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Ekrem İmamoğlu

Yerel demokrasiyi geliştirmek adına attığımız 
her adım, en çok da sessiz çoğunluğun, yoksulun, 
yok sayılanın, işsizin, kadının, gencin, farklı kimlik 
ve inançtan herkesin, kamusal bir özne olarak bu 
şehirde var olmasının ve güçlenmesinin önünü 
açacak. İstanbul, bütüncül bir bakış olmadan, bazen 
tek bir kişinin iradesi, bazen de bir avuç insanın 
talepleriyle şekillenen yönetim dönemini, kesinlikle 
geride bıraktı. 

Böylelikle bu şehir, cinayet projelerini değil; 
yaşam kalitesini artıran, daha çok katma değer 
üreten projeleri hayata geçirecek. Gelecek nesiller 
için yaşanabilir, doğal ve kültürel mirasa saygılı, 
çevreyle uyumlu ve altyapısı tamamlanmış bir şehir 
yaratan kent planları hayata geçirilecek. 

Özetle; küresel bir vizyona sahip, katılımcı, 
sürdürülebilir ve bütüncül bir planlama sistemini 
hayata geçiriyoruz. Bugünün İstanbul’unda, 
pek çok alanda güzel örnekler yaratacağımıza 
yürekten inanıyorum. Bu yolda, son olarak UKOME 
yapısındaki değişiklikle yaşadığımız yetki kısıtlama 
çabaları da; hukuksuz ihale süreçleri de, haksız 
kaynak kısıtlama girişimleri de sonuç vermeyecektir. 
Çünkü biz, bütün bu engelleri sizlerle birlikte, 
sizlerin ortak aklıyla aşmayı başaracağız. 

İstanbul’u adil, yeşil ve yaratıcı bir kent haline 
getirme inancımızı her geçen gün daha güçlü 
kıldığımızı belirterek, sizleri saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum.

Değerli İstanbullular, 
Elinizdeki bu dergi aracılığıyla sizlere, 

güzel İstanbul’umuzun meydanlarına ne 
yapacağımızı, oraları nasıl bir yaklaşımla yeniden 
şekillendireceğimizi anlatmak istiyoruz. 

İstanbul’un en önemli buluşma noktaları olan 
meydanlarını, bugünkü kimliksiz ve kullanışsız 
halinden kurtararak, hak ettikleri değere yeniden 
kavuşturacağız. Bu süreçte genç ile yaşlıyı, 
öğrenci ile esnafı, yoksul ile zengini, tasarımcı ile 
kullanıcıyı, tarih ile geleceği buluşturacak olan 
meydanlar, demokrasinin filizlendiği alanlar olarak 
kendi kendini yeniden var edecek. 

Taksim’den başlayarak, sırasıyla Bakırköy, 
Üsküdar-Salacak-Harem kıyı bandı ve Kadıköy 
meydanlarında, sizlerin de katkılarını sağlayacak 
şekilde, yarışma yöntemi ile her türlü tasarımın 
niteliğini arttırmayı hedefliyoruz. 

İstanbul’un diğer birçok alanında; Bağcılar’dan 
Sultangazi’ye, Mecidiyeköy’den Avcılar’a, 
nitelik ve nicelik değerlendirmeleri yaparak, 
bölgede yaşayanların ihtiyaç ve taleplerini de 
karşılayacak biçimde, kültür ve sanat öğelerini 
içerisinde barındıran canlı, kimlikli yaşam alanları 
üreteceğiz. 

Sevgili Hemşehrilerim, 
Kadim İstanbul’umuz, yıllardır ortak akla 

dayanmayan, insanı merkeze almayan çılgın 
projelerden; ranttan ve betonlaşmadan yoruldu. ‘En 
doğrusunu ben bilirim’, ‘bu şehirde benim dediğim 
olur’ diyen siyasetçilerden ve yöneticilerden bıktı. 
Bu bıkkınlığını da son seçimlerde, çok güçlü bir 
şekilde, tüm dünyaya gösterdi.

İş başına geldiğimiz günden başlayarak 
İstanbul’da, katılımcı yerel demokrasiyi inşa 
edebilmek adına yoğun bir gayret gösteriyoruz. Bu 
kentteki her bir hemşehrimin, kendi yaşamı ve kente 
ilişkin alınan kararlarda söz sahibi olabilmesinin 
yöntemlerini geliştirmeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki, 
İstanbul’dan dünyaya, örnek bir yerel demokrasi 
modeli çıkaralım. 

‘İSTANBUL’UN 
MEYDANLARI 
DEMOKRASİYİ 
FİLİZLENDİRECEK’
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M
odern toplumda kent, kültür, işçi sınıfı, 
kamusal alan ve buradaki ilişkilere dair 
kuramlarıyla tanınan Prof. Dr. Richard 
Sennett, geçtiğimiz günlerde 

İstanbul’daydı. Kentin 2050 vizyonunun belirlenmesi 
amacıyla yaşama geçirilen İstanbul Planlama Ajansı 
kuruluş etkinliklerinde yer aldı; “Yerel Demokrasi için 
Yeni Bir Başlangıç” paneline konuşmacı olarak katıldı.  
Özellikle 1970’li yıllardan bu yana, yaptığı çalışmalarla 
yaşadığımız dünyayı farklı bir gözle görmemizi 
sağlayan Amerikalı sosyolog, ülkemizde de fikirlerine 
önem verilen bir bilim insanı. 
Biz de İstanbul Bülteni olarak, Sennett’ın yoğun 
programından kısacık bir fırsat bulup, kaldığı otelde 
mikrofonumuzu kendisine uzattık. 
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DEPREM 
SONRASI İÇİN 
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OLUŞTURMALI”

GÖKÇE KAÇMAZ NECDET KÖSEDAĞ



olmasının, zorunlu inşa edildiği 
biçimde kalmasının reçetesidir. 
Açık kent kavramı ise, tam olarak, 
bir kentsel biçimin evrilmesi 
sırasında, sürece daha fazla 
özgürlük ve esneklik vermenin 
yoludur. 

 Bu durum sadece demografi ile 
ilgili alanlarda mı karşımıza 
çıkıyor?
Elbette hayır. Şuradaki binaya 
bakın. (Söyleşi yaptığımız yerden 
görülen bir gökdeleni işaret ederek) 
Mesela; bu tür bir binayı ele alalım. 
Bu bina, müthiş bir şekilde enerji 
tüketiyor. Sadece bu açıdan baksak 
bile, şunu söyleyebiliriz: Belki de 
gelecek on beş yıl içinde İstanbul’da 
bir enerji krizi yaşayacağız. O 
zaman, bu kadar enerji tüketen şu 
binaya ne olacak; yeni duruma nasıl 
ayak uyduracak; nasıl 
dönüştürülecek? Bu bina, sanki 
mühürlenmiş bir kutu. Gösterişli, 
kapalı bir model… Değiştirilemez. 
Ancak ciddi anlamda ısı üretiyor. 
Belki de günün büyük bir 
bölümünde enerjisini kesmek daha 
iyi olur. 
Burada benim ilgilendiğim şey, 
zaman içinde evrimleşen yerlerin, 
yeniden kazanılması ve 
kurtarılması. İnsanlara, yaşadıkları 
yerleri düzenlemek konusunda 
daha fazla özgürlük vermek… Bu 
konuya özel bir ilgim var.  Bu 
yüzden hala emekli olmadım. 
Birleşmiş Milletler’de göreve 
devam ediyorum. Orada, kentler ve 
iklim değişikliği üzerinde 
çalışıyorum. Uğraştığımız 
meseleler bize açıkça gösterdi ki 
kapalı kentsel modeller, iklim 
değişikliğinin gerçekleştiği şu 
koşullarda, gelecek 10-15 yılda, 
felaketlere yol açacaklar.  

 Bu açıdan İstanbul’u nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
İstanbul’daki düşük katlı binalar, 
yönetilebilir durumdalar. Bunlar, 
rahatlıkla süreçle uyumlu hale 

 Kentleri, kapalı ve açık şeklinde 
ayıran bir sosyologsunuz. 
Dünyanın geleceğinin açık 
kentlerde olduğunu 
söylüyorsunuz. Açık kent 
kavramını, bizlere kısaca 
tanıtabilir misiniz?
Elbette. Açık Kent (Open City) 
kavramı, bir kenti düzgün bir 
şekilde açmanın yoludur. Çünkü, 
modern kentlerin bir çoğunun 
planlaması, onları kapalı bir hale 
getirmiş durumda. Bu durum, 
kentleri esnek olmayan, kapalı 
sistemlere dönüştürmüş 
bulunuyor. Bu da demek oluyor ki; 
bu kentler çok işlevsel; ancak hiçbir 
şekilde esnemeye müsait değil ve 
büyümeye de izin vermeyecek 
şekilde yapılanmışlar. Bunların en 
korkunç örneklerini, 1990’lı 
yıllarda, Çin’deki kentlerde 
görüyoruz. Bu kentler, artık Çin’de 
geçerliliği olmayan bir ekonomik 
anlayış için her açıdan, bütünüyle 
planlanmış mekânlardır. 

 Nasıl yani?
Anımsar mısınız bilmiyorum? Bir 
zamanlar, Çin’de tek çocuk 
politikası uygulanırdı. Apartmanlar 
bu anlayışa göre inşa ediliyordu. İki 
ebeveyn ve bir çocuğun yaşamını 
sürdüreceği şekilde planlanmış 
dairelerden bahsediyorum. Şimdi, 
nüfus açısından bir krize girdiler. 
Nüfusları yaşlanmaya başladı. Genç 
nesle gereksinim duyuyorlar. 
Dolayısıyla tek çocuk 
politikasından vazgeçtiler. Ancak 

binalar, değiştirilemiyor. Çünkü 
zamanında bu binalar inşa 
edilirken, tek çocuklu aile 
yapısı göz önünde 
bulunduruldu. Biçim ile işlev 
birbirine tamamen 
uyumluydu. İşte, kapalı 

sistemde olan tam olarak 
budur. Bu anlamda 

kapalı sistem, bir 
kentin verimli; 

fakat kader 
mahkûmu 

getirilebilir. Ancak, biraz önce de 
ifade ettiğim gibi, kapalı sistemleri 
yansıtan büyük bir yapı stoku da 
mevcut. Şu bir gerçek; kapalı 
sistemler, ölecek olan sistemlerdir. 
Bu söylediğim, sadece İstanbul için 
değil, dünyanın birçok yeri için 
geçerli olan bir şey. Dünyanın çoğu, 
kapalı sistemler üzerine kurulu. 

 Sizce mükemmel konut ya da 
yapılaşma nasıl olmalı?
Mükemmel konut ya da yapılaşma 
diye bir şeyden bahsedemeyiz. 
Böyle bir şey yok. Bu kapalı 
sistemlere uygun bir düşünme 
biçimini yansıtıyor. 

 O zaman şöyle sorayım; modern 
kentte, yaşam, iş ve toplumsal 
etkileşim için mekân nasıl 
tasarlanmalı?
Ben bu hususta daha çok resmi ya 
da kamusal mekânlara odaklanmış 
durumdayım. Bu mekânların, 
düzene sokulmasından yana 
değilim. Bu yerlerde 
düzenleyicilerin varlığının en 
düşük düzeyde olması gerektiğini 
düşünüyorum. Özellikle de 
ekonomik açıdan yoksul insanlar 
için. Çünkü; onlar, bu mekânları 
kullanıyorlar. Kamusal alanda 
gayriresmilik egemen olmalı.  Ama, 
bundan kastım anarşi değil. 
Gayriresmilik anarşi anlamına 
gelmez. 

 Biliyorsunuz İstanbul, deprem 
kuşağında bir kent. Sürekli olarak 
deprem tehdidi altında yaşıyor. Bir 
sosyolog olarak, deprem ve 
benzeri tehditler altındaki 
kentlerdeki toplumsal yaşam için 
nasıl bir tavsiyede bulunmak 
istersiniz?
Bizler, depreme dayanıklı binalar 
yapmayı biliyoruz. Fakat bu, çok 
fazla zaman ve para gerektiriyor. 
Geçtiğimiz günlerde, büyük bir 
deprem riski ile karşı karşıya olan 
Uruguay’ın başkenti 
Montevideo’daydım. Eğer fiziksel 

/SÖYLEŞİ
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harekete geçirmeniz şart. Elbette bu 
bahsettiğim durum, ekonomik 
kaynakları çok sınırlı kentler için. 
İstanbul, bu durumda bir kent değil. 
Bu bir planlama meselesi. 
Korumasız insanlara yardım 
edebilmek için yapılması gereken, 
sosyal ağları hazırlamak. 

 RICHARD SENNETT KİMDİR?
Richard Sennett, 1943 yılında 
Amerika/Chicago’da doğdu. O, 
sadece bir akademisyen değil, çok 
yönlü bir kişilik. Aşçılığa ve müziğe 
büyük ilgisi var. Daha erken 
yaşlarında viyolonsele merak sardı. 
Ancak, elinden geçirdiği sakatlığın 
ardından müzik kariyerini 
sonlandırmak zorunda kaldı. 
Eğitimini, Harvard ve Chicago 
üniversitelerinde tamamladı.  Oscar 
Handlin, David Riesman ve John 
Rawls gibi isimlerden ders aldı. 
Çalışmalarında; kentlerdeki 
toplumsal yaşantıyı, işçi sınıfındaki 
değişimi ve toplumsal teorileri 
inceledi. Modern toplumun 

duygusal ilişkilerini ve endüstriyel 
kapitalizmin bu ilişkilerde yarattığı 
erozyonu araştırdı. Pek çok kitabı 
yayınlandı. Bunlardan; Kamusal 
İnsanın Çöküşü, Yabancı, 
Zanaatkâr, Yeni Kapitalizmin 
Kültürü, Ten ve Taş, Beraber, 
Otorite, Gözün Vicdanı, Saygı, 
Karakter Aşınması Türkçe'ye 
kazandırıldı. 
New York Beşeri Bilimler 
Enstitüsü’nü kurdu. Amerikan 
Çalışma Konseyi’ne Başkanlık yaptı. 
Habitat III’ün misyon bildirisini 
kaleme aldı. Kent kültürünün 
araştırılması için Theatrum 
Mundi’yi (Dünyanın Büyük 
Tiyatrosu) bir araştırma vakfı olarak 
bilim dünyasının hizmetine sundu. 
Halen Birleşmiş Milletler’de, 
danışman olarak görev yapmakta. 
Birçok ödülü arasında Hegel ve 
Spinoza ödülleri, Cambridge 
Üniversitesi’nin verdiği onursal 
doktora ve Harvard Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Madalyası öne 
çıkmakta.

olarak depreme dayanıklı, dengeli 
bir kent kurmaya olanağınız yoksa 
bana göre, burada, uygun bir 
toplumsal sistem üzerine bir 
yaklaşım geliştirmek gerekir. 
Kastettiğim sistem, elbette, depremi 
önlemek için değil, depremden 
sonra istikrarı sağlayabilmeyi 
hedeflemeli. Bu sistem öyle 
olmalıdır ki, depremden sonra başı 
dertte olan insanlar, hangi 
komşusunun kendisine yardım 
edeceğini bilmelidir. Çünkü, 
depremden sonra büyük bir yıkımla 
karşılaşılacak. Evlerin çoğuna 
girmek riskli olacak. Depremzedeler, 
çadırlarda, konteynır evlerde 
barınacak. İşte burada öyle bir 
sistem olmalı ki; insanlar yaşlıların 
nerede yaşadığını bilmeli. Onlar, 
riskli binalardan çıkarılmalı. Aynı 
şekilde küçük çocuklara, 
dezavantajlılara da yardım edilmeli. 
Bir genel ilke olarak şunu 
söyleyebilirim; eğer paranız yoksa, 
bu durumla başa çıkabilmek için, 
maddiyatın yerine sosyal ağları 

İSTANBUL’DAKİ DÜŞÜK 
KATLI BİNALAR, 
YÖNETİLEBİLİR 

DURUMDALAR. BUNLAR, 
RAHATLIKLA SÜREÇLE 

UYUMLU HALE 
GETİRİLEBİLİR.

/SÖYLEŞİ



Caddebostan Sahil Kafe
Yenilendi! 



İBB ALO 153 ÇAĞRI MERKEZİ, 2019 YILINDA İSTANBULLULARIN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE, 
EN KISA YOL VE EN ÇOK TERCİH EDİLEN İLETİŞİM KANALI OLDU. GEÇEN YIL 
VATANDAŞLARDAN GELEN 13,5 MILYONA YAKIN ÇAĞRI ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU. 
ANLIK ÇÖZÜM HIZI YÜZDE 82’YE ULAŞTI.
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OSMAN KARABACAK RIDVAN ARDA

ARADIĞINIZ AN ÇÖZÜM  BAŞLAR

yabancı turistlerin de her türlü 
talebine cevap veriyor. 
Yurttaşların sorun ve 
taleplerinin çözümü için en kısa 
yol olarak tercih ettiği merkez, 
2019 yılında 13 milyon 417 bin 
127 vatandaşa hizmet sundu. 
Başvuruları hızlı bir şekilde 
karşılayan ALO 153’ün, aylık 
çağrı sayısı 1 milyonu geçti. 
2020'nin Ocak ayında ise bu sayı 
1 milyon 170 bin 671’e ulaştı. 

başvurularını 360 derece 
mantığıyla çok yönlü ele alıyor. 
Sosyal Medya, Mobil İletişim 
Noktaları, Beyaz Masa İletişim 
Noktaları, Yerinde Çözüm ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne 
bağlı tüm birimler, ALO 153 ile 
entegrasyon içinde çalışıyor. 
‘Şehrin Tek Telefon Numarası’ 
mottosuyla başvuruları hızla 
çözüme kavuşturan ALO 153, 
İstanbullular ile birlikte yerli ve 

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü bünyesinde 7/24 
hizmet sunan Beyaz Masa 

ALO 153 Çağrı Merkezi, 
İstanbul’da yaşayan veya 
İstanbul’a yolu düşen herkesin 
hayatını kolaylaştırıyor. 
Organizasyon gücü, kurum içi 
eğitimleri ve vizyonuyla 
Türkiye’ye örnek olan İBB Çağrı 
Merkezi, vatandaşların 

İBB Halkla 
İlişkiler 
Müdürü Fulya 
Solmaz

İBB Sosyal 
Hizmetler ve 
Bağımlılıkla 
Mücadele Daire 
Başkanı Yavuz 
Saltık

İBB Halkla 
İlişkiler Müdür 
Yardımcısı 
Gülşah 
Korkmaz

İBB Halkla 
İlişkiler Müdür 
Yardımcısı 
Tuna Lüleci

İBB Halkla İlişkiler 
Müdür Yardımcısı 
Murat Çiftçi
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 İMAMOĞLU’NUN VİZYONU 
ÇAĞRILARA YANSIDI
Geçen yıl Başkan Ekrem 
İmamoğlu’nun göreve gelmesinin 
ardından, İBB Beyaz Masa ALO 153 
Çağrı Merkezi, vatandaşlardan daha 
fazla talep görmeye başladı. 
Kamuoyundaki olumlu ve vizyonel 
İmamoğlu algısı, çağrılara da 
olumlu yansıdı. İBB’nin ‘İstanbul 
Senin’ yaklaşımı doğrultusunda 
şehrine sahip çıkan İstanbullular, 
şeffaf ve katılımcı belediyecilik 
anlayışıyla kentin sorunlarına çok 
duyarlı yaklaştı. Duran metro 
yatırımlarının yeniden başlatılması, 
art arda gelen çok önemli altyapı ve 
çevre yatırımları, üniversite eğitim 
yardımı, Halk Süt, yapımına 
başlanan kreşler, İstihdam Ofisi 
gibi birçok proje hakkında bilgi 
almak isteyen yüzbinlerce yurttaş, 
İBB ile temasa geçti.

/HALKLA İLİŞKİLER

ARADIĞINIZ AN ÇÖZÜM  BAŞLAR

 SOSYAL MEDYA ETKİN 
KULLANILIYOR
Günümüzün dijital iletişimini çok 
önemseyen İBB Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü, ülkemizdeki yaygın 
sosyal medya kullanımını dikkate 
alarak, proaktif ve etkin çözümler 
üretiyor. Beyaz Masa Çağrı 
Merkezi, sosyal medyadan 
başvuru alıyor, içerik üretiyor ve 
gerektiğinde acil müdahale 
fonksiyonlarını harekete 
geçiriyor. Beyaz Masa’nın, 2019 
yılında sosyal medyadaki 
etkileşim sayısı 33 milyona 
yaklaştı. Sosyal medya 
kanallarından gelen başvurular 
2018 yılı ile kıyaslandığında; 
sohbet oranında yüzde 40, 
Whatsapp’ta yüzde 37, 
Facebook’ta yüzde 25, Twitter’da 
yüzde 12, BİP’te yüzde 8 artış 
yaşandı. 2019 yılında genel olarak 
sosyal medya kanallarından gelen 
başvurularda bir önceki yıla göre 
yüzde 25 artış oldu.

 EN ÇOK ULAŞIM VE SOSYAL 
HİZMETLER SORULDU
Vatandaşlardan gelen başvuruları 
işleyerek İstanbul ile ilgili güncel 
verilere dönüştüren Beyaz Masa 
ALO 153, bu yolla geçen yılla 
ilgili önemli bilgilere ulaştı. 
İstanbullular, 2019 yılında en 
fazla sefer, güzergah bilgisi gibi 
ulaşıma ait konularda, daha sonra 
ise sırasıyla sosyal hizmetler, 
sağlık hizmetleri, veteriner 
faaliyetleri, İSKİ-İGDAŞ 
abonelik ve fatura işlemleri için 
İBB’yi aradı veya sosyal medya 
ile ilgili birimlerden belediyeye 
ulaştı.

 ÇÖZÜM ORANI YÜZDE 99,40
Anlık çözüm ve hızlı süreç 
yönetimiyle oldukça yüksek bir 
memnuniyet oranı yakalayan İBB, 
geçen yıl çağrıların yüzde 82’sini 
hemen çözüme kavuşturdu. Geri 
kalan yüzde 18’lik dilimi, ilgili 
birimlere yönlendirerek sonuca 
ulaştıran Beyaz Masa, memnuniyet 
oranı anlamına da gelen çağrı 
sayısını karşılamada yüzde 99,40’a 
ulaştı.

İSTANBUL’UN TEK NUMARASI:        
ALO 153

İstanbulluların hayatını kolaylaştıran 
ALO 153 Çağrı Merkezi, vatandaşların 

başvuru için farklı telefon 
numaralarına, farklı kaynaklara 

ulaşmasına gerek bırakmıyor. 153 
tuşlanarak; ulaşım ve deprem 

riskinden yatırımlara, su ve doğalgaz 
arızasından şehir aydınlatmasına, 

sağlıklı ekmekten psikolojik desteğe, 
sosyal yardımlardan sokak 

hayvanlarına kadar her türlü başvuru, 
talep, şikayet ve öneriler kolaylıkla 

yapılabiliyor. Çözüm aşamaları takip 
edilebiliyor. Tek bir temas 

noktasından çağrı hizmeti alınması, 
verilen hizmetin etkinliğinin 

artırılmasını ve ‘Bütünleşik Çağrı 
Merkezi’ yaklaşımı ile şehrin nabzının 

tek noktadan en doğru şekilde 
ölçümlenmesini sağlıyor.

İBB Halkla 
İlişkiler Müdür 
Yardımcısı 
Nihan Yücel



iştiraklerinden UGETAM ile iş 
birliği yaptık ve çalışanlarımıza 
Mesleki Yeterlilik Belgesi 
kazandırdık. Bir taraftan da yapay 
zeka çağına uyum sağlamak için 
teknolojik altyapımızı yeniliyoruz. 
Bu yıl içerisinde ALO 153 çağrı 
merkezinde sesli yanıt sistemini 
hizmete alacağız. Yapay zeka 
uygulamalarını, vatandaş ilişkileri 
yönetimiyle entegre ediyoruz. 
Kategorilendirme işlemlerinde 
bilgi güvenliğini de göz önünde 
bulunduruyoruz.”

 FULYA SOLMAZ: “SAMİMİ VE 
ÇÖZÜM ODAKLIYIZ”
Yeni yılla birlikte Beyaz Masa ALO 
153’te uzmanlaşmanın başladığını 
belirten İBB Halkla İlişkiler 
Müdürü Fulya Solmaz da böylece 
vatandaşlara daha nitelikli hizmet 
sunulmaya başlandığının altını 
çizdi. Güler yüzlü ve samimi bir 
iletişim kurmaya özen 
gösterdiklerini ifade eden Solmaz, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Samimiyet ve çözüm odaklı hizmet 
sunan Beyaz Masa’nın başarısının 
altında teknolojinin de payı büyük. 
Analiz ve tasarım faaliyetlerimizi, 
mevcut ve değişen ihtiyaçlar 
doğrultusunda teknolojiyi iyi 
kullanarak AR-GE çalışmalarıyla 
şekillendiriyoruz. Beyaz Masa ALO 
153’ün, şehrin tek numarası olması 
hedefiyle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bunun için 20 
ilçemizle çağrı merkezi 
entegrasyonunu tamamladık. 
İdealimiz, İstanbul’un 39 ilçesiyle 
bütünleşerek hizmet vermek.”

 İMAMOĞLU: “HOŞGÖRÜNÜZ 
VATANDAŞA GEÇSİN”
Ocak ayında Bahçelievler’deki Beyaz 
Masa ALO 153 Çağrı Merkezi’ni 
ziyaret ederek yönetici ve 
çalışanlarla sohbet eden İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu da samimiyet ve 
hoşgörüye vurgu yaptı. Çağrı alarak 
vatandaşlara sürpriz yapan 
İmamoğlu, mesai arkadaşlarına 
hitaben de şunları söyledi: “Böyle 

 YAVUZ SALTIK: “ÇAĞRI 
MERKEZİNDE YAPAY ZEKA 
ÇAĞINA GEÇİYORUZ”
Beyaz Masa ALO 153’ün 
faaliyetleriyle ilgili bilgiler veren 
İBB Sosyal Hizmetler ve 
Bağımlılıkla Mücadele Daire 
Başkanı Yavuz Saltık, Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü’nün İmamoğlu 
döneminde şehrin ve vatandaşların 
sorunlarına daha duyarlı 
yaklaştığını söyledi. ‘İstanbul 
Senin’ mottosunun vatandaşlar 
tarafından da benimsendiğine 
dikkat çeken Saltık, şöyle konuştu:
“Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun 
göreve gelmesinin ardından çok 
önemli projeler hayata geçirildi. Bu 
hizmetlere sahip çıkan 
vatandaşlarımız, yaşadıkları şehre 
daha fazla aidiyet hissetmeye 
başladı. Çağrı Merkezimiz de 
vatandaşlarımızın duyarlılığıyla 
doğru orantılı olarak, şehre daha 
iyi hizmet sunmak için her alanda 
gelişme gösteriyor. Bu kapsamda 
kamuda bir ilke imza atarak İBB 

/HALKLA İLİŞKİLER

İBB BEYAZ MASA ÖDÜLE VE 
KALİTEYE DOYMADI

İstanbullulara samimi ve güler yüzlü 
hizmet sunmaya, çözüm odaklı 

olmaya özen gösteren İBB Beyaz 
Masa ALO 153, 22’si uluslararası, 26’sı 
ulusal olmak üzere toplam 48 ödül 

ile 23 teşekkür plaketinin sahibi oldu. 
Beyaz Masa, 6 ayrı uluslararası kalite 

belgesi de aldı.

ÖDÜLLER
Beyaz Masa: 28 ödül

Saha: 17 ödül
Sosyal Medya: 3 ödül

KALİTE BELGELERİ
ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim 

Sistemi 

ISO 10002:2004 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi 

EN 15838:2009 Çağrı Merkezi 
Yönetim Sistemi 

ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim 
Sistemi 

OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi 

EFQM: EFQM (Avrupa Kalite 
Yönetimi Vakfı) “Mükemmellikte 

Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi” 
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konularda İstanbulluları 
dinliyor, yönlendirmeye, 
çözümler üretmeye çalışıyor. 
ALO 153’e gelen bazı renkli 
çağrılar şöyle:
 Bir sevincin paylaşılması
 Yemek tarifi
 Yalnızlık nedeniyle sohbet       

etme talebi
 İş başvuru talepleri 
 Çeşitli bakım onarım talepleri
 Kültür merkezi, spor tesisleri 

yapımı talepleri

 KARŞILANAN İLGİNÇ 
TALEPLER
 Metrobüste tanıştığı kız 

arkadaşına yine metrobüste 
evlenme teklifi yapmak isteyen 
gencin talebi gerçekleştirildi.

 İstanbul dışından öğrencilerin 
üniversite tercihinde rehberlik 
hizmeti verildi.

 Arabasıyla giderken bir ticari 
taksinin aynasını kıran 
vatandaşın isteğiyle, taksiciye 
ulaşılarak taraflar buluşturuldu 
ve zarar tazmin edildi.

 Gece evinin karanlık olan 
yolunda korkan vatandaşın 
evine gidene kadar sohbet etme 
isteği geri çevrilmedi.

 i-Taksi'de cihaz montaj işlem 
sırası verilmesi ve cihaz 
arızalarının giderilmesi 
konusunda yardımcı olundu.

İstanbullular arasında iletişim 
köprüleri kuruyor. Bu vesileyle de 
başvurular hızlı ve etkin şekilde 
çözüme kavuşturuluyor. 
Bakanlıklar, Valilik, Emniyet, İlçe 
Belediyeleri gibi İBB’nin yetki ve 
görev alanına girmeyen konular 
ise ilgili kurumlara 
yönlendiriliyor.

 ALO 153’E GELEN EN İLGİNÇ 
ÇAĞRILAR
Çağrı Merkezi'ne, belediyecilik 
hizmet alanı dışında, birçok 
renkli talep de yapılıyor. 
Vatandaş Temsilcileri, çok farklı 

hoşgörünün yeşerdiği bir ortamda, 
sizlerin bu kurumu temsil eden bir 
belediye çalışanı olarak yapmanız 
gereken en önemli şey, aynı 
hoşgörüyü, aynı alakayı ve ilgiyi 
İstanbullulara yansıtmaktır. Bu 
benim en önemli sorumluluğum, 
aynı zamanda sizlere de geçmesini 
arzu ettiğim duygudur.”

 ‘MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ’ 
YERİNE ‘VATANDAŞ 
TEMSİLCİSİ’
Özel sektörün Müşteri Temsilcisi 
olarak adlandırdığı Çağrı Merkezi 
çalışanlarını, İBB Vatandaş 
Temsilcisi unvanıyla 
konumlandırıyor. Her Vatandaş 
Temsilcisi kurumda çalışmaya 
başlamadan önce uzmanlaştıran 
bir oryantasyon eğitimine 
alınıyor. Teorik eğitimlerin yanı 
sıra simülasyonlarla birlikte çağrı 
ortamı deneyimleniyor. 
Temsilciler, bu sayede 
belediyecilik alanında 
uzmanlaşarak, İBB ile 

/HALKLA İLİŞKİLER

İBB ÇAĞRI MERKEZİ, 
VATANDAŞLARLA SAMİMİ 
BİR İLETİŞİM KURMAYA 

ÖZEN GÖSTERİYOR.

İBB Beyaz Masa'nın aldığı ödüllerden seçki
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Oysa, bir süredir gençlik umutsuz. 
Zor koşullar altında sürdürdüğü 
eğitiminin karşılığı olarak, hak ettiği 
işi bulamıyor. Bulduğu işlerde ise 
emeğinin karşılığını istediği gibi 
alamıyor; gözünü diktiği, yapacağına 
inandığı görevlere de gelemiyor. 

İBB, bünyesinde çalışan gençler için, 
“Gençliğimiz Var!” adlı bir “Genç 
Yetenek Gelişim Programı” başlattı. 
Genç personelin, yöneticilik 
hedefiyle ve doğru adımlarla 
ilerlemesi için gerekli desteği 
sağlayacak olan programla, yönetici 
adayları; ama daha çok da yetkin 
personel yetiştirilmesi amaçlanıyor. 
Program ile gençlerin önünün 
açılması için adımlar atılıyor.   
Program kapsamında; İBB 
bünyesinde, iştiraklerinde ya da 
bağlı kuruluşlarında çalışan, otuz 
yaş altı, en az lisans mezunu, en 
fazla beş yıl tecrübeye sahip 
personel yaklaşık bir yıl boyunca 
eğitimlere tabi tutulacak. İnsan 
Kaynakları ve Organizasyon 
Yönetimi alanından sorumlu olan 
İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz 

G
enç Cumhuriyet’in 
idealleri vardı. Bir de 
güvendiği gençliği. 
Türkiye 

modernleşmesi, bu kaygıyla en 
öne eğitimi koydu. Olanaklar 
ölçeğinde gençlerin önü açılacak, 
eğitimleri için gerekli destek 
sağlanacak; ama o patikayı 
tamamlayan gençler de 
emeklerinin karşılığını alacaktı. 
Öyle de oldu. Cumhuriyet, 
ülkenin dört bir yanında, her ne 
yapıyorsa inanarak ve iyi yapan 
nesiller yetiştirdi. Gençler de 
Cumhuriyet’e güvendi. 
Biliyorlardı ki emekleri 
karşılıksız kalmayacak, mutlaka 
değerlerini bulacaktı. Böylece 
Cumhuriyet gençlerini, gençleri 
Cumhuriyet’i yetiştirecekti. 

/İK

PROGRAM ÜÇ ANA MESAJA SAHİP

Programın üç ana mesajını,        
‘Çok Büyük Bir Amacımız Var’, 

‘Heyecan Dolu Yolumuz Var’, ‘Hep 
Yaşayacağımız Değerlerimiz Var’ 
diye sıralayan Danacı, “Böylece; 

genç yeteneklerimizin, büyük resmi 
görmesini, bu ortak amaca ulaşmak 
için hangi araçları kullanabileceğini 

bilmesini ve bu hayale yürürken 
kurum kültürünü yaşatacak insani 

değerleri de gözetmesini 
sağladığımızı düşünüyorum” 

değerlendirmesini yaptı. 

İBB, “GENÇ YETENEK GELIŞIM PROGRAMI” İLE GENÇ PERSONELİNİ YÖNETİCİLİK 
YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMIYOR. CUMHURİYET’E İYİ VATANDAŞ YETİŞTİRMEYİ 

HEDEFLEYEN PROGRAMA İKİ BİNE YAKIN PERSONEL DAHİL EDİLDİ. İLK GRUBUN 
ORYANTASYONU İLE BAŞLAYAN PROGRAM GENİŞLEYEREK SÜRECEK.

HEDEF: VATANDAŞI ANLAYAN
YETKİN PERSONEL

UĞUR KOCAGER NİLAY SOYSALDI

İBB BAŞKAN DANIŞMANI YİĞİT OĞUZ DUMAN 
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Türkiye’de on ya da on beş yıl 
sonra İBB’de veya başka bir yerde 
yöneticilik yaparken göreceğiz. 
Amacımız, Türkiye’ye iyi vatandaş 
yetiştirmek. 
Biz yeni bir yönetim anlayışı ortaya 
koyuyoruz. ‘Ben iyiyim, yeterliyim’ 
diyen herkesin işe başvurabildiği 
ve şeffaf bir şekilde 
değerlendirildiği bir anlayışla 
çalışıyoruz. Yalnızca işe alırken 
değil; çalışırken, iş verirken, 
organizasyonel değişikliklerde de 
adil olmalısınız. Cumhuriyet’in en 
önemli ilkelerinden biri ‘Türk, 
Öğün, Çalış, Güven’ bildiğiniz gibi. 
Biz, güveni çok önemsiyoruz. 
Bulunduğumuz kuruma, topluma 
güven perspektifiyle bakıyoruz.
İkincisi çalışmak. Biz çalışmaktan 
başka bir şeyi bilmiyoruz. İyi de 
çalışıyoruz. Yaptığımız güzel işlerle 
de övünüyoruz. Ama bu yetmez. 

