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Ekrem İmamoğlu

Üniversite öğrencisinden çocuklarımıza, gençlerimize 
birçok desteği yüz binlerle ifade ettiğimiz rakamlarla 
sürdürüyoruz. 

İşte, sosyal belediyeciliğin bu en vicdanlı 
uygulamalarını hep birlikte yapıyoruz, 16 milyonla 
dayanışma göstererek. Ne güzel değil mi; sevgiyi 
büyüttüğümüz için mutluluğu hep birlikte 
hissetmiyor muyuz?

Kim ne derse desin, kim dayanışmanın yolunu 
kesmek isterse istesin, yanlış yapıyorlar ve bilmeliler 
ki, sevgiyi büyütmenin önüne kesemeyecekler. Biz 
hep birlikte sevgiyi büyüterek başaracağız. 
Vatandaşlık sevgisini, yurttaşlık sevgisini daha da 
yukarı taşıyacağız. 

Sevgili İstanbullular, 
Biz sevgiyi büyütmenin en güzel örneklerinden 

birini tam bir yıl önce gösterdik. Sizin iradenizi yok 
sayarak, bana verdiğiniz İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı mazbatasını geri alan bir avuç güç sahibine 
tam da sözünü ettiğim bu dev sevgi dalgasıyla karşılık 
verdik. Öyle bir dalga oldu ki, bütün dünyada 
hissedildi. Demokrasiyi taçlandırmayı, milli iradenin 
üstünlüğünü, seçme hakkının kılına dokunamamayı 
öyle güçlü bir sevgiyle kuşattık ki, artık buna kimse 
cesaret edemeyecektir. 

Bu sevgimizi hiç kaybetmeyecek, daha da 
büyüteceğiz; ben ve arkadaşlarım da size hizmetin her 
yolunu açarak bunun tüm kanallarını açık tutacak. 

İyi ki varsınız, hepinizi tek tek çok seviyorum. 
Birlikte başaracağız, birlikte yürümeye devam 

edeceğiz.

Değerli İstanbullular, 
Umuyorum ki, pandemi süreciyle ilgili sıkıntılı 

günlerimizi geride bırakıyoruz. Bu yönde umut veren 
gelişmeler var, normalleşme konusunda adımlar 
atıyoruz.  

Ancak hepimiz de çok iyi biliyoruz ki, bu süreç 
hepimize, çok önemli yeni değişim ve deneyimler 
yaşattı, yaşatıyor. Bizim yaşam sınırlarının çok daha 
ötesinde dünyanın ne yapması, nasıl iş birlikleri 
geliştirmesi gerektiği konusunda da çok önemli 
dersler veriyor. 

İnsanlığın önceliği ne ve hangi alanlar olmalı? 
Silaha mı, bilime mi; doğaya mı, betona mı; eğitime 
mi, şaşaaya mı... İnsanlık bunun gibi daha pek çok 
soruyu soracak ve hep birlikte doğruyu bulacak. 

Biz de bu anlayışla, 16 milyon İstanbulluya hizmet 
verirken doğrunun arayışı, vicdanlı  davranışın 
hassasiyeti içindeyiz. 

Böyle davranmak zorundayız; çünkü düşünebiliyor 
musunuz, şu pandemi sürecinde, ilk defa, belediyeyi 
arayıp, ‘Yardım istiyorum, ihtiyacım var’ diyen 
hemşehrilerimizin sayısı, 1 milyonu aştı. Yaptığımız 
tespitlerle, 600 binin üstündeki insanımıza destek 
paketlerimizle ulaşacağız. Bunu da yapmak 
zorundayız, bütün güç ve olanakları kullandığımıza 
emin olun. 

Ancak bu süreçte, ‘vatandaş beyanının kabulünü’ 
esas alan uygulamayı İBB Meclisimizde kabul 
ettiremedik. Ne yazık ki, yardım taleplerini 
durdurmak zorunda kaldık. 

Oysa bu süreçte, arada beyanını yanlış vermiş 
birkaç gözü doymaz çıkacaksa da, yüz binlerce ihtiyaç 
sahibini onlara feda etmemeliydik. Bunun 
üzüntüsünü sizinle paylaşmak istedim. 

Sevgili dostlar, güzel insanlar, 
Kimse unutmasın bütün bu yardımlar da 16 milyon 

İstanbulluya ait; ne benim şahsıma ait, ne bir siyasi 
partiye ait,  ne de vatandaşa bir lütuf… Bu, vicdanı, 
yardımlaşma duygusunu, ihtiyacı olanı yalnız 
bırakmamayı; başka bir ifadeyle sevgiyi toplumda var 
etme çabasıdır.  

Bunun çok güzel örnekleri de yaşanıyor. Bakın, 
‘Askıda Fatura’ uygulamasıyla, veren elin alan eli 
görmediği bir yardımın, dünya çapında muazzam bir 
örneğini hep birlikte yürüttük. Yardımsever 
insanımızın askıdan indirdiği fatura sayısı 200 
binlere doğru koşuyor. 

İstanbul’umuzun ihtiyaç sahibi yavrularına süt 
yardımımız, neredeyse aylık 120 binlere yaklaştı. 280 
bin insanımıza nakit yardım yapabiliyoruz. 
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UMUT KAZANDI

T
ürk demokrasisinin 
yaklaşık 150 yıllık tarihi, 
birçok tartışmalı olay ve 
kesintiye rağmen, her 

zaman sandığın belirleyici olduğu 
bir serüven yaşadı. Ancak, “2019 
İstanbul ara yerel seçimi” bu 
serüvenin en çarpıcı kilometre 
taşlarından biri olarak tarihe 
yazıldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 4 
milyon 159 bin 650 oy alarak, AK 
Parti ve Milliyetçi Hareket 

Partisi’nden (MHP) oluşan 
Cumhur İttifakı adayının önünde 
tamamladığı 31 Mart yerel 
seçimlerinin ardından yaşananlar; 
farklılıkların zenginlik sayıldığı, 
barışın solunduğu demokratik bir 
düzene duyulan özlemin gücünü 
gösterdi. 
Hem de rakiplerinin, Millet İttifakı 
ve adayı Ekrem İmamoğlu için 
etmedik ağır hakaret ve suçlama 
bırakmamasına rağmen, 23 
Haziran seçimleri bu özlemi 
herkese kabul ettirdi. 

 İMAMOĞLU POPÜLARİTESİNİ 
İLK 3 AYDA 7’YE KATLADI
Millet İttifakı adayı Ekrem 
İmamoğlu, tüm insafsız ve 
haksız ithamlara karşın sadece 
İstanbul’a ve kentlilerin 
sorunlarına odaklandı. Nefrete 
karşı sevgi, korkuya karşı barış 
dilini kullandı. Yurttaşlarla 
birebir ilişki kurdu. Her 
kesimden insanı kucakladı. 
Yüzde 14,4’lük tanınma oranıyla 
çıktığı yarışta, ilk 3 ayda yüzde 
96’ya ulaştı. 

6 MAYIS’TA YSK TARAFINDAN MAZBATASI IPTAL EDILEN IBB BAŞKANI EKREM IMAMOĞLU,          
48 GÜN SONRA GIRDIĞI SEÇIMLERDEN OY REKORU KIRARAK ÇIKTI. ISTANBUL, BÜYÜKŞEHIR 

STATÜSÜNE KAVUŞTUKTAN SONRAKI EN YÜKSEK OYU ALDI. IMAMOĞLU, RAKIBI ILE 
ARASINDAKI FARKI 62 KART ARTIRARAK, 3 AY IÇINDE IBB BAŞKANLIĞINA ÜST ÜSTE IKI KEZ 
SEÇILDI. HEMŞEHRILERI ILE BÜYÜK BIR SEVGI BAĞI KURAN IMAMOĞLU’NA, BU SÜREÇTE, 

LIDERINDEN SADE ÜYESINE KADAR MILLET ITTIFAKI’NIN BÜTÜN PARTILERI BÜYÜK DESTEK VERDI. 
IMAMOĞLU’NU DESTEKLEYENLERIN YELPAZESI BU ITTIFAKI DA AŞARAK, DIĞER PARTILERE OY 
VEREN VATANDAŞLARLA ALABILDIĞINE GENIŞLEDI. BÖYLECE, MILLI IRADENIN ORTAYA 

ÇIKMASINI ENGELLEYECEK HER GIRIŞIM VE KARARA KARŞI, BÜYÜK BIR 
DEMOKRASI DESTANI YAZMAK,16 MILYON ISTANBULLUNUN EL BIRLIĞI VE 

KARARLILIĞI ILE GERÇEKLEŞMIŞ OLDU. BU KARARLILIK, MILLI IRADEYI YOK SAYMAK 
ISTEYEN HERKESE, HER KURUMA TARIHI BIR DERS VERDI. MILLET, “KIMSE, SAKIN OLA BIR 

DAHA BIZIM IRADEMIZI YOK SAYMAYA KALKIŞMASIN” DEDI.

KORKU DEĞİL 

23 HAZİRAN: 
YENİ BİR BAŞLANGICIN ADI

AYRIŞTIRMA DEĞİL

SEVGİ DİLİ,

GÖKÇE KAÇMAZ ONUR GÜNAL

/BAŞARI ÖYKÜSÜ
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HER ŞEY ÇOK GÜZEL 
OLACAK. UMUDUNUZU 

YİTİRMEYİN.
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Millet İttifakı, İmamoğlu ve 
ekipleri, sonuçların açıklandığı 31 
Mart gecesinde de önemli bir 
performans ortaya koydu. 
Okullardan ve sandıklardan gelen 
bilgilerin eksiksiz toparlandığı bir 
sistem oluşturuldu. 31 bin 186 
sandık sonuç tutanaklarının 
tamamı ıslak imzalı olarak toplandı. 
İmamoğlu, Anadolu Ajansı’nın 
(AA) veri akışını durdurduğu uzun 
saatler boyunca da tam 12 kez bu 
verilerden açıklama yaparak 
İstanbulluları bilgilendirdi; 
sandıklara sahip çıkıldığını 
gösterdi. Cumhur İttifakı’nın erken 
saatlerde zaferini ilan etmesine ve 
sabaha karşı kentin her yanını 
teşekkür afişleri ile donatmasına 
rağmen, alanı terk etmeyerek 
ekibinin ve seçmenlerin moralini 
yüksek tuttu. Seçimlerin en uzun 
gecesi boyunca; CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener, CHP 

İstanbul İl Başkanı Canan 
Kaftancıoğlu ile İYİ Parti İstanbul İl 
Başkanı Buğra Kavuncu da açıklama 
ve destekleriyle İmamoğlu’nu 
yalnız bırakmadılar. Millet 
İttifakı’na bağlı partilerin il ve 
gençlik örgütleri de gelişen süreç 
boyunca İBB Başkanına destek 
oldu. 
Yerel seçimlerin hemen ardından, 
Cumhur İttifakı’nın itirazlarına 
rağmen, Yüksek Seçim Kurulu 
(YSK), Ekrem İmamoğlu’nun seçimi 
13 bin 726 oy farkla kazandığını 
açıklandı. Hemen ardından YSK, 
İmamoğlu’na İBB başkanlık 
mazbatasını verdi. 

 “ARTIK KAYMAK TABAKASI, 
VAROŞU YOK” 
Mazbatasını alan Başkan İmamoğlu, 
görevi devralmak amacıyla İBB’nin 
Saraçhane’deki başkanlık 
yerleşkesine geldi. Devir teslimin 
ardından da binanın önündeki alanı 

dolduran, coşkulu on binlere hitap 
etti. “Artık bu şehrin nimetlerini 
ganimet yapmak yok” diyen 
İmamoğlu, buradaki konuşmasında 
şunları söyledi: 
“Ben, bu mazbatayı 16 milyon 
insanımız adına devraldım. Hiç 
kimsenin birbirinden farkı, 
üstünlüğü olmaksızın, tüm 
hemşehrilerim adına devralmanın 
onurunu ve gururunu yaşıyoruz. 
Bu şehrin vicdanından, ahlak ve 
merhamet duygusundan asla 
vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu 
şehrin ve ülkenin değerlerinden 
asla vazgeçmedik. Ülkenin kurucu 
değerlerinden asla vazgeçmedik. 
Bu millete olan inancımızdan ve 
Mustafa Kemal Atatürk’ten asla 
vazgeçmedik. Kendimi bu şehrin 
gençlerine, çocuklarına 
adayacağım. Birbirimize selam 
vereceğiz. Artık ötekisi, berikisi, 
kıyıda köşede kalanı yok. Artık 
kaymak tabakası, varoşu yok.”
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ÜLKENİN KURUCU 
DEĞERLERİNDEN ASLA 

VAZGEÇMEDİK. BU MİLLETE 
OLAN İNANCIMIZDAN VE 

MUSTAFA KEMAL 
ATATÜRK’TEN ASLA 

VAZGEÇMEDİK.



 YENİ NESİL BELEDİYECİLİK 
MÜJDESİ 
Bu konuşmadan iki gün sonra 
Maltepe’de 2 milyon yurttaşa 
seslenen İmamoğlu, “Ben 
İstanbul’a yeni bir başlangıç 
vaadiyle buraya geldim” diyerek, 
siyaset, demokrasi, belediyecilik, 
yurttaşlık anlayışı ve toplumsal 
birlik alanlarında yeni bir anlayışın 
egemen olacağına vurgu yaptı. 

 T.C. İBARESİ YENİDEN İBB 
TABELALARINDA
İBB Başkanı İmamoğlu, toplam 19 
güne sığan ilk döneminde işe tüm 
ayrıcalıkları kaldırarak başladı. 
Aylık öğrenci kartlarının 
ücretinin, 80 liradan 40 liraya 
indirilmesini sağlarken, ulaşım ve 
suda indirim için süreci başlattı, 
birimleri görevlendirdi. İsrafın 
önlenmesine yönelik adımlar attı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kısaltması olan “T.C.” ibaresini, 

başkanlık ve ek bina kapılarındaki 
tabelalara ekletti. İBB tarihinde ilk 
defa, çalışanları ile birlikte 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü'nü 
kutlayan başkan oldu. 

 MECLİS TOPLANTILARI       
CANLI YAYINDA
İBB Belediye Meclisi toplantılarını 
canlı yayınlatarak karar alma 
süreçlerine şeffaflık getirdi. 
Böylece İstanbul’da ilk kez bir 
belediye meclisinin toplantısı tüm 
yurttaşlara açılmış oldu. 
Milyonlarca yurttaşın, belediye 
meclis toplantısını canlı 
izlemesine ilk kez tanıklık edildi. 

 MAZBATANIN İPTALİ BÜYÜK 
TEPKİ DOĞURDU
Ancak Cumhur İttifakı, seçimde 
görev alan sandık kurulu başkan ve 
üyelerinin, kanunun açık hükmüne 
rağmen kamu görevlisi olmaması 
gerekçesiyle, seçimin iptaline 

yönelik YSK’ya itirazda bulundu. 
YSK, 6 Mayıs 2019 tarihinde İBB 
başkanlığı seçimlerinin, 4’e karşı 7 
oy ile iptaline ve yenilenmesine 
karar verdi. Geniş bir kitle karara 
tepki duydu. Karar, hukuka 
aykırılığı nedeniyle eleştiri odağı 
olsa da sonuç değişmedi. İstanbul 
ara yerel seçiminin tarihi, 23 
Haziran 2019 olarak belirlendi. Bazı 
sandık kurulu başkanı hâkimler ile 
görevliler hakkında soruşturma 
açılıp dava süreci başlatıldı. Ancak 
bu davaların tamamı, yıl içinde 
beraatle sonuçlandı.

 YSK, KARARINDA OY ÇALMA 
SUÇLAMASINA YER VERMEDİ
Seçimlerin yenilenme sürecine 
Cumhur İttifakı adayı Binali 
Yıldırım, hızlı bir başlangıç yaptı. 
Kendisine yöneltilen seçimin iptal 
kararıyla ilgili bir soruya şu dört 
kelime ile açıklık getirdi: 
“Çok basit, çünkü çaldılar.” 
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Bu ifade, kısa zamanda belli bir 
kesim tarafından seçim sloganına 
dönüştürüldü. Sandık 
kurullarının, AK Partili 
seçmenleri yüzlerinden tanıyıp, 
İBB seçimlerine ait pusulayı 
kendilerine vermediği ileri 
sürüldü. Hatta bununla ilgili 
kamera kayıtları olduğu iddiasına 
rağmen, YSK’nın iptal kararında 
oy çalmaya dair herhangi bir 
bulgu ve suçlama yer almadı. 
Bunun üzerine, Başbakanlık, 
TBMM Başkanlığı yapmış 
Türkiye’nin en tanınmış 
siyasetçilerinden Yıldırım, 
katıldığı bir televizyon 
programında bu söylemi hakkında 
şunları ifade etti: 
“Ona mecburdum. Niye 
mecburdum? Çünkü bir algı 
operasyonu yapıldı. Yani, orada 
hukuki bir tabir değil, farkındayız. 
En büyük mağduriyeti yaşayan 
İstanbullular var, ben varım ve ben 

sesimi duyuramıyorum. Kendimi 
ifade edemiyorum.”  

 BEKA SÖYLEMİ YERİNE 
İMRALI MEKTUBU
Öte yandan Cumhur İttifakı da 
yenilenen seçim sürecinde 31 
Mart öncesi kullandığı rakibi 
terör ve terör örgütleri ile 
bağlantılı gösterme söylemini, 
görece arka plana itti. Bu süreçte 
AA, PKK terör örgütünün başı 
Öcalan’dan gelen bir mektubu, 
“seçimlerde HDP’ye tarafsızlık 
çağrısı” mesajını öne çıkararak 
servis etti. TRT Kürdi, 
Diyarbakır Savcılığı tarafından 8 
ayrı terör suçundan yakalama 
kararı bulunan ve kırmızı 
bültenle aranan Osman Öcalan ile 
bir söyleşi yayınladı. Söyleşide 
ağabeyinin çağrısına destek 
veren terörist Osman Öcalan, 
CHP ve İmamoğlu aleyhine 
görüşler beyan etti. 

 İMAMOĞLU’NDAN İLK 
AÇIKLAMA İFTAR SONRASI 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 
YSK’nın İstanbul seçimlerinin 
yenilenmesi ile ilgili kararını, 
iftarını açmak için gittiği 
Sultanbeyli’de öğrendi. İmamoğlu, 
sosyal medyadan yaptığı ilk 
açıklamada “Her şey çok güzel 
olacak. Hiç umudunuzu 
yitirmeyin” ifadelerini kulandı. 
“Kimseden talimat almayacağım, 
dediğim için beni sevmediler”  
vurgusunu yapan İBB Başkanı, 
daha sonra Beylikdüzü’nde on 
binlere hitap ederek, tarihe geçen 
şu konuşmayı yaptı:
“Ben, bütün siyasi partilere oy 
vermiş herkesin oyunu istiyorum, 
hem de yürekten. Yola çıktığımızda 
medya yanımızda yoktu, devletin 
hiçbir imkânı yanımızda yoktu. 
Bizim yanımızda siz vardınız, halk 
vardı. Bizim bu şehrin gönlü 
sevgiyle dolu çocukları vardı, hala 
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var. Gençleri vardı, büyüdükçe 
büyüdü. Bu şehrin kadınları, 
anneleri, teyzeleri, nineleri, 
amcaları vardı. Biz, bu seçimi 
milyonlarca insanın alın teriyle 
kazandık. Alın terinin en büyük 
şahidi sizlersiniz, en büyük yol 
arkadaşımız sizlersiniz. 
Kazandığımız bu seçimi, 31 Mart 
akşamı elimizden almaya çalıştılar, 
emeğimizi çalmaya çalıştılar… Her 
ürettikleri gerekçe çürüdü. 
Hiçbirinde gerekçe tutturamadılar. 
Biz, o akşam bu kadar kararlı 
olmasaydık, hani söylediler ya, 
sabah günün kör vaktinde, 31 
Mart’ın bir gün sonrasında, inanın 
çıkıp ‘Atı alan Üsküdar’ı geçti’ 
diyeceklerdi, dedirtmedik. 
Demokrasi mücadelesi verdiniz, 
egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir dediniz. İlkelerimizden 
asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. 
Bu ülke, demokrasi, cumhuriyet 
için, inanın son anına kadar 

mücadele edecek 82 milyon 
vatanseverle dolu… İstanbul 
seçimlerinin anamın ak sütü kadar 
helal olduğunu biliyorum… Biz 
adalete susamış, demokrasiye 
inanmış Türk Gençliğiyiz. Bu 
milletin özgürlüklerine, 
demokrasisine kimse ama kimse 
engel olamaz… Çünkü ben 
biliyorum ki, bu yolu yürürken asla 
yalnız yürümeyeceğim. Ben, 16 
milyon İstanbullu ile yürüyeceğim. 
İnanıyorum ki, toplumun 
tamamının vicdanları bizimle… 
Sultanbeyli’den geliyorum. O 
mahallede gözyaşları döken genç 
kızlarımız, erkeklerimiz vardı. 
Ağlamasınlar, silsinler gözyaşlarını. 
Buradayız, hep beraber çalışacağız. 
Bizden kavga bekleyenler, bizden 
huzursuzluk umanlar, bizden bu 
ülke adına bir takım unsurlar 
üzerinden kendi emellerine dönük 
hareketler bekleyenleri 
şaşırtacağız.” 

 BAĞIŞ KAMPANYASININ İLK 
GÜNÜNDE 5 MİLYON LİRA 
TOPLANDI
Yenilenen İstanbul yerel seçimleri 
sürecinde İmamoğlu, kapı kapı 
dolaşmayı ve her kesimden 
yurttaşla temasa geçmeyi, onların 
dertlerine kulak vermeyi sürdürdü. 
Bir yandan YSK kararının yol açtığı 
siyasi ve ekonomik sonuçları 
eleştirirken, diğer yandan İstanbul 
hakkındaki projelerini anlattı. 
İBB’de görev yaptığı dönemde 
karşılaştığı israf ve yanlış yönetim 
ile bilgileri, kamuoyuyla paylaştı. 
Bu süreçte yenilenen seçime 
yönelik bir bağış kampanyası 
başlatıldı. Kampanya, seçmenler 
nezdinde büyük ilgi gördü. Sadece 
ilk gün 5 milyon lira bağış toplandı. 
CHP İstanbul İl Örgütü, tüm kentte 
yoğun bir seçim çalışması yaparken 
İyi Parti de İstanbul’un 39 ilçesinde 
demokrasi seferine çıkarak, 
İmamoğlu’na destek oldu. 
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 17 YIL SONRA YENİDEN 
LİDERLER TELEVİZYONDA 
TARTIŞTI
Bu arada, 2002 Genel 
Seçimlerinden beri yapılmayan 
liderler arası karşılıklı tartışma 
programı, uzun yıllar sonra ilk defa 
yapıldı. Ekrem İmamoğlu ve Binali 
Yıldırım’ın katıldığı 3 saat süren 
program, yurttaşlar tarafından 
büyük ilgiyle izlendi. 

 İMAMOĞLU OY REKORU KIRDI
İmamoğlu, 23 Haziran’da resmi 
sonuçlara göre oyların yüzde 
54,22’sini alarak, sandıktan 
zaferle çıktı. İstanbul’un 
büyükşehir statüsü 
kazanmasından sonra yapılan 
seçimlerde en çok oy alan 
belediye başkanı olarak ANAP’lı 
Bedrettin Dalan’ın 49,69’luk 
rekorunu çok geride bıraktı. Bir 
önceki seçime göre rakibiyle 
arasındaki oy farkını 806 bine 

çıkararak, 62 kat artırdı. YSK, 
yenilenen seçimin maliyetinin 
40,6 milyon lira olduğunu 
saptadı. 

 “ZAFER DEĞİL YENİ BİR 
BAŞLANGIÇ”
Üç ayda iki kez üst üste İBB 
Başkanı seçilen İmamoğlu, 
zaferinin hemen ardından halka 
şöyle seslendi: 
“Bu bir zafer değildir, yeni bir 
başlangıçtır. Bu, İstanbul’da 
bir sayfa kapandı, yeni bir 
sayfa açıldı anlamına gelmiyor. 
İstanbul’da herkesin yeni ve 
ortak bir sayfa açması 
anlamına geliyor. Bu yeni 
sayfada, İstanbul’da artık 
adalet, eşitlik, sevgi, hoşgörü 
olacak. İsraf, şatafat, kibir ve 
ötekileştirme bitecek… 
Vatandaş, 31 Mart’tan bugüne 
yaşatılanların, yapılan büyük 
haksızlığın hesabını o 

tanımladığım bir avuç insana 
kesmiştir… Bugün, benim için 
sandıktan sefer görev emri 
çıkmıştır.”

 UYUM İÇİNDEÇALIŞMA 
ÇAĞRISI
Görevi gereği devletin tüm 
kurumlarıyla uyum içinde çalışma 
ilkesini, daha önce de sıkça 
yineleyen İmamoğlu, 
konuşmasının sonunda 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a seslenerek, şu çağrıda 
bulundu:
“Sizinle uyum içerisinde 
çalışmaya hazırım. Ve buna 
talibim… Yol haritamızı size 
sunmak ve görüşlerimizi 
aktarmak ve görüşlerinizi de 
almak için, sizi, en kısa zamanda 
ziyaret etme arzu ve talebimi 
buradan iletiyorum. Bu ülkenin 
buna ihtiyacı olduğunun da altını 
çiziyorum.”

BU YENİ SAYFADA, 
İSTANBUL’DA ARTIK 

ADALET, EŞİTLİK, SEVGİ, 
HOŞGÖRÜ OLACAK. İSRAF, 

ŞATAFAT, KİBİR VE 
ÖTEKİLEŞTİRME BİTECEK…

/BAŞARI ÖYKÜSÜ





İBB, DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 19 MAYIS ETKİNLİKLERİYLE HERKESE, 
EVLERİNDE BAYRAM COŞKUSU YAŞATTI. BELGESEL, FILM VE TIYATRO 

GÖSTERIMLERINDEN KONSERLERE, GENÇLIK ORKESTRALARI FESTIVALLERINDEN 
SATRANÇ TURNUVALARINA KADAR RENKLI PROGRAMLAR INTERNET ÜZERINDEN 

MILYONLARA ULAŞTI. ORTAKÖY VE KUZGUNCUK SAHİLLERİNDEN ATILAN 100'E YAKIN 
HAVAİ FİŞEK, İSTANBUL SEMALARINDA GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU. 

19 MAYIS’TA HERKES 
ÇEVRİM İÇİYDİ

T
ürkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ülke 
gençliğine armağan ettiği, 

milli duyguların en derin biçimde 
hissedildiği 19 Mayıs 
kutlamalarında, koronavirüs 
pandemisi nedeniyle ülke 
genelinde toplu alanlarda 
etkinlikler geçekleştirilmedi. İBB, 
bağımsızlık yolunda umutların 
yeşermeye başladığı 19 Mayıs’ın 
101’inci yılını kutlamak için 
sürece uygun programlar 
hazırlayarak, dört güne yayılan 
online etkinlikler gerçekleştirdi. 

İBB’nin 16-19 Mayıs’ı kapsayan 
programı ile herkes, dijital 
platformlar üzerinden milli 
coşkuya ortak oldu.

 İMAMOĞLU BANDIRMA 
VAPURU’NU YOLCU ETTİ
Atatürk ve silah arkadaşlarının, 
Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan 
Samsun’a hareketi, “Yüzyılın 
Rotası” etkinliği ile yeniden 
canlandırıldı. İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, internet ortamında 
hareket ederek dört günün 
sonunda, 19 Mayıs’ta Samsun’a 
varan Bandırma Vapuru’nu Galata 

Rıhtımı’ndan yolcu etti. 
Uğurlamada konuşan Başkan 
İmamoğlu,  “İstanbul’dan yola 
çıkan Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ya 
istiklal, ya ölüm’ ülküsünü ta o 
günden ruhunda taşıyan bir 
komutandı, liderdi ve bu duyguyla 
yola çıkmıştı. 19 Mayıs 1919’da, 
Samsun’a çıkana kadarki o dört 
günlük heyecanı yaşayan Atatürk 
ve silah arkadaşları, hiç geriye 
bakmaksızın yola koyuldular. İşte 
16 Mayıs’ta, vapurumuzu, Atamızın 
istiklale yola çıkışına eşlik etme 
adına buradayız” ifadelerini 
kullandı.
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Barış için Müzik Orkestrası, Doğuş 
Çocuk Senfoni Orkestrası, Ankara 
Gençlik Senfoni Orkestrası, 
Eskişehir İki Elin Sesi Var Senfoni 
Orkestrası, Kartal Gençlik Senfoni 
Orkestrası ve Agora Gençlik Senfoni 
Orkestrası’nın en seçkin eserlerinin 
kayıtları, dijital ortamlardan izlendi.

 KUVA-Yİ MİLLİYE’DEN 
KURTULUŞA KONSERİ
Devlet Opera ve Balesi Rejisörü 
Figen Ayhan Karakelle’nin metin ve 
müzik kurgusuyla gerçekleştirilmiş 
olan  Kuva yi Milliye’den Kurtuluş’a 
konseri, kayıttan canlı yayın ile 
paylaşıldı. İzleyiciler, Kurtuluş 
Savaşı’nı adım adım; Devlet 
Tiyatrosu’nun değerli oyuncuları 
Hakan Vanlı, Serap Sağlar, Olcay 
Kavuzlu, Gaye Alacacı anlatımıyla 
yaşadı.

 İBB’NİN TURNUVASINA 21 
ÜLKEDEN 160 SATRANÇÇI 
KATILDI
İBB’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı için 
düzenlediği online satranç 
turnuvasına 21 ülkeden 86’sı unvanlı 

“YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR” 
BELGESELİ GÖSTERİMİ 
İstanbul Büyükşehir Kültür Daire 
Başkanlığı, belgesel, tiyatro ve film 
gösterimlerini 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na 
özel içerikleriyle sürdürdü. Şişli’de 
bulunan Atatürk Evi, Atatürk’ün 
Milli Mücadele Dönemi'nde yazdığı 
mektupların, Bandırma Vapuru 
sürecine dair belgelerin ve 
fotoğrafların derlendiği “Yürüyelim 
Arkadaşlar” belgeseli, izleyicilerle 
buluştu.
İBB Orkestralar Müdürlüğü de 
seçkin repertuvarını 16, 17, 18 ve 19 
Mayıs’ta “Evden Konserler” ile 
dinleyicileriyle paylaştı.

 GENÇLİK ORKESTRALARI’NDAN 
MÜZİK ŞÖLENİ
Türkiye’de yer alan dokuz farklı 
gençlik orkestrasından kısa konser 
kayıtları, dört günlük dijital bir 
gençlik orkestraları festivali 
şeklinde yayımlandı. Beylikdüzü 
Gençlik Senfoni Orkestrası, 
Ataşehir Gençlik Senfoni 
Orkestrası, Türkiye Gençlik 
Filarmoni Gençlik Orkestraları, 

160 sporcu katıldı. Türk 
satranççıların dışında Rusya, 
Arjantin, Hırvatistan, Bulgaristan, 
Azerbaycan ve Almanya gibi 
ülkelerden yarışmacıların da katıldığı 
turnuva, çekişmeli maçlara ve üst 
düzeyde rekabete sahne oldu. Final 
gününde oynanan karşılaşmalar 
sonrası Rusya’dan Vladislav 
Artemiev birinciliğe uzandı. 
Turnuvada, Hırvatistan’dan Leon 
Livaic ikinciliği, Arjantin’den Tomas 
Sosa üçüncülüğü elde ederken Türk 
satranççı Dinçer Taşdöğen de 
dördüncülük sırasına yerleşti.

 ATATÜRK KENT ORMANI 19 
MAYIS’TA HİZMETE AÇILDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Atatürk Kent Ormanı’nı 19 Mayıs’ta 
açma sözünü yerine getirdi. 
Pandemi süreci ve sokağa çıkma 
kısıtlaması nedeniyle kısmi 
katılımla gerçekleştirilen açılış 
etkinliğinde, 20 sporcu, 30 saniye 
ara ile 10 grup halinde sembolik 
koşu gerçekleştirdi. Açılış, Spor 
İstanbul’un instagram hesabından 
canlı yayın ile İstanbullulara 
duyuruldu.

BOĞAZ’DA GÖRSEL ŞÖLEN

İBB, 19 Mayıs’ı İstanbul Boğazı 
üzerinde patlatılan havai fişeklerle de 
kutladı. 21.05'te başlayan ışık ve 
havai fişek gösterisi, İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya 
hesaplarından ve İBB TV'den           
canlı yayımlandı. Ortaköy ve 
Kuzguncuk sahillerinde konumlanan 
3 tekneden, 3 dakika 30 saniye 
boyunca fırlatılan  havai fişekler, 
Boğaz semalarında görsel şölen 
oluşturdu.
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IBB, TÜM TÜRKIYE’DE IZLENEN KUTLAMA PROGRAMIYLA KENTLERIN KRALIÇESI ISTANBUL’UN 
FETHI'NIN COŞKUSUNU DIJITAL ORTAMA TAŞIDI. FETHIN TÜM YÖNLERIYLE MASAYA YATIRILDIĞI 

PROGRAMLARA, KONSER, HAVAI FIŞEK, SU, IŞIK, LAZER VE PYRO GÖSTERILERI EŞLIK ETTI.             
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU, FETHİN GERÇEKLEŞTİĞİ GÜZERGÂHI GEZEREK İNCELEMELERDE 

BULUNDU. SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN YAYINLADIĞI KUTLAMA MESAJLARIYLA 
YURTTAŞLARIN FETIH COŞKUSUNA ORTAK OLDU.

