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BU BÜLTEN SİZİNDİR, ALABİLİRSİNİZ.





Ekrem İmamoğlu

çalışması hem de devletin kaynaklarının İstanbul’un 
dönüşümü için kullanılması şart. Onun için buradan da 
sesleniyorum; Kanal İstanbul projesi için ayrılan bütçenin, 
derhâl kentsel dönüşüme aktarılması gerekiyor. Çünkü 
İstanbul’un deprem tehdidi milli bir mesele ve tamamen 
siyaset üstüdür. 

Sevgili dostlarım, 
“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 

Mücadele Günü” kapsamında, Kadına Destek Hattı'nı 
hizmete sunduk. Kadın ve şiddet sözcüklerinin yan yana 
olması beni çok derinden üzüyor; daha ötesi, bir yönetici 
olarak kendimi sorumlu hissediyorum. Umuyorum ki 
yaptıklarımız ve yapacaklarımızla bu şiddeti, kökünden 
yok edeceğiz. Kadını ve erkeğiyle güzel bir ülkede, mutlu 
yaşamanın onurunu birlikte tadacağız. 

Böylesi üzücü konularımızın yanında sizinle, Atatürk 
Kent Ormanı’nın ikinci etabını hizmete açmanın 
mutluluğunu da paylaşmak istiyorum. Eşim ve 
çocuklarımla birlikte zaman zaman yürüyüşe gidiyor, kuş 
cıvıltıları ve temiz hava eşliğinde keyifle vakit 
geçiriyorum. Siz değerli hemşehrilerime de mutlaka 
buraya gitmenizi öneriyorum.  

Bir güzel paylaşımım da ulaşım konusunda. 
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızdan sonra 1 
Ocak’ta da Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nı hizmete 
alıyoruz. Tam kapasiteyle hizmet verdiklerinde günde 
yaklaşık 800 bin hemşehrimiz, bu hatları kullanacak, kent 
trafiğinde bir miktar rahatlama olacak. 

Daha mutlu haberler ve günlerle dolu bir ay diliyor, 
yaklaşan yeni yılınızı da kutluyorum. 

Hepiniz sağlıklı kalın sevgili dostlarım. 

Değerli İstanbullular, 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi 

koşulları yeniden zorlaştı. İstanbul da koronavirüs 
etkilerinin en şiddetle hissedildiği kentlerden biri. Her 
gün binlerce yeni vaka, yüzlerce vefat haberi alıyoruz.  

Ben de geçtiğimiz ay bu virüse yakalandım, tedavimi 
tamamlayarak iyileştim. Bu vesileyle tüm hemşehrilerime 
yeniden kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak 
durmalarını, maske ve hijyen kurallarına riayet etmelerini 
öneriyorum. 

Kıymetli hemşehrilerim, 
Geçtiğimiz ay yaşanan İzmir depremiyle yine 

yüreklerimiz burkuldu; yine sönen hayatlar, yıkılan 
binalar, yaşanan büyük acılarla dolduk taştık. Pandemi 
hastalığını atlatır atlatmaz benim de ilk işim, İzmir’e 
gitmek, İzmir'imizin acılarını paylaşmak oldu. Hepimiz şu 
gerçeği bir kez daha anladık: 

Evet deprem, önüne geçilemeyen bir doğa felaketi ve 
büyük yıkım nedeni olabiliyor. Ancak, gerçeği itiraf 
edelim; bu yıkımlara neden olan deprem değil, biz 
insanoğlunun kendi elleriyle yaptığı yapılar. 

İşte bu yapılar, İzmir'imizde de binlerce insanımızın 
üstüne yıkıldı; 109 canımızı aldı, bin yaralı bıraktı. İBB 
olarak, depremden hemen sonra arama kurtarma ve 
yardım ekiplerimizi İzmir’e gönderdik. Ekiplerimiz, 
bölgede görev alan diğer ekiplerle beraber, canla başla 
enkazdan ‘bir nefese’ ulaşmak umuduyla çalıştılar. 
Kurtardıkları İdil, Elif ve Ayda yavrularımız 
mutluluğumuz oldu. Peki, bu yavrularımızı o enkazın 
altında bırakan gerçeklerle niye yeterince mücadele 
etmiyoruz? 

Bir kez daha çok net bir şekilde gördük ki, deprem 
ülkemizin çözülmesi gereken en önemli sorunu; hele de 
İstanbul’da…

Göreve geldiğim ilk günden bu yana, depremi, İstanbul 
için bir ‘tehdit’ olmaktan çıkarmak için ne yapabiliriz diye 
uğraş veriyor, adımlar atıyoruz. 

Sevgili İstanbullular, 
Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte yayınladığımız rapora 

göre, İstanbul’da olası 7 ve üzeri şiddette bir depremde, 48 
bin bina çok ağır, 150 bin bina ise orta hasar görebilecek. 
Bunun anlamı; binlerce insanın hayatını kaybetmesi, yüz 
binlerce insanın evsiz kalması demektir. 

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Silivri’de meydana gelen 
depremin ardından Deprem Seferberlik Planı'mızı 
yürürlüğe koyduk, bina risk taramalarına başladık. Bu 
çalışmayı 2023 yılının sonuna kadar İstanbul’un 39 
ilçesinde tamamlayacağız. Böylece kentsel dönüşüm için 
bir yol haritasına sahip olabileceğiz. 

Ancak yine her fırsatta söylüyorum ki,  İstanbul’un 
dönüşümü sadece Belediyenin, sadece bir bakanlığın ya da 
sadece hükümetin altından kalkabileceği bir mesele değil. 
İşte bu yüzden hem bütün kurumların ortak akılla 
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İBB, II. ABDÜLHAMİT’İN 
YAPTIRDIĞI SU 
İSTASYONUNU 
ONARIYOR

İBB, İstanbul’a ilk basınçlı suyu 
veren ve Sultan Abdülhamit 
tarafından yaptırılan Terkos 

Pompa İstasyonu’nun bakım 
onarım çalışmasını başlattı. Sultan 
Abdülaziz döneminde etütleri 
yapılan ve 1885’te II. Abdülhamit 
döneminde hizmete giren tesis, 
yüzyıla yakın bir süre İstanbullulara 
hizmet verdi. İBB, yeni çalışmasıyla 
tesisteki mekanizmaları, yeniden 
çalışır hâle getirerek kentin kültür 
hazinesine kazandıracak. 

İMAMOĞLU VE 
PAKDEMİRLİ’DEN 
MELEN BARAJI 
ZİRVESİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli’yle Ankara’da bir 

araya geldi ve Melen Barajı’nın 
geleceğini konuştu. İSKİ Genel 
Müdürü Raif Mermutlu ve DSİ 
Genel Müdürü Kaya Yıldız da 
görüşmede hazır bulundu. 
Toplantının ardından Başkan 
İmamoğlu, “2023’ün Şubat ayında 
Melen Barajı bitmiş olacak” 
açıklamasını yaptı.

İSKİ, ÇEVRE 
YATIRIMLARINI 
TAMAMLIYOR

İBB Meclisi, İSKİ Genel 
Müdürlüğünün 7 milyar 959 
milyon 457 bin TL olan 2021 yılı 

bütçesi ile yatırım ve performans 
programlarını onayladı. Toplantıda, 
bütçeyi Meclise sunan İSKİ Genel 
Müdürü Raif Mermutlu, bütçenin 
yarısına yakınını, yatırımlara 
ayırdıklarını belirtti. Mermutlu, su 
yatırımlarını büyük oranda 
tamamlayan İSKİ’nin, çok büyük 
çapta atık su, dere ıslahı gibi çevre 
yatırımlarını yıl sonunda ve gelecek 
yıl içinde tamamlayacağını söyledi.

KISA-KISA

İBB, FİBER İÇİN ORTAK ÇALIŞMA 
ARAYIŞLARINI SÜRDÜRÜYOR 

F ortune Türkiye, “Şehirlerde Akıllı Yönetim” konulu dijital 
masa toplantısına katılan İSTTELKOM Genel Müdürü Nihat 
Narin, “Fiber altyapı sorunu, paylaşım ekonomisi modeline 

dayalı, tüm paydaşları içine alan ortak altyapı ile çözülebilir” dedi. 
Panelde, İBB Bilişim Grubu yöneticileri, İstanbul’un dijital yol 
haritası hakkında bilgiler paylaştı.

Bilgi Teknolojileri & Telekomünikasyon Çözümleri

Flama / Regular / Bold
ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ
abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz
0123456789

MUSTAFA CANLI’NIN ADI,           
TEMA PARKTA YAŞIYOR

İBB, COVID-19 nedeniyle vefat eden İSTAÇ eski 
Genel Müdürü Mustafa Canlı adına bir tema park 
yaptı. İstanbul’a yaklaşık 5 bin 600 metrekarelik yeni 

bir yeşil alan daha kazandırdı. Parkın en önemli özelliği, 
donatılarının İSTAÇ Geri Dönüşüm Atölyesi’ndeki 
atıklardan üretilmiş olması. İBB, parkı ziyaret eden 
öğrenci ve heyetlerde geri dönüşüm ve çevresel 
farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.
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ÜSKÜDAR’DA SU 
BASKINLARINI 
BİTİRECEK PROJEDE 
SONA GELİNDİ

İBB, Üsküdar Meydanı ve sahilini 
su baskınlarından kurtaracak, 
“Bülbüldere Yağmur Suyu 

Tüneli”nin son delme işlemini 
gerçekleştirdi. Toplam 906 metre 
uzunluğundaki tünelin açılması 
işlemi 5 ay gibi kısa bir sürede 
bitirildi. Törende konuşan İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
çalışmaların 2021 yılı başında 
tamamlanacağı bilgisini verdi. Proje 
sayesinde; Üsküdar ilçesinin Aziz 
Mahmut Hüdayi, Ahmediye, 
Zeynep Kamil, Mimar Sinan, 
Valide-i Atik, Murat Reis, 
Hakimiyeti Milliye, Selmani Pak, 
Çavuşdere, Dr. Fahri Atabey ve 
Selami Ali mahalle ve caddelerinde 
yaşanan su baskınları da tarihe 
karışmış olacak.

ÇEVRE 
MAHALLELERDE 
SOSYOEKONOMİK 
KIRILGANLIK YÜKSEK

COVID-19 ile mücadele 
kapsamında “İstanbul 
Kırılganlık Haritası” 

projesinin sonuçları yayınlandı. 
Sosyo ekonomik kırılganlığın, 
kırsal mahallelerde kent 
merkezindeki mahallelere göre 
daha yüksek olduğu görüldü. 
Ulaşıma bağlı kırılganlık endeksinin 
sonuçlarına göre, İstanbul’un E-5, 
E-80 gibi ana ulaşım akslarında ve 
metro hatlarının geçtiği 
mahallelerde risk daha yüksek çıktı. 
Kentsel yoğunluğa bağlı riskin en 
yüksek olduğu mahalle Başakşehir 
Ziya Gökalp; mekânsal yayılma 
riskine bağlı kırılganlığın en yüksek 
olduğu mahalle ise Zeytinburnu 
Beştelsiz oldu.

İBB, SEKİZİNCİ 
BÖLGESEL 
İSTİHDAM OFİSİNİ 
TUZLA’DA AÇTI

İBB, “Bölgesel İstihdam 
Ofisleri”nin sekizincisini 
Tuzla’daki İSMEK binasında 

açtı. Ofisin açılışı, İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nun 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
Başkan İmamoğlu, açılış 
kurdelesini 3 işveren ve 3 yeni 
istihdam edilen kişi ile birlikte 
kesti, profesyonel bir kadro ile 
ücretsiz hizmet verdiklerine 
dikkat çekti. Yeni belediyecilik 
döneminin vizyon projelerinden 
olan Bölgesel İstihdam Ofisleri 
(BİO), Başkan İmamoğlu 
tarafından, “İstihdam 
seferberliği başlıyor” sloganıyla 
yaşama geçirildi. Türkiye’nin en 
büyük sorunlarından biri olan 
işsizliğe karşı kısa zamanda bir 
umut kapısı oldu. Sadece 3 
ofisle bir yıllık bir süreçte 10 
bin kişi, işe yerleştirildi. İş 
bulanlar arasında, çalıştığı 
kurumun yönetim kademesine 
yükselenler oldu. Bugüne kadar 
8 yerde açılan BİO’nun şube 
sayısı yıl sonu itibarıyla 12’yi 
bulacak.  İş arayan ile işvereni 
aynı çatı altında buluşturmayı 
amaçlayan BİO, aynı zamanda 
meslek eğitimlerinin de 
verildiği bir merkez olma 
özelliğine sahip.

İBB VERİ MERKEZİ’NİN 
KALİTESİ TESCİLLENDİ

İBB Veri Merkezi, önemli bir 
başarıya imza atarak dünyanın 
önde gelen standardizasyon 

belgelerini almaya hak kazandı. ISO 
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi, ISO 20000 Bilgi 
Teknolojileri (BT) Hizmet Yönetim 
Sistemi ve ISO 22301 İş Sürekliliği 
Yönetim Sistemi standartları 
belgeleri alınarak İBB, sayılı veri 
merkezleri arasına girmiş oldu. 



 2020’DE YATIRIMLAR DEVAM ETTİ, 
BORÇLAR ÖDENDİ
Salgınla mücadelede, hükümetin yerel yönetimlere 
herhangi bir desteği olmadığını; ancak 
yükümlülüklerinin arttığını hatırlatan İmamoğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bırakın desteği, pek çok konuda engelleme ve yok 
sayma uygulamaları malum. Bizden önceki yönetimlere 
cömertçe kullandırılan gayrimenkul satışları ile ilgili 
olarak İBB Meclisimizin sergilediği engelleyici tavırların, 
şehrimize maliyeti son derece yüksektir. Tüm bunlara 
rağmen, etkin finansal yönetimin sonucu olarak, 2020’de 

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, BÜTÜN DÜNYAYI KASIP KAVURAN PANDEMİYE, EKONOMİK 
KRİZE VE ENGELLEME ÇABALARINA RAĞMEN, BU YIL TÜM HİZMETLERİ İSTANBULLULARIN 

ÖNCELİKLERİNE UYGUN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİNİ BELİRTEREK, 2021 YILINDA DA 18 MİLYAR LİRA 
YATIRIM YAPACAKLARINI AÇIKLADI. GEÇMİŞİN TÜM BORÇ VE FAİZ YÜKÜNE KARŞIN, BÜTÇEDE; 

METROLAR, YENİ OTOBÜSLER, DEPREM DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI, ÇEVRE VE YEŞİL ALAN 
YATIRIMLARI İLE SOSYAL YARDIMLAR ÖN PLANA ÇIKIYOR.

K
asım ayında gerçekleştirilen İstanbul 
Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 
toplantısında, İBB’nin 2021 yılı bütçesi ile 
yatırım ve performans programı onaylandı. 

Bütçeyi Meclise sunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
yaşanan pandemi süreci ve ekonomik kriz nedeniyle 
Türkiye ile İstanbul’da zor günler yaşandığına dikkat 
çekti. Önceki yönetimin, İBB’ye yüklemiş olduğu 
borçların kur artışı nedeniyle İstanbulluya 5,4 milyar 
liralık ek borç yükü getirdiğini vurgulayan İmamoğlu, 
bu rakamın, tüm İBB kadrolarının 3,5 yıllık maaşına 
denk düştüğüne dikkat çekti.
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neredeyse bir denk bütçe başarısı elde ettik 
diyebiliyorum. Aldığımız tüm bu kritik tedbirler, önceki 
yönetimin neden olduğu devasa gelir gider makasını 
kapatmamıza yardım etti. Bütçe harcamalarının, kamu 
vebali taşıdığı bilinciyle kamu vicdanını rencide edecek 
hiçbir harcama yapmadık. Hizmetlerimizi, bizden önceki 
dönem rakamlarının çok altında fiyatlarla 
gerçekleştirmeyi başardık. 83 milyon liraya yapılan 
selatin camilerinin temizliğini, işin kapsamını 
büyüttüğümüz hâlde 26 milyon liraya yaptırıyoruz. 26,6 
milyon liraya yaptırılan web sitesinin çok daha iyisini 3,4 
milyon liraya yaptırıyoruz. İSTON AŞ’ye 11 milyon 

liraya satın alınan aynı kumu, 1,5 yıl sonra 7 milyon 
liraya alıyoruz. Aynı kağıt havluyu bile yüzde 50 daha 
düşük fiyata alabiliyoruz. Yıl sonunda gelirlerimiz 19,3 
milyar liraya, giderlerimiz ise 19,5 milyar liraya 
bağlanacak. Gururla söylüyorum ki, bu kaotik yılın tüm 
zorluklarına rağmen, 4,6 milyar liralık kredi geri 
ödemesiyle yılı kapatacağız. Aynı zamanda, gelirlerimizin 
dörtte birini bizden önceki yönetimin hesapsız kitapsız 
borçlarını ödemek için kullanmış olacağız. Geçen yıl oy 
birliği ile geçen bütçemizde, öngörülen 4,3 milyar liralık 
iç borçlanma ihtiyacına karşılık, Meclisimiz bize şu ana 
kadar sadece 2,2 milyarlık onay vermiştir.”
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 2021 BÜTÇESİNİN ÜÇTE BİRİ YATIRIMLARA...
2021 yılı bütçesini, İstanbulluların beklenti ve taleplerini 
dikkate alarak hazırladıklarını vurgulayan İmamoğlu, 
“Toplam bütçe gelirlerimizi 25,5 milyar lira, giderlerimizi 
28,9 milyar lira olarak planladık. 3,4 milyar lira açığımız 
olacak. 2020 yılı bütçesinde bu açığı, 4,6 milyar liraya 
indirmiştik. 2021 bütçesinde bu rakamı, 3,4 milyar lira 
olarak öngörüyoruz. 2020 yılının ilk 10 ayında 3,9 milyar 
lira kredi borç ödemesi yaptık. İştiraklerimiz tarafından 
2021 yılındaki toplam bütçemiz 31milyar lira, 
öngördüğümüz toplam iştirak kârları ise 2 milyar lira 
olacak. Böylelikle toplam bütçemiz, 75,5 milyar liraya 
ulaşacak. Gider bütçesinin tam üçte biri yatırım bütçesidir. 
Önümüzdeki sene konsolide yatırım bütçesi; 11,1 milyar 
lirası İBB, 3,9 milyar lirası İSKİ, 1,6 milyar lirası İETT ve 
1,3 milyar lirası iştirak şirketleri olmak üzere, toplam 18 
milyar liraya ulaşacak” ifadelerini kullandı.

 HİZMETLER ARTACAK, BORÇ KAMBURU 
AZALACAK
İstanbul’un her yanında ulaşım, altyapı ve çevre 
alanlarında ciddi yatırımlar yapmaya devam ettiklerini 
dile getiren İmamoğlu, gelecek yıl da bütçe disiplininin 
korunması esaslarına bağlı kalacaklarının altını çizdi. 
İmamoğlu, canlı yayında yapılan bütçe görüşmelerinde 
İstanbullulara şöyle seslendi:
“İstanbul’a her geçen gün daha akılcı, daha hızlı ve daha 
yüksek standartta hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bunu 
yaparken şehrimizin sosyal ve ekonomik yaşamına 
doğrudan pozitif etki eden hizmetlerimize öncelik 
vereceğiz. Ekonomik kriz ve pandeminin olumsuz 
etkilerine maruz kalan vatandaşlarımız ile dezavantajlı 
gruplara doğrudan ulaşan hizmetlerimize devam edeceğiz. 
Yeni nesil belediyecilik anlayışının yansıması olarak, 
ulaşım alanında dar gelirliler, öğrenciler, çocuklu anneler 
ve sağlık çalışanları başta olmak üzere indirimli veya 
ücretsiz ulaşım gibi sosyal harcamaları sürdüreceğiz. 
İstanbullulara, bütçe disiplinine sadık kalarak yönetme 
sözü veriyorum. Meclisimizin finansal engellerine rağmen 
borçlarımızı ödemeye, İBB’nin sırtındaki devasa borç 
kamburunu azaltmaya, yatırımlara ve hizmetlere ara 
vermeksizin devam etmeye söz veriyorum. Tüm Meclis 
üyelerimizi yeni bir sayfa açmaya; siyasi amaçlara değil, 16 
milyon İstanbulluya hizmet etmeye davet ediyorum.” 
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2020 YATIRIM VE HİZMET ÖZETİ

•	Finans	yetersizliğinden	dolayı	durmuş	6	metro	
hattında	inşaatlar	yeniden	başlatıldı.	Bu	alanda,	4	bin	
kişiye	istihdam	sağlandı.	

•	28	Ekim’de	18	km’lik	Mecidiyeköy-Mahmutbey	Metro	
Hattı	hizmete	açıldı.	İstanbul’daki	raylı	hat	uzunluğu	
251	km’yi	aştı.	Hâlen	8	hatta	devam	eden	raylı	sistem	
inşaatları,	toplam	91,2	km’yi	buluyor.

•	Bitirilen	2	tünel	kazısının	yanı	sıra,	6	yeni	tünelin	
kazısına	başlandı.

•	Raylı	sistemlerde	kullanılmak	üzere	2	farklı	
sözleşmeyle	144	araç	imalatı	için	kredi	sağlandı.	120	
aracın	imalatı	tamamlandı,	24	aracın	imalatı	devam	
ediyor.

•	3.041	erguvan	ve	özel	halk	otobüsü,	İETT	bünyesine	
katılarak	hem	hizmet	standardı	sağlandı	hem	de	
esnafa	COVID-19	döneminde	yardımcı	olundu.

•	 İSKİ,	şehrin	her	tarafında	başladığı	50’den	fazla	
projesini	bitirerek	İstanbul	tarihinin	en	önemli	altyapı	
hamlesine	imza	attı.	Pek	çok	noktada	onlarca	yıldır	
çekilen	su	baskınları	sona	erdi.	

•	Tüm	etapları	devreye	girdiğinde	tek	noktada	
dünyanın	en	büyük	çöp	gazından	enerji	üretim	tesisi	
olacak	olan	Seymen	Çöp	Gazı	Enerji	Üretim	Tesisi’nin	
ilk	etabı	hizmete	açıldı.

•	 Açılan	3,4	milyon	metrekarelik	Kemerburgaz	Kent	
Ormanı	ve	Atatürk	Kent	Ormanı’na	ilave	olarak,	yıl	
sonunda	60	bin	metrekarelik	Yakuplu	Kent	Ormanı	
da	hizmete	alınacak.

•	 İstanbul	Planlama	Ajansı’nın	moderasyonuyla	18	
kentsel	mekân	için	açılan	mimari	yarışmalarda	72’si	
yerli	48’i	yabancı	proje	yarıştı.	352	binden	fazla	
İstanbullunun	oy	kullandığı	bir	demokratik	seçim	
süreciyle;	Taksim,	Bakırköy,	Üsküdar	ve	Kadıköy	
meydanları	ile	Salacak	sahili	için	nihai	projeler	seçildi.	

•	 Açılan	8	ayrı	İstihdam	Ofisi	ile	10	bin	400	
İstanbulluya	özel	sektörde	istihdam	sağlandı.

•	 Sosyal	yardım	bütçesi	tam	4	kat	artırılarak	“Adil	bir	
İstanbul”	yaratma	sözünde	tarihi	bir	yol	alındı.	Gıda	
paketleriyle;	ayni,	nakdi	ve	kredi	kartı	yardımlarıyla	1	
milyondan	fazla	haneye	yardım	edildi.	

•	 Ücretsiz	ve	indirimli	ulaşım	imkânlarıyla,	su	
indirimleriyle,	öğrenci	yardımlarıyla	ve	diğer	
uygulamalarla	kentsel	adalete	ilişkin	önemli	başarılara	
imza	atıldı.

•	 Yoksul	semtlerde	açılan	15	kreş,	115	bin	çocuğa	
dağıtılan	ücretsiz	süt,	İstanbul	köylüsüne	verilen	3,5	
milyon	fide	ve	tarımsal	destek	ile	milyonlarca	
vatandaşa	dokunuldu.

BÜTÇE
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İSTANBULLUNUN ÖNCELİĞİ DEPREM, ULAŞIM VE ÇEVRE

İBB’nin	yaptığı	araştırmalarda,	İstanbulluların	önceliği;	
deprem,	afet	ve	acil	durum	yönetimi,	ulaşım	hizmetleri,	
çevre	duyarlılığı,	göçmen	ve	sığınmacılar	ile	imar	
yönetimi	ve	kentsel	dönüşüm	olarak	tespit	edildi.													
Bu	kapsamda,	2021	yılı	için	şu	öncelikler	belirlendi:
•	Metro	yatırımları,	öncelikli	olarak	devam	edecek.	Bu	yıl	
sonu	Cibali-Alibeyköy	Tramvayı,	gelecek	yıl	Rumeli	
Hisarüstü-Aşiyan	Füniküleri	ile	İkitelli-Bahariye	kısmi	
metro	hattı	olmak	üzere	toplamda	11,9	km’lik	3	raylı	
sistem	hizmete	alınacak.	2022	yılında	ise	toplam	32,8	
km’lik	4	metro	daha	açılacak.

•	Tasarım	çalışmaları	başlatılıp	devam	eden	Hızray	ve	
İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü	Metro	Hattı	ön	proje	ve	
fizibilite	çalışmaları	tamamlanıp	ihale	süreci	
başlatılacak.		

•	 İki	ayrı	sözleşmeyle	toplamda	572	metro	treni	alımı	
için	ise	kredi	görüşmeleri	sürüyor.

•	 İstanbulluların	COVID-19	sürecinde	daha	sağlıklı	seyahat	
edebilmeleri	için	metrobüse	300	yeni	otobüs	alınacak.	

•	Depreme	hazırlık	ve	özellikle	kentsel	dönüşüm	
alanındaki	projelere	hız	verilecek.	Depreme	hazırlık	
konusunda	hükümet	ve	uzmanlarla	birlikte	İstanbul	
Deprem	Konseyi'ni	hayata	geçirmek	ve	bu	konseyi,	
siyasetten	bağımsız,	tam	yetkili	kararlar	alacak	şekilde	
donatmak	için	çaba	sarf	edilecek.	

•	Kentsel	dönüşüm	ihtiyaçları	için	İBB	Finansman	ve	
Garantörlük	Sistemi	başlatılarak	İstanbul’un	riskli	yapı	
stokundan	garantili	ve	hızlı	şekilde	kurtulmasına	destek	
olunacak.

•	 İBB	iştirakleri	BİMTAŞ	ve	KİPTAŞ	marifetiyle	kentsel	
dönüşüm	projelerinde	adil	ve	hızlı	çözümler	bulunacak.

•	Kentsel	dönüşüm	projelerinde	kazanılmış	hakların	
kaybını	engellemek	ve	projelerin	finansmanını	
kolaylaştırmak	için	çatı	katlarının	ayrı	birim	olarak	
sayılmasını	içeren	teklif,	İBB	Meclisine	tekrar	sunulacak.

•	Ortak	akıl	çalışmalarına,	platformlara,	kent	konseyine,	
mahalle	evlerine	ve	ortak	masalara	verilen	değer	
artarak	devam	edecek.

•	2021’den	itibaren;	başta	Taksim,	Bakırköy,	Üsküdar	ve	
Kadıköy	meydanları	ile	Salacak	sahili	başta	olmak	
üzere	İstanbul’un	tarihi	kimliğine	ve	kişiliğine	uygun	
meydanlar	kazandırma	süreci	başlatılacak.

•	2021	yılının	Haziran	ayında	Türkiye’de	ilk	kez	Katılımcı	
Bütçe	Uygulaması	için	vatandaşlara	çağrılar	yapılacak.	

•	 İstanbul’da	yaratıcı	endüstrilerle	sürdürülebilir	ilişkiler	
geliştirip	şehrin	bir	inovasyon	merkezine	dönüşmesi	
için	yeni	ve	güçlü	girişimler	başlatılacak.

•	Kültür	ve	sanat	ile	spor	yatırımlarında	ve	etkinliklerde	
COVID-19'a	rağmen	önemli	atılımlar	yapılacak.



KORONAVİRÜS
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MESUDE	ERŞAN

BULAŞ	ZİNCİRİNİ	KIRMAK	İÇİN

2-3 HAFTALIK 
KAPANMA 
ŞART
COVID-19 PANDEMİSİ, TÜM HIZIYLA YAYILIMINI 
SÜRDÜRÜYOR. TÜRKİYE’NİN BÜTÜNÜNDE ETKİLİ 
SALGIN, İSTANBUL İÇİN DAHA DA BÜYÜK BİR RİSK 
OLUŞTURUYOR. GEREK TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB) 
GEREK PEK ÇOK UZMANLIK DERNEĞİ GEREKSE İBB 
BİLİMSEL DANIŞMA KURULU ISRARLA, SALGININ HIZINI 
YAVAŞLATMAK İÇİN HİÇ OLMAZSA 2-3 HAFTALIK 
KAPANMA ÖNERİYOR.

T
ürkiye genelinde yaşanan 
COVID-19 
enfeksiyonundaki artış 
birdenbire gelişmedi. 

Adım adım ve bağıra bağıra geldi. 
Türkiye’de ilk vakanın ortaya 
çıkmasından itibaren hızla artan 
vaka sayıları, salgın kontrolü için 
önlemlerin alınmasıyla 11 
Nisan’daki zirvenin ardından inişe 
geçmişti. Haziran başında günde 
1.000’in altına inerek en düşük 
düzeyini görmüştü. Hızlı açılma 
politikasının bir sonucu olarak, 

vaka sayıları tekrar yeniden 
yükselişe geçti. Ağustos sonu 
Eylül ortası İstanbul’da ilk 
kıpırdanma başladı. Bulaş hızı 
Eylül sonunda belirgin biçimde 
yükseldi. Eylül’ün son haftasında 
toplam bin 927 yeni hasta sayısına 
ulaşıldı. Takvimler 21 Kasım’ı 
gösterirken hasta sayısı 5 bin 
532’ye ulaştı. Üstelik bunlar, 
Sağlık Bakanlığının açıkladığı 
resmi rakamlar. Gerçek rakamların 
bunun katları olduğunu tahmin 
etmek zor değil.

EVDE 
KAL



 ÖNLEMENİN FORMÜLÜ 
BİLİNİYOR
İBB Bilim Danışma Kurulu Üyesi 
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nilay 
Etiler, salgınların önemli halk sağlığı 
sorunları olduğunu hatırlattı. Etiler, 
“Toplumun sağlığı; bir dizi sosyal, 
çevresel, kültürel, örgütsel ve politik 
süreçlerin bir sonucu olarak 
şekillenir ve bütüncül bir yaklaşım 
gerekir. Halk sağlığı sorunlarının 
çözümünde sağlık hizmetleri kadar 
diğer sektörlerin de sürece dâhil 
edilmesi, toplumun tüm 
örgütlerinin katılımı ve katkısı 
önemlidir. Hepsinden önemlisi ise 
epidemiyolojik verilerin toplum 
sağlığı sorunlarında yol 
göstericiliğidir” diye konuştu. 

 YEREL YÖNETİM 
DESTEKLENMELİ
COVID-19 salgını yönetiminin 
merkezi düzeyde Sağlık ve İçişleri 
Bakanlıkları, yerel düzeyde ise 
valilikler tarafından yapıldığına 
dikkat çeken Etiler, şunları söyledi:
“Türkiye’de salgının kontrol 
stratejisi en başından beri 
‘hafifletme’ ve ekonomik aktivitenin 
sürdürülmesi oldu. Vaka sayısı, yaş, 
cinsiyet, vefat, gelir durumu, testin 
kimlere yapıldığı gibi konular şeffaf 
değil. Yerel yönetimlerin, bu krizde 
katkı yapacağı çok fazla alan var. 
Ancak, salgında mali kaynakları 
daralan yerel yönetimlerin, salgında 
görevlerini etkin yapılabilmesi için 
mali olarak desteklenmeleri, bu 
hizmet için genel bütçeden katkı 
almaları gerekmektedir.” 

 ŞEFFAFLIK ŞART!
Salgın yönetiminin, her aşamada 
şeffaflık gerektirdiğini vurgulayan 
Etiler, verilerin açık paylaşımının, 
bilim insanlarının gelecek 
projeksiyonu yapmasını, hangi 
önlemin daha etkili olduğunu, 
nerelerde sorunlar yaşandığının 
tespit edilmesini sağlayacağını 
söyledi.
İBB Bilim Danışma Kurulu da 
konuyla ilgili hazırladığı raporda, 
İBB’nin salgınla mücadele sürecine 
etkin katılımının sağlanması 
gerektiğini belirtilerek şu çağrıyı 
yaptı:
“Salgının yeniden merkezi hâline 
gelen ve nüfus büyüklüğü sadece 
Türkiye’nin değil dünyanın da en 
büyük şehirleri arasında yer alan 
İstanbul’da, yerel yönetimlerin 
salgınla mücadelenin dışında 
kalması düşünülemez. Ne yazık ki 

Türkiye’de belediyeler, eskiden beri 
siyasetin konusu olmuş, iktidar 
partisinden olmayan belediyeler 
merkezi hükümet tarafından daha az 
desteklenmiştir. Sadece dünyayı 
değil, ülkemizi de tehdit eden 
COVID-19 salgınının yaşandığı bu 
zaman diliminde, bu zihniyet terk 
edilmelidir.”

www.ibb.istanbul                           13

DÜNYANIN EN 
BÜYÜK ŞEHİRLERİ 

ARASINDA YER ALAN 
İSTANBUL’DA, YEREL 

YÖNETİMLERİN 
SALGINLA 

MÜCADELENİN 
DIŞINDA KALMASI 

DÜŞÜNÜLEMEZ. 

İBB Bilim Danışma 
Kurulu Üyesi           
Halk Sağlığı Uzmanı 
Prof. Dr. Nilay Etiler
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 İMAMOĞLU: 2-3 HAFTA 
KAPANALIM
Ölümlere yol açan ve sağlık 
sistemini tıkamaya başlayan 
salgındaki büyük artışın önüne 
geçmenin yolu, virüsün insandan 
insana geçişini engellemek ya da 
sınırlamaktan geçiyor. Başkan 
Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz 
günlerde, Türkiye için açıklanan 
günlük COVID-19’dan ölüm 
sayısından 50-60 kadar fazlasının 
İstanbul'da olduğunu söyledi. 
Doğruların vatandaşlarla 
paylaşılmasını istedi. Başkan 
İmamoğlu İBB Bilimsel Danışma 
Kurulunun, salgının hızını 
düşürmek ve kontrol altına almak 
için 2-3 haftalık kapanma, ardından 
güçlü bir takip ile beraber kontrollü 
bir açılma dönemini İstanbul'a 
önerdiğini hatırlattı.

