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Ekrem İmamoğlu

Değerli İstanbullular,
Tarih boyunca Ramazan ruhunun en güzel yaşandığı 

kentlerden biri olmuştur İstanbul. Bu yıl içinden 
geçtiğimiz olağanüstü küresel salgın nedeniyle buruk bir 
ilki yaşayarak büyük kalabalıklarla bereketli sofralara 
oturamayacak, omuz omuza kıldığımız teravihlerden 
mahrum kalacağız belki. Fakat bu kutsal ayın asıl mesajı 
olan toplumsal dayanışma ve birliktelik ruhuna uygun 
şekilde manevi enerjimizi yoksulları gözetmeye, 
hastalara sahip çıkmaya, ihtiyaç sahiplerinin elinden 
tutmaya odaklayacağız. 

Bu itibarla, İBB olarak bizi aracı kıldığınız zekât ve 
fitrelerinizi de bir emanet bilinciyle, ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırmakta köprü olmaktan kıvanç duyduğumuzu da 
ifade etmek isterim.

Umuyorum ki, Ramazan Bayramı’na da birlik, 
beraberlik ve dayanışma duyguları içerisinde, sağlıkla 
erişiriz. Hepinizin Bayramını kutluyor, sağlık ve 
esenlikler diliyorum.

Sevgili gençler,
Mayıs en çok sizlerin ayı, bunu biliyorum. Bundan 

101 yıl önce Mustafa Kemal’i Anadolu’ya uğurlayıp onu 
Atatürk olarak karşılayan İstanbul’un gençlerinin, 
bayramını coşkuyla kutlaması gerektiğine hiç şüphe 
yok. ‘Gençlerimiz için, çocuklarımız için…’ diyerek yola 
çıktığım ilk günden bu yana, en çok sizlere güveniyor, 
sizlere inanıyorum. Bu yıl, belki bayramınızı istediğiniz 
gibi kutlayamayacaksınız; ancak sizlere coşkulu bir 
kutlama sözümüz olsun. Salgını yeneceğiz, bayramımızı 
çocuklarımızla, gençlerimizle doyasıya kutlayacağız.

Sağlık ve mutluluk dolu bir ay diliyorum. 

Sevgili İstanbullular,
Koronavirüs salgını ile mücadelemiz tüm hızıyla 

devam ediyor. Bildiğiniz üzere Nisan ve Mayıs ayları 
baharın geldiği, şehrimizin tadını çıkardığımız; 23 
Nisan’ı ve 19 Mayıs’ı çocuklarımızla, gençlerimizle 
kutladığımız zamanlar. Bu yıl, mübarek üç ayların da 
tesadüf etmesiyle, Berat Kandilini Nisan ayında idrak 
ettik. 23 Nisan akşamı, bayram ve Ramazan’a giriş 
coşkusunu birlikte yaşadık. 19 Mayıs’ta, hem 
bayramı kutlayacağız hem de Kadir Gecesi’ni idrak 
edeceğiz. Bu güzel günlerin birlikte yaşanması, milli 
ve manevi duygularımızın daha da artmasını; 
birbirimize daha fazla kenetlenmemizi sağlıyor.

Bizi sıklıkla bir araya getirecek günlerde; 
iftarlarımızı birlikte yapalım, bayramlarımızı 
coşkuyla kutlayalım diye birçok plan yapmıştık; ama 
maalesef hepsini bir kenara bırakıp salgınla mücadele 
etmek zorundayız. Tabii, yine Gençlik ve Spor 
Bayramımızda da evlerimizden kutlamaları yapacak, 
yine iftarlarımızda birbirimize dualarımızda konuk 
olacağız, buna inanıyorum.

Yine Mayıs ayı içinde, en değerli varlığımız olan 
annelerimizin gününü de kutluyor, bütün 
annelerimize en derin saygılarımı sunuyorum. 

Değerli hemşehrilerim,
Koronavirüs ile mücadelemiz son anına kadar hız 

kesmeden sürecek.  İBB olarak, İstanbul’umuz ve sizler 
için yürüttüğümüz pek çok hizmet ve görevi 
aksamadan yerine getirmenin özgüveniyle 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz ay İstanbul 
Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezimizi (İYKM) 
yaşama geçirdik. İYKM sayesinde geride kimseyi 
bırakmadan, hiçbir ihtiyaç sahibini unutmadan, veriye 
dayalı bilimsel adımlarla bu salgından kentimizi 
kurtaracağız. Yalnız da değiliz. En önemli gücümüz 
#EvdeKal çağrılarına kulak veren sizlersiniz. 

Hepimizin inandığı bir gerçek var; milli ve dini 
bayramlar, kandiller en çok da kavgayı, didişmeyi 
kenara bıraktığımız; birlikte meydanlara, statlara, 
camilere gittiğimiz; ayrıyı gayrıyı unuttuğumuz 
zamanlardır. Bugün de ihtiyacımız, birliktelik ve 
dayanışma içinde olmaktır. Küslük olmaması 
gerektiğini, sen ben kavgasının, senden ve benden 
fazlasına zarar verdiğini düşünüyorum. Bu düşünceyle, 
salgınla etkin mücadele için kurumlar arasında iş 
birliği içinde, bir arada ve organize çalışmamız 
gerektiğini çok iyi biliyorum. Biz, vatandaşa en yakın 
temas ile hizmetlerini sürdüren yerel yönetimler 
olarak, ‘bizim işimiz, öbürünün işi’ demeden her 
çağrıya yanıt veriyoruz. Bütün kurumlarımızla, 
merkezi hükümetle, ilçe belediyeleriyle sürekli bir 
iletişim ve ortak plan ile hareket etmemiz gerektiğine 
inanıyoruz. Bunun gereklerini yapıyoruz, yapmaya da 
hazırız. 
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İ
BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
koronavirüs sürecinde gerek 
çevrim içi toplantılarla gerekse 
koruyucu önlemlerini alarak 

sahada, İBB’nin çalışmalarını 
yönetiyor. İBB, İstanbullular için 
görevlerini aksatmadan yerine 
getirirken, İBB Başkanı İmamoğlu 
da yaptığı yayınlar ve açıklamalar 
ile hemşehrilerini bilgilendirmeye 
devam ediyor. “Dayanışma 
duygumuzun karşısında hiçbir güç 
galip gelemez” diyen İmamoğlu bu 
konuşmalarında şu 
değerlendirmeleri yaptı:

“401 MİLYON TL OLAN 
SOSYAL YARDIM 
BÜTÇEMİZİ 775 MİLYON 
LİRAYA ÇIKARIYORUZ”
“Değerli İstanbullular, biz 
halihazırda zaten 230 bin aileye 
sosyal yardım götürüyoruz. 

Kuşkusuz bunu belirlerken, küresel 
salgın daha ortada yoktu. Salgının 
yarattığı ekonomik belirsizlikler; 
özellikle garson gibi, berber kalfası 
çırağı gibi, hamal gibi, sokak 
satıcıları gibi günübirlik işle 
hayatını kazanan on binlerce, yüz 
binlerce kardeşim, işlerin ve 
hayatın durması nedeniyle ihtiyaç 
sahibi haline geldi ve gelmeye 
devam ediyor. İBB olarak, bu zor 
günleri atlatmak için, gerekmesi 
halinde, 374 milyon lira ek bütçe 
çıkararak, sosyal yardımlarımızı 
775 milyon liraya yükseltebilecek 
güçteyiz. Hukuken belediye 
bütçesinde sosyal yardımlar, 
bütçenin yüzde 3’ünü geçemez. 
Ancak, hiç ummasak bile, zor 
zamanlar daha da uzarsa, İBB 
Meclisi kararı ile yönetmelik 
değişikliğine giderek, yüzde 3 
oranını daha yukarı çekmek 

mümkün. Bunun için de çalışıyoruz. 
Sizleri asla yalnız bırakmayacağız.”

“500 BİN KOLİNİN 
DAĞITIMINA BAŞLADIK”
“Belediyemiz olarak, 230 bin 
ailemize, bütün hassasiyetleri 
koruyarak zaten sosyal yardım 
yapıyoruz. Her gün 100 bin 
çocuğumuza süt dağıtıyoruz. Ama 
pandemi süreci başladığından beri, 
100 binlerle ifade edeceğimiz 
sayıda insanımız, İBB’ye başvuru 
yapıyor ve yardım talep ediyor. 
Demek ki bu, önümüzdeki günlerde 
daha da artacak. Daha da üst 
seviyede bütçeye olacak ihtiyacı 
karşılama adına bir ‘olağanüstü 
meclis’ hazırlığımız var. Meclis 
üyelerimizden yetki talep edeceğiz. 
Aynı zamanda, 500 bin gıda 
kolisinin hazırlığını bitirdik ve yine 
dağıtımına başladık.”

İMAMOĞLU: 
“DAYANIŞMA 

DUYGUMUZUN 
KARŞISINDA HİÇBİR 

ZORLUK GALİP 
GELEMEZ”

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, KORONAVİRÜS PANDEMİSİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPTIĞI AÇIKLAMA 
VE YAYINLARLA, İSTANBULLULARI SÜREKLİ BİLGİLENDİRMEYE DEVAM ETTİ. İMAMOĞLU, BU ZOR 
SÜRECİN ATLATILMASI İÇİN DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VURGUSU YAPARKEN, 

İSTANBUL’DA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER KONUSUNDAKİ ÖNERİLERİNİ DE 
AÇIKLAMAKTAN GERİ KALMADI, ÇAĞRILARINI YİNELEYİP DURDU.
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“GÜZELLİKLE KULLANIN”
“Şunun da müjdesini vermek 
isterim ki; yaklaşık 9 bin yeni 
ihtiyaç sahibi ailemize, 6 Nisan 
Pazartesi’den itibaren, 300 ve 600 
liralık 2 aylık alışveriş kartı 
desteğine başladık. Güzellikle 
kullanın. Tekrar hayırsever 
yurttaşlarıma minnetlerimi 
sunuyorum. İnşallah İstanbul’da 
kimseyi darda ve açıkta 
bırakmayacağız. 16 milyon 
İstanbullu hemşehrimle beraber 
aramızdaki bu önemli bağış bağı 
hiç kopmayacak, emin 
olabilirsiniz.”

“BAĞIŞ YAPMAK 
İSTEYEN 
VATANDAŞLARIMIZLA, 
BİR VESİLEYLE 
BULUŞURUZ”
“Biliyorsunuz bağış kampanyamız 
maalesef engellendi. Biz, elbette 
farklı modeller buluruz. Bağış 
yapmak isteyen vatandaşlarımızla, 
bir vesileyle buluşuruz. Bize bağış 
yapmak isteyen insanlar hala var. 
Bizi arıyorlar ve biz, onlarla ayni 
yardım üstünden ya da farklı 
modellerle, İstanbulluya ulaştırmak 
istedikleri bağışlarına, mutlak bir 

yöntem buluyoruz. Belediyeler ne 
ilk defa bağış alacak ne de son. Bu, 
önüne hiçbir kanunun 
geçemeyeceği bir yoldur. Belediye 
başkanlarının, şartsız bağış kabul 
etme yetkileri net. Hele hele 
bankaların yardımları bloke etmesi 
çok anlamsız bir işlem. İnsanların 
paralarını iade yoluna da gidildi. O 
insanlar, bir şekilde o bağışlarını 
bize zaten ulaştırırlar. Biz, 
insanların bu zor gününde 
yanlarında olma çabası içindeydik. 
Biz, belediyeler olarak 
kampanyamızı daha önce başlattık. 
Yaptığımız şey de vatandaşımızın o 
sıcacık elini yine bir diğer 
vatandaşımızın sıcak eliyle 
buluşturmak. O güzel inancımızın 
maneviyatıyla; veren elin, alan eli 
görmediği bir uygulama yapmak.”

“TEDBİRLERİ ARTIRMAK 
ZORUNDAYIZ”
“Değerli hemşehrilerim, ne yazık ki 
vefat sayısı artıyor. İnsanlarımızın 
can kaybını duydukça üzülüyoruz. 
Tedbirleri artırmak zorundayız. 
Tedbirleri artırırken katı kurallar 
koymak zorundayız. İnsanlara, 
‘Evinden çıkma’ derken, onların 
sosyal güvencesi hem devletimiz 

olmalı, memleketimizin, 
hükümetimizin yetkilileri, 
kurumları olmalı hem de 
devletimizin, bütün Türkiye’ye 
yaygın belediyeleri olmalı, bunu 
biliyoruz.”

“SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 
İSTANBUL’DA 
UYGULANSIN”
“İstanbul’umuzda risk çok fazla, 
dolayısıyla bütün tedbirlerin ana 
merkezi de İstanbul olmalı. Bu 
noktada alacağımız 15-20 günlük 
sıkı tedbirler, inanın bizim bütün 
sorunlarımızı daha üst seviyede 
aşmamızı sağlayacak. Onun için, 
ısrarla diyoruz ki; bilimin emrettiği 
şekliyle, hem bilim kurullarının 
hem bilim insanlarının aktardığı 
şekliyle, lütfen sokağa çıkma yasağı 
İstanbul’da uygulansın. Bunu 
uygularken, elbette yürümesi 
gereken işler var. O işlerle ilgili her 
türlü lojistik katkıyı, her türlü 
lojistik tedbiri hem belediyemiz 
hem de devletimizin diğer 
kurumları almakla yükümlüdür. 
Alacak gücü de vardır. O bakımdan, 
sokağa çıkma yasağı şarttır. Zaman 
geçiyor. Tedbirler almalıyız. Biz, 
ilave tedbirlerimizi alacağız. 
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Hükümetimizin bu konuda karar 
alıp insanların sokağa çıkmasını 
15-20 gün engellemesiyle, 
maksimum koruma sağlanarak, 
hem korona tanısının konulduğu 
insan sayısının hem de can 
kaybının azalacağını düşünüyorum. 
Sağlıkla ilgili mücadelenin de 
kolaylaşacağını bilimin bize 
aktardığı bilgiler doğrultusunda 
düşünüyoruz.”

“GELELİM ANLATALIM”
“Sağlık Bakanı'na sahra hastanesi 
için dosyamızı sunduk. 
Yenikapı'da kaç günde sahra 
hastanesi kurulur, kaç bin yatağa 
ulaşılabilir, bu bilgileri 
kendileriyle paylaştık. Alt yapısı 
hazır, jeneratörü var, elektriği 
var, trafosu var. Aynı şey 
Maltepe için geçerli, 
Beylikdüzü’ndeki Balık Hali için 
geçerli. İlave olarak kapalı alanlar 
ve kapasitesi itibariyle, metro ve 
steril alanlar olması kaydıyla 
Atatürk Havalimanı'nı da 
önerdik. Havalimanının 
karşısındaki arazi, hepimizin 
arazisi, 16 milyonun, 83 
milyonun arazisi… O arazi, 
konutlarla dip dibe. Sahil 

yolundan girmek isteseniz 
giremezsiniz, çıkmak isteseniz 
çıkamazsınız. Tek bir toplu 
taşıma aracı oradan geçmiyor. O 
hat; otobüs, minibüs hattı değil. 
Daha doğru alanlar var 
İstanbul’da. Bunu, beraber 
yapabiliriz. Bizi çağırın. Gelelim, 
anlatalım.

“İNŞALLAH BU 
ZORLUKLARI HEP 
BERABER AŞARIZ”
“Şu ana kadar, Türkiye’nin en 
dinamik ve sahada en fazla 
vatandaşa dokunan kurumları olan 
tüm belediyelerle ilgili, henüz 
açıklanan bir mali paket yok. Dün de 
kanunlar vardı. ‘Kesinti olmayacak. 
Sigortalar ödenecek’ dendi, vesaire 
vesaire. Belediyelerin merkezi 
idareden gelen gelirleri, payları var. 
Onlar düşecek zaten. Bunun yanı 

sıra belediyelerin muhtelif gelirleri 
var. Şu anda bizim 1 aylık gelir 
kaybımız, 1 milyar 250 milyona 
çıktı. Bir başka örnek vereceğim: 
Dünyanın pek çok belediyesiyle 
görüşüyorum; Tokyo’dan Seul’e, 
Melbourne’den Los Angeles’a, 
Berlin’e, Paris’e, Milano’ya 
varıncaya kadar. Dünyanın birçok 
ülkesinin açıkladıkları paketin 
içinde, yerel yönetimlerle ilgili de 
ciddi paylar var. Güney Kore’deki 
yüzde 35’e yakın. Dolayısıyla 
zorluklarımız var. Yine de bu dönem 
sorumluluklarımızı yerine getirmek 
zorundayız. İnşallah bu zorlukları, 
hep beraber aşarız. Şu anda belli ki 
bu süreç, Haziran sonuna kadar 
gidebilir. Yılın kalan 6 ayı, hepimizin 
yaralarını sarma çabasıyla geçecek. 
2021 yılının da kendimize gelme 
çabası içinde geçeceği söz konusu 
büyük oranda. Böyle bir zaman 
dilimi, büyük özverilerle, büyük 
fedakarlıklarla ortadan kalkacak. 
Sükunetle ve anlayışla süreçleri 
yönetelim. Belediyenin bütçesi, bu 
şehirde yaşayan 16 milyon insanın. 
Bizim, sadece hiçbir yerde eksik 
kalmamanın büyük çabası içinde 
olduğumuzu lütfen bilin. Biz, bu 
duyguyla hareket ediyoruz.”

“VATANDAŞIMIZIN SICACIK ELİNİ, 
YİNE BİR DİĞER VATANDAŞIMIZIN 

SICAK ELİYLE BULUŞTURMAK.           
O GÜZEL İNANCIMIZIN 

MANEVİYATIYLA; VEREN ELİN,   
ALAN ELİ GÖRMEDİĞİ BİR 
UYGULAMA YAPMAK.”
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H
aberi hazırladığımız 
Nisan sonu verilere göre, 
koronavirüs dünya 
genelinde 3 milyon, 

Türkiye’de yaklaşık 115 bin insanı 
enfekte etti. Hastaların yüzde 80’i 
hastalığı hafif ya da orta belirtilerle 
atlatıyor. Yüzde 14’ünde ciddi 
sorunlar oluşuyor ve hastalık ağır 
seyrediyor. Yüzde 6’sı ise kritik 
hasta olarak değerlendirilerek yoğun 
bakıma yatırılıyor. Tanı alan 
hastaların ortalama yüzde 2,3’ü 
(daha yüksek oranlar da bildiriliyor) 
kaybediliyor.
Tıp ve bilim dünyası koronavirüsle 
ilgili hemen her gün yeni bir bilgi, 
deneyim, araştırma sonucu 
paylaşmaya devam ediyor. Gelen 
haberler bazen çok umutlandırıyor, 
bazen de endişelendiriyor. Ancak 
görülmeye başladığından beri 
değişmeyen üç ana öneri var: Evde 
kalın, ellerinizi sık sık yıkayın ve 
sosyal mesafeyi koruyun.

 HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel 
Sekreteri Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, aşının bulunması 
halinde salgının dünya genelindeki 
yayılımının tamamen 
durdurabileceğini söylüyor. Ancak 
aşı için en az bir yıla ihtiyaç 
duyulduğunu hatırlatıyor. 
Ghebreyesus, virüsün davranışı 
konusunda hala bilinmeyen çok şey 
olduğunu, vaka takibi, test ve 

izolasyonun, salgını önlemede 
önemli olduğunu vurguluyor. 
Ghebreyesus, bazı ülkelerde 
uygulanan sokağa çıkma 
sınırlamasının gevşetilmesi 
konusunda aceleci davranılmamasını 
da istiyor. Ancak, belli ki ülkeler, 
ölüme (silahlanma) dev bütçeler 
ayırırken, insanları yaşatmak için 
aynı derecede istekli davranmayacak. 

 EN AZ BİR YIL DAHA BİZİMLE 
Hemen herkes aynı soruyu soruyor: 
Salgın ne zaman bitecek? Hayat 
normale ne zaman dönecek? 
Bu belirsiz ve ürkütücü süreçle ilgili 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Enfeksiyon Anabilim Dalı öğretim 
üyesi Prof. Dr. Esin Şenol şunları 
söylüyor:
“Virüs en az bir yıl, hatta daha uzun 
bir süre bizimle kalacak. Çünkü, bu 
pandemik süreçle ilgili, virüsün 
hızını kesmesini belirleyecek iki 
kritik durum var.
Birincisi, tüm dünya nüfusunun 
yüzde 60-80’inin  virüsle karşılaşıp, 
bağışık yani "teflon" diye 
tanımlayabileceğimiz kitleye 
dönüşmesi. İkincisi, koruyucu bir 
aşının geliştirilmesi. Her iki 
durumun devreye girebilmesi için 
de gerekli süre en az 12-18 ay kadar. 
Neyse ki virüs, günlük hayatta sık 
kullandığımız su, sabun, kolonya, 
çamaşır suyu gibi dezenfektanlara; 
hava, güneş gibi dış ortam 
koşullarına dayanıksız. 

Paranoyaklaşmadan, havayı suyu 
dezenfekte etmeden ama daha uzun 
süre sarılmadan, kucaklaşmadan, 
öpüşmeden, kalabalıklaşmadan, bu 
virüsle yaşamaya alışmalıyız.”

 TÜRKİYE DE 3-4 AYDAN ÖNCE 
RAHATLAMAZ
Prof. Dr. Şenol, Türkiye’deki 
eğrisine bakınca salgının 
yatışmasının, sosyal hayatımızın 
nefes almasının, en iyimser 
ihtimalle üç-dört aydan önce 
olmayacağını söylüyor. Prof. Dr. 
Şenol, “Kartları yeniden 
dağıtabileceğimiz aşı ya da ilaç 
devreye girmez ise tamamen 
normale dönmek dediğimiz sürenin, 
2021’in Ocak ayını, hatta baharını 
bulacağını söylemek gerçekçi 
olacaktır” tahmininde bulunuyor.
Hiç kuşku yok ki, halk sağlığını 
korumak kamunun görevi. Ancak, 
koronavirüs salgınında bireysel 
önlemlerin de önemi büyük. 
Diyeceğimiz; güneşli havalara 
aldanmayın. Havanın ısınması, güneş 
ışınları koronavirüs hastalığını 
engellemiyor. Laboratuvar 
çalışmaları, koronavirüsün 60 
derecede bile enfeksiyon yapmaya 
devam ettiğini gösteriyor. 
Rakamlara ve iyimser yorumlara 
sevinelim; ama gevşemeyelim. Evde 
kalmaya, ellerimizi sık sık yıkamaya, 
sosyal mesafeyi korumaya, maske 
takmaya, hatta takmayanı uyarmaya 
devam edelim. 

YAKLAŞIK 5 AY ÖNCE TÜM DÜNYANIN GÜNDEMİNE DÜŞEN, METROPOLLERDEN AMAZON 
ORMANLARINA KADAR HER YERE ULAŞAN YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19), BELLİ Kİ BİR SÜRE DAHA 
HAYATIMIZIN MERKEZİNDE KALACAK. DOLAYISIYLA REHAVETE KAPILMADAN, SAĞLIK BAKANLIĞI 
VE BILIM INSANLARININ TAVSIYELERINE UYARAK ÖNLEMLERIMIZI SÜRDÜRMEMIZ GEREKECEK.

MESUDE ERŞAN

REHAVET 
İÇİN ERKEN
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DIŞ ORTAMDA SOSYAL MESAFEYİ ARTIRIN

Türk Toraks Derneği MYK üyesi ve Solunum Sistemi 
Enfeksiyonları Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Metin 
Özkan’ın verdiği bilgilere göre; koronavirüs hiç 

belirti vermeyenden, çok ağır seyreden, yoğun bakımda 
takibi gerektiren, solunum ve çoklu organ yetmezliğine 
kadar giden, farklı klinik tablolara yol açıyor. Hafif seyirli 

hastalarda genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında 
görülen hafif ateş, öksürük (kuru, balgamsız), boğaz ağrısı, 
burun tıkanıklığı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ve kas ağrıları 
saptanıyor. Yaklaşık yüzde 80 hasta bu grupta yer alıyor. 
Bunlarda, daha ciddi hastalık belirtisi sayılan nefes darlığı 
görülmezken, seyrek de olsa ishal ve karın ağrısı 
görülebiliyor. Nadiren gözde kızarıklık da olabiliyor.
Bir kez de buradan hatırlatalım; virüsün vücuda giriş yeri, 
burun, ağız ve gözler. Enfekte kişiden öksürük, hapşırık veya 
konuşma sırasında ortama yayılan ve belli bir süre havada 
asılı kalan damlacıkların nefesle alınması veya hasta kişinin 
temas ettiği eşyalara elle dokunulması ve o elin, daha sonra 
yıkanmadan ağza, burna ve göze götürülmesi yoluyla 
hastalık bulaşıyor. Bu arada, ABD'li bir grup uzman, Beyaz 
Saray'a gönderdikleri mektupta, koronavirüsün sadece 
virüslü bir kişinin hapşırması ya da öksürmesi yoluyla değil, 
konuşması ya da nefes almasıyla da bulaşabileceğini bildirdi.

AŞILAR İHMALE 
GELMEZ

K oronavirüs dünyaya enfeksiyonların ne kadar 
yıkıcı olabileceğini ve aşının önemini bir kez 
daha hatırlattı. Ancak yeni koronavirüs 

enfeksiyonuna olan ilgi, diğer aşıların özellikle de 
çocukluk çağı rutin aşılarının yapılmasını sekteye 
uğratmamalı. 
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) rutin 
aşılama hizmetlerinin sağlık sistemleri içerisinde 
kesintiye uğramaması için özel çabaya ihtiyaç 
duyulduğunu hatırlatıyor. Çocuklarımız için risk 
oluşturan diğer hastalıkları unutmayın ve önerilen 
takvimlerde aşılarını yaptırmayı ihmal etmeyin. 

MASKE VE 
ELDİVEN 
TAMAMEN 
KORUMUYOR

T aktığı maske ve eldivenden cesaret alarak gezen, 
alışverişini yapan, bu arada sosyal mesafeyi ihmal 
eden çok kişi var. Ancak, maske sizi değil, 

başkalarını korur. Konuşur, hapşırır ya da öksürürken 
çıkacak virüslü damlacıkları yavaşlatır. Tamamen 
durdurmaz. Bunlara güvenerek, kendinizi garantide 
hissetmeyin. Mümkün olduğunca evde kalmaya devam 
edin, illa çıkmanız gerekiyorsa sosyal izolasyona dışarıda 
ve dönüşte evinizde dikkat edin. Ellerinizi sık sık, 
gerektiği gibi yıkamaya devam edin.  

/KORONAVİRÜS
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YÜRÜYENLER 4-5, KOŞANLAR 10 METRE 
MESAFE BIRAKSIN

DIŞ ORTAMDA SOSYAL MESAFEYİ ARTIRIN

K apalı bir alanda, bir hapşırıkla ortama yaklaşık 
100 bin damlacık yayılıyor. Bunlardan büyük 
olanlar 1 dakika içinde yere iniyor. Ancak 

mikrodamlacıklar, eğer hava akımı yoksa yaklaşık 3 
saat havada asılı kalabilir. Bu nedenle, ortamların 
havalandırılması çok önemli. Halen birçok ülkenin 
uyguladığı sosyal mesafe 1-2 metre arasında. 1-2 
metrelik mesafe, kapalı alanda veya durgun bir havada 

dış mekanda yeterli. Fakat son yapılan bir çalışmaya 
göre, dış ortamda yürürken, koşarken ya da bisiklete 
binerken öksürüp hapşıranların damlacıkları hemen 
arkasındaki kişilere kolaylıkla ulaşabiliyor. Bu 
nedenle aynı yöne doğru yürüyüş yapanlara 4-5 
metre; koşanlar veya yavaş bisiklet kullananlara 10 
metre, hızlı bisiklet kullananlara ise 20 metrelik 
sosyal mesafe öneriliyor. 

MARKETTEN 
VİRÜSLE 
DÖNEBİLİRSİNİZ

F inlandiya’da yapılan bir araştırma, 
süpermarketten sadece alışveriş çantasıyla değil, 
virüsle de çıkabileceğimizi ortaya koyuyor. 

Süpermarket ortamının modeli oluşturularak yapılan 
araştırmaya göre; bir hastanın, öksürük, hapşırık veya 
konuşmasından saçılan virüs, havalandırma sistemine 
rağmen, havada birkaç dakika asılı kalabiliyor ve 
süzülebiliyor. Özetle; siz domates seçerken, az önce 
geçen hastanın öksürerek ya da hapşırarak ve hatta 
konuşarak çıkardığı damlacıklardaki virüsleri alabilir 
ve evinize onlarla dönebilirsiniz. 

KOLONYA VE 
DEZENFEKTANLARI 
ABARTMAYIN
E limizde, çantamızda, masamızda hemen her yerde 

kolonya, dezenfektan bulunduruyor, sürekli 
kullanıyoruz. Şu aralar yaşamımızın odağına 

koronavirüsü aldık; ancak unutmamalıyız ki, başka 
hastalıklar da var. Türk Toraks Derneği uzmanlarının 
verdiği bilgiye göre, toplumun yaklaşık yüzde 
5-10'unda astım, en az bir o kadar alerjik rinit var. Bu 
hastalar ise kokulardan çok rahatsız oluyor ve hemen 
göğüsleri tıkanıp, hırıldayıp öksürmeye başlıyor. 
Derileri de hassas. Kuruyup kızarıp egzama oluyorlar. 
Bu nedenle temizliği ve dezenfeksiyonu abartmayalım, 
kendimize ve yakınlarımıza zarar vermeyelim.
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SICAK BANYO 
VİRÜSTEN 
KORUMUYOR

T ürk Toraks Derneği, sıcak banyo yapmanın 
koronavirüse yakalanmayı engellemediğini 
söylüyor. Banyo veya duşunuzun sıcaklığından 

bağımsız olarak normal vücut sıcaklığınız 36,3 
derece ile 37 derece arasında kalıyor. Aşırı sıcak 
suyla banyo yaparken yanabilirsiniz de. Kendinizi bu 
virüsten korumanın en etkili yolu ellerinizi sık sık 
yıkamak. 

ELLERİNİZİ SOĞUK 
SUYLA YIKAYIN 

S ağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Ateş Kara, ellerin sıcak değil, musluk suyu 
sıcaklığında yıkanması konusunda uyarıyor. 

Kara, “Sıcak su, ellerimizin üzerinde bulunan por 
denen boşlukların açılmasına, o küçük alanlara 
mikroorganizmaların girerek, su ve sabunun 
etkisinden kurtulmasına neden olabilir” diyor. 

KADIN VE KIZ ÇOCUKLARINA ŞİDDET

H acettepe Tıp Fakültesi Üniversitesi 
Halk Sağlığı Enstitüsü ve Kadın 
Sorunları Araştırma ve Uygulama 

Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şevkat Bahar 
Özvarış’ın hazırladığı ve Halk Sağlığı 
Uzmanları Derneği (HASUDER) tarafından 
yayınlanan raporda, virüs salgınının 
ölümcül bir başka tehlikeyi beraberinde 
getirdiğine dikkat çekiliyor. Rapora göre, 
böylesi kritik dönemler bir yandan 
kadınların yaşadıkları şiddetin, kadın 
cinayetlerinin, tacizin, tecavüzün 
artmasına yol açarken, bir yandan da 
bunların üstünün örtülmesine ve 
görünmez kılınmasına neden oluyor. 
Birleşmiş Milletler (BM) Örgütü, 
pandemi sürerken pek çok ülkede 
kadınlara ve kız çocuklarına yönelik 
şiddetin arttığını rapor ediyor. Ev içi şiddet 
nedeniyle, acil yardım hattı ve sığınma evi talebi 
konusunda artan sayıda yardım çağrıları aldıklarını 
bildiriyor. Hareketin kısıtlandığı, insanların her 

yerde az sayıda olduğu, koruma sistemlerinin zayıfladığı 
salgın sırasında, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik 

şiddet artıyor. Evde kalma ve karantinayla birlikte, 
güvenlik, sağlık ve maddi endişelerin yarattığı gerilim 
ve gerginlik artıyor. Ev içinde, kapalı kapılar ardında 
şiddet içeren davranışları kontrol etmenin mümkün 
olmayacağı herkes tarafından biliniyor. Ayrıca, evde 
kalmayla ilgili sınırlama, eşlerinden şiddet gören 

kadınların, sosyal izolasyonunu artırıyor. Bu 
durum, onlara yardımcı olabilecek kişilerden ve 
kaynaklardan kadınları daha da uzaklaştırıyor. Bu 
aksamalar, cinsel saldırıya (tecavüz) uğrayanların 

sağlık hizmeti almasını, ruh sağlığı ve 
psikososyal destek gibi ihtiyaç duyduğu bakımı, 
desteği almasını da tehlikeye atabiliyor. Bu 
aksamalar, bu tür suçlarda faillerin cezasız 
kalmasını da körüklüyor. Mülteci kadınların 
durumu başka bir özel önem taşıyor. Sokağa 
çıkmama ve evde kalma sürecinde hem ev 

içinde eşleri hem de hiç tanımadıkları 
insanlar tarafından şiddete uğrama 

olasılıkları fazla.
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EL KURUTMA 
MAKİNELERİ 
ETKİLİ DEĞİL

E l kurutma makineleri yeni koronavirüsü 
öldürmede etkili değil. Kendinizi korumak için 
ellerinizi, alkol bazlı solüsyonla sık sık 

temizlemeli veya su ve sabunla yıkamalısınız.  
Ellerinizi temizledikten sonra kâğıt havlu veya sıcak 
hava kurutucusu kullanarak iyice kurutmalısınız.

VÜCUDA 
ALKOL VE KLOR 
PÜSKÜRTMEYİN 

V ücudunuzun her tarafına alkol veya klor 
püskürtmek koronavirüsü öldürmez. Bu 
tür maddelerin püskürtülmesi, kıyafetlere 

veya ağız ve göz mukozalarına zarar verebilir. 
Alkol ve klorin, yüzeyleri dezenfekte etmek için 
kullanılabilir, ancak ilgili talimatlara uyulmalı.
Alkol almak da koronavirüsten korumaz. Hatta, 
tehlikeli bile olabilir. Sık ve aşırı alkol kullanımı 
sağlık sorunlarınızı artırabilir.

NEFES EGZERSİZİ 
VİRÜS TESTİ DEĞİL!

N efesinizi öksürmeden veya rahatsızlık 
hissetmeden 10 saniyeden fazla tutabilmeniz 
koronavirüs veya başka herhangi bir akciğer 

hastalığınızın olmadığı anlamına gelmez. 
Koronavirüsün en yaygın belirtileri kuru öksürük, 
yorgunluk ve ateş. Bazı hastalarda zatürre gibi 
hastalığın daha ağır şekli görülebilir. Koronavirüse 
yakalanıp yakalanmadığınızı anlamanın en doğru yolu 
test yaptırmak. Hastalığın gelişip gelişmediğini, nefes 
egzersizi göstermez.
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KALP 
HASTASIYSANIZ 
DAHA ÇOK 
KORUNUN

S algından en çok etkilenen ve ölüm oranı en 
yüksek grup, kalp ve damar hastalıkları olan 
yaşlılar. Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, bunların 

herkes kadar bulaşma riski taşıdığını; ancak hastalığın 
seyrinin daha ağır olduğunu vurguluyor. Prof. Dr. Erol, 
“Zeminde kalp ve damar hastalığı, hipertansiyon varsa, 
yoğun bakım ve ventilatör desteğine ihtiyaçları daha 
fazla oluyor” diyor. Koronavirüs sadece akciğerlere 
değil, başka organlara da zarar veriyor. Bunlardan biri 
kalp. Kalp enzimleri yükseliyor ve zedelenme meydana 
geliyor. Hastalığın tablosunu ağırlaştıran sitokin 
fırtınasının küçük damarlardaki etkisine bağlı kalp 
krizleri de tabloya eklenebiliyor.

VÜCUDUN 
DİRENCİNİ 
DÜŞÜRÜYOR
B ugüne kadar elde edilen verilere göre, dünya ve 

Türkiye’de koronavirüsten en çok etkilenen ve 
yaşamını kaybeden grup hipertansiyonlular. 

Ancak, şunu da unutmamak lazım ki, 60 yaşın üzerinde 
hipertansiyon görülme sıklığı yüzde 60-70. Türk 
Nefroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa 
Arıcı, “Hipertansiyon, yıllar içerisinde damar sağlığını 
bozan, dolayısıyla vücudun birçok organını etkileyen 
önemli bir sağlık sorunu. Hipertansiyona eşlik eden 
beyin, kalp, böbrek gibi organ hasarları, vücudun 
direncini düşürebilen sorunlara yol açıyor. 
Hipertansiyona genellikle şişmanlık ve diyabet de eşlik 
ediyor. Bu iki hastalık da vücut direncini düşürerek 
muhtemel riski artırıyor” diyor. Bu nedenle 
hipertansiyon hastalarının çok dikkatli olmaları 
önemli. 

