelikli
sosyal konutlar yapılacak
Kentsel dönüşüm projelerinde
KİPTAŞ’ın birikiminden
yararlanılacak. Sosyal konut
politikası şeffaf, adil ve ihtiyaca
yönelik olacak. Dezavantajlı
gruplara sosyal konutlarda
öncelik verilecek.
Yeşil alanları, sosyal hizmet
alanları, modern altyapısı ve
ulaşım bağlantıları ile nitelikli
yaşam alanları oluşturulacak.
Ucuz ve nitelikli sosyal konutlar
yapılacak. Üretilen ilave konutlar
düşük fiyatlı kiralık konutlar
olarak hizmet edecek. Böylece hane
halkı gelirinde konut ve kiraya
ayrılan payın oranı düşürülecek.

Afet ve acil durum yönetiminde
İstanbullu bizzat paydaş olacak
Mahalle Evleri, bu çalışmaların
yereldeki koordinasyon merkezleri
görevini yapacak. Gerek eğitim
çalışmaları, gerek yapılacak
planların tatbiki bu merkezlerden
gerçekleştirilecek. Acil durumlara
yönelik ‘Gönüllü Katılımı’ etkin
hale getirilecek. Mahalle Evlerinde
“Afet Bilinci, İlk Yardım, Aile Afet
www.ibb.istanbul

/ 35

/SOSYAL HİZMETLER

/SOSYAL HİZMETLER

İBB'DEN BİR İLK

ŞİLE ENGELLİLER KAMPI'NDA

YIL BOYU HİZMET
ENGELLI VE
YAKINLARINA BIR
HAFTALIK TATIL
YAPMA IMKANI
SUNAN ŞILE
ENGELLILER KAMPI,
ILK MISAFIRLERINI
AĞIRLAMAYA
BAŞLADI.
TÜRKIYE’NIN, YIL
BOYU HIZMET VEREN
ILK VE TEK ENGELLI
KAMPI OLMA
ÖZELLIĞINDEKI ŞILE
ENGELLILER
KAMPI’NDA, YILDA
15 BIN ENGELLI VE
AILESI TATIL
YAPABILECEK.

Ş

ile Alacalı’da, deniz ve
ormanın buluştuğu 113
dönümlük alanda
kurulan Şile Engelliler
		
Kampı, Haziran ayı
itibariyle kapılarını ilk
misafirlerine açtı. Engelli birey ve
yakınlarının bir haftalık
unutulmaz bir tatil yaşayacağı
kampta, açıldığı günden bu yana
980 misafir ağırlandı. Türkiye’nin,
yıl boyu hizmet veren ilk ve tek
engelli kampı olma özelliğindeki
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sineması da bulunuyor. Sabah ve
öğlen seanslarında çocuklara özel
animasyon film gösterimlerinin
yapıldığı salonda, akşamları da
yetişkinler için filmler sunuluyor.
Uzman psikologlar eşliğinde
seçilen filmleri izleyen misafirler,
“sinema akşamları” aktivitesi ile
tatillerini renklendiriyorlar.

Kamp misafirlerinden, 13
yaşındaki bedensel engelli Burak
Yıldırım’ın annesi Havva Yıldırım,
bir haftalık tatilin Burak’ta
yarattığı olumlu etkilerinden
bahsederek, “Burak’ın yüzündeki
gülümseme ve mutluluğunun
arttığını gördükçe, iyi ki buraya
gelmişiz diyorum” ifadelerini
kullanıyor.

KAMPTA TATIL
YAPABILMEK IÇIN,
EN AZ % 40 ENGELLI
RAPORU BULUNMASI
VE İSTANBUL’DA
IKAMET EDILMESI
GEREKIYOR.

Sporla içiçe tatil imkanı

TAŞKIN MİŞE

Şile Engelliler Kampı, 74 müstakil
villa tipi evden oluşuyor. Engelli
erişimine uygun olarak tasarlanan
evlerde, engelli misafirle beraber 5
yakını da ağırlanabiliyor.

Engelli ve aileleri için
unutulmaz bir tatil
Engelli bireylerin sosyal hayatla
bütünleşmesini ilke edinen
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Şile Engelliler Kampı’nda engelli
ve ailelerine çeşitli konseptlerde

sosyal etkinlikler sunuyor. Güne
keyifli bir kahvaltı ile başlayan
engelli ve aileleri, sonrasında
çeşitli aktivitelere katılıyorlar.
Misafirler; spor ve atlı binicilik
gibi fiziksel aktivitelerin yanı
sıra kapalı oyun alanlarındaki;
bilardo, masa tensi, langırt ve
konsol oyunları gibi eğlenceli
aktivitelere de katılarak keyifli
vakit geçiriyorlar. Kampta,
sinema filmi izlemek isteyen
misafirler için 30 kişilik cep

Engelli ve yakınlarının sporla
iç içe bir tatil geçirmesinin de
amaçlandığı kampta, 2 tenis
kortu bulunuyor. Bunun yanı sıra
yürüyüş ve bisiklet parkurları,
mini golf sahası, halı saha,
basketbol, voleybol sahaları ile
okçuluk sahası ve atlı binicilik
alanı da bulunuyor. Her sabah,
uzman eğitmenlerce müzik
eşliğinde yapılan spor aktiviteleri,
misafirler tarafından yoğun ilgiyle
karşılanıyor.
Kampta en çok yürüme
parkurlarında vakit geçirdiğini
belirten MS hastası Bülent
Özkan, bir haftalık tatil
süresince yürümesinde olumlu
değişiklikler gördüğünü
belirtiyor. Özkan, “Gerek fiziki
gerek psikolojik olarak kendimi
daha iyi hissediyorum” diyerek
mutluluğunu dile getiriyor.

Her akşam canlı müzik ve
animasyon
Kampta, her akşam amfi tiyatroda
düzenlenen canlı müzik ve
animasyon performansları
misafirler tarafından büyük
beğeni topluyor. İBB Engelliler
Müdürlüğü’ne bağlı müzik
eğitmenleri tarafından verilen
mini konserlerde misafirler
doyasıya eğleniyor.

“Bu kadar güzel bir tatil
geçireceğimi hayal etmiyordum”

Engelli̇ve ailelerine özel
seminerler

Piknik ve dinlenme alanları
ile çocuk oyun parkları gibi
sosyal yaşam alanlarının da
bulunduğu kampta, misafirler
yeni dostluklar da kazanıyorlar.
Kamp misafirlerinden Havva
Yıldırım, “Burada yalnız
olmadığımızı, bizim gibi birçok
ailenin olduğunu gördük.
Tatilden sonra da görüşeceğimiz
yeni arkadaşlıklar edindik”
diyor.
Kampta misafirler için günü
birlik Şile kültür gezileri de
düzenleniyor. Yaklaşık 2 saat
süren gezilerde; Şile Limanı,
Fener, Şile Kalesi ve Şile bezi
atölyesi gezilen yerler arasında
yer alıyor.
Kamp misafirlerinden otizmli
Şeyma'nın annesi Dilek Aydın,
duygularını şöyle ifade ediyor:
“Bu kamp sadece engellilere değil
ailelerine de nefes almaları için bir
imkan sağlıyor. Otizmli çocuğumla
birebir ilgileniliyor, tüm
aktivitelere katılımı sağlanıyor.
Akşamları canlı müzikle
eğleniyoruz. Bizim durumumuzda
olan tüm ailelerin bu tatilden
yararlanmasını isterim. Bu kadar
güzel bir tatil geçireceğimi hayal
etmiyordum.”

Şile Engelliler Kampı'nda
misafirler, keyifli bir tatil
geçirmenin yanı sıra düzenlenen
seminerlere de katılabiliyorlar.
Uzman psikolog ve alanında uzman
avukatlar tarafından verilen
eğitimler misafirler tarafından
ilgiyle karşılanıyor.
Kampta tatil yapabilmek için en
az % 40 engelli raporu bulunması
ve İstanbul’da ikamet edilmesi
gerekiyor. İBB Engelliler
Müdürlüğü'ne müracaatta bulunan
engelli bireyler ve yakınları
başvuru sırasına göre kampa
davet ediliyorlar. Kampa geliş ve
dönüş ulaşım hizmetleri de dahil
olmak üzere tüm tatil giderleri İBB
tarafından karşılanıyor.
Öte yandan, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin, Florya'da engelli ve
yakınlarına hizmet veren bir yaz
kampı da bulunuyor. Yaz boyunca
engelli ve ailelerine 1 haftalık tatil
imkanı sunan Florya Engelliler
Yaz Kampı'nda; spor faaliyetleri,
geziler, boğaz turları, konserler,
manevi bakım ve psikolojik
destek seminerleri gibi aktiviteler
düzenleniyor. İBB Engelliler
Müdürlüğü 25 engelli merkezi,
9 irtibat bürosu ile engelli ve
yakınlarına 7/24 hizmet veriyor.
www.ibb.istanbul
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kullanmaya başlayan insanları
göreceğim. Bu bana heyecan
veriyor. Dolayısıyla akademideki
çalışmaları ya da bilgiyi bu
tarafta da kullanırken pratikteki
uygulamalarla karşılaştırıp sonucu
görüyorsunuz. Sonucu görmek
insanı çok motive ediyor.

"Demiryolu bir

Yasam Biçimidir"

SİBEL KARAKURT

ONUR GÜNAL

Doç. Dr. Pelin Alpkökin uzun
yıllardır raylı sistemler üzerine
çalışan bir akademisyen. Kısa
bir zaman önce de İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Raylı
Sistemler Daire Başkanlığı'na
atandı. Hem akademik tecrübesi
ve birikimi açısından hem de
dünyanın raylı sistem teknolojisini
en çok geliştiren ülkelerinden
biri olan Japonya'da aldığı eğitim
nedeniyle İstanbulluların tanımak
istediği bir kişi oldu. Biz de Dç. Dr.
Pelin Alpkökin'i İstanbullularla
tanıştırmak istedik.

Neden Japonya'yı tercih ettiniz
akademik kariyeriniz için?
Galiba zoru seviyorum. O zamanki
şartlara göre başvurularda
bulundum ve doktoramı en iyi
Japonya'da yapacağıma inandım.
Zaten raylı sistem planlaması
doktoramın bir parçasıydı;
dolayısıyla, tercihlerimin başında
yer alıyordu. İyi ki de gitmişim;
38 /

www.ibb.istanbul

çünkü raylı sistem deyince
Japonya dünya lideri ülkelerden
biri. Orada raylı sistemi görmek,
araştırmak ve yaşamak çok güzel.
Toplumun mutlu olduğu bir raylı
sistem ağının İstanbul'da da
oluşturulabilmesine bir katkım
olursa mutluluk duyacağım.