 TTB: KAPASİTE ZORLANIYOR 
Türk Tabipler Birliği (TTB) 
COVID-19 İzleme Grubu’nun 
salgının etkisini azaltmakla ilgili 

görüşü de farklı değil. Grup, 
virüsün en uzun kuluçka süresi 
olan 14 gün, hatta 28 gün boyunca, 
çalışması zorunlular hariç tüm iş 
yerlerinin kapatılmasını önerdi. 
Grubun üyesi Prof. Dr. Kayıhan 
Pala, “Başta İstanbul olmak üzere; 
Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük 
şehirlerde gördüğümüz sağlık 
sisteminin yanıt verme 
kapasitesinin zorlandığı 
koşulların, yanıt vermeyecek 
duruma da gelmesinden 
endişeliyiz” dedi.

 “SALGIN KONTROLDEN 
ÇIKIYOR”
Salgının kontrolden çıktığını 
söyleyen Türk Toraks Derneği 
ise, “En az iki hafta, hatta koşullar 
zorlanarak bir ay tam kapanma 
gereklidir” açıkması yaptı. 
Türkiye genelinde ve İstanbul 
başta olmak üzere birçok şehirde 
COVID-19 salgınının kontrolden 
çıktığını söyleyen dernek şu 
görüşte:

“Salgın İstanbul başta olmak 
üzere bütün Türkiye'ye yayılmış 
ve kontrolden çıkmıştır. 
Mücadele, bireylerin 
sorumluluğuna bırakılmamalı. 
Toplumsal hareketlilik 
kısıtlanmalı. En az 2 hafta, hatta 
koşullar zorlanarak 1 ay tam 
kapanma gereklidir.”
 
 YATAK BULMAK SORUN 

Durumu rakamlarla ifade etmek 
gerekirse; her 37 saniyede, bir kişi 
pozitif olduğunu öğreniyor. Bunlar 
PCR testi pozitif çıkanların sadece 
bir kısmı. Her 20 dakikada, bir kişi de 
COVID-19 nedeniyle can veriyor. 
Doktorlar sosyal medya 
hesaplarından önlem alınması için 
“Yalvaralım mı?” diye soruyorlar. 
Hastaların, hastane hastane 
dolaşıp yer aradığını, özel 
hastanelerde bile yatış sıraları 
oluşmaya başladığını paylaşıyorlar. 
Solunum yetmezliğine giren 
doktorlar için bile yatak 
bulunamadığını aktarıyorlar.

KORONAVİRÜS

BAŞTA İSTANBUL 
OLMAK ÜZERE; 
ANKARA, İZMİR, 

BURSA GİBİ BÜYÜK 
ŞEHİRLERDE 

GÖRDÜĞÜMÜZ 
SAĞLIK SİSTEMİNİN 

YANIT VERME 
KAPASİTESİNİN 

ZORLANDIĞI 
KOŞULLARIN, YANIT 

VERMEYECEK 
DURUMA DA 

GELMESİNDEN 
ENDİŞELİYİZ.

EVDE 
KAL
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İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü 
Dr. Özkan Kaan Karadağ, “Salgın; 
spor karşılaşması, skor tabelası 
gibi izlenemez. Artış eğilimine 
hemen müdahale edilmesi gerekir” 
dedi. Günlük hastalanan sayısı 5 
bin kişiye ulaştığında önlem 
almaya çalışmanın çok gecikmiş 
bir eylem olduğunu söyleyen Dr. 
Karadağ, şunları anlattı:
“İnsan ölümlerinin, işletmelerin 
kapanmasının ya da zarara 
uğramasının engellenmesi; ancak 
uygun zamanda uygun önlemler 
alınarak mümkün. Önlemlerin 
erken ya da geç alınması 
durumlarında; halk sağlığı, 
ekonomi, sosyal hayat, eğitim 
olumsuz etkilenecektir. 
Önlemlerin halkı, işletmeleri 
ekonomik olarak etkilemesinin; 
toplumun sağlık, eğitim 

COVID-19’un enfeksiyon 
zincirinde; kaynak enfekte kişi, 
bulaşma yolu virüs yüklü 
damlacık ve aerosoller, duyarlı 
kişiler ise henüz COVID-19 ile 
enfekte olmamış bireylerdir. 
Yayılım, enfekte bir kişinin 
konuşması, öksürmesi ve buna 
bağlı ağzından veya burnundan 
saçılan damlacıklar ile olabiliyor. 
Hasta bir kişinin solunum 
yolundan çıkan damlacıklar 
doğrudan başka bir kişinin ağız, 
yüz, göz ve mukozalarına 

hizmetlerinden eşit yararlanması 
ilkesine zarar vermesinin önüne 
geçilmelidir.” 
Kamunun aldığı bazı önlemleri de 
değerlendiren Karadağ, şu 
eklemeleri de yaptı: 
“Halkın, fabrikalarda, ofislerde 
günde 8 saat ve haftanın altı günü 
çalıştırılmasına rağmen; parklarda 
dolaşması, sosyal tesislerde, ucuz 
restoranlarda, çay bahçelerinde 
stres atması koşulları ortadan 
kaldırılmıştır. Bu olanakların, 
ödeyebilen vatandaşlarımız için 
otellerde sürmesi eşitsizlik 
duygusunu kamçılamakta ve 
sosyal barışı etkilemektedir. İBB; 
ücretsiz internet noktaları, online 
eğlence portalları, sosyal destek 
programları ve psikolojik destek 
hatlarıyla, söz konusu olumsuz 
etkileri düzeltme çabasındadır.”

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. Mehmet 
Ceyhan’ın söyledikleri de önemli. 
İstanbul’da, her 20 kişiden birinin, 
Ankara’da da her 30 kişiden birinin 
COVID-19 olduğunu belirten 
Ceyhan şu uyarıyı yaptı: 
“Bunların yüzde 90’ı belirtisiz 
olduğu için kimse farkında değil. 
Minibüse bindiğinizde en az bir 
tane, otobüse bindiğinizde en az 3 
tane, metroya bindiğinizde en az 5 
tane, virüs pozitif insanla bir arada 
bulunuyorsunuz.” 

ulaşabilir. Damlacıklar, solunum 
yoluyla alınarak akciğerlere 
kadar gidebilir. Dolayısıyla 
enfekte kişilerin, olabildiğince 
tamamının saptanması 
hedeflenmeli. Saptanan 
kişilerin de iyileşene kadar 
izole edilmesi, enfeksiyon 
zincirinin kırılarak 
salgının bitirilmesi için 
birinci şart. 

“SALGIN SKOR TABELASI GİBİ İZLENMEZ”

ZİNCİRİ KIRMAK HAYATİ

İSTANBUL’DA 20 
KİŞİDEN BİRİ HASTA

İBB İş Sağlığı ve 
Güvenliği Müdürü 
Dr. Özkan Kaan 
Karadağ
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İBB, DEPREM TEHDİDİ ALTINDAKİ İSTANBUL’UN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN 
ÖNEMLİ BİR ADIM ATMA HAZIRLIĞINDA. DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE 

KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINCA HAZIRLANAN PLAN TEKLİFİNE 
GÖRE, DÖNÜŞÜME GİRECEK BİNALARDA, RUHSAT VERİLDİĞİ TARİHTEKİ İMAR 
HAKLARI GEÇERLİ OLACAK. BÖYLECE İSTANBULLU, KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 

HAK KAYBI YAŞAMAYACAK. 

İSTANBUL’UN ÖNCELİĞİ 

ZEYNEP MAVNACIOĞLU SERKAN OKTAR
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İ
zmir depreminin yıkıcı 
etkisinden sonra gözler 
yeniden İstanbul’a çevrildi. 
İstanbul’da olası 7 ve üzeri 

şiddette bir depremde hasarın ne 
olacağı konusu tartışılıyor. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin (İBB) Boğaziçi 
Üniversitesi ile birlikte yaptığı 
2019 tarihli hasar tahmin raporu 
ürkütücü tabloyu gözler önüne 
sererken; bilim insanları, kentsel 
dönüşümün İstanbul için ne denli 
zaruri olduğunu net şekilde 
ortaya koyuyor. 
İstanbul’un önceliğinin deprem 
olduğu bilinciyle çalışmalarına 
devam eden İBB, kentsel 
dönüşümde yüz binlerce 
İstanbulluyu ilgilendiren önemli bir 
karara imza atma hazırlığında. İBB 
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel 
İyileştirme Daire Başkanlığınca 
hazırlanan ve Kasım ayı içerisinde 
Belediye Meclisine sunulan teklife 
göre, kentsel dönüşüm ihtiyacı 
bulunan binaların, ruhsat aldıkları 
dönemdeki yapılaşma hakkı geçerli 
sayılacak. Yani mevcut planlarda, 
binaya yapılaşma kısıtlaması 
getiriliyor olsa bile; bina, yapıldığı 
tarihteki yapılaşma hakkına sahip 
olabilecek. Böylece, kentsel 
dönüşümde imar hakkı kaybı 
yaşanacağı endişesi ortadan 
kalkacak.

 PLAN NOTU İBB MECLİSİNE 
İLETİLDİ
Konuya ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan İBB 
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel 
İyileştirme Daire Başkanı Tayfun 
Kahraman, dönüşüme girecek 
binanın, ruhsat aldığı tarihteki 
aynı metrekareyle yeniden inşa 
edilebileceğini belirterek, riskin 
ortadan kaldırılması için bu 
kararın son derece önemli 
olduğunu kaydetti. Kahraman, 
İstanbul’un 39 ilçesini kapsayan 
bu sorunun çözülmesiyle kentsel 
dönüşümde, İstanbullunun 
desteğinin alınabileceğini de 
sözlerine ekledi. 

 PİLOT BÖLGEDE 4 BİNADAN   
1’İ SAĞLAM 
Öte yandan İBB, 23 Temmuz’da 
başlayan Silivri ve Avcılar’daki ilçe 
bina taramalarına da devam 
ediyor. Çalışmanın tamamına ışık 
tutacak pilot bölge taramaları ise 
tamamlandı. Ardından tüm ilçe 
taramalarına geçildi. 
Tamamlanan pilot çalışmaya 
ilişkin bilgi paylaşan Tayfun 
Kahraman, Avcılar ve Silivri 
ilçelerinde, yapıların yüzde 
10'unun 7 ve üzeri bir depremde 
yıkım riski taşıdığını; yüzde 
15'inde ise çok ağır hasar 
beklendiğini belirtti. Bu verilere 

göre, pilot tarama yapılan 
binaların yaklaşık yüzde 20 ila 
25’i göçme riski ile karşı karşıya 
bulunuyor.  
Her iki ilçede taranan binaların 
yüzde 50'sinin ise güçlendirilerek 
elden geçirilmesi gerektiğini 
ifaden eden Kahraman, taranan 
binaların sadece 4'te 1’inin olası 
bir depremde sağlıklı şekilde 
ayakta durabileceğini kaydetti. 

 KENTSEL DÖNÜŞÜM 
SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRMAYI 
HEDEFLİYORUZ
Avcılar ve Silivri’deki yapıların 
durumuyla ilgili önemli bir 
envanter sağlayacak ilçe yapı 
taramaları çalışması, yıl sonunda 
tamamlanacak. Çalışmalara, 2021 
yılının başı itibarıyla en riskli 
görülen yeni ilçelerde devam 
edilecek. İstanbul’un 39 ilçesinde 
yapılacak riskli bina tarama 
çalışmalarının, 2023 yılında 
tamamlanması hedefleniyor. 
Böylece kent genelindeki çürük 
yapılar, noktasal olarak tespit 
edilmiş olacak. 
Kahraman, bina taramaları 
sonuçlarına göre vatandaşlara 
dönüşüm konusunda yol haritası 
sunulacağını belirterek sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“Kentsel dönüşüm sürecini 
İstanbullular için kolaylaştırmayı 
hedefliyoruz. Afetlere karşı 
sağlıklı bir İstanbul yaratabilmek 
için İBB olarak desteğe hazırız. 
Uzun vadeli ve uygun 
koşullardaki bir finans modeli 
üzerine çalışıyoruz. Bunun 
yanında dönüşüm ve 
güçlendirmelerdeki maliyetleri 
düşürmek için de çeşitli modeller 
geliştiriyoruz. Diğer yandan, 
mevzuatta yapılması gereken 
düzenlemeler içinse Türkiye 
Büyük Millet Meclisine 
notlarımızı iletiyoruz. Bina 
taramaları çalışmamız ile tek tek 
tespitleri yapıyor; bununla 
birlikte çözüme giden yollar 
üzerine de kapsamlıca 
çalışıyoruz.”

İBB Deprem Risk 
Yönetimi ve Kentsel 

İyileştirme Daire Başkanı 
Tayfun Kahraman

AFETE HAZIRLIK
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48 BİN BİNANIN ÇOK AĞIR HASAR ALACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

İstanbul	Büyükşehir	Belediyesi	
Deprem	ve	Zemin	İnceleme	
Müdürlüğü	ile	Boğaziçi	Üniversitesi	
Kandilli	Rasathanesi	Deprem	
Araştırma	Enstitüsü	iş	birliği	ile	2019	
yılında	tamamlanan	Deprem	Kayıp	
Tahminleri	çalışması,	İstanbul’un	7	
ve	üzeri	bir	depreme	hazırlıksız	
yakalanması	hâlinde	ortaya	çıkacak	
tabloyu	gözler	önüne	seriyor.	
Buna	göre,	İstanbul’un	özellikle	
Avrupa	Yakası	güney	kısımları	yani	
Marmara	kıyıları,	olası	yıkıcı	bir	
depremde,	en	çok	hasarın,	can	

kayıplarının	ve	yaralanmaların	
oluşacağı	kısımlar	olarak	öne	çıkıyor.	
Aynı	şekilde,	Anadolu	Yakası'nın	
güneyi	de,	bölgenin	kuzeyine	göre	
daha	riskli	durumda	gözüküyor.
Raporda	yer	alan	en	çarpıcı	veri	
kuşkusuz,	olası	depremde	48	bin	
binanın	çok	ağır	veya	ağır,	yaklaşık	
150	bin	binanın	ise	orta	seviyede	
hasar	alacağı	yönündeki	tahminler.	
Bu	veriler,	binlerce	insanın	hayatını	
kaybetmesi,	milyonlarca	insanın	ise	
bir	anda	evsiz	kalması	anlamına	
geliyor.	

Beklenen	büyüklükte	bir	depremin	
olması	hâlinde,	İstanbul’da	Tarihi	
Yarımada	başta	olmak	üzere;	
Beyoğlu,	Şişli,	Zeytinburnu,	
Bayrampaşa,	Esenler	gibi	
ilçelerde,	tek	ve	çift	şeritli	yolların,	
yer	yer	yüzde	30’a	kadar	
kapanabileceği	öngörülüyor.	
Böyle	bir	durum,	bir	yandan	kente	
gereken	yardım	ekipleri	ve	
malzemelerinin	ulaşmasına	engel	
olacakken	diğer	yandan	da	büyük	
bir	kaosu	da	beraberinde	
getirecek.	

İBB AFET BİLGİ SİSTEMİ

İBB,	deprem	öncesi	ve	sonrasında	
İstanbulluların	yararlanabileceği	
mobil	uygulamayı	hayata	
geçirecek.	İBB	Afet	Bilgi	Sistemi	
uygulaması	ile	İstanbullu,	afet	
anında	neler	yapılması	gerektiğine	
ve	afete	ilişkin	her	türlü	bilgiye	
erişebilecek.	Acil	panik	butonunun	
da	yer	alacağı	uygulama,	IOS	ve	
Android	cihazlara	indirilebilecek.	
Uygulamada,	çevrim	dışı	haritalar,	
toplanma	alanları,	geçici	barınma	
alanları	bilgileri	de	yer	alacak.	Aynı	
zamanda	kişinin	afet	anında,	
yakınlarıyla	iletişime	geçmesini	
sağlayacak	uygulamada,	acil	
durum	butonuna	bastıktan	sonra	
belirli	periyotlarda	düdük	ikazı	da	
bulunacak.



İBB, 39 ilçe için “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini 
Kitapçıkları” hazırladı. Olası bir depremde 
yaşanacak bina hasarları, can kaybı ve yaralanmalar, 
altyapı hasarları, geçici barınma ihtiyacı gibi bilgiler 
her ilçe için ayrı ayrı hesaplandı. İBB’nin web 
sitesinden de her an görülebilen rapora göre ilçe 
tahminleri şöyle: 

AVCILAR
Depremde	en	çok	risk	taşıyan	ilçelerden	biri	olan	
Avcılar’da	yaklaşık	7	bin	binanın	orta	ağır-çok	ağır	hasar	
alabileceği	öngörülüyor.	35	bin	hanenin	ise	geçici	
barınma	ihtiyacının	ortaya	çıkabileceği	belirtiliyor.	

SİLİVRİ
Deprem	açısından	en	riskli	ilçelerden	bir	diğeri	Silivri’de	
50	bin	bina	bulunuyor.	Yaklaşık	9	bin	300	binanın	orta	
ağır-çok	ağır	hasar	alabileceği	öngörülüyor.	

BÜYÜKÇEKMECE
Toplam	31	bin	binanın	yer	aldığı	Büyükçekmece’de	
yaklaşık	8	bin	700	binanın	orta	ağır-çok	ağır	hasar	
alabileceği	öngörülüyor.	İlçede	24	bin	hanenin	ise	geçici	
barınma	ihtiyacı	duyabileceği	de	belirtiliyor.	Her	bir	
hanede	3-4	kişinin	ikamet	ettiği	gerçeğinden	yola	çıkılır	
ise,	sonuçların	endişe	verici	yanı	daha	da	ortaya	çıkıyor.	

ESENYURT
Yaklaşık	1	milyon	kişinin	yaşadığı	Esenyurt’ta	olası	bir	
depremde	10	bine	yakın	binanın	orta	ağır-çok	ağır	hasar	
alabileceği	öngörülüyor.	İlçede,	67	bin	400	hanenin	
geçici	barınma	ihtiyacı	duyabileceği	de	bir	başka	önemli	
nokta.	Bu	durum,	yüz	binlerce	insanın	evsiz	kalması	
anlamına	geliyor.	

BEYLİKDÜZÜ
Yaklaşık	12	bin	750	binanın	yer	aldığı	Beylikdüzü’nde,									
4	bin	200	binanın	orta	ağır-çok	ağır	hasar	alabileceği	
öngörülüyor.	İlçede,	26	bin	600	hanenin	ise	geçici	
barınma	ihtiyacı	duyabilir.	

KÜÇÜKÇEKMECE
Küçükçekmede’de	yaklaşık	40	bin	bina	bulunuyor.	Olası	
bir	İstanbul	depreminde	12	bin	800	binanın	orta	ağır-çok	
ağır	hasar	alabileceği	öngörülüyor.	İlçede,	72	bin	700	
hanenin	geçici	barınma	ihtiyacı	duyabileceği	de	önemli	
bir	veri.	Özellikle	her	bir	hanede	3-4	kişi	yaşadığı	
gerçeğinden	yola	çıkılır	ise	sadece	bu	ilçede	yüzbinlerce	
insanın	evsiz	kalması	olası.	

ESENLER
Yaklaşık	23	bin	700	binanın	yer	aldığı	Esenler’de	5	bine	
yakın	binanın	orta	ağır-çok	ağır	hasar	alabileceği,	31	bin	
200	hanenin	ise	geçici	barınma	ihtiyacı	duyabileceği	
öngörülüyor.	

BAĞCILAR
İstanbul’un	en	kalabalık	ilçelerinden	olan	Bağcılar’da	
42	bin	500	bina	yer	alıyor.	Olası	depremde,	yaklaşık	
10	bin	600	binanın	orta	ağır-çok	ağır	hasar	alabileceği	
öngörülen	ilçede,	59	bin	500	hanenin	ise	geçici	
barınma	ihtiyacı	doğacağı	belirtiliyor.		

GÜNGÖREN
Yaklaşık	11	bin	binanın	yer	aldığı	Güngören’de	3	bin	
300	binanın	orta	ağır-çok	ağır	hasar	alabileceği	
öngörülüyor.	İlçede,	27	bin	500	hanenin	geçici	
barınma	ihtiyacı	duyabileceği	de	önemli	tahminlerden	
birisi.	

BAHÇELİEVLER
Yaklaşık	23	bin	binanın	yer	aldığı	Bahçelievler’de,	8	
bin	500	binanın	orta	ağır-çok	ağır	hasar	alabileceği	
tahmin	ediliyor.	İlçede,	61	bin	200	hanenin	ise	geçici	
barınma	ihtiyacı	duyabileceği	öngörülüyor.	Bu	da	yüz	
binlerce	insanın	barınma	sorunu	ile	karşı	karşıya	
kalması	anlamına	geliyor.		

İLÇE HASAR TAHMİNLERİ
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BAKIRKÖY
Bakırköy’de	ise	incelenen	9	bin	421	binadan;	782	
binanın	çok	ağır	hasarlı,	bin	306	binanın	ağır	hasarlı,	
3	bin	394	binanın	orta	hasarlı	olacağı	tahmin	ediliyor.	
İlçede,	15	noktada	doğal	gaz	boru	hatlarında,	17	
noktada	ise	içme	suyu	boru	hatlarında	hasar	
görülebilir.	Analizde	“Çok	Ağır”	hasar	seviyesindeki	
binaların,	yolun	araç	geçişine	izin	vermeyecek	şekilde	
kapanmasına	neden	olabileceği	tahmin	ediliyor.	

ZEYTİNBURNU
Olası	bir	İstanbul	depreminde	11	bin	669	binadan	
510’unun	çok	ağır	hasarlı,	bin	25’inin	ağır	hasarlı,	3	bin	
799’unun	orta	hasarlı,	6	bin	335	binanın	ise	hafif	
hasarlı	olacağı	öngörülüyor.	Çok	katlı	binaların	ağır	
hasar	almaları	durumunda	ise	üzerinde	bulundukları	
tek,	iki	ve	üç	şeritli	yolları	tümüyle,	dört	ve	üzeri	şeritli	
yolları	ise	kısmen	kapatacağı	tahmin	ediliyor.	

FATİH
Rapora	göre,	Fatih’te	bulunan	yapıların	yüzde	73’ünün	
1980	yılı	öncesinde,	yüzde	18’inin	1980-2000	yılları	
arasında,	yüzde	9’unun	ise	2000	yılı	sonrasında	inşa	
edildiği	görülüyor.	İncelenen	31	bin	286	binanın	2	bin	
83’ünün	çok	ağır	hasarlı,	3	bin	496’sının	ağır	hasarlı,	9	
bin	949’unun	orta	hasarlı	olacağı	tahmin	ediliyor.	
İlçede,	11	noktada	doğal	gaz,	18	noktada	içme	suyu,	43	
noktada	ise	atık	su	boru	hatlarında	hasar	beklenirken,	
46	bin	784	hanenin	deprem	sonrası	geçici	barınmaya	
ihtiyacı	olacak.		

KADIKÖY
Kadıköy’de	incelenen	9	bin	857	binadan	209’unun	çok	
ağır	hasar,	505’inin	ağır	hasar,	2	bin	426’sının	ise	orta	
hasar	alacağı	tahmin	ediliyor.	İlçede,	13	bin	585	
hanenin	deprem	sonrası	geçici	barınmaya	ihtiyacı	
olacak.	

KARTAL
Olası	bir	depremde,	195	binanın	çok	ağır	hasarlı,	
593’ünün	ağır	hasarlı,	3	bin	282’sinin	ise	orta	hasarlı	
olacağı	tahmin	ediliyor.	İlçede,	18	bin	189	hanenin	
deprem	sonrası	geçici	barınmaya	ihtiyacı	olacak.

MALTEPE
Maltepe’de	incelenen	12	bin	471	binadan	237’sinin	çok	
ağır	hasar,	690’ının	ağır	hasar,	3	bin	388’inin	ise	orta	
hasar	alacağı	tahmin	ediliyor.	İlçede,	20	bin	102	
hanenin	deprem	sonrası	geçici	barınma	ihtiyacı	söz	
konusu.

ADALAR
Adalar’daki	binaların	yüzde	56’sı	1980	yılı	öncesinde,	
yüzde	27’si	1980-2000	yılları	arasında,	yüzde	17’si	de	
2000	yılı	ve	sonrasında	inşa	edilmiş.	İlçede	incelenen	
4	bin	842	binadan	413’ünün	çok	ağır	hasar,	743’ünün	
ağır	hasar,	bin	894’ünün	ise	orta	hasar	alacağı	
tahmin	ediliyor.	

PENDİK
Olası	depremde	Pendik’te	bulunan	binaların	274’ü	
çok	ağır	hasarlı,	bin	41’i	ağır	hasarlı,	5	bin	571’i	ise	
orta	hasarlı	olacak.	Öngörülere	göre,	28	bin	281	
hanenin	deprem	sonrası	geçici	barınmaya	ihtiyacı	
olacak.

TUZLA
Tuzla’daki	binaların	466’sının	çok	ağır	hasarlı,	bin	
370’inin	ağır	hasarlı,	5	bin	310’unun	orta	hasarlı	
olacağı	tahmin	ediliyor.	İlçede,	21	bin	417	hanenin	
deprem	sonrası	geçici	barınmaya	ihtiyacı	olacak.	Bu	
da	on	binlerce	insanın	barınma	sorununun	ortaya	
çıkacağı	anlamına	geliyor.
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TSUNAMİ DALGA BOYU 12 METREYİ BULACAK

İBB	ve	ODTÜ	iş	birliği	ile	
hazırlanan	'İstanbul	Tsunami	Bilgi	
Kitapçıkları'	çalışması	
tamamlandı.	Çalışmayla	olası	bir	
depremde	İstanbul'un	tsunamiden	
etkilenecek	tüm	ilçeleri	için	ayrı	
ayrı	raporlar	hazırlandı,	kayıpları	
en	aza	indirmeyi	sağlayacak	
önlemler	belirlendi.	İstanbul’un	
denize	kıyısı	olan	17	ilçesi	için	
hazırlanan	tsunami	raporları	ilk	
kez	şeffaf	bir	şekilde	kamuoyu	ile	
paylaşıldı.	
Rapordaki	tahminlere	göre;	
Adalar’da	binden	fazla	yapı	
tsunamiden	etkilenecek.	İlçe	
genelinde	maksimum	su	basma	
derinliği	(dalga	boyu)	noktasal	
olarak	12.3	metreye	ulaşacak.
Avcılar’da	maksimum	su	basma	
derinliği,	5.2	metreye	ulaşırken;	
yatayda	ise	su	basma	mesafesi	
yaklaşık	780	metreyi	bulacak.
Bakırköy’de	su	basma	mesafesi,	
dere	yatağı	boyunca	yaklaşık	bin	
200	metreye	ulaşacak.	İlçede	
maksimum	su	basma	derinliğinin	
noktasal	tahmini	de	6.41	metre.	
Beşiktaş’ta	su	basma	mesafesi	
denizden	yaklaşık	200	metreye	
ulaşacak.	

FATİH’TE 7 METRELİK DALGA BOYU 
Beylikdüzü’nde	maksimum	su	
basma	derinliği	5.11	metreye	
ulaşırken,	su	basma	mesafesi	
yaklaşık	350	metreyi	bulacak.	
Beyoğlu’nda	karadaki	maksimum	
su	basma	derinliği,	3.04	metreye	
ulaşacak.	İlçede	170’ten	fazla	
yapının	tsunamiden	etkileneceği	
öngörülüyor.
Büyükçekmece’de	maksimum	su	
basma	derinliği,	8.59	metreye	
ulaşacak;	bin	400	yapı,	tsunami	
baskınından	etkilenecek.
Fatih’te	ise	dalga	boyunun	7	
metreye	ulaşacağı;	su	basma	
mesafesinin	yaklaşık	650	metreyi	
bulacağı	tahmin	ediliyor.	

KADIKÖY'DE DENİZ BİN METRE 
İÇERİ GİRECEK
Kadıköy’de	noktasal	olarak	su	
basma	derinliğinin	7.79	metreye	
ulaşacağı;	su	basma	mesafesinin	
dere	yatakları	boyunca	yaklaşık	bin	
metreye	ulaşabileceği	öngörülüyor.	
Kartal’da	maksimum	su	basma	
derinliğinin	5.84	metreye	ulaşacağı	
tahmin	ediliyor.	Yatayda	ise	su	
basma	mesafesi	yaklaşık	300	
metreyi	bulacak.

Küçükçekmece’de	maksimum	su	
basma	derinliğinin	noktasal	olarak	
5.38	metreye	ulaştığı	hesaplanırken;	
su	basma	mesafesi	yaklaşık	bin	230	
metre	olabilir.	
Maltepe’de	maksimum	su	basma	
derinliğinin	noktasal	olarak	7.96	
metreye	ulaşacağı	yer	alıyor.	Su	
basma	mesafesi	yaklaşık	670	
metreyi	bulacak.	Rapora	göre,		
Maltepe	Orhan	Gazi	Şehir	Parkı	
tamamen	sular	altında	kalacak.	
Pendik’te	ise	maksimum	su	basma	
derinliğinin	noktasal	olarak	5.71	
metreye	ulaşacağı	hesaplanırken,	su	
basma	mesafesi	yaklaşık	400	
metreyi	bulacak.	

SİLİVRİ'DE BİN 500'DEN FAZLA 
YAPI TSUNAMİDEN ETKİLENECEK
Tsunaminin	en	çok	etkileyeceği	
öngörülen	ilçelerden	olan	Silivri’de,	
maksimum	su	basma	derinliğinin	
noktasal	olarak	7.89	metreye	
ulaşacağı	tahmin	ediliyor.	Yatayda	
ise	su	basma	mesafesi	yaklaşık	2	bin	
metreyi	bulacak.	Bu	da	bin	500’den	
fazla	yapının	tsunamiye	maruz	
kalacağı	anlamına	geliyor.	
Tuzla’da	maksimum	su	basma	
derinliği,	noktasal	6.34	metreye	
ulaşırken;	su	basma	mesafesi	
yaklaşık	600	metreyi	bulacak.	
Üsküdar’da,	maksimum	su	basma	
derinliği	noktasal	olarak	3.37	
metreye,	su	basma	mesafesi	ise	

yaklaşık	365	metreye	ulaşacak.	
Zeytinburnu’nda	maksimum	
su	basma	derinliği	
noktasal	olarak	5.95	
metreyi,	su	basma	
mesafesi	yaklaşık	470	
metreyi	bulacak.	
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KANAL İSTANBUL’UN BÜTÇESİYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM SAĞLANABİLİR

İBB	Başkanı	Ekrem	İmamoğlu,	11	Kasım	tarihli	Gürpınar	Kentsel	Dönüşüm	
protokol	imza	töreninde,	İstanbul	depreminin	Türkiye’nin	bağımsızlık	sorunu	
olduğunu	dile	getirdi.	İmamoğlu,	depremin	siyaset	üstü	bir	mesele	olduğuna	
vurgu	yaparak	tüm	tarafları	iş	birliği	içinde,	ortak	akılla	çalışmaya	davet	etti.	
İmamoğlu’nun	bu	sözlerinin	ardından	İstanbul	depreminin	maliyeti	merak	
konusu	oldu.	
İBB’nin	Olası	Deprem	Kayıp	Tahminlerinin	Güncellenmesi	çalışmasında,	
İstanbul	depreminde	kaybın	yaklaşık	120	milyar	TL	olacağı	öngörülüyor.	
Depremin	sonrasındaki	iş	kayıpları,	ticari	zararlar	ve	dolaylı	kayıplar	da	
dikkate	alındığında	bu	ekonomik	yükü	Türkiye’nin	kaldıramayacağı	birçok	
bilim	insanı	tarafından	da	ifade	ediliyor.	
Bunun	üzerine,	İstanbul	Planlama	Ajansı’ndan	(İPA)	gelen	veriler	dikkat	
çekiyor.	İPA,	İstanbul’da	yapılması	planlanan	Kanal	İstanbul	projesini	
değerlendirirken,	projenin	maliyetinin	İstanbul’un	kentsel	dönüşüm	
maliyetine	denk	geldiğini	ortaya	koydu.	
Kanal	İstanbul	proje	maliyeti,	Ulaştırma	Denizcilik	ve	Haberleşme	Bakanlığı	
raporuna	göre,	kamulaştırma	bedelleriyle	beraber	140	milyar	TL	olarak	
gözüküyor.	İPA’nın	verilerine	göre	bu	rakam,	Çevre	ve	Şehircilik	
Bakanlığının,	Kentsel	Dönüşüm	için	ayırdığı	bütçenin	7	katına	denk	geliyor.	
İstanbul’da	meydana	gelecek	7.5	büyüklüğündeki	bir	deprem	senaryosunda	
orta	ve	üstü	hasar	alacağı	tahmin	edilen	yaklaşık	184	bin	binanın	yenilenmesi	
veya	güçlendirilmesi	için	gereken	maliyet,	Kanal	İstanbul	projesinin	
maliyetiyle	karşılanabilir.	Verilere	göre,	Kanal	İstanbul	projesi	için	ayrılan	
bütçeyle	İstanbul’un	kentsel	dönüşümü	sağlanabilir.