HİPERTANSİYON 
İLAÇLARINIZI 
BIRAKMAYIN

H ipertansiyon tedavisinde kullanılan bazı 
ilaçların (ACE inhibitörleri ve anjiyotensin 
reseptör blokerleri), hiçbir şekilde 

bırakılmadan, alınmaya devam edilmesi gerektiğini 
anlatan Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Kemal Erol, şu uyarıda bulunuyor: 
“Hipertansiyon tedavisinde kullanılan bu ilaçların 
koronavirüs enfeksiyonu açısından risk oluşturduğu 
bilgisi doğru değil. Tam tersine ACE inhibitörlerinin 
süreçte faydalı etkisi var. Bu konuda Amerikan, 
Avrupa kardiyoloji ve ilgili başka dernekler ilaçların 
bırakılmaması yönünde açıklamalar yaptı.”
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GÖZÜN DIŞ 
TABAKASINI 
ETKİLEYEBİLİYOR

V irüs hastalıkları (kızamık, su çiçeği, kızamıkçık, 
kabakulak, soğuk algınlığı, adeno, herpes) gözün 
özellikle dış tabakasını sıklıkla etkiliyor.

Koronavirüs de gözde benzer etkiyi yapabiliyor. Göz 
hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Yusuf Durlu, 
“Koronavirüs mukozayı etkilediğinden, ağız ve burunla 
birlikte gözde de hastalık çıkabiliyor. Koronavirüs, 
mukozada bulunan ACE2 reseptörü (almaç) üzerinden 
hastalığa yol açıyor” diyor. 
Çin’de COVID-19 hastalığını ilk bildiren Dr. Li’nin, bir 
göz hekimi olduğunu anımsatan Doç. Dr. Durlu, şunları 
anlatıyor:
“Dr. Li, COVID-19 hastalığına yakalanmış bir göz 
tansiyonu hastasını muayene ederken virüsü almış ve 
hayatını kaybetmişti. Koronavirüs enfeksiyonunda, 
gözde, virüs iltihabı nedeniyle konjonktivit bulguları 
arasında bilinen göz yaşarması, kızarıklık, yanma, 
batma hissi, gözün dış tabakasında ödem ve çapak 
görülüyor. Gözdeki hastalığın kesin tedavisi yok. Fakat 
konjonktivit bulgularını azaltmak için, suni göz yaşı 
damlası ve gözlere soğuk kompres uygulaması 
önerilebilir. Göz bulguları, ateş, öksürük ve nefes 
darlığı gibi belirtiler görüldükten genellikle bir hafta 
sonra ortaya çıkıyor. COVID-19 hastalığının gözün 
diğer tabakalarını etkileyip etkilemediği ise henüz 
bilinmiyor.”
Şu ana kadar dünyada bildirilen koronavirüs göz 
vakaları sayıca çok az. Hastaların çok azının 
gözyaşında koronavirüs tespit edildi. Bu nedenle; 
olasılık düşük olsa da gözden koronavirüs hastalığının 
bulaşabileceği bildiriliyor.

ASTIM İLACINDAKİ 
KORTİZONDAN 
KORKMAYIN
A vrupa Solunum Hastalıkları Derneği (ERS) 

Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arzu 
Yorgancıoğlu, astım ve KOAH’ın koronavirüse 

yakalanmak için bir risk faktörü olmadığını ama bu 
hastalarda daha ağır seyredebildiğini söylüyor. 
KOAH ve astım hastalarının ilaçlarını bırakmamaları 
gerektiğini belirten Prof. Dr. Yorgancıoğlu şöyle devam 
ediyor: 
“Astım hastalarının, bazı inhaler ilaçlarının içerisinde 
kortizon var. Ama bu mikrogramlar düzeyinde. 
‘Kortizonum var, çok ağır enfeksiyon geçiririm’ diye 
düşünerek ilaçları kullanmayı bırakmak kesinlikle doğru 
değil. Virüsün, inhaler ilaçlarla akciğerlere gönderildiği de 
yanlış bir bilgi. Aksine, eğer astım krizine girerlerse çok 
daha ağır seyredebilir. O nedenle, biz astım hastalarımızın 
hekiminin yazdığı ilaçlara aynen devam etmesini, 
sormadan hiçbir ilacını kesmemesini öneriyoruz. Alerjik 
astım da buna dahil.” 
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VÜCUT 
UYKUSUNDA 
YENİLENİYOR

E vde kalma günleri, pek çok kişinin rutinini 
değiştirdi. Geç yatılıyor, geç uyanılıyor. Ancak 
bağışıklık sistemiyle, düzenli ve kaliteli uyku 

arasında net bir ilişki var. Türk Uyku Tıbbı Derneği 
Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, uykudaki hormonal 
değişiklikleri ve bağışıklık üzerine etkisini şöyle anlatıyor:
“Vücudumuzda bağışıklık sistemini ayakta tutan bazı 
hormonlar var. Bunların gece ve gündüz gerek salınımı, 
gerekse yapımı belli şartlar gerektiriyor. Uyku hormonu 
melatoninin gece salınması saat 21.00 civarı, gün ışığının 
karanlığa çevrilmesiyle artar ve farkında olmadan 
uykumuzun geldiğini hissederiz. Bu hormon, bütün gece 
boyunca salınmaya devam eder. Sabaha karşı ise en düşük 
seviyelerine ulaşır ve gün ışığı ile uyanırız. Uyandığımızda 
bu kez, seratonin ve kortizol düzeyleri artar. Bunlar aynı 
zamanda bağışıklık sistemimizi de uyaran hormonlar.”
Uyku süresi, kişiden kişiye değişse de erişkinlerin 
ortalama 6-8 saat uyuması gerekiyor. Bu süre de kaliteli 
uyku dediğimiz, ‘dinlendirici uyku’ olmalı. Uyku 
sırasında, hücreler yenilenmeye, tamir edilmeye devam 
ediyor. Bizi pek çok faktöre karşı dirençli ve güçlü yapan 
unsurlar uyku sırasında üretiliyor. Doç. Dr. Fırat, “Gece 
üretilenler, gün içinde tüketiliyor. Bu nedenle, düzenli 
uyku sağlıklı olmanın koşullarından biri” diyor.

KOKU ALMA 
DÜZELİYOR
K oronavirüs enfeksiyonunun daha ender 

belirtilerinden biri de koku almanın 
bozulması. Güney Kore’de yapılan bir 

araştırma, koronavirüs tanısı alanların yüzde 
20’sinde, ilk şikayetin koku ve tat alamama 
olduğunu gösteriyor. Koku alamama bir kısım 
hastada, henüz solunum sistemiyle ilgili belirtiler 
ortaya çıkmadan görülebiliyor. Genellikle birkaç 
haftada geri geliyor. Bazı hastalarda bu süre uzasa da 
kalmıyor. 
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VİRÜS TEKRAR 
BULAŞIR MI?

B u konuda genel kanı, virüsün tekrar 
bulaşmayacağı yönünde. Peki, iyileştikten sonra 
yapılan virüs taramasında, nasıl oluyor da bazı 

kişilerin testleri pozitif çıkmaya devam ediyor? 
Virologlar bunu şöyle açıklıyor: 
“Hastalığı atlatan kişi, kendisi ya da başkaları için 
bulaşıcı olmadan, yani herhangi bir tehlike 
oluşturmadan da tamamen iyileşmesine rağmen, 
virüsün kalıntılarını taşıyabiliyor. Hasta iyileştikten 
ve bulaştırıcı olma ihtimali sıfıra indikten sonra da 
virüsten geriye kalan RNA kalıntıları saptanabiliyor. 
Ancak, bu kalıntıların hasta etme kapasitesi 
bulunmuyor.”

İMMÜNPLAZMA 
BAĞIŞLARI

K oronavirüs enfeksiyonunu atlatan ve 
iyileşen hastaların kan plazması alınarak, 
kritik durumdaki hastalara verilebiliyor. 

İmmünplazma tedavisi için kanı Kızılay 
topluyor.  
Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 
18-60 yaş arasındaki erkek ve gebe kalmamış 
kadınlar, hayatının hiçbir döneminde kendisine 
kan nakli yapılmamış, koronavirüs tanısı 
aldığına dair laboratuvar test sonucu 
bulunanlar ve klinik olarak tam iyileşmesinden 
sonra iki kere negatif test sonucu alanlar 
plazma bağışında bulunabilirler.
Bağışçı adayı tıpkı kan bağışında olduğu gibi bir 
form dolduruyor ve muayene ediliyor. 
Bağışçıdan kan alınarak laboratuvar testleri 
yapılıyor. Test sonuçları uygun bağışçı 
adaylarından, aferez edilen yöntemle kanında 
bulunan ve hastanın ihtiyacı olan kan 
bileşenleri alınıyor. İşlem yaklaşık 45-60 
dakika sürüyor. İşlem en fazla 3 kez 
yapılabiliyor. Öte yandan, immünplazma 
tedavisi tamamen ücretsiz yapılıyor.

OBEZİTE TABLOYU 
AĞIRLAŞTIRIYOR

B eslenme ve diyetetik uzmanı Prof. Dr. Murat 
Baş, obezitenin de koronavirüs tablosunu 
ağırlaştırdığını aktarıyor. Prof. Dr. Baş, “Çünkü, 

vücuttaki yağ miktarı arttıkça bağışıklığın düşeceğini 
de unutmamak gerekiyor" diyor. 
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SALGININ MERKEZİ 

ISTANBUL  
İŞ BİRLİĞİ 

ŞART!

/İBB BİLİM KURULU
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SALGININ MERKEZİ 

ISTANBUL  
İŞ BİRLİĞİ 

ŞART!
ZEYNEP MAVNACIOĞLU

BARIŞ TEKİN

K
oronavirüs (COVID-19) 
salgınıyla mücadele için, 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nin daveti 

üzerine kurulan İBB Bilim 
Kurulu, çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor. 
Meslek Odaları, Sivil Toplum 
Kuruluşları, ilgili dernek ve 
alanında uzman bilim 
insanlarından oluşan İBB Bilim 
Kurulu, salgının kentteki 
gidişatını takip ederek, verileri 
en doğru şekilde yorumlamayı 
hedefliyor. İBB, salgınla 
mücadele ederken,  bilimin 
ışığında, ortak akılla alınmış 
kararları uyguluyor. 
İBB Bilim Kurulu’nun İstanbul 
özelindeki uyarı ve tavsiyelerini, 
Kurul'un moderatörlüğünü 
üstlenen, İBB Sağlık Daire 
Başkanı Önder Yüksel Eryiğit’le 
görüştük. 
Eryiğit, tüm dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüs salgınının, 
İstanbul’da, ağır bir etkiyle 
kendini gösterdiğini ifade ederek 
şu bilgileri paylaştı: 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ'NİN DAVETİ 
ÜZERİNE KURULAN İBB 
BİLİM KURULU, ÖNEMLİ 
TAVSİYE VE UYARILARDA 
BULUNDU. KURUL, 
SALGININ ÜLKEMIZDEKI 
MERKEZININ ISTANBUL 
OLDUĞUNU 
ANIMSATARAK, TÜM 
KURUMLARIN IŞ BIRLIĞI 
IÇINDE ÇALIŞMASI 
GEREKLILIĞINI 
VURGULADI.

İBB BİLİM KURULU/
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“Kuruldaki akademisyenlerin 
önderliğinde yapılan 
toplantılarda, gündeme ilişkin 
maddeler görüşülüyor, akabinde 
bilimsel veriler ışığında, İstanbul 
özelinde karar ve tedbirler 
geliştiriliyor. 
Toplantılarda yine, İBB'nin 
birimleriyle alakalı yapılan 
faaliyetler ve vaka raporları 
düzenli olarak takip ediliyor. 
Gerekli görülen vakalarla alakalı 
konular, Bilim Kurulu gündemine 
taşınıyor. Yapılan ve yapılması 
gereken çalışmalar koordine 
ediliyor. Bilim Kurulu, üçer 
günlük aralarla toplantılarını her 
çarşamba ve cumartesi olacak 
şekilde, telekonferans 
yöntemiyle gerçekleştiriyor.”

 İŞ BİRLİĞİ ŞART
Eryiğit, içinden geçmekte 
olduğumuz bu günlerde, 
toplumun dayanışma duygusuna 
ihtiyacı olduğunu, bu konuda 
kurumlara ve yöneticilere büyük 
görevler düştüğünü anımsatarak 
şunları dedi:  

 “Tüm devlet kurum ve 
görevlileri, vatandaşları güvende 
tutmak ve bunun için önlemler 
almakla yükümlüdür. Bu süreçte, 
ülke olarak çözüm yolları 
bulabilmek için bütün 
kurumların bilgi, deneyim, 
kaynak paylaşımı, uyum, yakın iş 
birliği ve koordinasyon içinde 
çalışması oldukça önemlidir."

 İSTANBUL, TÜM 
TÜRKİYE'DEN AYRI ŞEKİLDE 
ELE ALINMALI 
“Sağlık Bakanlığı tarafından 
'vaka' olarak kabul edilen 
hastaların yüzde 60’ının 
İstanbul’da olduğu görülüyor. Bu 
olağanüstü yüksek oran bile, tek 
başına İstanbul’un tüm 
Türkiye’den ayrı biçimde ele 
alınmasını, kente özel koruma ve 
kontrol stratejilerinin 
oluşturulmasını zorunlu kılıyor. 
Bu ciddi süreci en doğru şekilde 
yönetebilmek amacıyla İBB 
koordinasyonunda bir Bilim 
Kurulu oluşturma zarureti doğdu. 
Bu kurulun amacı, İBB 
hizmetlerinin, yetkin bilim 
insanlarının önerileriyle 
planlanması, yürütülmesi ve 
denetlenmesidir.”
Yenikapı’da yer alan İBB 
Koordinasyon ve Yardımlaşma 
Merkezi’nde hem ulusal hem de 
küresel ölçekteki tüm 
gelişmelerin yakından takip 
edildiğini vurgulayan Eryiğit 
sözlerini şöyle sürdürdü:  

İBB BİLİM 
KURULU’NDA, MESLEK 

ODALARI, STK'LAR, 
ECZACILAR, 

ENFEKSİYON VE 
GÖĞÜS HASTALIKLARI, 
DAHİLİYE, PSİKİYATRİ 

DOKTORLARI, HALK 
SAĞLIĞI UZMANLARI, 

DİŞ DOKTORU VE 
VETERİNER 

HEKİMLERDEN 
OLUŞAN 22 UZMAN 

GÖREV ALIYOR.

İBB BİLİM KURULU'NU OLUŞTURAN 
MESLEK ODALARI: 

	 İstanbul	Tabip	Odası

	 İstanbul	Diş	Hekimleri	Odası

	 İstanbul	Eczacılar	Odası

	 İstanbul	Toraks	Derneği	Odası

	 İstanbul	Psikiyatri	Uzmanları	Odası

	 İstanbul	Halk	Sağlığı	Uzmanları	
Odası

	 İstanbul	Aile	Hekimleri	Odası

	 OHSAD	(Özel	Hastaneler	ve	Sağlık	
Kuruluşları	Derneği	temsilcisi)	

	 İstanbul	Veterinerler	Odası

	 İstanbul	Epidemiyoloji	Uzmanları	
Odası

	 İstanbul	Enfeksiyon	Hastalıkları	
Uzmanları	Derneği

/İBB BİLİM KURULU



 EVDE KAL!
Eryiğit, salgının yayılımının 
önüne geçebilme konusunda, 
kurumların çalışmaları kadar 
bireysel çabaların da önem 
taşıdığını, bunun için en hayati 
tedbirin, ‘evde kalmak’ olduğunu 
belirterek şöyle devam etti:  
“Virüsün etkisini kırmak için 
kesinlikle, en önemli tavsiye 
evde kalmak. Evlerimizde 
kalalım. Sosyal izolasyon 
virüsün bulaşma etkisini azaltan 
en önemli etken, bunu yaparak 
yayılım hızını kırmamız 
gerekiyor. İkinci olarak kişisel 
hijyen kurallarına, koruyucu 
ekipman kullanımına ve 
kullandığımız koruyucu 

ekipmanın uygun bir şekilde 
bertarafına özen gösterelim. Bu 
süreçte evde kaldığımız 
zamanlarda dinlenelim, bol sıvı 
tüketelim, evde yapabileceğimiz 
egzersizleri ihmal etmeyelim, 
bağışıklık sistemimizi 
güçlendirecek besinler 
tüketelim. Eğer dışarı çıkmak 
zorunda kalırsak, mutlaka 
dışarıda geçirdiğimiz zaman 
süresince sosyal mesafemizi 
koruyalım, koruyucu 
ekipmanlarımızı kullanalım.”
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İBB Sağlık Daire Başkanı Uzm. Dr. Önder Yüksel Eryiğit

İBB BİLİM KURULU’NUN ÖNERİLERİ: 

	 Alternatif	tedavi	merkezleri	
kurulmalı,	bu	merkezlerin	yanı	sıra	
izolasyonun	sağlanması	için	spor	
ve	benzeri	geniş	alanlı	salonlardan	
izolasyon	birimleri	olarak	
yararlanılmalıdır.

	 Termal	kameralarla	tespit	edilen	
şüpheli	vakaların	hızla	muayenesi	
ve	testleri	yapılarak	izolasyonu	
sağlanmalıdır.

	 Çalışmak	zorunda	olan	tesislerde	
belirli	aralıklarla	tedbir	önlemlerinin	
(test	dahil)	alınmasına	ilişkin	
kontrol	mekanizmaları	harekete	
geçirilmelidir.	

	 Pandemi	hastanelerinde	ihtiyaç	
duyulan	malzeme	ve	ekipmanların	
sağlanması	ve	dağıtımı	için	ek	
önlemler	alınmalıdır.		

	 Halkın	moral	ve	motivasyonunu	
yüksek	tutmak	ve	“evde	kal’’	
çağrısını	güçlendirmek	adına	çeşitli	
projeler	üretilmelidir.	

	 Test	sayısı	artırılarak,	filyasyona	hız	
verilmelidir.	

	 Sağlık	çalışanlarının	korunmasına	
yönelik	önleyici	eylem	planlarının	
ortaya	konulmasına	çalışılmalıdır.			
(kişisel	koruyucu	ekipman,	
konaklama	gibi)

	 Salgın	yayılım	hızının	
engellenmesine	ilişkin	her	türlü	
kapanma	tedbirlerine	başvurulması	
gerekmektedir.

İBB, SALGINLA 
MÜCADELE EDERKEN, 

BİLİMİN IŞIĞINDA, 
ORTAK AKILLA ALINMIŞ 
KARARLARI UYGULUYOR
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S
ağlık Bakanlığı’nın 
paylaştığı haritalardan 
anlaşıldığı üzere Esenler, 
Gaziosmanpaşa gibi 

İstanbul’da metrekareye düşen 
insan nüfusu en yoğun olan 
ilçelerde vaka sayıları yüksek 
görülüyor. İstanbul bu anlamda 
salgını kontrol etmenin en güç 
olduğu il diyebilirim.

 SALGIN EĞRİSİNDE KIRILMA 
Türkiye’nin salgın eğrisinde bir 
kırılma oluştu. Plato çizmeye 
başladı. Ancak bu kalıcı bir şey 
mi yoksa bir dalgalanma mı 
bilemeyiz. Bunu önümüzdeki 
günlerde izleyip göreceğiz. 
Platonun devamı ancak 
önlemlerin etkili bir şekilde 
sürdürülmesi ile mümkün. 
Hastalığın yayılım hızını 
düşürmek, salgını kontrol etmek 
konusunda tecrübelerimiz 
yüzlerce yıl öncesine dayanıyor. 
Hasta olanların saptanıp izole 
edilmesi, hasta kişilerle temas 
edenlerin en uzun kuluçka 

süresince ayrılması (karantina), 
mikroorganizmalar daha 
bilinmezken bilinen ve etkili 
uygulamalardır. 

 REHAVETE KAPILMAYIN
Yayılımı azaltmak için 
İstanbullulara önerim; uyarılara 
dikkat edin. Asla rehavete 
kapılmayın. Fizik mesafeyi 
koruyun ama sevdiklerinizle 

uzaktan iletişime devam edin. 
Yalnız olmadığınızı bilin. 
Korktuğunuzu ifade etmekten 
çekinmeyin. Sağlık sadece 
fiziksel değil, ruhsal ve sosyal 
açıdan da tam bir iyilik halidir.

 2 GÜNLÜK KISITLAMALAR 
SONRASI HAREKETLİLİK 
ARTIYOR
İBB Bilim Kurulu olarak elimizde 
iki günlük sokağa çıkma yasakları 
sonrası, bu yasakların öncesine 
göre hafta içi toplumsal 
hareketlilik göstergelerinde 
dikkate değer bir artış olduğu 
verisi var. Yasak kararları 
alınırken bu veriler de 
değerlendirilmeli.
İstanbul’un kimi yerlerinde 
uyarıların oldukça dikkate 
alındığını, kimi yerlerinde ise ne 
yazık ki önemsenmediğini 
görüyoruz.  Genel anlamda 
bakıldığında kamuoyunda çok 
yaygın bir bilinçlenme var 
diyebilirim. Hasta olma korkusu 
baskın durumda.” 

“İSTANBUL’DA METREKAREYE DÜŞEN İNSAN SAYISI 2 BİN 987 KİŞİDİR. DİĞER ÜLKELERDE, 
ÖZELLİKLE ÇİN’DE YAPILAN ARAŞTIRMALAR COVID-19’UN YAKIN TEMASLA KÜME 
ŞEKLİNDE YAYILIM GÖSTERDİĞİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR. BÖYLESI BIR ILDE FIZIK 

MESAFE ÖNLEMLERINI UYGULAMAK GERÇEKTEN ÇOK GÜÇ.”

İBB Bilim Kurulu Üyesi 
Doktor Öğretim Üyesi 

Melike Yavuz
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KISITLAMA SONRASI              
HAREKETLİLİĞE DİKKAT! 
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OTEL

HASTANE

Koronavirüsle mücadelemizde en büyük özveriyi gösteren değerli sağlık 
çalışanlarımıza destek olmak için hazırız. Hastanelere yakın konumdaki 

anlaşmalı otellerde geçerli projemiz kapsamında konaklama 
hizmetinden ücretsiz yararlanma imkânı sizi bekliyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI iÇiN
ÜCRETSiZ KONAKLAMA

DESTEĞi

AYRINTILI  B İLGİ  VE  BAŞVURU İÇİN
Tel: 444 0 093 WhatsApp Hattı: 0 (552) 153 0 034

@ibbBeyazmasabirliktebasaracagiz.ibb.gov.tr

BEYAZ MASA
ALO 153



ALI FARUK İMRE  RIDVAN ARDA

COVID-19 
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İstanbul Yatırım Ajansı CEO’su Nihat Narin



K
oronavirüsün dünyaya 
hızlıca yayılmasının 
ardından küresel 
boyutta pandeminin 

olumsuz etkileri her geçen gün 
artıyor. Ülkeler, ani gelişmelere 
gebe ve belirsizliğe neden olan bu 
ortamda geleceğe dair ekonomik 
beklentilerinde revizyona gitti. 
Örneğin; küresel güçler arasında 
yerini alan Çin ekonomisi, yıldan 
yıla çeyrek bazında 1992 yılından 
beri ilk kez  yüzde 6,8 oranında 
küçüldü. Önümüzdeki 
çeyreklerde küçülme devam 
ederse Çin, 1976’dan bu yana 
tarihinde ilk kez yıl bazında 
küçülmüş olacak. Bir başka süper 
güç Amerika’da ise işsizlik 5.5 
milyonu aştı. Ekonomistler, 
dünya genelinde ekonomik 
durgunluk beklentilerini dile 
getiriyor.
Türkiye, koronavirüs vakalarının 
en çok tespit edildiği ülkeler 
arasında bulunuyor. Salgının 
merkezi ise yüzde 65’ten fazla 
oran ile İstanbul. Peki, Türkiye 
ekonomisinin yüzde 30’una ev 
sahipliği yapan bir kent olan 
İstanbul’un ekonomisi bu 
süreçten nasıl etkilenecek? 
Önümüzdeki dönemin 
yatırımcıya sunacağı fırsatlar 
neler olacak? İstanbul Bülteni 
olarak bu soruların yanıtlarını 
İstanbul Yatırım Ajansı CEO’su 
Nihat Narin’den aldık. Sosyal 
mesafe kurallarına uyarak, Narin 
ile biz de online toplantı 
uygulaması üzerinden buluştuk.

 KÜRESEL DARALMA 
İSTANBUL’U OLUMSUZ 
ETKİLEYECEK
Sarsıcı COVID-19 fenomeninden 
önce ülke ekonomisi, zaten olumlu 
bir tablo çizmiyordu. Son 10 yıl 
içinde ‘gelişmekte olan ülkelere’ 
akan yabancı yatırımlar yüzde 13 
artarken Türkiye’nin payı yüzde 35 
daraldı. İşsizlik, faiz ve enflasyon, 
her türlü çabaya rağmen 
kontrol altına alınamadı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun "İş gücü 
İstatistiklerine" göre, ülke 
genelinde 2019 yılına göre 
Mart 2020 işsizlik oranı 
2,7 puan artarak yüzde 
13,7'ye yükseldi. Genç nüfus 
olarak tanımlanan 15-24 yaş 
arasında işsizlik oranının  bir önceki 
yıla göre 5,1 puan artarak, yüzde 
25,4'e yükseldiği açıklandı, bu oran 
her dört gençten birinin işsiz 
olduğunu gösteriyor.  
İstanbul’da, toplam ekonomik 
aktivitenin üçte bire yakın bir 
oranda durduğunu; süreç uzadıkça, 
senelik toplam yüzde 8-10 
aralığında ekonomik daralma 
yaşanabileceği uyarısında bulunan 
İYA CEO’su Nihat Narin, acil 
önlemlerin bir an önce alınması 
gerektiğini vurguladı. Dışa açık 
ekonomisiyle İstanbul’un, 
Türkiye’nin geneline göre çok daha 
fazla yara alacağını  söyleyen Narin, 
“Küresel talepteki azalma, aynı 
zamanda, Türkiye’nin yüzde 49 
ihracatını yapan İstanbul’u olumsuz 
etkiler” dedi.

 İSTANBUL İÇİN 150 MİLYAR TL 
GEREKİYOR
Pandemi ile ekonomik mücadele 
kapsamında ülkeler, tedbir 
paketlerini açıklıyor. Bu bağlamda, 
Londra, Berlin ve Paris gibi 
metropollerin belediyeleri eş 
zamanlı olarak önlem paketlerini 
vatandaşları ile paylaşıyor. 
Türkiye, 100 milyar TL’lik bir dizi 
devlet desteği açıkladı. 2019 
gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 
yaklaşık yüzde 2,3’üne tekabül 
eden bu oran, Avrupa, Amerika ve 
birçok gelişmiş ülkelerin açıkladığı 
yüzde 10-15 seviyelerinin çok 
altında yer alıyor. 
İYA’nın dünya örneklerini 
gözeterek  yaptığı tahminlerine 
göre, ekonomik zararları 
engellemek için sadece İstanbul’un  
150 milyar TL kadar desteğe 
ihtiyacı var.
Nihat Narin’e göre, özel sektör 

desteklenirken ekonominin 
çok tahrip edilmemesi, 

işçi-işveren, üretici-
tüketici, tedarikçi-alıcı, 
kredi veren-alan 
ilişkilerinin dengesi 
gözetilmesi ve 

şirketlerin işçi 
çıkarmasına, şirketlerin 

kapanmalarına engel olacak 
adımlar atılması şart. Narin, en çok 
etkilenen endüstrilere doğrudan 
desteklerin gözden geçirilmesini de 
çok önemsediğini belirtti.
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BU SÜREÇTE, 
MEDİKAL, GIDA,           

E‐TİCARET, HİJYEN       
VE BİLİŞİM 

SEKTÖRLERİNİN 
BÜYÜMESİ 

BEKLENİYOR.
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 BU SEKTÖRLER KENTİN 
EKONOMİSİNDE HAYATİ ÖNEM 
TAŞIYOR
Otomotiv, giyim, metal gibi ihraç 
kalemlerindeki olası düşüş ve 
İstanbul’un ana ihracat ülkeleri 
Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, 
İspanya’nın salgından en çok 
etkilenen ülkeler olduğu 
düşünüldüğünde, zorluklar 
kaçınılmaz gözüküyor.
İYA’nın, yapılan araştırmalar 
sonucunda derlediği analizlerini 
İstanbul Bülteni ile paylaşan Narin, 
OECD tahminine göre, Türkiye’de 
ekonomik aktivitenin yüzde 25’inin, 
salgın dolayısıyla durduğunun altını 
çizdi. Narin, kısıtlamalar sebebiyle 
ekonominin ciddi ölçüde 
küçülebileceğini söyledi.
İYA’nın paylaştığı diğer bilgiye göre, 
Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye 
ekonomisi için 2020’de iyimser kabul 
edebileceğimiz yüzde 5 küçülme 
bekliyor. İstanbul ekonomisinin daha 
kötü etkilenebileceğinin de 
hesaplardan uzak tutulmaması 
gerektiğini belirten Narin, şu 
noktalara dikkat çekti: 
“Önemli gelir kaynakları; turizm, 
eğlence, havacılık, eğitim ve inşaat 
durma noktasında. İstanbul’un ana 
ihraç ülkeleri, Almanya, Fransa, 
İngiltere, İspanya ve İtalya’da ise 
büyük talep daralması var. Bu 
çerçevede, yaptığımız çalışmalara 
göre, turizm, eğlence, havacılık, 
denizcilik, inşaat, finansal hizmetler 
ve eğitim sektörleri zor bir 
dönemden geçebiliriz.”

 İYA İSTANBUL VİZYONUNDAN 
GERİ ADIM ATMIYOR 
Bu senenin Şubat ayında kurulan 
İYA, yabancı yatırımcılar ile bir 
araya gelmeye ilk günden başladı. 
Aralarında ABD, İngiltere, Çin, 
İspanya, Japonya’nın bulunduğu 
yaklaşık 50 uluslararası şirket ile 
toplantılar yapan İYA, birçok ülke 
konsolosluğunun radarına girmiş 
durumda; ancak COVID-19 
nedeniyle İYA’nın bu yoğun 
temposu şimdilik durdu.
İYA’nın, İstanbul için öncelik verdiği  
stratejik sektörleri; raylı hatlar, 
çevre, atık yönetimi, elektrikli 
metrobüs araçları, temiz enerji, deniz 
ulaşımının artırılması, elektrikli 
vapur, tersane modernizasyonu ve 
akıllı şehir altyapısı şeklinde 
sıralamak mümkün.
Pandemi nedeniyle yatırımcılar ile 
eskisi gibi yoğun tempoda görüşme 
imkanı bulamasa da İYA, yatırım 
almayı hedeflediği ülkeleri, ‘dünya 
çapında projeler yapan ülkeler’ 
olarak belirledi. Görüşme önceliği 
ilk olarak ABD, Almanya, Birleşik 
Arap Emirlikleri, İngiltere, Çin, 
Fransa, Hollanda, İsviçre, 
Japonya’da olurken, ikinci öncelik 
ise Avusturya, Danimarka, 
Finlandiya, İspanya, İsrail, İsveç, 
İtalya, Kore, Rusya, Suudi 
Arabistan, Finlandiya olarak 
belirlenmiş durumda.

 İYA, 11 Mart’ta salgının 
ülkemizde de ortaya çıkmasının 
ardından, daha önce başlattığı
uluslararası girişimlere bir pencere 
daha açtı. 
İstanbul’da pandeminin 
yayılmasının önlenmesi 
kapsamında Birleşmiş Milletler’e 
bağlı Dünya Sağlık Örgütü, 
Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi 
uluslararası kuruluşların İBB’ye 
olabilecek katkıları üzerine 
görüşmeler başlattı.  Aynı 
zamanda, Dünya Bankası, Asya 
Kalkınma Bankası, Avrupa 
Kalkınma Bankası, Avrupa Altyapı 
ve Kalkınma Bankası, Uluslararası 
Finans Kurumu (IFC) ve Çin’in 
büyük en büyük bankalarından 
olan ve İstanbul Merkezli ICBC ile 
temasa geçildi.

 İYA’nın yaptığı değerlendirmeler 
sonucunda, COVID-19 salgınının 
uzaması halinde, İstanbul’un kent 
ekonomisi ve yatırım iklimi 
üzerine beklentiler şu yönde 
öngörüldü: 
“Kamulaştırma, sektörlere nakit 
zengini firma ve fonların, zayıf 
düşmüş firmaları ele geçirmesi 
gözlemlenebilir. Küresel salgının 
olası iktisadi etkilerini hızla 
yönetebilmek için bir tedbir seti 
geliştirilmeli ve böylece, küresel 
salgına karşı doğru tedbirlerin 
zamanında ve cesaretle alınmasını 
kolaylaşmış olacak.”

 İYA CEO’su Nihat Narin, 
COVID-19 pandemisinin İstanbul 
ekonomisine yönelik olası etkileri 
üzerine yaptığı değerlendirmeleri 
ise şöyle oldu:
“Son 10 yıldır her yıl yaklaşık 1 
trilyon dolar gelişmekte olan ülkelere 
doğrudan yatırım olarak akmaktaydı. 
Ancak yaşanan bu gelişmeleri her 
yatırımcıyı daha tedbirli olmaya 
itecektir. Burada yatırımlardan 
ziyade hayatta kalabilmek öncelikli 
olacak işletmeler için. Uzun bir süre 
yatırım iştahından söz etmek 
mümkün olmayabilir.”

ZORDA OLAN          
YERLİ‐YABANCI        
ÖZEL SEKTÖRÜN 
YATIRIMLARININ 

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

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

3-4 ADIM

Tokalaşma ya da
sarılma gibi yakın
temaslardan kaçın.

Ellerinle gözüne,
ağzına ve
burnuna
dokunma.

Kıyafetlerini
60-90 derecede
normal deterjanla
yıka.

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

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

14
MADDEDE

KORONAVİRÜSE
KARŞI KORUNMA

Yurt dışı
seyahatlerini
iptal et ya da ertele.

Yurt dışından
dönüşte 14 gün
evde kal.

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

Ateş, öksürük ve
nefes darlığın
varsa sağlık
kuruluşuna başvur. 

Kişisel eşyalarını
ortak kullanma.

Bulunduğun ortamı
sık sık havalandır.

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

184
KORONAVİRÜS
DANIŞMA HATTI

ALO
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IBB, ISTANBULLUNUN COVID-19 SALGININI EN ASGARI DÜZEYDE ATLATABILMESI IÇIN, 
ILK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ ANDAN ITIBAREN BIR DIZI ÖNLEM PAKETINI DEVREYE ALDI. 

#BIRLIKTEBAŞARACAĞIZ DIYEN IBB; YARDIM KOLILERINDEN ALIŞVERIŞ KARTI DESTEĞINE, 
PSIKOSOSYAL DESTEK HATTINDAN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR IÇIN ALO 153’Ü 

ARAYARAK SIPARIŞ VERME OLANAĞINA KADAR ÇOK SAYIDA “DESTEK PAKETINI", 
ISTANBULLULARIN HIZMETINE SUNDU.

#BİRLİKTEBAŞARACAĞIZ
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İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK NECDET KÖSEDAĞ
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hattından veya 444 0 093 numaralı 
telefon hattından katkı alabilirler” 
ifadelerini kullanarak hayırsever 
vatandaşa yol gösterdi. 

 YARDIM KOLİLERİNİN 
İÇERİSİNDE NE BULUNUYOR?
Gıda kolisinin içinde yağ, makarna, 
bulgur, çay, salça, zeytin, un, şeker, 
pirinç, nohut, mercimek gibi temel 
gıda malzemeleri bulunurken, 
hijyen kolisinde ise sabun, çamaşır 
ve bulaşık deterjanı, dezenfektan 
gibi temizlik malzemeleri yer 
alıyor.

 İBB BİRİMLERİ SEFERBER 
OLDU 
Yardım kolileri, ihtiyaç sahibi 
ailelere, hijyen kurallarına uygun 
olarak İBB ekipleri tarafından 
ulaştırılıyor. Destek Hizmetleri 
Daire Başkanlığı, yardımların 
kabulü, depolanması, kolilere 
doldurulması ve dağıtılmak üzere 
araçlara yüklenmesi ile 
ilgilenirken; İşletmeler 
Müdürlüğü de muhasebeleştirme 
sürecinde hizmet veriyor. Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü 200 araç, 
200 şoför ve 200 yardımcı 
personelle yardım kolilerini 
sahiplerine ulaştırıyor. İşletmeler 
Müdürlüğü de Kartal’daki 
deposunda 50, Merter’de 
bulunan eski Tekzen deposunda 
ise 50 personelle görev başında. 
İBB’nin ihalesini tamamladığı 
500 bin adetlik yardım kolisi 
dağıtımına Nisan ayı sonunda 
başlandı.

 100 PAKET ÜSTÜ YARDIMLAR 
YERİNDEN TESLİM ALINIYOR
Birlik ve beraberliğe ihtiyaç 
duyduğumuz bu günlerde duyarlı 
vatandaşlarımız, yardımlarını, 
ihtiyaç sahibi ailelere İBB 
üzerinden ulaştırıyor. Vatandaşlar, 
yardım kolilerini İBB depolarına 
teslim edebildikleri gibi, alışveriş 
yaptıkları marketlere, depolara 
teslimat talimatı da verebiliyorlar. 
Eğer koli sayısı 100’ün üzerindeyse, 
İBB bu kolileri gösterilen adresten 
teslim alıyor. 