İSTANBUL’UN FETHİ'Nİ 
COŞKUYLA KUTLADIK

GÖKÇE KAÇMAZ CEMİL ŞAHİN

İ
stanbul, Doğu Roma başkenti 
olduktan sonra birçok akın ve 
kuşatma ile karşı karşıya kaldı. 
Başlarda tehditlere karşı 

Konstantin, Yenikapı-Haliç arasına 
kalın surlar yaptırdı. Trakya’dan 
gelen işgalcileri durdurdu. İmparator 
Theodosius ise İstanbul’un 
günümüzdeki surlarını inşa ettirerek, 
kenti işgallere karşı bir kapalı kutu 
haline getirdi. Ta ki, gemileri karadan 
yürüten II. Mehmet, tarih sahnesine 
çıkıncaya kadar.
II. Mehmet, kendisine Fatih 
unvanını kazandıran zaferini, 
kuşatmanın başlangıcından 54 gün 
sonra,  29 Mayıs 1453 Salı günü 
yaptığı dördüncü büyük hücumla 
kazandı. Günümüzden 567 yıl önce 
kente törenle girdi. Voltaire’in de 
ifade ettiği gibi bu fetih, Rönesans’ın 
doğuşunu hızlandırdı. Bir çağı 
kapatıp, yeni bir çağ açtı.

 İSTANBUL’DA TÜRK BARIŞI
Fetihten yaklaşık 250 yıl önce 
İstanbul’u yağmalayan Latinlerden 
farklı olarak Türkler, kente sahip 
çıktı. Fatih, kentlerin kraliçesi 
İstanbul’un zarar görmesine ve 
yoksullaşmasına izin vermedi.  
Hatta aşırı yıkım yoluna giden 
kendini bilmezleri cezalandırdı. 
Halkın inançlarına karışmadı, 
ibadetlerini engellemedi ve can 
güvenliklerini garanti etti. 
İstanbul’u hızla, farklılıkların bir 
arada barış içinde yaşadığı bir kente 
dönüştürdü.

 ATATÜRK’TEN FATİH ÖVGÜSÜ
Fatih’in bu büyük zaferi, ama ondan 
da önemlisi dehası, dünya çapında 
büyük bir yankı uyandırdı. Papa II. 
Pius, onu kendi yanına çekmeye 
çalıştı. Çağdaşı De Languschi ve 
Kritovulos gibi tarihçiler, II. 
Mehmet’e olan hayranlıklarını 
belirtmekten geri durmadılar. Franz 
Babinger, Gustave Schlumberger ve 
Steven Runciman gibi aydınlar, 
aradan geçen yüzyıllara rağmen 
onun yönetimdeki büyüklüğünü 
teslim ettiler. Ateşli silahları 
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Kültür Daire Başkanlığının sosyal 
medya hesaplarından yayınlanan 
etkinlikler, sadece İstanbullular 
tarafından değil, tüm Türkiye’de 
izlendi. Kutlamalar, İBB 
Orkestralar Müdürlüğü Mehter 
Takımı’nın kentin sembollerinden 
biri olan Kız Kulesi’nde verdiği 
konserle başladı. Mehteran 
Birliği’nin ‘Hücum Marşı’ 
eşliğinde havai fişek gösterisi 
yapıldı. Fethin kilit noktası 
Haliç’te su, ışık, lazer ve pyro 
gösterisi gerçekleştirildi. 
Etkinliklerle eş zamanlı olarak 
hazırlanan görseller, Galata Kulesi, 
Kız Kulesi, Romanos Kapısı, Tarihi 
Surlar, Rumeli Hisarı ve Galata 
Port’a yansıtıldı. 

 UZMANLAR FETHİ TÜM 
YÖNLERİYLE MASAYA YATIRDI
Osmanlı ve Doğu Roma tarihi 
uzmanlarıyla düzenlenen 
söyleşilerle fethin Türk, İslam ve 
dünya tarihi açısından önemi 
konuşuldu. İlber Ortaylı, Fatih’in 
entelektüel kimliğini evinden 
izleyicilere anlattı. Pelin Batu’nun 
moderatörlüğünde, Dursun 
Gümüşoğlu, Haldun Hürel ve 
Feridun Emecen, Türk tarihinin 
dönüm noktasını masaya yatırdı.
İstanbul’un çeşitli bölgelerine 

Fatih Sultan Mehmet ve fetih ile 
ilgili görseller yerleştirildi. O 
dönemde yapılan önemli eserlerle 
ilgili bir video İBB’nin sosyal 
medya hesaplarından yayınlandı.

 İSTANBUL ŞİİRLERİ 
EDEBİYATSEVERLERLE BULUŞTU
İBB Şehir Tiyatroları oyuncuları 
tarafından seslendirilen yedi 
İstanbul şiiri, fetih haftası 
boyunca paylaşıldı. Yahya Kemal 
Beyatlı’dan ‘Bir Başka Tepeden’, 
Sabahattin Ali’den ‘Köprüde 
Sabah’,  Necip Fazıl Kısakürek’ten 
‘Canım İstanbul’, Atilla İlhan’dan 
‘İstanbul Ağrısı’, Ziya Osman 
Saba’dan ‘İstanbul’, Bedri Rahmi 
Eyüboğlu’dan ‘İstanbul Destanı’ 
ve Vedat Türkali’den ‘İstanbul’ 
şiirleri, edebiyatseverlerle 
buluştu.

 ÇOCUKLAR İSTANBUL’U 
BOYAYARAK TANIDI
Öte yandan İBB’nin 3-6 yaş grubu 
için hazırladığı dergiyle kentin tarihi 
ve kültürel mekânları, çocuklara 
eğlenecekleri içeriklerle anlatıldı. 
Çalışmada, Topkapı ve Dolmabahçe 
sarayları, Sultanahmet Meydanı, 
Ayasofya, Galata Kulesi, Kız Kulesi, 
Galata Köprüsü gibi İstanbul’un 
tarihi mekânları yer aldı. 

kullanmada gösterdiği başarıdan 
dolayı askeri tarihte onu ayrı bir 
yere koydular.  Tıpkı, İstanbul’u 
yedi düvelin işgalinden kurtarıp, 
kenti Türk yurdunun en nadide 
parçası kalmasını sağlayan Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün şu 
ifadesindeki gibi:
“Çok kereler Fatih’in karşısında 
kaldığı meseleleri düşündüğüm 
zaman, ben de aynı hal çarelerine 
varmışımdır. Lâkin Fatih, benim 
karşısında kaldığım hadiseleri nasıl 
hallederdi, bunu hep merak ederim.”

 İMAMOĞLU’NDAN                 
KUTLAMA MESAJI
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu da fethin 
gerçekleştiği Anadolu Hisarı, 
Rumeli Hisarı, Nafi Baba Binası, 
Mermer Kule, Yedikule Altınkapı, 
Belgradkapı, Edirnekapı Surları, 
Mısır Tarlası Mezarlığı ve Cibalikapı 
güzergâhını gezdi.  Yetkililerden 
bilgi alıp, restorasyon çalışmalarını 
yerinde denetledi. Ayrıca, 29 
Mayıs’ta sosyal medya 
hesaplarından yaptığı paylaşımlarla 
tüm yurttaşların bu önemli gününü 
kutladı. İmamoğlu, mesajlarında şu 
ifadelere yer verdi:
“Adaleti, merhameti, hoşgörüsüyle 
İstanbul’u milletimizin ve insanlığın 
en nadide, en kıymetli 
hazinelerinden biri haline getirdi. 29 
Mayıs, Fatih Sultan Mehmet Han’ın 
ve İstanbul’un yeniden doğduğu 
gündür. Bu kadim şehri bize yurt 
edenlere, yeri geldiğinde ‘Geldikleri 
gibi giderler’ diyenlere, aslolanın 
gönülleri fethetmek olduğunu 
bilenlere ve her inanca, kültüre yer 
açan bu şehrin insanlarına selam 
olsun. İstanbul’un fethinin 567. 
yılında büyük komutan Fatih Sultan 
Mehmet’i rahmetle ve minnetle 
anıyoruz.”

 İBB’DEN FETHE YAKIŞIR 
KUTLAMA
İBB de kentin yeniden doğduğu bu 
önemli günü, fethe yakışır bir 
biçimde kutladı. İBBTV ve İBB 
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İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK

İHTİYAÇ SAHİPLERİ 

ASKIYA BIRAKTI, 
HAYIRSEVERLER 

ASKIDAN ALDI

COVID-19 PANDEMISI SEBEBIYLE TOPLUMUN ÖNEMLI BIR BÖLÜMÜ MADDI ZORLUKLAR ÇEKIYOR. 
FATURASINI BILE ÖDEMEKTE ZORLANAN VATANDAŞLARA, IŞ YERLERI KAPANINCA EKMEK TEKNESINI 
KAYBEDENLER DE EKLENDI. DEVLET VE BELEDIYELER IMKANLARI DOĞRULTUSUNDA IHTIYAÇ SAHIBI 

AILELERE YARDIM EDIYOR. IBB DE PANDEMININ ILK GÜNLERINDEN ITIBAREN, 
#BIRLIKTEBAŞARACAĞIZ MOTTOSUYLA IHTIYAÇ SAHIBI AILELERE HEM MADDI HEM DE MANEVI 

DESTEKTE BULUNUYOR. TOPLUMUN BÜYÜK BIR KISMI TARAFINDAN MEMNUNIYETLE KARŞILANAN 
“ASKIDA FATURA” UYGULAMASINI BAŞLATAN IBB, ÖDEME ZORLUĞU ÇEKEN IHTIYAÇ SAHIBI 

AILELERIN FATURALARINI HAYIRSEVER VATANDAŞLARIN ÖDEYEBILMESI IÇIN KÖPRÜ OLUYOR. BU 
ŞEKILDE VEREN EL, ALAN ELI GÖRMÜYOR VE YARDIMLAR GERÇEK IHTIYAÇ SAHIBIYLE BULUŞUYOR. 

KAMPANYA, SANATÇILAR TARAFINDAN DA MEMNUNIYETLE KARŞILANDI VE BENZERLERININ 
PANDEMI SÜRECINDEN SONRA DA DEVAM ETMESI YÖNÜNDE GÖRÜŞ BILDIRDILER. 
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İMAMOĞLU: 
BU ZOR 

GÜNLERDE 
KİMSEYİ GERİDE 
BIRAKMAYALIM

C
OVID-19 virüsü 
dünyanın bilinen bütün 
kurallarını altüst etti. 
Tüm dünya, gözle 

görülemeyen bu tehlikeye adeta 
hazırlıksız yakalandı. İş yerleri 
kapandı, şirketler iflas etti, çok 
sayıda kişi işsiz kaldı. Devletleri 
ekonomik olarak darboğaza 
sokan pandemi, geçim sıkıntısı 
yaşayan vatandaşların belini 
daha da büktü. 

 "ASKIDA FATURA"YI 
İMAMOĞLU TANITTI
İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) 
de pandemiye 
karşı dört koldan 
savaş açtı. 
Dezenfektasyon 
çalışmaları 
yanında sosyal 
belediyeciliğin 
gereksinimlerini de yerine 
getiren İBB, ihtiyaç sahibi 
ailelere maddi destek sunmayı 
sürdürdü. Yardım kolileri, 
alışveriş çekleri ile 
#BirlikteBaşaracağız diyen İBB, 
toplumun büyük bir kesimi 
tarafından memnuniyetle 
karşılanan “Askıda Fatura” 
uygulamasını başlattı ve 
https://askidafatura.ibb.gov.tr 
internet sitesini hizmete aldı. 
Uygulama, İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu tarafından canlı 
yayınlarla tanıtıldı.

  İMAMOĞLU: “BU ZOR 
GÜNLERDE KİMSEYİ GERİDE 
BIRAKMAYALIM”
“Askıda Fatura” uygulamasının 
çıkış noktasını, “Aylık 
faturalarını ödemekte zorlanan 
ihtiyaç sahipleriyle, bu 
ihtiyaçları onlar adına gidermek 
isteyen hayırsever 
vatandaşlarımızı bir araya 
getiriyoruz” diyerek açıklayan 
İmamoğlu, uygulamaya dair 
şunları söyledi: 

“İBB tarafından ihtiyaç sahibi 
olduğu tespit edilmiş aileler, 
‘Askıda Fatura’ internet 
sitemize giriş yapacak. 
Karşısına çıkacak olan, ‘Askıda 
Fatura’ uygulamasına 
tıklayacak; İBB kuruluşları olan 
İSKİ ve İGDAŞ’a ait su ve doğal 
gaz faturalarının bilgisini 
buraya yazacak. Fatura 
ödeyerek hayır yapmak isteyen 
hemşehrilerimiz de su için 
farklı fiyat aralığında, gaz için 

farklı fiyat aralığında 
fatura ödeme 

tercihinde 
bulunabilecek. Su 
ya da gaz 
faturasını 
ödeyemediği 
için gelecek 
günleri kendine 

dert eden 
vatandaşlarımıza 

hep birlikte sahip 
çıkalım. Bu zor günlerde 

kimseyi geride bırakmayalım.”

  İMAMOĞLU 106 GÜN ÖNCE 
SÖYLEMİŞTİ
"Askıda Fatura"uygulamasını 4 
Mayıs’ta tanıtan İmamoğlu, buna 
benzer yardımlaşma türlerinin 
yaygınlaştırılacağını, 19 
Ocak’ta Rahşan 
Ecevit’in 
Ankara’daki cenaze 
merasiminde, 
“Veren elin alan 
eli görmediği bir 
yardımlaşma 
kültürünü yaymak 
istiyoruz” diyerek 
duyurmuştu.

  VEREN ELİ, ALAN EL 
GÖRMÜYOR
İBB’nin sistemine kayıtlı ihtiyaç 
sahibi ailelerin su ve doğal gaz 
faturalarının hayırsever 
vatandaşlar tarafından ödendiği 
uygulamada, iki taraf da birbirini 
görmüyor. İhtiyaç sahibi, fatura 
tutarını ve türünü sisteme 

girerek askıda bırakıyor, 
hayırsever vatandaş ise askıda 
bekleyen faturalar arasından 
kendi imkanları ölçüsünde bir 
faturanın ödemesini 
gerçekleştiriyor.

  YAKLAŞIK 23 MİLYONLUK 
FATURA ASKIDAN ALINDI
4 Mayıs’ta hayata geçirilen 
“Askıda Fatura” uygulamasına 
hayırsever vatandaşlar yoğun ilgi 
gösterdi. Geçen 25 günlük zaman 
içerisinde, 166 bin 324 adet 
askıda bekleyen fatura, 
hayırsever vatandaşlar 
tarafından 22 milyon 682 bin 674 
TL karşılığında ödenmiş oldu.

  SANAL SALDIRI DÜZENLENDİ 
İBB’nin hizmetlerinden 
vatandaşların faydalanmasına 
engel olmak isteyenler yine boş 
durmadı. Toplumun büyük 
kesimi tarafından takdirle 
karşılanan “Askıda Fatura” 
uygulamasına yurt dışı kaynaklı 
“hack” girişiminde bulunuldu. 
Yayına alındıktan sonra sadece 
iki gün süre ile yurt dışına açık 
olan "Askıda Fatura" internet 
sitesi, İBB Bilgi İşlem 
Müdürlüğü tarafından yurt dışı 

ziyaretlerine kapatıldı.

  TÜRKİYE’YE 
ÖRNEK PROJE
"Askıda Fatura" 
uygulamasını 
başlatarak örnek 
bir projeye imza 
atan İBB, diğer 

belediyelere de 
örnek oldu. 

İBB’den sonra İzmir 
Büyükşehir Belediyesi de 

benzer uygulamayı hayata 
geçiren ilk belediye oldu. 
İzmir’i daha sonra Aydın 
Büyükşehir Belediyesi, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, Adana 
Büyükşehir Belediyesi, İzmit, 
Germencik ve Ereğli 
belediyeleri takip etti.
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Genco Erkal
İşine heyecanla sarılan 
belediyelerimizin başlattığı çok güzel 
bir dayanışma ağı kuruldu. 

Burcu Karadag
Askıda kelimesini ekmek olarak 
hatırlardık ama bu gerçekten hoş bir 
proje. Çok insanın hanesine dokundu. 

Zülfü Livaneli
İyi niyetli insanlar birden kol kola 
girdi. Dayanışma içine girdi. Ben de o 
kampanyaları çeşitli katılımlarla 
destekledim. 

Erdal Erzincan
İnşallah daha da devam eder. Bugünler 
geçtikten sonra da devam eder.

Aysun-Ali Kocatepe
Çok basit bir iyilik bile sonsuz bir 
dalga oluşturur diye düşünüyorum. 

Cahit Berkay
Ben gerçekten bu Askıda Fatura kampanyasına 
katılan herkesi yürekten kutluyorum. 

Taha Akyol
Hem merkezi yönetimin yürüttüğü 
dayanışma ve yardımlaşma 
kampanyası hem de bütün 
belediyelerimizin yürüttüğü  
kampanyaları isabetli buluyorum. 
Askıda Fatura, bunun çok güzel bir 
örneği.

Türkü Akbayram
Özellikle böyle konularda gerçekten 
dil, din, ırk, siyasi görüş ayırt 
etmeksizin hakikaten çok birleştirici 
bir tarafı var. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu kampanyası da 
bence gerçekten çok güzel bir 
örnek.

Ahmet Mümtaz Taylan
Bu tür şeyleri hayatımızın bir 
parçası haline getirmek zorundayız. 
Herkesin birbirine ihtiyacı var. Her 
birimizin diğerine ihtiyacı var. Hiç 
kimse feda edilebilir değildir. Böyle 
zamanlarda, birliktelik daha da 
canlanıyor.

SANATÇILARDAN DESTEK YAĞDI
İBB’nin Askıda Fatura uygulaması dünyada geniş yankı buldu. Takdirle karşılanan bu yardımlaşma kampanyasına, 
Türkiye’den de sanatçılar duyarsız kalmadı. İBB’nin hizmetinden övgüyle bahseden sanatçılar, ülke olarak zor zamanlar 
yaşadığımız şu günlerde, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çektiler. Askıda Fatura uygulaması ile ilgili görüş bildiren 
bazı sanatçılar şöyle:

/KAPAK
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C
OVID-19 pandemisi 
sebebiyle okulları 
kapatılan öğrenciler, 
sınavlara evlerinde 

hazırlanıyor. İBB de uzaktan 
eğitimin devam ettiği bu günlerde 
sınav heyecanı yaşayan 
öğrencilere elini uzattı. 
Arkadaşlarından ve okul 
ortamında uzak kalarak LGS ve 
TYT sınavlarına hazırlanan 
öğrenciler, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin 10 Mayıs’ta LGS, 
11 Mayıs’ta TYT, 29 Mayıs’ta 
LGS ve TYT, 30 Mayıs’ta ise AYT 
sınavlarına online ortamında 
girerek ter döktü. 

 SINAV TALİMATINI 
İMAMOĞLU VERDİ
Pandemi sebebiyle, 65 yaş üstü 
vatandaşlar gibi 20 yaş altı 
gençlerin de sokağa çıkmalarına 
uzun süredir kısıtlama getirildi. 

Öğrencilerin zorunlu olarak 
evde kaldıkları bu dönemi kendi 
faydalarına geçirmelerini 
isteyen İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, geleceklerini 
belirlemek adına önemli 
sınavlara girecek olan 
öğrencilere, online sınav 
düzenlenmesi yönünde talimat 
verdi. Talimatla birlikte kolları 
sıvayan İBB Eğitim Müdürlüğü, 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
belirlediği müfredat çerçevesine 
bağlı kalarak sorular 
hazırlayarak sınav düzenledi. 
Sınavlar öncesi, “Bir belediye 
başkanı olarak, en önemli 
sorumluluklarım arasında 
sizlerin eğitiminin özel bir yer 
tuttuğunu hiç aklınızdan 
çıkarmayın” diyerek öğrencilere 
moral veren İmamoğlu, 
mesajının devamında şu 
ifadeleri kullandı:

“Sizler, böyle bir süreçte 
yaşamınızın geleceğini 
belirlemede, önemli sayılacak 
sınavlara hazırlanıyorsunuz.  
Evde kaldığınız süreyi, sınavlara 
iyi bir hazırlık için geçirmeniz 
ne kadar yararlı olur değil mi? 
Bunun yararlarını sonraki 
yıllarda çok iyi göreceksiniz. 
Belki de ‘Hiç istemeden 
yakalandığımız ve yaşadığımız 
bu süreci kendimiz için yarara 
çevirdik’ diye sevineceksiniz.  
Biz de İBB olarak, size bu 
süreçte destek olmak için gayret 
sarf ediyoruz. Biliyorsunuz, hep 
söylerim; sizin eğitiminiz, 
ülkemizin geleceğine yaptığımız 
en iyi yatırımdır. En iyi eğitimi 
almanız için her çabayı 
gösteriyoruz. Bir belediye 
başkanı olarak, en önemli 
sorumluluklarım arasında 
sizlerin eğitiminin özel bir yer 

İBB’NİN ONLINE 
SINAVINA 35 BİN 226 

ÖĞRENCİ KATILDI
ÖĞRENCILERE POZITIF AYRIMCILIK YAPMAYI ILKE EDINEN IBB, COVID-19 PANDEMISI SEBEBIYLE 
OKULLARI KAPATILAN VE KURSLARA GIDEMEYEN ÖĞRENCILERIN IMDADINA, ONLINE SINAV VE 

TELEFON DESTEK HATTI ILE YETIŞTI. LGS, TYT VE AYT IÇIN MAYIS AYI IÇERISINDE BAŞVURU 
ALAN IBB’NIN ONLINE SINAVLARINA 35 BIN 226 ÖĞRENCI KATILDI. IBB AYRICA, LISE VE 

ÜNIVERSITE SINAVINA GIRECEK ÖĞRENCILER VE AILELERININ SINAV ÖNCESI KAYGILARINI 
AZALTMAK AMACIYLA ‘SINAVA YÖNELIK PSIKO-SOSYAL DESTEK HATTI’NI DA DEVREYE ALDI. 
08.00-24.00 SAATLERI ARASINDA ÖĞRENCI VE AILELERINE HIZMET VERECEK HAT, ISTANBUL 

DIŞINDAN DA ARANABILECEK. İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU DA SINAVLARA 
HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERE MORAL VEREREK, “İBB OLARAK, SİZE BU SÜREÇTE DESTEK 

OLMAK İÇİN GAYRET SARF EDİYORUZ. BİLİYORSUNUZ, HEP SÖYLERİM; SİZİN EĞİTİMİNİZ, 
ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE YAPTIĞIMIZ EN İYİ YATIRIMDIR. EN İYİ EĞİTİMİ ALMANIZ İÇİN 

HER ÇABAYI GÖSTERİYORUZ” İFADELERİNİ KULLANDI.

İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK

/EĞİTİM
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tuttuğunu hiç aklınızdan 
çıkarmayın. Lütfen, hem bilgi 
birikiminizi güçlendirmek hem 
de sınavlarda daha yüksek 
başarı için çabalamaktan hiç 
geri durmayın."

 35 BİN 226 ÖĞRENCİ 
TER DÖKTÜ
5-9 Mayıs tarihleri arasında 
alınan başvurular sonrasında 
İBB’nin online sınavlarına 35 
bin 226 öğrenci katıldı. Sınavda 
ter dökenlerin, 14 bin 327’si 
ortaokul 8. sınıf, 11 bin 593’ü 
lise 4 öğrencisiyken, 9 bin 
306’sı da mezun öğrenciler 
olarak tespit edildi. Online 
sınavlara katılan öğrencilerin 
cinsiyet dağılımı da 15 bin 
807’si erkek, 19 bin 425’i de kız 
öğrenci olarak gerçekleşti.

 SINAV BAŞARILARINI 
GÖRMEK İÇİN ÇOK 
BEKLEMEDİLER
10 Mayıs’ta LGS, 11 Mayıs’ta 
TYT, 29 Mayıs’ta LGS ve TYT, 
30 Mayıs’ta AYT sınavına giren 
öğrenciler, sınav başarı 

sonuçlarını öğrenmek için çok 
beklemedi. Sınav gününün 
akşamında cevap anahtarı ve 
soru çözümlerine ulaşabilen 
öğrencilere; sınavdaki toplam 
katılımcı, bölgedeki katılımcı 
ve kayıtlı olduğu okuldaki 
başarı derecesi dikkate alınarak 
hesaplanan sıralama sonucu, 
kendilerine mail yoluyla 
iletildi.

 SINAVA YÖNELİK PSİKO-
SOSYAL DESTEK HATTI 
HİZMETE GİRDİ
İBB, lise ve üniversite sınavına 
girecek öğrenciler ve ailelerinin 
sınav öncesi kaygılarını 
azaltmak amacıyla ‘Sınava 
Yönelik Psiko-Sosyal Destek 
Hattı’nı 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı’nda hayata 
geçirdi. 08.00-24.00 saatleri 

arasında hizmet verecek olan 
0(212)4494900 numaralı hatta, 
sadece İstanbul’dan değil, 
Türkiye’nin her tarafından 
danışılabilecek.
Haziran ayı içerisinde 
gerçekleştirilecek Lise Geçiş 
Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı (YKS)’ye 
girecek öğrencilerin sınav 
kaygısını atlatmalarına 
yardımcı olacak ‘Sınava Yönelik 
Psiko-Sosyal Destek Hattı’ 18 
Mayıs’ta hizmet vermeye 
başladı. 

İMAMOĞLU:
SİZİN EĞİTİMİNİZ, 

ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE 
YAPTIĞIMIZ EN İYİ 

YATIRIMDIR

EĞİTİM/
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ISTANBULLULARIN HER TÜRLÜ 
ŞIKÂYET, ISTEK VE GÖRÜŞLERINI 
ILETTIKLERI BEYAZ MASA, 
KORONA GÜNLERİNDE, 
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA 
DA HİZMET VERMEYE 
DEVAM EDİYOR.

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı 
Beyaz Masa, İstanbul halkının 
yardım ve ihtiyaçlarını yanıtlamak 

için özverili çalışmasını, koronavirüs 
önlemleri nedeniyle sokağa çıkma 
yasağı olduğu günlerde de sürdürüyor. 
Beyaz Masa ALO 153, sağlık 
çalışanlarının ev ya da işlerine 
ulaşımından, sosyal yardım desteği ve 
65 yaş üstü vatandaşların sipariş 
taleplerine kadar her ay milyonlarca 
talebi yanıtlıyor, ihtiyaçları karşılıyor. 
Bazen de sürprizleriyle İstanbulluları 
şaşırtıyor.

TAYFUN DERYAL

BEYAZ MASA 
İSTANBULLUNUN YANINDA

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN 
GÜNLERDE YOĞUN TALEP SIRASI

1. Toplu ulaşım hakkında bilgi 
talebi

2. Sağlık çalışanlarımızın evlerine 
ve hastanelerine ulaştırılması ile 
ilgili talepleri 

3. Sosyal yardım talebi

4. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın 
sipariş talebi

5. Hamidiye AŞ su siparişleri 

6. Halk Ekmek dağıtımı bilgi 
talepleri 

KORONAVİRÜS NEDENİ İLE 
ÇAĞRI MERKEZİ'NE DAHİL 
EDİLEN YENİ PROJELER

1. 153 Çağrı Merkezi-65 Yaş Üstü 
Destek Hattı

2. 0212 449 49 00 Psikolojik 
Destek Hattı

3. 444 00 93 Sosyal Hizmetler ve 
Yardımlaşma Bağış Hattı 

4. 444 00 93 Sağlık 
Çalışanlarımızın Konaklama 
Talepleri

153 BEYAZ MASA

 2020 Ocak - 21 Mayıs toplam 
gelen çağrı sayısı 7.137.772.

 Mart 2020’de 1.044.601, Nisan 
2020’de 1.873.133 çağrı gelirken 
Mayıs ayında 20 günde 1.287.314 
çağrı alındı.

 Koronavirüs nedeni ile artan 
talepleri karşılamak amacıyla 
537 olan çağrı personel sayısı 
1.066’ya çıkarıldı.

 Personelin bir bölümü evden 
çalışırken, sosyal mesafenin 
korunması için, 25 ilçede 
bulunun Beyaz Masa iletişim 
noktaları ofislerinden de ikişer 
personelin çağrı alması 
sağlandı.

 Çağrı Merkezi'ne gelerek 7 farklı 
vardiyada çalışan personel sayısı 
ise 128.
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GÖREV BAŞINDA 
DOĞUM GÜNÜ

B eyaz Masa, koronavirüse karşı verdikleri 
mücadeleyle tüm dünyanın alkış tuttuğu sağlık 
çalışanlarına da destek olmayı sürdürüyor. 

Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği günlerde, sağlık 
çalışanlarının evlerine ya da hastanelerine ulaştırılması 
konusunda ortalama 2 bin 500 çağrıyı yanıtlayan Beyaz 
Masa, mesai arkadaşına sürpriz yapmak isteyenlere de 
yardımcı oluyor. İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar 
Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde çalışan Arzu Kaynak, 
arkadaşının doğum gününü kutlamak için İBB’den 
destek istedi. “Bu zor süreçte alacağı en anlamlı hediye 
olacak” mesajıyla talebini ileten idari sağlık personeli 
Kaynak’a, Beyaz Masa ekipleri kısa sürede dönüş yaptı. 
Mesai arkadaşının anlamlı gününü kutlamak isteyen 
sağlık çalışanının sürprizi, Beyaz Masa ekipleri 
aracılığıyla ulaştırıldı. Yeni yaşına görevi başında giren 
Çiçek Gültekin, karşısında doğum günü pastasını 
görünce, verdiği mücadelenin yorgunluğunu unuttu. 

43. YIL SÜRPRİZİ

B eyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi, yaşları 
nedeniyle sokağa çıkamayan ve evlilik yıl 
dönümünü kutlamak isteyen Hatice ve Mehmet 

Tekin çiftinden gelen aramayı yanıtladı. 70 yaşındaki 
Mehmet Tekin ve 66 yaşındaki Hatice Tekin, sokağa 
çıkma yasağı kapsamına alınan yaş aralığında 
bulundukları için Beyaz Masa’dan ricada bulundu. 
Beyaz Masa, yıl dönümü kutlamak için gelen pasta 
talebinin ardından saha ekiplerini görevlendirdi. 
Ekipler, pastalarını Tekin çiftine ulaştırmak için 
adresin kapısını çaldı. Evliliklerinde 43. yılını dolduran 
ailenin, Beyaz Masa’nın kendileri için hazırladığı 
sürpriz ile karşılaştıklarında mutluluğu katlandı. 
Pastanın mumlarını birlikte üfleyen Tekinlerin anlamlı 
gününe, İBB ekipleri de alkışlarıyla ortak oldu.

YENİ SOHBET 
ARKADAŞI

B üyükçekmece’de ikamet eden 73 yaşındaki 
Ümmühan Çayır, evlerindeki muhabbet 
kuşlarının kaçmasından dolayı eşinin büyük 

üzüntü duyduğunu, Beyaz Masa ALO 153 Çağrı 
Merkezi ile paylaştı. Eşi Recep Çayır’ın, kaybettiği 
kuşunun verdiği acıyı yoğun bir şekilde hissettiğini, 
hatta yemeden ve içmeden kesildiğini belirten 
Ümmühan Çayır’ın çağrısının ardından Beyaz Masa 
ALO 153, hemen harekete geçti. Çayır çiftine yeni 
arkadaşını ulaştırmak için adrese doğru yola çıkan 
ekipler, adresin kapısını çaldı. Beyaz Masa ekipleri ve 
beraberindeki yeni arkadaşıyla tanışan Çayır ailesi, 
görülmeye değer bir mutluluk yaşadı. Yeni kuşlarını  
“Boncuğumuz” diye seven Çayırların evine artık yeni 
bir fert daha katıldı.
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HEM HALK SÜT         
HEM KARİKATÜR

B eş yaşındaki Muhammet Ali Çağlayan, Halk Süt 
desteğinden faydalanan 100 bin çocuktan biri. 
Ailesi, Beyaz Masa ekiplerinin ziyaretinden 

önce, Halk Süt karikatür kitabını çok sevdiğinden 
bahsetmesinin ardından, görevli personel bu detayı not 
alarak ilgili birime aktardı. Esenler’de ikamet eden 
aileye ziyaret günü geldiğinde, Beyaz Masa da hem 
Halk Süt’ünü hem de karikatürünü Muhammet Ali’ye 
ulaştırdı. 

YENİ YAPBOZUNU 
VİDEO İLE İSTEDİ

D ört yaşındaki Miraç Özdemir, daha önce iBB’den 
hediye aldığı yapbozunu tamamlayınca, yenisi 
için İBB’ye başvuruda bulundu. Evde geçirdiği 

zamanında, yeniden yapboz oynamak istediğini 
annesinin yardımıyla videoya kaydederek whatsapp 
üzerinden Beyaz Masa’ya ulaştı. O gün, aynı zamanda 
Miraç’ın doğum günüydü de. Ekipler, Arnavutköy’de 
yaşayan Özdemir ailesinden gelen mesajın ardından, 
Miraç’ın doğum günündeki isteğini yerine getirmek ve 
sürpriz yapmak için hemen yola koyuldu. Adrese 
ulaşan İBB Beyaz Masa, Miraç’a hem yapbozunu hem 
de pastasını ulaştırdı.