İMAMOĞLU’NDAN DÖNÜŞÜM 
KONUSUNDA ÇÖZÜM ÖNERİSİ

İBB	Başkanı	Ekrem	İmamoğlu,	her	
fırsatta	İstanbul’u	bekleyen	deprem	
tehdidine	yönelik	çözüm	önerilerini	
dile	getiriyor.	İstanbul	depremini,	
bir	milli	mesele	olarak	gördüğünü	
belirten	İmamoğlu,	"Bu	sorun;	
sadece	İBB’nin,	ilçe	belediyelerinin,	
sadece	Bakanlığın,	sadece	özel	
sektörün,	sadece	Ekrem	
İmamoğlu’nun,	sadece	
Cumhurbaşkanı’nın	altından	
kalkabileceği	bir	sorun	değildir.	
İstanbul	depremi,	devletin	tüm	
birimlerinin	birlikte	hareket	etmesi	
gereken,	siyaset	üstü	bir	konudur"	
dedi.
İstanbul’un	güçlendirilmesi	değil,	
dönüştürülmesi	gerektiğini	ifade	
eden	İmamoğlu,	bu	çalışmaların	
siyasete	bulaşmayacak	ortak	bir	
akılla	yürütülmesi	için	‘Deprem	
Konseyi’	kurulması	konusunu	
önemsediğini	de	dile	getirdi.	
İmamoğlu,	yalnızca	devlet	
kurumlarının	değil,	bankalar	ve	
sigorta	kurumları	gibi	finans	
kurumlarının	da	dâhil	olacağı	bu	
konsey	sayesinde,	İstanbul	
dönüşümünün	
gerçekleştirilebileceğini	anlattı.	
Dönüşüm	konusunda	bir	finans	
modeli	üzerine	de	çalıştıkları	
bilgisini	aktaran	İmamoğlu’nun	
çözüm	önerisi	şöyle:
“Bir	tarafta;	KİPTAŞ,	TOKİ	veya	ilçe	
belediyesinin	başka	bir	kurumu,	
vatandaş,	müteahhit	ve	bankadan	
oluşan	bir	düzen	olacak.	Vatandaş,	
KİPTAŞ	ile	anlaşsın,	sonra	bankadan	
finansmanını	bulsun,	ehliyeti	olan	
müteahhitlere	bu	iş	verilsin	ve	
vatandaşın	binası	dönüşsün.	
Dönüşme	esnasında	ortaya	
çıkabilecek	faydalardan,	vatandaş	
faydalansın.	Parası	yetmiyorsa	
bankalarla	biz	görüşelim,	düşük	
faizli	kredi	anlaşmaları	sağlayalım.	
Düşük	faizli,	uzun	vadeli	ödemelerle	
vatandaşın	sorununda	çözüm	
sağlayalım.	Bu	metotla	da	yeni	
dönüşüm	çalışmalarını	başlattık.	
Bağcılar’da	190,	Tuzla’da	150	
bağımsız	bölümü	dönüştürme	
çalışmamız,	bahsettiğim	bu	
formülle	devam	ediyor.”

www.ibb.istanbul                           23



DEPREM SEFERBERLİK PLANI 

İBB	Başkanı	Ekrem	İmamoğlu,	26	Eylül	tarihinde	Silivri'de	meydana	gelen	
5.8	büyüklüğündeki	depremden	sonra,	İstanbul	Deprem	Seferberlik	Planı'nın	
hızlandırılması	talimatını	verdi.	İmamoğlu,	14	Ekim	tarihli	Meclis	
konuşmasında,	Deprem	Seferberlik	Planı’nı	kamuoyuyla	paylaştı.	

İBB, 1 YILDA NE YAPTI?

	 Ortak	aklı	üretmek	üzere,	
konunun	uzmanlarıyla	bir	
deprem	çalıştayı	düzenlendi.	

	 Geçici	toplanma	alanları	tek	tek	
belirlendi,	şeffaf	bir	şekilde	
kamuoyu	ile	paylaşıldı.

	 Tüm	muhtarlıklara,	kendi	
mahallelerindeki	toplanma	ve	
geçici	barınma	alanları	ile	bu	
alanlara	ulaşılabilen	yolların	
bilgisi	iletildi.

	 Afet	öncesi	ve	sonrasında	
binlerce	İstanbulluya	hizmet	
verebilecek	iki	deprem	parkı	
açıldı.

	 Deprem	ilçe	hasar	tahmin	
çalışmaları	ile	tsunami	tahmin	
çalışmaları	İBB	web	
sayfalarından	yayınlandı.	
Mahalle	ölçeğindeki	hasar	
tahmin	raporları,	ilk	kez	
kamuoyu	ile	paylaşıldı.

	 Biri	Anadolu,	biri	Avrupa	
Yakası'nda	olmak	üzere	iki	adet	
Afet	Eğitim	Merkezi’nin	
projelerine	başlandı.

	 Tsunami	hasarlarını	önleme	
çalışmaları	kapsamında,	her	ilçe	
için	ayrı	modeller	geliştirilmesi	
için	çalışmalara	başlandı.	

	 Plan	çalışmalarında,	altlık	
oluşturacak	zemin	
çalışmalarında	eksikleri	
gidermek	üzere	mikrobölgeleme	
çalışmaları	başlatıldı.		

	 Avcılar	ve	Silivri’de	yapı	tarama	
çalışmalarına	başlandı.	

	 İBB’nin	2003	yılında;	İTÜ,	ODTÜ,	
Boğaziçi	ve	Yıldız	Teknik	
Üniversitesi	iş	birliği	ile	yaptığı;	
ancak	çok	küçük	bölümü	
uygulanmış	olan	Deprem	Master	
Planı’nın	irdelenmesi	sağlanarak	
geçen	17	yıl	içinde	nelerin	
uygulanıp	uygulanmadığı	
üzerinde	değerlendirmeler	
yapıldı.	

	 Deprem	Çalıştayı’nda	ve	
İstanbul	Deprem	Master	
Planı’nda	yer	alan	öneriler	
doğrultusunda	Deprem	Konseyi	
kuruluş	çalışmalarına	başlandı.	
Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı	ile	
kuruluş	çalışmaları	ile	ilgili	
görüşmeler	başladı.	Bu	sürece	
katkı	sağlamak	amacıyla	çalışma	
prensiplerinin	belirlenmesi	için	
detaylar	İBB	Meclisine	sunuldu.	

	 Kentsel	dönüşümde	imar	hakkı	
kaybı	yaşanmaması	için	İBB	
Meclisine	plan	tadilatı	teklifinde	
bulunuldu.	
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İSTANBUL DEPREMİ İÇİN EKİPLER OLUŞTURULDU

Valilik	tarafından	yürütülen	İl	Afet	
Müdahale	Planı	(TAMP)	
kapsamında	hazırladıkları	bir	acil	
durum	afet	planı	da	bulunan	AKOM,	
AFAD	planında	yüksek	payla	
destek	veren	önemli	bir	çözüm	
ortağı.	Buna	göre	İBB,	TAMP	
İstanbul	planında	12	Daire	

Başkanlığı,	10	Müdürlük,	2	Genel	
Müdürlük	(İSKİ,	İETT),	3	iştirak	
şirketi	görev	alıyor.
AFAD	tarafından	üretilen	7.5	
büyüklüğündeki	bir	deprem	
senaryosu	için	de	hazırlıklar	
tamamlandı.	Yapılan	plan	
kapsamında;	İtfaiye	Başkanlığı	

Yangın	Çalışma	Grubu’nda	3	bin	
400	personel,	690	araç	görev	
alacak.	KBRN	çalışma	grubunda	ise	
18	personel,	2	araçla	hizmet	
verecek.	Plana	göre	çevre	illerden	
gelecek	destek	ekiplerinin	
karşılanacağı	ve	konuşlanacağı	
noktalar	da	belirlendi.

AKOM, FARKINDALIK EĞİTİMLERİ İLE İSTANBUL’U DEPREME HAZIRLIYOR

99	Marmara	depreminin	ardından	
İstanbul	Büyükşehir	Belediyesi,	
birimleri	ve	bağlı	kuruluşlarını	olası	
afet	durumuna	karşı	hazırlamak,	
Belediye	ile	ilgili	kurum	ve	
kuruluşlar	arasındaki	iş	birliği	ve	
koordinasyonu	sağlamak	amacı	ile	
kurulan	Afet	Koordinasyon	Merkezi	
(AKOM),	yıllar	içinde	edindiği	

tecrübe	ile	birlikte	çalışma	alanını	
genişletti.	
Deprem	Seferberliği	kapsamında,	
AKOM	tarafından	İBB	Eğitim	
Müdürlüğü	ile	birlikte	İBB	
personeli,	İSMEK	eğitimcileri	ve	
gönüllülerden	oluşan	bir	ekiple	bin	
kişiye	“Deprem	Farkındalık	Eğitimi”	
verildi.	Kurum	için	eğitim	ve	

tatbikatlar	dışında	çeşitli	kurum	ve	
okullarda	da	eğitimlerini	sürdüren	
AKOM,	bugüne	kadar	52	bin	
öğrenci	ve	öğretmene	afetlerden	
korunma	eğitimi	verdi.	İtfaiye	Daire	
Başkanlığı	ile	birlikte	afet	ve	acil	
durumlara	yönelik	verilen	
eğitimlere	yılda	ortalama	700	bin	
kişi	katılıyor.
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GERÇEKLEŞECEĞİNİ BİLİNEN BİR DOĞA OLAYINI 
KORKUYLA BEKLEMENİN BİR YARARI OLMADIĞI 
GİBİ, BU DURUM İNSAN PSİKOLOJİSİNİ DE 
OLUMSUZ ETKİLİYOR. BUNA, GEÇİRDİĞİMİZ 
PANDEMİ KOŞULLARI DA EKLENİNCE HAYATTA 
KALMANIN, İYİ VE MORALLİ HİSSETMENİN 
BİRBİRİMİZE BAĞLI OLDUĞUNU DAHA NET 
GÖRÜYORUZ. UFACIK BİR TEDBİR BÜYÜK 
TEHLİKELERİ SAVUŞTURABİLECEĞİ GİBİ, OLASI 
AFET ANINA HAZIRLIKLI OLMAK DA YAŞADIĞIMIZ 
ALANDA DAHA GÜVENDE HİSSETMEMİZE 
YARDIMCI OLABİLİR. BU DÜŞÜNCEDEN 
HAREKETLE İSTANBUL DEPREM KONSEYİ 
KOORDİNATÖRÜ PROF. DR. MİKDAT 
KADIOĞLU’NUN, NEREDE NASIL 
YAKALANACAĞIMIZI BİLMEDİĞİMİZ DEPREME 
YÖNELİK VERDİĞİ HAYAT KURTARACAK BİRKAÇ 
BİLGİYİ SİZLER İÇİN DERLEDİK.

NİLAY	SOYSALDI

HAZIRLIĞI
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TESPİH BÖCEĞİ GİBİ OLUN

Deprem	sırasında	yapılması	gereken	ilk	ve	en	önemli	şey,	
olduğumuz	yerde	hedef	küçültmek,	uçuşan,	devrilen	veya	
üstümüze	düşebilecek	eşyalardan	korunmak.	Tehlike	
anında	içine	kapanan	Tespih	Böceği	gibi	pozisyon	alarak	
çök-kapan-tutun	prensibini	izlemek	ve	sarsıntı	bitene	kadar	
bu	pozisyonda	beklemek	gerekiyor.	Yalnızca	depremde	
değil	şarapnel	etkisi	yapabilecek	tüm	afetlerde	bu	pozisyon	
alınmalı.	Deprem	esnasında	cam	kenarında	olmamaya,	öyle	
bir	durum	oluştuğunda	camın	patlama	ihtimaline	karşı	
perdeleri	kapalı	tutmaya	da	dikkat	edilmeli.	

EVİN BELİRLİ NOKTALARINA YİYECEK BIRAKIN

Çanta	hazırlığından	sonra,	alınacak	önemli	
tedbirlerden	biri	de	evin	belirli	noktalarında	yiyecek	

bulundurmak.	Bu	söz	ilk	bakışta	kulağa	garip	gelse	de	
depremin	bizi	yakalayacağını	anı	bilmediğimiz	ve	o	an	
geldiğinde	rahat	hareket	edemeyeceğimiz	bir	gerçek.	

Dolayısıyla	evin	belirlediğimiz	köşelerinde	su,	
kuruyemiş,	suda	çözünen	hazır	

yemek	bulundurmak	hayat	
kurtarıcı	olabilir.	Ayrıca	

deprem	veya	başka	
sebeple	çıkabilecek	

yangınlar	için	küçük	de	
olsa	bir	yangın	tüpü	
bulundurabilir,	eve	

duman	dedektörü	temin	
edebilirsiniz.

Deprem	İstanbul’un	bir	gerçeği,	bunu	biliyor	olmak	maalesef	
o	gerçekle	yüzleşmeye	yetmiyor.	Öncelikle	bir	aile	afet	planı	
oluşturmak	gerekiyor.	Deprem	anında	nasıl	pozisyon	
alınacağı,	sonrasında	ne	yapılacağını	bilmek	afet	sırasında	
panik	yapmanın	önüne	geçecektir.	Altın	Saatler	olarak	
adlandırılan	ilk	72	saat	afetin	gerçekleştiği	yerde	yalnız	
kalmamız	kuvvetle	muhtemel	olduğundan	teorik	bilgilerin	
pratikte	görünmesi	son	derece	önemli.	Yaşadığınız	yer	ve	iş	
yerlerinde	tatbikatlar	yaparak,	yapılan	tatbikatlara	gerçekçi	
katılım	göstererek	deprem	anına	dair	daha	bilgili	ve	hazır	
hale	gelebilirsiniz.	Düzgün,	doğru	şekilde	yapılan	
tatbikatların	olay	anındaki	korkuyu	%50	azalttığı	biliniyor.	Bu	
kapsamda	AKOM	valiliğe	talepte	bulunan	binalara	deprem	
tatbikatı	düzenliyor.	Siz	de	bulunduğunuz	bina	için	tatbikat	
talebinde	bulunabilir,	olay	anına	daha	hazır	olabilirsiniz.	

PANİK YERİNE TATBİKAT YAPIN
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Olası	her	afet	için	özel	
çanta	hazırlamak	mümkün	
değil,	dolayısıyla	iyi	
düşünülmüş	bir	ilkyardım	
çantası	hazırlamak	daha	
doğru	olacaktır.	İlk	yardım	
çantasının	pratik	ve	kolay	
taşınabilir	olması	da	ayrıca	
önemli.	Aile	fertlerinin	her	
biri	kendi	çantasını	
hazırlamalı,	tatile	
çıkıyormuşçasına	toplu	
hazırlanan	bir	ilk	yardım	
valizini	olay	anında	
taşımak	kadar,	ihtiyaç	
duyulan	şeyi	içinde	
bulmak	da	zor	olacaktır.	Hazırlanan	çantanın	kolay	
ulaşılabilir	bir	yerde	olmasına	ve	kişiye	özel	
hazırlanmasına	da	dikkat	edin.	Çantada	mutlaka	fener	
ve	düdük	bulundurun.	Kullandığınız,	ihtiyaç	
duyacağınız	en	aç	iki-üç	hususi	ilacınızı	da	koymayı	
unutmayın.	Taşınabilir	şarj	cihazı	ve	yüz	maskesi	de	
ulaşılabilirliği	sağlamak,	ortaya	çıkabilecek	tozdan	ve	
koronadan	korunmak	için	çantaya	eklenmesi	gereken	
önemli	malzemeler.	Deprem	anına	nerede	
yakalanacağımızı	bilmediğimiz	için	yanınızda	her	an	
taşıyabileceğiniz	ilk	yardım	kiti	de	bulundurmanızda	
fayda	var.
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İZMİR'DEKİ DEPREMDE, 3 YAŞINDAKİ ELİF PERİNÇEK'İN 65 SAAT SONRA 
ENKAZ ALTINDAN KURTARILMASI, TÜM TÜRKİYE'YE DUYGU DOLU 
DAKİKALAR YAŞATMIŞTI. KÜÇÜK ELİF'İN KAHRAMANLARINDAN BİRİSİ 
OLAN İBB İTFAİYESİ ERİ MUAMMER ÇELİK, İZMİR'DE YÜKSELEN 'CANLIII' 
SESLERİNDEN SEVİNÇ GÖZYAŞLARINA UZANAN O ANLARI, İSTANBUL 
BÜLTENİ'NE ANLATTI. 

İBB,İZMİR İÇİN 
SEFERBER OLDU

AHMET	OLCAY	ERGIN	 SERKAN	OKTAR
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M
erkez üssü Ege 
Denizi'nin 
Seferihisar açıkları 
olan 6.9 

büyüklüğünde İzmir depremi, 
Türkiye’yi bir kez daha derinden 
sarstı. Deprem sonrasında, hızla 
yardıma koşan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin İtfaiye, 
İSKİ ve Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığına bağlı ekipleri, dört 
gün boyunca toplamda 207 
personel ve 53 araçla enkaz 
çalışmalarında çok önemli görevler 
üstlendi. 
Yaşanan büyük deprem sonrası 
Akom'da kurulan kriz masası ile 
ihtiyaçlar belirlenip hızla yardıma 
koşan İBB, İzmir'de, sadece arama 
kurtarma ekibi ile değil bütün lojistik 
ekibini devreye sokarak görev aldı.

 LOJİSTİK EKİBİNDEN 
YOĞUN MESAİ
İBB’ye bağlı lojistik destek ekipleri, 
İzmir'deki vatandaşlara hizmet için 
yoğun mesai yaptı. Depremzedelerin 

ve arama kurtarma ekiplerinin tüm 
ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran 
İBB, dört mobil büfe ve günlük 8 bin 
adet mobil malzeme ile ortalama 2 
bin kişiye, üç öğün yemek (hazır 
kek, hazır çorba, çay vb.) desteği 
sağladı. On beş seyyar tuvalet, yedi 
seyyar duş kabini hizmeti de ihmal 
edilmedi.
İBB Park Bahçeler ekipleri, 4 
karavanla çalışma yaparken İSBAK, 
bölgeye götürdüğü jeneratör ve şarj 
üniteleriyle enkazda arama 
kurtarma çalışmalarını yürüten 
ekiplerin ve vatandaşların ihtiyacını 
karşıladı. Halkla İlişkiler ekibi ise 
depremzedelere psikolojik destek 
verdi. 

 SEFERİHİSARIN’IN 
YARDIMINA İSKİ KOŞTU
İBB ekipleri, İzmir Bayraklı’da 
bulunan Adalet, Mansuroğlu ve 
Manavkuyu mahallelerindeki 
enkazların arama kurtarma 
operasyonlarında, yedi 
depremzedeyi enkaz altından 

yaralı olarak çıkarırken 36 kişinin 
cansız bedenine ulaştı.
Depremin, günlük yaşamda büyük 
sorunlar çıkardığının bilincinde 
olan İBB, İSKİ üzerinden böylesi 
ihtiyaçlara da yanıt verdi. Su 
baskını ile baskının etkisini 
azaltmak, oluşan sorunu düzeltmek 
adına afet alanına hızla intikal eden 
İSKİ, yer altında yaşanan; altyapı, 
içme suyu, kanalizasyon 
sorunlarını giderdi.

 DEPREM SONRASI HASAR 
TESPİT ÇALIŞMASI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, 
İzmir’deki deprem hasar 
çalışmalarına destek talebini 
değerlendiren İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, alanında uzman ve 
deneyime sahip, mimar ve inşaat 
mühendislerinden oluşan, 20 kişilik 
teknik bir ekip kurdu; yeterli binek 
araç tahsisi yaptı. Bu ekipler,  
depremin ardından yıkılması veya 
yeniden inşası gereken yapıları 
raporladı. 
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 BÜTÜN EKİPLERİMİZİ ALANA 
ÇIKARTTIK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Murat 
Yazıcı ile İzmir depreminde yaşanan 
süreci konuştuk. Yazıcı, depremin 
ardından AKOM'da kriz masasının 
kurulduğunu, İSKİ ve İstanbul 
İtfaiyesi'nin hemen İzmir'e 
gönderildiğini; bölgede bulunan 
AFAD'ın, İBB ekiplerini 
yönlendirmesiyle çalışmalara 
süratle başlandığını söyledi. 
Bölgede sadece arama kurtarma 
yapılmasının yeterli olmadığına 
dikkat çeken Yazıcı, şunları dedi: 
“Ekiplerimiz hem yaralı çıkartılan 
vatandaşlarımızla ilgili olarak hem 
de ne yazık ki, hayatını kaybeden 
vatandaşlarımızın çıkarılması 
anlamında, hakikaten büyük katkı 
verdi. Buradan kendilerine bir kez 
daha teşekkür ederim. Bölgeye giden 
ekibimizin, orada bulunan diğer 
STK'ların ve depremzedelerin; 
yeme, içme, tuvalet, duş gibi lojistik 
ihtiyaçları da karşılandı. Zaten 

kalabalık bir kitleye hizmet 
edileceğini düşündüğümüzden 
gerekli olan bütün ekiplerimizi alana 
çıkarttık.”

 AFET SONRASI İNCELEME
Murat Yazıcı, İzmir depremi sonrası 
bir toplantı düzenlediklerini, 
konuyu her yönüyle tartışıp olay 
sonu incelemelerinde 
bulunduklarını; neler yapıldığını, 
yeni hangi deneyimlerin 
kazanıldığını; bunlar ışığında bir 
başka benzer afette yapılması ve 
yapılmaması gerekenleri, eksikleri 
değerlendirdiklerini anlatarak, 
“Allah bize bir daha böyle bir afet 
göstermesin diliyoruz. Ama yaşanan 
her afet bizler için ders. Alanda 
yapılan her çalışma, bizi hep bir 
adım ileriye taşıyor” dedi. 

 PANDEMİ ÖNLEMLERİ İKİNCİ 
PLANDA KALDI
Koronavirüs döneminde, deprem 
sonrası yürütülen çalışmaların 
ekstra dikkat istediğini, sosyal 

mesafe imkânının olmadığı, hatta bu 
konun ikinci plana bırakılmak 
durumunda kalındığını vurgulayan 
Yazıcı, şöyle devam etti: 
“Orada, en büyük koruma önlemi ne 
yazık ki maske olarak kaldı. Tabii, 
İzmir'de görev alan bütün 
arkadaşlarımızın sağlık 
kontrollerini, İzmir'den ayrılmadan 
önce gerçekleştirdik. Olası bir 
durumda, İstanbul'a döndüklerinde; 
ailelerine, çevrelerine bir zarar 
gelmemesi ve hastalığın 
yayılmaması adına. Sürekli ateş 
ölçümleri de yapıldı.”

 YAPILAR ÇOK DAHA KÖTÜ
Alana gider gitmez çalışmalara 
başladıklarını anlatan İBB İtfaiye 
Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz da 
yaşandıklarını, gördüklerini aktardı. 
Yavuz, bina yapılarının çalışma 
yaptıkları diğer deprem bölgelerine 
göre, çok daha kötü olduğunu 
belirterek şöyle konuştu: 
“Yıkılan binalar, tamamen kum 
hâline gelmişti. 
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Binalardaki yaşam boşluğu 
dediğimiz alanlar neredeyse hiç 
yoktu, çok az kalmıştı. Bu yüzden, 
çok hassas ve dikkatli bir şekilde 
çalıştık. Zaman zaman sıkıntılar 
yaşanmasına rağmen, başarılı bir 
operasyon gerçekleştirdiğimize 
inanıyorum. İzmir halkı ve 
İzmir'deki kurumlar da inanılmaz 
bir şekilde bize yardımcı oldu. 
Çaydan böreğe, iç giyime kadar her 
şeyi bize ikram ettiler, sundular. 
Hepsine sonsuz teşekkür 
ediyorum.” 
Deprem alanında yetkinin 
AFAD’da olduğunu anımsatan 
Yavuz, “Ayda bebeğin 
kurtarılmasından önce AFAD, 
deprem alanında sadece İzmir 
İtfaiyesi, AKUT ve kendi 
ekiplerinin kalacağını bildirdi. Buna 
rağmen ekibimin çalışabileceğini 
kendilerine ilettim. Bize, ‘Artık 
gerek kalmadı’  dendi. Bu yanıtın 
ardından İstanbul İtfaiyesi olarak, 
çalışmalarımızı tamamladık ve 
İstanbul’a döndük” diye konuştu. 

 İZNİNİ İPTAL ETTİ, ELİF’İ 
KURTARDI
Depremin ardından 65 saat 
geçmesine rağmen, enkaz altından 
sağ çıkarılan üç yaşındaki Elif 
Perinçek’in, kendisini kurtaran 
İBB İtfaiye eri Muammer Çelik’in 
parmağını tuttuğu anlar tüm 
Türkiye’nin ümit tablosu oldu. 
Elif Perinçek’in kurtarılması, aslında 
ilginç bir hikâye ile başladı. İtfaiye 
eri Muammer Çelik, grup amirinden 
o gün için izin almıştı. Çelik, deprem 
olduğunu öğrenince, iznini iptal 
ettirerek deprem alanına gitmek 
istediğini amirine iletti. Ve bu isteği, 
onay aldı.

 SIRT ÜSTÜ CANSIZ GİBİ 
YATIYORDU
Elif Perinçek'in kurtarılmasındaki 
kahramanlarından biri olan Çelik, 
Elif'in, kurtarılması sürecinin, 
derin üzüntüyle başlayıp sonsuz 
mutlulukla biten anlarını, her şeyi 
yeniden yaşar gibi şöyle anlattı: 
“Annesini ve kız kardeşlerini 

bulduğumuz yerden başlayarak araya 
araya Elif'in odasına ulaştık. Elif'in 
odasından önce bazasını bulduk, 
sonra gardırobunu. Parçalanmış 
gardırobu ile bazası arasında, küçücük 
bir yerde Elif'i gördük. Gördük; ama 
Elif, sırt üstü cansız bir şekilde yatıyor 
gibiydi. Ekipteki diğer arkadaşlar, 
önce Elif’in cansız olduğunu 
söylediler. Bunu ilk duyduğumuzda 
üzüntümüz çok katlandı. 

 CESET TORBASI İSTEYELİM 
DEMİŞTİM Kİ...
Arkadaşlara, ‘Bu şekilde 
çıkartmayalım, bir battaniye ve 
ceset torbası isteyelim’ dedim. 
Elif’in babasını oradan 
uzaklaştırdık. Buraya kadar, 
bittiğimiz bir noktadır. Elif'in 
yüzünde, depremin tozu vardı. 
Yüzündeki tozu silmek için Elif'e 
doğru elimi uzattım. Sonra bir 
anda Elif, gözlerini açarak 
parmağımı tuttu. Anlatımım çok 
zayıf kalıyor, yaşadığım duygular 
içinde tabii. 

32                          www.ibb.istanbul

AFETE HAZIRLIK



 ELİF PARMAĞIMI TUTUNCA 
GELEN ÇIĞLIK
Elif parmağımı tutunca ben, 
‘Canlııııı’ diye çığlık attım. Ben, 
öyle bağırınca, yanımdakiler de 
aynı şekilde bağırmaya başladı. 
Herkes diz çöktü, hepimizde 
sevinç gözyaşları... Donmuş 
kalmıştık. Elif, elimi bırakmadı 
hiçbir şekilde, hiçbir anda. 
Ambulansa kadar devam ettik, 
böyle.”

 HER TAHKİMATIMIZ 
GÖÇÜYORDU
İzmir’deki yapının çok kötü 
olduğuna değinen Çelik, bu 
konudaki gözlemlerini, “Zemin 
gevşemeye, yaptığımız tahkimat 
göçmeye başladı. Müdahale 
şeklinde çok dikkatli olmamız 
gerekiyordu. Her sarsıntıda, 
tahkimatlarımız yıkılıyordu. 
Kum gibi dağılıyordu, demirler 
düz ve inceydi. Demir, betonu 
tutmuyor, betonlar çok 
ufalanıyordu. Küçük küçük 

kumları, gerek küreklerle gerek 
ellerimizle dışarıya attık. Bu 
şekildeki çalışma sonucunda 
Elif'i kurtardık” sözleriyle 
aktardı.

 BEN BIRAKSAM DA O BENİ 
BIRAKMIYOR
Elif'in, Muammer Çelik'in 
parmağını sımsıkı tutuşunu 
gösteren kurtarılma anının 
fotoğrafı, depremin simgelerinden 
biri oldu âdeta. Çelik, o anın ortaya 
çıkışını da şöyle anlattı: 
“Elif’i çıkardıktan sonra sağlık 
ekipleri geldi. Oradaki sağlıkçı 
arkadaşlar, ‘Bıraksana’ diye 
bağırdı. Ben de, ‘Ben bıraksam  da 
o beni bırakmıyor’ dedim ve elimi 
açık vaziyette gösterdim. O arada 
kameramanımız, bizim 
fotoğrafımızı çekmiş. Tabii, 
fotoğraf internete düşünce de 
yayılmış. Arkadaşlardan 
öğreninceye kadar haberim yoktu. 
Biz, çalışmaya devam ettik. 
Sonradan öğrendim. Bizim işimiz, 

‘Orada hiç insan kalmadı’ sözünü 
duyana kadardır. O esnada, bu 
fotoğraf olayları yaşanmış. Neyse 
ki Elif'i, sağ salim çıkardık oradan. 
Onu, hastaneye götürdüler. Elif, 
hastaneden hepimize el salladı. Biz 
çok sevindik; çünkü o bizim 
ödülümüzdü. Ödülümüz budur.”

 "GERÇEK KAHRAMANLAR 
ELİNİ TUTTUĞUM 
KAHRAMANLARDIR"
Çelik, Elif’in ambulansa gidene 
kadar elini bırakmamasını ise şöyle 
yorumladı: 
“Elif, beni bırakmadan kendisiyle 
beraber ambulansa kadar gitmemi 
sağladı. ‘Beni oraya götür. Beni, 
sağlam ellere teslim edene kadar 
bırakma’ dedi, sanki. Ben de onu 
güvenli ellere bıraktım. Ondan 
sonra da elimi bıraktı. Hani bize, 
gizli kahramanlar diyorlar ya, emin 
olun biz, oyuz. Belki de Elif, 
‘Gerçek kahramanlar, benim elini 
tutuğum kahramanlardır’ demek 
istedi.”
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SÖYLEŞİ

DOĞRU	SEÇİLMİŞ,								
İYİ YETİŞMİŞ,	TUTKULU	
TAKIMIN	PEŞİNDEYİZ									
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DAHA ADİL, DAHA YEŞİL VE DAHA YARATICI BİR İSTANBUL MİSYONUYLA HAREKET 
ETTİKLERİNİ BELİRTEN İBB İŞE ALIM KOORDİNATÖRÜ ZEYNEP NEYZA AKÇABAY, BUNUN 
ANCAK DOĞRU SEÇİLMİŞ, İYİ YETİŞMİŞ VE ÜSTLENDİĞİ GÖREVİ TUTKUYLA YERİNE 

GETİREN BİR TAKIMLA OLABİLECEĞİNİ; BU TAKIMI VAR ETMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDE 
OLDUKLARINI SÖYLEDİ. HEM ANNE HEM EŞ HEM DE ÇALIŞAN BİR KADIN 

OLUNABİLECEĞİNİN ALTINI ÇİZEN AKÇABAY, “ÇOK KOLAY DEĞİL; AMA HAYATI 
ORGANİZE ETME ANLAMINDA BENCE KADINLAR ERKEKLERDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ. 

BİRAZ DİSİPLİN VE TAMAMEN ORGANİZASYON İŞİ” DİYE KONUŞTU.

AYŞE	KAHVECİ DERYA	BALKAN



İ
stanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin insan kaynakları 
vizyonu adalet ve nitelik 
kavramları üzerine kurgulandı. 

Bu vizyonu yönetenlerden biri de 
İBB İşe Alım Koordinatörü Zeynep 
Neyza Akçabay. Akçabay’la 
bankacılık, üniversite, Belediye ve 
özel ilgi alanlarını konuştuk. 

 İnşaat mühendisliği 
okuyorsunuz; ama bankacılık 
sektörüne giriyorsunuz. 
Sonrasında uzunca bir zaman 
üniversitede çalışmışsınız.
İnşaat mühendisliğini severek 
okudum, hatta yüksek lisansımı da 
bu alanda yaptım, bu süre zarfında 
üniversitede öğretim görevlisi olarak 
da çalıştım. Ana odağı maliyet 
yönetimi olan yüksek lisansımla 
organizasyonların verimliliği üzerine 
çalışmaya başlamış oldum. Şantiye 
tecrübelerini stajda yaşamış biri 
olarak, o işin bana çok uygun 
olmadığını anladım. Bizim 
dönemimizde bankaların yönetici 
geliştirme programları çok 
popülerdi, bir bankanın bu 
programına başvurdum ve kabul 
edildim. Önce Mali Kontrol ve 
Planlama biriminde, sonra teftiş 
kurulunda yetkili müfettiş 
yardımcısı olarak çalıştım. Dört yılın 
sonunda ilk çocuğumla vakit 
geçirebilmek adına bir süre ara 
verme kararı aldım ve bankadan 
ayrıldım. 

SEVDİĞİNİZ İŞ, HER TÜRLÜ 
FEDAKÂRLIĞA DEĞİYOR
 Üniversiteye girişiniz bu 

dönemde oldu değil mi?
Evet, yine bir ilanla Koç 
Üniversitesi ile tanıştım. 
Başvurduğum rol başka olmasına 
rağmen görüşme sırasında çok 
başka bir rol önerildi ve bu rolü 
kabul etmem sayesinde çok farklı 
bir deneyim setine sahip olma 
şansına eriştim. Üniversitenin 
çeşitli birimlerinde görev aldım, 
proje yönetimi alanında 

çok istiyordum. Ayrıca İstanbul’u 
doyasıya yaşamadığımı 
hissediyordum. O nedenle 
üniversiteden iznimi istedim ve 
aslında biraz da üzülerek de olsa o 
defteri kapattım. Çok keyifli bir kısa 
dönem dinlenme fırsatım oldu. 
İstanbul’u gezdim, beni iyi 
hissettiren şeylere daha fazla zaman 
ayırdım, okudum, mekânlar 
keşfettim. Gerçekten doğru bir 
karar vermiştim.

TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ VE 
DİNAMİK EKİBİ
 Sonra İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi nasıl çıktı ortaya?
Ülke sevgisi ve sorumluluk 
bilinciyle beni büyüten bir aileye 
sahibim. Yerel seçimler öncesinde, 
Ekrem Bey'in çıkışı, inandığı ve 
savunduğu değerler beni çok 
etkilemişti, sonra ilk seçimin 

uzmanlaştım. Proje yönetimi 
birçok konuyu içinde barındıran 
bir iş; insan kaynakları yönetimi, 
satın alma, mali işler, raporlama 
gibi birçok fonksiyonla koordineli 
çalıştım. Yaklaşık 15 yıl 
üniversitede görev yaptım. Bu 
süre boyunca evim Erenköy’de, iş 
yerim ise Sarıyer’de idi. Sabah çok 
erken evden çıkıp akşam geç 
saatlerde eve varıyordum. Bu 
dönemin bende bıraktığı en önemli 
iz, sevdiğiniz bir işiniz varsa her 
türlü zorluğa ve fedakârlığa 
değdiğidir. Sürekli öğrendiğim ve 
sürekli farklı sorumluluklarla 
geliştiğim bir dönemdi. Hepsinden 
de önemlisi değer kattığıma da 
inandığım bir dönem. 
Artık 40’lı yaşların ortalarına 
ulaştığımda yeniden bir karar anına 
geldiğimi hissettim. Aileme ve 
kendime daha fazla vakit ayırmayı 
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SAYIN BAŞKANIMIZIN DAHA ADİL İSTANBUL 
SÖZÜNE UYGUN ŞEKİLDE, TÜM İBB GRUBUNDA, 

İŞE ALIMIN ADİL, ŞEFFAF VE NİTELİKLİ BİR 
ŞEKİLDE YAPILMASINI GÜÇLÜ BİR EKİPLE 

BİRLİKTE SAĞLIYORUZ.

İBB İşe Alım Koordinatörü 
Zeynep Neyza Akçabay



 Genç işsizliği çok yüksek. 
Gençlerin ruh hâlini, yapısını nasıl 
görüyorsunuz?
Tartışmasız en büyük toplumsal 
problemlerimizden biri bu. Her 
dört gencimizden biri işsiz, en az 
biri de aslında istemediği bir işte 
çalışıyor. Mutsuz bir jenerasyon 
daha da büyüyerek geliyor. Bizim 
en öncelikli işimiz, bu 
gençlerimizin “umudunu” 
yeşertecek işler yapmak. Sadece 
İBB’de değil, kurduğumuz Bölgesel 
İstihdam Ofisleri ile de gençlerin 
iş hayatına katılabilmeleri için çok 
çalışıyoruz. 

GENÇLERİN FARKLI DÜŞÜNEN 
KAFA YAPILARI VAR
 İş beğenmemezlik gibi bir durum 

var mı?
İş beğenmemezlik biraz daha işe 
başladıktan sonra gelişebilecek bir 
şey. Çünkü henüz bilmiyorlar ne iş 
yapacaklarını. Günümüz 
şartlarında, genç arkadaşlarımız işe 
girme aşamasında iş beğenmeme 
lüksüne çok sahip değiller. Çok 
heyecanlılar, farklı, çok hızlı 
düşünen bir kafa yapıları var. Ben 
de iki çocuk yetiştiriyorum, 
görüyorum. Hızlı olmaları iyi bir 
şey ancak biraz dikkatsizler de. Ben 
kendi örneğimden yola çıkarak 
şunu söyleyebilirim: Sevdiğin işi 
aramak değerli elbette ama en 
keyiflisi yaptığın işi severek 
yapmak, zira o zaman çok mutlu 
oluyorsunuz. Genç Yetenek 

VİCDANLI, NİTELİKLİ LİDERLER 
YETİŞTİRECEĞİZ
 İşe alımlarda neyi dikkate 

alıyorsunuz, hedefiniz nedir?
İBB ve bağlı şirketleri olarak ana 
misyonumuz, 16 milyon 
İstanbulluya güzel bir yaşam 
standardı sunmak; daha adil, 
daha yeşil, daha yaratıcı bir 
şehirde keyifle yaşamalarını 
sağlamak. Bunun tek bir yolu 
var. Çok doğru seçilmiş, iyi 
yetişmiş ve üstlendiği görevi 
tutkuyla yerine getirmeye gayret 
eden bir takım. Biz tam olarak 
bu takımı var etmenin 
peşindeyiz. Bugüne kadar belki 
de hiçbir İstanbullunun aklına 
şöyle bir soru gelmemişti: Ben 
İBB’de nasıl çalışırım? İlk iş, 
insanların erişebilecekleri bir 
kurum olmaya çalıştık. Kariyer 
portalımızı hizmete açtık. Hâlen 
600 bine yakın başvuru var bu 
portalda. Herkese şunu ispat 
ettiğimizi düşünüyorum; eğer 
bir iş fırsatı varsa ondan 
haberim olacak, bana uygun bir 
iş fırsatı varsa ben de 
değerlendirilebileceğim. Bu çok 
önemli bir değer bence. İBB’de, 
yeni dönemin; vicdanlı, nitelikli, 
sorumlu kamu liderlerini 
yetiştirmeyi hedefledik.

hemen ertesinde karşıma çıkan 
fırsata, düşünmeden evet diyerek 
bu takımın içinde yer aldım. Çok 
değerli bir dönüşümün parçası 
olabilmek beni çok motive ediyor. 
İlk başta çok küçük çekirdek bir 
ekiptik. Kocaman bir takıma dâhil 
olduğumuzun da farkındaydık, 
zamanla zaten var olan bu değerli 
takım ile daha da iç içe geçtik, 
yeni katılımlarla da çok daha 
güçlendik. Bu bir buçuk yıllık 
dönemde yaşanan değişimin 
içinde rol almak gerçekten 
heyecan verici. İlk görevim Genel 
Sekreter’e bağlı proje 
koordinatörlüğü idi. Zaman içinde 
iştirakleri de içerecek şekilde işe 
alım projelerinden sorumlu 
oldum. Tüm yapıyı 
deneyimledim, ekipleri, süreçleri 
tanıdım ve son olarak da 2020 
Şubat ayında hâlen görev aldığım 
işe, alım koordinatörlüğü rolüne 
atandım. Bu bölümde Sayın 
Başkanımızın daha adil İstanbul 
sözüne uygun şekilde, tüm İBB 
grubunda işe alımın adil, şeffaf ve 
nitelikli bir şekilde yapılmasını 
güçlü bir ekiple birlikte 
sağlıyoruz. Belki biraz iddialı 
olacak ama belki de Türkiye’nin 
en dinamik ve güçlü işe alım 
ekibiyle çalışıyorum şu anda.

SÖYLEŞİ
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İBB’DE YENİ 
DÖNEMİN; VİCDANLI, 
NİTELİKLİ, SORUMLU 
KAMU LİDERLERİNİ 

YETİŞTİRMEYİ 
HEDEFLEDİK.



İBB logosuna, afişlere. Yani biraz 
körleşmişiz herhâlde. Şimdi tabii 
işim gereği de herhangi bir 
aksaklık gördüğümde, hemen ilgili 
kişiye iletiyorum. Vatandaş 
sorumluluğunun yanında kamu 
çalışanı sorumluluğu da gelişti. 
Sadece benim değil ailemin de 
aynı şekilde. 

HAYATTAN KEYİF ALMAYI 
SEVERİM
 Sporla ilginiz nasıl?

Futbol ve basketbol maçlarını 
izlemekten çok keyif alırım. 
Babamın tüm spor dallarına olan 
ilgisi bana da bulaştı herhâlde. 
Kongre üyeliğim de var. Haftada 
üç gün düzenli pilates yapıyorum. 
Hiç aksatmam, çok disiplinli 
biriyimdir. 

yönetim ve yapıyla çok uzak 
gelmedi. Orada idari kadro, 
öğretim görevlileri ve öğrencileri 
kapsayan bir yerdeydim. Bu 
benim için avantaj oldu. Ama 
nihayetinde bir vakıf 
üniversitesinden kamuya geçmiş 
oldum. Hantal bir yer gibi 
düşünüyordum Belediye'yi; ama 
yirmi dört saat işleyen bir 
mekanizma var. Bu beni şaşırttı. 
Çok yoğun olmakla beraber keyif 
alarak çalışıyorum.

 Yaptığınız hizmetin vatandaşa 
ulaşıyor olması, oradan bir dönüş 
almak da insanı motive ediyor 
değil mi?
Kesinlikle öyle. Algılarımın çok 
fazla açıldığını söyleyebilirim. 
Eskiden hiç dikkat etmiyormuşum 

programımızla bin 800 gencimizi 
yetiştiriyoruz. Ayrıca biliyoruz ki 
ancak iyi bir yönetici, bu genç 
arkadaşları çok iyi yönlendirebilir. 
O nedenle orta kademe 
yöneticilerin de genç 
yeteneklerimiz gibi muhakkak belli 
bir eğitim programından geçmeleri 
şart. Öyle programlar da 
planlıyoruz.

BELEDİYE, YİRMİ DÖRT SAAT 
İŞLEYEN BİR MEKANİZMA
 Üniversiteden Belediye’ye 

geldiğinizde çok büyük farklılık 
hissettiniz mi?
Üniversitedeki ilk işimde, genel 
sekretere bağlı yedi direktörlüğün 
koordinasyonunda genel 
sekreterle hep kol kola 
yürüdüğümüz için, oradaki 
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HER DÖRT GENCİMİZDEN BİRİ İŞSİZ, EN AZ BİRİ DE ASLINDA 
İSTEMEDİĞİ BİR İŞTE ÇALIŞIYOR. MUTSUZ BİR JENERASYON DAHA 

DA BÜYÜYEREK GELİYOR. BİZİM EN ÖNCELİKLİ İŞİMİZ, BU 
GENÇLERİMİZİN “UMUDUNU” YEŞERTECEK İŞLER YAPMAK.



SÖYLEŞİ
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 Resme ilginiz var mı?
Resim kabiliyetim hiç yok. Keşke 
anneme çekmiş olsaydım, onun var.

 Peki müzik...
Gençken müzik aleti çalmışlığım 
vardı, şu an o da yok; ama iki 
aydır tığ dersleri alıyorum, 
bayağı da geliştirdim kendimi. 
Hocamla motif çıkarıp, ürünler 
yapıyoruz. 

 Neler yapıyorsunuz? Örgünün 
rahatlattığı söylenir. 
Çanta, supla, bluz örüyoruz. Ben 
zaten hayattan keyif almayı çok 
seven bir insanım. Bundan keyif 
alabilir miyim diye denedim.  
Çok keyif alınca üstüne gittim. 
İnanılmaz dinlendirici benim 
için.

 Yemek yapmayı sever misiniz?
Daha çok pasta yapmayı 
seviyorum. Pastacılık dersi de 
almıştım.

Çocuklarım çalışan anne rolümü o 
kadar çok içselleştirmişler ki, evde 
olduğum süreçte, “Sen işe 
gitmeyecek misin, hep evde mi 
kalacaksın, ev annesi mi 
olacaksın?” diye sordular. Evde 
olmamı istemediler. Benim annem 
de çalışan bir kadındı. Belki ben de 
o modeli kendimde gördüğüm için 
çalışmamak diye bir şey hiç 
düşünmedim. Çocuklarım doğduğu 
dönemlerde aralarım oldu; ama hep 
bir şekilde çalışma hayatına tekrar 
geri döndüm. Hem anne hem eş 
hem de çalışan bir kadın 
olunabiliyor mu, evet olunabiliyor. 
Çok kolay değil; ama hayatı 
organize etme anlamında bence 
kadınlar erkeklerden çok daha 
güçlü. Biraz disiplin ve tamamen 
organizasyon işi. Burada erkeklere 
de düşen vazife var tabii. Hem 
eşlerin hem de yöneticilerin 
destekleyici olması gerekiyor. Biz o 
algıyı burada yerleştirmeye gayret 
ediyoruz. 

 Kitaplarla aranız nasıl?
Çok severim, başucumda hep birkaç 
kitap vardır. Şu an, bir arkadaşımın 
emekli ilkokul öğretmeni annesinin 
yazdığı anı kitabını okuyorum. 
“Sevgi Kokulu Hikâyeler” ismi. 
Taşrada geçen, gözleri dolduran 
cinsten hikâyeler var. 

EŞ DE YÖNETİCİLER DE   
DESTEK OLMALI
 Son olarak kadınlarımıza 

tavsiyelerinizi öğrenmek isterim. 
İş hayatında çok kadın erkek ayrımı 
güden bir insan değilim açıkçası. 
Burada özellikle kadın istihdamı 
sorumluluğumuzu üzerimizde 
hissettiğimiz için, pozitif 
ayrımcılığım var mı, var. 
Destekliyorum da. Kendi ekibimde 
de kadın sayısı oldukça yüksektir. 
Türkiye gerçeğinde kadının 
muhakkak çalışması lazım. Bir 
annenin de aslında çalışan anne 
olarak çocuğuna rol model olması 
gerektiğini düşünüyorum. 

TÜRKİYE GERÇEĞİNDE KADININ MUHAKKAK ÇALIŞMASI LAZIM.                       
BİR ANNENİN DE ASLINDA ÇALIŞAN ANNE OLARAK ÇOCUĞUNA               

ROL MODEL OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM.





İBB TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN BAŞAKŞEHİR ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ, 3 ARALIK 
DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’NDE AÇILDI. PEK ÇOK YENİLİĞİ BARINDIRAN MERKEZDE, 
HER BİREYE ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI UYGULANIRKEN ENGELLİ AİLELERİ İÇİN DE 
ÇEŞİTLİ HİZMETLER SUNULUYOR. 

BAŞAKŞEHİR
ENGELLİLER	MERKEZİ'NDE
HER	ÇOCUĞA	ÖZEL EĞİTİM
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ZEYNEP	MAVNACIOĞLU NİLAY	SOYSALDI

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), kentin önemli sosyal 
meselelerinden olan engelliler 
konusunda, yenilenen bakış 

açısıyla çalışmalarına devam ediyor. 
İBB, hemen her alanda ‘erişim’ 
kısıtlılığıyla karşılaşan engellilere 
yönelik, toplumsal farkındalıktan 
kamu hizmetlerine, istihdam 
olanaklarından kültürel hayata 
kadar pek çok konuda projeler 
üretiyor. Yeni yönetim 
anlayışıyla birlikte, engelli 
bireylere ‘salt yardım’ bakış 
açısından sıyrılıp onların 
sosyal yaşama 
entegrasyonuna yönelik 
adımlar atılıyor. 

SOSYAL BELEDİYE

İSEM’DEN ENGELLİLERE 
ÜCRETSİZ ULAŞIM 

İSEM,	İstanbul’da	toplu	taşıma	
araçlarını	kullanamayan	engelli	
bireylere	ücretsiz	ulaşım	hizmeti	
sunuyor.	Evinden	kendi	başına	ya	
da	yardımla	çıkmakta	zorluk	
yaşadığı	belirlenen	bireyler,	Alo	
153	Çağrı	Merkezi'nden	
rezervasyon	yaptırarak	kamu	
kurumlarına,	hastanelere	ya	da	
sosyal	bir	aktiviteye	gidebilmek	
için	ulaşım	araçlarından	destek	
alabiliyor.	



İBB SİSTEMİNDE 128 BİN                      
ENGELLİ KAYITLI

İBB,	24	merkez,	8	irtibat	bürosu	
ve	2	engelli	kampı	ile	engelli	ve	
yakınlarına	hizmet	veriyor.	İstanbul	
Engelliler	Merkezi	(İSEM)	
sisteminde	kayıtlı	128	bin	260	kişi	
bulunuyor.	
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ENGELLİLİK SADECE BİR 
SAĞLIK SORUNU DEĞİL, 

AYNI ZAMANDA BİR 
SOSYAL HİZMET ALANI. 
ENGELLİ İSTİHDAMINI DA 

BU SOSYAL HİZMET 
ALANININ TEMELİNE 

OTURTTUK. 

 HER ÇOCUĞA ÖZEL                
EĞİTİM PROGRAMI  
İstanbul’da bir ilki gerçekleştiren 
merkezde, her çocuğun kendine 
özgü bireysel gereksinimleri, 
yeterlilikleri ve gelişim özellikleri 
göz önünde bulundurularak özel 
eğitim programları hazırlanacak. 
Böylece, her çocuğa uygulanan 
kişiselleştirilmiş program 
sayesinde, çocuğun sosyal 
iletişim ve etkileşimdeki 
yetersizlikleri ile nörogelişimsel 
farklılıklarının ortadan 
kaldırılması amaçlanıyor.  

 ENGELLİ ERİŞİLEBİLİRLİK 
KOORDİNASYON BİRİMİ
Engellilerin toplumsal yaşama 
adapte edilmesi ve normal akış 
içerisinde erişim problemi 
yaşamaması gerektiğinin altını 
çizen Yavuz Saltık, bu yönde hayata 
geçirilen önemli bir çalışmadan da 
söz etti. İBB bünyesinde Engelli 
Erişilebilirlik Koordinasyon Birimi 
kurulduğu bilgisini paylaşan Saltık, 
“İBB’ye ait hizmet alanlarıyla ilgili 

 ENGELLİLERE YÖNELİK 
SOSYAL POLİTİKALAR
Engelliler konusunda, bütüncül 
sosyal hizmet anlayışını 
benimsediklerini ifade eden İBB 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanı 
Yavuz Saltık, engelli politikalarının 
oluşturulması sürecinde, farklı 
gruplardan, sivil toplum kuruluşları 
ve akademisyenlerden görüşler 
alındığını belirtti. Saltık, izole 
edilmiş merkezler yerine açık 
merkezlere odaklanan bir yaklaşımı 
benimsediklerini anlattı. 
İBB, bu yeni modelle tasarlanan 
Başakşehir Özel Eğitim Merkezi’ni 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 
hizmete aldı. Merkezde, 2-14 yaş 
grubu erken çocukluk 
dönemindeki, Otizm Spekturum 
Bozukluğu başta olmak üzere, diğer 
gelişimsel yetersizlik grubundaki 
çocuklara hizmet verilecek.  

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı 
Yavuz Saltık
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BAŞAKŞEHİR ENGELLİLER 
MERKEZİ'NDE YER ALAN 
BİRİMLER

Değerlendirme ve Seans         
Hizmetleri Ünitesi
•	 Duyu	Bütünleme	Terapisi	
•	 Fizik	Tedavi	
•	 Dil	ve	Konuşma	Terapisi
•	 Beslenme	Uzmanı
•	 Havuz	
•	 Okyanus	Terapi	
•	 Yemekhane
•	 Bireysel	ve	Grup	Eğitim	Sınıfları		
•	 Spor	Sınıfı
•	 Oyun	Odası
•	 Okula	Hazırlık	Programı
•	 Müzik	Atölyesi
•	 Görsel	Sanatlar	Atölyesi
•	 Resim	Atölyesi
•	 Sosyal	Beceriler	Atölyesi
•	 Prototip	Ev	
•	 Rehberlik	ve	Psikolojik		
Danışmanlık

•	 Materyal	Geliştirme	Odası
•	 Kafe	ve	Sosyal	Alanlar

Aile Eğitim ve Terapi Ünitesi
•	 Aile	Grup	Terapisi	
•	 Aile	Atölyesi	
•	 Ebeveyn	Materyal	Geliştirme	
Kütüphanesi	ve	Atölyesi

•	 Ebeveyn	Sosyal	Etkileşim	Alanı
•	 Aile	Seminer	ve	Sinema	Salonu
•	 Pilates	Salonu	
•	 Kuaför

AFET ZAMANLARINDA İBB 
ENGELLİLERİN YANINDA 
OLACAK 

İBB	Engelliler	Müdürlüğü	ile	
Coğrafi	Bilgi	Sitemleri	Müdürlüğü,	
Engelli	Haritası	Projesi'ni	hayata	
geçirme	hazırlığında.	Çalışmayla	
İSEM	otomasyonuna	kayıtlı	engelli	
bireylerin;	engel	türü,	yaş,	ikamet,	
ilçe,	sokak,	mahalle	konumlarına	
göre	listesi	yer	alacak.	Her	bireye	
ait	bilgiler	haritalara	işlenecek.	
Böylece	İBB,	olası	bir	afet	
durumunda,	yardımların	en	hızlı	
şekilde	ulaşabilmesi	için,	engellinin	
nerelerde	bulunabileceği	bilgisine	
sahip	olacak.	

ENGELLİ ERİŞİLEBİLİRLİK 
KONUSU BİZİM İÇİN YENİ 
VE ÇOK ÖNEMSEDİĞİMİZ 

BİR KONU.

önemsiyor. Çalışma hayatına 
katılmak isteyen engelli bireylerin, 
fiziksel ve psikososyal özellikleri ile 
yetkinlikleri dikkate alınarak uygun 
alanlarda işe yerleşmeleri için 
istihdam destek hizmeti veriliyor. 
Engelli istihdamının, ülkemizde zor 
bir alan olduğuna vurgu yapan 
Yavuz Saltık, önümüzdeki süreçte 
bu konuda, oldukça geniş kapsamlı 
bir engelli istihdamı fuarı 
gerçekleştirmeyi planladıklarını dile 
getirdi. Saltık, bu konuda şu 
eklemeyi de yaptı: 
“Engelli bireyin, özgeçmişini 
bırakabileceği, kamu ve özel 
sektörden kurum temsilcileriyle 
birebir temas kurabileceği bir ortam 
yaratmayı hedefliyoruz. Böylece, 
engelli istihdamına ciddi anlamda 
destek verebileceğiz.”

gelen tüm şikayet ve öneriler, bu 
merkez tarafından toplanacak. 
Topladığı tüm şikayetleri ilgili 
müdürlüklere aktararak takibini 
yapacak olan merkez, İBB’nin tüm 
projelerinde, engelli erişimine 
uygunluk konusunda söz hakkına 
sahip olabilecek” dedi. 

 ENGELLİ İSTİHDAMI SOSYAL 
POLİTİKALARIN TEMELİ
İBB öte yandan, engellilerin iş 
hayatında yer alabilmesi için de 
istihdam konusunu oldukça 

Tekerlekli sandalyede Don Kişot heykeli 
İBB	Bayrampaşa	Engelliler	Merkezi'ndeki					
5	öğrenci	ve	eğitmenlerince	hazırlanan	

heykel,	engellilere	karşı	duyarlılık	
oluşturulmasını	amaçlıyor.	

SOSYAL BELEDİYE





PANDEMİNİN İLK AYLARINDA; 7’DEN 70’E HERKES ZORUNLU OLMADIKÇA EVDEN 
DIŞARIYA ÇIKAMADI. ÇIKSA BİLE, EVİNDEN FAZLA UZAKLAŞAMADI. ÇOCUKLAR, 
ARKADAŞLARINA HASRET KALDI. PARKLAR İSE ONLARSIZ ANLAMINI YİTİRDİ. EVDE 
KALAN VE CANLARI SIKILAN ÇOCUKLARIN İMDADINA İBB YETİŞTİ. MOBİL MASAL 
EKİPLERİ, PANDEMİ SÜRECİNDE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERDEN UZAK KALAN 
ÇOCUKLARIN, EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ ZAMANLAR YAŞAMASI İÇİN HAREKETE 
GEÇTİ. MASALLARIN YANI SIRA ÇOCUKLARDAN HAYALLERİNİ ÇİZMELERİ İSTENİP            
O HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRMENİN YOLLARI ARANDI. 

İBB, İSTANBUL 
ÇOCUKLARININ AYAĞINA 
MASAL GÖTÜRDÜ

İstanbul’un 14 ilçesindeki mahalleli 
çocuklar, eğlenceli dakikalar yaşadı, 
“ev hapsi”nden bir sürelik de olsa 
kurtuldu.
Pandemi sürecinde kültürel 
etkinliklerden uzak kalan 
çocukların, eğlenceli ve öğretici 
zaman geçirmesi amaçlanan projeyle 
dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara 
da ulaşıldı, fırsat eşitliği sağlandı. 
Çocukların, empati duygularını 
beslemesi için kültürel hazinemiz 
olan masalların, kaybedilen 
değerinin yeniden güçlendirilmesi 
amacı güdüldü. 1,5 ay gibi kısa bir 
süre içerisinde yaklaşık 6 bin 
İstanbullu çocuğa ulaşıldı; satranç, 
yapboz, topaç, kumbara ve 
balonlarla minikler sevindirildi.

C
OVID-19 pandemisi, tüm 
dünya ile birlikte 
Türkiye’de de alışılagelmiş 
hayatları altüst etti. 

Normal zamanda sıradan gelen pek 
çok şeyin, aslında ne kadar kıymetli 
olduğu herkes tarafından 
dillendirildi. Yetişkinler, “yeni 
normale” alışıp ayak uydursa da 
çocuklar için durum hiç kolay 
olmadı. Çocuklar, parklardan ve 
arkadaşlarından uzak kaldı. 

 İBB, ÇOCUKLARIN VE 
GENÇLERİN YANINDA
Sosyal belediyeciliğin en güzel 
örneklerini ortaya koyan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu 
zorlu süreçte toplumun her 
kademesine elini uzattı, köprü oldu 
ve kentlinin her koşulda yanında 
duracağını gösterdi. İBB, pandemi 
sürecinde pek çok kültürel ve sosyal 
etkinlikten uzak kalan çocuklar için 
değişik etkinlikler düzenledi.

 FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLANDI
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve 
Kültür Daire Başkanlığının 
himayesinde hayata geçirilen “Mobil 
Masal” projesi ile Çatalca’dan Şile’ye, 
Bahçeşehir’den Beykoz’a kadar 
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tanışan Bedir’e, kulüp tarafından 
forma hediye edildi. İBB Halkla 
İlişkiler Müdürü Fulya Solmaz da 
Bedir’in Dünya Çocuklar Günü’nü 
eğitici oyuncak seti ile kutladı.

 SALINCAK HAYALİ 
GERÇEK OLDU
Yedi yaşındaki Erva Gündüz'ün de 
hayali gerçek oldu. Koronavirüs 
sebebiyle uzun süredir salıncağa 
binemediğini resme döken minik 
Erva Gündüz’ün hayali, İBB Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü ile Park 
Bahçeler Müdürlüğünün koordineli 
çalışmasıyla gerçek oldu. Minik 
Erva’nın yaşadığı Çatalça 
Çanakça köyüne salıncak 
kuran ekipler, sadece minik 
Erva’nın değil, tüm 
çocukların hayallerini 
gerçekleştirmiş oldu.

 ÇOCUKLAR RESMETTİ,                  
İBB GERÇEKLEŞTİRDİ
Çocuklara yönelik düzenlenen 
etkinliklerden biri de hayallerin 
gerçeğe dönüştürülme projesi oldu. 
İBB ekipleri, çocuklardan hayallerini 
çizmelerini istedi, o hayalleri 
gerçeğe dönüştürmenin yollarını 
aradı. Kâğıt üstündeki hayallerinin 
gerçeğe dönüştüğünü gören 
çocukların mutluluğu gözlerine 
yansıdı.

 BEŞİKTAŞ’A AŞIK BEDİR
Mobil Masal projesi kapsamında, 
Beşiktaşlı futbolcularla tanışma 
resmi çizen 6 yaşındaki Bedir 
Küçükaslan’ın hayali gerçek oldu. 
İBB, küçük Bedir’i futbolcularla bir 
araya getirerek fotoğraf çekimi 
gerçekleştirdi. Antrenman 
sonrasında futbolcularla tek tek 

İBB Halkla İlişkiler Müdürü Fulya 
Solmaz da Bedir’in Dünya Çocuklar 
Günü’nü eğitici oyuncak seti ile kutladı.
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H
ayatımızdan ne zaman 
çıkacağı henüz netlik 
kazanmayan COVID-19 
virüsü ile ilgili İBB, ilk 

günkü hassasiyeti ile çalışmalarını 
sürdürüyor ve desteğe muhtaç 
vatandaşlara ulaşıyor, iyilik 
köprüleri kuruyor. İstanbul Bülteni 
olarak, İBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Şengül Altan Arslan ile 
pandemi döneminde yapılan 
yardımları ve olası bir afet 
durumunda ihtiyaç sahiplerine ne 
gibi yardımlar yapacakları 
konusunda sohbet gerçekleştirdik. 

 ARSLAN: “YARDIM ALAN AİLE 
SAYISINI YÜZDE 12 
ARTTIRDIK”
“Sosyal Hizmet, bizim için sadece 
yardımlardan ibaret değil, tüm 
ayni/nakdi yardım süreçlerine aynı 
zamanda psikososyal destek 
süreçlerini de dâhil ederek 
çalışıyoruz” diyerek söze başlayan 
Arslan, devamında şu bilgileri 
paylaştı: 

“Temmuz 2019’da, 71 bin 781 aile 
nakit, 162 bin 60 aile de ayni yardım 
alıyordu. Bu ailelerden bazıları hem 
nakit hem de ayni yardım alıyordu. 
Pandeminin toplumsal etkilerinin 
çok hissedildiği Nisan 2020’de ise 
79 bin 529 aileye nakit, 181 bin 670 
aileye ise sosyal kart yardımı 
yaptık. Pandemi öncesine göre bu 
dönemde sosyal yardım alan aile 
sayısını yüzde 12 artırdık. Ancak 
pandemi ile artan yoksulluk, bu 

yardımların yetersiz kalmasına 
neden olduğu için, 600 bine yakın 
ailemize ayrıca gıda kolisi ve 
alışveriş kart desteği sağladık. 
Pandeminin birinci dalgası için 
yapılan bu yardımları dâhil 
ettiğimizde, sosyal destek alan aile 
sayısının 3 katından fazla bir oranda 
arttığı görülüyor. Ancak sosyal 
hizmet konusunu, sayılara 
indirgemeyi çok anlamlı 
bulmuyorum.”

BİRLİKTE 
BAŞARMAYA       

DEVAM	EDECEĞİZ
KORONAVİRÜS, SADECE İNSANLARIN SAĞLIĞINI ETKİLEMEDİ, SEVDİKLERİMİZİ 
HAYATIMIZDAN SÖKÜP ALDI. EKONOMİK SORUNLAR YÜZÜNDEN ZOR GÜNLER 

GEÇİREN VATANDAŞLARIN BİR KISMI İŞİNİ KAYBETTİ, PSİKOLOJİK DESTEK 
ALACAK DURUMA GELDİ. İBB, #BİRLİKTEBAŞARACAĞIZ DİYEREK YARDIM 
KOLİLERİNDEN ALIŞVERİŞ KARTI DESTEĞİNE, PSİKOSOSYAL DESTEK 

HATTINDAN, 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN ALO 153’Ü ARAYARAK SİPARİŞ 
VERME OLANAĞINA KADAR, ÇOK SAYIDA “DESTEK PAKETİNİ” YENİ DÖNEMDE 

İSTANBULLUYLA BULUŞTURDU.

İSMAİL	HAKKI	ŞİMŞEK NECDET	KÖSEDAĞ

SOSYAL BELEDİYE



 

www.ibb.istanbul                           47

 YARDIMLARIMIZ SADECE 
NAKDİ DEĞİL
Nakdi yardım haricinde İBB’nin 
başka alanlarda da ihtiyaç 
sahiplerinin yanında olduğunu 
kaydeden Arslan, İBB’den ayni ve 
nakdi yardım alan ailelerin 3-6 yaş 
arası çocuklarına haftalık 2 litre 
olmak üzere her ay 8 litre süt 
desteğinde bulunduklarını hatırlattı. 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 
kapsamında, memleketine dönmek 
isteyen ihtiyaç sahibi ailelere, 
“Tersine Göç” projesi çerçevesinde 
taşınma desteği verdiklerini de 
aktaran Arslan, “Ayrıca aynı 
şekilde ihtiyaç sahiplerine, eşya 
desteği veriyoruz. 2021 yılında, 
ihtiyaç sahiplerinin evlerindeki  
sağlıksız koşulları gidermek üzere 
tadilat desteği sağlamak üzere 
çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

 ÖĞRENCİLERE BİLGİSAYAR 
YARDIMI YAPILACAK
Şu anda ülke gündemini işgal eden 
yeni kapanma durumu nedeniyle  
tamamen online eğitime geçilmesi 
nedeniyle eğitim imkânlarından, 
yoksulluk nedeniyle yararlanamayan 
öğrenciler için bilgisayar desteği 
vermek üzere hazırlıklarını 
sürdürdükleri bilgisini paylaşan 
Arslan, eğitim alanındaki diğer 
yardımları şöyle özetledi: 

2021 YILINDA,   
İHTİYAÇ 

SAHİPLERİNİN 
EVLERİNDEKİ  
SAĞLIKSIZ 
KOŞULLARI 

GİDERMEK ÜZERE 
TADİLAT DESTEĞİ 

SAĞLAMA 
ÇALIŞMALARIMIZ 
DEVAM EDİYOR.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Şengül Altan Arslan



büyüttü. Yapılan bağışlar, 132 bin 
ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı. 
Alan elin veren eli görmediği bu 
sistemler, İBB’nin içinde olması 
nedeni ile İstanbullular tarafından 
da güven ile karşılandı. İhtiyaca 
göre toplumsal dayanışma ve birlik 
duygusunu tetikleyen bu 
kampanyaları devam ettireceğiz.

 AFET DÖNEMLERİNDE 
PSİKOSOSYAL DESTEK               
ÇOK ÖNEMLİ
Şengül Altan Arslan’a, 
unutmadığımız İzmir depremi ile 
zihnimizde daha da belirginleşen 
olası İstanbul depremi veya başka 
bir afette, ihtiyaç sahiplerine ne 
gibi yardımlar yapılacak ve bu 
konuda yapılmış bir hazırlık var mı, 
sorusunu da yönelttik. 
Cevabında depremlerin özellikle 
çocuklar üzerinde ciddi etkiye 
sahip olduğunu vurgulayan Arslan, 

“İyiliği yayan ‘askıda’ 
kampanyaları, toplumsal 
dayanışmanın boyutlarını 
görmemiz ve gücümüzü fark 
etmemiz açısından anlamlı oldu. 
Hepimiz bu süreçlerde zorluklar 
yaşarken bir yandan da umutla 
dolduk. Askıda Fatura, Anne-Bebek 
Paketi ve Kardeş Aile kampanyaları 
düzenledik. Askıda Fatura 
kampanyası ile ihtiyaç sahibi 
ailelerin 26 milyon 16 bin 75 lira 
tutarında 189 bin 389 faturası 
ödendi. Ayrıca bağışçılarımızın 
katkılarıyla Kardeş Aile 
kampanyası ile 3 bine yakın 
ailemize yaklaşık 485 bin liralık; 
Anne-Bebek Destek Paketi 
kampanyası ile 3 bine yakın 
ailemize yaklaşık 445 bin liralık 
destek sağlandı. Kurban 
Bayramı’nda İstanbul Vakfı 
tarafından yürütülen kurban bağışı 
kampanyası da bu dayanışmayı 

“İhtiyaç sahibi üniversite 
öğrencilerimize yıllık 3 bin 200 lira 
eğitim yardımı veriyoruz. Bu yıl 
İBB, yaklaşık olarak 34 bin 
üniversite öğrencisine eğitim 
desteği sağlıyor. Bu sayıyı artırmak 
için, bir dayanışma kampanyası 
üzerinde çalışıyoruz. İlkokul ve 
liseye devam eden şehit çocukları, 
yetim-öksüz çocuklar Rehberlik 
Araştırma Merkezleri'nde (RAM) 
yapılan değerlendirmeler ile özel 
eğitim alan, Rehabilitasyon 
Merkezleri'ne devam eden bireylere 
de yıllık 300 TL eğitim yardımı 
veriyoruz. Tüm bu desteklerin yanı 
sıra, sosyal incelemesini yaptığımız 
hanelerde şiddet gördüğü tespit 
edilen kadınları, Kadın Danışma 
Birimi’ne; çocuk istismarı ile 
karşılaştığımızda çocuklarımızı 
Koruma Birimi'ne; engelli 
bireylerimizi gördüğümüzde 
ÖZGEM’lere (Özel Gereksinimli 
Bireyler Merkezi), psikolojik desteğe 
ihtiyaç duyan bireyleri Psikolojik 
Danışma Merkezleri'mize 
yönlendiriyoruz.”