T
ürkiye, koronavirüs 
(COVID-19) pandemisinin 
ilk vakasıyla 11 Mart’ta 
karşılaştı. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise 
koronavirüse karşı aldığı önlemleri 
7 Mart’ta açıkladı. Yenikapı’da İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
katılımıyla düzenlenen programda, 
Koronavirüs Timi de tanıtıldı. İBB, 
sonraki günlerde, İstanbullular için 
almış olduğu hijyen tedbirlerine, 
sosyal belediyeciliğin en güzel 
örneklerini de ekledi. Dışarı 
çıkmaları yasaklanan ve cep 
telefonu uygulaması “Bi Bana” 
uygulamasını kullanamayan yaş 
almış vatandaşlarımız için ALO 153 
üzerinden yemek siparişi, geniş 
kesimler tarafından takdir topladı.

 İMAMOĞLU: “250-300 BİN 
AİLEYE YARDIM KOLİSİ 
VERECEĞİZ”
Başkan İmamoğlu, İBB Kartal 
Lojistik Merkezi’nde, koronavirüs 
salgını nedeniyle zor günler 
yaşayan ihtiyaç sahibi 
İstanbullulara destek amaçlı 
yardım kolilerinin hazırlanış 
sürecini inceledi. On binlerce 
kişinin kendilerine yardım için 
başvuruda bulunduğunu açıklayan 
İmamoğlu, hazırlanan yardım 
kolileri ile 4 kişilik ailenin 15 
günlük ihtiyacına katkı sunmayı 
amaçladıklarını belirtti. Yardım 
kolilerinin hayırsever 
vatandaşlardan gelen destekle 
hazırlandığını aktaran İmamoğlu, 
“İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle 
durdurulan dayanışma 
kampanyamıza, 30 saat içerisinde 
12 bin 500’ü aşkın vatandaşımız 
yardımda bulundu. İBB’ye nakit 
bağışını yaptı. Bu yardımları 
yaptığımız aile sayısı yaklaşık 
250-300 bini bulacak. Hem de 
nakit yardımı konusunda destek 
olacağız. Vatandaşlarımız, bize 
ayni ve nakdi bağışlarına devam 
edebilir. Bize nasıl bağışta 
bulunacağı yönünde, 
birliktebasaracagiz.ibb.gov.tr 
adresimizden, 153’ten, 
05521530034 WhatsApp 

SOSYAL YARDIM/



Yardım kartlarının ve kolilerinin 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
ulaştırılmasında, etkin görev 
üstlenen en önemli isimlerin 
başında İBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Şengül Altan Arslan 
geliyor. 
#BirlikteBaşaracağız portalı 
üzerinden kaç sosyal yardım 
talebi geldi?” sorumuzu, “Bu son 
derece zor bir soru” diyerek 
cevaplamaya başlayan Arslan, 

“Soruyu cevapladığım şu anda 
dahi bilgi eskiyor. Portalı, 3 
Nisan’da devreye aldık ve yapılan 
başvurular 10 gün içinde 500 
bine ulaştı. Başvuruların bu 
yoğunlukta olması, bize yaşanan 
ekonomik zorlukların da ne kadar 
derin olduğunu gösteriyor. 
Yaşadığımız durumun özelliğine 
uygun olarak, vatandaşların 
kitleler halinde işsiz kalması, 
sosyal yardım talepleri ve 

 ARSLAN: “10 GÜNDE 500 BİN 
BAŞVURU”
İBB, vatandaşların seslerini daha 
rahat duyurabilmeleri için 
teknolojinin tüm nimetlerinden 
yararlanmaya çalışıyor. 
İnternetin hemen hemen her eve 
ve cebe girdiği bu dönemde, 
birliktebasaracagiz.ibb.gov.tr 
portalını hizmete açan İBB, daha 
çok vatandaşa ulaşmayı 
hedefliyor.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan 
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 DAYANIŞMAYI BÜYÜTEREK 
ZOR GÜNLERİ ATLATACAĞIZ
Şengül Altan Arslan, pandemi 
sürecinin herkes için zorlu 
geçtiğini ifade ederek, 
vatandaşlardan aldıkları olumlu 
dönüşlerle motive olduklarını 
söyledi. İstanbul Bülteni olarak 
genel bir değerlendirme 
istediğimiz Arslan, şunları anlattı:
“Ekibimizin inancı ile İstanbul 
olarak bu süreçten daha güçlü 
çıkacağımıza inancımız tam. 
Ancak, gerçek olan başka bir 
durum; kriz haline ilişkin ilk 
müdahalelerden sonra daha iyi bir 
planlama yapmanın gerekliliği. 
Çünkü, pandeminin yarattığı 
hasarın etkilerinin daha uzun 
vadeli olacağı açık. Bu zor günleri, 
dayanışmayı büyüterek 
atlatacağımıza ve bu süreçten 
daha kuvvetli çıkacağımıza 
inanıyorum. Etkileri elbette 
sürecin çok ötesine taşınacak; 
ancak bu olumsuzlukların telafisi 
için var gücümüz ile çalışmaya 
devam edeceğiz.”

değerlendirme sürecini online 
ortama taşıdık. 
#BirlikteBaşaracağız portalı 
üzerinde yapılan bir geliştirme 
ile tüm sosyal yardım talepleri 
online olarak alınmaya başlandı” 
dedi.  

 VATANDAŞA ALIŞVERİŞ 
KARTI DESTEĞİ
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım 
kolisinin yanında alışveriş kartı 

desteği de İBB tarafıdan 
sağlanıyor. Taleplerin iki farklı 
yöntemle karşılandığını belirten 
Arslan, “İhtiyaç sahiplerine, 
muhtaçlık durumlarına göre, 2 ay 
içinde kullanmaları için, 300 TL ya 
da 600 TL tutarında alışveriş kartı 
desteği sağlıyoruz. 
Vatandaşlarımız bu kartlarla İBB 
ile anlaşması olan Happy Center, 
KİM, CarrefourSA, Çağrı, Migros, 
Onur, RAMMAR, ŞOK, A101 ve 
Halk Ekmek’ten alışveriş 
yapabiliyorlar” bilgisini paylaştı. 
Arslan ayrıca, hayırsever 
vatandaşların bağış yaptığı ve 
sadece bir markete ait olan 150 
TL’lik hediye çeklerini de ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırdıklarının altını 
çizdi. 

 KARTLARIN DAĞITIMINA 
BAŞLANDI
3 Nisan’da yardım kartlarını 
dağıtmaya başlayan İBB, 10 bin 
kişiye kartlarını 3 gün içerisinde 
teslim etti. Nisan ayı sonu 
itibariyle bu sayı 30 bini geçti.
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ŞENGÜL ALTAN ARSLAN:
BAŞVURULARIN BU YOĞUNLUKTA 

OLMASI, BİZE YAŞANAN EKONOMİK 
ZORLUKLARIN DA NE KADAR DERİN 

OLDUĞUNU GÖSTERİYOR.

SOSYAL YARDIM/



 GENELGE, ALABİLECEĞİMİZ 
YARDIMI ÇOK DARALTTI
Yazıcı’ya, İçişleri Bakanlığı 
tarafından çıkarılan, 
“Belediyelerin, valiliklerden izin 
almadan yardım kampanyası 
düzenleyemeyeceği” şeklindeki 
genelgenin, yardımsever 
vatandaşların bağış yapabilmeleri 
konusunda ne gibi sorunlar 
çıkardığını sorduk. Sorumuzu, 
“Bu vesileyle yardım yapan ve 
yapmak isteyen herkese 
minnetimi ifade etmek 
istiyorum” diyerek yanıtlamaya 
başlayan Yazıcı, şöyle devam etti:
“Öncelikle ilk gün itibariyle çok 
hızlı bir şekilde başlayan nakdi 
bağış süreci, genelge nedeniyle 
sekteye uğradı. Yardım yapmak 
isteyen vatandaşlarımız, banka 

hesap numaralarımıza bağışlarını 
göndermekte ısrarcı oldular; fakat 
bankalar tarafından bu hesaplara 
konulan blokajdan ötürü bu 
mümkün olmadı. O saatten sonra 
vatandaşlarımız ve tüzel kişilikler, 
ayni yardımlara ağırlık verdiler. Bu 
şekilde ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza yardım 
yapılmasına vesile oldular. Fakat, 
nakdi yardımın gerçekleştirilme 
kolaylığı düşünüldüğünde, bu 

 YAZICI: “İMAMOĞLU’NA 
TEŞEKKÜR EDİYORLAR”
Pandemi günlerinde sahada 
koşturan diğer bir önemli İBB 
yöneticisi de Genel Sekreter 
Yardımcısı Murat Yazıcı. 
COVID-19 ile ilgili mücadelenin 
başladığı ilk günden beri, İBB 
olarak tüm imkanların seferber 
edildiğini vurgulayan Yazıcı, 
vatandaşların seçim dönemi 
dışında da hatırlanmış olmaktan 
duydukları memnuniyeti, “Sayın 
Başkanımıza teşekkürlerimizi ve 
selamlarımızı iletin” diyerek 
sıkça dile getirdiklerini söyledi. 
Ara vermeden hizmetlerin 
sürdürüldüğünün altını çizen 
Yazıcı, “Faaliyetlerimizi 
arttırarak devam ettirmenin 
kararlılığı içerisindeyiz” dedi.
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MURAT YAZICI:
NAKDİ VE AYNİ YARDIMLAR İLE 

VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYI 
SÜRDÜRECEĞİZ. YENİ YARDIMLAŞMA 
YÖNTEMLERİ İLE BU SÜREÇTEN EL ELE 

ÇIKACAĞIZ.

/SOSYAL YARDIM



dağıtılmasına kadar pek çok 
alanda belediye olarak hizmet 
veriyoruz. Bu süreçten olumsuz 
etkilenen tüm paydaşlarımızın bu 
zor durumlarını biraz olsun 
hafifletebilmek adına fatura ve 
kira ödemelerini öteleme, ulaşım 
destekleri, nakdi ve ayni 
yardımlar ile vatandaşlarımızın 
yanında olmayı sürdüreceğiz. 
Yeni yardımlaşma yöntemleri ile 
bu süreçten el ele çıkacağız.”

engellemenin alabileceğimiz 
yardımı çok daralttığını rahatlıkla 
söyleyebilirim.”

 YENİ YARDIMLAŞMA 
YÖNTEMLERİ GELİŞTİRECEĞİZ
İstanbul Bülteni için, yürütülen 
hizmetlerle ilgili değerlendirme de 
istediğimiz Yazıcı, şu bilgileri verdi:
“Minnettar olduğumuz sağlık 
çalışanlarının konaklama ve bazı 
yeme/içme ihtiyaçlarına; 

belediye hizmet binaları, kamu 
binaları, ortak hizmet alanları, 
metro, tramvay, taksi, dolmuş ve 
otobüs gibi toplu taşıma 
araçlarının dezenfektasyonuna; 
koruyucu ekipman 
dağıtılmasından sokağa 
çıkamayan vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarının karşılanmasına; 
evsizlerin konaklama ve gıda 
ihtiyaçlarının karşılanmasına; 
sokak hayvanlarına mama 
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ZELAL YALÇIN: 

“HERKES İÇİN SOSYAL POLİTİKA 
VE DESTEK ZAMANI”

C
OVID-19 salgını 
döneminde, sahada 
önemli görevler 
üstlenen isimlerden, 

Zelal Yalçın ve Esra Huri Bulduk, 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
yardımların en doğru şekilde 
ulaştırılması için özverili bir 
şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 
Sosyal Politikalar 
Koordinatörleri olarak görev 
yapan ikiliye, saha deneyimlerini 
İstanbul Bülteni için 
değerlendirmelerini istedik.
Pandemiden en çok kayıt dışı ve 
esnek çalışanlarla birlikte 
uzaktan çalışması mümkün 
olmayan kişilerin etkilendiğinin 
altını çizen Yalçın, 
“Gündelikçiler, garsonlar, servis 
elemanları, sokak müzisyenleri, 
tiyatrocular, küçük esnaf, AVM, 
plaza, turizm sektörü çalışanları, 
servis şoförleri, taksiciler, kağıt 
toplayıcılar, kısacası pek çok 
farklı çalışma alanından 
başvurular almaya başladık” dedi.

 DAYANIŞMA TALEBİ 
MOTİVASYON KAYNAĞI OLDU
Pandemi sonrası kısa sürede 
yardım taleplerinin yoğunlaştığını 
vurgulayan Yalçın, hayırsever 
vatandaşların yardıma muhtaç 
insanlara nakdi ve ayni yardımları 
ulaştırmasında İBB’nin güvenilir 
bir el olduğunu söyledi. Yalçın, 
şöyle devam etti: 
“COVID-19 pandemisi 
sonrasında öngörebildiğimiz veya 
göremediğimiz yeni sorunlarla 
karşı karşıya kalacağız. Salgınla 
ilgili tedavi olanakları geliştirilse 
dahi sosyal ve ekonomik etkileri 
devam edecek. Temel gıdaya 
erişim, çalışan yoksulluğu, yaşlı, 
engelli grupların özel sorunları, 

kadına ve çocuğa yönelik suçlar, 
çoğunluğu kayıt dışı çalışan 
mültecilerin sorunları… 
Geliştirilecek olan sosyal 
politikaları yalnızca yoksulluğun 
ve açlığın kontrol altına alınması 
ile sınırlı tutmayarak sınırlı da 
olsa ekonomik daralmanın 
etkilerini azaltacak şekilde 
kurgulayacağız. Ayrıca kırılgan 
grupların salgın ve salgının 
etkilerinden korunmasına ilişkin 
yeni modeller düşünmek şart. 
Yerel yönetimlere insanları 
yaşatmayı değil, mezar kazmayı 
görev olarak gören zihniyetin 
engellemelerine rağmen, pek çok 
kesimden ulaşan dayanışma talebi 
hepimiz için önemli bir 
motivasyon kaynağı oldu.”

 ORTAK HAREKET ŞART
“COVID-19 pandemisi, herkese 
ortak hareket etmenin önemini 
gösterdi” diyen Yalçın, 
değerlendirmesini şöyle 
tamamladı: “Bu süreçten en az 
hasarla çıkabilmek için ortak 
hareket etmek, dayanışmak, 
kısacası birlikte başarmak tek 
yol. Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu’nun “Birlikte 
Başaracağız” çağrısı tam da 
aramızdaki fiziksel mesafeye 
rağmen birlik ve beraberliği 
kurmanın önemini göstermekte. 
Bu çağrıya kulak vererek 
dayanışmayı büyüten halka, 
İstanbul halkına karşı görevimiz, 
ihtiyaç sahibi her bir kişiyi 
desteklemektir.”

/SOSYAL YARDIM



ESRA HURİ BULDUK: 

PANDEMİ BİZE 
TOPLUMCU 

BELEDİYECİLİĞİN 
ÖNEMİNİ TEKRAR 

HATIRLATTI

P
andemi döneminde, 
kamu içerisinde halka en 
yakın birim olan 
belediyelerin verdiği 

hizmetler ile kırılgan gruplara 
ulaşmakta önemli bir araç 
olduğunu belirten Bulduk, “Tüm 
engellemelere rağmen, hizmeti 
tüm hemşehrilerimizin ayağına 
götürmek için canla başla çalışan 
arkadaşlarımız sayesinde hızlı ve 
kesintisiz hizmet sağlama şansı 
bulduk” ifadelerini kullandı.

 ADİL BİR KENT İÇİN HER 
KOŞULDA ÇALIŞMAYA DEVAM 
EDECEĞİZ
“Hayatlarımız ve kentimiz hızlı 
bir dönüşüm içerisinde” diyen 
Bulduk, şöyle devam etti:
“Toplumsal alanda yaşanan 
ekonomik ve sosyal değişimin 
kent yoksulluğunu tetikleyeceğini 
görüyoruz. Pandeminin yaratacağı 
etkilerin uzun süre devam 
edeceğinin ve özellikle 
dezavantajlı gruplar için 
kapanması zor yaralar yarattığının 
farkındayız. Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığı olarak “Adil 
Kent” hedefine hizmet etmek için 
çalışmalarımızı devreye aldığımız 
günlerde, pandemi bize toplumcu 
belediyecilik kavramının ne kadar 

önemli olduğunu bir kez daha 
hatırlattı. Bu süreçte sağlık ve 
sosyal hizmetlere yönelik 
politikalar geliştirmenin, yönetim 
anlayışını da bu eksende 
yapılandırmanın ne kadar değerli 
olduğunu bir kez daha anladık. 
Adil bir kent için her koşulda 
çalışmaya devam edeceğiz. Bu 
günleri toplumcu belediyecilik 
anlayışını yaşatarak ve 
dayanışmayı yeşerterek 
atlatacağız. Kötü günlerin geride 
kalacağına yönelik umudumuzu 
korumanın yanı sıra, 
heyecanımızı muhafaza ederek, 
tüm emektar arkadaşlarımız ile 
sahada olmaya devam edeceğiz.”
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IBB, TÜM DÜNYAYI ETKISI ALTINA ALAN KORONAVIRÜS PANDEMISINE KARŞI 
ÇALIŞMALARINA DEVAM EDIYOR. YARDIMLAŞMA VE KOORDİNASYON MERKEZİ,                     

İBB BÜNYESİNDE YAPILAN BÜTÜN TOPLANTILARIN EV SAHİPLİĞİNİ ÜSTLENDİ. 

İBB’NİN PANDEMİ ROTASI 
YARDIMLAŞMA VE KOORDİNASYON 

MERKEZİ’NDEN BELİRLENİYOR

/İBB KOORDİNASYON MERKEZİ

C
ovid-19 salgını nedeniyle 
tüm ülkeler, kendi 
devletlerinde yaşayan 
yurttaşlarının üzerinde 

salgının etkisini azalmak için 
planlar uyguluyor. Türkiye’de de 
etkilerini hissettiren koronavirüs 
pandemisine karşın, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi de 
çalışmalarını sürdürüyor. 16 
milyonluk bir kent olan İstanbul’da, 
şehirde alınacak tüm önlem planları 
Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve 
Sanat Merkezi’nde kurulan İBB 
Yardımlaşma ve Koordinasyon 
Merkezi'nden koordine ediliyor. 

 ORTAK AKLIN ŞEHRE ÖZGÜN 
ÇÖZÜMLERİ
Yardımlaşma ve Koordinasyon 
Merkezi’nin İstanbul için 
öneminden bahseden Merkez 
Koordinatörü Özlem Göçer, 
merkezin kuruluş amacını, 
“Ortaya ortak akıl koyarak, 
Türkiye’de en çok kişinin yaşadığı 
kent olan İstanbul’a, özgün 
çözümler üretmek” diye tanımladı. 
Göçer, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bu merkezde, İBB yöneticileri ile 
koordinasyon halinde, İstanbul 
özelinde, sorunları birlikte 
değerlendirip, ardından öneriler 
hazırlayıp İBB hizmetleri 
çerçevesinde yapılabilecek olanları 
ivedilikle uygulamaya geçirmek 
üzere tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu 
günlerde toplumun en çok ihtiyacı 
olan güven ve toplumsal dayanışma 
duygusu açısından bu merkezi 
oldukça değerli buluyoruz.” 

 İBB’NİN TÜM BİRİMLERİNE 
AİT VERİLER BURADA 
TOPLANIYOR
Merkezde, İBB’nin tüm şirket ve 
birimlerinin COVID-19 salgını 
çerçevesinde derlediği veriler, bu 
merkezde tek elde toplanıyor. 
Toplanan veriler işlenerek üst 
yönetime raporlanıyor. Süreç 
içerisinde alınacak kararlarda bu 
raporlama önemli bir yere sahip 
olmasıyla dikkat çekiyor. Veriler 
içerisinde, toplu taşıma araçları ve 
istasyonların dezenfektasyon 
çalışmaları, park, bahçe ve 
meydanlardaki dezenfeksiyon 
çalışmaları ile trafikteki verilerden 
zabıta denetimleri gibi birçok başlık 

bulunuyor. Yine birimlerin 
koronavirüsle mücadelesi sırasında 
ihtiyaç duyulan dezenfeksiyon ve 
kişisel koruyucu ekipmanların 
sağlanması, kamuya ait kapalı 
alanların Mobil Hijyen Filosu 
ekiplerince dezenfeksiyonu, sokağa 
çıkma kısıtlamalarında görev 
yapacak ekiplerin organizasyonu, 
telefonla psikolojik danışmanlık 
hizmetlerinin takibi, yurttaşlara 
yönelik koronavirüs farkındalık ve 
bilgilendirme çalışmaları 
koordinasyon merkezinin takip 
ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

 BİLİM KURULU RAPORLARI 
BURADAN SUNULUYOR
İBB tarafından, tüm sürecin daha iyi 
yönetilmesi için kendi oluşturulan 
Bilim Kurulu da İBB Yardımlaşma 
ve Koordinasyon Merkezi’nden 
çalışmalarını yürütüyor. Kurul, bu 
merkezde toplanan verileri de 
değerlendirilerek bilimsel kararlar 
veriyor. 
Yirmi iki kişiden oluşan Bilim 
Kurulu, 25 Mart’tan itibaren 
toplantılarını Yenikapı’daki Avrasya 
Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 
gerçekleştiriyor. Bilim Kurulu’nda 
tartışılan tüm konular daha 
sonrasında raporlanarak İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 
sunuluyor. 
İBB’nin koronavirüs çalışmaları 
kapsamında, ana görevleri üstlenen 
birimlerinden birer temsilci de 
Yardımlaşma ve Koordinasyon 
Merkezi’nde oluşturulan yürütme 
kurulunda görev alıyor.
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Özlem 
Göçer

ÖZGÜR TURAN NİLAY SOYSALDI



BİLMEKTE YARAR VAR/
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KORONAYLA MÜCADELEDE 
BUNLARI SAKIN UNUTMAYIN!
 El hijyeninize dikkat edin, su ve 
sabunla sık sık yıkayın. 

 Virüsün sadece ağız, burun ve 
gözlerden bulaştığını unutmayın. 
Bu nedenle, sokakta 
bulunduğunuz süre içinde, 
ellerinizi ağzınıza, burnunuza, 
gözlerinize ve yüzünüze asla 
sürmeyin.

 Ellerinizi dışarıda bulunduğunuz 
sürede el antiseptiği veya kolonya 
ile ara sıra ovalayın. 

 Cep telefonlarınızı dezenfekte 
edin. En az günde iki kere (3-4 
saat aralıkla da olabilir) mutlaka 
kolonyalı mendille silin. 

 Kapı kolu, telefon, elektrik 
düğmesi, musluk, lavabo, tezgah, 
klavye gibi ortak kullanılan ve 
sıkça dokunulan nesneleri sıkça 
temizleyin ve dezenfekte edin. 

 Kalabalık yerlerden mümkün 
olduğunca uzak durun.

 Tokalaşma ve sarılmadan 
kaçının.

 Zorunlu olmadıkça toplu taşıma 
araçlarıyla seyahat etmeyin.

 Alışveriş merkezlerine gitmeyin. 
Sosyal amaçlı toplantılara 
katılmayın. Sosyal ilişkilerinizde 
mesafeyi koruyun.

 Öksürüp, hapşırırken tek 
kullanımlık kâğıt mendil veya 
peçeteler kullanın ve bunları çöp 
kutularına atın ve sonrasında 
ellerinizi yıkayın.

 Acil olmayan hafif hastalıklarınız 
için hastanelere gitmeyin.

 Halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı 
gibi belirtiler bu hastalık için bile 
şüphelidir. Evinizde ev halkıyla 
yakın temastan kaçınarak ve 
kişisel eşyalarınızı (diş fırçası, 
tabak, kaşık, havlu vb.) ayırarak 
kendinizi evde takip edin.

EVE DÖNÜLDÜĞÜNDE NELER 
YAPILMALI?
 Elinizi ve yüzünüzü mutlaka su ve 
sabunla yıkayın. Mümkünse duş 
almanız, sizin ve evdekilerin 
enfeksiyon kapma riskinizi 
düşürecektir.

 Dışarıdan ve marketlerden alınan 
paketli ürünleri, su ve sabunla 
temizleyip, kuruladıktan sonra 
dolaplara yerleştirin. Ancak 
dışardan geldikten sonra önce 
ellerinizi yıkayın, sonra aldığınız 
ürünleri temizleyin. İşlem 
bittikten sonra tekrar ellerinizi 
yıkamayı unutmayın. Paketli 
ürünleri dezenfektanla silmenize 
gerek yoktur. 

  Sokakta bulunduğunuz sürede 
koronavirüsün kıyafetlerinize 
bulaşma ihtimali bulunmaktadır. 
Bu nedenle, eve döndüğünüzde 
dış giysilerinizi bir askı ile dış 
ortamda havalandırın; yıkanabilir 
olanları 60 derece ısıda çamaşır 
deterjanıyla yıkayın.

 Ayakkabılarınızı, ayakkabılıkta 
diğer ayakkabıların yanına 
koymadan önce elinize eldiven 
giyerek, deterjanlı nemli bezle 
silmeniz yeterlidir. İmkânınız 
varsa dış bir ortamda tutun. 

AYŞE KAHVECİ
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toprağa vermişti. Anadolu insanı; 
Trablusgarp, Balkan, Birinci 
Dünya savaşları derken, yıllarca, 
cepheden cepheye koşturmuştu. 
Ateşten gömleğin, Türk ulusunun 
üniforması haline geldiği bu 
dönemde, sağ kalan nüfus da salgın 
hastalıklar ve sakatlıklardan 
kırılıyordu. Pek çok ocak, babasız, 
oğulsuz, kardeşsiz kalmıştı. 
Misak-ı Milli sınırları içinde 
yaşayan 11 milyon nüfusun yüzde 
80'inden fazlası köylerde, birçok 
olanaktan yoksun yaşıyordu. 
Erkeklerde okuma yazma oranı 
yüzde 9, kadınlarda ise yüzde 
0,4’tü. Yoksulluk arşa ulaşmıştı. 
Mısır ve süpürge tohumundan 
ekmek bulanların şanslı sayıldığı 
günlerdi. Ordular terhis edilmiş, 
silahlarına el konulmuştu. İtilaf 
Devletleri, ateşkes antlaşmasının 
hükümlerine bile uymaya gerek 
görmeden Anadolu’yu işgal 
etmeye başlamıştı.   

K
arlofça Antlaşması’nın 
imzalandığı 26 Ocak 
1699’dan bu yana, 
bilimsel, teknolojik ve 

askeri açıdan sürekli bir gerileme 
içinde bulunan Osmanlı 
İmparatorluğu, Mondros 
Mütarekesi'yle birlikte yolun 
sonuna gelmişti. Türklerin elinde 
kalan topraklarda fikir ve moral 
açısından büyük bir çöküntü 
olduğunu notlarının arasına 
kaydeden İngiliz tarihçi Arnold 
Toynbee, o dönemi şöyle 
anlatmıştı: “Türkiye, düşmanları 
tarafından çevrilmişti. Büyük 
devletler, bir kampın etrafından 
dolaşan kurtlar gibi, aç gözlerini 
Türkiye’ye dikmişlerdi. Çünkü 
Türkiye, tabiat yönünden hayli 
zengin ve emperyalizm de 
doymak bilmezdi.”
Gerçekten de Türk ulusu, 12 yıl 
süren savaşlarda asker-sivil 3 
milyondan fazla çocuğunu kara 

101 YIL ÖNCE TÜRK ULUSU 
YENİDEN KÜLLERİNDEN DOĞDU
ATATÜRK, 19 MAYIS 1919’DA SAMSUN’A ÇIKARAK BAĞIMSIZLIK SAVAŞI’NIN ILK 
KIVILCIMLARINI YAKTI. ANCAK, BUNUN ÖNCESINDE ISTANBUL’DA GEÇIRDIĞI 
ALTI AY BOYUNCA, SILAH ARKADAŞLARIYLA BIRLIKTE YAPTIĞI GIZLI 
TOPLANTILARDA KURTULUŞUN TEMEL ILKELERINI BELIRLEDI. ŞIŞLI’DEKI EVINI 
ADETA BIR KARARGÂHA DÖNÜŞTÜRDÜ.

GÖKÇE KAÇMAZ
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adımını attığı anda, işgalcileri 
geldikleri gibi göndermeye 
karar vermişti. İstanbul’da 
bulunduğu altı ay boyunca, 
mücadelesinin yol haritasını 
çizdi. Önce Pera Palas Oteli’ne 
yerleşti. Bu, çok stratejik bir 
hamleydi. Böylece sarayda, 
hükümette olup bitenlerden 
haberdar olmasının yanı sıra 
İngiliz ve Fransızların 
çalışmalarını da yakından 
izleme olanağına kavuştu. 
İşgalcilerin güçlü ve zayıf 
yanlarını gözlemledi. 
Faturalar ağırlaşmaya 
başlayınca bir süreliğine, 
Halep’te konuk olduğu yakın 
dostu Salih Fansa’nın evine 
geçti. Ancak, konuk olarak 
kalınan bir evde istediği çalışma 
ortamını bulamamıştı. Kısa bir 
zaman sonra, 2 Aralık 1918’de,  
Şişli’de Ermeni Madam Annik 
Kasabyan’ın üç katlı evini 
kiraladı. Bugün, Atatürk Müzesi 
olarak işlev gören bu evde 
bulunduğu süre içinde, ulusal 
kurtuluşu amaçlayan birçok 
çalışma yaptı. Güvendiği 
arkadaşlarıyla gizli toplantılar 
düzenledi. Bağımsızlık 
Savaşı’nın planlarıyla uğraştı. 

  ŞİŞLİ’DEKİ EV, ULUSAL 
KURTULUŞ KARARGÂHINA 
DÖNÜŞTÜ
Atatürk’ün Şişli’deki evi, işgal 
altındaki İstanbul’da bir ulusal 
kurtuluş karargâhına 
dönüştürmüştü. Burada, Ali Fuat 
Cebesoy, Kazım Karabekir, Rauf 
Orbay, Fethi Okyar, Refet Bele ve 
İsmet İnönü gibi isimlerle bir 
araya geldi. Bağımsızlık 
Savaşı’nın temellerini attı. 
Serüvenden uzak, akılcı ve aşama 
aşama yaşama geçen bir planlama 
yaptı. Atatürk, Şişli günlerini; 
kafasında belirginleşmiş bulunan 
kurtuluş reçetesini başkalarına 
anlatmaya ve kabul ettirmeye 
çalışarak geçirdi. Bunu da tam 
anlamıyla başardı. 

 “VE BÜTÜN DEDİKLERİ OLDU”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
böyle bir ortamda, 19 Mayıs 1919 
tarihinde Samsun’a çıktı. 
Kurtuluş Savaşı’nın ilk 
kıvılcımlarını yaktı. Suna 
Doğanay’ın ünlü şiirindeki gibi: 
“Ordu yok dediler, kurulur dedi.
Para yok dediler, bulunur dedi.
Düşman çok dediler, yenilir dedi.
Ve… Bütün dedikleri oldu.”

 BAĞIMSIZLIK PLANLARI 
HAYDARPAŞA 
İSTASYONU’NDA BAŞLADI
Bir ulusu, yeniden küllerinden 
doğuran bu büyük mücadele, 
plansız, programsız, rastgele 
birkaç adımla başlamadı. 
Atatürk, 13 Kasım 1918’de, 
Haydarpaşa İstasyonu’na 

  TUTSAK YAŞAMAKTANSA 
YOK OLMAK DAHA İYİDİR
Gerçekte, Atatürk ve silah 
arkadaşları dışında da kurtuluş 
reçeteleri önerilmişti. 
Atatürk’ün Söylev’inde de 
saptadığı gibi, kimileri kurtuluşu 
düşmanla birleşmekte, kimileri 
bir büyük devletin mandasında, 
kimileri de birbirinden kopuk 
çalışan yerel direniş örgütleri 
aracılığıyla kendi yaşadığı 
bölgeyi özgürleştirmekte gördü. 
Ancak, 1815 Viyana 
Kongresi’nden beri Türkleri, 
ortadan kaldırılması gereken bir 
“Doğu Sorunu” olarak gören 
işgalciler karşısında bunların 
geçersizliğini, Atatürk şöyle dile 
getirmişti:
“Efendiler, ben bu kararların 
hiçbirini yerinde bulmadım. 
Çünkü, bu kararların dayandığı 
bütün deliller ve mantıklar 
çürüktü, temelsizdi. Gerçekte, 
içinde bulunduğumuz o günlerde, 
Osmanlı Devleti'nin temelleri 
çökmüş, ömrü tükenmişti. 
Osmanlı ülkesi tamamen 
parçalanmıştı. Ortada bir avuç 
Türk’ün barındığı bir ata yurdu 
kalmıştı. Son olarak bunun da 
paylaşılmasını sağlamak için 
uğraşılmaktaydı. Osmanlı 
Devleti, onun bağımsızlığı, 
padişah, halife, hükümet bunların 
hepsi anlamını yitirmiş birtakım 
sözlerdi… Sağlam ve gerçek 
karar… Ulusal egemenliğe 
dayanan tam bağımsız, yeni bir 
Türk devleti kurmak… Ne denli 
zengin ve gönenmiş olursa olsun 
bağımsızlıktan yoksun bir ulus, 
uygar toplumlar karşısında uşak 
durumunda kalmaktan öteye 
gidemez… Aşağılık durumuna 
düşmemiş olanların isteyerek 
başlarına bir emir veren 
getirmeleri hiç düşünülemez. 
Türk’ün onuru, kendine güveni 
ve yetenekleri, çok yüksek ve 
büyüktür. Böyle bir ulus, tutsak 
yaşamaktansa yok olsun daha 
iyidir.”

19 MAYIS/
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için sokağa çıkmak zorunda kalan 
yurttaşlara ücretsiz maske 
dağıtılıyor. Kriz fırsatçılarına 
karşı, fiyat etiketleri denetleniyor, 
kentin can dostları sahipsiz 
hayvanlar besleniyor. Kent 
genelinde sosyal mesafenin 
korunması için gerekli önlemler 
alınıyor. Sokağa çıkması 
yasaklanan 65 yaş ve üzeri 

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), koronavirüs ile mücadele 
kapsamında başlattığı 
seferberliği, her geçen gün 

hizmet yelpazesine eklediği yeni 
çözümlerle genişletiyor. 
İstanbul’un tüm işlek caddeleri, 
meydanları, toplu taşıma araçları, 
hastane önleri ve ibadet mekanları 
dezenfekte ediliyor. Geçinebilmek 

yurttaşların, gıda ve sağlık 
gereksinimleri karşılanıyor.
Ancak bu süreçte bir de “evde kal” 
çağrısına uyan geniş bir kesim var. 
Onların karşılaştığı sorunlar da 
sokağa çıkmak zorunda 
kalanlardan daha aşağı değil. Bu 
sorunların başında da bilgi 
kirliliğinin yarattığı kaygılar 
geliyor. Bu durum, çoğu zaman, 

İNTERNET ÜZERİNDEN 
TERAPİ DÖNEMİ BAŞLADI

İBB, KORONAVİRÜS MÜCADELESİ KAPSAMINDA, EVDE KALAN VE RUHSAL SIKINTI ÇEKEN 
YURTTAŞLARLA DAHA KOLAY İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN KOLLARI SIVADI. IBB GENEL SEKRETER 
YARDIMCISI DR. ŞENGÜL ALTAN ARSLAN, PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK HIZMETLERININ, 
ÇEVRIM IÇI OLARAK VERILECEĞINI SÖYLEDI. ŞİDDETE KARŞI, KADIN DAYANIŞMA EVİ’NİN 

KAPILARININ MAĞDURLARA AÇILDIĞINI DA BİLDİRDİ.
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GÖKÇE KAÇMAZ BARIŞ TEKİN



 ŞİDDETE KARŞI KADIN 
DAYANIŞMA EVİ
Koronavirüs ile mücadele 
kapsamında başlatılan sosyal 
izolasyon sürecinde, kadına karşı 
şiddet olaylarını yakından 
izlediklerini dile getiren İBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Dr. Arslan, 
şunları kaydetti:
“Sahada ve sivil toplum 
kuruluşlarından elde ettiğimiz 
bilgiler, bize, kadına yönelik şiddette 
bir artış olduğunu gösteriyor. 
Ancak, bizim Psikolojik Destek 
Hattı'na konuya ilişkin yapılan 
başvuru son derece sınırlı. Sadece 
12 kişi başvurdu. Bu kişileri ilgili 
kurum ve kuruluşlara yönlendirerek 
takibini yaptık. Bununla birlikte, 
sahanın sesini dinleyerek, Kadın 
Sığınma Evi'nden çıkanların, 
istihdam hedefli niteliklerini 
arttırmak ve kendi ayakları üzerinde 
durur hale getirmek üzere 
kurguladığımız ‘Kadın Dayanışma 
Evi’nin kapılarını şiddet gören 
kadınlara açtık.”