Peki Japonlar hangi aşamada
fark yaratmışlar?
Ekonomik gelişmeyle beraber
demiryollarını geliştirmişler.
Çünkü ekonomiyi raylı sistemin,
raylı sistemin ise ekonomiyi
hızlandırdığı bir mekanizma
var. Ar-Ge yatırımlarını sürekli
yapmışlar ve teknolojilerini
geliştirmişler. Raylı sistem
ağlarını geliştirmişler; ama
bununla beraber raylı sistem
endüstrisini ve ekonomisini
de geliştirmişler. Dünyadaki en
etkin çalışan yüksek hızlı tren
hatlarından biri Japonya'da. O hat
Japonya ekonomisiyle, oradaki

kentlerin gelişmesiyle eşzamanlı
gelişmiş. Japon toplumunda
çok büyük bir tren sevgisi var;
raylı sisteme binmek bir yaşam
biçimi, bir alışkanlık. Ben aynı
alışkanlığın İstanbul'da da
yaşandığını görüyorum. Artık
raylı sistemin bir vazgeçilmez ve
yolculuklarımızda aslında önemli
bir konfor ürettiğinin bilinci bizde
de gelişiyor.

İstanbul gibi bir dünya kentinde
“ulaşım” alanında karar verici ve
uygulayıcı bir pozisyonda
çalışmak sizde nasıl bir sorumluk
duygusu oluşturdu?
Bu beni çok heyecanlandırıyor.
Eskiden şöyle olsaydı, böyle olsaydı
dediğimiz şeyleri gerçekten hayata
geçirdiğimiz zaman, pratikte ne
gibi sıkıntılar çıkabilir, bunlar nasıl
çözülebiliri daha net uygulama
şansı buluyorsunuz. Ama hepsinden
güzeli katkı sunduğum bir hat
tamamlandığında o hattı ve o hattı

“İnşaat” ve “ulaştırma” gibi
erkeklerin hakimiyetinde olan bir
alanı seçmek ve bu alanda
ilerlemek sizin için zor oldu mu?
Hayır, aslında en başından beri
böyle düşünmemiştim; ama
bu atanma sürecinden sonra
kadınlardan gelen o sevgi ve
teşekkür mesajları, ‘evet bu
gerçekten başka bir şeymiş’
diye düşündürdü beni. Aslında
hangi şapkayı, nasıl giydiğinizle
ilgili. Günün sonunda hepimiz
mühendisiz aslında; ama kadın,
ama erkek. Sonuçta mühendis
şapkası giyiyoruz.. Sonuçta
hepimiz, işini çok iyi yapması
gereken, üretmesi gereken
mühendisleriz.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
ile çalışma arkadaşlığınız nasıl
başladı?
Sağolsunlar güvendiler. Burada
iki önemli şey var. Bir kere
karşınızdaki kişinin söylediklerine,
kişiliğine, duruşuna, iyi niyetine
güvenmeniz gerekiyor. Bir de
kişinin bu işi gerçekten yapmak
istediğinin enerjisine güvenmeniz

gerekiyor. Bu işi yapabilecek
sevgiyi, enerjiyi her halde onlara
gösterdim ki böyle bir karar
verdiler. Onur duydum, gurur
duydum; ama ilk bir kaç gece
uyuyamadım; çünkü omuzlarımda
çok büyük bir yük olduğunu
hissettim. Ekrem Başkan'ın raylı
sisteme özel bir ilgisi ve sevgisi
var. Hemen ilk görüşmemizde bu
ortak noktada birleştik. Dolayısıyla
elimizden gelenin en iyisini
yapacağız raylı sistemlerimizi
geliştirmek için.

Peki İstanbul'un raylı
sistemlerde bir fotografını
çekerseniz, nasıl bir görüntü
var?
Şimdiye kadar yapılmış raylı
sistem projelerimiz var. Bir
süre önce başlamış; ama çeşitli
sebeplerden dolayı yavaşlamış,
durmuş projelerimiz var. İlk
etapta bunları inceliyoruz.
Belli bir plan, düzen içinde bu
durmuş olan hatları hayata
geçireceğiz. Bununla beraber
kentin, toplumun dinamiklerine
göre yeni hatların planlanması
gerekiyor. Raylı sistemler bizim
için vazgeçilmez ve ekonomiyle,
toplumun beklentisiyle, şehrin
dinamikleriyle birlikte değişiyor,
teknolojiyle birlikte gelişiyor. Bu
değişimi sürekli pozitif yönde,
kentin faydasına nasıl en iyi
şekilde geliştirebiliriz mantığı
içinde hareket ediyoruz.

Toplu ulaşımı kullanır mısınız?
Ben tam bir toplu taşıma
kullanıcısıyım. Yurt dışına
çıktığımda alışveriş merkezi
değil, o şehrin metrosu, otobüsü,
tramvayı neyse ona binerim.
Yani benim için yurt dışı gezisi,
öncelikle o şehirdeki tüm toplu
taşıma sistemini kullanmakla
başlar. O zaman şehri çok daha
iyi anlıyorsunuz. Japonya'dan
Türkiye'ye dönüş yapacağım
zaman son bir kez bütün Japonya
anakarasını trenle gezdim.
Çok keyifli bir yolculuk oldu.
Akademik hayatımla ilgili olmasa
bile trenleri, raylı sistemi çok
seviyorum. İstanbul'u da çok
seviyorum. İkisi bir araya burada
geldi sanırım.

5 yıl sonra nasıl bir İstanbul'a
uyanacağız sizce?
Çok daha yaygın ve etkin bir
raylı sistem olacak. Ve daha fazla
raylı sistem alışkanlığı olan bir
topluma dönüşeceğiz. Çünkü bu
ikisi birbirini besleyen şeyler. Bir
kere daha uzun raylı sistemimiz
ve daha fazla entegrasyonumuz
olacak. Kentin büyümesine
ve dinamiklerine göre raylı
sistemlerimizi geliştirdiğimizde
toplum da daha fazla raylı sistem
kullanmak isteyecek, daha fazla
kişi özel otomobilini isteyerek
bırakacak. Toplam yolculukların
içinde raylı sistem yolculuklarının
oranı artacak.

Pelin Alpkökin kimdir?
1995 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldum. 2002
yılında doktoramı yapmak için tek kelime Japonca bilmeden Japonya'ya
gittim, 6 seneden fazla bir süre kaldım. Dillerini öğrendim, doktora ve
doktora sonrası araştırmalarımı yaptım. Döndükten sonra İTÜ'de öğretim
üyesi olarak çalıştım. Akademik bir tarafım olsa da imalatı, projeleri,
özellikle altyapı projelerini, sorunlarını, yönetimini, sözleşmelerini çok
sevdim. Dolayısıyla hep bu projelerin içinde yer aldım. Demiryolu projeleri
çok zor projeler; ama topluma ve ekonomiye katkısı da bir o kadar
büyüktür. Demiryolunu seviyorum, kente topluma çok büyük faydasının
olduğunu düşünüyorum.
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İSTANBUL, 17 AĞUSTOS GÜNÜ YENI BIR SAĞANAK
FELAKETIYLE KARŞILAŞTI. GEÇMIŞ YILLARDA IHMAL EDILEN
ALTYAPI HIZMETLERINDEN DOLAYI SU BASKINLARI YAŞANDI.
SEZAI GÜDEK ISIMLI BIR YURTTAŞIN YAŞAMINI YITIRDIĞI
FELAKETE, İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI (İBB), ILK
ANDAN ITIBAREN TÜM BIRIMLERIYLE MÜDAHALE ETTI.
İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU SELDEN ZARAR
GÖREN YERLERI GEZDI. EMINÖNÜ’NDEKI YERALTI
ÇARŞISININ MERDIVENLERINDE, “İSTANBUL
PANSUMAN KALDIRMAZ. KALICI TEDBIRLERIN
ALINMASI KONUSUNDA KESIN ADIMLAR ATMAK
ZORUNDAYIZ” MESAJINI VERDI.

İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK

İMAMOĞLU:

ISTANBUL
PANSUMAN
KALDIRMAZ,
KALICI TEDBIRLER
ALMALI
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stanbul Fatih (Tarihi Yarımada) 17
Ağustos’ta, son 200 yılın yarım
saat içerisindeki en etkili
yağışlarını aldı. Geçmiş yıllarda
tam olarak yapılmayan kent
altyapısı, alınmayan tedbirler
sebebiyle su baskınları yaşandı.
Metrekareye 124 kilogram
yağmurun düştüğü Fatih, felaketten
en çok etkilenen ilçe oldu. Fatih
Unkapanı Köprüsü’nün altında ‘Cici
Baba’ olarak tanınan ‘evsiz’ 59
yaşındaki Sezai Güdek su baskını
sonucu yaşamını yitirdi. Çok sayıda
iş yerini su bastı, ciddi oranda maddi
zarar yaşandı, esnaf mağdur oldu.
Yoğun yağış neticesinde Şehir
Hatları, İDO, tramvay seferlerinde
aksamalar yaşandı. Yağan yağmur
miktarında Fatih’i, Beşiktaş, Sarıyer,
Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye takip
ederken, İstanbul genelinde
metrekareye düşen yağmur miktarı
da 40-45 kilogram olarak kaydedildi.
İBB, sağanak yağışın yarattığı
sel ve su baskınlarına bütün
birimleriyle anında müdahale etti.
Genel Sekreter Yavuz Erkut, su
baskınlarının yaşandığı alanlara
bizzat giderek hem gereken
müdahaleleri yaptı hem de İstanbul
genelinde koordinasyonu sağladı.

2004’te 146 kilogram yağdı
Bundan 15 yıl önce, 2004’ün 17
Ağustos’unda İstanbul’da yine
ciddi su baskınları yaşandı. 15-17
Ağustos tarihleri arasından yağan
yağmur, Sarıyer Bahçeköy’de
metrekarede 146 kilogram olarak
ölçüldü. Yağış sonucu Küçükköy,
Çinçin ve Alibeyköy dereleri taştı.
Kentte yaşam adeta felç oldu.
Su baskınları ve mazgalların
tıkalı olması nedeniyle Tem
Otoyolu, bazı yolar, çok sayıda
ev, işyeri sular altında kaldı.
TEM’den havalimanına giden yol,
sel nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Selden ötürü birçok mahalleye
ulaşılamadı.
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3 bin 134 ihbar yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet
Koordinasyon Merkezi (AKOM),
İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Zabıta kentte
yağmurun etkili olması ile birlikte
alarma geçti. 153 Beyaz Masa’ya sel
felaketi ile birlikte 3 bin 134 ihbar
yapıldı. 27 yolda göllenme, 13 yolda
çökme, 13 alt geçit su baskını, 37
mahsur kalan ve kaza yapan araç, 29
bariyer hasarı, mazgal tıkanması, 3
bin 15 ev, işyeri su baskını ihbarına
İBB ekipleri; 3 bin 805 personel, bin
846 araç, iş makinesi ve ekipman ile
müdahale etti.