Daha fazlasını yapmalıyız. 
Çünkü, bir dönem bazı 

değerler aşınmış 
olabilir. Ancak, 
bizim çok çalışarak 
başarmamız 
gerekiyor. Çok 
vakit kaybettik. 

Dolayısıyla, aceleci 
olmayan bir çeviklik 
ile hareket 
etmeliyiz.”

Danacı’nın aynı 
konudaki 

değerlendirmesi ise, 
“Aslında her şey bir hayalle 

başladı! Gençlerimizin, bilgi 
ve deneyim kazanarak daha 

donanımlı olması; inisiyatif alan, 
ortak akılla problemlere çözüm 
bulmak için adım atan cesur 
liderler olması çok önem 
verdiğimiz bir konu. Gerek İBB 

bünyesinde çalışan gerek 
İstanbul’da yaşayan tüm 
gençlerin, İstanbul’un 
problemlerine karşı daha 

duyarlı olması; halka daha iyi 
hizmet vermek için kendilerini 
sorumlu hissetmeleri en büyük 
hedefimiz” şeklinde oldu.
 
 

yetkinlikleri temel alarak 
hazırladık. Programda yer alan 
gelişim araçlarını belirlerken, 
teorik bilgiden ziyade; gençlerin 
harekete geçmesini, deneyimler 
kazanmasını sağlamak; gençler 
arasındaki iletişimi ve iş birliğini 
arttırmak; katılımcıları 
problemleri gözlemlemeye, 
birlikte çözmeye teşvik etmek en 
özenle çalıştığımız konulardı.  
Bunun dışında; tek taraflı bilgi 
veren, katılımcıları dahil etmeyen 
gelişim yöntemlerini tamamen 
sürecin dışında bıraktık” 
değerlendirmesinde bulundu. 

 GENÇLERİMİZİ YÖNETİCİ 
OLARAK GÖRECEĞİZ
Sadece İBB personeli için dahi 
birkaç etapta yapılabilecek 
genişlikteki program, İstanbullular 
için bitmeden sürecek. Yiğit Oğuz 
Duman, programı ve programın 
hedeflerini şöyle ayrıntılandırdı:
“Biz bu programı bitirmeyi 
düşünmüyoruz. İlk etapta, 
evet, bu İBB çalışanları için; 
ama sonra, İstanbul’un 
gençleri için de biraz daha 
farklılaştırarak, onları, iyi 
birer vatandaş, iyi birer iş 
kariyeri için bu programa dahil 
edeceğiz. İyi gençler yetiştirmek 
istiyoruz. Yetiştireceğimiz 
insanları eminim, 

Duman programla ilgili şunları dedi: 
“Genç Yetenek Programı, aslında 
bir gelecek programı. İBB’nin 
gelecek dönemdeki yöneticilerini 
yetiştirmek üzerine kurguladık. 
İlla yönetici de olması gerekmiyor, 
yetkin insanlar yetiştirmeyi 
hedefliyoruz. Dolayısıyla, bu 
programdaki ana amacımız, yolun 
başındaki genç yeteneklere 
ulaşmak. İstediğimiz; 
kariyerlerinin başında olan 
gençlere ulaşmak ve bu 
gençlerimizin, İstanbul halkını ve 
verilen hizmeti  daha iyi 
anlayabilmelerini sağlamak. Onları 
önce, bir oryantasyon programına, 
sonra da bir yıla yakın bir süre, 
saha deneyimleme ve bazı 
konularda eğitime tabi tutacağız. 
Bu eğitimlerimiz, bir kamu 
çalışanının bilmesi gereken 
Anayasa, vatandaşlık hakları, 
Kamu İhale Kanunu, finansal okur 
yazarlık, bütçe planlama, ürün 
planlama vb. birçok başlıklarda 
olacak.”

 PROGRAM KÜRESEL 
YETKİNLİKLERİ HEDEFLİYOR
Arka planında, güçlü bir ekibin yer 
aldığı programın, koordinasyon 
görevini UGETAM AŞ Eğitim ve 
Geliştirme Müdürü Özlem Danacı 
üstlenmiş durumda. Danacı, 
programın hazırlığına ilişkin 
olarak, “Programı, Dünya 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü tarafından yayınlanan ‘The 
Future of Workplace’ raporundaki, 
2030 yılında gerekli olan global 

/İK

UGETAM AŞ Eğitim ve Geliştirme 
Müdürü Özlem Danacı
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İÇİŞLERİ İLE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIKLARININ YAPTIĞI BİR YÖNETMELİK 
DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN AĞIRLIKTA OLDUĞU 
UKOME’LER, YERİNDEN YÖNETİM İLKESİYLE ÇELİŞEN BİR ŞEKİLDE, MERKEZİ 

HÜKÜMETİN DENETİMİNDEKİ KURULLARA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ. 31 MART 
SEÇIMLERINDE MUHALEFET ADAYLARINA GEÇEN ISTANBUL, ANKARA, 
ANTALYA GIBI BIRÇOK KENTTE SEÇILMIŞ BELEDIYE BAŞKANLARININ 

YETKILERINE TIRPAN VURULDU. “YETKI YOK, SIYASI SORUMLUK VAR” 
ANLAYIŞI, YEREL YÖNETIM POLITIKASI HALINE GETIRILDI. IBB, YÖNETMELIĞIN 

IPTALI IÇIN YARGIYA GITTI.

DAVUL BAŞKANIN SIRTINDA 
TOKMAK MERKEZİN 

ELİNDE

/GÜNCEL
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tırpanlanmış oldu. Trafik ve 
ulaşım ile ilgisiz uzmanlıklara 
sahip kurumlardan gelen üyelerle 
birlikte, kurulda, seçilmiş yerel 
yönetim temsilcilerinin alınan 
kararlardaki etkisi zayıflatıldı. 
Halkın oylarıyla kent yönetimine 
taşıdığı belediye başkanlarının, 
vaatlerini yaşama geçirmelerinin 
önünde bir engel daha ortaya 
çıkarıldı.

 İBB, YÖNETMELİĞE                      
İPTAL DAVASI AÇTI
Yerel demokrasi açısından 
dengeleri alt üst eden yeni 
yönetmeliğe tepkiler de 
gecikmedi. Düzenlemeyi “akıl 
tutulması” olarak değerlendiren 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
(İBB) Başkanı Ekrem 

İmamoğlu’nun talimatıyla 
yönetmelik, yargıya taşındı. İBB, 
Danıştay 8. Daire Başkanlığı’na 
yürütmenin durdurulması ile ilgi 
başvuruda bulundu. 
Yönetmeliğin açıkça hukuka 
aykırı olduğu ve yetki gaspı 
içerdiği vurgulanan başvuru 
dilekçesinde, “Düzenlemenin 
amacının demokratik katılımdan 
daha çok, kurulu işlevsiz hale 
getirmek, karar alma sürecini 
olumsuz etkilemek ve sandıkta 
kaybetmenin rövanşını almak 
olduğu açıktır. Amaç, UKOME 
kuruluna demokratik katılımı 
artırmak ise, söz konusu üyelerin 
sadece kendilerini ilgilendiren 
konuların görüşüldüğü toplantılara 
katılımının sağlandığı bir 
düzenleme yapılabilirdi” dendi.  

U
laşım Koordinasyon 
Merkezi (UKOME), 19 
Şubat 2020 tarihli 
Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren, 
İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından 
Büyükşehir Belediyeleri 
Koordinasyon Merkezleri 
Yönetmeliği’nde yapılan 
değişiklikle, merkezi hükümetin 
ağırlıkta olduğu bir yapıya 
dönüştürüldü. Büyükşehirlerde 
ulaşım ve trafikle ilgili kararların 
alındığı kurula, merkezi hükümeti 
temsilen yeni üyeler atandı. 
Böylece, 31 Mart yerel 
seçimlerinden sonra, en 
büyükleri, muhalefet adayları 
tarafından kazanılan büyükşehir 
belediyelerinin yetkileri, 

/GÜNCEL

UKOME NE YAPAR?

UKOME birimi; bir büyükşehir 
içindeki kara, deniz veya demiryolu 

gibi tüm hatların üzerindeki 
taşımacılık hizmetlerinin 

koordinasyon içinde yürümesini 
sağlamakla sorumludur. Bu 

sorumluluk uyarınca ulaşım, trafik 
ve toplu taşıma konularında üst 

düzey kararlar alabilir ve 
kararlarının düzenli şekilde 

yürümesi için gerekli tesisleri 
kurma, kurdurma ve işletme gibi 

yetkilere sahiptir. 



başkanının, ulaşımla ilgili seçim 
vaatlerini yerine getirebilmesi, 
merkezi hükümetin UKOME’de 
ona yol vermesine bağlı hale 
geldi. 

 YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARLA 
ÇELİŞİYOR
Öte yandan yeni yönetmeliğin, 
yürürlükteki yasaların, demokratik 
hizmet anlayışını öne çıkaran genel 
gerekçesi ile çeliştiği ortaya çıktı. 
5393 sayılı Belediye Kanunu, 
merkeze karşı yerel yönetimleri 
güçlendirmek için hazırlandı. Bu 
kanun ile belediyeler, Anayasa’nın 
ve Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı’nın gereklerine 
uygun bir yerinden yönetim 
anlayışına kavuştu. Yetki ve 
görevleri de bu anlayış 
çerçevesinde ele alındı. Örneğin 
belediyeler, 5393 ve 5216 sayılı 
yasalar ile kent içi toplu ulaşımda 
mutlak yetkili kılındı. Ulaşımda 
belediyelerin, daha bütüncül ve 
profesyonel çözüm üretmesine 
zemin hazırlandı. Merkezi 
yönetimi UKOME üzerinde 
egemen hale getiren yeni 
düzenleme, yerel yönetimlere 
kanunla verilen yetkilerin 
uygulanamama riskini doğurdu. 

 YERİNDEN YÖNETİM 
İLKELERİNE DE AYKIRI
Başta İstanbul olmak üzere 
büyükşehirlerde, toplu ulaşım 
araçlarıyla her gün milyonlarca 

yolculuk yapılıyor. Ulaşımın 
kesintisiz sürmesi ve yurttaşların 
yaşam standartlarının 
yükseltilmesi için bu konuda karar 
süreçlerinin de hızlı işlemesi ve 
aksamaması gerekiyor. Ancak yeni 
düzenlemeyle iktidar ve yerel 
yönetim arasındaki herhangi bir 
anlaşmazlığın, UKOME’de karar 
alma ve uygulama süreçlerini 
kesintiye uğratması riski ortaya 
çıktı. Bu durum, hem büyükşehir 
belediyelerinin istikrarlı 
çalışmasını hem de yerinden 
yönetimin olumsuz etkilenmesi 
endişesini artırdı. 

 DÜZENLEME 51 İLİ 
KAPSAMIYOR
Öte yandan UKOME’de yapılan 
yeni düzenlemenin etki alanı 30 
büyükşehir ile sınırlı. 81 ilin 
bulunduğu Türkiye’de, 51 il ise 
bu düzenlemenin kapsamı 
dışında kaldı. Bu durum, akıllara, 
“Yapılan düzenleme demokratik 
süreçlerin gelişmesine katkı 
sunacaksa, neden bazı iller 
kapsam dışı bırakıldı?” sorusunu 
getirdi. 

 YENİ YÖNETMELİK NELER 
GETİRİYOR?
Eski yönetmeliğe göre UKOME, 
büyükşehir belediyesinden 11, 
merkezi yönetimden 7, 
askeriyeden 3, Türkiye Şoförler 
ve Otomobilciler 
Federasyonu’ndan 1 üyenin 
katılımıyla oluşuyordu. Yeni 
düzenlemeyle merkezi yönetimi 
temsilen 5 yeni üye atandı.  
Askeriye ile birlikte merkezi 
yönetime bağlı temsilci sayısı 
15’e çıkarıldı. UKOME’de alınan 
kararlar, büyükşehir belediye 
başkanlarının onayı ile yürürlüğe 
girdiğinden, bu düzenleme, 
merkezin, yerel yönetime rağmen 
karar almasına olanak tanımıyor. 
Ancak, belediyelerin karara 
bağlaması gereken işlerin 
sürüncemede bırakılmasının yolu 
açılmış bulunuyor. 

 YETKİ YOK SİYASİ 
SORUMLULUK VAR
5393 ve 5216 sayılı yasalara göre 
seçilmiş belediye başkanları, hem 
yetki hem de sorumluluk sahibi. 
Başta İstanbul olmak üzere, 
yurttaşların en çok çözüm 
bekledikleri ulaşım gibi bir 
konuda, yeni düzenlemeyle, 
davul başkanın sırtında tokmak 
merkezi hükümetin elinde bir 
model oluşturuldu. Bu 
düzenlemeye göre, sandıkta 
seçmene hesap vermek zorunda 
olan bir büyükşehir belediye 

UKOMENİN YENİ ÜYELERİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TCDD 
Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ile 

Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı’ndan birer temsilci yeni 

üye olarak atandı.
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ETKİNLİK / EĞİTİM ADI SAATİTARİH

ZEMİN İSTANBUL
MART 2020 EĞİTİM / ETKİNLİK TAKVİMİ

@zeministanbul ADRESINDEN ETKINLIKLERI TAKIP EDEBILIRSINIZ.

Graphql ile API Servisi Oluşturmak ve Kullanmak 13.00–17.001 Mart Pazar

Graphql ile API Servisi Oluşturmak ve Kullanmak 17.30‐22.00;
10.00‐15.00

2‐3, 7‐8 Mart 2020 Pazartesi‐Salı;
Cumartesi, Pazar

İstanbul Java 101 Bootcamp 10.00‐15.001, 7‐8, 21‐22, 28‐29 Mart 
Cumartesi, Pazar

Deprem Hackathonu Tüm gün13‐15 Mart Cuma, Cumartesi, Pazar

Yenilenebilir Enerji Alternatifleri ve Teknik Özellikleri 19.30‐21.3018 Mart Çarşamba

İnovasyon ve Girişimcilikte Mega Trend’ler 18.30‐20.3019 Mart Perşembe

Animasyon Eğitimi 10.00‐12:0023‐24 Mart Pazartesi, Salı

İSMEK Eğitimleri‐Algoritma ve Programlama 08.30‐16.304, 11, 18, 25 Mart Çarşamba

Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi, Isı Pompaları Hakkında Örnekler 19.30‐21.3025 Mart Çarşamba

Robotik Kodlama 10.00‐12:00
2‐3, 9‐10, 16‐17 Mart Pazartesi,
Salı

İSMEK Eğitimleri‐Algoritma ve Programlama 18.00‐21.00
4‐5‐6, 11‐12‐13, 18‐19‐20, 25‐26‐27 
Mart Çarşamba, Perşembe, Cuma

Gazeteciler İçin Veri Yorumlama ve Görselleştirme Çalışma Grubu 13.00‐17.301, 7, 8 Mart Cumartesi, Pazar

Robotlar ve İnsanların İş Birliği 19.00‐21.005 Mart Perşembe

Kömürlü Termik Santraller, Çevre ve Sağlık Etkileri 19.30‐21.3011 Mart Çarşamba
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İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN AÇIKLADIĞI “İSTANBUL MEYDANLARINA KAVUŞUYOR” 
PROJESİ, BU ALANLARDAKİ DEĞİŞİMİN DE ÖTESİNDE, ÜLKE DEMOKRASİSİNE YEPYENİ BİR GELECEK 

VİZYONU SUNUYOR. IBB’NIN, KATILIMCI SÜRECI GÜÇLENDIRMEK IÇIN HAYATA GEÇIRDIĞI 
ISTANBUL PLANLAMA AJANSI ILE SADECE ŞEHRIN KALBININ ATTIĞI MEYDANLAR DEĞIL, 

KENTLE ILGILI POLITIKA VE STRATEJILER DE ORTAK AKILLA BELIRLENECEK. 
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/KAPAK

MEYDANLAR 
DEĞİŞİYOR

TAYFUN DERYAL CEMİL ŞAHİN
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“İPA, şehrin iktisadi ve toplumsal 
gelişme stratejilerine karar 
vermek; mekânsal 
organizasyonunu belirlemek adına 
yenilikçi, kapsayıcı ve katılımcı 
bir planlama anlayışını 
içermektedir.”

 İPA ÇATI OLACAK
Meydanların, İPA’nın ilgili birimi 
aracılığıyla yeniden 
tasarlanacağını bildiren Şahan, 
ajansın kurumsal yapısına ilişkin 
de şu bilgileri verdi:
“İPA, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu yönetimde, dört ayrı 
birimden oluşuyor. Bu birimler; 
Vizyon 2050 Ofisi, Enstitü 
İstanbul, İstanbul İstatistik Ofisi 

ile Kamusal Tasarım ve Proje 
Koordinasyon Merkezi’dir. 
Yürütme Kurulu ve Danışma 
Kurulu, İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ve İPA arasındaki 
koordinasyonu destekleyecek. 
İBB-İPA Koordinasyon Kurulu, 
Genel Sekreter, Genel Sekreter 
Yardımcıları ve ilgili daire 
başkanlıklarından oluşuyor. 
Danışma Kurulunda ise 
alanlarında uzman saygın bilim ve 
meslek insanları yer alıyor.”

 HALKIN KATILIMIYLA 
OLUŞTURULAN MEYDANLAR
Meydanları, kentin kalbi olarak 
niteleyen Şahan, buralarda 
yapılacak çalışmaların, dünyanın 
en güzel peyzaj projesini 
geliştirmekle ilgili olmadığını 
söyleyerek şöyle devam etti:
“Meydanlarla ilgili bir tasarım 
çalışırken, en baştan beri altını 
çizdiğimiz önceliklerimiz var. 
Gündelik hayatın gereksinimlerine 
karşılık veren tasarımları ortak 

K
atılımcılık kavramı, 
demokrasilerde sıklıkla 
vurgulanır; hatta 
demokrasinin olmazı 

olarak kabul edilir. Katılımcı 
süreçlerin içselleştirildiği 
demokrasilerde, idarenin aldığı 
kararlardan etkilenen tüm 
paydaşlar, karar sürecinde söz 
sahibidir. Tüm aktörler, birçok 
mekanizma aracılığıyla 
görüşlerini kolaylıkla paylaşır. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), Ekrem İmamoğlu 
başkanlığında, bu süreç ve 
mekanizmaları kentin demokrasi 
kültürüne kazandırmak için, 
önemli bir başlangıca imza attı. 
Başkan İmamoğlu, seçim vaatleri 
arasında bulunan İstanbul 
Planlama Ajansı’nı (İPA) hayata 
geçirdi. 12 Şubat’taki İPA’nın 
tanıtım toplantısında Başkan 
İmamoğlu’nun, “Meydanlar, 
demokrasinin filizlendiği alanlar 
olarak kendi kendini yeniden var 
edecek” ifadeleriyle işaret ettiği 
gibi bu sembol noktalar, yepyeni 
bir anlayışla, kente tekrar 
kazandırılacak. 
İPA, sadece şehrin kalbinin attığı 
bu alanların değil, kentle ilgili 
politika ve stratejilerin katılımcı 
yöntemlerle belirlenmesinde de 
önemli görevler üstlenecek. Bu 
yönüyle, yerel yönetimlerde 
katılımcılık kavramının altını 
dolduran önemli bir mekanizma 
olacak. BİMTAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Emrah Şahan, İPA’nın 
ülke demokrasisine sunacağı bu 
katkı ve kentin meydanlarının 
dönüşümündeki rolü hakkında; 
İstanbul Bülteni’ne açıklamalarda 
bulundu. 
İstanbul’un yenilikçi, kapsayıcı 
ve katılımcı bir planlama 
anlayışına ihtiyaç duyduğunu 
aktaran Şahan, bu anlayışın 
etrafında buluşmak ve toplumsal 
uzlaşıyla bir araya gelebilmek 
amacıyla İPA’nın kurulduğunu 
söyledi. Şahan, İPA’yı şöyle tarif 
etti:
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BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Şahan
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ve mimarlarımız var. Amacımız, 
işleri; ortak akılla yapabilmek, 
sonuçlandırmak. Üretilen her şeyi 
beraber planlamak istiyoruz.”

 HEDEF; YEŞİL, YÜRÜNEBİLİR, 
ULAŞIMA ENTEGRE 
MEYDANLAR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
İPA’nın lansman toplantısında 
açıkladığı “İstanbul Meydanlarına 
Kavuşuyor” projesinin de Kamusal 
Tasarım ve Proje Koordinasyon 
Merkezi tarafından 
gerçekleştirileceğini anlatan Şahan, 
açıklamasını şöyle sürdürdü:
“İstanbul Meydanlarına 
Kavuşuyor, projemiz; peyzajı ve 
ortak kullanım alanlarıyla birlikte, 
kentsel tasarım projelerini ortaya 
çıkaracak. Bu projelerde, kamusal 
alan kullanımında önemsediğimiz, 
yeşil, yürünebilir, ulaşıma entegre 
bir tasarım anlayışımız var. 
Meydanların hepsinin bir geçmişi 
ve kendine ait kimliği olduğunu 
bilmeliyiz. Bu alanların, gündelik 
hayat içerisinde bir pratiği var. O 
pratiği gözeten bir yerden, proje 
çalışılması gerekiyor. Bu yapılmaz 
ise bugün gördüğümüz gibi yaya 
dostu olmayan beton yığını 
alanlar ortaya çıkabilir.”  

anlamda çok ciddi bir sorun vardı. 
Çok fazla mükerrer iş yapılıyordu. 
Aynı işi, farklı zamanlarda 
belediyenin birçok birimi 
üstlenmiş. Muazzam bir 
koordinasyon eksikliği mevcuttu. 
Bunu doğru bir yerde toplamayı 
hedefledik. İBB’nin çalışacağı 
mekânsal bir proje varsa, bu 
merkezin konusu olacak ve 
buranın üzerinden işler 
yürütülecek. Tasarım kurulumuz 

akılla, birlikte ve beraber 
gerçekleştirmek istiyoruz. Taksim 
gibi, politik anlamı da olan meydan 
ve mekanlarda, süreci doğru 
tanımlamak gerekiyor. Bu 
meydanlara ait projeleri, doğru bir 
süreç izleyerek, halkın katılımını 
ve projeyi ortaya çıkaracak 
etkinlikleri mümkün kılarak 
uygulayabiliriz. Gündelik hayatın 
istediği, doğru kullanıma ilişkin 
projeleri de bu yöntemi izleyerek 
çıkarabiliriz.”
Şahan, İPA’nın dört farklı ofisinin 
birbiriyle farklı, bazı durumlarda 
da kesişen, çalışmalar yapacağını 
anlattı. Vizyon 2050’nin, 
İstanbul’un geleceğine ilişkin bir 
vizyon planını konu edineceğini 
kaydeden Şahan, Enstitü 
İstanbul’un, bilgi ve araştırma 
sahasında çalışacağını; İstanbul 
İstatistik Ofisi’nin, şehrin 
verisinin güncel tutulduğu ve 
paylaşıldığı ofis olacağını aktardı. 
Şahan, Kamusal Tasarım ve Proje 
Koordinasyon Merkezi’yle ilgili 
ise şu bilgiyi verdi:
“İBB’nin yapacağı bütün projelerin 
tasarlandığı ve görüşüldüğü yer 
burası. Yani, kentin çehresini 
değiştirecek projeleri burası 
hayata geçirecek. İBB’de bu 
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Taksim Meydanı

Kadıköy Meydanı
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açıklayan Şahan, “Herkese açık 
olan bu sürecin ilk kademesinde, 
fikir ve yaklaşım teslim edilecek.  
İkinci aşamaya kalanlar, fikirlerini 
geliştirerek projelerini 
sunacaklar” dedi.
Taksim’in hemen ardından, aynı 
ay içerisinde, Bakırköy Meydanı 
için yarışma düzenleneceğini de 
açıklayan Şahan, Kadıköy ve 
Salacak’ın yılın ikinci çeyreğinde 
sürece dahil edileceğini söyledi. 
Şahan, meydanları yeniden 
şekillendirecek projelerin 
belirleneceği yarışmalarla ilgili de 
şu ifadeleri kullandı:
“Her yarışma için, konuyla ilgili 
uzman ve paydaşlar ile görüşülüp 
fikirleri alındı. Bu kapsamda 
yüzden fazla kişiye ulaşıldı ve 
görüşülmeye devam ediliyor. 
Yarışmalarda jüri haricinde halk 
da seçime katkı sağlayabilecek. 
Yarışmalar, sadece meydanlar 
özelinde olmayıp, farklı 
mekanlar/projeler için de 
gerçekleşecek. Meydanların 
haricinde, ayrıca tasarım merkezi 
elde etmek için bir ulusal yarışma 
planlıyoruz. Yine Yedikule 
Gazhanesi’nin sosyal ve kültürel 
işlevlerle değerlendirilmesi için 
bir yarışmanın hazırlığındayız.”

projeler elde edilmesini 
hedefleyecek. Bu birim, 
katılımcılığı artırmak için, ilgili 
aktörlerle ilişkiler kurulması ve 
kamuoyunda mekana dair algının 
güçlenmesi üzerine çalışacak. 
Tasarımların seçimi aşamasında 
vatandaş da dahil olmak üzere, 
farklı paydaşlara rol verilmesi 
kapsamında çalışmalar yapacak.”
Taksim Meydanı için Mart ayında 
iki kademeli yarışma planlandığını 

 “YARIŞMALARI, PROJE EDİNİM 
BİÇİMİ OLARAK GÖRÜYORUZ”
İlk etapta Taksim, Bakırköy, 
Kadıköy meydanları ile Salacak 
sahili için tasarım yarışması 
açılacağını aktaran Şahan, bu 
süreci, bir proje edinim biçimi 
olarak tanımladı. Kamusal Tasarım 
ve Proje Koordinasyon 
Merkezi’nin üç alt birimi 
bulunduğunu paylaşan Şahan, 
birimlerin misyonunu da şöyle 
açıkladı:
“Proje Takip ve Raporlama Birimi, 
projelere yenilikçi, kamu yararı ve 
kamu hizmeti gözeten dokunuşlar 
yapacak. Projelerin bulunduğu 
bölge açısından yorumlanmasını 
amaçlayacak. Ayrıca, İBB 
Başkanı'nın politika ve 
projelerinin hayata geçirilmesinin 
takibini yapacak. Tasarım ve 
Projeler Birimi, proje üretme 
süreçlerinin sürdürülebilir, 
nitelikli, katılımcı, paylaşımcı ve 
şeffaflık içerisinde yürümesini 
sağlayacak. Bu doğrultuda, yöntem 
ile tasarım alanında destek 
sunacak. Yarışmalar Birimi, kente 
değer katabilecek, sorunlu görülen 
ya da potansiyeli bulunan 
noktaların belirlenmesi ve bu 
noktalar için yarışma yöntemiyle 

/KAPAK

Salacak Sahili

Bakırköy Meydanı
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kapsamında, akademik katılımın 
güçlendirilmesi adına, 100 bilim 
insanı ile arama konferansı 
gerçekleştirdi. Arama konferansı 
ile bilim insanlarının, Vizyon 
2050 Ofisi hakkında görüş ve 
önerileri alındı.

KAMUSAL TASARIM VE PROJE 
KOORDİNASYON MERKEZİ
Kamusal Tasarım ve Proje 
Koordinasyon Merkezi, 
İstanbul’un en önemli buluşma 
noktaları olan meydanları, 
bugünkü kimliksiz, kullanışsız 
halinden kurtararak, hak ettiği 
değerine kavuşturacak dönüşüme 
öncülük edecek. Bünyesinde 
kurulan Proje Takip ve 
Raporlama, Tasarım ve Projeler
ile Yarışmalar Birimleri, sadece
meydanların değil, kente ait tüm 
tasarımların ortak akılla 
belirlendiği çalışmaları yapacak.

paylaşılması konusunda kente 
katkı sunacak. Danışma Kurulu, 
İstatistik Koordinatörü, Şehir 
Planlama Koordinatörü, 
Araştırma Koordinatörü ile 10 
kişilik tam zamanlı çalışan bir 
ekip, bilgileri değerlendirecek. 
İstanbul İstatistik Ofisi’nde 16’sı 
ankete, 12’si ikincil veriye dayalı 
30 adet yıllık rapor oluşturulması 
planlanıyor.

VİZYON 2050 OFİSİ
Vizyon 2050 Ofisi, İstanbul’un 
2050 vizyonuna ve kentin 
gündemine ilişkin konularda 
ihtiyaç duyulan politika ve 
stratejilerin katılımcı yöntemlerle 
belirlenmesi için kuruldu. Ofis, 
dört ana yürütücü profesör ve beş 
uzman ile çalışmalarını 
sürdürmektedir. Uzman sayısı 
artmaya devam etmektedir. 
Vizyon 2050 Ofisi, 
gerçekleştireceği araştırma ve 
çalışma konularının belirlenmesi 

ENSTİTÜ İSTANBUL
Enstitü İstanbul, İstanbul 
yönetimi ile kent için düşünen, 
çalışan insanlar ve kurumlar 
arasında iş birliklerini arttırmayı 
amaçlayacak. Ofis, bu grupların 
birlikte çalışabileceği ve birbirine 
destek olabileceği mekanizmaları 
oluşturacak. Ofis, iş birliğini 
büyütecek araştırma projeleri de 
geliştirecek. Kent vizyonunun 
belirlenmesine ve pratik 
sorunların çözümüne katkı 
sunmak için ise bilimsel, yaratıcı, 
yenilikçi, rasyonel, demokratik, 
katılımcı, şeffaf bir enstitü, 
araştırma-geliştirme (AR-GE) 
merkezi oluşturulacak.

İSTANBUL İSTATİSTİK OFİSİ
İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul 
ile ilgili güvenilir verilerin 
toplanması, sınıflandırılması ve 

/KAPAK
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ZABITA SORUNLARI 
İKNA VE KARARLILIKLA 

ÇÖZÜYOR

GÖKÇE KAÇMAZ RIDVAN ARDA
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İBB ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI, TÜKETİCİ HAKLARI KONUSUNDAKİ YASAL YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN 
FİYAT DENETİMLERİYLE YETİNMİYOR. SOSYAL SORUMLULUK ALARAK, YURTTAŞLARIN 

AYIPLI MAL VE HIZMETLER KONUSUNDAKI YAKINMALARINA DA ÇÖZÜM ÜRETIYOR. 
TÜM KESIMLERIN YAŞAMINA DOKUNARAK TOPLUMDAKI SEYYAR KOVALAYAN ZABITA 

ALGISINA SON VERIYOR. 
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İstanbul genelinde bilinçlendirme 
faaliyetlerinde bulunuyor. Bu yıl, 
İstanbul Gönüllüleri’ne çeşitli 
konularda eğitim veren Zabıta, 
Tüketici Hakları Günü’ndeki 
bilinçlendirme çalışmalarına sivil 
toplumu da katmış olacak. 
İstanbul Gönüllüleri ile hem 
yayaya öncelik veren hem de 
tüketici hakları konusunda ortak 
çalışmalar yürüten İBB Zabıta 
Daire Başkanlığı birimleri, birçok 
yurttaşa ulaşacak; onları 
aydınlatacak. 

 YENİ DÖNEMDE 
KADIN YÖNETİCİ ORANI 
YÜZDE 40 OLDU
Yeni dönemde, tüm belediye 
birimlerinin eli ayağı olan İBB 
Zabıtası’nda, dikkat çeken en 
önemli fark, zihniyet değişikliği. 
Daha önce yönetimde hiç kadının 
yer almadığı, 5 müdürlük ve 44 
amirlikten oluşan kurumda, yeni 
dönemde devrim niteliğinde adımlar 
atıldı. Daire Başkanı Engin Ulusoy, 
“Göreve geldikten sonra,  

/HİZMET

aşamasına gelmeden, sağlıklı bir 
şekilde yürütülmesi olduğunu 
belirtti. Zabıtanın, yasal olarak 
yetkilendirilmediği halde, ayıplı 
mal ve hizmetler konusunda da 
sosyal sorumluluk üstlendiğine 
değinen Ulusoy, şunları kaydetti:
“Altı ay içerisinde oluşan ayıplı mal 
ve hizmet satışlarında; paranın 
iadesi, malın misli ile değişimi, 
alınan ürünün bedelinin indirimi, 
tamir gibi seçimlik haklar var. 
Bunlara ek olarak; iki yıl garantisi 
olup da bu süreden önce bozulan 
mallar, karşı tarafı töhmet altında 
bırakan sözleşmeler, taksitli satışlar, 
tüketici ve konut kredileri, kapıdan 
satışlar, e-ticaret işlemleri, paket 
turlar, abonelik sözleşmeleri 
hakkında gelen şikâyetler var. 
Zabıta olarak bu tür konularda 
bizden yardım istendiğinde, ilk 
etapta, tarafları uzlaştırma yolunu 
seçiyoruz. Bunda yüzde 70 oranında 
da başarılıyız. Eğer taraflar 
uzlaşamazsa, onları, ilçe ve il 
tüketici hakem heyetlerine ya da 
tüketici mahkemelerine 
yönlendiriyoruz.”

 BİLİNÇLENDİRME 
ÇALIŞMALARINA SİVİL 
TOPLUM DA KATILDI
İBB Zabıta Daire Başkanlığı, her 
yıl, Tüketici Haftası boyunca 

B
irleşmiş Milletler (BM), 
1985 yılında aldığı bir 
kararla 15 Mart’ı, Dünya 
Tüketici Hakları Günü 

ilan etti. Türkiye de dâhil olmak 
üzere, dünyanın birçok ülkesinde 
tüketici hakları, dolandırıcılık ve 
tüketim çılgınlığına karşı bilincin 
yükseltildiği bu önemli gün 35 yıldır  
kutlanıyor. Tüketicilerin 
bilinçlendirilmesi için seminerler 
düzenleniyor, alışveriş 
merkezlerinde stantlar kuruluyor, 
radyo ve televizyon programları 
yayınlanıyor. 
Yaşadığımız kentte, tüketicilerin 
bilinçlendirilmesi konusunda en 
etkin kurumların başında, 193 yıllık 
köklü geçmişiyle,  İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıtası 
geliyor. İBB Zabıta Daire Başkanlığı, 
tüketici haklarının korunmasını, 
sadece bir yasal zorunluluk olarak 
görmüyor. Yasal yükümlülüklerin 
ötesinde kurum, kendi içinde 
ürettiği sosyal sorumluluk projeleri 
ile de İstanbul’da yaşamı 
kolaylaştırmak için yoğun bir çaba 
içinde.  