BİRLİKTE 
BAŞARACAĞIZ

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Dünya Hemşireler 
Günü dolayısıyla 12 ve 15 Mayıs’ta 80’e yakın kamu, 
özel ve vakıflara ait hastaneyi ziyaret etti. 

Hemşirelerin özel günlerini çiçekleriyle tebrik eden 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlileri, sağlık 
çalışanlarının taleplerini de not aldı. Kendilerine 
tanınan ücretsiz konaklama hizmetinden memnun 
olduklarını dile getiren hemşireler, İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ile de moral yemeğinde buluşmayı 
istediklerini söyledi.

/SOSYAL BELEDİYECİLİK
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YENI TIP KORONAVIRÜS (COVID-19) 
ENFEKSIYONUYLA ILGILI UMUT VEREN GELIŞMELER 
YAŞANIYOR; ANCAK BU DURUM, HASTALIKTAN 
KORUNMANIN ALTIN KURALLARINI 
DEĞIŞTIRMEDI. KONTROLLÜ NORMALLEŞME 
İÇİN ADIMLAR ATILSA DA SOSYAL 
MESAFEYİ KORUMAK, KALABALIK 
ORTAMLARDAN KAÇINMAK HALA 
ÇOK ÖNEMLİ. TÜRKİYE’DE VİRÜSÜ 
TAŞIDIĞINI BİLMEYEN YAKLAŞIK 
360 BİN İNSAN BULUNDUĞU 
DÜŞÜNÜLÜYOR.

MESUDE ERŞAN

/KORONAVİRÜS
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NORMALLEŞME SÜRECİNDE DE 
SOSYAL MESAFEYİ KORUYUN, 
KALABALIKTAN KAÇIN



G
erek gözlemler, gerekse 
laboratuvar 
çalışmalarının hemen 
hepsi, sosyal mesafeyi 

korumanın ve kabalık 
ortamlardan sakınmanın, 
virüsten uzak durmakta etkili 
olduğunu göstermeye devam 
ediyor.

 #EVDEKAL, GÜVENDE KAL 
Dolayısıyla evlerimiz hala en 
güvenli yerler. Unutmamak lazım 
ki hala tanı almayan, hasta olduğu 
halde farkında olmayan ve bu 
nedenle virüsü yayan çok sayıda 
insan aramızda dolaşıyor. Doğal 
olarak, onlarla aynı sokaklardan 
geçiyor, aynı vasıtalara biniyor, 
aynı marketlerden alışveriş 
yapıyoruz. 
Nitekim ABD’de yapılan bir 
çalışma, kalabalık, kapalı ortamlar 
ve yakın temasla virüsün yayılma 
kapasitesini bir kez daha ortaya 
koyuyor. Aynı koroda 2,5 saat 
şarkı söyleyen 61 kişinin 51’ine, 
yani yüzde 87’sine koronavirüs 
bulaştı. Bunlardan 2’si ise 
yaşamını kaybetti. 

 RUS RULETİ Mİ 
OYNAYACAĞIZ?
Enfeksiyon hastalıkları uzmanı 
Prof. Dr. Esin Şenol, dünyanın, 
astronomik sayıda virüsle 
paylaşılan bir “biyolojik küre” 
olduğunu anımsattı.

İnsanlığın önünde sadece iki 
seçenek bulunduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Şenol, “Ya her şeyi göze 
alıp, sürdürmeye çalışacağımız iş 
ve sosyal hayatlarımızla bir ‘Rus 
ruleti’ oynayacağız ya da her şeyi 
dondurup, er ya da geç bilimden 
gelmesini umduğumuz ışığı 
bekleyeceğiz” dedi. 
Tüm insanlık, virüse karşı etkili 
aşı ya da ilaçla ilgili iyi haber 
bekliyor. Prof. Dr. Şenol, 
“Elimizde hazır bir aşı veya etkin 
ilaç henüz yok. Hastalığa karşı 
bu yüzyıla ait bir kontrol 
yönetimi de bulunmuyor. 
Dolayısıyla, yine gördüğümüz; 
14’üncü yüzyıldan kalma 
karantina. Çünkü karantina, elde 
kalan, eski ve etkinliği bilinen 
bir yöntem” değerlendirmesini 
yaptı. 

 KARANTİNA KURTARIYOR
Yeri gelmişken hatırlatalım; 
karantina, bir çeşit sağlık önlemi. 
Hastalığın en uzun kuluçka süresi 
boyunca, enfekte olma olasılığı 
bulunan sağlıklı kişileri diğer 
sağlıklılardan ayırmak anlamına 
geliyor. 
Bu salgın için etkili olması 
beklenilen karantina süresi, 
koronavirüsün en uzun kuluçka 
süresi kabul edilen 14 gün. Prof. 
Dr. Şenol, karantinanın hala ne 
kadar önemli ve etkili olduğunu 
şöyle anlattı:

“Diamond Princess” adlı gemide 
karantina uygulanmasa o gemide 
bulunanların yüzde 80’i 
hastalanacakken, 2 haftalık 
karantina uygulaması ile gemide 
bulunanların yüzde 20’si 
hastalandı. Salgının başladığı, 
Çin’in Wuhan kentinde, 23 Şubat 
tarihinde ilk hastalanan kişi 
sayısı 650 olduğunda, tarihte 
görülmemiş bir şekilde 
milyonlarca kişi karantinaya 
alındı. Salgın, henüz bizim kıtaya 
atlamamışken bu kapanma, tam 
76 gün sürdü. Ancak, şimdi 
yapılan modellemeler, karantina 
uygulamasının dünyaya 2-3 hafta 
kazandırdığını, o bölgede 
karantina uygulanmasa salgının 
477 gün süreceğini ve 800 
milyon kişiyi etkileyeceğini 
gösteriyor.”
Prof. Dr. Şenol, virüsün, 
korkulduğu gibi kendini 
güçlendirecek şekilde 
mutasyonlara uğramamasında 
bile karantina sürecinin olumlu 
etki yaptığını söyledi. 

 ÇİN, KORE, JAPONYA HALA 
TEMKİNLİ
Prof. Dr. Şenol, karantinayı 
kaldıran Çin ve salgını erkenden, 
yöntemsel önlemler ile 
karantinasız kontrol eden Kore, 
Japonya gibi diğer Asya 
ülkelerinin hala çok temkinli 
olduğunu vurguladı.  

KORONAVİRÜS /
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AZALAN, VİRÜSÜN 
GÜCÜ DEĞİL

İ ç ve kan hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner 
de virüsün mutasyon geçirmesine temkinli yaklaşan 
uzmanlardan.  Virüsün gücünün azalmadığını belirten 

Prof. Çetiner şunları söyledi:  
“Destek tedavi yaklaşımlarımız iyileşiyor ve alınan 
önlemler bulaşı azaltıyor. Virüsün gücünün azaldığını 
gösteren mutasyon saptanmadı. Nem, ısı ve güneş ışınları 
etkili olabilir. Ancak artan ısının etkisi sınırlı.” 
Araştırmalar, nemli ortamlarda, kuru havalara göre virüs 
içeren damlacıkların daha hızlı yere düştüğünü ve bulaşı 
azalttığını gösteriyor. Özelikle C tipi UV ışınları da, virüse 
zarar vererek bulaşı bir miktar azaltıyor.

KÜÇÜK MUTASYONLAR VAR AMA 
SEVİNMEK İÇİN ERKEN

S algının bitmesiyle ilgili üç senaryo konuşuluyor. Ya aşı bulunacak, ya herkes enfekte olarak 
bağışıklık kazanacak, ya da virüs mutasyon yani değişiklik geçirerek gücünden 
kaybedecek. Virüsün mutasyona uğrayarak insanları enfekte etme yeteneğinin 

azalması, şimdiye kadar en düşük ihtimal olarak görülüyordu. Aslına bakarsanız mutasyon, 
virüslerin doğasında var. Bilim insanları ileri testler kullanarak, dünyanın farklı 
yerlerinden izole edilen koronavirüsün de genetik yapısını sürekli inceliyor. 
Değişiklikleri yani mutasyonları saptıyor. Ellerindeki mevcut genetik verilerle 
karşılaştırıyor. Bu çalışmalardan biri de ABD’de yayınlandı. Çalışmada, 
koronavirüsün genomunda mutasyon saptandı. 2002’de Güney Çin’de 
ortaya çıkan SARS-CoV virüsünde de salgının ilerleyen aşamalarında, 
buna benzer bir mutasyon vardı. Mutasyon SARS-CoV virüsünü 
zayıflatmıştı. SARS-CoV virüsünde daha önce gözlemlendiği gibi, 
bu değişikliği geçiren türlerinin yaygınlaşması yeni tip 
koronavirüsü daha az tehlikeli yapabilir. Bu iyi bir haber olsa 
da rahatlama için asla yetmiyor. Bilim insanları, şimdiye 
kadar izole edilen genetik materyalinin tüm türlerinin 
sadece yüzde 0,5’ini oluşturduğunu belirtiyor. 
Özetle, bu ve daha ileri tarihlerde çıkabilecek 
mutasyonların anlaşılması ve etkili tedavi 
stratejilerinin geliştirilebilmesi için çok 
daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.
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YENİ TANI KRİTERLER 
EKLENDİ

K oronavirüs enfeksiyonu hastalarında her zaman 
tipik  belirtiler bulunmuyor. Yenilenen tanı test 
kriterlerine; ateş, öksürük, nefes darlığına ishal, 

kusma, kas ağrıları, tat veya koku alma bozukluğu, boğaz 
ağrısı da eklendi. 



SICAK KURTULMAYA YETMEYECEK

H avaların ısınmasıyla virüsün azalacağına dair beklenti yaygın. Ancak 
enfeksiyon uzmanları bu konuya temkinli yaklaşıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Harvard ve MIT üniversitelerinden 

araştırmacıların, 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının yeni koronavirüs bulaşında 
azalma sağladığı bilgisini paylaştı. Prof. Dr. Kara, “Ancak bu, hava sıcakken virüs 
bulaşmaz anlamına gelmediği için, önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme 
bulaşta, yüzde 3,1 azalma sağlıyor” dedi.
Türkiye’deki vakaların yüzde 60’ının bulunduğu İstanbul ve yine salgının şiddetli 
yaşandığı New York örnekleri var önümüzde. Ciddi vaka artışları olan Suudi 
Arabistan, Katar ve Ekvator’da sıcaklık ortalaması 40 dereceyi aşıyor. Dolayısıyla 
evet; yazın vakaların azalması bekleniyor. Ama bunun sebebi artan sıcaklık değil, 
alınan önlemlerin sonuç vermesi.

PLAJDA SOSYAL MESAFEYE DEVAM

Y az geldiği için, “Denize, havuza girmekte bulaşma riski var mı?” sorusu çok sorulur oldu. Böyle bir risk, şu ana kadar 
tespit edilmedi. Araştırmalar, deniz veya havuz suyundan bulaşma ihtimalinin çok düşük olduğunu söylüyor. Deniz 
suyundaki tuz ve yoğunluk, virüsün yaşamasına elverişli bir ortam değil. Havuzlarda da başta klor olmak üzere 

kullanılan dezenfektanlar virüsü etkisiz hale getiriyor. Ancak plajlar ve havuz kenarı gibi ortak alanlarda, sosyal mesafe 
kurallarının ihlal edilmemesi uyarısı yapılıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), virüsün havuz, SPA, jakuzi 
gibi ortamlardan bulaştığına dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtiyor.
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YÜKSEK SESLE KONUŞMAK 
DAHA BULAŞTIRICI

K oronavirüsle enfekte olanların ağız sıvılarında yüksek miktarda virüs 
bulunuyor. Bazı damlacıklar, buharlaşmaya bağlı kuruyabiliyor ve yere 
düşmeleri yavaşlayabiliyor. Ayrıca, yüksek sesle konuşanlarda saçılan miktar 

artıyor. Normal bir konuşma sırasında saçılan damlacıklar, kapalı bir ortamda 
dakikalarca havada kalabiliyor. Yüksek sesle konuşmayla, 1 dakikada bin tane virüs 
içeren damlacık saçılabiliyor. Bu damlacıklar havada 8-14 dakika kadar kalabiliyor. 
Deneyler gösteriyor ki, havası durağan ve kapalı ortamlarda konuşma sırasında 
ortama saçılan damlacıklar bir süre ortam havasında bulunabiliyor. Kapalı ve 
havalandırılamayan ortamlar bulaşma için riskli yani. 



SİGARA VİRÜSÜN 
KAPISINI ARALIYOR

ABD’de Jackson Laboratuvarı’nda baş araştırmacı 
olarak çalışan Prof. Dr. Derya Unutmaz, sigara-
nın koronavirüse yardım ettiğini hatırlattı. En-

zim ACE2, koronavirüsün hücreye girmek için bağlan-
dığı kapı. Hücrede ne kadar çok ACE2 olursa virüs, o 
kadar rahat içeri girip kopyalarını yapıyor. Prof. Dr. 
Unutmaz, şöyle devam etti: 
“Bu durumda sigara, hem virüse yardım ediyor hem 
bağışıklığı zayıflatıyor hem de akciğere zarar verip so-
lunumu zorlaştırıyor. Sigaranın akciğer hücrelerinde 
ACE2 düzeyini arttırdığı gösterildi. İçilen sigara mikta-
rı ile ACE2 artışı doğru orantılı. Sigara içen kişilerde 
kötü hastalık seyrini gösteren önemli bir çalışmadır bu. 
O nedenle; kendinize yapacağınız en büyük iyilik siga-
rayı bırakmak olacaktır.” 

MASKEYİ DOĞRU 
KULLANIN 

İ lk kez bir virüs, nezle gibi kolay bulaşıp bu kadar ağır 
hastalık yapıyor. Uzun denilebilecek bir kuluçka süresi 
var ve belirtisiz hastalar, etraflarına virüsü adeta saçı-

yor. Üstelik de koronavirüs, kendine daha uzun gizlenebi-
leceği dokular arıyor ve de buluyor. Salgının başından beri 
yapılan uyarıyı tekrarlamakta fayda var:
Maskeyi gerektiği gibi takın. Prof. Dr. Şenol’un dediği 
gibi, maskeyi ‘çene hamağı’ yapmayın, ağzınız ve bur-
nunuzu kapasın. Yaz sıcağı, nem, ter maske kullanımını 
zorlaştırıyor. Terden ıslanan, 2 saatten fazla takılan 
maskeler işe yaramayacaktır. Buna göre önlem almalı, 
hazırlıklı olmalı. 
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SİVRİSİNEKLE 
BULAŞMIYOR

B ugüne kadar öğrendiklerimize göre, koronavirüs 
sivrisinek ya da başka sineklerle bulaşmıyor. Ko-
nuşur, öksürür, hapşırırken ağız ve burnumuz-

dan çıkarttığımız küçük damlalar en önemli bulaş yolu. 
Yine virüsle kirlenmiş yüzeylere dokunmayla ellerimiz-
le de bulaşabiliyor.



EL YIKAMA 
ÖNEMİNİ KORUYOR

D ışkıda virüsün bulunabildiği biliniyordu. 
Ancak yeni yayınlanan Çin kaynaklı bir 
çalışma, ilk defa dışkıda bulunan virüsün 

aktif ve bulaştırıcı olabileceğini ortaya koydu. 
Peki bunun günlük yaşamdaki karşılığı ne? Prof. 
Dr. Çetiner, bunun yanıtını, “Virüs dışkı yoluyla 
bulaşıyor mu, sorusunun cevaplarını önümüz-
deki günlerde öğreneceğiz. Bu çalışma aynı za-
manda el yıkamanın önemini bizlere bir kez daha 
hatırlatıyor” diye özetledi.

KLİMALI ORTAMLARDA 
SOSYAL MESAFEYİ 
AÇALIM 

Prof. Dr. Kara, klimaların risk olup olmadığıyla il-
gili şu değerlendirmeyi yaptı:
“Filtresi düzenli temizleniyorsa risk olmaz. An-

cak bulaş için sosyal mesafe önemli. Klimanın üfleme ve 
alma yönünde oturan virüslü bir kişi, daha uzak mesa-
feye virüs ulaştırabilir. Ortamda klima varsa, sosyal 
mesafeyi açalım.”
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YÜKSEK TEMPOLU 
SPORLAR BULAŞ 
RİSKİNİ ARTIRIYOR

G üney Kore'de yapılan bir çalışmada, 12 
farklı dans ve spor salonuyla ilişkili, 112 
COVID-19 vakası görüldüğü bildirildi. 

Prof. Dr. Çetiner bu konuda görüşlerini şöyle 
özetledi: 
“Araştırmaya göre, bulaş için risk faktörleri; ka-
labalık çalışma grupları, küçük alanlar, yüksek 
tempolu egzersizler ve buna bağlı terleme ile bir-
likte artan nem oranı. Hastalığın 8 asemptomatik 
(belirtisiz) spor hocasından yayıldığı düşünülü-
yor. Pilates ve yoga gibi daha az tempolu ve daha 
küçük sınıflarda ise bulaş oranı daha düşük. Bir 
süre daha kalabalık ve sosyal mesafenin sağlana-
madığı spor alanlardan uzak duralım.” 



TÜRKIYE’DEKI KORONAVIRÜS (COVID-19) SALGININDAN EN FAZLA ETKILENEN IL, 16 MILYON 
NÜFUSUYLA ISTANBUL OLDU. VAKALARIN YÜZDE 60’TAN FAZLASI BURADA. ETKISI HALEN DEVAM 

EDEN SALGINDA, 10 MART-15 MAYIS ARASINDA 1.133 IBB ÇALIŞANI TEDAVI GÖRDÜ, 12 
ARKADAŞIMIZI MAALESEF KAYBETTIK; HEPSINE ALLAH’TAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI 

DILIYORUZ. 399 ÇALIŞANIMIZIN ISE TEDAVISI SÜRÜYOR. KORONAVİRÜS ENFEKSİYONUNA 
YAKALANIP, YENMEYİ BAŞARAN İBB ÇALIŞANLARI DA VAR. BİZ ONLARIN  SALGIN 

DENEYİMLERİNİ BİZİMLE PAYLAŞMALARINI İSTEDİK. BİR KEZ DE BURADAN, ‘GEÇMİŞ 
OLSUN’ DEDİĞİMİZ BU ARKADAŞLARIMIZIN, HER BİRİNİN DİĞERİNDEN FARKLI OLAN 

HİKAYELERİNİ DİNLEDİK. ARKADAŞLARIMIZ, KORONAVİRÜS ENFEKSİYONUYLA 
SAVAŞLARINI VE O SIRADA YAŞADIKLARINI ANLATTILAR.

MESUDE ERŞAN

BİZDEN KORONAVİRÜS ENFEKSİYONU HİKAYELERİ: 
“HASTALIK ZOR, TEDBİRİ 

ELDEN BIRAKMAYIN”
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T
ürsen’in iş yeri doktoru 
daha önceden de ateşini 
ölçüyordu, her çalışana 
yaptığı gibi. Nisan başında, 

bir kez daha ölçüldü. Yine ateşi 
yoktu; ancak boğaz ağrısı, kırgınlık, 
halsizlik başlamıştı. Şikayetlerini 
anlattığı iş yeri doktoru, 
akciğerlerini dinleyince bir sorun 
olduğunu anladı. Rapor verip, film 
çektirmesini istedi. Kısa zaman 
sonra şikayetlerine, kas ağrıları, 
koku alamama, eklendi. Ağrıları 
gün geçtikçe arttı. Gerisini Türsen 
şöyle anlattı:
“Sırtım, belim, ayaklarım dayak 
yemişim gibi, çok şiddetli 
ağrıyordu. Bunlara göğüs ağrısı da 
eklendi. Nihayet 8 Nisan’da 
evimize yakın bir vakıf 
hastanesine gittim. Hastanede ağız 
sürüntüsü alındı, kan ve akciğer 
tetkikleri yapıldı. Akciğer 
filmimde, koronavirüsü işaret 
eden tutulmalar görüldü. 
Koronavirüs enfeksiyonu şüphelisi 
olarak, ilaçlarım verilerek 14 

günlük karantina için eve 
gönderildim. Eşime hastanede, 
‘Sen de test yaptır’ dendi. Hiçbir 
belirtisi bulunmayan eşim teste 
yanaşmadı. Bize yakın oturan 
anne-babamın ihtiyaçlarını 
kapıdan teslim ediyor, temas 
etmeden, hal-hatırlarını sorup 
gidiyordum. Konan teşhisimi 
annemle babama söyledim. Daha 
birkaç gün önce uğramıştım. Onlar 
da panikledi. Sonra babamın 
ateşinin çıktığı, öksürdüğü 
haberini aldım. O da aynı 
hastaneye gitti. Koronavirüs testi 
pozitif çıktı. Hastaneye yatırdılar. 

Peşinden hastalığın bulaştığı 
annem de yattı. Derken eşimin 
ateşi 39 derece çıktı. Nefes 
alamamaya başladı. Onu 
ambulansla hastaneye kaldırdık. 
Artık annem, babam, eşim aynı 
hastanede, aynı hastalıktan 
yatıyordu. Bense ev 
karantinasında, hepsinden gelecek 
haberleri endişeyle, korkuyla 
bekliyordum.” 

 BABASINI KAYBETTİ
Türsen’in eşi Deniz ile annesi için 
yoğun bakıma ihtiyaç duyulmadı; 
serviste takip edildiler. Eşi 9, 
annesi 10 gün hastanede kaldıktan 
sonra taburcu edildi. Babasının 
kronik bir hastalığı yoktu. Ancak 
serviste takip edilirken ağırlaşınca 
yoğun bakıma alındı. Uygulanan 
tedavilere rağmen, hastaneye 
yattıktan 21 gün sonra babasını 
kaybeden Türsen, duygularını şöyle 
paylaştı:
“Bütün sevdiklerim hastanedeyken 
ben evde yalnızdım. Kötü haber 
almaktan korkuyordum. Yanlarında 
olamamak, görememek, yalnızlık 
çok zordu. Erken yatıyordum ki bir 
an önce sabah olsun, seslerini 
duyabileyim. Çok zor bir dönemdi. 
Ailece yaşam savaşı verdik. 
Hastaneye yürüyerek giden 
babamın cenazesi çıktı. Hala sokağa 
çıkmaya korkuyorum. Psikolojim 
bozuldu. Ne eşim ne de ben 
normalleşemedik. Belli ki bu zaman 
alacak. Hastalandığım günden beri 
koronavirüsle ilgili haber 
izleyemiyorum. Bitmeyen, kötü bir 
rüyada hissediyoruz kendimizi.”
Normalleşme için erken olduğunu 
söyleyen Türsen, tehlikenin henüz 
geçmediğini ve tedbirlerin 
bırakılmaması gerektiğini 
anımsattı. 

BOĞAZIÇI YÖNETIM AŞ’NIN PAZARLAMA UZMANI 33 YAŞINDAKI NIL GÜNEŞ TÜRSEN, 
SALGINDA AĞIR YARA ALANLARDAN. SADECE KENDİSİ DEĞİL, EŞİ, ANNESİ, BABASI DA 

KORONAVİRÜS ENFEKSİYONUNA YAKALANDI.

“AİLECE YAŞAM SAVAŞI VERDİK”
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H
akediş Şefliği 
uzmanlarından 
Karakaya, haftada iki gün 
ofise kendi özel aracıyla 

gidiyor, sair günlerde evinden 
çıkmadan çalışıyordu. Ancak Nisan 
başında, bel ağrısı hissetti. Buna 
kas ağrısı, halsizlik öksürük 
eklendi. Nefes almakta çok 
zorlandı. Karakaya yaşadıklarını 
şöyle paylaştı: 
“Aile hekimine gittim. Bana 
koronavirüs enfeksiyonu 
olabileceğimi, karantina sürecini 
başlatacağını söyledi. Hastanede kan 
testleri yapıldı. Akciğerlerimin 
tomografisinde kristalleşmeler 
görüldü. 14 gün sürecek ev 
karantinasına başladım. Annem ve 
kız kardeşimle yaşıyordum. İki hafta 

odamdan çıkmadım. Annem maske 
eldiven takıp yemeğimi kapıma 
bırakıyordu. Onlara, nişanlıma 
bulaştırmış olmaktan korktum. 
Tanıdan sonraki 4 gün nefes alırken, 
konuşurken bile çok zorlandım. 
Aldığım nefesin yarısını ciğerime 
yollayamıyordum. 5 günlük ilaç 
verilmişti. İlacı almaya başladıktan 3 
ve 4 gün sonra hastalığın şiddetinde 
ciddi azalma yaşandı. 7-8 gün sonra 
rahat nefes almaya başladım.”

 HAYATI ERTELEMEYİP 
NİKAHLARINI YAPTILAR
Karakaya ve nişanlısı Ayşe salgın 
öncesi, 4 Nisan’da düğün yapmayı 
planlamıştı. Düğünü Temmuz’a 
erteleseler de nikahlarını yaptılar. 
Karakaya, “Hayatta elden 

kaçırdığımız şeylerin olması 
moral bozucu. Hastalıkla ilgili 
belirsizlik sürüyor. Nişanlımla, 
hiç olmazsa nikahımızı yapalım, 
her şeyi ertelemeyelim diye 
düşündük ve evlendik. Evimiz 
zaten hazırdı. Düğünümüzü, 
eğlencemizi ise önümüzdeki 
temmuz ortasında yapacağız.”
Salgına karşı sorumluluklarını 
yerine getirmeyenlere kızan 
Karakaya, şu uyarılarda bulundu: 
“Virüs bir süre daha bizimle. Ama 
sıklığını azaltmak elimizde. Rahat 
davranarak sadece kendimize 
değil, başkalarının, 
sevdiklerimizin sağlığına zarar 
veriyoruz. Kimsenin 
vurdumduymaz davranmaya  
hakkı yok.” 

IBB ULAŞIM HIZMETLERINDEN 29 YAŞINDAKI ZÜBEYIR ÖMER KARAKAYA’NIN DA BAŞINDAN 
KORONAVIRÜS ENFEKSIYONU GEÇTI. HASTA YATAĞINDAN KALKAN KARAKAYA,             

HAYATI ERTELEMEDİ, NİKAHINI KIYDIRDI.  

“HAYATI ERTELEMEDİK, 
NİKAHIMIZI ÖNE ÇEKTİK”

36 /                         www.ibb.istanbul

/KORONAVİRÜS



H
astaneye götürdüğü 
ablası koronavirüs 
hastası çıkınca, doktorlar 
Yavuz’u da test için 

çağırdı. Koronavirüs testi pozitif 
çıkan Yavuz deneyimlerini şöyle 
anlattı:
“Tanı konduğunda tek şikayetim, 
balgam ve geniz akıntısıydı. Hasta 
ablamla temaslı olduğum için test 
istenmişti. Pozitif çıkınca, 
ilaçlarımı verdiler, evde 14 gün 
karantinaya girmemi söylediler. Şu 
kadarını söyleyebilirim ki ben o 
kadar dikkate rağmen 
yakalandımsa, herkesin başına 
gelebilir. 1.5 yaşında çocuğum var. 

Aile apartmanında oturuyoruz, 
eşim ile çocuğumu ailemin yanına 
gönderdim. Eşimle çocuğum 
onlarda kalıp, ayrı bir odada 
izolasyon uyguladı. Süreçte kendim 
için hiç korkmadım. Ama çocuğum 
ve eşim için korktum. Annem 60 
yaşında ve şeker hastası. Onun için 
de endişe ettim. 
Evde yalnız, hastalığın geçmesini 
beklerken karmakarışık duygular 
yaşadım. Kapıyı açıp, dışarı 
çıkamamak öyle zor ki… Günlerce 
uyuyamadım. İlaçların bazı yan 
etkilerini yaşadım. 90 yaşında 
benim baktığım babaannem,  
annem, eşim, çocuğumu 

düşündüm sürekli, elden ayaktan 
düşersem ne yaparlar diye 
korktum. Duvarlardaki lekeleri 
bile saydım. Daha fazla 
gerilmemek için evdeyken hiç 
haber izlemedim.”
Virüse karşı gevşemek için erken 
olduğunu düşünen Yavuz, 
“Maskeyle, eldivenle geziyordum. 
İşe kendi aracımla gidip, 
geliyordum. Etrafımda bildiğim 
pozitif kimse yoktu. Benden sonra 
yapılan testlerde de çevremden 
kimsede saptanmadı. Buna rağmen 
bana bulaştıysa, herkese 
bulaşabilir. Dikkatli olmaya devam 
etmek zorundayız” dedi.

KORONAVIRÜS, ŞEHIR HATLARI AŞ’DE YAĞCI OLARAK ÇALIŞAN 30 YAŞINDAKI ÜMIT YAVUZ’U DA 
HASTA ETTI. KENDINDEN ÇOK YAKINLARI IÇIN ENDIŞE EDEN YAVUZ, “ÇOK DİKKAT ETTİĞİM 

HALDE BENİ BULDU. VİRÜS HERKESE BULAŞABİLİR, DİKKATLİ OLUN” DIYOR.  

“KENDİM İÇİN DEĞİL, 
YAKINLARIM İÇİN KORKTUM”
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 PANDEMİ İSTANBUL’UN 
GÖÇMENLERİNİ DE ETKİLEDİ
İBB’nin geçtiğimiz Şubat ve Mart 
aylarında akademik bir kurul 
önderliğinde yürüttüğü İstanbul 
Göç Araştırması, İstanbul’un 
göçmen nüfusunun yarıdan 
fazlasının, oldukça kırılgan 
ekonomik koşullarda yaşadığını 
ve desteğe muhtaç durumda 
olduğunu ortaya koydu. 
Araştırmaya göre, İstanbul’da 
yaşayan göçmenlerin yalnızca 
yüzde 40’ı düzenli bir işte 
çalışırken; yüzde 45’i işsiz, yüzde 
15’i gündelik ya da parça başı 

R
esmi verilere göre, 
İstanbul’daki 1.6 milyonu 
aşkın kayıtlı ve kayıtsız 
göçmen nüfusunun büyük 

çoğunluğunu, başta Suriyeli 
mülteciler olmak üzere, Afgan, 
Özbek ve Türkmenler oluşturuyor. 
Göç yönetiminde insan odaklı ve 
kapsayıcı bir bakış açısı ortaya 
koyan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB), İstanbul’da 
yaşayan göçmenlere yönelik 
politikasını sürdürebilmek amacıyla 
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
bünyesinde “Göç Birimi” kurma 
çalışmalarına başladı. 

işlerde çalışıyor. Bu veriler 
bizlere şu gerçeği de gözler önüne 
seriyor; göçmenlerin hayatlarını 
sürdürebilmesi nakit kazanca 
dayanıyor. Hane ihtiyaçlarını 
karşılamak için, kredi kartı ya da 
tüketici kredisi alma gibi kısa 
süreli borçlanma seçenekleri 
bulunmuyor. 
Pandeminin başladığı ilk günden 
itibaren uzmanların, altını 
sıklıkla çizdiği en temel iki kural 
olan fiziki mesafe ve izolasyon 
mülteci ve göçmenlerin yaşam 
koşullarında pek mümkün değil. 
Türkiye genelinde, mültecilerin 

COVID-19 SÜRECİNDE 
İBB GÖÇMENLERİN DE 

YANINDAYDI
BAŞKAN IMAMOĞLU’NUN “HİÇ KİMSEYİ DARDA BIRAKMAYACAĞIZ” SÖZÜ, PANDEMI 

SÜRECINDE OLDUKÇA ÖNEM KAZANDI. IBB, BÜTÜN GÜCÜYLE 16 MILYON ISTANBULLUNUN 
YANINDA OLURKEN, MÜLTECILERE DE DESTEK SAĞLADI.

ALİ FARUK İMRE
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Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça 
ve Kürtçe olmak üzere çok dilli 
olarak sunuldu.

 İBB’NİN GÖÇ POLİTİKASI 
HAKKINDA
İBB’nin İstanbul’da yaşayan 1.6 
milyonu aşkın göçmene yönelik 
göç politikasının oluşturulması 
amacıyla atılan ilk adım Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde 
bir Göç Birimi kurmaya başlamak 
oldu. Bu yönde girişimler 
sürerken; yerel yönetim, STK, 
üniversite ve uluslararası kuruluş 
temsilcilerinin katılımlarıyla bir 
danışma kurulu oluşturuldu. Göç 
politikası geliştirmeye yönelik 
faaliyetlerin ilki, katılımcı bir 
yaklaşımla, istişare süreci 
yürütmek oldu. Bu süreçte 
İstanbul’un göçe bağlı sorunları 
ve çözüm stratejilerinin 
tartışıldığı bir çalıştay da 
düzenlendi. Çalıştayda kent 
genelinde kamu kurumlarından, 
ilçe belediyelerinden, akademi 
dünyasından, sivil toplumdan, 
mülteci ve göçmen 
özörgütlenmelerinden çok sayıda 
paydaş bir araya geldi.
Bu çalıştayda öncelikli ihtiyaçlar; 
sosyal uyumun sağlanması, ilgili 
hizmetlerin sunumunda 
belediyeler arası koordinasyon, 
standardizasyon ve eşgüdüm 
sağlamak olarak belirlendi. 
Yapılan çalışmalar sonunda, 
İstanbul’da ilk kez, beş yıllık “Göç 
ve Uyum Eylem Planı” taslağı 
hazırlandı. Böylece İBB tarihinde 
ilk kez göç yönetimi konusunda 
katılımcı ve kapsayıcı olma 
gayreti içerisinde bir politika 
ortaya konulmuş oldu. İBB, bu 
eylem planında halihazırda sahada 
kamu kurumları, uluslararası 
kuruluşlar, ilçe belediyeleri, 
STK’lar tarafından yürütülen 
çalışmaların desteklenmesini ve 
mükerrer uygulamaların 
engellenmesini amaçlıyor. Bu 
anlamda kaynakların verimli 
kullanılmasına ise büyük önem 
veriyor.

hane halkı ortalaması 5 olmakla 
birlikte, İstanbul’da kiraların 
yüksekliği sebebiyle birkaç 
ailenin bir arada ev kiralaması 
çok sık görülen bir durum. 
Kalabalık evlerde yaşayan ve 
çoğu zaman kayıtsız olarak 
kalabalık işyerlerinde çalışan 
göçmenlerin fiziksel mesafe ve 
izolasyon gibi önlemleri alması 
oldukça zor. Bu sebeple 
hastalığın hane içinde yayılma 
riski de yüksek.