İmamoğlu: “Altyapı seferberliği
başlatacağız”
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel
baskınlarında en fazla zarar gören
noktalarda İBB Genel Sekreteri
Yavuz Erkut ve diğer kurmayları
ile birlikte incelemelerde bulundu.
İmamoğlu ilk inceleme gezisini
Eminönü’ndeki yeraltı çarşılarına
yaptı ve esnafın sıkıntılarını dinledi.
İmamoğlu, “Altyapı seferberliği”
başlatacakları açıklamasını
ziyaret ettiği yer altı çarşısının
merdivenlerinde yaptı:
“İstanbul’la ilgili ‘seferberlik’
kelimesini kullanırken sadece
deprem ve trafik konusunu
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Son 15 yıl içerisinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde
yağmur düşen ilçeler ve yılları şöyle:
Yılı

Yağış Miktarı

Nereye Yağdı

17 Ağustos 2004

146.8 kg/m2

Bahçeköy

27 Ekim 2008

127.4 kg/m2
182.9 kg/m2

Kamiloba
İstanbul Geneli

5 Eylül 2015

103 kg/m2
100 kg/m2

28‐29 Eylül 2015

158 kg/m2

İstanbul Geneli

18 Temmuz 2017

118 kg/m2
129 kg/m2

Çanta

9 Eylül 2009
27‐29 Ekim 2010

27 Eylül 2017

İkitelli
İstanbul Geneli

Sarıyer

18 Aralık 2018

137 kg/m2
100 kg/m2

Göktürk

17 Ağustos 2019

124 kg/m2

Fatih

25 Ekim 2017

kastetmedim. Altyapıyla ilgili de
seferberlik gerekiyor. İstanbul’un
altyapısı ile ilgili pis su, yağmur
suyu ve özellikle kıyıya yakın
bölümlerdeki yapılaşma düzeni,
alt geçitler buraların bu tür su
baskıları ile ilgili, risklerinin
ölçümü tümüyle ele alınması
gerekiyor. Biz işimizi şansa
bırakmak niyetinde asla değiliz.
İş, rastgele yönetilmez. Bazı şeyler
vardır ki, fiziken bunu aşarsınız.
Yapılarınızın düzensizliğini
ortadan kaldırıp, atarsınız.

Çatalca

Bazılarında da teknik altyapıyı
güçlendirirsiniz ve o şekilde
aşarsınız. İstanbul’un yapılaşması
ile ilgili ciddi sıkıntılar oluşmuş
durumda. Bazı semtlerde,
beklentinin çok üstünde bir takım
yapı yığını oluşturulmuş. Ne yazık
ki bu yapı yığının büyümesi ile
ilgili tehditler devam ediyor.”

“Bu bir ikazdır, yaraları
hızla saracağız”
İmamoğlu, sel baskınları sonucu
maddi zarara uğrayan esnafın
yaralarını saracaklarını belirterek,
hayatını kaybeden “Cici Baba”
Sezai Güdek için de, “Tabii can
kaybının sarılma şansı yok. O büyük
üzüntümüz” dedi. İmamoğlu şöyle
devam etti:
“Bu sorunları ileriye dönük
yaşamamak adına ki tam da 17
Ağustos depreminin yıl dönümünde
bu süreci yaşadık. Bu da bir ikazdır.
Deprem ikazını biz bundan 20 yıl
önce yaşadık. Ama 20 yılda ne
noktaya geldiğimize baktığımızda,
ne yazık ki iyi noktalarda değiliz. Ne
yazık ki vatandaşımızı rahatlatacak
cümleler kuramayız. Kimse kimseyi
aldatmasın. Keşke rahatlamış
olsa. Vatandaşımız da biz de alkış
tutsak. Bu bakımdan, bu da ciddi bir
ikazdır.”

Kararlar, Eminönü esnafı
ile birlikte alındı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Murat Yazıcı, Başkan Ekrem
İmamoğlu’nun talimatından bir
gün sonra, Eminönü’nde yağıştan
en çok etkilenen alt geçitlerdeki
esnaf temsilcileri ile bir araya geldi.
Yapılan toplantıda, sorunlar masaya
yatırıldı ve radikal kararlar alındı.
Alınan o kararlardan bazıları şöyle:
• Yol alt geçit ve veya alt geçitlerin
aynı terfi hattına bağlı olduğu
ve taşkın debisini karşılamadığı
belirlenmiştir. Bu durumu
önlemek amacıyla veya alt
geçitlerine iki ayrı terfi hattı
yapılarak suların denize kadar
tahliyesi sağlanacak.
• Yağış sonucu mağdur olan
Eminönü alt geçidi esnaflarına
3 ay boyunca karşılıksız maddi
yardımda bulunulacak.
• Alt geçitte yer alan 3 adet yaya
çıkışı haricinde 4.çıkış için Metro
İstanbul AŞ’ye ait olan sinyal
kabineti deplase (yer değiştirme)
edilerek yaya sirkülasyonu
hızlandırılacak.
• Ara sokakların yağmur su hattı
revize edilmesi çalışmalarına hız
verilecek.
• Eminönü alt geçidinde yer
alan terfi istasyonundaki terfi

istasyonundaki pompaların
yenilenmesi çalışmaları
sonlandırılacak.
• Yenikapı Arıtma Tesisi’nin
tamamlanmasıyla, atıl suların bu
tesise ulaştırılması sağlanacak.
• Zarar gören işyerlerinin bakım
onarım işleri yapılacak.

2004’ten 2019’a
İstanbul’da yağmur
İstanbul, iklim yapısından ötürü
yılın her ayı yağmur alan bir
şehir. Dünyada yaşanan mevsim
değişiklikleri ile birlikte de yağışlar
tahmin edilenden daha şiddetli
geçiyor. Bu şiddetli yağışlara,
yıllardır giderilemeyen İstanbul’un
alt yapı sorunları da eklenince
kentte kimsenin istemediği
görüntüler yaşanıyor.

Rekor 182 kilogram
2004 ile 2019 yılları arasında
İstanbul’a 15 yıl içerisinde 11
defa metrekareye 100 kilogramın
üzerinde yağmur düştü. 2009
Eylül’ünde, ‘bir saat’ içerisinde
metrekaresine düşen 182
kilogramla son 15 yılın en yüksek
yağışını alan İkitelli’yi, 17 Ağustos
2019’da ‘yarım saat’ içerisinde en
yüksek yağışını (metrekareye 124
kilogram) alan Fatih geride bıraktı.

2009’da yaşananlar
uzun yıllar unutulmayacak
2004’ten 2009’a geçen süre
içerisinde alt yapı hizmetlerinde
gerekli iyileştirmeler yapılmadı.
Altyapı hizmetlerindeki bu
eksiklik 9 Eylül 2009’da yağmurla
birlikte felakete dönüştü.
Ecel, 7 kadın işçiyi servis
minibüsünde, 10 TIR şoförünü
de uyudukları araçlarında, TIR
parkında yakaladı. Sel felaketi 31
yurttaşımızın canına mal oldu.
AKOM verilerine göre 2009’da
İstanbul’un beş ilçesinde
metrekareye 100 kilogramın
üzerinde yağış düştü. Sabah
saatlerinde Silivri’de başlayan ve
sel baskınlarına neden olan yağış
İkitelli, Güneşli, Küçükçekmece,
Gaziosmanpaşa gibi semtlerde
yüzlerce ev ve işyerinin sular
altında kalmasına sebep oldu.
Ayamama Deresi’ni taşıran ve
İkitelli Basın Ekspres Yolu’nu
sular altında bırakan yağmur,
kilometrekareye bir saat
içerisinde 90 kilogram olarak
düştü. İşe giden servis ve belediye
otobüsleriyle özel araçlar sular
altında kaldı.
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YENİ BİR ULAŞIM VİZYONU
RAYLI SISTEM YATIRIMLARI, İSTANBUL GIBI KALABALIK NÜFUSA SAHIP VE
GÜNDE 12 MILYONDAN FAZLA TOPLU TAŞIMA YOLCULUĞU YAPILAN MEGA
KENTLER IÇIN SON DERECE ÖNEMLI. ÜSTELIK KENTLININ HAYATINA KONFOR,
GÜVEN VE ALIŞKANLIK GETIREN BIR ULAŞIM TÜRÜ.

Y

aygın ve etkin bir raylı
sistem ağı ayrıca sosyal,
ekonomik ve çevre
boyutlarında
sürdürülebilir kentsel kalkınma
için de son derece kritik bir role
sahip. Şehrin yıllardır hızlı, plansız
ve denetimsiz gelişimi neticesinde
bugün İstanbul, yüklenmeye
çalıştığı fonksiyonlar altında ezilir
hale geldi. Bir yandan ülke
ekonomisinin yarısını taşımaya
çalışırken diğer yandan da Türkiye
nüfusunun 5’te birine ev sahipliği
yapıyor. 2000’li yılların başında
İstanbul’da kent içi hareketlilik
11-12 milyondu.
Şu anda bu rakam 24 milyona
ulaşmış durumda. Yakın gelecekte
bu rakamın kent nüfusunun üç
katına ulaşması bekleniyor. Yani
kent içi hareketlilik 40-45 milyona
çıkacak.
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Bu kadar yoğun bir kent içi
hareketliliği karayoluna
dayanarak çözmeye çalışmak
çevresel, sosyal ve ekonomik
açıdan mümkün olmadığından
şehrin gündeminde uzun bir
süredir zorunlu olarak raylı
sistemler var.
Ancak uygulamada yaşanan
aksaklıklar, kaynakların verimsiz
kullanılması, plansızlık gibi
sebeplerle yıllardır çok konuşulan,
İstanbulluların beklentilerini
süsleyen birçok raylı sistem hattı
bir türlü bitirilemiyor.
Bu sebeple de İstanbul’da artan
hareketliliğe hizmetlerin
yetişmesi mümkün olmuyor.
Bunlara bağlı olarak son 20 yılda
İstanbul’da toplu taşımanın payı
yarı yarıya düşüyor ve şehir,
dünyada en kötü trafiği olan ikinci
kent haline geliyor.