 KAMPANYALAR GÜCÜMÜZÜ 
FARK ETMEMİZ İÇİN ÇOK İYİ 
OLDU
“Askıda” yardım 
kampanyalarının, toplumun her 
kesimi tarafından takdirle 
karşılandığının altını çizen 
Arslan, benzer yardım 
kampanyalarının yolda olduğu 
müjdesini şu cümlelerle verdi:
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şu ifadeleri kullandı: 
“Afet durumlarında öncelikli 
ihtiyaç, tabii ki barınma ve gıda 
temini oluyor. Belediyemizin ilgili 
kurumları da bu konuda 
hazırlıklarını yapıyor. Ancak, afet 
durumlarında ilk şok olarak 
adlandırılan barınma ve gıda 
desteğinin öncelikli olduğu 72 
saatin ardından da içinde 
bulunduğumuz pandemi dönemi, 
bize çok iyi gösterdiği gibi 
travmalarla baş etme konusu öne 
çıkmaktadır. Zira her türlü afet, 
aynı zamanda travmaları da 
beraberinde getirir. Kaldı ki, 
deprem gibi güçlü, görünür etkileri 
olan afetler, 1999 depreminde de 
deneyimlediğimiz gibi, yıkıcı 
etkileriyle kişilerde travmalara ve 
kalıcı izlere neden olabiliyor. Bu 
sebeple, afet dönemlerinde, psiko-
sosyal destek son derece önemli. 
Ayrıca, pandemi gibi afet 
dönemlerinde, yoğun bir genç 
nüfusun iş hayatından çekilmesi 
sebebiyle durumun ekonomik 
maliyetleri de yüksek olmakta; 
bireyler yaşadıkları travmanın 
üzerine bir de ekonomik sıkıntılar 
nedeniyle psikolojik açıdan zor 
zamanlar geçirmektedirler.

 PSİKOLOJİK DANIŞMA HATTI 
ÇOK CİDDİ TALEP GÖRDÜ
Pandemi döneminde de gördük ki; 
ayni ve nakdi yardımlara ihtiyacın 
yanında vatandaşlarımız yalnızlık 
hissi ve travmalar da yaşamakta. 
Bunlarla baş etmelerini 
kolaylaştırmak için kurduğumuz 
Psikolojij Danışma Hattı, bu nedenle 
çok ciddi talep gördü. Psikolojik 
Danışma Hattı üzerinden yaklaşık 
20 bin İstanbulluya psikolojik 
destek verdik. Bu deneyim, bize 
travma ile başa çıkma konusunda 
vatandaşlarımızı desteklemenin ne 
kadar değerli olduğunu da gösterdi. 
O nedenle, diğer desteklerin yanı 
sıra depreme yönelik hazırlıklara 
psikososyal destek temelli 
planlamaları dahil ediyoruz.” 

AFET 
DURUMLARINDA 

ÖNCELİKLİ İHTİYAÇ,   
TABİİ Kİ BARINMA VE GIDA 

TEMİNİ OLUYOR. 
BELEDİYEMİZİN İLGİLİ 
KURUMLARI DA BU 

KONUDA 
HAZIRLIKLARINI 

YAPIYOR. 



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ (İBB), ATATÜRK 
KENT ORMANI’NI, TÜM 
ETAPLARIYLA BİRLİKTE          
10 KASIM’DA TAMAMLADI. 
GÖÇMEN KUŞLARIN 
UĞRAK NOKTASI OLAN, 
KENT İÇİNDE KORUNMUŞ 
DOĞAL HAYATIYLA DİKKAT 
ÇEKEN ATATÜRK KENT 
ORMANI’NA, İETT HATLARI 
VE HACIOSMAN İLE 
DARÜŞŞAFAKA METRO 
DURAKLARINI KULLANARAK 
ULAŞMAK MÜMKÜN.

ÖZGÜR	TURAN

DERYA	BALKAN

ATATÜRK	KENT	ORMANI 
ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
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ÇEVRE

1
6 milyon nüfusa sahip 
İstanbul’da, yeşil alanlar, bir 
başka deyişle oksijen depoları, 
gün geçtikçe önem kazanıyor. 

Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran 
2019’da İBB Başkanı seçilmesiyle 
beraber, atıl hâlde bulunan yeşil 
alanların kente kazandırılması 
yolundaki faaliyetler, hız kesmeden 
devam ediyor. Seçimin 
kazanılmasından üç ay sonra, 
Hacıosman Korusu’nda 
incelemelerde bulunan İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, alanın 
düzenlenerek İstanbulluların 
kullanımına açılması talimatını 
verdi. Alanın ilk etabı, yedi aylık 
yoğun bir çabanın ardından, 
“Atatürk Kent Ormanı” adını alarak 
19 Mayıs’ta kapılarını İstanbullulara 
açtı. 19 Mayıs 2020’den beri 
İstanbulluların kullanımında olan 
Atatürk Kent Ormanı’nda 
sürdürülen ikinci etap düzenleme 
çalışmaları da 10 Kasım itibarıyla 
sonlandırıldı.



 1 MİLYON METREKARELİK 
YEŞİL ALAN
Atatürk Kent Ormanı, korunmuş 
doğal ekosistemi ile bitki ve hayvan 
türleri açısından büyük değer 
taşıyor. Kuş türleri açısından önemi 
büyük olan yeşil alanda, sadece 
yürüyüş güzergâhlarında yol 
yüzeyine odaklanılarak güvenliği ve 
alanın diğer sakinlerinin rahatlığını 
sağlayacak aydınlatma tasarımı 
gerçekleştirildi. Bir milyon 
metrekarelik korunun üçte ikisi 
koruma altına alınarak yaban 
hayvanlarının yaşam alanına 
müdahaleden kaçınıldı. Özenle 
korunan orman dokusu sayesinde, 
Atatürk Kent Ormanı’nda 
kullanıcıların, oryantiring gibi 
sportif faaliyetleri gerçekleştirirken 
aynı zamanda, bitki ve hayvan 
türleri hakkında bilgi edinebilmeleri 
de sağlandı.

 DOĞA DOSTU MALZEMELER
19 Mayıs’ta kullanıma açılan koşu 
ve yürüme parkurlarında, 
sporseverlerin konforlu bir biçimde 
yürüyebilmelerini sağlamak ve doğal 
drenajı bozmayan, tam geçirimli 
yüzeyler elde edebilmek için, dişli 
kum kullanıldı. Çocuk oyun grupları 
ile yürüyüş parkurlarında doğal 
malzemeler tercih edildi. 

 DOĞAL YAŞAMA SAYGI
Göçmen kuşların yoğunlukla 
bulunduğu Atatürk Kent Ormanı 
hakkında bilgi veren İBB Park Bahçe 
ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. 
Dr. Yasin Çağatay Seçkin, koruma 
altına alınan bölüm ve bunun doğaya 
etkisi hakkında şunları söyledi:

16 MİLYON İNSANIMIZIN 
MUTLULUĞU İÇİN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 
Kasım’da gerçekleştirilen Atatürk 
Kent Ormanı’nın açılışında şunları 
söylemişti:
“Atatürk	Kent	Ormanı	ile	toplumun,	
sağlıklı	bir	ortamda	bir	arada	
olabileceği	ve	sağlığını	
koruyabileceği	bir	ortamı	da	güzel	
İstanbul’umuza	hediye	etmenin	
gururunu	yaşıyoruz.	16	milyon	
insanımızın	mutluluğu	için	bunları	
yapıyoruz.	Burası	kentin,	Kuzey	
Ormanları’nın	bir	parçası	niteliğinde.	
Tümüyle	titiz,	hassas,	tüm	doğallığını	
koruyan	şekliyle	burayı	kentimize	
kazandırdık.	Tabii	kazandırmak	
yetmiyor;	korumak,	geliştirmek,	
yaşatmak	gerekiyor.”

“Atatürk Kent Ormanı’nın üçte 
ikilik bölümünü koruma altına 
alarak insan müdahalesinden uzak 
bıraktık. Burası, göçmen kuşların 
beslenebildiği ve göç güzergâhında 
mola vererek güç topladığı 
noktalardan. Aynı zamanda, yaban 
hayatının, insan ile birlikte kedi, 
köpek ve karga gibi kent yaşamına 
adapte olmuş türlerin baskısından 
uzak kaldığı ve saklandığı bir yerde. 
Bizim en önemli 
mücadelelerimizden biri de 
yarattığımız ayak izinin, buradaki 
doğal yaşama zarar verecek 
seviyeye ulaşmaması. Bunu 
koruyabilirsek, mevcut yaban 
hayatını ve biyoçeşitliliği de 
korumuş olacağız.”
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KENTSEL TARIM PROJESİ

Atatürk	Kent	Ormanı’nda	
gerçekleştirilmesi	planlanan	
projelerden	biri	de	“Kentsel	Tarım”.	
Proje	hayata	geçtikten	sonra,	
İstanbullular	tarım	faaliyeti	
yaparken	aynı	zamanda	üretken	
peyzajlar	aracılığıyla	çevrenin	
görünümüne	de	katkıda	bulunacak.	
Bu	konuda,	halkın	yoğun	bir	talebi	
olduğunu	açıklayan	Prof.	Dr.	Yasin	
Çağatay	Seçkin,	gerekli	izinler	
alındıktan	sonra	çalışmalara	
başlanacağını	belirtti.

Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin
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İSTANBUL’UN 
HIZI VE KONFORU 

ARTACAK
İSTANBULLULARIN VE TURİSTLERİN ŞEHRE DAİR İLK YAKINMASI, TRAFİK VE ULAŞIM 

SORUNU OLARAK BELİRİYOR. EKREM İMAMOĞLU YÖNETİMİNDEKİ İSTANBUL 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB), 50 YILLIK BİR GEÇMİŞE SAHİP BU DERİNLİKLİ KONUYU 

ÇÖZMEK İÇİN; RAYLI SİSTEMLERİ, HIZI, KONFORU VE ENTEGRASYONU ÇOK ÖNEMSİYOR. 
SON 1,5 YILDA ULAŞIM VE ERİŞİM ADINA YAPILAN HİZMETLERİ, İBB ULAŞIMDAN 
SORUMLU GENEL SEKRETER YARDIMCISI ORHAN DEMİR İLE DEĞERLENDİRDİK.          

BÜTÜN OTOBÜSLERİN İBB ELİYLE İŞLETİLMEYE BAŞLANDIĞINI, METROBÜS HATTINA 
300 YENİ ARAÇ ALIM SÜRECİNİ HIZLANDIRDIKLARINI AÇIKLAYAN ORHAN DEMİR, YAPISI 

DEĞİŞEN UKOME’DE KARARLARIN, ULAŞTIRMA PRENSİPLERİ YERİNE SİYASİ 
DEĞERLENDİRMELERLE ALINIR OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ. DEMİR; 6 BİN YENİ TAKSİ 

PROJESİNE RET OYU VERİLMESİNİN DE BUNUN SON ÖRNEĞİ OLDUĞUNU VURGULADI. 
İSTANBUL ULAŞIMINI NASIL BİR GELECEĞİN BEKLEDİĞİNİ MERAK EDİYORSANIZ, BU 

RÖPORTAJIMIZ TAM SİZE GÖRE…

OSMAN	KARABACAK DERYA	BALKAN



uçtan bir uca 100 kilometreyi 
aştı. İstanbul’un bu iki ucu 
arasındaki yolculuk süreleri 2 
saatin üzerine çıktı. Oysa artık 
hayat hızlı ve insanların zamanı 
çok kıymetli. Yapılan bu uzun 
yolculukların süresini kısaltmak 
için de bir Hızray vizyon 
projemiz var. Bu projenin 
konseptinde istasyon araları 3-5 
kilometre. Trenlerin hızları 120 
kilometreye kadar çıkacak. 
Böylece saatte ortalama 80 
kilometre işletme hızına 
ulaşacağız. Dolayısıyla, bir uçtan 
bir uca yolculuk 50-55 dakikaya 
inecek. Şu anda planlanan 
güzergah, Halkalı-Sabiha Gökçen 
Havalimanı arasında olacak ve 
Boğaz, 1. ve 2. köprülerin 
arasından tünelle geçilecek. 
Neredeyse mevcut işletilen ve 
yapılmakta olan bütün raylı 
sistem hatlarına dokunarak giden 
bir sistem. Hızray’ın planlama 
çalışmalarına başladık. Bu 
ekspres hat metrobüsün ve 
Marmaray’ın yolcu yoğunluğunu 
da azaltacak. Bu proje hem arazi 

METRO YATIRIMINDA BATI 
YAKASI İHMAL EDİLMİŞ
 Avrupa Yakası'nda çok önemli 

bir metro hattı daha açıldı. Raylı 
sistemlerin ulaşıma etkisi nasıl?
İnşaatına yeniden başlanan raylı 
sistemleri en kısa sürede 
tamamlamak için, yoğun mesai 
harcamaya devam ediyoruz. 
Ancak, İstanbul’daki metrolara 
baktığımızda, Batı Yakası’nın 
biraz ihmal edildiğini görüyoruz. 
Küçükçekmece Gölü ile Boğaz 
arasında çok ciddi yatırımlar var. 
İstanbul’da yapılması gereken 
yeni metro yatırımlarının, 
yaklaşık 3,5- 4 milyon kişinin 
yaşadığı Küçükçekmece Gölü’nün 
batısında yoğunlaşması 
gerektiğini düşünüyoruz.  
Anadolu Yakası’nda da Marmara 
Denizi’ne paralel hatlar var, onları 
dikey hatlarla birleştirmeye 
çalışıyoruz. 

HIZRAY; HIZLI VE KONFORLU 
ERİŞİM SAĞLAYACAK
İkinci konu; İstanbul artık çok 
büyüdü. Yerleşim alanları bir 

 İstanbul; hızla tamamlanmaya 
çalışılan metro yatırımlarına 
rağmen, yılların ihmal edilmiş 
olması nedeniyle, hala büyük 
oranda karayoluna bağımlı bir 
şehir. Ekrem İmamoğlu, 
Başkanlığa seçileli yaklaşık 1,5 yıl 
oldu. Nasıl bir ulaşım sistemi 
devraldınız, bu sürede neler 
kattığınızı düşünüyorsunuz?
İstanbul’da toplu ulaşımın en 
önemli taşıyıcılardan biri olan 
raylı sistemlerde, durmuş 6 metro 
hattı devraldık. Bunları yeniden 
başlattık. Bir metroyu bitirerek 
açtık, Haliç Tramvayı’nı da bu yıl 
sonunda hizmete alacağız. 
Önümüzdeki yıl da 3 raylı sistem 
hattını daha işletmeye açıyoruz. 
İkinci önemli konu; Erguvan 
otobüsler ile halk otobüslerinin 
işletme ve planlamasını İETT 
çatısı altında birleştirdik. Ayrıca, 
bin adedi minibüs ve taksi-
dolmuşların dönüşümü için, 5 bin 
adedi de İBB mülkiyetinde 
işletilecek toplam 6 bin yeni taksi 
projesiyle, hizmetin kalitesinin 
artırılması için çalışıyoruz.
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kullanımı, hem trafik 
yoğunluğunun azaltılması, hem 
de deprem riski açısından çok 
önemli. Merkezde sıkışan yoğun 
yerleşimi kentin çeperlerine 
dağıtacak bir toplu taşıma sistemi 
olmasını öngörüyoruz. 

 İstanbul’da özellikle salgın 
nedeniyle trafiğe çıkan araç 
sayısında artış var. Raylı 
sistemlere ilgi istenilen seviyede 
mi?
İstanbulluların metrolara ilgisi 
var. Bunun en önemli nedeni, ne 
zaman varacaklarını bilerek 
yolculuğa başlamaları. Ama tabii 
raylı sistem hatlarının da 
yeterince kapsayıcı ve gerek diğer 
raylı sistem hatları gerekse de 
diğer toplu taşıma sistemleri ile 
entegre olması gerekiyor. Bizde 
metrolar, önceden planlanmış 
entegre bir plana göre inşa 
edilmediği ve biraz da siyasi 
kararlar ile ‘Hadi şu ilçeye raylı 
sistem hattı yapalım’ şeklinde 
düşünüldüğü için aktarmalarda 
zaman kayıpları oluyor. 

yeni kurulacak şehir de yoktu. 
Planın; Ankara’dan, Hükümet 
tarafından müdahaleler ile 
bozulduğunu gözlemliyoruz. 
Projeler ilave edildikçe diğer 
önemli projeler de çıkarılmış. 
Biz şimdi, iki yeni plan 
çalışmasına başladık. İlki, 
Sürdürülebilir Kentsel 
Hareketlilik Planı. Bu biraz 
aslında ulaşımı kullanarak 
şehirdeki yaşam kalitesini 
yükseltmeye yönelik bir 
çalışma. Ayrıca 2006 yılında 
yapılıp 2011 yılında revize 
edilen Ulaşım Master Planı’nı 
da yenileyeceğiz. Böyle bir plan 
için çok önemli veriler toplamak 
gerekir. Salgından sonra değişen 
alışkanlıklar nedeniyle, bu 
veriler çok daha önem kazandı. 
Bundan sonra kaç kişinin evden 
çalışmaya devam edeceğini, kaç 
kişinin toplu taşıma 
kullanmayacağını bilmek, 
geleceğe yönelik olarak doğru 
bir projeksiyon sağlar. Bu 
nedenle, bir anket çalışmasına 
başlıyoruz. 

 Ulaşım Master Planı’nın 
yenilenmesi gündemde mi? 
İçeriğinde neler olacak?
2006 yılında hazırlanan ve 2011 
yılında revize edilen Ulaşım 
Master Planı’nda öngörülen 
önemli projelerin hiçbirisi 
yapılmamış. Söz konusu planda; 
3. Köprü yok, 3. Havalimanı da 
Silivri’de. Kanal İstanbul ve 

6 FÜNİKÜLER METROLARI DENİZE 
BAĞLAYACAK

Rumeli	Hisarüstü	-	Aşiyan	Füniküleri’ni,	
önümüzdeki	yıl	sonuna	doğru	açmayı	
planlıyoruz.	Beş	yeni	füniküler	projemiz	
daha	var.	Bu	projelerin	asıl	amacı,	
toplu	ulaşımla	sahil	bağlantısını	kurarak	
deniz	yolunun	daha	verimli	
kullanılmasını	sağlamak.	Maalesef,	
İstanbul	Boğazı’nı	yolcu	taşımacılığında	
iyi	kullanamıyoruz.	Bunun	bir	sebebi	
de	teknelerin	çok	büyük	kapasiteli	
olması	ve	yanaşmada	kaybedilen	
zaman.	Bu	durum,	sefer	aralıklarını	da	
açıyor.	Denizden	uzak	oturan	insanları,	
kolay	erişilebilen	sistemlerle	sahile	
ulaştırabilirseniz,	deniz	yolu	daha	fazla	
kullanılır.	

 İBB Ulaşımdan Sorumlu 
Genel Sekreter Yardımcısı 

Orhan Demir
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YENİ TAKSİLER KONFOR VE 
GÜVEN GETİRECEKTİ
 İBB’nin 6 bin taksi projesi 

UKOME’de maalesef yine 
reddedildi. Bu da bir örnek 
sanırım?
Bu kararın, UKOME’den 
geçeceğini ümit ediyorduk. 
Arkamızda önemli bir halk desteği 
var. Biliyorsunuz, taksilerden 
şikâyet etmeyen kimse yok. Kısa 
mesafeye gitmemek, yolculardan 
fazla para alınması, kötü hava 
koşullarında yolcu seçmek gibi 
çok sayıda şikâyet geliyor. Yeni 6 
bin taksiyle İstanbul’daki hizmet 
kalitesinin yükseltilmesini 
amaçlıyoruz. Raylı sistemlerin 
artması nedeniyle bazı minibüs ve 
dolmuş esnafı artık evini 
geçindiremez duruma geldi. Bu 
nedenle; yeni taksilerin 750’sini 
minibüslerin, 250’sini de 
dolmuşların dönüşümü için 
kullanacaktık. Geriye kalan 5 bin 
taksinin en önemli özelliği ise İBB 
olarak bizim işletecek olmamızdı. 
Plakalar özel şahıslara 
verilmeyecekti. Şoförlerin özlük 

kapasiteler değil. Şu anda 
İstanbul’da şehir içi toplu taşıma 
için hizmet vermekte olan 
yaklaşık 6.300 otobüs var. Yeni 
bir otobüs almaya kalksanız en az 
6 ay ve her otobüs trafiğin daha 
da yoğunlaşması demek. Bir de 
salgın çok büyük oranda toplu 
ulaşımda bulaşıyormuş gibi lanse 
ediliyor. Halbuki İstanbul’da 
böyle bir araştırma yok. İnsanlar 
restoran ve kafelerde yüz yüze 
maskesiz oturabiliyor. Taksilerde 
3 yolcuya müsaade ediliyor. 
Toplu ulaşımda, maskeli dahi 
olunsa, aynı mesafede durmaya 
müsaade yok. Hepsinin birbiriyle 
uyumlu olması lazım. Araştırma 
yapılarak en çok nerede 
hastalığın bulaştığının tespit 
edilmesi son derece önemli. Yurt 
dışında yapılan bazı araştırmalara 
göre toplu taşıma araçlarında 
COVID-19 virüsünün örneğin 
restoranlar, evler gibi yerlere 
oranla daha az bulaştığı 
görülüyor. Bizde ne yazık ki 
böyle bir çalışmaya ben 
rastlamadım.

TOPLU ULAŞIMDA VİRÜS RİSKİ 
ARAŞTIRMASI YOK
 Gelişmiş ülkelerde, salgın 

sürecinde yerel yönetimler, 
özellikle ulaşım gibi hayati 
konularda desteklendi. 
Türkiye’deki durum ne? 
Pandemi sürecinde İBB’nin toplu 
ulaşım alanında yükümlülükleri 
arttı. Belediye olarak, özel toplu 
ulaşım araçlarını sübvanse ettik. 
Ama, merkezi yönetimden hiçbir 
maddi destek sağlanmadı. Salgın 
sürecinde yolcu kapasitesi yarı 
yarıya düştü, özel araç kullanımı 
çok fazla arttı. İşletme 
maliyetleri değişmediği, aksine 
arttığı için, artık otobüsler bir 
takım sübvanselere bile kendi 
kendini finanse edemiyor. Bu 
süreçte, bütün gelişmiş ülkelerde 
merkezi hükümetler toplu 
taşımaya destek verdiler. Hiç 
ummayacağınız ABD’de bile, hem 
şehir içi hem şehirler arası toplu 
ulaşım sistemine Hükümet 
destek verdi. Öte yandan, mevcut 
toplu ulaşım kapasiteleri, salgın 
var diye bir günde artabilecek 
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daha önemlisi, havalimanı 
taşımacılığının tek bir elden 
organize edilmesi gereğidir. 
Çünkü; bunlar birbirine entegre 
olan sistemler. Aklın yolu bir; 
eninde sonunda böyle de olacak. 

 E-Scooter ile ilgili bir yönerge 
hazırladınız; ancak UKOME’den 
geçmedi. Şimdi ne olacak?
E-Scooter kullanımının, şu anda 
kuralsız bir şekilde, her yerde 
yapılması bizi rahatsız ediyor. 
Ölümler yaşanıyor. Düzene 
sokmak için bununla ilgili bir 
yönerge hazırladık; ancak yeni 
UKOME sisteminde, bu da 
reddedildi. Ama bizim 
hazırladığımız yönerge örneğini 
Çevre ve Şehircilik Bakan 
Yardımcısı istedi, son günlerde 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 
bizim hazırladığımız yönergeye 
benzer bir yönerge hazırladığı 
duyumlarını alıyoruz. Umarım, 
söz konusu yönerge kısa bir süre 
içerisinde girer de gençler, 
tehlikeli yolculuk yapmaktan 
kurtulurlar. 

oturduklarında, güne 270 lira 
borçlu başlıyorlar. Önce yakıt 
parasını, sonra taksi sahibinin 
parasını çıkarmaya çalışıyorlar. 
Kalan paradan eve ekmek 
götürüyorlar. Şu anda taksi 
şoförlerinin eline toplam cironun 
sadece yüzde 13’ü geçiyor. Bütün 
tartışmalar da bu koşuşturma 
içerisinde ortaya çıkıyor. Bu işten 
memnun olmayanlar sadece plaka 
sahipleri.

HAVALİMANI OTOBÜSLERİ TEK 
ELDEN YÖNETİLMELİ
Bir başka konu; İstanbul 
Havalimanı’na yolcu taşıyan 
HAVAİST’i bir genelgeyle 
İBB’nin denetiminden çıkardılar. 
Mahkeme bu kararı iptal etti, şu 
an yetki konusu açıkta. Ama 
Bakanlık, hemen mahkeme 
kararının ardından, 
“HAVAİST’in duraklarını 
Bakanlık düzenler” diye bir 
genelge daha yayınladı. Yani 
ortalık biraz karışık. Şehir içi 
ulaşım kanun gereği 
belediyemizin işi; ama bundan 

hakları, çalışma koşulları, müşteri 
ilişkileri İBB’nin elinde olacaktı. 
Mobil uygulama ile çağrılacak bu 
taksilere müşteri bindiği zaman, 
hangi güzergâhtan gideceğini ve 
kaç lira ödeyeceğini görecekti. 
Para yerine kartlarla ödeme 
yapabilecekti. İstanbul’a özgü 
taksi dizayn edilerek bu araçların, 
fiziksel koşulları da 
iyileştirilecekti. Biz doğru bir iş 
yapıyoruz. İyi şeyler eninde 
sonunda kabul görür. Bu taksiler 
sisteme girdiğinde, ister istemez 
diğer taksiler de kalitelerini 
yükseltmek zorunda kalacak. Şu 
anda taksiler, bireysel olarak 
işletiliyor ve her birey kendi 
kendine kurallar koymaya 
kalkıyor. Sistem 
kurumsallaştığında denetimi 
kolaylaşır, kuralları belli olur. 
Böylece, müşteriyle şoför 
arasındaki tartışmaları giderecek 
kaliteli bir taksi kültürü oluşacak. 
Taksi şoförleri de bunu 
destekliyor. Şu anda uzun saatler 
çalışıyorlar, sigortalarını kendileri 
ödüyor. Direksiyon başına 
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ORHAN DEMİR: "UKOME'DE SİYASİ 
KARARLAR ALINIYOR"

UKOME’nin	yapısı	değiştirilip	İBB’nin	
çoğunluk	oyu	alındı.	Milli	Eğitim	
Bakanlığı,	Aile,	Çalışma	ve	Sosyal	
Hizmetler	Bakanlığı	gibi,	şehir	içi	
ulaşımla	ve	konu	ile	doğrudan	ilişkisi	
olmayan	kurumların,	farklı	mesleklerdeki	
temsilcilerin	orada	olması	çok	yanlış.	Bir	
konuyu	bilmeyen	birinin	vereceği	karar	
her	zaman	tartışılır.	Ulaşım	
Koordinasyon	Merkezi’nde	(UKOME)	oy	
hakkı	bulunan	tüm	üyelerin,	ulaşımın	
farklı	alt	konularını	bilmesi	ve	kararları	
İstanbul’un	ulaşımını	iyileştirmek	için	
vermesi	son	derece	önemli;	ancak	
UKOME’den,	ne	yazık	ki	konuyu	hiç	
bilmeyen	üyelerin	verdiği	oylar	ile	siyasi	
kararlar	da	çıkıyor.	Bu	kararlar,	zamana	
göre	de	değişebiliyor.	Bugün	6	bin	
taksinin	karşısında	duran	bakanlık	
temsilcileri,	2	sene	önce	hazırladıkları	
raporlarda	“İstanbul’a	30-40	bin	taksi	
gerekiyor”	demişler.	Şimdi,	“Ret”	oyu	
kullandılar.	Servis	ücretinin	yükünü	
İBB’ye	bırakanlar,	şu	anda	taksicileri	
kolluyormuş	gibi	görünenler,	
seçimlerden	hemen	sonra,	taksi	ücreti	
zammına	karşı	çıkan	insanlar.	Kararlar	
siyasi	olduğunda,	zamana	ve	zemine	
göre	değişiyor;	bilimsel	olmuyor,	günlük	
konjonktüre	göre	verilen	kararlar	hâline	
geliyor.	Bunların	İstanbulluların	
ulaşımına	tek	faydası	yok.	
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 iTaksi Uygulaması iyi                
işliyor mu?
iTaksi Mobil Uygulaması çok iyi 
düzenlenmemiş. O nedenle çok 
kullanılmıyor. Herkesin cep 
telefonu olduğu bir dönemde 
taksiye muhakkak bir tablet ve 
kamera konulması isteniyor. Şu 
anda bu uygulamayı günün 
koşullarına uygun hale getirmek 
için güncelliyoruz. Ama bizim asıl 
amacımız; İBB’nin, uygulama 
işletmesi değil, bütün bu 
uygulamaları üstten kontrol eden 
bir kurumsal yapı olmasıdır.  

BÜTÜN OTOBÜSLERİ İBB 
İŞLETECEK, KALİTE 
YÜKSELECEK
 İSTANBUL ULAŞIM AŞ 

(erguvan) ile Özel Halk 
Otobüslerinin İETT bünyesinde 
hizmet vermesi kararı alındı. 
Bunun faydaları ne olacak?
Maalesef, İstanbul’daki toplu 
taşıma sistemleri birbiriyle yarışır 
halde planlanmış. Aynı hat üzerinde 

eğitim veriliyor ve belirli bir 
puanlama sistemiyle çalışıyorlar. 
Özlük haklarının verilip 
verilmediği, sigortalarının yatıp 
yatmadığı İBB tarafından düzenli 
olarak kontrol edilmeye başlanacak. 
Yeni sistemle, otobüs ve 
minibüsler, metro hatlarını 
besleyecek şekilde dizayn edilecek. 
İleriki aşamada minibüslerin de bu 
sisteme dahil edilmesi planlanıyor. 
Bundan sonraki ikinci hedefimiz, 
minibüsleri de otobüsleri besler 
hale getirmek. Belki de otobüse 
veya midibüse çevirerek, kurumsal 
bir yapının içinde işleteceğiz. 

300 YENİ METROBÜS                
ARACI ALINIYOR
 Çok tercih edilen metrobüs 

araçları da yenileniyor. Kapasite 
de artacak mı?
Metrobüs otobüslerini söz 
verdiğimiz gibi yenilemeye 
başlıyoruz. Otobüslerin bir kısmının 
yaşları ve kilometreleri çok fazla. 2 
milyon kilometrede olanları var. 

otobüs, minibüs, dolmuş var. 
Bunların aslında birbirlerini besler 
hatlar olması gerekir. Otobüs 
düzenlemesinin amacı da bu 
aslında. Otobüsler, kurumsal olarak 
değil; ama organizasyon, hat 
planlaması ve şoförlerin eğitimi ile 
özlük hakları olarak tek bir çatı 
altında birleşti. Erguvan otobüsler 
ile özel halk otobüslerinin 
seferlerinin düzenleme yetkisi de 
İETT’ye geçti. Bu otobüsler bugüne 
kadar daha önce belirlenmiş 
hatlarda çalışırken artık, İETT’nin 
belirleyeceği, ihtiyaç olan 
güzergahlarda hizmet verecek. 
Hatların daha verimli kullanıldığı 
bir planlamaya giderek aynı otobüs 
sayısıyla, daha fazla yolcuyu, daha 
konforlu taşıma şansı elde edeceğiz. 
Bu, çok önemli bir konu. Çünkü, 
hatlar çok çok uzun ve belirli 
yerden sonra araçlar boşalıyor. Bu 
da çok otobüsle daha az yolcu 
taşımak anlamına geliyor. Yeni 
sistemle, seferlerin dakikliği 
kontrol ediliyor. Bütün şoförlere 

ULAŞIM



Kısa dönemde onları yenileriyle 
değiştirmek için bir çalışma 
başlattık. Yıl bitmeden 300 yeni 
metrobüs aracı alımı için ihaleye 
çıkıyoruz. Yeni araçlar daha yüksek 
kapasiteli ve konforlu olacak. Ancak, 
daha çevreci bir dünya için temiz 
enerji kullanan bir sisteme geçmek 
zorundayız. Bunun başında da 
elektrik geliyor. O nedenle metrobüs 
sistemini, katanerli elektrikli bir 
sisteme dönüştürmek için de 
projemiz var. Böylece hem 
otobüslerin ömrü uzayacak hem 
metrobüs sistemi iyileşecek hem de 
hat daha çevreci hale gelecek. 