 BAŞVURULARIN YÜZDE 70’İ 
UZLAŞMAYLA SONUÇLANIYOR
İBB Zabıta Daire Başkanı Engin 
Ulusoy, kurum olarak yasal 
sorumluluklarının, 6502 sayılı 
kanuna göre fiyat etiketi 
denetlemekle sınırlı olduğunu 
söyledi. Fiyat etiketi ve tarifesi 
olmayan iş yerlerine 415 TL idari 
para cezası uyguladıklarını ifade 
eden Ulusoy, önceliklerinin ceza 
kesmek değil, satıcılara eğitim 
vererek, sürecin, yaptırım 

İBB ZABITASI, YENİ DÖNEMDE 
İLK DEFA KADIN YÖNETİCİLERLE 
TANIŞTI. KURUM BÜNYESİNDEKİ 
MÜDÜRLÜKLERİN YÜZDE 40’INA 

KADINLAR ATANDI.

DİLENENLERİN SAYISAL GERÇEĞİ

İstatistiklere göre, 1 Temmuz-30 
Kasım arasında yapılan denetimlerde, 
2015’te 1117 ve 2019’da 1058 Suriyeli 
dilenci engellendi. Bu rakam, aynı 
dönemlerde yakalanan 628 ve 929 
Türk yurttaşı dilenciden daha fazla. 
Beş yıllık ortalamada ise, engellenen 
Suriyeli dilenci sayısı 14.258 ile 
toplamın yüzde 35’i.

İBB Zabıta Daire Başkanı 
Engin Ulusoy



 SEYYAR KOVALAYAN ZABITA 
ALGISI BİTECEK
Elinde copla, seyyar kovalayan 
zabıta görüntüsünü de 
değiştirmeye başladıklarını 
vurgulayan Daire Başkanı Ulusoy,  
“Personelimizi sahada doğacak 
risklere karşı yakın savunma 
eğitiminden geçiriyoruz. Yasalar 
bize bir yetki vermiş. Ne o? 
Görevini yaparken sana engel 
olanları men etmek. Ama buraya 
kadar... Ondan ötesi yok.  Biz, 
sahadaki sorunları, kırmadan, 
dökmeden; ikna ve kararlılıkla 
çözeceğiz. İnsanlara yapılan 
yanlışları anlatacağız. Ancak, bize 
müdahale edenlere karşı da 
kendimizi, yakın savunma 
teknikleri ile koruyacağız. 
Böylece, ne onlar, ne de zabıtamız 
yaralanmış olacak. Geçmişte pek 
çok kez tanık olduğumuz, yaka 
paça dövüşme görüntüleri sona 
erecek. Zabıtamız olaylara, 
resmiyete yakışır, devlet 
terbiyesine uygun bir şekilde 
müdahale edecek. Söylediğim çok 
kolay bir iş mi? Hayır, çok zor bir 
işten bahsediyorum. Fakat, 
hedefimiz, Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu’nun da ifade ettiği gibi, 
bu kentte yaşayan herkesin 
yaşamına dokunmak ve huzuru 
sağlamak” dedi.

başkanımızın yönetim anlayışına 
uygun olarak, müdürlüklerimizden 
ikisinin, amirliklerimizden ise 
sekizinin başına kadın personel 
görevlendirildi. Böylece, daha önce 
birimimizde tüm yöneticiler 
erkekken, şu an müdürlerimizin 
yüzde 40’ı; amirlerimizin ise yüzde 
18’i kadınlardan oluşuyor. Bunlara 
ek olarak; yeni dönemde 
yapacağımız personel alımlarını da 
yarısı kadın, yarısı erkek olacak 
şekilde planladık” dedi. 

 ÇALIŞMALAR BİLİMSEL 
YAKLAŞIMLA YÜRÜTÜLÜYOR
İBB Zabıta Daire Başkanlığı’nın 
çalışma alanları; toplum düzenine 
ilişkin hizmetler, imar uygulaması, 
tüketici hakları, kent estetiği, toplu 
ulaşım ve ruhsatlandırma.  Yeni 
dönemde bu hizmetlerin yaşama 
geçirilmesinde, bilimsel yaklaşım 
öne çıkarıldı. Verimliliğin ölçülmesi 
için Daire Başkanlığı bünyesinde 
“denetim oranlarının” 
hesaplanmasına başlandı. 2015 
yılında denetim oranı 1,9 iken yeni 
dönemde bu oran 4,2’ye çıkarıldı. 
Bir başka deyişle; yapılan her 
başvuruya karşı, dörtten fazla 
denetim yapılır hale geldi. 
Personelin performansı ve 
atamaların da bu ölçüt dikkate 
alınarak yapıldığına değinen Ulusoy, 
çalışmalarını şöyle değerlendirdi:
“Denetimler arttıkça, başvuru ve 
şikâyetler azalıyor. Ancak, yaptırım 
gücü yok ise tutanaklar artabiliyor. 
Verilen ceza sayısı da bu 
parametrelere bağlı olarak 
yükseliyor ya da düşüyor. Biz, 
çalışmalarımızı bu önerme 
üzerinden yürütüyoruz. Yetki 
alanlarımızla ilgili yaptığımız 

ULUSOY: “GEÇEN 
EMİNÖNÜ’NDE BİR DİLENCİ 

YAKALADIK. ÜZERİNDEN 
17.457 TL NAKİT PARA 

ÇIKTI. BANKA 
HESAPLARINDA DÖNEN 

PARA İSE 1.877.762 TL.”

işlemleri, aylara ve yıllara göre 
çizelgelere dökerek, ölçümlüyoruz. 
Hazırladığımız çizelgelerde, 
denetimleri arttırdıkça, şikâyetlerin 
azaldığı görülüyor. Bununla 
birlikte, tanzim satış çadırlarının 
açıldığı dönemde, fiyat etiketi ve 
tarife denetimlerinin düştüğü; buna 
paralel yakınmaların arttığı 
görülüyor. Bunun sebebi, tanzim 
çadırlarının açılması ve zabıtanın 
bu çadırlarda görev yapmaları. Bu 
durum beraberinde, denetime giden 
personelin azalmasını, 
mekanizmanın işlevselliğini 
kısmen yitirmesini getirmiş. Bize 
gelen yakınmalar ve başvurular 
artmış. Ayrıca o dönemki 
şikâyetlerin aşırı artışında, ülkede 
yürütülen ‘Patatesi, soğanı pahalı 
satanı ihbar edin’ kampanyasının 
da rolü var.”

 İLK DEFA HALK OTOBÜSLERİ 
DENETİMİ BAŞLADI
Yeni dönemde öne çıkan 
konulardan bir diğerinin, toplu 
taşıma araçlarındaki denetimler 
olduğuna dikkat çeken Engin 
Ulusoy, “Bugüne kadar Halk 
Otobüsleri hiç denetlenmemiş. 
Biz, Beşiktaş’taki kazadan sonra bu 
alanda denetimlere başladık. Şu 
anda Otobüs AŞ ile birlikte, Halk 
Otobüslerini denetliyoruz” dedi. 

/HİZMET
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Anlatımlı Rönesans ve
Barok Konseri
All Saints Moda Kilisesi, Kadıköy

4 Times Baroque
Istanbul Deniz Müzesi Babylon

Feridun Düzağaç
Beyrut Performan

Siya Siyabend
Dorock XL

Cem Adrian
Jolly Joker, Kartal

Livaneli ile Sevdalım Hayat
Bostancı Gösteri Merkezi

Yalın
Bostancı Gösteri Merkezi

Volkan Önol7
MART

14
MART

10
MART

15
MART

13
MART

17
MART

Metallica Senfoni
by Musa Göçmen
Grand Pera Emek Sahnesi

20
MART

25
MART

27
MART

Ağaçlar Ayakta Ölür
Yunus Emre Kültür Merkezi

Van Gogh
Mall of Istanbul Sahne

Tak Tak Takıntı
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve 
Sanat Merkezi

Marx İstanbul’da
Akasya Kültür Sanat

Kadınsız Adamlar
Ada Sahne
İO
Zorlu PSM

Othello
Tiyatro Bab

Kibarlık Budalası
Kenter Tiyatrosu

1984–Büyük Gözaltı
Gönül Ülkü Gazanfer Özcan 
Sahnesi

Harem Kabare 
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve 
Sanat Merkezi

8
MART

14
MART

27
MART

10
MART

16
MART

29
MART

11
MART

21
MART

31
MART

Ekrem Yalçındağ
ArtGalerim, Bebek

Söylenir ve Yarım Kalır 
Bütün Aşklar Yeryüzünde II
Borusan Contemporary

“Alem–i Mülk”,
Bilal Hakan Karakaya
Anna Laudel

Ayşe Erkmen, 
“Beyazımtırak”
Arter

“Z – RAPORU”,
Serdar Kaynak
Pomstore Levent Showroom

Mesut Karakış,
“Serial Beauty”
Galer 77

Andy Warhol
UNIQ Expo

Paris’te Bir Padişah, 
İstanbul’da Bir İmparatoriçe
Notre Dame de Sion Lisesi
Sergi Alanı

Yukarıda Sis Aşağıda
Toz Bulutu
Depo, Tophane

7
MART
SON GÜN SON GÜN SON GÜN

SON GÜN

8
MART

SON GÜN

27
MART

SON GÜN

14
MART

SON GÜN

29
MART

SON GÜN

14
MART

SON GÜN

29
MART

8
MART

8
MART

Solar İstanbul– Güneş Enerjisi, Enerji 
Depolama, Elektrikli Ulaşım ve 
Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı
Istanbul Kongre Merkezi

İstanbul Oyuncak, Bebek, 
Çocuk ve Yetişkin Oyuncakları, 
Hobi ve Yaşam Tarzı
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

2. Uluslararası Şiddeti Anlamak 
Kongresi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar 
Üniversitesi

UNICERA–Seramik Banyo 
Mutfak Fuarı
Istanbul Fuar Merkezi

10–14
MART

11–13
MART

19–22
MART

18–20
MART

20–22
MART

Heritage İstanbul– Restorasyon, 
Arkeoloji, Müzecilik Teknolojileri
Fuarı ve Konferansı
Istanbul Lütfi Kırdar Rumeli Salonu

IEFT Yurtdışı Eğitim İstanbul
Wyndham Grand Kalamış19

MART

IEFT Yurtdışı Eğitim İstanbul
Istanbul Kongre Merkezi21–22

MART



 KRİTİK NOKTALARDA 
ÇEKİCİLER BEKLİYOR
Kentin kritik noktalarında oluşan 
küçük bir arıza dahi, tüm ana 
yolların bir anda kilitlenmesine 
neden olabiliyor. Hal böyle olunca, 
UYM, İstanbul trafiğini neredeyse 
gözünü kırpmadan takip altında 
tutuyor. Özellikle boğaz köprüleri 
ve bağlantı yolları gibi kritik 
noktalarda konuşlandırılan İBB'ye 
ait çekiciler, ortalama 12 dakikada 
sorunlu noktaya ulaşabiliyor. 
Öte yandan, yaralanmalı bir kaza 
olması halinde, UYM'de görev 
alan emniyet yetkilisi 
bilgilendiriliyor, ambulanslar kaza 
noktasına doğru yönlendiriliyor. 

 MERKEZDEN 
SİNYALİZASYONA MÜDAHALE 
UYM'de ayrıca, kentin trafik 
ışıkları da yönetilebiliyor. İstanbul 
genelindeki 300 kritik kavşakta 
bulunan sinyalizasyon kameraları, 
bu merkezden takip edilerek, ışık 
süreleri araç yoğunluğuna göre 
ayarlanabiliyor.  
Özellikle spor karşılaşmaları ya da 
konser gibi etkinliklerin 
gerçekleştiği zamanlarda 
oluşabilecek yoğunluklar bu 
sayede ciddi oranda hafifletiliyor. 

 MİNİBÜSLERDE KAMERA, 
TAKSİLERDE PANİK BUTONU
Trafik akışının rahatlamasını 

T
rafiğe kayıtlı 4 milyonun 
üzerinde aracın 
bulunduğu İstanbul'da, 
günde 30'a yakın arıza ya 

da kaza meydana geliyor. Bu 
anlarda sessiz; ama hummalı bir 
çalışma yürütülüyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Trafik Müdürlüğü bünyesinde 
faaliyet gösteren Ulaşım Yönetim 
Merkezi (UYM), kentin trafiğini, 
bin 500 kamera ve 930 sensörle 
7/24 izliyor. Ulaşım 
operatörlerince anbean takip 
edilen trafikte, İBB ekipleri, kaza 
ya da arıza gibi olumsuzluklara 
sadece birkaç dakika içerisinde 
müdahale edebiliyor. 

ŞEHİR İÇİ HAREKETLİLİĞİN GÜNLÜK 32 MİLYONU BULDUĞU İSTANBUL'DA, TRAFİĞİN NABZI,        
İBB ULAŞIM YÖNETİM MERKEZİ'NDE TUTULUYOR. ISTANBUL'UN 39 ILÇESINDEKI ANA 

YOLLAR, BIN 500 KAMERA, 930 SENSÖRLE TAKIP ALTINDA. YENİ DÖNEMDE MERKEZİN 
GELİŞTİRİLEREK İSTANBUL ULAŞIMININ ADETA BEYNİ GİBİ ÇALIŞMASI HEDEFLENİYOR.

İSTANBULLU 'ULAŞIM ASİSTANI' 
İLE NEFES ALACAK 

ZEYNEP MAVNACIOĞLU NİLAY SOYSALDI
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birlikte, dünyadaki örneklerinde 
olduğu gibi, tüm ulaşım 
modlarının koordine edildiği bir 
'beyin' görevi üstlenecek.  
Konuya ilişkin İstanbul Bülteni'ne 
bilgi veren İBB Trafik Müdürü 
Serdar Yücel, Avrupa'daki kontrol 
merkezlerinin çalışma biçimlerini 
detaylıca incelediklerini ifade 
ederek, araştırma ve çalıştaylar 
sonucu UYM'de yeni bir çalışma 
başlattıklarını söyledi. Yücel, 
İstanbul ulaşımında çok sayıda 
otorite bulunduğunu ve bunlar 
arasındaki koordinasyon 
eksikliğinin büyük problem 
olduğunu belirterek şunları dedi: 
"İstanbul ulaşımını etkileyen tüm 
konular tek elde toplanmalı. 
Böylece alternatif çözümler 
geliştirilebilir. Bu noktada, 
UYM'nin altyapısını, bu verileri 
toplamak ve işlemek üzere 
geliştiriliyoruz. Buranın, adına 
yakışır bir şekilde, 'Ulaşım 
Yönetim Merkezi' olması için 
çalışıyoruz.
Kurumlar arasındaki 
koordinasyonu sağlayarak, 
İstanbullunun ulaşım sorununu 
çözmeyi hedefliyoruz. Örneğin; 
herhangi bir noktada kaza ya da 
yol çalışması bilgisine sahip 
olduğumuz an, o noktaya alternatif 

yolları, toplu taşıma seçeneklerini 
hızlı bir kararla oluşturup, 
İstanbullular ile paylaşabileceğiz."

 ULAŞIM ASİSTANI 
Yücel, UYM bünyesinde toplanan 
verilerin işlenerek, İstanbulluya 
anında iletilebileceği Ulaşım 
Asistanı Projesi'nin önemine de 
işaret ederek şu bilgileri aktardı:  
"Toparladığımız verilerden, anlık 
ulaşım alternatifleri geliştireceğiz. 
Bu bilgiler, Ulaşım Asistanı mobil 
uygulamasıyla İstanbullu ile 
anında paylaşılacak. Örneğin; bir 
yol kapanmadan önce, güzergahtan 
geçen tüm toplu taşıma araçlarının 
yetkilileri bilgilendirilecek. Buna 
göre, yeni güzergah 
belirleyebilecek, sefer sayılarını 
revize edebilecekler. Özel araçlı 
yolcular içinse alternatif 
güzergahlar oluşturulacak. Bu 
bilgilerin tamamı, Ulaşım Asistanı 
uygulaması sayesinde İstanbullu 
ile paylaşılacak. Böylelikle, 
hemşehrilerimizin hayatını 
kolaylaştırmış olacağız."

önceleyen UYM'de, taksi ve 
minibüslerdeki güvenliğin 
sağlanması için de görevli bir ekip 
bulunuyor. İstanbul'da iTaksi 
(İstanbul Taksi) sistemine entegre 
5 bin araçta bulunan panik 
butonları, bu merkezden takip 
ediliyor. Butona basılması anında, 
merkezdeki operatörün 
bilgisayarlarında sesli ve 
görüntülü uyarı beliriyor. İlgili 
operatör, taksi içi görüntü ve GPS 
(konum) bilgisini, emniyet 
yetkililerine, anında iletebiliyor. 
Yolcuların güvenliği için ise 6 bin 
400 minibüste kamera sistemi 
mevcut. Özellikle hırsızlık gibi 
konularda, yolcular, geçmişe 
dönük görüntüleri emniyet 
aracılığıyla UYM'den talep 
edebiliyor. 

 UYM, İSTANBUL 
HAREKETLİLİĞİNİN BEYNİ 
OLACAK 
İBB, Ulaşım Yönetim Merkezi'ni, 
şehir içi hareketliliğin tamamını 
yöneten ve koordine eden bir 
yapıya büründürme hazırlığında. 
UYM, yenilenen yaklaşımla 

/HİZMET

UYM'DE 5 EKİP 60 KİŞİ,                   
GECE GÜNDÜZ İSTANBUL TRAFİĞİ 

İÇİN ÇALIŞIYOR 

Çağrı Operatör Ekibi
İstanbullular 153 Çağrı Merkezi'ni 
arayarak, 7/24 yol durumu bilgisi 

alabiliyor. 

Sinyal Operatör Ekibi
Trafik ışıklarını takip ederek, 

yoğunluğa göre anlık ayarlama 
yapabiliyor.

Akıllı Sistem Operatör Ekibi 
Sensörlerle takip edilen yol 

yoğunluk verileri, işlenerek cep 
trafik ve navigasyon 

uygulamalarına iletiliyor. 

Toplu Ulaşım Operatör Ekibi  
Taksi ve minibüs içlerindeki 

güvenlik sistemlerini takip ederek, 
anlık müdahale edebiliyor. 

Çekici Hizmet Operatör Ekibi 
Kritik noktalarda oluşan kaza ve 
arızaları takip ederek çekicileri 

yönlendiriyor. 

İBB Trafik Müdürü Serdar Yücel

İBB ÇEKİCİLERİ, 
ORTALAMA 12 DAKİKADA 

SORUNLU NOKTAYA 
ULAŞABİLİYOR
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İ
stanbul’un yoğun ve hareketli 
ilçelerinden biri olan 
Bayrampaşa'nın daha önce 
Sağmalcılar olan adı neden 

değiştirildi? Hem Sağmalcılar 
adının nereden geldiğini hem de 
bu değişikliğin neden yapıldığını 
sizler için araştırdık.

 GÖÇMENLER DİYARI 
BAYRAMPAŞA
1927’de, Bulgaristan’ın Filibe 
şehrinden göç edenler, ilk olarak 
bu bölgeye yerleştirildiler. Bu 
göçmenler, sağmal inekler 
yetiştirmek için çiftlikler 
kurdular. O günkü adıyla Eyüp’e 
bağlı olan bu bölgenin adı, 
Sağmalcılar Köyü olarak anılır 
oldu. Göçmenler, tarım için 
ayrılan bölgede bağcılık yaptı ve 
sağmal inekler yetiştirmek üzere 
Velibey (Demirkapı), Ferhatpaşa 

Sağmalcılar Köyü’ne yerleşti. 
Bundan kaynaklanan nüfus 
artışına ek olarak, 1950’den 
itibaren bölgeye yapılan 
fabrikalar da burayı sanayi 
bölgesi niteliğine kavuşturdu. 
Nihayetinde 1960’ta, Sağmalcılar 
Köyü belediye oldu.

 SAĞMALCILAR ADININ 
DEĞİŞEREK BAYRAMPAŞA 
OLMASINA NEDEN OLAN 
KOLERA SALGINI
Mimar Sinan tarafından 
İstanbul’un su ihtiyacını 
karşılamak amacıyla yapılan, o 
dönemde faal durumdaki temiz 
su kanallarına, yanlışlıkla kirli 
su bağlantısı kuruldu. Sonuçta, 
musluklardan akan bu su, bir 
kolera salgınına nedeni oldu. 
1970 yılında yaşanan bu 
salgında pek çok kişi hayatını 
kaybetti. Bunun yarattığı 
olumsuz algının bir sonucu da 
Sağmalcılar adının değişmesi 
oldu.

ve Cicoz adlı çiftliklerini kurdu.
İstanbulluların 1950’lere kadar 
mesire yeri olan ve gelenlerin, 
istedikleri üzümü yedikleri, 
ancak dışarıya çıkartamadıkları 
meşhur Numunebağları da Abdi 
İpekçi Caddesi ile O-1 Karayolu 
arasındaki bölgedeydi. (Bugün, 
anılan bağlardan geriye sadece 
‘Numunebağ Caddesi’ adı kaldı.)
Bugünkü Bayrampaşa’nın ilk 
çekirdeklerini oluşturan ve 
1954’te köy statüsüne getirilen 
Sağmalcılar, Rami Bucağı 
sınırları içindeydi. Burası, 
Maltepe Askeri Kışlası nedeniyle 
‘Kışla Arkası’ olarak da 
anılıyordu.
Gruplar halinde 1927’den itibaren 
Bulgaristan ve o günkü 
Yugoslavya’dan gelen göçmenlere 
ilâveten 1955 yılında, İstanbul’un 
iki büyük caddesi Adnan 
Menderes Bulvarı (Vatan 
Caddesi) ve Millet Caddesi 
yapılırken, evleri istimlâk edilen 
vatandaşların çoğu da 
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FUNDA KELEŞ

CEMİL ŞAHİN

SAĞMALCILAR ADI    NEREDEN GELİYOR?



 BAYRAMPAŞA ENGİNARI, 
ARTIK SADECE BİR SEMBOL!
Osmanlı tarihinde ilk defa 
Bayrampaşa’da yetiştirildiği 
bilinen ‘enginar’, ilçenin tarihinde 
çok önemli bir yere sahip olsa da 
bugün, sadece heykeli ve hobi 
bahçelerinde sembolik üretimiyle 
kendine yer buluyor.
Ülkemizde en önemli yerli 
enginar çeşitleri Sakız enginarı 
ve Bayrampaşa enginarıdır.
Bayrampaşa enginarı: Özelliği 
bakımından Sakız enginarına 
göre oldukça farklıdır. İri top 
şeklinde sıkı ve ağırdır (150-200 
gram). Mayıs ve haziran 
aylarında olgunlaşır. 
Bayrampaşa enginarının uçları 
dikenli, Sakız’ınkiler ise 
dikensizdir. Sakız enginarının 
yaprakları yenirken, 
Bayrampaşa’nınkiler yenmez. 
Bodur ve geniş olan Bayrampaşa 
enginarına karşın Sakız; zarif, 
uzun ve minyon bir yapıya 
sahiptir.

birlikte binlerce Müslüman, 
İstanbul ve Anadolu’ya göç 
etmek zorunda kaldı. 
Bayrampaşa’nın gelişip 
bugünlere gelmesinde 
Balkanlar’dan göç edenlerin 
katkısı büyüktür. İlçe, göçmen 
ağırlıklı bir nüfusa sahiptir.  
Bölge; 1927’de 
Bulgaristan’dan, 1950’lerde 
Makedonya’dan, 1960’lı 
yıllarda da Yugoslavya’dan göç 
edenlerle, göçmen ağırlıklı bir 
ilçeyi ortaya çıkardı. 
Bayrampaşa’nın sosyo-
kültürel altyapısının 
oluşmasında Türkiye’nin 
çalışkan insanları olarak 
bilinen bu yurttaşların payı 
büyüktür. 1970 öncesine kadar 
tarıma dayanan bir ekonomisi 
olan Bayrampaşa, daha sonra 
hızlı kentleşmenin etkisiyle 
yoğun göç almaya devam 
etmiş; sanayi ve ticaret 
ağırlıklı bir ilçeye 
dönüşmüştür.

/TARİH
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Artık Sağmalcılar adı, 
kolerayla birlikte anılır 
olmuştu. IV. Murad’ın 
sadrazamlarından Bayram 
Paşa’nın, burada bir çiftlik 
sahibi olmasından da 
esinlenilerek, ‘Sağmalcılar’ 
adı, 1971 yılında ‘Bayrampaşa’ 
diye değiştirildi.

  GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
BAYRAMPAŞA
Bugün, sanayi ve kentleşmenin 
yoğun olduğu Bayrampaşa’nın 
tarihi, Osmanlı İmparatorluğu’na 
kadar uzanıyor. Fatih Sultan 
Mehmed’in otağını kurduğu 
Bayrampaşa, İstanbul’un 
kuşatılması sırasında askeri 
yığınak ve karargâh yeri olarak 
seçildi. Daha sonra savunma 
amaçlı kullanılan bölgeye askeri 
hastane, kışla ve sığınaklar 
yapıldı.
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
son dönemlerinde Balkanlar’da 
hâkimiyetin sona ermesiyle 

SAĞMALCILAR ADI    NEREDEN GELİYOR?
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ZEYNEP MAVNACIOĞLU ERKAN DEMİR

İBB, PSİKOLOJİK DANIŞMA 
MERKEZLERİNE YENİLERİNİ EKLİYOR

 ALANINDA UZMAN 
TERAPİSTLER
Ölçümlerin sonucunda, günlük 
hayatta sorun yaşayan, kendisini 
mutsuz ve çökkün hisseden kişiler, 
problem yaşadıkları alana göre 
uzman psikologlara 
yönlendiriliyor. 
Terapilerde, bireyin sosyal uyumu 
ile psikolojik iyilik halini artırmak, 
duygu, düşünce ve davranışlarını 

evlilik terapistleri görev alıyor.
Psikoterapi için 153 Beyaz Masa 
üzerinden başvuruda bulunanlar 
öncelikle, Beyoğlu, Ataşehir, 
Şirinevler'de bulunan 
psikometri ölçümlerinin 
yapıldığı ana merkezlere 
yönlendiriliyor. Kişi bu 
merkezlerde, psikiyatrist ve 
psikologlarca kapsamlı bir 
analizden geçiriliyor. 

S
osyal belediyecilik 
anlayışıyla çalışmalarına 
yön veren İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, 

sağlıklı ve mutlu bir kent için 
psikolojik destek merkezleriyle 
de hizmet veriyor. İstanbul’un 
12 ilçesinde 3'ü psikoterapi, 
12'si psikolojik danışmanlık 
olmak üzere 15 merkezde; 
yetişkin, ergen, çocuk, aile ve 

İSTANBUL 
BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ, KENT 
GENELİNDE 15 MERKEZDE 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE 
TERAPİ HİZMETİ SAĞLIYOR.         

2020 YILI IÇINDE BIRI AVRUPA, 
DIĞERI ANADOLU YAKASI'NDA 

OLMAK ÜZERE, IKI YENI 
TERAPI MERKEZI DAHA 

AÇILACAK.

/HİZMET
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 ERGENLERDE SINAV KAYGISI 
Psikoterapi merkezlerinde ergen 
psikologları da bulunuyor. 
Özellikle lise ve üniversite 
sınavlarına hazırlanan 
bireylerde, sınava bağlı kaygı ve 
başarısızlık korkusu konuları 
öne çıkıyor. 
Huyut, sınav kaygısı yaşayan 
öğrencilerin ailelerine de şu 
tavsiyelerde bulundu: 
"Aileler, çocukları 'başarı kriteri' 
ile değerlendirmemeli. Sınavla 
sevgi arasında bir bağ olmadığını, 
çocuğun sınavdan düşük puan 
almasının aileyi utandıracak bir 
durum olmadığını göstermeli. 
Çocuk başarısız olsa bile, her 
koşulda sevildiğini bilmeli ve 
hissetmeli."

 İKİ YENİ MERKEZ DAHA 
AÇILACAK 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
2019 yılında 19 bin kişinin hizmet 
aldığı terapi merkezlerinin 
sayısını artırıyor. İBB, 2020 yılı 
içerisinde biri Avrupa, diğeri 
Anadolu Yakası'nda olmak üzere, 
iki yeni psikolojik danışmanlık ve 
terapi merkezini İstanbul'a 
kazandıracak. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
terapi merkezlerinde tüm 
hizmetler ücretsiz veriliyor. 153 
Beyaz Masa üzerinden başvuran 
herkes, bu hizmetten 
yararlanabiliyor. 

/HİZMET

gerektiğinin altını çizerek şöyle 
devam etti: 
“Çocuğun davranışı, günlük 
yaşantısını sıkıntıya sokuyor, sık 
sık tekrar ediyor, çocuk gelişim 
düzeyi olarak akranlarından bariz 
farklılık gösteriyorsa  
değerlendirilmek üzere uzmana 
başvurmalı. Bu konuda ailenin 
gözlemleri büyük önem taşıyor." 
Merkeze gelen çocuk, öncelikle 
bireysel görüşmeye alınıyor. 
Sonrasında ebeveynle görüşülüyor 
ve çocuğun yaş grubuna uygun yol 
haritası belirleniyor. 
Huyut, çocuk danışanlarda oyun 
terapisinin çok yararlı olduğunu 
ifade ederek,
"Çocuğun oyun odasındaki 
davranışları uzman tarafından 
gözlemlenerek terapi süreci 
gerçekleşiyor. Değerlendirmeye 
göre aileyle görüşülüyor. Oyun, 
çocuğun içsel duygusunu yansıtan 
en iyi yol. Çocuğun kendisini ifade 
etme biçimi, hangi oyuncaklarla ne 
şekilde oynadığı bize birçok 
ipucunu veriyor” dedi. 

iyileştirmek için bireysel seanslar 
yürütülüyor. Terapiler,  danışanın 
durumuna göre, 8 ile 24 seansa 
kadar sürebiliyor. Bu sürenin 
sonunda iyileşme gösteremeyen 
bireyler için psikiyatrik ölçümler 
yeniden yapılıyor. Gerek 
görülmesi halinde, seanslar 
yeniden başlatılıyor ya da kişi 
psikiyatri kliniklerine 
yönlendiriliyor.  
Toplum ve Ruh Sağlığı Hizmet Şefi 
Betül Çetintulum Huyut, İBB'nin 
psikolojik danışma ve terapi 
merkezlerine genellikle, günlük 
hayat kalitesi düşmüş, insan 
ilişkilerinde duygusal zorluklar 
yaşayan bireylerin geldiğini 
belirterek şu bilgileri aktardı: 
“Psikolojik danışma 
merkezlerimize her yaş grubundan 
birey gelebiliyor. Yetişkinlerin 
haricinde çocuk danışanlarımızın 
sayısı da oldukça yüksek. 
Çocuklarda genellikle, okula uyum 
problemleri, arkadaş ilişkileri, 
davranım bozuklukları, alt ıslatma, 
dikkat eksikliği, hiperaktivite,  
tırnak yeme ve ebeveyn tutumları 
gibi konularla karşılaşıyor ve 
bunların iyileşmesini sağlıyoruz."

 ÇOCUKLARA OYUN TERAPİSİ  
Merkezde, 3 yaş ve üstü çocuklar, 
uzman çocuk psikologları 
tarafından terapiye alınıyor. 2019 
yılında PDM'ye başvuran 11 bin 
çocuk, terapi hizmetinden 
yararlandı.  Uzman Klinik Psikolog 
Betül Çetintulum Huyut, 
ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili bir 
sorun olduğunu düşündüklerinde, 
mutlaka bir uzmanla görüşülmesi 

PDM'DEN HİZMET ALAN             
AİLELER MUTLU

Psikoterapi merkezine 1 aydır 
geldiğini belirten Hamza’nın annesi, 
bu süre zarfında Hamza’daki öfke 

probleminin belirgin bir şekilde 
azaldığını söyledi. Merkezdeki tüm 

çalışanlardan çok güzel bir ilgi 
gördüklerini de sözlerine ekledi. 

Efe’nin annesi ise, okula adaptasyon 
sorunu nedeniyle PDM'ye 

başvurduklarını söyledi. Daha önce 
hizmet alan arkadaşlarının 

tavsiyesiyle geldiklerini belirterek, bu 
merkezlerin sayısının artırılmasını 

gerektiğini ifade etti.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE TERAPİ  
MERKEZLERİ HANGİ İLÇELERDE?

12 Psikoloji Danışma Merkezi 
Avcılar, Bağcılar, Bayrampaşa, 

Esenler, Eyüpsultan, Fatih 
Gaziosmanpaşa, Kartal, 

Küçükçekmece, Şişli, Ümraniye, 
Üsküdar 

3 Psikoterapi Merkezi 
Ataşehir, Beyoğlu, Bahçelievler

İBB'NİN PSİKOLOJİK 
DANIŞMA 

MERKEZLERİNDEKİ 
TÜM HİZMETLER 

ÜCRETSİZ

Uzman Klinik 
Psikolog Betül 
Çetintulum 
Huyut



İBB DARÜLACEZE
TÜM ÇABA TATLI BİR HUZUR İÇİN

YAŞLILIK, INSANIN BEDENEN GÜÇ VE KUVVETINI KAYBETTIĞI; RUHEN DE DAHA 
NAIF VE KIRILGAN OLDUĞU BIR DÖNEM. DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, 65 YAŞ VE 
ÜZERINI ‘YAŞLILIK DÖNEMI’ OLARAK KABUL EDIYOR. 7 MİLYAR 780 MİLYONA 
ULAŞAN DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 8’İNİ YANİ 622 MİLYON 400 BİNİNİ YAŞLILAR 
OLUŞTURUYOR. ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNE GÖRE YAŞLI NÜFUS ORANLARI 

YÜZDE 1 İLE YÜZDE 27 ARASINDA DEĞİŞEBİLİYOR.

AYŞE KAHVECİ NİLAY SOYSALDI

D
oğum oranlarının 
düşmesi, teknolojik 
gelişmelerin sağlık 
hizmetlerinde daha etkin 

kullanılması, bilinçli beslenme ve 
hareketli yaşam, ortalama yaşamın 
uzamasına neden oldu. Buna bağlı 
olarak yaşlı nüfusun toplam nüfus 
içindeki payı da arttı. Türkiye de 
yaşlı nüfusu artan ülkeler arasında 
yer alıyor. Yaşlı nüfusun oranı 
yüzde 7,1’den yüzde 9,1’e çıkarken; 
0-14 yaş grubundaki nüfusun 
oranı yüzde 26,4’ten yüzde 23,1’e 
geriledi.

 YALNIZ YAŞLILARA KURUM 
GÜVENCESİ
Bir aileye, sosyal güvenceye, 
maddi imkânlara sahip yaşlıların 
yanı sıra, tüm bu imkânlardan 
yoksun yaşlılar da bulunuyor. İşte, 
bu yaşlıların ömürlerinin son 
dönemini daha huzurlu, mutlu ve 
güvende geçirmeleri 
için çalışan, çaba 
gösteren kurumlardan 
biri de İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 
İstanbul Darülaceze 
Müdürlüğü. 

 YAŞLILARIN TIBBİ VE İNSANİ 
DESTEĞE İHTİYACI VAR
Nüfusun yaşlanması, sağlıktan 
sosyal güvenliğe, aileden 
çevreye, sosyo-kültürel 
faaliyetlere kadar pek çok alanda 
yeni düzenlemeler yapılmasını 
gerektiriyor. Yaşlılıkla beraber 
kalp, şeker, tansiyonun yanı sıra 
unutkanlık, bunama, depresyon, 
alzheimer gibi pek çok hastalık 
ortaya çıkıyor. Yaşlıların 
bunlarla baş edebilmesi için hem 
tıbbi hem de insani desteğe 
ihtiyaçları bulunuyor. 

