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BU BÜLTEN SİZİNDİR, ALABİLİRSİNİZ.

150 KREŞ HEDEFİNE
EMİN ADIMLARLA

İBB YAZI İŞLERI VE KARARLAR DAIRE BAŞKANI NURTEN UĞURSOY: “KURUMUMLA GURUR DUYUYORUM”
İPA: ORTAK AKLI ÇEKEN BİR MIKNATIS İBB, KÜLTÜR VE TARİH HAZİNESİ ADALAR’A SAHİP ÇIKIYOR
İSTANBUL'DA KADINLAR BİRLİKTE GÜÇLENİYOR İSTANBUL NEDEN TÜRKİYE’NİN VUHAN’I?

Değerli İstanbullular,
Bütün dünyayı etkileyen koronavirüse sonunda ben de
yakalandım. Bu satırlar da hastane günlerimden. 24 Ekim
Cumartesi günü yayınladığım videoda süreci sizlerle
paylaştım; o nedenle burada tekrar ayrıntıya girmeyeceğim.
Sonuçta her şey çok güzel olacak diyorum. Kısa sürede bu
hastalığı yenip yeniden görevimin başında, sizlerle bir arada
olacağım. Lütfen sizler de sağlığınıza dikkat edin. Salgınla
mücadelenin tüm gereklerini yerine getirin. Maalesef
İstanbul’umuzda salgın hızını kesmiş değil.
Kıymetli dostlarım,
Bu geçici durum, ortaya koyduğumuz yeni nesil
belediyecilik anlayışını ve hizmet yarışımızı önlemiyor.
Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kısa
zamanda, tüm annelerimizin çok gereksinim duyduğu 15
kreşimizi bitirdik ve çocuklarımızın hizmetine sunduk. Bu
kentin çocuklarının en iyi eğitimi alması gerektiğini, pek
çok kez dile getirdim. Bunun yanı sıra, ebeveynlerinin de
yavrularını güvenli kurumlara teslim ettiklerini bilmesi
bizim için son derece yaşamsal. O nedenle; seçim
sürecinde İstanbul’un her yanında 150 kreş açma sözü
verdik. Bunun ilk adımını atmış olduk. Bundan sonrası
için sürecin daha hızlı yürüyeceğini hep birlikte yaşayarak
göreceğiz. Bu vesile ile kreş projelerimizi gerçekleştiren
hayırsever dostlarımıza buradan teşekkür etmek
istiyorum. İyi ki varlar.
Metro hizmetlerinin, İstanbul için önemini söylememe
gerek yok. Ama şu gerçeğe işaret etmek zorundayız; biz
göreve geldiğimizde pek çok raylı sistem inşaatı, finansal
yetersizliklerden dolayı durdurulmuştu. Biz, önceliğimizi
bu alana verdik; projeleri değerlendirmekten kaynak
bulmaya kadar birçok alanda yoğun çabalar sergiledik ve
ilk meyvemizi aldık. 28 Ekim’de MecidiyeköyMahmutbey Metro Hattı’nda seferleri başlattık. Toplam 6
ilçemizden geçen ikinci sürücüsüz metromuz, günde 400
bin hemşehrimize hizmet verecek. Modern ve konforlu bir
yolculukla uzakları yakın edecek.
Yıl sonunda da Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nı
hizmete alarak bu iki hattan günde yaklaşık 800 bin
İstanbullunun yararlanmasını sağlayacağız. Diğer raylı
sistemler için de çalışmalarımızı hız kesmeden
sürdürüyoruz.
Sevgili İstanbullular,
Sizlere İstanbul Planlama Ajansı’ndan, özellikle, söz
etmek istiyorum. Florya’da Başkanlık konutu ve lojman
olarak kullanılan geniş bir alanı, nitelikli bir üniversitenin
yerleşkesi gibi kullanmaya başladık. Arkadaşlarımız
burada, İstanbul’un her yanıyla ilgili çok kıymetli
çalışmalar yapıyor. İşte, Taksim ve Bakırköy meydanları
ile Salacak sahil bandında yaşama geçireceğimiz projeleri,
sizlerin onayına sunduk. Çok yoğun bir katılım
gerçekleştirdiğinizi görüyorum. Yapacağınız seçimlerle

Ekrem İmamoğlu

bize en güzel yolu gösterip güç vereceğinize inancım tam.
Oy veren her hemşehrime teşekkürlerimi iletiyorum.
Enerji alanında da çok büyük bir yatırımı tamamladık.
Seymen Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi’ni hizmete
aldık. Burada üreteceğimiz elektrikle hem küresel ısınmaya
neden olan metan gazını bertaraf edeceğiz ve çöplerin
şehrimizi işgal etmesini en aza indireceğiz hem de 27 yıl
içinde sattığımız elektrikten 1 milyar 137 milyon dolar gibi
hacimli bir gelir elde edeceğiz. Bu ay, tesisin ilk etabını
faaliyete geçirdik. En kısa zamanda da tamamıyla
İstanbulluların hizmetine sunacağız.
Son olarak şunu da vurgulamak istiyorum: yaptığımız
çevre yatırımları, uluslararası kuruluşlar tarafından da çok
önemseniyor. Bu alanda itibarımız yüksek. Azalttığımız
emisyona karşı İstanbul’umuza karbon kredisi veriyorlar.
Biz de bu kredileri, uluslararası karbon piyasasında
satıyoruz. Biz göreve geldikten sonraki süreçte, bu konuya
titizlikle eğildik. En son, Hindistan’a 1 milyon ton gibi
ciddi bir karbon kredisi sattık. Bu yolla büyüyen bir
kaynak elde edeceğiz ve tümünü, 16 milyon İstanbullu;
havası, suyu, toprağı, denizi, deresi daha temiz bir kentte
yaşasın diye harcayacağız.
Bu ay için sizlerle vedalaşmadan önce,
Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 82. yıl dönümünde
saygı ve minnetle anıyorum. Bize, uygar ulusların yönetim
modeli olan cumhuriyet ve demokrasiyi miras bıraktığı
için anısını en içten duygularımla bir kez daha yâd
ediyorum.
Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.

www.ibb.istanbul

3

İÇİNDEKİLER

28
SÖYLEŞİ

ETKİNLİK
06 İBB 29 EKİM’İ ETKİLEYİCİ İLKLERLE KUTLADI

57 İSTANBUL'DA KADINLAR BİRLİKTE GÜÇLENİYOR

10 İSTANBUL KURTULUŞUNU KUTLADI

59 SAYISI 120 BİNİ AŞAN ANNE KARTLI
SOSYAL YAŞAMIN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

TARİH
12 ENGELLERİ AŞARAK BAŞARMIŞ BİR LİDER: ATATÜRK

EĞİTİM
32 İBB’NİN ÖĞRETMENLERİ

KORONAVİRÜS

60 KADINLARA BİSİKLET EĞİTİMİ

16 İSTANBUL NEDEN TÜRKİYE’NİN VUHAN’I?

YATIRIM

KAPAK

62 DÜNYANIN EN BÜYÜK TESİSİ İSTANBUL’DA OLACAK

28 150 KREŞ HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA

66 İBB’DEN SOKAK HAYVANLARI İÇİN BİR BAKIMEVİ DAHA

YÖNETİM
20 İPA: ORTAK AKLI ÇEKEN BİR MIKNATIS

SAHNE
75 10 SORU 1 ÜNLÜ: DEMET EVGAR

ULAŞIM
52 MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METROSU

KÜLTÜR-SANAT
76 İSTANBUL SEMALARINDA BIR KUZGUN

HAYIRLI OLSUN SIRADA HALİÇ TRAMVAYI VAR

36

20
4

www.ibb.istanbul

48

56

73

76
TEKNOLOJİ

KÜLTÜREL MİRAS
80 İBB, KÜLTÜR VE TARİH HAZİNESİ ADALAR’A SAHİP ÇIKIYOR

94 İBB’YE, PRESTİJLİ ‘AKILLI ŞEHİR’ ÖDÜLÜ
94 APPLE, iPHONE 12’Yİ TANITTI

HİZMET

95 İBB'DE ROBOTİK SÜREÇLİ HIZLI DİJİTAL DÖNÜŞÜM

26 ŞEHİR SENİN, MEYDAN SENİN

36 İBB YAZI İŞLERI VE KARARLAR DAIRE BAŞKANI NURTEN UĞURSOY 95 GOOGLE’DAN MIRILDANARAK ARAMA
96 İBB WiFi, 4 MİLYON ABONEYİ GEÇTİ

“KURUMUMLA GURUR DUYUYORUM”
40 İBB’NİN OMBUDSMANI: HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
44 İBB’DEN KIZ ÇOCUKLARINA BAŞUCU KİTABI

İBB Başkanlığı adına imtiyaz sahibi
GENEL SEKRETER YARDIMCISI

46 OYUN İSTANBUL PROJESİ KENTE RENK KATACAK
48 İSTANBUL’UN İLK MAHALLE EVLERİ AÇILIYOR

ŞENGÜL ALTAN ARSLAN

70 İSTANBUL PEYZAJI KIŞA HAZIR

Yayın Yönetmeni
ŞÜKRÜ KÜÇÜKŞAHIN

72 DİKEY BAHÇE DEĞİL AKTİF YEŞİL ALAN
86 VEKTÖRLE BİLİMSEL VE ÇEVREYE DUYARLI MÜCADELE

Haber Editörleri
AHMET OLCAY ERGİN, ALI FARUK İMRE, AYŞE KAHVECI,
FUNDA KELEŞ, GÖKÇE KAÇMAZ, İSMAIL HAKKI ŞIMŞEK,
MESUDE ERŞAN, NİLAY SOYSALDI, OSMAN KARABACAK,
ÖZGÜR TURAN, TAYFUN DERYAL, UĞUR KOCAGER,
ZEYNEP MAVNACIOĞLU

90 İSTON ARAŞTIRIYOR, TASARLIYOR, ÜRETİYOR

Görsel Yönetmen
MEHMET AKİF ATASOY
Fotoğraf Editörleri
ONUR GÜNAL, RIDVAN ARDA, DERYA BALKAN,
SAMI TÜRK, EYÜP AKSOY
Katkıda bulunanlar
AKOM MEDYA, www.isteataturk.com

87

İletişim
+90 212 455 14 50
istanbulbulten@ibb.istanbul
İstanbul İhale ve Duyuru Bülteni
Yerel süreli bir yayındır
www.ibb.istanbul

5

ETKİNLİK

İBB 29 EKİM’İ ETKİLEYİCİ
İLKLERLE KUTLADI
İBB, KORONAVIRÜS PANDEMISINE
RAĞMEN BU YIL DA CUMHURIYETE
VE GAZI MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK’ÜN ANISINA LAYIK BIR
KUTLAMA GERÇEKLEŞTIRDI.
İSTANBUL’DA 4 GÜN SÜREN
KUTLAMALARDA BIRÇOK ETKILEYICI
ILKE IMZA ATILDI. PANDEMI
ÖNLEMLERI ÇERÇEVESINDE ÇEVRIM
IÇI GERÇEKLEŞEN KUTLAMALARDA,
TÜRKIYE’NIN ILK ATATÜRK
HOLOGRAMI, SENFONI
ORKESTRASI VE 4 FARKLI
MEKÂNDA GERÇEKLEŞTIRILEN IŞIK
ŞOVLARI, MAPPING GÖSTERIMLERI,
CENGIZ ÖZKAN VE FUNDA ARAR
KONSERLERI YER ALDI.
GÖKÇE KAÇMAZ

DERYA BALKAN

İ

stanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB), pandemi
koşullarına rağmen, çevrim
içi olarak çok özel bir 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı kutlaması
gerçekleştirdi. İstanbul’un 5
ayrı yerinde düzenlenen
kutlamalar, İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı. Marşın
okunmasının ardından İstanbul
denizlerinde seferde olan
vapurlar ve İBB İtfaiyesi
sirenlerini çalarak kutlamalara
katıldı. Yine İstanbul’un değişik
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yerlerinde mesaide olan tüm
İBB birimleri de, halkla birlikte,
Cumhuriyet coşkusuna eşlik
etti. Yurttaşlar metrolarda,
yollarda hep bir ağızdan İstiklal
Marşı’nı söyledi.
İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN
ATATÜK HOLOGRAMI BÜYÜK
İLGİ GÖRDÜ
Programda Haliç Su Perdesi
“Cumhuriyet Cesarettir”, İBB
Saraçhane Binası “Cumhuriyet
Mücadeledir”, Bozdoğan Kemeri

“Cumhuriyet Özgürlüktür” ve
Kız Kulesi “Cumhuriyet
Gelecektir” temalarında
gerçekleştirilen mapping
gösterimlerine ve ışık şovlara ev
sahipliği yaptı. Yapıların
üzerine yansıtılan türk
bayrakları, çok etkileyici
görüntüler oluşturdu. Yetkin
Dikicinler’in sesiyle eşlik ettiği
bu gösterilerin ardından Haliç
Kongre Merkezi’nde,
“Cumhuriyet Atatürk’tür”
teması düzenlenen programa

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU:

CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINDA EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, ADALET
KAVRAMLARI ÜZERİNDE YÜKSELEN, DAHA ÇOK ÜRETMEYE VE DAHA ADİL
BÖLÜŞMEYE DAYALI YEPYENİ BİR HİKÂYE YAZACAĞIZ.

geçildi. Burada Atatürk
hologramı yansıtılarak, büyük
önderin kendi sesinden 10. Yıl
Söylevi’ni okundu. Türkiye’de
ilk defa gerçekleştirilen Atatürk
hologramı büyük ilgi gördü.
Yurttaşlar, duygusal anlar
yaşadılar.
İMAMOĞLU HASTA
YATAĞINDAN KUTLAMALARA
KATILDI
Koronavirüs teşhisiyle hastanede
tedavisi süren İBB Başkanı Ekrem

İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı kutlamalarına video
mesajı ile katıldı. Sözlerine,
“1920’li yılların başında,
yokluklar, zorluklar içinde,
geleceği belirsiz bir ülkeydik.
Geleceğe umutla yürüyebilmek
için, her şeyden önce, yönümüzü
doğru belirlemek ve çıktığımız
yolda sebat etmek zorundaydık.
Cumhuriyet işte bizi bunu sağladı.
Cumhuriyet bizim pusulamız
oldu. Ve Cumhuriyet’le birlikte,
kendi seçtiğimiz yolda yürüme

özgüvenini kazandık” diye
başlayan Ekrem İmamoğlu,
Cumhuriyetin bize demokrasinin,
laikliğin, hukuk devletinin
vazgeçilmez olduğunu
gösterdiğini ve milli iradenin
gücünü, sosyal devletin değerini
öğrettiğini belirtti.
İMAMOĞLU: CUMHURİYET
DEĞERLERİNE TAM
ANLAMIYLA SAHİP ÇIKAMADIK
Cumhuriyetin ikinci yüzyılına
doğru yürürken, ciddi bir
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muhasebe yapmak ve
eksiklerimizi, hatalarımızı
görmek, düzeltmek
mecburiyetinde olduğumuzu
ifade eden İmamoğlu,
“Cumhuriyetin olmazsa
olmazlarına; demokrasiye,
hukuk devletine, laikliğe, sosyal
devlet ve adalete tam anlamıyla
sahip çıkamadık, yeterince
geliştirip güçlendiremedik. Her
şeye rağmen, Cumhuriyetin
ikinci yüzyılına umutla
yürüyoruz. Çünkü Cumhuriyeti
anlamak, değerini bilmek ve
hissetmek konusunda güçlü bir
yeniden uyanışın içindeyiz”
dedi.
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İMAMOĞLU: “ÖZGÜVENİMİZİ
ATATÜRK’TEN ALIYORUZ”
Başkan İmamoğlu sözlerine şöyle
devam etti:
“Cumhuriyetin ikinci yüzyılında,
bu ülkede, eşitlik, özgürlük, adalet
kavramları üzerinde yükselen,
daha çok üretmeye ve daha adil
bölüşmeye dayalı yepyeni bir
hikâye yazacağız. İkinci yüzyılda,
insani ve sosyal boyutu güçlü,
üretici kapasitesi çok gelişkin bir
ekonomiyle; özgürlükçü ve
eşitlikçi bir toplumsal hayatla;
sonuna kadar demokratik,
katılımcı ve şeffaf bir yönetim
modeliyle bütün dünyaya önek
oluşturacağımıza yürekten
inanıyorum. Bunu başarabilecek

cesaret ve özgüveni biz, bu
toprakların ismi bilinen,
bilinmeyen tüm kahramanlarından
ve elbette Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ten alıyoruz. O’nun
ışığında, Cumhuriyetimizin ikinci
yüzyılına hep birlikte umutla,
gururla, cesaretle yürüyoruz.”
İBB’nin 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı kutlamaları Türk Halk
müziğimizin değerli sanatçısı
Cengiz Özkan ve Funda Arar’ın
senfoni orkestrası eşliğinde
verdikleri konserlerle son buldu.
Işık şovları ve mapping
gösterimleri, gece boyunca, Haliç
Su Perdesi, İBB Saraçhane Binası,
Bozdoğan Kemeri ve Kız
Kulesi’nde tekrar edildi.

ETKİNLİK

İSTANBUL

KURTULUŞUNU KUTLADI
İSTANBUL’UN KURTULUŞUNUN 97. YILI, PANDEMI KOŞULLARINDAN KAYNAKLANAN
KISITLAMALARA RAĞMEN COŞKUYLA KUTLANDI. RESMI TÖRENLERE EK OLARAK İBB,
GÜLHANE PARKI VE MALTEPE MITING ALANI’NDA ÖZEL ETKINLIKLER DÜZENLEDI.
İSTANBUL’UN HER IKI YAKASINDA DA 6 EKIM SEVINCI YAŞANDI. ETKINLIKLERE KATILAN
BAŞKAN İMAMOĞLU; YURTTAŞLARLA BIR ARAYA GELDI, SOHBET ETTI, FOTOĞRAF
ÇEKTIRDI. KONUŞMALARINDA HEM ATATÜRK’ÜN HEM DE FATIH SULTAN MEHMET’IN
ÖNEMINE DIKKAT ÇEKEN İMAMOĞLU, TARIHI BÜTÜNSEL OLARAK DEĞERLENDIREN
BIR YAKLAŞIM ORTAYA KOYDU. KULLANDIĞI BIRLEŞTIRICI SÖYLEMLE
İSTANBULLULARI, KURTULUŞ SEVINCI ETRAFINDA BIR ARAYA GETIRDI.
GÖKÇE KAÇMAZ
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stanbul’un 6 Ekim 1923’te
işgalden kurtarılışının 97. yılı,
kent genelinde çeşitli
etkinliklerle kutlandı. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB),
pandeminin getirdiği kısıtlamalara
rağmen, günün anlam ve önemine
uygun bir programla Mustafa
Kemal Atatürk ve silah
arkadaşlarına vefa borcunu ödedi;
hemşehrilerine kentin kurtuluş
sevincini bir kez daha yaşattı.
İstiklal Caddesi, Gülhane Parkı ve
Maltepe Miting Alanı’nda İBB
tarafından sürdürülen kutlamalara,
yurttaşların coşkusu egemen oldu.
Aynı gün İstanbul’da Fatih Sultan
Mehmet’in ressam Gentile
Bellini’nin atölyesinden çıkan
tablosunun İBB binasında
sergilenmeye başlaması da
kutlamalara daha derin ve
bütüncül bir anlam kattı.
KUTLAMALAR TAKSİM
CUMHURİYET ANITI’NDA
BAŞLADI
İstanbul’un kurtuluşu etkinlikleri
ilk olarak sabah saatlerinde Taksim
Cumhuriyet Anıtı’nda başladı.
Buradaki törene İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul
Garnizon Komutanı Musa Avsever
ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
katıldı.
İBB Mehteran Bölüğü’nün bir dinleti
sunduğu törende, alanın belli
noktalarına konumlandırılan
performans sanatçıları, özel
makyajlarıyla Kurtuluş Savaşı’nın

sembol isimlerini canlandırdı.
İmamoğlu, Taksim Meydanı’ndaki
törenin ardından İstiklal Caddesi’nde
kısa bir yürüyüş yaptı. Yurttaşlarla
sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
Kutlamalar, akşam saatlerinde de
Gülhane Parkı ve Maltepe Miting
Alanı’nda, pandemi kurallarına
uygun olarak sürdürüldü. Başkan
İmamoğlu, Gülhane Parkı’nda,
Mustafa Kemal Atatürk’ün bir
ülkenin başına gelebilecek en güzel
şey olduğunu belirtti. Türk
ulusunun her zaman uyanık ve güçlü
olması gerektiğine dikkat çekti.
Ayrıştırıcı değil birleştirici bir
üslupla yaptığı konuşmasında Fatih
Sultan Mehmet’in dehasına da
değinen İmamoğlu, şu vurguları
yaptı:
“ATATÜRK DE FATİH DE ÇOK
DEĞERLİ”
“Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ve
milletimiz için, çağının çok ötesinde
düşünceleriyle bizleri aydınlatan,
hâlâ geçerli olan ve inanın yüzyıl
değil, yüzyıllar geçse de geçerli
olacak devrimleriyle inanılmaz bir
şans. Sadece bizim için mi? Hayır,
değil. Aynı zamanda çevre ülkeler
için, aynı zamanda mazlum milletler
için, emperyalist işgaller altında
ezilen insanlar için; Hindistan’dan
Afrika’nın en güneyine ya da Güney
Amerika’dan başka ülkelere
varıncaya kadar umut ışığı olmuş
düşüncelerin sahibi Mustafa Kemal
Atatürk. Yine Fatih Sultan Mehmet,
bizim tarihimizin en şanlı

komutanlarından, en kıymetli
liderlerinden birisiydi. İstanbul’u
fetheden kişiydi. İstanbul demek,
Fatih; Fatih demek, İstanbul
demekti. Bir çağ açıp bir çağı
kapatan ve aynı zamanda
döneminde İstanbul’un ya da
Osmanlı İmparatorluğu’nun
padişahı olmakla değil, bir yönüyle
de entelektüel tarafıyla, sanata olan
düşkünlüğüyle, farklı kimliği ile çok
değerliydi. O, Rönesans’ın, bir nevi
İstanbul’da bir ayağını yapmıştı.”
ATATÜRK’ÜN VASİYETİ
YAŞAMA GEÇİRİLECEK
Konuşmasında, Atatürk’ün
vasiyetine uygun olarak İstanbul’a
II. Mehmet’in müzesiyle birlikte bir
anıtını kazandıracaklarının
müjdesini veren İmamoğlu, Türkiye
tarihini bütüncül olarak ele alan bir
yaklaşım ortaya koydu.
SAHAFLARI GEZDİ, KİTAPFOTOĞRAF MEZATINA
KATILDI
İmamoğlu’nun Gülhane’den sonraki
durağı, Maltepe Miting Alanı oldu.
Alanda kurulan sahafları gezen, eski
kitaplar, dergiler ve mecmuaları
inceleyen İmamoğlu, İstanbulluları
etkinlik meydanına davet etti. Sahaf
gezisinin ardından “6 Ekim
İstanbul'un Kurtuluşu Müzayedesi
Kitap ve Fotoğraf Mezatı”na katıldı.
İmamoğlu, Fransız bir fotoğrafçı
tarafından çekilen Mustafa Kemal
Atatürk portresini, açık artırma
sonunda satın aldı.
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ENGELLERİ AŞARAK

BAŞARMIŞ BİR LİDER

ATATÜRK

ATATÜRK, KISACIK YAŞAMINA
BIRÇOK BAŞARI SIĞDIRDI.
ANCAK, HIÇ DE KOLAY BIR
YAŞAMI OLMADI. MADDI
OLANAKSIZLIKLAR PEŞINI
BIRAKMADI. SAĞLIĞI HER
ZAMAN BOZUKTU.
ZATÜRREDEN SIROZA BIRÇOK
HASTALIKLA MÜCADELE ETTI.
TAM 4 KEZ KALP SPAZMI
GEÇIRDI. ÇOK ÇALIŞTIĞI IÇIN
BIRÇOK KEZ TEDAVI
SÜREÇLERINI YARIDA KESTI.
BUNA RAĞMEN AMAÇLARINA
ULAŞTI. ÇÜNKÜ ONU AYAKTA
TUTAN IKI ÖZELLIĞI VARDI:
ULUSUNA OLAN BITMEZ
TÜKENMEZ SEVGISI VE ÇELIK
GIBI KIŞILIĞI.
GÖKÇE KAÇMAZ

isteataturk.com

G

azi Mustafa Kemal Atatürk’ün
aramızdan ayrılışının 82. yılında
onu ulusça saygı ve şükranla
anıyoruz. O, 57 yıllık kısa ömrüne
birçok başarı sığdırdı. Bir ulusun,
küllerinden yeniden doğmasını sağladı.
Fransız sosyolog ve siyasal bilimci Maurice
Duverge’nin deyişiyle bu başarılar,
Türkiye’nin kurtuluşuyla sınırlı kalmış
değildi. Atatürk, emperyalizme karşı Doğu
Bloku’nda yer almak istemeyen tüm uluslar
için de bir esin kaynağı, bir yol göstericiydi.
Nobel ödüllü Hintli yazar Rabindranath
Tagore, “Atatürk, yalnız Türk ulusunun
değil, özgürlük uğruna savaşan bütün
ulusların önderiydi. Onun emri altında siz
bağımsızlığa kavuştunuz. Biz de o yoldan
yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk”
derken bu gerçeği teyit ediyordu.
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OLANAKSIZLIKLAR HİÇ PEŞİNİ
BIRAKMADI
Üstelik Gazi, yaşamı boyunca
yarattığı eserini, önüne altın
tepsiyle sunulmuş olanakların
sağladığı rahatlıkla gerçekleştirmedi.
Yaşamı boyunca hep zorluk çekti.
Olanaksızlıklar peşini hiç bırakmadı.
Daha da önemlisi cepheden cepheye
koşan bir asker olarak sağlık
durumu, her zaman bozuktu.
Çocukluğunda geçirdiği difteri ve
kuşpalazının ardından Libya’da sol
gözünden yaralandı. Gözlü şehla
kaldı. Çanakkale’de sıtma oldu.
Daha sonra sıtmanın yanına hiç
bitmeyen bir böbrek rahatsızlığı
eklendi. Bir yandan düşmanla diğer
yandan hastalıklarıyla mücadele
etti. Samsun’a çıktığında böbrek
rahatsızlığı sürüyordu. Gençliğinden
beri kurtulamadığı bir kulak
egzaması vardı. Sık sık kulak iltihabı
geçiriyordu. Çok çalışmaya bağlı
olarak 1923, 1925 ve 1927 yıllarında
tam 4 kez kalp spazmı geçirdi.
Yaşamının son iki yılını ise hem
zatürre hem de sirozla boğuşarak
geçirdi. Ancak o, tedavilerini yarım
bırakmak pahasına ülkesine hizmet
etmekten asla vazgeçmedi. (Ahmet
Gürel, Atatürk’ün Geçirdiği
Hastalıklar)
ÇELİK GİBİ BİR KİŞİLİK
Bırakın maddi olanaksızlıkları, birçok
insanın bu hastalıklardan tek birine
yakalandığında pes ettiği bir dünyada
Atatürk, neden pes etmedi? Bu, onun
ulusuna duyduğu büyük sevginin
yanı sıra çelik gibi sağlam bir kişiliğe
sahip olmasıyla da ilgiliydi. Öncelikle
son derece disiplinliydi. Elbette
disiplin, her askerde olması gereken
bir özellik… Ancak Atatürk, bu
özelliği ile oldukça öne çıkan bir
liderdi. Amaçlarından asla
vazgeçmezdi. Çok çalışır, en kötü
koşullar altında bile umutsuzluğa
kapılmazdı. Kendi deyişiyle o, bir işte
nasıl başarılı olacağını düşünmezdi.
Bunun yerine amacına ulaşmasına
engel olacak unsurları saptardı. İşler
kendi kendine yürüsün diye onları
ortadan kaldırırdı. (Hasan Rıza
Soyak, Yakınlarından Hatıralar)

Ulu Önder Atatürk'ün cenazesini bekleyen halk.

Halk, Atatürk’ün cenazesinin geçeceği yolları doldurmuştu.

Atatürk’ü görmek, onun düşünce ve duygularını
anlayabilmektir.

www.ibb.istanbul
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HALKIN ARASINA KARIŞAN
BİR DEVRİMCİ
Devrimciydi. Yaşamı boyunca
Türkiye Cumhuriyeti'nin modern,
bağımsız ve gönenç seviyesi
yüksek bir devlet olması için
çalıştı. Bu yolda birçok devrimler
yaptı. Batı’da gerçekleşmesi
yüzyıllar süren değişimleri, çok
kısa bir zamana sığdırdı. Laiklik,
kadınlara seçme ve seçilme hakkı,
eğitimde birlik, egemenliğin
padişahtan alınıp kayıtsız şartsız
ulusa verilmesi gibi birçok hamle
ile otoriteye kulluk yapan bir
toplumu; aklı hür, vicdanı hür
bireylerden oluşan bir ulusa
dönüştürdü. Bunları yaparken hep
halkın yanında oldu. Kimi zaman
eline şapkasını alıp insanların
arasına karıştı, kimi zaman kara
tahta önünde topluma öğretmenlik
yaptı. Hastalıklarına rağmen yurt
gezilerini aksatmamaya çalıştı.
AZ YER, AZ UYUR ÇOK
ÇALIŞIRDI
Bilgiye aç bir insandı. Yaşamı
boyunca cepheden cepheye
koşturmasına rağmen
araştırmaktan, okumaktan hiç
vazgeçmedi. Binlerce kitaba
sahipti. Bunları kenarlarına notlar
alarak okurdu. Çok iyi Fransızca,
belli bir düzeyde Almanca
bildiğinden dünya yazınına da
hâkimdi. Az yer, az uyur ve uzun
saatler boyunca durmaksızın
çalışırdı. Sadece Batı değil Hint,
Çin ve Japon kültürleriyle de
ilgiliydi. Yetişmiş insana o kadar
çok önem verirdi ki, 15 Temmuz
1921'de, Kurtuluş Savaşı’nın en
yoğun olduğu bir dönemde
Ankara'da Maarif Kongresi
topladı.
İLERİ GÖRÜŞLÜ BİR LİDER
İleri görüşlüydü. Yaşamı boyunca
Türkiye ve dünyadaki gelişmeler
hakkında yaptığı saptamaların
hepsinde haklı olduğu görüldü.
Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’na
girmesine karşı çıktı. II. Dünya
Savaşı’nın geldiğini önceden
görerek dünya liderlerini uyardı.
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Atatürk, Çanakkale’de bir yandan sıtma ve böbrek rahatsızlıklarıyla
diğer yandan düşmanla savaşarak tarih yazdı.

Doktorlar, dinlenmesini salık veriyor; o ise Türkiye’nin
ilerlemesi için çalışmayı seçiyordu.

Gençliğe Hitabe' sinde olduğu gibi
Türkiye'nin karşı karşıya
kalabileceği iç ve dış kaynaklı
tehditleri doğru saptadı. Daha o
günden önerdiği çözümlerle ne
denli ileri görüşlü olduğunu
kanıtladı.
ÇOK YÖNLÜYDÜ
Çok yönlüydü. Atatürk, sadece
başarılı bir devlet adamı ve iyi bir
komutan değildi. Spordan
çevreye, bilimden sanata birçok
konuya ilgi duyardı. İyi giyinir, iyi
dans eder, iyi müzik dinlerdi.
Etrafındaki insanlar, kendisinin
lükse düşkün olmadığını ama
yaşamdan keyif almayı bildiğini
ifade ederler. Türkiye’nin ilk
geometri kitabını yazdı. Kendine
ait şiirleri vardı. Nutuk gibi bir
yapıta imza attı.
Kısacası Atatürk; yaşamı boyunca
karşısına çıkan onca zorluğu
çalışkanlığı, disiplini, çok
yönlülüğü, ileri görüşlülüğü,
kararlılığı ve devrimciliğiyle aştı.
Gelecek aydınlık günlere
ulaşmada Atatürk’ün çelik gibi
sağlam kişiliğinden çıkarılacak
çok dersler var. Onun şu sözü
akıllardan hiç çıkmamalı: “Beni
görmek demek mutlaka yüzümü
görmek değildir. Benim
fikirlerimi, benim duygularımı
anlıyorsanız ve hissediyorsanız
bu kâfidir.”

Cumhuriyetin ilanı için gece gündüz çalışan Atatürk, Cumhurbaşkanı
seçildikten 11 gün sonra ilk kalp krizini geçirdi.