 İBB’DEN 5 FARKLI DİLDE 
COVID-19 UYARILARI
Koronavirüs pandemisi 
sürecinde ortaya çıkan acil 
ihtiyaçlara çözüm bulmak 
amacıyla İBB Göç Birimi mülteci 
ve göçmenlere gıda ve hijyen 
materyalleri desteği sağlamak 
için harekete geçti. Binlerce 
yardım kolisi göçmenlere hızlı 
bir şekilde İBB saha ekipleri ve 
dernekler yoluyla ulaştırıldı. 
Aynı zamanda, sosyal yardım 
başvuruları yabancı kimlik 
numarasına sahip göçmenlere de 
açık olacak şekilde genişletildi. 
Böylece, ihtiyaç sahibi 
göçmenlerin doğrudan 
belediyeye başvurması sağlandı. 
Göçmenlerin bilgi edinme 
hakkını desteklemek için ise 
İBB’nin COVID-19’a karşı 
alınması gereken önlemleri 
anlatan video animasyonları 
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İBB GÖÇ BİRİMİ’NDEN
20 HAZİRAN MESAJI

Dünyanın her yerinden, şiddet ve 
zulümden dolayı evlerinden 
kopartılan ve kaçmak zorunda 
bırakılan insanların yaşadıkları 
sorunlara dikkat çekmek amacıyla 
20 Haziran, Birleşmiş Milletler 
tarafından Dünya Mülteciler Günü 
olarak ilan edildi. Türkiye ve 
ülkemizde en yüksek sayıdaki 
göçmene ev sahipliği yapan 
İstanbul için de Dünya Mülteciler 
Günü oldukça önemli bir gün. 

 “Mültecilerin temel hizmetlere 
erişimini garanti altına alacak 
sürdürülebilir yapıların eksikliği bu 
süreçte bir kez daha görüldü. 
Özellikle sağlık, eğitim ve barınma 
hizmetlerinin, yerel yönetimler ile 
merkezi yönetimin iş birliğiyle, 
katılımcı, kalıcı ve etkin stratejiler 
geliştirilerek uygulanması gerekiyor.
Belediyelerin göçmenlere yönelik 
hizmet sunumunda karşılaştıkları 
yetki ve bütçeye ilişkin sorunlar, son 
derece kritik bir etki alanına sahip 
belediyelerin, sürdürülebilir 
çözümler üretmelerinin önünde bir 
engel olarak duruyor. İBB, ortaya 
koyduğu kapsayıcı politika 
çerçevesinde, tüm İstanbulluların 
olduğu gibi göçmenlerin de 
kentimizde insanca koşullarda 
yaşamaları için, üzerine düşen 
görevleri yerine getirmekten 
memnuniyet duyacaktır.
Mültecilerin ve göçmenlerin 
dezavantajlı durumlarından 
kurtularak; ayrımcılığa maruz 
kalmadan insanca yaşam 
koşullarına kavuşturulduğu; temel 
haklara eşit erişimlerinin sağlandığı 
bir gelecek umuduyla 20 Haziran 
Dünya Mülteciler Günü'nü 
kutluyorum.”

Simten Birsöz İnanç, Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğü Göç İşleri Koordinatörü
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Türkiye, 1951’de imzalanan 
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 
Cenevre Sözleşmesi'ni onaylarken 
koyduğu coğrafi sınırlama ilkesi 
sebebiyle Avrupa dışından gelenleri 
mülteci olarak kabul etmiyor. Avrupa 
dışından gelenlerin üçüncü ülkeye 
yerleştirilinceye kadar, şartlı mülteci 
statüsünde geçici olarak Türkiye’de 
kalmasına izin veriliyor. 2011 yılından 
itibaren Suriye’deki savaştan kaçarak 
Türkiye’ye sığınan Suriyeli 
mültecilerin yasal statüsü ise 2014 
yılında düzenlenen kanunla “geçici 
koruma” olarak belirlendi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK/



ALI FARUK İMRE   DERYA BALKAN

 KENTIN SOSYAL VE EKONOMIK ÇEHRESINI DEĞIŞTIREN KORONAVIRÜS PANDEMISI AYNI 
ZAMANDA CENAZE RITÜELLERINI DE DEĞIŞTIRDI. CENAZENİN DEFİN İŞLERİYLE İLGİLENEN DİN 

HİZMETLİLERİ, GASSALLAR, CENAZE ARACI ŞOFÖR VE EKİPLERİ ÜÇ AYDAN FAZLA 
SÜREDİR İŞLERİNİ KORKUSUZCA GERÇEKLEŞTİRİYOR.

/HİZMET

DEĞİŞEN RİTÜELLER VE YAZILAN 
KAHRAMANLIK 

HİKAYELERİ
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İ
stanbul, 16 milyonluk nüfusu ile 
Türkiye’de koronavirüs 
pandemisinden en çok etkilenen 
kent. Pandemi vakalarının 

yüzde 60’tan fazlasının yaşandığı 
dönemde, hayatlarını 
kaybedenlerin ve acılı ailelerinin 
yanında, din adamları ve gasilhane 
çalışanları oldu.

FOTOĞRAF: BARIŞ TEKİN



 HER İNANÇ GRUBUNUN 
CENAZE RİTÜELLERİ DEĞİŞTİ
Koronavirüs, her bir vatandaşın 
yaşamlarını, alışkanlarını etkilerken 
aynı zamanda inanç gruplarının 
cenaze ritüellerinde değişikliklerin 
yaşanmasına da neden oldu. 
Pandeminin ülkemizde görüldüğü 
ilk günlerde, alınan önlemlerden 
birisi, ibadethanelerin kapılarını bir 
süreliğine vatandaşa kapatması 
oldu. Vefat eden vatandaşların 
sayısının arttığı dönemde, farklı 
inanç grupları, cenaze ritüellerinde 
sosyal mesafenin ana hatlarını 
oluşturduğu bir dizi önlemler almak 
zorunda kaldı. Örneğin, cenazeler 
artık vakit kaybedilmeden 
defnedilmeye başlandı. Ev 
helalliğine ve taziye ziyaretlerine de 
ara verilmiş durumda. 
Cemevleri, COVID-19’dan sonra 
cenaze törenleri dışında kapalı 
tutuldu. Cemevindeki cenaze 
törenine, sosyal mesafenin 
korunması şartıyla, ailenin birinci 
derece yakınlarından 25 kişinin; 
mezarlıktaki defne ise sadece 10 
kişinin katılmasına izin veriliyor.
Ermeni cemaatine ait kiliselerde, 
sosyal mesafeyi korumak adına, 
cenaze merasimlerine sadece ölen 
kişinin yakınlarının törene katılması 
çağrısında bulunuldu. Mevlitlerin, 
salonlar yerine evlerde yapılmasına 
karar verildi. Pazar ayinleri ise 
sadece görevlilerin katılımı ile 

halktan ayrı yapılıyor ve sosyal 
medyadan paylaşılıyor.
İstanbul Rum Patrikhanesi’nin aldığı 
önlemler ise şu şekilde oldu: Cenaze 
törenleri sırasında sadece birinci 
derece yakınların katılımına ve 
şahıslar arası mesafenin de 
belirlenen standartlarda olmasına 
dikkat ediliyor. Vefattan sonraki bir 
aylık, üç aylık ve yıl dönümüne 
yönelik mevlit okutulması talepleri, 
açık havada olması suretiyle, mezar 
başında karşılanıyor. Defin sonrası 
salonlardaki taziye kabulü de 
şimdilik iptal edildi.
İstanbul Yahudi cemaati pandemi 
sürecinde cenaze ritüellerinin 
gerçekleşmesi için teknolojiden 
faydalanıyor. Güncel cenazelere ait 
7 günlük müteveffa taziye duaları, 
görevli din adamları aracılığıyla 
telefon uygulamaları veya internet 
üzerinden gerçekleştirilen 
ibadetlerde yerine getiriliyor. 
Koronavirüs sebepli cenazeler, 
morga ve gasilhaneye alınmadan, 
tabutla defnediliyor ve toprağa kireç 
atılıyor. Cenaze törenleri, birinci 
derecede yakınlar başta olmak 
üzere, 10-15 kişiyi geçmeyecek bir 
toplulukla, fiziki mesafe ve maske 
korunma kurallarına uyulacak 
şekilde gerçekleştiriliyor. Tören 
sonrası taziye ve yemek uygulaması 
kaldırıldı. Aile evine taziye ziyareti 
yapılmaması konusunda cemaat 
bilgilendirildi.

ŞAFAK ÇEVİRME                                       
İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı 
Beyoğlu Bölge Müdür Yardımcısı

“YALNIZ YAŞAYAN İSTANBULLUNUN 
EN YAKINI BİZLERİZ”

Pandemi sürecinde bizler çok yoğun 
duygusal anlar yaşıyoruz. Yalnız 
yaşayan İstanbullunun en yakını 
bizleriz. Bütün hizmetlerini, dini 

vecibelerini o anı yaşayarak personel 
olarak bizler gerçekleştiriyoruz . Ekip 
olarak, sağlık personelinden sonraki 

en yüksek risk grubunda 
olduğumuzdan dolayı hem İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu açısından hem 

de pandemi sürecinde tüm 
olanaklarımızla personelimizin sağlık 

ve güvenlik tedbirlerini alıyoruz. 
Şükürler olsun ki; bugüne kadar 

COVID-19 çalışmalarımızda, 
personelimizde iş gücü kaybı 

yaşatmadı.
Her bölgede bu süreçte ikişer 

psikologla personelimize destek 
vermeye çalışıyoruz. 

Ben ve çalışma arkadaşlarım yarına 
umutla, güvenle bakıyoruz. Hep 

birlikte başaracağız.

Tabut taşıma ekipleri, İBB’nin verdiği özel ekipmanlarla önlemlerini alıyor.

HİZMET/
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İBB Mezarlıklar Müdürlüğü’nün 
personeli olan gassallar, birçok 
kişinin asla cesaret edemeyeceği bu 
işi yaparken, aynı zamanda 
psikolojik bir savaş da veriyorlar. 
Birçoğu mesleklerinin önemini ve 
zorluğunu, pandemi sürecinde bir 
kez daha anladı.
Son dönemde, COVID-19 nedeniyle 
hayatını kaybeden 
vatandaşlarımızın sayısı azalsa da 60 
günden fazla süredir gassallar, 

yoğun bir mesai harcıyor. Bir 
cenazenin yıkanmasının 30 dakika 
kadar sürdüğü düşünüldüğünde, 
ölüm oranlarının yüksek seyrettiği 
günlerde, gassalık mesleğinin ne 
kadar zor olduğunu anlayabiliyoruz. 
Sağlık çalışanlarının ardından, 
gassallar bulaşıcı hastalıkla en 
yakından temas eden meslek grubu. 
Bu süreçte yaşadıkları hem fiziksel 
hem de psikolojik zorlukları 
onlardan dinledik.

/HİZMET
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EMRE KESKİN
İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı,    

Dini Hizmetler Görevlisi

“BİZE BİR ŞEY OLURSA 
İSTANBULLULARIN YARDIMINA 

KİM KOŞAR?”

“Bu dönemde, mesleğimle 
İstanbulluların yanında olmaktan 

gurur duyuyorum. İlk haberi aldıktan 
sonra, camiler yerine gasilhane veya 

mezarlıklarda namaz kıldırmaya 
başladık. Fazla kalabalık 

oluşturulmaması yönünde 
vatandaşlarımıza ricada bulunduk. 

Kalabalık risk demek; risk ise bu işin 
uzaması demek.

Artık, asıl dini vecibelerimizden olan, 
vakit beklemeden maktulün hemen 

defnini gerçekleştiriyoruz. Dini 
anlamda, öğle ve ikindi namazından 

sonra değil; cenazenin, işlemlerin 
ardından namazın kılınıp 

defnedilmesi makbuldür. Bizler hep 
cenazenin bekletilmemesi gerektiğini 

vatandaşa anlatırdık; ama bu acı 
pandemi tecrübesinden sonra 

öğrenmiş oldular. 
Din hizmetleri görevlileri olarak 
kendimizi, 'Bize bir şey olursa 

İstanbulluların yardımına kim koşar?' 
sorusunu sorarak motive ediyoruz. 
Bu nedenle önlemlerimizi en sıkı 

şekilde alıyoruz.”

CİHAN GEÇGİL
İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı, 

Gassal

“İNSANLAR, CANINDAN KOPANA         
BU KADAR MESAFELİ OLMAYA 

ALIŞAMADI”

 “Bu işi 20 senedir, kurum dışında 
yapıyordum.  Kasım ayında Belediye 

bünyesine katıldım. Pandemiden sonra 
kendimize, “Bu işi daha iyi nasıl 
yapabiliriz” sorusunu sorduk. 

Sorumlulukları göğüslememiz gereken 
bir dönemde olduğumuzu biliyoruz. 
Korku insani bir his; tabii ki, biz de ilk 
başta korkular yaşadık. Yaptığımız işi 

bir hak hizmeti; ruhu ve bedeni 
kirlerden temizlenerek kişiyi 

huzuruilahiye hazırlama hizmeti         
olarak gördük.  

Birimlerimizin psikolojik destek ekibi, 
her gün bizleri ziyaret ediyor, zaman 

zaman biz de onların yanına gidip 
destek alıyoruz.  

İşten eve geldiğimde eşyalarım, yemek 
yediğim tabaklar ayrılıyor. Çocuklarım, 
bana olan güvenlerini her gün tekrar 
ediyorlar. Mesafe olsa da onlar benim 

en yakınımda. Şahit olduğumuz 
duygusal anlar da oluyor. Annesini 

veya babasının kaybeden bir evlat son 
kez de olsa ebeveynine yaklaşamıyor. 
İnsanlar, canından kopana bu kadar 

mesafeli olmaya alışamadı.”

EDA ELAL
İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı, 

Gassal

“BU DÖNEMDE KENDİMİ 
KAHRAMANLARIN ARASINA 

GURURLA YAZDIM”

“15 yıldır bu kurumda çalışıyorum. 
Babamın halası gassallık yapıyordu, 

küçükken çok merak ederdim. 
Yirmili yaşlara geldiğimde bu işe 
başvurdum ve hayalimdeki işe 

başladım. 
Mesleğimizin zorluğunu koronavirüs 
nedeniyle daha iyi anladık. Değişik 
vakalarla karşılaşıyorduk; ama bu 
çok farklı. Sapasağlam bir mevta; 
ama virüs var. Kurumumuz bütün 

tedbirleri aldığı için, işimizi yaparken 
kendimizi güvende hissediyoruz.

Belediyenin bizlere sağladığı 
psikolojik destek olanağı var. Ben bu 
süreçte inancıma sığındım, “Tedbir 

bizden, takdir Allah’tan” dedim. Aynı 
zamanda bu süreci, dini bir vecibe 

olarak görüyorum. 
Kızım benle gurur duyuyor; ama 60 

günden fazla süredir kızımı öpüp 
koklayamıyorum. Bu da işin manevi 

zorlukları arasında bulunuyor. 
Pandemi öncesinde, zor bir görev 

yapıyorsunuz, diyorlardı. Bu 
dönemde ise kendimi kahramanların 

arasına gururla yazdım.”

  CESUR YÜREKLER: 
GASSALLAR
İstanbul’un koronavirüs ile 
mücadelesi tam gaz devam 
ederken, sağlık çalışanlarının 
yanı sıra başka kahramanlık 
hikayeleri de yazılıyor. Pandemi 
nedeniyle hayatını kaybeden 
vatandaşların en yakınında olan 
İBB’nin gasilhane çalışanları, bu 
hikâyenin ana kahramanları 
olarak karşımıza çıkıyor.



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



T
urizm, yapılan yatırımları 
kısa sürede karşılayabilmesi 
ve ekonomik verimliliğini 
kısa sürede gösterebilmesi 

açısından diğer sektörlerden 
ayrılıyor. Ayrıca hem onlarca 
sektörü doğrudan 
hareketlendirebiliyor ve hem de 
yüksek istihdam potansiyeli taşıyor. 
Bu yönüyle, gelişmekte olan 
ülkelerin döviz gelirlerinde ilk 
sıralarda geliyor. Türkiye de doğal ve 
tarihi varlıklarıyla turizme uzun 
yıllardır yaptığı yatırımların 
karşılığını alan, dünyanın önemli 
turizm noktaları arasında yer alıyor.  
2019, Türkiye turizminin altın 
yıllarından biriydi. Sektör, toplam 
34 milyar 520 milyon dolar geliriyle, 
2014’teki 34,3 milyar dolarlık 
rekoru da geride bırakmıştı. Turist 
sayısında ise 45 milyon 
rakamına ulaşmıştı.  Yurt 
dışında ikamet eden ve ülkeye 
tatile gelen vatandaşlar da 
dahil edildiğinde bu sayı 
52.5 milyona yaklaşıyordu. 
Türkiye, Dünya Turizm 
Örgütü (UNWTO) 
verilerine göre 2019 yılında 
ziyaretçi sayısı bakımından 

Fransa, İspanya, ABD, Çin ve 
İtalya’nın ardından dünya altıncısı 
olmuştu. Ancak bu altıncılık, 
Türkiye’nin turizm gelirleri 
sıralamasına ilk ona girmesine 
yetmedi. Uzun yıllardır 11 ile 
13’üncülük arasında değişen gelir 
sırası, turist sayısının yükselmesine 
rağmen değişmemişti.
İstanbul’un turizm karnesi de ülke 
genelinden farklı değildi. İstanbul’a 
gelen turist sayısı da yaklaşık 15 
milyonu bulmuş, kent, 
ziyaretçilerden 15 milyar dolara 
yakın gelir elde etmişti.
Ancak, 2019’un Aralık ayında Çin’in 
Wuhan kentinde ortaya çıkan 
koronavirüsün  (COVID-19) küresel 
pandemiye dönüşmesiyle birlikte, 
dünyanın ve Türkiye’nin gündemi 
bir anda değişti. Sınırlar 

kapatılmaya, ticari uçuşlar sona 
ermeye, serbest seyahatler 
durmaya, hatta; sokağa çıkma 

kısıtlamaları giderek 
yaygınlaşmaya başladı. 
Pandemi, tüm insanlığın 
ortak gündemi oldu. 

2020’nin ilk iki çeyreği bu gündem 
ve acı tecrübelerle geride kalırken, 
yeniden eskiye dönüşün yolları 
herkes tarafından aranıyor.  
COVID-19 henüz sona ermedi 
ancak yayılma hızı birçok ülkede 
durduruldu ve inişe geçti. Bu 
gelişmeyle birlikte önlemler 
gevşetiliyor ve normalleşmeye 
dönük adımlar birer birer 
atılıyorken, turizm sektörü de 
geleceğini belirlemeye çalışıyor. 
Dört mevsim ziyaretçi ağırlama 
potansiyeline sahip İstanbul ve 
Türkiye, yeniden ziyaretçi 
ağırlamanın planlarını yapıyor. 
COVID-19 sonrası turizmi, İBB’nin 
2019’da kurduğu İstanbul Turizm 
Platformu Direktörü Özcan Biçer ve 
platformun paydaşları İstanbul 
Rehber Odası (İRO) Başkanı Sedat 
Bornovalı, TURYİD (Turizm 
Restoran Yatırımcıları ve 
Gastronomi İşletmeleri Derneği) 
Başkanı Kaya Demirer, Türkiye 
Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı 
Müberra Eresin ile İstanbul Bülteni 
okuyucuları için konuştuk.

KORONAVIRÜS NEDENIYLE ÇARKLARIN TAMAMEN DURDUĞU TURIZM SEKTÖRÜ, 
NORMALLEŞME ADIMLARIYLA BIRLIKTE YENI DÖNEME ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYOR. 

BİRÇOK DENETİM MEKANİZMASININ DEVREYE SOKULACAĞI, HAYATIN PANDEMİYE 
GÖRE DİZAYN EDİLECEĞİ “YENİ NORMAL” SÜRECİNİ, İSTANBUL TURİZM PLATFORMU 

VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN DİNLEDİK.

TAYFUN DERYAL

TURİZMİN GELECEĞİ 
KORONAVİRÜSE BAĞLI
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Bakanlığın normalleşme kriterleri ve 
takvimi belirlediği süreçte İstanbul 
Turizm Platformu'nun paydaşları 
olan TÜROB ve TURYİD’in aktif bir 
şekilde rol aldığını anlatan Biçer’e 
göre, salgının bitmesi ve hayatın 
normal akışına dönmesi için etkili 
bir tedavi şart. Bu olana kadar da 
stratejiden çok, sektörü ayakta 
tutma çabasına odaklanılması 
gerekiyor.
2020’yi var olma mücadelesiyle 
geçecek bir yıl olarak nitelendiren 
Biçer, “Sektörün istediği çizgiye 
geri dönmesi yıllar alabilir. Her 
şey, pandemi ile olan mücadelenin 
netleşmesine bağlı gibi görünüyor. 
Umudumuzu korumaya 
çalışıyoruz. Bir yandan da kötü 
ihtimallere hazır olmak, bunların 
olası negatif etkilerini minimize 
etmek için, salgın süresince 
sektörü canlı tutabilecek yeni 
yaklaşımlar üzerinde çalışıyoruz” 
şeklinde konuştu.

2 019’daki görünümün 
2020’nin ilk iki ayında da 
devam ettiğini anlatan 

turizmciler, COVID-19’la birlikte 
farklı bir gerçeklikle 
karşılaştıklarını söylediler. 
Pandeminin doğrudan etkisini 
hissettirdiği sektörlerin başında 
turizmin bulunduğunu vurgulayan 
sektör temsilcileri, mevcut 
şartlarda geleceğe dair öngörüde 
bulunmanın hayli güç olduğunu 
belirttiler.
TURYİD Başkanı Kaya Demirer, 
yeme ve içme sektöründeki 
küçülmenin yüzde 80’ler 
seviyesine çıktığını aktarırken, 
Türkiye genelinde yeme içme 
sektöründeki ciro kaybının ise 
Haziran başına kadar yaklaşık 4 

İ stanbul Turizm Platformu Genel 
Koordinatörü Özcan Biçer, 
salgının hemen başında 

Koronavirüse karşı en önde 
mücadele veren sağlık çalışanlarına 
destek olmak ve kapanan otelleri 
yeniden aktif hale getirmek için  
“Sağlıkçılarımızla Birlikte 
Başaracağız” projesini hayata 
geçirdiklerini anlattı. Biçer, 
kendilerinin ve temasta oldukları 
tüm paydaşların, insanı önceleyen 
yaklaşım sergilediklerini vurguladı. 
Çalışma sonrası 6 bin civarında 
genel konaklama kapasitesine 
ulaştıklarını belirten Biçer, “Sağlıkçı 
dostlarımızın istedikleri tesisleri 
seçmelerine imkan verdik” dedi. 
Sağlıkçıların, seçilen otellere toplu 
taşıma ile rahatça erişebilmeleri 
algoritma kullandıklarını aktaran 
Biçer, bu dayanışmanın halen 
devam ettiğini, konaklayan 
sağlıkçıların gereksinimlerinin 
karşılandığını söyledi.

milyar dolara ulaştığını belirtti. 
“2020’yi artık bir kayıp yıl olarak 
değerlendirmek lazım” diyen 
Demirer,  Temmuz ayı ile birlikte 
Akdeniz ve Ege’de kısıtlı sayıda 

Geleneksel yaklaşımlarla pandemi 
döneminde turizmi canlandırmanın 
mümkün olmadığını dile getiren 
Biçer, bu dönemin koşullarına 
uygun nitelikteki mekanların ve 
işlevlerin sürdürülebilir olacağı 
kanaatinde olduğunu belirtti. Bu 
yönde yapılan çalışmaların ilk 
örneklerini de Haziran ayı itibariyle 
İstanbul'da görülmeye 
başlanacağını sözlerine ekledi.

turist bekledikleri tahmininde 
bulundu. Ağustos ve Eylül hatta 
Ekim aylarında sayının 
artabileceğine işaret eden Demirer, 
Türk Hava Yolları’nın farklı 
noktalara uçuşları başlatmak için 
çalışmalar yaptığını anımsattı. 
Demirer, bu uçuşların pandemi 
konusunda başarılı sonuçlar elde 
etmiş Almanya gibi ülkelerden 
başlayabileceğini söyledi.
Demirer’in geçtiğimiz yıl 7,5 
milyona yakın turist ağırlayan 
İstanbul için ise Eylül ayını işaret 
etti. Eylül’de hareketliliği 
başlayacağı öngörüsünde bulunan 
Demirer’e göre, normale yakın 
sayıda ziyaretçi, en erken Aralık ve 
Ocak döneminde kente gelmeye 
başlayacak.

SAĞLIKÇILARIMIZLA BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”“

GELECEK BELİRSİZ”“
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TURİZM /

Kaya Demirer

Özcan Biçer



T urizm sektörünün kendine 
has kırılganlıkları olması 
sebebiyle zaman zaman 

krizler yaşayabildiğini anlatan İRO 
Başkanı Sedat Bornovalı, turizmin 
çok azalması, hatta; dip noktasına 
geldiği zamanlar olabildiğini, ancak 
ilk kez tamamen yok olması 
durumuyla karşılaştıklarını 
vurguladı. COVID-19 nedeniyle dış 
ziyaretçiden ziyade iç turizmde 
hareketlilik beklediklerini belirten 
Bornovalı, “Serbestliğin gelmesiyle 
birlikte düşük yolcu sayısıyla da 
olsa şehirlerarası otobüslerin tekrar 
seferlerini yoğunlaştırdığını 
görüyoruz. Halkımız kolay uyum 
sağlıyor. Mayıs sonunda uçak 
seferleri de başlayınca, yeni 
standartlarla uçak yolculukları da 
artık olağan sayılacak ve 
hareketlilik artacak gibi görünüyor” 
tahmininde bulundu.

TÜROB Başkanı Müberra 
Eresin de turizmin 
geleceğini salgının 

gidişatının belirleyeceğini 
söyleyerek şu değerlendirmede 
bulundu:
 “Haziran ayı ortalarından itibaren 
normalleşme yolunda ilk adımların 
geleceğini umut ediyoruz. Yılsonu 
için rakamsal bir hedeften 
bahsetmek şu aşamada mümkün 
değil. Sayısal bir hedef koymaktan 
çok, ilk etapta çarkların dönmesi 
önemli. Ancak çarklar dönmeye 
başladığında plan ve projeler, 
sayısal hedefler gündeme 
gelebilecektir” dedi.
 “İBB’nin virüsün yayılmasını 
önlemeye yönelik sürdürdüğü 
başarılı çalışma ve uygulamalar, 
bizlere güvenli bir şehirde 
olduğumuz hissini yaşattı” diyen 

Eresin, İBB bünyesinde faaliyete 
geçen İstanbul Turizm 
Platformu’nun kuruluşunun ne 
kadar isabetli bir karar olduğunu, 
günümüzün zor koşullarında bir 
kez daha gördüklerini söyledi. 

Bornovalı’ya göre, Avrupa Birliği 
vatandaşlarının yurt dışına 
gitseler bile özel sigortalara 
ihtiyaç duymaksızın sağlık 
hizmeti alabilecekleri diğer üye 
ülkeleri tercih etmeleri sürpriz 
olmayacak. Bu nedenle de 
Avrupa’dan hızlı kitlerle test 
yapılabilse bile ülkemize yolcu 
getirmekte güçlük yaşayabiliriz.
İstanbul turizminin sadece kent 
sakinlerinin tüketimiyle bile 
değer artışı oluşturabilecek 
miktarda hizmet üretme 
kapasitesine ve dinamizmine 
sahip olduğunun altını çizen 
Bornovalı; Sultanahmet 
Meydanı, Beyoğlu, Üsküdar, 
Çemberlitaş, Aksaray 
Cerrahpaşa hattı, Samatya, 
Yedikule, Surlar gibi sayısız açık 
alanın mükemmel bir güzergah 
olduğunu söyledi. 

Eresin, İstanbul Turizm 
Platformu’nun paydaşlarından 
biri olarak krizi aşma konusunda 
platformun sektöre yönelik 
çalışmalarını artırmasını 
beklediklerini bildirdi. İstanbul 
için bir iletişim çalışması 
yapılmasını öneren Eresin, şu 
sözlerle açıklamasını sonlandırdı:
“Şehrimize yönelik olumlu algı 
yaratılması konusunda ulusal ve 
uluslararası kamuoyunda yazılı, 
görsel ve sosyal medya aracılığıyla 
tanıtım ve farkındalık 
yaratılmasını bekliyoruz. Tanıtım 
çalışmalarına İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun da şahsen 
katılacağına inanıyoruz. TÜROB 
olarak kurulduğu ilk günden 
itibaren İstanbul Turizm Platformu 
ile iş birliğimizi sürdürüyoruz.”

TURİZM, İLK KEZ TAMAMEN YOK OLDU”“

ÖNCE ÇARKLAR DÖNMELİ”“

/TURİZM
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Sedat Bornovalı

Müberra Eresin





/EĞİTİM

Y
uvamız İstanbul Projesi” 
2019 yılında, “Bu şehrin 
çocukları eşit olacak” 
vaadi ile başlatılmış ve 

toplumun her kesimi tarafından 
erişilebilir olması amaçlanmıştı. 
Hedeflenen 150 Yuvamız 
İstanbul Çocuk Etkinlik 
Merkezlerinden ilk 15’i 
tamamlanarak, 3-5 yaş 
aralığındaki çocuklara kapılarını 
açmaya hazır hale geldi.
Hayata farklı pencerelerden 
bakan, kendi rengini de hayata 
katan çocuklar yetiştirmenin 
heyecanının paha biçilmez 
olduğuna dikkat çeken İBB Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanı Yavuz 
Saltık, ‘Yuvamız İstanbul 
Projesi’nde gelinen aşamayı 
İstanbul Bülteni’ne 
değerlendirdi.

 HER ÇOCUK OKUL ÖNCESİ 
EĞİTİM ALMALI
Okul öncesi dönemin, çocuğun 
ileriki hayatında çok önemli bir 
yeri olduğuna dikkat çeken Saltık, 

İstanbul’daki her bir çocuğun okul 
öncesi eğitim almasını 
hedeflediklerini ifade etti. 
Çocukların beceri ve 
yaratıcılıklarını özgürce ortaya 
koyabilecekleri ortamlara ihtiyacı 
olduğunun altını çizen Saltık, şu 
açıklamalarda bulundu:
“Okul öncesi dönem, çocuğun 
temel alışkanlıklarının, fiziksel, 
zihinsel, sosyal ve duygusal 
becerilerinin en hızlı geliştiği ve 
biçimlendiği bir zaman dilimi. 
Çocukların ileri yaşlardaki 
öğrenme yeteneği ve akademik 
başarıları üzerinde önemli 
etkilerinin olduğu bilimsel 
araştırmalar, çağdaş eğitime 
yönelik uygulamalarla 
kanıtlanmış durumda. Her 
çocuk, farklı kişilik özelliklerine, 
ilgi-yetenek ve farklı gelişim 
hızına sahip. Dolayısıyla, 
bireysel potansiyeline göre, 
özgüvenini kaybetmeden kendi 
hedeflerine ulaşabileceği, beceri 
ve yaratıcılığını özgürce ortaya 
koyabileceği bir ortamda 

yetişmeye hakkı vardır. Bu 
anlayışla eğitim planlamamızı 
yaptık ve fiziksel alt yapımızı 
hazırladık. Mutlu, sağlıklı, 
eğlenceli, güvenli bir ortamda, 
yaşama dair becerilerin 
kazandırıldığı; nitelikli ve 
yenilikçi modellerle 
güçlendirilen etkinlik 
programlarıyla fark yaratmayı 
hedefliyoruz.” 

 ÇOCUK GELİŞİMİNE UYGUN 
TASARIM
Merkezlerde, binalar, bahçeler ve 
bahçe ekipmanları çocukların her 
türlü gelişimine uygun olarak 
tasarlanarak inşa edildi. Binalarda 
iletişime açık iç donanım, geniş, 
aydınlık sınıflar, kapalı ve açık 
alanda günlük spor ve sanat 
aktivelerine imkân verecek 
bölümler, çalışmaların sürekli 
sergilenebileceği ortak alanlar 
olmasına dikkat edildi. Ekolojik 
anlayışa uygun bitki yetiştirme 
gibi bahçe çalışmalarının 
uygulanacağı alanlar yaratıldı. 