/HİZMET
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aktivitelerle hayata tutundukları; 
her şeyden önemlisi bir arkadaş 
grubu içinde bulundukları için 
hayatlarından memnun olduklarını 
söylemeleri bizleri ayrıca memnun 
etti. 

 YILIN HER GÜNÜ ZİYARET 
MÜMKÜN
Onlar da kendilerinin ziyaret 
edilmesinden duydukları 
mutluluğu ve memnuniyeti 
özellikle ifade ettiler. Siz değerli 
okurlarımız da yılın her günü 
09.00-17.00 saatleri arasında 
Darülaceze sakinlerini ziyaret 
edebilir, onlarla bir faaliyet 
gerçekleştirebilirsiniz.  18-24 
Mart Yaşlılar Haftası' nda pek çok 
etkinliğin yapılacağını da sizlere 
hatırlatmak isteriz. 

 İBB DARÜLACEZE 1066 KİŞİ 
KAPASİTEYE SAHİP 
İBB Darülaceze Müdürlüğü, 
1066 kişi kapasitesine sahip. 
Bünyesinde, Kayışdağı 
Kampüsü, Dr. Beşir Akınal 
Huzurevi, Akseki Ormanalı 
Abdullah ve Nerime Turan 
Sanatçı Yaşam Evi, misafirhane 
ve 24 adet yaşam evi bulunuyor. 
Darülaceze sakinlerinin 
barınma, beslenme, giyim ve 
sağlık gibi yaşamsal 
ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal 
ihtiyaçları da kurum tarafından 
karşılanıyor. 

İstanbul Bülteni olarak Kayışdağı 
Darülaceze’de yaşlılarımızı 
ziyaret ettik. Ahşap boyama ve 
seramik atölyelerine katıldık; 
sohbet odasında Udi Muzaffer 
Arpağ’la şarkılar söyledik; spor 
merkezindeki faaliyetler hakkında 
spor eğitmenlerinden bilgi aldık. 
Darülaceze Korosu’nun, Sevgi 
Sitesi’nde verdiği konseri büyük 
bir zevkle izledik. Darülaceze 
Müdürlüğü’nün, Ataşehir İlçe 
Müdürlüğü ile 4 yıldır yürüttüğü 
‘Çınarın Gölgesinde Projesi’ 
kapsamında, İhsan Kurşunoğlu 
Ortaokulu ziyaretinde bulunduk. 
Paylaşmanın, hatırlanmanın ne 
kadar önemli olduğunu 
teyzelerimizin, amcalarımızın 
gözlerinde görmenin mutluluğunu 
yaşadık. Kendi evlerinde 
olamasalar da yalnız kalmadıkları; 
düzenli sağlık kontrolünde 
oldukları; sosyal ve kültürel 

/HİZMET
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sürdürüyorlar. Darülaceze’de 
alacakları tüm hizmetlerden 
yararlanabilecekleri şekilde 
düzenlenen yaşam evlerinin tüm 
giderleri ve her türlü ihtiyaçları, 
İstanbul Darülaceze Müdürlüğü 
tarafından karşılanıyor. 2019 
yılında 24 yaşam evinde 40 sakine 
hizmet verildi.
 MİSAFİRHANE

 KAYIŞDAĞI, TÜRKİYE’NİN EN 
BÜYÜK HUZUREVİ
46 bin metrekaresi kapalı olmak 
üzere toplam 151 bin metrekare 
alan üzerine kurulan ve 1 Kasım 
1998 tarihinden bu yana hizmet 
veren İBB Darülaceze Müdürlüğü 
Kayışdağı Kampüsü, Türkiye'nin 
en büyük bakım ve huzurevi. 
Dokuz adet yaşam sitesinin yer 
aldığı kampüste, öz bakımını kendi 
yapabilenlerle beraber öz bakımını 
yapamayan, yatağa bağımlı, zihinsel 
engelli, demans ve alzheimer tanısı 
almış sakinler de bulunuyor. 

 DR. BEŞİR AKINAL HUZUREVİ  
Kartal-Ayazma'da 2011 yılında 
hizmete giren merkezde, öz 
bakımını yapabilen, fiziksel ve 
zihinsel herhangi bir sorunu 
bulunmayanlar kalabiliyor. Ücret 
karşılığı hizmet veren merkez, 75 
kişi kapasiteye sahip.

 AKSEKİ ORMANALI 
ABDULLAH VE NERİME TURAN 
SANATÇI YAŞAM EVİ
Kartal Yakacık’ta 7 bin metrekare 
alan üzerine kurulu bulunan 76 kişi 
kapasiteli merkez, 2011 yılından 
itibaren sanatçılara hizmet 
vermeye başladı. 

 YAŞAM EVLERİ 
Darülaceze'de kalma şartlarına 
sahip yaşlılar, kendi mahalle ve 
semtlerindeki evlere yerleştirilerek 
sosyal bir çevrede yaşamlarını 

/HİZMET

Sakinler, ergoterapi çalışmaları kapsamında ahşap boyama ve 
seramik atölyelerinde çalışmalar yapıyorlar.

2019 YILINDA, İBB 
DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ 
22 BİN 742 KİŞİ ZİYARET ETTİ. 
MERKEZLER, YILIN HER GÜNÜ, 

09.00–17.00 SAATLERİ 
ARASINDA ZİYARET 

EDİLEBİLİYOR.

Udi Muzaffer Arpağ, sohbet odasında mini bir konser verdi. Konserde renkli anlar yaşandı.
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Kayışdağı Kampüsü’nde yer alan 12 
apart daireden oluşan misafirhane, 
fizik tedavi merkezinden yararlanan 
hasta ve yakınlarına belli sürelerde 
ücret karşılığı hizmet veriyor. 
Darülaceze Müdürlüğü tarafından 
verilen hizmetleri aşağıdaki 
başlıklar halinde özetleyebiliriz:
Beslenme: Diyetisyen 
gözetiminde üçü ana, ikisi de ara 
öğün olmak üzere günde beş öğün 
yemek veriliyor. Ayrıca kafeterya 
hizmeti de sunuluyor. 
Muayene ve Tedavi Hizmetleri: 
Periyodik muayeneler kurum 
bünyesinde çalışmakta olan diş 
hekimi, aile hekimi, psikiyatrist, 
nörolog ve fizik tedavi uzmanı 
tarafından düzenli olarak yapılıyor. 
Hastalıkları ayrıntılı tetkik ve tedavi 
gerektiren sakinler ilgili sağlık 
kuruluşlarına yönlendirilerek her 
türlü tedavileri kurum tarafından 
takip ediliyor.
Giyim: Tüm giyim ihtiyaçları 

Müdürlük tarafından karşılanıyor.
Sosyal İhtiyaçlar: Sakinlerin 
sosyal hayata adaptasyonları için 
şehir içi ve şehir dışı kültür gezileri; 
kurum içi ve dışında yemek, 
konser, sinema, tiyatro, doğum 
günü, piknik organizasyonları 
gerçekleştiriliyor. 

/HİZMET

Hareketsiz yaşamdan daha hareketli yaşama geçebilmeleri için sakinlere 
spor merkezinde direnç egzersizleri yaptırılıyor.

0 216 528 85 85 NUMARALI 
YAŞLI DANIŞMA HATTI'NA

YAŞLI HİZMETLERİ 
ALANINDAKİ TÜM İHTİYAÇLAR 
İÇİN ULAŞILABİLİR; HER TÜRLÜ 

İSTEK VE ÖNERİLER 
İLETİLEBİLİR.

DARÜLACEZE'YE NASIL 
BAŞVURULUR?

Müracaatlar Sakin Kabul ve 
Sosyal Hizmetler Şefliği'ne 
bireyin kendisi ya da bir yakını 
tarafından yapılabilir. Ayrıca ALO 
153 Beyaz Masa ve 0 216 528 85 
96 Yaşlı Danışma Hattı'ndan da 
başvuruda bulunulabilir. 

Başvuruda Aranan Şartlar Şöyle:

1. İstanbul il sınırları içerisinde 
ikamet ediyor olmak, 

2. Kadınlarda 55 yaş, erkeklerde 
60 yaş ve üzeri yaşlarda 
olmak,

3. Kanunen bakmakla yükümlü 
kimsesi bulunmamak (Medeni 
Kanun Md:364),

4. Sosyal ve ekonomik yoksunluk 
içinde bulunduğu sosyal 
inceleme raporu ile tespit 
edilmiş olmak,

5. Bulaşıcı hastalığı olmamak,

6. Uyuşturucu madde ya da alkol 
bağımlısı olmamak, 

7. Akıl hastalığı, zekâ geriliği 
bulunmamak.

‘Çınarın Gölgesi’ projesi kapsamında ziyaret edilen İhsan Kurşunoğlu 
Ortaokulu’nda sakinlerle öğrenciler bir araya geldi.
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Spor Kompleksi: Sakinlerin 
fiziksel ve zihinsel durumlarına 
uygun spor aktivitelerine 
katılabildikleri kapalı ve açık 
alanlar bulunuyor. 
Çok Amaçlı Kompleks: 
Komplekste 60 kişi kapasiteli 
sinema salonu, internet kafe ve 
450'si sesli olmak üzere toplam 
3350 adet kitaptan oluşan bir 
kütüphane bulunuyor.
Sağlıklı Yaşam Merkezi: Hizmete 
açılacak merkezde, tuz, müzik, 
renk terapileri, hidroterapi, 
refleksoloji, hamam spa ve egzersiz 
havuzu bölümleri yer alacak.

Doğal Dinlenme Alanları: Geniş 
yeşil alanlara sahip merkezlerde, 
yürüyüş yapılabiliyor, 
çardaklarda dinlenilebiliyor.
Hobi Bahçesi: Arzu eden 
sakinler, kendilerine ayrılan 
alanda sebze yetiştirebiliyor.
Kanuni Temsilcilik Hizmetleri: 
Doktor raporu ile vesayeti 
uygun görülen sakinler adına 
vesayet ihbarı yapılıyor. Vasi 
atanacak herhangi bir yakını 
olmayanlar için gönüllü vasiler 
tespit ediliyor.
Gönüllülük Çalışmaları: 
Okullarda uygulanan "Sosyal 
Duyarlılık Projesi" ile 
“Darülaceze Sakinlerinin Sosyal 
Hayata Adaptasyonu Projesi” 
birleştirilerek daha çok öğrenci 
ile sakinin bir araya getirilmesi 
sağlanıyor.
Manevi Bakım: Sakinlerin 
manevi ihtiyaç ve talepleri göz 
önünde bulundurularak İstanbul 
İl Müftülüğü'nün koordinasyonu 
ile haftalık manevi bakım 
programları düzenleniyor. 
İbadethaneler: Kampüste üç 
büyük inanca mensup 
sakinlerin ibadetlerini 
yapabilmeleri için cami, şapel 
ve midraş yer alıyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi: Sakinlerin fonksiyonel 
kapasitelerini artırarak yaşam 
standartlarını yükseltmek amacıyla 
bilimsel yöntemler ışığında ileri 
teknoloji ile hizmet veriliyor. 
Hasta Sevk Birimi: Hastanelere 
sevk edilen hastaların tedavi 
süreçleri yakından izleniyor. Yatan 
hastalar için 24 saat refakat hizmeti 
veriliyor.
Koruyucu Sağlık Hizmetleri:  
Bası yarası ve kontraktür önleme 
programı, aktif yaşlanma programı, 
konstipasyon önleme programı, 
mobilizasyon programı, tiroid 
tarama programı gibi koruyucu ve 
önleyici sağlık hizmetleri veriliyor. 
Aktif Yaşlılık Programı: 
Yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan 
sorunların azaltılması amacıyla 
düzenli egzersiz/spor aktiviteleri ile 
uğraş terapisi çalışmalarını içeriyor. 
Sosyal Aktivite Merkezi: Sosyal 
rehabilitasyon için kurulan 
merkezde, eğitimciler tarafından 
resim, müzik, örgü, ahşap boyama 
ve takı tasarım gibi branşlarda 
dersler veriliyor.

Hizmete girecek terapi merkezinde renk ve müzik terapi odası ve 
egzersiz havuzu da bulunuyor.

2019 YILINDA, 
TOPLAM 849 SAKİNE, 

871 PERSONEL, 45 ARAÇ VE 
2 AMBULANSLA BAKIM, 

YEMEK VE SAĞLIK HİZMETİ 
VERİLDİ. 

1964 yılından beri İsviçre’de yaşayan, 89 yaşındaki dünyaca ünlü Türk 
Caz Trompetçisi Ahmet Muvaffak Falay (Maffy), Kayışdağı 
Kampüsü’nün sakinleri arasında yer alıyor.

Maffy

/HİZMET
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YAŞLILIK 
DEPRESYONUNA 

DİKKAT!
Yaşlının benlik değerini 
yükseltmeye çalışın, ona zaman 
ayırın, değer verildiğini 
hissettirin. 
Depresyondaki hastada benlik 
saygısı azalır. Söylenenleri 
reddetme ve yapmama eğilimi 
vardır. İş birliğinden kaçar. Sizi 
reddetmesinin hastalıktan dolayı 
olduğunu unutmayın.

Onu anlayın. 
“Hep aynı şeyi söylüyorsun. 
Senin bir şeyin yok’’ demeyin. 
“Böyle hissedebilirsin, haklısın. 
Tüm bunlar depresyondan dolayı 
oluyor. Düzelince bunlar da 
geçecek. Daha iyi olacaksın” 
şeklinde olumlu yaklaşım içinde 
olun.

Yeme, içmesini takip ve 
kontrol altına alın. 
Yemek yemiyorsa, yeterli sıvı 
almıyorsa, hemen hekime haber 
verin. Açlık ve yeterli sıvı 
alınmaması, yaşlıda hızlı bir 
şekilde metabolik bozukluklara 

D
epresyon, ruh durumunu, 
duyguları ve davranış 
biçimini etkileyen, ruhsal 
bir rahatsızlıktır. 65 yaş 

üstü yaşlılarda görülen depresyon, 
önemli bir halk sağlığı sorunudur. 
Yaşlılıkta ortaya çıkan yaşam 
değişikliği, eş ve yakınların kaybı, 
boşanma, artan fiziksel 
hastalıkların hareket kısıtlılığına 
yol açması, beyin damarlarında 
tıkanma gibi unsurlar depresyonu 
tetikliyor. 
Yaşlı depresiflerde ölüm oranının 
daha yüksek olduğu 
unutulmamalıdır. Erken tanı ve 
tedaviyle kişinin yaşamsal 
fonksiyonları korunduğu gibi, 
ortaya çıkacak sağlık ve bakım 
harcamaları da azalacaktır.

PEKİ, YAŞLI DEPRESİFLERE 
NASIL YAKLAŞMALIYIZ?
Sabırla onu dinleyin. 
Yaşlı hasta, çoğu zaman devamlı 
yakınma halindedir ve sizi 
bunaltabilir. Ağrılarından, 
midesinden yakınır.

neden olabilir. Dehidratasyon ve 
bilinç bulanıklıkları yapabilir. 

Yaşamak istemediği gibi bir cümle 
kurarsa hemen hekime bildirin. 
Açıkça söylemese de yaşamak 
istemediğini belirten cümleler 
kullanırsa dikkatli olun. 

Yürüyüş ve egzersiz programları 
yapın. 
Devamlı odasında kalmamasını 
sağlayın, dışarıya çıkması için fırsat 
yaratın. 

Meşguliyetler için özendirici 
olun. 
Yapabildiği ölçüde uğraşlar bulup 
meşguliyetini artırın. 

Yaşlılık depresyonu ile ilgili 
psikoterapi hizmeti alınması için 
yönlendirici olun. 
Yaşlılarda özellikle kognitif 
davranışçı terapi etkilidir. Aynı 
zamanda psikiyatri doktoruna ilaçlı 
tedavi yapılabilmesi için 
yönlendirilebilir.
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ÖZGÜR TURAN NİLAY SOYSALDI

IBB MEZARLIKLAR DAIRE BAŞKANI DR. AYHAN KOÇ, YENİ PROJELERİNDEN BİRİSİ OLAN VE 
ÖLÜM SONRASI MERHUM YAKINLARINI BÜROKRATİK İŞLERDEN KURTARACAK OLAN ALO 

188’DEKİ YENİLİKLERİ İSTANBUL BÜLTENİ’NE ANLATTI.

TÜM MEZARLIK 
İŞLEMLERİ ALO 188’DE

İNANCI NE OLURSA OLSUN 
EŞİT HİZMET
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. 
Ayhan Koç, defin işlemleri 
sırasında Müslüman ve 
gayrimüslim ayrımı 
yapmadıklarını vurguladı. Koç, 
cenaze işlemlerinde sadece 
İstanbul ile sınırlı kalmadıklarını; 
definin, ölen kişinin memleketinde 

sonra yapılan bürokratik işlemler 
de tıpkı yer bulma gibi, merhum 
yakınlarını zorlayan unsurların 
arasında yer alıyor. İstanbul 
Bülteni olarak İBB Mezarlıklar 
Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç ile 
yeni faaliyetlerini, tarihi 
mezarların bakımını ve İstanbul 
dışına ücretsiz hizmet verilmesini; 
kısaca Türkiye’deki herkesi 
ilgilendiren durumları konuştuk.

Ö
lüm, tıpkı doğum gibi, 
yaşamsal süreçte 
insanların başından 
geçen aşamalardan biri. 

İnsanlar mesleki ve iktisadi 
durumları ne olursa olsun, bu 
gerçekle yüzleşiyor. Her yıl 77 bin 
insanın yaşamını yitirdiği bir kent 
olan İstanbul’da, özellikle şehir 
merkezindeki mezarlarda yer 
bulmak artık çok zor. Ölümden 
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kameralı sistem kurulup 
kurulamayacağını araştırıyoruz. 
Sistemi kurup, mezarlıkları çokça 
ziyaret edilecek hale getirirsek, 
güvenlik sorunlarını 
azaltabileceğimizi düşünüyoruz. 
Bu duruma ek olarak; bazı 
mezarlıklarda, ‘Bir Lale Bir Fatiha’ 
adını verdiğimiz lale dikimi 
projemizi hayata geçireceğiz. 
Geçtiğimiz yıl İstanbul’da, 77 bin 
vatandaş hayatını kaybetti. Ölen 
vatandaşların yüzde 70’i 
İstanbul’da defnedildi. Yıl 
sonunda, lale ekimi için uygun 
dönem olan ekim ayında, belli 
yerlerde her ölen kişi adına bir 
lale dikeceğiz. Ardından bir 
program uygulayarak, insanların 
bu lale bahçelerini ziyaret 
etmesini sağlamayı hedefliyoruz. 
Şenlenen yerin güvenliği, ıssız 
bırakılan bir yere göre daha kolay 
sağlanıyor.”

/HİZMET

olan eşitlik ilkesi gereğince, ölen 
kişinin inancı ne olursa olsun 
belirttiğimiz tüm hizmetler 
tarafımızca karşılanıyor. 

BİR LALE BİR FATİHA
Mezarlıkların güvenliği 
konusunda da bilgi veren Dr. 
Ayhan Koç, mevcut sisteme 
yenilikler getireceklerini 
belirterek, gelecekte 
uygulayacakları “1 Lale 1 Fatiha” 
adlı proje sayesinde, ölen 
vatandaşların adlarının 
yaşatılacağını söyledi. Koç, 
uygulama için pilot bölge olarak 
özellikle çokça ziyaret edilen ve 
kamuoyunda prestijli mezarlar 
olarak görülen yerleri seçtiklerini 
söyledi. Koç, proje ve güvenlik 
konusunda şu bilgileri verdi:
“Mezarlıkların hemen hemen 
hepsinde güvenlik elemanlarımız 
var. Tabii, tek başına güvenlik 
elemanlarıyla koruma pek kolay 
değil. Bu durumla ilgili 
projelerimiz var. Mezarlıkları çok 
sık ziyaret edilmesini sağlayacak 
projeler üzerinde duruyoruz. Pilot 
bölgeler olarak prestijli 
mezarlıklarda karar kıldık. 
Seçtiğimiz bu pilot bölgelerde, 

yapılmasını da sağladıklarını şu 
sözlerle anlattı:
“İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı Mezarlıklar 
Müdürlüğü’nün asli görevi, ölen 
bir vatandaşın defnidir. Bütün 
kurgu bunun üzerine. Başka bir 
görevimiz yok. Defni yaparken, bir 
silsile içerisinde 
gerçekleştirdiğimiz birçok şey var. 
Mezar alanı oluşturulmasından 
cenazenin alınmasına, hastaneye 
getirilmesi, yıkanması ve defnine 
kadar bütün süreç, ücretsiz olarak 
İBB tarafından karşılanıyor. 
İBB’nin halkla ilişkisinin, en 
yüksek olduğu yer, Mezarlıklar 
Müdürlüğü. Burası sadece ihtiyaç 
sahiplerine veya 16 milyon 
İstanbulluya değil, tüm ulusa 
hizmet ediyor. İstanbul, ülkemizin 
81 ilinden gelen yurttaşlara ev 
sahipliği yapıyor. Başka bir 
ifadeyle, ülkenin tümüne 
Mezarlıklar Müdürlüğü olarak 
hizmet ediyoruz. Anayasal bir hak 

BÜROKRATİK İŞLEMLERİ                   
BİZ YAPACAĞIZ

Şu anda bitmek üzere olan halkla 
ilişkiler alanında bir projeden 
bahsedebilirim. Cenaze öncesi, 
cenaze sırası ve cenaze sonrasına ek 
olarak mezarlık alanlarımızın her 
saniyesinde, özel günlerde, dini 
günlerde neler yapabileceğimize dair 
ciddi bir projemiz var. Uygulama, 
vatandaşlarımızı en acılı gününde 
bürokratik işlemlerle uğraştırmamayı 
hedefliyor. Proje sonucunda tüm 
işlemleri biz yapacağımız için 
vatandaşlarımız yalnızca mezarlığa 
gelecek. Proje bittiğinde, halkla olan 
ilişkimiz en üst seviyeye çıkacak. 

GEÇMİŞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Tarihi mezarlıklarımız var. Göreve 
gelmeden önce karşılaştığımız 
durum çok iyi değildi; ecdat söylemi 
yapılmasına rağmen ecdada pek 
sahip çıkılmamış Bir projemiz var, bu 
konu hakkında. Yalnız Cumhuriyet 
değil, Cumhuriyet öncesi dönemde 
de ülkeye herhangi bir faydası 
bulunmuş ünlü kişilerin mezarlarını 
tespit edip gerekli tamirat işlemini 
yapıyoruz. Yaptığımız faaliyetleri 
tüm medya kanallarından 
duyuracağız.

VATANDAŞLARIMIZ BİZE 
“ALO 188” HATTINDAN 

ULAŞABİLECEK.

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Mezarlıklar Daire 
Başkanı Dr. Ayhan Koç



ISTANBUL’DA 2 SENE 
BOYUNCA DURAN METRO 
YATIRIMLARI, YENI 
DÖNEMDE RAYINA GIRDI. 
TAMAMEN IŞ BIRAKILAN  
8 RAYLI SISTEMIN 3’ÜNE 
YENIDEN START VERILDI. 
RİSK OLUŞTURAN METRO 
TÜNELLERİNE BETON 
KAPLAMA YAPILDI. İKİ 
YATIRIM İÇİN DIŞ KREDİ 
OLANAKLARI AÇILDI. 
EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY 
TRAMVAYI’NDA SORUNLAR 
AŞILMAK ÜZERE. İŞLERİN 
YAVAŞLADIĞI MECİDİYEKÖY-
MAHMUTBEY METROSU İSE 
TAMAMLANARAK 19 
MAYIS’TA HİZMETE 
ALINIYOR.

OSMAN KARABACAK

NİLAY SOYSALDI

METROLAR RAYINA GİRDİ
bıraktıran raylı sistemler, yeni 
dönemde ışıldamaya başladı. 

 İŞ BIRAKILAN METRO 
TÜNELLERİ GÜÇLENDİRİLDİ
İBB, yapımı duran 8 raylı sistemin 
3’ünde, son 8 ayda işe yeniden 
başladı. İşe henüz başlanmayan 
diğer metroların tünel ve 
şaftlarında, kalıcı tahkimatların 
(betonlama) yapılmaması çok ciddi 
bir risk oluşturuyordu. Deprem 
olasılığı ile zemin üzerindeki yük ve 
hareketler bu riski daha da 
arttırıyordu. Dört projede böyle 
sıkıntılı yerler vardı. Bunlardan 
kredisi sağlanan Ümraniye-
Ataşehir-Göztepe ve Çekmeköy-
Sancaktepe-Sultanbeyli 
hatlarında, yüklenici firmalar 
işe imalatları 
güçlendirmekle başladı. 
İnşaatlarına 
başlanılmayan ve 
kalıcı tahkimat 
yapılmayan 

R
esmi nüfusu 16 milyonu 
bulan İstanbul; 
göçmenler, başka şehrin 
nüfusuna kayıtlı olanlar, 

turistler ve öğrencilerle 20 
milyonu çoktan aştı. Günlük 
yoğun bir hareketliliğin yaşandığı 
kadim şehir, yıllardır modern 
kentlerin vazgeçilmezi olan raylı 
sistemlere büyük ihtiyaç 
duyuyor. Mevcut metrolara ve 
Marmaray’a rağmen, her gün 1 
milyon yolcu taşıyan metrobüs 
hattıyla, yolcu yükünü hala 
büyük ölçüde çeken otobüsler, bu 
ihtiyacın canlı tanıkları 
durumunda. 
Ülkemizin son 2 yılda yaşadığı 3 
seçim ve mevcut ekonomik 
durum, İstanbul’daki yatırımları 
da etkiledi. 27 Haziran’da göreve 
başlayan İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun önceliği, tabii ki 
vatandaşların da önceliği olan 
ulaşım ve raylı sistem 
sorunlarının çözümü için 
çalışmak oldu. İstanbul’da 2018 
ve 2019 yıllarında durdurulan 
veya finans sorunları nedeniyle iş 
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METROLAR RAYINA GİRDİ
Başakşehir-Kayaşehir ile Kirazlı-
Halkalı hatlarında da tünel ve 
şaftlarda beton kaplama sistemi 
yapılarak çökme riski ortadan 
kaldırıldı.

 PELİN ALPKÖKİN: “FİNANSAL 
VE TEKNİK SORUNLARI 
ÇÖZÜYORUZ”
İstanbul’daki metro yatırımlarının 
son durumuyla ilgili bilgiler veren 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Raylı Sistemler Daire 
Başkanı Pelin Alpkökin, 
projelerdeki sıkıntının plansız 
yatırımlardan ve finans 
sorunlarından kaynaklandığını 
belirterek, şu bilgileri verdi:

İBB Raylı 
Sistemler Daire 
Başkanı Pelin 
Alpkökin
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çok çok büyük bütçeler. Ayrıca 
raylı sistemleri deniz ulaşımı ve 
lastik tekerlekli ulaşımla entegre 
etmek için çok ciddi planlamalar 
yapıyoruz.”

 İSTANBULLU YILLARDIR 
DURAN ŞANTİYELERDEN 
SIKILDI
İstanbul’da metro yapmanın 
şehrin coğrafi, tarihi yapısı; zemin 
dokusu ve üzerindeki bina stoku 
nedeniyle çok zor olduğunun altını 
çizen Pelin Alpkökin, şöyle devam 
etti: 

“Geçmiş dönemde metrolarla ve 
alınacak metro araçlarıyla ilgili 
doğru bir finansal planlama 
yapılmamış. Bu nedenle yapımına 
başlanan raylı sistemler durmuş 
veya durma noktasına gelmiş. Eş 
zamanlı 6 ayrı raylı sistem hattı 
ihale edilmiş, yer teslimleri 
yapılmış. Dört tanesinde sahada 
tünel ve şaft kazılarına başlanmış. 
İki tanesinde sözleşmeler 
imzalanmış, imalatlara 
başlanmamış. Yükleniciler 2018’in 
başından itibaren hak edişlerini 
alamadıkları için, diğer bir ifadeyle, 
finansal planlama yapılmadığı için 
sahadan çekilmiş. Aynı anda bu 
kadar çok ihaleye çıkılmış olması 
işin ilerlemesine engel olan 
nedendir. Göreve geldiğimizden 
itibaren, bütün raylı sistem 
projelerini hızlı ve düzgün bir 
şekilde açabilmek için çok yoğun 
bir iş temposu içine girdik. Hem 
hatlar hem araçlarla ilgili finans 
yaratmaya çalışıyoruz. 
Bahsettiğimiz milyarla ifa edilen 

/ULAŞIM

İSTANBUL'UN 2024 HEDEFİ                               
555 KM RAYLI SİSTEM

2019 yılı mevcut raylı sistem 
uzunluğu Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’nın hatları dahil 233 
kilometreydi. 19 Mayıs’ta açılacak 
Mecidiyeköy - Mahmutbey 
Metrosu ve yıl sonuna 
yetiştirilmesi hedeflenen Eminönü 
–Alibeyköy Tramvayı ile bu rakam 
260 kilometreye ulaşacak. 
İstanbul'da 2024 yılına kadar 
açılması planlanan ve yeni ihale 
edilecek olan raylı sistemlerin 
uzunluğu ise toplam 555 
kilometreyi aşıyor.
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kalmayacak. Yeni raylı sistem 
hatlarının ihalesine çıkmayı 
planlıyoruz. Harem-Üsküdar ve 
Eyüp-Bayrampaşa arasında 2 tane 
tramvay yapacağız. En önemli metro 
hatlarından biri de üzerinde çok 
talep olan, metrobüsün önemli 
yükünü alabilecek Sefaköy-
Beylikdüzü Hattı var. Bunun için de 
nasıl bir finans modeli 
geliştirebiliriz diye çalışıyoruz. 
Hattın eski tasarımlarını 
yeniliyoruz. Mahmutbey, Esenyurt 
ve Beylikdüzü’nü nasıl birbirine 
entegre edebiliriz diye fikir 

Alpkökin, sorunları en kısa sürede 
çözerek projeyi 1,5 yılda bitirmek 
istediklerini açıkladı. Eminönü-
Alibeyköy Tramvayı ile Dudullu-
Bostancı Metrosu’nun 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı 2020 Yılı Kamu Yatırım 
Programına dahil edildiğini de 
hatırlatan Alpkökin, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
“Bu 2 metro için uluslararası kredi 
imkanları açılmış oldu. 2023 için ilk 
hedefimiz, yapımına yeniden 
başlanan bu 9 raylı sistem hattını 
bitirmek. Sadece bunlarla da 

“Bu şehirde metro yapmak çok uzun 
süreçli, çok pahalı, teknik olarak da 
çok zor bir iş. Vatandaşlardan uzun 
süredir devam eden metro 
inşaatlarıyla ilgili şikayetler 
alıyoruz. Şaftların etrafları 
çevrilmiş, uzun süre bırakılmış, 
yollar kapatılmış. Dükkanların, 
evlerin önünde yıllardır bekleyen 
inşaat görüntülerini ve kapanan 
yolları görmek istemiyorlar. 
Halkımız bu metroların bir an önce 
bitirilmesini istiyor. Çünkü bunun 
sosyal ve ekonomik dönüşümü çok 
fazla olacak.”

 2023 HEDEFİ 11 YENİ 
RAYLI SİSTEM
Henüz kazı yapılmamış olan 
Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu ile 
birlikte yapımı duran 3 raylı sistemi 
yeniden harekete geçirdiklerini 
hatırlatan Alpkökin, Mecidiyeköy-
Mahmutbey Hattı’nda son aşamaya 
gelindiğini, Eminönü-Alibeyköy 
Tramvayı’nda Unkapanı geçişi gibi 
teknik bazı sorunları çözerek bu 
yılın sonuna yetiştirmek 
istediklerini, Dudullu-Bostancı 
Hattı’nı da 2021 yılının sonunda 
açmayı planladıklarını söyledi. Bir 
diğer raylı sistem olan 800 metrelik 
Rumelihisarı-Aşiyan Füniküleri’nde 
de inşaatın finans problemi 
nedeniyle 2019’un başından itibaren 
tamamen durduğunu belirten 
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sürüşlerine bir süre devam 
edeceğiz. Böylece istenmeyen, 
konforsuz bir yolculuğun önüne 
geçmiş olacağız. Bu önemli metro 
açıldığında, Avrupa Yakası’nda 
yerleşim olarak yoğun nüfusa 
sahip 8 ilçe raylı sistemle birbirine 
bağlanacak. İstanbulluları bir an 
önce yoğun bir şekilde metroyla 
buluşturma konusunda azimliyiz. 
Duran metroları yeniden 
başlatmanın yanı sıra bunlara ilave 
raylı sistem hatlarımız olacak. 
2024’te Ulaştırma Bakanlığı’nın 
yaptığı hatlarla beraber raylı 
sistemlerin 560 kilometreyi 
aşması için hızla koşuyoruz. 
İstanbulluların çok konforlu ve 
hızlı raylı sistem yolculukları 
yaşayacaklarını söyleyebilirim. 
Böylece ulaşımda raylı sistem 
oranını yüzde 20,5’ten yüzde 
30’ların üstüne çıkaracağız.”

üretiyoruz. Bir diğer projemiz de 
Yenikapı-Hacıosman Metro 
Hattı’nı Sarıyer’e kadar uzatmak. 
Yani sadece mevcut hatları 
bitirmeyi değil, yeni hatlar yapmayı 
da istiyoruz. Yeni başladığımız 
tramvay hatlarını belki 2024’e kadar 
bitirebiliriz. Ama bizim temelini 
attığımız metro hatlarının inşaatına 
devam ediyor olacağız.”

 MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY 
19 MAYIS’TA HİZMETTE
16 Şubat’ta Kabataş-Mahmutbey 
Metrosu’nda test sürüşüne katılan 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Türkiye’nin ve İstanbul’un ikinci 
sürücüsüz metrosu olacak hattın, 
Mecidiyeköy-Mahmutbey 
bölümünü 19 Mayıs’ta hizmete 
açacaklarını müjdeledi. Yeni raylı 
sistemin, metrobüsün ve E-5 
güzergahının yükünü 
hafifleteceğini belirten İmamoğlu, 
trafikte 1,5 saati bulan yolculuğun, 
30 dakikaya ineceğine, ciddi 
akaryakıt ve zaman kaybının 
ortadan kalkacağına dikkat çekti.
Hattın ikinci etapta Beşiktaş ve 
Kabataş’a kadar uzayacağını 
hatırlatan İmamoğlu, Mahmutbey 
yönünün ise Esenyurt’a, hatta 
Beylikdüzü’ne kadar devam 
edeceğini söyledi. Saatte tek yönde 
70 bin yolcu taşıma kapasitesine 
sahip metroyla günde 1 milyon 
yolcunun taşınacağı bilgisini veren 

İBB Başkanı, şöyle konuştu:
“İstanbul’un bu modern 
metrosunu bitirmek için 
ekiplerimiz çift vardiya test 
sürüşlerine devam ediyor. İlk 
sürücüsüz metro olan Üsküdar-
Ümraniye-Çekmeköy 
Metrosu’nun hizmete alınmasında 
aceleci davranıldığı için birtakım 
sıkıntılar yaşandı. Biz Mahmutbey 
Hattı'nda bu sıkıntıları 
yaşamamak için sertifikasyon 
sürecinden sonra da test 
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MEYDANLAR METROLARLA 
BULUŞUYOR

İstanbul’un meydanlarına raylı 
sistemlerle erişilmesini çok 
önemseyen İBB, metro projelerinin 
ulaştığı bu alanlarda çok önemli 
çevre düzenleme çalışmaları 
yapacak. İstanbul’da raylı sistem 
uzunluğu artıp metrolar rayına 
girerken, kentin meydanları da 
güzelleşecek. ‘Mutlu İstanbullular’ için 
şehri daha verimli kullanacak bir 
vizyon ortaya konulacak. Bu 
kapsamda; Kadıköy, Kabataş ve 
Mecidiyeköy meydanları ile ilgili 
düzenleme projeleri ele alınıyor. 
Eminönü-Alibeyköy Tramvayı 
tamamlanırken Eminönü Meydanı’nın 
ve Haliç sahilinin çevre düzenlemesi 
de yapılacak. Bu bölge için mimari 
bir yarışma düzenleyen İBB, sahilden 
giden tramvay hattının her iki 
kısmında tarihi dokuyu daha çok göz 
önüne çıkartacak, vatandaşların 
denizle buluşacağı rekreasyon 
alanları tasarlayacak.
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Adil, Yeşil ve Yaratıcı bir 
İstanbul’a doğru...