BENİ GÖRMEK
DEMEK MUTLAKA
YÜZÜMÜ GÖRMEK
DEĞİLDİR. BENİM
FİKİRLERİMİ, BENİM
DUYGULARIMI
ANLIYORSANIZ VE
HİSSEDİYORSANIZ
BU KÂFİDİR.
Ulu Önder Atatürk'ün cenazesine Etnografya Müzesi’nde
saygı duruşu (1953).
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İSTANBUL NEDEN
TÜRKİYE’NİN VUHAN’I?
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, COVID-19 İLE İLGİLİ, “İSTANBUL TÜRKİYE’NİN
VUHAN’I OLDU” DEDİĞİNDE TAKVİMLER 24 NİSAN 2020’Yİ GÖSTERİYORDU. MAALESEF
ARADAN GEÇEN YAKLAŞIK 7 AY BUNU DEĞİŞTİRMEDİ. İSTANBUL HÂLEN, TÜRKİYE’DE
COVID-19 PANDEMİSİNİN EN YIKICI ETKİLERİNİ YAŞAYAN ŞEHİR OLMAYI SÜRDÜRÜYOR.
PANDEMİ HEM KENDİ ÜLKEMİZ HEM DE DÜNYADA KONTROL EDİLEMEDİ VE ÇIĞ GİBİ
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR.
MESUDE ERŞAN
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İ

stanbul, dünyanın en büyük
metropollerinden biri. 16
milyonu aşan nüfusuyla
dünyanın en kalalabalık
14’üncü şehri. Milli Eğitim
Bakanlığının 2018-2019 verilerine
göre İstanbul’da 3 milyon 175 bin
285 öğrenci örgün eğitim alıyor.
OECD’ye göre, ilköğretimde
ortalama derslik başına düşen
öğrenci sayısı 21 iken bu değer,
İstanbul için 30. Türkiye’de nüfus
olarak en fazla mülteciyi
barındıran şehir de burası. Gelir
adaletsizliği, sınıf ve kimlik
eşitsizliğinin yansıması, özellikle
kırılgan gruplarda kendisini daha
çok gösteriyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
pandeminin başlangıcından
itibaren, farklı zamanlarda
İstanbul’da sokağa çıkma
kısıtlamasına gidilmesi çağrısı
yaptı. Hastalığın kuluçka süresi
olan 14 günlük kısıtlamanın,
yayılmanın önlenmesinde etkisi
büyük olabilirdi. Ancak yapılan
çağrı, hükümet tarafından kabul
görmedi.
COVID Bilimsel Danışma Kurulu
üyesi, göğüs hastalıkları uzmanı Dr.
Nilüfer Aykaç, vakaların azaldığı
Haziran’dan itibaren de kademeli
açılmayı önerdiklerini hatırlattı.
Dr. Aykaç, “AVM’lerin açılması ve
şehirler arası seyahat serbestliği bu

kadar erken yapılmasaydı daha
kontrollü bir salgın süreci olurdu.
Ekim ayında İstanbul’da vakaların
tekrar arttığı şu dönemden, geriye
dönük bakıldığında sürecin çok iyi
yönetilmediği, önerilerin hayata
geçirilmediği, yerel yönetimin
katkısının alınmadığı görülüyor”
diye konuştu.

DANIŞMA KURULU RAPORLAR HAZIRLIYOR
İBB Bilimsel Danışma Kurulu, kent genelinde yaşanan salgının dinamiğini ortaya
koymak ve çözüm önerileri geliştirmenin dışında; toplumun bilgilendirilmesi,
yeniden açılmanın evreler hâlinde yapılması, psikososyal danışmanlık, eğitim
desteği ve toplu taşıma araçlarının dizaynı gibi aşamaları yürüttü ve yürütmeye
de devam ediyor. Kurulun tavsiyeleriyle, İBB Mart ayından itibaren sağlık
çalışanlarına ücretsiz barınma, toplu taşıma hizmetleri sağladı. Danışma Kurulu,
söz konusu faaliyet alanlarının tamamında topluma açık, şeffaf ve güvenilir
gerçek verileri ve yapılması gerekenleri ulaştırmak için çeşitli raporlar hazırladı.
Kent genelindeki haber alanlarına verdiği farklı dillerdeki ilan ve uyarılarla
toplumun tüm kesimine hitap etmeye çalıştı. Özellikle “yeniden açılma”
dönemleri için raporlar hazırladı ve paylaştı. Raporlarda dikkati çeken konulara
uyulması hâlinde, salgın hem İstanbul hem de Türkiye’de daha iyi yönetilebilirdi.
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BİRİNCİ DALGA HENÜZ
GEÇMEDİ
Türkiye ilk COVID-19 vakasını,
Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi
ilan ettiği gün resmen doğrulamıştı.
Takvimler, 11 Mart 2020’yi
gösteriyordu. Ekim’in ortasına
vardığımız şu günler itibariyle
Türkiye’deki toplam vaka sayısı
350 bini aştı, doğrulanmış resmi
ölüm sayısı 10 bine yaklaştı. Dr.
Aykaç, “Salgın eğrisine
baktığımızda Türkiye’nin salgının
birinci dalgasını baskılayamadan
mevsimsel grip dönemine yüksek
bir hasta yüküyle girdiğini
görüyoruz” saptaması yaptı.
Bu yüksek ve pek muhtemelen
artacak hasta yüküne karşılık,
sağlık çalışanlarının; yorgun,
yıpranmış ve tükenmiş durumda
olduğunu vurgulayan Dr. Aykaç,
“14 Ekim 2020 tarihi itibariyle
Sağlık Bakanlığının verilerine göre
40 bini aşkın sağlık çalışanı,
COVID-19’a yakalandı ve 105’i
hayatını kaybetti. Türkiye
açısından olumsuz tabloyu
ağırlaştıran bir diğer faktör de
COVID-19’a bağlı ölüm sayılarının
Eylül ayı itibariyle yükselişe geçmiş
olması” dedi.
İSTANBUL’UN YÜZDE 7,7’Sİ
65 YAŞ ÜSTÜNDE
Dr. Aykaç’a göre, “İstanbul neden
Vuhan oldu?” sorusuna yanıt
olabilecek birkaç faktör var.
Bilimsel araştırmalar 65+ yaş
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COVID Bilimsel Danışma Kurulu
üyesi, göğüs hastalıkları uzmanı
Dr. Nilüfer Aykaç
İLK DALGANIN İKİNCİ PİKİNDEYİZ
Türkiye’de vaka sayıları ve salgın hızı
değerlendirildiğinde, sınırlı veriler bile ilk
dalganın ikinci pikinin yaşandığını
gösteriyor. Dr. Aykaç, şu önerilerde
bulunuyor:
“Bu durum, acil olarak katı filiyasyon
uygulamalarının ve akılcı kısıtlama
tedbirlerinin tekrar hayata geçirilmesini
gerektiriyor. Vaka ve ölüm oranlarına
baktığımızda salgının hâlâ kontrol altına
alınamadığı görülüyor. Bu nedenle illerin
pandemi ve il hıfzıssıhha kurullarında
yerel yönetim ve sivil toplum
kuruluşlarının temsiliyeti sağlanmalı
illerin kendi kararlarını (bölgesel
kapanma, toplumsal hareketliğin azlığı,
toplu törenler vb.) bağımsız
yönetilebilme hakkı tanımlanmalıdır.
Toplumun COVID-19’dan korunmasının
en etkili yolu, COVID-19 PCR pozitif tüm
hasta kişilerin saptanıp iyileşene kadar
toplumsal temastan izole edilmesidir.
Bu uygulama, enfeksiyon zincirinin
kırılarak salgının bitirilmesi için birinci
şarttır. Pandemiyle mücadalenin,
hastanelerde değil birinci basamağın
çalışma alanı olan toplum genelinde
ancak kazanılabileceği unutulmamalıdır.
Şeffaf veri paylaşımı, yaygın test
yapılması salgını kontrol altına alacak
yaklaşımlardır. Bu nedenle salgınla olan
savaşta tüm güçleri birleştirerek yerel
yönetimle, sivil toplum kuruluşları ile
beraber, omuz omuza çalışılmalıdır. “

nüfusun, COVID-19’a bağlı
ölümler açısından büyük bir risk
grubu olduğunu işaret ediyor.
Avrupa’da yaşanan ölümlerin
altında yatan en önemli faktörün
yaşlı nüfus olduğu biliniyor.
İstanbul’da ise 1 milyon 157 bin 82
kişi 65+ yaş grubunda. Başka bir
ifadeyle İstanbul nüfusunun yüzde
7,7’si 65+ yaş grubunda. Öte
yandan İstanbul’da 439 bin 19
hanenin sakinleri, tümüyle 65
yaşını geçmiş kişilerden oluşuyor.
178 bin 564 kişi ise 65 yaşını
geçmiş olup yalnız yaşıyor. Ancak
Sağlık Bakanlığı tarafından
kamuoyuna açıklanan çok kısıtlı
verilerden İstanbul’da COVID-19
hastalığının, Kadıköy gibi 65+ yaş
nüfusun en yoğun olduğu bölgeler
olmadığı görülüyor. Dr. Aykaç, “Bu
nedenle İstanbul’daki COVID-19
pandemisinin yaygınlığını sadece
ileri yaş faktörü ile açıklamak
mümkün değildir” dedi.
MAVİ YAKALILAR YÜKSEK
RİSK ALTINDA
Kent genelindeki ulaşım verileri,
pandeminin İstanbul’da etkisini
gösterdiği Mart ayı boyunca
İstanbul halkının bir kısmının
zorunlu olarak hareketliliğe devam
etmek zorunda kaldığına işaret
ediyor. Gerçekten de söz konusu
tarihler itibariyle İstanbul halkının
ulaşım ihtiyacının sabah 06.0009.00 ile 17.00-19.00 arasında en
üst düzeye ulaştığı görülüyor. Bu
saatlerin, mesaide işbaşı ve sonu
saatlerine denk geliyor olması,
Mart ayı boyunca İstanbul’da
yaşanan ulaşımla ilgili
hareketliliğin asıl nedeninin
emekçilerin çalışmasından
kaynaklandığını ve özellikle mavi
yakalı insanların, COVID-19
açısından yüksek risk grubunu
oluşturduğunu düşündürüyor. Dr.
Aykaç şu değerlendirmeyi yapıyor:
“Bu düşünceyi doğrulayan başka
bir veri de mavi yakalıların
yaşadıkları bölgeler ile salgının en

YEREL YÖNETİMLERLE GÜÇ BİRLİĞİ OLMALI
Salgınlar, rutin hizmetler sırasında olduğundan daha fazla insan gücü ve
finansal kaynak gerektiren özel ve olağanüstü durumlar. Dr. Aykaç şu
değerlendirmeyi yaptı:
“Bu nedenle güçlü bir pandemi mücadelesi için başta Sağlık Bakanlığı olmak
üzere merkezi yönetimler ile yerel yönetimler arasında güçlü bir iş birliğinin
olması zorunludur. Kurumlar arası iş birliği, iş–bilgi paylaşımı ve dürüst–açık
iletişim pandemi kontrolü için gerekli unsurlardır. Ancak Türkiye’de merkezi
idarenin keyfi ve antidemokratik tutumu nedeniyle ne yerel yönetimler ne de
meslek–sivil toplum örgütleri arasında güçlü ilişkiler kurulamamakta. Dünya
örneklerinin pek çoğunun aksine merkezi kamu otoritesi, yerel yönetim ve
meslek örgütlerinden kendisine ulaşan ortak çalışma davetlerini geri çevrmiştir.
Benzer bir merkezi tutumla Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 için önerdiği
kurallara ve hastalık kodlarına uyulmamakta, bilim insanları ve topluma iletilmesi
gereken epidemiyolojik veriler saklanmaktadır. Aslında bu tutum, COVID-19’a
özgün bir durum değildir. Aksine uzun bir dönemdir ülke olarak yaşadığımız
demokrasi sorununun pandemi alanındaki yansımasıdır.”

yoğun olduğu bölgeler arasında
yüksek bir uyumun görülmesi.
Verilerimiz, aslında Mart-Nisan ayı
itibariyle İstanbul’da yaşayan mavi
yakalı kesimin, fiziki hareketinin
kısıtlanmasının COVID-19
salgınının kent genelinde
yayılmasının engellenebileceğine
işaret etmekteydi. İBB Bilimsel
Danışma Kurulunun söz konusu
tarihlerde bu gruba yönelik olarak
fiziki hareketlilik kısıtlamasını
önermesinin altında yatan gerçek
buydu. Bu çerçevede, eğer o
günlerde; Avcılar, Bağcılar,
Bahçelievler, Esenyurt ve
Küçükçekmece gibi mavi
yakalıların yoğun olarak ikamet
ettiği bölgelerde fiziki hareketlilik
kısıtlaması gerçekleşebilseydi
İstanbul, Vuhan olmayabilirdi.”

SALGININ MERKEZ ÜSSÜ
AVPURA YAKASI
İstanbul’da yaşanan COVID-19
salgınının merkez üssü hemen
daima Avrupa oldu. Anadolu
Yakası’nda ise; Kurtköy, Pendik,
Samandıra, Ümraniye ve Tuzla
da mavi yakalıların yerleşim
bölgeleri olması nedeniyle
COVID-19 açısından dikkat
çeken risk bölgeleri. Mavi yakalı
çalışanların ağırlıkla; Beylikdüzü,
Birlik, Dudullu, İkitelli, İstanbul
Deri Sanayi, Tuzla ve Tuzla
Kimya Sanayicileri organize
sanayi bölgelerinde çalışması ve
ev ile iş arasındaki mesafeyi her
gün kat etmek zorunda kalması
İstanbul’daki COVID-19
salgınını artıran bir hareketliliğe
yol açtı.

İstanbul’da COVID-19 salgınını
etkileyen hareketlilik, mavi yakalı
olmak bağlamında gelir düzeyiyle
de yakın ilişkili. Öte yandan hiç de
sürpriz olmayacak biçimde 9 Mayıs
2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı
tarafından “Hayat Eve Sığar”
uygulamasında yayınlanan
COVID-19 haritası da riskli
bölgeler açısından yaptığımız
analizle bütünüyle uyuşmaktaydı.
Dr. Aykaç, “Özetle İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin verileri;
mavi yaka ve hizmet sektöründe
çalışanların daha fazla
hastalandığına işaret ediyor.
Toplumsal hareket kısıtlama
uygulamaları, sokağa çıkma
yasakları sosyal devlet bakış
açısıyla kimsenin iş mi sağlık mı
tercihi yapmak zorunda
bırakılmadığı bir anlayışla
yönetilmeli. Mavi yakalıların
sağlıklarının korunması aslında
tüm şehrin (ve ülkenin) sağlığının
korunması anlamına geliyor” dedi.

HAFTADA EN AZ BİR KEZ SANAL TOPLANTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerek yerel yönetim olarak içerisindeki
faaliyetleri, gerekse merkezi idare ile sürdürülecek iş birliğini bilimsel bir
zeminde yürütmek amacıyla Şubat 2020 tarihinde İBB bünyesinde Bilimsel
Danışma Kurulunu oluşturdu. Pandemi ortamının getirdiği özel durum da
dikkate alınarak şekillendirilen kurul, haftada en az bir kez sanal ortamda
toplanarak İstanbul’da yaşanan salgının boyutunu, neden olduğu sorunları ve
bilimsel olarak çözüm önerileriyle değerlendiriyor. Örgütlü bir topluma olan
inancı nedeniyle kurulun bileşenleri arasında; İstanbul Tabip Odası, Türk Toraks
Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Klinik
Mikrobiyoloji Derneği, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, İstanbul Diş
Hekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Eczacılar Odası,
Aile Hekimleri Derneği gibi bilimsel ve mesleki sivil toplum kuruluşları yer alıyor.
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İPA: ORTAK AKLI
ÇEKEN BİR MIKNATIS
İSTANBUL’UN
GELECEĞIYLE ILGILI
CEVAPLANMAYI
BEKLEYEN ÇOK SORU
IŞARETI OLDUĞUNA
DIKKAT ÇEKEN İSTANBUL
PLANLAMA AJANSI (İPA)
İCRA KURULU ÜYESI
EMRAH ŞAHAN,
İSTANBULLUYU VE YEREL
IDAREYI, ŞEHRIN
GELECEĞINE DAIR
BILGILENDIRECEK BIR
PROGRAMIN OLMADIĞININ
ALTINI ÇIZDI. İSTANBUL’UN
ORTAK AKILLA
PLANLANMASI
GEREKTIĞINI
VURGULAYAN ŞAHAN,
İPA’NIN, ŞEHRIN 2050
VIZYONUNU
HAZIRLAMAYA
BAŞLADIĞINI AÇIKLADI.
AYŞE KAHVECİ
NİLAY SOYSALDI
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İ

stanbul’u ortak akılla yönetmek
için kurulan İstanbul Planlama
Ajansı (İPA), İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun da seçim vaatleri
arasında yer alıyordu. Önceki
dönemde İBB Belediye Başkanı ve
12 ilçe belediye başkanının
lojmanlarının bulunduğu 80
dönüm arazi üzerine
konumlandırılan İPA, İstanbul’un
2050 vizyonunu hazırlamanın yanı
sıra, tüm paydaşlarının
ihtiyaçlarını karşılayacak doğru
verilere sahip, bürokrasiden
bağımsız bir mekanizma olma
yolunda ilerliyor. Bünyesinde,
Vizyon 2050 Ofisi, İstatistik Ofisi,
Enstitü İstanbul, Kamusal Tasarım
Ofisi, Sosyal Politikalar Merkezi
ve İstanbul UrbanHub’ı
bulunduran İPA’yı, BİMTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı ve İPA
İcra Kurulu Üyesi Emrah Şahan ile
konuştuk.
“GELECEĞI KAYBETTIRILEN
BIR İSTANBUL VAR ”
“İstanbul’un geleceğine ilişkin pek
çok soru işareti bulunduğuna
dikkat çeken İPA İcra Kurulu
Üyesi Emrah Şahan, kaygılarını
şöyle ifade etti:
İstanbul’un nereye gittiğini, kentin
geleceğini ne İstanbullunun ne de
İBB yönetiminin görebileceği bir
yol haritası ya da program yok.
Maalesef ki, İstanbul’un bugünü
bile doğru analiz edilmemiş.
Göreve geldiğimizde geleceği
kaybettirilmiş, bir sene sonrası
bile görülemeyen bir İstanbul
vardı. Biz şu an İstanbul’un on,
yirmi ve hatta elli sene sonrasını
öngörecek çalışmalar yapıyoruz.
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Ancak bunun doğru bir şekilde,
ortak bir akıl ve demokratik tüm
katılım araçlarının işleyişiyle,
İstanbul’la beraber planlanması,
ortaya konması ve programlanması
gerekiyor.”
“DÜNYADAKI YAPILARI
YAKINDAN INCELIYORUZ”
Kuruluşu henüz çok yeni olan
İPA’nın, kent gündemine ve
demokratik katılımcı planlamaya
katkı sunacak bir çekim merkezi
olmak istediğini vurgulayan Şahan,
hedeflerini şu şekilde açıkladı:
“İPA, kentin ortak akıl
mekanizması olarak; veriye dayalı,
uluslararası norm ve kriterlerle
şehrin geleceğine ilişkin
senaryoları, durumları, şehrin
demografisi, ekonomisi, çevre,
tarım-gıda politikaları ve kamusal
alan gibi bütün bileşenleriyle ele
almayı; kente dair bir şeyler
düşünen, bu kentin geleceğine dair
fikirleri olan paydaşların her
biriyle doğru bir normda, doğru bir
altlıkta çalışan bir mekanizma
kurmayı hedefliyor. Dünyadaki
benzer yapıları çok yakından
inceliyoruz ve onlarla temas
hâlindeyiz. Sadece İstanbul’a

“2050 PLANINI HAZIRLAMAK
ZORUNDAYIZ”
Dünyada İstanbul ölçeğinde olup da
2050 vizyon planları olmayan çok az
sayıda şehrin varlığına dikkat çeken
Şahan, ülke olarak altına imza
attığımız Birleşmiş Milletlerin 17
Sürdürülebilir Kalkınma Amacı
çerçevesinde, 2050 planlarını
hazırlamak zorunda olduklarını
kaydetti. İPA’nın ana omurgasını bu
17 amaç ve 169 adet alt hedefin
oluşturduğunu anlatan Şahan,
“İstanbul’un geleceğini dert edinen
bir mekanizmanın oluşması için,
dünyadaki kentlerle yarışabilir,
onlarla aynı altlıkta bir program
çıkarmalıyız. Ancak bu durumda,
çıkardığımız hedeflerin ve
programların dünyada bir karşılığı
olur” dedi.
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İSTANBUL’UN GELECEĞİNİ DERT EDİNEN BİR
MEKANİZMANIN OLUŞMASI İÇİN, DÜNYADAKİ
KENTLERLE YARIŞABİLİR, ONLARLA AYNI
ALTLIKTA BİR PROGRAM ÇIKARMALIYIZ.

kapanarak İstanbul’u
planlayamayız, geleceğine ilişkin
bir şeyler söyleyemeyiz. Avrupa
ile Çin, Singapur gibi ülkeler
kentlerin geleceğini planlama ve
uygulamada farklı farklı
yerlerdeler şu an. Bunların hepsine
bakarak ortak ve daha ileri bir
vizyon planı çıkarmalıyız. İPA’nın
her bir birimi, kendi içerisinde
örnek kentlerden kendi çalışma
programıyla ilgili potansiyelini
çekmekle yükümlü. İPA’da kurulan
bu mekanizma, üretime geçtiğinde
ortaya çıkacak tüm ürün ve
projeler, İBB’nin politikasını
oluşturacak bir kapsam ve
bütünlüğe sahip olacaktır.”
KAMPÜS, OTOKRASIDEN
DEMOKRASIYE DÖNÜŞÜMÜN
SIMGESI
İPA Kampüsü’nün daha önce
Büyükşehir ve 12 ilçe belediye
başkanı tarafından lojman olarak
kullanıldığını hatırlatan Şahan,
“İçinde; koşu parkurları, tenis
kortları, halı sahaları, spor
alanları, yüzme havuzu bulunan
konforlu, 80 dönümlük bir yeşil
alandan bahsediyoruz” dedi.
Buradaki mekânsal dönüşümün
çok önemli politik bir dönüşüm
olduğunun altını çizen Şahan,
otokrasiden demokrasiye geçiş
olarak tanımladığı dönüşümle
ilgili şu değerlendirmelerde
bulundu:
“Bu mekânın dönüşümü,
otokrasiden demokrasiye
dönüşümdür. Biz bu demokratik
dönüşüm ve katılımcı planlama

derdimiz ile İPA’nın programını
çıkarmaya çalışıyoruz. Bu
dönüşüm, İPA’nın burada
kurulmasıyla beraber artık politik
bir dönüşümdür. Burası artık
belediye başkanlarının evlerinin
bulunduğu bir yer değil. Tam
aksine kentte yaşayan gençlerin,
akademinin ortak akılda
buluştuğu üretim mekânı oldu. Bu
dönüşümün, Türkiye ölçeğinde
çok önemli olduğunu biliyoruz.
Henüz anlatmaya çok fırsatımız
olmasa da bu modelin, Türkiye’de
bir dönüşüme başlangıç
olacağının farkındayız. Mekânlar
kendini yeniden üretir ve bu
mekân, kendini bu kentin
paydaşlarıyla yeniden üretti;
kentin ortak akıl mekânına
dönüştü. Bu anlamda, yüksek bir
değeri var. İPA daha çok
göründüğünde, daha çok şeyler
söylemeye ve üretmeye
başladığında, toplumsal bir kabule
ve dönüşüme zemin
hazırlayacaktır.”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
İPA’ya verdiği desteğin, sadece
burada çalışanları değil dışarıdan
gelenleri de motive ettiğini
vurgulayan Şahan, “Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sayın Ekrem
İmamoğlu’ndaki heyecanı gören
bir kişi dışarı çıktığında, yerine
beş kişi geliyor. Buranın
başkanımızdan aldığı bir gücü ve
motivasyonu var” dedi.
İPA İcra Kurulu Üyesi Emrah
Şahan, İPA bünyesinde bulunan
beş ofisin çalışmaları ve
hedeflerini de şöyle özetledi:

SÖYLEŞİ

İPA İcra Kurulu Üyesi
Emrah Şahan

VİZYON 2050 OFİSİ
“Vizyon 2050 Ofisi, BM
Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçlarının 17 başlığı
çerçevesinde, İstanbul’un 2050
vizyonu için kentin tüm
paydaşlarıyla bir süreç yönetiyor.
İlk etapta, İBB’nin verileri
kullanılarak iki yıllık bir çalışma
başlatıldı; üç fazlık çalışmanın
birinci fazı tamamlandı. Doktora
yapmış, alanında aktif çalışmış,
ilgili sivil toplum kuruluşlarında
bulunmuş, sahayı iyi bilen çok
dinamik bir ekibe sahip olan Ofis;
üniversiteler, meslek odaları ve
çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla
çalışmalar yapıyor. Londra, New
York, Amsterdam, Barcelona gibi

yurt dışından pek çok şehrin
vizyon planını çalışmış bir ekiple
koordinasyon içinde, oralardaki
bilgi birikimi ve deneyimi alarak
çalışma programları oluşturuldu.

bağımsız bir mekanizmayla
üretecek ve İstanbullu ile
paylaşacak. Sadece İPA’nın çalışma
ofislerinin değil İstanbul’un bütün
paydaşlarının ihtiyaç duyduğu bir
mekanizmaya dönüşecek.

İSTATİSTİK OFİSİ
Tüm dünyada her konuyla ilgili
veriye dayalı bir planlama olmasına
karşın, Türkiye’deki en büyük
sıkıntılardan biri, doğru veri ve
doğru kaynak yetersizliği.
İstanbul’a özel endeksler üreten,
veriler çıkaran, bu verilerle şehrin
sağlıklı planlanmasının önünü açan
İstatistik Ofisi, şu anda İBB’nin
verilerini ve yaptıkları saha
araştırmalarını kullanarak
çalışmalar yürütüyor. Ofis,
İstanbul’un verisini; doğru, tarafsız,
bürokrasinin içine hapsedilmeden,

ENSTİTÜ İSTANBUL
Enstitü İstanbul’un temel amacı,
İstanbul’la ilgili; tarafsız doğru
kaynağa, doğru veriye dayalı bilgi
üretmek, doğru araştırmalar yapıp
doğru raporları çıkarmaktır. Bu
çalışmalar, bir taraftan da Vizyon
2050 çalışmalarına altlık
oluşturacak. Enstitü İstanbul’un
kuracağı kütüphane ve arşiv,
İstanbul’la ilgili araştırma yapmak
isteyen, dünyanın her yerindeki
araştırmacılara açık bir kaynak
olacak. Enstitü, aynı zamanda
İstanbul ile ilgili araştırma yapmak
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isteyen genç akademisyenleri
destekleyecek. Ayrıca üç ayda bir
önemli araştırma dosyalarının yer
alacağı bir yayın hazırlanarak
İstanbullular ile buluşturulacak.

KAMUSAL TASARIM OFİSİ
Kamusal Tasarım Ofisi, kentin
meydanları ve kamusal
alanlarının yeniden üretimi
konusunda, sürdürülebilir
kalkınma hedefleri çerçevesinde
proje üretecek; ama bunu tek
başına değil ortak akılla, doğru ve
sağlıklı süreçlerle yönetecek.
Önceki dönemde olduğu gibi; dar
kadrolarla, birkaç mimar ya da
şirketle proje üretilmeyecek. Bu
şekilde üretilen projelerin, kenti
tahrip etmesine fırsat
verilmeyecek. Doğrudan İPA
bünyesinde konumlandırılan
KTO, kamusal tasarım ve
mekânsal üretim süreçlerini;
herkese açık, demokratik, adil ve
katılımcı bir şekilde
gerçekleştiriyor. Kamusal
Tasarım Ofisi’nin bünyesinde,
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büyük kamusal projeler hakkında
bilgilendirmelerde bulunan
bağımsız bir kurul görev yapıyor.
SOSYAL POLİTİKALAR MERKEZİ
Pandemiden sonra kurulan Sosyal
Politikalar Merkezi, İstanbul ile
ilgili üretilecek sosyal politikaları,
bütün aktörleriyle beraber; veriye,
analize, rapora dayalı somut bir
proje hâlinde veren bir merkez.
Kamunun üreteceği bütün sosyal
politikaların veri ve mekâna
dayalı bir stratejiyle
yönetilmesini hedefliyor. İBB
tarafından sosyal politikalar
alanında yapılan tüm çalışmalar,
buradan alınan gerçek verilere ve
altlıklara dayanılarak hayata
geçiriliyor.

İSTANBUL URBANHUB
Yeni kurulmakta olan İstanbul
UrbanHub, İPA bünyesinde
yaratıcı fikirlerin geldiği, bir
havuzda toplandığı, bunların
yatırımcılarla buluşturulduğu
bir AR-GE merkezi. İPA’nın veri
toplayan birimleri dışında,
teknolojiye dayalı üretim
yapacak diğer birim burası.
Burada yapılan çalışmalar,
Young Guru Academy (YGA) ile
beraber yürütülüyor. Şu anda
YGA ve Londra ile beraber
yapılan Global Impact Projesi,
bu merkezin nüvesini
oluşturuyor. Bu birimde; şehrin
sorunlarına çözüm üretilecek,
yaratıcı, zeki, girişimci gençler
desteklenecek.”

YARATICI FİKİRLERİN BİR HAVUZDA
TOPLANACAĞI, BUNLARIN YATIRIMCILARLA
BULUŞTURULACAĞI İSTANBUL
URBANHUB’DA, ŞEHRİN SORUNLARINA
ÇÖZÜM ÜRETİLECEK, YARATICI, ZEKİ
GİRİŞİMCİLER DESTEKLENECEK.

HİZMET

ŞEHİR SENİN,
MEYDAN SENİN

İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI, ORTAK AKILDAN HAREKETLE ŞEHRIN
MEYDANLARINI ASIL SAHIPLERIYLE YENIDEN ŞEKILLENDIRIYOR. İSTANBUL’U GELECEĞE
HAZIRLIYOR. KULLANIŞSIZ ALANLAR, BETON BOŞLUKLAR YERINI YEŞIL VE YAŞAYAN
MEYDANLARA BIRAKIYOR. ŞEHRIN TARIHSEL DOKUSUNU KORUMAK, KULLANICISIYLA
BÜTÜNLEŞTIRMEK AMACIYLA İSTANBUL PLANLAMA AJANSI (İPA) BÜNYESINDEKI
KAMUSAL TASARIM OFISI’NIN DÜZENLEDIĞI MEYDAN TASARIM YARIŞMASI
SONUÇLANDI. EŞDEĞER 3 PROJE IÇERISINDEN KAZANANI YINE HALK BELIRLEYECEK.
NİLAY SOYSALDI
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hareketle İBB, İstanbul’u şehrin
sahiplerine emanet ediyor.
Birlikte yeniden tasarlıyor,
sahiplerinin söz hakkını
doğrudan uygulamaya koyuyor.
Vaatlerini hızla gerçekleştiriyor.
Taksim, Bakırköy meydanları ve
Salacak kıyı bandı için dereceye
giren 3 proje, 19 Ekim tarihinde
halk oylamasına sunuldu. Hangi
meydanın, nasıl olması
gerektiğini onun kullanıcısı
belirleyecek.