YUVAMIZ ISTANBUL PROJESI’NDE ILK HEDEFE ULAŞILDI. TAMAMLANAN 15 ÇOCUK ETKINLIK 
MERKEZI, PANDEMI SÜRECININ ARDINDAN EĞITIM VERMEYE BAŞLAYACAK. ÇOCUK 

GELİŞİMİNE UYGUN TASARLANAN MERKEZLERDE UYGULANACAK EĞİTİM İÇERİĞİ 
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN HAZIRLANDI. GÖREV YAPACAK PERSONELE BÜ, 
AÇEV VE İBB YUVAMIZ İSTANBUL KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN EĞİTİM VERİLDİ. 

KONTENJANIN YÜZDE 10’U ÜCRETSIZ, YÜZDE 20’SI ISE YARI ÜCRETLI OLACAK.

AYŞE KAHVECİ RIDVAN ARDA

ON BEŞ KREŞ 
EĞİTİME HAZIR
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 KONTENJANIN YÜZDE 10’U 
ÜCRETSİZ OLACAK
Merkezlerden çocukların adil ve 
tarafsız şartlarda yararlanabilmeleri 
için, başvurular çeşitli kriterler 
içeren bir puantaj sistemine göre 
değerlendirilecek. Buna uygun 
olarak kontenjanın yüzde 10’una 
ücretsiz, yüzde 20’sine yarı ücretli, 
yüzde 70’ine ise ücretli devam 
etme olanağı sunulacak.

 İSTİHDAM SÜRECİ ŞUBAT’TA 
BAŞLADI
Merkezlerde, okul öncesi 
öğretmenleri, çocuk gelişimciler, 
sosyal hizmet uzmanları, 
psikologlar ve psikolojik 
danışmanlar görev yapacak. 
İstihdam sürecine Şubat ayında 
başlanırken, 21 Şubat - 16 Mart 
tarihleri arasında ise oryantasyon 
ve hizmet içi eğitim çalışmaları 
düzenlendi. Bu çalışmaların 
planlanmasında ve yürütülmesinde 
Boğaziçi Üniversitesi, AÇEV ve İBB 
Yuvamız İstanbul Koordinatörleri 
birlikte çalıştı. 

 EĞİTİM İÇERİĞİNİ BOĞAZİÇİ 
ÜNİVERSİTESİ HAZIRLADI
Merkezlerde verilecek eğitimlerle 
ilgili olarak Boğaziçi Üniversitesi 
ile iş birliği yapıldı. Üniversite, 
hem uygulanacak özgün destek 
programının içeriğini 
hazırladı hem de istihdam 
edilen tüm personelin 
eğitimine katkı sundu. 
Genel çocuk gelişimi 
eğitimleri Anne Çocuk 
Eğitim Vakfı (AÇEV); 
kurumsal ve işleyişsel 
eğitimler ise alanlarında uzman 
olan İBB Yuvamız İstanbul 
Koordinatörlüğü ekibi tarafından 
verildi.

 HER İLÇEDE EĞİTİM 
STANDARDI AYNI OLACAK
Yuvamız İstanbul merkezleri, hangi 
ilçede, hangi mahallede olursa 
olsun pedagojik ilkelere uygun, 
nitelikli planlama, öğretmen 
eğitimleri ve içeriği zengin 
programlarla aynı standartlarda 
eğitim verecek. Çocuklar, 

eğitimciler ve ailelerin ortak 
katılımıyla kendine özgü bir iklim, 
bir ekosistem oluşturulacak.

 KADINLARIN İŞ GÜCÜNE 
KATILIMINI ARTIRACAK

Çocukların birçoğu ekonomik 
nedenlerle, okul öncesi 

eğitim hizmetinden 
yararlanamıyor. Yuvamız 
İstanbul merkezlerinin 
yaygınlaşması, çocukların 

gelişimlerini desteklemenin 
yanı sıra kadınların toplumsal 

hayata ve iş gücüne katılımını da 
artıracak. Bu merkezlerde, 
ebeveynlere de eğitim verilerek, 
toplumsal farkındalık düzeyinin 
artırılması planlanıyor. 

EĞİTİM/

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık

KREŞE GİTME ORANI ÇOK DÜŞÜK

İstanbul’da küçük çocukların yüzde 
83’üne annesi; yüzde 9,6’sına 
anneannesi ya da babaannesi; yüzde 
1,3’üne ise bakıcı bakıyor. Çocukların 
yüzde 4,3’ü kreş veya anaokuluna 
gidiyor.

TAMAMLANAN KREŞLER:

Pendik, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, 
Küçükçekmece, Silivri-Alibey, 
Sultanbeyli, Kartal, Beyoğlu, 
Sancaktepe, Sultangazi, Bakırköy, 
Silivri-Selimpaşa, Arnavutköy ve 
Başakşehir.
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/ÇEVRE

Ç
in’in Wuhan kentinde 
görüldükten kısa bir 
süre sonra tüm dünyaya 
yayılan koronavirüsün 
(COVID-19), neden ve 

nasıl ortaya çıktığıyla ilgili 
tartışmalar devam ediyor. Bilim 
insanları virüslerin 
yayılmasında, doğaya müdahale 
sonucu ortaya çıkan kirlilik, 
orman tahribatları, küresel 
ısınma ve iklim değişikliği gibi 
çevresel sorunların etkili 
olduğunu düşünüyor. 
Koronavirüsün çevre ile 
ilişkisini değerlendiren 
uzmanlar, iklim değişikliği 
ile mücadelenin, 
gelecekteki olası 
salgınları önlemede 
önemli bir adım 
olacağını belirtiyor. 

 İSTANBUL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
EYLEM PLANI HAZIR
Avrupa’daki birçok ülkeden daha 
kalabalık bir nüfusa sahip 
İstanbul ise yoğun araç trafiği ve 
düzensiz yapılaşması ile çevre 
sorunu yaşayan kentlerden biri. 
5 Haziran Dünya Çevre Günü 
kapsamında, İstanbul’un 
durumunu İBB Çevre Koruma 
Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen 
Erdinçler ile görüştük. Erdinçler, 
İBB’nin çevre konusundaki 
çalışma ve hedeflerine dair şu 
bilgileri aktardı:  

“Çevre tahribatlarının 
salgınlardaki etkisini tartıştığımız 
şu günlerde, İstanbul’u çevre dostu 
bir şehir yapabilme yönündeki 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Diğer yandan, kentimizi iklim 
değişikliği etkilerine dirençli hale 
getirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla, 
Çevre Koruma Müdürlüğü’müz 
koordinasyonunda, İstanbul İklim 
Değişikliği Eylem Planı hazırlandı.  
‘C40 Belediye Başkanları 
Zirvesi’nde Sayın Ekrem 
İmamoğlu’nun imzaladığı 
‘Deadline 2020’ Taahhüt 
Mektubu'nda geçen, 2050 yılı sıfır 
karbon hedefine yönelik revizyon 
çalışmalarına da başlandı. Bu 
kapsamda, Eylem Planı'nda yer 
alan, ‘sektörel bazdaki iklim 

DÜNYADA MILYARLARCA INSANIN 
HAYATINI ETKILEYEN 

KORONAVIRÜSÜN NASIL VE  
NEDEN ORTAYA ÇIKTIĞI HALA 

TARTIŞILIYOR. BİLİM İNSANLARI, 
SALGINLARIN YAYILMASINDA 

DOĞAYA VERİLEN 
TAHRİBATLARIN ETKİLİ OLDUĞU 

GÖRÜŞÜNDE. GELECEK 
SALGINLARIN ÖNLENEBİLMESİ 

KONUSUNDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
MÜCADELESİNE DİKKAT 

ÇEKİLİYOR. IBB ISE ISTANBUL’UN 
IKLIM DEĞIŞIKLIĞINE DIRENÇLI BIR 

ŞEHIR HALINE GELMESI IÇIN 
ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI.

HEDEF: 
İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİNE 
DİRENÇLİ BİR 
İSTANBUL

ZEYNEP MAVNACIOĞLU BARIŞ TEKİN

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

5 Haziran'da kutlanan Dünya Çevre 
Günü, insan eliyle oluşan ve 
dünyamızı tehdit eden çevresel ve 
iklimsel sorunlara dikkat çekmek için 
çok önemli bir gün. İBB Çevre 
Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 
COVID-19 pandemisi nedeniyle, bu 
yıl çevre sorunlarına sosyal medyada 
paylaşılan kısa bir filmle dikkat çekti.
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skalasına göre ‘orta’ kategoride 
gözüküyor. Ancak tedbirlerin 
uygulanmaya başladığı tarihten 
itibaren, hava kalitesinin ‘iyi’ 
kategoriye geldiği gözlemlendi. 
Havadaki iyileşme yaklaşık yüzde 
30 civarında. Partikül madde 
değerleri dikkate alındığında, 
koronavirüs etkisiyle insanların 
evde kalmaları ve trafikte 
seyreden araç sayısının 
azalmasının İstanbul'un hava 
kalitesine olumlu etkilerinin 
olduğu çok açık bir şekilde 
görülüyor. 

 MARMARA DENİZİ'NDE 
YUNUSLAR
Bir başka değişen değer, toplanan 
atık miktarlarında görüldü. 
Özellikle, deniz yüzeyindeki 
atıklarda, geçen yılın aynı 
dönemine oranla yüzde 50’lik bir 
azalma görülüyor. Bu dönemde 
deniz içindeki gürültü kirliliği de 
son derece azaldı. Hatta, İstanbul 
Boğazı, Marmara Denizi ağzı ve 
Eminönü sahilde yunusların 
gezindiğini gördük. Yunusların 
sahile kadar yaklaşması, su altı 
gürültü seviyelerinin önemli 
ölçüde azalmasının bir sonucu 
diyebiliriz.”

değişikliğine uyum ve sera gazı 
azaltım eylemleri’, Paris 
Anlaşması’nın hedefleriyle uyumlu 
hale getirilecek. 

 HAVA DEĞERLERİNDE
 UYGUN STANDART
Diğer yandan, İstanbul’un hava 
kalitesini de yükseltmeyi 
hedefliyoruz. Hava değerlerini, 
Avrupa Birliği direktiflerinde 
belirtilen sınırın altına ve Dünya 
Sağlık Teşkilatı standartlarına 
ulaştırabilmek için çalışıyoruz.
İstanbul’un hava kalitesini, Çevre 
Laboratuvarımıza bağlı 28 
istasyonumuzda ölçüyoruz. 
Uluslararası standartlardaki tam 
otomatik cihazlarla yaptığımız 

anlık ölçümleri 7/24 izleyerek, 
sonuçları kamuoyu ile 
paylaşıyoruz.
İstanbul için hazırladığımız İklim 
Eylem Planı'na uyumlu şekilde, 
İstanbul Hava Kalitesi Eylem 
Planı fizibilite çalışmalarını da 
tamamladık.”

 HAVA KALİTESİ 
YÜZDE 30 İYİLEŞTİ
Koronavirüs salgını, bir yandan 
insanları evlere hapsederken diğer 
yandan çevresel bir dönüşümü de 
beraberinde getirdi. Salgın 
tedbirleri kapsamında uygulanan 
sokağa çıkma kısıtlamaları, 
trafikteki seyrelme, sanayi 
kuruluşlarının faaliyetlerinin 
yavaşlaması gibi etkenler, 
dünyanın birçok yerinde gözle 
görülür bir çevresel iyileşme 
sağladı.
Hal böyle olunca, salgının 
İstanbul’u nasıl etkilediği de 
merak konusu oldu. Prof. Dr. 
Ayşen Erdinçler, İstanbul’da bu 
süreçte belirgin bir çevresel 
iyileşme gözlemlendiğini ifade 
ederek sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İstanbul hava kalitesi, COVID-19 
öncesi, kısıtlamaların olmadığı 
zamanda Hava Kalitesi İndeksi 

ÇEVRE/

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler

HEDEF: 
İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİNE 
DİRENÇLİ BİR 
İSTANBUL

İBB ÇEVRE TESİSLERİ 

 Silivri Seymen’de çöp gazından 
enerji üretim tesisi inşaatı devam 
ediyor.  

 Silivri Seymen'de günlük 4 bin 
metreküp kapasiteli çöp suyu 
arıtma tesisi inşaatı devam ediyor. 

 İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim 
Tesisi yapımı devam ediyor. 
Tesiste, günde 3 bin ton çöp 
bertaraf edilebilecek. Yaklaşık 1,5 
milyon kişinin enerji ihtiyacını 
karşılayabilecek. Böylece 1 milyon 
ton karbondioksit sera gazının 
atmosfere salımı engellenecek. Bu 
da yılda her biri ortalama 10 bin 
km yol yapan 5 yüz bin otomobilin 
yaydığı sera gazına eşdeğer. 

 Biyometanizasyon Tesisi inşaatı 
devam ediyor. Tesiste, 
kaynağından ayrı toplanmış 
organik atıkların geri kazanımı 
sağlanacak. Günlük 150 ton 
organik atık işlenerek, 60 ton 
gübre üretimi gerçekleşecek.

İSTANBUL’UN HAVA 
DEĞERLERİNİ, DÜNYA 

SAĞLIK TEŞKİLATI 
STANDARTLARINA 

ULAŞTIRABİLMEK İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ



KORONAVIRÜS SALGININDA NORMALLEŞMENIN BAŞLADIĞI ŞU GÜNLERDE, ISTANBULLUYA NEFES 
ALDIRACAK ATATÜRK KENT ORMANI PROJESI TAMAMLANDI. İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, 

GEÇTİĞİMİZ EKİM AYINDA HACIOSMAN KORUSU’NDA İNCELEMELERDE BULUNMUŞ, 
ALANIN 19 MAYIS TARİHİNDE AÇILACAĞI SÖZÜNÜ VERMİŞTİ. 

K
oronavirüs (COVID-19) 
salgını tedbirleri 
nedeniyle evlerinden 
çıkmayan İstanbullular, 

normalleşmenin başlamasıyla 
kuşkusuz açık havaya koşma 
hayali kuruyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte 
hummalı bir çalışma yürüterek, 
İstanbullulara yeni bir yeşil alan 
kazandırdı. 
Geçtiğimiz Ekim ayında, İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu 
Hacıosman Korusu’nda 
incelemelerde bulunmuş, şehrin 
göbeğinde atıl durumda bırakılan 
bu alanın, düzenlenerek 
İstanbullunun kullanımına 
açılması talimatını vermişti. 
Bunun üzerine başlatılan 
çalışmaların ilk etabı, 7 aylık kısa 
bir sürede tamamlandı. Doğayla iç 
içe, kuş cıvıltıları eşliğinde spor 
yapma imkanı sunan Atatürk Kent 
Ormanı, İmamoğlu’nun söz verdiği 
gibi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı günü 
kapılarını açtı.

 BİLİM İNSANLARIYLA 
ORTAK ÇALIŞILDI
İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar 
Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin, 
ormanın İstanbul için önemli bir 
ekolojik alan olduğunu ifade ederek 
şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Başkanımızın talimatını aldıktan 
hemen sonra, bilim insanlarıyla bir 
araya geldik. Özellikle ekoloji ve 
yaban hayatı ile ilgili çalışmalar 
başlattık. Analiz ve envanterleri 
çıkarttık. Sonrasında çevre 
halkıyla iletişim kurduk. Katılımcı 
bir anlayışla tüm görüşleri alarak, 
tasarımda ortak yol belirledik. 
Başta, engelli, yaşlı, çocuk olmak 
üzere tüm bireylerin erişebileceği 
bir alan tasarladık.
İlk etapta, alanda belli noktalarda 
bulunan asfalt ve beton 
kaplamaları kaldırdık. Yürüyüş 
rotasını arındırdık. Alandaki 
bitkilerin bakımlarını yaptık. 
Ayrıca sahadaki altyapı 
çalışmalarını da tamamladık. 
Böylece, İstanbullulara söz 
verdiğimiz yürüyüş ve spor için 

ZEYNEP MAVNACIOĞLU NİLAY SOYSALDI
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ORMANIN EN 
BELİRGİN ÖZELLİĞİ 

ÇOK CİDDİ BİR 
EKOSİSTEME SAHİP OLMASI. 

UZMANLAR, ORMANDA 120’YE 
YAKIN KUŞ TÜRÜNÜN 

BULUNDUĞUNU BELİRTİYOR. 
İSTANBUL’UN GÖBEĞİNDE, 
CİDDİ BİR YABAN HAYATI 

BARINAĞI OLARAK 
DEĞERLENDİRİLİYOR.

ATATÜRK KENT ORMANI

Sarıyer Hacıosman’da bulunan 
Atatürk Kent Ormanı, 1 milyon 80 bin 
metrekare büyüklüğünde. Ormana 
ulaşım, 2 farklı metro istasyonu ve 
İETT durağı ile sağlanabiliyor. Ayrıca, 
200 araçlık otopark ve 200 bisiklet 
park yeri de var. Kafe, büfe gibi 
hizmetler, alan girişinde 
konumlandırıldı. Atatürk Kent 
Ormanı, özellikle kuş türleri açısından 
ekolojik öneme sahip. Bu nedenle 
alan içinde aydınlatma yapılırken 
dikkatli davranıldı. Kuş türlerinin 
yoğun olduğu alanlarda aydınlatma 
yapılmamasına özen gösterildi. Kuş 
ve diğer hayvan türlerini olumsuz 
etkilemeyecek ışık şiddeti ile yere 
doğru olan armatür tercih edildi.

ÇEVRE/
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 ÇALIŞMALARI DOĞAYI 
KORUYARAK YÜRÜTTÜK 
Ormandaki çalışmaların doğaya 
zarar vermemesi için büyük bir 
titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan 
Seçkin, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Alanda oldukça dikkatli bir çalışma 
gerçekleştirdik. Titiz davranma 
ihtiyacımız, zaman zaman 
çalışmalarımızı güçleştirdi ve 
yavaşlattı. Ancak ormana zarar 
verilmemesi her zaman önceliğimiz 
oldu.”

 ÇOCUKLARA ÖZEL 
BİSİKLET PARKURU
İstanbul’un en yoğun noktalarından 
biri olan Hacıosman-Maslak’ta 
bulunan Atatürk Kent Ormanı, 
İstanbulluya, sporunu yapabileceği, 
doğayla baş başa kalarak 
dinlenebileceği, çeşitli kuş türleri 
ile yaban hayatını tanıyabileceği bir 
ortam sunacak. Orman içerisinde 
ayrıca, kentsel tarım faaliyetlerinin 
de yürütülebileceği alanlar 
bulunacak. Hobi edinmek isteyen 
İstanbullular, bu alanlardan 
faydalanabilecek. 
Orman, ziyaretçilerine aynı 
zamanda eğitici ve öğretici bir 
doğal ortam da sunacak. Kuş 

gözlem alanlarının yanı sıra,  
hayvan tanıma programları, bitki 
ve toprakla buluşma etkinlikleri 
de organize edilecek. Ormanda, 
iki farklı noktada olmak üzere 
toplam bin 585 metrekare çocuk 
oyun ve fitness alanı bulunacak. 
Korunan doğal orman dokusu 
sayesinde çocuklar, doğa 
sporlarından olan oryantring gibi 
sportif etkinliklerde de 
bulunabilecek. Ayrıca çocuk 
ziyaretçiler için, özel bir bisiklet 
parkuru da yer alacak. 

kullanacağımız ilk etabını 19 
Mayıs’ta açtık. Girişten, göletlere 
kadarki çalışmalarımız ve 
tesislerimiz tamamlandı. İkinci 
etap çalışmaları bir yandan devam 
edecek. Ağustos başına kadar 
büyük işlerimizi tamamlamayı 
planlıyoruz.” 

“ÖNCELİĞİMİZ 
ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞI” 

Korudaki çalışmaların ilk etapta        
250 işçi ile başladığını ifade eden 

Çağatay Seçkin, Mart ayında 
başlayan Koronavirüs salgınından 
sonra vardiyalı sisteme geçtiklerini 

belirtti. Seçkin, bu süreçte 
çalışmaların yavaşlatıldığını, 

konaklayan çalışanlar için özellikle 
yatakhanelerde gerekli önlemlerin 

alındığını ifade ederek şunları söyledi: 
“İşçilerin çalışma mesafeleri, çalışma 

sıklıkları, alanda aynı anda 
bulundurulan işçi sayısı gibi 

konularda düzenlemelere gittik. 
Özellikle işçilerin konakladıkları ve 

yemek yedikleri yerlerde çok titiz ve 
itinalı tedbirler aldık. Bu süreçte 

önceliği, çalışanlarımızın sağlığına 
verdik. Bugüne kadar da herhangi bir 
hastalık vakasıyla karşılaşmadığımız 

için çok mutluyuz.”

İBB Park Bahçe ve 
Yeşil Alanlar Daire Başkanı 
Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin
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Sosyal Eşitlik Ve 
Toplumsal Katılımın

 Arttırılması

Kent Ekosisteminin 
Sürdürülebilirliği

 Ve Korunması

Kent Ekosistemini bir 
bütün olarak ele 
alıyor; ekosistem 

sürdürülebilirliğini 
arttırmak; özellikle 
kent ekolojisini ve 

yaban hayatını 
desteklemek için 

çalışıyoruz.

Düzenli spor 
aktivitelerine ve 

hareket özgürlüğüne 
olanak sağlayan, 

çocuk sağlığını tehdit 
eden unsurlardan 

arındırılmış güvenli 
ve erişilebilir parklar 

hedefliyoruz.

Yenilikçi, bilimsel 
verilere dayalı ve 

enerji etkin 
yaklaşımlar 

geliştiriyoruz.

Tüm İstanbulluları 
planlama, tasarım ve 
yönetim süreçlerine 

dahil ediyoruz. 

Ekonomik
 Sürdürülebilirlik

İnsan Ve 
Çocuk Sağlığı

Bizden haberdar olmak isterseniz bize katılın.

PARKLAR
BAHÇELER
YEŞİL ALANLAR

@ibbyesilist



'YENİ NORMAL'İN TRENDİ:  

BAHÇE MARKET
KORONAVIRÜS PANDEMISININ ETKISINI GÖSTERDIĞI GELIŞMELERDEN BIRISI DE INSANLARIN 
GÜN GEÇTIKÇE ALIŞKANLIKLARINI YENIDEN DÜZENLEMESI. ‘YENİ NORMAL’ OLARAK DA 

ADLANDIRILAN BU SÜREÇTE YOĞUN İLGİ GÖREN YERLERDEN BİRİ DE TOPRAĞA DAİR 
HER ŞEYİN BULUNDUĞU BAHÇE MARKET.

/ÇEVRE
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İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas



İ
nsanlar evde kaldıkları 
dönemde, bitkilerle daha çok 
ilgilenme fırsatı buluyor. 
İstanbulluların dışarı 

çıktıklarında sınırlı olarak 
uğradıkları yerlerin başında Bahçe 
Market geliyor.

 BİTKİLERLE TERAPİ
Yapılan araştırmalar bitkilerle 
ilgilenmenin insanlara psikolojik 
açıdan olumlu etkiler gösterdiğini 
ortaya koyuyor. İstanbul Ağaç ve 
Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, 
şehir hayatının tek düzeliğinin bir 
sonucu olarak, toprak ve bitkinin 
özlenen unsurlar haline geldiğini 
söyledi. Bitkilerle ilgilenmenin iyi 
terapi yöntemlerinden biri olduğunu 
söyleyen Sukas, şöyle devam etti:
“Aslında değişen yeni durum, 
doğaya ve yeşile özlemin daha çok 
arttığını, insan ruhuna doğanın ne 
kadar iyi geldiğini tekrar hatırlattı. 
Bitki bakımı hem keyif veren hem 
de daha dingin bir etkinliktir. 
Motivasyon eksikliği yaşanan 
durumlarda da bitkiler çok olumlu 
etkiler oluşturabiliyor. Yapılan 
araştırmalara göre, çiçekler, 
normalde sanılandan çok daha 
fazla neşeli duyguları ortaya 
çıkarıyor; hayattan alınan zevkle 
ilgili duyguları yüceltiyor. Çiçekli 
ortamda bulunduğu andan 
itibaren, kişinin davranışları çok 
daha pozitif olmaya başlıyor. 
Salonunda, odasında gözlerinin 
önünde büyüyen bir bitkinin, açan 

bir çiçeğin kişiye nasıl yaşama 
sevinci aşıladığını, onlarla 
ilgilenirken zamanın nasıl da çabuk 
akıp geçtiğini görür herkes.”

 YETİŞTİRİCİLİĞİN ÖNEMİ
Salgın döneminde, sebze ve 
meyvenin insan hayatındaki önemi 
bir kez daha pekişti. Bu dönemde 
Bahçe Market’te en çok talep 
gören ürün sebze fideleri oldu. 
Market’e ilginin artışından 
memnun olduğunu söyleyen 
Sukas, "yeni normal"den çok ilgi 
çeken unsurlardan birinin meyve 
ve sebze yetiştiriciliği olduğunu 
söyledi. Sukas, konu hakkında şu 
açıklamaları yaptı:
“Balkonunuzda kendi elinizle 
diktiğiniz bir fideden çıtır çıtır 
biber yemek, minik domatesler 
yetiştirmek insanların en çok 
ilgilendiği konu. Küçük bir 
bahçeye sahip olanlar ise o alanları 
ekmenin keyfini yaşıyor. Bu sene 
belki de birçok İstanbullu evlerinin 
balkonunda, bahçesinde 
yetiştirdiği doğal sebzeleri yeme 
imkanı bulacak.”

 BAKIM TAVSİYELERİ
Sukas, bitkilerin tedarik 
edildikten sonra bakım sürecinin 
öneminden de bahsetti. Bitkilerin 
birbirlerinden farklı düzeyde ışık, 
su ve besin ihtiyacı duyduğunu 
söyleyen Sukas, bakım 
konusunda şu tavsiyelerde 
bulundu:

“Evde kalan İstanbullular, 
bitkilerinin bakımı için daha çok 
zaman ayırabiliyor. Evlerin 
balkonları, bu ilgiden nasibini alan 
yerlerden biri. Balkonlarda 
rengârenk sardunyaların toprağını 
havalandırmak veya değiştirmek; 
her gün kuruyan bir dalını koparıp 
yenilenmesine imkan vererek çiçek 
yetiştirmek, psikolojik 
durumlarımızda olumlu etkide 
bulunacaktır. Işık, tıpkı su ve toprak 
gibi bitki beslemede önemli bir rol 
oynuyor. Sulama aralıkları, ortam 
sıcaklığı ve kuruluğuna uygun ayarlı 
yapılmalı. Gerekli durumlarda, bitki 
besini ile takviyede bulunulması da 
çok önemli.  Müşterilerimiz 
uzmanların tavsiyelerine uyarlarsa, 
bitkilerin doğru bakımla daha çok 
geliştiklerini, büyüdüklerini 
görecekler.”

TEMASSIZ ALIŞVERİŞİN YÜKSELİŞİ

“Salgın sonrası artık hiçbir şey eskisi 
gibi değil. İnsanlarımız sosyal 
mesafeye daha fazla uyum 
gösteriyor, hijyen kurallarına dikkat 
ediyorlar. Bahçe Marketlerimizi 
ziyaret eden her vatandaşımız da 
maske ve eldiven konusunda hassas 
davranıyor. Koruyucu ekipmanı 
olmayan müşteriler görevliler 
tarafından uyarılıyor, gerekirse 
kendilerine maske veriliyor. 
İnsanlarımız en fazla mikrop taşıyan 
şeyin, elden ele dolaşan para 
olduğunu çok çabuk öğrendi. 
Alışverişleri temassız ödeme limitleri 
dahilinde olanlar, kesinlikle bu ödeme 
yolunu tercih ediyor.”

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÇİÇEKLER

YER ÇİÇEK

Balkon Sardunya, Begonya , Camgüzeli,    
 Karanfil, Yıldız Çiçeği, Bodrum Papatyası

Oturma Odası Devetabanı, Kılıç Bitkisi, Aloe Vera,   
 Areka, Kentia, Yuka, Şeflara

Cam Önleri Menekşe, Kalanşo
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ADALAR’DA ELEKTRİKLİ 
ULAŞIM DÖNEMİ
IBB BAŞKANI EKREM IMAMOĞLU SEÇIM DÖNEMINDE, ADALAR’DAKI ATLI FAYTONLARIN 
KALDIRILACAĞI SÖZÜNÜ VERMIŞ, GÖREVE GELIR GELMEZ BU KONUDA ÇALIŞMA BAŞLATMIŞTI. 
YILLAR IÇINDE KANGREN HALINE GELEN FAYTON SORUNU, IMAMOĞLU VE EKIBI TARAFINDAN 
BIR YIL GIBI KISA BIR SÜREDE ÇÖZÜLDÜ. ADALAR’DA, HAZİRAN AYI İTİBARİYLE ELEKTRİKLİ 
ARAÇ DÖNEMİ BAŞLARKEN, ATLAR DA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU.

ZEYNEP MAVNACIOĞLU DERYA BALKAN

/ULAŞIM

İBB Genel 
Sekreter Yardımcısı 

Orhan Demir
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İ
stanbul’un en güzel ilçelerinden 
olan Adalar, son yıllarda kötü 
muamele ile çalıştırılan, 
bakımsız ve sağlıksız atlarla 

gündeme geliyordu. Atların içler 
acısı hali, kamuoyunun vicdanını 
sızlatıyor, tepkilere neden 
oluyordu. Öyle ki, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler 

öncesinde elini taşın altına 
koymuş, göreve geldiğinde, 
Adalar’da yaşanan bu iç sızlatıcı 
görüntülerin ortadan kaldırılacağı 
sözünü vermişti.  
Nitekim İmamoğlu, İBB Başkanlığı 
görevine geldiğinde ilk 
talimatlarından biri, Adalar’daki 
fayton sorununun çözümüne 
yönelik oldu. İBB yönetimi, uzun 
yıllardır süregelen bu problemin 
çözümü için titizlikle çalışmaya 
başladı. Sonunda Adalar’daki atlı 
faytonlar tamamen kalktı. 

 PAYDAŞLARI SÜRECE KATTIK
Yıllar içerisinde kangren haline 
gelmiş bu sorunun, bir yıl gibi kısa 
bir sürede çözüme nasıl 
kavuştuğunu, İBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Orhan Demir’den 
dinledik. Demir, göreve gelir 
gelmez bu konuda eylem planı 
oluşturduklarını ifade ederek 
sözlerini şöyle sürdürdü:  

“Seçimlerin hemen ardından 
2019 yılı Ağustos ayında tüm 
paydaşları bir araya getirerek, 

Adalar’ın ulaşım sorunlarının 
tartışıldığı bir çalıştay düzenledik. 
Bu çalıştayda ortak bir akılla, 
herkesin üzerinde anlaşabileceği 
çözümleri tartıştık. Elbette bu 
çözüm önerilerinin uygulanması 
için güçlü bir irade gerekiyordu, bu 
konuda Ekrem Başkanımızdan çok 
büyük bir destek aldık. Sonuç 
olarak, faytonların tamamen 
kaldırılması ve Adalar’daki 
ulaşımın elektrikli araçlarla 
sağlanması kararlaştırıldı.

 FAYTON SAHİPLERİ İLE 
UZLAŞI 
Bu süreçte gerek fayton gerekse at 
sahipleri ile uzun ve çetin 
diyebileceğim görüşme ve uzlaşma 
süreci yaşadık. Sonuçta, fayton ve 
atlar için belirli bir bedel ödeyerek 
satın alınması yoluna gidildi. Bir 
zorlama olmadığı için, sayıca çok az 
da olsa, henüz faytonunu ya da 
atlarını satmayan bir kesim elbette 
mevcut. Ancak, yeni oluşturulan 
sistem kullanılmaya başlandıkça, 
zamanla bu sorunun da aşılacağını 
umuyorum.” 

 ELEKTRİKLİ ARAÇLAR, 
HAZİRAN İTİBARİYLE HİZMETTE
Demir, fayton taşımacılığının 
kalkmasıyla, Adalar’daki bütün 
ulaşımın elektrikli araçlarla 
sağlanacağını belirterek şu bilgileri 
aktardı: 
“Adalar'daki ulaşım taleplerini bir 
kaç grup altında değerlendirdik. 
Bunlardan en önemlisi, Adalar'da 
yaşayanların, ev-iskele arasındaki 
ulaşım ihtiyaçları. Bunu karşılamak 
üzere iskelelerden başlayan belirli 
toplu taşıma güzergahları 
belirledik. Kapısının önüne kadar 
erişme talebi bulunan 
hemşehrilerimiz içinse ‘talep bazlı 
ulaştırma’ diye nitelediğimiz bir 
sistem oluşturduk. Yani telefon ile 
çağırma ya da randevu usulü çalışan 
bu taşıma sistemiyle, bireysel 
yolculuk taleplerini 
karşılayabileceğiz. Elektrikli 
araçlar, Haziran ayı içinde hizmete 
girmiş olacak. Gezinti amaçlı tur 
talepleri ile ilgili de hazırlık 
yapıyoruz.”
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TOPLU TAŞIMA SİSTEMİNİN BİLET ÜCRETİNİN, 
İSTANBUL’DA ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI İLE 
BENZERLİK GÖSTERMESİNİ PLANLIYORUZ. BİREYSEL 

ULAŞTIRMA İÇİN HİZMET VEREN ARAÇ ÜCRETİNİN İSE 
ESKİDEN FAYTONLARA ÖDENEN ÜCRETİN ALTINDA 

OLACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİM.