Ulaşım projeleri entegrasyonla
güçlendirilmeli
İstanbul’da karayolu
taşımacılığının toplu ulaşımdaki
payı yüzde 78’lerde. Raylı sistemin
payı yüzde 17, deniz yolunun payı
ise yüzde 5’lerin altında. Metro
durağına yürüme mesafesinde
yaşayan nüfus oranı yüzde 2’lerde.
Bir an önce raylı sistemlerin
karayolu üzerindeki ulaşım
yükünü alması gerekiyor.
İstanbul’da konforlu, güvenli,
ucuz ve dakik yolculuk yapmayı
mümkün kılacak projeler
hazırlayan Başkan İmamoğlu
getirecekleri çözümlerle
kaynakları, yaşam kalitesi yüksek
bir kent yaratmak için seferber
etmeyi planlıyor.
Verimli bir ulaşım altyapısı
kurularak toplu ulaşımın teşvik
edilmesi için her türlü ulaşım

türünü bilimsel veriler ışığında
tekrar ele alan bir dönemi
başlatıyor. Ayrıca kıyılardan
mahallelere kadar entegre bir
metro ağı hayata geçirilecek.
Sancaktepe, Başakşehir,
Arnavutköy, Silivri, Tuzla gibi kent
merkezine uzak ilçeler de metro
ağına entegre edilecek.
Silivri’den Kartal’a metro ile
şehrin iki yakası bir araya
getirilecek. Tüm metro hatları
en son teknoloji ile donatılacak.
Tüm bu çalışmaların sonunda
2024 yılında İstanbul’da yaşayan
nüfusun büyük çoğunluğu
yürüme mesafesinde raylı sistem
hatlarına erişebilecek.

Söz verilip de tamamlanmayan
raylı sistemler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
bu hedeflerle birlikte metro
yatırımlarına devam ediyor.
İlk 5 yıllık planda metroya öncelik
vereceklerini belirten İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu söz verilip de
tamamlanmayan raylı sistemleri
bitirmeyi hedefliyor.
Bunun için ihalesi yapılmış
ancak ekonomik sebeplerden

dolayı durdurulmuş, yapımı
kısmen devam eden ve yapımına
hiç başlanmamış raylı sistem
hatlarının da durumu yeniden
gözden geçiriliyor.
Yeni finans kaynakları
değerlendirilerek ve işi yüklenen
firmalar ile görüşülerek, yeni bir
program çerçevesinde bu projeler
yeniden hızlandırılıyor.

İlk eylem planı devrede
İstanbul’un trafik düğümünün
çözülmesi için öncelikle raylı
sistem projelerinin hızlı bir şekilde
hizmete alınması hedefleniyor.
İstanbul’da devam eden 221,7
kilometrelik 16 hattın çok hızlı
bir şekilde tamamlayacak ilk
eylem planını hazırladıklarını
belirten Başkan İmamoğlu,
kentteki 233 kilometrelik metro
hat uzunluğunu yaklaşık iki katına
çıkarmak için çalışmalara başladı.
İnşaatı süren 19 istasyondan
oluşan 24,5 kilometre’lik KabataşMahmutbey Metro Hattı'nda
incelemelerde bulundu.
Gazetecilere açıklamalar yapan
Başkan İmamoğlu, “İstanbul'un
metroya çok ihtiyacı var.
İstanbul'un ulaşımdaki bir

BAŞKAN İMAMOĞLU:
"İSTANBUL'DA ŞU ANDA
YAPIMI DEVAM EDEN RAYLI
SISTEM HATLARINI BIR AN
ÖNCE TAMAMLAMAK
ISTİYORUZ"

numaralı aktörü metro olmalı.
Yerin üstüne sığmıyoruz çünkü.
Yerin altını en maksimum
kullanmak zorundayız” dedi.
İstanbul'da şu anda yapımı devam
eden raylı sistem hatlarını biran
önce tamamlamak istediklerini
vurgulayan İmamoğlu, metro
vizyonunu şöyle çizdi:
"Devam eden 221 kilometrelik
hatlar İstanbul'un ulaşım düzenine
büyük katkı sunacağı için ilk
eylem planımız, bunların hızlıca
devreye girmesine dönük önündeki
engelleri kaldırmak. Baktığımız
pencere bu. Umuyorum hem içinde
bulunduğumuz Kabataş-Mahmutbey
Hattı hem de diğer hatların en kısa
sürede İstanbulluyla buluşmasıdır.
Bu çalışmalar çözüm masalarımızda
tüm aktörleriyle yönetilecek. Kamu
kuruluşları ve firmalarla birlikte
www.ibb.istanbul
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İSTANBUL’UN OTOBÜSLERİ

HER GÜN TEMİZLENİYOR
İBB, HER GÜN MILYONLARCA İSTANBULLUNUN KULLANDIĞI 3 BININ ÜZERINDE TOPLU
TAŞIMA ARACINI TEMIZLIYOR. GÜN BOYUNCA HIZMET VEREN İETT OTOBÜSLERI VE
METROBÜSLER, YOLCULARIN SAĞLIKLI KOŞULLARDA SEYAHAT EDEBILMESI IÇIN GECE
BOYUNCA IÇ-DIŞ TEMIZLIĞE TABI TUTULUYOR. TAYFUN DERYAL

çözüm yönünde bir seferberlik
yürüteceğiz. Raylı sistemler, metro
İstanbul için çok kıymetli.”
Beşiktaş- Mahmutbey arasını 31,5
dakikaya indirecek bu hat 8 ilçeyi;
Beyoğlu-Beşiktaş-Şişli-KâğıthaneEyüpsultan-Gaziosmanpaşa-Esenler
ve Bağcılar’ı birbirine bağlayacak.
Bu hattın devamı da Halkalı
üzerinden 18,5 kilometrelik bir
hat ile Bahçeşehir ve Esenyurt’a
uzayacak şekilde inşaat
çalışmaları devam ediyor.

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro
Hattı 2020’de devrede
2020 yılının ilk çeyreğinde
bitirilmesi hedeflenen
Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında
sinyalli testlere başlandı.
Saatte tek yönde 70 bin yolcu
taşıma kapasiteli araçlar çalışacak.
Günlük yaklaşık 500-600 bin
yolcuya hizmet verecek.
Araçlar son teknolojiye uygun tam
otomatik sürücüsüz olacak.

Kabataş bağlantısı
2021’de hazır
Kabataş bağlantısının da
2021 yılında hizmete açılması
hedefleniyor.
Beşiktaş istasyonunda önemli
arkeolojik buluntulara rastlandı.
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Şu an arkeolojik kazılar devam
ediyor.

140,9 km’lik hat İBB’nin
80,8 km’lik hat Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığının
İstanbul'da şu anda yapımı
devam eden 221,7 kilometre
raylı sistem hattının 80,8
kilometresi Ulaştırma Bakanlığı
tarafından yapılıyor. Geri kalan
140,9 kilometrelik kısmı ise İBB
tarafından inşa ediliyor.
10,1 kilometrelik EminönüEyüpsultan-Alibeyköy
Tramvay Hattı'nın sinyalli test
çalışmaları 2019 yılı sonunda
başlayacak.
İnşaatın maksimum
güvenlikle tamamlanması
ile 2020 yılı üçüncü çeyrekte
yolculu işletmeye alınması
planlanıyor.
14,3 kilometrelik DudulluBostancı Metro Hattı'nın ise
ise 2021'de hizmete açılması
bekleniyor.
0,8 kilometrelik Rumeli
Hisarüstü-Aşiyan Füniküler
Hattı'nın büyük bölümü
tamamlandı. 2020 yılının
üçüncü çeyreğinde
yolculu işletmeye alınması
hedefleniyor.

13 kilometrelik AtaköyBasın Ekspres-İkitelli Metro
Hattı
13 kilometrelik KaynarcaPendik-Tuzla Metro
Hattı
17,8 kilometrelik
Çekmeköy-SancaktepeSultanbeyli Metrosu ve Sarıgazi
(Hastane)-Taşdelen-Yenidoğan
Metro Hattı
13 kilometrelik ÜmraniyeAtaşehir-Göztepe Metro
Hattı
9,7 kilometrelik Bağcılar
(Kirazlı)-Küçükçekmece
(Halkalı) Metro Hattı
6,2 kilometrelik BaşakşehirKayaşehir Raylı Sistem Hattı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
tarafından yapımı devam eden
hatlar ise şunlar;
37,5 kilometrelik Gayrettepeİstanbul Havalimanı Metro
Hattı
7,4 kilometrelik Sabiha Gökçen
Havalimanı-Kaynarca Merkez
Metro Hattı
8,9 kilometrelik Bakırköy (İDO)Kirazlı Metro Hattı
27 kilometrelik HalkalıArnavutköy- İstanbul
Havalimanı Metro Hattı

HER GÜN
MILYONLARCA
YOLCUYA HIZMET
VEREN 2 BIN
477 OTOBÜS VE
593 METROBÜS,
SERVIS DÖNÜŞÜ
GARAJLARDA
KÖŞE BUCAK
TEMIZLENIYOR.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), dünyanın en önemli
metropolleri arasında yer alan
İstanbul’un yaşam kalitesini
arttırmak için hijyene büyük önem
veriyor. Kentin sakinleri ve
misafirleri için gösterilen gayretlerde
kamu sağlığı da gözetiliyor.
Her gün milyonlarca yolcuya
hizmet veren 2 bin 477 otobüs
ve 593 metrobüs, servis
dönüşü garajlarda köşe bucak
temizleniyor. İETT bünyesinde
İstanbullulara hizmet veren
araçlar, gün sonunda titiz
işlemlerden geçiriliyor.

İstanbulluların sağlığı birinci
planda
Her gece sefer sonrası yapılan
temizlik çalışmalarında,
uluslararası kalite belgeli ve
Sağlık Bakanlığı onaylı korozif,
kanserojen ve genlere zarar
vermeyen, cildi ve gözleri tahrip
etmeyen maddeler kullanılıyor.
Görevli personel özel giysi, maske,

gözlük ve eldiven ile işlemleri
gerçekleştiriyor.
Temizlik işlemleri sırasında
araçların tüm iç yüzeyleri, tavan,
yolcu koltuklarının arka ve alt
kısımları, camlar, reklam panoları,
yolcu tutamak ve tutamak
boruları, kapı üstleri, şoför mahalli,
torpido, yan ve tavan yüzeyler,
havalandırma kapakları, araç
içerisindeki tüm metal yüzeyler
parfümlü ve hijyenik temizlik
malzemeleri ile temizleniyor.
Araç içerisinde oluşmuş zor lekeler
ise özel solüsyon ile arındırılıyor.
Kullanılan temizlik maddeleri
uygulanan yüzeye uygun şekilde
seçiliyor. Otobüs içinde en son,
zemin temizliği yapılıyor. Aracın
zemini süpürüldükten sonra ilaçlı
su ile en az iki kez temizleniyor.
Dış temizlik için ise otobüsler dış
yıkama fırçalarından geçiriliyor.