İ

stanbul şehri, tarihiyle,
dokusuyla eşi benzeri olmayan
bir güzellikte. Bunu, gündelik
derdin içerisinde koştururken
görmek her zaman kolay değil
tabii. Yıllar içinde değişen,
dönüşen ve maalesef soğuklaşan
meydanlardan geçerken şehri
hissetmek pek de mümkün
olmuyor. Öyle ki zaman içinde
şehir, kendi başına yapılar yığını
gibi yabancı bir görünüm alıyor.
Nerede başlayıp bittiği belli
olmayan kaldırımlar, aniden bir
elektrik direği önünde biten
engelli işaret alanları, yaşamın
içinde olmadık zorluklar
çıkartıyor. İşte tüm bu dertlerden

PROJELER MEYDANLARDA
SUNULACAK
İstanbul şehrinin; tarihini,
kültürünü, hafızasını oluşturan,
şehrin âdeta kalbi olan meydanlar,
görülmemiş bir hızla yenileniyor.
Son bir yılda birçok sorunu
giderilen önemli alanlar, İBB’nin
tüm paydaşlarının dâhil olduğu bir
organizasyonla hız kesmeden
iyileştirilmeye devam ediyor. Kent
tasarım yarışmalarından doğru
katılım mekanizmalarını devreye
almanın önemini bilen İBB
yetkilileri, günlük hayatın derdine
ilişkin meydanlar oluşturmayı
amaçlıyor. Bu kapsamda, kentsel
tasarım yarışmaları öncesinde;
alana çıkarak, halkla konuşarak,
anket yaparak, alanın kullanıcı
analizi ve kavuşma durağı gibi
birçok etmeninden besleniyor. İPA
bünyesinde kurulan Kamusal
Tasarım Ofisi, çalışmaya başladığı
gün itibariyle İstanbul’un acil
ihtiyaç duyduğu alanlarda faaliyet
gösteriyor. Siyasetin bir süresi
olduğu, halkın sahada bir şeyler
görmek istediğinin bilinciyle
hareket eden Ofis, yapımı yarım
kalmış, bir an önce müdahale
gerektiren meydanlara ilişkin
problemleri, daha önce çalışılmış
projedeki eksikliklerin
tanımlanmasını, kullanıcının
demografik yapısı gibi etmenleri de
göz önünde bulundurarak
projelerin yeniden revizesini
gerçekleştirdi. Sıra, şehrin siyasi ve

hayati önemdeki meydanlarına
geldiğinde ise tüm aşamayı halkla
paylaşarak, tasarımı ve uygulamayı
dahi halka soru olarak yöneltti.
Yarışmalara katılan projelerin,
insanlara en doğru şekilde
anlatılabilmesi için da ayrıca
çalışıldı. Video, grafik, proje
tasarımlarının anlatımlarının
olduğu platformlar, yarışma sonucu
açıklanan meydanlara kuruldu.
HALK OYLAMASI İÇİN SON
TARİH 12 KASIM
Meydanlar için tasarım
yarışmasına Taksim Meydanı için
146, Salacak için 60, Bakırköy için
27 ekip katıldı. Her biri alanında
uzman profesyoneller barındıran
ekiplerden, yalnızca üçer proje
dereceye girmeyi başardı. Halka,
projelerin doğru anlatılabilmesi
için meydanlara video, proje
görselleri gibi içeriğe dair birçok
bilginin sunulduğu platformlar
kuruldu. 19 Ekim itibariyle
platformlar sayesinde, meydana
dair projenin tüm aşamalarının en
doğru şekilde anlatımı sağlandı.
Tasarımlar, 12 Kasım tarihine
kadar istanbulsenin.org internet
sitesi üzerinden oylanacak.
MEYDAN SENİN
Meydanlar tepeden inme bir
tasarım hâlinde de olmayacak. Çöp
kovasından bankına her şey ortak,
kolektif bir bilinçle yapılacak.
Geçtiğimiz aylarda düzenlenen
kent mobilyaları gibi daha birçok
yarışma sonucu da alana dâhil
olacak. Kent, değişir, yenilenir ve
zamana uyumlanırken onu
dönüştürenlerle beraber hareket
edilecek. Yapıldı oldu yerine
birlikte var ettik diyeceğimiz
meydanlara kavuşmamız yakın.
Böylece İstanbullu, sevdiği şehirde
oy verdiği meydan tasarımında;
kendi seçtiği bankta oturacak,
şehre etkisini hissedecek, daha çok
sevecek, koruyacak, birlikte her
şey çok güzel olacak.
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150 KREŞ HEDEFİNE
EMİN ADIMLARLA

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN KUŞKUSUZ EN ÖNEMLI SEÇIM VAATLERINDEN
BIRI DE KENTE 150 KREŞ KAZANDIRILMASIYDI. İMAMOĞLU, IKINCI SEÇIM ZAFERININ
ARDINDAN, ZAMAN KAYBETMEDEN KREŞLERIN YAPIMINA BAŞLANMASININ TALIMATINI
VERDI. ZORLU PANDEMI KOŞULLARINA RAĞMEN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ VE 1
EKIM’DE BIN 460 ÇOCUĞA EV SAHIPLIĞI YAPACAK “YUVAMIZ İSTANBUL” ADIYLA 15
KREŞIN AÇILIŞI TOPLU HÂLDE GERÇEKLEŞTIRILDI. TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN 15
KREŞIN YAPIMI SADECE 1 YIL 3 GÜN SÜRDÜ.
İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK
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RIDVAN ARDA

Y

ıllar önce yapılan
sosyolojik ve bilimsel
araştırmalar; bir çocuğun
gelişiminde ve kişiliğinin
şekillenmesinde, yetiştiği ortamın
çok önemli olduğunu ortaya
koydu. Çevreyi taklit ederek
gelişen ve büyüyen çocuk, aynı
zamanda geleceğinin de adımlarını
atmış oluyor. Bu yönüyle iyi bir
geleceğe sahip nesiller
yetiştirmeyi okul öncesi eğitim
zorunlu kılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
zorlu seçim maratonundaki en
dikkat çeken vaatleri arasında;
çocuklar ve gençlere yönelik
olanlar da vardı. İmamoğlu’nun,
“Kent genelinde eşit koşullarla
eğitim verecek 150 kreş açacağız”
vaadi, İstanbullular tarafından
büyük karşılık buldu.
İLK TEMEL 28 EYLÜL
2019’DA ATILDI
23 Haziran seçimlerinden zaferle
çıkan İmamoğlu, vaatlerini bir bir
hayata geçirmek için kollarını sıvadı.
İmamoğlu, “Benim için en büyük, en

mega proje; çocuklara yönelik
olandır” dediği kreşlerin yapımına
yönelik talimatını verdi. İmamoğlu,
“150 Mahalleye 150 Kreş”
sloganıyla başlatılan, “Yuvamız
İstanbul” projesi kapsamında 28
Eylül’de Pendik’teki ilk kreşin
temelini düzenlenen törenle attı.
PANDEMİ ENGEL OLAMADI
Kreşlerin yapılacağı 150 mahallenin
ve konumlandırılacağı yerlerin
belirlenmesi çalışmaları
sürdürülürken aylar sonra hiç
hesapta olmayan koronavirüs
pandemisi baş gösterdi. Pandemi,
dünya ile birlikte Türkiye’de
alışılagelmiş yaşam biçimini de
altüst etti. Çalışma koşulları değişti
ve hayat, pandemi koşullarına göre
şekillendi.
Başlatılan kreş inşaatı yapımının
sekteye uğramaması için işçi ve
görevlilere pandemide çalışma izni
çıkarıldı. İlk temelin atılış tarihinden
yaklaşık 1 yıl sonra, 1 Ekim’de
“Yuvamız İstanbul”un 15 şubesinin
açılışını Ekrem İmamoğlu, toplu
açılış töreniyle Sultanbeyli’deki
kreşten gerçekleştirdi.

İMAMOĞLU: “EN BÜYÜK
PROJEMİZ, KREŞLERİMİZ
OLACAK”
Pendik, Kartal, Sultanbeyli,
Sancaktepe, Sultangazi,
Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt,
Arnavutköy, Silivri, Beylikdüzü,
Başakşehir, Beyoğlu, Silivri/
Selimpaşa Silivri/Yeni Mahalle
kreşlerinin toplu açılışında
konuşan İmamoğlu, “En önemli
projemiz budur arkadaşlar” dedi.
İmamoğlu, şöyle devam etti:
“Yarınlarda gurur duyacağımız,
gelişimini hissedeceğimiz,
sokakta bizi ilerleyen yıllarda
görüp, buradan yetiştiğini
söyleyenleri gördükçe onur
duyacağımız en önemli
projemizdir. Yani mega proje,
büyük proje, anlamı büyük
köprüler veya tüneller değildir. En
önemli üretim merkezleri
burasıdır. O projeleri de
yapıyoruz, yapacağız. Ama bizim
değişmeyen bir tanımımız olacak;
bizim en büyük projemiz,
kreşlerimiz olacak. Onun için
buna gözünüz gibi bakmanızı
istiyorum.”
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İBB’NİN YENİ VİZYONU
ÇOCUKLARLA ŞEKİLLENECEK
Gelişim aşamasında olan 3-6 yaş
aralığındaki tüm çocuklarda,
beceri ve yaratıcılığını özgürce
ortaya koyabileceği ortamlar
oluşturmayı hedefleyen İBB, kreş
eğitim plan ve programını
belirlerken titiz davrandı.
Sağlıklı ilişkilerin olduğu bir
toplumu destekleyen, tüm
süreçlerine çocukları ve aileleri
dâhil etmeyi önemseyen çocuk
etkinlik merkezlerindeki
programın içeriği, Boğaziçi
Üniversitesi (BÜ) Temel Eğitim
Bölümü öğretim üyeleri tarafından
hazırlandı. Yuvamız İstanbul
kreşleri için özel olarak hazırlanan
eğitim programı; çocukların
hayatını zenginleştirerek, onlara
kendi yaşantılarıyla bağlantılı ve
anlamlı deneyimler sunarak
gelişimsel özellikleri ve ilgileriyle
uyumluluk gösteriyor.
BİN 460 ÇOCUK KREŞLİ
OLACAK
Yuvamız İstanbul kreşlerinin 11’i
Avrupa Yakası’nda, 4’ü de Anadolu
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Yakası’nda hizmet vermeye başladı.
15 kreşte toplamda 75 sınıf
bulunuyor. Tam dolulukta bin 460
çocuğa hizmet verecek kreşlerde;
78 okul öncesi eğitmen, 10
psikolog, 4 sosyal hizmet uzmanı, 4
psikolojik danışman, 1 gıda
mühendisi, 36 çocuk gelişimi ve
eğitimi elemanı görev yapıyor.
Ayrıca, çocuk etkinlik
merkezlerinde 37 temizlik
personeli ile 58 güvenlik personeli
istihdam ediliyor.
MAHALLE FARKI
GÖZETİLMİYOR
İstanbul için hayata geçirilen her
proje, İmamoğlu’nun “2050
vizyonumuzda, İstanbul’u yeşil ve
adil bir kent yapmak var” sözü
etrafında şekilleniyor. Kreşler,
İstanbul’un her köşesinde
çocukların ulaşım konusunda sıkıntı
yaşamayacağı yerlerde açılıyor.
Hangi ilçede, hangi mahallede olursa
olsun pedagojik ilkelere uygun,
nitelikli planlama, eğitmen
eğitimleri ve içeriği zengin
programlarla aynı standartlara sahip
olacak şekilde hazırlanıyor.

KREŞLERE ÖĞRENCİ
ALIMI DA ŞEFFAF
Yuvamız İstanbul kreşlerine
kabul koşulları, tüm çocuklar
için eşit. T.C. kimlik numarası
ya da devlet tarafından
kendilerine verilen ID
numarasına sahip ve ikamet izni
bulunan tüm çocuklar kreşlere
başvuruda bulunabiliyor.
Çocuklar için TÜİK yoksulluk
sınırının belirlediği rakamlar göz
önünde bulundurularak puantaj
kriterleri uygulanıyor. Sosyoekonomik yönden dezavantajlı,
şehit ve gazi çocukları, şiddet
mağduru aileler ile engelli
çocukların kreşlere kabul
sıralamasında puanları daha
yüksek oluyor. Aileler buna ve
diğer kriterlere uygun olarak
ücretli, indirimli ya da ücretsiz
olarak merkezlerden
yararlanabiliyor.
İBB, ÇOCUKLARIN
AİLELERİYLE DE İRTİBAT
HÂLİNDE
Ayrıca, İSADEM İstanbul Aile
Danışma ve Eğitim Merkezlerinde

3-6 yaş “Anne Buluşmaları”, 7-11
yaş “Baba Buluşmaları” ebeveyn
programları yürütülüyor. Diğer
yandan; İSADEM’lerde 0-3 yaş ev
ziyareti temelli ebeveyn rehberliği
programıyla birlikte Çocuk
Etkinlik Merkezlerinde 3-6 yaş
“Anne Baba Eğitim” programı
sürdürülüyor.
EĞİTMENLER DE EĞİTİLİYOR
İBB, Yuvamız İstanbul’da görevli
eğitim kadrosunu da özenle
seçiyor. Eğitim alanına hâkim,
çocukları seven, onlarla birlikte
olmaktan hoşlanan; destekleyici
yetişkinler tarafından çocuklara
eğitim verilmesi hedefleniyor.
Bunu için de istihdam edilen
kadro, uzmanlar (BÜ ve İBB uzman
kadrosu) tarafından aynı ilkeler
doğrultusunda eğitime tabi
tutuluyor.

rol almaları sağlandı. Genel
Sekreter Yardımcılığından iştirak
şirketleri müdürlüğüne kadar
önemli kademelerde kadınlara söz
ve yönetim hakkı tanındı.
İstanbul’da 150 Mahalleye 150
Kreş sloganı ile yola çıkılan proje
ve sonrasında açılan kreşlerde de
kadın çalışan oranı yüksek
tutuldu. İstanbul genelinde 15 bin
annenin bakım yükünü
hafifletecek olan kreşler; 3 bin
kadınına da istihdam yaratacak.

KADIN İSTİHDAMINDA
ÖNCELİK
İBB’de yeni yönetimle birlikte,
geçmiş dönemlere nazaran kadın
istihdamına öncelik verilerek
kadınların iş hayatında da etkin

www.ibb.istanbul

31

EĞİTİM

İBB’NİN
ÖĞRETMENLERİ
BILIMI, EĞITIMI VE UZMANLIĞI YENI NESIL BELEDIYECILIK ANLAYIŞININ ÖNEMLI BIR
PARÇASI OLARAK GÖREN İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI (İBB) YÖNETIMI KENDI
BÜNYESINDE FAALIYET GÖSTEREN KREŞLERDE, İSMEK OKULLARINDA, ÇOCUĞUNDAN
ANNEYE, GENCINDEN YAŞ ALMIŞ VATANDAŞINA KADAR HER İSTANBULLUYA FIRSAT
EŞITLIĞI SAĞLIYOR, ONLARI ÇAĞDAŞ EĞITIMLE BULUŞTURUYOR.
ALİ FARUK İMRE

NİLAY SOYSALDI

B

ilim uzmanlığının, çağdaş
uygarlık seviyesine ulaşmanın
anahtarı olduğunu her fırsatta
vurgulayan Atatürk, devrimlerin
getirdiği yeni değerlerin; ancak eğitim
aracılığıyla anlaşılabileceğini,
korunabileceğini belirtti. Ulu Önder, bu
görevi öğretmenlere, aydınlara, sivil
toplum örgütlerine ve annelere yükledi.
İstanbul Bülteni ekibi olarak, 24 Kasım
Öğretmenler Günü kapsamında İBB’nin
eğitim kadrosuyla bir araya geldik. Yediden
yetmişe kentliye eğitim veren, alanında
yetkin İBB öğretmenleri, mesleklerine dair
görüşlerini ve Öğretmenler Günü
mesajlarını bizlerle paylaştı.
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İSMEKLER HEM ÖĞRETİYOR
HEM MESLEK SAHİBİ YAPIYOR

İ

BB’nin en kalabalık eğitmen
kadrosu İSMEK’te bulunuyor;
toplam 979 eğitmen çalışıyor.
İSMEK okullarında; okuma-yazma
bilişim teknolojileri, grafik,
fotoğraf, hukuk, pazarlama, tekstil,
yabancı dil, müzik ve gösteri
sanatları gibi toplam 32 alanda
eğitim veriliyor. İSMEK, kentli için
önemli bir rol oynuyor. Çünkü her
yaştan vatandaş, bu okullardan
aldığı eğitimle ya yeni bir hobi
ediniyor ya da meslek sahibi
oluyor. Pandemi nedeniyle
uygulamalı derslere giren bazı
öğretmenlerin kursları kapalı; ama
buna rağmen Uzaktan Eğitim
Merkezlerinin güncel kursiyer
sayısı 256.420’ye ulaştı.
Konuştuğumuz öğretmenler, farklı
yaş gruplarının sınıflara çok
değerli bir zenginlik kattığı
konusunda hemfikir. Onlara göre,
büyüklerin disiplini ve tavrı
gençlere örnek oluyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HAKKINDA
24 Kasım 1928 tarihinde Türkiye
Cumhuriyeti hükümetince Mustafa
Kemal Atatürk’e Millet Mektepleri
Başöğretmenliği unvanı verildi.
Onun 100. doğum günü olan 1981
yılından bu yana 24 Kasım,
Öğretmenler Günü olarak tüm yurtta
kutlanıyor.

ÜMIT DENIZ
Kişisel Gelişim Alanı öğretmeni (33)
“MERAK ETMEKTEN VAZGEÇMEYİN”
“İSMEK’te altıncı yılımı doldurdum. Tiyatro,
diksiyon, beden dili ve yazarlık gibi çeşitli
branşlarda dersler veriyorum. Lisansımı edebiyat,
yüksek lisansımı tiyatro üzerine yaptım. Kendimi
geliştirirken İSMEK’te eğitim verdiğim branşlar da
çeşitlendi. Öğrencilerimiz arasında 16 yaşında olan
da var, 70 yaşında olan da. İstanbul’un her
kesiminden; akademisyenler dâhil, eğitimlerimize
katılan hemşehrilerimiz bulunuyor. İSMEK, halka
verdiği ücretsiz kurslarla eğitimde fırsat eşitliğini
sağlıyor. Öğrenme sürecini tamamlamamış bir
öğretmen olarak şunu söylüyorum; hem öğretmen
ve hem de öğrenciler merak etmekten
vazgeçmesin.”
SERPIL UZUNSU
El Sanatları öğretmeni (58)
“EL SANATLARI EĞİTİMİ, AİLELERİN EV
EKONOMİSİNE DE KATKI SAĞLIYOR”
“El sanatları mezunuyum. 1999 yılında kursiyer
olarak girdiğim İSMEK’lerde bugün, üç boyutlu
şekillendirme, kâğıt rölyef ve bez bebek yapımı
dersleri veriyorum. Öğrenci yaş gruplarım, genelde
otuz yaş civarında başlıyor. Sakarya’dan, Tuzla’dan
Bakırköy’e üşenmeden gelen öğrencilerim oldu. Bu
kadar yolu aynı zamanda bir öğretmen için
katetmeleri gurur veriyor. El sanatları eğitimi, aynı
zamanda ailelerin ev ekonomilerine de katkı
sağlıyor.”
HAZAL BALOĞLU
Makyaj Teknikleri öğretmeni (21)
“SOSYAL MEDYANIN ETKİSİYLE MAKYAJ
EĞİTİMLERİMİZE TALEP ARTTI”
“Evde çizim yapacak kağıt ve duvar kalmayınca
ben de suratımı boyamaya başladım. Makyajın
estetik ve güzellik kalıplarının dışında bir sanat
olduğunu keşfettiğim zaman, bu alana
yoğunlaştım. Yaklaşık bir senedir İSMEK’te eğitim
veriyorum. Dersimin yaş grupları on altı yaştan
itibaren başlıyor. Sosyal medyanın etkisiyle
makyaj eğitimlerimiz en çok talep alan kursların
arasında yerini aldı. Kadın öğrencilerimiz de erkek
öğrencilerimiz de aldığı eğitimlerle makyajın bir
sanat olduğunu öğrendiler. Benim gibi genç
birisine güvendiği için İBB’ye çok teşekkür
ediyorum.”
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ÇOCUKLAR 'YUVALARINDA'
EMİN ELLERDE

B

aşkan İmamoğlu’nun en
önemli vaatleri arasında
gösterilen Yuvamız İstanbul
Projesi, kapılarını kentin
çocuklarına açmaya başladı. Şu
zamana kadar; Küçükçekmece,
Pendik, Beylikdüzü, Esenyurt,
Beyoğlu, Arnavutköy, Avcılar,
Başakşehir, Kartal, Sancaktepe,
Sultanbeyli, Sultangazi, Silivri
Alibey, Silivri Selimpaşa ve
Yenibosna’da olmak üzere 15 çocuk
etkinlik merkezi kente
kazandırıldı. İBB, yeni kreşler
açmak için çalışmalarını
sürdürüyor.
İBB kariyer portalı üzerinden okul
öncesi öğretmenliği ilanına
başvuran adaylar, İBB içerisinde
oluşturulan değerlendirme
kurulunun hassas ve titiz çalışması
sonucu işe alındı.
Öğretmenlerle görüşmek için
gittiğimiz Beylikdüzü İBB Yuvamız
İstanbul kreşinde bizleri, “Nasıl bir
dünyada yaşamak istersin?”
sorusuna verilen yanıtların olduğu
bir dekor karşılıyor. Kaan, arabalar
dünyasında yaşamak isterken; bir
an önce büyümeyi bekleyen Nehir
ise hayallerini kendi evinde
oluşturuyor. Sınıflara doğru
çıktığımızda konuşmaya
başladığımız öğretmenlerin gözü
bir bizdeydi, bir de söyleşinin
bitmesini sabırsızca bekleyen
çocuklarda.
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ZEYNEP KIZILKAYA
Okul Öncesi öğretmeni (23)
“ÇOCUKLAR, BURAYI ADINA UYGUN BİR
ŞEKİLDE ‘YUVASI’ GİBİ GÖRÜYOR”
“Çocukların ne kadar masum olduğunu bilmek, bu
mesleği seçmemdeki en önemli nedenlerden.
Yuvamız İstanbul’da, verdiğimiz temel eğitim ile
çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Aynı zamanda
çocuklar, burayı adına uygun bir şekilde ‘yuvası’
gibi görüyor. İlk öğretmenler asla unutulmaz. Ben
de asla unutmadım. Bizler, burada fırsat eşitliğini
dikkate alarak çocuklarımıza eğitim veriyoruz.
Görevimin kutsallığını, sınıfa her adım attığımda
bir kez daha anlıyorum. Tüm öğretmenlerin
Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutlarım.”
ELIF YAN
Okul Öncesi öğretmeni (25)
“ONLAR BÜYÜDÜKÇE BİZ DE KALPLERİNDE
BÜYÜYECEĞİZ”
“Günde 20-25 çocukla bir arada olmanın zor
tarafları var. Çünkü ne kadar çocuk varsa o kadar
gözünün, o kadar ayağının olması gerekiyor. Fakat
bu mesleği yapmak çocukları sevmekle başlıyor ve
bu sevgi, size zorluklarını unutturuyor. Onlar
büyüdükçe biz de kalplerinde büyüyeceğiz. Din,
dil, ırk ayırt etmeden; her çocuk eşittir. Bizlerin
görevini kutsal kılanlardan birisi de bu eşitlikçi
yaklaşımı çocuklara aktarıyor olmamız.”

SÖYLEŞİ

İBB YAZI İŞLERI VE KARARLAR DAIRE BAŞKANI NURTEN UĞURSOY

“KURUMUMLA GURUR
DUYUYORUM”
VATANDAŞLARA DAHA ADIL VE GÜZEL HIZMET VEREBILMEK IÇIN ÇALIŞTIĞINI
IFADE EDEN YAZI İŞLERI VE KARARLAR DAIRE BAŞKANI NURTEN UĞURSOY,
KADINLARA VE GENÇLERE, ÖNLERINE HEDEF KOYMALARINI, HEDEFLERINE
ULAŞMALARI IÇIN DE GAYRETLE ÇALIŞMALARINI TAVSIYE ETTI. İSTANBUL
BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI’NIN ILK MÜFETTIŞ YARDIMCILARINDAN OLAN UĞURSOY,
“ARTIK BU CINSIYET AYRIMINDAN KURTULMALIYIZ. HERKESIN BILGISINE,
LIYAKATINE, TECRÜBESINE GÖRE IŞ VERILMESI LAZIM” DEDI.
AYŞE KAHVECİ

İ

stanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne daktilograf olarak
giren Yazı İşleri ve Kararlar
Daire Başkanı Nurten Uğursoy,
İBB’nin ilk üç müfettiş
yardımcısından biri. Otuz sekiz
yıllık belediyecilik hayatında,
daima sevgiyi ön planda
tuttuğunu, İBB’de çalışmaktan
büyük gurur duyduğunu
vurgulayan Uğursoy’la
belediyecilik tecrübelerini,
ülkemizde kadınların durumunu
ve hobilerini konuştuk.
38 YILDIR ÇOK MUTLU
ÇALIŞTIM
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin en eski
çalışanlarından birisiniz. Uzun
yıllar bir yerde çalışmak nasıl bir
aidiyet duygusu oluşturuyor?
Lise mezunuydum İBB’ye
girdiğimde. Çok büyük bir kurum
olarak gelmişti bana, hâlâ da öyle
geliyor. O zaman korkarak
gelmiştim. Çalıştığım kurumu
seviyorum ve gerçekten de
yaptığımız hizmetler açısından da
kurumumla gurur duyuyorum.
Daha iyi daha adil nasıl yapabiliriz
diye sürekli kafa yoruyorum.
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Hayatınızda sevgi ön planda olursa
bu hem çalışmaya odaklanmayı,
çalıştığınız ortamı sevmeyi hem de
iş paydaşlarınızı, vatandaşları
sevmeyi getiriyor. 38 yıldır burada,
gerçekten çok mutlu çalıştım.
Gerçi, bu kadar zamanı nasıl
geçirdiğimi de anlamış değilim
doğrusu.
ÜNIVERSITEYI ÇALIŞIRKEN
OKUDUM
Bir bakıma burada büyüdünüz
gibi. Tüm iş tecrübenizi burada
edindiniz.
Sıkıyönetim döneminde işe girdim.
O dönemki anlayışta çok katı
kurallar vardı. Hatta yırtmacımızın
dikildiğini biliyorum; ‘Yırtmaç
uzun, bunu biraz dikin, az olsun’
deniliyordu. Başladığımda, 19
yaşında genç bir kızdım.
Üniversiteyi burada çalışırken
okudum.
Hem çalışıp hem okumak zor
oldu mu?
Zordu; ama çok keyifliydi.
Müdürümden izin alarak haftanın
üç günü derse gidiyordum.
Müdürüm işlerimi aksatmamak
kaydıyla, bu izni vermişti bana.

Hızlıca dersleri bitirip işe dönüyor,
önümde biriken yazıları
yazıyordum. Tabii, artık hangi
saatte biterse o zaman mesaiden
ayrılıyordum. Servisi kaçırıyordum
vesaire. O şevkle çalışmak rahatsız
edici gelmiyordu. Elbette gençlik de
vardı.
“İBB’NIN ILK MÜFETTIŞ
YARDIMCILARIYIZ”
Üniversiteyi bitirdikten sonra
müfettiş yardımcısı oluyorsunuz.
Senelerce sınav açılmamış burada.
54 kişi girdik sınava. İBB’nin ilk
müfettiş yardımcılarıyız biz.
Uzunca bir dönem 13 müfettiş
çalıştık, bizden önce de 10
müfettiş vardı. O kadar müfettişle
ilçe belediyeleri de dâhil, İstanbul
gibi bir kentin soruşturmalarını
yapmak zordu.
Bir ilki yaşadınız yani.
Evet. Şu ana kadar da son müfettiş
yardımcılarıyız. 2020 yılına kadar
başka sınav açılmadı. Sınavla gelen
ve yeterliliğini vererek müfettişlik
hayatını devam ettiren üç kadınız;
Leyla Yılmaz Ünver, Sema Kömür
ve ben. İki arkadaşım da hâlen
kurumda müfettişler.

SÖYLEŞİ

ÇALIŞTIĞIM
KURUMU
SEVİYORUM VE
YAPTIĞIMIZ HİZMETLER
AÇISINDAN DA
KURUMUMLA GURUR
DUYUYORUM.
Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı
Nurten Uğursoy
www.ibb.istanbul
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Mevzuata hâkim olmak, nasıl
uygulayacağını bilmek çok önemli
değil mi?
Müfettişliğin en önemli özelliği
kanunları ezbere bilmek değil,
neyi nerede bulacağını bilmektir.
Bizim nesille birlikte müfettişlik,
danışılan birim oldu. Önceden
sadece soruşturma ve denetim
yapan bir birimken bizlerin
gelişiyle danışılabilecek
birilerinin olduğunu fark etti
kurum.
Kurumun işleyişini en iyi
bilenlerdensiniz herhâlde
Öyle oluyor zaten. En azından
sorun olabilecek konularda da
destek olunabilecek alternatifleri
en çok biz buluruz.
VATANDAŞIN ILK
BAŞVURDUĞU BIRIMIZ
Pek çok birimin çalışmalarını,
vatandaşlar daha yakından
görebiliyor. Yazı İşleri ve Kararlar
Daire Başkanlığı çok göz önünde
değil. Neler yapar sizin biriminiz?
Kurumun yazışma sisteminin
organizasyonu bizden geçiyor.
Tüm başvurular, sistemimizde
kaydediliyor; kurumun arşiv
sistemini kurmak, gelen yazıları
kaydetmek, kaydettikten sonra
hiyerarşik sıradan geçerek; kurum
yetkililerinin, birim amirlerinin,
bu bilgileri usulüne uygun yapısal

kurgularla alıp gereğini yapmaları,
bizim aşamalarımızla
gerçekleşiyor. Belediyemizin iki
karar organı olan Belediye Meclisi
ve Belediye Encümeni de bize
bağlı. Bu karar organlarının
düzgün çalışmasından, buralarda
alınan kararların kayda geçirilip
zabıtlara işlenmesinden ve
vatandaşa ulaşmasından biz
sorumluyuz. Çalışmalarımızın çok
gerçekçi, çok nesnel olması
gerekiyor. Kararları kısa sürede
hazırlayıp imzaya sunmak
zorundayız. Benim personelim,
Meclis toplantılarının olduğu
hafta 24 saat çalışıyor,
diyebilirim.
Bir süre Gaziosmanpaşa ve
Avcılar Belediyelerinde de
çalıştınız. Ayrıca seminerler
vermişsiniz, bir de bununla ilgili
kitabınız var.
Marmara Belediyeler Birliğinde,
Tebligat Mevzuatı, arşiv ayıklama
ve imha ile ilgili eğitim verdim.
Eğitim ayağı, öğretici, geliştirici,
yönetici yanımı ortaya çıkardı,
tanınmama vesile oldu.
Gaziosmanpaşa ve Avcılar
Belediyelerinden gelen teklifleri
kabul ettim. Arşivlerini kurdum,
yazışma sistemlerini hatta teftiş
kurulunu oturttum. Müfettiş
yardımcıları aldım. İki belediyede
de çok mutlu çalıştım.

HAYVANLARI ÇOK
SEVİYORUM, KEDİM
VAR EVDE.
HAYVANLARLA İLGİLİ
BELGESELLERİ DE
SEVEREK
SEYREDİYORUM.
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“SIKIYÖNETIMDE IŞE GIRDIM,
TORPILIM YOKTU”
İBB’nin yeni misyonunda
kadınlara daha fazla yer vermek
var. Kademe kademe yükselerek
geldiniz. İş hayatına girecek
kadınlara ve gençlere tavsiyeniz ne
olur?
Bill Gates’in, “ Ne yaparsanız yapın,
en iyisini yapın” diye bir önerisi var.
Olaya böyle bakarsanız hem
hayattan zevk alırsınız hem
yaptığınız işten memnun olursunuz
hem de bunun karşılığını alırsınız.
Sıkıyönetim döneminde Belediye’ye
girdim, hiçbir torpilim yoktu, hâlâ
yok. İlkeler, insanların hayatında
belli bir yer edinmeli. İnsanlar
kendilerine hedef koymalı. Bu
hedeflere ulaşmak için de belli
aşamalardan geçeceklerini bilmeli.
CINSIYET AYRIMINDAN
KURTULMALIYIZ
Türkiye’deki kadınların
durumunu nasıl görüyorsunuz?
Sadece Türkiye’de değil, dünyada da
kadınlar yeterli değeri bulmuyor.
Türkiye’de ataerkil aile sisteminin
değişik formasyonları var. Medeni
Kanun'umuzda, kadın veya erkek ne
kadar haklara sahip olsalar da
malların yarı yarıya paylaşımı bile

EDEBİYAT HOCAMIZ ÇOK DEĞERLİYDİ. ÇOK GÜZEL KİTAPLAR OKUDUM
ONUN SAYESİNDE. ÖNCE SIKILARAK OKUDUM, SONRA ÇOK KEYİF
ALARAK OKUMAYA BAŞLADIM.

daha sonraki mevzuat değişikliği ile
devreye girdi. Kadın faktörünü
cinsiyetine göre ayırmadan, bir
insan olarak değerlendirebilsek
zaten sorunu çözeceğiz. Artık bu
cinsiyet ayrımından kurtulmamız
gerekiyor. Bireysel özelliklere
bakılarak iş vasfı belirlenmeli.
Herkesin; bilgisinin, liyakatinin,
tecrübesinin önemine göre iş
verilmesi lazım.
EDEBIYAT HOCAMIZ, ÇOK
DEĞERLIYDI
Biraz da özel ilgi alanlarınızdan
konuşalım. Kitaplarla aranız nasıl?
Edebiyat hocamız çok değerliydi,
kulakları çınlasın. Dostoyevski’den
tutun Reşat Nuri Güntekin’e,
Sabahattin Ali'ye kadar her tür
kitabı okuttu bize. Sıradan bir hoca
değil, özellikli davranışları vardı.
Çok güzel kitaplar okudum onun
sayesinde. Önce sıkılarak okudum,
sonra çok keyif almaya başladım. Bu

alışkanlığım, ara ara yavaşlasa da
bugüne kadar sürdü. Kendisini
saygıyla anıyorum.
Müzikle aranız nasıl?
Bir dönem internet radyo yapmayı
öğrendim. Genelde müzik
programlarıydı. Arkadaşlarıma verip
onların radyoculuk yapmasına
yardımcı oldum. Türk Chopper
Motosiklet Grubu’na bir radyo
yaptım mesela. Kendi aralarında
sohbet ediyorlardı radyoda.
Müzikte tercihiniz var mı?
Slow müziklerden hoşlanıyorum;
ama salsa ve tango kursuna da gittim.
Uzun zaman iş yoğunluğu nedeniyle
spor yapamadım. Hayatıma hareket
katacak bir şey yapmam lazımdı.
Ritmi çok seviyorum. Müziğin
ritmiyle birlikte hareket etmek,
insanların psikolojik durumunda da
bir denge unsuru oluşturuyor, iç
huzuru veriyor. Bu, beni çok motive

etti. Burada görev alana kadar da
devam ettim.
Resim yapar mısınız?
Daha önceleri portre yapardım.
Hatta birkaç tane büro arkadaşımın
resmini de çizmişliğim vardır.
Sinemaya ilginiz var mıdır?
Sinemada da korku/macera türü
filmler izlemeyi seviyordum. Şimdi
daha çok romantik komedi, komedi
türü filmler; küçük çaplı belgeseller
izlemeye başladım. Hayvanları çok
seviyorum, kedim var evde.
Hayvanlarla ilgili belgeselleri de
severek seyrediyorum. Ama
böceklerden korkum da var, onları
seyredemiyorum.
Yemek yapmayla aranız nasıl?
Çok severim. Ev işlerinden en çok
sevdiğim yemek yapmaktır.
Bulaşığı hiç sevmem. Ütü yine
normaldir.
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İBB’NİN OMBUDSMANI:

HALKLA İLİŞKİLER
BIR OMBUDSMAN GIBI VATANDAŞ ILE İBB ARASINDAKI ILETIŞIMI SAĞLAYAN
HALKLA İLIŞKILER MÜDÜRLÜĞÜ, BEYAZ MASA’YA GELEN TALEPLERIN
ÇÖZÜMÜNÜN YANI SIRA, EN ÇOK YAŞANAN SORUNLARIN VE AKSAYAN
YÖNLERIN ANALIZ ÇALIŞMALARINI YAPIYOR. İBB’NIN ÜST DÜZEY
YÖNETIMIYLE DEĞERLENDIRILEN SONUÇLAR, HIZMETLERIN
IYILEŞTIRILMESINE CIDDI KATKI SUNUYOR. BU SAYEDE; ULAŞIMDAKI HAT
TALEPLERINDEN YOL VE ASFALT YAPIMINA, MANGAL VE GÜRÜLTÜ
ŞIKAYETLERINE KADAR BINLERCE KRONIK SORUN ÇÖZÜME KAVUŞUYOR.
OSMAN KARABACAK
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NECDET KÖSEDAĞ

7

8

10
9
11
12

1.Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Nihan YÜCEL, 2. Emine Selen METİN, 3. Bekir YANGIN
4.Kültürel Etkinlikler Müdürü Taner ÇETİN, 5. Zeynep UZUNER, 6. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı
Yavuz SALTIK, 7. Serdar YILMAZ, 8. Mertkan MÜDERRİSOĞLU, 9.Halkla İlişkiler Müdürü Fulya SOLMAZ,
10. Kamil KABAK, 11. Tuğba INKAYA, 12. Behiye Nur AYDIN

MÜDÜRLÜĞÜ
İ
stanbulluların talep ve
şikayetleriyle özdeşleşen 153
Beyaz Masa, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Halkla İlişkiler Müdürlüğü
bünyesinde bir ombudsman
(arabulucu) ve çözüm ortağı gibi
çalışıyor.
Salgın sürecinde her ay 1 milyona
yakın çağrıya cevap veren Beyaz
Masa, Eylül ayında da 1 milyonu

aşan çağrıya cevap verdi. Telefon,
mail, sosyal medya, iletişim
noktaları ve Gezici Beyaz Masa
üzerinden gelen istek ve
şikayetlerin İBB tarafından en kısa
sürede çözülmesine aracılık eden
birim, İBB’nin İstanbullulara
dokunan eli. Beyaz Masa’da alınan
bir çağrı kaydı, çözülmeden asla
kapatılmıyor ve ısrarla haklı,
makul taleplerin karşılanmasının
yolları aranıyor.

