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Ekrem İmamoğlu

İstanbul’un kalbinde kanayan bir yara olan İstanbul 
Otogarı'nı devraldık, her İstanbullunun gönül 
rahatlığıyla gidebileceği hale getirdik. 

Yeşil alanlarımızı çoğaltmayı birincil hedeflerimiz 
arasında saydık. ‘Kendisine yeten bir İstanbul, 
kendisine yeten bir Türkiye’, diyerek tarımı 
desteklemeye giriştik. Çiftçiye önemli destekler 
sağladık. 

Çok kıymetli dostlarım,
Malumunuz, ilk yılımızda salgınla mücadele uzun bir 

dönemi kapsamış durumda. Buna rağmen çok önemli 
işlere damga vurduk, diyebiliyorum. 23 Haziran’da da 
söylediğim gibi, kentimizin üç önemli sorunu var: 
Deprem, mülteci ve Kanal İstanbul. 

Deprem konusunda hızla yol alacağız. Önemli bir 
çalışma yaptık; 39 ilçenin binalarının güvenlik haritasını 
çıkardık. Deprem her kurumun birlikte çalışarak 
üstesinden gelinebilecek bir konu ve birlikte çalışmak, 
kaynaklarımızı buraya aktarmak zorundayız. O nedenle, 
öncelik asla Kanal İstanbul değil, deprem.

Son olarak, bu yazıyı hazırlarken aldığım ve bana 
mutlulukla gururu aynı anda yaşatan bir paylaşım 
yapmak istiyorum. Büyük insan Fatih Sultan 
Mehmet’in, Gentile Bellini’ye ait bir tablosunu sizler 
adına satın aldık. Hepiniz gibi ben de heyecanla, 
tablomuzun güzel şehrimize ulaşmasını bekliyorum. 
İstanbul’umuza yeni bir güzellik katacağına eminim, 
hayırlı olsun.  

İkinci yılda çok daha güzel işleri başarmak üzere 
sağlık ve mutluluk diliyorum. 

Değerli İstanbullular,
Verdiğiniz görevde mutlulukla bir yılımı doldurdum. 

Bir yıldır adil, yeşil ve yaratıcı bir İstanbul yolunda 
çalışıyoruz. Etrafa bakın; daha iyi, daha güzel ne 
görüyorsanız siz yaptınız, 16 milyon İstanbullu el 
birliğiyle yaptı, #BirlikteBaşardık. Aksayan, hoşunuza 
gitmeyen ne görüyorsanız da sorumluluğu bana aittir. 
Şimdiye kadar çözdük, bundan sonra da çözeceğiz. Ben 
de size, hep yaptıklarımızın hesabını vereceğim; 23 
Haziran günü, Haliç Kongre Merkezi’nde yaptığımız gibi. 

Kıymetli Hemşehrilerim,
Siz 16 milyon hemşehrime karşı minnetle doluyum. 

Hukuksuz bir kararlarla iptal edilen 31 Mart seçimi 
sonrası, gösterdiğiniz duruşla dünya demokrasi tarihine 
yazıldınız. Demokrasimize sahip çıktınız, bu ülkeyi 
emanet edeceğimiz çocuklarımıza, taşıyacakları 
kıymetli bir onur madalyası bıraktınız. 

Göreve gelmemiz engellenmeye çalışıldığı gibi, görev 
yaptığımız süreçte de benzer engellemelerle karşılaştık. 
Ama bunlarla zaman kaybetmemiz anlamsızdı; ilk 
günden önümüze baktık. İBB’nin fotoğrafını çektik, 
İstanbul’un hizmet ihtiyacına yoğunlaştık, çözümleri 
belirleyip işe koyulduk. 

Bu anlayışın sonucu, 14 milyar liralık bir kara deliği ve 
gelirlerimizin kesilmesi gibi sorunları da aşarak hizmet 
ürettik. Bu noktada, çarpıcı iki örneği sizinle paylaşmak 
isterim. Bakınız; İstanbul Kalkınma Ajansı ve Türkiye 
Belediyeler Birliğine ait 123 milyon liralık aidatlar, Maliye 
eliyle tahsil edildi. Bizden önce kuruş ödenmemiş; 
kimsenin aklına bunu tahsil etmek de gelmemiş, biz 
göreve gelince tümünü birden kesiverebiliyorlar! Takdir 
sizin. Ama biz bunlara takılmadık, İstanbul’un 
kaynaklarını doğru yerlere yönlendirdik. Böylece, 
durdurulmuş metro inşaatları başta olmak üzere, onlarca 
şantiyede yeniden işbaşı yapılmasını sağlarken 300’e 
yakın şantiyeyi çalışır tuttuk. 

Pandemi sürecinde yüksek bir kaynak daralmasına 
uğrasak da 16 milyonla birlikte dayanışma ağlarını 
harekete geçirdik. Dünyaya örnek askıda faturadan maddi 
desteklere, gıda kolilerinden burslara kadar pek çok alanda 
sosyal dayanışma uygulamalarını hayata geçirdik. 

Sevgili İstanbullular,  
Yaratılan yalan ve hakaret fırtınaları da bizim 

şevkimizi kırmıyor. Gücümüzün kaynağı sizsiniz. Çünkü 
yüksek dayanışma duygunuz, sevginiz, dualarınız her 
kötülüğün karşısına büyük bir duvar örüyor.  

Onun için asla korkmadık, pes etmedik, yılgınlığa 
düşmedik, İBB bünyesinde görev yapan tüm 
arkadaşlarımla beraber yolumuza böyle devam ettik.  Bu 
kadim kentte, ‘Süte ulaşamayan çocuğumuz 
olmayacak’, dedik, 115 bin çocuğumuzun kapısına her 
sabah süt bıraktık; 30 bin üniversiteliye eğitim desteği 
sağladık. 
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EKREM İMAMOĞLU, YOLA ÇIKARKEN “İSTANBUL’A YENİ BİR BAŞLANGIÇ” VAAT ETMİŞ VE 
ADİL, YEŞİL, YARATICI BİR İSTANBUL HAYAL ETMİŞTİ. DÜNYA TARİHİNDE EŞİNE AZ RASTLANIR 
ZORLUKLARLA GEÇEN BİR YILI; BÜTÇEDEN ULAŞIMA, ALTYAPIDAN SPOR VE SANATA KADAR 
ÇOK ÖNEMLİ İŞLER BAŞARARAK GEÇİREN YENİ İBB YÖNETİMİ, SÖZ VERDİĞİ GİBİ LİYAKAT VE 
ŞEFFAFLIĞA DA BÜYÜK ÖZEN GÖSTERDİ. ON İKİ AYINI DEĞERLENDİREN İMAMOĞLU, 
“MUTLUYUM, ÇÜNKÜ BİRLİKTE BAŞARDIK. ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA ÇOK DAHA FAZLA 
ÇALIŞACAĞIZ VE ÇOK DAHA FAZLA BAŞARILI OLACAĞIZ” DEDİ.

MUTLUYUZ, 
ÇÜNKÜ BİRLİKTE 
BAŞARDIK…”

“
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OSMAN KARABACAK ONUR GÜNAL



 31 MART’TAN 23 
HAZİRAN’A 
DEMOKRASİ 
MÜCADELESİ…
Geçtiğimiz yılki yerel 
seçimlerde tüm olumsuz 
koşullara rağmen, 
İstanbulluların tercihi; 
demokrasi, özgürlük, 
kente ve insana saygı 
temelli kampanyasıyla 
Ekrem İmamoğlu oldu. 
İmamoğlu, 23 Haziran 
seçimlerinde aldığı oy 
oranıyla da iki tarihi 
rekora imza attı. 
İmamoğlu’nun aldığı 
yüzde 54,21’lik oy oranı 
İstanbul seçimlerinde son 
50 yılda alınan en yüksek 
oy oranıydı. İmamoğlu’na 
verilen 4.74 milyon oy da 
Türkiye tarihinde 
herhangi bir yerel 
yöneticinin aldığı en 
yüksek oy sayısı olarak 
tescillendi.

 İMAMOĞLU 1. YILINDA 
İSTABULLULARA HESAP 
VERDİ
Başkanlığının birinci 
yılında kameraların 
karşısına geçen İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
16 milyon İstanbulluya 
hesap verdi. Bir yıla 
sığdırılan çok önemli 
ulaşım, altyapı, çevre, 
kültür, sanat ve spor 
yatırımlarının kısa bir 
özetini anlatan İmamoğlu, 
“Karşılaştığımız her türlü 
probleme, engellemeye ve 
koronavirüs salgınına 
rağmen çok başarılı işler 
yaptık. Ne yaptıksa 
sizlerin iradesi 
doğrultusunda ve sizlerle 
birlikte yaptık. Bugün 
burada çok mutluyum. 
Çünkü birlikte başardık. 
Önümüzdeki dönemde çok 
daha fazla çalışıp, çok daha 
fazla başarılı olacağız” 
diye konuştu.

 “HER ŞEYE RAĞMEN 
YOLUMUZA DEVAM 
EDİYORUZ”
Bir yılda yaptıkları en önemli 
şeyin halkın iradesini 
gerçekleştirmek ve 
İstanbul’da yeni bir yaşam 
kültürünün temellerini 
atmak olduğunun altını çizen 
İmamoğlu, “Ne mutlu ki, 
birinci yılımızda bir zihniyet 
dönüşümünü başlatmayı 
başardık. Bu dönüşüm 
sayesinde İstanbul’da kent 
yaşamı artık eşitlik, 
dayanışma, üretim ve 
özgürlük kavramları 
üzerinde yükselecek” dedi.
İstanbul’un yıllardır ortak 
akla dayanmayan, insanı 
merkeze almayan çılgın 
projelerden yorulduğunun 
altını çizen İBB Başkanı, 
“İstanbul ranttan ve 
betonlaşmadan yoruldu. 
İstanbul’da israf, şatafat ve 
kibir düzeni bitti; merhamet, 
şefkat ve adalet düzeni 
hakim oldu. Bu aziz şehrin 
sorunlarına ve sizlerin 
ihtiyaçlarına çözüm üstüne 
çözüm üreteceğiz. İlk 
yılımızda çok başarılı olduk, 
çok daha başarılı olacağız. 
Birlikte başarmaya devam 
ediyoruz. Ne o tarihi 
kararınızı unutturacağız ne 
de umutlarınızı boşa 
çıkaracağız” ifadelerini 
kullandı.

 İSTANBUL İÇİN 3 
ÖNEMLİ TEHDİT VAR!
İstanbul için en önemli 3 
tehdidi; “deprem”, “mülteci 
meselesi” ve “Kanal 
İstanbul” olarak sıralayan 
İmamoğlu, “Birileri ve 
onların yakın çevresi para 
kazanacak diye bu kadim 
şehrin doğal çevresinin, 
yaşam alanlarının ve su 
havzalarının yok edilmesine 
izin veremeyiz, 
vermeyeceğiz” şeklinde 
konuştu. 

YATIRIM-HİZMET/
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İstanbul’da yaşayanların 
İstanbul'u ilgilendiren tüm 
önemli kararlarda söz 
sahibi olması için İstanbul 
Kent Konseyi’ni, İstanbul 
Turizm Platformu’nu, 
İstanbul Deprem 
Platformu’nu, İstanbul 
Kültür Sanat Platformu’nu 
kurduklarını ve bu 
alanlarda onlarca çalıştay 
düzenlediklerini söyledi. 

 MALİ DİSİPLİN VE 
ETKİLİ BÜTÇE 
YÖNETİMİ
İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu göreve, bir 
önceki yönetimden kasada 
kalan 7 milyon lira ve 
vadesi geçmiş 5,8 milyar 
liralık ticari borçla başladı. 
Ayrıca İBB tarihinde ilk 
defa Haziran ayı sonunda 
hesaplara aktarılacak 1 
milyar lira Maliye payının 
seçimden 15 gün önce bir 
önceki yönetime 
aktarıldığı, üstelik bu 
tutarın seçilmiş bazı 
müteahhitlere ödendiği, 
İBB’ye iş yapan ve uzun 
süredir hak ediş alamayan 
diğer alacaklılara ödeme 
yapılmadığı tespit edildi. 
Önceki dönemlerde 
aidatları ödenmeyen 
İstanbul Kalkınma Ajansı 
ve Türkiye Belediyeler 
Birliğine ait 123 milyon 
liralık borç, hukuksuz bir 
şekilde kaynağında 
kesilerek ilgili kurumlara 
aktarıldı. İBB’nin, önceki 
yıllardan devreden yatırım 
ve hizmet sözleşmelerinden 
doğan taahhüt yükü 68 
milyar lirayı buldu. Bütün 
bu sözleşme taahhütleri 
tamamlanarak ve tasarrufa 
gidilerek 55 milyar lira 
seviyesine çekildi. İBB 
Haziran 2019’da 
devralındığında gider 
bütçesi 23,8 milyar lira, 
gelir bütçesi 16,6 milyar 

lira olarak öngörülüyordu. 
Tasarruflar ve daha uygun 
fiyata mal olan ihalelerle 
bütçe 19,5 milyar lira 
olarak gerçekleşti. Gelir 
gider arasında 7,2 milyar 
lira olarak öngörülen fark, 
tedbirlerle 800 milyon 
liraya indi.

 İBB’DE GAYRİMENKUL 
DEVRİMİ…
İBB’nin mülkiyet ve 
tasarrufundaki 
taşınmazların tespitinde, 
ilk 6 ayda yüzde 234’lük 
artış kaydedildi. Son 3 
aydaki koronavirüs 
salgınına rağmen, 2020 
yılının ilk 6 ayındaki 
ecrimisil ve kira gelirleri 
toplamı, 2020 bütçe 
hedeflerinin üzerinde 
gerçekleşti. 2014-2019 
yılları arasında alındığı 
tespit edilen 2 milyar 200 
milyon liralık taşınmazın, 
İBB’nin ihtiyaçlarının 
karşılanmasından uzak bir 
şekilde kullanıldığı tespit 
edildi. Ayrıca, bu alımların 
420 milyon liralık kısmının, 
bazı ilçe belediyelerine 
kaynak aktarmak için 
onlardan yapıldığı 
belirlendi. Haziran 
2019’dan itibaren hemen 
hemen hiç alım 
yapılmayarak, İBB’nin 
ihtiyaç duymadığı ve israfa 
sebep olan alımların önü 
kesilmiş oldu. 2014-2020 
dönemi 
kamulaştırmalarının yüzde 
91’ine denk gelen 214 
milyon liranın ise, 
amacından uzak ve bazı ilçe 
belediyelerine para 
aktarmak amacıyla 
harcandığı belirlendi. 
Sadece yatırımlar için 
elzem olan taşınmazların 
kamulaştırılacağı bir dönem 
başlatıldı. Toplam 2,2 
milyar lira kamulaştırma 
maliyetine sahip projelerin, 

/YATIRIM-HİZMET
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1,7 milyar kısmının 
yapılmasına ihtiyaç 
olmadığı tespit edilerek 
tasarruf sağlandı. 6 vakıf ve 
dernek ile İBB arasındaki 
protokoller feshedildi. Bu 
vakıflar için İBB 
bütçesinden toplam 357 
milyon 453 bin 972 lira 
harcandığı belirlendi. Kira 
protokolleri de 
feshedilerek, söz konusu 
kurumlar tarafından 
kullanılan taşınmazlar İBB 
hizmetlerinde kullanılmaya 
başlandı. Ayrıca, İBB ile 
İETT, İSKİ ve 28 iştirak 
şirketinde 1.500 ihtiyaç 
fazlası kiralık araç tespit 
edilerek iade edildi. Bu 
sayede yıllık 50 milyon lira 
tasarruf edildi. 

 ÖNÜMÜZDEKİ 1,5 
YILDA 5 METRO HATTI 
HİZMETE ALINACAK
Ulaşım yatırımlarını 
değerlendiren İmamoğlu ve 
ekibi, 2 yıldan uzun süredir 
durmuş olan 8 metro hattı 
ve araç alımına ait 
projelerin tamamına ilişkin 
finansmanı yeniden ele aldı. 
Geçmiş dönemde inşaatı 
duran metrolar yeniden 
başlatıldı. Yapımı 
hızlandırılan Kabataş - 
Beşiktaş - Mecidiyeköy - 
Mahmutbey Metro 
Hattı’nın 1. etabı Eylül 
ayına yetiştirilecek. Son 
teknoloji kullanılarak inşa 
edilen sürücüsüz metronun 
Mecidiyeköy - Mahmutbey 
Hattı 17,5 kilometre ve 15 
istasyondan oluşuyor. Bazı 
noktalarda oturmaların 
yaşandığı Eminönü-
Alibeyköy Tramvayı’nda 
kazık çakma işleri 
tamamlandı. Beton dökme 
ve yeniden ray döşeme 
çalışmaları hızla süren 10,1 
kilometre ve 14 
istasyondan oluşan 
tramvayda hedef, yıl 

sonuna yetiştirmek. Yapımı 
tamamen duran Ümraniye-
Ataşehir-Göztepe Metrosu, 
Çekmeköy-Sancaktepe-
Sultanbeyli Metrosu, 
Kaynarca-Pendik-Tuzla 
Metrosu, Dudullu-Bostancı 
Metrosu ile Rumeli 
Hisarüstü-Aşiyan 
Füniküleri’nin inşaatına 
yeniden başlandı. Füniküler 
ile Dudullu-Bostancı 
Metrosu  ve Ataköy-İkitelli 
Metro Hattı'nın ilk kısmı 
2021 yılında hizmete 
alınacak. Kirazlı-Halkalı ile 
Mahmutbey-Bahçeşehir-
Esenyurt Metro hatları için 
kaynak bulma çalışmaları 
sürüyor. 