HAYATI EŞİTLEME   
MÜCADELESİ 8 MART

Kadınların o direnişi, 8 Mart’ın 
‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak 
kabul edilmesi sürecinin 
başlangıcıydı. 20. yüzyıla 
gelindiğinde, kadın işçiler yine New 
York'ta, benzer itirazlardan dolayı 
eylem yapıp greve gitti. Sonrasında 
Avusturya, Danimarka, Almanya ve 
İsviçre’deki kadın hareketleri ile 
özellikle Sovyetler Birliği 
yönetiminin bu konuyu devlet 
politikası haline getirmesi, 8 
Mart’ın küreselleşmesini sağladı. 
İnsanlık, ‘Kadın Hakları’na daha 
fazla kayıtsız kalamazdı. 
Akademisyenler,  politikacılar, 
kanaat önderleri,  aktivistler ve 
düşünürler bu konu üzerinde, hiç 
olmadığı kadar, durmaya başladı.  

2
0. yüzyıl, tarihin akışını 
değiştiren ve günümüzü 
şekillendiren büyük 
değişimleri barındırması 

bakımından, önemli bir zaman 
dilimi. Birçok kırılma anına sahip 
olan bu dönem, bugün bile adaletin 
tam anlamıyla sağlanamadığı 
‘Kadın Hakları’ konusunda, ilk kez 
ortak bilinçte buluşulmasının 
önünü açan mücadelelere sahne 
oldu.
‘Ağır çalışma koşulları,  uzun iş 
günleri; buna karşın çok düşük 
ücretler...’ Takvimler 8 Mart 
1857’yi gösterdiğinde New York’lu 
kadın işçiler, gitgide kötüleşen 
çalışma şartlarına, bu gerekçelerle 
ilk kez örgütlü bir tepki gösterdi. 

Bu mücadele, Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu’nun, 16 Aralık 
1977’de, 8 Mart'ı, ‘Dünya Kadınlar 
Günü’ olarak kabul etmesini 
sağladı. 8 Mart, kadınların iş 
haklarının da ötesinde, binlerce 
yıllık toplumsal cinsiyet kalıplarına 
ilişkin bir meydan okuyuş haline 
geldi. 
Günümüzde dünyada ve ülkemizde, 
kamu kurumları, sivil toplum 
kuruluşları, vakıflar, şirketler, 
dernekler, bu anlamlı güne dikkat 
çekmek için çalışmalar yapıyor. Bu 
çalışmalar, bugün dahi devam eden 
haksızlığı ve adaletsizliği bütünüyle 
gideremese de hiçbir zaman, göz 
yumulmaması gerektiğini herkese 
anımsatıyor. 

/KADINLAR GÜNÜ

IBB, 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ IÇIN ILK KEZ ISTANBUL’UN GENELINE YAYILAN 
GENIŞ KAPSAMLI ETKINLIKLER HAZIRLADI. PLANLAMA SÜRECİNDE, KADINLARIN GÖRÜŞLERİ 

ALINDI. KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA DA NASIL BİR 8 MART HAYAL ETTİKLERİ VE 
YAPILACAK ÇALIŞMALARDA İŞ BİRLİKLERİNİN NASIL GELİŞTİRİLEBİLECEĞİ SORULDU. 

TAYFUN DERYAL BARIŞ TEKİN
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nüfusuyla pek çok şehir, hatta 
ülkeden fazla nüfusa sahip 
olduğunun altını çizdi. Arslan bu 
özelliğe dikkat çekerek, “Şehirlerin 
yönetimde, kadınları temsil eden, 
ihtiyaçlarını, önceliklerini savunan 
ve gerçekleştiren yöneticilerin yer 
alması, doğal, hatta zaruridir. 
Bugün için bir ‘fark’ olarak 
görünen bu durumun, aslında  
‘sıradan’ bir gelişmeye dönüşmesi 
en önemli hedefimiz” ifadelerini 
kullandı.

 DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), ‘Kadın Hakları’ konusunda, 
kurum içerisindeki eşitsizliği 
gidermeye dönük adımları, Ekrem 
İmamoğlu’nun başkanlığa 
seçilmesiyle birlikte atmaya 
başladı. Başkan İmamoğlu, Genel 
Sekreter Yardımcılığı’na ilk kez 
kadın yöneticiler atarken, birçok 
kadın bürokrat, idareci olarak 
görevlendirildi. Hatta; hiç kadın 
çalışanı olmayan İSPARK’ta, 
kadın çalışanlar istihdam 
edilmeye başlandı. İBB, metro 
sürücüsü adaylarının tamamını da 
kadın üyelerden seçti. İBB’deki bu 
dönüşümü, kurumun en yetkili 
isimlerinden, Genel Sekreter 
Yardımcısı Şengül Altan 
Arslan’dan dinledik.

 “KADIN YÖNETİCİLERİN 
OLMASI DOĞAL, HATTA 
ZARURİ”
Arslan, yaklaşık 8 milyon kadının 
yaşadığı İstanbul’un, sadece kadın 

İş yaşamıyla ilgili araştırmaları 
işaret eden Arslan, uzmanların 
çalışma ortamındaki çeşitliliği, 
verimliliği arttıran başlıca etkenler 
arasında gördüğünü anımsattı. 
Arslan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
“Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun 
yeni nesil belediyecilik yaklaşımını 
ortaya koyarken, altını çizdiği tüm 
prensiplerin hayata 
geçirilmesinde, kadın yöneticilerin 
büyük katkısının olacağına 
inanıyorum. Ancak, siyasette 
yeterli kadın temsilinin 
olmamasının eksikliğini 
yaşadığımızı da özellikle 
belirtmeliyim.”
Cinsiyete duyarlı ve eşitlikçi bir 
kurum kültürünün zamanla daha 
iyi içselleştirileceğini vurgulayan 
Arslan, “Düşünün ki, tek bir kadın 
personeli dahi olmadığı için, 
kadınlar tuvaleti bulunmayan 
birimler vardı. İşleyişe dair tüm 
süreçler kadınların omuzundayken, 
ne orta ne de üst yönetimde 
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ŞEHİRLERİN YÖNETİMDE, 
KADINLARI TEMSİL EDEN, 

İHTİYAÇLARINI, ÖNCELİKLERİNİ 
SAVUNAN VE GERÇEKLEŞTİREN 
YÖNETİCİLERİN YER ALMASI, 
DOĞAL, HATTA ZARURİDİR. 

BUGÜN İÇİN BİR ‘FARK’ OLARAK 
GÖRÜNEN BU DURUMUN, 
ASLINDA  ‘SIRADAN’ BİR 

GELİŞMEYE DÖNÜŞMESİ EN 
ÖNEMLİ HEDEFİMİZ.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Şengül Altan Arslan
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kılmak için bir vesile. Ancak 
kastedilen,  hayatı eşitlemeye 
yönelik çalışmaları bir güne 
indirgemek değil, tüm 
politikalarımıza, ana plan ve 
programlara dahil etmek” diye 
konuştu.

 “TÜRKİYE’DE, DÖNÜŞÜMÜ 
GERÇEKLEŞTİRECEK BİRİKİM 
VAR”
Kadın hakları konusunda nasıl bir 
Türkiye hayali kurduğunu anlatan 
Arslan, idealini şöyle açıkladı:
“Türkiye’de, toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanmasına ilişkin 
deneyim, hafıza ve güçlü bir kadın 
hareketi var. Ancak, bu birikimin 
kamu uygulamalarına aktarımı, 
yeterince hızlı ilerlemiyor. Tam da 
bu nedenle, Türkiye ile ilgili 
idealim; toplumsal cinsiyet 
eşitliğine ulaşmak için İstanbul’da 
hayata geçirdiğimiz ve geçirmeye 
devam ettiğimiz uygulamaları, 
tüm Türkiye’ye yaymak. 

Kadınların güvende, mutlu, eşit ve 
özgür bir hayat sürdürebildiği bir 
Türkiye. Bu, hepimizin gönlünden 
geçen hedef.”
Arslan,  Dünya Kadınlar Günü için 
İBB olarak planlandıkları 
etkinlikler konusunda ise şu 
bilgileri verdi: 

 KATILIMCILIK ESASIYLA 
GÖRÜŞLER ALINDI
8 Mart için, 22 farklı noktada ve 
bir haftalık program hazırlandı. 
Bu süreçte, kadınlara hangi 
konular üzerine etkinlikler 
yapılmasını istedikleri soruldu. 
Kadın sivil toplum kuruluşlarına 
da nasıl bir 8 Mart hayal ettikleri, 
yapılacak çalışmalarda iş 
birliklerinin nasıl 
geliştirilebileceği danışıldı. Bu 
katılımcı süreç sonunda 
hazırlanan 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü programının, İstanbul’un 
farklı bölgelerinde 
gerçekleştirilmesine özen 
gösterildi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
etkinlikleri kapsamında, hafta 
boyunca İstanbul Aile Danışmanlık 
ve Eğitim Merkezleri’nde 
(İSADEM),  eğitim ve atölyeler 
planlandı. Kartal Kültür 
Merkezi’nde belgesel gösterimi ve 
söyleşi organize edildi. Beyaz Gezi 
ekibi ile İstanbul turları tasarlandı. 
Kadıköy’de Kadınlar Koşusu ve 
Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu’nda iki konserin programı 
yapıldı.
6-7 Mart tarihlerinde Sultanbeyli 
Kültür Merkezi, Esenler Kültür 
Merkezi, Üsküdar Meydanı ve 
Esenyurt Meydanı'nda, Kadınlar 
Günü Şenlikleri planlanmıştı. 
Ancak İdlib’den gelen şehit 
haberleri üzerine iptal edildi. 
Beşiktaş ve Esenyurt 
Meydanı’nda kurulması planlanan 
kadın emeği stantları ve Taksim 
Sanat Galerisi’ndeki sergi 
etkinliği, bu kapsamda 
değerlendirilerek gerçek- 
leştirmeme kararı alındı.

kadınlara yer verilmişti. Bu yapılar 
artık, liyakate uygun ve eşitlikçi 
şekilde değiştiriliyor. Kısa vadede 
bile, bu değişimin olumlu etkisini 
hissediyoruz. Orta ve uzun vadede 
bu yaklaşım kurum kültürüne 
dönüştüğünde, çok daha kalıcı ve 
köklü sonuçları 
deneyimleyeceğimize inanıyorum” 
dedi. 

 “ÖZEL İSTİHDAM 
PROGRAMLARI PLANLIYORUZ”
Gelişmiş ülkelerde  insanların 
cinsiyetlerine göre değil, ilgi, 
beceri ve eğitim alanlarına göre 
çalışma yaşamına katıldığını 
anlatan Arslan, kurumun insan 
kaynakları politikasındaki temel 
değişimini, kadın işi, erkek işi 
ayrımından vazgeçilmesi olarak 
tanımladı.
Kadınların çalışma yaşamına 
katılımı yönünde teşvik programı 
hazırlığında olduklarını belirten 
Arslan, şu bilgiyi verdi:
“Şiddete maruz kalmış, kendisi 
veya varsa çocuklarıyla yeni 
hayat kurmaya çalışan kadınlar 
için, özel istihdam programları 
planlıyoruz. Yakın zamanda, bu 
anlamda oluşturacağımız 
uygulamaları paylaşacağız.”
8 Mart’ı, ülkemizdeki kadın ve 
kadın haklarıyla ilgili tabloyu 
dönüştürmek açısından önemli 
bulduklarını söyleyen Arslan, 
“Kadınların, hayatın her alanına 
eşit katılımını sağlamak, kamu 
olarak bizim görevimiz. 8 Mart, 
kadınların taleplerini 
yükseltmek, kazanımları görünür 

DÜŞÜNÜN Kİ, TEK BİR 
KADIN PERSONELİ DAHİ 

OLMADIĞI İÇİN, KADINLAR 
TUVALETİ BULUNMAYAN 

BIRIMLER VARDI. İŞLEYİŞE 
DAİR TÜM SÜREÇLER 

KADINLARIN 
OMUZUNDAYKEN, NE ORTA 

NE DE ÜST YÖNETİMDE 
KADINLARA YER 

VERİLMİŞTİ.



8 MART KADIN KOŞUSU’NUN 
DURAKLARI, KENT 

MEKÂNINDA İZ BIRAKAN 
KADINLARIN; VATANDAŞ, 

YAZAR, AKTİVİST, 
TİYATROCU, YÖNETİCİ, 

SPORCU VE HAYIRSEVER 
OLARAK TOPLUMSAL 

HAYATI DÖNÜŞTÜRDÜKLERİ 
YERLERDEN OLUŞTU.
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 20 EĞİTİM VE ATÖLYE
8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
etkinlikleri kapsamında, hafta 
boyunca İSADEM'de yirmi 
eğitim ve atölyenin hazırlığı 
yapıldı. Avcılar, Bağcılar, 
Bahçelievler, Başakşehir, 
Bayrampaşa, Esenler, 
Eyüpsultan, Fatih, 
Gaziosmanpaşa, Güngören, 
Kartal, Küçükçekmece, Pendik, 
Sancaktepe, Sultanbeyli, 
Sultangazi, Ümraniye ve 
Zeytinburnu’ndaki bu 
etkinlikler, sivil toplum 
kuruluşlarıyla birlikte 
hazırlandı.  

 CRR’DE İKİ ÖZEL KONSER
CRR, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’ne özel iki konser hazırladı. 
7 Mart’ta CRR Senfoni 
Orkestrası’nı bir kadın şefin 
yönetmesi planlandı. Fransız şef 
Laurence Equilbey şefliğindeki 

 TİYATROYA KADIN ELİ DEĞDİ
8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
haftasında, İBB Şehir 
Tiyatroları’nda önümüzdeki yılın 
oyun takviminin bir bölümü, 
İstanbullularla paylaşıldı. 5 
Mart’ta açıklanan takvimde, kadın 
yazar veya yönetmenlere ait 
projeler, bu anlamlı haftada 
duyuruldu. 

 8 MART KADIN KOŞUSU
İBB, spor yapan kadın sayısını ve 
spor dünyasında kadınların 
ağırlığını artırmak, kadınları daha 
görünür kılmak amacıyla, 8 Mart 
Kadın Koşusu’nu planladı. 
Koşunun duraklarını da kent 
mekânında kadınların iz 
bıraktıkları yerlerden seçti. Bu 
noktalar, kadınların; vatandaş, 
yazar, aktivist, tiyatrocu, yönetici, 
sporcu ve hayırsever olarak 
toplumsal hayatı dönüştürdükleri 
yerlerden oluştu.

konser, müzikseverlerin ilgisine 
sunuldu. Ertesi gün, Adile 
Sultan’dan Melahat Pars’a uzanan 
geniş yelpazede kadın 
bestekârlarımızın eserlerinin, üç 
değerli solist; Dilek Türkan, 
Çiğdem Yarkın ve Gül Yazıcı’nın 
yorumuyla, yeniden hayat 
bulduğu konser, etkinlik 
takvimlerine eklendi.



ALI FARUK İMRE  

RIDVAN ARDA
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YATIRIMLARIN 
MERKEZİ 
İSTANBUL 
OLACAK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE (İBB) BAŞKANI 
EKREM İMAMOĞLU’NUN 
VAATLERİ ARASINDA
ÖNEMLİ BİR YER TUTAN, 
“ISTANBUL YATIRIM 
AJANSI” (İYA) PROJESİ, 
HAYATA GEÇTİ.
HALİÇ KONGRE 
MERKEZİ’NDE 17 ŞUBAT 
GÜNÜ DÜZENLENEN 
LANSMANLA KAMUOYUNA 
TANITILAN PROJEYE, YERLİ 
VE YABANCI YATIRIMCININ 
İLGİSİ YOĞUN OLDU. 

İYA CEO’su 
Nihat Narin

/EKONOMİ
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P
rojenin açılış konuşmasını 
yapan İBB Başkanı 
İmamoğlu, İstanbul’un, 
tarihinden gelen finans 

gücünü şu sözlerle anlattı:
“İstanbul, yüzyıllar boyu yabancı 
yatırımcılara kucak açmayı, onlarla 
birlikte çalışmayı, karşılıklı 
kazanmayı, onların çalışabilecekleri 
hukuku sağlamayı iyi bilen bir şehir 
oldu. Böylelikle 50’yi aşkın milletin 
fertlerinden oluşan bu uluslararası 
kentte yaşayan tüccar ve yatırımcı 
sınıfı, İstanbul’a ve başkentlik 
yaptığı dört imparatorluğa tam 17 
yüzyıl boyunca katkı sağladı.  
İstanbul’a yatırım yaptılar 
ve tarihe adlarını altın 
harflerle kazıdılar.”
Şeffaf yönetim ilkesiyle 
hareket eden İYA, yerli 
ve yabancı yatırımcıları 
İstanbul’a çekerek, 
sadece kentin değil, 
Türkiye’nin de 
geleceğine yön vermeyi 
hedefliyor. Peki, İBB 
Başkanı İmamoğlu’nun, “Geç 
kalanlar, çok üzülecekler” çağrısında 
bulunduğu bu proje İstanbul’a neler 
kazandıracak? Bu sorunun yanıtını 
ve proje ile ilgili merak edilenleri, 
İYA CEO’su Nihat Narin’den 
dinledik.

YATIRIMCILAR YENİ İSTANBUL 
VİZYONU İLE TANIŞACAK
İstanbul’un yeni dönemde yaşadığı 
değişim ve dönüşüm, fark yaratan 
‘ilklerle’ gerçekleşiyor. Bu heyecanı 
yaşayan tek kişi Narin ve ekibi değil. 
İYA, kurulduğu ilk günden itibaren, 
yerli ve yabancıların toplantı 
talebinde bulunduğu bir kurum 
oldu.
Öncelikle, İYA projesinin amacı, 
yabancı yatırımcı kazandırmak, 
kentin tanıtımına öncülük etmek, 

yerel bürokratik düzenlemelerle 
yabancı yatırımcıların işlerini 
kolaylaştırmak ve sürdürülebilir 
kalkınmayı gerçekleştirmek.
İBB’nin önceki yönetim şemasında 
İYA gibi ‘yatırımcı’ ilişkileri üzerine 
yanıt arayan bir kurum yoktu. 
Yatırım Ajansı ile birlikte daha 
planlı, daha aktif, disiplinli ve 
‘pazar’ odaklı bir metot izlenecek. 
Londra, Berlin, Tokyo, Singapur, 
Dublin gibi şehirlerde yatırım ajansı 
örneklerinin bulunduğunu 
anımsatan CEO Nihat Narin, “Biz, 
İYA kurgusunu iki fonksiyonda 
topladık; stratejik varlık yönetimi 

ve İstanbul’un potansiyel 
uluslararası 

yatırımcılara tanıtımı. 
Amacımız, İstanbul’u 
iyi tanıtıp, çekim 
merkezi yapmak. 
Uluslararası 
platformlarda, hem 

Başkan İmamoğlu’nun 
hem İBB’nin yeni 

vizyonunu tanıtmak 
istiyoruz” dedi.

 “ODAĞIMIZI İYİ 
BELİRLEMELİYİZ”
Katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf 
değerler üzerine kurulu bir yapı olan 
İYA’nın, kente, sadece parasal değil, 
beraberinde sosyal değeri de 
katması amaçlanıyor.
Bu değerlerin ilk pratiğini, 
düzenlediği, “Paydaş İstişare 
Çalıştayı”nda test eden İYA, 
katılımcılar için zengin bir düşünce 
ortamı hazırladı. Teknoloji, bilişim, 
finans, üniversite, STK ve 
diplomatik misyon temsilcileri için 
kurulan 17 farklı masada, “İYA 
hangi kurumlarla ortak hareket 
etmeli”, “Katma değerini nasıl 
artırabilir”, “Çalışma kapsamı ve 
İBB’nin projelerine yönelik katkıları 
neler olabilir” gibi sorulara ilişkin 
cevaplar arayarak İstanbul’un, 
yatırım ekosistemi tartışıldı.
Çıkan fikirler, kamuoyu ile 
sonradan paylaşılmak üzere bilgi 
havuzuna alındı. 
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 İYA kâr amacı güden bir           
kuruluş mu?

Hayır, İYA kâr amacı gütmeyen bir 
organizasyon. İYA, para kazanmak 
amacıyla kurulmadı. Amacı, talepler 

ve ihtiyaçlar için doğru kaynağı 
buluşturmak. Örneğin; yurt dışından 
bir girişimci, ‘akıllı şehir’ konusunda 

yatırım yapmak istiyor; ama 
izleyeceği yolu bilmiyorsa, İYA’nın 

kapısını çalabilir. 

 İYA sadece yabancı yatırımcılara 
mı hizmet verecek?

Hayır, İYA, yerli ve yabancı 
yatırımcıların çalacağı bir kapı.  

 İYA, sadece İBB ile ilgili        
projelerle mi ilgileniyor?

Hayır, İYA, özel sektör dahil 
İstanbul’un bütün paydaşları ile 
küresel sermaye arasında köprü 

görevi görüyor. Ajans, İstanbul’un, 
ekonomik açıdan varlıklı, istihdamın 
arttığı ve hak ettiği cazibe merkezi 
bir kent haline getirilmesine katkıda 

bulunmayı hedefliyor. 

3 SORUDA İYA NEDİR?

“Doyma noktasında olan bir sektöre 
odaklanılması, faydalı bir sonuç 
getirmez” diyen Narin, Başkan 
İmamoğlu ve İBB’nin 5 yıllık iş 
planına uygun şekilde hareket 
edeceklerini vurguladı. Narin, bu 5 
yıl içerisindeki odaklanacakları 
yatırım alanlarını da şöyle sıraladı: 
Metro, deniz ulaşımı, otopark, geri 
dönüşüm, ortak haberleşme alt 
yapısı, teknoloji kenti ve İstanbul 
kart. 
Yatırım alanlarını hiçbir zaman 
daraltmadıklarının altını çizen Narin 
daha önce duyulmamış; ancak 
İstanbul için faydalı olabilecek 
yatırım alanlarında, iş birliklerine 
açık olduklarını şu örnekle anlattı:
 “Singapur’da, bizim hiç 
bilmediğimiz bir alanda, girişimi 
başarılı olmuş kişileri getirip, ilgili 
birimlerle iletişimini sağlayacağız. 
Ama bu alanların, İstanbul’un 
taşıyabilecek olmasına çok dikkat 
edeceğiz.”

“YABANCI YATIRIMIN GETİRİSİ 
İŞ İSE İŞİN DE GETİRİSİ 

İSTİHDAMDIR.”
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GENÇLER İÇİN İDEAL ORTAM
İstanbul Yatırım Ajansı, sadece 
sermaye sahibi yatırımcıları 
ilgilendirmiyor. Kurum, aynı 
zamanda, gençler içinde büyük bir 
fırsat. İYA, özellikle startup’lara 
uzun vadede olanaklar sağlayarak, 
projelerini hayata geçirmek 
isteyen  ve hayalleri olan gençler 
için uygun, zeminler bulacak.
Eğitim konusunda da öğrenciler için 
teşvik edici projelerinin olduğunu 
müjdeleyen Narin, İstanbul’a hiç 
gelmemiş yabancı gençleri, ‘öğrenci 
değişim programları’ ile kentle 
tanıştırıp, burayı onlar için cazibe 
merkezi haline getireceklerini 
söyledi.

YATIRIMCILAR 
ÖNGÖRÜLEBİLİR ORTAM 
İSTİYOR
Bugün, gelişmekte olan ülkelere 
yapılan doğrudan yatırımda 
Türkiye’nin payı, sadece yüzde 
1,8. Tek başına İstanbul’un, bu 
tabloyu değiştirmeye yetecek gücü 
ve deneyimi var. Çünkü, İstanbul, 
yüzde 30 pay ile ülke 
ekonomisinin adeta dinamosu.
Avrupa’nın en genç şehri, en çok 
ziyaret edilen 3’üncü 
destinasyonu, Gayri Safi Milli 
Hasıla açısından dünyanın en 
büyük 18’inci, şehri İstanbul, bu 
özellikleriyle ‘dünya başkenti’ 
sıfatını almayı hak ediyor.  Ancak, 
kentin bu potansiyelini ortaya 
çıkarması için bazı değerlerin 
tesisi gerekiyor…
İYA, İstanbul’da yerel demokrasi 
modeli inşa edilmesi yolunda da 
önemli bir rol oynuyor. 
Demokratik kurallar ve kurumların 
gelişimi ve Türkiye’nin kıtalar 
arası ilişkileri açısından bu proje 
örnek bir model olabilme özelliğini 
taşıyor.

“Yatırımcı uzun vadeli gelir, uzun 
vadeli kalır. Bir yatırımcı istikrarlı 
politik, hukuk sistemi, yetkin insan 
kaynağı ve altyapı ister” sözleriyle, 
her yatırımcının bir ülkeden 
‘öngörülebilir’ olmasını beklediğini 
belirten Narin, yabancıların en 
önemli motivasyon nedenini, 
"ülkenin genç nüfusu ve en fazla 
tüketime ihtiyaç olan coğrafyada 
olması" diye açıkladı.
İYA’nın CEO’su, “İstanbul hayali” 
sorumuzu ise şu sözlerle yanıtladı:
“Başarılı yapısal reformların, 
sürdürülebilir kalkınmanın, 
kentlinin refahına olumlu 
yansıdığı bir İstanbul hayal 
ediyorum.” 

İSTANBUL DAHA GÜZEL                      
BİR ŞEHİR OLACAK

İYA lansmanına davetli olarak katılan, 
London & Partners’ın CEO’su Laura 
Citron, İstanbul Bülteni’ne yaptığı 
açıklamalarda, “Umut ediyorum ki 
İYA, yatırımcılara pozitif, uygun 

İstanbul vizyonu sunacak. Böylece, 
kazan kazan ortamı sağlanacak ve 

burada yaşayanlar için İstanbul daha 
güzel bir şehir olacak” dedi.

London & Partners’ın kurulduğu 
yıldan (2011) beri Londra 

ekonomisine 2 milyar pound’la 
birlikte binlerce iş imkânı 

kazandırdığı bilgisini paylaşan Citron, 
“Başkan İmamoğlu’nun dediği gibi, 
İstanbul’un öncelikli yatırım odağı, 

ulaşım ve geri dönüşüm gibi altyapı 
yatırımları olmalı” görüşünü belirtti. 

“İSTANBUL, POTANSİYELİ İLE 
‘DÜNYA BAŞKENTİ’ SIFATINI 

ALMAYI HAK EDİYOR.”

/EKONOMİ



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

Dilek TürkanGül YazıcıÇiğdem Yarkın

Peter Phillips Carlo Rizzari Erkut Gökgöz Serkan Bodur

Mehmet Güntekin Ufuk Caba Kemal Caba Taner Sayacıoğlu

Conrad van Alpen Jaroslaw Nabrzyski Youngeun Kim Jieun Lee

CHANO 
DOMINGUEZ 
FLAMENCO 
QUARTET
Chano Dominguez piyano   Blas Córdoba vokal   
Pablo Dominguez cajon   Daniel Navarro dans 

20.00 04MART
Çarşamba

ACADEMY OF 
ANCIENT 
MUSIC
Chen Reiss soprano

20.00 05MART
Perşembe

İSTANBUL 
DEVLET 
SENFONİ 
ORKESTRASI
Howard Griffiths şef   Özgecan Günöz keman

20.00 06MART
Cuma

DÜNYA 
KADINLAR
GÜNÜ 
KONSERİ  I
CRR Senfoni Orkestrası

“Çetin Emeç’i Anma Konseri”

“Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Konseri”

“Don Kişot”

“Çocuk Operası”

“Çocuk Operası”

“Sistine Chapel’den”

“Hisâr ve Sûznâk”

“Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri”

“Osmanlı’dan Günümüze Kadın Bestekârlar”

20.00 07MART
Cumartesi

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

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

13.00 08MART
Pazar

DÜNYA 
KADINLAR
GÜNÜ 
KONSERİ  I I

08MART
Pazar

ULUSAL 
BASQUE 
ORKESTRASI
Hans Graf şef   Alena Baeva keman

Laurence Equilbey şef   Anna Genuishene piyano

09MART
Pazartesi

SOUAD 
MASSI

20.00 10MART
Salı

KREMERATA 
BALTICA
Lucas Debargue piyano

20.00 12MART
Perşembe

İSTANBUL 
DEVLET 
SENFONİ 
ORKESTRASI

Thomas Rösner şef   Nicolas Baldeyrou klarnet

20.00 13MART
Cuma

BARIŞ 
ORMANI

13.00 15MART
Pazar

CAMANE

20.00 17MART
Salı

CRR TÜRK 
MÜZİĞİ 
TOPLULUĞU
Hakan Talu şef, tanbur

20.00 18MART
Çarşamba

TALLIS 
SCHOLARS
Program: 
G. P. Palestrina, C. Morales, C. Festa,  
Carpentras, G. Allegri, Josquin des Prez

20.00 19MART
Perşembe

İSTANBUL 
DEVLET 
SENFONİ 
ORKESTRASI

20.00 20MART
Cuma

NEVRUZ 
ÇİÇEĞİ
ÂŞIK VEYSEL
Solist:  
Cengiz Özkan Anlatım: Dr. Süleyman Şenel

20.00 21MART
Cumartesi

CUMHURBAŞKANLIĞI
KLASİK TÜRK MÜZİĞİ
KOROSU
Mehmet Güntekin şef
Ufuk Caba solist
Kemal Caba keman (konuk sanatçı)
Taner Sayacıoğlu kanun

11.30 22MART
Pazar

CRR CAZ
ORKESTRASI
Nail Yavuzoğlu şef
Cansu Nihal Akarsu vokal, klarnet

20.00 23MART
Pazartesi

JOSÉ 
HUERTAS 
FLAMENKO 
TOPLULUĞU

20.00 24MART
Salı

O/MODERNT 
CHAMBER 
ORCHESTRA
Hugo Ticciati şef, keman

20.00 25MART
Çarşamba

İSTANBUL 
DEVLET 
SENFONİ 
ORKESTRASI
Conrad van Alpen şef   Jaroslaw Nabrzyski keman
Youngeun Kim viyolonsel   Jieun Lee piyano

20.00 27MART
Cuma

Can Okan Sevil Ulucan Evrim Baştaş Şafak Erişkin

“Sing The Truth”

STEPHEN 
KOVACEVICH VE 
ARKADAŞLARI
Stephen Kovacevich piyano
Can Okan piyano Sevil Ulucan keman
Evrim Baştaş viyola Şafak Erişkin viyolonsel

20.00 30MART
Pazartesi

DIANNE 
REEVES

20.00 31MART
Salı

Moderatör: Demet Cengiz 
Konuşmacılar: Serpil Sancar, Fatmagül Berktay

19.00 Panel "OSMANLI’DA KADIN HAREKETİ"
20.00 Konser

20.00   
"Bruckner, bir tuhaf adam"
Cem Mansur ile Söyleşi 20.30 Konser
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ALİ FARUK İMRE NİLAY SOYSALDI

İBB’DE YENİ DÖNEM 
GÜVENLİK ANLAYIŞI

SAHA PERSONELINI ARTIRAN IBB DESTEK HIZMETLERINE DAIRE BAŞKANLIĞI 
ALTINDA YAPILANAN GÜVENLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE ISTANBUL GÜVENLIK AŞ 
(ISTGÜVEN), İBB YÖNETİMİNDEKİ HİZMET BİNALARINDAN SPOR SALONLARINA; PARK-

BAHÇELERDEN KÜTÜPHANELERE; MEZARLIKLARDAN ULAŞIM AKSLARI DİYE ADLANDIRILAN 
METRO, METROBÜS VE ŞEHİR HATLARI VAPURLARINA KADAR HER YERDE, HER HİZMET 
MEKANINDA KENTİN VE KENTLİNİN GÜVENLİĞİNİ, GECE GÜNDÜZ DEMEDEN, SAĞLIYOR. 

“Geçtiğimiz dönemdeki bu çok 
başlı yapıyı değiştirdik” diyen İBB 
Destek Hizmetlerinden Sorumlu 
Genel Sekreter Yardımcısı Murat 
Yazıcı, İstanbul’un güvenlik 
hizmetlerini tek bir çatı altında 
toplayarak, her daire 
başkanlığının ayrı ayrı ihale 
masrafına girmesinin önlendiğini, 
tek ihaleye çıkıldığını açıkladı. 

 ÇOK BAŞLIKLI YAPI 
TERK EDİLDİ 
Önceki İBB yönetimlerinde her 
birim, İSTGÜVEN üzerinden ayrı 
ayrı güvenlik hizmeti alıyordu. Bu 
durum, hem ayrı hizmet alımları 
için masraflı bir ihale sürecinin 
yaşanması sonucunu veriyordu 
hem de birimler arası uyumsuzluğa 
neden oluyordu. 

İ
BB, ‘yeni bir başlangıç’ 
dönemiyle birlikte İstanbul’da, 
daha farklı bir güvenlik konsepti 
izlemeye başladı. Bu konsept 

çerçevesinde köklü değişikliklere 
imza atıldı. İstanbul Bülteni ekibi 
olarak İstanbullunun güvenliğinden 
sorumlu birimlerin tepe 
yöneticileriyle buluşup, gerçekleşen 
köklü değişiklikleri konuştuk. 

/GÜVENLİK
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 “TOPLUMUN PERSONELİMİZ 
HAKKINDAKİ ALGISINI 
DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ”
İstanbul Personel Yönetim AŞ’nin 
(İSPER) ardından 9 bin 350 
personeli ile İBB’nin
en büyük ikinci iştiraki olan 
İSTGÜVEN, Şile’den Tuzla’ya, 
Sarıyer’den Silivri’ye kadar toplam 
bin 162 noktada kentliye güvenlik 
hizmeti veriyor.
Yeni dönemdeki kurumsal 
hedeflerini anlatan İSTGÜVEN AŞ 
Genel Müdürü Ahmet Can Buğday, 
“Kent güvenliği konusunda bu 
şirketi, uzun seneler sonra da 
anılır hale getirmek ve bir dünya 
markası yapmak istiyoruz” dedi. 
Diğer hedeflerini ise personelin 
toplumsal algısı üzerine 
planladıklarını söyleyen Buğday, 
“Personelimiz, hava koşullarına 
aldırış etmeden, çok kıymetli bir iş 
yapıyorlar. Toplumsal algı, bu 
mesleği yapanların ‘iş bulamayan’ 
ya da ‘eğitimsiz bireyler’den 
oluştuğu şeklinde. Bu algıyı 
değiştirmeyi hedefliyor, 
arkadaşlarımızın hak ettikleri 
saygıyı görmelerini istiyoruz” 
şeklinde konuştu.