ANALİZ VE KOORDİNASYON
EKİBİ, KRONİK SORUNLARI
ÇÖZÜYOR
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Koordinasyon Şefliği; İBB’nin bütün
birimleriyle birlikte, vatandaşlardan
gelen talep ve şikayetler ışığında
ortak akıl süreçlerini işletiyor.
Böylece, İBB’nin faaliyet alanlarının
iyileştirilmesine katkı sunulurken,
kronikleşmiş binlerce sorun da
çözüme kavuşuyor.
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İBB Sosyal Hizmetler
Daire Başkanı
Yavuz Saltık

Beyaz Masa süreçlerini iyileştirmek
amacıyla birimlerin performans
analizlerini yapan Koordinasyon
Şefliği, müdürlüklere ve daire
başkanlıklarına ziyaretlerde
bulunarak, İstanbulluların talep ve
sorunlarını paydaşlarıyla uyum
içinde çözüme kavuşturuyor. Bu
ekipteki personel; çözüm
mantığını bilen, doğabilecek
krizleri fark edip vatandaş odaklı
hareket edebilen deneyimli
personellerden oluşuyor.
Beyaz Masa’nın tüm süreçlerinde
bilgi ve çözüm akışının kolaylıkla
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yönetilmesi amacıyla, vatandaşın
en çok başvuruda bulunduğu
belediye birimlerinde Beyaz Masa
Temsilciler Ekibi de
görevlendiriliyor. Bu ekip, bilgi ve
çözüm akışını yönetmesinin yanı
sıra birimin Halkla İlişkiler dilini
kurumsal olarak benimsemesini
sağlıyor. Böylelikle vatandaşa
anlaşılabilir ve sade bir dil ile cevap
verilmiş oluyor.
YAVUZ SALTIK:
“SORUNLAR VE AKSAYAN
YÖNLER GİDERİLİYOR”
İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı
Yavuz Saltık, İBB Halkla İlişkiler
Müdürlüğü Koordinasyon
Şefliğinin; İBB birimlerinin
faaliyetlerini, vatandaşların
başvuru süreçleri temelinde
incelediğini belirterek, “İlçe ilçe en
çok yaşanan sorunları ve süreçte
aksayan yönleri tespit ediyoruz.
Istanbulluların hizmetlere yönelik
memnuniyet oranlarını da
belirliyoruz.” dedi.
Hazırlanan analiz raporlarını
periyodik olarak İBB’nin üst
yönetimine sunulduğunu ifade
eden Saltık, “Böylece, karar alma
mekanizmalarında veriye dayalı
yönetim imkânı yakalanıyor.
Vatandaş odaklı kararlar alınarak,
sürecin aksayan yönlerinin
düzeltilmesi ve kronik sorunların
çözüme kavuşması sağlanıyor” diye
konuştu.

FULYA SOLMAZ:
“ÇÖZÜMLERİMİZ
MEMNUNİYET ARTIŞI OLARAK
YANSIYOR”
İBB Halkla İlişkiler Müdürü Fulya
Solmaz da Koordinasyon Şefliğinin
analiz ve raporlamaları sonucunda,
İstanbul genelindeki yüzlerce
kronik sorunun çözüme
kavuşturulduğunu söyledi.
Solmaz, “Ulaşımdan altyapıya,
güvenlikten çevreye kadar birçok
alandaki kronik sorunları,
belediyedeki paydaşlarımızla
birlikte uyum içinde ve hızla
çözmek için çalışıyoruz.
Çözümlerimiz İstanbullulara
memnuniyet artışı olarak
yansıyor” dedi.
İBB Halkla İlişkiler Müdürü
Fulya Solmaz

YOL VE ASFALT SORUNLARI
ÇÖZÜLDÜ
İBB Halkla İlişkiler Müdürü
Koordinasyon Şefliği’nin
çözümlerine yönelik örnekler şöyle:
Kadıköy Fikirtepe Alt Geçidi'nde
yaşanan su baskını nedeniyle
vatandaşların mağduriyetinin
önüne geçildi. Alt geçide drenaj
konularak mağduriyetlerin
giderildiği, şikayetlerin kesildiği
görüldü.
Büyükçekmece’de, Çakmaklı Yolu
Caddesi’nin asfaltlanması ile ilgili
vatandaşlardan gelen yoğun
şikayetler dikkate alındı. Sürecin
takibi sonucunda, bölgede
asfaltlama çalışmaları yapıldı ve
vatandaş memnuniyeti sağlandı.
Yenilenme sürecinde Edirnekapı
Üst Geçidi'nin, yalnızca demir
iskelesinin kaldığı kış aylarında,
zeminin kaygan olup düşme
tehlikesi yarattığı ve köprünün
yolcu yoğunluğuna yetmediği
şikayetleri alındı. Ulaşım ve Fen
İşleri Daire Başkanlığı ile
yürütülen ortak çalışma sonucu
köprü yenilendi. Mevcut durum,
yolcu yoğunluğuna yetişmediği ve
engellilere uygun olmadığı için
ilave köprü yapımına başlandı.
İstanbul Üniversitesi Avcılar
Kampüsü ve Beylikdüzü metrobüs
üst geçitlerinin tahta olduğu,
sürekli zemin bozulması
nedeniyle düşme tehlikesi
yarattığı çağrıları üzerine çalışma
yapıldı. Şu an her iki metrobüs
köprüsünde de tahta zemin yerine
parklarda kullanılan yumuşak
plastik uygulamasına geçildi.
Şehir Hatları AŞ’nin, Boğaz gidişgeliş hattında Eminönü’nden 18.20
hareket saatli seferinin
kaldırılmasıyla iş çıkışına denk
düştüğü için mağduriyetlerin
oluştuğu belirlendi. Sefer
tekrardan başlatıldı. Raporlamalar
sayesinde, Şehir Hatları AŞ’nin
Temmuz ayında ortalama 9 gün
olan çözüm süresi, Ağustos ayında
2 güne düştü.

SEYYAR SATICI, MANGAL VE
GÜRÜLTÜ ÖNLENİYOR
Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Koordinasyon Şefliğinin
Anadolu Yakası Zabıta
Müdürlüğü ile yaptığı
toplantılar neticesinde, seyyar
satıcı şikayetlerinin
yoğunlaştığı Altunizade ve
Uzunçayır metrobüs
duraklarında, sabit zabıta ekibi
görevlendirildi.
Park bahçelerdeki piknik
alanlarındaki mangal
şikayetlerinin, kronik çevre
sorununa dönüşmesi üzerine
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar
Daire Başkanlığı ile yapılan
toplantılar yapıldı. Bu
toplantılar sonucu, İBB
Başkanlığına bu yönde rapor
verildi. Parklar ile piknik
alanlarında mangal yasaklandı.

Anadolu Yakası Raylı Sistemler
Müdürlüğüne süregelen gece
çalışmalarından kaynaklı gürültü
şikayetlerinin bildirilmesinin
ardından, özellikle Ataşehir ve
Kadıköy bölgesinde gürültülü
çalışmaların gece yapılmaması
kararı alındı ve şikayetlerde
azalma yaşandı.
İSPARK’tan ücretsiz yararlanan
sağlık çalışanlarının personel
olmadan park etmesi durumunda,
sisteme plaka işlendiği için borcu
silinemediği belirlendi. İSPARK,
şu an sağlık çalışanlarının
plakalarını sisteme kaydediyor.
Yola akan sulama şikayetleri
konusunda, Ağaç AŞ ile
gerçekleştirilen toplantılar
neticesinde, daha hızlı aksiyon
alınması sağlandı. Böylece,
şikayetlerin önemli bir bölümü
önlendi.

BAŞVURALARA BİR GÜNDE ÇÖZÜM
153 Beyaz Masa Çağrı Merkezi, sektörel bazda en fazla çağrıyı, yüzde 33 oranı ile
sosyal belediyecilik başlığında alarak, bu başvuruları anlık çözüme ulaştırıyor.
Bunu yüzde 21 ulaşım; yüzde 19 İSKİ; yüzde 13 çevre, kent ve toplum düzeni;
yüzde 10 İGDAŞ ve yüzde 4 imar ve altyapı çağrıları takip ediyor. Eylül ayında
Beyaz Masa’ya yapılan başvurular, bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 902 bin
242’ye ulaştı. Başvuruların yüzde 66,3’ü bilgi istemi, yüzde 22,8’İ talep şeklinde
oluştu. Ağustos ayında, 8 bin 162 olan sosyal destek hizmetleri talebi, Eylül ayında
yüzde 250 artarak 20 bin 642’ye yükseldi. En fazla şikâyet ulaşım alanında
gerçekleşti. Ağustos ayında yüzde 15,8 olan genel şikâyetlerin payı, Eylül ayında
yüzde 16 oldu. Yüzde 16,7 seviyesinde gerçekleşen talep başvurularının payı ise
yüzde 14’e geriledi.
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İBB’DEN
KIZ ÇOCUKLARINA
BAŞUCU KİTABI

İBB, 11 EKIM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ’NDE, 30 BAŞARILI TÜRK KADINININ
ÖYKÜSÜNÜN BIR ARAYA GETIRILDIĞI “CESUR KIZLARA YOL ARKADAŞLARI” KITABINI
DAĞITTI. YAZAR AYSEV’IN KALEME ALDIĞI KITABIN ÖNSÖZÜNÜ ISE İBB BAŞKANI
İMAMOĞLU VE EŞI DILEK İMAMOĞLU BIRLIKTE KALEME ALDI. KITAP, http://cesurkizlar.
istanbul/ INTERNET SITESINDEN ÜCRETSIZ OLARAK INDIRILEBILIYOR.
GÖKÇE KAÇMAZ

Beren İmamoğlu
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Dilek İmamoğlu

anlatıyor. Kitap, üçlemenin ilki
olarak düşünülüyor. İçimizden ve
güncel öykülerin anlatılacağı yeni
kitaplar, projenin ilerleyen
aşamalarında yaşama geçirilecek.
Kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı
farkındalık oluşturmayı amaçlayan
proje, zamanla yeni bir sosyal
sorumluluk çalışmasına
dönüştürülecek.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), toplumdaki cinsiyet
eşitsizliklerini ortadan
kaldırmaya yönelik bir sosyal
projeye daha imza attı. Bugüne
kadar; yönetimde, istihdamda,
eğitimde uyguladığı eşitlikçi
politikalara, kız çocukları için
özel olarak kaleme alınmış
kitapla, bir yenisini daha ekledi.
Engelleri aşarak büyük başarılara
imza atmış ve topluma esin
kaynağı 30 Türk kadınının
öykülerinin bir araya getirildiği
“Cesur Kızlara Yol Arkadaşları”
başlıklı kitabı, İstanbullularla
buluşturdu.

koşarken size yol gösterecek birine
ihtiyaç duyduğunuzda, bu kitap
sizin yol arkadaşınız olsun. Başucu
kitabınız olsun” tavsiyesinde
bulundu. Yazar Aysev ise
kaynaklarda çocuklara yönelik
Türk kadınını anlatan bir yapıt
bulunmadığına değinerek yaptığı
çalışmayla bu boşluğu doldurmak
için bir adım attığını ifade etti.
ÜÇLEMENİN İLKİ
Kadın tasarımcılar tarafından
resimlenen kitap, 7-11 yaş
aralığındaki çocuklara hitap ediyor.
Onlara, güçlüklere rağmen başarıya
ulaşan kadınların mücadelelerini

ÜCRETSİZ İNDİRİLEBİLİYOR
Kitapta, tarihte iz bırakan şu
kadınların öyküleri yer alıyor: Adile
Naşit, Afife Jale, Atman Kadınları;
Esin, Esra, Begüm Atman, Ayşem
Sunal Savaşkurt, Aysima Altınok,
Azra Erhat, Betûl Mardin, Canan
Dağdeviren, Deniz Selin Üstündağ,
Duygu Asena, Füreya Koral, Halet
Çambel, İdil Biret, İlayda Şamilgil,
Kamile Şevki Mutlu, Leyla Gencer,
Muazzez İlmiye Çığ, Nermin
Abadan Unat, Nesrin Olgun, Özge
Akbulut, Sabiha Rıfat Güreyman,
Şafak Pavey, Şahika Ercümen,
Samiye Cahid Morkaya, Semiha Es,
Sümeyye Boyacı, Süreyya Ağaoğlu,
Türkan Saylan, Ümmiye Koçak ve
Yasemin Adar. İlk baskısı
gerçekleştirilen ve İBB’nin ücretsiz
olarak dağıtımını yaptığı kitap,
dijital ortamdan da ücretsiz
indirilebiliyor. Esere çevrim içi
olarak şu adresten ulaşılabiliyor:
http://cesurkizlar.istanbul/

KİTABI DİLEK İMAMOĞLU
TANITTI
11 Ekim Dünya Kız Çocukları
Günü’ne özel olarak hazırlanan
kitabın önsözünü İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek
İmamoğlu ile birlikte kaleme aldı.
Kitabın tanıtımını ise Dilek
İmamoğlu, yazar Aslıhan
Dağıstanlı Aysev ile birlikte
gerçekleştirdi. Tanıtıma katılan kız
çocuklarına, kitap armağan edildi.
BAŞUCU KİTABI
Etkinlikte Dilek İmamoğlu,
“Kitapta hayatında cesaret örneği
göstermiş, 30 Türk kadınının
başarı hikâyesini bulacaksınız. Siz
de hayallerinizin peşinden
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OYUN
İSTANBUL
PROJESİ
KENTE RENK
KATACAK
İBB, İSTANBUL’U OYUN
OYNANABILEN BIR KENTE
DÖNÜŞTÜREBILMEK IÇIN
‘OYUN İSTANBUL
PROJESI’NI HAYATA
GEÇIRIYOR. PROJE
KAPSAMINDA, KENTIN
HER NOKTASINDA,
ÇOCUKLARIN
AILELERIYLE BIRLIKTE
KATILABILECEKLERI,
ÇEŞITLI OYUN
MEKÂNLARI YER ALACAK.
ZEYNEP MAVNACIOĞLU
SAMİ TÜRK

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi,
çocukların en temel
gereksinimlerinden olan oyun
oynama hakkını sağlamak için,
projeler üretmeye devam ediyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
‘Çocuk Dostu Kent’ vizyonundan
hareketle, kentin park ve oyun
alanlarını yeniden ele alan İBB,
‘Oyun İstanbul Projesi’ni başlattı.
Kent genelindeki oyun ve aktivite
imkânlarını geliştirmek ve
çeşitlendirmek amacıyla başlatılan
Oyun İstanbul Projesi'yle, daha
mutlu ve renkli bir İstanbul
amaçlanıyor.

46

www.ibb.istanbul

İSTANBUL
95 PROJESİ
KAPSAMINDA, İLK
DEFA PARKLARDA 0-3
YAŞ ÇOCUKLAR İÇİN
ÖZEL OYUN ALANLARI
OLUŞTURULMAYA
BAŞLANDI.

AİLELER DE OYUNA
KATILABİLECEK
İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar
Daire Başkanlığınca hayata geçirilen
Oyun İstanbul Projesi sayesinde,
İstanbul’un, çok sayıda parka sahip
bir kent olmanın ötesinde; her
köşesinde oyun oynanabilen bir
şehir hâline getirilmesi
hedefleniyor. Kent genelinde,
çocuklar öncelikli olmak üzere, her
yaş grubundan insanların bir araya
gelerek oyun oynayabileceği alanlar
oluşturulacak. Bu mekânlarda;
satranç, oryantiring, geleneksel
oyunlar gibi çok çeşitli oyunlar da
yer alacak. Yine çocukların
aileleriyle birlikte katılabilecekleri,
doğa bilim ve sanat temalı oyun
merkezleri de bulunacak. Böylece
Oyun İstanbul Projesi, sadece 0-18
yaş grubunu değil; aileleri de
kapsayabilecek.
İSTANBUL’DA BİR İLK:
OYUN MASTER PLANI
İBB, Oyun İstanbul Projesi'ni
hayata geçirirken bilimsel veriler
eşliğinde ilerlemeyi de ihmal
etmiyor. Kent genelindeki tüm
oyun alanları ve parkların detaylı
envanterinin yer alacağı Oyun
Master Planı’nı oluşturan İBB,
böylece bir ilki de hayata
geçirecek. Sokak sokak tüm
kentin incelendiği envanterdeki

OYUN MASTER PLANI'NDA
NELER OLACAK

verilere göre oluşturulacak Oyun
Master Planı, İstanbul’un bir
oyun şehri olması yolunda
gereken tüm içerikleri
barındıracak. İstanbul’un her
ilçesinin yaş ortalaması, parkların
durumu ve ihtiyaçlarının yer
alacağı plan, bundan sonra
yürütülecek çalışmalarda önemli
bir yol haritası oluşturacak. Plan,
ihtiyaçlara göre sürekli
güncellenerek, dünyadan örnek
çalışmaların hayata geçirilmesini
de sağlayacak.
Oyun Master Planı hakkında
değerlendirmelerde bulunan İBB
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire
Başkanı Prof. Dr. Çağatay Seçkin,
“Plan tamamlandığı zaman; çocuk
oyun gruplarının nasıl kullanılacağı,
nasıl tasarlanacağı, İstanbul

Kent genelindeki parkların tasarım
rehberi olacak.
İlçe ilçe tüm bölgelere ait sosyal
veriler yer alacak.
Her ilçeye özel öneriler
geliştirecek.
Temel ilkeleri belli olan bir oyun
yol haritası oluşacak.

genelinde bunun nasıl organize
edileceği, hangi bölgede oyun
alanlarının daha az olduğu, hangi
bölgelerin zenginleştirilmesi
gerektiği gibi verilere sahip
kapsamlı bir rehber meydana
gelecek” dedi.
ÇOCUKLAR HAYALLERİNİ
ÇİZDİ, İBB HAYATA GEÇİRDİ
İBB, bir yandan kenti çocuklar için
daha oynanabilir bir hâle getirmek
için çalışırken diğer yandan
katılımcı bir anlayışla çocukları da
işin içine dâhil ediyor. Yeni
yapılan parkların tasarlanması
sürecinde çocukların da fikrini
alan İBB, bunun ilk örneğini
Beykoz Akbaba Köyü’ndeki parkta
gerçekleştirdi. Bu sene, 100. yılını
kutladığımız Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı kapsamında
yapılan proje sayesinde çocuklar,
hayal ettikleri parkı çizdi. İBB de
bunu hayata geçirdi. İBB Park ve
Bahçeler Birimi, bundan sonra
yapılacak park tasarımlarında,
katılımcı anlayışın bir gereği
olarak çocukları sürece daha sık
dâhil edecek.
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İBB BAŞKANI EKREM
İMAMOĞLU’NUN, SEÇIM
DÖNEMINDE ÜZERINDE
ÖNEMLE DURDUĞU
VAATLERINDEN BIRI
OLAN ‘MAHALLE EVLERI’
PROJESI, KASIM AYI
ITIBARIYLE HAYATA
GEÇIYOR. İLK ETAPTA,
ÖRNEKTEPE VE
SULUKULE’DE AÇILACAK
MAHALLE EVLERI, ZAMAN
IÇINDE KENT GENELINE
YAYILACAK.
ZEYNEP MAVNACIOĞLU
SAMİ TÜRK

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi,
kentteki sosyal politikalar
alanında yürüttüğü çalışmalara
bir yenisini daha ekliyor. İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun,
seçim dönemi vaatlerinden olan
Mahalle Evleri Projesi hayata
geçiyor. Mahallenin sorun ve
ihtiyaçlarına odaklanarak çalışacak
bu merkezlerde, öncelikle kadın ve
çocuklara yönelik hizmetler
sunulacak. Bununla birlikte tüm
mahalleliye hitap edecek Mahalle
Evleri'nde, çok çeşitli etkinlikler yer
alacak. Beyoğlu Örnektepe ve Fatih
Sulukule’de bu ay içinde açılacak
Mahalle Evleri, zaman içerisinde
İstanbul’un geneline yayılacak.
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MAHALLE
EVLERİ'NDE
ÇOCUKLAR İÇİN
SPOR, SANAT VE
BİLİM
ETKİNLİKLERİ
YER ALACAK.

ÇOCUKLAR İÇİN BİLİM SANAT
SPOR ETKİNLİKLERİ
Her mahallenin kendi karakter ve
ihtiyaçlarına göre etkinliklerin
oluşturulduğu Mahalle Evleri'nde,
özellikle çocukların kişisel ve
sosyal gelişimleri için pek çok
program yer alacak. İlköğretim ve
lise çağındaki çocukların akademik
başarılarına destek olmak için
eğitimler verilecek. Bununla
birlikte; drama, müzik, resim,
satranç, spor, bilim ve sanat
etkinlikleri de düzenlenecek.
Toplumdaki fırsat eşitliğini son
derece önemseyen İBB, bu sayede
çocukların akranlarıyla eşit
şartlarda büyüyen, donanımlı
bireyler olmalarına katkı sunacak.
Alanında uzman psikolog ve
sosyologlarca hazırlanan eğitim
programları, gönüllüler iş birliği ile
uygulanacak.
FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAYACAK
Mahalle Evleri'nin, çocuğun okulda
erişemediği sanat, spor, bilim gibi
sosyal etkinliklere ulaşmasına
olanak sağlayacağını ifade eden İBB
Sosyal Politikalar Koordinatörü
Esra Huri Bulduk, çocukların
gelişimi için akademik desteğin
yanında psikososyal etkinliklerin
de büyük önem taşıdığını ifade etti.
Tüm bu eğitim ve etkinliklerin,
çocukların evlerine yürüme
mesafesindeki bir merkezde
veriliyor olmasının önemine
değinen Bulduk, Mahalle Evleri'nin
7/24 yaşayan, her an ulaşılabilir
mekanlar olduğunu da belirtti.
İBB Sosyal Hizmetler Müdürü
Neval Gündoğan Arslan ise
yürütülen tüm sosyal politikaların
kalbinde, fırsat eşitliği anlayışının
bulunduğunun altını çizerek
nitelikli eğitime erişemeyen
çocukların, Mahalle Evleri'nde bu
eğitimleri, ücretsiz şekilde
alabileceğini ifade etti. Arslan,
bunun fırsat eşitliği açısından
oldukça önemli olduğunu da
sözlerine ekledi.
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KADINLAR İÇİN
İSTİHDAM ADIMI
Kadınlar içinse özelleştirilmiş
atölyelerin bulunacağı Mahalle
Evleri'nde, istihdam olanağı da
yaratılabilecek. Merkezlerde yer
alacak mutfak atölyesi bunlardan
biri. Burada kadınlara, bir aylık
süreyle çalışma imkanı tanınacak.
Bu süre içerisinde İBB, yemek satışı
yapan bir sosyal platform ile
anlaşarak kadınların pişirdiği
yemeklerin satışını sağlayacak. Bu
sayede kadınlar hem profesyonel
bir mutfakta çalışmayı
deneyimleyecek hem de ev
ekonomisine katkıda
bulunabilecek. Öte yandan mutfak
atölyesinden mezun olan kadınlar,

yine İBB desteği ile bu
platformlardan yemek satışı
yapmaya devam edebilecekler.
SPOR İSTANBUL’UN DESTEĞİ
İLE SABAH SPORLARI
Mahalle Evleri'nde bulunacak dikiş
atölyeleriyle dikiş nakış bilen;
ancak makinaya sahip olamayan
kadınlar desteklenecek. Kadınların,
kendi ürünlerini üretebilecekleri,
ev ekonomisine destekte
bulunabilecekleri bir ortam
sağlanacak.
Tüm bunların yanı sıra Mahalle
Evleri'nde, bütün mahallelinin
tiyatro, sinema gibi kültürel
faaliyetlerde bulunabilecekleri
imkânlar da sunulacak. Spor

yapmak isteyen mahalleli, buradaki
merkezlerde Spor İstanbul
antrenörleri eşliğinde sabah
sporları programlarına
katılabilecek.

ÖRNEKTEPE VE
SULUKULE
MAHALLE EVİ
KAYITLARI
15 KASIM’DAN
SONRA
BAŞLIYOR.

İBB Sosyal Politikalar
Koordinatörü Esra Huri Bulduk

Sosyal Hizmetler Koordinatörü
Piraye Su Çelik

Sosyal Hizmetler Müdürü
Neval Gündoğan Arslan

HEDEFİMİZ MAHALLEYLE
YAŞAYAN BELEDİYE

HER MAHALLE KENDİ DOKUSUNDA
DEĞERLENDİRİLİYOR

MAHALLE EVLERİ'NDE NELER
OLACAK?

“Mahalle Evleri, İBB’nin o
mahalledeki gözü kulağı olsun
istiyoruz. Herhangi bir konuda
sorun yaşayan mahalleli, buraya
gelsin, ona buradan yardım eli
uzatabilelim istiyoruz.
Hedefimiz mahalle ile yaşayan
bir belediye olabilmek. Diğer
taraftan, mahalle kültürünün
yavaş yavaş kaybolmaya
başladığı dönemlerden
geçiyoruz. Oysa mahalle
kültürü, o kadar değerli ki.
Mahalleli birbirini tanıdıkça
kendini güvende hissediyor,
toplumsal dayanışma artıyor.
Bu sebeple, Mahalle Evi'nin bir
diğer önemli işlevi de mahalle
kültürünü yeniden
canlandırmak.”

“Her mahallenin kendine ait bir
kişiliği var. O yüzden
çalışmalarımıza, detaylı bir
mahalle karakter analizi yaparak
başlıyoruz. Kadın, çocuk, yaşlı,
engelli yani mahallede yaşayan
her kesimden vatandaşlarla
görüşmeler yapıyoruz. Bununla
birlikte, mahallelerde yer alan;
dernekler, okullar, üniversiteler,
sağlık kurumları, emniyet
birimleri, belediye kurumları ve
mahalleyi çok iyi tanıyan
muhtarla da kapsamlı
görüşmeler gerçekleştiriyoruz.
Böylece, mahalle evimizi
oluştururken, her mahallenin
kendine ait ruhuna ve
ihtiyaçlarına odaklanmayı
amaçlıyoruz.”
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“Çocuklara ve gençlere yönelik
bilim, sanat ve spor eğitimleri
verilecek.
Çocukların gönüllülerle bir
araya gelerek ders desteği
almaları sağlanacak.
Kadınların istihdama dâhil
edilebilmesi için çeşitli atölyeler
kurulacak.
Mahalleliye yönelik sinema,
tiyatro, fotoğraf, müzik gibi
alanlarda kurslar verilecek.
Mahalledeki bütün
vatandaşlara hitap etmesi
açısından film gösterimleri ve
turnuvalar düzenlenecek,
konferans, seminer organize
edilebilecek.
Geniş kapsamlı kütüphaneler
bulunacak.”

ULAŞIM

MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY

METROSU
HAYIRLI OLSUN

SIRADA HALİÇ TRAMVAYI VAR
İSTANBUL’UN KUZEYINI MERKEZE TAŞIYAN E-5 VE METROBÜSÜN YÜKÜNÜ
HAFIFLETEN MECIDIYEKÖY-MAHMUTBEY METROSU HIZMETE AÇILDI. İLK
GÜNLERDEN İSTANBULLULARIN YOĞUN ILGI GÖSTERDIĞI HATTIN, 6 ILÇEDEN
GEÇEREK NÜFUSUN YÜZDE 20’SINE HIZMET SUNDUĞUNU BELIRTEN İBB
BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, “ÇOK ÖNEM VERDIĞIMIZ METRO YATIRIMLARININ
SONUÇLARI, BIZI ÇOK HEYECANLANDIRIYOR. YIL SONUNDA DA EMINÖNÜALIBEYKÖY TRAMVAYI’NIN 8,8 KILOMETRELIK KISMINI VATANDAŞLARIMIZLA
BULUŞTURACAĞIZ” DEDI.
OSMAN KARABACAK
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P

andemi sürecine rağmen,
günlük hareketliliğin
arttığı İstanbul, modern
kentlerin vazgeçilmezi
olan raylı sistem ağını adım adım
genişletiyor. Geçmiş döneminde
durdurulan raylı sistem
yatırımlarını yeniden başlatan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), koronavirüse rağmen yerin
altında ve üstünde sürdürdüğü
yoğun çalışmaların güzel sonuçlarını
alıyor.
İstanbul’un ikinci, Avrupa
Yakası’nın ilk sürücüsüz metro hattı
olan Kabataş Mahmutbey
Metrosu’nun ilk etabı olan
Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı, 28
Ekim’de seferlere başladı. İlk 10 gün
ücretsiz olarak hizmet veren ve
İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği
hat, 6 ilçeden geçerek şehrin
kuzeyini merkeze taşıyor.
İMAMOĞLU’NDAN İKİNCİ
RAYLI SİSTEM MÜJDESİ
Modern metronun açılışına ilişkin
bir değerlendirme yapan İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İstanbul’un sürekli büyüyen canlı
bir şehir olduğuna dikkat çekerek,
şöyle konuştu:
“Çok önem verdiğimiz metro
yatırımlarının sonuçları, bizi çok
heyecanlandırıyor. Hizmete alınan
yeni metro hatları, sadece zaman ve
nakit tasarrufu değil, kara yolu
trafiğinden çekilen araç sayısına
etki ederek karbon salınımını
düşürüyor, çevre ve sağlık
sorunlarının azalmasına da katkıda
bulunuyor. Ne mutlu bize ki,
Cumhuriyetimizin 97. yaşını
kutladığımız bu günlerde, ülkeyi
demir ağlarla örmeye devam
ediyoruz. Geçmişte bu önemli
yatırımı başlatan eski Belediye
Başkanlarımıza ve emeği geçen
teknik ekibe İstanbullular adına
teşekkür ediyorum. Aralık ayı
sonunda da Eminönü-Alibeyköy
Tramvayı’nın Cibali-Alibeyköy
arasındaki 8,8 kilometrelik kısmını
vatandaşlarımızla buluşturacağız.”