 ULAŞIMDA KOLAY, 
HIZLI AMA KALICI 
ÇÖZÜMLER
Ulaşım ve trafiğin 
rahatlatılması alanında da 
önemli projelere imza atıldı. 
İstanbul’da ilk kez 24 saat 
kesintisiz toplu ulaşım 
dönemi başladı. Yine Adalar 
Hattı’na da 24 saat ulaşım 
imkanı sağlandı. İETT, 
Otobüs AŞ’den 130 otobüs 
alarak hizmete soktu. 
Faaliyeti durdurulmuş olan 
İETT Motor Yenileme 
Fabrikası tekrar hizmete 
açıldı. Koronavirüs 
sürecinde zorlanan toplu 
ulaşım sektörüne toplam 
134 milyon lira nakit 
destek sağlandı. İstanbul 
genelinde 10 köprülü 
kavşak, 8 yaya üst 
geçidinin inşaatı bitirildi. 9 
tanesi ise yıl sonuna kadar 
açılacak. 14 yol genişletme 
çalışması tamamlandı, 8’i 
ise yıl sonuna kadar 
tamamlanmış olacak. 
Salgın sürecinde şehir 
genelinde 419 bin ton 
asfalt döküldü. 223 bin 
metrekare yaya alanı inşa 
edildi. 14 otopark inşaatı 
tamamlandı. 

YATIRIM-HİZMET/
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2 yılı aşkın süredir hizmet 
dışı olan Moda ve Barış 
Manço vapurları tamir 
edilerek yeniden hizmete 
alındı. Çürümeye terk 
edilen tarihi Paşabahçe 
Vapuru da restore ediliyor. 
Büyük İstanbul Otogarı 
devralınarak baştan aşağıya 
yenilendi, temizlendi, 
güvenli ve sistemli hale 
getirildi. Toplu taşımada 
öğrenciye indirim sözü de 
ilk ay içinde yerine getirildi. 
Uygulama, liseyi bitirip 
üniversite sınavını 
kazanamamış öğrenciler ile 
ücretli öğretmenleri de 
kapsayacak şekilde 
genişletildi. Daha önce 
sadece dini bayramlarda 
yüzde 50 indirimli olan 
toplu ulaşım, milli 
bayramlar da dahil edilerek 
tamamen ücretsiz yapıldı.

 ADALAR’DA ATLI 
FAYTONDAN 
ELEKTRİKLİ ARACA
Yıllardır İstanbul’un 
kanayan yarası olan ve 
hayvanseverlerce tepki 
çeken atlı faytonlar 
kaldırıldı. 277 tescilli 
fayton plakasının her biri 
300 bin lira, atlar ise her 
biri 4 bin lira bedelle satın 
alındı. Özgür bırakılan 
atların sahiplendirme süreci 
devam ediyor. Adalar 
yayalaştırılarak elektrikli 
araç uygulamasına geçildi. 
Kamu kurum ve 
kuruluşlarında bulunan 
fosil yakıtlı araçların 1 Ocak 
2021’e kadar elektrikli 
araçlara dönüşümünün 
sağlanması kararlaştırıldı. 

 ALTYAPI, ÜSTYAPI VE 
ÇEVRE YATIRIMLARI 
HIZLANDI
Durma noktasına gelen 
onlarca fen işleri, altyapı, 
üstyapı ve çevre 
yatırımlarına yeniden 

başlandı. Yuvamız İstanbul 
projesi kapsamında 15 kreş 
tamamlandı, yıl sonuna 
kadar en az 45 kreş hizmete 
açılacak. Beyoğlu ve 
Örnektepe Yurt inşaatı 
tamamlandı, hizmete 
alınıyor. İBB, tarihinde ilk 
defa yurt işletmeye 
başlıyor. Çatalca Ekoloji 
Gençlik ve Bilim Köyü 
Projesi tamamlandı. 
İçlerinde kültür merkezleri, 
sağlık merkezleri, gençlik 
merkezleri, İSMEK binaları, 
okullar olan toplam 21 
yatırım tamamlanarak 
hizmete alındı. İstanbul, 
Kahramanmaraş, Hakkari 
ve Elazığ’da 4 emniyet 
müdürlüğü binası ve polis 
lojmanı tamamlandı ve 
hizmete açıldı. Siirt İtfaiye 
İstasyonu ve Mezbahane 
inşaatı bitirilme aşamasına 
geldi. 

 DOĞAYLA UYUMLU 
YEŞİL BİR KENT
İSKİ’nin son 1 yılda 
gerçekleştirilen içme suyu, 
atık su ve dere ıslahı 
yatırımlarının toplam 
maliyeti 2 milyar 566 
milyon lirayı buldu. 
Kısıtlama günleri fırsata 
çevrilerek 46 ayrı büyük 
çevre yatırımı 
hızlandırıldı. Toplamda 
143 kilometre içme suyu, 
600 kilometre atık su, 58 
kilometre isale hattı 
inşaatı yapıldı. Haliç 
tabanındaki çamur 
temizlenmeye başladı. 
DSİ’nin sorumluluğundaki 
Riva Deresi’nin 
temizlenmesi için de 
çalışma başlatıldı. Riva’da 
su sirkülasyonu yeniden 
sağlandı.
Öte yandan, İstanbul’a son 
bir yılda 1,3 milyon ağaç, 
8,5 milyon soğanlı lale, 45 
milyon çiçek dikildi. 
Kemerburgaz Kent 

/YATIRIM-HİZMET



www.ibb.istanbul                          / 11

Ormanı’nın ilk etabı 
tamamlanarak halka açıldı. 
İkinci etap çalışmaları 
sürüyor. Hacıosman’da 
atıl halde duran 1,1 milyon 
metrekarelik koru 
düzenlenerek 
İstanbulluların 
kullanımına açıldı. 
İstanbul ormanlarının 
vadilerle, vadilerin de 
deniz ile buluşmasını 
sağlayacak ‘Yaşam 
Vadileri’ projelerine 
başlandı. İstanbul’un 15 
deresini kapsayan 
vadilerde, 30 milyon 
metrekare peyzaj alanı 
tasarlanacak. 
Kurbağalıdere ıslah 
çalışmasının da sonuna 
gelindi. Eylül ayı itibariyle 
sorun kökünden çözülmüş 
olacak. Çok büyük bir 
çevre yatırımı olan İBB 
Eyüpsultan Atık Yakma ve 
Enerji Üretim Tesisi’nin 
ilk hattı Aralık ayında 
devreye girecek. 350 bin 
hanenin veya 1 milyon 
kişinin elektrik ihtiyacını 
karşılayacak elektriğin 
üretileceği tesiste, 
İstanbul’un atıklarının 
yüzde 15’i bertaraf 
edilecek. 

 ÇİFTÇİ VE KÖYLÜYE 
DESTEK
İstanbul’da tarımsal 
üretim seferberliği 
başlatılarak, köylerde 5 
ürünün üretimine 
başlandı. Üreticilere 
tohum, fide desteği ve 
alım garantisi verildi. 
İstanbul’daki çiftçilere 
ücretsiz 3,6 milyon sebze 
fidesi dağıtıldı. Temmuz 
ayında yapılacak hasatla, 
bu ürünler İstanbullular ve 
ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarla 
buluşturulacak. Halk Süt 
projesinin sütleri, Silivri 
ve Çatalca’daki 

üreticilerden temin 
edilmeye başlandı. 
Salgının yoğun yaşandığı 
dönemde Anadolu’dan 
yükselen üretici sesine 
kulak verilerek, Mersin ve 
Adanalı üreticiden 
doğrudan temin yoluyla 
limon, patates ve soğan 
satın alınıp gıda kolileriyle 
ihtiyaç sahibi 
İstanbullulara dağıtıldı. 

 EĞİTİM VE SPORA 
KATKI
Bir yıl içinde İstanbul 
Küresel Kent Akademisi 
ve 2 adet Dünya Dilleri 
Merkezi şehre 
kazandırıldı. 
Gaziosmanpaşa, Maltepe, 
Kartal, Üsküdar, Kadıköy, 
Pendik, Bahçeşehir, Eyüp 
ve Büyükçekmece’de 10 
okulun spor salonu 
tamamlandı. Yıl sonuna 
kadar 23 okulun spor 
salonu daha 
tamamlanacak. Cemal 
Kamacı Spor Salonu, 
Sultanbeyli 75. Yıl Spor 
Kompleksi ve Yenikapı 
Futbol Sahaları da 
tamamlanarak hizmete 
girdi. 11 spor tesisi daha 
yıl bitmeden İstanbul’a 
kazandırılacak.

 KİRA ÖDER GİBİ EV 
SAHİBİ OLMA İMKANI
“Sosyal konut” anlayışı 
kökten değiştirilerek 
KİPTAŞ üzerinden yeni 
projelere başlandı. Kira 
öder gibi ev sahibi olma 
uygulaması hayata 
geçirildi. Bu maksatla 
başlatılan 1.450 civarında 
bağımsız bölüm ve 
dükkandan oluşan KİPTAŞ 
Silivri Konutları’na tam 30 
kat başvuru geldi. İBB, 
bundan sonra da benzer 
projelerle dar gelirli 
İstanbulluları ev sahibi 
yapmaya devam edecek.

YATIRIM-HİZMET/
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 BİR YILDA 1,4 MİLYON 
İSTANBULLU AİLEYE 
DOKUNULDU
İBB, son 1 yılda ve salgın 
sürecinde sosyal 
hizmetleriyle tam 1,4 
milyon İstanbullu aileye 
dokundu. Nakdi yardımlar 
ve alışveriş kartlarının 
yanı sıra gıda ve hijyen 
kolileri, ‘Askıda Fatura’ 
kampanyası, eğitim 
yardımları ve Halk Süt, İBB 
ile İstanbulluların yollarını 
milyon kez buluşturdu. 
Haziran 2019 - Mart 2020 
tarihleri arasında 185 bin 
aileye alışveriş kartı; 90 
bin aileye nakit desteği 
sağlandı. Sadece salgın 
sürecinde ise 420 bin 
aileye gıda ve hijyen kolisi 
ile 40 bin aileye alışveriş 
kartı verildi. 
Hayırseverlerin 24 milyon 
lira ödemesiyle 180 bin 
fatura askıdan alındı. Halk 
Süt projesiyle, İstanbul’un 
39 ilçesinde, ihtiyacı olan 
115 bin çocuğa aylık 8 
litrelik süt yardımında 
bulunulmaya başlandı. 30 
bin üniversite öğrencisine 
yıllık 3 bin 200 lira eğitim 
yardımı verilmeye 
başlandı. 95 bin şehit ve 
gazi yakını ile yetim, öksüz 
ve engelli çocuğa eğitim, 
21 bin öğrenciye kırtasiye 
yardımı yapıldı. Salgın 
sürecinde 80 bin sağlık ve 
eczane çalışanı ücretsiz 
ulaşım ve otopark 
hizmetinden faydalandı.

 ÖZGÜR SANAT VE 
KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK
İBB’nin kültür 
merkezlerinde ve dış 
mekanlarda 
gerçekleştirdiği 854 
etkinliğe toplam 250 bin 
kişi katıldı. 374 bin 
İstanbullu birçok noktada 
ücretsiz kültür sanat 
etkinliği ile kucaklaştı. 

İBB’ye ait müzelerde 81 
bini öğrenci, toplam 374 
bin ziyaretçi ücretsiz 
olarak ağırlandı. Şerefiye 
Sarnıcı ve Topkapı Türk 
Dünyası’nı da 198 bin kişi 
ziyaret etti. Bizans 
İmparatorluk Sarayı’nın 
ayakta kalan son binası 
Tekfur Sarayı, restorasyon 
sürecinin ardından müze 
olarak ziyarete açıldı. 
Tasavvuf Müzesi, 
Yenikapı Arkeopark, Oyun 
Bilim Çocuk Müzesi, 
Yarımburgaz Arkeopark, 
Müzik Müzesi, İstanbul 
Tılsımlar Müzesi ve Doğa 
Müzesi projelendirildi, bir 
kısmına başlandı. 
25 yıldır hiçbir restorasyon 
yapılmayan İstanbul 
Surları’nın onarımı için 
proje yapılarak Koruma 
Kurulu onayına sunuldu. 
Yarıyıl tatilinin coşkusunu 
İstanbul’un köylerinde 
yaşayan çocuklarla 
paylaşmak için Sinebüs 
projesiyle 2 bin 500’ün 
üzerinde çocuk ücretsiz 
olarak sinemayla 
buluşturuldu. Kültür Sanat 
Platformu Çalıştayı, 
Turizm Çalıştayı ile Film-
Dizi Çekim Süreçlerini 
Geliştirme Çalıştayı 
düzenlenerek sorunlar ve 
çözüm önerileri masaya 
yatırıldı. Nilüfer Kent 
Tiyatrosu ve Eskişehir 
Büyükşehir Şehir 
Tiyatroları ile karşılıklı 
oyun alışverişine başlandı. 
Şehir Tiyatroları 
bünyesinde faaliyete geçen 
Çağdaş Gösteri Sanatları 
Proje Geliştirme Uygulama 
Merkezi’nin hazırladığı 
“Yeni Yazarlar Projesi” 
başladı. Çağdaş Gösteri 
Sanatları Merkezi yeniden 
hayata geçirildi. 
İstanbul’daki tiyatro 
sanatçıları ve çalışanları 
için merkezde atölye 



programlarına başlandı. 
Çizgi roman ve karikatür 
konusunda kendisini 
geliştirmek isteyen herkese 
açık, ücretsiz ‘Çizgi 
Atölyesi’ kuruldu. 
Türkiye’de ilk kez Ulusal 
Çocuk Besteciler Yarışması 
gerçekleştirildi. Gençlere 
katkı sağlamak amacıyla 
Gençlik Ofisleri hayata 
geçirildi. İstanbul 
Kitapçısı’nın yeni konsept 
Kitap Kafe mağazaları 
İstanbullularla buluşmaya 
başladı. Şehir Hatları 
vapurları için yapılan 
seçmelerle, 85 
müzisyenden oluşan yeni 
müzisyen havuzu 
oluşturuldu. Salgın 
sürecinde kültür ve sanat 
faaliyetleri dijital ortama 
taşındı. 

 YÖNETİMİN KODLARI 
YENİDEN TANIMLANDI
İBB’nin, bağlı tüm kuruluş 
ve iştirak çalışanlarının 
uyması gereken Etik 
Değerler tanımlanarak 
duyuruldu. İştirak 
şirketlerinde yönetici 
değerlendirme programları 
başlatıldı. Geleceğin 
liderlerini yetiştirecek 
‘Liderlik Gelişim 
Programı’ tasarlandı. 
Fırsat eşitliği ilkesi ile 
kadınların işe alımı ve 
yönetimde daha etkin 
roller alması sağlandı. İBB 
tarihinde ilk kez İBB, İSKİ 
ve iştiraklerde yöneticilik 
makamına kadın liderler 
atandı. Kadın yönetici 
oranı yüzde 9,5’tan yüzde 
25’e çıktı. İşe alımlarda 
kadın oranı yüzde 30 oldu. 
‘Genç Yetenek Gelişim 
Programı’ ile İBB bağlı 
kuruluş ve iştiraklerindeki 
2 binin üzerinde gencin 
kurumsal gelişim süreci 
başlatıldı. İBB 
iştiraklerinde son 

dönemde yetki alan 13 
şirkette 15 ayrı iş kolunda 
yaklaşık 40 bin personeli 
kapsayan ‘Toplu İş 
Sözleşmeleri’ barış içinde 
imzalandı. İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, 
İstanbul’daki 39 ilçe 
belediyesini tek tek 
ziyaret ederek, çözüm 
odaklı 10 ortak masa 
kurdu.

 İŞE ALIMLARDA VE 
TERFİDE LİYAKAT ESAS 
ALINDI
İBB, bağlı kuruluşlar ve 
iştiraklerinde işe alımda 
liyakat esas alındı. kariyer.
ibb.gov.tr kariyer portalı 
hayata geçirildi. İş 
başvuruları ve seçim süreci 
şeffaflaştırıldı. 500 binin 
üzerinde başvuru alındı. 
Toplam 4 bin 500 işe alım 
yapıldı. 180 bin özgeçmiş 
tarandı, 15 binin üzerinde 
mülakat gerçekleştirildi. İlk 
etapta 3 Bölgesel İstihdam 
Ofisi Açıldı. 2020 sonuna 
kadar 11 ofis açılmış olacak. 
Bugüne kadar 4 bin 
İstanbulluya iş bulundu. 