 15 MERKEZDE 83 UZMAN 
HİZMET VERİYOR
Her ne kadar son günlerde 
koronavirüs pandemisiyle gündeme 
gelmiş olsa da İBB çatısı altındaki 
Psikolojik Danışmanlık Merkezi 
(PDM) ve Psikoterapi Merkezi 
(PTM), normal zamanlarda 
İstanbulluların sorunlarını çözmek 
amacıyla yoğun bir mesai yapıyor.  
Merkezlerde, kişilerin ruhsal 
sorunlarının çözülmesi, günlük 
yaşam kalitelerinin artması, bireysel 
gelişim ve sosyal uyumlarının 
sürdürülmesi gibi amaçlar 
doğrultusunda psikometri, çocuk-
ergen psikoterapisi, yetişkin 
psikoterapisi, çift ve grup 
psikoterapisi ile psikiyatrik 
danışmanlık hizmetleri yürütülüyor. 
İBB bünyesinde 12’si PDM ve 3’ü 
PTM olmak üzere toplam 15 
merkez bulunuyor. Bu merkezlerde 
80 psikolog ve 3 psikiyatrist 
çalışıyor. Merkezlerde, 
danışanların kolay ulaşılabilirliği 
üzerinden planlı, yaygın, kapsayıcı 
ve kaliteli hizmet ilkesi temel 
alınıyor.  

bireyler açısından oldukça 
yıpratıcı olabiliyor; insanların, 
yaşam kalitelerinde belirgin bir 
düşüşe yol açabiliyor. Örneğin, 
günlerce evde kalan çocuklarda 
davranış bozuklukları ortaya 
çıkabiliyor. 

 PSİKOLOJİK DANIŞMA 
HATTINA YURT DIŞINDAN DA 
TALEP VAR
İBB, sürecin getirdiği bu zorluklara 
karşı, kendi bünyesinde 
çalışmalarını sürdüren Psikolojik 
Danışmanlık Merkezi (PDM) 
üzerinden bir çözüm üretti. Sosyal 
izolasyon altında yaşayan 
İstanbulluların kaygı düzeyini 
azaltmak ve yaşam kalitelerini 
yükseltmek amacıyla, Türkiye’de 
pandemiden kaynaklanan ilk 
ölümlü vakanın ardından, mart 
ayında, “Psikolojik Danışma 
Hattı”nı hizmete soktu. 
Yurttaşların, “0212 449 4900” 
numaralı telefondan ulaştığı hattın 
bilinirliği arttıkça, hizmet alanı da 
dünyaya doğru genişlemeye 
başladı. Bugüne kadar hat, 
Türkiye’de 77 kentten, dünyada 
ise 2 farklı ülkeden arandı. 
Yaklaşık 5 bin kişi İBB 
PDM’lerinde çalışan uzmanlarla 
görüştü, dertlerine deva aradı. 
Pandemiyle birlikte gelen 
yakınmalar; koronavirüsten dolayı 
artan kaygılar, panik atak, öfke 
kontrolü, çocuklarda davranış 
sorunları gibi konular üzerinde 
yoğunlaştı. 

  ÇEVRİM İÇİ TERAPİ GELİYOR
Görüşlerine başvurduğumuz İBB 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. 
Şengül Altan Arslan, hizmetlerin 
nitelik ve kapasitesini en üst 
düzeye çıkarmaya 
yoğunlaştıklarına dikkat çekti. Dr. 
Arslan, pandemiden dolayı farklı 
çalışma ve hizmet biçimleri 
geliştirdiklerine vurgu yaparak, 
“Seanslarımızı çevrim içi ortama 
taşımak amacıyla çalışmalar 
başlattık. Yakın zamanda çevrim 
içi terapi hizmeti ile çocuk ve 
engellilere yönelik danışma hattını 
da hizmete almış olacağız” dedi.

 İSTANBUL’DA YETİŞKİNLER 
DE ÇOCUKLAR DA KAYGILI
Merkezlerde verilen tüm hizmetlerin 
ücretsiz olduğunu söyleyen İBB 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. 
Arslan, yeni belediyecilik döneminde 
yapmakta oldukları çalışmalar 
hakkında da İstanbul Bülteni ile şu 
bilgileri paylaştı:
“Haziran 2019'dan günümüze 
yetişkin, çocuk ve ergen olmak 
üzere 42.642 İstanbullu 
hemşehrimiz birimlerimizden 
hizmet aldılar ve 86 bin 583 seans 
gerçekleşti. Genel başvurulara 
bakıldığında; yetişkinlerde kaygı 
sorunları, takıntılar ve zorlantılar, 
mutsuzluk ve keyif alamama gibi 
depresif şikayetler, sosyal kaygı, 
travma ile ilişkili stres 
bozuklukları, ilişki sorunları, 
kişilerarası iletişim çatışmaları en 
sık gelen sorunlardır. Çocuk ve 
ergenlerde dikkat eksikliği, okula 
uyum ve adaptasyon sorunları, 
ebeveyn tutumları,  öfke nöbetleri, 
çocukluk çağı kaygları; kardeş 
kıskançlığı, alt ıslatma, tırnak yeme 
en sık karşılaşılan sıkıntılar. 
Ergenlerde ise daha çok 
ebeveynlerle olan çatışmalar, ders 
başarısı ve okul sorunları, gelecek 
ve sınav kaygısı, takıntılar,  kimlik 
karmaşası, duygusal zorluklar daha 
sık görülmektedir.”

SOSYAL BELEDİYE/

BAŞVURU VE TERAPİ SÜRECİ

	 Merkezler,	randevulu	çalışıyor.	

	 Randevular,	İBB’ye	bağlı	ALO 153 
Çağrı	Merkezi’nden	alınıyor.	

	 Kişiye	en	yakın	merkeze,	en	uygun	
gün	ve	saatte	randevu	veriliyor.

	 Çağrı	Merkezlerinden,	psikolojik	
danışmanlık	gereksinimini	
belirlemek	için	ölçek	randevusu	da	
alınabiliyor.	

	 Alınan	randevudan	sonra	terapi	
süreci	başlıyor.

	 Hizmetlerden	3	yaşını	doldurmuş	
ve	4	yaşından	gün	almış	çocuklar	
da	yararlanabiliyor.

	 Sorun,	merkezlerde	
çözülemeyecek	boyutta	ise	
gereksinimler	doğrultusunda	
gerekli	yönlendirmeler	yapılıyor.	

•	 Tüm	hizmetler,	ücretsiz	veriliyor.	
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ÇOCUKLARA 
‘PSİKOLOJİK 
DESTEK 
HATTI’

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), virüsün ülkemizde 
görülmeye başladığı ilk günden 
bu yana, Psikolojik Danışmanlık 

Merkezleri’nde (PDM) hizmet 
vermeye devam ediyor. İBB, 4 
Nisan tarihinden itibaren, sokağa 
çıkmalarına kısıtlama getirilen 20 
yaş altındaki çocuklar içinse 
‘Psikolojik Destek Hattı’nı kurdu. 
Böylece, merkezlere gelemeyen 
çocuklarla, telefon üzerinden 
iletişim sağlanıyor.

 PSİKOLOJİK DESTEK HATTI 
İLE İSTANBUL DIŞINA DA 
HİZMET 
Koronavirüs sürecinin çocuklara 
etkisini ve İBB’nin bu yöndeki 
çalışmalarını, Uzman Çocuk 

TÜM DÜNYADA OLDUĞU GİBİ ÜLKEMİZDE DE KORONAVİRÜS SALGINI, ALIŞILAGELMİŞ 
YAŞAM ALIŞKANLIKLARINI ALTÜST ETTİ. KORONAVIRÜS TEDBIRLERINDEN EN ÇOK 
ETKILENENLERIN BAŞINDAYSA ÇOCUKLAR GELIYOR. BİR YANDAN SOKAĞA ÇIKMA 
KISITLAMASI GETİRİLEN, DİĞER YANDAN UZAKTAN EĞİTİM HAYATINA ADAPTE OLMAYA 
ÇALIŞAN ÇOCUKLAR, YOĞUN BİR STRES ALTINDA KALIYORLAR. 

Psikoloğu Kevser Kurt’tan dinledik. 
Kurt, bu dönemde çocukların 
PDM’lerde öncelikli grup olduğunu 
ifade ederek şu bilgileri aktardı:  
“Okullara ara verilmesi, uzaktan 
eğitim kavramı, süreç içerisindeki 
bilinmezlik,  ailelerin tutumu gibi 
konular, çocuklar için özel bir 
çalışma yapmamız gerekliliği 
sonucunu doğurdu. Bu kapsamda, 4 
Nisan tarihine kadar, 
danışanlarımıza merkezlerimizde 
hizmet verdik. Çocukların sokağa 
çıkmalarına kısıtlama getirilmesiyle 
birlikte, İBB Psikolojik Destek 
Hattı’nı kurduk. Hattımıza, 
İstanbul dışından da birçok arama 
geliyor. Nereden olursa olsun, bize 
ulaşan her çocuğa yardımcı olma 
gayreti içerisindeyiz.” 

EBEVEYNLERE ÖNERİLER

“Bu	dönemde	anne	ve	babalara	
büyük	görevler	düşüyor.	Çocuklar	
anne	babanın	davranışlarını	model	
alır.	Çocuklarla	kaliteli	vakit	geçirmek,	
onları	daha	yakından	tanımaya	
olanak	sağlayacak.	Evin	içinde	geçen	
uzun	saatler,	onların	neyden	
hoşlandığını,	neyden	rahatsız	
olduğunu	ebeveynlerin	görmeleri	için	
bir	fırsat.	Çocuklar,	aileleriyle	geçen	
zaman	içinde,	kendilerini	güvende	
hissedecek,	salgının	saldığı	korkudan	
da	uzak	kalacaktır.	

Ebeveynler,	çocukların	uyku,	yemek,	
ders,	oyun	ve	teknoloji	saatleri	gibi	
rutin	akışlarını	mümkün	oldukça	
korumalıdır.	Hepimiz	için	zor	olan	bu	
dönemde	çocuklarımıza	karşı	daha	
sabırlı	ve	normal	zamanlara	göre	
daha	anlayışlı	olmak	gerekir.”

ZEYNEP MAVNACIOĞLU NİLAY SOYSALDI

/SOSYAL BELEDİYE
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Kurt, bu süreçte ebeveynlerin, 
çocuklarını doğru bilgilendirmesi 
ve duygusal açıdan 
desteklemesinin önemine 
değinerek sözlerini şöyle 
sürdürdü:  
“İçinde bulunduğumuz dönemde, 
çocuklarda sıklıkla 
karşılaştığımız sorunların 
başında; kaygı, takıntı, travma 
sonrası stres bozukluğu, öfke 
sorunları, TV-oyun bağımlılığı, 
uyku ve yeme problemleri 
geliyor.

 EBEVEYNİN KAYGISI       
ÇOCUĞA GEÇİYOR
Çocukların yaşadığı sorunlar, 
anne ve babanın ruh sağlıyla 
yakından ilişkilidir. Ebeveynin 
kaygısı doğrudan çocuklara 
geçer. Bu nedenle, anne ve baba 
öncelikle kendi kaygı durumunu 
kontrol etmelidir. Ebeveynler, 
güvenilir kaynaklardan bilgi 
edinerek, alınması gereken 
önlemleri netleştirmeli, bu 
durumu çocuğun gelişim 
düzeyine uygun şekilde ifade 
etmelidir.
Çocukların duygularını 
anlatmalarına izin vermek, onları 
dinlemek, strese neden olan 
konuları konuşmak da bu süreçle 
sağlıklı şekilde baş 
edilebilmesine olanak 
sağlayacaktır.”

 UZAKTAN EĞİTİMDE 
AİLELERE GÖREV DÜŞÜYOR 
Salgının ülkemizde görülmeye 
başladığı ilk haftadan itibaren 
çocuklar, evlerinde, uzaktan 

eğitim sürecine girdiler. 
Çocukların uzaktan eğitime 
adaptesinin, kimi zaman zorlu 
olduğunu ifade eden Kurt, şu 
hususlara dikkat çekti: 
“Uygulanan uzaktan eğitim 
programlarının tam olarak etkili 
olması için ebeveynlere büyük 
sorumluluklar düşüyor. Ailelerin, 
sürece hakim olmaları, 
planlamaları ona göre yapmaları 
gerekiyor. Çocukların günlük 
rutinlerinin devam etmesi, 
kendilerini güvende hissetmeleri 
açısından çok önemli. Bu 
nedenle, uyku ve beslenme 
düzeninin bozulmamasına özen 
gösterilmeli. Okula gider gibi 
düzenleri devam etmeli, 
planlamalarını uzaktan eğitime 
göre yapmalılar. Sürecin geçici 
olduğu unutulmamalı.”

İBB PSİKOLOJİK 
DANIŞMANLIK 
MERKEZLERİNDE,             
37 ÇOCUK VE ERGEN 
PSİKOLOĞU, 08.00–00.00 
SAATLERİ ARASINDA, 
UZAKTAN TERAPİ 
YÖNTEMİYLE HİZMET 
VERİYOR. PSİKOLOJİK 
DESTEK HATTI’NA, 153 
BEYAZ MASA ÜZERİNDEN 
ULAŞILABİLİYOR. 

OYUN TAVSİYELERİ   

Nefes Egzersizi: Nefes	egzersizi	
oldukça	faydalı	bir	etkinlik.	
Çocukların	beyin	gelişimini	iyileştirir,	
stresi	azaltarak	konsantrasyonlarını	
artırır.	Egzersizler	esnasında	sırtın	dik	
olması,	rahat	bir	pozisyonda	
oturulması	önemlidir.	

Uçan Balon Aktivitesi: Bu	süreçte	
çocukları	mutsuz	ve	rahatsız	eden	
düşünceler,	bir	kağıda	yazılarak,	
balonla	birlikte	gökyüzüne	bırakılır.	

Duyguların Çizimi: Bir	kâğıda	insan	
silüeti	çizilir.	Sonra	her	duyguya	bir	
renk	verilir.	
(Mutlu-pembe,	üzgün-mavi,	kızgın-
kırmızı,	endişeli-sarı,	enerjik-yeşil,	
korku-mor)	
Bu	süreçte	çocuğun,	hangi	duyguları	
hissettiği	sorulup,	çizmiş	olduğu	
insan	siluetini,	hissettiği	duygunun	
rengine	boyaması	istenir.		
Ayrıca	tüm	ailenin	katılabileceği	
gölge	oyunları,	isim	şehir,	saklambaç,	
deve	cüce,	sessiz	sinema	gibi	
geleneksel	oyunlar	oynanabilir.	

Okul	öncesi	dönemindeki	çocuklar	
için,	aile	üyeleriyle	birlikte	yapılacak	
taklit	oyunları,	meslek	oyunları,	
evcilik,	el	kuklaları,	legolar,	yapbozlar,	
oyun	hamurları,	parmak	boyası,	sulu	
boya	gibi	etkinlikler	çocuğa	kendisini	
güvende	hissettirecektir.	

Uzman Çocuk Psikoloğu 
Kevser Kurt



T
üm dünyaya yayılan 
koronavirüs (COVID-19) 
salgınından korunmak 
için, başından beri sosyal 

izolasyon ve dezenfeksiyonun 
üzerinde duruldu. Ancak salgın, 
alınan tüm önlemlere rağmen 
dünyanın her bölgesinde 
yayılımını sürdürürken bazı 
vakalarda hiç belirti görülmediği 
saptandı. Hiç belirti göstermeyen 
kişilere yapılan testlerde de pozitif 
sonuca ulaşıldı. Yeni bulgular, 
insanların semptom göstermeden 
önce, henüz hastalığının 
başındayken taşıyıcı olabildiği 
yönünde. Bu risk nedeniyle, 
ülkemizde; market, semt pazarları 

ve toplu taşıma gibi kamusal 
alanlarda 'maske takma' 
zorunluluğu getirildi. İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, bu kararın 
ardından sosyal medya 
hesaplarından 3 Nisan’da 
“Cumhurbaşkanlığı açıklaması 
gereği yarın itibariyle toplu taşıma 
araçlarımıza maskeyle binmenizi 
rica ediyoruz. İlk etapta yarın, 100 
bin ücretsiz maske dağıtacağız” 
mesajını paylaştı. İlerleyen 
günlerde 200 bin maskenin 
dağıtımını tamamlayan İBB, hem 
İstanbulluların hem de sağlık 
çalışanlarının artan maske 
ihtiyacını karşılamak için 
çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

 BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
Ortak alanlarda maske takmanın 
zorunlu hale gelmesi ve ücret 
karşılığı yapılan satışların 
yasaklanması, maskeye 
erişimde tedirginliğe sebep 
oldu. İBB, artan ihtiyacı 
karşılamak ve herkesin maskeye 
erişimini sağlamak için seferber 
oldu. Hayat Boyu Öğrenme 
Müdürlüğü bünyesinde görev 
alan İSMEK eğitmenleri, 
“Birlikte başaracağız” diyerek, 
maske üretimine başladı. 
İSMEK maske dikiminde 
kullanılacak malzemenin 
tedariki, örnek maske 
çalışmaları, kadroların 

İBB’DEN MASKE 
SEFERBERLİĞİ

İBB, TOPLU ALANLARDA ZORUNLU HALE GELEN MASKE İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN 
HAREKETE GEÇTİ. İSMEK EĞİTMENLERİ, GÜNDE 10 BİNİN ÜZERİNDE MASKE ÜRETMEYE 

BAŞLADI. IBB GENÇLIK SPOR MÜDÜRLÜĞÜ DE SAĞLIK ÇALIŞANLARI IÇIN HER GÜN, HER 
BIR TANESI 1 SAAT 40 DAKIKADA TAMAMLANABILEN, EN AZ 100 TANE YÜZ 

KORUYUCU MASKENIN ÜRETIMINI GERÇEKLEŞTIRIYOR.

TAYFUN DERYAL
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belirlenmesi gibi 
organizasyonların ardından, 
eğitmenleriyle makine başına 
geçti. Üsküdar, Şişli ve 
Küçükçekmece'de bulunan 
İSMEK eğitim merkezlerindeki 
3 atölyede 10 bin maske 
hedefiyle başlanan projede, kısa 
sürede 100 bin maske üretimi 
yapıldı. Artan maske ihtiyacıyla 
birlikte proje büyütüldü ve 3 
olan atölye sayısının 7’ye 
çıkarılması planlandı.
Maske üretiminde çalışan 
öğretmenler, sağlık durumları, 
yaş kriterleri ve diğer risk 
faktörleri göz önünde 
bulundurularak görevlendirildi. 
Ayrıca, öğretmenlerin üretim 
yaptıkları alanlar ‘sosyal mesafe’ 
uygunluğuna göre düzenlendi. 
Hijyen kurallarının oldukça 
önemsendiği atölyelerde, gün 
aşırı dezenfeksiyon işlemi 
yapılıyor. Görev alan 
öğretmenler ise mutlaka maske 
ve eldiven kullanarak çalışıyor.  

 İSTANBULLULARA 
DAĞITILIYOR
İBB Hayat Boyu Öğrenme 
öğretmenleri tarafından üretilen 
maskeler, İBB'nin ilgili 
birimlerine teslim edildikten 
sonra dezenfeksiyon işleminden 
geçiriliyor. Maskeler, gerekli 
görülen noktalarda İstanbullulara 
dağıtılıyor. 

 SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÜZ 
KORUYUCU MASKE 
Koronavirüsle en önde 
savaşanların başında sağlık 
çalışanları geliyor. İBB; 
doktorundan hemşiresine, 
teknisyeninden tıbbi sekreterine 
kadar örnek mücadeleleriyle tüm 
dünyanın alkış tuttuğu sağlık 
personelleri için de koruyucu 
maske üretiyor. İBB’nin teknoloji 
üretimi, yazılım ve proje üretimi 
konusunda gençlere eğitimler 
verdiği Deneyap Teknoloji 
Atölyeleri’nde, koronavirüs ile 
mücadele eden sağlık çalışanları 

için üç boyutlu yazıcılarla yüz 
koruyucu maskeler yapılıyor. 
Toplam 13 yazıcının bulunduğu 
ve bir yazıcının, tek maskeyi 1 
saat 40 dakikada ürettiği atölyede, 
günde 100'den fazla maske imal 
ediliyor.

 ÜRETİLEN MASKELER         
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 
ULAŞTIRILIYOR
Atölyede, üç boyutlu yazıcıların 
maske üretimi yaptığı süre 
içerisinde İBB Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü personeli, el ile maske 
üretimi de yaparak günlük üretim 
kapasitesini arttırmak için 
çalışıyor. Üretilen maskelerin bir 
bölümü İBB’nin ihtiyaç duyduğu 
birimleri ile de paylaşılıyor. Büyük 
fedakarlıklar gösteren sağlık 
çalışanlarına destek olmak amacıyla 
yapılan koruyucu yüz maskeleri, 
üretimleri tamamlandıktan sonra 
sağlık çalışanlarına ulaştırılmak 
üzere İBB'nin ilgili birimlerine 
teslim ediliyor. 
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ÜSKÜDAR, ŞİŞLİ VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE BULUNAN 
İSMEK EĞİTİM MERKEZLERİNDEKİ 3 ATÖLYEDE           

10 BİN MASKE HEDEFİYLE BAŞLANAN PROJEDE, KISA 
SÜREDE 100 BİN MASKE ÜRETİMİ YAPILDI. 

DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ’NDE, GÜNDE 
100'DEN FAZLA MASKE İMAL EDİLİYOR. ÜRETİLEN 
MASKELER SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ULAŞTIRILMAK 

ÜZERE İBB'NİN İLGİLİ BİRİMLERİNE TESLİM EDİLİYOR.



48 /                         www.ibb.istanbul

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARA 

SANAL KREŞ
İBB, KORONAVİRÜS SALGINI TEDBİRLERİ KAPSAMINDA, KARANTİNADA BULUNAN 

ÇOCUKLAR İÇİN SANAL KREŞ PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİ. 23 NISAN’DAN 
ITIBAREN HIZMET VEREN SANAL KREŞTE ÇOCUKLAR, ÖĞRETMEN VE 

AKRANLARIYLA BIR ARAYA GELEREK SOSYALLEŞEBILIYOR. 

K
oronavirüs (COVID-19) salgınıyla dört 
koldan mücadele eden İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, bir yandan 
salgının yayılımını azaltmak için 

çalışmalar yürütürken, diğer yandan çocukların 
bu süreci en hafif şekilde atlatabilmesi için 
çabalıyor. İBB, bu kapsamda, evde karantinada 
bulunan, yaşları 3 ila 5 arasında değişen çocuklar 
için sanal kreş kurdu. Okul öncesi öğretmenler 
tarafından içeriği oluşturulan sanal kreşler, 23 
Nisan haftasından itibaren hizmet veriyor.
İBB Kültür Daire Başkanlığı Kültür Politikaları 
Koordinatörü Elif Avcı, Türkiye’deki belediyeler 
arasında, ilk kez İBB tarafından hayata geçirilen 
'Sanal Kreş' projesine ilişkin şu bilgileri aktardı: 
“COVID-19 salgını nedeniyle evlerde kalan okul 
öncesi çocuklarımız için, internet üzerinden 
katılabilecekleri sınıflar oluşturduk. Okul öncesi 
eğitmenlerimiz tarafından oluşturulan 10’ar 
kişilik online oyun grupları sayesinde, bu süreçte 
çocuklarımızın gelişimine katkı sunuyoruz. 

FİKİR ANNESİ; DİLEK İMAMOĞLU
İlk etapta 2 ay sürecek uygulama ile 
çocukların, hafta içi her gün aynı saatte, 
öğretmen ve sınıf arkadaşlarıyla 
buluşmalarını, gelişimlerine uygun aktiviteler 
yaparak sosyalleşmelerini sağlıyoruz. 
Bu programın fikir annesi, Başkanımızın eşi 
Dilek İmamoğlu oldu. Kendisi kreş konusuna 
oldukça önem veriyor. Koronavirüs salgını 
gerçekleşmemiş olsaydı, kreşlerimizin bir 
çoğu 23 Nisan haftasında açılmış olacaktı. 
Dilek Hanım’ın önerisi üzerine, sanal kreş modeli 
üzerine çalışmaya başladık. Dünyadan ve 
Türkiye’den farklı örnekleri inceledik. Ebeveynler 
ile görüşerek, evdeki öncelikli ihtiyaçları 
anlamaya çalıştık. Çocukların bu süreçte, 
yaşıtlarıyla sosyalleşme, her gün belli bir saatte 
aktiviteye katılma ihtiyacı olduğunu gördük. 
Yaşanılan süreç geçene kadar, çocuklarımıza 
nasıl destek olabiliriz konusunda projeler 
ürettik. Bu kapsamda, İBB Kültür Sanat Sosyal 
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Medya sayfamızda, Şehir Tiyatroları 
sanatçılarıyla, her gün bir masalın paylaşıldığı, 
‘Masal Saati’ uygulaması ile hafta sonları 
çocukların evde ebeveynleri ile yapabilecekleri 
basit etkinlikleri içeren ‘Ebeveyn Çocuk 
Aktivite Saatini’ başlatmıştık. 

ÇOCUKLARIN İHTİYAÇLARINA 
ODAKLANDIK
Çocukların bu ihtiyacını gidermeye odaklanan 
online oyun grupları oluşturmaya karar verdik. 
Böylece çocukların gelişimlerini, hem 
yapılandırılmış bir eğitim modeli ile destekliyor 
hem de kendileriyle buluşmayı heyecanla 
bekleyen öğretmen ve arkadaşlarıyla bağ 
kurmalarını sağlıyoruz. Eğitimlerin 
başında ve sonunda ebeveynlerle de 
kısa görüşmeler yaparak sorularını 
cevaplıyor, çocukların gelişimi 
konusunda bilgilendiriyoruz.” 
İçinden geçilmekte olunan 
sürecin oldukça zor yanları 
bulunduğunu da anımsatan 
Avcı son olarak şunları söyledi: 
“Hem kendi sağlığımız hem 
sevdiklerimizin sağlığına dair 
büyük bir kaygıyla boğuşuyoruz. Tüm 
bunlar olurken, hayatlarımızı sürdürmeye, 
zorunlu bir şekilde evde olan çocuklarımızın, 
yaşlılarımızın, engellilerimizin bakımıyla 
ilgilenmeye çalışıyoruz. Elbet bu süreç bitecek 
ve biz çocuklarımızı, kreşleriyle ve onlarla 
tanışmak için heyecanlanan öğretmenleriyle 
buluşturacağız.”
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İBB Kültür Daire Başkanlığı Kültür 
Politikaları Koordinatörü Elif Avcı 

Erken çocukluk dönemi, çocuk 
gelişimi açısından oldukça önemli bir 
dönem. Bu süreçte çocuğa yapılan 

her yatırım ileriki yaşlarda katlanarak 
geri dönüyor. Bu nedenle COVID-19 

salgını süresince, biz bu geliştirdiğimiz 
sistemin önemli olduğunu düşünüyor 

ve diğer kamu kurumlarının da  
çocukların gelişimini destekleyecek, 
ebeveynlerin sırtından yükü biraz 

olsun alacak benzer modelleri 
başlatması gerektiğini düşünüyoruz.
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Ö
zel eğitime ihtiyacı olan 
çocukların eğitimlerindeki 
devamlılık, gelişimleri için 
çok önemlidir. Gelişimin 

temel alanları, bilişsel gelişim, dil 
gelişimi, fiziksel gelişim (kas-
motor), öz bakım ve sosyal duygusal 
alanlardan oluşmaktadır. Şu anda 
pandemi nedeniyle tüm zamanın 
geçtiği ev ortamında da çocukların 
gelişimine katkı sağlayacak birçok 
etkinlik yapılabilir. Sanatsal 
çalışmalar, çocukların psikososyal 
gelişimlerini desteklerken, hayal 
dünyalarını zenginleştirdiği gibi, 
ince motor (küçük kas) becerilerinin 

gelişmesine de katkı sağlar. Kimi 
çocuk kes yapıştır, kimi çizim, kimi 
boyama yapmada, kimi de oyun 
hamuru ve kil gibi malzemelerle 
çalışmada iyidir. Bu tür kazanımları 
geliştirmek için evde bulunan 
materyaller ile pek çok etkinlik 
üretmek mümkündür.  Ayrıca, 
çocukların en keyif aldığı anların 
ebeveynleriyle geçirdiği anlar 
olduğunu da unutmamak gerekir. Bu 
nedenle, ailelerin günlerini 
planlarken çocuklarının 
ihtiyaçlarına göre bazı çalışmalar ve 
etkinliklere yer vermesi onları 
mutlu edecektir. 

Eğitim aldıkları rehabilitasyon 
merkezlerine devam edemeyen 
engelli çocuklar için, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Engelliler 
Müdürlüğü’nden resim 
öğretmeni Asuman Nuhoğlu ve 
özel eğitim öğretmeni Emre 
İpekli, çocuklara ve ailelerine 
etkinlik önerilerinde 
bulundular.
Yaş ve gelişim durumlarına 
uyarlayabileceğiniz üç ayrı sanat 
etkinliğini çocuklarınızla 
yapabilirsiniz. Her etkinliğin 
sonunda çocuğunuzu takdir 
etmeyi de unutmayın.

ÇOCUKLARLA SANAT VE 
EĞLENCELİ GÜNLER

EVDE YAPILACAK BASİT AMA KEYİFLİ ETKİNLİKLERLE, ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN 
ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE KATKIDA BULUNULABİLİR. RESIM YAPTIRARAK, OYUN OYNATARAK, 

EV IŞLERINE DÂHIL EDEREK, EL GÖZ KOORDINASYONU DESTEKLENIP, INCE MOTOR, 
EŞLEME VE SINIFLAMA GIBI BECERILERI GELIŞTIRILEBILIR.
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 ETKİNLİK 1: 
Evde olan şişe, kavanoz gibi 
objelerin farklı ebatlardaki 
kapaklarını kullanarak bir resim 
yapın. Resmin orta kısmında 
sadece renklendirmeler olsun, 
odak noktamız tam olarak bu 
kısım. Ortadaki büyük yuvarlağı, 
sekiz eşit parçaya bölün ve 
parçaları sırasıyla ana (kırmızı, 
sarı, mavi) ve ara (turuncu, mor, 
yeşil) renklere boyayın. Bu 
çalışmamızda, taşırmadan boyama 
yapmaya çalışma, büyük küçük 
kavramının dağınık ve özgün bir 
şekilde yüzeye yerleştirilmesi ile 
ana ve ara renklerin öğrenilmesi 
gibi kazanımlar vardır. Bu etkinliği 
istediğiniz gibi basite 
indirgeyebilir ve farklı tarzlara 
dönüştürebilirsiniz. Keçeli boya 
kalemleri, sulu boya ya da kuru 
boya ile çalışmanın 
renklendirmesini yapmanız da 
mümkün.

 ETKİNLİK 2:
 Çizgi çalışmasını, çocuğunuza 
cetvel kullandırarak ya da tamamen 
kendi çizgilerini kullanarak 
yaptırabilirsiniz. Sayfanın herhangi 
bir yerine koyduğunuz noktadan 
çıkan çizgilerin arasını istediğiniz 
gibi doldurmak ve boyamak size 
kalmış. Yine kuru boya ve keçeli 
boya kalemleri kullanarak 
renklendirme işlemini 
yapabilirsiniz.

 ETKİNLİK 3:
 Nokta çalışması, çocuğun ince 
motor kas becerileri ve dikkatini 
geliştirmeye yardımcı olan keyifli bir 
çalışmadır. Çalışmadaki çiçek yerine 
istediğiniz figürü ve renkleri 
yapabilirsiniz. Belki çocuğunuz en 
sevdiği oyuncak arabasını, belki de 
sevdiği bir hayvanı çizmek 
isteyecektir. Çizdiğiniz figürün içini 
küçük daireler çizimi ile 
renklendirin. Dairelerin olabildiğince 
eşit boyda ve birbirine yakın olması 
dikkat etmemiz gereken önemli bir 
nokta. Çiçek figürünün arka planı ise 
yine noktalardan oluşuyor.  Fakat bu 
sefer kalem ile değil, kulak çubuğunu 
ıslatıp sulu boyaya batırın.  
Ardından kâğıda ufak ufak bastırarak 
noktaları oluşturun. Arka plandaki 
tekniği çocuğunuzun yaş ve 
gelişimine göre çalışmanın 
tamamında uygulamamız mümkün. 
Kulak çubuğu yöntemi, yuvarlakları 
çizmekten daha kolay ve seri bir 
teknik olacaktır.
Çocuklarınızı ev işlerinize dâhil 
ederek, hiçbir ekstra materyal 
hazırlamadan, el göz 
koordinasyonunu destekleyip, ince 
motor, eşleme ve sınıflama gibi 
becerilerini geliştirebilirsiniz. 
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Resim Öğretmeni 
Asuman Nuhoğlu

Özel Eğitim Öğretmeni 
Emre İpekli

BASİT AMA FAYDALI BİRKAÇ ÖNERİ:

	 Yıkanan	bulaşıkları	yerine	
dizerken	çocuğunuzdan	yardım	
isteyin,	kaşıkları	kaşıkların,	
çatalları	çatalların	üzerine	
koymasını	söyleyin.	

	 Yıkanan	kıyafetlerinizi	
yerleştirirken	çocuğunuz	da	size	
yardım	etsin	ve	aynı	olan	
çorapları	birleştirsin.	

	 Evinizdeki	bakliyatlardan	
birkaçını	karıştırıp	“hadi	
bakliyatları	kutularına	koyalım”	
deyin	ve	karışmış	olan	
bakliyatları	ayırmasını	isteyin.	

	 Çocuklar	için	en	doğru	eğitim	
aracı	“oyun”dur.	Suyla	
oynamaktan	keyif	alan	
çocuklarınıza	etrafı	ıslattığı	için	
kızmak	yerine	ona	alternatif	bir	
alan	ve	doğru	oyun	şeklini	
göstererek,	keyifli	zaman	
geçirebilirsiniz.	Örneğin;	onunla	
“oyuncak	temizlik	zamanı”	
yapabilirsiniz.	Büyükçe	bir	
kabın	içine	biraz	ılık	su	biraz	
köpüren	sabun	ve	plastik	
oyuncaklarını	koyarak	suda	
oynayabilirsiniz.	Böylelikle	
suyun	rahatlatıcı	etkisinden	
faydalanırken,	duyusal	uyaran	
eksikliği	olan	çocuklarınız	için	
de	sabun	ve	köpüğün	duyusal	
uyarım	etkisinden	
faydalanabilirsiniz.	
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İBB 23 NİSAN’I 
COŞKUYLA KUTLADI
İBB, 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NI, DİJİTAL PLATFORMLARINDAKİ 
ETKİNLİKLERLE KUTLADI. TÜRKIYE’NIN HER KÖŞESINDEN BINLERCE ÇOCUK, KUTLAMALARA 
ORTAK OLDU. EVINDE INTERNET BULUNMAYAN ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI.                      
IBB, 100 BIN ÇOCUĞA HEDIYELER GÖNDERDI.

C
umhuriyetimizin 
kurucusu, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
tüm çocuklara 

armağan ettiği 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı, koronavirüs 
tedbirlerine rağmen bu yıl da 
büyük bir coşkuyla kutlandı.
Eğitimlerine evden devam 
eden çocuklar, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
sosyal medya 
platformlarından 
gerçekleştirdiği bir dizi 
etkinlik sayesinde, heyecan ve 
neşe dolu bir bayram geçirdi. 
İBB’nin dijital 
platformlarından hafta 
boyunca devam eden 
etkinlikleri arasında, çocuk 
operası, tiyatro, film 
gösterimi, konser ve 
söyleşiler yer aldı. 
23 Nisan kutlamalarına ilişkin 
İstanbul Bülteni’ne 
değerlendirmelerde bulunan 
İBB Kültür Daire Başkanı 

Hülya Muratlı şu bilgileri 
aktardı: 
“Bu yıl,  23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın ayrı bir önemi 
vardı. TBMM’nin açılışının 
100. yılını da kutladık. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, çocuklara 
hediye ettiği bu önemli gün 
için, İBB Kültür Daire 
Başkanlığı olarak planladığımız 
birçok etkinliğimizi, 
koronavirüs tedbirleri 
kapsamında, dijital 
platformlardan gerçekleştirdik. 

 23 NİSAN KUTLAMALARI 
HAFTA BOYUNCA SÜRDÜ
Hafta içerisinde, çocuklara 
özel, 2 tiyatro oyunu ve bir 
opera gösterimi sunduk. Bu 
etkinlikler, çocuklarımız ve 
aileleri tarafından büyük ilgi 
gördü.  İBB Kültür Daire 
Başkanlığı’na bağlı Orkestralar 
Müdürlüğümüz, 23 Nisan’a 
özel bir şarkıyı çocuklar için 
yorumladı. 