13 garajda 334 personel
çalışıyor
İstanbulluların sağlıklı ve konforlu

seyahat etmesi için araçlar
seferlerinin ardından 13 garajda
toplanıyor. Görevlendirilen 334
personel, toplanan araçların tüm iç
ve dış yüzeyini titiz işlemelerden
geçiriyor.
Rutin olarak araçlarda yapılan
iç ve dış temizlik işlemleri, en
geç sabaha karşı saat 04.00’te
bitiriliyor ve araçlar sabah
servisine hazır hale getiriliyor.
Temizlik ve dezenfekte işlemleri
sayesinde araçlar her türlü mikrop
ve zararlı organizmalara karşı
güvenli hale getiriliyor.

Haftada ve ayda bir daha
detaylı temizlik
Her gün servise hazır hale
getirilen araçlar, düzenli olarak
haftalık ve aylık daha detaylı
temizliğe tabi tutuluyor. Rutin
gerçekleştirilen işlemlere ek
olarak özel maddelerle otobüs
içleri ilaçlanıyor. 3 ayda bir de
bakteri ve haşerelere dönük
ilaçlama yapılıyor.

Özel Halk Otobüsleri ve Otobüs
AŞ. denetleniyor
İETT, filosundaki araçların
temizliğini sağlarken, Özel Halk
Otobüsü ve Otobüs AŞ. bünyesinde
hizmet veren otobüslerin de
temizlik ve hijyenini denetliyor.
Hatlarda sefer yapan bu otobüsler
her gün iç ve dış temizlenerek
sabah servisine hazır hale
getiriliyor. Düzenli temizliğe ek
olarak belli aralıklarla hijyen
ve dezenfekte uygulamaları da
yapılıyor. İstanbullular sağlıklı
ortamlarda seyahat ediyor.
www.ibb.istanbul
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ERİŞİM
KOLAYLAŞACAK
KALİTE ARTACAK

TÜRKIYE’NIN EN BÜYÜK
KÜTÜPHANESINDE 5 MILYON
KITAP ILE 50 MILYON DIJITAL
DOKÜMAN YER ALACAK.

İBB'DEN EĞİTİME
MODERN
ÇÖZÜMLER
Saraçhane Gençlik Kütüphanesi
için çalışmalar başladı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR
BELEDIYESI, YENI
DÖNEMDE KENTIN EĞITIM
SORUNLARINA DA EL
ATIYOR. BAŞKAN
İMAMOĞLU’NUN SÖZ
VERDIĞI GIBI KREŞSIZ
MAHALLE, DESTEKSIZ
ÖĞRENCI KALMAYACAK.
İSTANBUL’DA EĞITIMIN
KALITESINI VE
ERIŞILEBILIRLIĞINI
ARTIRMAK AMACIYLA
İSMEK DÖNÜŞECEK.
KATILIMCILAR YENI IŞ
BECERILERINE, YARATICI
ENDÜSTRILERE ADAPTE
OLACAK. İNOVASYON
MERKEZLERIYLE GENÇLERIN
YARATICILIKLARI
GELIŞTIRILECEK.
OSMAN KARABACAK

48 /

www.ibb.istanbul

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi,
yeni dönemde hayati öneme
sahip eğitim alanında da yeni
bir sayfa açıyor. Eğitim ve
öğretimde yeni yıla girildiği şu
günlerde İstanbul’da eğitimin
hak ettiği yere gelebilmesi için
kalite ve çeşitliliğin arttırılması
hedefleniyor. İstanbul’daki
giderek özelleşen, pahalılaşan,
buna rağmen kalitesizleşen
eğitim sistemi göz önünde
bulundurularak, özellikle ihtiyaç
sahibi çocuklara ve gençlere
yönelik projeler geliştirilecek. Bu
bireylerin kaliteli, modern bir
eğitime kolaylıkla erişebilmesi
ve şehrin genel eğitim
şartlarında iyileştirmeler
yapılması, Ekrem İmamoğlu’nun
seçim vaatleri arasında önemli
bir yer tutuyordu.

Kreşsiz mahalle kalmayacak
İBB; kreşlerden yaz okullarına,
mesleki eğitimden Kent
Enstitüleri’ne ve Küresel Kent
Akademisi’nden Saraçhane
Kütüphanesi’ne kadar vizyon
projelerle, kaliteli eğitimin
İstanbul’un tüm ilçelerinde
yaygınlaştırılması için adımlar
atmaya başladı.
Sivil Toplum Kuruluşları
(STK) işbirliğiyle nitelikli
okullaşma modeli oluşturmak
için çalışmalara başlayan İBB
yönetimi, açılacak her biri 100
çocuk kapasiteli 150 adet kreşle
İstanbul’un hiçbir mahallesinde
kreş eğitimi almayan çocuk
kalmamasını istiyor.

Avrupa’nın 10 kamu
kütüphanesinden biri, Türkiye’nin
ise en büyük kütüphanesi olarak
tasarlanacak Saraçhane Gençlik
Kütüphanesi için projelendirme
çalışması başladı. Devlet
üniversiteleri ile birçok orta eğitim
kurumuna yakın bir konumda
bulunan İBB’nin merkez binası,
projeyle birlikte İstanbullularla,
özellikle gençlikle buluşacak.
Kütüphanenin yılda 1,5 milyon
öğrenciyi ağırlamak gibi büyük
bir hedefi var. Saraçhane Gençlik
Kütüphanesi’nin 5 milyon kitap
ve 50 milyon dijital dokümanıyla
Londra ve New York’tan sonra
en fazla kayıtlı öğeye sahip
kütüphane olması, dünyanın önemli
kütüphanelerindeki dokümanlara
internet üzerinden ulaşma imkanı
sunması amaçlanıyor.

Yaşam boyu sürekli eğitim
vadeden bu merkezlerde
katılımcıların ve girişimcilerin
yeni iş becerilerine kavuşmaları
amaçlanacak. Teknoloji tabanlı
yeni nesil uygulamaları içerecek
eğitim programıyla değişen
dünyanın ritmine uygun öğrenme
alanları kurulacak. Sosyal
girişimcilik, inovasyon ve startup merkezleriyle gençlerin
yaratıcılıkları ve potansiyelleri
geliştirilecek. Birer enstitü gibi
çalışacak merkezler, ilçelerin
gelişme potansiyelleri, tarihsel
birikimi gibi konularda da
çalışmalar yürütülecek.

Dünyaya, Dünya Dilleri Merkezi
ile bağlanılacak
Ekrem İmamoğlu’nun seçim
sürecinde sık sık dile getirdiği gibi
İstanbul’un çocuk ve gençlerinin
istedikleri yabancı dillerde eğitim
almalarına da İBB her şekilde
destek verecek. Kurslar, merkezler
eliyle yapılacak eğitimlerde,
aileler ve gençlerin talepleri
karşılanacak. Dünya dillerinin
öğrenilmesine olanak sağlayacak
merkezlerde ücretsiz eğitim
verecek. Ayrıca daha üst seviyede
dil öğrenmek isteyenler için uygun
fiyatlarda eğitim veren kursları
açılacak. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, eğitim felsefesini, ‘Bu
kentin insan kaynakları zenginliği’

anlayışı üzerine kurmakta. Bu
kentin bebeklerinin, çocuklarının,
gençlerinin en iyi eğitime
kavuşması, bu alanda fırsat
eşitliğini yaşamalarını önemseyen
İmamoğlu, Sultanbeyli’deki çocuk
ile Şişli’deki çocuk arasında eğitim
açısından hiçbir fark olmasın
istiyor. Çalışmalarını bu ilke
ışığında yürüteceğini söyleyen
İmamoğlu, kaliteli, ailelerini
en üst düzeyde güven duyacağı
kreşlerin her mahallede açılması
hedefini öncelikler arasında
saymakta. Okullara her türlü
desteği vermekten yana tutum
alan İmamoğlu, gençlerin eğitimi
için hemen harekete geçen bir
belediye başkanı olduğunu daha
18 günlük görevi süresince ortaya
koydu. Seçimin yenilenmesi kararı
verilmesinden önce harekete
geçen İmamoğlu, öğrencilerin
İstanbulkart’larının ücretinin 85
liradan 40 liraya inmesini sağlayan
icraata imza attı. İmamoğlu,
sadece eğitim alanında değil, bu
kentin çocuklarını ve gençlerinin
hayata daha iyi hazırlanmaları için
kültürel, sportif beslenmelerini,
bu alanlarda da her türlü olanağa
sahip olmalarını da önemsiyor.
Bu çerçevede pek çok proje için
harekete geçilmesi talimatı vermiş
olan İmamoğlu, projelerinin bu
alanlarda ailelerin hayatlarını
rahatlatmasını da hedefliyor.

İSMEK dönüşecek
İBB’nin halk üniversitesi olarak
hizmet veren eğitim kurumu
İSMEK, katılımcıların ve
girişimcilerin yeni iş imkânlarına,
yaratıcı endüstrilere adapte
olacağı bir dönüşüm yaşayacak.
Her ilçede açılması planlanan
merkezler, yeni nesil öğrenim
ve gelişim merkezleri olacak.
www.ibb.istanbul
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İŞSİZLİĞE ÇÖZÜMDE
İLK ADIM ATILDI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANI EKREM
İMAMOĞLU’NUN ISTIHDAM ARTIRICI PROJELERI
ARASINDA YER ALAN BÖLGESEL İSTIHDAM
OFISLERINDEN ILKI KÜÇÜKÇEKMECE’DE AÇILDI.
OFİS, IŞVEREN VE IŞGÜCÜNÜ BIR ARAYA
GETIRIYOR.

B

ölgesel İstihdam Ofisi,
doğru iş, doğru meslek
konusunda iş arayanlara
ışık tutuyor. İş arayanlarla
işverenler arasında köprü vazifesi
görüyor. Bugüne kadar 2050
başvuru yapıldı, 240 istihdam
sağlandı. Merkez, Küçükçekmece,
Beylikdüzü, Bakırköy, Esenyurt,
Büyükçekmece ve Avcılar ilçelerine
hizmet veriyor.

İşsizlikte tüm zamanların rekoru
Türkiye ekonomisi uzun bir
zamandır büyük bir kriz içerisinde.
Bir yandan artan fiyatlar diğer
yandan işsizlik rakamlarındaki
artış, vatandaşın alım gücünü iyice
zayıflattı. İstanbul, bu sıkıntıyı en
derinden yaşayan illerin başında
geliyor. Resmi işsiz sayısı son bir
yılda 1 milyon 376 bin artarak 4
milyon 730 bin kişiye, yüzde 14,7
oranına ulaştı; tüm zamanların
rekorunu kırdı. Son bir yılda
çalışanların sayısı ise 881 bin
kişi azaldı. İşsizlik rakamına
umudu olmadığı için iş aramayı
bırakanlarla eksik istihdamdakileri
de eklediğimizde yüzde 24,5 gibi
oldukça yüksek bir orana ulaşıyoruz.
8 milyon 475 bin kişi geniş işsizlik
rakamı içerisinde yer alıyor.