 DARÜLACEZE’DE 
OLAĞANÜSTÜ BAŞARI 
HİKAYESİ YAŞANDI
Salgın sürecini akla dayalı 
olarak yönetmek için İBB 
nezdinde derhal bir Bilim 
Kurulu oluşturuldu ve her 
uygulama bu kurulun 
kararları doğrultusunda 
yapıldı. Koronavirüs 
salgınında Avrupa ve 
ABD’de en çok ölümler 
bakımevlerinde yaşanırken, 
Türkiye’nin en büyük bakım 
ve huzurevi Darülaceze’de 
büyük bir başarı hikayesi 
yaşandı. Alınan olağanüstü 
tedbirlerle tamamen yaş 
almış vatandaşların 
bulunduğu tesislerde tek bir 
korona vakası görülmeden 
sürecin atlatılması sağlandı.
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İSTANBUL’UN DİNAMİZMİNİN 
KÜLTÜR-SANATLA 
YAŞATILABİLECEĞİNE 
İNANDIKLARINI BELİRTEN İBB 
KÜLTÜR DAİRE BAŞKANI 
HÜLYA MURATLI, 
HEDEFLERİNİN, İSTANBUL’U 
ORTAK AKILLA YÖNETMEK 
OLDUĞUNU VURGULADI. 
KÜLTÜR SANAT 
ETKİNLİKLERİNİ KENTİN HER 
BÖLGESİNE 
ULAŞTIRDIKLARINA DİKKAT 
ÇEKEN MURATLI, NİŞANTAŞI 
İLE SULTANBEYLİ’Yİ 
EŞİTLEMEYE ÇALIŞTIKLARININ 
ALTINI ÇİZDİ. ‘ÖZGÜR SANAT’ 
VE ‘ŞEFFAF YÖNETİM’ 
ANLAYIŞIYLA HAREKET 
ETTİKLERİNİ İFADE EDEN 
MURATLI, PANDEMİ 
SÜRECİNDE, SOSYAL MEDYA 
ÜZERİNDEN YAPILAN DİJİTAL 
YAYINLAR AĞIRLIKLI OLMAK 
ÜZERE, SOSYAL MESAFEYE 
UYGUN ETKİNLİKLERİ DE 
HAYATA GEÇİRECEKLERİNİ 
AÇIKLADI.

AYŞE KAHVECİ BARIŞ TEKİN

KÜLTÜR-SANAT 
BARIŞIN, 
UZLAŞMANIN 
DİLİ OLMALI
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İBB Kültür Daire Başkanı 
Hülya Muratlı



P
andemi nedeniyle tüm 
kültür sanat 
etkinliklerini iptal eden 
İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi, ilk andan itibaren 
sosyal medya üzerinden yaptığı 
yayınlarla İstanbullu 
sanatseverlerin yanında oldu. 
Uzun zamandır İstanbullularla 
buluşamayan sanatçılara mekân 
ve dijital yayın platformu desteği 
vermeye başlayan İBB’nin kültür-
sanat ve turizm politikalarını, 
hedeflerini, pandemi nedeniyle 
önümüzdeki sürecin nasıl 
yönetileceğini İBB Kültür Daire 
Başkanı Hülya Muratlı ile 
konuştuk. 

 İstanbul’un geniş bir kültürel 
tarihi perspektifi var. Kültür ve 
sanat İstanbul’la iç içe geçmiş 
durumda. Sayın Başkan göreve 
geldikten sonra ilk yapılan işlerden 
biri kültür sanat çalıştayı oldu. Bu 
çalıştayın amacı neydi? Şu anda 
hangi aşamada?
Kentin kültür sanat yaşamına 
olumlu katkılar sağlayacağına 
inandığımız İstanbul Kültür Sanat 
Platformu’nu oluşturmak 
amacıyla düzenlendi. Amacımız 
demokratik, katılımcı, üretken, 
dinamik bir şehir olmak. İstanbul, 
yaratıcı sektörün çok zengin 
olduğu bir şehir. Bu sektörün 
sorunlarını dinlemek, çözümleri 
ortak geliştirmek, demokratik 
yapı kurabilmek ve İstanbul’un 
kültür ve sanat politikasını 
birlikte yürütmek istedik. Çünkü 
İstanbul’un dinamizmini kültür 
sanatla yaşatacağımızı 

düşünüyoruz. Diğer taraftan, 
sektörün de yerel yönetimlerden 
ne beklediğini ve bizim neleri 
yapabileceğimizi bilmek ve 
anlatmak istedik ve aslında İBB 
olarak kendimize bir ayna tuttuk. 

KÜLTÜR ENVANTERİMİZİ 
ULAŞILABİLİR KILDIK
 Peki, aynada ne gördünüz?

Demokrasinin ve hesap 
verilebilirliğin en temel göstergesi 
şeffaflıktır. Geçmiş deneyimlere 
istinaden daha şeffaf olmamız 
gerektiğini anladık. Örneğin 
kültür envanterimizi ve sistemin 
işleyişini daha ulaşılabilir kıldık. 
Kültür merkezlerindeki konserler, 
tiyatro oyunları nasıl alınıyor, 
kim neye göre belirliyor, bunun 
kriterleri yoktu. Bunun 
kriterlerini oluşturduk. İstanbul’u 
ortak akıl ile yönetme hedefimizle 
Avrupa’daki “Sanat Konseyi“ 
yapısından esinlendik. Burada bir 
nevi bir danışma kurulu, bir nevi 
icraya yön veren bir kuruluş 
planladık. 

 Kültür sanat envanterinin gözden 
geçirilmesinden bahsettiniz. 
Karşınıza çıkan tablo neydi, ne 
gördünüz?
25 yıl gibi uzun bir zaman 
üzerinde pek de yoğunlaşılmamış 
bir durum söz konusuydu. Biz 
bunun her alanda fotoğrafını 
çektik, bir envanterleme yaptık. 
Öncelikle sanatçılarımızla 
kamuyu buluşturduk, şeffaflığı ve 
en önemli şey olan diyaloğu 
sağladık. Tek tek sorunları tespit 
ettik, sistemi kurduk, çözümler 

üretmeye başladık. Bölgelerin 
taleplerine göre etkinlikler 
düzenlemeye başladık. Bir yandan 
da Nişantaşı ile Sultanbeyli’yi 
eşitlemeye çalıştık. Bunun en 
güzel örneği klasik müziği ilçelere 
götürmek şeklinde oldu. Elbette 
ki, daha yolun başında sayılırız, 
bundan sonra projelerimizi hayata 
geçireceğiz.

 CRR Genel Sanat Yönetmeni 
Cem Mansur’un yönettiği 
konserler dikkat çekti
Evet. Sayın Cem Mansur, 
kendisinin yönettiği konserleri 
ilçelerde sahneledi. Klasik müzik, 
birçoğumuza anlaşılmaz ve 
seçkinci bir müzik olarak gelir. 
Aslında bunun böyle olmadığını, 
hayatın içinden ve bizden 
hikâyeler olduğunu vurgulamak 
adına bunları hikâyesiyle anlattı. 
Burada bir nevi bilgilendirmeye, 
halkı müzikle kaynaştırmaya, 
aslında bizden çok uzak bir müzik 
olmadığını göstermeye çalıştık. 

HER KÜLTÜRE HİTAP EDEN 
ESERLER
 Yönetim değişince, acaba sadece 

belli bir kesimin oyunları mı 
izlenecek kaygısı dillendirildi. 
Ayrımcı bir bakış olacak mı?
Hayır, kesinlikle olmayacak. 
Bunun garantisini çok rahat da 
veririz. Bunun örneklerini de 
görmeye başladık. Görevi 
devraldığımızda, kültür 
merkezlerinde sahnelenen tiyatro 
oyunlarının ve konserlerin hep 
aynı isimlerden alındığını, 
sektörde faaliyet gösteren tüm 
sanatçılara açık olmadığını fark 
ettik. Tiyatroya emek veren tüm 
sanatçıların başvurularını şeffaf 
ve objektif bir yaklaşımla aldık; 
öncelikle toplumsal mesaj içeren 
nitelikli oyunlara yer verdik. 
İstanbul çok kültürlü bir şehirdir. 
Her kültüre hitap eden, birlikte 
kaynaşmayı önemseyen, sanatsal 
nitelikli eserlere yer vermeye 
devam edeceğiz.

KÜLTÜR-SANAT/
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KURDUK, ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE BAŞLADIK.



ve toplumsal mesajına bağlı 
kalmaya özen gösteriyoruz. Hayal 
etmek, düşünmek ve sorgulamak 
güzel şeyler, bunu seyirciye 
aktarmak istiyoruz. 

YEREL YÖNETİMLER DAHA 
GENİŞ PRATİĞE SAHİP
 Siz, sektörün içinden gelen 

birisiniz. Uzun yıllar Kültür 
Bakanlığında çalıştınız. 
Türkiye’nin kültür-sanat hayatına 
dair tecrübeleriniz var. Merkezle 
yerel arasında kültür sanat 
faaliyetleri açısından çok büyük 
fark var mı?
Evet, hayatımın tam yarısı kültürün 
tüm kavramlarıyla (tiyatro, müzik, 
sinema, resim, heykel, edebiyat, 
fotoğraf gibi)  kültür-sanat 
sektörünün içerisinde geçti. Bana 
göre; merkezi yönetim ile yerel 
yönetimler arasındaki en büyük 
fark, kültür politikalarının stratejisi 
ve vizyonu ile kaynak sorunu. Yerel 
yönetimler daha geniş pratiklere 
sahip iken, kurumsal bir yapı 
oluşturamamaları sebebiyle tutarlı 
ve sürdürülebilir bir kültür 
politikası izleyemiyor. Merkezi 
yönetimin ise yerel yönetimleri 
içine katmadan oluşturduğu 
faaliyetlerin hep bir ayağı eksik 
kalıyor ve gerçekçi olmuyor; 
yapılanlar dilek ve temenniden 
öteye gidemiyor ve mevcut sınırlı 
kaynakların da rantabl kullanımı 
olmuyor. Oysaki güçlerin 
birleştirilmesiyle hem etkin kaynak 
kullanımı hem de daha fazla 
ulaşılabilir ve belirleyici olunabilir. 
Ben Kültür Bakanlığındaki tüm 
bilgi ve tecrübelerimi İBB’ye 
aktarmak ve buradaki dinamikleri 
de gözeterek İstanbul’a katkı 
sunmayı istiyorum.

TİYATROYA İLGİM                      
DAHA FAZLA
 Kültür sanat dallarından sizi en 

çok çeken hangisi oldu?
Bunca yıl kültür ve sanat 
yönetiminin her dalıyla haşır neşir 
olduğum için, birini diğerinden 
ayırt etmek benim için çok zor 
olmakla birlikte, sanırım 

 İstanbul’da kültür sanatı sadece 
merkezde toplamak değil, bütün 
ilçelere götürebilmek gerekiyor. 
Burada neye dikkat ediyorsunuz, 
nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz?
Kültür sanat politikamızın en temel 
unsurlarından biri ulaşılabilir olmak. 
İstanbul’un yoğun koşuşturmacası 
içerisinde insanların sanata erişimi 
çok kolay olmayabilir, aynı zamanda 
kar amacı gütmeyen ücretsiz veya 
makul bir ücretle en nitelikli hizmeti 
sunmalıyız ki daha çok insana 
dokunalım. Bunun için her ilçede, 
her kültür merkezimizde ve her 
hafta sonu ücretsiz olarak hem 
çocuk tiyatrosu hem yetişkin 
tiyatrosu hem de konserlerimizle 
halkla buluştuk. Parklarda, 
meydanlarda, iskelelerde sanat 
performansları sergiledik. 

 İstanbul’daki kültür sanat 
belirleyicileri ile bir temas, ilişki 
var. Kültür sanat alanında faaliyet 
gösteren özel kuruluşlarla ilişkiler 
nasıl yürütülüyor? Platform 
başlığı altında mı olacak? Bu 
konudaki politikanız nedir?
Kültür sanat alanında üretilen her 
şey bizim için çok değerli. Her fikre 
kapımız açık. Çok sayıda güzel 
projeler de geliyor. Ancak 
imkânlarımız dâhilinde her 
birinden yararlanmak ve katkıda 
bulunmak amacıyla, geniş katılımlı 
işbirliği projeleri ile ilerlemeye 
çalışıyoruz. Bu kontaktlar platform 
yapısı içerisinde de kurulabilir, 
bağımsız olarak da kurulabilir. Biz 
hiçbir sınırlama koymadık, son 
derece kucaklayıcı bir politika 
benimsiyoruz.

DÜNYA METROPOLLERİYLE 
DİYALOG KURMAYA BAŞLADIK
 İstanbul, kültür sanattan 

turizme, ekonomik piyasalara 
kadar dünya ile sürekli irtibatı 
olan bir şehir. Dünya ile kültür 
sanat entegrasyonu nasıl 
sağlanacak, ilişkiler nasıl gidecek?
İstanbul dünyanın en önemli 
metropollerinden biri; kültürel ve 
tarihi birikimiyle Londra, Paris, 
New York’tan ayrılan, kendini özel 

kılan bir şehir. Öncelikle diğer 
dünya metropol kentleriyle 
diyalog kurmaya başladık, çeşitli 
ülkelerin başkonsolosları, kültür 
direktörleriyle karşılıklı 
ziyaretlerimiz ve kültürel 
işbirliğimiz başladı. İBB olarak, 
tarihinde ilk kez, dünyanın önde 
gelen metropollerinin kültür 
politikalarının tartışıldığı Dünya 
Şehirleri Kültür Zirvesi’ne katıldık 
ve İstanbul’u anlatma şansını 
yakaladık. 

ÖZGÜR SANAT GÜZEL                
İŞLER BAŞARIR
 Kültür-sanat sezonunun 

açılışında, ‘Özgür sanat güzel işler 
başarır’ vurgusu yapılmıştı. 
Dikkat çekici bir vurguydu. Ne 
anlamamız gerekiyor?
Sanat doğası gereği üretkendir. 
Üretken olması için özgür 
düşünmesi, hayal etmesi lazım. 
Hayal edebilmeniz için de 
sınırlarınızın olmaması gerekir. O 
yüzden ne kadar çok hayal eder, ne 
kadar çok imkânlarını kullanır ve 
ona dayatma yapmaz, rahat 
bırakırsanız hayaller genişler, 
üretkenlik artar. Kadim tarihten 
bu yana en güçlü uygarlıklara 
baktığınızda, edebiyat ve sanatın 
güçlü ve özgür olduğunu 
görürsünüz.  Biz oyun metnine; 
sanatçıların konuşma biçimine, 
giydiğine, yediğine, içtiğine 
karışmıyoruz. Sanatsal niteliğine 
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tiyatronun yeri bir adım daha önde. 
“Tiyatro; insanı insana, insanla, 
insanca anlatma sanatıdır” diye 
ünlü bir söz vardır ya, her oyun 
izleyişimde bunu bir kez daha 
duyumsar ve ayrı bir haz alırım. 

 O zaman çok şanslısınız. Şehir 
Tiyatroları gibi köklü bir 
kuruluşun yöneticiliğini yapmak 
da nasip oldu. 
Evet, hem de çok büyük bir şans. 
İstanbul Şehir Tiyatroları 106 
yıllık Darülbedayi geleneği ile yeri 
çok özel olan bir kurum. Bu 
kurumun köklü geleneğine sahip 
çıkmak ve adıyla müsemma 
“Şehrin Tiyatrosu” olması için 
daha çok sahne ve daha çok oyunla 
daha çok çalışmamız gerektiğinin 
bilincindeyiz.

 Bir sanat dalıyla birebir 
ilgileniyor musunuz?
Eski yıllarda resimle ilgilenirdim. 
Hala elim kara kaleme gider ama 
bir profesyonel değilim. Evde 
kendi kendime yaptığım yağlı 

boya tablolarım ve çizimlerim 
vardır. Müzikte ise iyi bir 
dinleyiciyim. 

 Ne tür müzik dinliyorsunuz?
Enstrümantal müzik her zaman 
fon müziğimdir, ancak pop rock 
ve caz müziği sıklıkla tercih 
ediyorum. Aslında ortama göre 
her müzikten keyif alıyorum. 

 İstanbul’da opera konusunda 
büyük eksiklik var. Atatürk Kültür 
Merkezi’nin bir an önce açılması 
bekleniyor. Bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?
AKM binası, İstanbul’un sadece 
kültürel değil, aynı zamanda 
mimari, sanatsal ve sosyolojik bir 
hikâyesidir. Yapımından açılışına 
kadar 23 yıl geçmiş, 1969 yılında 
açılmış, yapılan çok başarılı 
etkinliklerle İstanbul’un sesini 
dünyaya duyurmuş, ancak 31 
Mayıs 2008 tarihinden bu yana 
kapalı olan bir kültür sarayı idi. 
Geçirdiği yangınlar, ekonomik 
yetersizlikler, teknik alt yapı, 

hukuki sorunlar ve politik bakış 
açıları sebebiyle bir türlü 
arzulanan noktaya gelemedi. Bu 
durum ülkemiz için çok büyük bir 
yara, adeta hüzünlü bir hikâye. 
Kısa bir süre önce tekrar ele 
alınan ve yeni bir mimari ile 
tasarlanan, şu anda yapımı hala 
devam eden AKM, İstanbul için 
çok kritik bir öneme sahip. Bu 
mekan salt bir kültür merkezi 
değil, tüm anlamlarıyla bir prestij 
mekandır, öyle ele alınmalıdır. 