/23 NİSAN

Zeynep Öztel

Ceylin Çakar Çağla Nur Kort

Defne Doğan Demir Memiş

Ece Akın Ece Beren Özden

Ecrin Hatice Korkmaz Ela Akdemir

Arda İsmail Kurtuldu

Emine Melek Çelik Emir Ali Karakaya Emirhan TilaverElif Duru Dolaz Eva Çinar

Ada Yeşilırmak

ZEYNEP MAVNACIOĞLU NECDET KÖSEDAĞ

Alp KayaAli Ayaz EkiciAhmet Uras Yusufoğlu



Ebrar Feyza Palak

Hatice Elifsu Hoşca
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23 NİSAN/

Bedirhan Efe Tatlı Bengisu Kurtbay Berk Oruç Berra Nur Zırh Berra Sultan Kurtay

Çınar Kerem Altep Defne Akat

Duru Mavnacıoğlu

Ece Melis Kılıç Ecrin Bayraktar

Ela Kaya Ela Menlik

Azra Özoğlu

Eymen Karaköse Fezile Sena Kalbent Furkan Akıllı Güneş Doğan

Ayşe Zehra HantalAyaz YaşarolArif KenanArhan Bartu Çakır

Cemre Su KomonovalıCemre ÇelikelBurak ÇakorBeyza GüldürBerrin Duran

İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı 
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Yine dijital platformdan 
katılımı gerçekleştirilen, 
23 Nisan konulu resim 
yarışması düzenlendi.  
‘Hayalimdeki 23 Nisan’ 
temasıyla paylaşılan 
resimler, halk oylamasına 
sunuldu. En çok beğeni 
alan 400 resmin sahiplerine 
hediyeler verildi. Bu 
resimlerden oluşan bir 
kolajın, önümüzdeki 
dönemde İETT 
otobüslerine giydirilmesini 
planlıyoruz. 

 ONLINE FİNAL TÖRENİ 
Geçtiğimiz Şubat ayında 
duyurusunu yaptığımız, 
Ulusal Çocuk Besteciler 
Yarışması’nın finalini de 23 
Nisan günü gerçekleştirdik. 
Bu yarışmamıza, İstanbul’un 
yanı sıra Muş, Balıkesir, 
Çorum, Samsun, Nevşehir, 
Mersin gibi birçok ilimizden 
katılım olurken; Avusturya 
ve Suudi Arabistan’da 

yaşayan Türk vatandaşı 
çocuklarımız da besteleriyle 
başvurularını gerçekleştirdi. 
Yine koronavirüs tedbirleri 
kapsamında, Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu’nun katıldığı ödül 
töreni, online olarak 
gerçekleşti.
Ayrıca, 23 Nisan haftası, 
Satranç Federasyonu iş birliği 
ile bir satranç turnuvası 
düzenlendi. Besteci ve müzik 
eğitimcisi Muammer Sun’un 
‘Nesilden Nesile Çocuk 
Şarkıları’ albümünün lansmanı 
da yapıldı. Albüm, hem CD 
formatında hem de online 
şekilde çocuklarla paylaşıldı. 
Aynı hafta içerisinde, 
çocukların sevdiği sporcularla 
söyleşiler yapıldı.”

 100 BİN ÇOCUĞA 
HEDİYE SETİ
Muratlı, evlerinde interneti 
olmayan çocuklar için de çalışma 
yürüttüklerini ifade ederek 
sözlerini şöyle sürdürdü:  
“23 Nisan coşkusunu 
İstanbul’un tüm çocukları 
yaşayabilsin diye, interneti 
olmayan evlerdeki çocuklar için 
hediye setleri hazırladık. Üst 
yaş grubu çocuklar için okuma 
kitabı; küçük yaş grubu 
çocuklar için, belediyemizin 23 
Nisan temasıyla içeriğini 
oluşturduğu, ‘İsa ve Nisa 
Yuvamız İstanbul’da’ çocuk 
dergisi; zeka oyunları ve 
çikolatalardan oluşan bu hediye 
setleri 100 bin çocuğa 
dağıtıldı.” 

İBB ÇOCUKLARI KARANTİNADA DA UNUTMADI

İBB,	koronavirüs	(COVID-19)	salgını	nedeniyle,	eğitimlerine	evde	devam	eden	
çocukların	kaliteli	zaman	geçirebilmesi	için	sosyal	medya	platformları	üzerinden	
bir	dizi	kültürel	etkinlik	paylaştı.	
İBB	Kültür	Daire	Başkanlığı,	Nisan	ayı	boyunca	dijital	yayınlarla	çocuklara	yönelik	
programlar	gerçekleştirdi.	Şehir	Tiyatroları	oyuncuları,	her	gün	seslendirdikleri	
masallarla,	çocukların	hayal	dünyasına	katkı	sundu.	
Ayrıca,	çocuklara	yönelik	kültür	sanat	aktivitelerini	anlatan	uygulamalı	videolar	
hazırlandı.	Bu	sayede,	evde	kalmak	zorunda	olan	çocukların	vakitlerini	verimli	
şekilde	geçirmesi	amaçlandı.	
27	Mart	Dünya	Tiyatrolar	Günü’nde,	Şehir	Tiyatroları’nda	daha	önce	sahnelenen	
Pollyanna	adlı	oyun,	online	olarak	yayınlandı.	İBB,	Dünya	Sağlık	Haftası'nda	da	
çocukları	unutmadı.	Sağlıklı	yaşam	bilincini	anlatmak	için	çeşitli	videolar	hazırlandı.	
İBB	şirketi	Spor	İstanbul	da	çocuklara	yönelik	egzersiz	programları	hazırlayarak	
online	platformlarda	yayınladı.

Zeynep Öztel

Neşe Başak Nisanur Meşeci

Özger Mercan Uluç Rüya Yiğit

Sena Kul Sena Sırma

Yağız & Yaren Ortataş Yağız Ege Genç

Irmak ÇilIlgın Su Kaygusuz İsmail Çamlı İzzettin Çelebi Kaan Ali Pıçakgeçmez

Yiğit Demir Yusuf Can Kurt Zehra Ecem AkbabaYiğit Batu Alkan Zeyneb Zankoğlu

/23 NİSAN
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Meva Ermiş Muhammed Enes Buzluk Muhammed Eymen Koç Murat Ekşi Mustafa Emir Öğretmen

Mustafa Kaan Orta Mustafa Miraç Nebi Burak Özdemir Nehir Emircan Nehir Ünver

Oğuz Kaya Orhan Kemal Yılmaz

Sahra Seçgin Selda Ağcabay

Şevval Yoldaş Umut & Utku Yahya Keskin

Yakup Efe Maraz Yiğit Alparslan

Zümra Ece Balcı

Lina Aslım Lina Mırık Mahir Yusuf Akkaymak Masal Duru Uzer Mert Serttaş

Zeynep Ela Devrim Zeynep Hasbal Zeynep Öykü Toprak Zeynep Öztel

23 NİSAN/

“Çocuklar, İstanbul’a bahar geldi; parklar sizin neşe ve çoşkunuzu 
sabırsızlıkla bekliyor. İnanıyorum ki buluşmanız yakındır.”



İSTANBUL’DA 
VERİYE DAYALI 

GÜÇLÜ KARAR DÖNEMİ
İSTANBUL PLANLAMA AJANSI (İPA) KAPSAMINDA KURULAN İSTANBUL İSTATİSTİK OFİSİ, MAHALLE 

MAHALLE, SOKAK SOKAK KENT VERİSİ TOPLAMA VE BUNLARI TOPLUMA SUNMA ADRESİ OLMAYA 
ADAY. KORONAVIRÜS SALGINI SÜRECINDE DERLEDIĞI VE PAYLAŞTIĞI VERILER ILE DIKKATLERI 

ÜZERINE ÇEKEN OFIS, DAHA KAPSAMLI HEDEFLERLE YOLUNA DEVAM EDECEK. 

/İSTATİSTİK OFİSİ
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UĞUR KOCAGER NİLAY SOYSALDI



İ
stanbul’un planlı bir şekilde 
yönetilmesine katkı sağlamak 
amacıyla çalışmalara başlayan 
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) 

kapsamında faaliyet gösteren 
İstanbul İstatistik Ofisi (İİO), 
planlama için hayati önemdeki bir 
boşluğu, veri eksikliğini 
dolduruyor. İBB ve iştiraklerinin 
elinde bulunan; ancak farklı tip, 
büyüklük ve yapıdaki bir çok veri, 
İİO eliyle, birbiriyle konuşabilen, 
anlamlı ve kolay okunabilir hale 
gelecek. Bu veri setleriyle, daha 
kolay karar alma süreçlerinin 
işlemesi beklenirken, kamu 
kaynaklarından da tasarruf 
sağlanacak. Ayrıca; İİO’nun 
hazırladığı veri setleri, İBB 
dışındaki paydaşlar için de faydalı 
olacak. 
Ofis’te, alanında uzman akademik 
danışmanların dışında istatistik, 
şehir planlama, görselleştirme, 
ekonometri gibi farklı alanlarda 
eğitim almış 10 kişilik bir ekip 
çalışıyor. Bu sayının zaman 
içerisinde 25’e çıkması bekleniyor. 

 HERKES İÇİN VERİ
İİO Birim Sorumlusu Akın Emin, 
Ofis’in özellikle dört paydaş için 
veri setleri hazırladığını belirtti ve 
bunları şöyle sıraladı:
i. Vatandaş
ii. Özel Sektör Yatırımcıları
iii. Sivil Toplum Kuruluşları
iv. İBB ve Diğer Resmi Kuruluşlar
İstatistik ve Bilgisayar Uzmanı olan 
Emin, bu dört paydaş için üretilen 
veri setleri hakkında şunları dedi: 
“Vatandaş için, İstanbul’la ilgili 
okunabilirliği kolay, veri setleri 
hazırlıyoruz. Örneğin Beyaz Masa 
verileri. Buradan istekler, 
şikayetler, ulaşım, sosyal yaşam, 
turizm gibi çeşitli konularda 
sonuçlar elde ediliyor. 
Özel sektör yatırımcıları için, 
finans, reel piyasalar, konut 
piyasaları gibi birçok başlıkta 
bültenler hazırlıyoruz. Şimdilik bu 
bültenler için veriler, resmi kurum 
ve kuruluşlardan edinilerek 

hazırlanıyor. Ancak, zamanla 
sahadan veriyi de Ofis kapsamında 
toplamayı hedefliyoruz. 
STK’lerin ise sahadan çok çeşitli 
veri talepleri oluyor. Bunlardan İBB 
elinde bulunan veriyi derleyerek 
kullanıma sunuyoruz. Bu anlamda 
Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun 
da benimsediği “Açık Veri” 
ekosistemini oldukça önemsiyoruz. 
İBB ve diğer kurumlar için ise 
verileri tek set haline getirmeyi 
planlıyoruz. Farklı amaçlarla 
toplanmış, birçok farklı nitelikte 
veri, aslında halihazırda kurumların 
elinde bulunuyor. Ancak bunların 
bir araya getirilip anlamlı bir 
istatistik haline dönüştürülmesi 
gerekiyor. Dağınık verileri, bu 
şekilde derleyerek, tek ve anlamlı 
bir set haline getirmeyi; ardından 
da ihtiyaca göre görselleştirerek, 
karar alma sürecinde kullanımı için 
hazırlanmasını amaçlıyoruz. Bu 
süreçte Coğrafi Bilgi Sistemi gibi, 
birçok başka yetenekten de 
faydalanıyoruz.
Bu anlamda, doğru bir veri setinin 
mikro düzeyde mahalle mahalle, 
sokak sokak toplanması önem 
taşıyor.”

 “DOĞRU VERİ İLE YÜZDE 30’A 
VARAN TASARRUF MÜMKÜN”
Birim Sorumlusu Akın Emin’e 
göre, İİO’nun ilk etapta ilgisinde 

yer alan başlıklar, Beyaz Masa; 
İBB Açık Veri Portalı; İstanbul ile 
dünya kentlerinin 
karşılaştırması; çevre, kültür, 
sanat, sağlık, spor gibi başlıklar. 
Emin, “İstanbul’un mutluluk 
endeksi, yaşam kalitesi, yaşam 
maliyeti gibi veri setleri de 
hazırlamayı düşünüyoruz. Bu 
veri setlerinin çok  faydalı olacağı 
inancındayız” dedi. Yine Emin’e 
göre, doğru adımlarla hazırlanmış 
veriye dayalı hareket eden 
kurumların, yüzde 25-30 
oranında tasarruf ettiği açık bir 
gerçek.

 İSTANBUL’A 360 DERECE 
BAKIŞ
Ofis’in gerçekleştirmek için 
çalışma yürüttüğü projelerden 
biri de “İstanbul 360” verileri. Bu 
verilerin, İstanbul’a dair nüfus, 
eğitim, sosyal hayat, ekonomi 
gibi başlıklarda İstanbul’un bir 
fotoğrafını çekmesi bekleniyor. 
Ofis tüm bunlar dışında İBB’nin 
çalışmalarına yönelik özel saha 
araştırmaları da yapmakta. 

 İNTERNETTEN KOLAY ULAŞIM
İİO, elde ettiği veri setlerini 
https://istatistik.istanbul web 
sitesinden ve sosyal medya 
hesaplarından düzenli olarak 
paylaşıyor.

Birim Sorumlusu Akın Emin

İSTATİSTİK OFİSİ /
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/ARAŞTIRMA

İ
stanbul için gerçekçi, bilimsel 
dayanakları olan, toplumla 
barışık çalışmalar yapmayı 
amaçlayan İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Enstitü İstanbul, 
koronavirüs salgını karşısında, 
dünya metropollerinin mücadele 
deneyimlerini ve aldıkları 
önlemleri inceleyip rapor haline 
getirdi. Londra, Paris, New York, 
Berlin, Moskova, Tokyo, 

Barselona, Madrid, Roma, 
Washington, Seul, Cenevre ve 
Zürih belediyelerinin çalışmaları 
incelendi. Güncellenerek 
sürdürülen çalışmalar https://
enstitu.ibb.istanbul/covid19 web 
sitesi üzerinden kamuoyuna 
açıklanmaya devam ediyor. 
Koronavirüsün sayısız hasta ve 
kitlesel ölümlerin ötesinde yol açtığı 
toplumsal, ekonomik ve siyasal 

sorunlara dair dünya çapında oluşan 
bilimsel literatürü de yakından takip 
eden Enstitü İstanbul, COVID-19 
Konuşmaları seminer dizisi ile 
uzmanların değerlendirmelerine yer 
veriyor. Enstitü İstanbul Sorumlusu 
Doç. Dr. Hakan Koçak, dünya 
metropollerinin koronavirüs 
salgınına karşı verdikleri 
mücadelede göze çarpan noktaları 
İstanbul Bülteni’ne değerlendirdi. 

SALGINLA MÜCADELEDE 
BELEDİYELER 

DAHA ETKİN
DÜNYANIN ÖNDE GELEN METROPOLLERİNDE, KORONAVİRÜS SALGINIYLA MÜCADELEDE 

BELEDİYELER, EN ÖN SAFTA VE ETKİN BİR ŞEKİLDE YER ALIYORLAR. MERKEZI HÜKÜMETLER VE 
YEREL SIVIL INISIYATIFLERLE GÜÇLÜ BIR IŞ BIRLIĞI HALINDE OLAN BELEDIYELERE, 

HÜKÜMETLER TARAFINDAN CIDDI MADDI DESTEKTE BULUNULUYOR.
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AYŞE KAHVECİ ERKAN DEMİR



 BELEDİYELER EN ÖN SAFTA VE 
OLDUKÇA ETKİNLER
Bu mücadelede yerel yönetimlerin 
en ön safta ve önemli işlevler 
gördüğünün uluslararası 
kuruluşların yaptıkları 
değerlendirmelerde de öne 
çıktığına dikkat çeken Koçak, yerel 
yönetimlerin etkinliğine ilişkin şu 
açıklamalarda bulundu: 
“Literatürde, yerel yönetimlerin, 
yerel ihtiyaçları merkezi 
hükümetten daha iyi bildikleri ve 
kaynak tahsisini daha verimli ve 
etkili yapabildikleri kabulü var. 
Örneğin ulusal resmi sosyal 
koruma sistemlerinin 
kapsayamadığı iş gücüne destek 
faaliyetlerinde, yerel yönetimler 
daha etkili olabiliyor. Gecekondu 
alanlarının sakinleri, marjinal, 
enformel sektörde istihdam edilen 
nüfus, sokak satıcıları gibi zayıf 
durumdaki kentsel gruplar için 
yerel yönetimler kritik bir rol 
oynuyorlar.”

 BELEDİYELER, SAĞLIKTA VE 
SOSYAL KONULARDA 
YETKİLİLER
Ülke mevzuatlarına göre dünya 
metropollerinde yerel yönetimlerin 
görev ve yetki alanlarının 
farklılıklar gösterdiğini hatırlatan 
Koçak, metropol belediyelerinin 
salgına karşı mücadelede aldıkları 
önlemleri de şöyle özetledi:
“Yerel yönetimlerle merkezi 
yönetimler ve ilgili birimleri 
arasında bir iş birliği söz konusu. 
Belediyeler, sağlık ve sosyal 
koruma konularında yetki ve 
inisiyatif sahibi. Belediyeler, 
salgının gelişimi hakkında etkin bir 
bilgilendirme çalışması yapıyorlar. 
Belediye hizmetlerinde, yüz yüze 
temas yerine dijital platformlar 
daha etkin kullanılıyor. Merkezi 
yönetimlerin kararlarına paralel 
biçimde, yerel yönetimler de sosyal 
mesafelenmeyi sağlayacak yaygın 
sınırlandırmalara gittiler. Başta 
yaşlılar ve sağlık çalışanları olmak 
üzere risk gruplarına yönelik özel 

ve kapsamlı önlemler, politikalar 
öne çıktı. Uzunca bir süre evlerinde 
kalan vatandaşlara, dijital 
platformlardan moral, motivasyon 
ve eğitsel faaliyetlere yönelik 
yayınlar yapılıyor. Sanat, kültür ve 
eğitim alanındaki kurumlar ve 
platformlarla iş birliği yapılması, 
son derece yaratıcı işlerin ortaya 
çıkmasını sağlıyor. Yerel 
yönetimlerin yerel sivil 
inisiyatiflerle iş birliği geliştirmesi, 
yerel dayanışma ekonomilerini, 
ağlarını sürece dâhil eden bir 
perspektife sahip olması, salgınla 
mücadelede kapasiteyi ve 
dayanıklılığı artırıyor. Yerel 
yönetimler, salgın etkisiyle ortaya 
çıkan iş, yatırım ve istihdam 
sorunlarına dair de müdahalelerde 
bulunuyor.”

 BELEDİYELERE CİDDİ MALİ 
DESTEK SAĞLANDI
Birçok ülkede, hükümetlerin 
açıkladığı acil önlem paketlerinde, 
yerel yönetimlere ciddi paylar 

ayrıldı. Belediyelere, Çin’de 24,6 
milyar dolar; Japonya’da 11 milyar 
dolar; İtalya’da 5,6 milyar avro; 
Finlandiya’da 1 milyar 250 milyon 
avro destek yardımında bulunuldu. 
Bununla beraber, başta Amerika 
olmak üzere, merkezi hükümetlerin 
yerel yönetimlere desteği 
tartışılmaya devam ediyor. Yerel 
yönetimlere destek konusu, New 
York Eyaleti Valisi Andrew Cuomo 
ile ABD Başkanı Donald Trump 
arasında büyük bir politik kavgaya 
dönüşmüş durumda. Aynı sıkıntı 
New York belediye yönetimi ile de 
yaşanıyor. Ancak bu çatışmalı 
duruma rağmen Federal Hükümet, 
New York Belediyesi’ne 
yardımlarda bulundu. Hükümetin, 
havayolu endüstrisine 58 milyar 
dolarlık kurtarma paketi verdiğine 
dikkat çeken New York Belediye 
Başkanı Bill de Blasio, şehrin vergi 
gelirlerinden kaybettiği 7,4 milyar 
doların federal hükümet tarafından 
yardım olarak kendilerine 
verilmesini istedi.

ARAŞTIRMA/
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K
oronavirüs salgınından 
dolayı bu yıl, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı gibi, 1 

Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 
de hak ettiği biçimde 
kutlanamadı. Tıpkı 23 Nisan’da 
olduğu gibi 1 Mayıs’ta da 
emekçiler, evlerinin 
balkonlarından marşlar söyledi, 
umutlarını ifade eden pankartlar 
açtı, gecenin karanlığına umut 
yüklü balonlar uçurdu.  
Eşitsizliklerin ortadan kalkacağı, 
emek sömürüsünün bütünüyle 
sona ereceği, ifade özgürlüğünün 
önündeki tüm kısıtlamaların 
yerle yeksan olacağı ve insanlığın 
farklılıklarıyla bir arada barış 
içinde yaşayacağı bir gelecek için 

sonsuzluğa ses verdi. Bir başka 
deyişle, bedenler evlerde 
acımasız bir virüse tutsak kalsa 
da, aydınlık yarınlar için çarpan 
yürekler alanlara indi. 

 YENİ DÖNEMDE İBB 
ÇALIŞANLARI BİR İLKİ YAŞADI
Geçtiğimiz yıl, Başkan Ekrem 
İmamoğlu’nun liderliğinde, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) tarihinde ilk defa, 
Saraçhane’deki ana yerleşkenin 
önünde gerçekleştirilen kutlama 
da pandemiden dolayı 
yinelenemedi. O gün İmamoğlu, 
“Bizimle çalışmak, benim 
şahsıma hizmet etmek asla 
değildir. Zaten zihninde benim 
şahsıma hizmet etme fikrini 

koyan birisi varsa yanlış 
yoldadır” demiş ve sözlerini 
“Bölüşürsek tok oluruz, 
bölünürsek yok oluruz” diye 
bitirmişti. 

 İMAMOĞLU’DAN İBB 
ÇALIŞANLARINA 1 MAYIS 
MESAJI
Bir Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü’nün toplumsal sağlık için, 
zorunlu olarak evlerde geçirildiği 
bu yıl ise Başkan İmamoğlu, ‘yol 
arkadaşlarım’ olarak tanımladığı 
tüm İBB çalışanlarına yönelik şu 
mesajı yayınladı:
“Kıymetli mesai arkadaşlarım, 
İstanbul’umuzu dünyanın en 
yaşanılır şehri yapmanın ve 
İstanbulluların yaşam kalitesini 

KORONAVİRÜSTEN DOLAYI 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ GEREĞİ GİBİ KUTLANAMADI. 
GÖREVE GELDIKTEN SONRA BIR ILKI GERÇEKLEŞTIREREK, IBB BAŞKANLIK BINASI 
ÖNÜNDE ÇALIŞANLARLA BIRLIKTE 1 MAYIS’I KUTLAYAN IMAMOĞLU ISE BU YIL 

YAYINLADIĞI MESAJDA, IÇINDEN GEÇILEN BU ZOR GÜNLERIN ÖZVERI VE 
DAYANIŞMAYLA AŞILACAĞINA DIKKAT ÇEKTI. GÜNDEMİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN BİR 

ARAYA GELEN 11 CHP’Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ ORTAK BİLDİRİSİNDE, 1 MAYIS 
1977’DE KATLEDİLEN 34 EMEKÇİNİN ANISI SAYGIYLA YÂD EDİLDİ. 

GÖKÇE KAÇMAZ
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EMEĞİN BAYRAMINDA 
BEDENLER EVLERDE, YÜREKLER 

ALANLARDA…

GÖKÇE KAÇMAZ ONUR GÜNAL



arttırmanın gayreti ile ulaşımdan 
altyapıya, sağlıktan eğitime, 
spordan kültür-sanata kadar 
hayatın her alanında hizmet 
sunabilmek için hep birlikte gece 
gündüz demeden çalışıyoruz. 
İçinde bulunduğumuz zorlu 
süreçte, mevcut olanaklarımızla 
halkımızın yanında oluyor; 
yeniden sağlıklı günlere 
kavuşabilmek için elimizden gelen 
her türlü özveriyi gösteriyoruz. 
Bu yolda en büyük güç ve 
motivasyonumuz, her zaman 
olduğu gibi sizlerin sevgisi, 
desteği ve yol arkadaşlığıdır. 
Birlikte başaracağımızdan hiç 
şüpheniz olmasın… 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Gününüz kutlu 
olsun.”

  11 BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİNDEN ORTAK 
BİLDİRİ
Öte yandan 11 Cumhuriyet Halk 
Partili (CHP) büyükşehir belediye 
başkanının, yerel yönetimlerin 
sorunlarını değerlendirmek 
amacıyla, çevrim içi olarak bir 
araya geldikleri toplantıda da 1 
Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 
gündemin öncelikli maddeleri 
arasında yer aldı. İBB Başkanı 
İmamoğlu, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 
Eskişehir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Özlem Çerçioğlu, Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Muhittin Böcek, Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Osman Gürün, Mersin Büyükşehir 
Belediye Başkanı Vahap Seçer, 
Tekirdağ Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay 
Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü 
Savaş’ın ortak imzasının 
bulunduğu bildiride, 1 Mayıs’ın 
gereği gibi kutlanamamasından 
dolayı duyulan üzüntü ifade edildi. 
Bildiride, “Ülkemizin tüm 
emekçilerinin bayramını en içten 
duygularımızla kutluyoruz. Bir kez 
daha 1 Mayıs 1977’de Taksim’de 
hayatını kaybeden emekçilerimizi 
saygıyla anıyoruz” vurgusu 
yapıldı.  
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1 MAYIS 1977’DE NE OLDU?

1	Mayıs	1977	tarihinde	İşçi	Bayramı'nı	
kutlamak	üzere	çeşitli	kentlerden	
İstanbul’a	gelen	500	bin	kişi	Taksim	
Meydanı’ndaki	kutlamalara	katıldı.	
Türkiye	Devrimci	İşçi	Sendikaları	
Konfederasyonu	(DİSK)	Genel	
Başkanı	Kemal	Türkler’in	
konuşmasının	sonuna	doğru	alana	
ateş	açıldı.	Bu	olayda	resmi	
rakamlara	göre	meydanda	bulunan	
34	emekçi	katledildi,	136’sı	da	
yaralandı.	Kovuşturmaların	ardından	
yargılanan	hiç	kimse	ceza	almadı.	
Dava	zaman	aşımına	uğradı.	Katliamı	
yapanların	kimliği	ise	hala	
belirlenebilmiş	değil.Başkan İmamoğlu, 2019 yılında, İBB tarihinde bir ilke imza atarak            

1 Mayıs'ı çalışanlarıyla birlikte kutlamıştı.
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YAŞANAN 
SALGIN SÜRECİ, 

SAĞLIK VE TARIMI DÜNYA 
İÇİN ÇOK DAHA ÖNEMLİ HALE 

GETİRDİ. AKILLI VE ÇEVRECİ BİR 
YATIRIMLA, İSTANBUL’UN SULANABİLİR 
TARIM ARAZİSİNİ 2,5 KAT ARTTIRAN İBB, 

ŞİMDİ DE ÜRETİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI. 
ÇİFTÇİLERİ ÜRETİMDE VE ALIMDA 

DESTEKLEMEYE BAŞLAYAN BELEDİYE, 
YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLERİ İSTANBULLULARLA 

BULUŞTURACAK, İHTİYAÇ SAHİBİ 
VATANDAŞLARA DA ÜCRETSİZ 
DAĞITACAK. BU SÜREÇ, GIDA 

ZİNCİRİNDE KOPMALARIN 
YAŞANMASININ ÖNÜNE 

GEÇECEK.

OSMAN KARABACAK ERKAN DEMİR



 İMAMOĞLU: “ÇİFTÇİLERE 
ÜCRETSİZ FİDE, GÜBRE VE İLAÇ 
SAĞLAYACAĞIZ”
Tarımda ekim dönemine 
girildiğini belirten İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki 
çiftçilerin fiyatları yüzde 25 
artan fide, gübre, ilaç ihtiyacını 
karşılayacaklarını ve ürünlere 
alım garantisi vereceklerini 
açıkladı. “Bu büyük bir olay… 
İstanbul gibi bir tüketim alanı 
için, Türkiye’de tarım alanlarını 
harekete geçirmelisiniz” diyen 
İmamoğlu, tarımsal üretim 
seferberliği başlattıklarını 
söyledi. 

 SULANABİLİR TARIM ARAZİSİ 
2,5 KAT ARTTIRILDI
Yaşanan salgın, sağlık alanında 
sorunlar yaşatmakla kalmıyor, 
tarım ve gıda zincirinde de ciddi 
kopmalara yol açabiliyor. Bu ise 
yaş sebze meyve üretimini ciddi 
oranda etkiliyor. Bu gerçekten 
yola çıkan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB), COVID-19 ile 
mücadele sürecinde büyük öneme 
sahip olan sağlıklı beslenme için 
çok büyük adımlar attı.

İstanbul’da daha önce var olan 4 
sulama göletine 3 yeni gölet 
ekleyen İBB; 780 dekarlık 
Mahmut Şevket Paşa Göleti, 
1.030 dekarlık Paşamandıra 
Göleti ile 1.700 dekarlık 
Cumhuriyet Göleti’ni bitirdi. 
Böylece, İstanbul’da sulanabilir 
tarım arazisi 2,5 kat arttırılarak 5 
bin 200 dekara yükseltildi. 
Yapılan kanallarla göletlerin 
suları tarım arazileriyle 
buluşturuldu. 

ÜRETIM/
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“Türkiye’de son yıllarda oldukça 
zorlu dönemler yaşayan, borç 
yükü altında kalan  üretici, 
girdilerdeki bu fiyat artışı ve 
piyasanın öngörülemezliğinde 
tarımsal üretimine devam etme 
konusunda ısrarcı olur mu? Çiftçi 
son birkaç yılda bu topraklarda 
30 milyon dönüm alanı ekmekten 
vazgeçti. Çiftçi sayısı ise 2 
milyon 800 binden 2 milyon 100 
bine düştü. Her yıl ortalama 1 
milyon nüfusun arttığı ülkemizde 
bunlar önemli rakamlar.”
İBB’nin bu bilgiler ışığında 
üreticinin aşağı yukarı bütün 
girdisini karşılamaya 
hazırlandığını belirten Günaydın, 
“Çiftçilerimiz de emeklerini 
ortaya koyacak. Böylece verimli 
bir tarımsal üretim 
oluşturulacak. İstanbul’un 
toprağına ve iklimine en uygun 
olan çeşitliliği aradık, bulduk ve 

  “ÜRETİM-SATIŞ ZİNCİRİ 
KURACAĞIZ”
Alanındaki en uzman ziraat 
mühendisleriyle, bilimi tarımın 
emrine sunacaklarına dikkat 
çeken İmamoğlu, “Tarla 
hazırlamaktan gübrelemeye, 
ilaçlamaya ve damla su tesisinin 
kullanılmasına kadar tarım 
tekniğini mühendislik birikimini 
çiftçilerimize aktaracağız. 
Böylece, çiftçilerimizin kaliteli 
ve verimli bir üretim yapmasını 
sağlayacağız. Hal fiyatı üzerinden 
üreticilerimizden alacağımız 
ürünleri de bu süreçte ihtiyaç 
sahibi İstanbullu ailelere ücretsiz 
olarak dağıtacağız. Öte yandan, 
iştiraklerimiz üzerinden sahada 
etkin hale gelerek üretimden 
semt pazarlarına kadar bir satış 
zinciri kurarak sağlıklı gıda 
erişimini planlıyoruz” ifadelerini 
kullandı.

 GÖKHAN GÜNAYDIN: 
“ÇİFTÇİNİN BİRÇOK GİRDİSİNİ 
İBB KARŞILAYACAK”
İstanbul’daki tarımsal üretim 
seferberliğinin başındaki isim İBB 
Başkan Danışmanı Gökhan 
Günaydın da İstanbul Bülteni’ne 
özel açıklamalarda bulundu. Sebze 
ve meyve üretimi için suyun 
büyük önem taşıdığının altını 
çizen Günaydın, Türkiye’nin 
gübre ve ilaç alanında dışa bağımlı 
olmasının olumsuz etkilerinin 
pandemi sürecinde daha fazla 
görüldüğünü söyledi. 
“Fideyi damla sulama ile 
buluşturacağız. Bunun yanında 
gübre ve ilaç kullanılması 
gerekiyor. Ancak son 3 aylık zaman 
dilimi içerisinde gübre fiyatları 
yüzde 25-30 civarında zamlandı. 
Aynı şey tarım ilaçları için de söz 
konusu” diyen Günaydın, şu çarpıcı 
bilgileri verdi:

BAŞKAN DANIŞMANI GÖKHAN GÜNAYDIN: 
İSTANBUL’UN TOPRAĞINA VE İKLİMİNE 
EN UYGUN OLAN ÇEŞİTLİLİĞİ ARADIK, 

BULDUK VE FİDE BAĞLANTILARINI 
YAPTIK. DOMATES, PATLICAN, 
SALATALIK, BİBER VE KARPUZ 

ÜRETECEĞİZ. BİBERİN BİRÇOK FARKLI 
ÇEŞİDİNİ YETİŞTİRECEĞİZ.

/ÜRETIM
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en yüksek verimi de elde etmiş 
olursunuz. Su tasarrufunun çok 
önemli olduğu, iklim değişikliğinin 
konuşulduğu bir dönemde sudan da 
tasarruf etmiş olursunuz. Bu sistem 
yaygınlaştığında, sonraki 
aşamalarda doğayla daha dost bir 
organik tarım zincirine 
dönüşebilir.” 

 İBB, ANADOLU ÇİFTÇİSİNİ DE 
AYAĞA KALDIRACAK
İBB’nin Halk Market ve Halk 
Lokanta projelerini hayata 
geçirdiğinde Anadolu’nun her 
yerindeki üreticiye destek 
olacaklarını vurgulayan Günaydın, 
“Çiftçi her zaman yanında İBB’yi 
görecek. Bugün İstanbul ölçeğinde 
uyguladığımız proje Halk Market 
ve Halk Lokanta başladığında 
İstanbul ile Anadolu’nun her yeri 
arasında bağlantı kurulmuş 
olacak” dedi.

fide bağlantılarını yaptık. 
Domates, patlıcan, salatalık, 
biber ve karpuz üreteceğiz. 
Öncelikle bu 5 üründe 
ilerleyeceğiz” dedi.

 PROJE, KRİZİN TARIM VE 
GIDAYA ETKİSİNİ AZALTACAK
İstanbul'un Türkiye’nin en 
büyük tüketim pazarı olduğunu 
hatırlatan Gökhan Günaydın, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bizim çok sayıda tarım alanımız 
var. Silivri, Çatalca, Şile, Beykoz, 
Pendik, Arnavutköy. Eğer buraya 
Antalya’dan Adana’dan ürün 
geliyorsa, ürettiğimiz domates, 
salatalık, biber elde kalmaz. Ama 
üreticiye hal satış fiyatı üzerinden 
alım garantisini de vereceğiz. 
Çiftçi İBB’ye ürününü 
satamadığını beyan ederse, ürün 
alınacak ve sürmekte olan gıda 
yardımlarımızda bu ürünler 

kullanılacak. En ağır kriz dönemini 
yaşadığımız bugünlerde, tarım ve 
gıda alanına yönelik olumsuz 
etkileri hiç olmazsa İstanbul 
bazında bertaraf etmek için önemli 
bir adım atmış oluyoruz. Kır 
yoksulu ve kent yoksulu 
arasındaki zinciri kurma 
konusunda bir hamle yapıyoruz.”

 “İYİ TARIM” UYGULANACAK
Damla sulama yöntemiyle 
gübreyi ve besin elementlerini 
bitkinin köküne iletme, böylece 
‘İyi Tarım’ yapma imkanı 
olacağını aktaran Günaydın,  
şunları kaydetti:
Ama bunların hem doğaya zarar 
vermemesini hem de tüketici 
sofrasına yönelik bir olumsuzluk 
taşımamasını garanti etmek 
zorundasınız. İyi tarımla toprağa en 
az zararı vermiş olursunuz. Bitki 
sağlığını korursunuz ve dekar başı 

İBB Başkan Danışmanı 
Gökhan Günaydın 
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 BİR DESTEK DE MERSİNLİ 
ÜRETİCİYE
İBB, tarıma verdiği desteğin bir 
örneğini de narenciye üreticileri 
için hayata geçirdi. İhracat yasağı 
sebebiyle Mersinli çiftçinin 
mahsulü dalında kalınca, devreye 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 
girdi. Mersin Büyükşehir 
Belediye Başkanı Vahap Seçer ile 
İmamoğlu, bu ürünlerin çiftçiden 
satın alınıp İstanbulluya 
dağıtılması konusunda anlaştı. 
İmamoğlu, narenciye ürünlerinin 
ihtiyaç sahibi İstanbulluya 
ulaştırılan gıda kolilerine 
eklenmesi talimatını verdi. 
Böylece Mersinli üreticiye destek 
olunurken, İstanbullu da bu zor 
günlerde C vitamini takviyeli, 
dengeli ve sağlıklı beslenme 
olanağı yakaladı.  Anlaşma 
kapsamında, ilk etapta fiyatı 7 
liradan 4 liraya düşen 100 ton 
limon satın alınarak İstanbul’a 
getirildi ve ihtiyaç sahiplerine 
dağıtıldı. 