Araçların, mümkün olduğunca 
Adalar karakteristiğine uygun 
olmasına özen gösterildiğini ifade 
eden Demir, “Satın aldığımız 
araçlar, yaz ve kış şartları için 
esnek kullanım olanağı sağlayan, 
çevreye duyarlı ve ekonomik 
özellik taşıyor” dedi.

 ATLAR ARTIK ÖZGÜR
Atlı faytonların kalkmasıyla 
özgürlüğüne kavuşan atlar ise 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Veteriner Hizmetleri 
Müdürlüğü’nün himayesinde, 
Büyükada’da oluşturulan üç farklı 
alanda bulunuyor. İBB, atların 
bakımı için 50 seyis ve veteriner 
istihdam ediyor. 
İBB, önceden İSPARK’a ait 
alandaki mevcut ahırları rehabilite 
etti. Ayrıca, Yörük Ali ve Aya 
Nikola bölgelerinde de eskiden 
bulunan derme çatma ahırların 

yenilenmesiyle iki yeni alan 
yaratıldı. Atların her üç sahada 
dolaştırılabilmeleri için padok 
alanları oluşturuldu. Bu üç padok 
alanına ilaveten, atların serbest 
dolaşımı için yaklaşık 5 dönüm 
büyüklüğünde bir arazi de 
düzenlendi. 

 SAHİPLENDİRME SÜRECİNİ 
ŞEFFAF YÖNETECEĞİZ
Orhan Demir, şu anda İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
bakımı üstlenilen atların, sürekli 
şekilde İBB himayesinde 
bulunmasının mümkün 
olamayacağını ifade ederek 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
 “Belediye Meclisinin aldığı bir 
karar ile bu atları uygun kurum 
ve kişilere sahiplendirmeyi 
planlıyoruz. Talepler, İl Tarım 
ve Orman Müdürlüklerince 
toplanıyor ve bize iletiliyor. 

/ULAŞIM

Kurduğumuz komisyon ile titiz bir 
değerlendirme süreci yürütüyoruz. 
Talepte bulunan kurumların 
olanaklarını yerinde inceleniyoruz. 
Sahiplendirme uygun görüldüğü 
takdirde, kurumlara ciddi bir 
taahhütname imzalatacağız. Buna 
göre, atlara uygun koşullarda 
bakılacağına, kontrollerinin her altı 
ayda bir İl Tarım ve Orman 
Müdürlüklerince yapılacağına ve 
kriterlere uyulmadığı takdirde 
atların geri alınarak, oldukça 
yüksek bir maddi ceza 
uygulanacağına ilişkin maddeler 
yer alacak.  Komisyon, bugüne 
kadar gelen taleplerin hiçbirini 
uygun bulmadı.  Şimdiye kadar 
sahiplendirilen at olmadı. Bu 
konuda talepleri toplamaya ve 
incelemeye devam ediyoruz. 
Sahiplendirme kararı verdiğimizde, 
bunu en şeffaf biçimde kamuoyu ile 
paylaşacağız.”

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN 
ÖZELLİKLERİ

Toplu taşıma araçları 13 yolcu 
kapasiteli.

Bireysel ulaştırma için hizmet 
veren araçlar ise şoför ile birlikte 4 
kişi kapasiteli. 

Toplu taşıma için ilk aşamada 40 
araç, bireysel taşıma için ise 20 
araç satın alındı.  

KIŞLIK HALİ YAZLIK HALİ
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Caddebostan Sahil Kafe
Yenilendi! 



MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METROSU'NDA 

HEDEF EKİM AYI
19 MAYIS’TA AÇILMASI PLANLANAN MECIDIYEKÖY-MAHMUTBEY METROSU’NUN SÜRÜCÜSÜZ 
TEST SÜRÜŞLERI TÜM DÜNYAYI ETKISINE ALAN KORONAVIRÜS NEDENIYLE, ZORUNLU OLARAK 

AKSADI. SALGIN NEDENIYLE HATTIN TEST SÜRÜŞLERININ 2,5 AYDIR YAPILAMADIĞINI AÇIKLAYAN 
IBB BAŞKANI EKREM IMAMOĞLU, “SİNYALİZASYON TESTİNİN 90 GÜN DAHA DEVAM ETMESİ 

LAZIM. NORMALLEŞMENİN ARDINDAN HIZLICA ÇÖZECEĞİZ. HATTI EKİM AYINA 
YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ” DEDI. YIL SONUNDA AÇILMASI HEDEFLENEN EMINÖNÜ-

ALIBEYKÖY TRAMVAYI, 2021’E YETIŞTIRILMEYE ÇALIŞILAN ATAKÖY-IKITELLI METROSU, 2022 
HEDEFI KONULAN ÜMRANIYE-ATAŞEHIR-GÖZTEPE VE ÇEKMEKÖY–SANCAKTEPE-SULTANBEYLI 

HATLARININ ŞANTIYELERINDE DE HUMMALI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.

Mahmutbey Hattı’ndaki test 
sürüşleri de salgın sürecine 
takıldı. Sinyalizasyon testlerini 
yapan İspanyol firmanın 
çalışanları, 3 Mart’ta ülkelerine 
geri dönmek zorunda kaldı. Bu 
nedenle; son aşamaya gelen test 
sürüşleri, yerel kaynaklara 
devam ettirilmeye çalışılıyor. 
Üsküdar-Çekmeköy 
Metrosu’ndan sonra Türkiye’nin 
ve İstanbul’un, ikinci sürücüsüz 
metrosu olacak Kabataş-
Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metrosu, en son teknoloji 
kullanılarak inşa edildi.

 “BU HATTI İSTANBULLULARA 
HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ”
Geçtiğimiz günlerde inşaat 
faaliyetleri devam eden raylı 
sistem şantiyelerini tek tek 
gezerek incelemelerde bulunan 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 
salgın sürecinin yatırımları 
etkilediğini söyledi. İmamoğlu, 
Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metrosu’nu ziyareti sırasında, 
bu duruma dikkat çekerek, 
“Mayıs ayı içerisinde bu 
metroyu açacaktık. Ancak böyle 

üzücü bir olay yaşadık. Salgının 
bir takım aksaklıklar yaşattığı 
başka raylı sistem projelerimiz 
de mevcut. Bu aksaklıktan 
dolayı üzgünüz. Ama çözümsüz 
bir iş değil, hızlıca çözeceğiz” 
dedi.
Şu anda Mecidiyeköy-
Mahmutbey Hattı’nın bütün 
istasyon ve hat işlerinde 
tümüyle sona geldiğini, tek 
eksiğin sürücüsüz sinyalizasyon 
testlerinin tamamlanması 
olduğunu ifade eden İmamoğlu, 
şöyle devam etti:
“Bu tür konular teknik kısım ve 
çok önemli. Yani o işlemler 
yapılmadan burayı açmak 
mümkün değil. Şu anda hem 
sinyalizasyon testini yapan 
İspanyol merkezli firma ile hem 
de metroyu yapan yüklenici 
firmayla teknik ekibi geri 
getirmek için iletişimimiz 
sürüyor. Dünyanın ve ülkemizin 
bir an önce normalleşmesiyle 
testler yeniden başlayacak. 
Normalleşmenin ardından 
konuyu hızlıca çözerek hattı, 
Ekim ayına yetiştirmeyi 
hedefliyoruz.”

S
algın süreci öncesinde, 
günlük yoğun bir 
hareketliliğin yaşandığı 
İstanbul’da, modern 

kentlerin vazgeçilmezi olan raylı 
sistemlere büyük ihtiyaç 
duyuluyor. Bu gerçekten yola 
çıkan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB), geçmiş 
dönemde durdurulan raylı 
sistem yatırımlarının 
tamamlanması için büyük çaba 
sarf ediyor. 
Şantiyelerinde çalışan 
personelin koronavirüs riskini 
azaltmak için bir dizi önlem alan 
İBB yönetimi, tüm 
şantiyelerdeki, yatakhane, 
yemekhane ve sosyal alanları 
düzenli şekilde dezenfekte etti. 
Şantiyelere dışarıdan kontrolsüz 
kimse alınmadı ve personel 
sağlık taramasından geçtikten 
sonra işbaşı yaptı. 
Ancak, tüm dünyayı etkisi altına 
alan salgın metro yatırımlarını 
yine de etkiledi, işler yavaşladı. 
19 Mayıs’ta açılması için gün 
sayılan Kabataş-Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metrosu’nun ilk 
etabı olan Mecidiyeköy-

OSMAN KARABACAK RIDVAN ARDA

/ULAŞIM

62 /                         www.ibb.istanbul



2019 
YILI MEVCUT 

RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI 

BAKANLIĞI’NIN HATLARI DAHİL 
233 KİLOMETREYDİ. BU YIL 

İÇİNDE AÇILACAK MECİDİYEKÖY‐
MAHMUTBEY METROSU VE 

EMİNÖNÜ‐ALİBEYKÖY 
TRAMVAYI İLE BU RAKAM 

260 KİLOMETREYE 
ULAŞACAK.
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kazıklarla kaya tabakasına kadar 
inildiğini söyledi. “Eskiden burada 
hiçbir şey olmadan, dolgu alanının 
üzerine direkt tabliye dökülmüş, 
raylar döşenmiş. Üzerinden 
tramvay dahi geçmeden, 53 
milimetrelik oturmalar olmuş” 
bilgisini veren Alpkökin, şunları 
dedi: 
“İşin 1,3 kilometresinde ne yazık ki 
kırma ve kazık çakma işlemi yapma 
zorunluluğu doğdu. Kırılırken çok 
üzüldüm; ama yapacak bir şey yok. 
Toplam 8,8 kilometrelik hattın 
yaklaşık 6 kilometresi boyunca 
kazıklar çaktık. Aslında büyük 
oranda bitmiş bir projeydi. Ama 
zeminde oluşan tolere edemeyecek 
ölçüde oturmalar nedeniyle Balat-
Ayvansaray arasındaki kısımda 
yeniden imalatlara başladık. Yıl 
sonuna kadar, kazıklarla beraber 
üst yapı imalatını da bitirmek 
istiyoruz. Cibali - Alibeyköy arasını 
Aralık 2020’de açma hedefimiz 
var.”

 EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY 
TRAMVAYI YIL SONUNA 
YETİŞECEK
Eminönü-Alibeyköy Tramvayı’nın 
inşaatına 2016 yılında başlanmış; 
ancak 2019 yılı başında yaşanan 
finansman sorunları nedeniyle hat 
durma noktasına gelmişti. İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
göreve gelmesinin ardından, 
finansman sorunu çözülerek 
hattaki çalışmalar yeniden 
başlatıldı. Ancak bu defa da Haliç 
sahilinde zemini dikkate almadan 
yapılan tasarım nedeniyle, toplam 
1,3 kilometrede zeminde 
oturmalar yaşandı. Sorunun 
çözümü için, bu kısım kırılarak 25 
ile 60 metre arasındaki 
uzunluklarda kazıklar çakıldı. 
Böylece, bu kesim, kayaya oturan 
kazıklı sistem olarak yeniden imal 
ediliyor.
Raylı sistem inşaatı hakkında bilgi 
veren İBB Raylı Sistemler Daire 
Başkanı Pelin Alpkökin, çakılan 
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kesimiyle; Mehmet Akif 
İstasyonu’nda Kabataş-Mahmutbey-
Esenyurt Metro Hattı’yla; Mimar 
Sinan İstasyonu’nda Yenikapı-
Kirazlı-Halkalı Metro Hattı’yla ve 
Ataköy İstasyonu’nda Marmaray 
Hattı ile entegre olacak. 13,5 
kilometre uzunluğundaki hat 
üzerinde; Bakırköy, Bahçelievler, 
Bağcılar, Küçükçekmece ve 
Başakşehir ilçe sınırları içinde kalan 
11 istasyon bulunacak. Saatte 72 bin 
yolcu taşıyacak hattın yolculuk 
süresi, 23 dakika olacak.

 ÜMRANİYE-GÖZTEPE METROSU 
2022’DE HİZMETE GİRECEK
İBB, 2017’den itibaren durmuş bir 
proje olan Ümraniye-Ataşehir-
Göztepe Metro Hattı’nın yapım 
çalışmalarını da Eylül 2019’da 
yeniden başlattı. Başkan 
İmamoğlu’nun ziyaretinde, proje 
hakkında bilgiler veren İBB Raylı 
Sistemler Daire Başkanı Pelin 
Alpkökin, Göztepe’den başlayan 

hattın Ataşehir’in yoğunluğunu 
alarak Ümraniye’de; Üsküdar-
Ümraniye-Çekmeköy, Çekmeköy-
Sancaktepe-Sultanbeyli, Kadıköy-
Tavşantepe hatları ile Marmaray’a 
bağlandığını söyledi.
Günde 400 bin yolcu taşıyabilecek 
hatta son 8 aydır çok yoğun bir 
çalışmanın yürütüldüğünü 
hatırlatan Alpkökin, işi 175 milyon 
avroluk bir finansman sağlayarak 
harekete geçirdiklerini söyledi. 
Tünel kazısında 2 tane TBM 
çalıştığını, Haziran ayında 2 
TBM’nin daha devreye girerek, 
kazıyı hızlandıracağını aktaran 
Alpkökin, “2021’in sonunda tünel 
kazı çalışması tamamlanmış olacak. 
Hedefimiz, 11 istasyonlu 13 
kilometrelik bu hattı 2022’nin 
ortalarında devreye almak. Göztepe 
Parkı’ndan başlayarak Ümraniye'de 
sona eren bu yoğun hat üzerinde 
hizmet verecek metroyu 
İstanbullulara hediye etmiş 
olacağız” dedi.

 ATAKÖY-İKİTELLİ METROSU 
2021’DE AÇILACAK
Şu an faaliyet gösteren 4 farklı raylı 
sistem ve Marmaray ile entegre 
olacak Ataköy-Basın Ekspress-
İkitelli Metrosu’nda tünel kazıları 
büyük ölçüde tamamlandı. Son 
TBM Haziran ayında kazıyı bitirerek 
tünelden çıkacak. Hattın raylarında 
geçtiğimiz günlerde Başkan 
İmamoğlu’nun katılımıyla ilk 
kaynak töreni düzenlendi. Hattın ilk 
kısmının 2021 yılı içerisinde 
açılacağını müjdeleyen İmamoğlu, 
2022 yılının ilk çeyreğinde 
metronun tamamını devreye alarak 
İkitelli bölgesinin Marmaray ile 
bağlantısını sağlayacaklarını söyledi.

 5 İLÇEDEN GEÇECEK 11 
İSTASYONLU METRO
Ataköy-Basın Ekspress-İkitelli 
Metro Hattı tamamlandığında, 
İkitelli Sanayi İstasyonu’nda 
Başakşehir-Olimpiyat-Kirazlı Metro 
Hattı’nın Olimpiyat-İkitelli Sanayi 

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin
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Ümraniye-Ataşehir, Göztepe ve 
Marmaray ile kesişen çok önemli bir 
ulaşım yatırımı olacak. Hem 
Sancaktepe, hem Çekmeköy hem de 
Şehir Hastanesi için çok kıymetli.”

 KAYNARCA-PENDİK-TUZLA 
METROSU HAVALİMANINA 
BAĞLANCAK
Yapımı 2,5 yıl önce durdurulan 
Kaynarca-Pendik-Tuzla 
Metrosu’nda çalışmalar, yeni İBB 
yönetimi tarafından Şubat ayında 
yeniden başlatıldı. Proje kapsamında 
toplam uzunluğu yaklaşık 12 km 
olan toplam 8 adet istasyonu 
bulunan bağımsız 2 metro hattı 
yapılıyor. Hattın 2022 yılı sonunda 
işletmeye alınması planlanıyor.
1. Hat: Tavşantepe-Tuzla Hattı; 7,7 
km uzunluğunda ve 6 adet 
istasyonu bulunuyor. 2. Hat: 
Pendik Merkez-Kaynarca Hattı 
(Tavşantepe-Sabiha Gökçen 
Havalimanı Hattı'nın devamı); 4,1 
km uzunluğunda ve 2 adet 

istasyonu bulunuyor. Metro 
tamamlandığında; Tuzla-
Tavşantepe arası 11 dk, Tuzla-
Kadıköy arası 51 dk, Tuzla-
Yenikapı arası 65 dk, Tuzla-
Ümraniye arası 51 dk, Pendik 
Merkez-Kaynarca 3 dk, Pendik 
Merkez-SG Havalimanı 15 dk, 
Pendik Merkez-Sultanbeyli 35 
dakikada kat edilecek.

 ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE-
SULTANBEYLİ HATTI’NDA DA 
HEDEF 2022
İBB’nin bir başka önemli yatırımı 
da 2017’de başlanıp, aynı yıl 
durdurma kararı alınan, 
Çekmeköy-Sancaktepe-
Sultanbeyli Metro Hattı oldu. 
İmamoğlu başkanlığındaki İBB 
yönetiminin, Kasım 2019’da 
yapımına yeniden başladığı 
metro, 2022 yılına yetiştirilmeye 
çalışılıyor. Bu raylı sistemde 
kısmi açılışlarla yollarına devam 
etmek istediklerini belirten Pelin 
Alpkökin, şu bilgileri paylaştı:
“Hattın Çekmeköy-Sancaktepe 
Şehir Hastanesi arasındaki kısmını 
2022’ye yetiştirmek niyetindeyiz. O 
yönde çalışmalarımız sürüyor. 
Sancaktepe Şehir Hastanesi 
İstasyonu için beton dökme 
işlemlerini başlattık. 
Tamamlandığında aktif bir hat 
olacağını düşünüyoruz. İlerleyen 
yıllarda, Dudullu-Bostancı, 

ÇEKMEKÖY-SULTANBEYLİ ARASI 
16 DAKİKAYA İNECEK

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy 
Metro Hattı’nın devam niteliğindeki 
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli 
Metrosu; Meclis Mahallesi, Sarıgazi, 
Şehir Hastanesi, Abdurrahmangazi, 
Samandıra, Veysel Karani, 
Hasanpaşa ve Sultanbeyli 
İstasyonlarından geçerek 
Sultanbeyli TEM yolu kenarında son 
bulacak. 10,9 km’lik 8 istasyonlu 
hatta, yolculuk süresi 16 dakika 
sürecek ve saatte tek yönde 65 bin 
yolcu taşınabilecek.

/ULAŞIM
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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



BİSİKLET 
YOLLARI

FİZİKSEL MESAFELİ

HAYATA GEÇİYOR
FUNDA KELEŞ NİLAY SOYSALDI
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 PANDEMİ DÖNEMİNDEN           
EN ÇOK ETKİLENEN ALAN 
ULAŞIM 
COVID-19 salgınını yaşadığımız 
bu günlerde, insanların kamusal 
alanda bir arada bulunabilme ve 
bir noktadan diğer noktaya 
erişebilme koşulları da değişti. Bu 
değişimin en ağırlıklı olarak 
yaşandığı alanların başında da 
ulaşım geliyor.
Pandemi sürecinde uyulması 
gereken sosyal mesafe kuralının, 
bireyleri toplu ulaşımdan 
uzaklaştırdığı ve daha çok kişisel 
ulaşım türlerine (özel araç, 
bisiklet gibi…) yönelttiğine dair 
veriler; salgını atlatıp, 
normalleşme sürecine giren 
Çin’deki araştırmalardan da 
izlenebiliyor. Wuhan’da, salgın 
öncesi, ulaşımda özel araç 
kullanımı yüzde 45 iken, bu oran 
salgın sonrası normale geçiş 
döneminde yüzde 69 oranına 
yükseldi.

Şehirlerde yaşanacağı düşünülen 
bireysel ulaşım tercihlerinde, 
bisikletin güvenli bir seçenek 
olması için Berlin, Budapeşte, 
Brüksel, Londra, Madrid, Paris 
gibi önemli metropoller de yeni 
kararlar aldılar. Bu kararlarla, 
bisikletli ulaşım altyapısında yeni 
iyileştirmeler yapılmaya başlandı.

İ
stanbul’da, pandemi 
sürecinden normale geçiş 
aşamasında, bisiklet yollarının 
geliştirilmesi gerektiği 

yönünde karar alan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, azalan 
özel araç trafiğini avantaj olarak 
değerlendirip, geçici (pop-up) 
bisiklet yolları planladı. 
Uygulama kapsamında belirlenen 
ilk güzergâh için ekipler, 16 
Mayıs’ta sahaya inerek 
çalışmalara başladı.
Güzergâhların kalıcı olup 
olmayacağını bisiklet kullanım 
oranları belirleyecek. Konuyla 
ilgili görüşlerini aldığımız İBB 
Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, 
koronavirüs sürecinde belirlenen 
ve ihtiyaç olan geçici bisiklet 
yollarının, süreç geçtikten sonra 
da kalıcı olabilmesi için kullanım 
oranlarının tespit edilerek 
değerlendirileceğini ve bunun bir 
altyapı çalışması niteliğinde 
olduğunu söyledi.

DSÖ’NÜN HAREKETLİLİK 
TAVSİYESİ ŞÖYLE: 

“Dünyanın dört bir yanındaki şehirler, 
COVID-19 pandemisini önlemek ve 
yavaşlatmak için fiziksel temasları 
sınırlamak amacıyla geniş bir dizi 
önlem sunarken birçok insanın, iş 
yerlerine ulaşmak, gerekli günlük 
ihtiyaçları karşılamakta ulaşım 
ihtiyacı olabilir. Mümkün olduğunda, 
bisiklete binmeyi veya yürümeyi 
düşünün: Bu, artan evden çalışma 
sebebiyle, günlük fiziksel aktivite için 
minimum gereksinimi karşılamaya 
yardımcı olurken, toplu ulaşımda 
sağlanması kolay olmayan fiziksel 
mesafeyi de korur.” 

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan
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Stadı’nın oradan başlayıp Bağdat 
Caddesi’ne bağlanan, Göztepe 
Parkı’nın yanındaki Doktor Hulusi 
Behçet Caddesi’nden sahil yönüne 
dönen ve Caddebostan Sahili’ndeki 
bisiklet yoluna bağlanan 3 km’lik 
güzergâhta 16 Mayıs’tan itibaren 
çalışmalara başladı. Bu aks 
üzerinde oluşturulan geçici 
bisiklet yolu, kalıcı olarak 
yapımında son aşamaya gelinen 
bisiklet yolunun bir ön çalışması 
niteliğini de taşımakta.
Geçici (pop-up) bisiklet yolları, 
araç trafiğinin bulunduğu iç 
kesimlerde planlanıyor. Şehir 
trafiğinde özellikle kent 
merkezinde, otomobil odaklı 
ulaşımı teşvik eden yolların, 
yayalara ve bisikletlilere yeterli 
alan sağlayacak şekilde 
düzenlenmesi hedeflendi.

Bu amaçla, ilk etabı Kadıköy’de 
hayata geçirilen geçici bisiklet 
yolları hakkında İstanbul Bülteni’ne 
bir değerlendirme yapan İBB 
Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, 
ilk uygulamayı bitirdikten sonra 
geri dönüşleri analiz ederek, 
önümüzdeki haftalarda da diğer 
güzergâhlarda uygulamaya 
geçeceklerini söyledi. Cihan şunları 
dedi: “Koronavirüs süresince 
hızlıca uygulama yapabileceğimiz 
ve şu anda insanların ihtiyacı olan 
güzergâhları belirleyip, mümkünse 
daha sonra kalıcı hale 
getirebileceğimiz alanları seçiyoruz. 
Kalıcı olup olmayacağına hep 
beraber karar vereceğiz. Süreç 
geçtikten sonra kaldırılabilir. Kalıcı 
olabilmesi için bisiklet kullanım 
oranlarını tespit edip 
değerlendireceğiz.” 

 DSÖ: SAĞLIK 
OTORİTELERİNİN ÖNERİSİ 
DİNLENMELİ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 
COVID-19 salgını sürecinde, 
hareketlilik üzerine bir 
Bilgilendirme Formu 
yayınlayarak, dünya genelinde 
alınan önlemlerin önemine 
değindi. Formda, semptomlarla 
karşılaşıldığında, sağlık 
otoritelerinin önerilerinin 
dinlenmesine vurgu yapıldı.
Ayrıca, günlük fiziksel aktivite için 
yürüyüş ve bisikletin yeterli olacağı 
belirtilerek, fiziksel mesafeli olarak 
sürüşe de dikkat çekildi.

 İBB, VATANDAŞLARI “AKTİF 
ULAŞIM”A YÖNLENDİRMEYİ 
AMAÇLIYOR
Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisi 
üzerine, virüs bulaşma riskini 
önlemek ve vatandaşları aktif 
ulaşıma yönlendirmek amacıyla 
İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, 
İstanbul genelinde “Acil Durum 
Bisiklet Yolu” belirleme 
çalışmalarına başladı.
Salgın sürecinde, bisikletli 
ulaşımın teşvik edilmesi ve kısa 
mesafe ulaşım taleplerinde 
bisiklet kullanımını artırmak için 
planlanan çalışma kapsamında 6 
güzergâh bulunuyor. Toplamda 25 
kilometreyi bulan geçici (pop-up) 
bisiklet yollarının 3 km’lik ilk 
etabı Kadıköy’de hayata geçirildi.
İBB ekipleri, Şükrü Saraçoğlu 
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G
alata Kulesi, efsanelere 
konu olması ve şehrin en 
güzel manzaralarına 
imkan vermesi 

nedeniyle, İstanbul’un en önemli 
sembolleri arasında bulunuyor. 
528 yılında inşa edilen kule, zaman 
içerisinde tahribata uğradı ve 
Cenevizliler tarafından 1348 
yılında yeniden yapıldı; 
onarımlarla günümüze kadar 
ulaştı. Osmanlı İmparatorluğu 
döneminden itibaren de İstanbul 
Belediyesi’nin mülkiyetinde 
bulunuyor. İstanbul Belediyesi, 
164 yıldır, önce Osmanlı sonra da 
Cumhuriyet döneminde, tarihi 
yapıyı bünyesinde muhafaza 
ediyor.  

 İLK ADIM SEÇİMLERİN 
İPTALİNDEN SONRA ATILDI
Asırlardır İBB mülkiyetinde olan 
yapı için geçtiğimiz yılın 13 
Mayıs’ında, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bir yeni bir karar aldı. 
Karara göre, Galata Kulesi, 
belediyenin uhdesinden 
çıkarılıyor ve Kule-i Zemin Vakfı 
adına tescil ediliyordu. İstanbul 
seçimlerinin iptal edildiği 
döneme denk gelen bu karara, 
yeniden seçilerek İBB Başkanı 
olan Ekrem İmamoğlu 
yönetimindeki İBB, itiraz etti ve 
yargı süreci başladı. 

 VAKIF OLDUĞU 
GEREKÇESİYLE EL KONDU
Kültür Bakanlığı, geçen yıl İstanbul 
seçimlerinin iptal edildiği günlerde 
ani bir kararla Galata Kulesi’ne el 
koyma işlemi başlattı. Bu yıl da 
COVID-19 salgını ve ekonomik 
sıkıntıların yaşandığı dönemde 
mahkeme kararı beklenmeden 
adımlar atıldı. Osmanlı Döneminde, 
vakıf yolu ve amacıyla meydana 
gelmiş bir yapı olmamasına 
rağmen, vakıf olduğu teziyle 
bakanlık tarafından devralındı.

 İMAMOĞLU’NDAN KÜLTÜR 
BAKANI’NA GALATA KULESİ 
MEKTUBU
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
mülkiyetine geçen yapı için 
Beyoğlu Kaymakamlığı da tahliye 
işlemi başlattı. İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, el konulma işlemi 
üzerine Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy’a mektup 
yazdı. Bakanlığın, belediyenin on 
farklı mülkiyetine daha el koyma 
girişiminde bulunduğunu, birlikte 
çalışma yoluna da başvurmadığını 
ifade eden İmamoğlu, “Bu 
hukuksuz ve hakkaniyetsiz 
girişimlerinizi kamuoyuyla 
paylaşacak ve bakanlığınızın 
tutumlarının İstanbul haklı 
tarafından bilinmesini 
sağlayacağız” dedi. Beyoğlu 

Kaymakamlığı’nın tahliye 
kararının da hukuka aykırı 
olduğunu ifade eden İmamoğlu, 
mahkeme sürecinin devam ettiğini 
anımsattı.

 “SÜRECİN İBB’YE TESCİL İLE 
SONLANACAĞINA 
İNANIYORUM”
İmamoğlu mektubunda, “2008’den 
bu yana dile getirilmeyen kulenin 
sözde vakıf kültür varlığı olduğu 
iddiası, her ne hikmetse göreve 
başladığımızdan 1 ay sonra devreye 
sokulmuştur” ifadelerini kullandı. 
İmamoğlu, hukukun işleyeceğine ve 
sürecin Galata Kulesi mülkünün 
tekrar İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne tescili ile 
sonlanacağına inandığını vurguladı.

 İSTANBULLU UYGUN FİYATA 
KALİTELİ HİZMET ALIYORDU
Galata Kulesi, İBB’nin gastronomi 
ve turizm iştiraki olan BELTUR 
tarafından işletiliyordu. BELTUR’un 
kaliteli hizmet ve hesaplı ödeme 
politikasıyla tarihi mekan, şehrin 
uğrak noktaları arasında 
bulunuyordu. Misafirlerine eşsiz 
Boğaz ve Haliç manzarası sunması 
nedeniyle, hem kent sakinleri hem 
de İstanbul’u ziyaret edenler yerli ve 
yabancı turistler tarafından ziyaret 
edilerek ülke turizminin gelişmesine 
katkı sunuyordu.

1855 YILINDAN BERI ISTANBUL BELEDIYESI’NIN TÜZEL KIŞILIĞINE AIT OLAN GALATA KULESI, YARGI 
SÜRECI SONLANMADAN IBB’NIN MÜLKIYETINDEN ALINARAK KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI’NA 

DEVREDILDI. TARİHİN HİÇBİR DÖNEMİNDE VAKIF OLARAK KULLANILMADIĞI HALDE, BU 
KAPSAMA SOKULARAK VAKIF OLARAK DEĞERLENDİRİLEN GALATA KULESİ GİBİ, KENTİN 

ON İKİ İKONİK VARLIĞI DAHA BELEDİYENİN ELİNDEN ÇIKARILMAYA ÇALIŞILIYOR.

TAYFUN DERYAL

GALATA KULESİ 164 YIL 
SONRA İBB’DEN ALINIP KÜLTÜR 

BAKANLIĞI’NA DEVREDİLDİ
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1855’TEN BERİ İSTANBUL 
BELEDİYESİ’NİN 
MÜLKİYETİNDEYDİ

Mektupta, tarihi yapının 1855 
yılından beri İstanbul Belediyesi 
tüzel kişiliğinin mülkü olduğu ve 
kararın milletin yüzlerce yıllık 
vakıflar geleneği ile bağdaşmadığı 
vurgulandı. Bakanlığın, Galata 
Kulesi’nin kullanımına ilişkin 
tavrının üç nedenden dolayı yanlış 
olduğunu söyleyen İmamoğlu, 
gerekçelerini üç başlıkta topladı:

1. Bakanlığınızın girişimleri ile 
gelinen nokta, tarihi olarak yanlış 
ve hakkaniyetsizdir.

2. Bakanlığınızın girişimleri ile 
gelinen nokta, hukukun evrensel 
ilkeleri çerçevesinden yanlış ve 
hakkaniyetsizdir.

3. Bakanlığınızın girişimleri ile 
gelinen nokta, milletimizin 
yüzlerce yıllık vakıflar 
geleneğine aykırı, vakıf mevzuatı 
açısından yanlış ve 
hakkaniyetsizdir.

GÜNCEL /



 BALKONLU, YEŞİL ALANLI 
PROJELER
Bu süreç, sosyal mesafe imkanı 
tanıyan yeşil alanlar ile geniş 
asansör ihtiyaçlarını da gündeme 
getirecek. İBB Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu ile 31 Mayıs'ta 
açıkladığımız yeni sosyal projemiz 
Silivri 4. Etap Konutları’nı, bu 
anlayışla hayata geçireceğiz. Bize 
göre sosyal konut, sadece maliyeti 
düşük evler üretmek değil. Yol 
haritamızı bilimin ışığında ve 
doğrularla belirliyoruz. İşte 
bundan dolayıdır ki, pandemi 
öncesinde projelendirmemize 
rağmen bugünün ihtiyaçlarını 
karşılayan, insan sağlığını 
önceleyen bir proje ürettik. Silivri 
4. Etap’ta her dairede 5 metrekare 
ve kapatılmaya imkan vermeyen 
balkonlarımız, sürekliliği olan yeşil 
alanlarımız bulunuyor.”
Kurt, projenin konsept tasarım 
olduğuna dikkat çekerek, 
“Yaklaşık bin 400 konutluk bu 
projemiz, alışılagelmiş site 
anlayışından farklı şekilde; 
caddeleri, yeşil alanları, göleti, 
sosyal tesisi ve kreşiyle tüm 
çevreye hizmet verecek bir sosyal 
konut projesi olacak” dedi.