KÜLTÜR SANAT ALANLARI 
YETERLİ DEĞİL
 İstanbul’da kültür sanata ayrılan 

alanları yeterli buluyor musunuz?
Ne yazık ki, İstanbul gibi bir dünya 
kenti için kültür ve sanat 
etkinliklerine ayrılan alanlar 
yeterli değil. Bu alanları çoğaltmak 
öncelikli hedefimiz. İBB’nin 
stratejik planında kültür 
merkezlerini ve tiyatro sahnelerini 
arttırma planı var, bu yıl salgın 
hastalık ve ekonomik sıkıntılar 
sebebiyle her ne kadar 
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Görüntüleme verilerimiz binlerce 
insanımıza ulaştığımızı 
gösteriyor. Bundan sonraki 
süreçte elbette öncelikle halkın 
sağlığını gözeterek kentin kültür 
sanat yaşamını tekrar 
canlandırmayı hedefliyoruz: 
Sosyal mesafeli ve/veya arabalı 
seyredilebilecek açık hava 
tiyatrosu, sahnebüs araçlarımızla 
gezici tiyatroların hayata 
geçirilmesi, canlı söyleşiler, 
eğitimler gibi giderek 
çeşitlendireceğimiz uygulamalar 
olacak. Ayrıca tabii ki, pandemi 
süreci nedeniyle sekteye uğrayan 
diğer projelerimizi eksiksiz 
gerçekleştirmenin gayreti içinde 
olacağız.

projelerimizi arzu edilen hızda 
hayata geçirememiş olsak da, yine 
de hedeflerimizin gerisinde çok 
kalmayacağız. Örneğin, Hasanpaşa 
Gazhane binasının restorasyonunu 
kısa sürede tamamlayarak yeni 
sezonda iki tiyatro sahnesi ile 
sanatseverlerin hizmetine 
sunmayı amaçlıyoruz. Kültür 
merkezi olmayan semtlerimizde 
yeni salonlar açacağız. Öte yandan, 
sadece mekânların değil, kültür 
sanat etkinliklerinin de sayısını 
arttırıyoruz, bu nicel artışı aynı 
zamanda nitelikli kılabilmek 
önemli.

İSTANBULLULARİN KATILIMCI 
VE ÜRETKEN OLMALARINI 
İSTİYORUZ
 İstanbulluların beklentilerini 

karşılamaya çalışıyorsunuz. Sizin 
İstanbullulardan beklentiniz 
nedir?
İstanbullulardan katılımcı, 
üretken olmalarını istiyoruz. 
Yaşadıkları şehri tanımalarını; bu 
kentin değerlerini, yazarlarını, 
şairlerini, şarkılarını, sanatçılarını 
ve tarihini okumalarını, İstanbul’a 
bundan sonra bir de bu gözle 
bakmalarını istiyoruz. İşte o 
zaman bambaşka bir İstanbul 
görecekler ve birlikte bu şehri 
güzelleştireceğiz. 

İSTANBUL’U SANAT VE 
EDEBİYATI İLE DE 
TANITACAĞIZ
 Bir diğer sorumluluk alanınız 

turizm. İstanbul’un tanıtımı 
noktasında ne düşünüyorsunuz?
İstanbul, tarihi, kültürü ve 
coğrafyasıyla zaten bilinen bir 
şehir; belirli bir turist çekimi var. 
Ancak biz İstanbul’u sadece bu 
yönüyle değil, sanatı, edebiyatı, 
etkinlikleri yani ilham veren 
duygularıyla anlatmak istiyoruz. 
Dünyanın diğer metropol 
kentlerinde olduğu gibi, 
İstanbul’un kültür rotalarının 
gösterildiği bir harita, bir web 
sayfası, şehrin sokaklarındaki 
tabelalara kadar bir tanıtım 
hedefliyoruz. 

 Turizmde bir hedefiniz var mı?
Turizmde hedefimiz İstanbul’a 
gelenlerin sayısı kadar, niteliğini 
de arttırmak. Dünya miras 
alanlarını gezen, tarihe, mutfak 
kültürüne meraklı, sanat 
etkinliklerini takip eden 
gezginlerin mutlaka İstanbul’u 
görmelerini istiyoruz. Yüksek 
kültür ve gelir sahibi yeni hedef 
kitleleri için İstanbul, Roma ve 
Paris kadar önde gelen bir 
ziyaret noktası olmalıdır. Bunun 
için İstanbul’da tarihsel 
mekânları özenle korumak, 
kültür ve sanat etkinliklerini 
nicel ve nitel olarak çoğaltmak, 
turizm ürünlerini çeşitlendirmek 
gerekiyor. 

 Turizm Platformu’nun amacı 
nedir?
Burada da amaç, turizm 
sektörünün tüm bileşenleriyle 
bir arada, ortak akılla hareket 
etmek. Sektörün önerileriyle 
beraber, demokratik katılımcı bir 
şekilde İstanbul için ne 
yapılacağına dair görüşler ortaya 
konacak. İstanbul Turizm 
Platfomu ile İBB birimleri 
arasında koordineli bir çalışma 
yürütülüyor.

KÜLTÜR SANAT YAŞAMINI 
TEKRAR CANLANDIRACAĞIZ
 Pandemi sürecinde oyunlar, 

konserler, tüm etkinlikler iptal 
edilmek zorunda kalındı. www.
kultursanat.istanbul web sitesi ile 
instagram ve youtube kanalları 
üzerinden İstanbullu kültür 
sanatseverlerle buluştunuz. Nasıl 
dönüşler aldınız? Önümüzdeki 
süreci nasıl planlıyorsunuz?
Evet, pandemi sürecinde dijital 
sanata geçen ilk kurumlar 
arasında yer aldık. Bu süreçte 
tüm İstanbulluların keyifli ve 
nitelikli zaman geçirmelerini 
sağlamak amacıyla tiyatroyu, 
müziği, dansı, şiiri, resmi, 
müzeleri ve daha birçok sanatsal 
içeriği sosyal medya aracılığıyla 
evlere taşımaya çalıştık. Tarih ve 
gezgin söyleşileri yayımladık. 
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FATİH'İN TABLOSU                             
16 MİLYON İSTANBULLUNUN 

KOLEKSİYONUNA KATILDI
İBB, LONDRA'DAKİ CHRISTIE'S MÜZAYEDE EVİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN AÇIK ARTIRMADA 

FATİH SULTAN MEHMET’İN ÜÇ ORİJİNAL PORTRESİNDEN BİRİNİ SATIN ALDI. DÜNYACA 
ÜNLÜ KOLEKSİYONERLERİN KATILDIĞI MÜZAYEDEDE, SATIŞA ÇIKARILAN YAPIT İÇİN BÜYÜK 

REKABET YAŞANDI. BAŞKAN İMAMOĞLU'NUN TALİMATIYLA MÜZAYEDEDE YER 
ALAN İBB, PORTREYE 770 BİN STERLİN BEDELLE SAHİP OLDU. BÖYLECE 15.YÜZYILA 
TARİHLENEN TABLO, UZUN BİR ARADAN SONRA YİNE İSTANBUL'A, EVİNE DÖNDÜ. 
PORTRENİN SATIN ALINMASININ ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA İMAMOĞLU, YAPITIN 

KALICI SERGİLENME YERİNİN, İLGİLİ HER KİŞİ VE KURUMA DANIŞILARAK, ŞEFFAF BİR 
SÜREÇLE BELİRLENECEĞİNİ İFADE ETTİ.

AYLİN YARDIMCI - GÖKÇE KAÇMAZ
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Onun en iyi ve kalıcı bir şekilde 
sergilenmesini sağlayacağız. İlk 
etapta benim gönlümden geçen 
Saraçhane yerleşkesinde 
sergilenmesi. İnsanlar burada 
tabloyu yoğun bir şekilde ziyaret 
edebilir. Ancak, bu benim arzum, 
tek başıma alabileceğim bir karar 
değil. Uzmanlarla bir araya gelip bu 
eserin sergilenmesi konusunda ne 
yapabileceğimizi tartışacağız."

 İBB DIŞ İLİŞKİLER DAİRE 
BAŞKANI ALKANALKA: “TARİHİ 
VE MİLLİ BİR GÖREVDİ, ONUR 
DUYDUM”
Müzayedeye İBB’yi temsilen 
telefonla katılan Dış İlişkiler Daire 
Başkanı Mehmet Alkanalka, 
üstlendiği görevin kendisine onur 
verdiğini belirterek, “Bu benim için 
gerçekten çok heyecan verici  bir 
görev oldu” dedi. 
Sözlerini, “Düşünebiliyor 
musunuz, İstanbul’u fethederek 
‘Fatih’ unvanını alan, bu tabloyu 
İstanbul’da kendi sarayında 
yaptıran Fatih Sultan Mehmet’e, 
portresinin yüzyıllar sonra bir 
şekilde Londra’ya gideceğini, orada 
satışa çıkacağını söyleseler, böyle 
bir şeyi tahmin edebilir miydi” diye 
sürdüren Alkanalka şunları dedi:  
“O yüzden her şeyden önce bu 
tarihi ve milli bir görevdi, ben de 
konuya o şekilde yaklaştım. 

Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun 
kararlılığı ve Başkan Danışmanımız 
Murat Ongun’un takım çalışması 
mantığı başarıyı getirdi. Çok güzel 
bir ekip çalışmasıyla süreci 
organize ettik. Hataya yer olmayan 
bir sürecin yoğun stresli baskısı 
altındaydım; ama sonuç çok güzel 
oldu, bütün stresi unutturdu. 
İBB’nin, bu başarı ile marka 
değerini somut olarak bütün dünya 
belediyelerine gösterdiğine 
inanıyorum.”
Müzayede sırasında heyecan 
dozunu çok yüksek yaşadığını da 
anlatan Alkanalka, bu süreçteki 
duygularını ise şöyle ifade etti:
“Bu heyecanı tüm yaşantım 
boyunca kendimle birlikte 
taşıyacağımı düşünüyorum. Burada 
bana göre en önemli farkımız, 
inancımızdı. Başkanımız buna 
gerçekten inanmış ve azmetmişti. 
En güçlü tarafımız da bu oldu 
açıkçası. Teklif edilen son rakamın 
bizde kaldığını anladığımda, 
kendimi tutamadım. Bağırmışım; 
herkes aynı anda odama girdi, 
sevinç çığlıkları attı. Milli 
takımımız bir müsabakaya çıkıp gol 
attığında nasıl duygular yaşıyorsak, 
bundan çok daha yoğun duygular 
yaşadık.”
Alkanalka, müzayedeye kültürel bir 
mirasa, tarihi bir emanete sahip 
çıkma bilinciyle yaklaştıklarının 
altını çizerek, “İBB, Başkanımızın 
dediği gibi devletin tam da 
kendisidir. Dolayısıyla İBB, bu 
tarihi olayda bir aracı rolü 
üstlenmiştir. Bunu yalnızca 
İstanbul’a değil, tüm milletimize 
kazandırmıştır” şeklinde konuştu. 

 ÖLÜMÜNDEN ALTI AY ÖNCE 
TAMAMLANMIŞ
İBB'nin satın aldığı Fatih portresi 
Gentile Bellini’nin en önemli 
resimleri arasında sayılıyor. Tuval 
üzerine yağlı boya çalışılmış yapıtın 
eni 33,4; boyu ise 45,4 santimetre. 
Tablonun sağ alt köşesinde Latin 
harfleriyle not düşülen tarih ise 25 
Kasım 1480.  

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), Venedikli ressam Gentile 
Bellini'nin atölyesinden çıkan, 
günümüze kadar gelebilmiş üç 

orijinal Fatih Sultan Mehmet 
portresinden birini satın aldı. 
Londra'da bulunan dünyaca ünlü 
Christie's Müzayede Evi'nde 
gerçekleştirilen açık artırmada, 770 
bin sterlin bedelle edinilen 
portrenin en önemli özelliği, 
yapıtta sultanın kendisi dışında 
başka bir kişiye de yer verilmesi. 
İBB müzayedeye Başkan Ekrem 
İmamoğlu'nun talimatıyla girdi. 
Toplam 6-7 alıcının katıldığı açık 
arttırmada kurumu, İBB Sözcüsü 
Murat Ongun ve Dış İlişkiler Daire 
Başkanı Mehmet Alkanalka temsil 
etti. Müzayede sonunda Fatih'in 
tablosu İstanbul'a, evine döndü. 16 
milyon İstanbullunun sanat 
koleksiyonuna katıldı. 

 İMAMOĞLU: "EN İYİ VE KALICI 
BİR ŞEKİLDE SERGİLENMESİNİ 
SAĞLAYACAĞIZ"
Başkan İmamoğlu, yapıtın satın 
alınmasının ardından yaptığı 
açıklamada, Fatih Sultan Mehmet'e 
ait bir tablonun yakıştığı yerin 
İstanbul olduğunu söyledi. 
Tablonun edinilmesinden duyduğu 
mutluluğu ifade eden İmamoğlu, 
portre için, "Nice yüzyıllar 
İstanbul'da yaşamaya devam 
edecek" vurgusunu yaptı. Mustafa 
Kemal Atatürk'ün vasiyeti üzerine, 
İstanbul'da bir Fatih Sultan Mehmet 
anıtı projesi içinde olduklarını da 
anımsatan İmamoğlu, duygularını 
şöyle dile getirdi:
"Tablonun İstanbul'da kalıcı olarak 
sergilenmesi için her zaman 
yaptığımız gibi bu işin uzmanları ile 
bir araya geleceğiz. İstanbul'un 
valisinden yurttaşına kadar 
herkesin katılımıyla en şeffaf 
biçimde karar alacağız. İstanbul'u 
bize hediye eden büyük bir 
padişahın yaşadığı dönemde 
yapılan bir eserin kente 
kazandırılması, tüylerimi diken 
diken eden bir sevinç kaynağı. 
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Venedikli ressam Gentile Bellini



 BELLİNİ BİR BARIŞ KOŞULU 
OLARAK İSTANBUL'A GELDİ
Öte yandan yapıtın önemi sadece 
Fatih'e ait hem orijinal hem de iki 
kişinin yer aldığı tek tablo 
olmasıyla sınırlı değil. Belki de 
daha ilginci, Venedikli ressam 
Bellini'nin İstanbul'a bir barış 
koşulu olarak gelmesi.
Bilindiği üzere II. Mehmet, 
İstanbul'u fethettiğinde kentte 
kalabalık bir Venedikli toplumu 

yaşamaktaydı. İstanbul'un 
Osmanlıların eline geçmesi, 
İstanbul’un Osmanlıların eline 
geçmesi Venedik’e büyük bir 
zarar verdi ve bu sebeple, 1453-
1479 yılları arasında Venedik ile 
Osmanlılar arasında birçok 
çatışma yaşandı. Sonunda 
Venedik Senatosu, Osmanlıların 
yaptığı barış önerisini kabul etti 
ve çatışmalar sona erdi. Barış 
anlaşmasının koşulları arasında 
ilginç bir madde vardı. O da 
Venedik'in en yetenekli 
ressamlarından birinin sultanı  
resmetmek için İstanbul'a 
gönderilmesiydi.
Gentile Bellini, bu koşullar altında 
1479 yılında İstanbul'a geldi. 
Ancak sultan ilk etapta, Bellini'nin 
yeteneğinden emin olmak istedi. 
Bu nedenle Bellini İstanbul'daki ilk 
aylarını saraydaki çeşitli kişilerin 
tablolarını yaparak geçirdi. Kentte 
yaşadığı 16 ay boyunca, Osmanlı 
İstanbul'unu yansıtan pek çok eser 
ortaya çıkardı. Örneğin, "Oturan 
Katip", Bellini'nin bu süreçte 
yarattığı yapıtlardan biridir.

Belki de 3 Mayıs 1481 tarihinde 
beklenmedik bir anda ölen 
padişahın, ressam Bellini’ye verdiği 
son pozlardan biri.

 İLBER ORTAYLI: “TABLODAKİ 
İKİNCİ KİŞİ CEM SULTAN”
Fatih Sultan Mehmet’in 
portresinde yer alan ikinci kişinin 
kim olduğuyla ilgili ise farklı 
fikirler mevcut. Christie’s 
Müzayede Evi'nin İslam ve Hindu 
Sanat Eserleri sorumlusu Sara 
Plumby’e göre, tablodaki kişi 
hakkında iki farklı teori 
bulunuyor. Bunlardan birincisi, o 
kişinin padişahın üç oğlundan biri 
olduğunu ileri sürüyor. Diğer 
iddianın sahipleri ise tablodaki 
figürün beyaz tenli ve tıraşlı 
olmasından yola çıkarak, Batılı bir 
kişi olabileceğini ileri sürüyor. 
Ancak tarihçi İlber Ortaylı, tabloda 
Fatih Sultan Mehmet’in karşısında 
resmedilen kişinin oğlu Cem 
Sultan olduğunu ve Fatih Sultan’ın 
oğlunu yetenekleri konusunda 
kendisine yakın bulduğunu 
belirtiyor.