Gökhan Günaydın bu konuda 
İstanbul Bülteni’ne, “Bundan 
sonra da İstanbul’un ihtiyaçlarını 
ve Anadolu çiftçisinin durumunu 
yakından gözlemeye, izlemeye 
devam edeceğiz. İhtiyaç doğması 
halinde anında adım atacağız.  
Halk Market ve Halk Lokantaları 
kurulduğunda Anadolu 
üreticisine, zaten bir pazar 
yaratmış olacağız” açıklamasını 
yaptı.  
Mahsulün dalında kalması 
halinde bir sonraki yıl ürün 
vermeyebileceğinden endişe 
duyan Mersinli çiftçiler de 
alınan karardan büyük 
memnuniyet duydu. İhracatın 
yasaklanması, turizm 
tesislerinin, lokantaların, sokak 
esnafının kapalı olmasından 
dolayı ürünlerini satamamaktan 
şikayet eden üreticiler, 
“Mahsullerimizi değerlendiren 
Ekrem İmamoğlu ve Vahap 
Seçer’den Allah razı olsun” 
dediler.

İSTANBUL KENDİ SÜTÜNÜ DE 
ÜRETİYOR

Halk	Süt	projesi	kapsamında	
çocuklara	dağıtılan	sütü	İzmirli	
üreticilerden	temin	eden	İBB’nin,	
İstanbul	Damızlık	Sığır	Yetiştiricileri	
Birliği	ile	yaptığı	iş	birliği	sonuç	verdi.	
İstanbullu	çocuklar,	önümüzdeki	
günlerden	itibaren	Çatalca	ve	
Silivri’nin	köylerinde	üretilen	sütle	
beslenecekler.	Bu	kapsamda,	
Türkiye’de	süt	toplama	konusunda	
en	iyi	örnek	olacak	bir	çalışma	
başlatıldı.	Birlik	ile	sözleşme	
imzalanıyor.	Ayrıca	süt	toplama	
tankları	yapıldı,	soğuk	zincir	kuruldu.
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İSTANBUL’UN SU 
SORUNU YOK AMA 
TASARRUF 
ŞART

K
oronavirüs (COVID-19) 
salgını insanlığı tedirgin 
ederken, konutlarda, 
işyerlerinde ve 

hastanelerde, hijyenin 
sağlanabilmesi için su olmazsa 
olmaz madde olarak öne çıkıyor. 
Öte yandan, karantina günlerinde 
İstanbulluların “evde kal” 
çağrılarına önemli oranda uyması 
nedeniyle salgın riski azalırken, 
günlük su kullanımı yüzde 5 
oranında arttı. İstanbul’da, Nisan 
ayı sonu itibariyle, günlük su 
kullanımı ortalama, 2 milyon 800 
bin tonu aştı. Ancak telaşa gerek 
yok. Son yağışlarla, barajlardaki 
doluluk oranı yüzde 70’in üstüne 
çıktı. 

 İMAMOĞLU: “SU SIKINTIMIZ 
YOK AMA TASARRUFLU 
KULLANALIM”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
kamuoyunda tedirginlik 
oluşturan barajlardaki su oranıyla 

COVID-19 SALGINI İLE MÜCADELEDE HİJYEN, SOSYAL 
MESAFEYİ KORUMAK KADAR ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR. 
TEMİZLİK İÇİN İSE EN ÖNEMLİ MADDE SU… KARANTİNA 
GÜNLERİNDE ŞEHRİMİZDE SU KULLANIMI YÜZDE 5 ARTIŞ 
GÖSTERDİ. ANCAK, ÖNÜMÜZDEKİ SICAK YAZ AYLARINDA 
TELAŞA DA İSRAFA DA GEREK YOK. SOSYAL MEDYADAN SU 
TASARRUFU KAMPANYASI BAŞLATAN İBB BAŞKANI EKREM 
İMAMOĞLU, “ISTANBUL’DA SU SIKINTIMIZIN 
OLMAMASININ EN ÖNEMLI KAYNAĞI, INSANLARIN SUYU 
TASARRUFLU ŞEKILDE KULLANABILMESI” DİYOR.

/TASARRUF

ilgili sorulara verdiği cevapla, 
adeta yüreklere su serpti. 
Barajların ulaştığı doluluk oranı 
ve farklı tedarik imkanları 
nedeniyle İstanbul’un, 2020 yılı 
sonuna kadar hiçbir şekilde bir 
su sıkıntısı çekmeyeceğini 
müjdeleyen İmamoğlu, 
açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Son yağışlarla ilk defa yüzde 
70’in üstüne çıkan bir baraj 
doluluğumuz var. Özellikle 
Trakya’nın yağış alması bizim 
için sevindirici oldu. Çünkü. 
Istrancalar’dan beslenen 
barajlarımız ile Terkos, 
Büyükçekmece, Sazlıdere gibi 
barajlarımızdaki doluluk oranı 
yükseldi. Bu, bizim için çok 
kıymetli. Umuyorum mayıs ayı 
da çok verimli geçer. Şu an 
barajlardaki doluluk oranı ve 
farklı tedarik imkanlarımızdan 
dolayı, 2020 yılı içerisinde veya 
sonuna kadar, hiçbir şekilde bir 
su sıkıntımız yok. 

OSMAN KARABACAK NECDET KÖSEDAĞ
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	 Diş	fırçalama	ve	tıraş	
olma	sırasında,	suyu	boşa	
akıtmayınız.

	 Tazyikli-tasarruflu	musluk	
başlığı	kullanabilir,	
musluğunuz	su	
kaçırıyorsa	yenisiyle	
değiştirebilirsiniz.

	 Kontrol	ederek	tüm	su	
tesisatınızdaki	kaçakların	
önüne	geçebilirsiniz.

	 Meyve	ve	sebzeler	sürekli	
akan	suyun	altında	değil,	
kaptaki	bir	su	içinde	
yıkanabilir.	Bu	su,	çiçek	
sulama	vb.	işlemler	için	
de	kullanılabilir.

	 Bulaşık	ve	çamaşırlar	elde	
yıkama	yerine	makinede	
yıkanabilir.	Makine	
tercihlerinde	ise	A+	
kategorisinde	tasarruf	
sağlayan	makineler	tercih	
edilebilir.

	 Yoğun	kıvamlı,	çözücü	
deterjan	ve	sabun	
kullanmayarak	durulamak	
için	gereğinden	fazla	su	
kullanmayabilirsiniz.

	 Araç	yıkamalarında,	suyu	
sürekli	akıtmak	yerine,	
geri	dönüşümü	olan	
otomatik	yıkama	
makineleri	tercih	
edilebilir.

	 Bahçe	sulamalarında,	
özellikle	yaz	aylarında	
buharlaşmanın	etkisini	
azaltmak	için	sabahın	
erken	saatleri	ya	da	
akşamın	geç	saatleri	
tercih	edilebilir.

	 Dahili	tesisatlarda	su	
kaçaklarının	olup	
olmadığı	mutlaka	kontrol	
edilmelidir.

	 Musluk	bataryaları	ile	duş	
başlıkları,	tazyikli	su	
akmasını	sağlayan	ürünler	
ile	değiştirilebilir.

	 Bulaşık	ve	çamaşırlar,	
makineler	dolduğu	
zamanlarda	yıkanmalı	ve	
ekonomik	modlar	tercih	
edilmelidir.

	 Sifonlar,	gerektiği	kadar	
çekilmeli,	küçük	
rezervuarı	olan	ürünler	
tercih	edilmelidir.	Şayet	
bu	da	mümkün	değilse,	
rezervuarlar	içerisine	1	
litrelik	şişe	konulabilir,	her	
sifon	çekiminde	1	litre	su	
tasarrufu	sağlanabilir.

İSKİ’DEN SU TASARRUFU 
ÖNERİLERİ

EKREM İMAMOĞLU:
SU SIKINTIMIZIN OLMAMASININ EN 

ÖNEMLİ KAYNAĞI, İNSANLARIN 
TASARRUFLU ŞEKİLDE SUYU 

KULLANABİLMESİ.
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ellerinizi sabunlayın. 20 saniye 
sonra suyu açıp durulayın.

 Duş sürenizi 1-2 dakika 
kısaltın. Böylelikle kişi başına 
yıllık 18-36 ton arasında su 
tasarrufu sağlayabilirsiniz.

 Evde kaldığınız günlerde 
bulaşıklarınız biraz artmış 
olabilir. Bulaşıklarınızı 
yıkarken suyu açık 
bırakmayın. 

 “İSKİ, KORONAVİRÜS İLE 
MÜCADELEMİZİ GÜÇLÜ 
KILIYOR”
Koronavirüs günlerinde yapılan 
çalışmaları anlatan İSKİ Genel 
Müdürü Raif Mermutlu da 
bilimsel yönetim anlayışıyla ve 
uzman ekiplerle özverili bir 
hizmet verdiklerini söyledi. 
İSKİ’nin 22 bin kilometrelik bir 
altyapıyla, şehrin her noktasına, 
her daim en sağlıklı ve içilebilir 
kalitede suyu ulaştırdığının altını 
çizen Mermutlu, şöyle konuştu:
“Uzman ekiplerimiz, 14 farklı içme 
suyu arıtma tesisimizde, 
sistematik ve bilimsel yönetim 
anlayışı ile7/24 esasına dayalı 
özverili bir çalışma sürdürüyor. 

İSKİ’nin bu kalitesi ve gücü, 
İstanbul’un salgın ile mücadelesini 
güçlü kılıyor. Ancak, COVID-19 
ile mücadelede en önemli 
maddelerden olan suyun israf 
edilmeden kullanılması da çok 
büyük önem arz ediyor.”

 BORÇTAN DOLAYI “SU 
KAPAMA” İŞLEMİ 
DURDURULDU
Salgın ile mücadele kapsamında, 
borcundan dolayı su kapama 
işlemlerini bir süreliğine 
durdurduklarını hatırlatan Raif 
Mermutlu, “Daha önce birikmiş 
uzun süreli borçları sebebiyle 
suyu kesilen tüm hanelerin 
suyunu, yeniden kullanıma açtık. 
Yaşlılık, hastalık ve benzeri 
sebeplerle şube müdürlüklerine 
gidemeyen tüm İstanbullular için, 
Mobil İSKİ hizmet kapasitesini 
artırdı. İstanbulluların adreslerine 
bu Mobil İSKİ ekiplerimiz giderek 
talep edilen abonelik işlemlerini 
yapmaya başladı. Bakım, onarım 
ve yenileme çalışmaları sebebiyle, 
su kesme işlemi yapılması 
gereken çalışmalar da ileri bir 
tarihe ertelendi” diye konuştu.

Vatandaşlarımıza bu müjdeyi 
verebilirim. Ama şunu da ifade 
edeyim; su sıkıntımızın 
olmamasının en önemli kaynağı, 
insanların tasarruflu şekilde 
suyu kullanabilmesi.” 

 İMAMOĞLU, “SU 
TASARRUFU” KAMPANYASI 
BAŞLATTI
İmamoğlu, İstanbul’da bir su 
krizi beklentisi olmadığını 
belirtse de doğal kaynakların her 
daim tasarruflu kullanılması 
gerektiğinin altını ise özenle 
çizdi. Su tasarrufuna dikkat 
çekmek için sosyal medyadan 
kampanya başlatan İmamoğlu, 
İSKİ ve İBB iştiraki Medya AŞ 
tarafından hazırlanan konuyla 
ilgili animasyonu İstanbullularla 
paylaştı. Animasyonda, 
“Koronavirüs salgını nedeniyle 
artan su tüketimine karşı pratik 
önlemler” şöyle sıralanıyor:
 Ellerinizi yıkarken suyu kapalı 
tutun. 20 saniye sonra tekrar 
açın.

 Boş bir sıvı sabun kabına su 
doldurun, ellerinizi yıkamadan 
önce biraz su sıkın. Sonra 

İSKİ Genel Müdürü 
Raif Mermutlu

/TASARRUF
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TOPLU ULAŞIMDA 
KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ 

EN ÜST SEVİYEDE
İBB, ÜLKEMİZİ VE TÜM DÜNYAYI ETKİSİNE ALAN KORONAVİRÜS SALGININI ÖNLEMEK İÇİN MART VE 

NİSAN AYLARI BOYUNCA TOPLU ULAŞIMDA DA ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜ. BÜTÜN 
ARAÇLAR DÜZENLI OLARAK DEZENFEKTE EDILIRKEN, YOLCULUK SIRASINDA SOSYAL 

MESAFENIN KORUNMASI VE SALGININ ARAÇLARDA YAYILMASININ ENGELLENMESI IÇIN 
YOĞUN ÇABA SARF EDILDI. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARINDA ÇALIŞMAK ZORUNDA OLAN 

KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN TOPLU ULAŞIM HİZMETİ SÜRDÜRÜLDÜ.

/ULAŞIM

OSMAN KARABACAK

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TOPLU 
ULAŞIM VE İSPARK ÜCRETSİZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta tüm sağlık 
çalışanlarına toplu ulaşım araçlarının ve İSPARK’ın 
ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. İmamoğlu, 

“Doktorundan hemşiresine sağlık kurumlarında 
fedakarca çalışan, gecesini gündüzüne katarak salgın 
hastalığa karşı mücadele eden tüm sağlık personeline 
şükran borçluyuz” dedi.

VATANDAŞLAR KORONAVİRÜSE 
KARŞI BİLGİLENDİRİLDİ

Ülkemizde ve İstanbul’da COVID-19 önlemlerinin 
gevşek tutulduğu Mart ayında, vatandaşları 
bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verdi. Kentin 

en çok kullanılan noktalarından Taksim Meydanı Metro 
Çıkışı, Eminönü Meydanı İBB İletişim Noktası Önü, 
Kadıköy İskelesi İBB İletişim Noktası Önü, Bağcılar 
Meydanı, Üsküdar İskelesi İBB İletişim Noktası Önü ve 
Esenyurt Meydanı’nda yapılan etkinliklere İstanbullular 
yoğun ilgi gösterdi.

İETT ŞOFÖRLERİNİN ATEŞİ 
ÖLÇÜLMEYE BAŞLANDI

İETT, şoförlerin göreve başlamadan ve tamamladıktan 
sonra, ateşlerini ölçme uygulamasını başlattı. Ateşinin 
yüksek olduğu tespit edilen şoförlere görev verilmedi 

ve şoför, sağlık kuruluşuna yönlendirildi. 
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BEŞ DİLDE KORONAVİRÜS 
BİLGİLENDİRME ANİMASYONU 
HAZIRLANDI

İBB, halkın doğru bilgilendirilmesi amacıyla beş dilde 
animasyon filmi hazırladı. Animasyon, 19 Mart’tan 
itibaren İBB internet sitesi, sosyal medya mecraları; 

metro, tramvay, otobüs ve meydanlarda bulunan şehir 
ekranlarında yayınlanmaya başlandı. Film, göçmen ve 
yabancı nüfusun aktif olarak kullandığı iletişim 
kanallarında da yer aldı.

İETT OTOBÜSLERİNDE KAPASİTE 
YÜZDE 50’NİN ALTINA ÇEKİLDİ

İstanbul’da toplu ulaşımda yüzde 70’lere varan yolcu 
düşüşü yaşanmasına rağmen, sabah ve akşam 
saatlerinde yaşanan kısmi yoğunluğun önüne geçmek, 

güvenli mesafeyi korumak için İETT bazı hatlarda 
seferleri arttırdı. Otobüslerde işe gidiş ve eve dönüş 
saatlerinde yaşanan kısmi yoğunluğun önüne geçildi.

METROBÜSTE GÜVENLİ MESAFE 
DÜZENLEMESİ

Metrobüs hattındaki araçların ön kapıları biniş ve 
inişlere kapatıldı. Sürücü ve yolcuların güvenli 
mesafede yolculuk yapmaları amacıyla başlatılan 

uygulamada, araç içinde şoförün arkasındaki ilk sıra 
koltuklar da kapatıldı. Raylı sistem ve metrobüste güvenli 
mesafenin korunması için hazırlanan çıkartma ve broşürler 
toplu taşıma araçlarına yapıştırıldı. Yapılan düzenlemeler, 
araç içi anonslarla halka duyurulmaya başlandı.

TAKSİ, DOLMUŞ VE MİNİBÜSLER 
DEZENFEKTE EDİLDİ

İBB; hizmet binaları, ibadethaneler, meydanlar, metro, 
metrobüs, otobüs ve vapurlardan sonra dezenfekte 
çalışmalarına diğer toplu ulaşım araçlarıyla devam 

etti. 23 Mart’ta oluşturulan 100 yeni dezenfekte 
istasyonunda minibüs, taksi ve dolmuşlara yönelik 
dezenfekte çalışması başlatıldı.

OTOBÜSLERE ŞOFÖR KABİNİ 
KONULDU

İETT otobüslerindeki şoför ve yolcu temasını 
engellemek amacıyla şoför kabini üretildi. Kısa sürede 
tüm otobüslere şoför koruma kabinlerinin montajı 

tamamlandı.

ULAŞIM /
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RAYLI SİSTEMDE SEFERLER 
YENİDEN DÜZENLENDİ 

COVID-19 tedbirleri ile birlikte TF2 Eyüp-Piyer 
Loti ve TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hatlarında 
yolcu sayısı büyük oranda düştü. Bu nedenle, 

seferler geçici olarak durduruldu. 

TOPLU TAŞIMAYA 
BİLGİLENDİRME AFİŞLERİ 
ASILDI

Metrobüs ve raylı sistemlerin ardından 
İETT, Otobüs AŞ ve ÖHO 
otobüslerine de yolcuları 

bilgilendirici afiş ve çıkartmalar yapıştırıldı. 
Yapılan düzenlemeler, araç içi anonslarla 
halka duyurulmaya başlandı.

İSTASYON VE DURAKLAR 
DEZENFEKTE EDİLDİ

İBB, koronavirüs nedeniyle kent genelinde 
başlattığı hijyen çalışmalarına, kentin her 
iki yakasındaki meydan, durak, altgeçit, 

park, cadde, bulvarları en ince ayrıntısına 
kadar temizleyip dezenfekte ederek devam 
etti.

/ULAŞIM
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METRO ŞANTİYELERİNDE        
COVID–19 ÖNLEMİ ALINDI

İstanbul’daki metro şantiyelerinde çalışan personelin 
Koronavirüs riskini azaltmak için bir dizi önlem alındı. 
İBB’ye ait tüm şantiyelerdeki yatakhane, yemekhane ve 

sosyal alanlar düzenli şekilde dezenfekte edildi. Şantiyelere 
dışarıdan kimse alınmamaya başlandı. Personel, sağlık 
taramasından geçirilerek işbaşı yapmaya başladı.

TOPLU ULAŞIMDA SOSYAL 
MESAFE DENETİMLERİ YAPILDI

İBB Zabıtası, koronavirüs ile mücadele kapsamında 
alınan önlemlerin uygulanmasının takipçisi oldu. 
Personel taşıyan servisler, otobüsler, minibüsler, 

kentler arası otogarlardaki terminaller, gezinti tekneleri, 
deniz turu organizasyonları yapan şirketler, turizm ve 
spor amaçlı faaliyet gösteren işletmeler denetlendi. 
Yapılan denetimlerde, işletmelerin büyük oranda 
kurallara ve dezenfektasyon prosedürüne uyduğu 
saptandı. İBB Zabıtası, İstanbulluların sağlığı için 
belirlenen kurallar konusunda bilinçlendirme 
çalışmalarını da titizlikle yürütüyor.

OTOGARLAR VE OTOBÜSLER 
DEZENFEKTE EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs nedeniyle şehirler 
arası yolculuklara kısıtlama getirmesinin ardından 
Büyük İstanbul Otogarı’nda yoğunluk yaşanmıştı. İBB 

ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıması yapan 15 Temmuz 
Şehitler ve Alibeyköy Otogarlarında terminalleri gezerek, 
koronavirüs ile mücadele konusunda alınması gereken 
önlemler konusunda işletmeleri bilgilendirdi. Alınan 
tedbirler sayesinde yaşanan yoğunluk azaldı. Otogarlar 
ile otobüsler düzenli olarak dezenfekte edilmeye başlandı. 

ULAŞIM /
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METRO SEFERLERİ                   
SAAT 21.00 İLE SINIRLANDIRILDI

İstanbul’da günde 2 milyondan fazla yolcu taşıyan 
metro ve tramvaylarda, 6 Nisan’a kadar yolcu sayısı 
yüzde 90 düşerek 243 bin oldu. İBB, Koronavirüs 

tedbirleri kapsamında metro seferlerini yeniden 
planladı. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan 
“kapasitenin yüzde 50’si oranında yol kabul edilmesi” 
kriteri daha ileri taşındı. Metro seferleri yolcu 
yoğunluğu yüzde 25’i aşmayacak şekilde planlandı. 
Ayrıca, raylı sistem seferlerine saat 21.00’de son 
verilmeye başlandı.

METRO İSTASYONLARINA TERMAL 
KAMERALAR YERLEŞTİRİLDİ

İBB, İstanbul’daki metro istasyonlarına termal 
kameralar yerleştirdi. Yenikapı, Üsküdar, Kirazlı 
Aksaray, Şişli, Bağcılar, Ataköy, Taksim, Ünalan ve 

Zeytinburnu metro istasyonlarında termal kameralar 
hizmete girdi. Yüksek ateş tespit edilen yolcular, en 
yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmeye başlandı. 

TOPLU ULAŞIM KULLANAN 
YOLCULARA 200 BİN MASKE 
DAĞITILDI

İBB, toplu alanlarda maske takılmasının zorunla hale 
getirilmesinin ardından, İstanbul’daki toplu ulaşım 
araçlarında da ilk etapta 100 bin maske dağıtımı 

gerçekleştirdi. İlerleyen günlerde otobüs, metro ve 
vapurlarda maske dağıtımı devam etti ve sayı 200 bine 
ulaştı. İstanbullulara dağıtılmak üzere 1 milyon maske de 
üretim aşamasında. Başkan İmamoğlu, “Lütfen bu süreçte 
maske kullanımını alışkanlık haline getirelim” dedi.

/ULAŞIM
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METROBÜS 500 ARAÇLA 
HİZMET VERDİ

7 Nisan itibariyle metrobüs hattında da yolculuklar 
yüzde 90 oranına kadar düştü. İETT, buna rağmen 
maksimum 553 otobüs ile çalışan metrobüs 

hattında 500 otobüs ile hizmet vermeye devam 
etti. Otobüs ve metrobüslerde, sefer başı 
yolculuk ortalamaları incelendiğinde, 
yolcu sayısının 25'i geçmediği 
görüldü.

İMAMOĞLU, ÖHO ESNAFINA 30 
MİLYON LİRA DESTEK AÇIKLADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koronavirüs salgını 
nedeniyle zor günler geçiren şehir içi toplu taşıma 
sektörünün temsilcileriyle görüştü. İmamoğlu, İBB’nin 

ciddi anlamda bütçe kaybına uğramasına rağmen yaşanan 
sıkıntılı süreçte Özel Halk Otobüsü esnafına 30 milyon 
liralık destek verileceğini müjdeledi. İmamoğlu, “Bu 
anlamda, merkezi yönetimden de bu süreçte, toplu taşıma 
esnafına özellikle ÖTV indirimi veya destek ödemesi 
yapmasını da temenni ediyorum. Bu konudaki önerilerimizi 
de yazılı olarak yolladık” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle İstanbul’daki günlük yolcu 
sayısı yüzde 90 azalırken, İBB sefer sayısını sadece 
yüzde 20 azalttı. İstanbul’daki otobüs ve metrobüs 

seferleri sosyal mesafeyi koruyacak şekilde yeniden 
planlandı. Şoförlere, yolcu sayısının araç kapasitesinin 
yüzde 50’sini geçtiği durumlarda yolcu almama ve yedek 
araç gönderilmesi için çağrı yapma talimatı verildi. İETT, 
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi ile koordineli bir şeklide 
toplam 814 hatta kesintisiz hizmet vermeye devam etti. Bu 
hatlarda yaklaşık 5 bin 697 adet İETT, Otobüs AŞ ve Özel 
Halk Otobüsü (ÖHO) araçları hizmet etmeyi sürdürdü. 
Otobüs içleri ve metrobüs istasyonları yoğunluğa karşı 
sürekli kameralarla denetlenmeye başlandı. 

OTOBÜS SEFERLERİ SOSYAL MESAFEYE UYGUN PLANLANDI
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18 ve 19 Nisan ile 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde 
uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında İBB yine 
sahadaydı. İBB 17 bin personeli ile hizmet vermeyi 

sürdürdü. İETT; sabah 07.00-10.00, akşam ise 17.00-
20.00 arasında 445 hatta 4 bin 636 otobüs seferi ile 
çalıştı. Ayrıca raylı sistemler ve şehir hatları da hafta 

sonu boyunca çalışmaya devam etti. Metro AŞ’nin 
işlettiği M1, M2, M3, M4, M5, T1 ve T4 hatları, 2 gün 
sokağa çıkma yasağı boyunca 07.00-10.00 ve 17.00-20.00 
saatleri yarım saatlik aralıklarla çalıştı. Şehir Hatları ise 
toplam 280 personel ve 16 gemiyle, 7 hatta, 60 sefer 
yaparak 1.286 yolcu taşıdı.

İETT’DEN SOKAĞA ÇIKMA 
KISITLAMASINDA SEYRELTİLMİŞ 
SEFERLER 

İETT, İstanbul’da ilk kez 11 ve 13 Nisan tarihlerinde 48 
saat süreyle uygulanan sokağa çıkma yasağında 
seyreltilmiş seferlerle hizmet vermeye devam etti. 

Yasak süresince istisna kapsamında olan İstanbullular 
için sabah 06.00-09.00 ve akşam 17.00-19.00 saatleri 
arasında otobüs seferleri yapıldı. İETT, 445 hatta 
seyreltilmiş olarak hizmet verirken, metrobüsler de 
sabah 06.00-09.00 ve akşam 16.00-20.00 saatleri 
arasında 10 dakikalık aralıklarla seferler düzenledi. 
İstanbul’da hafta sonları uygulanmaya başlanan sokağa 
çıkma yasakları kapsamında raylı sistem seferleri ise 
durduruldu. METROBÜS ŞOFÖRLERİ TULUM 

GİYEREK HİZMET VERMEYE 
BAŞLADI

İ stanbul’daki toplu ulaşımda Koronavirüs’e karşı önlemler 
daha da arttırıldı. İBB, metrobüs şoförlerine, virüs 
tehdidine karşı koruyucu tulum giydirdi. Uygulamadan 

şoförler de vatandaş da memnun kaldı. Yeni tedbiri sosyal 
medyadan İstanbullulara duyuran İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, “Metrobüs şoförlerimiz artık koruyucu tulumla 
görev yapacak. İstasyonlarımızda da termal kameralar 
yolcuları kontrol edecek. Her gün İstanbullulara hizmet 
veren çalışanlarımızın sağlığı, hem kendilerinin hem de 
yolcularımızın korunması açısından önemli” dedi.

METROBÜS İSTASYONLARINDA 
TERMAL KAMERALI             
DENETİM BAŞLADI

İBB, Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yolculuk 
sayılarının fazla olduğu metrobüs istasyonlarına termal 
kamera yerleştirdi. Yolcu sayısının fazla olduğu 

Uzunçayır, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Şirinevler ve 
Avcılar istasyonlarına kurulan termal kameralarla, bu 
istasyonlara giriş yapan yolcuların ateşleri ölçülmeye 
başlandı. Ateşi yüksek çıkan yolcular, en yakın sağlık 
kuruluşlarına yönlendirilmeye başlandı.

KISITLAMA GÜNLERİNDE METRO VE VAPURLAR DA ÇALIŞTI 
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 KIRMIZI POŞET TIBBİ 
ATIKLARIN SİMGESİ
İstanbul’da, yaklaşık 10 bin 500 sağlık 
kuruluşu bulunuyor. Tıbbi atık aracı 
sayısı ise 51. Araçlarda 170 tıbbi atık 
toplama personeli görev alıyor. Sağlık 
kuruluşlarınca kırmızı renkli tıbbi atık 
poşetleri içinde ağzı bağlı olarak 
hazırlanan atıklar, lisanslı araçlarla 
Eyüpsultan ilçesindeki tıbbi atık 
tesislerine götürülüyor. Günlük 124 
ton kapasiteli yakma ve sterilizasyon 
tesislerinde atıklar çevreye ve insana 
zarar vermeden güvenle bertaraf 
ediliyor. 

K
oronavirüs pandemisinin 
ülkemizde etkilerinin 
görülmesinin üçüncü 
ayının yaşandığı şu 

günlerde, merak edilen sorulardan 
biri de maske ve eldiven gibi 
enfeksiyon riski taşıyan tıbbi 
ürünlere, kullanıldıktan sonra 
nasıl bir işlem uygulandığı. Günlük 
kullanım ve temizliğin önem 
kazanmasıyla beraber, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
ekipler, bu sorunu ortadan 
kaldırmak için yoğun şekilde 
çalışıyor. 

ISTANBUL’DA KORONAVIRÜS 
PANDEMISINE YÖNELIK 
ÖNLEMLER GÜN GEÇTIKÇE         
ÖNEM KAZANIYOR. 
İSTANBULLULARIN AKLINDA 
ÖNEMLİ BİR YER TUTAN TIBBİ 
ATIKLARIN TOPLANMASI 
SORUNUNU, İBB EKİPLERİNİN 
ÇÖZÜMLERİNİ, İSTANBUL 
BÜLTENİ İÇİN DERLEDİK.

TIBBİ ATIK 
SORUNUNUN          
ÇÖZÜM ADRESİ: İBB
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 ELDİVEN KULLANIMI DOĞRU 
BİLİNEN YANLIŞLARDAN
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, 
tek kullanımlık maske, mendil ve 
eldiven gibi ürünlerin, yırtılmaya 
dayanıklı plastik çöp poşetlerinde 
küçük miktarlar halinde toplanması 
gerektiğini anlattı. Prof. Dr. 
Erdinçler, önerilerini şu sözlerle 
sıraladı:
“Atığın üzerindeki virüsün hayatta 
kalma olasılığını en aza indirmek 
için, atık torbaları, en az 72 saat 

 ATIKLARIN TOPLANDIĞI 
YERLER
İBB Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi, tıbbi atıkların 
toplanması, taşınması ve 
bertarafının yürütülmesi işini, 
ihale ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi iştirak şirketi olan 
İSTAÇ AŞ’yi seçti. İSTAÇ, 
kentteki dört faklı noktada, 51 
araçla İstanbul’un tıbbi 
atıklarının toplanması ihtiyacına 
cevap veriyor. İSTAÇ Genel 
Müdürü Mustafa Canlı, atıkların 
toplanma süreciyle ilgili şu 
bilgileri verdi:
“Sağlık kuruluşları, ruhsat alma 
sürecinde İBB Atık Yönetim 
Müdürlüğü ile tıbbi atık sözleşmesi 
yapıyorlar. Sözleşme yapan 
kurumlar, hizmet verdiğimiz 
noktalar arasına eklenerek rota 
optimizasyonu yapılıyor. 

süreyle insan ve hayvanların 
erişemeyeceği oda veya balkonlarda 
bekletilmelidir. Atıklar, atık toplama 
saatinden kısa bir süre önce dışarı 
çıkartılmalı.  ‘Diğer atık’ olarak 
evsel atık kapsamında, yönetilmek 
üzere ilçe belediyesine teslim 
edilmesi sağlanmalıdır. 
Yurttaşlarımızın etkin bir şekilde 
kullanmasına rağmen, eldiven, 
yanlış bir güvenlik hissi yaratarak, 
çevreye virüsün yayılması riskinin 
artmasına neden olabilir. O nedenle 
eldivenlerin toplumsal hayatta 
kullanılmaları önerilmemektedir.” 
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SÜRECİ EVDE GEÇİREN 
VE COVID‐19           

TANISI KONMAYAN 
BİREYLERİN ATIKLARI, 
TIBBİ ATIK OLARAK 

DEĞERLENDİRİLMİYOR

EŞYALARIN ÖNEMİ

İstanbul	Valiliği	Çevre	ve	Şehircilik	
İl	Müdürlüğü’nün	7	Nisan	2020	
tarihli	yazısı,	COVID-19	testi	pozitif	
çıkan	kişilerin	temas	ettikleri	tüm	
eşyaların	tıbbi	atık	olarak	
değerlendirilmesi	gerektiğini	
belirtiyor.	Yazıda,	ilgili	bireylerin	
karantina	sürecinde	kullandıkları	
tüm	eşyaların	biriktirilmesinin	önem	
arz	ettiğine	de	dikkat	çekiliyor.

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı 
Prof. Dr. Ayşen Erdinçler
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yayınladığı raporda temel 
değişiklikler şöyle sıralanıyor:
 Haftalık genel tıbbi atık 

üretimlerinin azalması
 Atığın yoğunluğunun düşmesi
 Haftalık sefer sayısında artış
 Hafta sonu atık üretiminde 

belirgin artış
 Tıbbi atık içine evsel atıkların 

karışmasında artış
 Küçük kliniklerde genel atık 

üretiminin durması
 Düzenli atık üreten yeni 

noktaların oluşması

3.2 bar basınç ve 145 derece 
sıcaklıkla atıkları sterilize 
ediyor. Zararsız hale getirilen 
tıbbi atıklar, düzenli depolama 
sahalarında nihai olarak bertaraf 
ediliyor. Tesis, günde 100 ton 
kapasite ile hizmet veriyor.

 İSTAÇ RAPORLARINDAKİ 
DETAYLAR
COVID-19 vakalarının tespiti ve 
alınan önlemlerle birlikte atık 
üretiminde ve atığın 
karakterinde değişiklikler 
gözleniyor. İSTAÇ AŞ’nin 

Kurumlara belli aralıklarla, 
düzenli olarak tıbbi atık toplama 
hizmeti vereceğimiz programlar 
oluşturuyor ve araçlarımızı 
kurumlara yönlendiriyoruz. 
Sonrasında tıbbi atıklar, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından lisanslandırılmış 
araçlarımız, eğitimli ve İSG 
açısından tam donanımlı 
personellerimiz aracılığıyla bu 
kurumlardan toplanıyor ve 
bertaraf edilmek üzere İSTAÇ 
Odayeri Katı Atık Tesislerinde 
bulunan tıbbi atık bertaraf 
tesislerine (yakma, 
sterilizasyon) götürülüyor.”
Tıbbi atık yakma tesisinde, gelen 
tıbbi atıklar döner fırın sistemi 
kullanılarak, 850 ile 1100 derece 
sıcaklık aralığında yakılıp 
zararsız hale getiriliyor. Tesiste, 
genellikle patolojik atıklar 
kullanılıyor. COVID-19 tehdidi 
nedeniyle, tıbbi atık miktarında 
ani yükselmelerin 
dengelenebilmesi için, yakma 
tesisinin 10 tonluk stok alanı 
hazırda bekletiliyor. Tesisin 
kapasitesi günde 24 ton.
Tıbbi atık sterilizasyon tesisinde 
bulunan üç adet otoklav ünitesi, 

/ÇEVRE

ATIKLARIN ELDE EDİLDİĞİ 
MEKANLAR

Atıkların	toplandıkları	yerler	ise	
şunlar:	Üniversite	hastaneleri	ile	
müstakil	klinikleri,	genel	maksatlı	
hastanelerle	müstakil	klinikleri,	
doğum	hastaneleri,	tıp	merkezleri,	
müstakil	diyaliz	merkezleri,	tıbbi	ve	
biyomedikal	laboratuvarlar,	
biyoteknoloji	laboratuvarları	ve	
enstitüleri,	mikrobiyoloji	
laboratuvarları,	tıbbi	araştırma	
merkezleri,	müstakil	kan	bankaları	ve	
transfüzyon	merkezleri,	hayvan	
hastaneleri,	hayvanlar	üzerinde	
araştırma	ve	deney	yapan	kuruluşlar,	
veteriner	kontrol	ve	araştırma	
enstitüleri,	doktor	muayenehaneleri,	
diş	hekimi	muayenehaneleri,	işyeri	
hekimliği	revirleri.

 11 Mart 2020 11 Mart 2020
 öncesi sonrası

Atığın yoğunluğu	 100	kg/m3	 76	kg/m3

Haftalık atık üretimi	 610	ton/hafta	 550	ton/hafta

Haftalık sefer sayısı	 315	sefer/hafta	 360	sefer/hafta

Hafta sonu atık miktarı	 70	ton/hafta	sonu	 85	ton/hafta	sonu

Aktif atık üretici sayısı	 6.382	 2.354
Yeni eklenen yerler	 	 Yurtdışından	gelen		 	
	 	 vatandaşların	konaklatıldığı	
	 	 4	karantina	yurdu,	sağlık	
	 	 çalışanlarının	konaklaması	için			
	 	 İBB	tarafından	ayarlanan	39	otel		
	 	 ve	havalimanları	kaynaklı	ilave		 	
	 	 atık	teslim	noktaları

 İSTAÇ Genel Müdürü 
Mustafa Canlı 
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ENGELLİ VE 
ENGELLİ 

AİLELERİNDE 
PANDEMİ

C
OVID-19 karantina 
günlerinde engelli ailesi 
olarak, kendinizi ruhsal ve 
davranışsal anlamda her 

zamankinden farklı hissedebilir; 
korku, panik, umutsuzluk, 
çaresizlik, öfke, sıkıntı ve yetersizlik 
gibi duygulara kapılabilirsiniz. Her 
zamankinden daha fazla evde 
olduğunuz bu süreçte, yeni bir 
planlamaya ihtiyaç hissedebilirsiniz. 
Peki, o halde, engelli çocuğa sahip 
anne ve babalar nereden başlamalı?
 Öncelikle paniğe kapılmayın. 
Eğitim, hayatın her alanında 
devam eder. Akademik eğitimdeki 
başarının desteklenmesi için ev ve 
aile ortamı en iyi hazırlık alanıdır. 
Zamanı daha nitelikli geçirme 
imkânına sahipsiniz.