METROBÜSÜ VE E5’İ
RAHATLATTI
İBB Raylı Sistemler Daire
Başkanı Pelin Alpkökin de
Mecidiyeköy-Mahmutbey
Metrosu’nun çok önemli bir aks
olduğunu vurgulayarak, “Üç
aşamalı olarak planlanan
Kabataş-MecidiyeköyMahmutbey-Esenyurt Hattı'nın
ilk açılan kısmı burası. Talebin
oldukça yoğun olduğu hat,
metrobüsü ve E5 Kara Yolu
trafiğini bir ölçüde rahatlattı. Bu
hattın açılmasıyla İstanbul’da
çok ciddi bir metro entegrasyonu
da sağlandı. Birçok metro ve
metrobüs ile entegre olan
metronun Kabataş ayağı açılınca,
deniz yoluyla da bütünleşmesi
sağlanacak” dedi.
ÖZLEMLE BEKLENEN HİZMET
Büyük ölçüde tamamlanan; ancak
finansal sorunlar nedeni ile
yavaşlayan hattın, 2019 yılı
ortasında İBB tarafından sorunları
çözülerek inşaat çalışmaları
hızlandırıldı. Böylece, özlemle
beklenen mutlu sona ulaşılmış

oldu. İstanbul’un en yoğun
nüfusunu barındıran
Gaziosmanpaşa, Sultangazi,
Esenler, Bağcılar, Kâğıthane ve
Şişli ilçelerinden geçen
Mecidiyeköy-Mahmutbey
Metrosu, 18 kilometre
uzunluğunda ve 15 istasyondan
oluşuyor. Bu bölgelerden geçen
dikey hatların beslenmesiyle 3
milyonluk bir nüfusun, Avrupa
Yakası’nın; iş, eğitim, eğlence ve
kültür alanlarını barındıran
bölgelerine erişimi kolaylaşacak.
BEŞ AYRI SİSTEME
ENTEGRASYON
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
Hattı; Mecidiyeköy
İstasyonu'nda M2 YenikapıHacıosman Metrosu ve
metrobüse, Karadeniz
Mahallesi’nde Topkapı-Mescid-i
Selam Tramvayı’na, Mahmutbey
İstasyonu'nda Kirazlı-OlimpiyatBaşakşehir Metrosu’na entegre
oldu. Kabataş ayağı açıldığında,
Taksim-Kabataş Füniküleri ve
deniz ulaşımıyla da bağlantı
sağlanacak.
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M7 MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY
METRO HATTI;
• Hat uzunluğunda Avrupa’da 9,
dünyada 21. sırada
• İstasyon sayısında dünyada 24.
sırada
• Sürücüsüz metro tren işletmesi hat
uzunluğunda M5 ile beraber
dünyada 7. sırada
• Tek seferde yolcu taşıma
kapasitesinde 2 bin 160 kişi ile
dünyada 1. sırada

HALİÇ, YIL SONUNDA
TRAMVAYINA KAVUŞUYOR
Bu yıl, işletmeye alınacak ikinci hat
olan Eminönü-EyüpsultanAlibeyköy Tramvayı, 2019 yılı
başında yaşanan finansman
sorunları nedeniyle durma
noktasına gelmişti. Sorun
çözülerek hattaki çalışmalar
yeniden başladı. Haliç sahilinde
zemini dikkate almadan yapılan
tasarım nedeniyle BalatAyvansaray arasında toplam 1,3
kilometrede zeminde oturmalar
yaşanmıştı. Bu kısım kırıldı ve
kazıklarla güçlendirildi. Ardından,
betonlama ve ray döşeme işlemleri
yeniden yapıldı.
Yıl sonunda, tramvayın 8,8
kilometrelik Cibali-Alibeyköy
arasının açılması hedefleniyor.
Hattın Unkapanı-Eminönü
arasındaki kısmı ise Unkapanı
Kavşağı yenileme çalışmasıyla

birlikte ele alınıyor. Tamamı 10,1
kilometre ve 14 istasyon olan raylı
sistem tamamlandığında, saatte tek
yönde 15 bin yolcu taşıyacak.
İstanbul’da inanç turizminin
merkezlerinden olan Eyüpsultan’ı
ve İBB Alibeyköy Cep Otogarı’nı
diğer raylı sistemlere ve deniz
yoluna bağlayacak.
GELECEK YIL 3 AYRI METRO
HATTI AÇILACAK
Önemli bir nüfus ve trafik
yoğunluğunun bulunduğu bir
güzergâhta çalışacak Ataköy-Basın
Ekspres-İkitelli Metrosu’nda, tünel
kazıları bitti ve elektro-mekanik
işler hızla ilerliyor. Bu hattın,
İkitelli-Bahariye arasındaki ilk
kısmı, 2021 yılı içerisinde hizmete
alınacak. 13,5 km uzunluğunda ve
11 istasyonlu hat, İkitelli
bölgesindeki 4 farklı raylı sistemi
Marmaray ile bağlayacak.

DUDULLU-BOSTANCI HATTI 4
İLÇEYİ BAĞLAYACAK
Anadolu Yakası’ndaki doğu batı
aksındaki metroları, kuzey güney
aksından birbirine entegre eden
14,3 kilometrelik DudulluBostancı Metrosu, 2021 yılının
sonunda işletmeye alınacak.
Hatta hizmet verecek 9 tren
tünele indirildi. 14,3
kilometrelik, 13 istasyonlu
projede tam 10 ayrı lokasyonda
çalışmalar aralıksız sürüyor.
Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve
Ümraniye ilçelerine hizmet
verecek metro, tamamlandığında
saatte tek yönde 44 bin yolcu
taşıyacak ve Dudullu ile Bostancı
arasını konforlu bir yolculukla 21
dakikaya indirecek. Projede, 3
raylı sistem hattı ve deniz yolu
ulaşımı ile entegrasyon noktası
bulunuyor. Deniz ulaşımı ve
Marmaray ile Bostancı
5 AYRI FÜNİKÜLER HATTI İÇİN
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
İstanbul’da şehrin coğrafi yapısını
dikkate alan İBB, Kabataş ve
Aşiyan’da olduğu gibi denizle
metroyu entegre edecek 5 yeni
füniküler hattı yapılması için
çalışmalara başladı. Tophane-Şişhane;
Avcılar E5-Avcılar İDO; KavacıkÇubuklu; İTÜ-İstinye; AltunizadeÇengelköy arasında inşa edilecek bu
5 hattın yapımı için planlama ve ön
etüt proje çalışmalarına başlandı.
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İstasyonu'nda, KadıköyTavşantepe Hattı ile
Kozyatağı’nda, ÜmraniyeÇekmeköy Hattı ile Dudullu’da
entegrasyon sağlanacak.
AŞİYAN FÜNİKÜLERİ, METRO
İLE DENİZİ BULUŞTURACAK
Rumeli Hisarüstü-Aşiyan
Füniküler Hattı’nın Hisarüstü
tarafında tünel kalıcı kaplama
imalatları, Aşiyan tarafında ise kazı
ve geçici destekleme çalışmaları
devam ediyor. İşin alt yüklenicisine
avans ödemesi yapılarak araç
tasarım çalışmalarına da başlandı.
800 metre uzunluğundaki 2
istasyonlu fünikülerin Ekim
2021’de hizmete sunulması
amaçlanıyor. Tamamlandığında
saate tek yönde 3 bin yolcu
taşıyacak hatta, yolculuk sadece 3
dakika sürecek. Mevcut LeventHisarüstü Metrosu ile entegre
olacak hat, Beşiktaş ile Sarıyer’in
sahil bölgelerini metroyla entegre
edecek. Füniküler hizmete
girdiğinde özellikle Anadolu Hisarı,
Küçüksu ve Kandilli İskeleleri ile
Aşiyan arasında yeni deniz hatları
hizmete alınarak, denizin ulaşımda
kullanımı daha aktif hâle
getirilecek. Böylece, iki kıta
arasındaki erişim çeşitlendirilecek.
2022’DE 3 METRO DAHA
İŞLETMEYE ALINACAK
Günde 400 bin yolcu taşıyacak
Göztepe-Ataşehir-Ümraniye
Metrosu’nda çok yoğun bir çalışma
yürütülüyor. 2021’in sonunda,
tünel kazı çalışması tamamlanmış
olacak. 11 istasyonlu 13
kilometrelik metronun, 2022’nin
sonunda hizmete alınması
amaçlanıyor. Göztepe’den başlayan
bu hat, Ataşehir’in yoğunluğunu
alarak Ümraniye’de; ÜsküdarÜmraniye-Çekmeköy, ÇekmeköySancaktepe-Sultanbeyli, KadıköyKartal-Tavşantepe hatları ile
Marmaray’a bağlanacak.
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli

Metrosu da yapımına yeniden
başlanan hatlardan biri. Metronun
Çekmeköy-Sancaktepe Şehir
Hastanesi arasındaki kısmı 2022
yılına yetiştirilmeye çalışılıyor.
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy
Metrosu’nun devamı niteliğindeki
hat, Dudullu-Bostancı, GöztepeAtaşehir-Ümraniye metroları ve
Marmaray ile kesişen çok önemli
bir ulaşım yatırımı olacak. 10,9
kilometrelik 8 istasyonlu metroda
yolculuk süresi 16 dakika sürecek
ve saatte tek yönde 65 bin yolcu
taşınabilecek.
Bağımsız 2 hattan oluşan 13
kilometrelik 8 istasyonlu
Tavşantepe-Tuzla ve Pendik
Merkez-Kaynarca Metrosu’nun
ise 2022 yılı sonunda işletmeye
alınması planlanıyor. 1. Hat;
Tavşantepe-Tuzla Hattı; 7,9
kilometre uzunluğunda ve 6 adet
istasyonu bulunuyor. 2. Hat;
Tavşantepe-Sabiha Gökçen

Havalimanı Hattı'nın devamı
niteliğindeki Pendik MerkezKaynarca Hattı, 4 km
uzunluğunda ve 2 istasyonlu
olacak.
HALKALI-SABİHA GÖKÇEN
“HIZRAY” İLE 55 DAKİKA
İstanbul’un, doğudan batıya
yaklaşık 140 kilometre gibi oldukça
uzun bir hatta sahip olduğunu
dikkate alan Ekrem İmamoğlu
yönetimindeki İBB, Halkalı’dan
Sabiha Gökçen’e kadar uzanacak 11
istasyonlu Hızray projesini hayata
geçirme kararı aldı. Kentin doğudan
batıya doğru uzanan ulaşım
akslarını rahatlatacak Hızray, 11
istasyonu ve hızlı hareket
kabiliyetiyle Sabiha GökçenHalkalı arasını 55 dakikada
alabilecek. Beş milyarlık dev bir
yatırım olan Hızray için 2021
yılında gerekli izinler alınarak
çalışmalara başlanacak.

MODERN METRO SAATTE 140 BİN YOLCU TAŞIYABİLİYOR
Tam otomatik sürücüsüz trenlerin hizmet verdiği hat, yoğun trafik olan saatlerde,
bir buçuk saati geçen Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasını 32 dakikaya düşürüyor.
Son teknolojiyle İstanbullulara güvenli, hızlı ve konforlu bir yolculuk imkânı sunan
metro, saatte çift yönde 140 bin yolcu taşıyabiliyor. Hattın Kağıthane ve
Alibeyköy İstasyonları viyadük üzerinde, geri kalan istasyonların tamamı yer
altında olacak şekilde inşa edildi. Vatandaşların özel araçlarını park ederek toplu
ulaşımla yolculuklarına devam edebilmesi için 4 istasyonda, toplam 1.100 araçlık
otopark da yer alıyor. Kabataş-Mecidiyeköy arasının da en kısa sürede
tamamlanması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu aks açıldığında,
Gaziosmanpaşa- Sultangazi-Esenler-Bağcılar ilçeleri denize ve Boğaz’a raylı
sistemle bağlanmış olacak.
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İSTANBUL'DA
KADINLAR BİRLİKTE
GÜÇLENİYOR
KADIN VE AILE HIZMETLERI MÜDÜRÜ ŞENAY GÜL,
İBB'NIN; KADINLARA YÖNELIK HIZMETLERINI VE
KADINA KARŞI ŞIDDET KONUSUNDA YAPTIĞI
ÇALIŞMALARI İSTANBUL BÜLTENI'NE ANLATTI.
AHMET OLCAY ERGİN

NİLAY SOYSALDI

H

er yıl dünyada binlerce
kadın, zulme uğruyor ve
cinayete kurban gidiyor
ya da şiddet görüyor. 17
Aralık 1999 yılında Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu, kadına
yönelik şiddete karşı toplumlarda
farkındalık yaratmak amacıyla 25
Kasım'ı, Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele Günü
olarak ilan etti. Ne yazık ki,
ülkemizde de bu konuda her gün can
yakan haberler alıyoruz. Biz de 25
Kasım Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele Günü dolayısıyla İBB
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü
Şenay Gül ile bir araya geldik.
“25 KASIM TÜM KADINLAR
IÇIN ŞIDDETE KARŞI VERILEN
MÜCADELENIN SEMBOLÜ”
Sözlerine, "25 Kasım, tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de kadına
yönelik şiddete karşı mücadele
veren tüm kadınlar ve hak
savunucuları için bir sembol”
değerlendirmesiyle başlayan Şenay
Gül, şöyle devam etti:
“Hak mücadelesi verirken katledilen
kadınların varlığını bilmek, bir
taraftan üzüntü yaratırken diğer
yandan da kadın dayanışmasının ve
kadın hareketinin hayati önemini
hatırlatan bir anlam taşıyor. Kadına
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yönelik şiddet sadece kadınların
değil, tüm toplumun ortak sorunu.
Türkiye’de, son yıllarda giderek
artan kadın cinayetleri, kadın
haklarının uygulanması konusunda
hâlâ mücadele edilmesi gereken uzun
bir yolumuz olduğunu gösteriyor.
İBB olarak, kadına yönelik şiddete
karşı yerel, ulusal ve uluslararası
mücadelede vazgeçilmez bir belge
olan İstanbul Sözleşmesi’nin
önemini biliyor ve bu sorumlulukla
hareket ediyoruz.
Kadın Danışma Birimi ile şiddete
maruz kalan ya da kalma riski
altında olan kadınlara psikososyal
ve hukuksal destek veriyor, Kadın
Dayanışma Evi ile şiddete uğrayan
kadınların sosyoekonomik ve
psikososyal anlamda güçlenmelerini
sağlamak amacıyla bütüncül sosyal
hizmet uygulamaları geliştiriyoruz.
2020 yılı içinde işlevlendireceğimiz
Kadın Destek Hattı ile şiddete
maruz kalan ya da kalma riski olan
kadınlara 7/24 ve çok dilli olarak
telefonla sosyal, psikolojik ve
hukuksal danışmanlık hizmeti
sunacağız.
Kadına yönelik şiddet konusundaki
çalışmalarımızı sürdürürken bu
alanda çalışan sivil toplum
kuruluşları ve ilgili kamu
kurumlarıyla iş birliği içinde
çalışıyoruz.

SÖYLEŞİ

İBB OLARAK, KADINA
YÖNELİK ŞİDDETE
KARŞI YEREL, ULUSAL
VE ULUSLARARASI
MÜCADELEDE
VAZGEÇİLMEZ BİR
BELGE OLAN İSTANBUL
SÖZLEŞMESİ’NİN
ÖNEMİNİ BİLİYOR VE BU
SORUMLULUKLA
HAREKET EDİYORUZ.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şenay Gül,
“KADINLARIN AVUKAT
TALEPLERINI, İSTANBUL
BAROSU ADLI YARDIM
BÜROLARI’NIN DESTEĞIYLE
ÜCRETSIZ OLARAK
KARŞILIYORUZ”
Kadına yönelik şiddet konusunda
İstanbul Barosu ile ciddi bir iş birliği
içerisinde olduklarını dile getiren
Gül, "İstanbul Barosu ile kadına
yönelik şiddetle mücadele
konusunda iş birliği yapmak ve
ortak çalışmalar yürütmek bizim
için çok önemli" dedi.
Her şeyden önce kadına yönelik
şiddetle mücadelede, eşit ve
şiddetsiz, ortak yaşam hedefinde
olduklarının altını çizen Şenay Gül,
şöyle konuştu:
"İki kurumun da bir araya gelmeye
ve kadınların hak mücadelesinde
yan yana durmaya yönelik bir talebi
var. İstanbul Barosu’nun şiddete
maruz bırakılan kadınlara yönelik
sunduğu çok yönlü hukuksal
desteğin ve İBB’nin hizmetlerinin

daha geniş kitlelere ulaşabilmesi
için, Belediyemize ait kitle iletişim
araçları ile sunulan hizmetlerin
görünürlüğünü artırmayı amaçladık
ve bu yönde çalışmalarımızı
başlattık. İBB olarak, şiddete maruz
kalan ya da kalma riski altında olan
kadınlar ile çalışırken kadınların
avukat taleplerini, İstanbul Barosu
Adli Yardım Büroları’nın desteğiyle
ücretsiz olarak karşılıyoruz. Yine
İstanbul Barosu, Kadın Hakları
Merkezi aracılığıyla,
personellerimize yönelik, kadına
yönelik şiddet ve toplumsal
cinsiyet eşitliği konularında hizmet
içi eğitimler düzenliyoruz."
YUVAMIZ İSTANBUL ILE 150
MAHALLEYE 150 KREŞ
(3-6) yaş aralığındaki çocuklara
nitelikli ve güvenli bir eğitim ortamı
sunarak kadın istihdamının
artmasını sağlayacak olan Yuvamız
İstanbul Projesi'nin çok kıymetli
olduğunu vurgulayan Şenay Gül,

projeye dair şu açıklamaları yaptı:
"Biliyor ve deneyimliyoruz ki;
kadınların iş yaşamına, sosyal
hayata katılımlarının temel
belirleyicilerinden biri, toplumsal
cinsiyet rollerine dayalı bakım
yükümlülükleri. Hem bu
farkındalıkla hem de sosyal
belediyeciliğin gereği olarak,
çocuklar ve çalışan kadınlar için
yürüttüğümüz en önemli hizmet,
Yuvamız İstanbul Projesi. Sayın
Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun
“150 Mahalleye 150 Kreş Projesi”
hızla hayata geçti. İlk 15 çocuk
etkinlik merkezimizi açtık ve
merkez sayımızı hızla artırmaya
devam edeceğiz. Yuvamız İstanbul
Projesi ile kadınlar, çocuklarının
güvende olacağını ve nitelikli bir
okul öncesi eğitim alacağını
bilerek merkezlerimize geliyorlar.
Merkezlerimizde profesyonel
meslek elemanları ile çalışan
anneler için 07.00-19.00 saatleri
arasında hizmet veriyoruz."
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KADIN ÇALIŞMALARI
ALANINDA HİZMET
ÜRETMEK, AYNI
ZAMANDA KADIN
BAKIŞ AÇISINA SAHİP
OLMAYI, KADINLARIN
ORTAK SORUNLARININ
FARKINDA OLMAYI, BU
SORUNLARA YİNE
KADINLARLA BİRLİKTE
ÇÖZÜM ÜRETMEYİ
GEREKTİRİYOR.

"KADINLARIN ÖNLERINE
ÇIKAN ENGELLERI AZALTMAK
ADINA ÖNEMLI BIR HIZMET"
Anne Kart uygulaması ile 0-4 yaş
aralığında çocuğu olan tüm
kadınların, ücretsiz ulaşım
desteğinden yararlandığını
vurgulayan Gül, "Bu uygulama ile
kadınların sosyal ve kamusal hayata
katılımının artacağını, ihtiyaç
duyacakları hizmet ve kurumlara
daha kolay erişerek kendilerini
geliştirebileceklerini ve
güçleneceklerini düşünüyorum.
Anne Kart, kadınların
potansiyellerini
gerçekleştirebilmelerinde önlerine
çıkan engelleri azaltmak adına da
önemli bir hizmet" şeklinde
konuştu.
124 KADIN, YÖNETICI
KADROSUNDA
GÖREVLENDIRILDI
Yeni belediyecilik anlayışında kadın
istihdamına verilen önemin altını
çizen Şenay Gül, İBB bünyesinde
son bir yılda 124 kadının yönetici
kadrosunda, 148 kadının ise çeşitli
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kadrolarda görevlendirildiğini,
ayrıca iştirak şirketlerinde; 97
kadının yönetici pozisyonunda,
1.847 kadının ise çeşitli kadrolarda
istihdam edildiğini belirtti.
"KADINLARLA BIRLIKTE
GÜÇLENMEK ÇOK KIYMETLI"
Bir kadın olarak, Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğünü
yönetmenin ve kadın gözüyle
İstanbul'a hizmet etmenin neler
hissettirdiğini sorduğumuz Gül’ün
yanıtı şöyle oldu:
"İstanbul’un yoğun nüfusunu ve
sosyal sorun alanlarının çeşitliliğini
düşündüğümüzde, Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğü büyük bir
sorumluluk alanı. Hem ben hem de
çalışma arkadaşlarım, bu
sorumluluk bilinci ile hareket
ediyoruz. Kadın çalışmaları alanında
hizmet üretmek, aynı zamanda
kadın bakış açısına sahip olmayı,
kadınların ortak sorunlarının
farkında olmayı, bu sorunlara yine
kadınlarla birlikte çözüm üretmeyi
gerektiriyor. Bu bağlamda, kadın
alanında faaliyet gösteren sivil

toplum kuruluşları ve ilgili kamu
kurumları ile de işbirliği içerisinde
ortak çözümler üretmeye
çalışıyoruz. Benim için bu alanda
görev yapmak, kadınlara yönelik
sunulan hizmetlerin toplumsal
cinsiyet eşitliği ekseninde artması
ve çeşitlenmesi için çalışmak,
kadınlarla dayanışma içinde olmak
ve beraber güçlenmek çok kıymetli."
İstanbul’da her kadının, her türlü
talebi ile ilgili bilgi ve danışmanlık
almak için kendilerine
ulaşabileceğini ifade eden Şenay
Gül, "Müdürlüğümüze bağlı olan
tüm birimlerde (Kadın Danışma
Birimi, Kadın Dayanışma Evi, Çocuk
Koruma ve Koordinasyon Birimi,
İSADEM’ler, Yuvamız İstanbul
Çocuk Etkinlik Merkezleri)
bütüncül bir sosyal hizmet
yaklaşımıyla hizmet veriyor, gerekli
durumlarda diğer birimlerle
ortaklaşa çalışmalar yürütüyoruz.
Kadınlar; Müdürlüğümüze 0212 449
93 22 numaralı telefondan, Kadın
Danışma Birimimize ise 0212 449
93 24 numaralı telefondan
ulaşabilirler.

SÖYLEŞİ

SAYISI 120 BİNİ AŞAN
ANNE KARTLI SOSYAL YAŞAMIN
KEYFİNİ ÇIKARIYOR
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU’NUN SEÇIM VAATLERINDEN ANNE KART PROJESI, KENT
GENELINDE HIZLA YAYGINLAŞIYOR. PROJENIN YAŞAMA GEÇMESIYLE BIRLIKTE 120
BINI AŞKIN ANNE, KART SAHIBI OLDU; İSTANBUL’DA ÜCRETSIZ TOPLU TAŞIMA
ARAÇLARINDAN YARARLANMAYA BAŞLADI. KENTTE, AY BOYUNCA 150 ÜCRETSIZ
GEÇIŞ SAĞLAYAN ANNE KART’I EDINME ŞARTLARINI TAŞIYAN 1 MILYON 160 BIN
YURTTAŞ BULUNUYOR.
GÖKÇE KAÇMAZ

İ

stanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin (İBB) 2,5 ay önce
başlattığı Anne Kart projesi, her
geçen gün daha da yaygınlaşıyor.
Amacı; annelerin sosyal yaşama
katılımını, hareketliliğini artırmak,
toplu ulaşımı teşvik etmek ve buna
bağlı olarak emisyon salınımı
düşürmek olan projeye, İstanbul
genelinde on binlerce başvuru
yapıldı. Ay boyunca ücretsiz 150
geçiş olanağı sağlayan
uygulamadan, bugüne kadar 120
bini aşkın küçük çocuğu olan anne
yararlandı. İstanbul’da Anne Kart
edinme şartlarını taşıyan 1 milyon
160 bin yurttaş bulunuyor.

buradan duyuruyorum. 0-4 yaş
arası çocuğu olan anneye, çocuğu
doğduğu gün kartı verilecek. O
annenin, çocuğu 4 yaşına gelen
kadar seyahati bedava olacak bu
kentte" diyerek, bu konudaki
duyarlılığını kamuoyuyla
paylaşmıştı.

Merkezleri’nden de anında teslim
alınabiliyor. Kartların kaybedilmesi
ya da çalınması durumunda 153
Beyaz Masa’dan kapattırılması
gerekiyor. Bu aşamadan sonra
kullanıcılar, internetten ya da
başvuru merkezlerinden kartlarını
yenileyebiliyor.

EDİNMESİ ÇOK KOLAY
Anne Kart’ı edinmek çok kolay.
Başvurular, https://www.
istanbulkart.istanbul/anne-kart
web sitesinden “Şimdi Başvur”
butonunu tıklayarak “Online
İşlemler” menüsünden hızlıca
yapılabiliyor. Kentin 39 ilçesinde
hizmet veren İstanbulkart Başvuru

ÖDEME ARACI OLARAK DA
KULLANILABİLİYOR
Anne Kart'a bakiye yüklenmesi
durumunda; BELTUR, BNB
(bisiklet), Sosyal Tesisler, İSPARK,
İSPER, Migros, A101, Hamidiye
Otomatları ve iTAKSİ gibi sosyal
alanlarda ödeme işlemleri için de
kullanılabiliyor.

PROJEYE İMAMOĞLU ÖZEL
ÖNEM VERİYOR
Toplumun yarısını meydana
getiren kadınların, yaşamın her
alanından soyutlanarak atıl
kalmasını Türkiye’nin büyük bir
sorunu olarak gören İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, projeye özel
önem veriyor. Daha seçim
sürecindeyken, "Anne; evden
çıkamıyor, seyahat edemiyor,
doktora gidemiyor. Belki ulaşım
onun için pahalı. Mesela soluk
alacak, şehrin bir parkına gidecek;
gidemiyor, imkânı yok. Bu
koşulları düzelteceğiz. Bakın
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EĞİTİM

KADINLARA
BİSİKLET EĞİTİMİ

İSTANBUL’DA BISIKLET KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK IÇIN PROJELERINE DEVAM
EDEN İBB, KADINLARA BISIKLET EĞITIMLERI VERMEYE BAŞLADI. DAHA ÖNCE HIÇ
BISIKLETE BINMEMIŞ 45 KADIN, 3 GÜNLÜK EĞITIMIN SONUNDA BISIKLET
SÜRMEYI ÖĞRENDI. İBB’NIN, KADINLARA ÖZEL VERDIĞI BISIKLET EĞITIMLERI,
SENE BOYUNCA DEVAM EDECEK.
ZEYNEP MAVNACIOĞLU

NİLAY SOYSALDI

Ö

zgürlüğün en güzel
hâllerinden biridir bisiklet.
Dağ tepe demeden
pedalladıkça daha da
yayılır bu duygu. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, bu
özgürlüğün kentin tamamına
yayılması için pek çok çalışmayı ardı
ardına hayata geçiriyor. Bir yandan
mevcut bisiklet yollarını yenileyen
İBB diğer yandan yeni yollar inşa
ediyor. Kuşkusuz bisiklet
kültürünün gelişmesinde sadece yol
yapmak yeterli değil. Bisiklet sürme
alışkanlığını toplumun her kesimine
kazandırabilme hedefiyle yol alan
İBB, bu amaçla, ‘Kadınlar İçin
Bisiklet Eğitimi’ projesini de
başlattı.
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YENİKAPI İSTANBUL BİSİKLET EVİ
Yenikapı İstanbul Bisiklet Evi, tüm
bisiklet gruplarının kullanım talebine
açık ve etkinlik yapabilecekleri bir
merkez olacak; toplantı, workshop,
hackatlon, bisiklet eğitimi, seminer
gibi organizasyonlar
gerçekleşebilecek.

3 GÜNDE 45 KADIN BİSİKLET
SÜRMEYİ ÖĞRENDİ
İBB Ulaşım Daire Başkanlığı ile
Engelsiz Pedal Derneğine bağlı
Zincir Kıran Kadınlar oluşumunun
birlikte hayata geçirdiği proje
kapsamında, 18-19-20 Eylül
tarihlerinde kadınlara bisiklet
eğitimlerinin ilki verildi. Yenikapı
Bisiklet Alanı’nda gerçekleşen
eğitimlere 45 kadın katıldı. Daha
önce hiç bisiklet kullanmamış tüm
kadınlar, verilen eğitim sayesinde
bisiklet sürmeyi tamamen öğrendi.
EĞİTİMLER SENE BOYUNCA
DEVAM EDECEK
Bisiklet eğitimlerinin sene boyunca
süreceği bilgisini aktaran İBB Bisiklet

İSTANBUL EUROVELO
ROTASINA ADAY
İBB, bisiklet turizmi kapsamında
EuroVelo Avrupa Bisiklet Ağı
Rotalarına katılmak için çalışma
başlattı. Bu amaçla, oluşturulan ekip
Yenikapı’dan başlayarak İstanbul
çevresinde Eurovelo standartlarına
uygun rotaların tespiti için bisikletleri
ile saha sürüşlerine başladı.

Şefi İpek Şahin, Avrupa Hareketlilik
Haftası kapsamında pilot uygulama
olarak hayata geçirilen eğitimlerin
oldukça yoğun ilgiyle karşılandığını
belirtti. Eğitimlerin yıl boyunca
sürmesi için çalışmalara devam
edildiğini ifade eden Şahin, “Sene
boyunca devam edecek ücretsiz
bisiklet kursları açacağız. İlerleyen
süreçte eğitimler sadece Yenikapı’da
değil İstanbul’un diğer ilçelerinde de
gerçekleşecek” dedi.
Kadınların bisiklet kullanmalarını
oldukça önemsediklerini ifade eden
Şahin, “Bisiklet sürebilen bir kadın,
kendi çocuklarına da bu alışkanlığı
aktaracak. Böylece kent genelinde
bisiklet kültürünün yaygınlaşması
mümkün olabilecek” dedi.

İBB Bisiklet Şefi İpek Şahin
İstanbul’da bisiklet
alışkanlıklarının
kazandırılmasına yönelik diğer
çalışmalar hakkında bilgi veren
İBB Ulaşım Daire Başkanlığına
bağlı Sürdürülebilir Ulaşım Proje
Koordinatörü Tanzer Kantık ise
toplu ulaşım merkezlerini
birbirine bağlayan; bütüncül bir
bisiklet ağı oluşturmayı
amaçladıklarını belirterek şunları
aktardı:

İBB Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı
Sürdürülebilir Ulaşım Proje Koordinatörü
Tanzer Kantık

“Bisikletin toplu ulaşıma entegre
kullanılabilmesi için çalışmalarımız
sürüyor. Bu kapsamda, İstanbul
metrosunda son vagonun bisikletli
yolcu için ayrılması önemli bir adım.
Aynı zamanda yolcularımız, katlanır
bisikletler ile gün içinde saat
sınırlaması olmaksızın İstanbul
metrosunu kullanabilecekler. Şehir
Hatları seferlerimizde ise her türden
bisiklet saat sınırlaması olmaksızın
kullanılabiliyor.”
İBB BİSİKLET ŞEFLİĞİ
NELER YAPIYOR?
Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım
Planlama Müdürlüğündeki Bisiklet
Şefliği birimi, Ocak ayında kuruldu.
Yaklaşık 1 yıl gibi kısa sürede oldukça
aktif çalışmalar yürütüldü. Tüm
paydaşların görüşlerinin alındığı bir
çalıştay düzenlendi. Bu çalıştayda,
İstanbul’da bisiklet alışkanlığının
kazandırılması için eksikler tespit
edildi. Öncelik ne olmalı konusunda
çalışmalar yapıldı. Tüm bu
değerlendirmeler sonucunda bir yol
haritası oluşturuldu. Buna göre;
mevcut bisiklet yollarının
iyileştirilmesi, farkındalık
çalışmalarının yürütülmesi, bisiklet
kullanım alışkanlığının
yaygınlaştırılması amacıyla ulusal/
uluslararası projelere başvurulması
ve son olarak da bisiklet eğitimleri
verilmesi çalışmalarına başlandı.
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DÜNYANIN EN BÜYÜK TESİSİ

İSTANBUL’DA OLACAK

İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI (İBB), SEYMEN ÇÖP GAZI ENERJI ÜRETIM
TESISI’NIN ILK ETABINI FAALIYETE GEÇIRDI. BAŞKAN İMAMOĞLU’NUN
KATILIMIYLA GERÇEKLEŞEN AÇILIŞ TÖRENINİN ÖNCESINDE İSTANBUL ENERJI
AŞ GENEL MÜDÜRÜ M. ASLAN DEĞIRMENCI, TESIS HAKKINDA İSTANBUL
BÜLTENI’NE ÖNEMLI BILGILER VERDI.
AHMET OLCAY ERGİN
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İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü
M. Aslan Değirmenci

İ

BB, önceki dönemde
durdurulmuş projelerden
Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim
Tesisi’nin ilk etabını
tamamlayarak faaliyete geçirdi. 20
Ekim tarihinde, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun katılımıyla bu tesisin
açılış töreni de gerçekleşti. Toplam
130 milyon liralık bir yatırımla inşa
edilen tesis, tüm etapları işler
duruma getirildiğinde 500 bin evin
yıllık elektrik gereksinimini
karşılayacak ve dünyanın çöp
gazından elektrik üreten en büyük
tesisi İstanbul’da olacak.
Ödemeler yüzünden iş yapılamaz
hâlde olan tesisi yeniden
canlandırdıklarını belirten Genel
Müdür Aslan Değirmenci, 4
Eylül’den itibaren tesiste, 24 saat
boyunca elektrik üretildiğini,
üretilen elektriği devlete satarak
hem belediyeye hem de şirkete
gelir sağladıklarının altını çizerek
tesisin işleyişi hakkında, şu
bilgileri verdi:

TESİSTEN KARBON KREDİSİ
KAZANILDI
Seymen Çöp Gazı Enerji
Üretim Tesisi açılısında
konuşan İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu, tesisin maliyeti
hakkındaki bilgileri
paylaşırken karbon kredisiyle
de gelir elde ettiklerini, şu
sözlerle anlattı:
“25 günde bile 2 milyon liralık
elektrik satışı yaptı bu kurum.
Yıl sonunda kazancımız 11
milyona ulaşacak. İnşallah,
gelecek yıl kapasitemizi
artırdığımızda bu, yıllık 200
milyon liraya ulaşacak. 2047
yılına kadar, toplamda ilave
yatırımlarla beraber gelirinin,
1 miyar 137 milyon dolara
çıkmasını bekliyoruz bu
projemizin. Bu gelirin 361
milyon dolarının, buranın
geliştirilmesine ve tesis
giderlerine harcanacağını
düşündüğümüzde, İBB, 26
yılda 776 milyon dolar kazanç
sağlamış olacak şuradaki
projemizden.”