/KAPAK
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İlber Ortaylı
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SORUNLARI YERİNDE TESPİT EDEREK, 
AKILCI VE HIZLI ÇÖZÜMLER ÜRETMEK 

AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN 39 
İLÇE ZİYARETİNDE, YAKLAŞIK 1.000 

KALEM TALEPTE BULUNULDU. ‘AÇIK, 
ŞEFFAF VE İŞ BİRLİĞİ’ İÇERİSİNDE 

DEVAM EDEN ZİYARETLER 
NETİCESİNDE VERİ TABANI 

OLUŞTURULDU. ON BÖLGE ÇALIŞMA 
MASASI KURULARAK, SORUNLARA 

İLÇE BELEDİYELERİYLE BERABER 
ORTAK ÇÖZÜM ÜRETİLMEYE 

BAŞLANDI. 2020 YILI İÇERİSİNDE, 
ÇOK SAYIDA PROJE 

TAMAMLANARAK HAYATA 
GEÇİRİLECEK.

BİR YILDA 

100 
PROJE
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İBB Başkan Danışmanı Tonguç Çoban

AYŞE KAHVECİ

RIDVAN ARDA



G
öreve geldiğinde, “Ben 
artık 16 milyon 
İstanbullunun belediye 
başkanıyım. Bizim için 

hiçbir ilçe belediyesi bir 
diğerinden ayrı değildir. 
Hizmetleri sürdürürken en büyük 
partnerim ilçe belediyeleridir” 
diyen İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, sorunları yerinde 
tespit edip hızlı çözümler 
üretmek amacıyla 39 ilçeyi ziyaret 
etme kararı almıştı. Bu kapsamda, 
tüm ilçeler ziyaret edildi; tüm 
belediyelerle ortak çalışma 
masaları kurularak toplantılar 
yapıldı. İlçeler coğrafi 
yakınlıklarına göre 
sınıflandırılarak, on tane ‘Bölge 
Çalışma Masası’ kuruldu. Tüm 
ilçe ziyaretlerine Başkan’la 
birlikte katılan ve bölge çalışma 
masası toplantılarına başkanlık 
eden İBB Başkan Danışmanı 
Tonguç Çoban, ziyaretlerin 
amacını, ilçelerle ilişkileri ve 
İBB’nin çalışma takvimini 
İstanbul Bülteni’ne değerlendirdi. 

 MİKRO STRATEJİK PLAN 
OLUŞTURULDU
39 ilçe ziyareti ile Büyükşehir’in 
bugüne kadar yaptığı çalışmaların 
bir röntgenini çekmek 
istediklerini belirten Tonguç 
Çoban, ziyaretlerin önemini şu 
şekilde ifade etti:
“Biz İBB olarak, yukarıdan bir 
bakışla İstanbul’un tamamına 
hâkimiz; ama ilçe belediyeleri 
mikro ölçekteki konulara daha 
hâkimler. Örneğin, bizim 
açımızdan belki çok öncelikli 
görünmeyen bir konu, onlar 
açısından çok daha acil ve 
öncelikli görülebiliyor. 
Dolayısıyla, açık bir diyalog ve iş 
birliği içerisinde, Büyükşehir’in 
İstanbul ölçeğinde 39 ilçede 
yaptığı çalışmaların fotoğrafını 
birlikte çekmeyi amaçladık. Çok 
da verimli oldu. Çünkü dosyalarda 
kâğıt üzerinde görülen pek çok 
konu canlı canlı bizatihi saha 
tespitleri ile gözlendi. Buna göre 
aslında bir mikro bölgeleme 
çalışması yapıldı. Bir mikro 
stratejik plan oluşturuldu.” 

 39 İLÇEYLE BERABER 
YÖNETMEK İSTİYORUZ
Talep edilen işlerin bir an önce 
bitirilmesine yönelik performans 
hedefi konulacağını belirten 
Çoban, Büyükşehir’in çalışma 
takvimine ilişkin şu 
değerlendirmelerde bulundu:
“2020 yılı içerisinde çok sayıda 
projenin tamamlanarak açılması 
imkânı var. Pandemi olmasaydı 
sayı daha da artabilirdi. Onları 
tamamladıkça aslında önümüze 
yeni hedefler koyma fırsatı da 
doğacak. Bir yandan onlar 
hazırlanırken diğer yandan fikir 
projesi olarak gelen konular 
masaya yatırılacak. Yine ilçelerle iş 
birliği ve diyalog içerisinde 
beraberce yapacağız. Tabii bu 
sonuçta, 31 Mart 2024’e kadar 
geçecek bir süre. Sevindirici olan 
şudur ki, çok hızlı bir şekilde 
işlerin toparlandığı, hiçbir işin 
yarım bırakılmayacağı, bütün 
zorluklara rağmen bunların büyük 
bir özveriyle, çabayla sonuca 
götürüleceği yönünde bir 
öngörümüz var. 

PROJE/
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10 BÖLGE ÇALIŞMA MASASI 
KURULDU

39 ilçe, coğrafi yakınlıklarına göre 
üçerli dörderli belediyelerden oluşan 
10 ayrı bölge çalışma masasına 
dönüştürüldü. Bugüne kadar 5 bölge 
çalışma masası toplantısı 
gerçekleştirildi. Kalan beş tanesi de 
en kısa zamanda yapılarak birinci tur 
tamamlanacak ve ikinci tura 
geçilecek. Toplantılara ilçe belediye 
başkan yardımcıları ve İBB’nin 
konuyla ilgili yöneticileri katılıyor. 

VERI TABANI OLUŞTURULDU

İlçe belediyelerinden gelen talepler 
kayda alındı. Büyükşehir’deki hafıza 
ile ilçelerdeki hafıza eşleştirilerek 
ortak bir veri tabanı oluşturuldu. 35 
ilçeden 1.000’e yakın kalem talep 
geldi; en büyük talep fen işleri, etüt-
proje, ulaşım konularında oldu. 
Yapımı durmuş ya da proje 
aşamasında olan otopark, yol, 
kavşak, ve metro çalışmalarının bir 
an önce tamamlanması istendi. 



 SAHİLLER VE DERE BANTLARI 
YENİDEN DÜZENLENECEK
İlçe belediye başkanlarından 
sahillerin düzenlenmesi ve ıslah 
edilen İSKİ dere bantlarının 
rekreasyon alanlarına 
dönüştürülmesi noktasında çok 
sayıda talep geldiğini ifade eden 
Çoban, ilçelere yapılacak çevre 
yatırımlarıyla ilgili şunları söyledi:
“Marmara, Karadeniz ve Boğaz 
kıyısındaki sahiller bütüncül bir 
bakış açısıyla ele alınacak. 
Kurbağalıdere ve Ayamama 
derelerinde başlatılacak çalışmaları 
diğer ıslah edilen dereler izleyecek. 
Derelerin üç metre sağı ve üç metre 
solunda, yürüyüş parkurları, bisiklet 
yolları ve peyzaj projeleri hayata 
geçirilecek. Yeşil alanların 
korunması, kamusal boş alanların 
aktif yeşil alana dönüştürülmesi 
yönünde ilçe belediyelerinin de 
ciddi çabaları var. İstanbul’a daha 
fazla yeşil alan kazandırılması için 
çok sayıda, park-bahçe ve yaşam 
vadisi yapılacak.”

 KÖYLERDE TARIM 
DESTEKLENECEK
Şile, Çatalca, Silivri, Eyüp, 
Çekmeköy, Sarıyer, Pendik gibi 
tarım nüfusunun ağırlıklı olduğu 
ilçelerden tarım alanlarının 
korunması yönünde talepler 
geldiğini ifade eden Çoban, 
“Önümüzdeki dönemde halk 
marketler, sabit pazarlar ve semt 
pazarlarında doğrudan üreticiden 
tüketiciye masaları kurularak tarım 
teşvik edilecek. Köylerin ihtiyaçları 
gözden geçirilecek, yeni sosyal 
donatı alanları kazandırılacak” dedi.

Hiçbir ayrım gözetmeden 39 
ilçemiz bizim için doğru 
politikaların, doğru projelerin, 
doğru hedef kitleye ulaştırılacağı 
en büyük paydaşlarımızdır. Biz, 
İstanbul’u 39 ilçe belediyesiyle 
beraber yönetmek ve hizmet 
etmek istiyoruz. Bundan kazanan 
tüm İstanbullular olacak.”

 TAKVİMLEME ÇALIŞMASI 
YAPILDI
Geçmiş dönemde yarım kalan 
projelerin nasıl tamamlanacağı 
yönünde takvimleme çalışması 
yapıldığını açıklayan Çoban, acil 
taleplerin ilgili birimlere aktarılarak 
hızlıca çözüme kavuşturulduğunun 
altını çizdi. Çoban, İstanbul’a 
faydalı olacak fikir düzeyindeki 
projelerin, Büyükşehir’in ilgili 
daireleri ya da iştirakleri tarafından 
değerlendirilmeye alındığını 
belirtti.

 İBB, İLÇE BELEDİYELERİNİN 
HER TALEBİNE AÇIK
İlçelerle Büyükşehir arasındaki iş 
birliğinin Başkan nezdinde takip 
edilmesinin, süreci hızlandırdığı 
gibi tıkanma noktalarındaki 
düğümlerin de daha çabuk 
çözülmesini sağladığını 

vurgulayan Çoban, konuya 
yaklaşımlarını şöyle ifade etti:
“Sorunları doğrudan sahada 
gözlemleyip tespit ederek, gelen 
taleplerden bir veri tabanı 
oluşturmaya yönelik olan 
ziyaretlerde, ilçe belediyelerinden 
hiçbir taleplerini 
sakınmamalarını, her şeyi 
dosyalarına koymalarını istiyoruz. 
İBB olarak, her talebe açığız.” 

 HEDEF, ŞEFFAFLAŞMA
İlçe belediyelerinden gelen 
taleplerin değerlendirilerek 
aksiyon planı oluşturulmasında 
şeffaflığa büyük önem verdiklerini 
vurgulayan Çoban, “Bir işin yapılıp 
yapılamayacağı, hangi vadede 
yapılacağı, yapılamayacaksa neden 
yapılamayacağı ilçe belediyelerine 
açık bir şekilde bildirilecek. 
Böylece işlerin bir belirsizliğe ve 
bilinmezliğe doğru gitme riski 
ortadan kaldırılacak” şeklinde 
konuştu.

 PROJELERİN RUHU OLACAK
İBB Başkanı İmamoğlu’nun, fiziki 
yatırımların sosyal donatılarla 
eşleştirilerek onlara bir ruh 
kazandırılmasını istediğini 
belirten Çoban, bundan sonra 
yapılacak meydan, yol, spor salonu 
gibi pek çok yatırımda buna dikkat 
edileceğinin altını çizdi. Çoban, 
Başkan İmamoğlu’nun, ziyaretlerin 
ardından, açılışlar için yoğun bir 
biçimde ilçelerde yer alacağını; 
çalışmalarda kaydedilen 
gelişmeleri ve tamamlanan işleri 
sahada yerinde inceleyeceğini 
açıkladı.
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KREŞLER KONUSUNDA FIKIR 
BIRLIĞI VAR

Büyükşehir’in öncelikli politikaları 
arasında yer alan yeni kreşlerin 
açılması noktasında ilçe belediyeleri 
ile fikir birliği sağlanmış durumda. 
İlçe belediyeleri, fiziki yatırımlara kreş 
eklenmesi, var olan arsaların kreş için 
ayrılması yönünde destek veriyorlar.

DAĞITIMLAR 13 ILÇE 
BELEDIYESIYLE BIRLIKTE 
GERÇEKLEŞTIRILDI

Salgın döneminde, 600 bin civarında 
sosyal destek paketinin dağıtımı ilçe 
belediyeleri ile birlikte organize 
edildi. İBB sosyal destek paketlerinin 
dağıtımına 13 ilçe belediyesi de kendi 
araçları ve personeliyle katkı verdi.

/PROJE
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BELEDİYECİLİK 
HUKUK MÜCADELESİNE 

DÖNÜŞTÜ
SON BİR YILDA, EVRENSEL HUKUK İLKELERİNDEN YOKSUN BİR UYGULAMAYLA İBB’NİN 

YETKİLERİNİN KISITLANMASINA VE GAYRİMENKULLERİNE ADETA EL KONULMASINA 
YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÇOK KONUŞULDU. BAŞKAN EKREM İMAMOĞLU’NUN BİRİNCİ 

HİZMET YILINI DOLDURDUĞU ŞU GÜNLERDE, BU SÜREÇLE İLGİLİ SON DURUMU 
İSTANBULLULARLA PAYLAŞMAK İSTEDİK. KONUYU İÇ HUKUK VE ÜLKEMİZİ YAKINDAN 

İLGİLENDİREN AB MÜKTESEBATI AÇISINDAN ELE ALDIK.

OSMAN KARABACAK RIDVAN ARDA

/KURUMSAL YÖNETİM
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 ÖNCE SATIŞ, SONRA 
SATTIRMAMAK İÇİN İMAR 
PLANI DEĞİŞTİ
Uygulamalar bununla sınırlı 
kalınmadı. İBB Meclisi’ndeki 
çoğunluk, 2020 Bütçesi'nde 
onayladığı borçlanma yetkisini, 
yeni yönetime vermedi. Bütçedeki 
kaynak oluşturma şekillerinden biri 
olan gayrimenkul satışlarının da 
yolu açılmadı. Meclis, 3 yıl önce 
imarını değiştirerek gelir 
getirmesini amaçladığı bir arazinin 
planını, satışının yapılacağı gün 
aldığı bir kararla yeşil alana 
çevirerek satışı engelledi. Verilen 
hizmetlerde enflasyon ve girdi 
maliyetlerinden kaynaklanan, İBB 
dışındaki bütün kamu kurumlarının 
fiyatlarına yansıttığı ücret 
artışlarına da izin verilmedi.

 İSTANBUL’UN İMAR YETKİSİ 
İBB’DEN ALINMAK İSTENDİ
Hazırlanan Boğaziçi Yönetimi 
Başkanlığı kanun taslağı ile İBB’nin 
imar ve plan yetkisi Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na devredilmek 
istendi. Bu taslaktaki ‘Su Yolu’ 
tabiri ile Kanal İstanbul da tamamen 
İBB’nin yetki alanından çıkarılmak 

Ü
lkemizde, geçen yıl 31 
Mart’ta yapılan yerel 
seçimlerde birçok 
büyükşehir 

belediyesinin yönetimi el 
değiştirdi. Ekrem İmamoğlu da 23 
Haziran’da tarihi bir oyla ikinci 
kez İBB Başkanı seçildi. Böylece, 
Türkiye’de şeffaflığı ve 
katılımcılığı önemseyen yeni bir 
hizmet anlayışı ile birlikte, 
getirilen kısıtlamalarla yerel 
demokrasinin hukuk mücadelesi 
de başlamış oldu.
Belediyelerin yetkilerinin ve 
faaliyetlerinin kısıtlanması 
yönünde atılan adımlar, ilk olarak 
belediye şirketlerinin (iştirakler) 
yönetimlerinin devredilmek 
istenmemesiyle başladı. 
Ardından, iştiraklere yönetici 
atama yetkisi belediye 
başkanından alınarak, kanuna 
tamamen aykırı bir görüşle, İBB 
Meclisi’ne devredildi. Başkanın 
kendi belediye şirketlerini 
yönetme yetkisi elinden alınmak 
istendi. 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyeleri Kanunu’na aykırılık 
teşkil eden bu karar, şu anda yargı 
aşamasında.
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istendi. Aynı taslağa eklenen ‘Silüet 
Sahası’ tabiri ise Boğaz’dan görünen 
her yerin imar planı yetkisinin 
İBB’den alınıp Bakanlığa 
devredilmesi anlamını taşıyordu.  
Ancak, kamuoyundan gelen tepkiler 
üzerine taslak geri çekildi.

 İBB’YE KAYYUM ATAMA 
YETKİSİ!
Başka bir kanun taslağı ile 
Büyükşehir Belediyelerine kayyum 
atama yetkisi talep edildi. Mevcut 
kanuna, ‘Belediye hizmetlerinin 
ihmal edildiği görülürse bu işlerin 
valiliklere yaptırılabileceği’ şeklinde 
bir ekleme ile valinin kendi 
kanaatine göre oluşturacağı 3 kişilik 
bilirkişi heyetinin, ‘ihmal’ tespit 
etmesi halinde, o işin valilikçe 
yapılmasının ve bedelinin 
belediyenin gelirlerinden tahsil 
edilmesinin önü açılmak istendi. 
Aynı taslakta, belediyelerin genel 
bütçeden aldığı payları düşürme 
maddesi de yer alıyordu. İBB’nin 
yıllık gelirlerinde 1 milyar 200 
milyon lira düşüş olacaktı. Yine 
kamuoyundan gelen tepkiler 
üzerine, taslak TBMM gündemine 
getirilmedi.



binası ile tesisin, ilçe belediyeleri 
tarafından kullanılması yönünde 
kararlar alındı. İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, bu kararların tamamını 
önce tekrar görüşülmek üzere İBB 
Meclisi’ne iade etti. Kararlar 
değişmeyince, adaleti mahkemede 
arama yolu seçildi.