İSTANBULLULARI BİSİKLETE 
BİNDİRECEK PROJE
 Yeni kurulan Bisiklet ve Yaya 

Şeflikleri ile hedeflenen nedir? 
Daha çok bisiklete binen ve 
yürüyen kişi görecek miyiz?
COVID-19 salgınından sonra, yaya 
ve bisiklet yollarının önemi çok 
daha iyi anlaşıldı. Şimdi bunun bir 
altyapısının ve kültürünün 
oluşması gerekiyor. Bizde bisiklet, 
maalesef ulaşımdan çok, deniz 
kenarında veya ormanda kullanılan 
eğlence aracı olarak görülüyor. 
Halbuki bisiklet, bir ulaşım aracı. 
Bu nedenle, Bisiklet Master Plan 
çalışması başlattık. İstanbul’da 200 
kilometreye yakın bisiklet yolu 
var. Ama bir sistemle 
planlanmadığı için kullanım 
artmamış. Bisikletli, gittiği yerde 
güvenle park edip yola devam 
edemiyor. İstanbul’un coğrafi 
yapısını bisiklet kullanımı için 
sorun olarak görenler de var. 
Halbuki, başka şehirlerdeki gibi, 
bisikletle en yakın metro 
istasyonuna kadar gidip park 
edebilirsiniz. Öyle caddeler var ki, 
trafik yavaş aktığı için, bisikletle 
araçlar birlikte bile yaşayabilir. 
İstediğimiz, bisiklet kullanımının 
toplu taşımayla entegre olmasıdır. 
Biliyorsunuz, metroların bir 
vagonunda ve şehir hatları 
vapurlarında bisikletle yolculuğa 
imkan veren adımlar da attık. 

kullanacaklar ve çok daha fazla 
mutlu olacaklar. Şu anda pandemi 
nedeniyle İstanbul’da özel araç 
kullanımı çok arttı. Gelişmiş 
ülkelerde insanlar, çoğunlukla özel 
araçlarını hafta sonu rekreasyon 
amaçlı kullanır. Bugün toplu 
ulaşımın hızı ve konforu yeterli 
olmağı için, insanlarımız otomobili 
daha çok tercih ediyor. Bizim 2024 
hedefimiz; raylı sistem başta olmak 
üzere, toplu ulaşımı 
yaygınlaştırmak, hızını ve 
konforunu artırmak, entegrasyon 
sağlayarak daha çok tercih edilir 
hale getirmek. O zaman, yolculuk 
sürelerimiz kısalacak, yolculukta 
harcayacağımız zamanı ve 
yolculuğumuzun ne kadar 
süreceğini yola çıkarken tahmin 
edebilir duruma geleceğiz. Aynı 
zamanda, iklim değişikliğini 
önlemek için de büyük bir katkı 
sağlamış olacağız.

GENİŞLEMİŞ METRO AĞI İLE 
HIZLI VE KONFORLU ERİŞİM 
GELECEK
 İstanbul’u 3,5 yıl sonra nasıl bir 

ulaşım ağı bekliyor? Memnuniyet 
oranı artacak mı?
Öncelikle ulaşım ve erişim sorunu 
ile trafik sorununu birbirinden 
ayırmak gerekiyor. İstanbul gibi 
büyük şehirlerde, özellikle doruk 
saatlerde karayolu araç trafiği 
sorununu tamamen ortadan 
kaldırmanın mümkün olmadığı 
bilinmektedir. Bugün Londra, 
Paris, New York, Berlin ve 
Moskova gibi kentlerde de 
karayolu araç trafiği trafik sorunu 
var. Önemli olan, başta raylı 
sistemler olmak üzere toplu taşıma 
sistemleri ile kentsel servislere ve 
hizmetlere erişilebilirliği 
arttırmaktır. Siz erişilebilir 
sistemler kurduğunuzda, insanlar 
çok daha fazla toplu taşıma 
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MEGA	KENTİN 
2020 EKONOMİ 
TABLOSU
İSTANBUL; TÜRKİYE 
EKONOMİSİNİN DİNAMOSU, 
DÜNYAYA AÇILAN KAPISI, 
FİNANS SEKTÖRÜNÜN KALBİ. 
AYNI  ZAMANDA ÜLKEMİZİN 
PANDEMİ NEDENİYLE 
EKONOMİSİ EN ÇOK 
ETKİLENEN KENTİ. 

ALİ	FARUK	İMRE	

RIDVAN	ARDA

gösteriyor. Salgın, İstanbul’un 
ana ekonomik sektörleri; turizm, 
eğlence, lojistik, inşaat, finans, 
eğitim, sağlık, otomotiv ve 
tekstil sektörünü olumsuz 
etkiledi.  Buna ek olarak, yaz 
aylarında yaşanan ve yüzde 7 
civarına düşen faiz ve kredi 
genişlemesi ile gayrimenkul ve 
özel tüketim alanlarında bir 
rahatlama görülse de Ekim ve 
Kasım aylarında tekrardan yüzde 
14’lere tırmanan faiz oranları ile 
bu sektörlerde de tekrar bir 
yavaşlama görüldü. İYA CEO’su 
Narin'e göre, bu daralmada altın 
çağını yaşayan sektörler de var. 
Narin; “Çoğu sektör olumsuz 
etkilense de bazı sektörler altın 
çağını yaşıyor. Değişen tüketim 
alışkanlıkları ile bilişim, 
e-ticaret, kişisel hijyen, sağlık, 
paketlenmiş gıda gibi sektörler 
bu anlamda öne çıkıyor.” dedi.

 KÜÇÜLEN AVRUPA, 
İSTANBUL’U ETKİLİYOR
İstatistik Ofisi’nin Kasım ayı 

verilerine göre, ilk dokuz 
ayında İstanbul'da ihracat, bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 12 azalarak 57,7 
milyar dolar olarak gerçekleşti. 
İthalat ise aynı dönemde yüzde 
13,1 artarak 89,2 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşti. 
İstanbul’un en önemli ihracat 
partnerleri arasında bulunan 
Almanya ekonomisinin yüzde 
6, Fransa’nın yüzde 9,8, 
İtalya’nın yüzde 10,6, 
İspanya’nın yüzde 12,8 ve 
İngiltere’nin yüzde 9,8 
küçülmesi öngörülüyor.
Bu, mega kent için aynı zamanda 
talebin artması yönünde büyük 
bir engel oluşturuyor, üstelik 
ihraç malların fiyatının 
ucuzlamasına rağmen. 
Türkiye’nin, kredi genişlemesine 
dayalı ekonomik büyüme 
politikası izlediğine dikkat çeken 
Narin, cari açığın kaçınılmaz 
olduğunu belirterek 
değerlendirmelerini şöyle 
sürdürdü:

İ
BB İstatistik Ofisi’nin 
paylaştığı son verilere göre, 
mega kentte COVID-19 
döneminde ihracat yüzde 24,5, 

ithalat yüzde 20,3 azaldı. İşsizlik 
ödeneği başvuru sayısı yüzde 
37,6 artmasına rağmen bu 
ödeneği hak edenlerin sayısı 
yüzde 33,7 azaldı. Her dört 
haneden biri, sosyal yardım 
talebinde bulundu. Peki, bu 
veriler ne anlama geliyor? 
İstanbul ekonomisinin geleceğine 
dair yabancı yatırımcılar ne 
bekliyor? İstanbul Bülteni ekibi 
olarak bu soruların yanıtlarını 
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) 
CEO’su Nihat Narin’den dinledik.

 “DARALMAYA RAĞMEN ALTIN 
ÇAĞINI YAŞAYAN SEKTÖRLER 
VAR”
Uluslararası Para Fonu (IMF), 
dünya ekonomisinde yüzde 
4,4’lük küçülme öngörüyor. 
Tablo bu yöndeyken Türkiye’nin 
dinamosu İstanbul’da da belli 
sektörlerde daralmalar etkisini 



bireysel kredi kartı 
harcamalarının yüzde 33,4’ünün 
gerçekleştiği İstanbul’da, yıllık 
yüzde 13,9, Türkiye’de ise yüzde 
16,3 arttı. Peki, bu harcamaya 
‘dur’ denmesi gerekiyor mu? Bu 
konuda Nihat Narin, Merkez 
Bankası tarafından Kasım başı 
itibarıyla, aylık kredi kartı faiz 
oranlarını yüzde 1,25’ten yüzde 
1,46’ya yükseltmesine işaret 
ederek bunun kredi kartı 
kullanımını yavaşlatmasına 
neden olabileceğini söyledi. 

Narin’e göre, krediye yönelim ise 
genelde daha çok enflasyon 
olarak geri dönüyor.

 “YATIRIMLAR İSTANBLU’A 
HIZLA KAZANDIRILMALI”
Pandemi nedeniyle daralan ticaret 
hacmi ve iş fırsatlarında yaşanan 
kıtlıktan dolayı  işsizlik 
İstanbul’da geçtiğimiz seneye göre 
arttı. İBB İstatistik Ofisi’ne göre 
pandemi krizinden önce kentteki 
işsizlik oranı, ülke ortalamasının 
üzerinde gerçekleşti. 

“Düşük faizli kredi genişlemesi ile 
ara mal, sermaye malı ve ithal 
tüketim mallarına olan talep 
artmakta. Ancak yıl içerisinde 
Türk lirasında yaşanan önemli 
değer kaybına rağmen ithalatın, 
ihracatın üzerinde artış 
göstermesi konusunda ciddi ciddi 
düşünülmesi gerekir. Bu kadar 
hızlı değer düşüşlerinde, ucuz lira 
ile ihracatın artması, ithalatın 
düşmesi beklenebilir; ancak 
burada tam tersi gerçekleşiyor.”

 “FAİZ ARTIŞI KREDİ KARTI 
KULLANIMINI 
YAVAŞLATABİLİR”
Pandemi, aynı zamanda İstanbul 
halkının harcama 
alışkanlıklarında da değişme 
neden oldu. Vatandaşlar, giderek 
kredi kartına yöneldiği, 
gelirlerinin giderlerine 
yetmediği, ay sonunu getirmenin 
gittikçe zorlaştığı bir dönemi 
yaşıyor. İstatistik Ofisi 
verilerine göre, bireysel kredi 
kartı harcamaları; toplam 
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KADİM ŞEHRİMİZ 
DİRENÇLİDİR VE 
YÜZYILLARDIR; 
SALGIN 
HASTALIKLAR, 
SAVAŞLAR, 
İSTİLALAR, 
EKONOMİK 
BUHRANLAR GİBİ 
SAYISIZ BADİRELERİ 
ATLATMIŞ VE DİMDİK 
AYAKTA KALMAYI 
BAŞARMIŞTIR.

İYA CEO’su Nihat Narin



Ofisleri’mize yönlendiriyoruz. 
Bu vesileyle özellikle bir 
Hollandalı yatırımcıya yol 
gösterdik ve istihdama bizim de 
katkımız oldu.” 

 PEKİ İYA’NIN 2021 HEDEFLERİ 
NELER?
İYA kurulduğu Şubat ayından 
itibaren, İstanbul’a yabancı 
yatırımı çekmek için üst düzey 
temaslarda bulunuyor. Dünya 
Bankası’nın bir bileşeni 
Uluslararası Finans Kurumundan  
(IFC), Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası’na; Japon Uluslararası İş 
Birliği Ajansı’ndan Karadeniz 
Ticaret ve Kalkınma Bankası’na 
kadar önemli uluslararası 
kuruluşlarla, altyapı yatırımları 
üzerine detaylı görüşmeler 
gerçekleştiriyor. İYA, mega 
kentin su-atık su arıtma, katı 
atık yönetimi, dijital altyapı ve 

akıllı şehircilik, raylı sistemler 
ve otoparklar alanlarında 
projeleri yatırımcılarla 
değerlendiriyor. Bugün dünyada 
altyapı piyasası 3,6 trilyon 
dolara varıyor. 
İYA CEO’su Narin’e göre 
vatandaşlar, 21. yüzyıla uygun 
modern bir metropol talep 
ediyor. “Bunu sağlamanın 
önemli bir unsuru altyapı 
yatırımlarının bir an önce hayata 
geçirilebilmesi” diyen Narin, 
önümüzdeki sene için olumlu 
beklentiler içinde olduğunu 
aktararak şöyle devam etti:
“2021 yılının, COVID-19’la 
mücadelenin kazanıldığı yıl 
olacağını öngörüyoruz. Salgının 
bitmesiyle yatırımların ivme 
kazanacağına, dolayısıyla refah 
seviyesinin yükseleceğine ve 
istihdamın artıp işsizliğin 
azalacağına inanıyoruz.”

İstanbul’da geniş tanımlı işsizlik 
oranı yüzde 17,2 olurken, 20-24 
yaş arasındaki gençlerde yüzde 
25,1’e yükseldi. Sigortasız 
çalıştırılanların oranı ise yüzde 
22,2 olarak gerçekleşti. Haziran 
ayında adım atılan normalleşme 
sürecinde İŞKUR aracılığıyla işe 
yerleştirilen sayısı İstanbul’da 7 
bini aştı. Fakat, Kasım ayında 
başlayan kısıtlamalar nedeniyle 
işsizliğin yeniden yükselme 
tehlikesi kapıda. Narin, kentin 
işsizliği ile ilgili şu 
değerlendirmelerde bulundu:
“Yükselen işsizliğin çaresi 
istihdam yaratacak yatırımların 
hızla İstanbul’a 
kazandırılmasıdır. İYA da bu 
ihtiyaca hizmet amacıyla yerli ve 
yabancı yatırımcılarla görüşme 
içindedir. Çalışan arayan ve 
bizimle irtibata geçen yabancı 
yatırımcıları İstihdam 

İBB İSTATİSTİK OFİSİ GÜVENİLİRLİĞİ YÜKSEK BİR BİRİMDİR.                 
SADECE BİZ DEĞİL DÜNYA BANKASI GİBİ ULUSLARARASI FİNANS 

KURULUŞLARININ DA FAYDALANDIĞINI BİLİYORUZ.
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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

Tokalaşma ya da
sarılma gibi yakın
temaslardan kaçın.

Ellerinle gözüne,
ağzına ve
burnuna
dokunma.

Kıyafetlerini
60-90 derecede
normal deterjanla
yıka.

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

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

14
MADDEDE

KORONAVİRÜSE
KARŞI KORUNMA

Yurt dışı
seyahatlerini
iptal et ya da ertele.

Yurt dışından
dönüşte 14 gün
evde kal.

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

Ateş, öksürük ve
nefes darlığın
varsa sağlık
kuruluşuna başvur. 

Kişisel eşyalarını
ortak kullanma.

Bulunduğun ortamı
sık sık havalandır.

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

184
KORONAVİRÜS
DANIŞMA HATTI

ALO
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SU	ÜRÜNLERİ	PİYASASINI	BELİRLEYEN	MERKEZ:					GÜRPINAR SU ÜRÜNLERİ HALİ
ÖZGÜR	TURAN RIDVAN	ARDA
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T
ürkiye’de su ürünleri 
ticareti, sağlıklı ve dengeli 
beslenme seçenekleri 
arasında önemli bir yer 

kaplıyor. 2019 yılı verilerine göre 
ülkemizde, 463 bin tonu 
avcılıktan, 373 bin tonu da 
yetiştiricilikten olmak üzere 
toplamda 836 bin ton su ürünleri 
üretiliyor. Türkiye’deki su 
ürünleri yetiştiriciliğinin 
tamamına yakın denebilecek 
kısmını oluşturan levrek, çipura ve 
alabalık, 10 milyar TL’lik toplam 
su ürünleri üretim değerinin yüzde 
75’ini oluşturuyor. Balık ihracatı, 
ülke için büyük bir gelir kapısı 
olurken 200 bin tona kadar çıkan 
ihracat miktarı, ülkeye 1 milyar 
TL’lik katkıda bulunuyor.
Gürpınar Su Ürünleri Hali, işte bu 
su ürünleri piyasasında belirleyici 
rol oynuyor. Türkiye’deki balık 
üretiminin yüzde 10’u kadar olan 
miktarı, Gürpınar Su Ürünleri 
Hali'nden piyasaya sürülüyor.

PANDEMİ SÜRESİNCE ALINAN 
TEDBİRLER

“Halimize,	alışveriş	yapmak	için	bir	
gecede	üç,	dört	bin	kişi	gelebiliyor.	
İSYÖN	AŞ	olarak,	pandemi	odaklı	
gereken	tedbirleri	alıyoruz.	Hale	
girişte,	termal	kameralar	ve	el	
termometreleri	kullanıyoruz.	Ayrıca	
halin	her	bölgesinde	maske	takmayı	
zorunlu	kıldık.	Genel	bir	önlem	olsa	
da	sosyal	mesafenin	uyumuna	özen	
gösteriyoruz.	Halin	her	bölgesi,	
günlük	olarak	temizlenip	dezenfekte	
ediliyor.”

Ülkemizde bulunan 12 su ürünleri 
hali içerisinde en büyüğü olan 
Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde, 
haftanın her günü mezat (açık 
artırmayla yapılan satış) 
gerçekleştiriliyor. Halin işletmesini, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
iştiraklerinden İstanbul Yönetim 
Yenileme Anonim Şirketi (İSYÖN 
AŞ) sağlıyor. İSYÖN AŞ Genel 
Müdürü Hamdi Arpa, şirket ve halin 
durumu ile ilgili şunları söyledi:
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SU	ÜRÜNLERİ	PİYASASINI	BELİRLEYEN	MERKEZ:					GÜRPINAR SU ÜRÜNLERİ HALİ

GÜRPINAR SU 
ÜRÜNLERİ HALİ, 

YALNIZCA 
İSTANBUL’UN DEĞİL, 
TÜRKİYE’NİN DE SU 

ÜRÜNLERİ 
TİCARETİNDE AKTİF 
BİR ROL OYNUYOR. 

İSTANBUL’DAKİ TEK 
MEZAT YERİ OLAN 

HALDE, YILDA 50 BİN 
TONA YAKIN SU 

ÜRÜNLERİ SATIŞI 
GERÇEKLEŞİYOR.
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Orman Bakanlığından alınan izinle 
birlikte burada Su Ürünleri İşleme 
ve Değerlendirme Tesisi kuruldu. 
Tesis, gelecek süreçte ihracat için 
gerekli izinleri almış olacak. 
Böylelikle halin, ihracatta da etkin 
bir rol oynaması sağlanacak.

ürünlere hitap etmiyor. Artvin 
Hopa’dan Hatay İskenderun’a kadar 
ülkenin hemen hemen her yerinden 
hale, gerek Türkiye su ürünleri 
piyasasının burada oluşması, 
gerekse de İstanbul’un nüfusu 
itibarı ile büyük bir pazar olması 
nedeniyle her türden su ürünleri 
geliyor. Halimizde, sekiz yüzer ton 
kapasiteli taze soğutulmuş ürünler 
ve donmuş ürünler için muhafaza 
depolarımız, 81 ton kapasiteli 
şoklama ünitemiz var. 120 ton 
kapasiteli deniz suyu ve tatlı sudan 
buz üreten tesise de sahibiz. 
Türkiye’nin hiçbir su ürünleri 
tesisinde bu kadar kapasite yok.”

 HAL, İHRACATTA DA ROL 
ALACAK
İSYÖN AŞ, halde yapılan ticaretin 
yalnızca adil, güvenilir ve rekabetçi 
olmasını hedeflemiyor, aynı 
zamanda satılan tüm ürünlere değer 
katmada etkin bir rol oynamayı 
amaçlıyor. Bu amaçla, Tarım ve 

BALIKÇILIK ÜZERİNE SON 1 YILDA 
YAPILAN HAMLELER

“İSYÖN	AŞ,	yapılan	ürün	satışı	
üzerinden	hizmet	bedeli	alıyor.	Daha	
önceki	dönemde	yapılan	satış	değeri	

üzerinden,	Katma	Değer	Vergisi	
(KDV)	dâhil	olmak	üzere	yüzde	4’lük	

bir	hizmet	bedeli	alınıyordu.	İBB	
Başkanı	Ekrem	İmamoğlu’nun	da	
katıldığı,	1	Eylül’de	av	sezonunun	
açılması	nedeniyle	burada	yapılan	

programda,	komisyoncularımızın	bu	
bedelde,	indirime	gidilmesi	talebi	

oldu.	Yıllardır	dile	getirilen	bu	talep,	
olumlu	karşılanarak	değerlendirmeye	

alındı.	1	Ekim’den	itibaren	
komisyonculardan	alınan	hizmet	

bedeli	%2+KDV	olarak	uygulanmaya	
başlandı.	Bu	indirim	nedeni	ile	olan	

gelir	kaybını,	hale	giren	tüm	ürünlerin	
eksiksiz	tespit	edilmesini	sağlayarak	
fiziki	ve	idari	tedbirlerle	telafi	ettik.	

Bu	tedbirler,	aynı	zamanda	ürünlerin	
izlenebilirliği	yönünde	başlattığımız	
çalışmalar	için	iyi	bir	altlık	oluşturdu.

“Satış işlemleri, burada faaliyet 
gösteren, ürün tedarikini sağlayan 
104 komisyoncu aracılığıyla 
yapılıyor. Hale, ürün gelişleri kara 
yolu ve deniz yolu ile olmak üzere 
iki şekilde oluyor. Gürpınar Su 
Ürünleri Hali’nde satılan ürünlerin 
yüzde 80’i kara yolu ile geliyor. Su 
ürünleri hali dendiğinde genel 
beklenti su ürünleri halinin mutlaka 
deniz kıyısında olması üzerine. Bu, 
aslında pek gerçekçi değil. Deniz 
üzerinden aktarım yapmak, kara 
yoluna göre daha meşakkatli ve daha 
uzun sürüyor. Bize deniz yoluyla 
gelen ürünler, yakın bölgede avcılık 
yapan balıkçı gemilerinin getirdiği 
ürünler. Türkiye’de birkaç küçük 
merkezdekiler hariç; İzmir, Samsun, 
Bursa’daki gibi büyük örnekler ve 
dünyanın birçok ülkesindeki su 
ürünleri halleri, denizden uzak, kara 
yolu ticaretinin daha kolay 
yapılabildiği merkezlerde 
bulunuyor. Su ürünleri halimiz, 
yalnızca İstanbul’da avlanan 

Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde Satışı 
Gerçekleşen Ürün Miktarı
Yıl Satışı Gerçekleşen Ürün Miktarı (ton)

2016 ....................................................................................56.811
2017 ....................................................................................41.101
2018 ....................................................................................60.446
2019 ....................................................................................42.222
2020 ....................................................................................36.069

Satışa Sunulan En Önemli Türler 
(1 Eylül‐15 Kasım 2020)
Ürün Miktar (Ton) % (Yüzde)

Palamut............................................... 8.000............................40
Hamsi  ................................................. 4.500............................22
Mezgit ................................................ 1.850............................10
Istavrit  ...................................................850..............................7

Avcılığı en fazla yapılan türler (2019)
Hamsi ...............................................................................262.544
Çaça ....................................................................................38.078
Sardalya  ...........................................................................19.119
Istavrit  ..............................................................................19.505
Mezgit ..................................................................................8.941
Beyaz Kum Midyesi .......................................................36.627
Deniz Salyangozu ...........................................................11.646
Karides  ................................................................................5.137

Yetiştiriciliği en fazla yapılan türler (2019)
Alabalık ............................................................................123.573
Çipura .................................................................................99.730
Levrek ...............................................................................137.419 ISYÖN AŞ Genel Müdürü Hamdi Arpa

KENT EKONOMİSİ





İBB’DEN YÜZDE 90 
DÜŞÜK	MALİYETLİ	
YERLİ DEZENFEKTAN
İBB, YERLİ DEZENFEKTANINI ÜRETTİ, MALİYETİ ONDA BİRE İNDİRDİ. BAŞKAN EKREM 
İMAMOĞLU’NUN TEŞVİKİYLE, SAĞLIK DAİRE BAŞKANLIĞI VE İSTAÇ’IN İŞ BİRLİĞİYLE 
YAŞAMA GEÇİRİLEN PROJE, İBB’YE YENİ BİR TASARRUF KALEMİ KAZANDIRDI.           
PROJE BAŞTAN SONA İBB BÜNYESİNDE VE ÖZ KAYNAKLARLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

GÖKÇE	KAÇMAZ

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iki ay önce 
başladığı dezenfektan üretimi sayesinde 
maliyetlerini yüzde 90 aşağı çekti. İBB Sağlık Daire 
Başkanlığı tarafından geliştirilen ve İSTAÇ 

tesislerinde üretimi yapılan dezenfektan, piyasadaki 
muadilleri ile karşılaştırıldığında birçok üstünlüğe 
sahip. İlk üstünlüğü içeriği; çünkü insan vücudunun 
da ürettiği yüzde 100 doğal bir biyosit olan hipokloröz 
asitten (HOCL) ibaret. HOCL, bağışıklık 
sistemimizdeki kan hücrelerinin ürettiği fizyolojik bir 
madde. Bir başka deyişle; İBB’nin yeni dezenfektanı, 
insan vücudunun ürünlerinin eseri. Amerikan Gıda ve 
İlaç Dairesi’nin (FDA) onayladığı bir antiseptik ve 
arındırma çözeltisi. Hedefi üzerinde, bir dakikadan 
kısa bir sürede etkili oluyor, 
mikroorganizmaların verdiği zararlardan 
bizleri koruyor.

 CANLI YAŞAMINA ZARARI YOK
Atıkları, çevre için bir tehdit oluşturmayan ve doğada 
kolayca yok olan dezenfektanın, canlıların sağlığına 
hiçbir zararı yok. Diğer bir deyişle İBB 
ekiplerini, kamusal alanda 
mikroorganizmalardan arındırma 
çalışması yaparken 
gördüğünüzde paniğe gerek 
yok. Çünkü, onlar oradan 
ayrıldıktan sonra sadece 
insanlar 

SAĞLIK

NİLAY	SOYSALDI
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 “İSTANBUL’DAKİ TÜM 
OKULLARIN 
DEZENFEKTASYONUNU 
YAPMAYA HAZIRIZ”
Ancak İBB’de, pandemi 
sürecinden dolayı, temizlik ve 
dezenfektasyon çalışmalarının 
daha da geniş bir alana yayılması 
gerektiği görüşü egemen. İBB 
Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder 
Yüksel Eryiğit’in ısrarla şu 
çağrısı da bunun işareti:
“İstanbul’daki tüm okulların 
dezenfektasyonunu üstlenmek 
istiyoruz. Bunu yapmaya hazırız. 
Yeni eğitim yılı başlamadan önce 
İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne başvuruda 
bulunduk. Ayrım yapmaksızın 
tüm okulları, COVID-19’a karşı 
dezenfekte edebileceğimizi ifade 
ettik. Ancak, kabul görmedi. Bu 
çağrımızda ısrar ediyoruz. 
Çünkü, aşı uygulamaya geçirilse 
dahi pandemi ile mücadele daha 
uzun zaman alacak. Şu da bir 
gerçek ki, COVİD-19’un affı yok. 
Dünyada ekonomileri haftalarca 
durdurmuş bir virüsten 
bahsediyoruz. Bütün bilim 
insanlarının da ısrarla 
vurguladığı gibi genç-yaşlı ayırt 
etmiyor. Hepimiz için bir risk. 
Üstelik ikinci bir dalgaya girmiş 
bulunmaktayız. Hasta ve 
kayıplarımız hızla yükseliyor. 

başlamadan önce ilk etapta, 
İstanbul Kalkınma Ajansı’na 
(İSTKA) başvurdu. İBB bünyesinde 
üretilen dezenfektan, dış ortam 
püskürtme makinesi ve çöp 
kamyonlarında maskeleri 
arındırmak için kullanılan 
ultraviyole ışın aygıtı için destek 
talebinde bulundu. Ancak, 
İstanbul’un ekonomik-sosyal 
kalkınmasını desteklemek ve 
küresel rekabet gücünü artırmak 
için faaliyet gösteren kurumdan 
beklenen onay alınamadı. Bunun 
üzerine Başkan İmamoğlu’nun 
teşvikiyle çalışmalar, kurum 
bünyesinde, dış destek olmaksızın 
sonuçlandırıldı.

 YERLİ DEZENFEKTAN KENTİN 
HER YERİNDE 
Bugün İBB bünyesinde üretilen 
dezenfektan, kentin hemen her 
yerinde yaygın bir biçimde 
kullanılıyor. Pandemi süreciyle 
birlikte, mikroorganizmalara karşı 
daha da yoğunlaşan arındırma ve 
temizlik çalışmaları; toplu ulaşım 
taşıtları, taksiler, ibadethaneler, 
kültür merkezleri, İBB yerleşkeleri, 
adliyeler, eczaneler, noterler ve 
halkın yoğun olarak kullandığı 
yerlerde kesintisiz sürüyor.  İBB 
Mobil Hijyen Filoları, kamu-özel 
ayrımı yapmadan tüm hastanelere 
hizmet veriyor; buralarda kapalı 
alan dezenfektasyon işlemleri 
gerçekleştiriyor. 

değil, hayvanlar veya doğadaki 
diğer canlılar da bu çalışmadan 
olumsuz etkilenmeyecek; 
yaşamları tehdit altına girmeyecek. 
Ayrıca, ürünün çok geniş bir 
kullanım alanı bulunuyor. Piyasada 
karşılaştığımız ürünler, genel 
olarak üç kategoride 
sınıflandırılıyor: El, yüzey ve hava-
ortam dezenfektanları. İBB’nin 
tesislerinde, oldukça ucuz bir 
maliyet ile üretilen yeni 
dezenfektan ise her üç alanda da 
rahatlıkla kullanılabiliyor. 
Püskürtme, dökme, silme ve 
sisleme gibi yöntemlerle 
uygulanabiliyor. Bu da ürünün 
kullanım kapsamını genişletiyor. 
Farklı dezenfektanlar satın almaya 
gerek kalmadan; ortamdaki havayı, 
eşyaları, insanların ciltlerini 
mikroorganizmalardan arındırmak 
olanaklı bir hâle geliyor.

 İMAMOĞLU ETKİSİ
İBB’nin kendi dezenfektanını 
üretme yoluna gitmesinde 
“Şeffaflık, adalet ve tasarruf temel 
ilkemiz olacak” görüşünü savunan 
Başkan Ekrem İmamoğlu’nun rolü 
büyük. Yurttaşlardan toplanan 
vergilerin en verimli şekilde 
kullanılmasını amaçlayan bu 
görüş, İBB’nin birçok alanda 
gereksinimlerini kendi bünyesinde 
çözmesinin ve yerli üretime destek 
vermesinin ardındaki itici güç. 
İBB, dezenfektan üretimine 

www.ibb.istanbul                           69



mikroorganizmalardan 
arındırabiliyoruz. Ayrıca, reaktör 
sayımızı artırarak bu üretim 
kapasitesini kolaylıkla katlama 
olanağımız var. Bu önemli. 
Çünkü, pandeminin başında 
hepimiz tanıklık yaşadık; 
dezenfektan, maske gibi korunma 
araçlarının fiyatları aşırı 
yükselmişti. Ürünü kendi 
bünyemizde üretiyor olmamız, 
böyle bir durumda, en azından 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ve bağlı kuruluşlarının fahiş 
fiyatlardan etkilenmesinin önüne 
geçecektir. Ama bizim en büyük 
kaygımız İstanbul’daki 
yurttaşlarımız. Başkanımızın da 
ifade ettiği gibi biz, ayrım 
yapmadan 16 milyon için 
çalışıyoruz. Bunun için İstanbul 
halkına katkı sunmak isteriz. Bu 
amaçla ürüne lisans alma 
çalışmalarını başlattık. Eğer 
çalışmalar olumlu sonuçlanırsa 
dezenfektanımızı çok daha düşük 
bir fiyatla halkımızla da 
buluşturabiliriz.”

 “ÜRÜNÜ 
LİSANSLAYABİLİRSEK HALKLA 
DA BULUŞTURABİLİRİZ”
Üretim kapasitelerinin İBB’nin 
tüm birim ve iştiraklerinin 
gereksinimini karşılayacak 
düzeyde olduğuna değinen İSTAÇ 
Saha Hizmetleri Genel Müdür 
Yardımcısı Eyyüp Demirhan da 
İstanbul Bülteni’ne şunları söyledi:
“Cihazımız, 100 ila 500 ppm 
(herhangi bir karışımda toplam 
madde miktarının milyonda biri) 
arasında konsantrasyonlarda 
dezenfektan üretimi yapabiliyor. 
Farklı konsantrasyonlar, farklı 
ortam dezenfeksiyonu için 
kullanılıyor. 500 ppm 
konsantrasyonda günde 8 bin 
litre dezenfektan üretebiliyoruz. 
El dezenfektanı için seyreltme 
yapıyoruz. Bu durumda, üretim 
kapasitemiz tek reaktörle 24 bin 
litreye çıkıyor. Yine, seyreltmek 
suretiyle ürünü, ortam 
dezenfeksiyonunda da 
kullanıyoruz. Bir litre ile 800 
metrekare alanı, sisleyerek 

Biz, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak son derece 
nitelikli bir üretim yapıyoruz. 
Üretimimiz, insan sağlığına, 
solunum yollarına ve doğaya 
zarar vermiyor. Dünyanın birçok 
gelişmiş kentinde hipokloröz asit 
bazlı dezenfektanlar kullanılıyor. 
Bu da dezenfektan üretiminde ne 
kadar doğru bir seçim 
yaptığımızın, isabetli bir karar 
aldığımızın göstergesi. Ayrıca, 
Başkanımızın desteğiyle 
sonuçlandırdığımız üretim 
çalışmalarımız sayesinde dışarıya 
bağımlılığı kırdık. Bu nedenle de 
maliyetlerimiz oldukça düşük. 
Hazır ve deneyimli ekiplerimiz 
var. Bu ekipler, aylardır sahalarda 
ve çok şey öğrendiler. İstanbul ve 
on altı milyon İstanbulluya daha 
fazla katkıda bulunmak 
istiyoruz.”
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İSTAÇ Saha Hizmetleri 
Genel Müdür Yardımcısı 
Eyyüp Demirhan

İBB Sağlık Daire Başkanı            
Dr. Önder Yüksel Eryiğit

SAĞLIK





İBB, BAŞKAN İMAMOĞLU’NUN KATILIMIYLA DÜZENLEDİĞİ AÇILIŞ TÖRENİYLE ATAKÖY 
İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ’NİN İKİNCİ KADEMESİNİ HİZMETE ALDI. İNŞA SÜRECİ 

TAMAMLANDIĞINDA TESİS, 2 MİLYON 400 BİNLİK BİR NÜFUSUN ATIK SUYUNU 
ARITACAK KAPASİTEYE ULAŞACAK. 