K
oronavirüs salgını 
tedbirleri kapsamında, 
evlerde geçirilen sürenin 
artması, yeni ihtiyaçları 

da beraberinde getirdi. Birçok 
kişinin bugüne kadar gereksiz 
olarak değerlendirdiği balkonlar, 
pandemi süresince büyük yarar 
sağladı. 
Salgınla birlikte önemi artan 
balkonları ve bu sürecin mimari 
tasarımlara etkilerinin neler 
olacağını, Kiptaş Genel Müdürü 
Ali Kurt ile konuştuk. Kurt, 
koronavirüsün mimaride köklü 
değişimleri beraberinde 
getireceğini ifade ederek şu 
değerlendirmelerde bulundu: 
“Son günlerde, özellikle 
İstanbul’da balkonsuz evler, 
kapatılan veya odaya dönüştürülen 
balkonlar tartışılıyor. Balkonun, 
yaşamın içinde ne kadar önemli 
olduğunu, salgın günlerinde 
hepimiz tecrübe ettik. Biz Kiptaş 
olarak, balkonları hem toplumsal 
alışkanlıklarımızdan hareketle 
hem de mimari bir gereklilik 
gördüğümüz için projelerimizin 
merkezine yerleştirdik. Bugün 
baktığımızda, kararımızda ne kadar 
haklı olduğumuzu görüyoruz.

KİPTAŞ’TAN 
İNSAN SAĞLIĞINA 
ODAKLANAN 
KONUTLAR
KORONAVIRÜS SALGINIYLA BIRLIKTE MIMARI TASARIMLARDA 
DEĞIŞIKLIKLER YAŞANMASI BEKLENIYOR. KIPTAŞ, SOSYAL 
MESAFEYE UYGUN YEŞIL ALANLARI, BALKONU VE GENIŞ 
ASANSÖRLERI ILE SAĞLIĞI ÖNEMSEYEN PROJELER ÜRETECEK. 
MAYIS AYI SONUNDA SATIŞA SUNULAN SİLİVRİ 4. ETAP 
SOSYAL KONUTLARI, BU ANLAYIŞLA İNŞA EDİLECEK.  

ZEYNEP MAVNACIOĞLU RIDVAN ARDA

/YATIRIM
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ŞU ANDA 14 ŞANTİYEDE 
YAKLAŞIK BİN 950 

İŞÇİMİZ ÇALIŞMAYA 
DEVAM EDİYOR. ATEŞ 
ÖLÇÜMLERİ YAPILIYOR 

VE MASKE 
KULLANIMINDAN TAVİZ 

VERMİYORUZ.



Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt 
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ÖN BAŞVURULAR 
İNTERNETTEN 
Kiptaş, pandemi dönemi 
nedeniyle Silivri 4. Etap Projesi 
için ön başvuruları 
www.silivri4.kiptas.istanbul sitesi 
üzerinden alacak. Katılım bedelini 
online şekilde, kredi kartı ile 
ödemek mümkün. Ayrıca başvuru 
şartlarını taşıyanlar, internet 
bankacılığı ile ön başvuru için 500 
TL katılım bedelini ödeyerek 
taleplerini oluşturabilecekler. 
Talepte bulunabilmek için başvuru 
sahibinin kendisi ve eşine ait evi 
olmaması gerekiyor. Ebeveynleri 
ile aynı evde yaşayan 18 yaşını 
doldurmuş bireyler ise üzerine evi 
olmaması halinde projeye 
başvurabiliyor. Kişinin, son bir 
yıldır İstanbul’da ikamet etmesi ve 
daha önce Kiptaş’tan konut satın 
almamış olması da gerekiyor.  

KİPTAŞ’TA ŞEFFAF YÖNETİM 
Kiptaş’ın yeni yönetim anlayışına 
ilişkin de açıklamalarda bulunan 
Ali Kurt, göreve geldikleri 10 
aylık süre içerisinde şeffaf bir 
anlayışı benimsediklerini ifade 
ederek sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Göreve geldiğimizden bu yana, 
halka açık canlı yayınladığımız 3 
müzayede gerçekleştirdik. Yine 
riskli yapı sahipleri ile evi 
olmayan vatandaşlarımıza 

öncelik verdiğimiz konut 
kampanyası düzenledik. Bu 
sayede hemşerilerimizin gözünde 
güven tesis ettik. Uzun süredir 
şirketimizin stoğunda bulunan 
konutların satışını 
gerçekleştirdik. Şirket olarak, 
salgın sürecini bir fırsata 
dönüştürdük ve bu süreci 
maksimum verimli kullanmaya 
çalıştık. Yeni yönetim 
anlayışımızla birlikte logomuzu 
değiştirdik. Silivri 3. Etap Sosyal 
Konutları için daire belirleme 
kura çekilişini gerçekleştirdik. 
Haziran ayı içinde daire 
teslimlerine başlıyoruz. Son 
olarak da Silivri 4. Etap Sosyal 
Konutları’nın lansmanını 
yaptık.” 

SİLİVRİ 4. ETAP KONUTLARI 

Uygun fiyat, nitelikli konut, özgün 
mimari ve peyzajı ile sosyal konutta 
yeni bir dönem. 
Doğasını içinde barındıran, sosyal 
donatılara sahip bir sosyal konut 
projesi.
Bin 400 konut yer alıyor. 
5 metrekarelik balkonları, faydalı alan 
kullanımı üst seviyede.
Duvarlarla sınırlı olmayan, ara 
sokaklarla çevrili bir mimari tasarım.
Sürdürülebilir peyzaj alanı, 2+1, 3+1 
daireleri, çocuk parkları, engelli 
yolları, cadde üstü dükkanları 
bulunuyor.
Uygun ödeme seçeneklerine sahip.
Peşin 228 bin TL’den başlayan 
fiyatların yanı sıra, 46 bin TL peşinat 
120 ay 2.250 TL’den başlayan taksit 
seçeneği ile asgari ücretin altında 
ödeme planları.

“SOSYAL KONUT, SADECE 
MALİYETİ DÜŞÜK EVLER 
ÜRETMEK DEĞİL. YOL 
HARİTAMIZI BİLİMİN 
IŞIĞINDA VE DOĞRULARLA 
BELİRLİYORUZ. İŞTE 
BUNDAN DOLAYIDIR Kİ, 
PANDEMİ ÖNCESİNDE 
PROJELENDİRMEMİZE 
RAĞMEN BUGÜNÜN 
İHTİYAÇLARINI 
KARŞILAYAN, İNSAN 
SAĞLIĞINI ÖNCELEYEN BİR 
PROJE ÜRETTİK.”

Silivri 4.Etap Sosyal Konut Projesi
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İBB, KIR VE 
KENT YOKSULUNA 

KÖPRÜ OLUYOR
KIR VE KENT YOKSULUNU DESTEKLEMEYI HEDEFLEYEN ISTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI, 

ÇIFTÇIYE DESTEĞINI ARTIRARAK SÜRDÜRÜYOR. ANADOLU’DAKİ ÇİFTÇİYİ LİMON, SOĞAN, 
PATATES GİBİ ÜRÜN ALIMLARIYLA DESTEKLERKEN, İSTANBULLU SÜT ÜRETİCİSİNİ 

HALK SÜT PROJESİ’NE DAHİL ETTİ. ISKI’NIN KAMULAŞTIRDIĞI MERAYI BESICILERIN 
HIZMETINE SUNAN IBB, HER GÜN 750 BIN LITRE SAĞLIKLI VE KALITELI SÜTÜ ISTANBULLU 

ÇOCUKLARA ULAŞTIRIYOR.

NİLAY SOYSALDI

/TARIM
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Daire Başkanı Ahmet Atalık ile 
karşıladık. Adana’dan gelen soğan 
ve patatesin yardım kolilerine 
eklenme sürecini ise Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanı Yavuz 
Saltık ile takip ettik.

 İSTANBULLUYA SÜT 
İSTANBULLU ÇİFTÇİDEN 
ULAŞACAK
16 Ekim 2019 Dünya Gıda 
Günü’nden bu yana İBB’nin, 100 
bin çocuğa ayda 750 bin litre 
ücretsiz süt dağıttığını belirten 
İSYÖN AŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Gökhan Günaydın, Halk 
Süt Projesi kapsamında sütün 
kalitesini ve miktarını yükselmek 
için yaptıkları çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. İstanbul Damızlık ve 

Sığır Yetiştiricileri Birliği ile 
sözleşme yaptıklarını açıklayan 
Günaydın, İstanbullu ihtiyaç 
sahibi ailelere dağıtılacak olan 
sütün artık Silivri ve Çatalca’daki 
küçük ve orta boy işletmelerden 
sağlanacağını kaydetti. 
COVID-19 salgınının Türkiye’nin 
iktisadi hayatında da önemli 
etkiler yarattığına dikkat çeken 
Günaydın, projenin çiftçiye önemli 
bir destek mekanizması 
oluşturacağını söyledi. Proje 
kapsamında, her ay, Silivri ve 
Çatalca’daki üreticiye 3 milyon 
TL’den fazla ödeme yapılacak. 
Kamulaştırılan mera alanlarında 
hayvanını otlatan çiftçi aynı 
zamanda yem masrafından da 
kaçınmış olacak.

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi, 
tarımda üretim seferberliğine 
hız kesmeden devam ediyor. 
İstanbullu ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırılmak üzere, sütü Silivri-
Çatalca’dan; limonu Mersin’den; 
soğan ve patatesi ise Adana’dan 
temin ediyor. Kır ve kent yoksulu 
arasında köprü kuran İBB, çiftçiye 
verdiği destekle ülkede tarımsal 
dayanışmayı inşa ediyor. Tüm 
süreç yetkililer tarafından, bizzat 
yerinde ve yakından izleniyor. 
Tarım ve gıda ile ilgili çalışmaları 
yürüten İSYÖN AŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Gökhan 
Günaydın’la Halk Süt Projesi için 
süt tedariki sağlayan bölgeleri 
yerinde inceledik. Mersin’den gelen 
limonları Muhtarlıklar ve Gıda 
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çocuğumuza yine İstanbul’un 
Çatalca’sında ve Silivri’sinde 
üretilen sütleri göndereceğiz. 
Meralarda en kaliteli otlarla 
beslenen hayvanlardan elde edilen 
süt İstanbul’un yoksul çocuklarına 
dağıtılıyor. Böylece kır ve kent 
yoksulu arasında da doğrudan bir 
bağlantı kurmuş oluyoruz. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan 
hayata tutunmakta zorluk çeken 
besiciyi desteklerken, diğer taraftan 
da İstanbul’un 39 ilçesinde ailesinin 
gelir düzeyi yeterli olmadığı için 
süte ulaşamayan çocuğun kapısına 
taze süt bırakıyor. Bunu sağlamış 
olmamızdan gerçekten büyük 
mutluluk duyuyorum.”

 MERADAN KALİTELİ SÜT
İSKİ’nin, Çatalca’nın İzzettin 
Mahallesi’nde kamulaştırdığı 
mera alanını da ziyaret eden 
Günaydın, arazi etrafının çitle 
çevrili olmadığına dikkat çekti. Bu 
kamulaştırmayla hem bölgenin 
mera vasfını korumaya devam 
edeceğinin hem de çiftçilerin 
hayvanlarını rahatça otlatmaları 
nedeniyle yem masraflarının 
azalacağının altını çizdi. Merada 
otlayan hayvanın sütünün 
kalitesinin yüksek olacağını 
belirten Günaydın, şunları 
söyledi: 
“Bu mera, yem fiyatlarının bu 
kadar yükseldiği bir dönemde, 
hayvancılık yapan 
vatandaşımızın, besicimizin 
Nisan’dan Kasım ayına kadar 
hayvanlarının yem ihtiyacını 
buradan karşılamalarını 
sağlayacak. Aynı zamanda, 
burada beslenen hayvanlardan 
elde edilen en kaliteli süt Halk 
Süt ile İstanbullu çocuklara 
ulaşacak. İki yönlü katkıda 
bulunacak.”

 AVRUPA STANDARTLARININ 
ÜZERİNDE ÜRETİM 
Gökhan Günaydın, Halk Süt 
tedarikçilerinden Anka 
Hayvancılık Çiftliği’nde de 
incelemelerde bulundu. 40 
dönüm arazi üzerine kurulu olan, 
110’u sağmal olmak üzere 230 
hayvanla süt üretimi yapan 
çiftlik sahibi Yusuf Caner Aslan, 
çiftlik hakkında şu bilgileri verdi: 

 KENT VE KIR YOKSULUNA 
DESTEK
İstanbullu ihtiyaç sahibi çocuklara 
ulaştırılacak sütün, yine İstanbullu 
çiftçiden sağlanacak olmasının, kent 
ve kır yoksulu arasında doğrudan bir 
bağlantı kuracağını vurgulayan 
Günaydın, bundan duyduğu 
mutluluğu şöyle ifade etti:
“Buralardaki küçük üreticiyi 
destekleyeceğiz, sütler sağıldıktan 
sonra süt toplama tanklarında 
toplanacak, soğutulacak ve 
arkasından da kutulanmak suretiyle 
100 bin çocuğumuza dağıtılacak. 
Böylece biz, Bağcılar’da, 
Esenyurt’ta, Sultanbeyli’de ve 39 
ilçemizde yaşayan 100 bin 

İSYÖN AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın
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sahiplerine dağıtıldığını açıkladı. 
Atalık, “Çiftçiyi ekonomik 
zarardan kurtarmak, salgında en 
büyük silahımız olan bağışıklık 
sistemimizi güçlendirmek, 
İstanbullu ihtiyaç sahiplerinin C 
vitamini ihtiyacını karşılamak 
adına böyle bir proje başlatıldı. Bu 
çerçevede Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığı da paketlerin ailelere 
en kısa sürece ulaşımını sağlıyor” 
dedi.

 ADANA’DAN SOĞAN VE 
PATATES
Bir yandan İstanbullu ihtiyaç 
sahibi aileleri desteklerken diğer 
yandan tüm ülkedeki çiftçinin 
kalkınmasını amaçlayan İBB, son 
olarak da Adana’dan 100 ton soğan 
ve patates aldı. İlk tır, 16 Mayıs’ta 
İstanbul’a ulaştı. Beş parti halinde 
gelen ve 2,5 kiloluk paketler 
halinde yardım kolilerine eklenen 
soğan ve patatesler Ramazan 
Bayramı sonuna kadar ihtiyaç 
sahiplerine dağıtıldı. Ürünlerin 
paketleme sürecini yerinde takip 
eden Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanı Yavuz Saltık, İstanbul 
halkının adaletine ve vicdanına 
güvendiklerini söyledi. Saltık, “Bu 
projedeki maksadımız, tıpkı süt 
projesinde olduğu gibi bir taraftan 
İstanbullu çiftçiyi desteklerken, 
diğer yandan da Türkiye’nin diğer 
tarım üreticisi bölgelerinden 
ürünleri tedarik ederek oradaki 
tarım üreticisini de desteklemek. 
Böylece ülke içerisinde bir 
dayanışma kültürü yaratmak 
istiyoruz” dedi.

“Burası dört robotlu, robotik bir 
işletme. Sağım sistemi, gübre 
temizliği gibi işler tamamen 
insansız robotlarla yapılıyor. 
Sütümüz kesinlikle el değmeden 
üretiliyor. Süt ineğin memesinden 
soğutma tankına, tamamen gıdaya 
uygun borulama sistemiyle, kapalı 
devre bir sistemle gidiyor. Biz 
burada iki yıldır gerek süt kalitesi, 
gerekse içindeki zararlı bakteri 
değerleri bakımından Avrupa 
Birliği standartlarının da üzerinde 
süt üretiyoruz. Projenin başından 
beri İstanbul Damızlık ve Sığır 
Yetiştiricileri Birliği ile iletişim 
halindeydik, bu projede olmaktan 
çok mutluyuz.”

 MERSİN’DEN LİMON
İhracat yasağı ve pandemi 
uygulamaları nedeniyle ürününü 
satamayan ve zarar eden Mersinli 
çiftçiye destek olan İBB, 100 ton 
limon alımı yaptı. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nun, sosyal 
medya hesabından duyurduğu 
limonlar Mersin’den getirilerek, 
İstanbullu ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıldı. Mersin’den gelen 
limon tırını Kartal deposunda 
karşılayan Muhtarlık ve Gıda 
Daire Başkanı Ahmet Atalık, 
limonların 800 gramlık fileler 
halinde yardım kolilerine 
eklenerek İstanbullu ihtiyaç 

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık
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SALGIN SÜRECİNDE 
ALTYAPI YATIRIMLARI 

FIRSATA DÖNÜŞTÜ
ÜLKEMIZ VE TÜM DÜNYA IÇIN ZOR ZAMANLAR OLAN KORONAVIRÜS SÜRECI, ISTANBUL’DA ALTYAPI 

VE ULAŞIM YATIRIMLARI IÇIN BIR FIRSATA DÖNÜŞTÜ. İSTANBULLULARIN “EVDE KAL” 
ÇAĞRILARINA UYMASI VE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI BOYUNCA KESİNTİSİZ ÇALIŞAN İBB 
EKİPLERİ, ŞEHRİN KANAYAN YARASI OLMUŞ YÜZLERCE SORUNU ÇÖZME YOLUNDA ÖNEMLİ 

MESAFE KAT ETTİ. SON 3 AYDAKI YATIRIMLARA TAM 358 MILYON LIRA HARCANDI.

OSMAN KARABACAK DERYA BALKAN
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Z
or günler, İstanbul’da 
yatırım ve hizmet için 
fırsata dönüştü. Normal 
zamanda yol kapamadan, 

trafiği aksatmadan ve çevre 
sakinlerine zarar vermeden 
yapılamayacak çok önemli altyapı 
yatırımları, şehrin boşalan cadde 
ve meydanlarında kolaylıkla 
yapıldı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB), koronavirüs 
salgını sürecinde trafikte yaşanan 
ciddi azalma ve sokağa çıkma 
kısıtlamaları sayesinde, zor olan 
ve uzun zaman alan işleri bitirmek 
içir var gücüyle çalıştı. İBB Fen 
İşleri Daire Başkanlığı, İBB Yol 
Bakım Daire Başkanlığı, İBB Park 
ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile 
İSKİ Genel Müdürlüğü, 
İstanbulluların hayat kalitesini ve 
konforunu arttıracak bu yolda çok 
önemli hizmetleri ya bitirme 
noktasına geldi ya da bu yolda çok 
büyük mesafeler kat etti. 

Karantina günleri boyunca 
İstanbul genelindeki şantiyeleri 
tek tek gezerek yapılan işleri 
yerinde takip eden İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, “Zor ve kötü 
günler, İstanbul için bir fırsat oldu 
diyebiliriz. Altyapı ile ilgili 
çalışmalarımızda, pandemi 
sürecini, boş sokakları, caddeleri 
ciddi anlamda fırsata 
dönüştürdük. Böyle bir mücadele, 
şehrimizin belki 40-50 yılında 
birçok sorunların yaşanmamasına 
vesile olacak. İnşallah yapılan bu 
yatırımlarla İstanbul’da altyapı 
sorunlarını hızla aşarak bu 
sıkıntılardan kurtulacağız” dedi. 

 KAVŞAK, YOL, OTOPARK VE 
ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAM GAZ
İBB ekipleri, Avrupa ve Anadolu 
Yakası’nda devam eden yol, kavşak 
ve altyapı işleri ile çevre 
yatırımlarına hız verdi. Salgın 
süreci boyunca; Arnavutköy 
Çilingir-Terkos Yolu kanallarının 
yapılması, Sultangazi Devlet 
Hastanesi çevresinde yolların ve 
istinat duvarlarının yapılması 
işlerine devam edildi. 
Haliç Köprüsü'nün deforme olan 
ve kullanılmayacak durumdaki 
yağmur suyu inişleri tamamen 
yenilendi. TEM Metris Kavşağı 
Kuzey-Güney Yan Yol ve Köprülü 
Kavşağı işi kapsamında, 
betonarme ve toprakarme 
imalatlarına devam edildi. Yine 
sokağa çıkma yasağı dolayısıyla 
trafiğin olmamasından 
faydalanılarak Cebeci Caddesi Alt 
Geçidi elektrik ve doğal gaz 
hatlarının deplaseleri tamamlandı. 

EKREM İMAMOĞLU: 
“SÜRECİ ALTYAPI         

İÇİN FIRSATA 
DÖNÜŞTÜRDÜK”
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Esenyurt Belediye Alt Geçidi ve 
Kıraç-Esenyurt Yol Kavşak 
Tamamlama İnşaatı kapsamında 
ise B bloğun son kat tabliye betonu 
atıldı. A blok toprak hafriyatına ve 
özelliğini kaybeden geçici 
ankrajların yenilenmesine devam 
edildi. 
İstanbul Anadolu Yakası genelinde 
muhtelif yol, kavşak ve cadde 
düzenlemesi işi kapsamında, 3,5 
km uzunluğunda TEM Otoyolu 
Yan Yolu 2x1 alt geçit köprüsü ve 
2x2 TEM Otoyolu üzeri araç 
köprüsü tamamlanarak 
İstanbulluların hizmetine sunuldu.
Esenler’de de O-3 Güney Yan Yol 
Yaya Üst Geçit Rampası 
engellilerin de ulaşımı sağlanacak 
şekilde yapılarak ulaşıma açıldı.
Salgın sürecinde hızlanan diğer 
altyapı yatırımları şunlar: 
Davutpaşa Medresesi Avlu ve 
Çevre Düzenleme İnşaatı, 
Sultangazi İlçesi, Habipler 
Mahallesi Ambar İnşaatı, Tuzla 
Tahaffuzhane Caddesi Zeminaltı 
Otopark ve Meydan Düzenleme 

İnşaatı, Ümraniye, 15 Temmuz 
Şehitler Meydanı ve Zeminaltı 
Otopark İnşaatı, Üsküdar 
Çengelköy Mahallesi Yurt ve 
Zeminaltı Otopark İnşaatı, Üsküdar 
İlçesi, Hakimiyeti Milliye Çarşısı ve 
Zeminaltı Otopark İnşaatı, İstanbul 
geneli okul bahçelerine 2. Grup 
Spor Salonu İnşaatı.

 MURAT KALKANLI: “3 AYDA 
YATIRIMA 413 MİLYON LİRA 
HARCADIK”
İstanbul için çok büyük bir çevre 
yatırımı olan İBB Atık Yakma ve 
Enerji Üretim Tesisi’nin yapımına 
ise şantiyede yatılı kalan personel 
ile devam edildiğini dile getiren 
İBB Teknik İşlerden Sorumlu 
Genel Sekreter Yardımcısı M. 
Murat Kalkanlı, bu sayede 
gecikmelerin önüne geçildiğini 
vurguladı. Kalkanlı, salgın 
döneminde fen işleri kapsamındaki 
tüm altyapı, ulaşım ve yapı işleri 
yatırımlarına 150 milyon lira 
harcandığını, İSKİ’nin 213 milyon 
liralık yatırım yaptığını, şehir 

genelindeki asfaltlama 
çalışmalarına da 50 milyon lira 
harcandığını söyledi.

 KALKANLI: “KADIKÖY 
YENİDEN ÇEKİM MERKEZİ 
OLACAK”
Kadıköy’ün çevre ve kültür 
merkezi sorunlarına son verecek 
Kadıköy Fikirtepe İmar ve Ulaşım 
Yol Ortak Altyapı İnşaatı, 
Kurbağalıdere Islah Projesi ve 
Yoğurtçu Parkı Düzenlenmesi, 
Kadıköy Hasanpaşa Gazhane Müze 
Yapımı ve Çevre Düzenleme 
İnşaatı da bu süreçte tam gaz 
devam etti.
Genel Sekreter Yardımcısı M. 
Murat Kalkanlı, Kadıköy Fikirtepe 
İmar ve Ulaşım Yol Ortak Altyapı 
İhalesi kapsamında işlerin büyük 
bir bölümünün tamamlandığını 
belirterek, kalan bağlantıların 
önümüzdeki aylarda 
tamamlanmasıyla Harem’den 
Kadıköy’e ve Kadıköy’den de 
Fikirtepe’ye trafiğe takılmadan 
ulaşılabileceğini söyledi. 
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Kurbağalıdere Islah Projesi ve 
Yoğurtçu Parkı Düzenlenmesi’nde 
son 3 ayda dere taban betonu 
dökülmesi, donatılı forekazık ve 
katodik koruma imalatlarının 
büyük ölçüde tamamlandığına 
dikkat çeken M. Murat Kalkanlı, 
şöyle devam etti: 
“Kurbağalıdere Islah Projesi 
Yoğurtçu Parkı ile birlikte Eylül 
ayında halkımızın kullanımına 
sunulacak. 10 yıldır devam eden bu 
proje artık sonlanacak, şantiyenin 
kaldırılması ise önemli bir alanın 
ortaya çıkmasını sağlayacak. 
Yıllardır süren koku ortadan 
kalkacak, Moda’dan bisikletle tüm 
sahil boyunca Pendik’e kadar 
gidilecek. Kadıköy’ün özellikle 
genç nüfusunun kültür merkezi 
olacak Hasanpaşa Gazhane Müze 
Yapımı ve Çevre Düzenleme 
İnşaatı'nın yapımına da kesintisiz 
devam edildi. Yaz aylarında 
açılması planlanan merkez, 
Kadıköy’ün çehresini değiştirecek, 
yeni bir çekim merkezi haline 
gelecek.” 

 METROBÜS YAYA ÜST 
GEÇİTLERİ YENİLENDİ
İnsan yoğunluğu nedeniyle 
gerçekleştirmesi zaman alan ve 
engelli erişimi için uygun 
olmayan metrobüs durakları 
yaya üst geçitleri yenileniyor. 
Çalışma ile birlikte Edirnekapı 
Metrobüs İstasyonu, 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü 
Metrobüs İstasyonu, 
Mecidiyeköy Metrobüs 
İstasyonu yaya üst geçitleri 
engelli ulaşımına uygun hale 
getiriliyor. Ayrıca Silivri Devlet 
Hastanesi Yaya Üst Geçidi ve 
Beylikdüzü İhlas Caddesi 
üzerindeki mevcut yaya üst 
geçitleri de engelli ulaşımına 
uygun hale getiriliyor.

M. Murat Kalkanlı, “Artık 
İstanbullular için metrobüs 
istasyonlarındaki üst geçitler başta 
olmak üzere tüm üst geçitler 
engellilere kesinlikle sorun 
olmayacak. Tüm üst geçitler bu 
süreçte engelli ulaşımına hazır ve 
uygun hale geliyor, çalışmamız 
sürüyor” dedi.

 İSTANBUL GENELİNDE                     
200 BİN TON ASFALT SERİLDİ
Yol bakım ve onarım alanında 
normal günlerde yapılması zor 
ve uzun zaman alacak trafiği 
yoğun olan cadde ve sokaklara 
girme fırsatı da yakalandı. Salgın 
sürecinde ilçe ayrımı 
gözetmeksizin İstanbul 
genelindeki yol ve meydanlarda 
bulunan çukur ve çatlaklar asfalt 
yama ve kaplama yapılarak 
giderildi. Son 3 ayda 150 bin ton 
asfalt kaplama ve yama çalışması 
yapıldı. Sokağa çıkma günlerinde 
ortalama olarak günde 5 bin ton 
asfalt dökülmeye devam 
ediliyor. 

MURAT KALKANLI: 
“3 AYDA YATIRIMA        
413 MİLYON LİRA 

HARCADIK”
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İBB Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı 
M. Murat Kalkanlı
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Özellikle büyük sorunları olan 
Arnavutköy, Avcılar, 
Bayrampaşa, Beylikdüzü, 
Büyükçekmece, Esenler, Kadıköy, 
Sancaktepe, Sultanbeyli, Silivri 
ilçelerinde çalışmalar büyük 
ölçüde tamamlandı. İstanbul’un 
tün ilçelerine asfalt yama ve 
kaplama çalışması yapıldı. Büyük 
İstanbul Otogarı’nda da 150 bin 
metrekare bozuk asfalt kazınarak 
50 bin ton yeni asfalt serimi 
yapıldı.

 VİRÜSLERE KARŞI “TEMASSIZ 
YAYA BUTONU”
İBB, koronavirüsten korunmak 
için İstanbul’un yaya geçitlerine 
fotosel özellikli "temassız yaya 
butonu” takmaya başladı. 
Yayalar artık butona basmak 
zorunda kalmıyor. Ellerini 
butona yakınlaştırarak sağlıklı 
ve güvenli bir şekilde karşıya 
geçebiliyor. İlk etapta 14 
noktada uygulamaya konulan 
temassız yaya butonu 
önümüzdeki günlerde özellikle 

hastaneler, öğrenci geçişleri ve 
yaya sirkülasyonunun yoğun 
olduğu bölgelerde uygulamaya 
konulacak.

 BEYAZIT VE ÇEMBERLİTAŞ 
MEYDANLARINDAKİ KAOS 
BİTİYOR
İstanbul’un kalbi 
niteliğindeki 
Fatih ilçesi 
sınırları 
içerisinde olup 
yaklaşık 23 
hektarlık alanı 
kapsayan 
Beyazıt ve 
Çemberlitaş 
meydanları 
düzenlemesinde salgın 
sürecinde hummalı bir 
çalışma yürütüldü. Doğal 
taşların kullanıldığı ve yeşil 
alan düzenlemelerinin 
yapılacağı projeyle, Beyazıt ve 
Çemberlitaş meydanları tarihi 
dokusuna geri dönerek 
İstanbullulara nostaljik 

güzellikler yaşatmaya devam 
edecek. Yıl sonuna kadar 
Beyazıt Meydanı, İstanbul 
Üniversitesi’nin önü ve 
Kapalıçarşı girişleri; peyzajıyla, 
oturma gruplarıyla, düzeniyle 

çok nitelikli bir hale 
gelecek. Çalışmalar 

kapsamında 
meydandaki ilk 

otopark 
kaldırılarak 
kaosa son 
verildi. İkinci 
otoparkta da 
projeye uygun 

düzenleme 
yapılıyor. Ayrıca 

Beyazıt-Çemberlitaş 
arasındaki ağaçlara 

bakım yapılacak. Boş yerlere 
dokuya uygun yeni ağaçlar 
dikilecek.

 YEŞİL ALAN VE AYDINLATMA 
ÇALIŞMALARI DA DEVAM ETTİ
İBB’nin sorumluluğunda 
bulunan ve 70 milyon 
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metrekareyi aşan 350’den fazla 
park, bahçe, koru ve mesire 
alanının bakım, temizlik ve 
imalat çalışmaları, salgın 
sürecinde de sürdürüldü. 1 
milyon metrekarelik yeşil alana 
sahip Atatürk Kent Ormanı’nın 
ilk etabı, Beykoz Akbaba 23 
Nisan 100. Yıl Parkı, Haliç İTO 
Parkı ve Örnektepe Kıbrıs 
Ormanı tamamlanarak hizmete 
sunuldu. Yakuplu Kent Ormanı, 
Atatürk Olimpiyat Stadı 
çevresi, Anadolu Adalet Sarayı 
çevresi ve Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metrosu’ndaki 
durak düzenlemelerine ilişkin 
imalat çalışmaları devam 
ediyor. Tüm parklarda çocuk 
oyun alanları, fitness aletleri ve 
kent mobilyalarının bakım, 
onarım, tadilat ve yenilemeleri 
hızlandırıldı. İstanbul 
genelinde, 600’den fazla 
noktaya uyarı tabelaları 
yerleştirildi. Kent 
aydınlatmasına ve asansörlere 
ilişkin düzenli bakım, tamirat 

faaliyetlerin yanı sıra 
İstanbul’un imajı açısından 
önemli olan yeni aydınlatma 
imalatı çalışmalarına da ara 
verilmedi. Bu kapsamda; Kız 
Kulesi, Otogar Camisi, Kılıç Ali 
Paşa Camisi ve Çemberlitaş 
aydınlatmaları tamamlanarak 
hizmete sunuldu.

 SPORDA 10 AYLIK ÇALIŞMA 
2 AYDA TAMAMLANDI
İBB, son üç ayda spor 
tesislerindeki bakım, onarım ve 
yenileme çalışmalarını aralıksız 
sürdürdü. İnsan yoğunluğu 
nedeniyle gerçekleştirmesi 
zaman alan çalışmalar, tesislerin 
kapalı olduğu günlerde süratle 
ilerledi. 5 ilçedeki 10 halı sahada 
başlatılan ve bu yılın sonuna 
kadar tamamlanması planlanan 
yenileme çalışmaları 2 ayda 
tamamlandı. Bayrampaşa 
Hidayet Türkoğlu Spor 
Kompleksi, Bakırköy Florya 
Spor Tesisi, Maltepe Orhangazi 
Şehir Parkı, Pendik sahil ve 

Tuzla sahil spor tesislerinin halı 
sahaları, hayat normale 
döndüğünde yeniden 
sporseverlerin hizmetinde 
olacak. Her ay binlerce kişinin 
spor yaptığı Pendik’teki İBB 
Kurtköy Spor Kompleksi ve 
Esenler Hakkı Başar Spor Tesisi 
de bu süreçte tadilata alındı. 
Baştan aşağı yenilenen 
tesislerde, yüzme havuzu ve 
havuz soyunma odaları, personel 
kullanım alanları, fitness 
salonları, tüm branşlara ait 
soyunma odaları, günün 
koşullarına uygun şekilde revize 
ediliyor. Anadolu Yakası’nda 
ikamet edenlerin yoğun olarak 
kullandığı Maltepe Orhangazi 
Şehir Parkı’ndaki 4 tenis 
kortunun da üzeri kapatılıyor. 
Kışın ve havalar yağmurlu 
olduğunda kullanılmaya uygun 
olmayan kortlar, üzeri kapatılıp 
açılabilir sisteme geçiyor. 
Böylece, yılın her döneminde 
İstanbullulara spor yapabilme 
imkanı sunulacak.
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İ
SKİ Genel Müdürü Raif 
Mermutlu, “Bu süreçte 213 
milyon lira harcayarak önemli 
ilerlemeler kaydettiğimiz 

altyapı çalışmalarımız 
tamamlandığında; karışık sistem 
çalışan hatlar ayrıştırılacak, 
yetersiz hatlar hidrolik projesine 
uygun olarak inşa edilecek ve 
böylelikle İstanbulluların atık su/
yağmur suyu altyapı eksikliğinden 
ve yetersizliğinden kaynaklanan 
kronik sorunları giderilmiş olacak. 
Ayrıca, şehir genelinde çeşitli 
çaplardaki yağmur suyu kanallarını 
temizledik. Gerekli görülen 
yerlerde bakım ve onarım 
çalışması yaptık” dedi.