 GALATA KULESİ TESCİL 
DEĞİŞİKLİĞİYLE BAKANLIĞA 
DEVREDİLDİ
İstanbul’un simge yapılarından ve 
uzun yıllardır İBB tarafından 
işletilen, bakımı yapılan Galata 
Kulesi, geçtiğimiz aylarda Vakıflar 
Genel Müdürlüğü adına tescil 
edilerek İBB’nin tahliye edilmesi 
için işlemler başlatıldı. İdari 
mahkeme, tahliye işleminin 
yürütmesinin durdurulmasına 
karar vermesine rağmen, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’nün talebi 
üzerine Beyoğlu Kaymakamlığı 
Kule’de tahliye işlemi başlattı. 
İBB, işlemin iptali ve 
yürütmesinin durdurulması için 
tekrar mahkemeye başvurdu. 
Mahkeme süreci devam ederken, 
tarihi Kule, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na devredildi.

 İBB’NİN UYGUN BULMADIĞI 
YATIRIMI İLÇEYE YAPTIRACAK 
TASLAK…
Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle, yerel yönetim 
tarafından eksik evrakları 
nedeniyle 2 ay içinde ruhsat 
verilmeyen vatandaşlara, ruhsat 
için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na müracaat etme hakkı 
tanındı. Dahası, İBB’nin ilçelerde 
uygun bulmayarak yapmadığı 
yatırımları, ilçe belediyesine, 
bedelini İBB’den alarak yapma 
yetkisi verilmesi yönünde bir 
taslak çalışması dahi yapıldı. 

 İBB’NİN GAYRİMENKULLERİ 
İLÇE BELEDİYELERİNE 
DEVREDİLDİ
İBB Meclisi, İBB’nin ilçelerde 
yaptığı binaların kullanım hakkının, 
10 yıllığına ilçe belediyelerine 
devredilmesi yönünde onlarca 
çoğunluk kararı aldı. Teamül gereği 
böyle bir teklifin, ancak İBB 
Başkanı tarafından meclise 
sunulması gerekirken, önerge 
verilerek gündeme madde 
eklenmesi yolu seçildi. İBB 
tarafından yapılan onlarca hizmet 
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 HAYDARPAŞA-SİRKECİ GARI 
İHALESİ İÇİN DAVA AÇILDI
Devlet Demiryolları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü tarafından 
Haydarpaşa ile Sirkeci Gar 
alanlarının kültür ve sanat 
etkinliklerinde kullanılması 
amacıyla kiraya verilmesine ilişkin 
düzenlenen ihaleye İBB, 
iştiraklerinin oluşturduğu “ortak 
girişim” ile birlikte katıldı. Ancak, 
haksız olarak ihale dışı bırakıldı. 
Bunun üzerine ihalenin iptali için 
dava açıldı. Mahkeme, davanın 
reddine karar verdi. Mahkemenin 
kararı Danıştay’a taşındı.

 HAVAALANI YOLCU 
TAŞIMACILIĞI İBB’DEN ALINDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
tarafından yayınlanan “Havayolu + 
Karayolu Kombine Yolcu Taşımaları 
Genelgesi” ile havalimanları ile şehir 
arasında yolcu taşımacılığı yetkisi 
Büyükşehir Belediyelerinden 
alınarak Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’na devredildi. Havaalanları 
yolcu taşımacılığını yeniden 
düzenleyen ve yetkiyi İBB’den alan 
genelgeye karşı, idari yargıda iptal 
davası açıldı.

/KURUMSAL YÖNETİM



ilişkin işlemin iptali istemiyle ilgili 
de dava açıldı. Ayrıca bankalara 
karşı da hukuk süreci başlatılarak 
bağış hesaplarına konulan blokelerin 
kaldırılması talebinde bulunuldu.

 EREN SÖNMEZ: 
“BELEDİYECİLİK TAMAMEN 
HUKUK MÜCADELESİNE 
DÖNÜŞTÜ”
Bütün bu uygulamaları 
değerlendiren İBB Hukuk Müşaviri 
Eren Sönmez, kısıtlamalar ve 
mevzuat değişiklikleri nedeniyle 
Türkiye’de belediyeciliğin 
yapılmasının, hizmet edilmesinin 
çok güç bir işe dönüşmeye 
başladığına dikkat çekti. Bunun 
zararını en çok demokrasiye 
inanarak oy veren vatandaşların 
çektiğini ifade eden Sönmez, şöyle 
konuştu:
“Başkanımız Ekrem İmamoğlu, 
göreve geldiği ilk günden itibaren 
Hükümet ile uyum ve iş birliği 
içinde çalışmak istediğini beyan 
etti. Alınan bu kararlar ve mevzuat 
değişiklikleriyle belediyeler, 
hukuken de çalışamaz duruma 
getiriliyor. Belediyenin her işinde, 
her anında müfettiş göndererek 

 BAĞIŞLARI ENGELLEYEN 
GENELGEYE DAVA AÇILDI
Korona salgını sürecinde sosyal 
yardımların arttırılması amacıyla 
yardım kampanyası başlatan İBB’nin 
bu kampanyası engellendi. Bağışlara 
da el konuldu. İBB’ye destek adına 
yapılan bağışları engelleyen İçişleri 
Bakanlığı genelgesinin iptali için 
dava açıldı. İçişleri Bakanlığı ve 
İstanbul Valiliği kararları ile İBB 
bağış hesaplarına bloke konulmasına 
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kamu görevini yapmasının, 
yöneticilerin hizmet adına cesur 
adımlar atmasının önü kesilmek 
isteniyor. Söz konusu uygulamalar 
evrensel hukuka uygun değil. 
Belediyecilik, tamamen hukuk 
mücadelesine dönüştü. Zararlarını 
her beraber yaşarız.”

 “AMACI DIŞINDA 
KULLANILAN TAŞINMAZLARA 
DUR DENDİ”
İBB’nin tasarrufunda olması 
gereken birçok tesisin, geçmiş 
yönetim tarafından bazı vakıf ve 
derneklere verildiğini hatırlatan 
Sönmez, satın alınan 
taşınmazlarının bazı dernek ve 

UKOME’YE ULAŞIM ILE ALAKASI 
OLMAYAN ATAMALAR…

Bir başka örnek de kanunda İBB’nin 
birimi olarak tanımlanan Ulaşım 
Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME); 
bir yönetmelikle Milli Eğitim 
Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Devlet Demiryolları şirketi 
gibi şehir trafiğiyle hiçbir ilgisi 
olmayan kurumlardan temsilci 
atanması oldu. Böylece, İBB 
yöneticileri UKOME’de azınlığa 
düştü. Hala yürürlükte olan bu 
yönetmelikle, UKOME’nin karar alma 
yetkisi kısıtlanabilir. Yönetmelik, 
İstanbul trafiğiyle ilgili önemli kararlar 
alınmak istendiğinde İBB’yi sıkıntıya 
sokabilir.

ALINAN KARARLAR VE 
MEVZUAT 

DEĞİŞİKLİKLERİYLE, 
BELEDİYELER 

HUKUKEN ÇALIŞAMAZ 
DURUMA GETİRİLİYOR.

İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez
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Hukuk Müşavirliği. Bağımsız 
Türkiye Cumhuriyeti 
mahkemelerinin mutlaka kamunun 
ve halkın menfaatini düşünerek, 
mevzuata uygun karar vereceğine 
olan inancımız tamdır.”

 “İBB’NİN KANAL 
İSTANBUL’DAKİ 
GAYRİMENKULLERİ VE 
HAKLARI ALINMAK 
İSTENİYOR”
İBB’nin Kanal İstanbul arazisi 
üzerindeki tesislerinin ve 
gayrimenkullerinin ücretsiz 
olarak devralınmak istendiğini 
belirten Eren Sönmez, “İBB’nin 
sorumluluk alanında yapılan 
Kanal İstanbul; şehrimizin su 
kaynaklarını, yeşil alanlarını, 
iklimini, yerleşim alanlarını, 
ulaşımını etkiliyor. İki seçim 
arasında belediye başkan vekilinin 
imzaladığı protokolle, İBB’nin 
bölgedeki bütün arazileri ve 1 
milyar 200 milyonluk 
gayrimenkulü, ticari amaçlı 
kurulmak istenen 1 milyon 
nüfuslu kent için ücretsiz 
veriliyor. Onun için İBB bu 
protokolden çekildi. Ama 

vakıflar ile bazı ilçe belediyeleri 
tarafından kullanıldığının da 
belirlendiğini söyledi. Haziran 
2019’dan sonra, hemen hemen hiç 
alım yapılmayarak, İBB’nin 
ihtiyaç duymadığı ve israfa sebep 
olan alımların önü kesildiğini 
ifade eden Sönmez, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Son 6 yıllık kamulaştırmalarda 
yapılan incelemede, amacından 
uzak ve bazı ilçe belediyelerine 
para aktarmak amacıyla 
kamulaştırmaların yapıldığı 
belirlendi. Bu dönemdeki 
kamulaştırmaların yüzde 91’ine 
denk gelen 214 milyon liranın da 
yine bazı ilçe belediyelerine 
harcandığı tespit edildi. 27 
Haziran 2019’dan itibaren sadece 
yatırımlar için elzem olan 
taşınmazların kamulaştırılacağı bir 
dönem başlatıldı. Geçmişte 
kullanım hakkı verilen ve son 1 
yılda İBB Meclisi’ndeki oy 
çoğunluğuyla ilçe belediyelerine 
devredilmek istenen onlarca 
taşınmazla ilgili yargı yoluna 
gittik. Her adımda mutlaka yargı 
var. Onun için İBB’nin en çok 
çalışan birimlerinden biri de 
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Bakanlık, sanki İBB yokmuş gibi 
davranmaya devam ediyor. Hatta 
bir başka kanun taslağıyla İBB’nin 
Kanal İstanbul arazisi üzerindeki 
bütün yetkilerini Bakanlığa 
devredilmesini de istiyorlar. İBB 
olarak, projeye ilişkin Çevre 
Düzeni Planı değişikliğine, 
Bakanlık tarafından kabul edilen 
ÇED raporuna karşı dava açtık. 
Ayrıca, Kanal İstanbul projesi 
kapsamında yapılan ihalenin de 
iptali istemiyle idari yargıda dava 
açtık. Tüm yargı süreçleri halen 
devam ediyor.”

/KURUMSAL YÖNETİM



Government) bu alanda 
bağlayıcılığa sahip ilk metin 
olduğuna dikkat çeken Alkanalka, 
şöyle konuştu: 

 “YEREL YÖNETİMLERE 
VERİLEN YETKİLER 
ZAYIFLATILAMAZ”
“Şartta, yerinden yönetim esasına 
dayalı bir Avrupa oluşturulması 
hedeflendi. Şartı imzalayan ülkelerin 
geniş bir özerkliğe sahip yerel 
yönetimlerin varlığını temel ilke 
olarak benimsemeleri istendi. 
‘Kamu sorumlulukları genellikle ve 
tercihen vatandaşa en yakın olan 
makamlar tarafından kullanılacaktır’ 
hükmü konuldu. Şartta ayrıca, 
‘Yerel makamlara verilen yetkiler 
öteki merkezi veya bölgesel 
makamlar tarafından zayıflatılmaz 
veya sınırlandırılamaz. Yerel 
yönetimlerin sınırlarında, 
mevzuatın elverdiği durumlarda ve 
mümkünse bir referandum yoluyla 
ilgili yerel topluluklara önceden 
danışılmadan değişiklik yapılamaz. 
Yerel düzeyde seçilmiş 
temsilcilerin görev koşulları 
görevlerin serbestçe yerine 
getirilmesi olanağını 

 MEHMET ALKANALKA: 
“UYGULAMALAR AB 
MEVZUATI VE ÖZERKLİK 
ŞARTI’NA AYKIRI”
İBB Dış İlişkiler Daire Başkanı 
Mehmet Alkanalka da konuyu, 
Türkiye’yi bağlayan AB 
müktesebatı ve ülkemizin de 
imzaladığı Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı 
açısından değerlendirdi. Halka 
en yakın yönetim birimi olan 
yerel yönetimlerin gelişimine 
AB’de büyük önem verildiğini 
belirten Alkanalka, yerel 
toplumsal ihtiyaçların etkin, 
verimli ve coğrafi açıdan yerinde 
karşılanması gerekliliğine vurgu 
yapıldığını söyledi. Alkanalka, 
“Subsidiarity - Hizmette 
Yerellik ilkesi, 1992 yılında 
imzalanan AB Anlaşması’nın 5. 
maddesi olarak AB’nin kurucu 
değerlerinden biri kabul 
edilmiştir. Türkiye gibi aday 
ülkeler de bu şartlara uymakla 
yükümlüdür” dedi.
Türkiye’nin 1992 yılında 
onayladığı Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı'nın 
(European Charter of Local Self-
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sağlayabilmelidir’ hükümleri de yer 
alır. Öte yandan, Hizmette Yerellik 
ilkesi, ülkemizdeki 5393 numaralı 
Belediye Kanunu’nun 14. 
Maddesinde de yer alıyor. Ortak 
değerler üzerine kurulmuş sağlam 
devlet kurumları kaybolan güveni 
tazelemede ve büyümeyi 
tetiklemede önemli bir rol oynar. 
Engelleme, zorluk çıkarma ve 
yetkileri azaltmaktan ziyade 
iletişim, etkileşim, diyalog ve iş 
birliğine dayanan anlayış hayati 
önceliğimiz olabilir. Bu politikanın 
temelinde yatan bakış açısının 
yaygınlaşması müreffeh bir ülke ve 
toplumun tamamı için umut veren 
bir yetenek olacak.”

YEREL MAKAMLARA 
VERİLEN YETKİLER 
ÖTEKİ MAKAMLAR 

TARAFINDAN 
ZAYIFLATILAMAZ VEYA 
SINIRLANDIRILAMAZ.

İBB Dış İlişkiler Daire Başkanı 
Mehmet Alkanalka
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İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık Daire Başkanlığı 
bünyesinde hizmet veren 
Sağlık ve Hıfzıssıhha 

Müdürlüğü’nün yürüttüğü 
‘Vektörlerle Mücadele ve 
İlaçlama’ çalışmaları, yaz 
aylarında yaşanan sivrisinek, 
karasinek, kemirgen, kene, pire, 
hamamböceği gibi haşereden 
kaynaklı sıkıntıları yok etmeyi 
amaçlıyor. Her yıl olduğu gibi, bu 
yıl da üreme dönemi kabul edilen 
bahar aylarında başlatılan 
çalışmalar yıl boyu sürdürülüyor.

  İNSANA VE DİĞER CANLILARA 
ZARAR VERMEYEN YÖNTEM 
KULLANILIYOR
İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha 
Müdürlüğü Vektörle Mücadele 
Birimi, İstanbul’un tamamında 
182 ekip ve 644 personel ile 
hizmet veriyor. Avrupa yakasında 
4, Anadolu yakasında 2 olmak 
üzere toplam 6 birimden 
yönlendirilen ekiplerle; sivrisinek, 
karasinek, kemirgen (fare, sıçan), 
kene, hamamböceği, pire gibi 
vektörlerle mücadele ediliyor.
Bu mücadele, dünyada kullanılan 
en gelişmiş bilimsel entegre 
(fiziksel, biyolojik, kültürel, 
kimyasal) yöntemlerle yapılıyor. 
Biyolojik mücadelede kullanılan 
arvasit ilaçlar, insana ve doğaya 
saygılı, diğer canlılara zarar 

vermeyen, Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ)’nün tavsiye ettiği ve Sağlık 
Bakanlığı’ndan ruhsatlı ilaçlardır.
Vektörlerle mücadele ederken asıl 
amaç, bu canlıların tamamen 
imhası değil, salgın hastalık 
oluşturmayacak şekilde kontrol 
altında tutulmasıdır.
Konuyla ilgili İstanbul Bülteni 
okuyucularına bir değerlendirme 
yapan İBB Sağlık Daire Başkanı Dr. 
Önder Yüksel Eryiğit şunları dedi: 
“Vektörlerle mücadele, on iki ay 
boyunca yapılan bir işlemdir. 
Vektör, canlılar arasında virüs, 
bakteri taşıyan ve canlılarda 
hastalık oluşturan etkenlerdir. 
İnsanlara da karasinek, sivrisinek, 

kemirgenler, fareler, 
hamamböcekleri gibi diğer canlılar 
aracılığıyla bulaştırılan tüm 
hastalık etkenleri vektörler 
aracılığıyla olmaktadır. İstanbul’da 
bizim tespit ettiğimiz yaklaşık 181 
bin hastalık kaynağı olan sivrisinek 
gerçeğimiz var. Özellikle derelerde 
yaptığımız çalışma; larvalara 
yönelik, yani sivrisineklerin henüz 
yumurta aşamasında yaptığımız 
mücadeledir. Burada amacımız; 
sivrisineklerin, uçkun hale 
gelmeden larva aşamasında imha 
edilmesidir. Bu mücadelemiz 
tamamen biyolojik kökenlidir. 
Kimyasal kullanmadan yaptığımız 
bir mücadeledir.”
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAZ AYLARININ GELMESİYLE 
BERABER, SİVRİSİNEK BAŞTA OLMAK ÜZERE HAŞERE 
SIKINTILARININ YAŞANMAMASI İÇİN VEKTÖRLERLE MÜCADELE 
ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

İSTANBULLULARIN SAĞLIĞI İÇİN 

VEKTÖRLERLE 
MÜCADELEYE DEVAM

VEKTÖR NEDIR?