 ÇOCUK VE KADIN 
İSTİSMARINA KARŞI EMNİYET 
İLE YAKIN İŞ BİRLİĞİ
İBB ve İSTGÜVEN’in, Emniyet 
Müdürlüğü ile çok yakın iş birliği 
içerisinde olduğunu belirten 
Buğday, İstanbul Emniyet 

/GÜVENLİK

verildi. “Personelimiz, aldıkları 
halkla ilişkiler ve hukuk eğitimiyle 
vatandaşa nasıl davranması 
gerektiğini öğreniyor. Böylece, 
kentli ile iyi ilişkiyi nasıl kurmaları 
gerektiği noktasında, onları daha 
yetkin hale getirmeyi çalışıyoruz” 
diyen Yazıcı, konuyu liyakat 
sistemine getirerek Esenler 15 
Temmuz Şehitler Otogarı’nın 
yenilenen halini örnek gösterdi. 
Yazıcı, şöyle kohuştu
“Personel istihdamını liyakat 
sistemini esas alarak yapıyoruz. 
İBB’nin kariyer sitesi (https://
kariyer.ibb.istanbul) üzerinden 
yapılan başvuruları, ciddiyetle 
inceledikten sonra işe 
alımlarımızı gerçekleştirdik. 
Esenler Otogarı’na alınan 140 
güvenlik personelimizi en yetkin 
arkadaşlarımız arasından seçtik.” 

Yazıcı, çok başlılığın 
kaldırılmasıyla birlikte, dağınık 
görüntüye son verdiklerini, 
Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün 
profesyonel ekiplerinin 
tecrübesinden daha fazla 
faydalandıklarını sözlerine ekledi.  
Yazıcı, birimleri tek çatı altında 
toplayarak, aidiyet duygusunu 
oluşturmayı, güvenlik 
sistemlerinde bütünlüklü bakışı 
egemen kılmayı, denetimin tek 
elden yürütülmesini sağlamayı, 
hizmet kalitesini yükseltmeyi 
hedeflediklerini vurguladı.

 LİYAKAT SİSTEMİ ÖN 
PLANA ALINDI
Vatandaşın özgürlüğü ve güvenlik 
konularındaki dengeye önem veren 
İBB, bu konuda temeli 
sağlamlaştırmayı esas aldı. Bu 
amaçla, güvenlik personelinin 
halkla ilişkiler eğitimine hız 

ESENLER  OTOGARI'NA            
HUZUR GELDİ

Murat Yazıcı: “Esenler Otogarı’nın 
eski hak sahiplerinde başka bir 
bakış açısı vardı. İzlenen 
yöntemler güvenlik sıkıntılarını 
sonlandırmıyordu. Bize, otogarda 
bu kadar fazla personel ile 
çalıştığımız için eleştiri getiriyorlar; 
ama yakın geçmişte ne esnaf ne 
vatandaş, otogarın alt katlarını 
kullanabiliyordu. Esenler 
Otogarı’nın aydınlatma ve 
güvenlik kamerası sistemini 
değiştirdik. Bugün, vatandaşımız 
alt katları gece gündüz kullanarak 
metroya gidebiliyor.”

“YAZICI: GÜVENLİK 
PERSONELİMİZDEN, POLİS VE 
ZABITAYA KADAR SAHADAKİ 

BÜTÜN AKTÖRLERİ BİR
ARAYA GETİRİP, İSTANBUL’UN 
GÜVENLİĞİNDE İTİCİ BİR GÜÇ 

OLMAYI AMAÇLIYORUZ.”

 PERSONELİMİZ, 
KENTLİ İLE 

İLİŞKİLERİNDE DAHA 
YETKİN HALE 

GELECEK.

İBB Genel 
Sekreter 
Yardımcısı 
Murat Yazıcı



Göreve geldikten sonra 
geliştirdikleri ve Kemerburgaz 
Kent Ormanı açılışına 
yetiştirdikleri ‘alarm butonu’ 
sistemini sektörün içine 
kattıklarını da anımsatan Buğday, 
“Güvenlik en önemli gider 
kalemlerinden biridir. Fayda-
maliyet dengesi hassasiyeti ile 
sektördeki teknolojik gelişmeleri 
takip ediyoruz. Emniyet 
memurunun olmadığı alanlarda 
vatandaşımızı güvende 
hissettirmeye çalışıyoruz” 
şeklinde konuştu.

Müdürlüğü’nün, Kamusal Asayiş 
Analiz Nitelik Geliştirme 
Projesi’ne (KAAN) dahil 
olduklarını şu sözlerle açıkladı:
“KAAN, özel güvenlik 
görevlilerinin polis memurlarına 
rahatça uluşabilmeleri ve onların 
olay yerine daha hızlı intikalini 
sağlamayı amaçlanmış bir proje. 
Bu projeyi çok sık kullanıyoruz. 
Görev yaptığımız alanlarda bir 
olay yaşandığında emniyet 
birimlerinin hızlı bir şekilde olay 
yerine intikali gerçekleşiyor.”
İBB ve İstanbul Emniyeti’nin iş 
birliği sadece Buğday'ın 
anlattıkları ile sınırlı değil. Ulaşım 
akslarında, park ve bahçelerinde 
‘Güven Timleri’ ile sürekli iş 
birliği içerisinde bulunuluyor. Özel 
güvenlik personelinin yetki aşımı 
engellenirken, polis devreye 
sokularak, sürecin resmiyete 
dökülmesi, daha sağlıklı işlemesi 
sağlanıyor. “Bu projelerin 
istatistik raporlama süreci devam 
ediyor. 2020’nin sonuna doğru 
proje, daha profesyonel bir sitem 
olacak” diyen Ahmet Can Buğday, 
kurum personelinin eğitim 
sürecini şu sözlerle açıkladı:
“Emniyet ile iş birliğimiz eğitim 
alanında da devam ediyor. 
Personelimizin, kapkaç ve 
yankesicilik eylemlerine karşı 
eğitimleri sürüyor. Çocuk ve kadına 
yönelik istismarın önlenmesi 
amacıyla da eğitimler verdik. 

Ancak, bunu da yeterli bulmuyoruz; 
eğitimlere devam edeceğiz. Yani 
demek istediğim; bu istismarları 
önleme konusunu, yeni dönemde, 
önceliklerimiz arasına aldık.”

 GÜVENLİK TEÇHİZATINDA 
İLKLERE İMZA ATILIYOR
İBB, güvenlik konusundaki teçhizat 
alımlarında da ilklere imza attı. 
Yeni dönemde, ETD patlayıcı iz 
dedektörü alımı gerçekleşirken, 
patlayıcı madde tarama K9 köpeği, 
İBB ekibine katıldı. Bununla birlikte 
İBB, risk tespit etmek amaçlı, drone 
alımı sürecini başlattı. İBB Destek 
Hizmetlerine Daire Başkanlığı’nda 
geliştirilen bu projeler İSTGÜVEN 
tarafından uygulanacak. 

KADINLARIN BAKIŞ AÇILARINI 
ÖNEMSİYORUZ

Ahmet Can Buğday: “Göreve 
atandığımız ilk günden itibaren, 
ihtiyaç dahilinde kadın istihdam 

sayımızı artırdık. Sektörde 
operasyonel anlamda çok fazla kadın 

yönetici olmadığını gördük. Biz ise 
aksine saha yönetiminde kadın 
çalışanlarımızı ön plana çıkardık. 

Ağustos 2019’dan itibaren, 388 olan 
kadın çalışan sayımızı 476’ya 

yükseldi. Buna ek olarak, çeşitli 
projelerin başına da 5 kadın yönetici 

atandı. Kadın çalışanlarımızla 
görüşüyor, sahada yaşadıkları 

sorunları dinliyoruz. Onların, daha iyi 
ve güvenli bir ortamda çalışması için 

de yeni projeler geliştiriyoruz. 
Kadınların, güvenlik konusundaki 

bakış açılarını önemsiyoruz.”
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İSTGÜVEN AŞ Genel Müdürü 
Ahmet Can Buğday
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İBB İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÜVENLİ ELEKTRİK KULLANIMINA
BASİT ÖNLEMLER
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ve deneyim kazanmış elektrikçiye 
bırakın.

2-Elektrikli teçhizatı kullanmaya 
başlamadan önce, ellerinizin ve 
ayaklarınızın kuruluğundan emin 
olun. Eğer, nemli veya ıslak bir 
zeminde çalışma zorunluluğu 
doğarsa, topraklama hatasını 
önleyen bir akım kesici kullanın. 
Eğer bu olanaksızsa, giydiğiniz 
ayakkabının yalıtkan olduğundan 
emin olun veya kuru tahta ya da 
bir paspas üzerinde durun.

3-Çeşitli cihazların veya 
lambaların enerji kablolarının 
fişini prize takmadan önce, bu 
teçhizat veya lambayı kapatın. 
İzolasyonunda hasar olup 
olmadığını, kablonun dolaşarak 
düğümlenip düğümlenmediğini 

gözden geçirin. Kabloların duya/
prize veya el aletlerine giriş 
yerlerinde yıpranma durumunu 
kontrol ederek güvenli bir şekilde 
bağlandığından emin olun.

4-Kullanırken kordonun 
(kablonun) korunmuş olduğundan 
emin olun. Kabloyu karşıdan 
karşıya ana yollardan geçirmekten 
kaçının. Olabildiğince baş 
seviyesinden daha yukarıdan 
geçirin.

5-Eğer kullanırken elektrikli 
teçhizatın herhangi bir parçasında 
bir hata doğarsa, akımı kapatın ve 
hemen arızaya bildirin.
Müdahaleyi, bu konuda eğitilmiş 
ve deneyim kazanmış elektrikçiye 
bırakın.

G
ünlük hayatımızın 
ayrılmaz bir parçası olan 
elektriği, aydınlatma, 
ısınma, soğutma 

sistemleri başta olmak üzere, pek 
çok aletin çalıştırılmasında 
kullanıyoruz. Elektrik, yaptığı 
bütün iyi şeylere karşın tehlike de 
yayabilmekte; hatta, insanların 
ölümüne neden olabilmekte. 
Normal ev akımı da ciddi yanıklara 
ve elektrik çarpmalarına yol 
açabilmekte. Buna rağmen, bir 
takım önlemler alarak elektrik 
kullanımını daha güvenli hale 
getirebiliriz.

İŞTE, O ÖNLEMLERDEN 
BAZILARI:
1-Herhangi bir elektrikli teçhizatı 
kendiniz onarmaya kalkışmayın. 
Müdahaleyi, bu konuda eğitilmiş 

ELEKTRİK ÇARPMALARINDA 
NE YAPILMALI?

• Elektriği kesmek için sigortaları 
kullanın.

• Kuru tahta, sopa, ip, deri kemer ya 
da kuru gazete tomarı ile yaralının 
elektrik teli ile olan ilişkisini kesin.

• Lastik tabanlı ayakkabı giyin, kuru 
bir lastik eldiven takın.

• Elektrik akımını iletmeyecek kuru 
bir cismin üzerine çıkın.

• Hastayı giysilerinden çekerek 
bölgeden uzaklaştırın.

• Şuursuz ve soluk almıyorsa, 
ağızdan ağıza yapay solunum 
yapın.

• Şuursuz fakat soluk alıyorsa, şok 
durumunu önleyin, ayaklarını 
yukarı kaldırın. Gerekiyorsa kapalı 
kalp kompresyonu yapın. En kısa 
zamanda bir sağlık kuruluşuna 
başvurun.



İSPER’İN PRENSİBİ BELLİ: 

LİYAKATLİ ALIM VE 
LİYAKATLE ÇALIŞMA”
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN İNSAN KAYNAKLARI ŞİRKETİ İSPER, ‘LİYAKATLİ ALIM, 
LİYAKATLİ ÇALIŞMA’ PRENSİBİYLE 300’DEN FAZLA GÖREVDE İSTİHDAM ETTİĞİ ÇALIŞANIYLA İBB 
VE KURULUŞLARINA HİZMET SAĞLIYOR. BÖLGESEL ISTIHDAM OFISLERIYLE VATANDAŞLARA 
KARIYER DANIŞMANLIĞI YAPAN ISPER, GENÇLERIN VE KADINLARIN ISTIHDAMDAN DAHA 
FAZLA PAY ALABILMELERI IÇIN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR.

AYŞE KAHVECİ NİLAY SOYSALDI

İ
nsan kaynakları konusunda 
tecrübeli ve uzman bir isim 
olan İSPER Genel Müdürü 
Ayşe Banu Saraçlar ile şirketin 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
sunduğu hizmet ve istihdamı 
konuştuk. Ayrıca genç işsizliğinin 

hızla arttığı günümüzde, 
gençlerin kariyer adımlarını 

nasıl atmaları gerektiği 
konusunda fikir ve 
tavsiyelerini aldık. 
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attığınız anda vatandaş karşınızda; 
hiçbir işte hizmet verdiğiniz 
insanlar bu kadar yakın değil. 
Büyük bir aileyiz, güzel bir çalışma 
atmosferi var. Böyle bir ailenin 
üyesi olduğum için gururluyum. 

 Belediye’nin ilgili birimlerinden 
gelen talepleri değerlendirirken 
eleman alımında neye dikkat 
ediyorsunuz?
Belirttiğiniz gibi ilgili dairelerden, 
kendi çalışma dosyaları 
doğrultusunda, talepler bize 
geliyor. Prensibimiz,  ‘Liyakatli 
alım ve liyakatle çalışma.’ Bu 
kişilerin ne nitelikte olması 
gerektiğini, ilgili yönetici ve 
iştiraklerin insan kaynakları 
ekibiyle birlikte şekillendiriyoruz. 
Mezuniyet, deneyim, yetkinlikler 
gibi nitelikler belirlendikten sonra, 
değerlendirme komisyonları 
oluşturarak adaylarımızı açık, adil, 
şeffaf bir şekilde sonuçlandırıyoruz. 

HEDEF, 11 BÖLGESEL 
İSTİHDAM OFİSİ
 Bölgesel İstihdam Ofisleri 

çalışmaları hangi aşamada 
bulunuyor? 
İlk olarak Küçükçekmece Bölgesel 
İstihdam Ofisi’ni geçen temmuz 
ayında açtık. Bu yılın başında 
Kartal ve Şişli ofislerimizi faaliyete 
geçirdik. Altısı Avrupa, beşi 
Anadolu yakasında olmak üzere 
toplam 11 Bölgesel İstihdam Ofisi 
ile hizmet vermeyi hedefliyoruz. 
Güngören, Büyükçekmece ve 
Sancaktepe ofislerimizin fizibilite 
çalışmaları devam ediyor. İstihdam 
Ofisleri vasıtasıyla, özel sektörle 
işbirliği yaparak, vatandaşlarımızın 
iş sahibi olmalarına katkı sağlamak 
istiyoruz. İSMEK’le yoğun ve yakın 
işbirliği içindeyiz. Hem İSMEK’ten 
mezun olanların istihdam sürecini 
destekliyoruz hem de vatandaşları 
İSMEK’e yönlendirerek, meslek 
sahibi olmalarına katkı sunuyoruz.  
Kariyer danışmanlarımız, 
istihdamın her aşamasıyla ilgili 
danışmanlık hizmeti veriyorlar.

 İSPER’i tanıyabilir miyiz? 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
nasıl bir katkı sunuyor?
İSPER, Belediye’nin insan kaynakları, 
istihdam şirketi. 1998’de, özellikle 
sağlık alanında insan desteği 
sağlamak, şehrin sağlık hizmetlerine 
katkı vermek amacıyla Sağlık AŞ 
adıyla kuruldu. Ancak zamanla, 
İBB’nin sağladığı birçok farklı 
hizmeti gören insan kaynağını 
barındıran bir şirkete dönüştü. 
2018’de 696 sayılı KHK (Kanun 
Hükmünde Kararname) ile İSPER’in 
projeleri ve çalışan sayısı ciddi 
anlamda arttı. Bugün baktığımızda, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
10 farklı dairesine, 2 bağlı kuruluşuna 
ve 2 iştirakine insan kaynakları 
hizmeti veren, 13 bini aşan çalışanı 
olan bir firma haline geldi.

300 FARKLI ALANDA İŞ VE 
HİZMET 
 Farklı alanlarda hizmet ve işgücü 

sağlıyor değil mi? 
Belirttiğiniz gibi birçok farklı 
alanda çalışanlarımız bulunuyor. 
Doktorlar, sağlık personelleri, Kent 
Orkestrası’nda çalışan müzisyenler, 
Şehir Tiyatroları’nda görevli destek 
ekipler, İSMEK eğitmenleri, din 
adamları, cenaze hizmetleri 
personelleri gibi 300’den fazla farklı 
görevde sorumluluk alan 
arkadaşlarımız var. İSPER’in insan 
kaynağı yelpazesi çok geniş, dokusu  
çok renkli; ilkokul mezunu olduğu 
gibi doktoralı olan da mevcut. Belki 
de ülkenin, İstanbul’un temsili 
diyebileceğimiz işgücünü 
barındıran bir şirketiz.

BÖYLE BİR AİLENİN ÜYESİ 
OLMAKTAN GURURLUYUM
 Profesyonel yönetici olarak farklı 

alanlarda çalıştınız. Şimdi 
Belediye’desiniz. Belediye’de 
çalışmak nasıl bir duygu?
Belediye’de çalışmak farklı bir 
sorumluluk. Vatandaşa dokunan, 
İstanbul gibi kadim şehre hizmet 
veren bir yerde yöneticilik 
yapıyorum. Evden adımınızı 
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AYŞE BANU SARAÇLAR

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık bölümünden 
mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini 
Marmara Üniversitesi İnsan 
Kaynakları Yönetimi dalında 
tamamladı. 
Profesyonel kariyerine 1996 yılında 
Eczacıbaşı Menkul Değerler’de 
başladı. 1998 yılında Boyner Grup 
Şirketleri’nden Advantage’da İnsan 
Kaynakları Müdürü oldu. 2004-2011 
yılları arasında Turkcell ve Grup 
Şirketlerinde İnsan Kaynakları 
Yöneticisi olarak görev yaptı. 
Turkcell’de görev aldığı dönemde, 
Turkcell’in yurt içi ve yurt dışı tüm 
yatırımlarının insan kaynakları, satın 
alma ve bilgi sistemleri konuları 
koordinasyonuna katkı sağladı.
2011’de Türk Telekom Grup teknoloji 
şirketi İnnova’da İK Grup Yöneticisi 
olarak başladı. Büyüyen şirkette İK 
yapılanmasını, insan kaynakları 
sistem süreç işleyişlerini şirket strateji 
ve hedeflerini destekleyecek şekilde 
yeniden oluşturdu. Bir yıl içinde 
direktör oldu ve 2014’te yine bir TT 
Grup Şirketi olarak çağrı merkezi 
hizmetleri sağlayan Assistt’te İK 
Genel Müdür Yardımcısı olarak 
atandı. On bin kişiyi aşan çalışanı 
olan şirkette İK dönüşüm programını 
yöneterek tüm İK metriklerinde 
iyileşme sağladı. Şirketin büyüme 
döneminde insan kaynakları işleyiş 
verimliliği ve çalışan bağlılığı 
konularında ciddi yol kat edilmesine 
liderlik etti. 
Darüşşafaka Cemiyeti, Peryön ve 
BRM üyesidir. 
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güzel planlayıp, tasarlayabilir. Bu 
aslında çocukluktan itibaren 
oyunlarla, okul döneminde 
deneme yanılma yoluyla 
şekillenmeye başlıyor. 

KARİYER PLANI 15 YAŞINDA 
BAŞLAMALI
 Nasıl yani? Örnek verebilir 

misiniz?
Mesela; legolarla üç boyutlu 
tasarım yapmayı seven bir çocuk, 
daha sonra lise döneminde okulda 
karşılaştığı bir animasyon 
kursunda, güzel tasarımlar 
çıkartabildiğini gördüğünde, 
kafasında meslekle ilgili alternatif 
oluşturabilir. Lisede sayısal ve 
sözel alan tercihleri yapılıyor. 
Tercihleri yaparken kişinin 
kendini anlaması; yeteneğinin, 
yetkinliğinin hangi alanda 
olduğunu bilmesi ve ona göre 
yönelmesi önemli. Bu dönemde 
yaz okullarını; okullardaki 
konferans ve seminerleri; staj 
imkânlarını iyi değerlendirmeliler. 
Gençlerimiz, 15 yaşından itibaren 
kariyer konusunda kafa yormaya 
başlamalı. Meslek alanlarını 
alternatifli belirleyerek kollarına 
sadece bir tane değil birkaç tane 
bilezik takmalılar. 

 Eskiden bir işe girildiğinde 
oradan emekli olunurdu. Şimdi 
durum çok değişti, birkaç bilezik 
şart mı diyorsunuz?
Evet, birkaç bilezik lazım; spor 
yapıyorsa sporcu, sanatla 
ilgileniyorsa sanatçı kimliği öne 
çıkıyor. Sosyal sorumluluk 
projelerinde yer alıyor. Bunların 
hepsi, belli dönemlerde uğraşlara 
dönüşebilir. İş hayatı da aslında 
bunların bir araya gelmesidir.

 Gezmek, görmek, tecrübe etmek, 
sadece maddi imkânlarla 
olabilecek şeyler midir? Her genç 
bu şansa sahip midir? 
Ben bunu sadece maddiyata 
bağlamıyorum. İstanbul, dokusu çok 
renkli, çok kültürlü bir şehirdir. 
İstanbul’u anlamak bile gençlere bir 
görgü getirecektir. Bir gün Üsküdar 
Meydanı’nda oğlumla dolaşırken III. 
Ahmet Çeşmesi’nin mimarisini 
inceledik beraber ve ne kadar 
etkileyici olduğunu konuştuk. 
Gençlerimiz, İBB’nin staj 
programlarına katılarak şehre 
hizmet etmeyi ve şehri farklı 
boyutlardan anlamayı 
deneyimleyebilirler. İlla yurt dışında 
ya da yurt içinde bir yerlere gitmek 
şart değil. İstanbul içinde bile 
kazanılacak çok farklı deneyimler 
var. Birçok şirketin staj, yarı zamanlı 
çalışma programları var. 

GENÇLERİ DOĞRU MESLEKLE 
BULUŞTURMAK İSTİYORUZ
 Başkanımız İmamoğlu, gençlere 

ve kadınlara ayrı bir önem veriyor. 
Gençlerin geleceğine ve 
kariyerlerine yönelik ne tür 
çalışmalar yapılıyor?
Sayın Başkan’ın merceğinde 
gençlere imkân yaratmak ve onları 
iş hayatına kazandırmak var. Bu 
amaçla Genç Yetenek 
programımızın lansmanını, 
geçtiğimiz günlerde yaptık. İlk 
oturumuna 600 genç çalışanımızın 
katıldığı programın, yıl içinde 
tekrarlanarak, 2.000'den fazla genç 

 Yeni nesil insan kaynağı diye bir 
tanımlama var. Bundan ne 
anlamamız gerekiyor?
Yeni nesil insan kaynağı 
uygulamaları, ‘Kariyer bir istasyon 
değil, bir yolculuk’ anlayışıyla yola 
çıkan; çalışanlarını anlayan, 
dinleyen, ona destek olan ve 
kariyer yolculuğunda onların 
yanında danışmanlık yapan bir 
bakış açısına sahip. Biz de İSPER 
olarak, istihdam desteğinin yanı 
sıra, İBB ve şirketlerinde hizmet 
veren çalışanlarımıza katkı 
sağlayan, yol gösteren kurum 
haline gelmek istiyoruz. 

KARİYER, BİR YOLCULUK
 Kariyer nedir, diye sorsam...

Kariyer dediğimiz şey bir yolculuk 
esasında. Kişinin ne istediğini, ne 
konuda yetkinliği olduğunu bilmesi 
önemli. Günümüzde iş hayatı 
uzuyor, 65 yaşında emeklilik var. 
Başladığımız yerle bitiş aynı 
olmayacak. Bu dönemde, 
teknolojide ve işgücü piyasasında 
birçok gelişmeler oluyor; yeni 
meslekler ortaya çıkıyor. Açıkçası 
bunu dinamik olarak yönetebilmek, 
hem kişinin özelinde hem de 
şirketler için önemli. Gelişmeye açık 
olmak, belki de günümüzün en 
önemli yetkinliği. 

 İnsan kaynakları konusunda 
tecrübeli ve uzman bir isimsiniz, 
gençlere tavsiyelerinizi öğrenmek 
isteriz. Kariyer planına ne zaman 
başlamalılar; iyi bir lisede mi, iyi 
bir üniversitede mi?
Kariyer planlaması, esasında, 
kişinin kendi kafasının içinde. 
Bunu karşı taraftan beklemek 
doğru değil. Herkes kendisiyle 
ilgili nelerin olabileceğini çok 
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BÖLGESEL İSTİHDAM OFİSLERİNE 15 BİN 500 BAŞVURU YAPILDI. 
2 BİN 620 KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ. 1.507 İŞVERENLE İŞ BİRLİĞİ YAPILDI. 

6 BİN 747 YÖNLENDİRMEDE BULUNULDU. 
www.bio.ibb.istanbul ADRESİNE HEM İŞ BAŞVURUSU YAPILABİLİYOR 

HEM DE İŞVERENLER İŞ İLANI VEREBİLİYOR.  

GENÇLERİMİZ,15 YAŞINDAN 
İTİBAREN KARİYER KONUSUNDA 
KAFA YORMAYA BAŞLAMALI. 
KOLLARINA DA MUTLAKA SADECE 
BİR TANE DEĞİL BİRKAÇ TANE 
BİLEZİK TAKMALILAR. TAVSİYEM, 
MÜMKÜN OLDUĞUNCA DEĞİŞİK 
ŞEYLERE AÇIK OLMALARI, 
DENEYİMLEMELERİ, ÇALIŞMALARI, 
KENDİLERİNİ KEŞFETMELERİ.
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tren sürücüsü, güvenlik görevlisi, 
Halk Süt dağıtımı yapan sosyal 
hizmet görevlisi gibi, sahada farklı 
alanlarda görebiliyoruz. 
 
HAYAT GÖRGÜSÜ ÖNEMLİ
 Kitap okumanın, kültür sanat 

faaliyetlerine katılmanın, insanın 
yetişmesine, kariyerine etkisi 
nedir? Tek başına bir okulda 
okuyup diploma almak yeterli 
midir?
Hayat görgüsü dediğimiz şey, 
esasında, hayatı tüm boyutlarıyla 
deneyimleyerek oluşuyor. 
Kitapların bende yeri ayrı, ilaveten 
başkalarının yaşadıklarını görmek 
ve onlar üzerine bir şeyler inşa 
etmek de güzel. Onun için de 
kitaplardan, sergilerden, 
gezilerden, deneyimlerden 
öğrenmek önemli. Ben şahsım 
adına, son dönemde çok fazla vakit 
bulamasam da kitap okumayı 
severim. Kitap okurken belki de 
biraz tutucuyum; çünkü 
beğendiğim yazarların bütün 

kitaplarını okumak gibi bir 
yaklaşımım var. Amin Maalouf, 
Malcolm Gladwell, Sabahattin Ali, 
İhsan Oktay Anar, Orhan Pamuk, 
Irwin Yalom, Paul Auster, Haruki 
Murakami sevdiğim yazarlar. Bu 
yazarların bütün kitaplarını 
okumuşumdur. Bunun yanında 
aile seyahatleri, kültür gezileri 
planlamaya gayret ederim. 

 CV’nize baktığımda Darüşşafaka 
Cemiyeti’nin de üyesi olduğunuzu 
gördüm. Bu tarz sosyal 
faaliyetlerin içinde olmak insana 
ne tür katkılar sağlıyor? 
Her şeyden önce manevi tatmin 
sağlar. Darüşşafaka, annesi veya 
babası olmayan çocuklara tam 
burslu eğitim veriyor. Benim eşim 
de böyle bir fırsattan faydalanmış, 
zamanında. Saygı duyduğum, gönül 
borcumuz olan bir kurum. Bu 
hizmeti geri döndürme arzu ve 
isteğindeyiz. Bu amaçla elimden 
geldiğince farklı şekillerde katkı 
sağlamaya gayret ediyorum. 

çalışanımıza ulaşmasını 
planlıyoruz. Hedefimiz, gençliği 
hem doğru meslekle buluşturmak 
hem de istihdama kazandırmak.  

 Kadın istihdamı noktasında 
neler yapılıyor?
Kadın istihdamı bizim önemli, 
öncelikli konularımızdan biri. 
Sadece kadın istihdamına yönelik 
ilanlarımız çıktı. Burada amacımız, 
kadın istihdamını arttırarak kadın 
çalışan oranımızı hem yönetimsel 
hem de genel çalışanlar içinde 
yükseltmekti. Bu sayede kadınları 
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NE KADAR GÜZEL İŞLER YAPMIŞ 
DEDİĞİMİZ ÖRNEKLER, GEZMİŞ, 
GÖRMÜŞ; BİR ŞEYLERİ 
DENEYİMLEYİP YA DA KAFASINA 
YERLEŞTİRİP ONU BAŞKA BİR ŞEYE 
DÖNÜŞTÜRMÜŞ KİŞİLER. BUNUN 
İÇİN YÜKSEK GÖRGÜ GEREKİYOR. 
GEZİP, GÖRÜP, DENEYİMLEYİP, 
HAZMEDİLEN ŞEYLER KİŞİYE 
BENLİK KAZANDIRIYOR.
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OSMAN KARABACAK

İSTANBUL ŞAMPİYONLAR LİGİ 
FİNALİ'NE HAZIRLANIYOR

İBB, 15 YIL ARADAN SONRA, YENİDEN İSTANBUL'DA OYNANACAK UEFA ŞAMPİYONLAR 
LİGİ FİNALİ İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI. YOL YAPIMI, ULAŞIM, OTOPARK, AYDINLATMA VE 

YEŞİL ALAN GİBİ FİZİKİ ÇALIŞMALARIN YANI SIRA, ORGANİZASYONUN TANITIMI İÇİN DE 
ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLANACAK. 100 BIN SPORSEVERI ISTANBUL'A GETIRECEK 

KARŞILAŞMA, CANLI YAYINLAR ARACILIĞI ILE 225 ÜLKEYE ULAŞACAK VE ŞEHRIN 
TANITIMINA ÖNEMLI KATKI SUNACAK.

düzenlenmeler yapılacak. Aynı 
güzergahta yeşil alan, 
çiçeklendirme ve peyzaj 
çalışmaları da yürütülecek. 
Hazırlıklar çerçevesinde stadyum 
ve çevresindeki aydınlatmanın 
eksiklikleri tamamlanacak. 
Karşılaşma için araç ve trafik 
yoğunluğunun oluşmasını 
önlemek amacıyla, İBB tarafından 
stadyum çevresinde otopark 
oluşturulacak, personel 
görevlendirilecek. Mevcut 
yollardaki çizgiler yenilenecek. İBB 

 DEV MAÇA DEV DESTEK 
Organizasyonun hazırlıklarını 
UEFA,  Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) ve İstanbul 
Valiliği ile koordineli bir şekilde 
sürdüren İBB, 30 ayrı biriminin 
üstleneceği görevlerle, İstanbul’u 
Şampiyonlar Ligi Finali'ne 
hazırlayacak. Bu çalışmalar 
kapsamında, maçın oynanacağı 
Atatürk Olimpiyat Stadı ve 
çevresindeki yol güzergahında 
asfaltlama, yol genişletme ve 
drenaj sistemlerinde 

D
ünya futbolunun   
prestiji en yüksek 
organizasyonlarından 
biri kabul edilen UEFA 

Şampiyonlar Ligi'nin Final Maçı, 
30 Mayıs 2020'de İstanbul Atatürk 
Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 
Karşılaşmanın İstanbul'da 
oynanacağının açıklanmasının 
ardından İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB), ev sahibi olarak, 
dünyanın yakından takip edeceği 
bu dev organizasyon için önemli 
görevler üstlendi. 

/SPOR
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 YILDIZ SPORCULARIN 
KATILIMIYLA GÖSTERİ 
MÜSABAKASI
27 Mayıs 2020 günü, UEFA 
tarafından hayata geçirilecek 
Şampiyonlar Ligi Festivali için 
Taksim Meydanı tahsis edilecek. 
600 bine yakın sporseverin 
ziyaret etmesi beklenen 
festivalde, çeşitli etkinlikler, DJ 
gösterileri ve sponsor çadırları 
yer alacak. Alanda oluşturulacak 
futbol sahasında, futbolun yıldız 
isimlerinin katılımıyla gösteri 
müsabakası yapılacak. İBB'nin 
taraftar toplanma merkezi için 
alan tahsis edeceği noktalar ise 
Sultanahmet Meydanı ve Maçka 
Demokrasi Parkı olacak. Bu 
alanlarla birlikte, şehrin çeşitli 
noktalarında organizasyonu 
tanıtıcı etkinlikler de 
düzenlenecek.  

 100 BİN KİŞİ İSTANBUL'A 
GELECEK 
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, 
“Road to İstanbul20-İstanbul’un 
Yolu” mottosu ile devam 
ederken, Nisan ayında yapılacak 
yarı final maçlarıyla birlikte, 
finale adını yazdıracak takımlar 
belli olacak. İstanbul'dan 
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Atık Yönetimi ekipleri, maç 
öncesinde, sırasında, sonrasında 
stadyumda ve diğer alanlarda 
yoğun bir temizlik çalışması 
yürütecek. İstanbul İtfaiyesi, 
meydana gelebilecek herhangi bir 
olumsuzluğa karşı, statta hazır 
bulunacak. İBB Zabıta birimleri de 
stadyum çevresinde, bağlantı 
yollarında, festival ve taraftar 
toplanma alanlarında denetim 
yapacak. Sağlıksız koşullarda 
yiyecek, içecek satanlara müdahale 
edilecek.

 30 BİN KİŞİYE ÜCRETSİZ 
ULAŞIM SAĞLANACAK
İBB'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 
Finali için sağlayacağı bir başka 
katkı, ulaşım alanında olacak. 
Akreditasyon kartı veya maç bileti 
olan seyircilere, İBB tarafından 
ücretsiz toplu taşıma hizmeti 
verilecek. Maçı statta izleyecek 70 
binin üzerindeki taraftarın 
yaklaşık 30 bininin havaalanları, 
Taksim ve taraftar toplanma 
bölgelerinden Başakşehir’e 
ulaşımı, İETT ve Metro İstanbul 
tarafından, ücretiz 
gerçekleştirilecek.