“İstanbul'da her gün yaklaşık 11 bin
ton ile 12 bin ton arasında evsel atık
getiriliyor sahaya. Toplanan
çöplerden biriken metan gazından
ham madde gaz sağlayarak
motorların çalışmasını ve elektrik
üretmesini sağlıyoruz. Tesiste 12
gaz motorumuz var. Her bir motor,
1,4 megavat saat kapasiteli.
Dolayısıyla saate 17 megavat
kapasitede çalışan bir tesis burası.
Bu da ne anlama geliyor? 90 bin
hanenin elektrik ihtiyacının
giderilmesi demek. Beylikdüzü
nüfusunun tamamına eş değer bir
sayı bu. Kasım ayında 6 motor daha
gelecek. 6 gaz motorumuz daha
gelince kapasitemiz 25 megavata
çıkacak saatte. Bu da 135 bin haneye
tekabül ediyor. Tesis tam
kapasitesine ulaştığında ise 465 bin
hanenin yani yaklaşık 2 milyon
kişinin ihtiyacı karşılanacak. Bunu,
Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt,
Büyükçekmece ve Arnavutköy'ün
toplam nüfusu olarak
düşünebilirsiniz.
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ÇÖP GAZINDAN NASIL ELEKTRIK
ELDE EDILIR?

“BILGI BIRIKIMIMIZI
ULUSLARARASI BOYUTTA
KULLANMAK ISTIYORUZ”
Çöp gazından elektrik üretim
noktasında, atıkların herkes
tarafından kolayca ve sürekli
üretilmesinden dolayı, sadece
İstanbul amaçlı düşünmediklerini
anlatan Değirmenci, “Bizim
amacımız, şirketi sadece İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet
eden bir şirket olmaktan çıkartıp
buradaki bilgi ve birikimimizi,
tecrübemizi Marmara bölgesindeki
diğer şehirlerde, Türkiye genelinde
ve mümkünse; Orta Doğu'da,
Balkanlar'da, Türk
Cumhuriyetlerinde paylaşmak.
Bunu, doğru şekilde organize etmek,
doğru şekilde depolamak gerek.
Belki bu büyüklükte bir tesis
olmayabilir; çünkü Seymen Çöp
Gazı Enerji Üretim Tesisi, tek
noktada kurulmuş dünyanın en
büyük çöp gazından elektrik üreten
tesisi olacak tam kapasiteye
ulaştığında. Fakat daha küçük
kapasiteli tesisler yapmak mümkün.
Biz, Türkiye genelinde gerekirse de
uluslararası boyutta tecrübelerimizi,
bilgi birikimimizi kullanmak
istiyoruz açıkçası” şeklinde
konuştu.
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“SEYMEN, ÇEVRE DOSTU
BIR TESIS”
Genel Müdür Değirmenci,
Seymen'deki tesisin çevre açısından
da çok büyük bir önemi olduğunu
belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Tesis, doğaya ve çevreye de katkı
sağlayacak. Bu tesis, tam
kapasiteye ulaştığında 2 milyon
aracın trafikten çekilmesine eş
değer bir katkı sağlayacak. 7 milyon
ağacın doğaya verdiği faydayı
verecek. Şu anda 17 megavat ile
690 bin ton karbon salınımını
önlüyoruz. Kasım ayında 6 motor
daha gelince 25 megavat ile 1
milyon ton karbon salınımını
engelleyeceğiz. 640 bin aracın
trafikten çıkmasına örnek bir sayı
bu. Tam kapasite ile 3,6 milyon ton
karbon salınımının önüne
geçilecek. 2,3 milyon aracın
trafikten çıkması demek.”
500 BIN HANENIN YILLIK
ELEKTRIK IHTIYACINI
KARŞILAYACAK
Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim
Tesisi’nin kente sağladığı
kazanımları da aktaran İstanbul
Enerji AŞ Genel Müdürü M. Aslan
Değirmenci, son olarak şunları
kaydetti:

Adım 1: İlçe belediyelerin
sorumluluğunda olan çöpler,
toplanıp Anadolu ve Avrupa
Yakası'ndaki terfi merkezlerine
getiriliyor. İSTAÇ'ın tırları ile Anadolu
Yakası'ndaki çöpler Şile'ye, Avrupa
Yakası'ndaki çöpler ise Seymen'e
getiriliyor. Getirilen çöpler, çöp
dağına dökülüyor. Çöp dağının
altında 25-30 metre derinlik
bulunuyor. Bu çukur, tamamen
yalıtılıyor. Çöp suyunun toprağa
karışıp zarar vermemesi için
çukurların içi, membranlarla
bohçalama yöntemiyle sızdırmaz hâle
getiriliyor. Bu çöp çukurları, kademe
kademe doldukça üzeri çakıl taşları
ve kil tabakasıyla örtülüyor. Çöp
dökülmesi tamamlanan yerin üzeri
toprakla örtülüyor ve yeniden
doğaya kazandırılıyor.
Adım 2: Çöplerin, çöp dağında
birikmesiyle metan gazı birikiyor. Bu
metan gazı, vakumlanarak alınıyor.
Adım 3: Vakumlanarak alınan gaz,
40-50 dereceye yakın bir sıcaklığı
olduğu için soğutma ünitesine
aktarılıyor. Gaz, -5 dereceye kadar
soğutuluyor. Gazın içindeki oksijen,
su ve diğer zararlı partiküller
temizleniyor.
Adım 4: Temizlenen gaz, son
aşamada ana üretim binasına geliyor.
Metan gazıyla çalışan gaz motorları,
burada elektrik üretiyor.
Adım 5: Üretilen elektrik, trafo
merkezine aktarılıyor. Yüksek gerilim
hattı ile elektrik direkt şebekeye
dağıtılıyor.

“90 megavata ulaştığımızda; Silivri,
Beylikdüzü, Arnavutköy,
Büyükçekmece, Esenyurt, Çatalca
ilçelerinde yaklaşık 500 bin hanenin
elektrik ihtiyacını karşılayacak bir
tesis olacak. Bu da şu demek;
enerjide bu kadar dışa bağımlı bir
ülke olarak 500 bin hanenin yıllık
enerji ihtiyacını biz, bu tesisten
karşılıyor olacağız.”

Ellerini sık sık su
ve sabunla en az
20 saniye
ovarak
yıka.

Soğuk algınlığı olan kişilerle arana
en az 3-4 adım mesafe koy.

3-4 ADIM

Ellerinle gözüne,
ağzına ve
burnuna
dokunma.

Kıyafetlerini
60-90 derecede
normal deterjanla
yıka.

14

MADDEDE
KORONAVİRÜSE
KARŞI KORUNMA

Soğuk algınlığı
belirtilerin varsa
maske tak.
Yaşlılar
ve kronik
hastalığı
olanlarla
temas
etme.

Bulunduğun ortamı
sık sık havalandır.

Kapı kolu, lavabo
gibi sık kullanılan
yüzeyleri su ve
deterjanla
her gün
temizle.

Bol sıvı tüket,
dengeli
beslen,
uyku
düzenine
dikkat et.

Kişisel eşyalarını
ortak kullanma.

Ateş, öksürük ve
nefes darlığın
varsa sağlık
kuruluşuna başvur.

Öksürürken ya da
hapşırırken ağzını
ve burnunu
tek kullanımlık
mendille
kapat.
Mendilin
yoksa
dirseğin
iç kısmını
kullan.

Yurt dışı
seyahatlerini
iptal et ya da ertele.

Yurt dışından
dönüşte 14 gün
evde kal.

Tokalaşma ya da
sarılma gibi yakın
temaslardan kaçın.

ALO
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İBB’DEN SOKAK
HAYVANLARI İÇİN
BİR BAKIMEVİ DAHA
GEÇTIĞIMIZ 4 EKIM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ’NDE,
BAŞKAN İMAMOĞLU’NUN KATILIMIYLA AÇILAN İBB
KEMERBURGAZ SAHIPSIZ HAYVAN GEÇICI BAKIMEVI,
HAYVANLARIN BAKIMI VE TEDAVISI KONUSUNDA KENTIN
IHTIYAÇLARINI BÜYÜK ORANDA KARŞILAYACAK.
ALİ FARUK İMRE

NİLAY SOYSALDI

S

okak hayvanları konusunda, ‘şefkat’ belediyeciliği örneği sunan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu alandaki projelerini de
hayata geçirmeye devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
açılışını gerçekleştirdiği Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici
Bakımevi'ni, kente kazandırdı.
İstanbul genelindeki sahipsiz sokak hayvanları sayısı, 2018 verilerine
göre; 162 bin 970 kedi, 128 bin 900 köpek olmak üzere, 291 bin
870 olarak öngörülüyor.
Başkan İmamoğlu’nun sık sık dediği gibi, sokak
hayvanları meselesi çok temas edilmesi gereken,
sıkı bir biçimde çözüme muhtaç bir konu.
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Belediyelere, 2004 yılında TBMM’de
kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu
ile sokak hayvanlarının bakımını yapma
yükümlülüğü getirildi. Yasanın çıktığı
günden bugüne dek İBB bünyesinde,
7 hayvan sağlığı merkezi oluşturuldu.

YATIRIM

İHTİYAÇLARA CEVAP
VEREMEYİNCE İBB YENİ PROJE
ÜRETTİ
Kemerburgaz’da oluşturulan yeni
hayvan barınağı projesi, 2001
yılından bu yana hizmet veren
Hasdal Sahipsiz Hayvan Bakımevi
fiziki şartlarının artan ihtiyaçları
karşılayamaz hâle gelmesi sonucu
geliştirildi. Özellikle, hasta ve yaralı
kedi ihbarlarını karşılayabilecek
profesyonel bir ‘Kedi Ünitesi'nin
olmaması ve hizmet veren alanın
yetersiz kalması sebebiyle Hasdal
Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nin
revize edilmesi ihtiyacı doğdu.
Bu amaçla, eski bakımevi yıkılarak
dört dönüm olan arazi, hizmet
kalitesinin gerektirdiği ihtiyaçlar
doğrultusunda; 16 dönüme
projelendirildi ve inşasına başlandı.
Hayvanları Koruma Günü olan 4
Ekim’de açılan yeni bakımevinin, 7
gün 24 saat esasıyla çalışan ekiplerin
ana hareket noktası olarak hizmet
vermesi amaçlanıyor. Kemerburgaz
Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi,
tam kapasiteye ulaşıldığında 12
veteriner hekim, 15 veteriner
teknikeri ve 64 yardımcı personel
olmak üzere 91 personel hizmet
verebilecek.
STANDARTLAR YÜKSEK
TUTULDU
Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan
Geçici Bakımevi'nde 144 adet köpek
kafesi, 201 adet kedi kafesi, 11 adet
kedi sahiplendirme evi; çalışan
personel için de 66 kişilik
yemekhane, 90 kişilik eğitim salonu
bulunuyor. Bunun yanı sıra
bakımevinde bulunan Kedi Üniteleri,
Avrupa Yakası'ndaki kedi
tedavilerine imkân sunuyor.
Ameliyat ve kısırlaştırma
operasyonlarının yapılacağı
bakımevinde, dijital röntgen, köpek
yıkama makinesi gibi teknolojik
aletler de yer alıyor. Ayrıca,
enfeksiyöz hastalıklara profesyonel
yaklaşıma imkânı sunmakla birlikte,
İBB’nin diğer bakımevlerinde
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İBB Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan
Geçici Bakımevi Başhekimi
Ahmet Ali Yağcı
“HAYVAN SAHİPLENMEDEN
ÖNCE, SOSYAL VE EKONOMİK
KOŞULLARIMIZI SORGULAYALIM”
“Burası, teknik donanım olarak üst
seviyede ve ileri düzeyde ameliyatların
yapılabileceği bir imkâna sahip.
Sahipsiz dostlarımıza elimizden
geldiğince yardım ediyoruz.
Kısırlaştırma konusunda halkımızdan
destek bekliyoruz. Bu konuda bizimle
irtibata geçebilirler. Hayvan
sahiplenmeden önce lütfen sosyal ve
ekonomik koşullarımızı sorgulayalım.
Yanlış sahiplendirmeden dolayı
hayvanlarımız sokaklarda yaşamak
zorunda kalıyor.”

bulunmayan; viral, bakteriyel ve
paraziter, enfeksiyon ve enfektasyon
tedavi üniteleri de Kemerburgaz
Hayvan Bakımevi'nde bulunuyor.
GELEN İHBARLAR
KEMERBURGAZ’DAN
YÖNLENDİRİLECEK
Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki
hasta ve yaralı hayvan ihbarları
dikkate alındığında Kemerburgaz
Hayvan Bakımevi, gelen ihbarları tek
noktadan yönetmek amacıyla da
stratejik bir öneme sahip. İlçelerden
gelen ihbarlarda, ilgili belediyenin
ekibi olmadığı anlarda, Veteriner
Komuta Merkezi’nden (VetKom)
yürütülen lojistik operasyon ile İBB
ekipleri yardıma muhtaç hayvanın
imdadına yetişiyor, tedavisine kendi
bünyesindeki bakımevlerinde
başlıyor.
İLK 9 AYDA 34 BİN 460 HAYVAN
Bu yılın ilk 9 ayında, İBB
bakımevlerine, rehabilitasyon amacı
ile gelen hayvanların sayısı 34 bin
460’a ulaştı. İBB Veteriner
Hizmetleri Müdürlüğünün
paylaştığı verilere göre,
Büyükşehir’e ait bakımevlerine
rehabilitasyon amaçlı en çok hayvan
getirilen ilçe 4 bin 850 ile Pendik. Bu
konuda ikinci ilçe 3 bin 779 ile Fatih
olurken, üçüncü ilçe ise 2 bin 917 ile
Beykoz olarak kaydedildi.

HİZMET

İSTANBUL PEYZAJI
KIŞA HAZIR
İSTANBUL AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ, IÇINDE BULUNDUĞUMUZ SONBAHAR VE
GELECEK AY GIRECEĞIMIZ KIŞ MEVSIMI IÇIN PEYZAJ ÇALIŞMALARINI
DURMAKSIZIN SÜRDÜRÜYOR. ŞIRKET, BU AMAÇ ÇERÇEVESINDE İSTANBUL’DAKI
PARK, MEYDAN VE REFÜJLERE 19 MILYON MEVSIMLIK VE 7,5 MILYON ADET
SOĞANLI ÇIÇEK EKIMINI GERÇEKLEŞTIRIYOR.
ÖZGÜR TURAN

İ

stanbul’un yeşil alanları
değişime uğruyor. İstanbul Ağaç
ve Peyzaj AŞ, yeşil alanların
mevsimsel ihtiyaçları
doğrultusunda faaliyetlerine hız
vererek devam ediyor. İstanbul
Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü
Ali Sukas, topraklarda sonbahar ve
kış gübrelerinin kullanıldığı bu
dönemle ilgili olarak şu bilgileri
verdi:
“Yeşil alanlarda dönemsel bakım
ihtiyaçları farklılık arz ediyor.
Bilindiği üzere bitkiler de canlı bir
doku ve mevsim değişimlerinde
bitkilerin ihtiyaçları da değişiyor.
Mevsimlerdeki ihtiyaçlara, yaz
aylarında sulamanın fazlalığını
örnek verebiliriz. Sonbahar ve kış
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gübrelerine ek olarak; form
budama, ağaçların dip
sürgünlerinin temizliği, tepe taçları
ve yan dallarının budamasını da bu
aylarda gerçekleştiriyoruz.
İstanbul’un nefes almasını sağlayan
yeşil alanların, düzenli bakımını
sağlamak amacıyla 18 milyon
metrekare alana sahip çimlerin,
belirli aralıklarla biçimini
yapıyoruz. Çim alan olmayan, 35
milyon metrekarelik kurumuş ve
zararlı yabani ot örtüsü alanlarının
da temiz ve bakımlı görünmesi için
motorlu tırpan ile biçim işlemini
gerçekleştiriyoruz. Ayrıca
İstanbul’un park, meydan ve
refüjlerine 19 milyon mevsimlik ve
7,5 milyon soğanlı çiçek dikiyoruz.”

BAHÇE MARKETLER DE
KIŞA HAZIR
Alibeyköy, Başakşehir, Emirgan,
Florya, Göztepe, Hidiv,
Karacaahmet, Pendik, Sarıyer ve
Zincirlikuyu’daki Bahçe Market
şubeleri, sonbahar ve kış
mevsimine uygun olarak
bünyesine sıklamen, kasımpatı ve
hercai menekşelerini de dâhil etti.
Sukas, Bahçe Marketlerde
gerçekleştirilen faaliyetler
hakkında ise şu açıklamalarda
bulundu:
“Bahçe Marketlerde
müşterilerimizin taleplerine
odaklı çalışıyoruz. Bahçe
Marketler, çevre düzenleme
faaliyetlerimizden farklı olarak,

ticari yönün ağır bastığı yerler.
Ana motivasyonumuz, belediye
iştiraki bir şirket olarak kâr
sağlamaktan çok zarar etmeyecek
bir yapı oluşturmak. Ev, iş yeri,
teras, balkon vb. yerlerde
kullandığımız bitkileri, içinde
bulunduğumuz mevsime uygun
hâle getirme yolunda faaliyet
gösteriyoruz. Bahçe Marketlerde,
mevsimlik gerekliliklerin yanında
tıpkı tekstilde olduğu gibi
dönemin trendine uygun bitkileri
de bulunduruyoruz. İstanbul’un
çeşitli yerlerinde bulunan on
marketimizin iklimlendirme
çalışmalarını gerçekleştirdik.
Salon bitkilerinin çeşitlerini de
artırdık.”
KOOPERATİFÇİLİĞİN ÖNEMİ
Öte yandan, İstanbul Ağaç ve
Peyzaj AŞ, geçtiğimiz aylarda
İstanbul’daki üreticilere yönelik
yapılan 3,6 milyon sebze fidesi
hibesinin de tedarikçisi olarak
dikkat çekiyor. Şirket, bu
dönemde de İstanbul’daki
mevsimlik çiçeklerin yüzde
yetmişini, İstanbullu
üreticilerden tedarik ediyor.
Kooperatifçiliğe ayrı bir önem
verdiklerini kaydeden Sukas,
yeni projelerini şu sözlerle
açıkladı:
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi
olarak kooperatiflerimizin
üretimin temel ayağı olmasını
istiyoruz. Kırsal kesimde yaşayan
insanımız için, kendi toprağını
işleyen ve orada mutlu olmasını
sağlayacak bir politika yürütmeye
çalışıyoruz. Yakın zamanda
Çatalca’da yedi kooperatif ile
birlikteydik. Orada da İstanbul’un
16 milyon nüfusunun en az 15
milyonunun, üretimin merkezi
olan bu köylerde yaşamak
istediğini söyledim. Köylülerimiz
ise yaşadıkları ekonomik
sorunlardan dolayı bu hayalin
öneminden habersiz bir hayat
sürüyor. Amaçlarımızdan biri de

İstanbul Ağaç
ve Peyzaj AŞ
Genel Müdürü
Ali Sukas
bu konuda farkındalık
oluşturmak. Bir başka deyişle
köylülerimize, ellerindeki
topraktan, kendi geçimlerini
sağlayacak geliri elde etme imkânı
sağlayacak projeler üretmeye
çalışıyoruz. İstanbul Ağaç ve
Peyzaj AŞ olarak,
vatandaşlarımızın yılda iki defa
mevsimlik çiçek yetiştirmesine
yardımcı oluyoruz. İBB
uhdesindeki yeşil alanlarda
kullandığımız mevsimlik
çiçeklerin yüzde 70’ini köylü
kooperatifi ve köylülerden
sağlıyoruz. Bu sene de üretimin
artması için yeni bir sistem
geliştiriyoruz. Üretimin temel
unsurlarından olan; tohum, fide,
torf gibi ürünleri sağlayarak
vatandaşlarımızın üzerindeki
yükü hafifleteceğiz. Önceki
senelerde üreticinin kullandığı
malzemeler üreticiden üreticiye
değişiyordu. Bu konuda da
çalışma sergileyerek kullanılan
ürünleri sınıflandırdık. Böylelikle
vatandaşlarımız, yetiştirme ve
satma aşamalarında sahip olduğu
ürünler hakkında bilgi sahibi
olacak.”

“HABİBLER’DEKİ TESİSİMİZ DÜNYA
STANDARDINDA OLACAK”
“Hafriyat toprağının yeniden doğaya
kazandırılmasına çok önem veriyoruz.
İstanbul’daki betonlaşma nedeniyle
yeşil alanlarda kullanılacak toprak
dışarıdan temin ediliyor. Alibeyköy ve
Kurnaköy’deki iki tesisimizde yılda
yaklaşık 250 bin metreküp bitkisel
toprak üretiyoruz. Tesislerimizde
hafriyat toprağı işlendikten sonra
içine torf, gübre, kum, ponza taşı,
kompost ilave edilerek üçlü, dörtlü ve
beşli karışımlı bitkisel toprak
üretiyoruz. Projesi bitmek üzere olan
Habibler’deki tesisimiz devreye
girdiğinde, üretimi iki katına çıkarma
yolunda adım atmış olacağız.
Tesisimiz dünya standartlarında,
modern bir tesis olacak.”
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İBB, DOĞAL ORTAMI
DIŞINDA YAŞATILMAYA
ÇALIŞILAN, SES VE
KIRLETICI GAZ EMILIMI
SAĞLAYAMAYAN YEŞIL
DUVAR UYGULAMASININ
BULUNDUĞU ALANLARI,
SANATÇILARA AÇTI. BAKIM
MALIYETLERINDE
KULLANILAN BÜTÇEYI DE
KENTE AKTIF YEŞIL ALAN
KAZANDIRMAK IÇIN AYIRDI.
İBB PARK BAHÇE VE YEŞIL
ALANLAR DAIRE BAŞKANI
PROF. DR. YASIN ÇAĞATAY
SEÇKIN ILE YILLIK BAKIM
MASRAFI EN AZ 12 MILYON
TL OLARAK GERÇEKLEŞEN
YEŞIL DUVARLARI VE
YERINE UYGULAMAYA
KONAN “KONUŞAN
DUVARLAR” PROJESINI
KONUŞTUK.
TAYFUN DERYAL

NİLAY SOYSALDI

DİKEY BAHÇE DEĞİL

AKTİF YEŞİL ALAN
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İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı
Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), yeşil duvar uygulamasına
elverişli olmayan kara yollarını,
farklı bir projeyle süslemeye
başladı. Kara yolu peyzaj pratiğini ve
İstanbullunun alışık olduğu
görselliği barındırması nedeniyle
hayata geçirilen “Konuşan
Duvarlar” projesinin ilk uygulaması,
Kadıköy Fikirtepe’de
gerçekleştirildi. Yol kenarı duvarları,
geometrik soyutlama yöntemi
kullanılarak pozitif değerleri
sembolize eden resim çalışmasıyla
bezendi. Akademik faaliyetleri,
ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla;
mimari, peyzaj mimarisi ve kentsel
tasarım alanlarında deneyimli bir
isim olan İBB Park Bahçe ve Yeşil
Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr.
Yasin Çağatay Seçkin, insanların
kullanabileceği yeni yeşil alanlar
oluşturmayı hedefleyerek işe
koyulduklarını belirtti.
YAKLAŞIK ATATÜRK KENT
ORMANI KADAR BİR ALAN
Seçkin, İstanbul’da kişi başı sadece
7 metrekare yeşil alanın düştüğüne
dikkat çekerek bu dağılımın da

homojen bir şekilde
gerçekleşmediğini söyledi. Seçkin,
birçok ilçede bu oranın, 1
metrekarenin altına düşmesinden
dolayı çalışmalarında öncelikli
hedeflerinin, yeni yeşil alanları
kente kazandırmak olduğunu
kaydetti. Seçkin, şu bilgileri
paylaştı:
“Faaliyetlerimizi incelediğimizde,
yeşil duvarlar (dikey bahçe) ve şev
(eğimli yüzey) düzenlemelerini
masaya yatırdık. İhale
kayıtlarımızdan 44 bin metrekare
yeşil duvarımız olduğunu tespit
ettik. Bu alanları, tek tek mercek
altına aldık; raporlar hazırladık.
Bazılarının karkasının çürümüş
olduğunu gördük. Yapılan
incelemelerde bu alanların, yapımı
için güncel fiyatlandırmayla 60
milyon TL harcandığını saptadık.
On yılı aşan bir süredir yapıldığı için
de 120 milyon TL bakım masrafı
tutuyor. 10 yıl içerisinde toplam
180 milyon TL harcanmış. Bu
maliyetle 1 milyon metrekare aktif
yeşil alan kazanabilirdik. Atatürk
Kent Ormanı kadar bir alana daha
sahip olabilirdik.”

10 YIL İÇERİSİNDE
TOPLAM 180
MİLYON TL
HARCANMIŞ.
BU MALİYETLE,
1 MİLYON
METREKARE
AKTİF YEŞİL ALAN
KAZANABİLİRDİK.
ATATÜRK KENT
ORMANI KADAR
BİR ALANA DAHA
SAHİP
OLABİLİRDİK.

“OTSU BİTKİNİN EMİCİLİĞİ
YOKTUR”
Yeşil duvarların uygulanabileceği
birçok farklı alan bulunduğunu
kaydeden Prof. Dr. Seçkin, “Yeşil
duvarların çevreyle ilişkisi vardır;
ama kara yolu üzerinde değil. Bu
bir katman. Bina cephesine
yapılırsa izolasyon sağlar. İç
mekan için ses, ısı izolasyonu söz
konusu olabilir. Oraya izolasyon
sağlamanın bir manası yok.
Ayrıca, otsu bitki olduğu için ses
emiciliği kabiliyeti de
bulunmuyor” dedi.
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“OTSU BİTKİYLE HAVA
KİRLİLİĞİ ÖNLENEMEZ”
Kara yolu çevresindeki otsu
bitkilerin, zararlı gaz emilimi
yapamayacağının altını çizen
Seçkin, bunun nedeni de şöyle
açıkladı:
“Buradaki uygulamanın, karbon
salınımını tutması söz konusu
değil. 60 metrekarelik bir duvarın,
40 bin kg zararlı gazı, 18 kg da ağır
metali süzebildiği iddiasının
bilimde izahı bulunmuyor. Oradaki
bir bitkinin bu boyutta bir gazı,
üzerinde barındırabilme şansı yok.
Orası onun doğal ortamı değil.
Otsu bitkiler hava kirliliğiyle
mücadele edemez.”
“HASSAS OLUNSAYDI
ORMANLAR YOK EDİLMEZDİ”
Yeşil duvarların estetik açısından
değerli olduğunu belirten Seçkin,
ağaç ya da çalı gibi bitkilerin
getirdiği faydaya dikkat çekerek,
“Çevre konusunda bu kadar
hassas olunacaksa Yavuz Sultan
Selim Köprüsü için 2.500,
İstanbul Havalimanı için 6.100
hektarın üzerinde orman
kesilmemeliydi. Kanal İstanbul
için ise şu anki tespitlere göre,
420 hektarlık orman yok olacak”
vurgusunu yaptı.
YEŞİL DUVAR YERİNE
AKTİF YEŞİL ALAN
Yeşil duvarların bakımı sırasında
yaşanan sorunlara da değinen
Seçkin, bu konuda da şunları
ifade etti:
“Bakım zamanında trafikte
sıkışıklık yaşayabiliyoruz. İş
güvenliği açısından da sorunluydu.
İşçilerimiz, kara yolu kenarında
çalışmak durumunda kalıyordu.
Bütün bunları düşündüğümüzde,
yeşil duvarların kullanışlı olmadığı

ortaya çıkıyor. Oysa bu bütçeyi,
aktif yeşil alan yaratmak için
kullanalım. Sadece bir yıllık
harcamayla yılda 70 bin metrekare
yeşil alan üretebiliriz.”
DUVARLARI TUVALE
DÖNÜŞTÜRDÜK
Prof. Dr. Seçkin, içerdiği kimyasallar
nedeniyle kuşlar için de risk
oluşturan yeşil duvarların, toprak
bulunan bazı bölgelerde süreceğini
aktararak şöyle devam etti:
“Toprak olmayan yerlerde bitki
yetiştiremeyeceğimize göre bu
duvarlar, tuval olabilir diye
düşündük. Kara yolu peyzajının

dünyadaki örneklerini inceledik.
Oradaki yollara baktığınızda bu tür
bir uygulamanın tercih edilmediğini
görürsünüz. Ancak biz bu
alanlardaki görselliğe alışmışız.
Sanatçılarımızın koşulları, özellikle
pandemiyle daha da güçleşti. Sanata
kapımızı açalım, bir miktar da
destek olalım dedik. Kıymetli
hocalarımızın bulunduğu bir
komisyon kurduk. Onlar da bizi
yönlendirdi. Bu çalışmayı yaptık.”
“ARAÇ KULLANANLARIN
DİKKATİ ÖNEMLİ”
“Konuşan Duvarlar” projesinin ilk
örneğinin Fikirtepe’de, önceden
kaldırılan alanda sergilendiğini
anlatan Seçkin, “Bu duvarlar,
İstanbullulara bir şeyler söylesin,
dedik. Orada bazı kelimelerin
geometrik olarak soyutlaması yer
alıyor. Bu seçimi yaparken de araç
kullananların dikkatini
dağıtmaktan kaçındık. Özellikle
okunmamasını istedik” diye
konuştu.
İçerisinde pozitif değerler içeren
kelimelerin bulunduğu yeni
uygulamaların devam edeceğini
belirten Seçkin, sözlerini şöyle
sonlandırdı:
“Kimyasal bir kirleticiliği
bulunmayan boyalarla duvarları;
dostluk, kardeşlik, barış, doğa gibi
bir takım kelimelerle süsledik.
Kelimeleri bilirseniz ve dikkatli
incelerseniz anlayabilirsiniz.
Benzer çalışmalarla yol kenarı
duvarlarını, farklı sanatçılara
açmak istiyoruz. Kamu, özel
sektör ve sanatçı iş birliğiyle
burayı yaptık. Bu alanlar, bir
müddet sonra başka bir şeye de
dönüşebilir. Hep aynı şekilde
kalacak diye bir kural yok. Ancak
sanatçımıza saygıdan mümkün
olduğunca korumak isteriz.”

ÇEVRE KONUSUNDA BU KADAR HASSAS OLUNACAKSA YAVUZ
SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ İÇİN 2.500, İSTANBUL HAVALİMANI
İÇİN 6.100 HEKTARIN ÜZERİNDE ORMAN KESİLMEMELİYDİ.
KANAL İSTANBUL İÇİN İSE ŞU ANKİ TESPİTLERE GÖRE,
420 HEKTARLIK ORMAN YOK OLACAK.
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10 Soru 1 Ünlü: Demet Evgar
İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK

1

8 Mayıs 1980’de
Manisa’da doğan Demet
Evgar’ı, sahneye ve
“Hayat Amacım” diye
tanımladığı oyunculuğa adım
attığı 17 yaşından itibaren,
tiyatro, sinema ve televizyonda
hayat verdiği, hafızalardan
silinmeyen karakterler ile
tanıdık.
Canlandırdığı karakterler ile
birçok ödülle onurlandırılmış
olan Demet Evgar, Türk Sinema
tarihininin “En İyi On Komedi
Kadın Oyuncu”su ödülünün de
sahibidir.

1- İstanbul dışına çıktığınızda en
çok nesini özlüyorsunuz?
İstanbul’un kedilerini
2- İstanbul’da gerçekleştirdiğiniz
ilk hayaliniz neydi ve kalan bir
hayaliniz var mı?
Kenter Sahnesi’nde
oynamaktı, Kenter
Sahnesi’nde tekrar
oynayabilmek
3- İstanbul’un sizce en önemli
sorunu nedir?
Trafik
4- İstanbul dışından bir
misafirimiz geldi ve onunla bir
yemek yeme hakkınız var.
Boğazda bir akşam yemeği mi
yoksa Eminönü’nde balık
ekmek mi?
Misafirime sorarım.

5- İstanbul’un mevsimi sizce
hangisi?
Ortancaların, mor
salkımların, erguvanların
İstanbul’u süslediği ilkbahar
6- Size göre İstanbul’un olmazsa
olmazı nedir?
Tarihi Yarımada'sı ve Boğaz'ı
7- Sizce İstanbul’un kokusu,
çiçeği ve ağacı nedir?
Deniz kokusu, mor salkımları
ve çınar ağaçları
8- Avrupa Yakası mı Anadolu
Yakası mı?
Avrupa
9- Size göre İstanbul’un en güzel
yeri neresi?
Emirgan, Eyüp Sultan , Haliç,
Galata, ayıramam bunları.
10-İstanbul’daki lezzet durağınız
nedir?
Reşitpaşa’daki Birebir
Gastro&Art yeni lezzet
durağım.