Mikroorganizmaları bünyesinde 
barındıran, taşıyan, bunları insan 
vücuduna bulaştıran, çevre ve insan 
sağlığını tehdit eden, hastalık yayan 
ve insanların barındıkları yeri 
yaşanmaz hale getiren tüm canlılara 
verilen genel bir isimdir.

/sağlık

FUNDA KELEŞ



 ÜREME KAYNAKLARININ 
AZALTILMASINDA 
KÜLTÜREL MÜCADELE 
ÖNEMLİ!..
Sivrisinek gibi haşere ile 
mücadelede, sadece yetkili 
birimlerin yaptığı çalışmalar 
bazen yeterli olamıyor. Bu 
nedenle, vatandaşların da bu 
konuda hassas ve duyarlı 
olması gerekiyor. Çünkü, 
yapılan tespitlere göre insan 
eliyle oluşan kaynaklar, 
sivrisinek üremesinde önemli 
rol oynuyor. Bazen de farkında 
olmadan oluşturulan bu 

kaynaklar, üreme kaynaklarının 
yüzde 70’inin insan eliyle 
oluştuğunu gösteriyor. Küçük 
bir şişe kapağından bile 
yüzlerce sivrisinek 
oluşabileceğini belirten Eryiğit, 
şu uyarıları yaptı:
“Benim, buradan İstanbullulara 
vermek istediğim net mesaj 
şudur: Lütfen etrafınızı, 
çevrenizi, bahçenizi, her yeri 
denetleyin, kontrol edin. 
Durgun su diye düşündüğümüz 
bir oluşum olmaması, 
sivrisinek mücadelesinde çok 
önemlidir. Bu nedenle biyolojik 

mücadelemizin yanı sıra 
kültürel mücadeleyi 
önemsiyoruz. Eğer sivrisinekle, 
karasinekle ilgili sorun 
yaşıyorsak ya da diğer 
kemirgenlerle ilgili sorun varsa, 
İstanbullular 153 üzerinden bize 
ulaşabilirler. Vektörlerle 
mücadele konusunda, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
diğer birimleriyle de entegre 
şekilde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Tüm İstanbul’un 
güzel, rahat ve sağlıklı bir yaz 
geçirmesi adına işimizin 
başındayız.” 
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VEKTÖRLERLE MÜCADELE VE 
ILAÇLAMA ÇALIŞMALARI:

 Biyolojik İlaçlarla veya Biyolojik 
Kontrol Yöntemleriyle Larva 
Mücadelesi,

 Yaz Aylarında Açık Alanlarda Ergin 
Sivrisineklere Karşı ULV 
Yöntemiyle Gece İlaçlamaları,

 Kış Aylarında Kışlak Alanlarda 
İlaçlama Çalışmaları,

 Karasinek (Larva ve Ergin) 
Mücadelesi,

 Şehirsel Alanda Sürdürülebilir 
Kemirgen ve Hamamböceği 
Mücadelesi,

 Kapalı ve Açık Alanlarda Kene 
Mücadelesi,

 Kapalı ve Açık Alanlarda Diğer 
Vektörlerle Mücadele 
çalışmalarıdır. 

Yapılan ilaçlama ve mücadele 
çalışmaları, yılın on iki ayı kesintisiz 
olarak sürdürülüyor.

İBB Sağlık Daire Başkanı Uzm. Dr. Önder Yüksel Eryiğit

INSAN ELIYLE OLUŞTURULAN KAYNAKLARIN;

 Yüzde 30’unu, kapı önlerinde ve bahçelerde sulama amaçlı su saklamak için 
kullanılan kova, bidon ve variller,

 Yüzde 3’ünü aşırı bahçe, tarla sulaması ve yağmurlar sonucu bahçelerde 
biriken sular,

 Yüzde 5’ini eski atık araç lastiklerinin uygun stoklanmaması ile oluşan 
kaynaklar,

 Yüzde 1,5’ini ters çevrilmeden bahçelerde bırakılan el arabaları ve küvetler, 

 Yüzde 6’sını yeni yapılan inşaatlarda biriken sular,

 Yüzde 9’unu temizliği ve gerekli düzenlemeleri yapılmamış, akışkanlığını 
kaybetmiş süs havuzu ve yüzme havuzları,

 Yüzde 16’sını da kapağı açık bırakılmış su depoları oluşturuyor.
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Sivrisinekle, 99 bin 911 adreste 
tespit edilen, 180 bin 667 üreme 
kaynağında, haftalık olarak 
kontroller ve gerekli 
durumlarda biyolojik 
larvasitlerle (hedef dışı canlılara 
hiçbir zararı olmayan biyosidal 
ürünler) mücadele ediliyor. 
Uygulanan biyolojik 
larvasitlerin etkinlik sürelerine 
bağlı olarak da kontroller 12 ay 
boyunca sürdürülüyor.

 İBB EKİPLERİ, 
İSTANBULLULARIN RAHATI VE 
SAĞLIĞI İÇİN ÇALIŞIYOR
Vektörlerle mücadele 
çalışmaları kapsamında tespit 
edilen ve kayıt altına alınan 
üreme kaynakları, İBB ekipleri 
tarafından rutin olarak kontrol 
ediliyor. Üreme kaynağında 
sivrisinek larvası, varsa 
biyolojik larvasitlerle sivrisinek 
oluşumu engelleniyor. Biyolojik 
mücadele, sorun giderilinceye 
kadar devam ettiriliyor.

 VEKTÖRLERLE MÜCADELEDE 
BİZE NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin vektörlerle 
mücadele çalışmaları 
kapsamında, ALO 153 No'lu 
Çağrı Merkezi üzerinden gelen 
ihbar ve şikâyetler, ekiplerce 
değerlendiriliyor.
Ancak, tekrar hatırlatmak 
gerekirse; vektörlerle 
mücadelede fiziksel, biyolojik 
ve kimyasal yöntemler 
kullanılmakla birlikte, en 
önemlisi kültürel mücadeledir.
Üreme kaynaklarının bir 
bölümü farkında olmadan 
kendimiz tarafından 
oluşturuluyor. Ağzı açık 
bırakılan bir bidondaki su ya da 
saksımızın altındaki tabakta 
biriken suyun, birer üreme 
kaynağı olduğu 
unutulmamalıdır. Sunulan 
bilinçlendirme materyalleriyle 
de bu durum anlatılarak 
herkesin bilgi edinmesi 
sağlanıyor.

NE YAPILMALI?

 Kova, bidon ve su depolarının 
ağzını sıkıca kapatarak veya 
suyunu haftada bir değiştirerek,

 Atık lastikleri içerisinde su 
birikmeyecek şekilde depolayarak,

 İçerisinde su birikecek küvet, el 
arabası ve küçük kaplar ile atık 
saksıların yüzeylerini ters çevirerek,

 Havuzlarınızın yıllık bakımlarını ve 
temizliğini yaptırarak,

 Çevrenizde gördüğünüz bu ve 
buna benzer sivrisinek üreme 
kaynaklarını ortadan kaldırarak 
sivrisinek mücadelesinde bize 
yardımcı olabilirsiniz.

BILINMESI GEREKENLER VE 
ÖNLEMLER:

 Sivrisinekler, yumurtalarını 
durgun sulara bırakırlar. Bunun 
için bahçemizde ya da kapımızın 
önünde olan suların en fazla yedi 
gün sonra değiştirilmesi gerekir.

 Bidon, havuz, saksı altlığı, kuyu 
ve bina bodrumlarındaki birikinti 
sular, sivrisinek üretir.

 Biriken sular dökülmeli veya 
üzerleri kapatılmalıdır ki 
sivrisinekler yumurta 
bırakamasın.

UNUTMAYIN! 
Depo, havuz, birikinti, 
fosseptik, kova, lastik, 

bidon, saksı altlıkları, su 
basan bina altları, kanal 
ve dereler, sivrisineklerin 

üremeleri için uygun 
ortamlardır.

RAKAMLARLA ÇALIŞMALAR:

 2020 yılında; İBB ekiplerince, 180 
bin 667 kaynak, 1 milyon 112 bin 15 
kez kontrol edilip, 84 bin 530 defa 
ilaçlandı.

 Kemirgen mücadelesinde yaklaşık 
110 bin rögar kapağı, 341 bin 807 
kez açılarak, 222 bin 896 kez 
ilaçlandı. Ayrıca, kemirgen 
mücadelesinde vatandaşlardan 
gelen 4 bin 104 ilaçlama talebi 
yanıtlandı.

 4 bin 453 hamamböceği, 747 
kene, 774 pire, 4 bin 949 
sivrisinek, bin 131 gece ilaçlaması 
ve bin 898 karasinek mücadelesi 
talebi, 153 Beyazmasa aracılığı ile 
ilaçlama birimlerine iletilerek, 
talepler karşılandı.

/sağlık





KOVİDİYOT OLMAYIN!

K
oronavirüs birkaç aydır 
hayatımızın merkezinde 
yer alıyor. Virüsten 
korunmak sadece 

kendimiz için değil; evimiz, iş 
yerimiz, mahallelerimiz, 
şehirlerimizi paylaştığımız ailemiz, 
iş arkadaşlarımız, komşularımız, 
hemşehrilerimiz için de önemli bir 
görev ve sorumluluk. Net olarak 
biliyoruz ki, bu bulaşıcı bir 
hastalık. Bir hastanın varlığı, 
mutlaka başka hastaların da 
bulunduğu anlamına geliyor. 
Kısacası, hastalıktan korunmak 
ve korumak için artık herkesin 
bildiği kuralları yerine getirmek 
bir görev ve sorumluluk. Bunları 
yerine getirmeyenlere verilen 
kovidiyot adı, hastalığı yapan 
virüs COVID-19 ile İngilizce 
aptal anlamına gelen “idiot” 
sözcüğünden oluşturuldu. 
Türkçeye de kovidiyot olarak 
girdi. Daha Türkçe, “kovit 
aptalı” da diyebiliriz. 

Sokakları, toplu taşıma araçlarını, 
marketleri vs. paylaşırken diğer 
herkesi riske soran 
kovidiyotlardan olmayın. 
Maskenizi takın, sosyal mesafeye 
uyun, ellerinizi sık sık gerektiği 
gibi yıkayın, normalleşmediğimizi 
ve riskin sürdüğünü unutmayın.

 BENİM MASKEM SENİ, 
SENİNKİ BENİ KORUR
Maskenin koruyucu etkisini 
artırmak, herkesin takmasıyla 
mümkün. Kural basit, “benim 
maskem seni, senin masken beni 
korur”. Yüksek oranda maske 
kullanımı, hasta olduğundan 
habersizlerin, bilmeden başkalarını 
hasta etmesini önlüyor. 
Modellemelere göre, toplum 
tarafından benimsenmiş, yüksek 
oranda maske kullanımı sokağa 
çıkma yasağı (kabalıklardan uzak 
kalmak) veya iyi uygulanmış mesafe 
kuralı ile beraber kullanıldığında 
ikinci dalgayı engelleyebilir. 

 MASKE VE MESAFE ŞART
Cambridge Üniversitesi’nin 
modellemesine göre, maske ve 
sosyal mesafe ile normalleşebiliriz. 
Toplumun en az yüzde 50'si maske 
takarsa R değeri (bir hastanın 
bulaştırdığı kişi sayısı) 1 altına iner 
ve ikinci dalgayı önleyebiliriz. İç ve 
kan hastalıkları uzmanı Prof. Dr. 
Mustafa Çetiner, normalleşmenin 
“eski normal” sanıldığını, bunun da 
vakalarda artışa zemin hazırladığını 
hatırlattı. Prof. Dr. Çetiner, 
“Hastalarla, belirti yaşamayan 
taşıyıcıların bulaştırma riski aynı. 
Belirtisiz taşıyıcılık oranı kimi 
verilere göre yüzde 40, kimine göre 
yüzde 80’e kadar çıkıyor. Örneğin, 
New York’ta 5 bin 700 koronavirüs 
hastasında ateş görülme oranı 
sadece yüzde 30. AVM ve diğer 
kalabalık yerlerdeki ateş ölçümü 
koruyucu değil. Karşılaştığımız 
herkesi, potansiyel olarak 
koronavirüs pozitif kabul edin” 
dedi. 

YENİ KORONAVİRÜSTEN (COVID-19) KORUNMAK VE HASTALIĞI YAYMAMAK İÇİN ÜZERİNE 
DÜŞENLERİ YERİNE GETİRMEYENLERE “KOVİDİYOT” DENİYOR. PEKİ SİZ KOVİDİYOT MUSUNUZ?

MESUDE ERŞAN
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MUTASYONLAR 
SAPTANIYOR

Y eni koronavirüste mutasyonlar saptanıyor. 
Hatta bazı bölgelerdeki kötü seyrin 
mutasyonlardan kaynaklandığını öne sürenler 

de var. Laboratuvarlarda hücre kültürlerinde saptanan 
mutasyonların bulaşma riski, hastalığın seyri ve ölüm 
oranlarını nasıl etkilediğini henüz bilmiyoruz. Zira 
mutasyonların hayvanlar ve insanlarda nasıl çalıştığı 
da net değil. 

AŞIYI BEKLEMEYE DEVAM

G özümüz kulağımız aşı çalışmalarında. Pek çok 
ülke ve merkezde devam eden farklı aşı 
çalışmalarından, insan deneylerine kadar 

gelebileni 125. Faz 1 denilen, ilk güvenlik testlerinin 
yapıldığı ve dozun saptanmaya çalışıldığı aşamaya 
gelenlerin sayısı ise şimdilik 7. Faz 2’ye ulaşan, daha 
yüksek sayıda insanla yapılan ve güvenliğinin 
araştırıldığı aşamaya gelen çalışma sayısı da 7. Faz 3’e 
yani binlerce insanla yapılan ve aşının 
koruyuculuğunun test edildiği düzeye gelebilen aşı 
çalışması ise sadece 1. Aşının insanlarda kullanılması 
onayını alan aşı maalesef henüz yok. 

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ 
ZEHİRLEMESİN

T emizlik ürünleri ile dezenfektanların önerildiği 
gibi, uygun şekilde kullanılması gerekiyor. 
ABD’de 2020 yılında, 2019 yılına göre temizlik 

ürünleri ve dezenfektanlara bağlı zehirlenmelerde 
yüzde 20 artış olmuş. Yaklaşık 12 bin olgu, başta 
çamaşır suyu olmak üzere, temizlik ürünlerine bağlı 
zehirlenme belirtileriyle acil birimlerini aramış. 
Genelde ürünler ile yaptıkları temizliklerde kurallara 
uymadıkları için solunum yoluyla bunlara maruz 
kalanlar yanında, el dezenfektanları ya da çamaşır suyu 
içenler, gargara yapanlar da var. Hatta bazı kişiler 
birden fazla ürünü karıştırmış. 

ÇOCUKLARA DA BULAŞIR 

ABD’de 0-9 yaş arası çocuk hasta sayısı 20 bini 
geçti. Bu oran tüm hastaların yüzde 1,5’i. 
Salgının başından beri oran benzer seviyelerde. 

Verilere göre, 30 Mayıs’a kadar hastalık tanısı alan 20 
bin 458 çocuğun (0-9 yaş) 848’i (yüzde 4,1) hastaneye 
yatmış; 141’inde yoğun bakım gereksinimi olmuş 
(yüzde 0,7); 13’ü yaşamını kaybetmiş (yüzde 0,1).
Nature’da yayınlanan bir matematik modellemede de 20 
yaş altındakiler, 20 yaş üstündekilere göre yüzde 50 daha 
az koronavirüs enfeksiyonuna yakalanıyor. 10-19 yaş 
arasındakilerin sadece yüzde 21’i belirti gösteriyor (70 
yaş üstünün yüzde 69’unda belirtiler bulunuyor). İç ve 
kan hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, 
“Özellikle 20 yaş altı daha az yakalanıyor ve daha az bulgu 
veriyor. Fakat hala bulgu gösteren veya göstermeyen 
koronavirüs enfeksiyonunun çocuklardan yetişkinlere ne 
sıklıkta bulaştığını bilmiyoruz. Bunun yanıtını 
öğreninceye kadar temkinli olmakta fayda var” diyor. 
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T
üm dünyada etkili olan 
yeni koronavirüs 
enfeksiyonu yaşamla ilgili 
pek çok “normal”imizi, 

rutinimizi değiştirdi. Enfeksiyon 
tehdidi, süreçle ilgili belirsizlik, 
ölüm korkusu, yüzyıl insanının en 
büyük sorunlarından olan ve 
zaman zaman baş etmekte 
zorlandığımız kaygılarımızı artırdı.
Psikiyatri uzmanı Dr. Semih 
Dikkatli, “Ölüm ve yaşam iç içedir 
ve aynı anda var olurlar. Yaşama 
devam ederken, ölüm fonda 
varlığını sürdürür. Bu nedenle de 
en temel kaygı nedeni ölümdür” 
dedi.
Kuşkusuz ölüme karşı 
kullandığımız bazı savunma 
düzenekleri var. Ancak bunlar da 
zarar görürse kaygı çok artıyor. 
Dr. Dikkatli, şöyle anlattı:
“Pandemi süreci de insanlarda 
ölüm kaygısı yarattı. Kişi, 
kaygısını azaltabilmek için 
kendi dışında formüller arar. 
Kaygıyla ilgili savunma 
düzenekleri, karantina ve 
yalnızlık duygusu etkisiyle 
birçok kişide bozuldu. Kaygı 
katlanılmaz olunca uykusuzluk, 
sıkıntı, sinirlilik, huzursuzluk 
oluşur. Yatıştırmak içinse alkol 
ve madde kullanımı artış 
gösterir. Bu maddelere ve alkole 
tolerans geliştiğinden ilk başta 
yatıştırıcı olan dozlar, ilerleyen 
aşamalarda yetersiz kalıyor ve 
kullanımı da artıyor.”  