 TÜM MECRALARDA TANITIM
Dev maçta, fiziki çalışmalar kadar 
organizasyon öncesinde yapılacak 
tanıtım çalışmaları da önem 
taşıyor. İBB, billboard, köprü 
üstleri; metro, metrobüs ve otobüs 
duraklarından oluşan tüm açık 
hava reklam mecralarında; hizmet 
birimlerinde, raylı sistem ve tüm 
toplu taşıma araçlarında, 
Şampiyonlar Ligi Finali'nin 
tanıtımına ve organizasyona 
ilişkin duyurular yayınlayacak. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPU 
İSTANBUL’DAN İLHAM ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ünlü 
yıldızlarına da vurgu yapan Finalin 
Resmi Maç Topu, İstanbul'un derin 
sanat kültürüne dikkat çekiyor. Bu 
sanatsallık, yerleştirilen beyaz 
yıldızlarla anlatılırken, kontrast 
yaratan şehir haritası çizimiyle 
tamamlanıyor. Tasarımın 
merkezinde ise Doğu ve Batı'yı 
birleştiren dünyada eşi benzeri 
olmayan İstanbul Boğazı yer alıyor. 
Sanat ve futbolu birleştiren 
tasarımcılar, harita desenini 
yaratabilmek için baskıdan önce 
oyma sanatıyla tasarımı çıkararak 
gelenekselliği ve moderni 
harmanladılar. Kullanılan çarpıcı mor 
renk paleti doğudan, batıya 
Boğaz’ın üzerinde batan güneşin 
tonlarından esinlendi. Top, futbolda 
Avrupa’nın zirvesi olan UEFA 
Şampiyonlar Ligi Finali sırasında en 
iyi performansı sağlamak için, en son 
teknolojisiyle geliştirildi. İkonikleşen 
yıldızlarıyla top, yüksek performanslı 
yapı ve panelleriyle güvenli bir 
kavrama ile tam kontrol sunan bir 
dış doku kaplamasına sahip. Paneller 
daha iyi bir tutkal ile termal olarak 
birleştirilirken, daha iyi bir doku için 
de dikişsiz bir yüzey sağlandı. En 
yüksek performansı tutturmak ve 
stabiliteyi artırmak amacıyla da 
renkler, eşit dağıtılırken, yıldızlar top 
boyunca biçimlendirildi.



UEFA'nın bir başka önemli 
organizasyonu olan Süper Kupa 
Finali için de adres İstanbul 
olmuştu. Bu maçta da 2005 yılının 
şampiyonu Liverpool, rakibi 
Chelsea’yi yenerek 
kupayıkaldırmıştı.

yapılacak canlı yayınlarla, 225 
ülkede 380 milyon kişinin 
izleyeceği Şampiyonlar Ligi 
Finali'nin, sosyal medya üzerinden 
kurulacak etkileşimlerle birlikte, 1 
milyardan fazla sporsevere 
ulaşması bekleniyor.

 İSTANBUL ÖNEMLİ MAÇLARA 
EV SAHİPLİĞİ YAPTI
İstanbul Şampiyonlar Ligi Finali'ne 
ilk kez 2005 yılında ev sahipliği 
yapmıştı. 25 Mayıs 2005'te 
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 

oynanan maçta, İtalya temsilcisi 
Milan ile İngiliz ekibi Liverpool 
karşı karşıya gelmişti. Şimdiye 
kadar oynanan en iyi finaller 
arasında yerini alan karşılaşmada, 
Milan ilk yarıyı 3-0 önde kapatmış; 
ancak İngiliz ekibinin ikinci yarıda 
attığı 3 gole karşı kalesini 
koruyamamıştı. Uzatmalarda da 
eşitlik bozulmamış ve Liverpool, 
penaltılarda galip gelerek kupanın 
sahibi olmuştu. 
İstanbul, 20 Mayıs 2009’da da 
Shakhtar Donetsk-Werder 
Bremen arasında oynanan UEFA 
Kupası'nın finaline ev sahipliği 
yapmıştı. 21 Haziran-13 Temmuz 
2013 tarihleri arasında FIFA U20 
Dünya Kupası Türkiye'de 
düzenlenmiş ve İstanbul’daki 
finalde, Fransa ile Uruguay karşı 
karşıya gelmişti. Geçen yıl 
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İSTANBUL’A GELMESİ  
MUHTEMEL TAKIMLAR

Son şampiyon Liverpool'un rakibi, 
Atletico Madrid oldu. Real Madrid-
Manchester City eşleşmesi de 
dikkati çekti. Şampiyonlar Ligi son 
16 turu ilk maçları 18-19 ile 25-26 
Şubat tarihlerinde oynandı. 
Rövanşları ise 10-11 ile 17-18 Mart 
2020 tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 
turu eşleşmeleri şöyle:

Borussia Dortmund (Almanya) 
Paris Saint-Germain (Fransa)

Real Madrid (İspanya)  
Manchester City (İngiltere)

Atalanta (İtalya)                     
Valencia (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya) 
Liverpool (İngiltere)

Chelsea (İngiltere)                     
Bayern Münih (Almanya)

Olympique Lyon (Fransa) 
Juventus (İtalya)

Tottenham (İngiltere)              
Leipzig (Almanya)

Napoli (İtalya)                      
Barcelona (İspanya) 

GEÇEN YIL SÜPER KUPA 
FINALI IÇIN ADRES OLAN 
İSTANBUL, 2005'TE DE 

ŞAMPIYONLAR LİGİ FİNALİ'NE 
EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI



/BİLMEKTE YARAR VAR
HEMŞIRE NAZLI ERDEMIR

BİLMEDİĞİMİZ 10 FAYDASI

www.ibb.istanbul                          / 69

P LATES N

“İyi tasarlanmış, doğru ve dengeli 
sıralamayla uygulanan birkaç 
hareket, saatlerce yapılan yarım 
yamalak egzersizlere ve zorlama 
esneme hareketlerine eşdeğerdir. 
Pilates yaptığınızda, 10 derste farkı 
hissedeceksiniz; 20 derste farkı 
göreceksiniz; 30 derste yepyeni bir 
vücudunuz olacaktır.”
Pilatesin vücuda yaptığı 10 katkı 
şöyle:

G
ünümüzde oldukça 
popüler olan ve birçok 
insan tarafından bilinen 
pilates, düzenli olarak 

yapıldığında kişiye birçok fayda 
sağlıyor. Vücutta eklem sağlığından 
esneklik seviyesine; yağ 
yakımından kas gelişimine kadar, 
pek çok olumlu etki yapıyor. 
Sadece, fiziksel değil ruhsal açıdan 
da katkıda bulunuyor.  
Pilates sistemi, vücudun her 
bölümünü çalıştırmaya yönelik 
farklı aktivitelere uygun egzersizler 
içeriyor. Egzersizler minder 
üzerinde ya da özel olarak dizayn 
edilmiş aletlerle yapılıyor. Pilates 
fiziksel uygunluk sistemini icat 
eden Joseph Hubertus Pilates, 
faydalarını şu şekilde ifade etmişti: 

1. Kaslara güç ve esneklik 
kazandırır, eklem ve kemikleri 
korur, kemik yoğunluğunu 
artırır.

2. Kan dolaşımını artırır, 
kardiyovasküler dayanıklılık 
kazandırır.

3. Vücut duruşunu (postürü) 
iyileştirir, core kaslarını 
güçlendirir.

4. Düzenli yapıldığında kronik 
ağrılardan kurtarır, özellikle 
sırt ağrılarını dindirmeye 
yardımcı olur.

5. Metabolizmayı hızlandırır, kilo 
vermemize yardımcı olur.

6. Özgüveni artırır.
7. Konsantrasyonu artırır, 

yaralanmaları önler.
8. Denge ve koordinasyonu 

geliştirir, çoklu egzersiz yapma 
imkânı sunar.

9. Birçok kronik, ortopedik, 
nörolojik ve psikolojik 
hastalığın rehabilitasyonunda 
kullanılır. 

10. Stresi azaltır, kişiyi mutlu 
eder. 
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FUNDA KELEŞ

TARIHIN TANIGI ‘ANIT AGACLAR’
İSTANBUL’DA, YEŞİL ALAN 
MİKTARINI ÇAĞDAŞ KENTLER 
DÜZEYİNE ÇIKARMAK 
HEDEFİNDEKİ İSTANBUL 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 
CANLI KÜLTÜREL MİRASIMIZ 
OLAN ANIT VE 
KORUNMAYA DEĞER 
AĞAÇLARI DA ÖZENLE 
KORUYOR. BU AĞAÇLARI, 
GELECEĞE TAŞIMAK IÇIN 
RESTORASYON VE 
REHABILITASYON 
ÇALIŞMALARINI 
YÜRÜTÜYOR.

İ
stanbul, özel bir coğrafyanın ve 
tarihin var ettiği, dünyanın 
nadir kentlerinden birisi. Yedi 
tepeli bu şehir, coğrafi 

güzelliğiyle de bir doğa harikası. 
İstanbul’un çoğu bölgesinde 
anıtsal özelliğe sahip; yıllara 
meydan okumuş; şiirlere, 
romanlara, filmlere konu olmuş 
pek çok ağaç bulunuyor. En genci, 
en az yüz yaşında olan; en yaşlıları 
ise 400 yıl ve üzerine tanıklık 
etmiş anıt ağaçlar için İBB ekipleri, 
özenli ve titiz çalışmalarına 
aralıksız devam ediyor. Bu 
çalışmayla, kentimizdeki anıtsal 
özelliği olan, korunmaya değer 
ağaçların tespiti, tescili, sağlık ve 
devrilme risklerinin belirlenmesi 
amaçlandı. Bu amaca yönelik 
olarak da çalışmalar halen devam 
ediyor.
Tarihi ve kültürel mirasımızın 
elçisi olan asırlık ağaçların birçoğu, 
her türlü olumsuz etkiye rağmen, 
günümüze kadar varlıklarını 
sürdürmüşlerdir. Anıt ağaçlar, 
tarih ve kültürümüze tanıklık eden 
yaş; çap özellikleri; ihtişamlarıyla, 
gelecek nesillere aktarılması 

gereken canlı kültürel mirasımız, 
tabiat varlıklarımızdır.
Anıtsal ve korunmaya değer ağaç 
niteliğine sahip ağaçlarımız hem 
yöresel tarih hem de folklorik 
açıdan büyük önem taşımaktadır. 
Bulunduğu yere ayrıcalık katan bu 
canlı miras, yeşili koruma 
tutkusunun en üst düzeye ulaştığı, 
çevre koruma etkinliklerinin ön 
plana çıktığı günümüzde, yükselen 
‘Eko-Turizm’ olgusu için de 
önemli bir doğal kaynaktır.

Avrupa Yakasında;
Eyüp’teki 758 yıllık çınar ağacı,
Topkapı Sarayı’ndaki 392 yıllık 
çınar ve servi ağaçları, 
Eminönü’ndeki 423 yıllık Alemdar 
taşlı çınarı, 268 yıllık Yıldız 
Korusu meşe ağaçları, Sultan 
Ahmet Camii’ndeki 303 yıllık 
çınar ağacı, 383 yıllık Florya 
Atatürk Korusu’ndaki sakız ağacı,
Çatalca Çakıl Köyü, köy 
meydanındaki 320 yıllık çınar 
ağacı ile,

/KÜLTÜREL MİRAS

Anıt ve Korunmaya Değer Ağaçların restorasyon, 

bakım-onarım çalışmalarına, İBB Park Bahçe ve 

Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’nca, 2001 yılında 

başlandı. Bu çalışmalar, 2004 yılından sonra 

kapsamı genişletilerek devam etti. 2004-2019 

yılları arasında ise 16 bin 36 adet bakıma ihtiyacı 

olan ağaçların tedavi ve onarımları tamamlanarak 

gelecek nesillere bırakılmış oldu.
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TARIHIN TANIGI ‘ANIT AGACLAR’

Anadolu Yakasında;
Tarihi Beykoz Çayırı’ndaki 410 
yıllık çınar ağaçları, Hıdiv 
Kasrı’ndaki 395 yıllık meşe ağacı, 
Çengelköy Çarşı’sının en yaşlısı 
395 yıllık çınar ağacı, şarkılara 
konu olmuş 377 yıllık ‘O Ağacın 
Altı’ çınar ağacı, 261 yıllık Atik 
Valide çınar ağacı, Harem 
Korusu’ndaki 311 yıllık sakız 
ağacı, Moda’daki asırlık sakız 
ağaçları, Boğaziçi’nin sultanı 
erguvanlar, şehrin silueti fıstık 

çamları ve endamlı serviler 
bunlardan bazılarıdır.

 TEKNİK ÇALIŞMA NASIL 
YÜRÜTÜLÜYOR?
Anıt ve Korunmaya Değer Ağaçlar 
için yürüttüğümüz teknik önlemleri, 
ağaçların içinde bulunduğu 
koşulların iyileştirilmesi ve doğal 
yetişme koşullarının sağlanması 
biçiminde özetleyebiliriz. Bu alanda 
yapılan tüm çalışmalarda, ulusal ve 
uluslararası normlara uygun kararlar 

alınmaktadır. Peyzaj tasarımları, 
alanın peyzaj karakteri dikkate 
alınarak belirlenmektedir. Anıt 
ağaçların yapısal özelliklerine göre 
koruyucu yöntemler 
uygulanmaktadır. Ağacın tümüyle 
kapladığı alan çevrilerek koruma 
alanı oluşturulmaktadır. Koruma 
alanı içinde, yapısal ve bitkisel 
malzemeler dışındaki malzemelere 
yer verilmemektedir.

 ÇALIŞMALAR İSTANBUL İLE 
SINIRLI DEĞİL
İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar 
Daire Başkanlığı, İstanbul’daki 
ağaç bakım-onarım çalışmalarını 
sadece İstanbul ile sınırlı 
tutmuyor. Yurt içi ve yurt 
dışındaki anıt ağaçları da kapsayan 
çalışmaları buralara taşıyarak, 
tarihi ağaçların gelecek kuşaklara 
aktarılması için katkı sunuluyor. 
Bu çalışmalardan bazıları:
Yurt içinde Sakarya Taraklı’daki 700 
yıllık çınar ağacı, Bolu Göynük’deki 
262 yıllık çınar ağacı, Urfa Balıklı 
Göl’deki tarihi çınar ağaçlarında; 
yurt dışında ise Selanik Atatürk 
Evi’ndeki 140 yıllık nar ağacı, Kıbrıs 
Gazimağusa’daki 718 yıllık cümbez 
ağacında yapılmıştır.
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MUAMMER KARACA TİYATROSU 
YENİDEN 'PERDE' DİYECEK

İ
stanbul'un ilk özel 
tiyatrolarından olan Muammer 
Karaca, Beyoğlu'nun simge 
yapılarından biri. Nejat 

Uygur'un Cibali Karakolu, 16 yıl 
boyunca burada sahnelendi. 
Keşanlı Ali Destanı 1964 yılında 
ilk kez bu sahnede oynandı. 
Adile Naşit, Ziya Keskiner, Müşfik 
Kenter, Yıldız Kenter, Gülriz Sururi, 
Engin Cezzar, Şükran Güngör, 
Kâmran Yüce, Sadri Alışık, Cahit 
Irgat, Münir Özkul ve Genco Erkal 
gibi birbirinden değerli isimler yine 
burada sahneye çıktı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: 
"YAKINDAN TAKİP EDECEĞİM"

 İBB Başkanı Ekrem 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" şeklinde 

değerlendirmede bulunmuştu.

İBB, 2013 YILINDAN BU 
YANA KADERİNE TERK 
EDİLEN MUAMMER KARACA 
TİYATROSU'NU 
IZLEYICISIYLE 
BULUŞTURABILMEK IÇIN 
KOLLARI SIVADI. 
KAPSAMLI  
RESTORASYONDAN 
GEÇECEK TIYATRO, 
YENIDEN 'PERDE' DIYECEK.

ZEYNEP MAVNACIOĞLU

NİLAY SOYSALDI

/KÜLTÜR-SANAT
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Yatay ve düşey hareket edebilen 
döner platform ile aşağı yukarı 
hareket edebilen orkestra çukuru da 
projede yer alacak. Diğer yandan, 19. 
yüzyıl yapısı olan tonozlu orijinal 
kısım ise sergi alanı olarak hizmet 
verecek. Ayrıca yeni projede salonun 
seyirci kapasitesi de artacak.”
Muammer Karaca Tiyatrosu, 
restorasyonun tamamlanmasının 
ardından, Beyoğlu'nun önemli 
kültür noktalarından biri haline 
gelecek. Tiyatronun terasında, 
İstanbulluların keyifle vakit 
geçirebileceği bir de kafe açılacak. 
Oyun günleri dışında, çeşitli 
sergilere de ev sahipliği yapması 
amaçlanan tiyatro, 7/24 yaşayan bir 
sosyalleşme mekanı haline gelecek. 
İstanbul 2 Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
onayıyla yürütülen çalışmalarda, 
tiyatronun içinde ince sökümlere 
başlandı. Yapının her iki yanında 
bulunan Fransa ve Hollanda 
konsolosluk binalarının, 
çalışmalardan olumsuz 
etkilenmemesi için çelik iskeleler 
yapılması kararlaştırıldı. İskeleler 
tamamlandıktan hemen sonra 
binanın yıkımına başlanacak. 

Birçok ilke ev sahipliği yapan 
Muammer Karaca Tiyatrosu, 
mimari açıdan da oldukça değerli 
bir yapı. Tiyatro binasının tarihi 
nitelikteki bölümleri, 19. yüzyıl 
kâgir (taş ve tuğla) karakteristiğini 
taşıyor. 1955 yılında inşa edilen 
betonarme kısmı ise ülkemizin ilk 
kadın mimarlarından Perran 
Doğancı tarafından tasarlandığı 
için ayrı bir öneme sahip. 
İlk ismi 'Karaca' olan tarihi 
tiyatro, birçok badire atlatarak 
günümüze kadar ulaştı. 1979 
yılında yıkılma tehlikesi ile karşı 
karşıya kalan tiyatro, ne hazindir 
ki, o yıllarda İSKİ yemekhanesi 
olarak kullanıldı.  

 2013'TEN BU YANA KADERİNE 
TERK EDİLMİŞTİ
Muammer Karaca Tiyatrosu, 1990 
yılında tiyatro işlevinin yeniden 
verilmesiyle,  sanatseverlerle 
tekrar buluştu. Ta ki 2013 yılına 
kadar. Birçok önemli oyuna ev 
sahipliği yapmış tiyatro, deprem 
tehdidi nedeniyle, 2013 yılından 
günümüze kadar kapalı kaldı.  
Bugün ise İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, ülkenin en önemli 
tiyatrocularının sahne aldığı 
Muammer Karaca'yı, eski sanat 
dolu günlerine döndürebilmek için 
çalışmalar başlattı. Bu kapsamda 
Karaca Tiyatrosu, büyük bir 
restorasyondan geçecek. Deprem 
tehlikesi altındaki betonarme yapı 
yıkılarak yeniden inşa edilecek. 

  ÖZÜNE UYGUN PROJE
Muammer Karaca Tiyatrosu'nun 
restorasyon süreci hakkında bilgi 
veren Proje Sorumlusu Mimar 
Serap Şahin, yapının tarihi 
nitelikteki özgün kısımlarının 
korunacağını ifade ederek şöyle 
konuştu:  
"Tiyatronun statik açıdan riskli 
olan betonarme kısmı yıkılarak, 

MUAMMER KARACA TİYATROSU, 
MODERN SALONU, DÖNER SAHNESİ, 

ORKESTRA ÇUKURU VE AKUSTİĞİ 
İLE ULUSLARARASI 

STANDARTLARDA BİR SAHNE 
OLACAK

günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde, yeniden inşa edilecek. 
Yeni tiyatro binası tasarlanırken, 
İstanbullunun hafızasındaki 
orijinal görüntüsünün dışına 
çıkmamaya büyük özen gösterildi. 
Aynı zamanda, çağın mimari 
anlayışına uygun bir proje 
tasarlandı."

 ULUSLARARASI 
STANDARTLARDA BİR 
TİYATRO
Yeni sahne tasarımlarının, İBB Şehir 
Tiyatroları uzmanlarından görüş 
alınarak hayata geçirildiğini ifade 
eden Şahin, sözlerini şöyle 
sürdürdü:  
 “Tiyatro'nun salon yapısı yeniden 
tasarlandı. Mevcuttaki dikdörtgen 
sahnenin yerine, dünya 
standartlarda, çağdaş mimari 
özelliklere sahip bir sahne yapılacak. 

Proje Sorumlusu 
Mimar Serap Şahin



kadar yaşadığı şehirden hiç 
dışarıya çıkmadı. Meslek lisesinin 
Metal İşleri bölümünden mezun 
olmasının ardından İstanbul’un 
yolunu tutan Yiğit, İBB’de 
çalışmaya başlamasıyla birlikte 
yepyeni bir döneme girdi.

 “RESSAM BOB ROSS’U 
İZLEMEKTEN KEYİF ALIRDIM”
Mustafa Yiğit’e, “Resim yapmaya 
nasıl başladınız?” sorusunu 
yönelttiğimizde, “Ahh, ahh” ile 
başlayan özlem dolu bir öykü 
dinledik:
“Çok güzel günlerdi. Köyümüzde, 
televizyonu olan üçüncü aileydik. 
O yıllarda TRT 2’de, Ressam Bob 
Ross’un  ‘Resim Sevinci’ isimli bir 
programı vardı. Ross, resim 
sanatının hem inceliklerini 

öğretiyordu hem de resim 
yapmaya özendiriyordu. 
Kendisinden çok etkilendim. 
İmkânlarımız kısıtlıydı. Onun 
kullandığı malzemelerle resim 
yapmak benim için mümkün 
değildi. Ama onun resim yapma 
tekniğini izlemekten büyük zevk 
alıyordum. Resim sanatına 
başlamamda çok etkili oldu. 

İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK DERYA BALKAN
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İBB’NİN RESSAM BOB’U
İBB, 85 BİN ÇALIŞANIYLA BÜYÜK BİR AİLE. BÖYLESİNE BÜYÜK BİR AİLENİN KUŞKUSUZ EN 
RENKLİ İSİMLERİNDEN BİRİ DE YOL BAKIM DAİRE BAŞKANLIĞI’NDA ÇALIŞAN RESSAM 
MUSTAFA YİĞİT. 15 YILLIK SANAT HAYATINDA GÜZEL ESERLER SIĞDIRAN ÖDÜLLÜ 
RESSAM, ŞIMDIYE KADAR IKISI KIŞISEL OLMAK ÜZERE, YIRMI SERGIYLE 
SANATSEVERLERLE BULUŞTU.

H
er şey çocukluktaki 
hevesle başlar. Eğer 
heves edilen şeyde 
yeteneğiniz varsa başarı 

kaçınılmaz. Sizlerle hayat 
hikâyesini paylaşacağımız Mustafa 
Yiğit, işte tam da böyle birisi. Hem 
hevesli hem yetenekli ve çocukluk 
hayallerinin peşinde koşmaktan 
hiç yorulmuyor.
Mustafa Yiğit, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
ailesine katılmadan önce, resim 
çalışmalarını karakalem olarak 
sürdürüyordu. İBB’de 2005 yılında 
çalışmaya başladıktan sonra maddi 
imkânları düzelen Yiğit, palet ve 
fırça kullanma olanağını elde etti.
Kütahya’da altı çocuklu bir ailenin, 
en küçük ferdi olarak 1970’te 
dünyaya gelen Yiğit,  2005 yılına 

/İNSAN HİKAYESİ
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Karakalem resimler yapmaya 
başladım. Öğretmenlerim ve 
arkadaşlarım yaptığım 
çalışmaları çok beğenirlerdi. Bu 
beğenileri beni daha çok motive 
etti, hayalimin peşinden koşmaya 
itti.”
Ressam Yiğit, Bob Ross’tan aldığı 
ilhamla karakalem çalışmalarını 
2005’e kadar sürdürdü. Bu tarih, 
onun için bir milat oldu. Yiğit, 
hem İBB’de işe başladı hem de 
düzelen imkânları sayesinde 
profesyonel ressamların 
kullandığı malzemelere erişme 
şansı yakaladı. Yiğit, resim 
yaptıkça mesai arkadaşları ona 
“Ressam Bob” lakabını taktı.

 ÖNCE İETT SONRA YOL BAKIM 
DAİRE BAŞKANLIĞI
Mustafa Yiğit, İETT’de teknik işler 
bölümünde işe başladı. Bu 
bölümde yaklaşık 10 yıl görev 
yaptıktan sonra, Yol Bakım Daire 
Başkanlığı’na geçti. Halen burada 
çalışan Yiğit, Ulaştırma Trafik 
Koordinasyon’da, inşaat 
aşamasındaki yaya yollarının 
denetimini “İş Başı” görevi 
sıfatıyla denetliyor. 

 “GÖZYAŞLARIMI 
TUTAMADIM”
İBB’de 15 yıldır sürdürdüğü 
görevinin yanında 128 tablo da 
yapan Yiğit, ilk eserinin satıldığı 
anı da bizlere şöyle anlattı: 
“Köyde bir atım vardı. Ölümü beni 
çok etkiledi. Bir gece rüyama girdi. 
Sabahın üçünde uyanıp ölen atımın 
resmini yapmaya başladım. Bu 
tabloma bir sergimde yer verdim. 
Bir hanımefendi tabloyu görür 
görmez, ‘Lütfen kimseye satmayın. 
Ücretinin iki katını veririm. Lütfen 
bana satın’ dedi. O an çok 
duygulandım. Gözyaşlarıma hâkim 
olamadım. Bob Rooss’un, ‘Birileri 
çizdiğiniz ilk resmi beğeniyorsa 
onun ekonomik yönüne 
bakmazsınız; o sizin karnenizdir’ 
sözü o an gelmişti aklıma.”

 YİRMİ SERGİDE YER ALDI
İstanbul Magazin’in, 80 ressam 
arasında yaptığı değerlendirme 
sonucunda “Sanat Magazin 
Ödülü”nün de sahibi olan Yiğit, 
bugüne kadar ikisi kişisel, yirmi 
sergide, eserlerini sanatseverlerin 
beğenisine sundu. Yiğit, ilk kişisel 

sergisini, İETT’nin katkılarıyla 
Taksim Metrosu’nda, ikinci kişisel 
sergisini de Kültür Müdürlüğü’nün 
desteğiyle Atatürk Kitaplığı’nda 
açtı.
Ressam Yiğit’e, en büyük hayalini 
sorduk. Gözleri parlayarak şu 
yanıtı verdi:
“Bir huyum vardır; hedeflediğim 
bir şeyin peşinde koşmak. Yurt 
dışında bir sergi açmak gibi bir 
hayalim var. Başladığım işi yarı 
yolda bırakmak istemiyorum.”
Çalışma ortamından çok memnun 
olduğunu söyleyen Yiğit, şimdiye 
kadar katıldığı her sergide 
yöneticilerinin desteğini yanında 
bulduğunu söyledi.
İşte bu noktada Yiğit, Avrupa 
Yakası Yol Bakım ve Onarım 4. 
Bölge Müdür Yardımcısı Hakan 
Ergan’ın isteğiyle, 'New Jersey' 
diye adlandırılan, yol kapama 
beton bariyeri üzerine, İstanbul 
silueti çizdi. Ergan’ın bu talebiyle 
başlayan süreç, İstanbul silüetli 
beton bariyerlerin kent 
genelinde kullanılması 
için bir projenin 
düşünülmesini sağladı.

/İNSAN HİKAYESİ
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/BİLMEKTE YARAR VAR
SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. YUNUS AVCI

NEZLE MİYİM, GRİP MİYİM, 
ALLERJİK RİNİT MİYİM?

www.ibb.istanbul                          / 77

kış ve ilkbahar döneminde gözlerde 
sulanma, şeffaf burun akıntısı ve 
hapşırık ile seyreden bir durumdur. 
Ateşe ve vücut kırgınlığına neden 
olmaz ve şikâyetler mevsim 
süresince devam eder.

 CORONAVİRÜS SALGINI
Coronavirüsler, özellikle kış ve 
ilkbahar mevsiminde, ateş, boğaz 
ağrısı gibi şikâyetlere; bronşit, 
zatürre gibi akciğer enfeksyonlarına 
neden olabilmekte, hayatı tehdit 
eden sonuçlara yol açabilmektedir. 
Coronovirüs damlacık yoluyla 
bulaşacağı için seyahatlerde maske 
kullanılması, ellerin sık sık 
ovalanarak yıkanması önleyici 
olmaktadır.

 TEDAVİNİN SIRRI, İYİ 
BESLENME, HİJYEN VE 
DİNLENMEDE
İyi beslenme, bol sıvı tüketme, 
hijyen ve dinlenme üst solunum 

N
ezle, genellikle boğaz 
ağrısı ile başlar gözlerde 
sulanma, hapşırık, burun 
akıntısı, burun 

tıkanıklığı, öksürük ile devam eder. 
Vücutta sıklıkla tükenmişlik ve çok 
yoğun bir bitkinlik oluşturmaz. 
Zorlu geçen bir haftanın ardından 
şikâyetler azalır, hastalığın güç olan 
dönemi geçer. Öksürük, nezleden 
sonra birkaç hafta daha devam 
edebilir. 
Halk dilinde ‘paçavra hastalığı’ denen 
grip, daha ağır bir tablo oluşturur. 
Etken sıklıkla İnfluenza virüsüdür ve 
38 derece üzeri ateş birkaç gün 
devam eder. Bunun yanı sıra, şiddetli 
halsizlik, kas ağrıları ve baş ağrısı 
görülür. Daha az sıklıkla kuru 
öksürük, boğaz ağrısı ve burun 
şikâyetleri de bulunabilir. Hastanın 
bağışıklık durumuna göre, şikâyetleri 
ortalama 10-14 gün sürer.
Allerjik rinit ise sıklıkla alerjik 
kişilerde, özellikle, polen dönemi, 

yolu enfeksiyonlarının tedavisinde 
en önemli noktadır. Bu 
hastalıkların süresini kısaltan 
herhangi bir ilaç ve bitkisel tedavi 
bulunmamaktadır. Tedavinin 
amacı, sadece şikâyetleri azaltmaya 
yöneliktir. Ateş ve ağrılar için ağrı 
kesiciler kullanılabilir. Dinlenme, 
vücudun bağışıklık sistemini 
güçlendirir ve iyileşmeyi 
hızlandırır.

 ANTİBİYOTİK NE ZAMAN 
KULLANILMALI
Viral enfeksiyonlara sinüzit, 
bronşit, zatürre gibi bakteriyel 
enfeksiyonların eklenmesiyle 
vakalar ağırlaşır. Ateşin iki günden 
fazla sürmesi; nefes almada sıkıntı 
başlaması; burun akıntısı ya da 
balgamın yeşil renk alması gibi 
durumlarda doktora 
başvurulmalıdır. Kan tetkikleri 
sonucu doktor kararıyla antibiyotik 
tedavisi başlatılmalıdır.
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HAYDİ İSTANBUL KOŞUYA!

ALİ FARUK İMRE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB) VE  TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ 
DERNEĞİ’NİN (TOFD) BİRLİKTE ORGANİZE ETTİĞİ “IBB RUNTOFD KOŞU SERISI” 

28 MART GÜNÜ TARİHİ YARIMADA’DA BAŞLAYACAK. 

verdi. Birçok firma da sponsor 
olarak, spor ve sosyal sorumluluk 
anlayışını buluşturan koşulara 
katkı sağladı.
Tanınmış simalar, ya sporcu 
olarak ya da kişisel sosyal medya 
hesaplarından, #uyumakoş, 
#uyankoş, #geçkalmakoş 
etiketlerini kullanarak, gündüz 
ve gece koşulacak etapları 
takipçileri ile paylaştı. 

 2020’DE 4 KOŞU SİZLERİ 
BEKLİYOR
İki senelik ‘seri koşular’ olarak 
projelendirilen İBB RunTOFD'un 
son etkinlikleri, bu yıl içerisinde 
gerçekleştirilecek. İlk koşu, 28 
Mart gecesi, Tarihi Yarımada’da,  
8 kilometrelik parkurda 
gerçekleştirilecek.
Vatandaşın yoğun ilgisini dikkate 
alan İBB, önümüzdeki etkinliğe 2 
bin 500 kişilik kontenjan ayırdı.  
Kemerburgaz Kent Ormanı’nın 
ev sahipliği yapacağı ikinci etabın 
tarihi ise 12 Nisan olarak 
belirlendi. Bu koşuda, sporculara, 
6 ve 12 kilometreden oluşan iki 
farklı parkur sunulacak. İBB, bu 

İ
BB’nin spor ve sosyal 
sorumluluk olgusunu bir araya 
getirdiği bu etkinlikte, koşu 
kapsamında toplanan 

yardımlarla satın alınan 
tekerlekli akülü sandalyeler, 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
RunTOFD’un ilk etkinliği, Ekim 
2019’da, Caddebostan'da 
düzenlenen gece koşusuyla 
başladı. Bu etkinliği, Kasım 
2019'da Belgrad Ormanı sabah 
koşusu izledi. Her etkinlikte 
artan ilgiye dikkat çeken İBB 
Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan 
Kep, ikinci koşuya 
İstanbulluların yanı sıra, 13 farklı 
şehirden; Fransa, Çekya, 
Almanya, Suriye ve Fas’tan gelen 
toplam 667 sporcunun katıldığı 
bilgisini paylaştı.

 ÜNLÜLER YALNIZ 
BIRAKMIYOR
Spor dünyasının yakından 
tanıdığı Ebru Şallı, Murat 
Demirci, İnanç Akbaş, Ayşegül 
Demirsoy ve Akın Saatçi, 2019 
yılında düzenlenen etaplara 
katılarak organizasyona destek 

/SOSYAL SORUMLULUK

“Çok eğlenceli bir etkinlik 
düzenliyoruz, sadece parkura gelip 

koşup gitmiyorsunuz. Alanında 
uzman ve ünlü spor eğitmenleri 

koşu öncesi workoutlar, söyleşiler 
yapıyor. İstanbul’un en güzel 

lokasyonlarında koşup bedeninizi, 
koşu sonrası verdiğimiz mini 

konserlerle ise ruhunuzu 
doyuruyorsunuz; ama daha da 
önemlisi İstanbullular hatta tüm 
ülkemizin insanları bu koşuya 

katılarak STK’lara destek oluyor. 
Kimi zaman koşamayanlar için 
koşuyor, kimi zaman birileri için 

çare, umut oluyor. Daha önemli bir 
işiniz yoksa sizde mutlaka bu 
etkinlikte bizlerle olmalısınız.”

İBB GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRÜ 
AYHAN KEP
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sloganı ile atletizm; Onların 
Farkındayız Bu Oyunda 
Yanınızdayız, sloganı ile 
basketbol branşlarında 
etkinliklerimiz olacak. Ama 
diğer spor dallarında da birçok 
sivil toplum kuruluşları ile 
beraber pek çok etkinlik 
düzenleyeceğiz.”

/SOSYAL SORUMLULUK

etkinlik için bin kişilik kontenjan 
ayırdı.
Serinin üçüncü etabı, 6 Haziran 
günü, Belgrad Ormanı'nda gece 
koşusu olarak organize edilecek.
Katılımcılara 6 ve 12 kilometrelik 
iki farklı parkur seçeneği sunan 
bu etapta, kontenjan bin kişi ile 
sınırlı tutuldu. RunTOFD sosyal 
sorumluluk projesinin final 
etkinliği, Büyükada-Maltepe 
Etabı olacak. Katılımcı sayısının 
yine bin kişiyle sınırlı tutulacağı 
bu etapta koşucular, ilk olarak 
Büyükada’da 5,5 kilometrelik 
parkurda ter dökecekler. Son 
etabı diğerlerinden ayıracak en 
önemli özellik ise Büyükada 
parkurunu tamamlayan ilk 300 
kişinin, bitiş noktasında 
kendilerini bekleyen Ada Vapuru 
ile Maltepe’ye geçecek olması. 
Koşucular Maltepe’de karaya iner 
inmez, ikinci bir 5,5 kilometrelik 
parkuru kat edecekler. Yani, 
katılımcılardan Ada Vapuru'nu 
kaçıranlar, bu heyecana ortak 
olamayacak. Bu final etabı, 21 
Haziran’da gerçekleşecek.