OYUNCULUĞUN YANI
SIRA KURUCUSU
OLDUĞU HATA YAPIM
ATÖLYESİ’NDE
EĞİTMEN OLARAK
GÖREV ALAN EVGAR,
BU SENE “39
BASAMAK” VE “HEDDA
GABLER” OYUNLARINI
TİYATRO SEYİRCİSİ İLE
BULUŞTURMAYA
DEVAM EDERKEN,
SHOW TV’DE
YAYINLANAN “ALEV
ALEV” DİZİSİNDE
“CEMRE” KARAKTERİ
İLE EKRANLARDA.
www.ibb.istanbul
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Istanbul Semalarında

Bir Kuzgun

TÜRKIYE’NIN ILK VE TEK POLISIYE EDEBIYATI ORGANIZASYONU KARA HAFTA
İSTANBUL FESTIVALI, BU YIL İBB’NIN DESTEĞIYLE ALTINCI KEZ GERÇEKLEŞIYOR.
KITAPSEVERLERI HEYECANLANDIRAN, POLISIYE TUTKUNLARININ KALP
ATIŞLARINI HIZLANDIRAN FESTIVALI KÜLTÜR AŞ GENEL MÜDÜRÜ SERDAL TAŞKIN
ILE İSTANBUL BÜLTENI OKUYUCULARI IÇIN KONUŞTUK.
TAYFUN DERYAL

B

eklenmedik olaylarla
örülü kurgusu; bilmece,
muamma, şüphe ve
gerilim dolu öyküleriyle
polisiye romanlar, yaklaşık iki
yüzyıldır en çok okunan yazınsal
türlerin başında yer alır. Sayfalar,
içinden çıkılmaz gibi görünen
esrarlı bir cinayetin çözümü için
merakla çevrilir. Okuyucular, akıl
ve mantık yürüterek çözüme
ulaşmaya çalışan bazen bir
dedektif, bazen de ipuçlarını
kovalayan sıra dışı biriyle,
suçluyu bulmak için iz sürer.
Sherlock Holmes, Hercule Poirot,
Mike Hammer, Miss Marple,
Philip Marlowe, Komiser Nevzat
ve daha nicelerinin zamanı
unutturan öyküleriyle polisiye
edebiyatı rüzgârı, 23-29 Kasım’da
Kara Hafta İstanbul Festivali’nde
esiyor. Türkiye’nin ilk ve tek
polisiye edebiyatı organizasyonu
Kara Hafta İstanbul Festivali, bu
yıl İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin (İBB) desteğiyle
altıncı kez gerçekleştiriliyor. İBB
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şirketlerinden Kültür AŞ’nin
Genel Müdürü Serdal Taşkın, bu
yıl polisiyenin mihenk taşlarından
ünlü yazar ve şair Edgar Allan
Poe’nun tema olarak seçildiği
festivali, daha geniş kitlelere
ulaştırmak ve İstanbul’la biraz
daha yakınlaştırmak istediklerini
söyledi.
“DÜNYANIN SAYILI KÜLTÜR
SANAT MERKEZLERİNDEN
OLMALIYIZ”
Taşkın; kitap, konser ve
festivallerin yanında sanatın her
türünden nitelikli içerikleri
İstanbulluya ulaştırmak
istediklerini kaydetti. Kültür
AŞ’nin kente özgü düşünce ve
sanatı geliştirmek için modern bir
vizyonla konuya eğildiğini
kaydeden Taşkın, yaklaşımlarını
şöyle açıkladı:
“Yeni vizyonumuz; sanatın her
dalına eşit, adil davranmayı, özgür
sanatın ve sanatçıların yanında
olmayı kapsıyor. Sanatın her dalı
insanların; insanlar da şehirlerin

kimliğini, dokusunu, kültürünü,
birlikte yaşama şekillerini
geliştiriyor. Bu bakış açısıyla
İstanbul'u sanatın her dalına ve
tüm sanatçılara platform yaratan,
dünyanın sayılı kültür sanat
merkezlerinden biri yapma
vizyonuyla çalışıyoruz.”
“KENTİN GENELİNE
YAYIYORUZ”
Sanatı, İstanbul’un belli başlı
noktalarına sıkıştırmadan şehrin
geneline yaymak istediklerini
belirten Taşkın, “Bazen köy köy,
mahalle mahalle geziyor ve
çocuklarımızı sinema ve tiyatro
ile buluşturuyoruz. Bazen de
dünyanın önde gelen
sanatçılarından Saype gibi bir
isme, İstanbul’u bir tuval olarak
sunuyoruz” dedi.
Taşkın, pandemi döneminde
sanatçıların yaşadığı sorunlara
değinerek, bu dönemi dayanışma
ile geride bırakacaklarını açıkladı.
Taşkın, bu konuda da şunları ifade
etti:

Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın

“Sanatçılarımızı sadece ürettikleri
eserler için değil, topluma kattıkları
değerler ve bakış açıları için de
destekliyoruz. Tüm dünyayı bir
anda bloke eden ve sanatçıların bu
koşullardan en çok etkilenen
gruplardan biri olduğu koronavirüs
döneminde, İBB ve Kültür AŞ
olarak sağladığımız destekler de
bunun en güzel örneklerinden. Tüm
İstanbul’u, pandemi koşullarına
uygun olarak bir açık hava sanat
merkezi hâline getirerek müzikten
tiyatroya, heykelden edebiyata pek
çok alanda hız kesmeden el birliği
ile çalıştık.”

bilgisini veren Taşkın, sonraki
yıllarda da Georges Simenon, Ian
Fleming, Mike Hammer ve Sir
Alfred Hitchcock gibi yolu
İstanbul’dan geçen önemli
edebiyatçılar ve eserlerinin onore
edildiğini anlattı.
Kültür AŞ’nin Kara Hafta’nın
yolculuğuna eşlik etmek ve onu
İstanbul’la biraz daha
yakınlaştırmak istediğini söyleyen
Taşkın, “Kara Hafta, bu yıl önceki
yıllara göre çok daha geniş kitlelere
ve İstanbul’un daha geniş bir
alanına yayılacak” şeklinde
konuştu.

KARA HAFTA’YLA İSTANBUL
YAKINLAŞACAK
Taşkın, kitapseverlerin merakla
beklediği Kara Hafta’nın dünyanın
farklı noktalarında, özellikle de
İspanyolca konuşulan coğrafyada
yapılan polisiye festivallerin bu
isimle anıldığını söyledi. Festivalin
ilk olarak 2015 yılında, Agatha
Christie’nin 125. doğum gününü
kutlama amacıyla başladığı

“POE, POLİSİYENİN ATASI”
Bu yılın temasına da değinen
Taşkın, Edgar Allan Poe’nun
1841’de yazdığı “Morgue Sokağı
Cinayetleri” ile pek çok uzman
tarafından ilk polisiye hikâye yazarı
olarak kabul edildiğini anımsatarak
açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Edgar Allan Poe, edebiyat
tarihinin çok önemli bir figürü.
Çoğumuz onu Annabel Lee ve

Kuzgun gibi unutulmaz şiirleri
sebebiyle şair olarak tanımlıyoruz;
ancak yazmış olduğu öykülerle de
fazlasıyla iz bırakmış bir isim var
karşımızda. Poe için polisiyenin
atası diyebiliriz. Bu sebeple Kara
Hafta’ya dâhil olduğumuz ilk yılda,
böylesine önemli bir isim etrafında
hareket etme kararı aldık.”
“SİS VE GECE DÖNÜM
NOKTASI”
İstanbul’da bir polisiye edebiyatı
birikiminin olduğunu ve birçok
yazarın takma isimlerle bu alanda
öyküler kaleme aldığını belirten
Taşkın, “Bu tür, uzun yıllar
edebiyatımızda çok ciddiye alınan
bir dal olmadı. Ancak 90’lı yıllarla
birlikte bu durum değişmeye
başladı. Başta Kara Hafta’nın
komitesinde yer alan ve
Türkiye’de polisiye denilince
neredeyse akla ilk gelen isim olan
Ahmet Ümit olmak üzere, Osman
Aysu ve Celil Oker’in yapıtlarıyla
polisiye edebiyatı, yeniden
hareketlenmeye başladı. Ahmet
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Ümit’in 1996 yılında yayımlanan
Sis ve Gece romanını, Türkiye’de
polisiye roman konusunda bir
dönüm noktası olarak
değerlendirildiğini de
söyleyebiliriz” dedi.
Son yıllarda birçok değerli yazarın
verdiği eserlerle polisiye
edebiyatının gelişimine katkı
sunduğunu anlatan Taşkın,
Polisiye Yazarlar Birliğinin
bulunduğunu anımsattı. “Hatta
birliğin başkanı Algan Sezgintüredi
de festivalde bizlerle olacak” diyen
Taşkın; Elçin Poyrazlar, Ayşe
Erbulak, Suat Duman gibi isimleri
de Kara Hafta’da yer alan isimler
arasında sıraladı.
“ANA KAHRAMAN İSTANBUL”
Taşkın, polisiyenin İstanbul için
taşıdığı anlama dikkat çekerek
açıklamasını şöyle tamamladı:
“Polisiye edebiyatının İstanbul
için bir güzel yanı da şu: Polisiye
yazarların pek çoğunun eserlerinde
ana kahramanın İstanbul olduğunu
görürsünüz. Ahmet Ümit bize
İstanbul’un farklı dönemlerini
anlatır, Algan Sezgintüredi sizi
Anadolu Yakası’nda baş
döndürücü bir tura çıkartır,
Çağatay Yaşmut Kadıköy’ün ara
sokaklarında size eşlik eder.”
GENÇ YAZARLARDAN
İSTANBUL ÖYKÜLERİ
Kara Hafta’nın bu yılki serüveni,
Ekim ayında başladı. 1-20 Kasım
tarihleri arasında genç yazarların
İstanbul temalı öyküleri, beş
kişiden oluşan jüri tarafından
değerlendiriliyor. İlk 10’a giren
öyküler, daha önceki yıllarda da
olduğu gibi Vapur Kitap tarafından
yayımlanıyor. Bu 10 genç, Adnan
Özer yönetiminde bazı polisiye
yazarların da konuk olarak katıldığı
“Yazım Atölyesi”ne katılma şansı
yakalıyor. Ayrıca Kültür AŞ de
dereceye giren yeteneklere
istanbulkitapcisi.com’da geçerli
hediye çeki desteği veriyor.
Festival ise bu yıl 23-29 Kasım
tarihlerinde hem online
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platformlarda hem de pandemi
koşullarına uygun olarak bir araya
gelinecek mekânlarda
gerçekleştiriliyor. Online
etkinliklerde Kara Hafta’nın yurt
dışından katılım gösteren
yazarları, edebiyatseverlerle online
platformlarda buluşturuluyor.
Polisiye edebiyatımızın önemli
yazarları da İstanbul’un farklı
mekânlarında okurlarla bir araya
geliyor.
USTALAR FESTİVALDE
Kara Hafta’da yazar
söyleşilerinin ilk günü 26
Kasım’da başlıyor. “Şehir ve
Polisiye: İstanbul’da Suç ve
Suçlu” oturumunda Sevil Atasoy,
Mesut Demirbilek, Suat Duman
ve Algan Sezgintüredi; “Bir
Kahraman Yaratmak”
söyleşisinde ise Michael Kardos
ve Ian Tragellis, Nazlı Berivan Ak
moderatörlüğünde buluşuyor.
Festivalin 27 Kasım’daki
konukları ise büyük bir beğeniyle
izlenen “Şahsiyet” dizisinin
senaristi Hakan Günday ve
yönetmeni Onur Saylak. Bu
fenomeni, nasıl yarattıklarını
Can Erol moderatörlüğünde
sevenleriyle paylaşacaklar. Ünlü
Alman yazar Volker Kutscher de

Savaş ve Polisiye başlığı altında
ağırlanacak. Kutscher, Tanıl
Bora’nın sorularını yanıtlayacak.
28 Kasım Cumartesi iki farklı
Edgar Allan Poe seansı planlandı.
Karen Lee Street ve Ceyhan
Usanmaz, Poe’nun maceraperest
yanını konuşurken; Erol
Üyepazarcı, Taner Ay ve Aslı
Perker de Poe’nun edebiyatının
izdüşümleri üstüne sohbet
edecek.
Kara Hafta Festivali, üçüncü
gününde ise çok özel bir programa
sahne olacak. Türkiye
polisiyesinin en önemli ismi
Ahmet Ümit, özel bir gezi
teknesinde hayranlarını “Deniz
Surları, Mitoloji ve Polisiye”
etkinliğinde ağırlayacak.
Festivalin son günü, Hülya
Balcı’nın moderatörlüğünde Su
Tunç, Elçin Poyrazlar ve Ayşe
Erbulak’ın katıldığı “Polisiyenin
Kadın Yazarları” ile başlayacak.
Ünlü İskoç yazar Ian Rankin’in
ağırlandığı “Polisiye’nin
Merkezine Seyahat” oturumu ile
gün devam edecek. Festivalin son
söyleşisinde ise iki kuzeyli yazar,
İsveçli Niklas Nat och Dog ve
İzlandalı Ragnar Jonasson,
Serhan Bali’nin sorularını
yanıtlayacak.

KÜLTÜREL MİRAS

İBB, KÜLTÜR VE TARİH
HAZİNESİ ADALAR’A
SAHİP ÇIKIYOR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI, ADALAR’IN KÜLTÜREL MIRASINI, YAŞAMA
KAZANDIRARAK KORUMAYI HEDEFLIYOR. BİMTAŞ, RUM YETIMHANESI’NIN DIJITAL
BELGELEME VE RÖLÖVE ÇALIŞMALARINI ÜSTLENIRKEN KÜLTÜR VARLIKLARI DAIRE
BAŞKANLIĞI, TAŞ MEKTEP BINASI’NI RESTORE EDIP YENIDEN SOSYAL KÜLTÜREL
HAYATA KAZANDIRACAK. YETIMHANENIN, TÜM İSTANBULLULAR IÇIN ORTAK BIR
DEĞER OLDUĞUNUN ALTINI ÇIZEN İSTANBUL RUM PATRIKLIĞI PROJE SORUMLUSU
LAKI VINGAS, “DEVLET, SIVIL TOPLUM VE IŞ INSANLARI OLARAK HEP BIRLIKTE,
GÜZELLIKLERE VESILE OLACAK BIR PROJE IÇIN ÇALIŞIYORUZ” DEDI.
AYŞE KAHVECİ
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DÜNYANIN IKINCI BÜYÜK
AHŞAP YAPISI
Büyükada Rum Yetimhanesi, sadece
Adalar’ın değil dünyanın en önemli
kültür mirası varlıklarından biri.
Avrupa’nın en büyük, dünyanın

ikinci en büyük ahşap yapısı.
İstanbul Rum Patrikliği’nin, binanın
yeniden hayata kazandırılması
yönünde başlattığı çalışmalara,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi de
proje desteği sunuyor. İlk etapta,
uzun yıllar kendi hâline bırakılan ve
adeta çürümeye terk edilen binanın,
statik yapısının rölöveye etkisi
tespit edilmeye çalışılıyor. Binanın
dijital belgeleme, ölçümleme ve
rölöve çalışmalarını, İBB
şirketlerinden BİMTAŞ, üstlendi.

Büyükada Rum Yetimhanesi’nin
mülkiyeti, İstanbul Rum
Patrikliği’ne ait. Patrikhane,
binanın restore edilerek
yeniden İstanbul’a
kazandırılması için çok yönlü
çalışmalar yürütüyor. Rölöve
çalışmalarını yürüten
BİMTAŞ’ın Proje Sorumlusu Dr.
Mimar Tuna Kan’dan çalışmalar
hakkında bilgi aldık. Proje
Sorumlusu Laki Vingas ile de
projeyi her yönüyle konuştuk.

BİMTAŞ PROJE SORUMLUSU DR. MİMAR TUNA KAN:

YAPININ GENEL DURUMU TEHLİKE ARZ ETTİĞİ İÇİN
LAZER TARAMA VE DRONE GİBİ UZAKTAN
ALGILAMA METOTLARI İLE DİJİTAL BELGELEME
YAPIYORUZ.

AKOM MEDYA

İ

stanbul’un en önemli kültür ve
tarih hazinelerinden biri de
Adalar. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, şehrin merkezinde
olduğu gibi, Adalar’da da tarihi ve
kültürel değerleri yeniden
yaşatmak için çalışmalar başlattı.
Büyükada Rum Yetimhanesi’nin,
dijital belgeleme ve rölöve
çalışmalarını üstlenen İBB,
Büyükada Taş Mektep Binası’nı
yeniden sosyal ve kültürel hayata
kazandırmak için de restorasyon
çalışmalarına başladı.

www.ibb.istanbul
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BINA HARAP DURUMDA
Çok zorlu bir arazide çalıştıklarını;
ancak deneyimli ve profesyonel bir
kuruluş olarak iyi bir çalışma
yürüttüklerini açıklayan BİMTAŞ
Proje Sorumlusu Dr. Mimar Tuna
Kan, dijital belgeleme, ölçümleme
çalışmalarına Ağustos ayında
başladıklarını belirtti. Kan, binayla
ilgili şu bilgileri verdi:
“Çok zorlu, aynı zamanda kıymetli
bir alanda çalışıyoruz. Bina, 23 bin
metrekarelik bir bahçenin içinde,
yaklaşık 3 bin metrekare oturuma
sahip. Ana ve yan bölümler olmak
üzere, üç kısımdan oluşuyor; yan
bölümler altı, ana bölüm ise beş katlı.
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Atmosfer koşulları, ahşap yapıyı
çatıdan itibaren maalesef çok kötü
etkilemiş. Bina oldukça harap
durumda.”
RÖLÖVE ÇALIŞMALARI
BAŞLADI
Dijital belgeleme çalışmalarında sona
gelindiğini anlatan Kan, rölöve
çalışmalarına da başladıklarını
söyledi. Kültür varlıklarının
belgelenmesinde, en doğru
yöntemleri kullandıklarını belirten
Kan, şu bilgileri verdi:
“Binaya daha fazla zarar verilmemesi
için titiz bir çalışma yürütüyoruz.
Deneyimli ve profesyonel bir ekibiz.

Yapının genel durumu tehlike arz
ettiği için, lazer tarama ve drone gibi
uzaktan algılama metotları ile dijital
belgeleme ve yersel tarama
yapıyoruz. Drone ile yapılan
fotogrametri çalışmaları ile erişimin
mümkün olmadığı bölümleri
ölçümleyebiliyoruz. Yapının ayrıntılı
fotoğraflarını çekerek belgeliyoruz.
Özellikle kalabalık ekiplerle binaya
girmiyoruz. Hem can güvenliği hem
de binaya daha fazla yük binmemesi
için binaya giren kişi, görüntüleme
ve belgelemeleri yapıyor. Dijital
ölçümlemelerle, binanın rölöve
çizimlerine altlık veri oluşturacak
dijital ikizini oluşturduk. Rölöveyi

TARİH

BÜYÜKADA
RUM YETİMHANESİ’NİN TARİHİ

BİMTAŞ Proje Sorumlusu Dr. Mimar Tuna Kan
altı ayda tamamlayıp teslim etmeyi
hedefliyoruz.”

herkes tarafından kucaklanmasını
istiyoruz” dedi.

İBB’NIN DESTEĞI KIVILCIM
GIBI GELDI
Binanın restorasyonu için
kamuoyundan büyük bir manevi ilgi
ve destek gördüklerinin altını çizen
İstanbul Rum Patrikliği Proje
Sorumlusu Laki Vingas, “Sayın
İmamoğlu’nun ziyareti, desteği, çok
değerli oldu. Dijital belgelemelerin
ücretsiz yapılması, bizim için çok
değerli bir sponsorluktu. Çünkü o bir
kıvılcım gibi geldi. Ve de bir şekilde
bir yerden başladık. Bu kıvılcımın,
çok güzel bir şekilde gelişmesini,

“YENI UFUKLAR
YARATMASINI ÜMIT
EDIYORUM”
Siyasi, tarihi, mimari, boyutlarıyla
zor bir proje olduğuna dikkat çeken
Vingas, “Şu anda hep birlikte,
güzelliklere vesile olmasını
dilediğimiz bir İstanbul projesi için
çalışıyoruz. Şahsen, bundan sonra
binanın, artık yeni ufuklar, yeni
katma değerler yaratmasını ümit
ediyorum” temennisinde bulundu.
Binanın, artıları kadar eksilerinin de
olduğuna; maddi ve fonksiyonel

1898-1899 yılları arasında; Pera Palas
Oteli, İstanbul Arkeoloji Müzesi,
Osmanlı Bankası, Düyun-ı Umumiye
Binalarının da mimarı olan Alexandre
Vallaury tarafından yapıldı. Şark
Ekspresi'ni işleten Fransız firma
tarafından Prinkipo Palas Otel adıyla
casino-otel olarak yaptırılsa da otel
olarak işletilmesine müsaade
edilmedi. 21 Mayıs 1903 yılında Sultan
Abdülhamid‘in de katılımıyla Prinkipo
Rum Yetimhanesi ismiyle açıldı.
Birinci Dünya Savaşı esnasında,
askeri okul öğrencileri, Alman
askerleri ve Rus göçmenler
tarafından kullanıldı. 1964 yılına kadar
yetimhane olarak işlevini sürdüren
bina, önce boşaltıldı, 1977 yılında da
tamamen kapatıldı. İstanbul Rum
Patrikliği, 2010 yılında AİHM’e açtığı
davayı kazanarak, binanın mülkiyetini
yeniden elde etti. 2017 yılında
Europa Nostra Türkiye tarafından
Tehlike Altındaki 7 Kültürel Miras
Programı’na sunulan yetimhane,
2018’de “7 Kültür Varlığı” nihai
listesine alındı.

boyutlarının bulunduğuna işaret
eden Vingas, yol haritalarını şöyle
çizdi:
“Olaya yalnız ekonomik veya iş
insanlığı boyutuyla bakarsanız,
yalnız bağışlarla yönetmek isterseniz
kolay çözemezsiniz. O nedenle, bir
karma model geliştirmek gerekiyor.
Şu anda beklentilerimiz mütevazı ve
kısa süreli. Benim şu anda
yürütmeye çalıştığım süreç bu.
Diliyorum ki, 2021’in sonuna kadar
bütün bu projeler, Anıtlar
Kurulundan geçsin. Önemli bir yol
haritası. İstanbulluları, ‘Evet bu
binanın sahibi var, bir şeyler
yapılıyor’ diye ikna etmiş olacağız.”
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KÜLTÜREL MİRAS

İstanbul Rum Patrikliği Proje
Sorumlusu Laki Vingas

BİNANIN MÜLKİYETİ BİZE AİT; AMA BÜTÜN
İSTANBULLULARIN DA ÇOK DEĞER VERDİĞİ
ORTAK BİR DEĞER. DEVLET, SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI VE İŞ İNSANLARININ BİRLİKTE
YAPACAĞI BİR PROJE BU.

FONKSIYON BELIRLENMESI
PATRIKHANE'NIN
INISIYATIFINDE
Binanın fonksiyonunun
belirlenmesinin Patrikhane'nin
inisiyatifinde olduğunu vurgulayan
Vingas, fonksiyon boyutu
bitirilmeden restorasyon projesinin
verilemeyeceğinin altını çizdi.
Fonksiyon vermenin çok kapsamlı
ve kompleks bir konu olduğuna
dikkat çeken Vingas, binayı ayakta
tutabilmek için gelir getirici ve
sürdürülebilir bir fonksiyon
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kazandırılmasının gerektiğini
kaydetti.
PATRIKHANE’DE, ÇALIŞTAY
DÜZENLENDI
Süreci çok şeffaf bir şekilde
yürütmeye çalıştıklarını, bunun için
Patrikhane’de, Kültür Bakanlığı,
Avrupa Birliği ve sivil toplum
kuruluşlarından yetkililerin katıldığı
bir çalıştay yaptıklarını hatırlatan
Vingas, “2 bin yıllık bir kurumda, 40
sene mülkiyet mücadelesi
verdiğimiz bir bina için, projeyi gelin

birlikte geliştirelim demek, pek öyle
eski kurumların uyguladığı bir tarz
değil. Biz böyle bir dönüşüm
yapıyoruz. ‘Evet, bu binanın
mülkiyeti bize ait; ama bütün
İstanbulluların da çok değer verdiği
ortak bir değer’ diyoruz. Bu ortak
değerin topluma, insanlara,
İstanbul’a faydalı olmasını yaratacak
ortamı geliştirmemiz lazım.
Devletin, sivil toplumun, iş
insanlarının birlikte yapacağı bir
proje bu. Hep birlikte bunun altından
kalkacağız” şeklinde konuştu.

SÖYLEŞİ

TAŞ MEKTEP, KÜLTÜREL
YAŞAMA KATKI SUNACAK
İBB Kültür Varlıkları Daire
Başkanlığı, Büyükada Taş Mektep
Binası’nı, Adalar’ın kültür
hayatına yeniden kazandırmak için
restorasyon çalışmalarına başladı.
1870'li yıllarda İskenderiye Patriği
Sofronios'un yazlık evi olarak inşa
edildiği belirtilen bina, 1922-1967
yılları arasında Büyükada İlkokulu
olarak hizmet verdi. 1967 sonrası
kullanılmayan iki katlı, ön ve arka
İBB Kültür Varlıkları
Koruma Daire Başkanı
Oktay Özel

TAŞ MEKTEP, ADALAR İÇİN SİMGE ESERLER
ARASINDA YER ALIYOR. ADALAR'IN KÜLTÜREL
YAŞAMINA YENİDEN KATKI SUNABİLMESİ İÇİN
RESTORASYON SÜREÇLERİNİ HIZLA
TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ.

bahçesi bulunan kâgir yapı, hâlen
boş ve harap durumda. Taş
Mektep’in, Adalar’ın simge
eserlerinden biri olduğunun altını
çizen İBB Kültür Varlıkları Daire
Başkanı Oktay Özel, restorasyon
çalışmaları ile ilgili şu açıklamayı
yaptı:
“19. yüzyılda inşa edildiği bilinen
Taş Mektep, Adalar için simge
eserler arasında yer almaktadır.
İBB Kültür Varlıkları Daire
Başkanlığı olarak, bütün
İstanbul’da yer alan kültür

varlıklarına yönelik koruma,
onarım ve restorasyon süreçleri
kapsamında Büyükada Taş Mektep
binası için yeni bir restorasyon
süreci başlattık. Uzun süredir
kullanılmayan ve bakımsızlıktan
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
kalan yapıda, İBB Miras
ekiplerince güvenlik önlemleri
alınmıştır. Taş Mektep’in
Adalar'ın kültürel yaşamına
yeniden katkı sunabilmesi için
restorasyon süreçlerini hızla
tamamlamayı hedefliyoruz.”
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VEKTÖRLE BİLİMSEL
VE ÇEVREYE DUYARLI
MÜCADELE
İBB SAĞLIK DAIRE BAŞKANLIĞI, VEKTÖRLERIN INSAN HAYATINA VE ÜLKE
EKONOMISINE OLUMSUZ ETKISINI ENGELLEMEK IÇIN VEKTÖRLE MÜCADELE BILIM
KURULUNU HAYATA GEÇIRDI. SON GÜNLERDE ÇOKÇA KONUŞULAN ASYA KAPLAN
SIVRISINEĞI’NE KARŞI EYLEM PLANINI DA AÇIKLAYAN İBB SAĞLIK DAIRE
BAŞKANLIĞININ HEDEFI, 2022’DEN ITIBAREN VEKTÖRLE MÜCADELEDE, ACIL
DURUMLAR DIŞINDA, ÇEVREYE YÜKSEK ORANDA ZARAR VEREN KIMYASAL
YÖNTEMLERI KULLANMAMAK.
ÖZGÜR TURAN
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NİLAY SOYSALDI

Z

ararlı mikroorganizmaları
taşıyan ve insanlara
hastalık yayan tüm
canlılar, vektör olarak
adlandırılıyor. Başlıca vektörler
arasında; karasinek, sivrisinek,
kene, hamam böceği ve kemirgenler
yer alıyor. İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun, “Sağlıklı bir çevre;
insanlara can, şehirlere hayat verir.
Sağlıklı şehirler ancak ve ancak
sağlıklı çevre ve insanlarla hayat
bulur” ilkesiyle çalışmalarını
sürdüren İBB Sağlık Daire
Başkanlığı, bilimsel temelde çevreye
duyarlı bir İstanbul için projeler
yürütüyor.
“VEKTÖRLER İNSAN
SAĞLIĞINI ETKİLEMEDE
BİRİNCİ DERECEDEN TEHDİT”
Türkiye’de en çok görülen vektör
türleri arasında karasinekler ve
sivrisinekler yer alıyor. Sivrisinekler,
kutuplar dışında hemen hemen her
bölgede yaşayabilmeleri ve bulaşıcı
hastalıkları taşıyabilmeleri
açısından, vektörle mücadelede
öncelikli tehdit olarak öne çıkıyor.
Türkiye’nin sahip olduğu iklim
koşullarının, sivrisineklerin
üremesinde kolaylaştırıcı bir etken
olduğunu belirten İBB Sağlık Daire
Başkanı Uzm. Dr. Önder Yüksel
Eryiğit, Türkiye’de yoğun olarak
görülen sivrisinek türlerinden olan
Culex ve Anopheles ile ilgili şu
bilgileri verdi:
“Culex cinsi sivrisinekler, Batı Nil
Virüsü’nün en önemli taşıyıcısı.
Ülkemizde Akdeniz Bölgesi ve
Güneydoğu Anadolu’da görülüyor.
Hastalığın görülme sıklığı az olsa da
bu sineklerin, İstanbul’da baskın
biçimde bulunması hastalık yayma
riskini artırıyor. Öte yandan
Anopheles cinsi sivrisinekler de
sıtma hastalığının görülmesinde rol
oynuyor. Dünya Sağlık Örgütü,
2016’da yayınladığı Dünya Sıtma
Raporu’nda, vaka sayısını 212
milyon ve bu hastalığa bağlı olarak

İBB Sağlık Daire Başkanı
Uzm. Dr. Önder Yüksel Eryiğit
ölen kişi sayısını da 429 bin olarak
açıkladı. Ayrıca vektörlerle taşınan
hastalıkların birçoğuna karşı aşı ile
korunmak mümkün değil. İçinde
bulunduğumuz süreçte teknoloji ne
kadar gelişirse gelişsin, tıp ne kadar
ileri düzeye ulaşırsa ulaşsın
vektörler, hâlâ insan sağlığını birinci
dereceden tehdit ediyor. Bu tehdit,
büyüklüğünü korumasıyla beraber
sürekli evrimleşiyor.”
VEKTÖRLE MÜCADELEDE
BİLİMSEL YAKLAŞIM
İBB Sağlık Daire Başkanlığı,
vektörlerin ülke insanına ve
ekonomisine olumsuz etkilerini
engellemek için bilimin esas alındığı
Vektörle Mücadele Bilim Kurulunu
hayata geçirdi. Kurulun üyelerinden
biri olan Uzm. Dr. Önder Yüksel
Eryiğit, Vektörle Mücadele Bilim
Kurulu ve Asya Kaplanı Sivrisineği
Eylem Planı hakkında şu
açıklamalarda bulundu:

“Son yıllarda ülkemizde görülen
sivrisinek türlerinden biri olan
Asya Kaplan Sivrisineği; benekli
yapısı, direnç noktasının
yüksekliği ve diğer türlerden farklı
olarak gündüz avlanmasıyla
kendini diğer sivrisinek
türlerinden ayırıyor. Yapılan
ölçümlerde, İstanbul’un yirmi
ilçesinde bu sivrisinek türü tespit
edildi. Biz de İBB olarak, bu
sivrisinek türüne yönelik 104
sayfalık bir eylem planı hazırladık.
Ayrıca, İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Dr. Şengül Altan
Arslan’ın da içinde bulunduğu
bilim kurulu İzmir, Balıkesir,
Kocaeli ve Ordu Büyükşehir
Belediyeleri, İstanbul’daki 35 ilçe
belediyesi, ve Çankaya Belediyesi
ile birlikte 15 Eylül tarihinde Asya
Kaplan Sivrisineği konusunda
toplantı düzenleyerek birlikte
mücadelenin koordinasyonu
konusunda adım attık.”
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VEKTÖRLE MÜCADELENİN
TÜRLERİ
Vektörle mücadele süreci; fiziksel,
kimyasal, biyolojik ve kültürel
olmak üzere dört ana başlıkta
inceleniyor. Saha çalışmalarını
içeren fiziksel mücadelede İBB
Sağlık Daire Başkanlığı, çevre ile
ilgilenen diğer İBB kurumları olan
İBB Çevre Koruma ve Kontrol
Daire Başkanlığı, İBB Mezarlıklar
Daire Başkanlığı ve İSKİ ile ortak
çalışma yürütüyor. Geleneksel
yöntem olarak da bilinen kimyasal
yöntemde, çevreye belirli süre
araçlar yardımıyla ilaç sıkılıyor.
Kimyasal yöntem, vektörle
mücadelede etkisiz bir çözüm yolu
olurken çevreyi de olumsuz
etkiliyor. Durgun su kaynaklarının
sivrisinekler için en önemli üreme
süreci olduğunu kaydeden Eryiğit,
uygulanması planlanan biyolojik ve
kültürel mücadeleyi şöyle özetledi:

DURGUN SU YOKSA
SİVRİSİNEK DE
YOKTUR.
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“Kullanılmış lastikler, saksıların
tabağında beş günden fazla kalan
sular ve çevrede oluşan su
birikintileri sivrisineklerin
üremesinin en çok görüldüğü
yerlerden. Yüzde 80’inin insan
eliyle oluşturulduğu kaynaklar
olması nedeniyle vatandaşlarımızın
konu hakkında bilgilendirilmesi
büyük bir önem arz ediyor.
Pandemi süreci, kültürel mücadele
çalışmalarımızı etkilese de
muhtarlıklarda seminerler ve
okullarımızda mini tiyatro ile
çeşitli gösteriler sunuyoruz.
Biyolojik mücadelede de
sivrisineklerin larvaları üzerine
işlemleri gerçekleştiriyoruz. 2020
yılında tespit edilen üreme
kaynaklarında, 351 bin 140 kez
ilaçlama gerçekleştirdik. Ayrıca 182
bin 394 adet sivrisinek üreme
kaynağını, ekiplerimiz periyodik
olarak takip ediyor. ”

“VEKTÖR POPÜLASYONUNUN
ARTMASI İNSAN KAYNAKLI”
“2022 yılı hedefini, kültürel ve biyolojik
mücadeleye yoğunlaşmak olarak
belirledik. Yapılan bu çalışmalarla
yurttaşlarımız, kazandığı farkındalıkla
vektör kaynaklı riskleri kendisi
kaldıracak. Yapılan araştırmalar,
vektör üreme kaynaklarının
artmasındaki en büyük etkenin
%80'inin insan eliyle oluşturulan
kaynaklar olduğunu gösteriyor.
Vektörle mücadele; fiziksel, kimyasal,
biyolojik ve kültürel olmak üzere dört
başlıkta yapılıyor. Hedeflerimiz
arasında 2022’de entegre mücadele
yöntemlerinden biri olan kimyasal
mücadelenin yalnızca acil durumlarda
kullanılması da yer alıyor.”