 Kurallara ihtiyacınız olacaktır. 
Ancak gerektiğinde esnek olmayı 
da deneyebilirsiniz. Bu size de 
çocuğunuza da iyi gelebilir.

 Çocuğunuzun eğitsel 
çalışmalarına destek verin. Fakat 
bunu yaparken kendinize de 
çocuğunuza da yüklenmeden 
geçirdiğiniz zamandan keyif 
almaya çalışın.

 Günlük yaşamınıza dair yeni 
rutinler oluşturun. Bu durum 
yaşadığınız sürecin 
normalleşmesine katkı 
sağlayacaktır. Kendinize de 
zaman ayırmayı ihmal etmeyin.

 Beslenme ve uyku düzeninize 
dikkat edin. Çocuğunuzun da bu 
alanlardaki becerilerini 
düzenlemeniz, onların davranış 
uyumlarına da katkı 
sağlayacaktır.

 Gün içerisinde çocuğunuzun 
durumuna göre gevşeme 
egzersizleri, yürüyüş ya da 
hareketli oyunlar oynayarak 
olası gerilimlerinin önüne 
geçebilirsiniz.

 Yürüyüşten dönerken olası bir 
krizle karşılaşırsanız 
çocuğunuzun sevdiği bir 
etkinliği hatırlayın ve eve 
ulaştığınızda onunla bunu yapın. 
Zaman içinde çocuğunuzun 
davranışını daha iyi kontrol 
edebildiğinizi göreceksiniz.

 Diğer ailelere ulaşın ve neler 
yaptıkları konusunda yeni 
fikirler edinin.

 Ev içi alanları kendiniz ve 

çocuğunuz adına yeniden 
düzenleyin. Çocuğunuzun “boş 
zaman etkinliği” oluşturmasına 
destek olun.

 Günlük işlerde ona görevler 
verin. Bu görevler sayesinde 
çocuğunuzun ev ortamındaki 
uyum becerilerine de katkı 
sağlarsınız.

 Uzun süredir zaman 
ayıramadığınız iş, oyun ve 
etkinlikleri tüm aile bireyleriyle 
birlikte yapın.

 Çocuğunuzun takip gerektiren 
ilaç tedavisi durumlarında 
uzmanınıza telefon ya da online 
hizmet ağı üzerinden ulaşarak 
tedbirli davranın.

 Krizler, kişinin kendini 
tanımasına olanak sağlar. 
Çocuğunuza destek sürecinde 
sınırlarınızı yeniden 
keşfettiğinizi ve yaratıcı 
çözümler geliştirdiğinizi 
göreceksiniz. Bu yaratıcılık, 
diğer yaşam zorlukları 
karşısında da size alternatif 
geliştirmede yardımcı olacaktır. 
Hep beraber olmanın iyileştirici 
gücüne inanın.

 İBB ENGELLILER MÜDÜRLÜĞÜ / UZMAN PSİKOLOG NAGİHAN ÖZDEMİR



/HİZMET

84 /                         www.ibb.istanbul

SİZLER EVDE           
ONLAR SAHADA

DÜNYANIN DİĞER BÜYÜK ŞEHİRLERİNDE OLDUĞU GİBİ İSTANBUL DA COVID-19’UN EN ÇOK 
ETKİLEDİĞİ KENTLER ARASINDA YERİNİ ALIYOR. ÜLKEMİZDEKİ KORONAVİRÜS VAKALARININ 
YÜZDE 60’INDAN FAZLASININ KENTİMİZDE YAŞANDIĞI TESPİT EDİLDİ. BU SÜRECI EN KISA 

ZAMANDA GERIDE BIRAKIP, SOSYAL YAŞANTIMIZA KALDIĞIMIZ YERDEN 
BAŞLAYABILMEK IÇIN EVIMIZDE KALMAK ARTIK VATANDAŞLIK GÖREVIMIZ OLDU.

ALI FARUK İMRE  NİLAY SOYSALDI



İ
stanbul, Türkiye’nin ve 
Avrupa’nın en büyük şehri. Bu 
da, bizler evde olsak bile, 
İstanbul’da hayatın ve 

yapılması gereken işlerin asla 
bitmeyeceği anlamına geliyor. 
Bizler evde, sağlık çalışanları 
hastanede, İBB personeli sahada 
yurttaşlık görevini yerine 
getiriyor. 

 İBB 16 MİLYON KENTLİNİN 
HİZMETİNDE
İBB, birçok birimi ve 30’dan fazla 
iştiraki eliyle,  pandemi ile 
mücadelede kentlinin yanında 
olmaya devam ediyor. 
Vatandaşın, su, gıda alışverişi 
ihtiyaçlarının yanı sıra, çocukların 
bebek bezi ve süt desteğine 
kesintisiz devam eden İBB ailesi, 
sokak hayvanlarını ve kentin doğa 
güzelliklerini unutmuyor. 
Destek talebini ya da şikayetini 
belirten vatandaşlarımız  153 
Beyaz Masa üzerinden, İBB 
ailesine ulaşabiliyor. 

 SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 
İBB’DEN DESTEK
Koronavirüs ile mücadele 
sürecinde, kahraman sağlık 
çalışanlarına destek olan İBB, 168 
tane İSTAÇ personeli ve 42 tane 
sterilizasyon yakma ünitesi ile 
tüm tıbbi atıkları topluyor.
İBB, sağlık çalışanları için otellerle 
iş birliği yaparak, şu zamana kadar 
2 bin sağlık çalışanına konaklama 
imkanı sağladı. Ayrıca, Esenler İBB 
Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde 
yer alan Deneyap Teknoloji 
Atölyesi'nde yüz koruyucu siperli 
maske üretiyor. 
İstanbul Bülteni ekibi olarak,  
böyle bir süreçte çalışmanın 
zorluklarını ve yaşattığı gururu 
İBB’nin sahada çalışan 
kahramanlarından dinledik.
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“VATANDAŞIN GÖZÜ ARKADA KALMASIN”
Şafak Mercan / İBB Zabıta Memuru
“13 yıldır, Zabıta teşkilatında çalışıyorum. Normal zamanda, yerli ve 
yabancı turistlerle ilgilenen amirlikte görevliyim; ama bu olağanüstü 
dönemde tüm teşkilat sahada görev alıyoruz. Sağlık çalışanlarının ciddi 
bir vatan savunması yaptığını düşünüyorum. Bizler de onlarla birlikte en 
ön safta yer almaya çalışıyoruz. Birçok defa işe yetişmek durumunda 
kalan sağlık çalışanlarına ulaşım desteği verdik.  Bu kentin sokak 
hayvanlarını da unutmuyor, onları sahipsiz bırakmıyoruz. Her gün 
onlara mama desteği sağlıyoruz.  Bir kamu görevi ifa ediyoruz, bizler için 
gurur verici bir duygu. Vatandaşımız evde kalsın. İhtiyaç halinde bizlere 
ulaşsınlar. Gözleri arkada kalmasın.”

“KIYAFETİMİZİ GÖRÜP, KORKUP KAÇANLAR VAR”
Sefa Sivri / İSTAÇ Personeli
“Bu süreçte görev yapmak çok güzel bir duygu. Her işin zorluğu olduğu 
gibi bizim de işimizin zorluğu var. Baktığınızda; sağlık çalışanlarının 
ardından en önemli görevlerden birini yapıyoruz. İstanbul’daki 
hastanelerin bütün tıbbi atıklarını bizler atıyoruz. Hastanelere sık sık 
gittiğimiz için, oradaki durumu yakından hissediyoruz. Bizim tedbir için 
giydiğimiz kıyafetlerimizi görenler bizden bile korkup kaçıyorlar.  
Vatandaşlarımız evde kalsın bizler onlar için sahada bu kentin işleri ile 
ilgileniyoruz.”

İBB SAHA PERSONELİ 
İSTANBULLULARA 

ÇAĞRIDA BULUNUYOR: 
“SİZ EVDE KALIN, BİZ 

BURADAYIZ.”



“O ÇOCUĞUN GÖZLERİNDEN 
SAÇILAN MUTLULUĞU ASLA 
TARİF EDEMEM” 
Fatma Ayhan / İBB Zabıta 
Memuru
“Geçtiğimiz bu hassas dönemde, 
bütün İstanbul’u kameralardan 
takip ediyoruz. Aynı zamanda 
gelen ihbarları, ilgili birimlere 
yönlendiriyoruz. Eczaneye gitmesi 
gereken vatandaşlarımızı ekip 
araçlarımızla eşlik ediyor, mutfak 
alışverişlerini yapıyoruz. Bu 
süreçte ben ve ekip arkadaşlarımın 
şahit olduğu unutulmaz anılar 
oluyor. Örneğin, bu süreç bittikten 
sonra, Zabıta’yı arayıp oyuncak 
isteyen o minik çocuğu asla 
unutmayacağım. Ona sürpriz 
yapıp, oyuncağını verdiğimizde 
gözlerinden saçtığı o mutlu 
bakışları asla tarif edemem.  Zabıta 
Komuta Merkezi’nde bir senedir 
çalışıyorum. İlk senemde böyle bir 
deneyim yaşıyorum. Milletim 
adına için görev almaktan gurur 
duyuyorum. Bizler, 7/24 
çalışıyoruz. İstanbullular evde 
kalsın. Birlikte başaracağız.”

“BEŞ GÜN KIŞLADA 10 GÜN EVİMİZDEYİZ”
Tuncay Sivri / İBB İtfaiye Personeli
“Yaklaşık 25 yıldır, İBB İtfaiye ’de görev alıyorum. Başımızdan çok fazla 
tehlike geçti. Biz itfaiyecilerin yaptıkları her zaman ‘kahramanlık’ olarak 
anılır; ama ilk defa böyle bir durumla karşı karşıyayız. Aldığımız kayıp 
haberleri, duygusal anlamda bizi yıpratıyor. Çalışma sistemimizde değişikliğe 
gittik, ailemizden uzak kalıyoruz. Beş gün kışlada, 10 gün evimizde kalıyoruz. 
Burada, ekip arkadaşlarımız birbirimize destek oluyoruz. Öngörülmesi çok 
zor bir durum. Vatandaş lütfen evde kalsın. Bizler buradayız.”

“BİZ RİSK ALMALIYIZ Kİ BİRİLERİ MUTLU OLSUN”
Yavuz Zorlu / İETT Metrobüs Şoförü
“İETT’de 2005 yılından beri görev alıyorum. Yaşım 49, şu zamana kadar 
böyle olağanüstü bir durumla karşılaşmamıştım. Bu zamanda, evlerine 
ekmek götürmeye çalışan her İstanbulluya hizmet edebilmek çok gurur 
verici. Bizler bu riski almalıyız ki birileri mutlu olsun. Seferlerimiz, 
olabildiğince sık devam ediyor. Vatandaşlarımızdan bu dönemde kaza 
nedeniyle meydana gelebilecek aksaklıklar için hoşgörü bekliyoruz. Aynı 
zamanda, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini rica ediyoruz. 
İBB’nin aldığı kararlar, ülke genelinde alınan kararlara örnek oluyor.        
Biz çalışanlar için gurur verici bir durum.”

/HİZMET



“YORUCU, AMA O KADAR DA 
GURUR VERİCİ”
Murat Kalkan / İBB Sağlık ve 
Hıfzıssıhha Müdürlüğü Personeli
“İBB Vektörle Mücadele ve 
İlaçlama Birimi’nde yaklaşık 11 
senedir çalışıyorum. Bu süreçte 
çalışmak, bizler için hem mental 
hem de fiziksel anlamda yıpratıcı; 
ama bir o kadar da gurur verici bir 
his. Sonuçta, İstanbul’umuzu ve 
milletimizi etkileyen salgın 
hastalığa karşı mücadele ediyoruz. 
Hastanelere gelip sık sık 
dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. 
Çok yoğun çalışıyoruz; tüm 
hastaneler, kamu kurum ve 
kuruluşları, toplu taşıma araçları, 
arıtma tesisleri, misafirhaneler 
dahil, İstanbulluların hizmetinde 
olan her yeri titizlikle dezenfekte 
ediyoruz. İstanbullular, yetkililer 
tarafından yapılan açıklamaları 
dinlesin, evde kalsın.”

“SÜTÇÜ ABLA, DİYE BAĞIRMALARI MUTLULUK”
Şeval Akal / İBB Halk Süt Projesi Personeli
“Ben de arkadaşım gibi 6 aydır bu projede çalışıyorum. Pandemi 
öncesinde de çocuklar mutluydu; ama evlerde kalmak zorunda oldukları 
bu dönemde, ‘Bizleri gören, unutmayan’ birileri var diyorlar. 
Unutulmadıklarını hissediyorlar. Bana “sütçü abla” diyorlar. Süt 
dağıtmaya geldiğimde cama çıkıp “sütçü abla” geldi diye bağırıyorlar, 
çok mutlu oluyorum. İBB çatısı altında aileleri ve çocukları mutlu etmek 
bizler için gurur verici.”

“İYİ Kİ BU İŞTE ÇALIŞIYORUM”
Pınar Ergan / İBB Halk Süt Projesi Personeli
“Burada, 6 aydır çalışıyorum. Çocuklu ailelere, bez ve süt desteğinde 
bulunuyoruz. Bu dönemde çalışmak bizler için çok ilginç bir tecrübe 
oluyor. Bu dönemde bir kez daha anladım ki; iyi ki bu işte çalışıyorum. 
İBB destek birimleri, her kesimden aileye direkt temasta bulunuyor. 
Onlar evde kalsın, ihtiyaç halinde 153 Beyaz Masa’yı arasın.”

HİZMET/
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olmayanların imdadına İBB 
yetişiyor. Zorlu kış şartlarını 
İBB’nin sıcak yuvalarında 
geçiren evsiz vatandaşlarımız, 
COVID-19 sebebiyle sokağa 
çıkma yasaklarının sürdüğü bu 
zamanda, kışı geçirdikleri 
mekanlarda yaşamlarını 
sürdürmeye devam ediyor.

 GÜVENLİK SEBEBİYLE GİRİŞE 
VE ÇIKIŞA KAPATILDI
İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı 
Darülaceze Müdürlüğü 
tarafından yürütülen hizmet 
kapsamında,  evsiz vatandaşların 
barınma, beslenme ve sağlık 
ihtiyaçları gideriliyor. Esenyurt 

İ
stanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB), COVID-19 
pandemisi ile her koldan 
mücadele etmeyi sürdürüyor. 

Maddi desteklerden ayni 
yardımlara, psikolojik destek 
hattından hijyen çalışmalarına 
kadar İBB, İstanbul’un her 
köşesine ve insanına 
dokunuyor. İBB’nin sosyal 
belediyecilik alanında en takdir 
gören hizmetlerinden birini de 
kuşkusuz evsiz vatandaşlarımız 
için hazırladığı sıcak yuvalar 
oluşturuyor.
Pandemi sebebiyle #EvdeKal 
çağrılarının yapıldığı 
günümüzde, kalacak bir evi bile 

Kıraç’taki tesiste 274 erkek, 
Ataşehir Kayışdağı Darülaceze 
Müdürlüğü içerisinde ise 31 
evsiz kadın vatandaşımız misafir 
ediliyor. Misafirlerin salgından 
etkilenmemeleri için de bu 
tesislere giriş ve çıkışlar 
kapatılmış durumda.

 OTELDE MİSAFİR EDİLDİLER
Esenyurt ve Ataşehir’deki 
tesislere yeni misafirler kabul 
edilmediği için Kasımpaşa’daki 
evsiz vatandaşlar da otelde 
misafir ediliyor. 150 kişiyi bulan 
evsiz vatandaşlar, tüm ihtiyaçları 
giderilerek sağlık kontrollerinden 
geçiriliyor.

EVDEKAL’AMAYANLARA  
İBB EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

#

COVID-19 PANDEMİSİ İLE VATANDAŞLARA #EVDEKAL ÇAĞRISI YAPILIRKEN, KALACAK EVİ 
OLMAYANLARIN İMDADINA İBB YETİŞİYOR. EVSIZ ERKEKLER IÇIN ESENYURT KIRAÇ’TA 400 
KIŞILIK KOMPLEKS, EVSIZ KADIN VATANDAŞLARIMIZ IÇIN ISE ATAŞEHIR KAYIŞDAĞI 
DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ IÇERISINDE 60 KIŞILIK MISAFIRHANE EV SAHIPLIĞI 
YAPIYOR. MİSAFİRLERİN SALGINDAN ETKİLENMEMELERİ İÇİN DE BU TESİSLERE GİRİŞ VE 
ÇIKIŞLAR KAPATILMIŞ DURUMDA. 



 3 MİLYON 100 BİN LİTRE SÜT 
DAĞITILDI
Halk Süt'ün İstanbullularla 
buluştuğu ilk ay olan Ekim'de, 59 
bin 784 çocuğa yaklaşık 479 bin 
litre süt dağıtıldı. Geçen altı buçuk 
aylık zaman diliminde de Halk 
Süt'ün sevindirdiği çocuk sayısı 
her ay yüz bine ulaştı. Çocuklar, 
son derece sağlıklı ve sürekli 
olarak uzamanlar tarafından tahlil 
edilen sütten her ay tüketme 
şansını yakaladı. Bu verilerle 
birlikte, Nisan ayı sonu itibariyle, 
toplamda dağıtılan süt miktarı da 
yaklaşık 3 milyon 665 bin litreye 
çıkmış oldu.

 60 ARAÇ İSTANBUL 
SOKAKLARINDA
Mahalle ve sokak aralarında 
İstanbul'un çocukları tarafından 
sevinçle karşılanan Halk Süt, 60 araç 
ve 120 personelle 39 ilçede hizmet 
veriyor. Araç şoförlerinin yanında 
bir kadın sosyolog veya psikolog 
bulunuyor. Ailelere, koronavirüsle 
mücadele döneminde de mümkün 
olduğunca aynı kadrolarla 
ulaşılmaya çalışılıyor. Böylece Halk 
Süt dağıtılırken, psikolog ve 
sosyologların gözüyle sosyal 
inceleme yapma şansı da 
yakalanıyor. 

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), 16 Ekim Dünya Gıda 
Günü’nde “Süt her çocuğun 
hakkıdır” sloganıyla başlattığı 

Halk Süt projesi ile şimdiye kadar 
her ay 100 bin çocuğun yüzünü 
güldürdü. Dünyada ve Türkiye'de 
etkisini sürdüren koronavirüs 
COVID-19 salgını nedeniyle 
sokağa çıkmaların kısıtlandığı 
günümüzde, Halk Süt ekipleri 
gerekli tedbirleri alarak 39 ilçede 
hiç ara vermeden her gün 
çocuklara sütü ulaştırdı. 

 İSTANBUL'UN ÇİFTÇİSİ 
DESTEKLENECEK
Önemli miktarda bir sütü her gün 
ihtiyaç sahibi ailelere dağıtan İBB, 
İstanbul'un hayvancılık ve tarımla 
uğraşan ilçe ve köylerinden süt alımı 
yaparak çiftçileri destekleyecek. 
İhtiyaç halinde de çevre illerden de 
süt alımı gerçekleştirilecek. 

 İSTANBUL’DA ÇOCUKLARIN 
DÖRTTE BİRİNDEN FAZLASI 
YETERLİ SÜT İÇEMİYOR
Hak Süt Projesi'nin hayata 
geçirilmesinde; İstanbul’daki 
çocukların yüzde 27,32’sinin, bir 
çocuğun haftalık gereksinimi olan 
2 litrenin altında süt tükettiğinin 
belirlenmesi etkili oldu. Anketlere 
yanıt veren yurttaşların yüzde 
9,43’ü ise haftalık süt tüketimi 
hakkında bilgileri olmadığını ifade 
etti. Halk Süt projesi geliştikçe bu 
açığın kapanması hedefleniyor.

MESELE 
ÇOCUKLAR 
OLUNCA, 
ENGELLER 
TEFERRUAT 
KALDI
İBB HALK SÜT EKİPLERİ, 
COVID-19 SALGINI 
SEBEBİYLE, SOKAĞA 
ÇIKMALARIN 
SINIRLANDIRILDIĞI BİR 
DÖNEMDE, SÜT YOLU 
GÖZLEYEN ÇOCUKLARI 
SEVİNDİRMEYE DEVAM ETTİ. 
GEREKLI TEDBIRLERI 
ALARAK 39 ILÇEDE 100 BIN 
ÇOCUĞA ULAŞAN EKIPLER, 
ALTI BUÇUK AYDA 
YAKLAŞIK 3 MILYON 665 
BIN LITRE SÜT DAĞITTI.

İSMAIL HAKKI ŞİMŞEK
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SALGIN SEBEBİYLE BOŞ KALAN SOKAKLARDA, HAYVANLARIN BESLENME VE BAKIMIYLA İLGİLENEN İBB 
VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 73’Ü VETERİNER HEKİM 443 KİŞİLİK KADROSUYLA, 7 GÜN 24 
SAAT GÖREV YAPIYOR. 600 AYRI NOKTAYA KURU MAMA DAĞITIYOR. HAYVANLARIN BAKIM VE 
TEDAVILERINI HASSAS BIR ŞEKILDE SÜRDÜRÜRKEN, VATANDAŞLARDAN GELEN IHBARLARA 

DA ANINDA MÜDAHALE EDIYOR. ADALAR’DAKI BIN 174 ATIN BAKIMI DA 55 GÖREVLI 
PERSONEL TARAFINDAN GERÇEKLEŞTIRILIYOR.

KORONA GÜNLERİNDE             
SOKAK HAYVANLARI           

YALNIZ DEĞİL
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SOKAK 
HAYVANLARINA 
73’Ü VETERİNER 

HEKİM 443 
KİŞİLİK KADRO 

İLE HİZMET 
VERİLİYOR. BİR 
AYDA, 600 AYRI 
NOKTADA, 28 

TON KURU MAMA 
DAĞITILDI.

NİLAY SOYSALDI



K
oronavirüs salgını, tüm 
dünyada olduğu gibi, 
ülkemizde de pek çok 
zorunlu tedbiri 

beraberinde getirdi. Virüsün 
bulaşma riskine karşı her alanda 
ciddi önlemler alınıyor. Belli yaş 
gruplarına sokağa çıkma yasağı 
getirilmesi; bazı iş yerlerinin evden 
çalışma düzenine geçmesi; kafe, 
restoran, pastane gibi yerlerin 
kapatılması, en çok da sokaktaki 
sevimli dostlarımızı, hayvanları 
etkiledi. Sessiz sokaklarda yalnız 
kalan kediler, köpekler, güvercinler, 
kuşlar da tıpkı insanlar gibi, 
koronavirüsün etkilerine karşı 
hayatta kalmaya çalışıyorlar. 
Dolaştıkları sokaklarda, parklarda, 
meydanlarda; lokanta ve 
pastanelerin önlerinde, 
hayvanseverlerin ilgi ve dostluğuna  
alışkın olan sokak hayvanlarına bu 
zorlu süreçte, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Veteriner Hizmetleri 
Müdürlüğü sahip çıktı. Müdürlük, 
73’ü veteriner hekim 443 kişilik 
kadrosuyla, 7 gün 24 saat, 
hayvanların beslenme ve bakımıyla 
ilgileniyor, 600 noktaya kuru mama 
dağıtımı yapıyor. İBB Veteriner 
Hizmetleri Müdürü Muhammet 
Nuri Coşkun, yapılan çalışmaları 
İstanbul Bülteni’ne değerlendirdi.

 MUAYENE VE TEDAVİLER 
ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Sokaktaki canlıların 
beslenmesinin yanında bakımının 
da son derece önemli olduğunun 
altını çizen İBB Veteriner 
Hizmetleri Müdürü Muhammet 
Nuri Coşkun, beş adet sahipsiz 
hayvan bakımevi ile Hayvan 
Aşılama ve Tedavi Ünitesi'nde 
(HATÜ) hizmetlerine devam 
ettiklerini ifade etti. Salgın 
sürecinde, 11 bin 190 hayvan 
muayene ve tedavi edilirken, 3 bin 
608 hayvana da koruyucu aşı 
yapıldığını belirten Coşkun, 2 bin 
796 hayvanın mikroçip 
uygulanarak kayıt altına alındığını 
kaydetti. 

 KISIRLAŞTIRMA İŞLEMLERİ 
DURDURULDU
Koronavirüs önlemleri Veteriner 
Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı 
birimlerde de titizlikle uygulanıyor. 
Bu kapsamda, üçüncü kişilerden 
personele virüs bulaşma riskine 
karşı, kısırlaştırma işlemlerinin 
durdurulduğunu açıklayan Coşkun, 
şunları söyledi:
“İlk koronavirüs vakasının 
açıklanmasından ardından, sahipli 
hayvanların kısırlaştırılma 
işlemlerini sonlandırdık. Sahipsiz 
hayvanların kısırlaştırılmasını ise 
önce haftada iki güne indirdik, daha 
sonra belirsiz süreliğine durdurduk. 
İşlemler sonlandırılmadan önce bin 
796 hayvana kısırlaştırma 
operasyonu yaptık.” 

 BAKIMEVLERİ VATANDAŞ 
GİRİŞLERİNE KAPATILDI
Önlemler kapsamında, Hayvan 
Aşılama ve Tedavi Ünitesi (HATÜ) 
ve bakımevleri vatandaş girişlerine 
kapatıldı. Bakımevlerinde 
rehabilitasyon işlemleri için 
barındırılan hayvanların her türlü 
ihtiyacı aksatılmadan karşılanmaya 
devam ediyor. Ayrıca, tedavi 
kafeslerinin günlük dezenfeksiyon 
işlemleri de düzenli 

gerçekleştiriliyor. Acil durumdaki 
hayvan ihbarları 7/24 esasına göre, 
Anadolu ve Avrupa yakalarındaki 
iki ayrı birim tarafından 
değerlendiriliyor. 

 600 NOKTADA, 28 TON MAMA 
DAĞITILDI
Rutin olarak mama dağıtımı 
yaptıkları 199 noktayı 600’e 
çıkaran Veteriner Hizmetleri 
Müdürlüğü, bir ayda 28 ton kuru 
mama dağıtımı gerçekleştirdi. İhbar 
hattına gelen çağrıları da 
değerlendiren Müdürlük, dağıtım 
ağını sürekli genişletiyor. Mama 
dağıtımı yapılan yerlere, esnaf 
yoğunluğunun çok olduğu bölgeler 
başta olmak üzere, Gülhane Parkı, 
Sultanahmet Meydanı, Karaköy 
Perşembe Pazarı gibi bölgelerle; 
kapatılan yiyecek mekânlarının 
çevresindeki sokaklar, parklar ve 
meydanlar da dâhil edildi. 

 PERSONEL HER AN GÖREVE 
HAZIR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
pek çok biriminde olduğu gibi, 
Veteriner Hizmetleri 
Müdürlüğü’nde de personelin ve 
birimlerin çalışma düzeninde 
değişikliğe gidildi. Yürütülen 
hizmet ve işleri aksatmayacak 
şekilde evlerinde kalan personel, 
telefonla her an ulaşılabilir ve işe 
çağrılabilir pozisyonda olmak 
kaydıyla, dönüşümlü çalışmaya 
başladı. 

 ATLARIN BAKIMINDA 55 
PERSONEL GÖREV ALIYOR
İBB Meclisi’nin, Ocak ayında aldığı 
kararla, İBB bünyesine geçen 
Adalar’daki bin 174 atın bakımları, 
2 veteriner hekim, 51 seyis ve 2 
yardımcı personelle sürdürülüyor. 
Atların beslenmesi için her ay 
yaklaşık 50 ton yem kullanılıyor. 
Satın alınmadan önceki 
durumlarına göre sağlıklarında 
ciddi bir iyileşme görülen atlar, 
koronavirüs riskinin azalmasının 
ardından sahiplendirilecekler.
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KORONAYLA MÜCADELE 
SÜRECİNDE, HAYVANLARIN 

BESLENME, BAKIM VE TEDAVİLERİ 
ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR. 2 BİN 

796 HAYVAN MİKROÇİP TAKILARAK 
KAYIT ALTINA ALINDI.



RAMAZAN'DA 
SOFRALAR AYRI 
GÖNÜLLER BİR VE 
BERABER
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMANIN EN GÜZEL 
BİÇİMDE YAŞANDIĞI RAMAZAN AYI, SALGIN RİSKİ 
NEDENİYLE TÜM İSLAM ALEMİNDE BİR DİZİ 
ÖNLEMLERLE BİRLİKTE YAŞANIYOR.  MAHYALAR 
CAMILERI SÜSLÜYOR, IFTAR SOFRALARI 
RAMAZAN BEREKETIYLE KURULUYOR. ANCAK BU 
KUTSAL AYDA ALIŞKIN OLDUĞUMUZ ZIYARETLERI 
VE HAREKETLILIĞI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN BIRAZ 
DAHA BEKLEMEMIZ GEREKIYOR.
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RAMAZAN /

K
ardeşliğin ve paylaşımın 
doruğa çıktığı “On bir 
ayın sultanı” Ramazan 
geldi. Başta İstanbul 

olmak üzere tüm Türkiye’yi 
bambaşka bir iklime kavuşturan, 
maneviyatın, caddelere ve 
sokaklara taştığı Ramazan, bu 
yıl, öncekilerinden farklı 
hissediliyor. Koronavirüs salgını 
tehlikesi henüz bertaraf 
edilmediği için, Ramazan’ın 
anımsattığı birliktelik ruhu, bu 
kez farklı yaşanıyor. Salgın 
nedeniyle teravihler camilerde 
kılınamıyor, toplu iftarlar 
verilemiyor, sosyal mesafe 
kuralı gereği dostlarla iftar ya da 
sahur sofralarında 
buluşulamıyor. Ancak, 
Ramazanla birlikte herkes 
manevi ve duygusal açıdan daha 
da kuvvetlenecek, birbirine daha 
çok kenetlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), İçişleri Bakanlığı'nın 
Ramazan’da uygulanacak 
tedbirleri içeren genelgesi gereği 
toplu iftar ve sahurlar 
planlamadı, Ramazan etkinlikleri 
düzenlemedi. Sadece ihtiyaç 
duyan ve talep eden kişilerin 
oruçlarını açabilmesi için kentin 
farklı noktalarında günlük 7 bin 
kişilik yemek paylaşımı için 
hazırlık yaptı. Yemeklerini alan 
kişiler, alışkın olduğumuz 
şekilde toplu olarak iftar 
yapmayıp, evinde ya da işinde 
oruçlarını açtı. Bu sayının talep 
edilmesi durumunda 
yükseltilmesi de İBB tarafından 
planlandı.  
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Ramazan etkinlikleri 
gerçekleştiremeyecekleri için 
büyükşehir belediye 
başkanlarıyla birlikte 22 Nisan’da 

mesaj yayımladı. İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer, 
Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeydan Karalar, 
Eskişehir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 
Aydın Büyükşehir Belediye 
Başkanı Özlem Çerçioğlu, 
Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Muhittin Böcek, Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Osman Gürün, Mersin 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Vahap Seçer, Tekirdağ 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak ve Hatay 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Lütfi Savaş olmak üzere 11 
büyükşehir belediye başkanı, 
hem 23 Nisan hem de Ramazan 
ayında etkinlik 
yapamayacaklarından dolayı 
üzüntülerini ortak açıklamayla 
paylaştı. Açıklamada, Ramazan 
etkinlikleriyle ilgili bölüm 
şöyleydi:
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramımızın hemen 
ardından, 24 Nisan gününün 
başlamasıyla, ilk sahurla mübarek 
Ramazan ayına da girmiş 
bulunacağız. Bu mübarek ayın 
milletimize ve ayırt etmeksizin 
tüm insanlığa sağlık, huzur ve 
refah getirmesini temenni 
ediyoruz. İlk kez toplu iftarların, 
teravihlerin, sahurların ve 
sokakta ramazan eğlencelerinin 
olmadığı bir ay geçireceğiz. 
Üzgünüz. Biraz buruk da olsa 
Ramazan ayının tüm faziletlerine 
uygun bir şekilde yaşanmasını 
temenni ediyor, tüm ibadetlerin 
ve duaların kabulünü yüce 
Allah’tan diliyoruz.”
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DUYGUSAL YEMEK,            
KİLO YAPIYOR

/SAĞLIK

C
OVID-19 pandemisiyle 
mücadelede, sosyal 
mesafeye dikkat 
edilmesi, zaruri 

ihtiyaçlar dışında evde kalınması, 
herkesin kendini toplumun 
büyük kısmından izole etmesi ve 
bağışıklığın güçlü tutulması 
öneriliyor. 
Çoğunlukla evde kalınan bu 
süreçte, yeme düzeninde 
değişiklikler ve fiziksel 
aktivitede düşüş görülebiliyor. 
Bunun sonucunda da kilo artışı 

kaçınılmaz oluyor. Bu dönemde, 
hem kilo kontrolünü sağlamak 
hem de bağışıklığı 
kuvvetlendirmek adına 
beslenme biçimini yeniden 
düzenlemek gerekiyor. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık ve 
Hıfzıssıhha Müdürlüğü 
Diyetisyeni Saliha Betül 
Kalender, karantina günlerinde 
beslenmenin nasıl olması 
gerektiğini İstanbul Bülteni’ne 
değerlendirdi.

 EGZERSİZ VE HOBİLER YEME 
İSTEĞİNİ ENGELLER
Vaktin çoğunun evde geçirildiği bu 
günlerde, yaşanan en önemli 
sorunlardan birinin sürekli yemek 
yeme isteği olduğuna dikkat çeken 
Diyetisyen Saliha Betül Kalender, 
‘duygusal yeme’ konusunda 
önemli uyarılarda bulundu. Sosyal 
izolasyonun sağlandığı, gündelik 
yaşamın değiştiği günlerde, bu 
duygunun görülme ihtimalinin 
yüksek olduğunu vurgulayan 
Kalender, şu tavsiyelerde bulundu:

SADECE HAREKETSİZLİK 
DEĞİL, STRES, ÜZÜNTÜ, 
KAYGI GİBİ NEDENLERİN YOL 
AÇTIĞI ‘DUYGUSAL YEMEK’ 
DE KİLO ALIMINA YOL 
AÇIYOR. EVDE DAHA ÇOK 
KALDIĞIMIZ BU 
GÜNLERDE, SAĞLIKLI 
BESLENMENIN ÖNEMINE 
DIKKAT ÇEKEN 
UZMANLAR, EGZERSIZ VE 
FARKLI HOBILERLE BU 
SORUNUN ÖNÜNE 
GEÇILEBILECEĞINI 
VURGULUYOR. AYRICA 
YETERLİ VE DENGELİ 
BESLENME, BAĞIŞIKLIK 
SİSTEMİNİN 
GÜÇLENDİRİLMESİ, SAĞLIKLI 
UYKU DA SÜRECİN RAHAT 
ATLATILMASINDA ANAHTAR 
ROL OYNUYOR.
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İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha 
Müdürlüğü Diyetisyeni 
Saliha Betül Kalender

“Duygusal yemek, açlıktan ötürü 
değil, farklı bir duyguyu bastırmak 
için yemektir. Üzüntü, stres, 
sıkıntı gibi durumlarda sıklıkla 
görülmektedir. Aç değilseniz, 
aniden yeme isteği geldiyse ve bu 
özellikle düşkün olduğunuz bir 
yiyecekse bu duyguyu 
yaşıyorsunuz demektir. Böyle bir 
durumda, evde hafif egzersizler 
yaparak, bir hobi ile ilgilenerek ve 
kitap okuyarak dikkati başka bir 
yöne yoğunlaştırmak işe 
yarayabilir. Yine de üstesinden 

gelemiyorsanız meyve, yoğurt gibi 
daha sağlıklı bir alternatifle bu 
duyguyu bastırabilirsiniz.” 

 HER BESİN GRUBUNDAN 
TÜKETİLMELİ
Yeterli ve dengeli beslenme, her 
besin grubundan düzenli ve yeterli 
miktarda tüketimi ifade eder. 
Tahıl, et, sebze-meyve ve süt 
grupları sağlıklı besinlerin 
temelini oluşturur. Her gün, her 
bir besin grubundan en az bir 
porsiyon tüketilmelidir. 

 MUCİZEVİ BİR BESİN YOK
Bağışıklığı güçlendirmek için tek 
bir “mucizevi besinden” söz 
edilemez. Dengeli beslenme, 
bağışıklığın temelinde yatan en 
önemli unsurdur. Fakat bunun 
yanında bazı vitaminlerin ve 
besinlerin de bağışıklığı artırdığı 
bilinmektedir. 

 KALORİ ALIMI KISITLANMALI
Kalori alımını kısıtlamak için 
tüketilen her besinin kalorisini 
hesaplamak gerekmez. Her türlü 
tatlı, hamur işi, kızartma, çikolata, 
bisküvi, cips, fast food gibi yüksek 
kalorili gıdaların tüketimini 
sınırlamak yeterli olacaktır.