ATAKÖY	İLERİ BİYOLOJİK 
ARITMA TESİSİ’NİN	İKİNCİ	

KADEMESİ	DEVREDE

GÖKÇE	KAÇMAZ

ÇEVRE

72                          www.ibb.istanbul



 ATIKSULARIN YENİDEN 
KULLANIMINA OLANAK 
SAĞLIYOR
Ataköy İleri Biyolojik Atık Su 
Arıtma Tesisi’ndeki bir diğer 
özellik de atık suların yeniden 
kullanılmasına olanak sağlaması. 
Proje kapsamında, inşa edilen 
MBR Prosesli Atık Su Geri 
Dönüşüm Tesisi’nden çıkan atık 
sular, peyzaj sulamada kullanılıyor. 
Günde 20 bin metreküp atık suyun 
geri dönüşümünün sağlanmasıyla 
birlikte tesisin, temizlik ve benzeri 
iç gereksinimleri de bu suyla 
karşılanıyor. Böylece, önemli bir 
su tasarrufu yapılıyor. Temiz 
suların her geçen gün azaldığı ve 
uzmanların su savaşlarına karşı 
uyarılarda bulunduğu dünyamızda, 
yapılan bu tasarruf, doğal 
kaynakların korunması açısından 
da önemli bir adım olarak 
görülüyor.  

 EMİSYON AZALTIMINI DA 
SAĞLIYOR
Ataköy İleri Biyolojik Atık Su 
Arıtma Tesisi, küresel ısınmanın 
en büyük nedenlerinden karbon 
emisyonuna karşı da çevreci bir 
değer olarak öne çıkıyor. Tesis, 
atık suyu toplayıp deşarj ederek 
karbon salınımını düşürüyor.  
İstanbul’un hava kalitesine olumlu 
etkide bulunuyor.

Tesisin, günlük 360 bin metreküp 
olan kapasitesi, yeni kademenin de 
eklenmesiyle yüzde 70 oranında 
artarak 600 bin metreküpe ulaştı. 
Revizyon imalatlarıyla da eski 
tesisin arıtma kalitesi yükseltildi.  
Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar 
ilçelerinin tamamının; Başakşehir, 
Küçükçekmece, Sultangazi, 
Esenler’in ise bir bölümünün atık 
sularını arıtır hâle getirilen tesis,  
tüm etaplarının tamamlanmasının 
ardından günde 2 milyon 400 binlik 
bir nüfusa hizmet verecek düzeye 
ulaşacak.

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), 7 ilçenin atık suyunun 
arıtılması için inşa edilen Ataköy 
İleri Biyolojik Atık Su Arıtma 

Tesisi ikinci kademesininin açılışını, 
Başkan Ekrem İmamoğlu’nun 
katıldığı ve kurdeleyi kestiği törenle 
gerçekleştirdi. 

 TESİSİN KAPASİTESİ 
YAKLAŞIK YÜZDE 70 ARTTI
İkinci kademenin hizmete 
alınmasıyla birlikte, Ataköy İleri 
Biyolojik Su arıtma Tesisi’nde 
önemli bir kapasite artışı yaşandı. 
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İBB ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI, 16 MİLYON 
İSTANBULLUNUN TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASI İÇİN ÇALIŞMALARINI YENİ 

UYGULAMALARLA ZENGİNLEŞTİRİYOR. UNILEVER VE TÜRK KIZILAYI İLE ORTAK 
GERÇEKLEŞTİRİLEN “ÇÖPKAPAR” TEKNOLOJİSİYLE MARMARA DENİZİ’NİN 

YÜZEYİ, İNSANSIZ TEMİZLEME ARACI İLE ATIKLARINDAN KURTULUYOR.

DENİZ	TEMİZLİĞİNDE	TEKNOLOJİK	DEVRİM: 

ÇÖPKAPAR

farkındalık uyandırma konusunda 
kayda değer görüyorum. Halkın 
farkındalığı arttıkça, kirliliği önleme 
konusunda ülkece, çok daha iyi 
olmamız da mümkün.”

 HEDEF, 2021’DE TOPLAM               
40 ÇÖPKAPAR
Şehrin üç noktasına konan 
çöpkaparlar, verimlilikleri 
izlenerek kayıt altında tutulacak. 
Konu hakkında bilgi veren İBB 
Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığı Deniz Hizmetleri 
Müdürü Dr. İlker Aslan, 
çöpkaparların sayısını, gerekli 
görülmesi hâlinde, 2021 yılında 
40’a çıkarmayı planladıklarını 
söyledi. Dr. Aslan, çöpkapar ve 
diğer hizmetler hakkında şu 
açıklamalarda bulundu:
“İBB Çevre Koruma ve Kontrol 
Daire Başkanılığı Deniz Hizmetleri 
Müdürlüğü olarak her gün, 186 
personelin görev aldığı 31 mobil 
ekiple, 515 kilometrelik kıyı hattı 
boyunca temizlik yapıyoruz. 
Çöpkaparla, sadece şehrimizin göz 
bebeği olan İstanbul Boğazı’nda 
temizlik yapılmayacak. Aynı 
zamanda yerli üretim 
desteklenmiş ve teşvik edilmiş 
olacak. Yardımları için Unilever ve 
Türk Kızılayı’na teşekkürü bir 
borç bilirim.”

sensörü sayesinde, kendisini yukarı 
aşağı konumlandırarak kesintisiz 
çalışabilen, akıllı bir cihaz. Ayrıca, 
filtresi sayesinde, boyutu 2 mm 
kadar olan, yüzebilen parçacıkları 
toplayabilen bir yenilik. Çöpkapar; 
Boğaz’ın akıntı, dalga ve atık yapısı 
gibi şartları dikkate alınarak 
ülkemize özel tasarlandı. Tamamen 
yerli üretilen bu cihazın patenti, 
Türk Patent Enstitüsü tarafından 
tescil edildi. Çöpkapar, günümüzde 
teknolojinin proaktif (inisiyatif 
alabilen) olarak kullanıldığı, 
dünyadaki ilk cihaz örneği olması 
açısından önem taşıyor. Bu tür 
uygulamaları, sorunla ilgili 

D
enizlerin özellikle 
yüzeyinde yer alan 
atıklar, görüntü 
kirliliğinin yanında, deniz 

canlılarının da yaşamını olumsuz 
etkiliyor. Her yıl yaklaşık 10 milyon 
ton atık, okyanus ve denizlerden 
toplanırken bu atıkların yaklaşık 8 
milyonunu su yüzeyinde yer alan 
tek kullanımlık torba, bardak gibi 
plastik atıklar oluşturuyor. Doğada 
çözülmesi için bin yıl gereken 
plastik atıkların sayısının 2025’te 
tüm dünyada 250 milyon olacağı 
tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı’na göre, 
denizlerdeki çöpün, yalnızca yüzde 
15’i deniz yüzeyinde kalırken gerisi 
su kolonlarında ve deniz yatağında 
bulunuyor.

 ÇÖPKAPAR NEDİR?
İstanbul'da 2020 yılı için pilot bölge 
seçilen Eminönü, Karaköy ve 
Kadıköy’de, toplam yirmi çöpkapar 
bulunuyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen 
Erdinçler, İstanbul’un denizlerinde 
uygulanan çöpkapar projesi ile ilgili 
şu bilgileri verdi:
“Çöpkapar, deniz üstündeki yüzer 
atıkların, otomatik olarak 
toplanması için tasarlanmış; elektrik 
ile çalışan, üzerindeki su seviye 
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İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler

ÇEVRE

ÖZGÜR	TURAN NİLAY	SOYSALDI
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DENİZ HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ

İBB	Çevre	Koruma	ve	Kontrol	Daire	
Başkanlığı	Deniz	Hizmetleri	
Müdürlüğü,	515	km’lik	kıyı	hattında	
her	gün	186	kişi	ile	faaliyetlerini	
sürdürüyor.	Yaz	aylarında,	çalışan	
sayısını	artıran	müdürlük,	11	adet	
deniz	yüzeyi	temizleme	teknesiyle	
İstanbul’daki	denizlerin	temizliğine	
büyük	katkıda	bulunuyor.	Her	gün	
ortalama	5	milyon	metrekare	
temizlik	yapan	araçlar,	yılda	180	bin	
metreküp	atığı	denizden	topluyor.

ÇÖPKAPAR, ÇEVRE 
FARKINDALIĞINI 

ARTIRACAK



İBB, BİR YANDAN SPORA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRAN YENİ 
TESİSLER HİZMETE SOKARKEN DİĞER YANDAN 
ETKİNLİK KAPASİTESİNİ GELİŞTİRME, İSTANBULLUYU 
DAHA AKTİF KILMA, İSTANBUL’U DAHA AKTİF BİR KENT 
HÂLİNE GETİRME VE 2032 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI’NI 
İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRME HEDEFİ İÇİN ADIMLAR 
ATIYOR. BU HEDEFLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN 
YAPILANLARLA YAPILACAKLARI, SPOR İSTANBUL GENEL 
MÜDÜRÜ İ. RENAY ONUR İLE KONUŞTUK.

HEDEF 
DAHA 
AKTİF BİR 
İSTANBUL VE  
İSTANBULLU	

NİLAY	SOYSALDITAYFUN	DERYAL

SPOR
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Dolayısıyla spor, modern dünyada 
hem bireysel bir aktivite hem bir 
meslek grubu hem de bir kentin ve 
ülkenin kültüre bakışını belirleyen 
göstergelerden biri hâline geldi. 
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Türkiye’nin halka açık en büyük 
yüzme tesisi hâline getirilen Cemal 
Kamacı Spor Kompleksi’nin 
açılışında spora bu vizyonla 
baktığını şu sözleriyle açıkladı:
“Hayatının her evresinde sporla iç 
içe olmuş bir kişi olarak, özellikle 
spor kültürünü geliştirmenin en 
önemli husus olduğunu, 
uluslararası platformda en 
kıymetli şeyin de bu olduğunu 
bilmemiz lazım.” 

S
porun yaygınlaşması; 
sağlıklı nesillerin 
yetişmesi, halk sağlığının 
korunması ve sosyal 

uyumun artmasında önemli bir 
işleve sahip. Yaygınlaşan spor, aynı 
zamanda uluslararası başarı, branş 
çeşitliliği ve ülke tanınırlığı 
anlamına da geliyor. Ancak, gözden 
kaçırılmaması gereken bir diğer 
faktör de sporun hem ticari hem de 
kültürel bir faaliyet hâline 
dönüşmüş olmasıdır. Hangi 
branştan olursa olsun yüz 
milyonlarca kişiye ulaşabilen ve bu 
yönüyle ticari değer kazanan spor 
karşılaşmaları, sosyal ve kültürel 
faydanın yanında kentlere 
ekonomik artılar da sunabiliyor. 
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ki tüm altyapımız hazır, 
olimpiyatları yapmak için her tür 
olanağa sahibiz. Ancak bunun 
yanında, Olimpiyat Komitesinin 
en başta önemsediği noktalardan 
biri, organizasyonun tüm 
aşamalarında görev alacak gönüllü 
sayısı. Bu sayının minimum 80 bin 
olması gerekiyor. Son üç 
olimpiyatta yaklaşık rakam bu 
civardaydı” dedi.

 “ATLETİZM VE JİMNASTİK 
DİĞERLERİNİ DE GELİŞTİRİR”
Onur, İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun atletizm ve 
jimnastikte önemli hedefler 
koyduğunu anımsatarak şöyle 
devam etti:
“Bu branşlar, diğerlerinin 
gelişiminde anahtar görevi 
görüyor. Biz, bu branşlarda daha 
yaygın ve başarılı olsak güreşte, 
futbolda ve pek çok daldaki 
başarılarımızı da daha yükseğe 
taşırız. Atletizm ve jimnastikte 
başarılı olmadığımız için sporda 
sürdürülebilir zaferler elde 
edemiyoruz. 1970’lerde, 
İstanbul’da okullar arası 

İstanbul’a benzeri şehirlerde, 
sadece 42 kilometrelik maratona 
katılım, yaklaşık 50 bin kişi 
civarında. Bizde katılım rekoru ise 
1,516 kişiyle geçen yıl kırıldı. 
İstanbul Maratonu’nu da diğer 
şehirlerdeki katılımlar düzeyine 
getirmek istiyoruz. İstanbul 
Maratonu; halk, elit sporcu ve 
turist açısından önemli. Kendimize 
büyük hedefler koyduk ve bu 
hedefe yürüyeceğiz.”

 “OLİMPİYAT İÇİN GÖNÜLLÜ 
GEREKLİ”
Tıpkı maraton gibi, antik 
dönemden günümüze miras kalan 
olimpiyatlara değinen Onur, tüm 
dünyanın ilgisini çeken bu mega 
etkinliği kente getirmek için 
yaptıkları çalışmaları anlatırken 
deneyim sahipliği sıfatıyla 
gönüllülüğün olimpiyatlarda kilit 
rol oynadığını kaydetti. Spor 
etkinliklerinin olmazsa olmazları 
arasında gönüllüleri sayan Onur, 
“Sporun gelişmesi için; izleyiciler, 
sporu yapanlar ve gönüllüler 
gerekli. Üçü bir araya geldiğinde o 
spor büyümeye başlıyor. Diyelim 

 “BÜYÜK HEDEFLER KOYDUK”
İBB iştiraki SPOR İSTANBUL, her 
yaş grubuna ve branşa hizmet 
veren tesisleri, N Kolay İstanbul 
Maratonu başta olmak üzere, 
başarıyla gerçekleştirdiği 
etkinlikleriyle kentin spora 
bakışının gelişmesinde önemli 
ödevler üstleniyor. İşte bu 
kurumun başındaki isim olan 
Genel Müdür İ. Renay Onur da 
İstanbul’u ve İstanbulluları daha 
aktif hâle getirmeyi önceliklerinin 
başında gördüklerini söyledi. 
Kolektif yardımseverlik koşularını 
düzenleyen platformların ilki olan 
Adım Adım’ın kurucuları arasında 
yer alan Onur, bu yönüyle de pek 
çok spor etkinliği düzenleyen, bu 
alandaki sivil toplum kuruluşlarını 
buluşturan bir spor insanı. Onur, 
kenti daha aktif hâle getirme 
hedeflerini açıklarken konuya şu 
örneği vererek girdi: 
“İstanbul, dünyadaki az sayıda 
büyük, merkezi ve tarihi şehirden 
biri. Bu nedenle İstanbul 
Maratonu’nu büyütmek de bizim 
ana görevlerimizden birisi. Londra, 
New York, Paris, Tokyo gibi 
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 TESİSLER DAHA VERİMLİ 
HÂLE GELDİ
40 tesiste İstanbul’a hizmet 
verdiklerini de aktaran Onur, 
spora erişimin kolaylaşmasında 
yeni salonlar açmanın önemini 
anlatırken farklı bir konuya şu 
sözlerle dikkat çekti:
 “15 yıldır İstanbul’un en büyük 
havuz kapasitesi İBB’de. 26 adet 
havuzumuz bulunuyor. Bu 
havuzlara 15 yıldır hiçbir yüzme 
kulübü ve federasyon kabul 
edilmemiş. Ağustos ayından 
itibaren açılış saatlerini 
değiştirerek yüzme kulüplerine de 
olanak yarattık. Mevcut tesislerin 
erişilebilirliğini ve 
kullanılabilirliğini artırmak, yeni 
tesis kadar önemli.” 

branşlarını izlemekten keyif alan 
bir kent için İBB Spor Okulları’nın 
önemine değindi. Onur, “Buralar, 
bunun tohumlarının ekildiği yer 
esasında. Branş sayısını 12’ye 
çıkardık. Spor İstanbul’un 40 
tesisinde 3-15 yaş arası çocuklara 
iki aylık spor okulu imkânı 
veriyoruz. İki ay süresince 
çocuklar, bir branşta 
uzmanlaşmıyor; ama o alanı artık 
tanıyabiliyor. Bisiklet yarışını ya da 
eskrimi izlemek için bu dalların 
kurallarını bilmek gerekiyor. Bu 
nedenle Spor Okulları’nı çok 
önemsiyoruz. İki aylık eğitimden 
sonra yetenekli olanları, bir yıllık 
başka bir okulumuz var, orada 
devam ettiriyoruz” şeklinde 
konuştu.

müsabakalarda 70 okul, atletizmde 
yarışırdı. Bugün geldiğimiz 
noktada ise İstanbul’da yapılan 
okullar arası yarışmalarda, 
atletizmde katılım sadece 4 okulla 
sınırlı. Peki, biz ne yapıyoruz? 
Öncelikle atletizm pistlerini 
artırmak istiyoruz. İlkinin somut 
çalışmaları başladı, önümüzdeki 
dönemde geri kalan aşamaları 
tamamlanacak. İkinci tesis için yer 
belirlendi. Bir diğeri için de yer 
belirleme aşamasındayız.”

 “İSTANBUL, SPORU 
HİSSETMELİ”
2032 hedefi için İstanbul’un; sporu 
hisseden, spor okuryazarlığı olan 
bir noktaya getirilmesi gerektiğine 
dikkat çeken Onur, farklı spor 
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Spor İstanbul Genel Müdürü 
İ. Renay Onur

15 YILDIR İSTANBUL’UN EN BÜYÜK HAVUZ KAPASİTESİ İBB’DE.                 
26 ADET HAVUZUMUZ BULUNUYOR. BU HAVUZLARA 15 YILDIR HİÇBİR 

YÜZME KULÜBÜ VE FEDERASYON KABUL EDİLMEMİŞ. AĞUSTOS 
AYINDAN İTİBAREN AÇILIŞ SAATLERİNİ DEĞİŞTİREREK YÜZME 

KULÜPLERINE DE OLANAK YARATTIK.
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 HAREKETLİ NESİLLER
SPOR İSTANBUL Genel Müdürü         
İ. Renay Onur’un bilgisini verdiği 
İBB Spor Okulları; çocukların 
sporla iç içe büyümesi, hareketli 
nesiller yetişmesi hedefiyle 12 
farklı branşta eğitim sağlıyor. 48 
farklı tesiste düzenlenen eğitimler, 
çocukların ilgi ve yetenekleri 
çerçevesinde gerçekleşiyor. Dört 
farklı yaş grubunun bulunduğu 
programlar; jimnastik, atletizm, 
tekvando, basketbol, voleybol, 
yüzme, futbol, tenis, buz pateni, 
okçuluk, badminton, temel hareket 
eğitimi spor dallarını içeriyor.

 ENGELLİ BİREYLERE ÖZEL 
SPOR TESİSİ
Onur’un değindiği Ümraniye'de 
bulunan Yeşilvadi Spor Tesisi de 
engelli bireylerin fiziksel ve 
zihinsel gelişimine katkı 
sağlayacak şekilde hizmet 
sunuyor. Engelli bireyler için spor 
merkezine dönüştürülen tesiste, 
1,4 metre derinliğinde, 20 metre 
uzunluğunda 3 kulvarlı bir eğitim 
havuzu, iki stüdyo salonu ve bir 
squash salonu bulunuyor. 

 DAHA ÇOK ENGELLİ BİREY 
ÇEKMELİYİZ
Toplumun her bileşenine 
ulaşmayı, onlara daha aktif bir 
yaşam biçimi sunmayı 
hedeflediklerini anlatan Onur, 
engelli bireyleri sosyal hayata 
kazandırmanın önemine 
değinerek sözlerini sonlandırdı:
“Tesislerimizi kullananlardan 
yüzde 2’si engelli. İstanbul’da 
engelli oranı yüzde 11 ile 13 
arasında. Mevcut oranı artırmak 
ödevlerimizden biri. Bunu 
geliştirmek için de Yeşilvadi 
Spor Tesisi'ni hizmete sunduk. 
Burası sadece zihinsel engelliler 
için açıldı. Ancak, engellilerle 
engelsizleri ayırmak istemiyoruz. 
Burada şöyle bir ihtiyaç olduğunu 
gördük. Evde gerekli eğitimi 
almadıkları için zihinsel 
engelliler, engelsiz bireylerle 
karşılaştıklarında ne 
yapacaklarını bilemiyorlar. O 
nedenle burası biraz 
rehabilitasyon merkezi gibi bir 
işlev de görüyor. Buradan mezun 
olan çocuklar, diğer tesislerimizi 
daha rahat kullanabilecekler.”

Dünya Sağlık Örgütü’nün 
hareketsizliğe bağlı sağlık 
problemlerinin artışına dikkat 
çekmesinin önemine de değinen 
Onur, Spor İstanbul’un bu 
misyonu da çok ciddiye aldığını 
vurguladı. Spor etkinliklerine 
katılımın, hayatına hareket 
kazandırmak isteyen insan 
sayısının artışının göstergesi 
olduğunu anlatan Onur, mevcut 
organizasyonları büyütmek ve 
yaygınlaştırmak istediklerini 
söyledi. Onur, “Var olanlara 
katılımı geliştirmenin yanında 
spor okullarında eğitim verdiğimiz 
branşların İstanbul turnuvalarını 
yapmayı düşünüyoruz. Jimnastik, 
basketbol, voleybol, futbol gibi 
branşlarda okullar arası küçük 
yarışmalar yapmak niyetindeyiz. 
Diğer yandan, bisiklet konusunda 
bir etkinlik yapmak istiyoruz. 
Downhill denen iniş yarışları, 
dünyada oldukça popüler. Mekân 
araştırıyoruz. Kaykay ve tırmanma 
ile ilgili ne yapabiliriz diye de 
araştırıyoruz. Gençlerin ilgisini 
çekebilecek branşları 
düşünüyoruz” dedi.
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SURLAR	İÇİNDE	TARİH	KOKAN	BİR	SEMT

İ
stanbul’un ilçe ve semtlerine 
verilen isimlerin nereden 
geldiğini araştırdığımız yazı 
dizilerinde, bu kez de sizler için 

Ayvansaray’ın adı nereden geliyor, 
bunu öğrenelim istedik. İsmi 
hakkında değişik rivayetlerin olduğu 
Ayvansaray, nerede yer alır; 
Ayvansaray ne demektir, nasıl bir 
semttir? Gelin birlikte bakalım…

 TARİHİ YARIMADA’DA 
SURİÇİNDE KALAN BİR SEMT…
İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı 
mahallelerden biri olan Ayvansaray, 
Tarihi Yarımada’da, suriçinde kalan 
bir bölgedir. Haliç’in güney 
kıyılarında kuruludur. Doğusunda 
Balat, batısında Eyüpsultan’ın 
Defterdar Mahallesi, kuzeyinde 
Haliç, güneyinde ise Edirnekapı yer 
alır. Yani, Edirnekapı’ya doğru dik 

bir yamaca yaslanır. Yer yer 
sokaklar biter, basamaklar, dar dar 
aralıklar başlar.
Ayvansaray, Bizans döneminde 
Blakhernai semtinin kurulu olduğu 
yerdedir. Kendi tekfuru, ordusu, 
kışlası, hamamı, çeşmesi, tiyatrosu, 
lusariumu (oyun alanı) bulunan bir 
yerleşimdir. O dönemde, çepeçerve 
surlarla çevrili, etrafı yeşilliktir. Halk 
gelip yabani nane (blehron) toplar, bu 
yüzden adı Blakhernai’ye çıkar.

 EYVAN MI, HAYVAN MI?
Mahallenin adının kökenine ilişkin 
birkaç görüş hakimdir. Bunlardan 
biri; Osmanlı döneminde, saraya ait 
bazı egzotik hayvanların, özellikle de 
fillerin, buradaki Blakhernai 
Sarayı’nda barındırılmasından 
dolayı bu semte, “Hayvan sarayı” 
dendiği ve bunun da zamanla 

değişerek Ayvansaray’a dönüştüğü 
yönündedir. Bazı tarihçilere göre, 
şehre mal getiren celepler, 
hayvanlarını metruk saray 
dehlizlerinde barındırırlar ve kendi 
aralarında “Hayvan sarayı” derler.
Bir diğer yaygın görüş de semtin 
adının; yüksek bina, bir tarafı 
dışarıya açık olan oda, sundurma 
anlamlarına gelen “eyvan” 
sözcüğünden geldiğidir. Bazı 
tarihçiler de Bizans Sarayı'nın 
eyvanlarından dem vurur.

 SARAYLILARIN TERCİHİ 
AYVANSARAY…
Bizans döneminde saraylıların ve 
sarayın etrafında yerleşen soylu 
komşuların tercih ettiği 
Ayvansaray, Osmanlı döneminde 
ise daha itibarlı bir bölgedir. 
Sahabelerin kabirleri ve 

BİR SEMTİN HİKAYESİ
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etraflarındaki dergâhlar ile şehitler, 
ekseri bu mıntıkadadır.
Bu nedenle de Ayvansaray’da, gerek 
Bizans döneminden gerekse 
Osmanlı döneminden kalma pek çok 
tarihi yapıt (saraylar, surlar ve 
kapılar, camiler ve tekkeler, çeşme 
ve sebiller, sıbyan mektebi, türbe ve 
mezarlıklar gibi…) bulunur.
Bunlar arasında; Blakhernai Sarayı 
ve bu sarayın bir parçası olarak inşa 
edilen Tekfur Sarayı, Balat Ahrida 
Sinagogu, Anemas Zindanları, 
Vlaherna Meryem Ana Kilisesi; 
Ferruh Kethüda Camii, Atik 
Mustafa Paşa Camii, Hz. Cabir 
Camii, Kazasker İvaz Efendi Camii; 
Ebû Zer el-Gifâri, Kâ’b bin Malik, 
Ebû Şeybet el-Hudrî, Hamidullah 
el-Ensarî, Ahmed el-Ensarî, Cabir 
bin Abdullah, Hazreti Amir, 
Abdullah el-Hudri, Hazreti Şu’be 

gibi tanınan sahabelerin kabirleri; 
Buhari Tekkesi; Simkeşbaşı 
İskender Bey, Mimar Mustafa Ağa, 
Hatice Sultan Hayratı ile Kürkçü 
Çeşmesi ve Hançerli Hamam vardır.

 AYVANSARAY KEŞFEDİLMEYİ 
BEKLİYOR…
Ayvansaray, bir zamanlar sakin ve 
şehrin az tanınan bir semti olmakla 
beraber, Türk devrinde bir süre 
ruhaniyetli bir merkez olarak gelişir 
ve komşusu olan Balat ve Fener 
mahallelerinin arasına İslam 
medeniyetinin damgasını vurur. 
Nasıl Fener, Ortodoks Patrikhanesi; 
Balat da Yahudi esnafı ile tanınırsa, 
Ayvansaray da mütedeyyin 
müminleri ile bilinir İstanbul’da.
Bundan yaklaşık iki yüz sene evvel 
Ayvansaray kıyılarında yalılar 
sıralanır. Tersane Emini Vahid 

Efendi Yalısı, Bezircibaşı Salih 
Efendi Yalısı, Kasap Mustafa Yalısı, 
Sadık Ağa Yalısı gibi kıyısındaki 
yalılar ile iskelelerin, yalı ve sahil 
saraylılarının da bu semtin 
güzelliğini pekiştirdiği 
muhakkaktır.
Ancak, buraya 20. yüzyıl 
başlarından itibaren sanayinin 
girmesi ve halkının değişmesi 
sonucunda bu güzel şehir köşesi, 
tarihi çehresini zamanla kaybeder.
Günümüzde ise ayakta kalan 
kalıntıları, tarihi yapıtları, camileri, 
sahabe kabirleri, çeşmelerinin yanı 
sıra; biri İstanbul Ayvansaray 
Üniversitesi diğeri de Kadir Has 
Üniversitesi olmak üzere iki özel 
üniversiteye de ev sahipliği yapan, 
bir zamanlar İstanbul’un en gözde 
semtlerinden olan Ayvansaray, 
şimdilerde keşfedilmeyi bekliyor.
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TEKNOLOJİ

İSTANBULLU	İLE	
‘AKILLI ŞEHİR’

AKILLI ŞEHİR, SON YILLARIN MODA KAVRAMLARINDAN. HER YERDE KULLANILIYOR, 
DÜNYA GENELİNDE SIRALAMALAR YAPILIYOR, BÜYÜK FONLAR AYRILIYOR. NE UCU 

VAR NE BUCAĞI… KENTE DAİR BAZEN HER ŞEY ANLAMINA GELİYOR, BAZEN DE GENİŞ 
TANIMLAR İÇİNDE KAYBOLUYOR. GENELLİKLE YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE ANILIYOR. 
ANCAK YÜKSEK TEKNOLOJİ DE ŞART DEĞİL. BAZEN BASİT BİR YEREL ÇÖZÜM DE 
‘AKILLI ŞEHİR’ ÖRNEĞİ OLABİLİYOR. ÖNEMLİ OLAN KENT YAŞAMINA DAİR AKILLI 

ÇÖZÜMLERİN, KENTLİNİN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRABİLMESİ. PEKİ, BU AKIL KİMİN? BİR 
KENTİ DAHA YAŞANABİLİR YAPAN, SORUNLARINI ÇÖZEN AKLI, KENTE KİMLER 

VERİYOR? ELEŞTİREL KURAMCI DAVID HARVEY, BİR ŞEHİRDE YAŞAYANLARIN, O ŞEHRİ 
ŞEKİLLENDİRME HAKKINA DİKKAT ÇEKİYOR. SOSYOLOG HENRI LEFEBVRE İSE ‘ŞEHIR 
HAKKI’ DİYOR. İSTANBUL’UN ‘AKILLI ŞEHIR’ SÜRECİNİN MERKEZ ÜSSÜ OLAN İBB BİLGİ 

İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI AKILLI ŞEHİR MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN YANIT DA 
BUNLARA BENZER: “ISTANBUL’UN AKLI, ISTANBULLU. ISTANBUL’DA ‘AKILLI ŞEHRİN’ 

PAROLASI ISE KATILIMCI DEMOKRASI. BU KENT ISTANBULLUNUN.”

RIDVAN	ARDA



katılımcı demokrasiye çok değer 
veriyoruz. Şehrin sorunlarına etkin 
ve hızlı çözüm üretmenin sırrı 
vatandaşı çok iyi tanımak ve 
çözüme giden süreçte birlikte 
ilerlemekte yatıyor” diyen İBB Akıllı 
Şehir Müdürü Dr. Özdemir, “Bu 
noktada kapsayıcı platformlar 
sunmak çok önemli. Halkı duyan bir 
belediye olmak çok önemli. 
İstanbul’da 16 milyon kişiye, 
yaklaşık 6 bin kilometrekare alanda 
hizmet vermeye çalışıyoruz. Böyle 
bakınca kişi başına düşen alan çok 
dar ve nüfus yoğunluğu yüksek bir 
kent burası. Dolayısıyla 
karşılaştığınız sorunların sayısı da 
artıyor. Bu sorunlara, zamanında ya 
da öncesinde çözüm üretmenin yolu 
da kentte yaşayanları çok iyi 
tanımaktan ve İstanbul’un kent 
olarak ürettiği veriyi bilgiye 
dönüştürebilmekten geçiyor. 
Biz teknolojiyi, İstanbullunun 
günlük yaşamını öğrenmede, 
kentsel sorunlarını saptamada ve 
sorunlara çözüm üretirken karar 
noktasında bir araç olarak 
görüyoruz” vurgusunu yaparken, 
İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. 
Naim Erol Özgüner de, “Göreve 
başladığımızda, temel yaklaşımımızı 
bu şehirde yaşayan herkesin yaşam 
kalitesini bir adım ileriye taşımak 
olarak belirtmiştik. Akıllı şehir 
teknolojileri, dünyanın her yerinde 
3P diye bilinen ‘Public-Private 
Partnership (Kamu-Özel İş birliği)’ 
ile anılıyor. Biz de bu modeli 
benimsiyoruz; ancak bizim bir de 
dördüncü p’miz var. O da ‘people’ 
yani insan. Çünkü işin içine insanı 
koymazsak bütün bu işler çok 
anlamlı değil. Bizim anlayışımızın 
merkezinde insan var” diyor. 

 SALGINDA ‘AKILLI’ 
ÇÖZÜMLER
‘Akıllı Şehir’ anlayışının ve veriye 
dayalı karar almanın önemi, tüm 
dünyada görülen COVID-19 salgını 
ile beraber daha öne çıktı. Bu 
süreçte, veriye sahip olan ve bu 
verilerden çözümler üreten 
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‘Akıllı Şehir’ ile ilgili benzetim ve 
modellemeler, kentleri bir fabrikanın 
üretim bandı gibi hiç aksamadan 
işleyen, ambulansın trafikte 
kalmadığı, yayanın ayağının taşa 
değmediği bir normal ile anlatıyor. 
Kentler, o animasyonlara göre adeta 
yüksek teknolojiyle donatılmış ve 
önceden tasarlanmış bir oyun hâline 
dönüşüyor. Oysa ‘Akıllı Şehir’ 
deyince kronikleşmiş bir sorunu 
çözen basit mikromobilite 
adımından, kentin ihtiyaca uygun 
akıllı sensörler ve cihazlara kadar 
çok çeşitli örneklere uzanıyor. Basit 
ve doğrudan sorunu çözen çevik 
uygulamalar, yeni normallerde akıllı 
şehir çalışmalarında başı çekiyor. 
Çoğu başarılı ‘Akıllı Şehir’ 
çözümünün ortak özelliği ise veriye 
odaklı olması. Bu çözümler, birbirini 
destekleyen ve birçok olumlu 
dışsallığa da sahip projelerin, bir 
araya gelmesine de olanak tanıyor. 
Yani bir yandan pratik çözümler 
sunarken bir yandan kendi 
ekosistemini de içinde oluşturuyor. 
İBB Akıllı Şehir Müdürü Burcu 
Özdemir’e göre, “Bir kentin akıllı 
olması demek o kentte ortaya çıkan 
ya da gelecekte çıkacak sorunların 
kök nedenlerini bulup çevik ve en 
doğru çözümü hızlıca ortaya 
koyabilmek demektir. Doğru ve 
kalıcı çözümler üretmenin yolu da 
kenti ve kentliyi iyi dinleyebilmek, 
onları iyi tanımaktan geçmektedir. 
Dolayısıyla bizler, belediye hizmet 
kalitesini artırarak İstanbul’daki 
yaşam kalitesini yükseltmeyi 
hedefliyoruz.” 