İşsizlikle mücadelede ilk adım
Küçükçekmece’de atıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
projesi Bölgesel İstihdam
Ofislerinden ilki Küçükçekmece’de
açıldı. Hem kamuya hem de
özel sektöre istihdam sağlayan
Merkez’de, başvuruları
değerlendiren uzmanlar dışında,

İŞE YERLEŞTIRMELERDE
LIYAKAT ESAS ALINIYOR. HER
VATANDAŞA EŞIT MESAFEDE
DAVRANILIRKEN,
MAHREMIYETLERININ
KORUNMASINA ÖZELLIKLE
DIKKAT EDILIYOR.
50 /

www.ibb.istanbul

Geleceğimizin teminatı
gençler, işsizlikle
mücadele ediyor
saha ekipleri de görev yapıyor.
Saha ekipleri, uluslararası ve
yerli holdingler, sanayi siteleri,
fabrikalar ve üretim yapan
firmalarla birebir görüşmeler
yaparak uygun işe uygun eleman
bulunmasını sağlıyorlar. Günlük
ortalama 150 iş başvurusu
yapılıyor. Başvurular bir
havuzda toplanırken, bir hafta
içerisinde cevap veriliyor. Ön
mülakat yapılarak başvuranın
işe yetkin olup olmadığı
tespit ediliyor. Mülakatlar
sektöre ve alt bileşenlerine
göre alanında uzman kişiler
tarafından gerçekleştiriliyor.
Sadece iş arayanlar değil, işçi
arayan şirketler de Merkez’e
başvurabiliyor. İşe yerleştirmelerde
liyakat esas alınıyor. Her vatandaşa
eşit mesafede davranılırken,
mahremiyetlerinin korunmasına
özellikle dikkat ediliyor.
Bugüne kadar 2050 başvuru
yapılırken, 240 istihdam sağlandı.
Emekli, üniversite mezunu, işinden
memnun olmayan, evine daha yakın
iş arayan gibi her kesimden insan
başvuruda bulundu. Başvuranlar
içinde en büyük kesimi üniversite
mezunu genç işsizler oluşturuyor. İş
talepleri değerlendirilirken öncelik

İşsizlik rakamının en dikkat
çeken unsurlarından biri ise,
genç işsizler. Genç işsizlik rakamı
yüzde 26,1’e ulaşmış durumda;
her dört gençten biri işsiz. İşsizlik
ve istihdam rakamları, maalesef
insanların yakın geleceğe umutla
bakmasını engelliyor.

hanesinde hiç çalışan bulunmayan
kişilere veriliyor. Gelen talepler
öncelikle kendi ilçesinde
değerlendirilirken, evine en yakın
işe yerleştirmeye dikkat ediliyor.
İşe girdikten sonra da takip ve
işverenle diyalog devam ediyor.
Küçükçekmece Bölgesel İstihdam
ve Yetenek Yönetim Merkezi binası
yeniden dizayn edilerek daha
fazla çalışma ortamı sağlanacak.
İBB ve ilçe belediyeleri ile entegre
olunacak; yapılan iş başvurularının
tamamı Merkez’de toplanacak. Her
ilçenin masası bulunacak. Hem
merkezde hem de sahada her ilçe
için personel görev yapacak.
Bina vatandaşların bekleme
sırasında ihtiyaçlarına cevap
verecek şekilde düzenlenecek;
tuvaletler, mescit, çay ocağı
bulunacak. Sadece iş arayanlara
iş temin edilmeyecek. Bir mesleği
www.ibb.istanbul
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İBB ŞAMPİYONLAR
YETİŞTİRİYOR

olmayan vatandaşlar ilgili
oldukları alanda İSMEK’lere
yönlendirilerek sertifika almaları
sağlanacak. Sertifika alan
vatandaşlara ilgi alanlarına göre
iş bulunacak. Kadın ve engellilere
pozitif ayrımcılık uygulanacak.
Engelliler için özel kariyer fuarları
düzenlenecek. Merkez, en kısa
sürede internet sayfasını hizmete
sokarak, başvuruları internet
üzerinden almaya başlayacak.

İBB SPOR KULÜBÜ, ULUSAL VE ULUSLARARASI
TURNUVALARDAKI BAŞARISINI 2019
YILINDA DA SÜRDÜRÜYOR. TAYFUN DERYAL

A

İmamoğlu’ndan işsizliğe
gerçekçi çözümler
İşsizlik konusu yerel seçimlerin de
ana gündem maddelerinden biri
oldu. Ekrem İmamoğlu, 5 yılda 150
bin kişiye iş bulacağını vaat etti.
İmamoğlu’nun bu vaadini rakibi
Ak Parti adayı Binali Yıldırım,
”Bazıları istihdam sözü veriyor;
ama belediyelerin böyle bir gücü
de yok, görevi de yok” diyerek
eleştirdi. Beylikdüzü Belediyesi
Kariyer Merkezi’ni ziyaretinde, 5
yıllık dönemde bu alanda yapılan
çalışmalara, yaratılan istihdam
olanaklarına değinen İmamoğlu,
vaadinin gerçekliğini ise şu
örnekle anlattı:
”Beylikdüzü’nde hayata
geçirdiğimiz bu projeyle, 350
bin nüfuslu bir yerde, 4,5 yıllık
sürede, 4 bine yakın insana iş
imkanı sağladık. İstanbul’da
39 ilçe var. Karşılığındaki
ölçeği çarpanıyla siz bulun.”
Belediyelerin istihdam sağlayıp
sağlayamayacağı tartışmaları
böylece sürerken İmamoğlu, 5
yılda istihdam yaratılabilecek kişi
sayısının 200 bin olabileceğini
de söyleyerek, iddiasını
güçlendirdi. İmamoğlu’nun bu
açıklamalarından sonra rakibi
Binali Yıldırım da 500 bin kişiye iş
bulacağını açıkladı.
Seçimlerin ardından hayata
geçirilen Küçükçekmece İstihdam
ve Kariyer Merkezi çalışmasıyla,
İmamoğlu bu alandaki
projesine hızla başlamış oldu.
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Kadın emeği zayi olmayacak
Küçükçekme’de süratle hayata
geçirilen projenin diğer ilçelerdeki
örnekleri için de hazırlıklar devam
ediyor."
İmamoğlu’nun 200 bin yeni
istihdam hedefini gerçekleştirmesi
için şu adımlar atılacak:
İBB’nin genişleyen hizmet ağı
sayesinde 25 bin kişiye doğrudan
istihdam oluşturulacak. Kreşler,
sağlık merkezleri, mahalle evleri,
çözüm merkezleri gibi yeni
hizmetler, bir yandan vatandaşın
hayatını kolaylaştırırken, diğer
yandan iş imkânı sağlayacak.
Bölgesel İstihdam Ofisleri
kurulacak. İş arayan ile işveren
buluşturulacak. İş arayan
yatırımcıya yönlendirilecek, asla
yalnız bırakılmayacak.
İşsizliği yaratan en önemli
etkenlerden olan eğitim
sorununun çözümü için projeler
hayata geçirilecek.
İSMEK’ler birer Kariyer Danışma
Merkezi’ne dönüştürülecek.
Yaşam boyu eğitim yaklaşımı ile
güncel, talebe uygun, nitelikli
meslek eğitimi ücretsiz bir
şekilde İstanbul’un her bölgesine
yaygınlaştırılacak.
İstanbul yeni bir kavram olan
Kent Enstitüleri ile tanışacak.

İstanbul Kadın Emeği Ofisi
açılacak. Böylece ev kadınlarının
ürünlerini, değerinde alıcıya
ulaştıracak kanal açılacak.
Kadınlar ekonomik olarak
güçlendirilecek. Düzenli gelir ve iş
imkânı sağlanacak.
İstanbul’da yoksulluk yaratan
adaletsiz mekanizmaların tümden
ortadan kaldırılabilmesi için
İstanbul İstatistik Ofisi kurulacak.
Bu kapsamda öncelikle güçlü
bir veri tabanı oluşturulacak,
göstergeler düzenli takip edilecek.

Buralarda yeni gelişen
ekonomilere uygun teknoloji,
bilişim ve inovasyon
içerikli, sertifikalı eğitimler
düzenlenecek.
Girişimcilik desteklenecek.
Kent enstitüleri aynı zamanda
girişimcilere, start-up’lara
ofis imkanı ve finansal destek
sağlayan merkezler olacak.
İstanbul Tanıtım ve Yatırım
Ajansı kurulacak. İstanbul
güvenli bir şekilde yatırım
yapılabilir bir merkez haline
getirilecek.
Yatırımlara finansman imkânları
bulunacak.

matör branşlarda milli
takımlara en çok sporcu
gönderen kulüp olan
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul
BBSK), 2019 yılına da damgasını
vurmaya devam ediyor. İBB’li
sporcular 19 branşta ulusal ve
uluslararası turnuvalarda boy
gösterdi. Bu turnuvalarda 466 altın,
309 gümüş ve 320 bronz madalya ile
toplam 1095 madalya elde ederek
önemli başarılara imza attı. Türk
sporunun lokomotifi İstanbul BBSK
19 branşta mücadele veriyor. 2502
lisanslı, 913 aday olmak üzere 1065
sporcusu bulunan kulübümüzün
ayrıca değişik yaş kategorilerinde
139 takımı bulunuyor.

İrem Yaman 2. kez
dünya şampiyonu

2019 yılı branşlarda elde edilen ulusal ve uluslararası madalyalar

çıkan Nafia Kuş, kadınlar 73
kiloda bronz madalyanın sahibi
oldu. İspanya’nın ev sahipliğinde
düzenlenen 54. Avrupa Karate
Şampiyonası’nda Uğur Aktaş ve
Merve Çoban Avrupa Şampiyonu
oldular. Aynı turnuvada boy
gösteren Meltem Hocaoğlu
Avrupa üçüncülüğünü elde etti.
Gürcistan'ın Batum kentinde
düzenlenen Büyükler Avrupa Halter
Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda
mücadele eden Daniyar İsmayilov,
koparmada Avrupa şampiyonu oldu.