SAĞLIK/
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EVDE YAPILAN HER ŞEY                
MASUM DEĞİL

Evde	yapılan	her	besin	sanıldığı	
kadar	masum	olmayabilir.	Ev	yapımı	
tatlılar	ve	ekmekler	muhakkak	
porsiyon	kontrollü	tüketilmelidir.	Bir	
besinin	sağlıklı	olması,	kilo	
yapmayacağı	anlamına	gelmez.

DÜZENLİ VE YETERLİ UYKU ŞART

Düzenli	ve	yeterli	bir	uyku	hem	
bağışıklığı	güçlendirmede	hem	de	
iştah	mekanizmasını	kontrol	etmede	
etkilidir.	

HER GÜN 20 DAKİKA EGZERSİZ

Beslenmenin	yanında	fiziksel	aktivite	
de	çok	önemli.	Ev	içerisinde	
yapabileceğiniz	günlük	ortalama	20	
dakikalık	egzersizler	metabolizmanızı	
hızlandırır.	

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN 
BESİNLER

Probiyotik	içerikli	yoğurt,	kefir,	
tarhana,	turşu,	sirke,	peynir	

C	vitamininden	zengin	turunçgiller,	
koyu	yeşil	yapraklı	sebzeler	

E	vitamini	ve	çinko	içeren	kabak	
çekirdeği,	susam,	fındık,	badem,	
ceviz.	Ancak	günde	1	avuçtan	fazlası	
kilo	kontrolünü	zorlaştırabilir.	

Günde	en	az	iki	litre	su

Doğal	antibiyotik	olarak	bilinen	
soğan	ve	sarımsak

BESİN GRUPLARI

Tahıllar:	Tam	taneli	tahıllar	ve	
bunlardan	yapılan	gıdalar

Et grubu: Kırmızı/beyaz	etlerin	
tamamı,	yumurta,	kuru	baklagiller

Sebze-meyve grubu:	Her	tür	çiğ	
veya	pişmiş	mevsime	uygun	sebze	
ve	meyveler

Süt grubu:	Süt,	yoğurt,	ayran,	kefir	
gibi	gıdalar

DUYGUSAL YEME 
İSTEĞİNİN 

ÜSTESİNDEN 
GELEMİYORSANIZ 
MEYVE, YOĞURT 

GİBİ DAHA SAĞLIKLI 
BİR ALTERNATİFLE 

BU DUYGUYU 
BASTIRABİLİRSİNİZ.



/EVDE KAL

K
oronavirüs (COVID-19) 
salgınına karşı 
mücadele için bireysel 
olarak alınabilecek 

tedbirlerin başında mümkün 
olduğunca evde kalmak, dışarı 
ile teması en aza indirmek 
geliyor. Bu önlemler 
çerçevesinde, binlerce yıllık 
kültürel mirasa sahip ve 
Türkiye’nin sanata bakışına yön 
veren İstanbul’da, tiyatro 
gösterimleri, konserler, müzeler 

ile kütüphaneler gibi sosyal 
alanlar kapatıldı. Kuşkusuz 
sanata, her dönem büyük bir 
tutkuyla bağlı olan 
İstanbullular, güzel günler 
yeniden gelene kadar, evlerinde 
bu ilgisini sürdürüyor.
İstanbul Bülteni olarak, kentin 
kültürel mirasını canlı tutan ve 
kenti sanatla buluşturan 
isimlerle görüştük. Onlar da 
zorunlu olmadıkça işlerini evden 
halledip, ‘Evde kal’ çağrılarına 

uyanlar arasında. Karantina 
sürecini fırsat bilip, yoğun iş 
tempolarından vakit kaldıkça bol 
bol kitap okuyor, dizi izliyor ve 
hayat normal akışına 
döndüğünde gerçekleştirmek 
istedikleri projelerin hazırlığını 
sürdürüyorlar. Peki; İBB 
yöneticileri, karantina 
süreçlerini nasıl geçiriyor, hangi 
kitabı okuyor, hangi diziyi 
izliyor? Biz sorduk, onlar 
cevapladı.

İBB’NİN KÜLTÜR-SANAT 
YÖNETİCİLERİ ‘EVDE KAL’DA 

KİTAP OKUYOR 
TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN KORONAVİRÜS TEHLİKESİ DEVAM EDERKEN, BİR SÜRE DAHA 

EVDE KALARAK SOSYAL İZOLASYONU DEVAM ETTİRMEK GEREKİYOR. PEKI, EVDE GEÇIRILEN 
SÜREYI NASIL DEĞERLENDIREBILIRIZ? ISTANBUL’UN KÜLTÜR-SANAT YAŞAMINI 

ZENGINLEŞTIREN ISIMLERLE, BU KONUYU KONUŞTUK.
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ALİ FARUK İMRE - TAYFUN DERYAL 

HÜLYA MURATLI, KÜLTÜR DAİRE BAŞKANI

“Dünyanın bir ucundaki adını bile duymadığımız bir 
şehirden, aslında adım adım yaklaştığını gördüğümüz; ama 
ayak seslerini yeterince ciddiye almadığımız bu salgın 
hastalık, yarattığı panik ve korkuyla hepimizi içsel bir 
yolculuğa çıkardı. Öyle ya da böyle, her kim olursak olalım, 
ölümün yarattığı korku bizi kendimizle ve hayatla yüzleştirdi. 
Tüm bunlar halihazırda yapmakta olduğumuz işlerde bir 
devinim, bir öngörü gerektirdi. Sağlıklı bir evrilme için 
ihtiyacımız olan şey ise, daha çok bilgi sahibi olmak için 
okumak, izlemek ve dinlemek.”

Önerdiği Kitaplar:
 İbrahim Yıldız, “İlkgençlik Çağına Seçme Dünya 

Öyküleri”
 Berat Günçıkan, “Benim Küçük İmparatorluğum-

Murtaza Çelikel Kitabı”
 Reşat Nuri Güntekin, “Anadolu Notları’’
 Ertuğrul Günay, “Sevgili Anadolu”

Önerdiği Belgeseller: 
 Yaşar Kemal Efsanesi
  Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali”
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MAHİR POLAT, KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANI

“İstanbul ilginç bir şehir. İçindeyken bile bir rüya gibi 
dönüp dolaştırıp izlerin peşinde sürükler bizi. Yani 
İstanbul içindeyken bile aslında bir hayal gibidir. Peki, 
İstanbul’a uzaktan bakmak ne düşündürür, ne hissettirir? 
Şimdi içinde miyiz dışında mı bilmediğimiz, İstanbul’u 
hayal ederek, ama uzaktan bakma günlerindeyiz. Tekrar 
bizi biz yapan, her şey ile bir kültür ve tarih kenti İstanbul 
üzerine okumak çok güzel olur diye düşünüyorum.”

Önerdiği Kitaplar:
 Metin And, “16. Yüzyılda İstanbul”
 Beşir Ayvazoğlu, “Yahya Kemal'in İstanbul'u”
 Reşad Ekrem Koçu, “Tarihte İstanbul Esnafı”
 Hagop Mintzuri, “İstanbul Anıları” 
 Selim İleri, “İstanbul Hatıralar Kolonyası”
 Bilge Karasu, “Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı”

SERDAL TAŞKIN, KÜLTÜR AŞ GENEL MÜDÜRÜ

“Evde kalmak, her ne kadar hepimizin çok alışık olmadığı 
bir şeyse de bizlere yeni imkanlar da sunuyor. Belki 
çoğumuz işlerimizi evden devam ettiriyor ya da normalde 
olduğundan çok daha fazla süreleri çocuklarımızın 
eğitimi, ev işleri gibi konularla geçiriyoruz. Ama sonunda 
evlerimizde, bizi bekleyen pek çok yeni fırsat ve zaman da 
oluyor. Ben de hepimiz gibi mümkün olan her anımı, 
sosyal izolasyonda geçiriyor ve yapabileceğim tüm işleri 
teknoloji yardımıyla evimden yapıyorum. Evimdeki 
zamanında benim de önceliğim ailem ve okumak oluyor.”

Önerdiği Kitaplar:
 Kültür AŞ Yayınları,  Nur Bilge Criss, “100. Yılında 

İstanbul’un İşgal Günleri”
 Richard Holmes, “Merak Çağı”
 Iain Bamforth, “Kütüphanedeki Beden”
 İlber Ortaylı, “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?”

Önerdiği Dergi:
 İst Dergi

DR. KERİM ALTUĞ,KÜTÜPHANELER VE MÜZELER MÜDÜRÜ

“Korona günleri de elbet bitecek. Baharın gelişi, 
doğanın tüm enerjisiyle bize umudu müjdeliyor. 
Evlerimize kapandığımız şu dönemde dış dünyadan 
izole olan bizler, bu anları kendimize yeniden 
odaklanma fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Kitaplar 
ve dijital etkinliklerle kültür ve sanat dünyasından 
uzak kalmadan bu zor günlerde ruhumuza moral 
depolamak en büyük dileğimiz,”

Önerdiği Kitaplar:  
 Mehmet Coral, “Yeniköy’ün Çınarları”
 Sabahattin Ali, “Yeni Dünya”
 Brendan Freely-John Freely, “Galata, Pera, Beyoğlu: 

Bir Biyografi”

Önerdiği Sanal Müzeler ve Sergiler, Koleksiyonlar: 
 İBB Atatürk Kitaplığı’nın dijital arşivi
 Yapı Kredi Kültür Sanat, “Bir Zamanlar Toroslar’da: 

Sagalassos”
 Google Arts & Culture platformu
 Salt Araştırmalar’ın online arşivi



SEN EVDE KAL, 
BİZ SANA GELİRİZ

AYŞE KAHVECİ - TAYFUN DERYAL

/SANATÇI
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K
oronavirüs salgını 
nedeniyle tüm dünyada 
konserler, festivaller ve 
tiyatro gösterimleri 

ertelendi; müze ve sergiler 
kapatıldı. Ancak, virüsün 
yayılmasını durdurmak için alınan 
bu önlemler, elbette, sanatın 
durduğu anlamına gelmiyor. 
Dünyanın önde gelen müzeleri, 
sanat galerileri, orkestraları, opera 
ve tiyatroları dijital yayınlarla 
sanatseverlere hizmet vermeye 
devam ediyor.  
Koronavirüs salgınının 
yayılmasını önlemek amacıyla tüm 
kültür-sanat etkinliklerini ilk 
andan itibaren iptal eden İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, dijital 
yayınlarla sanatseverlerin 
yanında olmaya devam 
ediyor. İBB Kültür 

Daire Başkanlığı, etkinliklerini  
https://kultursanat.ibb.istanbul 
web sitesi ile instagram, twitter ve 
youtube sosyal medya 
hesaplarından paylaşıyor.
Sanatçılar da evde kaldıkları 
zamanı nasıl geçirdiklerini ve 
sanatseverlere önerilerini “Sen 
Evde Kal Biz Sana Geliriz” 
sloganıyla İBB’nin sosyal medya 
hesaplarından anlatıyorlar. Sosyal 
izolasyon dönemini kitap 
okuyarak, film izleyerek, müzik 
dinleyerek, spor yaparak ve yeni 
oyunlar yazarak geçiren 
sanatçılar, bir kez de 
İstanbul 
Bülteni 

aracılığıyla sanatseverlere 
seslendiler. 
Haldun Dormen, Cihat Aşkın, Ayla 
Algan, Ali Mert Yavuzcan, Arda 
Aydın, Bennu Yıldırımlar, Bensu 
Orhunöz, Engin Alkan, Mert 
Turak, Süeda Çil, Müge Akyamaç 
ve Yıldıray Şahinler, pandemiye 
dair duygularını ve önerilerini 
paylaştılar. 

SANATÇI /
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ALİ MERT YAVUZCAN 

Evde yapılacak o kadar çok şey var ki, bir enstrüman 
öğrenmek, kitap okumak, yeni bir şeyler öğrenmek 
için bu zamanlar çok faydalı. Spor yapmak için, öyle 

çok büyük alanlara gerek yok. 
Size üç film ve üç kitap önerim var. Kitaplardan 
başlarsak; İhsan Oktay Anar’ın “Yedinci Gün”, J.R.R. 
Tolkien’in “Hurin’in Çocukları”, İngilizcenizi geliştirmek 
istiyorsanız da “50 Great Stories”. 
Filmlere gelince önerilerim; “What The Bleep Do We 
Know? Ne Biliyoruz ki,” Jim Jarmush’tan “Broken 
Flowers” ve “Great Dictator”.

AYLA ALGAN 

Resim, heykel ya da müzikle ilgilenebilir; bilgisayar 
çok güzel bir teknoloji, araştırmalar yapabilirsiniz. 
Osmanlı döneminden başlayarak Türk tiyatrosu 

araştırılabilir. Bu konuda Metin And’ın “Kısa Türk 
Tiyatrosu Tarihi”ni öneririm. Böyle zamanlarda güzel 
sanatlar çok işe yarar. Daha olmadı eski zaman 
fotoğraflarına bakın, video art yapın. Madem vaktiniz var, 
genç yaşayın. Çok güzel bir yaş geçireceğiz. Ölümü değil, 
yaşamı düşünün.

CİHAT AŞKIN 

Karantina günlerim 7-8 Mart tarihinde, Viyana’da 
yaptığım etkinlikten sonra yurda dönüşümle 
başladı. Bu dönemde bol bol müzik dinledim. Azeri 

Şef Niyazi Tagizade’nin yönetiminde Çek Filarmoni 
Orkestrası'ndan Çaykovski'nin 4. Senfoni'sini, hayranı 
olduğum büyük tenor Reşid Behbudov’u ve favori 
parçalarımdan Isaac Stern’den Çaykovski’nin “None But 
The Lonely Heart” isimli parçasını önerebilirim.
Kitap önerilerim ise; Mihail Şolohov’dan “Ve Durgun 
Akardı Don”, Koral Çalgan’ın “Duyuşlar” kitabı ve Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir” kitabı. Son günlerde çok 
fazla CD dinlemiyorum ama Christian Ferras’ın konçerto 
CD’sini dinlemeyi seviyorum.

HALDUN DORMEN 

Ben de evden çıkmayan herkes gibi saat ve günlerimi 
değerlendirmeye çalışıyorum. Tanrı bana yardım 
etti, yeni bir oyun yazıyorum ve bitirmek üzereyim. 

Asistanlarımla sohbet ediyor, tiyatro konuşuyor ve müzik 
dinliyoruz. Klasik müzik dünyası, yepyeni bir dünya, 
mutlaka tavsiye ediyorum. Yapılacak o kadar çok şey var 
ki sıkılacak vakit bulamıyorum. Yazı yazabilenler şiir ya da 
anılarını yazsınlar. Örgü örmek, yemek yapmak, pek çok 
şey yapılabilir. İnşallah bugünleri geçireceğiz, bu süreci 
yeni bazı şeyleri öğrenerek geçirmeyi tavsiye edebilirim.
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BENNU YILDIRIMLAR 

Ben de evde kalıyorum. Elimden geldiğince evdeki 
bıraktığım işlerimi halletmeye çalışıyorum. Kendime 
dikkat ediyorum. Hijyenime dikkat ediyorum. Bir 

köşeye mutlaka birkaç kitap koymuşsunuzdur zamanı 
gelince okurum diye. Ben de onları okumaya çalışıyorum. 
Benim de size birkaç tavsiyem olabilir. Sait Faik’in 
öykülerini okuyabilirsiniz. Bütün kitapları çok iyidir, 
biliyorsunuz Türkçe’yi en iyi kullanan yazarlarımızdan. 
Mesela size Anton Çehov’un öyküleri diyebilirim. Kendisi 
doktordu ve doktorluk zamanında geçirdiği o yerlerdeki 
hikâyeleri yazmıştır. İnsana bakışı çok farklıdır. Okumak 
herkese iyi gelir.

BENSU ORHUNÖZ

Evde otururken neler yapıyorum? Bir kere kültürfizik 
muhakkak yapıyorum. Sabahları yoga yapıyorum. 
Müzik dinliyorum, kitap okuyorum. Dizi ve film 

seyrediyorum. Size önermek istediğim birkaç kitap var. 
Yiğit Bener “Öteki Düşler,” Melisa Kesmez “Bazen 
Bahar,” Haldun Taner “Konçinalar”. Bunlar benim çok 
severek okuduğum kitaplar. Size film de önermek 
istiyorum. “Sibirya Berberi,” “Buena Vista Social Club,” 
“Blues Brothers”. Son ikisi müzikli film, çok 
eğleneceksiniz. Muhakkak sanatın bir dalıyla uğraşın. El 
işi yapın, resim yapın, seramik boyayın, tahta boyayın. 
Çünkü elle yapılan işler, insanı çok rahatlatıyor.

SÜEDA ÇİL  

Tiyatroyu, dersleri çok özledim. Şimdi bu özlemi 
düşünmek yerine evdeki hayatımı nasıl verimli 
kılarım diye çabalıyorum. Kitaplar okuyorum, 

filmler izliyorum. Moralimi yüksek tutmaya çalışıyorum. 
Lütfiye Pekcan’ın “Oğluma Mektuplar” kitabı var elimde. 
Engin Geçtan okuyorum, “İnsan Olmak” kitabını. Julia 
Cameron'un “Sanatçının Yolu” çok fayda gördüğüm bir 
kitaptır. Bunun dışında internetten film izleyebilirsiniz. 
Aile bireylerinizle hoşça vakit geçirebilirsiniz. Ailece 
birlikte oynayabileceğiniz oyunlar üretebilirsiniz.

ARDA AYDIN 

Ben öncelikle kendimi oyun okumaya verdim. Amerikan 
tiyatrosunun önemli yazarlarından Arthur Miller’ın 
“Satıcının Ölümü” ve “Cadı Kazanı” oyunlarını 

okuyorum ve aynı zamanda Yuval Noah Harari'nin “Sapiens 
İnsanlığın Kısa Tarihi” kitabını yeniden okuyorum. 
Bir belge film “Pandemic”, bunu önerebilirim size. 
Matrix serisini yeniden izlemeye başladım. Evinizde 
enstrüman varsa ve çalabiliyorsanız müzik yapabilirsiniz.
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MÜGE AKYAMAÇ 

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı ve hijyen kuralla-
rına uymalıyız. Evde kalmayı bir kabus haline dönüş-
türmek yerine çok keyifli bir hale getirmek bizlerin 

elinde. Bu mücadeleyi ancak birlik ve beraberlikle atlatabi-
liriz. Çevremizde yaşayan ve dışarıya çıkamayan büyükle-
rimize elimizden geldiğince yardımcı olmalıyız. Sizlere 
kendi kütüphanemden seçtiğim bazı kitap önerilerim var. 
Bunlar; Hermann Hesse’den Boncuk Oyunu, Murathan 
Mungan’ın Son İstanbul, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur 
ve Oya Baydar’ın Köpekli Çocuklar Gecesi.

YILDIRAY ŞAHİNLER 

Film önerilerim şunlar: Fernando Meirelles’in “The 
Two Popes-İki Papa” eğlenceli, güzel ve akıcı bir film. 
İkinci film, tüm zamanların en eğlenceli filmi “Big 

Lebowski.” Üçüncü film önerim benim de oynadığım, 
Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği “7. Koğuştaki Mucize” .
Kitaplara gelince, Terry Pratchett’ın “Diskdünya” serisi çok 
eğlencelidir. İkinci önerim, Adam Fewer’ın “Olasılıksız” 
romanı. Ayrıca büyük yazarımız Yaşar Kemal’in başyapıtı 
“İnce Memed.” Hepinize şiddetle tavsiye ederim.

ENGİN ALKAN

Son günlerde okuduklarımdan, izlediklerimden birkaç 
örnek vermek istiyorum. Başucu kitapları, Tolstoy, 
Marquez gibi klasik kitapların her dönem yeniden 

okunması gerekir. Yakın klasiklerden William Golding’in 
“Sineklerin Tanrısı”nı okumanızı isterim. Aslı Erdoğan’ın 
“Kırmızı Pelerinli Kent,” Halil Babilli’nin “Bin Yıllık 
Hemşehri”sini değerli romanlar olarak dikkatinize sunarım. 
İzlediğim filmlerden “Marriage Story-Evlilik Hikayesi”ni 
izlemenizi öneririm. “The Light House” iki deniz feneri 
işçisinin deniz fenerindeki hapis hayatını anlatan cesur ve 
çarpıcı bir film. Bir komedi “Bıçaklar Çekildi” ve Joon 
Hoo’nun “Parazit” filmi benim için bir başyapıt. Dizi olarak 
“Doc Martin,” “Norseman” diye bir komedi, “Mozart in the 
Jungle” ve “The Night Shift”i sizlere mutlaka öneririm.

MERT TURAK

Evde olabildiğince egzersizlerimizi yapalım. Hazır böyle 
bir zaman bulduk, bence her gün iki saat okuyabiliriz. 
Ömer Seyfettin okuyabiliriz, bu yıl ölümünün 100. 

yılı. Hasan Ali Toptaş’ın “Kuşlar Yasına Gider” harika bir 
baba-oğul hikâyesi. Dünya klasiklerinden Jack London'ın 
“Martin Eden”ini, Hamlet’i okuyabiliriz. 
Ne izleyebiliriz? Tim Burton’dan “Big Fish” izlenebilir. 
Marlon Brando “Baba 1” tekrar gözden geçirilebilir. “Cold 
Souls” izlenebilir. Türk Sineması’ndan Şevket Altuğ, 
Şener Şen, Yavuz Turgul’un “Gölge Oyunu” izlenebilir.
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14 GÜNLÜK 
KARANTİNADA 
NELERE DİKKAT 
EDİLMELİ?

S
emptomları hafif seyreden 
koronavirüs hastalarının 
14 gün süreyle kendilerini 
evlerinde izole etmeleri 

isteniyor. Evde karantina sürecinde, 
hem hastaların hem de yakınlarının 
enfeksiyonun yayılmasını önlemek 
için bazı kurallara uymaları 
gerekiyor. 

 HASTANIN UYMASI GEREKEN 
KURALLAR:
 Tıbbi bakım almadıkça işten ve 
genel alanlardan uzak durmalı.

 Mümkünse farklı bir odada 
kalmalı; ayrı bir banyo ve tuvalet 
kullanmalı. 

 Ellerini en az 20 saniye boyunca 
sabun ve suyla sık sık yıkamalı 
veya en az yüzde 60 alkol içeren 
alkol bazlı el dezenfektanı 
kullanmalı.

 Aile üyelerinden ve diğer 
insanlardan oldukça uzak durmalı. 
İki metre mesafeye dikkat etmeli.  

 Ortak paylaşım alanlarını 
kullanmaktan kaçınmalı. 
Paylaşılan alanları kullanırken 
hareketlerini sınırlamalı. 

 Ev halkının yanında maske 
takmalı ve günlük olarak mutlaka 
değiştirmeli.

 Yüz maskesi takması mümkün 
değilse, öksürürken veya 

hapşırırken ağzını ve burnunu bir 
mendil veya dirseğiyle kapatmalı. 
Kullanılmış mendiller yırtık 
olmayan poşetlerde ağzı kapalı bir 
şekilde tutulmalı ve ikinci bir 
poşete konularak çöpe atılmalı.

 Kişisel eşyalarını başkaları ile 
paylaşmamalı, ev halkının bardak, 
tabak, havlu gibi eşyalarını 
kullanmamalı; eğer kullanması 
gerekirse bu eşyalar su ve sabunla 
yıkanmalı.

 Bol sıvı almalı, düzenli beslenmeli 
ve istirahat etmeli.

 HASTA YAKINLARININ 
UYMASI GEREKEN KURALLAR:
 Aile üyeleri, hastanın izlem 
süresini evde geçirmesini 
sağlamalı, kesinlikle eve ziyaretçi 
kabul etmemeli.

 Hastaya hekim tarafından 
önerilen ilaçlar düzenli şekilde 
verilmeli.

 Hastanın kaldığı oda, mutfak, 
banyo gibi ortak paylaşım alanları 
sık sık havalandırılmalı. 

 Hastanın kullandığı kıyafetler, 
havlu, çarşaf gibi tekstil ürünleri 
60-90°C’de çamaşır deterjanı ile 
yıkanmalı.

 Hastanın ağırlaşması ya da 
solunum güçlüğü olması 
durumunda derhal 112 aranmalı. 

Hastanın durumu hakkında sağlık 
kuruluşuna bilgi verilmeli.

  Hastanın nakli gerekli ise nakil 
sırasında mutlaka tıbbi maske 
takması sağlanmalı.

 Hasta ile aynı odadayken mutlaka 
tıbbi maske takılmalı, maskeye ya 
da yüze dokunulmamalı, odadan 
çıktıktan hemen sonra maske bir 
poşete konularak çöpe atılmalı.

 Hastanın kaldığı evde mümkünse 
65 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı 
olan bireyler kalmamalı.

 Hastanın sık temas ettiği yerler; 
kapı tokmağı, ışık düğmeleri gibi 
sık dokunulan yüzeyler günde en 
az bir kez önce sabun ya da 
deterjanlı su ile temizlenmeli, 
daha sonra sulandırılmış çamaşır 
suyu ile dezenfekte edilmeli. 
Belirgin şekilde kirlenme olması 
durumunda, 1/10 oranında 
sulandırılmış çamaşır suyu 
kullanılmalı.

 Temizlik sırasında eldiven ve 
tıbbi maske takılmalı.

 Hasta yakınları kendi sağlık 
durumlarını da takip etmeli; ateş, 
öksürük ya da solunumda sıkıntı 
olması durumunda sağlık 
kurumuna başvurmalı. Başvuru 
esnasında da evlerinde COVID-19 
olası veya kesin vakası olduğunu 
bildirmeli.

AYŞE KAHVECİ



BENGÜ DEMİREL (40), 
İGDAŞ / MÜŞTERİ HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

B engül DEMİREL, 1980 
Yılında KKTC’nin Lefkoşa 
şehrinde doğdu.

İGDAŞ İdari İşler Müdürlüğü 
bünyesinde 2009 senesinde işe 
başladı. Daha sonra Müşteri 
Hizmetleri Müdürlüğü’ne tayin 
edildi. Koronavirüs salgını sonrası 
alınan tedbirler kapsamında kronik 
rahatsızlığı nedeniyle 16 Ocak 
tarihinden sonra idari izine ayrıldı. 
COVID-19 nedeniyle hastanede 
tedavi edildi ve iyileştiği kanaatiyle 
evine gönderildi; ancak 2 Nisan 
tarihinde vefat etti. Bengü Demirel, 
3 çocuk annesiydi.

SÜLEYMAN İLERİ (59),         
AĞAÇ AŞ / YEŞİL ALAN UYGULAMA 
MÜDÜRLÜĞÜ

Süleyman İleri, evli ve iki 
çocuk babasıydı.
İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, 

İBB Avrupa Yakası Park Bahçeler 
Müdürlüğü bakım işleri kapsamında 
Haliç Bölgesi yeşil alan temizliği 
görevinde çalışmaktaydı.  30 Mart 
tarihinde COVID-19 teşhisi 
konulan İleri, hastanede tedavisi 
sürmekte iken 5 Nisan Pazar günü 
vefat etti.

MEHMET BAĞ (61), 
İSTAÇ AŞ / ASYA YAKASI KENT 
TEMİZLİK ŞEFLİĞİ

M ehmet Bağ, 2 Ocak 1959 
senesinde dünyaya geldi. 
Elle süpürme işçisi olarak 

İSTAÇ’ta çalışıyordu. 6 Nisan günü 
COVID-19 nedeniyle hayatını 
kaybeden Bağ, Beykoz’da 
yaşıyordu.

COVID-19’UN 
ARAMIZDAN AYIRDIĞI 
ARKADAŞLARIMIZ
ISTANBUL’UN PANDEMI ILE MÜCADELESINE TÜM BIRIMLERIMIZ VE IŞTIRAKLERIMIZ ILE 

DESTEK VERIRKEN, NE YAZIK KI IBB AILESINDEN DE KAYIPLARIMIZ OLDU.             
400’DEN FAZLA PERSONEL COVID-19 VIRÜSÜNE YAKALANIRKEN, 9 ÇALIŞMA 

ARKADAŞIMIZIN PANDEMI NEDENIYLE VEFAT HABERLERINI ALDIK. HAYATINI 
KAYBEDEN ARKADAŞLARIMIZA RAHMET, ACILI YAKINLARINA SABIR DİLİYORUZ. 

TEDAVİ SÜREÇLERİNE DEVAM EDEN PERSONELLERİMİZİ TEKRAR ARAMIZDA 
GÖRMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ. IBB, BU SÜREÇTE PERSONELININ SAĞLIĞI IÇIN 

ALDIĞI ÖNLEMLERI TITIZLIKLE SÜRDÜRMEYE DEVAM EDIYOR.
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AHMET HAKAN FENERCİ (54), 
İSPER AŞ / İSTANBUL ENGELLİLER 
MERKEZİ

İ stanbul doğumlu olan Ahmet 
Hakan Fenerci 2014’te Sağlık 
AŞ’ye bağlı alt işverende işe 

başladı. İSEM projesinde şoför 
kadrosunda çalıştı. Ahmet 
Hakan Fenerci, evli ve 3 çocuk 
babasıydı. 12 Nisan tarihinde 
COVID-19 nedeniyle hayatını 
kaybetti.

ÖMER KILIÇ (55), 
İSFALT AŞ / EDİRNEKAPI GARAJI

Ömer Kılıç, 1965 yılında 
Trabzon’da doğdu.    
02.02.1998 tarihinden 

itibaren İETT Genel 
Müdürlüğü’nde otobüs şoförü 
olarak görevini yürütmekteydi. Evli 
ve 4 çocuk babası Kılıç, 23 Nisan'da 
vefat etti.

KADİR KAYA (35), 
İSTGÜVEN AŞ / HAMİDİYE AŞ GENEL 
MÜDÜRLÜK

K aya, 3 Ocak 1985’te Şişli’de 
doğdu. 2018 yılından 
itibaren İSTGÜVEN AŞ 

personeli olarak Hamidiye AŞ 
şubesinde çalışıyordu. Evli ve iki 
çocuk babası olan Kaya, pandemi 
nedeniyle 25 Nisan günü vefat etti. 
Kadir Kaya, Başakşehir’de 
yaşıyordu.  

ZAFER GÜREL (46), 
İETT / METROBÜS

I sparta doğumlu olan Gürel, 2006 
senesinden itibaren Metrobüs 
Yönetim Müdürlüğü’nde şoför 

olarak çalışıyordu. Eşi ve üç çocuğu 
ile Başakşehir’de yaşayan Gürel, 25 
Nisan’da pandemi nedeniyle 
hayatını kaybetti.

ALİ TANRIVERDİ (52), 
İSPARK AŞ / ULAŞIM DESTEK HİZMET 
MÜDÜRLÜĞÜ

A li Tanrıverdi, , 21 Ocak 
1968’te Malatya’da doğdu. 
İSPARK’ta 13 yıldır çalışan 

Tanrıverdi, minibüs duraklarında 
görevliydi. Evli ve 4 çocuk babası 
olan Tanrıverdi, koronavirüs 
nedeniyle 30 Nisan günü hayatını 
kaybetti.

YILDIRAY SARI (53),              
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

E kim 1964’te Yozgat’ın 
Akdağmadeni ilçesinde 
dünyaya geldi. 31 senedir 

İBB'de çeşitli görevlerde bulunan 
Sarı, 2007 yılından itibaren Yazı 
İşleri Şefliği'nde  bilgisayar 
işletmeni unvanı ile 
çalışmaktaydı. Evli ve 
iki çocuk babasıydı. 
COVID-19 
nedeniyle 2 
Mayıs günü 
aramızdan 
ayrıldı.
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Çengel bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.istanbul e-posta adresine gönderen                     
ilk 25 okurumuza, Kültür AŞ yayınlarından kitap hediye ediyoruz. Keyifli okumalar...

(... Sarayı)
Resimdeki
şehrimizde

yer alan
tarihi yapı
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bağırma
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niteliklerini
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TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK 4734 S.K.İ.K. 19. MAD. GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İŞİN ADI İHALE TARİH/SAAT

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

04. 05. 2020 ‐ 27. 05. 2020

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

Yapı İşleri Müdürlüğü İstanbul Geneli 1. Grup Çocuk Etkinlik Merkezi İnşaatı04/ 05/ 2020 11.00

Satınalma Müdürlüğü Muhtelif Yol Cizgi Boyası Alımı04/ 05/ 2020 10.30

Satınalma Müdürlüğü Trafik Levha ve Malzemeleri Alımı (2 Kısım) Kısım)13/ 05/ 2020 10.00

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü Kemerburgaz Cumhuriyet Kent (Şehir) Ormanı Çevre 
Düzenleme ve Revizyon Yapım İşi

20/ 05/ 2020 10.00

Trafik Müdürlüğü 2020 Yılı İstanbul Geneli Ana Arter Yollar Üzerine Yatay 
Trafik İşaretlerinin Yapılması Yapım İşi

21/ 05/ 2020 10.30

Harita Müdürlüğü İstanbul İli Sınırları Dahilinde Kapı, Duvar, Direk ve Direkli Tip 
Tabelaların Yerlerine Monte Edilmesi İşi

27/ 05/ 2020 10.00

Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Ait Binalarda Bulunan 
Asansörlerin 2020 Yılı Bakım ve Onarım Hizmeti İşi

13/ 04/ 2020 11.00

Makine İkmal Müdürlüğü İBB Müdürlüklerinin Demirbaşına Kayıtlı Araç İş Makineleri, 
Bunlara Ait Motorlu Motorsuz Donanımlar, Tuz Solüsyon 
Tesislerinin Bakım Onarım Servis İşleri ile Her Türlü Malzeme 
İmalat Yedek Parça Temini

04/ 05/ 2020 10.00



HOŞ GELDiN 
RAMAZAN

Nimeti bölüşüp külfeti paylaşmaya, 
sevgiyi ve erdemi yüceltmeye, 

sabrımızı artırmaya, 
manevi arınmamıza vesile olsun, 

hepimize hayırlar getirsin.

RAMAZAN-I ŞERİF
MÜBAREK OLSUN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Bayram Namazı Saati: 06.13

Tarih YatsıAkşamİkindiÖğleGüneşİmsak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

24 Nisan 2020 Cuma
25 Nisan 2020 Cumartesi
26 Nisan 2020 Pazar
27 Nisan 2020 Pazartesi
28 Nisan 2020 Salı
29 Nisan 2020 Çarşamba
30 Nisan 2020 Perşembe
1 Mayıs 2020 Cuma
2 Mayıs 2020 Cumartesi
3 Mayıs 2020 Pazar
4 Mayıs 2020 Pazartesi
5 Mayıs 2020 Salı
6 Mayıs 2020 Çarşamba
7 Mayıs 2020 Perşembe
8 Mayıs 2020 Cuma
9 Mayıs 2020 Cumartesi
10 Mayıs 2020 Pazar
11 Mayıs 2020 Pazartesi
12 Mayıs 2020 Salı
13 Mayıs 2020 Çarşamba
14 Mayıs 2020 Perşembe
15 Mayıs 2020 Cuma
16 Mayıs 2020 Cumartesi
17 Mayıs 2020 Pazar
18 Mayıs 2020 Pazartesi
19 Mayıs 2020 Salı (Kadir Gecesi)

20 Mayıs 2020 Çarşamba
21 Mayıs 2020 Perşembe
22 Mayıs 2020 Cuma
23 Mayıs 2020 Cumartesi 

13.07
13.07
13.07
13.07
13.07
13.06
13.06
13.06
13.06
13.06
13.06
13.06
13.06
13.06
13.06
13.06
13.06
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.06
13.06
13.06
13.06
13.06
13.06
13.06

16.55
16.55
16.55
16.56
16.56
16.56
16.57
16.57
16.57
16.57
16.58
16.58
16.58
16.59
16.59
16.59
16.59
17.00
17.00
17.00
17.01
17.01
17.01
17.01
17.02
17.02
17.02
17.03
17.03
17.03

20.00
20.01
20.02
20.03
20.04
20.05
20.06
20.07
20.09
20.10
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.16
20.17
20.18
20.19
20.20
20.21
20.22
20.23
20.24
20.25
20.26
20.27
20.28
20.28
20.29

21.29
21.31
21.32
21.33
21.35
21.36
21.38
21.39
21.41
21.43
21.44
21.46
21.47
21.49
21.50
21.52
21.53
21.55
21.56
21.58
21.59
22.01
22.02
22.04
22.05
22.07
22.08
22.09
22.11
22.12

06.04
06.03
06.02
06.00
05.59
05.58
05.56
05.55
05.54
05.52
05.51
05.50
05.49
05.48
05.46
05.45
05.44
05.43
05.42
05.41
05.40
05.39
05.38
05.37
05.36
05.36
05.35
05.34
05.33
05.32

04.29
04.27
04.25
04.23
04.22
04.20
04.18
04.16
04.14
04.13
04.11
04.09
04.07
04.06
04.04
04.02
04.01
03.59
03.57
03.56
03.54
03.53
03.51
03.50
03.48
03.47
03.45
03.44
03.43
03.41