HİZMET

ARAŞTIRIYOR,
İSTON’UN KENDI
BÜNYESINDE BAŞLATTIĞI
ÇALIŞMALAR
MEYVELERINI VERMEYE
BAŞLADI. KENTIN TARIHI,
SOSYAL, COĞRAFI
ANLAMDA FARKLI
ALANLARINA UYUMLU
OLACAK ŞEKILDE
TASARLANAN 36 ‘YENI
NESIL’ KENT
MOBILYASININ ÜRETIMINE
İSTON TESISLERINDE
BAŞLANDI.
ALİ FARUK İMRE
FAHRETTİN ŞAHİNCİ

İ

stanbul’un alt ve üstyapı
gelişiminde önemli rol oynayan
İSTON, oluşturduğu tasarım
ekibi ile geliştirdikleri çizgileri,
ürünlerinde hayata geçiriyor.
Endüstriyel ürün tasarımcıları,
kentsel tasarım uzmanları ve
mimarlardan oluşan 18 kişilik
tasarım ekibi ile yürüttükleri
çalışmalar sonucunda İSTON, 36
adet ‘yeni nesil’ kent mobilyasının
üretimini Tuzla, Hadımköy ve
Bayrampaşa’daki tesislerinde
yapıyor.
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KENTLİNİN YAŞAMINDA
DEĞİŞİM YARATMAK
Bilgi ve teknoloji çağında bireysel
yaşantımızdaki değişimlerden
kentler de payını alıyor. Günümüzde
kentler, adlarının önüne “akıllı”
sıfatını almak için büyük değişimler
geçiriyor.
Bu değişim kent mobilyalarında da
kendini bir hayli hissettiriyor.
İSTON Genel Müdürü
Ziya Gökmen Togay, o değişimi
İstanbul Bülteni’ne şu sözlerle
açıkladı:
“Dünya nüfusunun önemli bir kısmı
kentlerde yaşıyor artık. Ülkemizde
de kentleşme oranı yükseliyor. Bu
da artan kentli nüfus ve kentsel
ihtiyaçlar anlamına geliyor.
Kentlerde artan hareketlilik, dış
mekânları evler kadar kullanışlı
alanlara dönüştürme gereksinimi
yaratıyor. Bu bağlamda banklar,
çiçeklikler, aydınlatma elemanları,
pergolalar, çocuk oyun elamanları,
reklam mecraları, otobüs durakları
gibi kentin işlevlerini yerine
getirmeye aracılık eden tüm
donatıları kent mobilyaları
çerçevesinde değerlendiriyoruz.”
KLASİK VE YENİ NESİL
ARASINDAKİ FARK
Klasik kent mobilyalarının sahip
olduğu tekil fonksiyonların aksine

akıllı kent mobilyaları, yeni nesil
teknolojilerin kullanıldığı birden
fazla fonksiyona sahip kompakt
tasarımlar. Bu bağlamda yeni nesil
kent mobilyalarını klasik kent
mobilyalarından ayıran en önemli
özellikler; kentsel iletişimi sağlaması,
kente aidiyeti güçlendirmesi,
kullanıcıların yaşam pratiklerini
desteklemesi, dijital ve geleneksel
neslin beklentilerine cevap vermesi
şeklinde açıklanabilir. Bu
tanımlamaları dikkate alan İSTON;
şarj üniteli, afet koşullarında
kullanıma uygun, doğal yaşamla
bütünleşen, kentin farklı
karakteristiğe sahip alanları ile
uyumlu, kente kimlik kazandıran
ürünleri ile kenti donatmak için
çalışmalarını sürdürüyor.
DEMOKRATİK VE KATILIMCI
SÜREÇ
Kent mobilyaları sadece insanı değil,
hayvan ya da bitkiler olsun; kentin
tüm sakinlerinin uyum içinde
yaşamasını ve birbiri ile ilişkilerinin
düzenlenmesini de amaçlıyor. Bu
nedenle yeni dönemde İBB
vizyonunun önemli bir parçası olan
yarışmalar, yeni nesil kent
mobilyalarının çeşitlenmesine katkı
sağlıyor. İhtiyaçlara cevap vermesi,
farklı bakış açıları ile yorumlanması
ile yarışmalar aynı zamanda

TASARLIYOR, ÜRETİYOR
demokrasinin kent yaşamındaki
yerini bir kez daha genişletiyor.
Togay, bu durumun önemini şu
sözlerle aktardı:
“İBB’nin, bir yıllık süreçte açmış
olduğu tasarım yarışmaları bunun
yaşayan kanıtıdır. İBB Park Bahçe ve
Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ile iş
birliği içinde gerçekleştirdiğimiz
‘İstanbul Senin Kent Mobilyaları
Tasarım Yarışması’ sonucunda, hayli
zengin bir tasarım datası kazanmış
olduk. Kazanan kent mobilyası
tasarımlarının üretimine
tesislerimizde başladık. Bu ödüllü
kent mobilyalarını başta İstanbul
olmak üzere tüm şehirlerimizde,
yakın zamanda kentlinin hizmetine
sunmak üzere çalışıyoruz. Kenti,
kentin tüm unsurlarıyla yönetme
anlayışla saha ekiplerimizin kullanıcı
davranışlarına dair gözlemlerinden
elde ettiğimiz veriler de katılımcı
hizmet anlayışımızın gelişimine yön
veriyor.”
TÜKETİCİLERİN BEKLENTİSİ
NELER?
Yeni nesil kent mobilyaları aynı
zamanda tüketicilerin taleplerini de
karşılamayı hedefliyor. Bu nedenle
ürünlerin kullanım amaçları ve
tasarım felsefesinde kentli çok
önemli bir rolü oynuyor. Peki
tüketicilerin beklentisi neler?

İSTON Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay
Öncelikli olarak ergonomi ya da
kullanım kolaylığı ve rahatlığı
karşımıza çıkıyor. İkincisi ise kalite
faktörü; yani kent mobilyalarının
uzun hizmet ömürlü olması. Üçüncü
olarak estetik değere sahip yapısıyla
bulunduğu yer ve yakın çevresi ile
bütünlük içerisinde farkındalığın
oluşturması.
“BİRİKİMİMİZİ ANADOLU'YA
TAŞIMAK İSTİYORUZ”
Kendine has ve sonsuz sayıda tarihi
mekanlar, yeşil alanlar, kıyı bantları,
meydanlar, sokaklar gibi zenginlikleri
barındıran İstanbul’da, yeni nesil

kent mobilyalarının, kentsel kimlik
oluşumunda yaşatacağı değişim,
metropolle sınırlı kalmayacak gibi
görünüyor. Kent mobilyaları ile ilgili
İSTON’un gelecek planlarını , Genel
Müdür Ziya Gökmen Togay,
“İstanbul’da hayata geçen bu yeni
süreci, yeni tasarım ürünlerimiz ile
Anadolu’daki şehirlerimize taşımak
önemli bir hedefimizdir” sözleriyle
açıkladı. Togay, İSTON olarak hem
ülkemizde hem de dünyada
sürdürülebilir bir gelişim modeli ile
kentsel donatı ürünleri alanında
aranan bir marka olmayı
amaçladıklarını vurguladı.
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İSFALT’TAN KOLAY ÇÖZÜM

“HAZIR ASFALT”
İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR
BELEDIYESI’NE BAĞLI
İSFALT AŞ’DEN, KÜÇÜK
ALANLARDA ETKILI,
KOLAY VE PRATIK ÇÖZÜM
SAĞLAYAN, AYRICA DÖRT
MEVSIM UYGULANABILEN
“HAZIR ASFALT” IMKÂNI…
FUNDA KELEŞ

H

er yıl Nisan-Ekim
ayları arasında “Asfalt
Sezonu” çalışmaları
kapsamında
İstanbul’un ana yollarına
tonlarca kaliteli asfalt serimi
yapan İBB iştiraki İSFALT AŞ,
ayrıca çeşitli asfalt ürünleri
üretimine de devam ediyor.
Isseal 10, Sessiz Asfalt, Renkli
Asfalt, Modifiye Asfalt, Harç Tipi
Kaplamalar, Taş Mastik Asfalt gibi
kaliteli ürünlerinin yanı sıra pratik
kullanımı olan Hazır Asfalt da
üreten İSFALT’ın bu ürünü, ekip
ve ekipmana gerek olmadan
uygulanabiliyor. İhtiyaç duyulan
alanlarda kullanılan bu asfaltı,
İstanbullular da satın alarak
kolaylıkla uygulayabiliyor.
SÜPÜR-DOLDUR-SIKIŞTIR
İSFALT Merkez Laboratuvarı’nda
dizayn edilen ve laboratuvar
ortamında tüm testleri yapılan
Hazır Asfalt, asfalt ve beton
yüzeylerdeki bozulmaların ve
oluşan çukurların tamirinde
kullanılıyor. Soğuk olarak
kullanılabilme özelliğine sahip
Hazır Asfalt’ın serim işlemleri
pratik ve hızlı olduğu için herkes
tarafından kolayca
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Altı ay raf ömrü olan, 25 kg’lık kutularda
taşınabilir Hazır Asfaltı, tamir gerektiren tüm
alanlarda rahatça kullanabilirsiniz.

Süpür-Doldur-Sıkıştır: Ekip ve
ekipmana gerek olmadan pratik
kullanılan bu asfaltı, dört mevsim
uygulayabilirsiniz.
uygulanabiliyor. 25 kg’lık plastik
kovalarda satışa sunulan Hazır
Asfalt ile 5 cm derinliğinde,
40×50 cm’lik bir çukur tamir
edilebiliyor. 6 ay raf ömrüne sahip
olan bu pratik ürün, geri
dönüştürülebilir özellikte
üretiliyor. Bu pratik ürün, uçucu
solventler içermediği için çevreye
ve insan sağlığına da zarar
vermiyor.
DÖRT MEVSİM UYGULAMA
İMKÂNI
Soğuk asfalt çeşidi olan Hazır
Asfalt, farklı hava şartlarına uyum
sağlayarak iklimlerdeki
değişikliklerden de etkilenmiyor.
Hava şartlarının uygun olmadığı
zamanlarda, özellikle de asfalt
uygulamasının zor olduğu kış
mevsimlerinde veya sıcak asfalt ile
onarımın mümkün olmadığı
yerlerde tamirat amaçlı
kullanılabiliyor.

KÜÇÜK ALANLARDA
PRATİK ÇÖZÜM
Hazır Asfalt; şehir içi ve şehirler
arası yollarda, fabrika, hastane,
okul, otel, sosyal tesis, oyun
sahaları, açık ve kapalı otopark gibi
alanlarda ve baca, ızgara, menhol
kenarları gibi yerlerde
kullanılabiliyor. Özel donanım
gerektirmeyen bu ürünün
uygulandığı yol, hemen trafiğe
açılabiliyor. Trafiğe kapalı
alanlarda kalıcı, trafiğe açık
alanlarda ise geçici çözüm olarak
uygulandığında daha etkin sonuç
alınabiliyor.
Isıtmaya gerek kalmadan kolayca
serilebilen ürün, dört mevsim
uygulanabilme özelliğiyle küçük
alanlara pratik çözümler sunuyor.
Bu özelliği ile de Hazır Asfalt,
vatandaşın hayatını oldukça
kolaylaştırıyor. Hiçbir donanıma
ihtiyaç duyulmadan tek başınıza
uygulayabileceğiniz bu asfaltı,
kolayca yazlığınızın bahçesindeki
bir çukuru onarmak için bile
yanınızda götürebilirsiniz.
Uygulaması son derece pratik olan
Hazır Asfalt, süpür-doldur-sıkıştır
prosesine sadık kalınarak çukur
alanlara kolayca uygulanabiliyor.
HAZIR ASFALT NASIL
UYGULANIR?
Soğuk olarak kullanılabilme
özelliğine sahip Hazır Asfalt’ın
serim işlemleri pratik ve hızlı
olduğu için herkes tarafından
kolayca uygulanabilir.
İlk olarak asfaltın uygulanacağı
alan süpürülerek temizlenir.
Onarım yapılacak alan ya da
çukur, serbest malzeme
kalmayana kadar iyice
temizlenmeli ve tabanda su
göllenmemelidir.
Ardından kovada hazır bulunan
yapıştırıcı, temizlenen alana
dökülür. Daha iyi bir yapışma için
çukur tabanına ve kenarlarına
yapıştırıcı emülsiyon sürülür.
Sonrasında da kovadaki asfalt, çukur

alana boşaltılarak kürek veya benzer
bir alet ile yayarak düzeltilir.
Sıkıştırma işlemi için kompaktör, el
tokmağı, kürek gibi malzemeler
kullanılabileceği gibi araçla
üzerinden geçilerek de bu işlem
yapılabilir.
Sıkıştırılmış kalınlık 2-4 cm
aralığında olmalıdır. Kalınlığın
daha yüksek olması durumunda
katmanlar hâlinde serilmelidir.
Çalışmalar esnasında iş güvenliği
kurallarına mutlaka uyulmalıdır.
Bu uygulamanın ardından asfaltın
serildiği alan hemen kullanıma
açılabilir.
HAZIR ASFALT NEREDE
KULLANILIR?
Normal asfaltın kullanıldığı
bütün alanlarda,
Şehir içi veya şehirler arası
yolların tamirinde,
Mevsim ayrımı gözetmeksizin
çukurların doldurulmasında,
Asfalt uygulamasının zor olduğu
kış mevsimlerinde,
Fabrika, hastane, otel, okul, site,
park alanı, otopark vs. alanların
bozulan kısımlarının tamirinde,
Tenis kortları, basketbol sahaları
gibi alanların bakımında
kullanılır.
HAZIR ASFALT’I İSPARK’TAN
TEMİN EDEBİLİRSİNİZ…
Yukarıda sayılan alanlarda, trafik
güvenliğini sağlamak için bu
ürünü kendisi kullanan İSFALT
AŞ, ardından da hayatı
kolaylaştırmak amacıyla satışa
çıkararak halkın kullanımına
sundu. İSFALT dışında vatandaşlar
da kendi otoparklarında, apartman
girişlerinde vs. gibi alanlarda
kullanmak amacıyla Hazır Asfalt’ı
temin edebiliyor. Hayatı
kolaylaştıran ve yerinde çözüm
sunan bu pratik ürün; İSFALT
Genel Müdürlüğü aranarak Teknik
İşler Şefliğinden satın alınabiliyor
ya da ürün ile ilgili teknik bilgi
edinilebiliyor.
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İBB’YE, PRESTİJLİ ‘AKILLI ŞEHİR’ ÖDÜLÜ
İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI, ‘TELECOMS WORLD AWARDS 2020’DE ‘AKILLI ŞEHIR’
KATEGORISINDE BIRINCI OLDU. 16 YILDIR DÜZENLENEN ETKINLIK, SALGIN SEBEBIYLE 13-14
EKIM TARIHLERINDE ÇEVRIM IÇI YAPILDI.
UĞUR KOCAGER

İ

BB, 16 yıldır düzenlenen ‘Telecoms World Awards
2020’de ‘Akıllı Şehir’ kategorisinde birincilik ödülü
kazandı. Bu yıl salgın nedeniyle ilk kez çevrim içi
olarak gerçekleştirilen tören, 13-14 Ekim tarihlerinde
yapıldı. Tüm dünyadan teknoloji sektöründen ve
teknolojik altyapılar kullanan firmalardan önemli
isimlerin katıldığı törenin panellerinde, günümüz
teknolojisi ve gelecek ele alındı.
16 farklı kategorinin yer aldığı etkinlikte görev alan jüri
üyeleri, seçimlerini inovasyon ve teknolojiyi kullanarak
sektörünü en iyi şekilde dönüştürebilen, çeşitli
ortaklıklarla sektörünü geliştiren ve sektöre hizmet
edenleri öne çıkardı.
İBB ise ‘Akıllı Şehirler’ kategorisinde yapılan jüri
değerlendirmesi sonucunda “Akıllı şehir cihazları ve
akıllı şehir teknolojisiyle ekosisteme katkı sağlayan
kurum” değerlendirmesiyle ödülü kazandı. İBB, aldığı
ödülle en etkili, yenilikçi ve güvenilir kurum olma
unvanını da elde etti.

APPLE, iPHONE 12’Yİ TANITTI
APPLE, EKIM AYI IÇINDE YAPTIĞI ÇEVRIM IÇI LANSMAN ILE YENI iPHONE MODELINI TANITTI.
ÖNÜMÜZDEKI GÜNLERDE SATIŞA SUNULACAK OLAN iPHONE 12’NIN; KLASIK, MINI, PRO VE
PRO MAX MODELLERI OLACAK. iPHONE 12, ‘A14 BIONIC’ ÇIPI ILE FARK YARATIYOR.

B

ir teknoloji klasiği hâline
gelen Apple lansmanı,
Ekim ayında gerçekleşti.
Apple, gerçekleşen
etkinlikte, yeni iPhone modelini
tanıttı. Apple’ın tanıttığı model
iPhone 12 oldu. Klasik model
yanında mini, pro ve pro max
seçenekleri de tanıtılan telefon,
Kasım ayı içinde satışa çıkacak.
KABLOSUZ ŞARJ: MAGSAFE
Tanıtımı yapılan iPhone 12’nin
özellikleri ise dikkat çekiyor.
iPhone12’nin, ‘A14 bionic’ çipi ile
şu ana kadar kullanılan tüm akıllı
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telefonlardan daha hızlı olacağı
ileri sürülüyor. 5G desteği ile
sunulacak olan telefonlar, Super
Retina XDR ekranlara sahip olacak.
iPhone 12’nin, klasik ve mini
modellerinde, 15 W’a kadar
kablosuz şarja olanak veren
kablosuz ‘Magsafe’ teknolojisi söz
konusu.
Apple’ın takipçilerini üzen haberi
ise bundan sonra telefon
kutusundan kulaklık ve şarj
adaptörü çıkmayacak olması.
iPhone 12 alanlar, kutuda sadece
Lightning kablosu ile
karşılaşacaklar.

İBB'DE ROBOTİK SÜREÇLİ HIZLI
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
İBB’NIN TELEKOMÜNIKASYON ALTYAPI VE SISTEM
ENTEGRATÖR ŞIRKETI İSTTELKOM AŞ, ‘ROBOTIK SÜREÇ
OTOMASYON’ (RPA) HIZMETININ ILK FAZINI, YINE İBB
IŞTIRAKI BELBİM AŞ’DE UYGULAMAYA KOYDU.

İ

BB iştiraki İSTTELKOM
AŞ’nin, yine İBB iştiraki
BELBİM AŞ’de ilk fazını
uygulamaya koyduğu RPA
sayesinde, insan eliyle
gerçekleşen ve tekrarlayan
eylemlerin robotize edilerek iş
gücü ve tasarruf sağlanma süreci
başlatıldı. Önümüzdeki süreçte
gelişmesi ve yaygınlaşması
öngörülen uygulamayla İBB’nin,
dijital dönüşüm süreci de hız
kazandı.
Konu ile ilgili konuşan
İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü
Nihat Narin şöyle dedi:

“Kurumların dijital dünyanın bir
parçası olmak istemeleri bizi çok
heyecanlandırıyor. RPA
hizmetlerimiz ile şirketlerin iş
süreçlerini dijital ortama taşıyıp
hem maliyet hem de zaman
avantajı sağlayarak verimlilikleri
önemli ölçüde artırıyoruz. Bu
çerçevede BELBİM AŞ’de, finans
alanında ilk fazını
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla
muhasebe iş süreçleri hızını 20
kata kadar artırdık. Otomasyon
sayesinde, 30 saatin üzerinde

zaman harcanarak yapılan 500
işlem kaydını, artık 1 buçuk saat
gibi kısa bir sürede
gerçekleştirilebiliyoruz.
Amacımız, çalışanların işlerini
kolaylaştırarak kaynaklarını daha
verimli, katma değeri yüksek
işlerde kullanmalarını teşvik
etmek.”

GOOGLE’DAN MIRILDANARAK ARAMA
GOOGLE, KULLANICILARIN SADECE MELODISINI BILDIĞI ŞARKILARI MIRILDANARAK YA DA
ISLIK ÇALARAK ARAMAYA OLANAK VEREN BIR GELIŞTIRME DUYURDU. GOOGLE, BU
ADIMIYLA METIN VE GÖRÜNTÜ TABANLI ARAMADAN SONRA SES ARAMALI
ARAMAYA DA OLANAK VERMIŞ OLACAK.

G

oogle’ın, ‘Hum to Search’ adıyla tanıttığı yeni
geliştirmesiyle kullanıcılar, ses ile arama
yapabilecek. Başlangıçta 20 dili destekleyecek
geliştirme sayesinde, insanların zihinlerinde
çalıp duran şarkıları bulmak mümkün olacak.
İlgi çekici uygulama ile ilgili açıklama yapan Google’ın
Başkan Yardımcısı Aparna Chennapragada, her ay 100
milyondan fazla, “Hangi şarkının çaldığı araması”
yapıldığını belirtti. Geliştirme, ses dalgasını dijital
dalgaya dönüştürerek, bu dijital veri ile aramayı olanaklı
kılıyor. Arka planda sinirsel hesap teknolojisini kullanan
uygulamanın benzer örnekleri olsa da ‘Hum to Search’ün
hızla yayılacağı öngörülüyor.
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İBB WiFi, 4 MİLYON
ABONEYİ GEÇTİ
ABONE SAYISI 4 MILYONU GEÇEN İBB Wi-Fi, 3 BIN 713 LOKASYON VE 7 BIN 679
ERIŞIM NOKTASINDA HIZMET VERIYOR. AYLIK ORTALAMA 200 TERABAYT DATA,
25 TERABAYT UPLOAD KULLANIMI YAPILIRKEN, HER ABONEYE DE AYLIK 30 GB
ÜCRETSIZ INTERNET SAĞLANIYOR. KALITELI, HIZLI VE GÜVENLI INTERNET
HIZMETI SUNAN İBB Wi-Fi, INTERNETE DAHA FAZLA INSANIN ULAŞABILMESI IÇIN
HIZMET AĞINI GENIŞLETMEYI HEDEFLIYOR.
AYŞE KAHVECİ

SÖYLEŞİ

İBB Wi-Fi ISTATISTIKLERI (EKIM 2020)

T

ürkiye’nin en büyük
ücretsiz internet hizmeti
ağını kuran İstanbul
Büyükşehir Belediyesi,
İBB Wi-Fi hizmetini şehrin her
yerine ulaştırıyor. Güçlendirilen
altyapısıyla hizmet kalitesi
artırılan İBB Wi-Fi abone sayısı, 4
milyonu aştı. Hâlihazırda 3 bin
713 lokasyonda, 7 bin 679 erişim
noktasında hizmet veren İBB WiFi’ın, yeni eklenecek noktalarla
kullanıcı sayısının daha da
artırılması hedefleniyor. İBB WiFi Hizmeti, Telecoms World
Award 2020’de, Akıllı Şehirler
kategorisinde, ekosisteme katkı
sağlayan kurum olarak, İBB’ye
birincilik ödülü getirdi.
KALITELI, HIZLI VE
GÜVENLI INTERNET
İBB tarafından insanların yoğun
kullandığı; toplu taşıma araçları,
meydan, park, iskele, kütüphane,
kültür merkezi, üniversite, spor
tesisi ve turistik sosyal alanlarda
verilen İBB Wi-Fi hizmeti ile
vatandaşlara kaliteli ve güvenli
iletişim deneyimi sunuluyor.
ÜCRETSIZ INTERNET AĞI
GENIŞLETILECEK
İnternete daha fazla insanın
ulaşabilmesi için birçok farklı
noktada ücretsiz İBB Wi-Fi
hizmeti sunan İBB, bu hizmeti
kentin her noktasına ulaştırmayı
hedefliyor. Pandemi döneminde,
hastanelerde bulunan BELTUR
TEMEL HIZMET LOKASYONLARI;
2 bin 372 otobüs, 535 metrobüs, 312
kamu hizmet binası, 64 park bahçe
koru, 69 meydan, 64 terminal durak,
55 BELNET ve İBB Halka İlişkiler
araçları, 42 metro istasyonu, 45 spor
tesisi, 36 kültür merkezi, 21 sosyal
tesis, 18 hastane BELTUR kafe, 20
cadde, 17 kütüphane, 9 turistik alan,
10 İSMEK merkezi, 8 tiyatro, 3
üniversite ve 3 konser salonu, 10
diğer alanlar.

Toplam Abone Sayısı......................................................................................................4.004.553
Aktif Kullanıcı Sayısı........................................................................................................ 2.904.553
Yabancı Abone Sayısı........................................................................................................ 400.707
Ortalama Günlük Bağlantı................................................................................................100.000
Ortalama Günlük Eş Zamanlı Erişim..............................................................................10.000
Ortalama Günlük Yeni Abone.............................................................3.700 (700 Yabancı)
Ortalama Günlük Data Kullanımı......................................................................................6,4 TB
Sabit Lokasyon Sayısı....................................................................751 (4.717 Erişim Noktası)
Mobil Lokasyon Sayısı..............................................................................................................2.962

kafelerde, sağlık çalışanları ve
hasta yakınları için başlatılan
ücretsiz internet hizmeti sürüyor.
Ayrıca milli bayram ve özel
günlerde tüm lokasyonlarda
sınırsız (kotasız) ve ücretsiz
internet kampanyaları da devam
ediyor. İBB Wi-Fi hizmeti, en çok
öğrenciler tarafından kullanılıyor.
AYLIK 30 GB ÜCRETSIZ
INTERNET
İBB Wi-Fi noktalarında,
kullanıcılara günlük 2 megabayt
hız, 1 gigabayt kota ile aylık
toplam 30 GB ücretsiz internet
hizmeti veriliyor. Pandemi
dönemi dışında, günde yaklaşık
100 bin kullanıcının hizmet aldığı
İBB Wi-Fi ile aylık ortalama 200
terabayt data, 25 terabayt da
upload kullanımı yapılıyor.
EN ÇOK BAĞLANTI İSTIKLAL
CADDESI’NDE
İBB Wi-Fi’ı, yabancı ülke
vatandaşları arasında en fazla
Rusya, Almanya, İran ve İngiltere
vatandaşları kullanıyor. En çok
bağlantı yapılan lokasyonlar ise
Beyoğlu İstiklal Caddesi,

Sultanahmet, Kadıköy, Eminönü
Meydanı ile Taksim Atatürk
Kütüphanesi.
İNTERNETE BAĞLANMAK
ÇOK KOLAY
Ücretsiz internet hizmetinden
yararlanmak isteyenler, internet
noktalarından, akıllı telefon,
tablet veya dizüstü bilgisayarları
ile İBB Wi-Fi kablosuz ağına
kolaylıkla bağlanabiliyor.
ERIŞIM NOKTALARI ARTTI
İBB Wi-Fi erişim noktaları, bazı
iddiaların aksine azalmadığı gibi
daha da arttı. Havaist araçlarının
hizmetten kaldırılması (99),
Marmarcık Kampı (12) ile
Ümraniye Yaz İzci Kampı’nın (3)
sezonu kapatması nedeniyle
toplam 3 lokasyonda, 114 erişim
noktasında hizmet sona ermişti.
Ancak 134 yeni lokasyonda, 396
erişim noktası hizmete sokuldu.
Haziran ayında, 3 bin 579 lokasyon
ve 7 bin 282 erişim noktasında
hizmet veriliyordu. Ekim ayında,
yeni hizmet alanlarıyla, 3 bin 713
lokasyon ve 7 bin 679 erişim
noktasına ulaşıldı.

AKTİF 2 MİLYON 904
BİN 553 KULLANICI,
AYLIK 30 GB ÜCRETSİZ
İNTERNET HİZMETİ
ALABİLİYOR.

BULMACA

BERTAN KODAMANOĞLU
(... Kemeri)
Resimdeki
Fatih'te yer
alan Romalıların yaptığı
su kemeri
İçinde su
biriken çukur
yer, doğal
kuyu.

Bir ilimiz

Parlatıcı
madde

Lenf

İri, güçlü bir
yılan

Bir şeyi
örtme,
gizleme

Bir uzaklık
ölçüsü

İki eş

Eş, zevce

1

Ulusal
Japon
giysisi

Muhteva

Nitrojen

Nitelikli
Bir
seslenme
sözü

5

Dişçi
kerpeteni

İffetli
(erkek)
Yardım

Elazığ'ın bir
ilçesi

Nehir

Kesin yargı,
hüküm
Örülerek
dokunan bir
tür kumaş

6

Damarda akan
sıvı
Avukatların
bağlı olduğu
kurum

Utanç duyma

Mübalağa
etmek

Birini akla
getirerek
sözünü etme

BOZDOĞAN KEMERİ

Bir ilimiz

Meydan

Bir ilçemiz

8

Avrupa
Birliği (kısa)

Latife

3

Matlup

Havadar
Köpeğin
boğazındaki
demir

Gecelik faiz
uygulaması

Bir ilçemiz

10

Ülkü

Eden, yapan,
işleyen

İyi
olmayan,
kötü

Uğruna
verme

Sözü geçen
kimse

2

Bir araya
getirme

Boya
inceltici

Konut, hane

Paylama

Arjantin
plakası

Bir nota
Bir ilçemiz

9
Belli bir
topluluğa
özgü işaret

Halk

7

1

4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Çengel bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, açık adres bilgisiyle birlikte istanbulbulten@ibb.istanbul e-posta
adresine gönderen ilk 25 okurumuza, Kültür AŞ yayınlarından kitap hediye ediyoruz. Keyifli okumalar...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İhale İşleri Müdürlüğü İhale Gündemi
02. 11. 2020 ‐ 25. 11. 2020
İHALE TARİH/SAAT

TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK

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

02/ 11/ 2020 10.00

İşletmeler Müdürlüğü

Muhtelif Mutfak Malzemeleri Alımı İşi

02/ 11/ 2020 11.00

Elektronik Sistemler Müdürlüğü

Belediyemiz Aktif ve Pasif Haberleşme Altyapılarının
Hazırlanması ve Mevcut Sistemlerin Arıza, Bakım ve Onarımları
İçin Malzeme Alımı ve Montajı İşi

02/ 11/ 2020 11.30

İstanbul Darülaceze Müdürlüğü

89 Kalem Tibbi Sarf Malzemesi Alımı İşi

04/ 11/ 2020 10.00

İşletmeler Müdürlüğü

2021 Yılı Muhtelif Kahve Alımı İşi

04/ 11/ 2020 10.30

İşletmeler Müdürlüğü

2021 Yılı Muhtelif Elektrik, Nalbur Malzemeleri Ve Boya Alımı İşi

04/ 11/ 2020 11.00

İşletmeler Müdürlüğü

2021 Yılı (1. Dönem) Dondurulmuş Elma Dilim,
Küp ve Parmak Patates Alımı İşi

09/ 11/ 2020 10.30

İşletmeler Müdürlüğü

2021 Yılı Su ve Maden Suyu Alımı İşi

11/ 11/ 2020 09.30

İşletmeler Müdürlüğü

2021 Yılı Süt ve Süt Ürünleri ile Peynir Grubu Alımı İşi

11/ 11/ 2020 10.00

İşletmeler Müdürlüğü

2021 Yılı (1.Dönem) Et ve Et Ürünleri Alımı

11/ 11/ 2020 10.30

İşletmeler Müdürlüğü

2021 Yılı Muhtelif İçecek Alımı İşi

11/ 11/ 2020 11.00

İşletmeler Müdürlüğü

2021 Yılı Dondurulmuş Meyve ve Sebze Alımı

11/ 11/ 2020 11.30

İşletmeler Müdürlüğü

2021 Yılı (1. Dönem) Sebze ve Meyve Alımı

12/ 11/ 2020 10.00

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Veri Depolama Sistemleri Disk Kapasitesi Artırımı İşi

12/ 11/ 2020 10.30

Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Zabıta Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Kontrol Teknesi
Çalıştırılması İşi

16/ 11/ 2020 10.00

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2021 Yılı Personel Taşıma Hizmet Alımı

18/ 11/ 2020 11.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

Hasta ve Çocuk Bezi Alımı

25/ 11/ 2020 10.00

Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü

24 Aylık Avrupa Yakası İBB Binalarının Elektrik ve Mekanik
Sistemlerinin Periyodik Bakım ve İşletmeye Hazır Halde Tutulması İşi

25/ 11/ 2020 10.30

Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü

24 Aylık Anadolu Yakası İBB Binalarının Elektrik ve Mekanik
Sistemlerinin Periyodik Bakım ve İşletmeye Hazır Halde Tutulması İşi

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