Branş

Altın

GÜREŞ
KARATE
TEKVANDO
JUDO
ATLETİZM
YÜZME (B. Eng. Dahil)
BİLEK GÜREŞİ (B. Eng. Dahil)
TENİS
WUSHU
MASA TENİSİ
HALTER
BADMİNTON
OKÇULUK (B. Eng. Dahil)
BUZ PATENİ
VOLEYBOL
ÖZEL SPORCULAR
BUZ HOKEYİ

56
57
28
9
24
156
24
35
14
8
3
5
9
3
2
29
4

47
85
34
48
23
24
2
10
38
42
76
59
9
13
25		
18
16
13
9
1		
2
6
7
6
1
1
1		
8
1
4		

188
139
75
21
104
291
46
60
48
30
4
13
22
5
3
38
8

Judo ve güreşte büyük başarılar

GENEL TOPLAM

466

309

1095

İstanbul BBSK sporcularından
İrem Yaman İngiltere’de
düzenlenen Dünya Tekvando
Şampiyonası’nda altın madalya
kazanarak 2015 yılındaki başarısını
tekrarladı. Yaman, iki kez dünya
şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk
kadın tekvandocu olarak tarihe
geçti. Aynı turnuvada tatamiye

Gümüş

Bronz

320

Toplam

Judo branşında Mikail
Özerler, 2. Avrupa Oyunları
Şampiyonası’nda madalyaya
uzanan sporcu oldu. Hanife
Özcan Ümitler Avrupa Şampiyonu
olurken, Salih Yıldız da Gençler
Avrupa üçüncülüğüne uzandı.
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda
grekoromen stilde Atakan Yüksel,
Gençler Avrupa Grekoromen
Güreş Şampiyonası'nda da Hamza
Bakır altın madalya kazandı.
Uluslararası arenada ülkemizi
temsil eden sporcularımızdan
Cengiz Arslan Büyükler Avrupa
ikincisi, Fatih Erdin Büyükler
Avrupa üçüncüsü ve Ahmet Duman
Gençler Avrupa ikincisi olma
başarısını gösterdi.
www.ibb.istanbul
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UEFA SÜPER KUPA FİNALİ

NEFESLERİ KESTİ

Başkan İmamoğlu maçtan önce
Liverpool ile Chelsea'yi ağırladı

DÜNYA DEVLERININ SAHNE ALDIĞI “2019 UEFA SÜPER KUPA FINALI” ILK
KEZ İSTANBUL’DA OYNANDI. LIVERPOOL ILE CHELSEA’NIN NEFESLERI KESEN
MÜCADELESINDE KAZANAN LIVERPOOL OLDU.

Ş

ehrimizin tanıtımına
önemli katkı sunan maçı,
İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem
		
İmamoğlu tribünden
takip etti. İmamoğlu, nefes kesen
maçın ardından “İstanbul daha
büyük organizasyonlara hazır
olduğunu gösterdi” dedi.

Liverpool İstanbul’da
yine kazandı
Şampiyonlar Ligi’nin kazananı
Liverpool ile Avrupa Ligi'ni en önde
bitiren Chelsea arasındaki
müsabaka 14 Ağustos’ta Beşiktaş
Vodafone Park Stadyumu’nda
oynandı. UEFA Süper Kupa Finali
izleyenleri büyüledi. Yüksek
tempoyla oynan karşılaşmanın 90
dakikası 1-1, uzatmalar ise 2-2
sona erdi. Kazanan penaltı
atışlarıyla rakibine 5-4'lük
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üstünlük sağlayan Liverpool oldu.
İstanbul daha önce 2005 yılında
Şampiyonlar Ligi ve 2009 yılında
Avrupa Ligi finallerine ev sahipliği
yapmıştı. 2005 Şampiyonlar Ligi
Finali’nde olduğu gibi İstanbul’dan
yine kupayla dönen Liverpool,
Süper Kupa’yı da dördüncü kez
müzesine götürdü. 2005’teki finalde
Milan’ı saf dışı eden Liverpool
kupayı eve götüren taraf olmuştu.
Unutulmazlar arasına giren 2005
finali en iyi final karşılaşmaları
arasında gösteriliyor.

İki İngiliz takımı karşı karşıya
Dünyaca ünlü iki kulübün
karşılaşması İstanbul’a bir ilki
tattırırken, bir başka ilki de UEFA’ya
yaşattı. UEFA organizasyonlarında
daha önce Şampiyonlar Ligi veya
Avrupa Ligi finallerinde iki İngiliz
takımının birbirine rakip olduğu
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görülmüştü. Ancak bir Süper Kupa
finalinde, ilk kez iki İngiliz takımı
karşı karşıya geldi.

Dünya İstanbul’u izledi
Avrupa Futbol Federasyonları
Birliği (UEFA)’nin organize ettiği
karşılaşmaya İstanbul ilk kez ev
sahipliği yaptı. Şampiyonlar Ligi
ve Avrupa Ligi birincilerini karşı
karşıya getiren mücadele dünyanın
her yerinden sporseverlerin
dikkatini bu yıl İstanbul’a topladı.
İzleyenlerin birçok ilke tanıklık
ettiği tarihi kapışma nefesleri
kesti. İstanbullu sporseverlere
de unutulmaz anlar yaşatan bu
organizasyon, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin (İBB), Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF) ve İstanbul
Valiliği’nin koordinasyonunda
gerçekleştirildi.
Dünya çapında milyonlarca

İBB, seyircilere ücretsiz
toplu ulaşım hizmeti̇verdi

taraftarı olan iki kulüp, binlerce
taraftarını peşinden İstanbul’a
sürükledi. Turnuvayı izlemek
için İstanbul’a gelen 50 binden
fazla futbolsever, şehrin
doğal ve kültürel zenginliğini
keşfetme fırsatı da elde etti.
Dünya genelinde ilgiyle takip
edilen karşılaşma 215 ülkede
canlı yayınlandı ve Türkiye’nin
tanıtımına katkı sağladı.

Dev maç öncesi İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu ev sahipliğinde Çırağan
Sarayı’nda gala yemeği düzenlendi.
Yemeğe Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin,
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1.
Başkan Vekili ve UEFA Yönetim
Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF
Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA
yönetim kurulu üyeleri, UEFA'ya
üye federasyon temsilcileri,
Chelsea Yönetim Kurulu Başkanı
Bruce Buck ve Liverpool Üst
Yöneticisi Peter Moore ve kulüp
başkanları katıldı.
Galada konuşan Başkan İmamoğlu
İstanbul'un futbol kenti olduğunu
vurgulayarak, "Şehrimizin 3
büyük kulübü, 3 dünya markası
var. Dolayısıyla UEFA'nın
İstanbul'a Süper Kupa'yı vermekte
zorlanmadığını düşünüyorum.

İLK KEZ KADIN HAKEM
UEFA İstanbul’da başka bir
ilki daha yaşadı. Müsabakayı
yöneten Fransız hakem Stephanie
Frappart, UEFA'nın erkekler
kategorisindeki üst düzey bir
karşılaşmasında düdük çalan ilk
kadın hakem oldu. Tarihi maçta
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt
Çakır ise dördüncü hakem olarak
görev yaptı.

2020 Şampiyonlar Ligi finalini
de iyi bir hazırlıkla en iyi şekilde
organize edeceğimizi UEFA
Başkanına ilettim" ifadelerini
kullandı.

İmamoğlu, Liverpool’u sosyal
medyadan tebrik etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
tarihi Liverpool-Chelsea maçını
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya ve TFF Başkanı
Nihat Özdemir ile birlikte izledi.
Maçın ardından kazanan
Liverpool’u sosyal medyadan
tebrik eden Başkan İmamoğlu,
“UEFA Süper Kupa’yı kazanan
Liverpool’u kutluyorum.
Mücadelesi için de Chelsea’ye
ayrıca tebrikler. İlk defa
bu düzeyde bir maçı kadın
hakemlerin yönetmesi anlamlıydı;
emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. İstanbul daha büyük
organizasyonlara hazır olduğunu
gösterdi” açıklamasında bulundu.

İBB, İstanbullulara ve ziyaretçilere
unutulmaz bir deneyim yaşatmak
için organizasyona pek çok birimiyle
destek verdi. Biletli seyirci ve
akreditasyon sahibi kişilere toplu
taşımadan ücretsiz yararlanma
imkanı sağlandı. Beşiktaş - Taksim
güzergahındaki tüm toplu taşıma
(İETT, metro, tramvay ve füniküler)
ve Havaist otobüslerinin sefer
sayıları arttırıldı. Bu hatlardaki
seferler maç sonrası ulaşımı
kolaylaştırmak için gece 04:00’e
kadar çalışmaya devam etti.

Organizasyonun başarısı için
her detay düşünüldü
Taraftar toplanma alanlarında
buluşanların keyifli deneyim
yaşaması için platform, sahne, ses,
ışık, podyum, led ekran tahsis
edildi. Stadyum çevresinde ve geliş
yollarında gezici temizlik
personeli, seyyar tuvalet, çöp
arabası ve geri dönüşüme uygun
olarak şeffaf çöp konteynırları
konumlandırıldı. Havayoluyla
gelen ziyaretçilerin koordine
edilmesi için havaalanlarında
stantlar kuruldu ve İngilizce bilen
personel görevlendirildi.
Dünyanın da yakından takip
ettiği organizasyonu izleyen basın
mensuplarının görevlerini en iyi
şekilde yapabilmesi için alanlar
tahsis edilerek, bu alanların
aydınlatılması sağlandı.

İBB TARIHE TANIKLIK
EDILMESI IÇIN TÜM
ÖNLEMLERI ALDI. STADYUM
ÇEVRESI VE BAĞLANTI
YOLLARINDA, SEYYAR SATICI,
KARABORSACI, SAĞLIKSIZ
KOŞULLARDA YIYECEK VE
IÇECEK BAŞTA OLMAK ÜZERE
HER TÜRLÜ ÜRÜNÜN
SATIŞINA IZIN VERILMEDI.

www.ibb.istanbul
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İSTANBUL’UN SANATINDA YAZ HAVASI:

HARBİYE AÇIKHAVA SAHNESİ

1947’DE AÇILDI,
AMA 1951’DE
TAMAMLANABİLDİ

UNUTULMAZ KÜLTÜR-SANAT GECELERINE EV SAHIPLIĞI YAPAN HARBIYE CEMIL
TOPUZLU AÇIKHAVA SAHNESI, İSTANBUL’UN GÖSTERI DÜNYASINA YILLARDIR YAZ
ESINTISI GETIRIYOR. DOLUP TAŞAN SEYIRCISIYLE KONSERLER VE TIYATRO OYUNLARI
ILIK BOĞAZIÇI AKŞAMLARINDA YANKILANIYOR. SAHNENIN BU YILKI IZLEYICILERI
ARASINDA İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU DA VARDI. İMAMOĞLU,
OSMAN KARABACAK
USTA SANATÇI ZÜLFÜ LIVANELI VE VOLKAN KONAK’I DINLEDI.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Kültür Daire Başkanlığı’na
bağlı Şehir Tiyatroları
Müdürlüğü bünyesinde hizmet
veren sahnede, yaz ve sonbahar
ayları boyunca yüzlerce etkinlik
gerçekleştiriliyor.