 İSTANBUL’DAKİ SU BASKINLARI 
SONA ERECEK
Kadıköy ilçesi Rıhtım Caddesi’nde 
uzun yıllardır çözülememiş olan 
atık su ve yağmur suyu sorununu 
çözmek için atık su ve yağmur 
suyu hattı inşa çalışmaları 
yaptıklarını, çalışma kapsamında 
bölgenin içme suyu iletim hattı da 
yenilendiğini anlatan Mermutlu, 
şöyle konuştu:
“Bu süreçte Beşiktaş, Beyoğlu, 
Bakırköy, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, 
Kartal ve Pendik gibi ilçelerimizin 
ana arterlerinde önemli içme suyu, 
atık su ve yağmur suyu altyapı 
çalışmalarını yaptık. Şehrimizdeki su 
baskınlarını tamamen önlemek için 

İSKİ’DEN TARİHİ 
YATIRIMLAR

IBB’NIN BAĞLI KURULUŞLARINDAN ISKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DE KORONAVIRÜS 
SÜRECINDEKI AZALAN YAYA VE ARAÇ YOĞUNLUĞUNU FIRSATA ÇEVIREREK, GÜNÜMÜZE 

KADAR IMALATI ERTELENEN YATIRIMLARA EL ATTI. KANGREN HALİNİ ALAN VE 
ÖZELLİKLE YAĞIŞLI HAVALARDA SU TAŞKINI VE SEL BASKINLARINA SEBEP OLAN 

BİRÇOK KRONİK NOKTADA MESAİ KAVRAMI DÜŞÜNÜLMEDEN YOĞUN BİR 
ÇALIŞMA MARATONU SÜRDÜRÜLDÜ.
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38 ayrı noktada atık su, yağmur 
suyu kanalı ve kolektör inşaatı 
yapıyoruz. Ayrıca 8 ayrı yerde 
ekonomik ömrünü tamamlamış 
tatlı su isale hatlarını yeniliyoruz. 
Kurbağalıdere Islah Çalışmaları 
kapsamında Göztepe E-5 Köprüsü 
geçişi tamamlanarak trafik Harem-
Ankara istikametinde açıldı. 
Üsküdar Meydanı’nda her şiddetli 
yağış sonrası yaşanan ve adeta 
denizle karanın birleşmesine 
neden olan yağmur suyu 
baskınlarına son verecek 11,8 km 
uzunluğundaki yağmur suyu tüneli 
ve kolektörünün denize bağlantı 

çalışmaları yapıldı. Bu bölgede 
toplam 27 km uzunluğunda atık su 
ve yağmur suyu hattı da inşa 
ediyoruz. Beykoz sahilinde 
ekonomik ömrünü tamamlamış 
olan 800 milimetre çapında ve 120 
metre uzunluğundaki içme suyu 
ana isale hattımızı yenileme 
çalışması  tamamlandı.”

 ORTAKÖY, KADIKÖY VE 
TUZLA’YA “KOKU” MÜJDESİ
İBB, korona günlerinde 
hızlandırdığı dev çevre 
yatırımlarıyla; Ortaköy, Kadıköy 
ve Tuzla’nın kaderini 

değiştirecek. Yatırımlarla, bu üç 
bölgenin sahil kesiminde 
yıllardır büyük rahatsızlık 
oluşturan kötü kokulara son 
veriliyor. İSKİ, kötü kokunun 
Kadıköy Atık Su Ön Arıtma 
Tesisi’nden değil, atık suyun 
doğrudan denize ulaşıyor 
olmasından kaynaklandığını 
tespit etti. Bölgede 3 
kilometrelik yağmur suyu ve atık 
su hattı döşeniyor ve 1 
kilometrelik dere ıslahı 
yapılıyor. En geç Haziran ayının 
sonunda kötü kokunun kesilmesi 
bekleniyor.

İSKİ İÇME SUYU ÇALIŞMALARI

 Ömerli İçme Suyu Arıtma 
Tesisi’nden İstanbul'a daha fazla 
su ulaştırma çalışması 

 Beylikdüzü ve 
Büyükçekmece’nin Ömerli 
Barajı’ndan su alma çalışması

 Beykoz Göksu Mah. Atatürk 
Cad. İsale Hattı 

 Beykoz Göksu Mah. Sadri Alışık 
Cad. İsale Hattı

 Üsküdar Kandilli Mah. Kandilli 
Cad. İsale Hattı

 Ümraniye Tatlısu Mah. Turgut 
Özal Bulvarı İsale Hattı

 Bağcılar Osmangazi Cad. İsale 
Hattı

 Beşiktaş Arnavutköy-Bebek 
Cevdet Paşa Cad. İsale Hattı

ALTYAPI/

www.ibb.istanbul                          / 89



Uzun yıllardır Ortaköylülerin 
rahatsız olduğu sahildeki kötü 
kokunun giderilmesi için de 
Kadıköy’de yürütülen 
çalışmanın bir benzeri yapılıyor. 
Tarihi tonozun yerine 12 
metrekarelik yeni yağmur suyu 
ve atık su kanalı döşeniyor. Bu 
çalışmanın da Haziran sonunda 
bitirilmesi hedefleniyor. Proje 
bittiğinde, Ortaköy sahilinde 
gezenler rahat rahat deniz 
havasını içlerine çekebilecek. 
Vatandaşlar, bu bölgede çok 
rahat bir şekilde kumpirlerini 
yiyerek gezip dolaşabilecek. 
İnşaatı devam eden Tuzla Atık Su 

İleri Biyolojik Arıtma Tesislerinin 
üçüncü etabı ise, ilçenin kötü koku 
sorununu çözecek. 245 bin 
metrekarelik alana inşa edilen 65 
bin metrekarelik tesis, günlük 400 
bin metreküp atık su arıtma 
kapasitesiyle toplam kapasiteyi 
650 bin metreküpe çıkartacak. 
İnşaatın yaklaşık yüzde 68’lik 
bölümü tamamlandı.

 HALİÇ ÇAMUR VE KOKUDAN 
KURTULUYOR
Altın Boynuz diye de bilinen Haliç, 
çamur ve zaman zaman yaydığı 
kötü kokudan tamamen kurtulacak. 
Başlatılan projeyle, Alibeyköy ve 

Kağıthane’den gelen dere sularının 
taşıyıp Haliç’te biriktirdiği çamur, 
bir tarama gemisiyle taranarak 
toplanacak. Çamur, Haliç’in 
kenarında yapılan “Susuzlaştırma 
Tesisi”ne pompalanacak. Burada 
sudan arındırılıp kuru hale getirilen 
atık, hafriyat bölgelerine taşınacak. 
Bu sayede nakliye maliyetleri 
düşecek, koku olmayacak, 
depolama sıkıntısı ortadan 
kalkacak, dip taraması ile Haliç’in 
suyu daha berrak ve dalgalı olacak. 
Haliç’ten 4 yılda 280 bin ton çamur 
çıkarılacak. Haliç Köprüsü’ne kadar 
uzanan çamur birikintisinin 
neredeyse yüzde 70-75’i 
temizlenmiş olacak. 

 55 TARİHİ ÇEŞMEDEN 
İÇİLEBİLİR SU AKACAK
Şu anda 23 tarihi çeşmenin 
restorasyonuna devam eden İSKİ, 
şehrin farklı noktalarındaki 55 
tarihi çeşmeyi içilebilir suya 
kavuşturmak için projeler 
yürütüyor. Bu kapsamda, 
dünyanın en gösterişli çeşme 
yapılarından olan ve 30 yıldır suyu 
akmayan Sultanahmet 
Meydanı’ndaki tarihi 3. Ahmet 
Çeşmesi’nden de içilebilir kalitede 
su aktı. Çeşmelerin üzerine ve 
özellikle Tarihi Yarımada’daki 
otellere çeşmelerden içilebilir su 
aktığına dair broşürler konulacak.
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SALGIN SÜRECİNDE İSKİ’NİN HIZLANDIRDIĞI PROJELER

 Avcılar-Saadetdere Yıldırım Beyazıt 
Caddesi Atık Su ve Yağmur Suyu 
Kanalı

 Şişli-Akar Caddesi Atık Su ve 
Yağmur Suyu Kanalı

 Beyoğlu-Dolapdere Caddesi Atık Su 
ve Yağmur Suyu Kanalı

 Beşiktaş-Nispetiye Caddesi Yağmur 
Suyu Kanalı

 Zeytinburnu-Onuncu Yıl Deresi Islahı 
ve Kolektörü

 Kadıköy-Rıhtım ve Meydan Atık Su 
ve Yağmur Suyu Kanalı

 Kadıköy-Seyit Ahmet Deresi–
Dinlenç Deresi Islahı, Atık Su 
Yağmur Suyu Kanalı

 Üsküdar-Bülbüldere Yağmur Suyu 
Tüneli

 Üsküdar-Kuzguncuk Sahil Kolektörü

 Ümraniye-Tantavi Kısıklı Alt Geçidi 
Atıksu ve Yağmur Suyu Hattı

 Beykoz-Ali Bahadır Deresi Yol 
Geçişi

 Beyoğlu-Meclisi Mebusan Caddesi 
Atıksu ve Yağmur Suyu Hattı

 Beşiktaş-Şair Nedim ve Nüzhetiye 
Caddeleri Atıksu ve Yağmur Suyu 
Kanalı

 Beşiktaş-Ortaköy Deresi Dereboyu 
Caddesi Atıksu ve Yağmur Suyu 
Kanalı

 Bakırköy-Aksu-Kennedy Caddesi 
Atıksu ve Yağmur Suyu Hattı İnşaatı

 Bakırköy-İstanbul Caddesi-Kırmızı 
Şebboy Caddesi Atık Su ve Yağmur 
Suyu Hattı 

 Bakırköy-Galleria Alt Geçidi Yağmur 
Suyu Hattı

 Bakırköy-Yeşilköy Mahallesi Atık Su 
ve Yağmur Suyu Kanalı

 Ayvalıdere Yağmur Suyu Tüneli-
Eyüpsultan Haliç Yavedut Caddesi 
Yol Geçişi

 Kadıköy-Kurbağalıdere Göztepe 
Köprüsü E-5 Geçişi

 Tuzla-Birlik OSB Deresi Islahı, Atık 
Su ve Yağmur Suyu Kanal İnşaatı

 Sabiha Gökçen Havalimanı-Ankara 
Caddesi Geçişi Deresi Islahı ve Atık 
Su Kanalı

 Kartal-Cengiz Topel Cad. ve Çevresi 
Atık Su ve Yağmur Suyu Kanalı

 Kartal-Egemenlik Bulvarı Atık Su ve 
Yağmur Suyu Kanalı

 Kartal-Kordonboyu Mahallesi 
Savarona Meydanı Atık Su ve 
Yağmur Suyu Kanalı

 Üsküdar-Hakimiyeti Milliye Caddesi 
Atık Su ve Yağmur Suyu Hattı

 Üsküdar-Salacak Sahil Yolu Geçişi 
Dere Islahı

 Üsküdar-Açık Türbe Sokak- 
Çavuşdere Yağmur Suyu Tüneli 
Bağlantısı

 Üsküdar-Libadiye Caddesi DSİ Önü 
Atık Su-Yağmur Suyu Kanalı

 Libadiye Caddesi Uzun Dere Kolu 
Bağlantısı Atık Su-Yağmur Suyu 
Kanalı

 Ataşehir-Libadiye Caddesi Ünalan 
Bağlantısı Atıksu-Yağmur Suyu 
Kanalı

 Beşiktaş-Barbaros Bulvarı Yağmur 
Suyu Kanalı

 Beşiktaş-Bebek Arnavutköy Caddesi 
Yağmur Suyu Geçişi

 Kartal-Ankara Caddesi Yağmur 
Suyu Deniz Bağlantısı

 Pendik-Ankara Caddesi 11. Yan Kol 
Yol Geçişi

 Sarıyer-Baltalimanı Atık Su Arıtma 
Tesisi Yol Geçişi

 Şişli-İncirlidede Caddesi Atık Su 
Kanalı

 Ümraniye-Küçüksu Caddesi Atık Su 
Yağmur Suyu Hattı
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İSTANBULLULAR

GÖNÜL 
RAHATLIĞIYLA 
OTOGARI 
KULLANABİLECEK
UZUN YILARDIR KADERINE TERK EDILEN BÜYÜK ISTANBUL 
OTOGARI, IBB’YE DEVROLDUKTAN SONRA HEM 
VATANDAŞLARIN HEM DE OTOGAR ESNAFININ YÜZÜNÜ 
GÜLDÜRDÜ. IBB BAŞKANI EKREM IMAMOĞLU DA GÖREVE 
GELDIKTEN SONRA OTOGARI ÜÇ DEFA ZIYARET ETTI. 
IMAMOĞLU, ILK ZIYARETINDE, “BÖYLE BİR YERE ÇOCUĞUM 
GİRMEZ, EŞİM GİRMEZ. 16 MİLYON İSTANBULLUNUN 
ÇOCUĞU EŞİ BURAYA NASIL GİRSİN?” DIYE TEPKI 
GÖSTERMIŞ VE OTOGARIN ISTANBUL’A YAKIŞIR BIR YER 
OLMASI IÇIN TALIMAT VERMIŞTI. YENILENEN OTOGARDA 
KULELERDEN BIRI KÜTÜPHANE OLACAK. YENI ADIYLA 
TAHTAKALE (BODRUM -1) KATINDA GENÇ AMATÖR 
MÜZISYENLERIN DILEDIKLERI KADAR GÜRÜLTÜ 
YAPABILECEKLERI 3 ADET STÜDYO YER ALACAK. BU GRUPLAR, 
ÜSTTEKI AVLUDA AMATÖR KONSERLER VEREBILECEK. 

İSMAIL HAKKI ŞİMŞEK DERYA BALKAN

 ÖNCE OTOPARKLAR 
DEVREDİLDİ
Uzun yıllardır kaderine terk 
edilen ve yaşanan kötü olaylar 
sebebiyle adı hep olumsuzluklarla 
anılan otogar, 25 yıldır Avrasya 
Terminal İşletmeleri (AVTER) 
tarafından işletiliyordu. Otogarı 
işleten firmanın sözleşmesi, 4 
Mayıs 2019’da sona erdi. Uzatma 
talebinde bulunsalar da bu talep 
karşılık görmedi. İBB Meclisi de 
11 Temmuz 2019’daki 
oturumunda, otogar 
otoparklarının işletmesini 
İSPARK AŞ’ye devredilmesini 
karara bağladı.

 İMAMOĞLU OTOGARI ÜÇ 
KERE ZİYARET ETTİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Haziran 2019 seçimlerinin 
ardından göreve gelir gelmez ilk 
ziyaretlerinden birini 18 
Temmuz’da otogara 
gerçekleştirdi. Otogarı karış karış 
gezen İmamoğlu, gördüğü 
manzaradan duyduğu rahatsızlığı, 
“Böyle bir yere çocuğum girmez, 
eşim girmez. 16 milyon 
İstanbullunun çocuğu, eşi buraya 
nasıl girsin?” sözleriyle dile 
getirdi. İmamoğlu, ziyareti 
sonrası kurmaylarına, otogarın 
İstanbul’a yakışır bir hale 

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), COVID-19 pandemisi 
tedbirleri kapsamında aralıkla 
ilan edilen sokağa çıkma 

kısıtlamalarında, yaya ve araç trafiği 
sebebiyle yavaş ilerleyen projelerini 
daha rahat yapabilme imkanı buldu. 
Bu sebeple çok sayıda projesinde 
önemli mesafeler kat etti. Büyük 
İstanbul Otogarı da İBB’ye 
devrolduktan sonra adeta baştan 
aşağı yeniden yaratıldı. Sokağa 
çıkma kısıtlamaları ve şehirlerarası 
yolculukların yasaklanması, İBB’nin 
otogarda yürüttüğü çalışmaları 
hızlandırdı ve otogar İstanbul’a 
yakışır bir hal aldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 
Süreç böyle yürüyecek. İBB mal 
sahibi olduğuna göre, muhatabınız 
bir kişi” yanıtını verdi.
COVID-19 pandemisi tedbirleri 
kapsamında otogarda rahat bir 
çalışma imkanı bulan İBB’nin 
yaptığı çalışmaları yakından 
görmek isteyen İmamoğlu, göreve 
gelişinin bir yılını doldurmadan 
üçüncü kez otogarı 16 Mayıs’ta 
ziyaret etti. Otogar İşletme 
Müdürü Fahrettin Beşli’den 
çalışmalarla ilgili bilgi alan 
İmamoğlu, daha sonra yaptığı 
açıklamada, “Biz, unutulmuş olan 
İstanbul Otogarı’nı, bir anda hem 

taşımacılık sektörüne hizmet eden 
hem de şehirle bütünleşen sosyal 
bir alan haline getirmiş olacağız. 
Yani 400 bin metrekare kaybolmuş 
bir alanı, İstanbul’a tekrar hediye 
etmenin keyfini yaşıyoruz” dedi.
Otogarı, ‘başka hiçbir benzeri 
olmayan, kendi kültürünü, 
sistemini ve disiplinini ortaya 
koyan canlı organizma misali bir 
tesis’ olarak tanımlayan, Otogar 
İşletme Müdürü Fahrettin 
Beşli’ye, İBB’nin otogarda 
yürüttüğü çalışmalar ile ilgili 
İstanbul Bülteni için 
değerlendirme istedik. 
Otogarı 25 yıl boyunca işleten eski 

getirilmesi yönünde talimat verdi 
ve zaman geçirmeden ilk 
çalışmalar başladı.
Otogardaki gelişmeleri yakından 
takip eden İmamoğlu, ikinci kez 
otogarı ziyaret ettiğinde takvimler 
12 Eylül’ü gösteriyordu. 
İmamoğlu’nun bu ziyareti aynı 
zamanda otogar işletmesinin de 
İBB’ye devredilişinin üçüncü 
gününe denk geliyordu. 
İmamoğlu’na otogar ziyareti 
sırasında bir esnaf, “Başkanım 
Ekim sonuna kadar kira verecek 
miyiz?” sorusunu yöneltince, 
İmamoğlu, “Tabii ki. Buranın mal 
sahibi artık İBB. Muhatabınız artık 
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kurallarla, cezalarla, hayatı 
zorlaştırmaya gelmiş bir kurum, 
bir rakip hatta bir hasım olarak 
algılandıklarını ve hep önyargılı 
defanslarla karşılaştıklarını 
söyledi.
Otogar esnafının zaman içerisinde 
İBB’nin yaklaşımının çözüm 
odaklı olduğunu görünce 
tavırlarının yumuşadığını anlatan 
Beşli, “Diyaloglarımızla, 
istişarelerimizle ve 
uygulamalarımızla öyle 
olmadığımız anlaşıldı ve 
ilişkilerimiz doğru yere oturdu. 
Özetle zanlara ve korkulara dayalı 
yaklaşımlar çok kısa sürdü ve ne 
biz otogar paydaşlarımızı, ne de 
onlar bizi üzdü” dedi.

 OTOGAR ŞANTİYEYE DÖNDÜ
Otogarın İBB tarafından 
devralındıktan sonra hızlı bir 
şekilde yenilenmeye gittiğini 
kaydeden Beşli, 27 Eylül sonrası 
yapılan çalışmaları şöyle özetledi:
“Bodrum katlarda bulunan 
metruk, atıl ve maksadı dışında 
kullanılan yapıların 
temizlenmesine başlandı. Takip 
eden günlerde bodrum -1 katında 

485 adet metruk yapı temizlendi. 
Tespiti yapılmış 243 adedini daha 
da önümüzdeki günler için 
planlarımıza dâhil edildi. Aynı 
zamanda onarım, tadilat, boyama 
vb. iyileştirme faaliyetlerine hız 
verildi. Dış cephenin boyanması, 
tuvaletlerin değişimi, aydınlatma 
sistemlerinin güçlendirilmesi, 
güvenlik kameralarının takılması, 
çalışma ofislerinin yapılması 
otogarı şantiyeye çevirdi. En son 
asfalt ve kaldırım çalışmalarının 
tamamlanması ile kullanım 
alanlarında gözle görünür bir 
değişim ortaya koymuş olacak.”

 OTOGARI BOĞAZİÇİ  
YÖNETİM AŞ İŞLETİYOR
9 Eylül 2019’da da otogarın tüm 
işletme haklarını devralan İBB, 
ticari işletmelerin kiraya 
verilmesi için ihale açtı. Canlı 
olarak yayınlanan ihaleyi, 25 
Aralık 2019’da, 27 milyon lira 
yıllık bedelle ve üç yıl süreyle 
işletme hakkını İBB İştiraki 
Boğaziçi Yönetim AŞ kazandı.
İhaleyi kazanır kazanmaz Boğaziçi 
Yönetim AŞ’nin kollarını 
sıvadığını kaydeden Beşli, 

yönetimin, tesisin güç ve 
gelirlerinden hemen feragat 
edemediğinin altını çizen Beşli, 
“Haliyle bu imkânlardan hemen 
feragat edemedi. Bu devir alma 
sürecini biraz uzattı. Benzer şekilde 
yıllarca kira ve aidat vermeden 
faaliyet yürüten işletmeciler; yeni 
dönemin maliyetlerine katlanmak, 
alışkanlıklarından ve elde ettikleri 
imtiyazlardan vazgeçmek 
istemediler. Bu da kiralama 
müzakerelerinin ve işlemlerinin 
uzamasına sebep oldu” ifadelerini 
kullandı.

 İLİŞKİLERİMİZ DOĞRU 
YERE OTURDU
Otogar yönetimini devraldıktan 
sonra bazı zorluklar 
karşılaştıklarını belirten Beşli, 

EKREM İMAMOĞLU: 
“400 BİN METREKARE 

KAYBOLMUŞ BİR ALANI, 
İSTANBUL’A HEDİYE 

EDİYORUZ”
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 PANDEMİ SÜRECİ FIRSATA 
ÇEVRİLDİ
Pandemi sebebiyle boşalan 
otogarda daha rahat iş yapabilme 
imkanı bulduklarını ve araç ve 
yolcu trafiğinin olmadığı, sokağa 
çıkma yasakları esnasında, tüm 
otogarın asfalt ve kaldırım imalatı 
işlerini tamamlamaya girişildiğini 
kaydeden Beşli, “Bu süreçte 
otogarı fazla kullanmayan yolcu 
ve ziyaretçilerimiz bayramdan 
sonra farklı bir tesisle 
karşılaşacaklar” müjdesini verdi. 
“Beton yığını görünümlü soğuk 
tesise, ruh verecek şekilde 
binaların ve katların kot numarası 
ile anılmasına son verildi” diyen 

Beşli, değiştirilen yerlerin 
isimlerini şöyle açıkladı:
-En alttaki bodrum-2 katı, tamir 
bakım üniteleri bölgesi “Küçük 
Sanayi”, -Onun üstü bodrum -1 
katı “Tahtakale”, - Ortadaki 
Metro İstanbul istasyonunun 
bulunduğu bina “Kapalıçarşı” - 
Kapalıçarşı’nın 16 adet giriş 
kapısı “Topkapı, Edirnekapı, 
Mevlanakapı, vb.” -Avlu 
etrafındaki yazıhanelerin 
bulunduğu yapı “Kuleli Bina”, 
içindeki dört kulesi “Kız Kulesi, 
Galata Kulesi, Beyazıt Kulesi ve 
Dolmabahçe Kulesi” olarak 
isimlendirildi ve öyle anılmaya 
başlandı.

pandemi sebebiyle bazı işlerinin 
de sekteye uğradığını anlattı: 
“Otogarın fiziki koşullarının 
iyileştirilmesi çalışmaları hızlı bir 
şekilde planlanıp yürütülmeye 
başlandı. Diğer taraftan da 269 
otobüs firmasının hizmet verdiği 
168 taşımacı firma ve acente 
yazıhanesi ile muhtelif iştigal 
konularındaki toplam 695 ticari 
işletmenin, kiralanma işlemleri 
sürdürüldü. Bölge bölge 
potansiyel müstecirlerimizle 
azami ölçüde mutabakat 
sağlayarak ilerlememiz, bulaşıcı 
hastalık nedeni ile sekteye 
uğradı.” 

 PANDEMİ SONRASI OTOGAR
Beşli, COVID-19 vakası ile 
Türkiye 11 Mart’ta karşılaştıktan 
sonra, ilk olarak iç tedbirler 
almaya odaklandıklarını söyledi. 
Çalışma ortamlarını dezenfekte 
edildiğini ve ekibe pandemi 
konusunda bilinçlendirme 
eğitimleri verildiğini anlatan 
Beşli, otogarda alınan diğer 
tedbirleri şöyle anlattı: 
“Çalışanlara maske ve eldiven 
dağıtıldı, sosyal mesafe kuralı 
hayata geçirildi ve kalabalık 
çalışma ortamları azami üç kişi 
kalacak şekilde tenhalaştırıldı. 
Özel tedbirler alarak toplu taşıma 
araçları ile işe gelmeye son 
verildi. Risk artıp tedbirler 
sıkılaşınca, muhataplarımızın 
alması gereken tedbirlere 
yönelindi. Otogardaki tüm 
çalışanlara; yolcu ve 
konuklarımıza ücretsiz maske ve 
eldiven dağıtıldı. Otogara giriş 
yapan tüm otobüslerin, giriş 
turnikesinde dış cephelerinin; 
Kapalıçarşı giriş kapılarında da, 
yayaların dezenfekte edilmesini 
sağlayacak düzenekler devreye 
sokuldu. 28 Mart 2020 saat 17.00 
itibarı ile şehirlerarası otobüs 
yolculuklarına kısıtlama getirildi 
ve Büyük İstanbul Otogarı 26 yıl 
sonra ilk defa faaliyeti durup boş 
kaldı.”

www.ibb.istanbul                          / 95

FAHRETTİN BEŞLİ:
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 OTOGAR NADASA 
BIRAKILMIŞ BİR TOPRAK
6 bin çalışan, günlük 100 bin insan 
sirkülasyonu ile otogarın başlı 
başına bir yaşam alanı olduğunu ve 
ihtiyaçlarının da çok olduğunu dile 
getiren Beşli, otogarı bu haliyle, 
“Nadasa bırakılmış verimli bir 
toprak gibi işlenmeye ve vermeye 
hazır” diye tanımladı. “Yapacak çok 
işimiz var. ‘Ortak Mekân, Ortak 
Yaşam’ sloganımızın içini 
dolduracağız” diyen Beşli, 
otogardaki değişimleri üç ana 
başlıkta topluyoruz diyerek şöyle 
devam etti: 
“Bakım, onarım ve görsel 
iyileştirmelerle mekânsal değişim, 
kötü alışkanlıkları ve uygulamaları 
kaldırarak kültürel değişim ve 
kamuoyu nezdindeki algıyı 
iyileştirerek vizyonel değişim.” 

 BU DAHA BİR BAŞLANGIÇ
Bugüne kadar yapılanlarla 
otogarda ciddi değişimler 
olduğunu ama bunun daha bir 
başlangıç ve demo olarak 
görülmesi gerektiğini vurgulayan 
Beşli, önümüzdeki günlerde 
yapılacak işleri şöyle sıraladı:
“Önümüzdeki günler bizim için 
çok daha yoğun olacak. Sektör 

temsilcileri ile bugüne kadar 
yürüttüğümüz birlikteliği devam 
ettirerek birçok müşterek 
sorunumuza çare üretecek, birçok 
projemizi hayata geçireceğiz. 
Mekânsal iyileştirmeler, yeni 
alanlar kazandırmalar, peyzaj ve 
yeşillendirme çalışmalarımız hiç 
durmayacak. Tesis büyüklüğü, 
insan sirkülasyonu ve İBB gücünü 
doğru kullanarak bu tesisi 
kamuoyuna sevdireceğiz. 
Kulelerden birini kütüphane 
yapacağız, Tahtakale (bodrum-1) 
katında genç amatör 
müzisyenlerin diledikleri kadar 
gürültü yapabilecekleri 3 adet 
stüdyo yapacağız, bu grupların 
üstteki avluda amatör konserler 
vermesine imkân vereceğiz. 
Küçük bir spor salonu yapacağız. 
Tiyatro ve sahne sanatları kursu 
için yer ve sahne tahsis edeceğiz. 
Kapalıçarşı'daki boş dükkânları 
enstrüman imalatçılarına, 
ressamlara, hat ve tezhip 
sanatçılarına, geleneksel el 
zanaatkârlarına kiraya vereceğiz. 
150 kişilik konferans salonumuz 
da söyleşiler, dinletiler ve 
gösteriler yapacağız. Sürekli bir 
sergi salonumuz olacak. Sokak 
çalgıcılarımız devamlı faal 

olacaklar. Düzenli şekilde 
açıkhava konserleri vereceğiz. 
Allah izin verirse; ihtiyacı olan 
“Tanrı Misafirlerimiz” için bir 
“Tanrı Misafirhanesi” tesis 
edeceğiz.”

 YARGININ OTOGAR KARARI: 
“İBB’NİN İŞLETMESİ KAMU 
YARARI”
Otogar eski işletmecilerinin, 
otogardaki otoparkların İSPARK 
AŞ tarafından işletilmesi 
yönündeki İBB Meclisi’nin 11 
Temmuz 2019’daki almış olduğu 
karara karşı açtığı dava, kısa bir 
süre önce de mahkemece oy 
birliği ile reddedildi.
İBB Meclisi’nin aldığı kararı 
yargıya taşıyan Uluslararası 
Trakya ve Anadolu Otobüsçüler 
Derneği ve Avrasya Terminal 
İşletmeleri Anonim Şirketi’nin 
talebi, İstanbul 9. İdare 
Mahkemesi’nden geri döndü. 
İdare mahkemesi, 31 Ocak 2020 
tarihinde oy birliğiyle verdiği 
kararda, 1994 yılında sözleşmesi 
yapılan otogarın 25 yıllık 
sözleşme süresinin dolduğuna, 
İBB Meclisi’nin aldığı kararın 
kanunlara ve kamu yararı ilkesine 
uygun olduğuna hükmetti.
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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...
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TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK 4734 S.K.İ.K. 19. MAD. GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İŞİN ADI İHALE TARİH/SAAT

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
İhale İşleri Müdürlüğü İhale Gündemi

01. 06. 2020 ‐ 15. 06. 2020

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

İşletmeler Müdürlüğü 2020 Yılı (2. Dönem) Muhtelif Kuru Gıda Alımı15/ 06/ 2020 11.00

Elektronik Sistemler Müdürlüğü 2020 Yılı İstanbul Geneli Telsiz ve Geniş Bant Kablosuz Haberleşme 
Sistemleri İşletim, Bakım ve Arıza Onarımı İşi

05/ 06/ 2020 11.00

Şehir Planlama Müdürlüğü İstanbul Vizyon Çalışması ve Bütünleşik Mekansal Gelişim 
Strateji Belgesi Oluşturulmasına Yönelik Araştırma, Veri 
Toplama, Analiz, Proje ve Yönetim Modeli Çalışmaları 
Hizmet Alımı İşi

01 / 06/ 2020 11.00

Elektronik Sistemler Müdürlüğü 2020 Yılı İBB WiFi Sistemi Bakım‐Onarım ve İşletilmesi İşi05/ 06/ 2020 11.30

İşletmeler Müdürlüğü 2020 Yılı (2. Dönem) Muhtelif Konserve, Yağ ve Benzeri 
Ambalajlı Gıda Alımı İşi

12/ 06/ 2020 11.00

İşletmeler Müdürlüğü 2020 Yılı (2.Dönem) Dondurulmuş Elma Dilim, Küp ve Parmak 
Patates Alımı İşi

12/ 06/ 2020 12.00

İşletmeler Müdürlüğü 2020 Yılı Muhtelif İçecek Alımı İşi15/ 06/ 2020 11.30

İşletmeler Müdürlüğü 2020 Yılı 2. Dönem Et ve Et Ürünleri Alımı İşi12/ 06/ 2020 10.00

Eğitim Müdürlüğü Genç Yetenekler Gelişim Programı Eğitim ve Organizasyon 
Hizmet Alımı İşi

01/ 06/ 2020 10.30