 HER KATILIM BİR BAĞIŞ
İBB RunTOFD, 16 yaş ve 
üstündeki tüm sporseverlerin 
katılımına açık. Para ödülünün 
bulunmadığı organizasyonda, 
kategoriler, yalnızca erkek ve 
kadınlar olarak belirlenirken, 
yarış sonunda, tüm katılımcılara 
etkinliğe özel tasarlanan madalya 
verilecek.

Parkurlara katılım ücretleri, 49 
lira ile 89 lira arasında değişiyor. 
Her etabın ücretleri, kayıtların 
alındığı web sitesinde (https://
www.runtofd.istanbul) detaylı 
olarak belirtiliyor.  Koşulara 
kayıt yaptırmak isteyenler için 
grup katılım ve kombine satış 
indirimi de uygulanıyor.
Söz konusu bu ücretler, hiçbir 
şekilde İBB tarafından bir 
tasarrufa ya da değerlendirmeye 
tabi olmaksızın, doğrudan 
Türkiye Omurilik Felçlileri 
Derneği'ne bağış olarak 
aktarılıyor. TOFD da yapılan bu 
bağışlarla, dernek bünyesindeki 
engelli bireylerin ve amatör 
sporcuların rehabilite olmaları, 
spor aktivitelerine devam 
edebilmelerini sağlıyor.

 SOSYAL SORUMLULUK 
PROJELERİ DEVAM EDECEK
 İBB, toplumsal bilinci artırmaya, 
insanları kaynaştırmaya ve 
farkındalık yaratmaya yönelik 
projelerine bu sene hız kesmeden 
devam edecek. “İşitme Engelliler 
Avrupa Basketbol Şampiyonlar 
Ligi”, “Avrupa İşitme Engelliler 
Futsal Şampiyonası” ve “Lösev 
Spor Şenliği” etkinliklerine 
destek verdiklerini anımsatan 
Ayhan Kep, dergimize şöyle 
konuştu:
“Kulaçlar Umuda Atılıyor, 
sloganı ile yüzme; Pedallar 
Engelleri Aşıyor, sloganı ile 
bisiklet; Eğitim İçin Koşuyoruz, 

“Bu proje ile aynı zamanda birçok 
sosyal alanda paylaşım 

yapılmasına olanak sağlıyoruz. 
Koşucular çocuk puseti, tekerlekli 
sandalye iterek; evcil hayvanlarını 

yanlarında koşturarak turu 
tamamlayabilirler. Bu 

etkinliklerimizde 7’den 70’e herkesi 
spor aracılığıyla aynı paydada 

topluyor ve birlikte mutlu anları 
paylaşıyoruz. İBB’ye verdiği değerli 
katkı için çok teşekkür ediyorum. 

Bu etkinliğe katılarak ödenen kayıt 
ücretleri TOFD tarafından, engelli 

bireylerin ve sporcuların spor 
aktivitelerinin desteklenmesi, aynı 

zamanda çalışmalarının 
güçlendirilmesine aktarılıyor.

TOFD GENEL BAŞKANI          
RAMAZAN BAŞ



Medeni Hal: 61 kişi evli, 30 kişi 
bekar, 5 kişi boşanmış, 4 kişi eşini 
kaybetmiş
Okuryazarlık: Okuma yazma bilen 
98 kişi, bilmeyen 2 kişi
Yaş: 14 yaş ve altı 22 kişi, 15-64 
yaş arası 71 kişi, 65 yaş üstü 7 kişi 
Kuşaklar: Geleneksel kuşak 15 kişi, 
X kuşağı (1965 ile 1980 arasında 
doğanlar) 21 kişi, Y kuşağı (1981 ile 
1996 arasında doğanlar) 35 kişi, 
Z kuşağı (1996 ile 2012 arasında 
doğanlar) 29 kişi
Kent-Kır Ayrımı: 99 kişi kentte 1 
kişi kırsal alanda 
Yakalara dağılan nüfus: Anadolu 
yakasında 35, Avrupa yakasında 
65 kişi
Ulusal Bölgeler: Karadenizli 31 

kişi, Marmaralı 21 kişi, Doğu 
Anadolulu 20 kişi, İç Anadolulu 13 
kişi, Güneydoğu Anadolulu 9 kişi, 
Akdenizli 4 kişi, Egeli 2 kişi
İstihdam: Çalışan 54 kişi, 
çalışmayan 46 kişi
Ofis, İstanbul'la ilgili tüm 
istatistiklerin bir çatı altında 
birleştirildiği, kurumlar arası veri 
koordinasyonunun sağlandığı, 
teknik altyapısı yüksek, akademi 
dünyasıyla işbirliği içinde veri 
üretilecek bir model çerçevesinde 
kurgulandı. İstanbul İstatistik 
Ofisi, yayımladığı verilerle bilimsel 
çalışmalara ve kamusal karar alma 
süreçlerine destek olmayı, 
İstanbullulara hizmet etmeyi 
hedefliyor.
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İ
BB Açık Veri Portalı’nın 
ardından, “İstanbul İstatistik 
Ofisi'ni” kurarak önemli bir 
adım daha attı. İstanbul’un 

veriye dayalı, güçlü yönetimine 
olanak sağlayacak projeler  
paydaşları için de önemli avantajlar 
sağlıyor. 
İstanbul İstatistik Ofisi https://
istatistik.istanbul adresinden 
kullanıcılara erişim olanağı 
yaratırken Ofis’in web sitesinden 
paylaşılan istatistikler, önümüzdeki 
süreçte daha da çeşitlenecek. 
Ofis’in paylaştığı verilere göre, 
İstanbul’un 15 milyon 519 bin 267 
olan nüfusu 5 bin 461 kilometre 
kare yüzölçümünde yaşıyor. Bu 
verilere göre, İstanbul’da bir 
kilometre kare başına düşen insan 
sayısı 2 bin 844. Cinsiyet 
dağılımının yüzde 50 kadın, yüzde 
50 erkek oranının tutturulduğu  
İstanbul’da, eğitim düzeyi verileri 
ise şöyle sıralandı: 
Lise altı yüzde 59, lise yüzde 22 ve 
üniversite yüzde 19.
Ofis’in web sitesini ziyaret edenler, 
‘İstanbul 100 kişi olsaydı nasıl 
olurduyu’ anlatan bir filmle 
karşılaşıyor. Bu film esas 
alındığında, bazı sayısal göstergeler 
şöyle olacaktı:

İBB İŞTİRAKLERİNDEN BİMTAŞ BÜNYESİNDE “İSTANBUL İSTATİSTİK OFİSİ” KURULDU. OFİS, 
İSTANBUL’DA MİKRO ÖLÇEKTE BİRİNCİL VE İKİNCİL KAYNAKLARDAN VERİ DERLEYEN, 

ANALİZ EDEN VE RAPORLAYAN; BÖYLECE KARAR ALMA MEKANIZMALARINA          
VERIYE DAYALI YÖNETIM OLANAĞI SUNAN BIR ROL ÜSTLENECEK. AYNI ZAMANDA 

YAYINLADIĞI RAPOR VE ENDEKSLERLE TOPLUMSAL FARKINDALIĞI           
DERINLEŞTIREN  BIR MISYON ÜSTLENECEK. 

İSTANBUL 100 KİŞİ OLSAYDI

UĞUR KOCAGER

/TEKNOLOJİ
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Y
anlış bilginin ve yalan 
haberin yaygınlaşmasında 
önemli araçlardan biri 
olarak görülen Facebook, 

son yıllarda bazı adımlar atmaya 
başladı. İlk olarak 2016 yılında, 
“Veri Doğrulama Programı” 
başlatan Facebook, yeni bir adım 
daha atarak İngiliz haber ajansı 
Reuters ile anlaştı. Bu anlaşmaya 
göre, Reuters tarafından 
oluşturulacak bir ekip, bazı içerikleri 
gözden geçirerek kontrol sağlayacak. 
Projenin çıktıları ise “Reuters Fact 

YouTube’da yüklü olan bu “Me at the 
zoo” adlı video, bugün 85 milyonun 
üstünde görüntüleme almış 
durumda. Bugün ise YouTube’a 
sadece bir dakikada yüklenen video 
içeriği 500 saatin üstünde. 

YouTube’un yıllık gelirinin ise 15 
milyar dolar civarında olması 

bekleniyor. 
Dünyaca ünlü platform, Türkiye’de, 2007, 

2008 ve 2010 yıllarında erişim engellemeleri 
sonucunda zaman zaman olağan yollarla 
kullanılamadı.  

Check” isimli bir blogdan 
yayınlanacak. İki kurum arasındaki 
işbirliğinin önümüzdeki dönemde 
daha da gelişmesi bekleniyor. 

/TEKNOLOJİ

D
ünyanın en bilinen ve en 
büyük video içerik paylaşım 
platformu olan YouTube 15. 
yılını kutladı. YouTube, 14 

Şubat 2005 tarihinde kuruldu. Sadece 
15 yıldır yaşamımızda olan platform, 
bugün dünyanın her tarafından içerik 
yüklenen, oldukça büyük bir görsel 
veritabanına dönüşmüş durumda. 
YouTube’a yüklenen ilk video ise 23 Nisan 
2005 tarihli. Bu ilk video, sitenin kurucusu olan 
Jawed Kerim’in, bir hayvanat bahçesine yaptığı 
ziyaretten 18 saniyelik kısa bir içerik. Halen 

VİDEO PAYLAŞIM PLATFORMU YOUTUBE 15 YAŞINDA. DÜNYANIN EN BÜYÜK VİDEO 
İÇERİK PAYLAŞIM PLATFORMU OLAN YOUTUBE, 2005 YILINDA AÇILDI. O GÜNDEN 

BUGÜNE KADAR SAYISIZ VIDEO IÇERIĞIN YÜKLENDIĞI PLATFORM BUGÜN 
DÜNYANIN HER TARAFINDA BILINIYOR. 

FACEBOOK, YALAN HABERİN SOSYAL AĞLARDAN DOLAŞIMA GİRMESİ 
TARTIŞMALARI ÜZERİNE, KULLANICI İÇERİKLERİNİN DOĞRULANMASI YÖNÜNDE 
ADIMLAR ATMAYA BAŞLADI. BU ADIMLARDAN SONUNCUSU İSE REUTERS İLE 
YAPILAN ANLAŞMA OLDU. BUNA GÖRE, FACEBOOK, HABER DOĞRULAMA 
SÜRECİNDE REUTERS’DAN GELECEK BİR EKİPLE ÇALIŞACAK.

YOUTUBE 15 YAŞINDA

FACEBOOK İLE REUTERS’DAN, 
DOĞRU HABER ADIMI



K
urulduğu 1914 yılından 
beri Türkiye’de, çağdaş 
anlamda tiyatro 
anlayışının yerleşmesi 

ve kurumlaşmasında öncülüğü 
üstlenen, eski adıyla 
Darübedayi, yeni adıyla Şehir 
Tiyatroları, Mehmet Ergen 
yönetiminde yepyeni bir 
dönüşümün hazırlığında. 
Mehmet Ergen,  oyuncu, 
yönetmen ve çevirmen olarak, 
sahne arkasında ya da sahne 
önünde, nitelikli sanatın devamı 
için dünyanın birçok sahnesinde 
sorumluluklar üstlendi. 
Kendisini, tiyatro ve sinema ile 
sınırlandırmayıp opera ve 
müzikaller de yönetti. Uzun 
yıllar Londra’nın önde gelen 
sahnelerinde çalışmalar 
yaptıktan sonra geçtiğimiz yılın 
Kasım ayında, İBB Şehir 
Tiyatroları Genel Sanat 
Yönetmenliği görevini 
üstlenerek asırlık kuruma yeni 
soluk kazandırmak için işe 
koyuldu. Mehmet Ergen’le 
sohbetimizi, İstanbul Bülteni 
için derledik.

IBB ŞEHIR TIYATROLARI GENEL SANAT 
YÖNETMENI MEHMET ERGEN’LE, SANATA 
BAKIŞI VE YÜZYILI AŞKIN SÜREDIR 
PERDELERINI ISTANBULLULARA AÇAN 
DÂRÜLBEDÂYI HAKKINDA KONUŞTUK.
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oyuncusu; on farklı sahnesi, 
prova salonları; her sahnede 
terzileri, kuaför ve makyözleri 
olan böyle dev bir 
organizasyonun, dünya çapında 
işler yapması lazım düşüncesi. 

 Hollywood yapımı Inferno’da rol 
aldınız. Ancak kamera önünde ya 
da sahnede olmayı çok tercih 
etmiyorsunuz. Sebebini 
öğrenebilir miyiz? 
Ben oyunculuğu biraz ciddiye 
alıyorum. Çok iyi bir proje, iyi 
bir yönetmen olmadıkça tercih 
etmiyorum. Bilmediğim işlere 
çok fazla girmiyorum. Oyuncu 
dublaj yapabilir ya da birkaç 
projede bulunabilir. Yönetmenin 
böyle bir şansı yok. İşimi 
yaparken ara verip, film yapıp 
gelmek istemedim. Yoğun 
değilsem, zamanım elverişliyse 
bazen yapıyorum. Inferno da 
öyle oldu. 

 Birçok çağdaş ve klasik oyunu 
Türkçeye çevirdiniz. Yeni dönem 
de bu projeleri sahnelerde 
görebilecek miyiz? 
Otuza yakın oyun çevirdim. 
Aralarında Cervantes de var; 
Pulitzer kazanmış yazarlar da. 
Çoğunlukla sahnelemek, 
prodüksiyonun yapmak üzere 
çevirdiğim işler var. Hepsini 
bastırıp, repertuar kurullarına 
vermek, oynanmasına çalışmak 
gibi şeyleri pek fazla yapmadım. 
Tiyatronun yaşayan bir dili 
olmalı. Dünyada, klasikler eserler 
çevirileri yapıldıktan sonra her 
beş ya da on yılda bir oyunlar 
tekrar çevriliyor. Çünkü sokağın 

 Şehir Tiyatroları’na 
İstanbulluların yüksek ilgisi var. 
Bu ilgi, yeni ve farklı oyunları 
sahneleme planlarınızı nasıl 
etkiliyor? 
İBB Şehir Tiyatroları’nın bilet 
stratejisi dünya çapında iyi bir 
strateji. Belki bazı Doğu Avrupa 
ülkelerini dışarda tutarsak, 
biletler dünyada oldukça pahalı. 
Bu kadar ucuz olup, bu kadar 
halkın yanında, halka seslenen; 
esnafı, öğrenciyi uygun biletle 
tiyatroya çeken başka bir tiyatro 
dünyada yok. Bunun yanı sıra 
çok genç seyircisi var. Çok 
büyük repertuvarlarımız var. 
Oyuncusu ve çalışanıyla böyle 
büyük bir yapı dünyada yok. 
Biraz da bu göreve gelme 
sebebim, bu kadar imkanları; 
kundurahanesi, döşemecisi 
dekoratörleri; yönetmenleri, 

 Uzun yıllar Londra’da tiyatro 
yaptınız. Birçok sahneye oyuncu 
yetiştiren İngiliz tiyatrosuyla 
Türk tiyatrosu’nu 
karşılaştırdığınızda ne gibi farklar 
var? 
Çok ciddi bir disiplin farkı var. 
Rakamsal olarak fark var. Bizde 
3-4 bin oyuncu varken onlarda 
bu rakam 60-70 bin. Çok ciddi 
bir rekabet içerisindeler. Daha 
çok oyun, daha çok prodüksiyon, 
daha sıkı çalışma söz konusu. 
Bizde olduğu gibi kadrolu 
oyuncuların, oyun sayısındaki 
serbestliği onlarda yok. Futbol 
kulübünden çok daha fazla 
tiyatro var. Edinburgh Tiyatro 
Festivali’nde, her yıl, 5 bin yeni 
prodüksiyon çıkıyor. Her semtin 
tiyatrosu var. Pazartesiden 
cumartesiye günde iki matine 
oynanıyor. 

GÖREVE GELME 
SEBEPLERİMDEN BİRİ, 
BU KADAR İMKÂNLARI 
OLAN BÖYLE DEV BİR 

ORGANİZASYONUN, DÜNYA 
ÇAPINDA İŞLER YAPMASI 

LAZIM DÜŞÜNCESİ
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yokmuş gibi saymak, bana tuhaf 
geliyor. İBB on iki ay çalışıyorsa, 
bu kurum da hiç durmamalı. 

 Kentin kültür sanat hayatında 
nasıl bir dönüşüm göreceğiz?
Yüz yılı geride bırakan bir 
kurumda hiç olmamış bir şeyi 
yapıyoruz. Son 40 yılı analiz 
ettiğimde, 250’ye yakın oyunun 
sadece 25-30’u, kadın yazar veya 
yönetmenlere ait projeler 
olduğunu gördüm. 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü haftasında hiç 
olmamış bir şeyi yapıyoruz. 5 
Mart itibariyle yeni sezonu 
oyunlarımızdan önce kadın 
yazarlarımızın oyunlarını 
açıklıyoruz. Bu sadece Türkiye 
için değil, dünya için de bir ilk 
olacak. Çok değerli sanatçı, 
yazar ve yönetmenlerimiz var. 
Kadınlar, hep belli sebeplerden 
azınlık olarak görülmüş. Ayrıca 
tiyatro seyircisinin çoğu 
kadındır. Biletleri alan, 
ailelerini, eşlerini, sevgililerini, 
çocuklarını, arkadaşlarını 
tiyatroya getiren kadınlardır. 

Onların sahnede daha aktif 
rollerde olması gerekiyor. 
Bunu ancak kadın yazarlar 
yapabilir. Birçok 
uyarlama, eski 
eserlerimiz var. 
Kadınların sahnede çok 
var olmadığını veya 
kadınlara aksi eşler 
tiplemeleriyle rol 
verildiğini görüyoruz.  
Bunu dengelemek 
gerekiyor. Bir kadın eli 
değmesi gerekiyor, 
tiyatroya. 

tiyatro insanı insana anlatır. 
Hayatın aynasıdır, diyoruz; ama 
sahnede başörtülü bir karakter 
hiç görmedim. Bizim ruhani, 
Osmanlı mirasına dair 
oyunlarımız hep eski 
repertuvarlardan geliyor. Bugün 
yaşayan yazarımızın, güncel 
söylemlerini sahneye getirmekte 
biraz çekinmişiz. Küçük 
sahnelerde daha az oynayacak, 
genç yazar ve yönetmenlere fırsat 
verecek sahneler açıyoruz. 
Planımız, önümüzdeki iki yıl 
içerisinde sahne sayısını yüzde 
kırk arttırmak. Ekim ayına oyun 
yetiştirme anlayışını anlamsız 
buluyorum. Yaz sezonunu 

dili değişiyor. Değişen dil 
sahneye yansımadığı zaman, eski 
çevirilerle klasikleri 
oynadığımızda, seyirci o 
klasiklerin kötü olduğunu 
sanıyor.

 İstanbul’un kültür sanat şehrine 
dönüşmesinde Şehir Tiyatroları 
hangi projelerle katkı sunacak? 
Sevgili Emre Koyuncu'nun 
başında bulunduğu, Çağdaş 
Gösteri Sanatları Proje 
Geliştirme Uygulama Merkezi 
(ÇGSM), tekrar hayata geçirildi. 
Yurt içi yurt dışı deneyimli 
yazar, yönetmen, oyuncuların 
atölyelerde ders vereceği, iç 
eğitim gibi çalışmaları bu 
projelerle çok kolay yapabiliriz. 
“Yeni Yazarlar Projesi Atölyesi” 
diye bir projeye başladık. İlk 
günden 150 başvuru geldi. Oyun 
yazarları projemizi Sultangazi, 
Kağıthane, Üsküdar gibi farklı 
sahnelere taşıdık. Metroda, 
vapurda, sokakta, meydanda 
gördüğümüz insanları sahnede 
görmeliyiz. Teorik anlamda, 

İstanbul doğumlu Mehmet Ergen, 30 yılı aşkın süre boyunca 
sanat hayatına Londra’da devam etti. Sanatçı, Arcola Theatre, 
Grimeborn Opera Festival Battersea Arts Centre ve 
Southwark Playhouse tiyatrolarının kuruculuğunu, yapımcılı-
ğını ve genel sanat yönetmenliğini yaptı. Türkiye’de çalışma-
ya başladığı yıllarda Akbank Sanat bünyesinde Yeni Kuşak 
Tiyatro’nun kuruculuğunu ve sanat yönetmenliğini, Nilüfer 

Sanat Tiyatrosu’nun sanat yönetmenliğini, Türkiye’nin ilk ve 
en kapsamlı oyun yazarlığı projesi Oyun Yaz’ın kuruculuğunu 
ve sanat yönetmenliğini üstlendi. İrlanda, Almanya, İspanya, 
İsveç, Belçika, Hollanda, İsrail ve Kanada’da Festival’de oyun-
lar sahneledi. Yönetmenliğinin yanı sıra birçok çağdaş ve 
klasik oyunu dilimize çeviren Mehmet Ergen, aynı zamanda 
yurt içi ve yurt dışında birçok üniversitede eğitmenlik yaptı.

MEHMET ERGEN KİMDİR?
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O
pera sanatçısı Aydın 
Gün, Cumhuriyet 
Gazetesi başyazarı Nadir 
Nadi, Türk tiyatrosunun 

batılı anlamda kurucusu Muhsin 
Ertuğrul ve dönemin İstanbul 
Belediye Başkanı Kemal Aygün, 
kente bir opera açmak için büyük 
bir özveriyle, 1959’da işe koyuldu. 
Şehrin kültür sanat hafızasına 
yenilerini eklemeyi amaçlayan, bu 
dört vizyon sahibi isim, Tepebaşı 
Dram Tiyatrosu’nda, İstanbul 
Şehir Operası’nı açarak, kente 
armağan etti. Bu güzel hediyenin 
tanıklarından, kurumda görev 
almış Güngör Denizaşan ve İsmail 
Hakkı Aksu ile İstanbul Bülteni 
okurları için konuştuk.

/KÜLTÜR-SANAT

İBB BÜNYESİNDE, İSTANBUL 
ŞEHİR OPERASI ADIYLA 
KURULAN BUGÜNKÜ 
İSTANBUL DEVLET OPERA VE 
BALESİ, 60. YAŞINI 
KUTLUYOR. TEPEBAŞI 
DRAM TIYATROSU’NDA 
BAŞLAYAN BU SERÜVEN, 
SANATIN INSANLARI NASIL 
BIR IDEAL ETRAFINDA 
BIRLEŞTIREBILECEĞININ DE 
ÖRNEKLERINI 
BARINDIRIYOR.

İSTANBUL’UN OPE RASI 60 YAŞINDA

TAYFUN DERYAL

GÜNGÖR DENİZAŞAN

86 /                         www.ibb.istanbul



 AMAÇ OPERAYI İSTANBUL’A 
GETİRMEK
Devlet Operası, kurumsal olarak 
1940’lı yıllarda Ankara’da Devlet 
Tiyatroları çatısı altında kuruldu. 
Yıllarca başkentte ilgi gören temsil 
ve konserler gerçekleştirdi. Ancak, 
sanatın beşiği sayılan İstanbul’da, o 
yıllarda opera bulunmuyordu. Bu 
durumun değişmesini isteyenler, 
operayı İstanbul’a taşımanın 
zamanının geldiğine inanıyordu. 
Aydın Gün ve Muhsin Ertuğrul, bu 
eksikliği gidermek amacıyla 
harekete geçti. İki isim, İstanbul 
Taksim Sular İdaresi sokağında, 
henüz daha kurulmamış İstanbul 
Şehir Operası’nın temellerini 
oluşturan Opera Stüdyosu’nu 
açtılar. 1959 yılının ortalarında, 
Aydın Gün, Nadir Nadi’nin 
yardımları ve İstanbul Belediye 
Başkanı Kemal Aygün’ün desteği ile 
önemli bir ilke imza attılar. Belediye 
Encümeni’nin kararıyla gereken 
düzenleme yapıldı. Kararla birlikte, 
İstanbul Belediyesi’ne bağlı Şehir 
Tiyatroları bünyesinde, İstanbul 
Şehir Operası’nı kuruldu. Sahnesi 
de Tepebaşı’nda bulunan Dram 
Tiyatrosu’ndaydı.
İstanbul Şehir Operası kurulmuştu; 
ancak sanatçı eksikliği bulunuyordu. 
O yıllarda çok sesli müzik dalında 
yetişmiş ses ve orkestra sanatçısı 
bulmak hayli güçtü. Farklı 
korolardan, müzik türlerinden; hatta 
bandolarda bulunan müzisyenlerden 
kadro oluşturulmaya çalışıldı. Tüm 
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Yetkiner, İstanbul Belediye Başkanı 
Kemal Aygün, yabancı elçilik 
görevlileri, tanımış iş insanları ve 
devletin üst kademesi salonda 
yerlerini almanın mutluluğunu 
yaşadılar. Kolay değil, İstanbul'un  
operası  açılıyordu. Bu muhteşem 
gecede, görevli foto muhabiri olarak 
ben de bulundum.” dedi.
Operanın, kentin sanata ilgi duyan 
insanlarını ilk günden itibaren 
cezbettiğini söyleyen Denizaşan, “O 
kadar hatıra var ki, bunları 
kelimelerle anlatmak güç. O günleri 
en yakın zamanda kendi ifadelerimle 
yazıya dökmek istiyorum. O havayı 
sadece bu şekilde aktarabilirim” 
diye konuştu.  

 AKSU: “BU KENTE TEK OPERA 
KURUMU YETERLİ DEĞİL”
İsmail Hakkı Aksu, İstanbul Şehir 
Operası’nda sahne tasarımcısı ve 
arşiv uzmanı olarak kuruma hizmet 
verdikten sonra, emekliye ayrılmış 
önemli bir isim. Aksu da tıpkı 
Denizaşan gibi, “Ben o dönemlerde 
çok gençtim ve Şehir Operası 
etkinliklerini heyecanla izliyordum” 
ifadeleriyle kentte esen sanat 
rüzgarına işaret etti. İlk kez Otto 
Nicolai’nin ‘Windsor’un Şen 
Kadınları Operası’nı izlemeye 
gittiğini aktaran Aksu, o günden 
sonra bir daha sanattan 
kopamayacağını anladığını söyledi.
İstanbul Şehir Operası’nın yeniden 
hayata geçirilmesinin gerekliliğine 
dikkat çeken Aksu, “İstanbul 
Belediyesi’ne İstanbul Şehir 
Operası’nı kurduğu için çok 
teşekkür ediyorum. 1969’da, o 
dönem İstanbul Kültür Sarayı, 
bugün bildiğimiz adıyla Atatürk 
Kültür Merkezi (AKM) açılınca, 
İstanbul Belediyesi, opera bölümünü 
kapattı. Aslında bu çok yanlış 
uygulama oldu. İstanbul gibi büyük 
bir metropolde, tek bir opera 
kurumu asla yeterli değildir” dedi.
Aksu, İstanbul Şehir Operası’nın 
kuruluş sürecini “yoktan varoluş” 
diye tanımlayarak şunları söyledi:
“Bu sadece bir görev anlayışı ile de 

bu gayretlerin neticesi ve Şehir 
Tiyatroları’nın teknik desteği ile 19 
Mart 1960’da, Puccini’nin ‘Tosca 
Operası’, Aydın Gün tarafından 
sahnelendi. Bu ilk temsile, o 
dönemde İtalya’da bulunan Leyla 
Gencer ve Guiseppe Savio da davet 
edildi. Büyük emeklerle kurulan 
İstanbul Şehir Operası, 1969’da 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi 
bünyesine katılıncaya kadar birçok 
başarılı etkinliğe imza attı. 
İstanbul’un ilk kurumsal operası, 
işte böyle kuruldu.

 DENİZAŞAN: “KENDİ 
CÜMLELERİMLE 
ANLATABİLİRİM”
Bu kuruma uzun yıllar hizmet 
vermiş iki isim; Gazeteci Güngör 
Denizaşan ve İsmail Hakkı Aksu, 
kendilerini sanata sıkı sıkıya 
bağlayan İstanbul Şehir Operası ile 
geçen günlerini İstanbul Bülteni 
okuyucuları için anlattı. 
İstanbul’un en kıdemli gazeteci ve 
foto muhabirlerinden Güngör 
Denizaşan, İstanbul Belediyesi 
Konservatuarı’nda tiyatro ve şan 
eğitimi aldığını söyledi. Denizaşan, 
“İstanbul Şehir Operası’nda sahneye 
de çıktım, basın ilişkilerini de 
yürüttüm. Açılış gününü dün gibi 
anımsıyorum. Dram tiyatrosunun 
tarihi salonu o akşam için defne 
dallarıyla süslenmişti. 600 kişi 
açılışı izlemişti. Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar, İstanbul Valisi Ethem 
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Gazeteci Güngör Denizaşan 



karşılaştığı engelleri nasıl aştığını 
ise şöyle anımsattı:
“Yeni adıyla AKM inşaatı devam 
ederken, bir sezon da Şan Sineması 
konuk etti operayı. AKM, 1977-78 
sezonunda onarılarak tekrar açıldı. 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 
burada gerçekten altın yıllarını 
yaşadı. Ta ki bina, 2008’de, yeniden 
yapılma gerekçesiyle boşaltılıp 
yıkılana kadar.”

 KURUMUN YENİ EVİ SÜREYYA 
OPERASI VE FULYA SANAT
Aksu, AKM’nin boşaltılmasıyla, 
binada etkinlik yapan sanat 
kurumlarının yeni bir salon 
arayışına girdiğini belirterek, bu 
arayışın Kadıköy Belediyesi’nin 27 
Ekim 2007’de Süreyya Operası’nı 
hizmete açmasıyla son bulduğunu 
söyledi. 
Süreyya Operası, Kadıköy'ün ve 
Anadolu yakasının birinci, 
Türkiye'nin ise altıncı opera binası 
olarak, sanatseverlere ev sahipliği 
yapmaya o günden bu güne 
sürdürüyor. Kurum aynı zamanda, 
Fulya Sanat Merkezi’nde de 
temsiller sergiliyor. Süreyya İlmen 
Paşa'nın opera binası olarak 
tasarladığı; ancak yalnızca sinema 
olarak kullanılan tarihi bina, 
Kadıköy Belediyesi'nin restorasyon 
çalışmasının ardından kapılarını 
operaseverlere de açmıştı. 

açıklanamaz. Aydın Gün ve 
arkadaşları, kalplerindeki sanat aşkı 
ile bu işe soyunmuşlar. Defalarca 
kendilerini engellemek için zorluklar 
çıkarılmış, görevinden istifa 
ettirilmiş. Ancak, sanat aşkı, her 
seferinde baskın çıkmış. 
Sorumluluklardan kaçmak yerine, 
görev aşkı ağır basmış.”

 “ZORLUKLARA RAĞMEN 
ENGELLER AŞILDI”
Aksu, İstanbul Şehir Operası’nın 
kapatılma süreci hakkında ise şu 
bilgileri verdi:
“İstanbul Kültür Sarayı 1969’da 
açılınca, tüm opera kadrosu, yeni 
kurulan İstanbul Devlet Opera ve 
Balesi kadrosuna katıldı. Şimdiki 
AKM’nin yerindeki İstanbul Kültür 
Sarayı, görkemli bir başlangıç 
yaparak, Çeşmebaşı Balesi ve Aida 
Operası ile açıldı. Bu açılışta ben de 
vardım. Türkiye ilk kez böyle 
modern, tam donanımlı bir binaya 
kavuşmuştu ki, ertesi yılki yangın 
her şeyi mahvetti.”
“Aydın Gün ve arkadaşları pes 
etmek yerine çözüm ürettiler. 
Taksim Meydanı'ndaki Maksim 
Gazinosu'nu beş yıllığına 
kiralayarak, İstanbulluyu sanatsız 
bırakmadılar” diye devam eden 
Aksu, İstanbul Devlet Opera ve 
Balesi adıyla kentliyi sanatla 
buluşturmaya sürdüren kurumun 
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Ismail Hakkı Aksu
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TEKLIF EDEN MÜDÜRLÜK 4734 S.K.I.K. 19. MAD. GÖRE AÇIK IHALE USULÜ IŞIN ADI IHALE TARIH/SAAT

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

02. 03. 2020 ‐ 24. 03. 2020

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

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü Beylikdüzü (Mesire Alanı‐Kamu Bahçeleri), M7 Mecidiyeköy‐
Mahmutbey Metro Hattı Istasyon Çıkışları, Maltepe Dolgu Alanı Atletizm 
Sahası, Tuzla Kafkale Spor Kompleksi Yeşil Alanlarının Yapımı

04/ 03/ 2020 10.00

Yapı Işleri Müdürlüğü Istanbul Geneli 4 Adet Prefabrik Kreş Inşaatı03/ 03/ 2020 11.00

Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü Avrupa Yakası Genelinde Yağmursuyu Hattı ve 
Baca‐Izgara Yapılması

11/ 03/ 2020 11.00

Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü Anadolu Yakası Genelinde Yağmursuyu Hattı ve 
Baca‐Izgara Yapılması

11/ 03/ 2020 11.30

Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü Istanbul Iline Ait Mevcut 3 Boyutlu Kent Modelinin 
Güncellenmesi ve Fotoğraf Kaplamalı Kent Modelinin 
Oluşturulması Işi

23/ 03/ 2020 11.00

Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü IBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Binasının 
Ekipman, Cihaz ve Sistemlerinin Yıllık Periyodik 
Bakım‐Onarımı ve Işletilmesi Işi

24/ 03/ 2020 11.00

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Tersine Göç Projesi Kapsamında Karayolu Ile Eşya Taşımacılığı 
Hizmet Alımı

05/ 03/ 2020 10.00

Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü Istanbul Geneli Yaya Korkuluğu ve Otokorkuluk Yapılması10/ 03/ 2020 10.30

Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü Anadolu Yakası Geneli Yollarda Köprü ve Alt‐Üst Geçit 
Yapım, Bakım ve Onarımı

10/ 03/ 2020 11.00

Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü Avrupa Yakası Geneli Yollarda Köprü ve Alt‐Üst 
Geçitlerin Yapım, Bakım ve Onarımı

10/ 03/ 2020 11.30

Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü Avrupa Yakası Genelinde Yağmursuyu Baca‐Izgaralarının 
Deplasesi ve Asfalt Kotuna Getirilmesi

11/ 03/ 2020 10.00

Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü Anadolu Yakası Genelinde Yağmursuyu 
Baca‐Izgaralarının Deplasesi ve Asfalt Kotuna Getirilmesi

11/ 03/ 2020 10.30

Istanbul Darülaceze Müdürlüğü 2020 Yılı Istanbul Darülaceze Müdürlüğü Kültür ve Organizasyon 
Hizmeti Alımı Işi

09/ 03/ 2020 11.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 10 Kalem Dalgıç Malzemesi Alımı02/ 03/ 2020 11.00



EVDE, iŞTE, HER YERDE…

GÜÇLÜ
KADINLAR
BU ŞEHiRDE!
Dünya Kadınlar Günü’ne özel,
hafta boyunca sürecek
etkinlikler ve 8 Mart Koşusu!

2-8
Mart
2020

8 MART
ETKiNLiKLERiNDE

Hep Birlikteyiz!