 ‘İSTANBUL SENİN’,                        
‘SÖZ SENİN’
İBB Akıllı Şehir Müdürlüğü, 
İstanbul’un ‘Akıllı Şehir’ anlayışının 
merkezine ‘Katılımcı Demokrasi’ 
kavramını oturtuyor. Müdürlüğe 
göre kent, akıllı olacaksa devamlı 
olarak kentlinin nabzı tutulmalı ve 
kararlar, kentlinin ihtiyaçlarına 
uygun şekilde verilmeli. Bu amaçla, 
yakında duyurulacak olan ‘İstanbul 
Senin’ mobil uygulaması, 
İstanbul’un belediye hizmetlerine 
erişimini kolaylaştırmanın yanında 
‘Söz Senin’ katılımcı demokrasi 
platformu ile İstanbullulara “Fikrini 
Söyle, Birlikte Yapalım” diyecek. 
Herkesin; kolay ve hızlı bir şekilde 
belediye ulaşabildiği, vatandaşının 
sesini duyduğu, duyduğunu 
duyurduğu, şeffaflığı ana değer 
yapan ve sorunlara çözüm üretmede 
halkının katılımını sağlayan bir 
uygulamayı hayata geçirecek. 
Böylelikle akıllı şehir ekosisteminin 
en önemli parçası olan insan yani 
İstanbullu, şehre dair süreçlerde 
İstanbul’un aklı olacak. 
“Akıllı Şehir Müdürlüğü olarak, 

İBB Akıllı Şehir Müdürü 
Burcu Özdemir
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kurumlar, yurttaşın sorunlarına 
direkt çözümler üretebildiler. 
Salgının Türkiye’de görülmesiyle 
birlikte hemen çözüm adımlarını 
atan İBB, birçok soruna veriye dayalı 
karar alma anlayışıyla hızlı çözüm 
üretti. Dr. Özdemir, Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığında bu çözümlerden 
birini şöyle anlatıyor:
“Salgın konusunda öncelikle hemen 
İBB yöneticileri için karar alma 
süreçlerine kolaylık sağlayacak ve 
kentin her katmanından bilgi içeren 
bir web sistemi tasarladık. Bu 
sayede sosyal hizmetlerden ulaşım 
birimlerimize her alanda doğru ve 
güncel veriyle karar vermek 
mümkün oldu. Çünkü devamlı bir 
veri akışı söz konusuydu. Buradan 
da görülüyor ki her şeyden önce 
çözüm üretebilmek için soruna dair 
yeterli veriye ihtiyacınız 
bulunuyor. Bu da bir ekosistem ile 
mümkün oluyor. Bununla da 
kalmadık. Her soruna, anlık 
çözümler önerdik. Örneğin, 65 yaş 
ve üzeri için sokağa çıkma yasağı 
uygulaması kararı çıktı. Aniden 
böyle bir durumla karşılaştık. Ama 
dezavantajlının en altı diye bir şey 
var. Biz, hemen sadece 65 yaş ve 
üstü İstanbulluların yaşadığı 
haneleri tespit ettik. Bir ara belli bir 
yaşın altı da yasaklanınca dinamik 
olarak listelerimizi güncelledik. Bu 
sayede evde sokağa çıkması serbest 
olan kimsenin olmadığı haneleri 
Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığımızla paylaşabildik. 
Üstelik bunların ne kadarının dar 

gelirli olduğu gibi ek bilgiler ile de 
bu veriyi zenginleştirdik.”
Salgının kriz anlarında bu örnekteki 
gibi birçok hızlı çözümü yaşama 
geçiren İBB Akıllı Şehir Müdürlüğü, 
yeni normalde de çözümler 
üretmeye devam ediyor. Yakın 
zamanda yaşama geçirilmesi 
planlanan ve pilot uygulaması 
Zincirlikuyu’da yürütülen uygulama 
ile salgınla mücadelede İstanbullu 
daha aktif hale getiriliyor. Bir 
Avrupa Birliği projesi olan ve 
Türkiye ayağında İBB’nin olduğu 
EIT Urban Mobilitiy CO-APS 
uygulamasıyla şehrin yönetiminde 
karar vericilere güvenli bir araç seti 
sağlanacak. Bu setin sağlanması 
konusunda ise yine gönüllü 
İstanbullulardan faydalanılacak. 
Proje ile ilgili olarak Dr. Özdemir, 
uygulamayı, “Kitle kaynak 
stratejileri ile birleştirilmiş 
Bluetooth ve Wi-Fi kullanarak bir 
mobil uygulama aracılığıyla salgın 
süresince açık veya kapalı 
alanlarda kalabalıklar hakkında 
veri toplayacağız. CO-APS'in 
analiz aracı yoluyla toplanan 
veriler, işlenip analiz edilecek.  
Paydaşlar için amaçlanan, toplu 
taşımacılık ve merkezlerdeki yolcu 
miktarını yönetmek, mekânsal 
mesafeyi teşvik etmek ve yaya 
alanlarında veya kamusal alanlarda 
aşırı kalabalıklaşmaktan kaçınmak, 
araç kullanımı üzerinde 
mikrohareketliliği artırmak gibi 
hedeflere ulaşılması mümkün 
olacak” diye tanıttı.

İBB AKILLI ŞEHİR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
SINIRLARI AŞAN PROJELERİ

•	 İstanbul,	G-20’de	pilot	şehir	
seçildi.	İBB’nin,	‘Açık	Veri	Portalı	
ve	Politikaları’	kapsamında	
sunum	yaptığı	G-20’de	İstanbul,	
‘accessibilitiy’	alanında	pilot	
şehir	oldu.

•	 İBB,	‘Open	and	Agile	Smart	
Cities’	Türkiye	koordinatörü	oldu.	
Uluslararası	bir	akıllı	şehir	ağı	
olan	OASC,	kâr	amacı	gütmeyen	
bir	topluluk	olarak	şehirlerin	
ihtiyaçlarına	uygun	pratik	
çözümler	üretmeye	odaklanıyor.	

•	 İBB	Akıllı	Şehir	Müdürü	Dr.	
Burcu	Özdemir,	‘Avrupa	Dijital	
Haftası’na	katıldı.	Hafta	
kapsamında	İBB	Bilgi	İşlem	
Daire	Başkanlığına	ait	3	proje	
tanıtıldı:	

	 Çevik	çözüm	olarak	“Askıda	
Fatura”

	 Açık	kamu	aracı	olarak	“Açık	
Veri	Portalı”

	 Karantinada	dayanışma	olarak	
“İBB	Turizm	Platformu”

•	 COVID-19	Süper	Kahraman	
Teknoloji	Ödülü'nü	Bilgi	İşlem	
Daire	Başkanı	Dr.	Naim	Erol	
Özgüner	aldı.	Pandemi	sırasında	
yapılmış	projelerin	yarıştığı	
Enterprise	IT	World	ve	
Enterprise	IT	MEA	tarafından	
verilen	ödülü,	İBB	kazandı.	İBB,	
salgın	sırasında	yaşama	geçirdiği	
‘Koronavirüs	Bilgilendirme	
Portalı’	ve	‘Askıda	Fatura	
Uygulaması’nın	da	aralarında	
bulunduğu	hizmetleriyle	ödüle	
değer	bulundu.	

•	 İBB,	International	Data	
Corporation	(IDC),	CIO	
Ödüllerinde	3	kategoride	3	ödül	
aldı:

	 ‘Business	Enablement’	
kategorisinde	‘Askıda	Fatura’

	 ‘IT	Governance’	kategorisinde	
‘Deprem	Hackathonu’

	 ‘Customer	Experience’	
kategorisinde	“Açık	Veri	
İstanbul”	

•	Marmara	Belediyeler	Birliği	
tarafından	düzenlenen	Altın	
Karınca	Ödülleri	2020’de	İBB,	
Büyük	Veri	Platformu	Yönetim	
Projesi	ile	“Akıllı	Şehir	
Uygulamaları”	kategorisinde,	
Zemin	İstanbul	Deneyim	Merkezi	
Projesi	ile	de	“Yönetişim	ve	
Katılımcılık”	kategorisinde	ödüle	
layık	görüldü.

TEKNOLOJİ





İSTANBUL’UN TARİHİNE TANIKLIK ETMİŞ ÜÇ MUHTEŞEM MEKÂN, KENTE YENİDEN 
KAZANDIRILIYOR. İBB, UZUN YILLAR ŞEHRİN GÜNDELİK YAŞAMINA KATKI SUNMUŞ, 
KÜLTÜRÜNE DERİNLİK KAZANDIRMIŞ HASANPAŞA GAZHANESİ, MAUAMMER KARACA 
TİYATROSU VE KENTER TİYATROSU’NU YENİ HİKÂYELER YAZMAYA BAŞLAYACAKLARI 

GÜN İÇİN HAZIRLIYOR.

İSTANBUL’UN 
KİMLİĞİNE İŞLENMİŞ 

MEKÂNLAR
YENİDEN	ARAMIZA	KATILIYOR

KÜLTÜREL MİRAS

ardından İklim Müzesi olarak 
hizmet verecek yapı ile İstanbul; 
içerisinde tiyatro, restoran, pazar 
yeri, otopark, müze, kitabevi, bilim 
merkezi ve daha pek çok ünitenin 
yer aldığı devasa bir merkeze 
kavuşacak. İklim krizine dikkat 
çekmek için tematik sergiler 
düzenlenecek. Alandaki yapılar 
iklim müzesi konseptine göre 
şekillendirilecek. 

 YAPI OLMANIN ÇOK 
ÖTESİNDE 
Kurulduğu günden bu yana 
İstanbul’un ve Türkiye’nin sembol 
mekânlarından biri olan Mauammer 
Karaca Tiyatrosu, İBB tarafından 
aslına uygun olarak yenileniyor. 
Muhsin Ertuğrul, Gülriz Sururi, 
Adile Naşit, Genco Erkan, Müşfik 
Kenter, Kamran Yüce, Sadri Alışık, 
Yıldız Kenter, Ali Poyrazoğlu, 
Münir Özkul ve daha nice efsanenin 
sahneye çıktığı, bu yönüyle de 
yalnızca yapı olmanın çok ötesinde 
anlamlar taşıyan Mauammer Karaca 
Tiyatrosu, özgünlüğünden hiçbir 
şey kaybetmeden, hikâyesine kaldığı 
yerden devam edecek.

 DÜNÜN GAZHANESİ 
BUGÜNÜN İKLİM MÜZESİ
1891 yılında İstanbul’da sosyal 
amaçla kurulan Hasanpaşa 
Gazhanesi, Kadıköy’den Beykoz’a 
kadar olan bölgenin, aydınlatılması 
ve ısıtılması için kuruldu. Yapı, 1. 
Dünya Savaşı yıllarında 
üretiminde kısa süreli aksaklıklar 
yaşasa da 1945’te, İETT’ye 
devredilmesinin ardından 
kapasitesini artırarak Anadolu 
Yakası'nın gaz ihtiyacını 
karşılamaya devam etti. Sultan 2. 
Abdülhamit döneminden 1993’e 
kadar üretim faaliyetlerini 
sürdüren tesis, bu tarihten sonra 
kapatılarak çalışmalarına son 
verdi.
Kadıköy’de 32 bin metrekarenin 
üzerinde bir alana kurulu tarihi 
mekân, “Gazhane İklim Müzesi ve 
Kültür Kompleksi”ne dönüşerek 
İstanbul’un kültürüne yepyeni bir 
soluk katmaya hazırlanıyor. 
Yaşayan bir tarihe dönüşecek 
projenin; restorasyon, restitüsyon, 
renovasyon çalışmalarını İBB 
Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı 
yürütüyor. Faaliyete geçmesinin 

H
er şehir, kendine has; 
dokusunu, mimarisini, 
iklimini, yaşam tarzını 
sentezleyerek bir ruha ve 

kimliğe bürünür. Kimliğine ait 
öğelerle bağları güçlüyse mahir, 
aktarımda kabiliyetli olmadığında 
ise kent uyumunu pekiştiremeyip 
kurak dönemler yaşar. Kimliğini 
oluşturan ve ruhunu besleyen 
sayısız öğeyle bezeli İstanbul, bu 
anlamda şanslı şehirlerdendir. 
Çünkü İstanbul, insanların 
soluklandığı, toplandığı; ortak 
yaşanmışlıklar, inançlar ve 
hatıralarla dolu yapıların şehridir. 
İşte kent kimliğini oluşturan 
kesitler arasında yer alan bu 
mekânlardan üçü, yeniden 
İstanbulluya merhaba diyecek. 
Hasanpaşa Gazhanesi ile 
Mauammer Karaca ve Kenter 
Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin (İBB) özenli 
çalışmasıyla belleklerdeki yerini 
yeniden tazeleyecek. İstanbul’un 
üretiminin, deneyiminin ve 
yaratıcılığının unsuru bu mekânlar, 
şehre yeniden kültürel derinlik 
katacak.
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TAYFUN	DERYAL
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HASANPAŞA 
GAZHANESİ İLE 

MUAMMER KARACA 
VE KENTER TİYATROLARI, 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ’NİN ÖZENLİ 

ÇALIŞMASIYLA 
BELLEKLERDEKİ YERİNİ 

YENİDEN 
TAZELEYECEK. 



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen 
yıl kaybettiğimiz Yıldız Kenter’in 
cenaze töreninde, “Kenter Tiyatrosu 
bize emanet” diyerek yapının, 
Belediye bünyesine geçirileceğinin 
sözünü verdi. Konu, ilgili 
komisyonda görüşülerek geride 
bıraktığımız Ekim ayında İBB 
Meclisi tarafından oylandı. 
Böylelikle Kenter Tiyatrosu'nun, 
Şehir Tiyatroları bünyesinde 
faaliyetini sürdürmesine oy birliği 
ile karar verildi.

 GAZHANE VE KENTER’LE 
BULUŞMAYA AZ KALDI
Son düzenlemelerin 
gerçekleştirildiği Gazhane İklim 
Müzesi ve Kültür Kompleksi’nin 
pandeminin seyrine göre 2021’in ilk 
çeyreğinde, Kenter Tiyatrosu'nun 
da devir işlerinin tamamlanmasının 
ardından hizmete alınması 
planlanıyor. İlmek ilmek işlenerek 
âdeta küllerinden doğan Muammer 
Karaca Tiyatrosu’nun ise 
İstanbulluyla buluşması, bir yılı 
geçen sürenin sonrasında 
gerçekleşecek.

 KENTER TİYATROSU 
KALDIĞI YERDEN 
Yıldız Kenter, Müşfik Kenter ve eşi 
Şükran Güngör ile Kamuran Yüce, 
İstanbul kentini temsilen hem de 
soyadlarına atfen,1962’de Kent 
Oyuncuları topluluğunu kurdular. 
Birçok önemli ismi Türk tiyatrosuna 
kazandırırken kendileri de ayrılmaz 
bir dörtlü olarak uzun yıllar birlikte 
tiyatro yaptılar.
Muammer Karaca ve  Dormen 
Tiyatrosu’nda konuk oyuncu olarak 
yer aldıktan sonra, 1968’de 
Shakespeare’in Hamlet’i ile Kenter 
Tiyatrosu’nu açtılar. Seçtikleri 
repertuvarları ve oluşturdukları 
güçlü ve zengin entelektüel etkiyle 
Türk tiyatrosunda derin izler 
bıraktılar. 1994 yılında Kent 
Oyuncuları Kültür Bakanlığından, 
“En Başarılı Tiyatro Topluluğu” 
ödülünü alan Kenter Tiyatrosu; 
Genco Erkal, Tuncel Kurtiz, Sema 
Özcan, Çolpan İlhan, Erol Günaydın, 
Kemal Sunal, Mustafa Alabora, 
Müjdat Gezen, Savaş Dinçel, Köksal 
Engür, Selçuk Yöntem ve daha nice 
ismi İstanbulluyla buluşturdu.

1955 yılından 2012’de riskli yapı 
olarak belirlenene kadar sayısız 
temsile sahne olan mekân, bu 
tarihten sonra atıl ve terk edilmiş 
bir biçimde bırakılarak çürümeye 
yüz tuttu. Yapının kaderi, İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 
duruma müdahale etmesiyle 
yeniden şekillendi. Başkan 
İmamoğlu, “Muammer Karaca 
Tiyatrosu İBB uhdesinde aslına 
uygun olarak yenilenecek, 
Beyoğlu'nun kültür ve sanat dolu 
günlerine geri dönmesi adına bu 
süreci yakından takip edeceğim” 
diyerek mekânın yeniden, Türk 
tiyatrolarına ve İstanbul’a 
kazandırılması için ilk adımı attı. 
Başkan İmamoğlu’nun talimatının 
ardından yapının restorasyonu için 
proje hazırlandı. Projede, binanın 
özgün döşeme hizaları göz önünde 
bulundurularak yeni bir tasarım 
önerildi. İBB Kültür Varlıkları Daire 
Başkanlığının üstlendiği 
çalışmalarda, yapının hem İstiklal 
Caddesi ile olan ilişkisi hem de iç 
mekân kurgusu, kent belleğindeki 
yerini koruyacağı biçimde 
tasarlandı. Ayrıca yapının 
özgünlüğünü bozmayacak iç mekân 
düzenlemelerine gidildi. Tiyatronun 
belleklerde hatırlandığı şekline sadık 
kalınarak yapının, genel hatları ile 
korunması sağlandı. Bir dönem 
çürümeye terk edilmiş tiyatroda, 
niteliksiz yapı elemanlarının ve 
bölücü duvarların sökümleri 
yapılarak binadan uzaklaştırıldı. 
Yapının iç kısmı hızla temizlendi. 
Hummalı çalışmaların sürdüğü 
Muammer Karaca Tiyatrosu, 
İstanbul’a ve İstanbullulara yeniden 
kazandırılarak kentin sembol 
yapılarından birisi olmayı 
önümüzdeki dönemde de 
sürdürecek.
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Ş
ahabettin Mert Fırat, ya 
da bilinen adıyla Mert 
Fırat 10 Ocak 1981’de 
Ankara’da doğdu. Fırat,    

 Ankara Üniversitesi 
D.T.C.F. Tiyatro Bölümü'nde 
oyunculuk eğitimi aldı. Bugüne 
kadar pek çok başarılı projede 
yer alan Fırat, sürdürülebilir 
kalkınma alanındaki gönüllü 
çalışmaları ile de tanınıyor.  
Mert Fırat, 2017 yılında 
Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı'nın (UNDP) 
Türkiye’deki ilk iyi niyet elçisi 
olma unvanını kazandı. 

 İstanbul dışına çıktığınızda en 
çok nesini özlüyorsunuz? 
İstanbul’dan uzak kaldığımda 
vapurla seyahat etmeyi 
özlüyorum; çünkü iki yakasına 
da aynı anda bakabildiğin nadir 
şehirlerden biri. 

 İstanbul’da gerçekleştirdiğiniz ilk 
hayaliniz neydi ve kalan bir 
hayaliniz var mı?
Hayalim; hiç aralık vermeden 
her sene bir oyun oynayabilmek, 
tiyatro hayatımı kalıcı hâle 
getirmekti, bu hayalim 
gerçekleşti. Kalan hayallerim 
var tabii, İstanbul’da olup da 
hayal kurmaya devam 
edemiyorsan İstanbul’da 
olmanın bir anlamı yok. 

 İstanbul’un sizce en önemli 
sorunu nedir?
İstanbul’un en önemli 
sorunlarından biri deprem. 
Depreme hazırlıklı olmamak ve bu 
konuda daha çok yolumuzun 
olması. Bir diğer sorun da trafik. 
Ama hepsinden önemlisi; hâlâ, tam 
anlamıyla insanların her şeye eşit 
ve kolay erişimini sağlayabildiğimiz 
bir şehir değil. Herkesin doyduğu, 
eşit öğrenebildiği, eğitime eşit 
erişebildiği; kültür sanata 
erişebildiği; maddi olanakları 
iyileştirebildiğimiz bir İstanbul 
hedeflememiz lazım. O da zaten bir 
ömür mücadele gerektiren bir şey. 

 İstanbul dışından bir misafiriniz 
geldi ve onunla bir yemek yeme 
hakkınız var. Boğaz'da bir akşam 
yemeği mi, Eminönü’nde balık 
ekmek mi?
Boğazda bir akşam yemeği.

 İstanbul’un mevsimi sizce 
hangisi?
İstanbul’un mevsimi bence bahar.

 Size göre İstanbul’un olmazsa 
olmazı nedir?
Farklı kültürlerin ve renklerin bir 
arada yaşayabildiği bir şehir olması. 
İstanbul’u özel kılan şey; yüzyıllar 
öncesinden gelen kültür mirasının 
üstüne, hiç durmadan kendini 
yenileyen; fakat bir yandan da 

mevcudu, geçmişi korumaya çalışan 
bir yapısının varlığıdır.  En önemlisi 
de geçmişten getirdiği; kadim bilgisi, 
kültürü, yaşam biçimi, çok sesliliği, 
çok renkliliği bir arada sunabildiği 
bir şehir olması, İstanbul’un 
vazgeçilmezidir. İstanbul 
Eminönü’nde, Boğaz’da balık da 
yiyebilirsin, Tarihi Yarımada'yı da 
gezebilirsin, bir caz kulübüne gidip 
orada sevdiğin sanatçıları da 
dinleyebilirsin. Çok sesliliği, çok 
renkliliği yaşayabilme imkânı 
sunuyor her zaman. Bunlar 
İstanbul’un olmazsa olmazları 
bence.

 Sizce İstanbul’un kokusu, çiçeği 
ve ağacı nedir?
Ağacı; çınar, kokusu; biraz tütün, 
biraz sandal ağacı.  

 Avrupa Yakası mı, Anadolu 
Yakası mı? 
Avrupa Yakası. 

 Size göre İstanbul’un en güzel 
yeri neresi?
Tarihi Yarımada.

 İstanbul’daki lezzet durağınız 
nedir?
Ben lokal lezzetleri seviyorum. 
Fatih, Kapalıçarşı civarındaki 
esnaf lokantaları, Nuruosmaniye 
kapısı ve o civarlarda çok güzel 
lezzet durakları var. 

10 Soru 1 Ünlü: Mert Fırat

İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK

“İSTANBUL’UN OLMAZSA OLMAZI; 

ÇOK SESLİLİĞİ, ÇOK 
RENKLİLİĞİ YAŞAYABİLMEK”

SANAT
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HAYALİM; HİÇ 
ARALIK VERMEDEN 
HER SENE BİR OYUN 

OYNAYABİLMEK, TİYATRO 
HAYATIMI KALICI HÂLE 

GETİRMEKTİ, BU 
HAYALİM 

GERÇEKLEŞTİ.



İSTANBUL 
YENİ ÇAĞDAŞ 
SANAT ESERLERİYLE 
BULUŞUYOR

SANAT
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T
oplumun her bileşeninden izler 
barındıran meydanlar, şehir 
yaşamına canlılık katan ortak 
alanlardır. Farklı kimliklerin 

kaynaştığı kentlerdeki bu kamusal alanlar, 
barındırdıklarıyla şehirlerin görselliğini 
yansıtan en önemli oluşumlardır. Buraların 
barındırdığı zenginliği destekleyen bir başka 
öge vardır ki yüzyıllardır kentsel 
planlamanın vazgeçilmezine dönüşmüştür. 
Bunlar, şehirleri süsleyen bir unsur olmanın 
ötesinde, sosyal ve kültürel izler barındıran 
heykellerdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), Türkiye’nin farklı noktalarına, yakın 
dönemde yapılan eserler nedeniyle estetik 
değer tartışmalarına konu olan, kamusal 
alan ve heykel ilişkisini önemli bir 
çalışmayla ele alıyor. Tersane-i Amire’de 
Çağdaş Sanat projesinde yedi heykeltıraş, 
dünyanın yaşayan en eski tersanesinde 
kamusal alanlar için heykel tasarlıyor. 
İBB iştiraklerinden Kültür AŞ ve Şehir 
Hatları, 12-28 Ekim 2020’de iş birliği 
yaparak “Tersane-i Amire’de Çağdaş Sanat” 
etkinliği gerçekleştirdi. Haliç 
Tersanesi’ndeki organizasyonda 
sanatçıların yaratıcılığı ve deneyimi, tersane 
ustalarının birikim ve emekleriyle buluştu. 
İstanbul için çağdaş sanat eserlerinin 
üretildiği bu buluşmada, projenin hem 
küratörü hem de sanatçılarından biri olan 
Kemal Tufan ile Ayla Turan, Bahadır Çolak, 
Bülent Çınar, İlker Yardımcı, Kadriye İnal 
ve Sevgi Karay yer aldı.
Meydanlara estetik katan, işlevini 
pekiştiren, kamusal alanların vazgeçilmezi, 
kentin yeni heykellerini tasarlayan isimler, 
projeyle ilgili düşüncelerini İstanbul 
Bülteni’ne anlattı:

NİHAL	GÜNDÜZTAYFUN	DERYAL
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İBB, SANATÇILAR İLE ZANAATKÂRLARI 565 YILLIK TERSANE-İ AMİRE’DE BİR 
ARAYA GETİRDİ. “TERSANE-İ AMİRE'DE ÇAĞDAŞ SANAT” ETKİNLİĞİNDE, 
YEDİ HEYKELTIRAŞ VE TERSANENİN MAHARETLİ USTALARI, KAMUSAL 
ALANLAR İÇİN HEYKELLER TASARLADI. GEMİLERİN BAKIMLARINDA 

KULLANILAN MALZEMELER, BU KEZ İSTANBUL’UN KAMUSAL ALANLARI 
İÇİN ÜRETİLEN HEYKELLERE DÖNÜŞTÜ.
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SANAT

KADRİYE İNAL
Eseri, hayata bir beklenti ile bakan 
bir çocuk olarak tarif ediyorum. 
Herkes gibi o da hayattan bir şeyler 
bekliyor. Bu heykelin İstanbul’la 
bağlantısı, onun da İstanbul gibi 
büyüyen bir çocuk olması… 
Kamusal alanda halkla sanatı, arada 
hiçbir şey olmadan buluşturabilmek, 
eserin artık halkın, o meydanın 
olması demek.KEMAL TUFAN

Heykelim herkes tarafından çok kolay 
anlaşılacak bir kuş figürü. Yüzyıllar boyunca 
ayakta kalmalarını bekliyoruz. Zaman 
içerisinde halkın sosyal yaşantısına girecek ve 
bir referans noktası oluşturacaklar. Kuş’un 
önünde buluşalım, Boğa'nın önünde 
buluşalım gibi... Umuyorum yedi tane ile 
kalmayıp, daha çok sanat eseri yaratıp halkla 
buluştururuz.

AYLA TURAN
Eserim, geleceği temsil eden bir 
çocuk. Adı ‘Umut’. Bu çocuğun 
farklı versiyonlarını, dünyanın 
farklı ülkelerinde de yaptım. Bu 
da İstanbul için umut olsun 
istedim. Tersanede teknik 
imkânlar muhteşemdi. Haliç 
Tersanesi dünyanın hiçbir 
yerinde yaşamadığım bir atölye 
deneyimi yaşattı. Açıkçası, şu 
anda projenin bitmesi nedeniyle 
hepimiz üzülüyoruz.

İLKER YARDIMCI
Umuyorum bu tür çalışmalar 
İstanbul’da devam edecektir. 
Tasarım kültürünün, sosyal 
yaşam içinde yer alması çok 
önemli. Bu, bize dünya ile 
entegrasyonun ve özgür 
düşüncenin kapılarını açacaktır. 
Bu anlamlı çalışmaya katılan ve 
çalışmayı destekleyen herkese 
teşekkür ediyorum. Burada 
bulunmak çok değerliydi.



SEVGİ KARAY
“İnsan olmak ne demek, insan olmanın 
yolculuğu nasıl bir şey” temasıyla 
hayata bakıyorum.  Bundan dolayı da 
kadim bilgilerde, ruhları temsil eden 
kuşlardan yola çıkıyorum. 
Çalışmalarımdaki esin kaynağım 
onlar. Burada da kendini tanıma 
yolculuğunun en son parçası olan yeni 
bir kuş yaptım.

BAHADIR ÇOLAK 
Heykelimin adı, ‘Sessiz 

Evren’. İstanbul’daki 
dikilitaşlardan, 

sütunlardan yola çıktım. 
Bunlar şehrimizin 

simgeleri. Dikilitaşlar, 
dönemlerinin 

anlamlarını üzerinde 
taşırlar, hikâyelerini 

barındırırlar. Nasıl 
Sultanahmet’teki 

Dikilitaş hâlâ ayaktaysa 
bu heykeller de bundan 

500 yıl sonra yaşıyor 
olacaklar. 

BÜLENT ÇINAR
Bu heykel, her zaman kendinden 
daha kıymetli bir objeyi öne 
çıkartıyor. Umarım İstanbul’da, 
deniz ya da kültürel 
miraslarımızdan birini işaret 
edebileceği en iyi noktaya 
konumlanır. Meydanlara 
gerektikleri kadar önem 
vermiyoruz, ihmal ediyoruz. İBB, 
yeni yarışmalarla bu ihmalleri 
engelleyecek umarım.
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İLK BULUŞMA GAZHANE’DE

Tarihi	tersanenin	atölyelerinde	üretilen	metal	heykeller,	kamusal	sanat	
eserleri	olarak	İstanbul’un;	kültür-sanat	tarihinde,	kentin	parklarında,	
meydanlarında	yüzlerce	yıl	kalıcı	olarak	yaşayacak.	Kentin	kalıcı	sanat	
eserleri	olarak,	yeni	referans	noktaları	oluşturarak	sosyal	hayatın	içinde	
insanlarla	buluşacak.	Tersane-i	Amire’de	Çağdaş	Sanat	projesi	kapsamında	
hayata	geçirilen	çağdaş	sanat	eserlerinin	kalıcı	yerleriyle	buluşmadan	
önceki	ilk	durakları	ise	2021’in	ilk	çeyreğinde	açılması	planlanan	
Kadıköy’deki	Gazhane	İklim	Müzesi	ve	Kültür	Kompleksi	olacak.	
İstanbullular	bu	eserleri	çok	yakında	kentin	bir	başka	tarihi	yapısı	
Gazhane’de	ziyaret	edebilecekler.	
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TEKFUR SARAYI

BERTAN	KODAMANOĞLU

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...

BULMACA



TEKLIF EDEN MÜDÜRLÜK 4734 S.K.I.K. 19. MAD. GÖRE AÇIK IHALE USULÜ IŞIN ADI IHALE TARIH/SAAT

Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Ihale Işleri Müdürlüğü Ihale Gündemi

02. 12. 2020 ‐ 25. 12. 2020

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

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Gezi, Kültürel Aktivite, Cenaze vb. Etkinlikler için Kilometre Bazlı 
Minibüs, Midibüs ve Otobüs Hizmet Alımı İşi

03/ 12/ 2020 10.00

Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü 2021 Yılı İçin Serbest Piyasadan Elektrik Temin İşi03/ 12/ 2020 10.30

Satınalma Müdürlüğü İtfaiye Kurtarma Malzemeleri Alımı07/ 12/ 2020 10.30

Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çağrı Merkezi İşletim Hizmet Alım İşi07/ 12/ 2020 11.00

İşletmeler Müdürlüğü 2021 Yılı Unlu Mamuller, Pastörize Sütlü Tatlı ve Şerbetli Tatlı Alımı İşi10/ 12/ 2020 10.00

İşletmeler Müdürlüğü 2021 Yılı (1. Dönem) Muhtelif Kuru Gıda Alımı İşi10/ 12/ 2020 10.30

İşletmeler Müdürlüğü 2021 Yılı Pastane Malzemeleri, Baharat ve Kuruyemiş Grubu Alımı İşi10/ 12/ 2020 11.00

İşletmeler Müdürlüğü 2021 Yılı (1. Dönem) Muhtelif Plastik, Yemek Seti, Alüminyum, Karton, Kağıt 
Mamulleri, Karton Bardak ve İhtiyaç Malzemeleri Alımı işi

10/ 12/ 2020 11.30

AB İlişkileri Müdürlüğü 2021 Yılı (1. Dönem) Muhtelif Konserve, Yağ ve Benzeri Ambalajlı Gıda Alımı İşi10/ 12/ 2020 12.00

AB İlişkileri Müdürlüğü Büyük İstanbul Otogarı Otobüs Alanları Plaka Tanıma Sistemi Kurulumu İşi15/ 12/ 2020 11.30

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 74 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı16/ 12/ 2020 11.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 43 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı16/ 12/ 2020 11.30

Destek Hizmetleri 2021 Yılı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Kasko Yaptırılması Hizmet Alımı İşi18/ 12/ 2020 11.00

Bilgi İşlem Müdürlüğü İBB Kurumsal Web ve Mobil Uygulama Bakım, Geliştirme Güncelleme, Geliştirme Hizmeti İşi18/ 12/ 2020 10.30

Bilgi İşlem Müdürlüğü Mali ve Belge Yönetim Sistemlerinin Bakımı ve Modernizasyonu İşi18/ 12/ 2020 10.00

Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü 15 Kalem Muhtelif Tabut ve 1 Kalem Mezar Kapak Tahtası Alımı İşi18/ 12/ 2020 09.30

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2021 Yılı Akaryakıt ve Madeni Yağ Mal Alım İşi18/ 12/ 2020 11.30

Çevre Koruma Müdürlüğü Çevre Koruma Hafriyat Kontrol Merkezinin Hizmete Hazır Halde Tutulmasına Yönelik Makine, 
Ekipman, Malzeme Temini ile Merkezin İşletilmesi ve Bakım Onarımı Hizmeti Alımı İşi

18/ 12/ 2020 12.00

Trafik Müdürlüğü 2021 Yılı İstanbul Geneli Trafik Sinyalizasyon Sistemlerinin Bakım Onarım ve Revizyonu İşi21/ 12/ 2020 11.00

Trafik Müdürlüğü 2021 Yılı Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Tünel Elektromekanik Sistemlerinin Bakım Onarımı ile 
Ulaşım Yönetim Merkezi, Tünel İşletim Merkezi ve EDS Kontrol Merkezinin İşi

25/ 12/ 2020 10.00

Gençlik ve Spor Müdürlüğü 2021 Yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ait Spor Tesislerinin 
İşletilmesi ve Hazır Halde Bulundurulması Hizmeti Alım İşi

21/ 12/ 2020 11.30

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2021 Yılı Denizde Toplu Taşıma Hizmeti Alımı 25/ 12/ 2020 10.30

İşletmeler Müdürlüğü 2021 Yılı Gözleme ve Kumpir Grubu Alımı İşi03/ 12/ 2020 11.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 13 Kalem Mutfak Malzemesi Alımı02/ 12/ 2020 11.30

Zabıta Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralama Hizmeti Alımı04/ 12/ 2020 10.30 Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü
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