Efsaneleşmiş tiyatro oyunları
sahneleniyor
Toplam 4 bin 724 seyirci
kapasitesine sahip eserde Şehir
Tiyatroları yazlık oyunlarla büyük
beğeni topluyor. Sahnelenen Cibali
Karakolu, Bizim Aile, Ay Işığında
Şamata, Hastalık Hastası ve
Felatun Bey ile Rakım Efendi gibi
efsaneleşmiş oyunlar, boş koltuk
kalmaksızın izleniyor.
Ücretsiz izlenen Çocuk Şenliği
ile Genç Günler Etkinlikleri
ise çocukları, gençleri sanatla
buluşturuyor. 2018 yılında
yaklaşık 20 bin seyircinin izlediği
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oyun ve etkinlikleri, 2019 yılının
ilk 7 ayında da 13 bine yakın
sanatsever takip etti.

Geçen yıl konserleri çeyrek
milyon seyirci izledi
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava
Sahnesi, uzun yıllardır İstanbul’un
yaz neşesine meltem esintisi
getiren dev müzik şölenleri ile
gösterilere de imza atıyor. 2018
yılında gerçekleştirilen 66 etkinlik
toplam 264 bin sanatseverle
buluştu. Harbiye’de geçen yıl
66 olan yaz programları Ekrem
İmamoğlu’nun İBB Başkanı
seçildiği 2019’da 118 güne çıktı.
Haziran ayında başlayan yaz
konserlerini 2 ayda 160 bin kişi
izledi. Bu yıl Ekim ayına kadar
sürecek etkinliklerin, sözleşmeler
üzerinden yapılan hesaplamayla
yaklaşık 472 bin sanatseverle
buluşacağı tahmin ediliyor.

Sanatçılar ses ve sahne
performanslarıyla büyüledi
Sahne; poptan klasik Türk
müziğine, halk müziğinden
yabancı ünlülere kadar çok
geniş bir sanatçı yelpazesine
sahip. Geçen yıl Ajda Pekkan,
Erol Evgin ve Selda Bağcan
gibi Türk müziğinin duayen
isimlerinin çıktığı tiyatro, dünya
starı Inna’nın konserine de ev
sahipliği yaptı. Candan Erçetin,
Yıldız Tilbe, Levent Yüksel, Sibel
Can, Tarkan, Sıla, Şevval Sam ve
Funda Arar da güçlü ses ve sahne
performanslarıyla seyircilere
unutulmaz bir yaz gecesi yaşattı.
2019 yılı konserlerinde geçen
yıldan farklı olarak Zülfü Livaneli,
Teoman, Duman, Göksel, Mor ve
Ötesi, MFÖ, Nil Karaibrahimgil,
Hadise, Linet, Evgeny Grinko,
Haluk Levent, Rafet El Roman,
Deniz Seki, Bülent Ersay, Selami

Şahin, Serdar Ortaç, Yalın,
Serkan Kaya, Berkay, Mustafa
Sandal, Ebru Gündeş, Nükhet
Duru, Cengiz Kurdoğlu ve Hakan
Altun konserlerinin yanı sıra
Ata Demirer Gazinosu ile Güldür
Güldür Show dikkat çekiyor.

İmamoğlu, Harbiye’de Livaneli ve
Konak ile buluştu
Harbiye Cemil Topuzlu
Açıkhava Sahnesi’nin bu yılki
izleyicilerinden biri de İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu,
23 Haziran seçimlerinin hemen
ardından yakın arkadaşları usta
sanatçılar Zülfü Livaneli ve Volkan
Konak’ı Harbiye’de dinleyenler
arasındaydı.
28 Haziran’da Volkan Konak
konserine katılan İmamoğlu’na
vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
İmamoğlu’nun 20 yıllık arkadaşı
olduğunu vurgulayan Konak,
“Siyaset ayrıştırıcıdır. Ama Ekrem
İmamoğlu gibilerin sayısı artarsa
her şey güzel olur. Bahar gelir bu
topraklara” diye konuştu.
İmamoğlu, 30 Haziran günü
de Zülfü Livaneli’nin verdiği
“Sevdalım Hayat Konseri”nin
izleyicileri arasında yer aldı.
Konserinde bir köyü çığ

Antik tiyatro havasında inşa
edilen eserin bugünkü halini
alması uzun yıllar sürdü.
Şehircilik uzmanı Henri Prost'un,
1930'larda İstanbul'un için
hazırladığı imar planında yer alan
Harbiye Açıkhava Sahnesi’nin
planı Nihat Yücel ve Nahit Uysal
tarafından yapıldı.
Temeli Temmuz 1946'da İstanbul
valisi ve belediye başkanı olan
Lütfi Kırdar'ın dönemde atılan
sahnenin cephe kaplamaları
için küfeki ve Uzunköprü taşı
karıştırılarak renk nüansı
sağlandı. Oturma yerleri de
Uzunköprü taşından yapıldı.
9 Ağustos 1947'deki açılış
törenine rağmen, son şeklini,
Ankara Devlet Konservatuvarı
yönetmenlerinden Carl
Ebert'in sahne tekniğine uygun
değişiklikler yapılmasıyla aldı.
Tüm noksanları ancak 1950'de
tamamlanabildi. Açıkhava
Tiyatrosu'nda oynanan ilk
eser, 1947 yılında Ankara
Devlet Tiyatrosu sanatçılarının
sergilediği Sofokles'in Kral
Oidipus adlı trajedisidir.
1958'de, İstanbul'un eski
belediye başkanlarından Cemil
Topuzlu'nun adı verildi.

korkusundan kurtaran çocuğun
hikayesini anlatan Livaneli, “İşte
o çocuk bugün aramızda!” diyerek
İmamoğlu’nu sahneye davet etti.
Livaneli’den etkilendiğini belirten
İmamoğlu da “Çünkü onda her
şey var. Zülfü Livaneli, en zor,
en karanlık günlerde ışıktır.
Livaneli, ‘Her şey çok güzel olacak’
demektir benim için” ifadelerini
kullandı.

İstanbul kültür ve sanatın
başkenti olacak
Seçim öncesinde kültür-sanat
vizyonunu açıklayan Ekrem
İmamoğlu, İstanbul’da kültür
merkezi olmayan ilçenin
kalmayacağını, konseptli 15 yeni
müze açacağını ve gezici oyunlarla
sanatı İstanbul’un mahallelerine
kadar götüreceğini vaat etti.
Yeni dönemde İstanbul’u kültür
ve sanatın başkenti yapmayı
hedefleyen İmamoğlu’nun projeleri
arısında, Beyoğlu ve Galata
bölgelerini yeniden kültür ve
sanatın odağı haline getirecek
“Beyoğlu ve Galata KültürSanat-Turizm Projesi” ile kültür
aktörlerini kentle buluşturacak
“İstanbul Kültür Sanat Meclisi” de
dikkat çekti.
www.ibb.istanbul
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Resimdeki
Üsküdar'da
yer alan
tarihi,
simge yapı
Ağız ile
çıkarılan tiz
ses

Köpeğin
boğazındaki
demir

7

Tavlada bir
sayı

10

Tapınma
kuralları

8

Gemici
düdüğü

Örnek

9

Helyum imi
Cömert
Güçlü

İHALE
TARİH/SAAT

3

Üç köşeli
büyük çalgı

28. 08. 2019 ‐ 30. 09. 2019

Parça

(Salvador ...)
İspanyol
ressam

Aşırı
olmama
durumu

Hülasa,
fezleke

İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

Otomobilde
dış bölüm

Hint
kadınlarına
özgü giysi

TEKLİF EDEN
MÜDÜRLÜK

4734 S.K.İ.K. 19. MAD. GÖRE AÇIK İHALE
USULÜ İŞİN ADI

28. 08. 2019 10:00
Deniz Hizmetleri Müdürlüğü
			

İstanbul Genelinde Gemilerden Atık Alınması ve
Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi Hizmeti

02. 09. 2019 10:00

Muhtelif Panel ve İnşaat Tamir Malzemesi Alımı

Kayakta bir
yarış türü

Bacakta
eklem yeri

Satınalma Müdürlüğü

Ortaöğretim

4

Lityum imi

Bir göz
rengi

Bir çeşit
kuru pasta

Çizgi
üzerinde
olma

Akım

Otlak

KIZ KULESİ

İri yarı
kimse

Bantlarla
süslenmiş

Bir iç
organımız

Söyleme,
bildirme

Terazi gözü

Uyanık,
uyumayan

Diyalekt

Güzel
kokulu bir
madde
Parlak
olmayan

Futa

6
En az, en
aşağı

Belgi
Uyuşturucu

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.istanbul e-posta adresine gönderen
ilk yirmi beş okurumuza, Miniatürk'te keyifli bir gezinti hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...
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13. 09. 2019 11:00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
			

Tarihi ve Turistik Öneme Haiz Camilerin İbadete
Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alımı İşi

16. 09. 2019 10:00

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Denizde Toplu Taşıma Hizmeti Alımı İşi

16. 09. 2019 11:00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

7 Kalem Cenaze Tekstil Malzemeleri Alımı

16. 09. 2019 11:30

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

4 Kalem Cenaze Sarf Malzemesi Alımı

2

Yemesini
sağlamak
Küçük
bayrak

İstanbul Mezarlıklarında Cenaze
Hizmetleri Alım işi

Taşınan yük
veya posta

Üstü kapalı
belirtme

1

13. 09. 2019 10:00
Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü
			

Kuşpalazı

Bir uzaklık
ölçüsü

Uyarı

Ten

Gemilerde
kullanılan
demir halka

Katının
sıvılaşması

18. 09. 2019 10:00
Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü
			

İstanbul Avrupa Yakası Mezarlıklarında Bakım
Onarım ve Çevre Düzenleme İşi

18. 09. 2019 11:00
Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü
			

İstanbul Anadolu Yakası Mezarlıklarında
Bakım Onarım ve Çevre Düzenleme İşi

23. 09. 2019 10:00
Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü
			
			
			

2019‐2020 Eğitim Öğretim Dönemi İstanbul
Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK)
Hizmetinde Kısmi Süreli Çalışacak
Öğretmen Alımı İşi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin diğer ihale ilanlarına https://www.ibb.istanbul adresinden ulaşabilirsiniz.
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