 KAYGIDAN, ÇARPITARAK 
KURTULAMAZSINIZ
Pandemi sürecinde, devlet 
otoritesi bizim hakkımızda 
kararlar verirken uyum 
sağlamak daha kolaydı. Bu 
süreçte bir karar vermek 
zorunda değildik ve özgürlük 
kaygımız daha azdı. Dr. Dikkatli 
bu durumu şöyle yorumladı:
“1 Haziran’dan itibaren kendi 
hayatımız hakkında kararları 
vermemiz bizim inisiyatifimize 
bırakıldı. Aslında bu da kaygı 
verici. Bu kaygıdan kurtulmak 
için çarpıtmalar da 
uygulayabiliyoruz. 

KARANTİNA VE 
YALNIZLIK DUYGUSU 
KAYGILARI ÇAĞIRDI
PANDEMİDE ALEVLENEN KAYGILAR, ALKOL VE SİGARA BAŞTA OLMAK ÜZERE BAŞKA 
BAĞIMLILIK YAPAN MADDELERİN KULLANIMINDA ARTIŞA YOL AÇTI.  

MESUDE ERŞAN
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 ALKOL ZAMAN GEÇİRME 
ARACI DEĞİL!
Türkiye Psikiyatri Derneği Alkol 
Madde Kullanım Bozuklukları 
Çalışma Birimi’nin hazırladığı 
rapora göre, kitlesel afet 
dönemlerinde alkol, sigara, ilaç ve 
madde kullanımı artıyor. Bu 
dönemlerde iki konu önem 
kazanıyor. İlki bireylerin, olası 
alkol, sigara, ilaç ve madde 
kullanımlarının sağlığa ek bir 
tehdit oluşturmasının önüne 
geçilmesi. İkincisi ise alkol, sigara 
ve madde kullanım bozukluğu 
tanısı konmuş hastaların takip ve 
tedavilerinin aksamadan ve uygun 
biçimde sürdürülmesi. 
Raporda, bu dönemde stresli 
durumla başa çıkmak, sıkıntıyı 
yatıştırmak ya da zaman 
geçirmek için sigara, alkol ve 
madde kullanımının artabileceği 
vurgulanıyor. Ancak, alkol, sigara 
ve madde kullanımındaki bu artış 
bağışıklığın zayıflaması, bedenin 
hastalığa yakalanmaya daha hazır 
hale gelmesi ve bağımlılık 
gelişmesi gibi riskleri de 
beraberinde getiriyor. Örneğin, 
salgın ve sosyal izolasyon 

döneminde, günlük tüketilen 
alkol miktarının artması, alkol 
kullanımının bir zaman geçirme 
aracı haline gelmesi, daha sık 
alkol tüketilmesi kısa zamanda 
kullanım bozukluğu gelişmesi 
riskini arttırıyor. 
Dernek, son dönemde kaygı 
düzeyiniz baş edebileceğinizin 
üzerine çıktıysa, depresif ruh 
haliniz süreklilik gösteriyorsa, 
uyku düzensizlikleriniz varsa, 
zamanı değerlendirmede güçlük 
çekiyorsanız, sigara-alkol-madde 
kullanımına yönelmek yerine 
psikiyatriste başvurmanızı 
öneriyor. Doktorun verdiği ilaçlar, 
yine onun önerdiği şekilde ve 
düzenli olarak kullanılmalı. 

 GÜNLÜK YAŞAMINIZI 
DÜZENLEYİN
Dernek, günlük yaşamın 
yeniden düzenlenmesini de 
öneriyor. Günün her saatinin 
dolu tutulması çok önemli. Yine 
günlük rutinlerin, biyolojik 
ritmin korunması da. Beslenme 
ve uyku düzeninizi bozmayın. 
Bağışıklık sisteminiz ve duygu 
durumunuzu korumak için 
biyolojik ritminizi korumanız, 
yani gecenin gündüze 
karışmaması gerekiyor. Bunun 
için belli saatte uyumak ve her 
sabah aynı saatte uyanmak 
önemli. Kendinize bakımı ihmal 
etmemeniz (örneğin sabah 
uyanıp giyinmek), öğünlerde 
dengeli ve düzenli beslenmek 
günlük rutinlerinizin sürmesi ve 
günlük yaşamınızın 
düzenlenmesine yardımcı 
olacaktır. 
Spora ve egzersize mutlaka 
zaman ayırın. İnternette 
geçirilen süreleri kendi 
koşullarınız ya da belirlediğiniz 
bir süreyle sınırlandırmanız 
başlangıç için iyi bir adım 
olabilir. Artakalan zamanınızı 
bireysel olarak keyif aldığınız ya 
da aynı evde olduğunuz aile 
üyeleri ile paylaşabileceğiniz 
etkinliklere ayırın.

Bazılarımızın, ‘Böyle bir virüs 
yok aslında’, ‘Bunlar hep zengin 
oyunları’, ‘Virüs sıcaktan 
ölüyor’, ‘Virüsün gücü azalıyor’ 
ya da ‘Aman canım başka 
nedenlerle; mesela trafik, 
işlenmiş gıda yemek daha çok 
ölümüne neden oluyor’ gibi 
çarpıtmalarla, verdikleri kararın 
en iyisi olduğuna kendilerini 
inandırarak kaygılarını 
azaltabilme gayretine giriyor.”
Pandemi sürecinde alkol dışında 
sigara ve başka bağımlılık yapan 
maddelerin kullanımında da 
artışın dikkat çekici olduğunu 
vurgulayan Dr. Dikkatli, 
“Artışla aile içi şiddet çok arttı. 
Hatta kadın cinayetlerindeki 
belirgin artış dikkat çekici. 
Ayrıca aile içi çocuk cinsel ve 
fiziksel istismarlarında artışlar 
olduğuna dair izlenimlerimiz 
var. Bu konular da mutlaka 
araştırılmalı ve gelecek için bir 
yol haritası çizilmeli” dedi.

 ERKEKLERDE DAHA SIK
Peki, sorunun görülme 
sıklığında kadın ile erkek 
arasında fark var mı? Dr. 
Dikkatli, “Bu konuda bir şey 
söylemek zor olsa da erkeklerde, 
alkol ve madde kullanımına 
daha fazla rastladığımızı 
söyleyebilirim. Öfke ve şiddet 
konusunda da erkekler açık ara 
önde.  Kanımca, mutlaka bir 
‘Mental Sağlık Bilim Kurulu’ 
kurulmalı ve bu durumlar tüm 
ayrıntılarıyla ele alınmalı, 
çözümleri için uzun vadeli 
planlamalar yapılmalı” diyor.
Alkole yüklenenlerin başka ortak 
özelliklerinin bulunup 
bulunmadığıyla ilgili Dr. Dikkatli 
aşağıdaki izlenimlerini paylaştı:
“Maddi durum burada etken 
görünüyor. Geçim sıkıntısı 
yaşayanlarda daha fazla ruhsal 
sorunlar görülebiliyor. Ayrıca 
kişilik bozuklukları olanlarda da 
(normalde de daha fazla görülen) 
alkol ve madde kötüye kullanımı, 
bu dönemde artış gösterdi.”

SAĞLIK/

SIGARAYI BIRAKMAK IÇIN FIRSAT

Alkol ve sigara bağımlılıkları, özellikle 
solunum sistemi ve mide bağırsak 
sistemi hastalıklarına yol açıyor. 
Salgın döneminde bu bağımlılıklar, 
koronavirüs enfeksiyonu ve 
komplikasyonları bakımından büyük 
bir risk oluşturuyor. Sigara içiyor 
olmak ve bununla ilgili hastalıklar 
(KOAH, hipertansiyon, kalp damar 
hastalıkları) koronavirüs 
enfeksiyonunda hızlı ve ölümcül bir 
seyir ile anlamlı derecede ilişkili 
görünüyor. Bu nedenle salgın 
dönemi, sigarayı bırakmak için bir 
fırsat olarak değerlendirilebilir.
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İBB’NİN TIP MERKEZLERİ 
TÜM İSTANBULLULARIN 

HİZMETİNDE

/SAĞLIK

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ HAYATA GEÇİREREK DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE 
BİRÇOK BELEDİYEYE İLHAM KAYNAĞI OLAN İBB, TOPLUM SAĞLIĞI ALANINDA YÜRÜTTÜĞÜ 

ÇALIŞMALARDAN KUŞKUSUZ EN ÖNEMLİSİNİ “TIP MERKEZLERİ” ÇATISI ALTINDA YAPIYOR. İLKİ 
1997 YILINDA FATİH’TE ŞEHZADEBAŞI TIP MERKEZİ ADI ALTINDA İBB ÇALIŞANLARI İÇİN AÇILAN 

SAĞLIK MERKEZİ, 2008 YILINDAN İTİBAREN İSTANBULLULARA HİZMET VERMEYE BAŞLADI. 
SONRAKİ YILLARDA AÇILAN DARÜLACEZE TIP MERKEZİ İLE TOZKOPARAN TIP MERKEZİ DE                 

SGK VE GSS KAPSAMINDA HİZMET VEREREK DEVLET HASTANELERİNİN ÖNEMLİ BİR YÜKÜNÜ 
ÜSTLENMİŞ DURUMDA.
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hizmet vermeye yöneltti. 2008 
yılında SGK ile kurum anlaşması ve 
Sağlık Bakanlığı ile ruhsatlandırma 
çalışmaları yapan İBB, bu tarihten 
itibaren İstanbullulara hizmet 
vermeye başladı.
İBB’nin Anadolu yakasında hizmete 
aldığı Darülaceze Tıp Merkezi ise 
yaş almış sakinlere ve İBB 
çalışanlarına hizmet vermesi 
amacıyla Ataşehir’de açıldı. 
2008’de hizmet vermeye başlayan 
tıp merkezi, aynı yıl içerisinde SGK 
ile yapılan anlaşmanın ardından 
vatandaşların kullanımına sunuldu. 
Avrupa yakasında açılan son tıp 
merkezi de Tozkoparan’da 2009 
yılında hizmete başladı. İBB, aynı 
yıl içerisinde izinleri de alarak 
Tozkoparan Tıp Merkezi’nden tüm 
vatandaşların yararlanmasını 
sağladı.
Mesai saatleri içerisinde hizmet 
veren üç tıp merkezinden; SGK 
güvencesi ve GSS (Genel Sağlık 
Sigortası) kapsamındaki tüm 
vatandaşlar hizmet alabiliyor. 
Uzman doktorların muayene 
hizmeti dışında; laboratuvar, 
radyoloji hizmeti ve diğer tıbbi 
hizmetler (enjeksiyon, pansuman, 
serum takma vb…) vatandaşlara 
ücretsiz olarak veriliyor.

H
er zaman baş tacımız 
olan sağlık çalışanları, 
COVID-19 pandemisi ile 
birlikte görünmez 

düşmana karşı ön cephede savaşan 
kahramanlarımız oldu. Devlet ve 
özel hastanelerde koronavirüse 
karşı yürütülen bu amansız 
mücadelenin İstanbul ayağında ise 
İBB Tıp Merkezleri, üzerlerine 
düşen görevleri fazlasıyla yerine 
getirdi. Alınan pandemi önlemleri 
kapsamında hastanelere gidemeyen 
İstanbullular, Şehzadebaşı, 
Tozkoparan ve Darülaceze Tıp 
Merkezlerinde sağlık hizmeti aldı. 
İBB Sağlık Daire Başkanlığı’nın 
yönetiminde hizmet veren bu 
sağlık merkezlerinde 15 Mart-
1Haziran tarihleri arasında tedavi 
edilen hasta sayısı, 20 bin 287 
olarak hesaplandı.

 İLK TIP MERKEZİ                     
1997’DE AÇILDI
Fatih’te Şehzadebaşı Tıp Merkezi 
1997 yılında açıldığında sadece İBB 
çalışanlarına hizmet vermek üzere 
faaliyete alınmıştı. Sosyal 
belediyeciliğin önemli 
sacayaklarından biri olan halk 
sağlığı konusu, İBB’nin bu tıp 
merkezini tüm İstanbullulara 

SAĞLIK/

DARÜLACEZE TIP MERKEZI:

On iki uzman doktor (Üç İç 
Hastalıkları Uzmanı; ikişer Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon 
Uzmanı; Birer Çocuk 
Hastalıkları, Cildiye, Nöroloji, 
Radyoloji, Patoloji Uzmanı) Bir 
Diş Hekimi, 31 yardımcı sağlık 
personeli.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nden 2000 yılında mezun 
oldum. Mezuniyetimin hemen 
akabinde açıktan memur atamaları 
ile İBB Sağlık Daire Başkanlığı Sağlık 
ve Hıfzısıhha Müdürlüğü’nde 2000 
yılı Nisan ayı itibariyle göreve 
başladım. Müdürlüğümüzün AR-GE 
biriminde, ardından sırasıyla 
Yedikule Sağlık Danışma Merkezi ve 
Pendik Sağlık Danışma Merkezi'nde 
görev yaptım. 2003 yılı Şubat 
ayında kendi isteğimle Darülaceze 
Müdürlüğü’ne geçtim. Darülaceze 
Müdürlüğü bünyesinde Şubat 
2006’da açılışını yaptığımız Abdullah 
ve Nerime Turan Yakacık 
Huzurevi’nin kuruluş aşamasında 
çalıştım. Yine ANT Yakacık 
Huzurevi’nde sorumlu hekim ve 
idareci olarak 4 yıl görev yaptım. 
2010 yılı başında Darülaceze 
Müdürlüğü Sağlık İşlerinden Sorumlu 
Müdür Yardımcısı olarak atandım. 
Ardından İstanbul ili olarak Aile 
Hekimliğine geçilmesi ile 2010 Ekim 
ayında Aile Hekimliği'ne geçtim. 2 yıl 
Bulgurlu M. Orhan Erdağı Aile 
Sağlığı Merkezi'nde görev yaptım. 
2012 Ekim ayında İBB’de çalışmak 
üzere  kadroma geri döndüm. Kasım 
2012’de Darülaceze Tıp Merkezi'ne 
Başhekim olarak atandım. 

Başhekim Dr. Aydan Uzun
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 ÖNCELİK YAŞ ALMIŞ 
SAKİNLERİN
Darülaceze Tıp Merkezi’ni diğer 
iki tıp merkezinden ayıran en 
önemli özellik, Darülaceze 
sakinlerine öncelik verilmesi. Bin 
yataklı Darülaceze’nin yaş almış 
sakinlerine hizmet veren tıp 
merkezinde; 8 farklı branş, 1 diş 
hekimi, 2 dahiliye uzmanı, 
öncelikli olarak yaş almış 
Darülaceze sakinlerinin muayene 
ve tedavilerini hiç zaman 
kaybetmeden yapıyor. Pandemi 
sürecinde Darülaceze Tıp Merkezi, 
olası risklerden sakinleri koruma 
adına halkın kullanımına 1 
Haziran’a kadar kapalı tuttu.

 PANDEMİ SEBEBİYLE ÇALIŞMA 
DÜZENİ DEĞİŞTİ
İBB Tıp Merkezleri, tüm dünyayı 
etkisi altına alan COVID-19 
pandemisi sebebiyle çalışma 
düzeninde değişikliğe gitti ve bir 
takım tedbirler aldı. Kronik 
rahatsızlığı bulunan ve 60 yaş üstü 
personel idari izne çıkarıldı. Diğer 
çalışan personel ise kişisel 
koruyucu malzemelerini (maske, 
gözlük, siperlik, eldiven) 
kullanarak hastalara hizmet 
vermeyi sürdürdü. Ayrıca tıp 
merkezlerinde hasta bekleme 
koltuklarında mesafe arttırıldı, 
tedavi için gelenlerin ateşleri 

ölçülerek içeri alındı. Diğer 
yandan, COVID-19 ‘pozitif’ çıkan 
personel 14 gün karantinada kaldı. 
Yapılan testler iki kez negatif 
çıktıktan sonra işe geri dönebildi.

 253 BİN 370 HASTAYA       
HİZMET VERİLDİ
İBB’nin tıp merkezleri pandemi 
sürecinde, sosyal mesafe ve 
hijyen kurallarına sıkı sıkıya bağlı 
kalarak 20 bin 287 hastaya hizmet 
verdi. 2019 Haziran-2020 
Temmuz tarihleri arasında ise 
Şehzadebaşı Tıp Merkezi’nde 97 
bin 638, Darülaceze Tıp 
Merkezi’nde 96 bin 276, 
Tozkoparan Tıp Merkezi’nde ise 
59.456 vatandaşa hizmet verilerek 
toplam sayı 253 bin 370’e ulaştı.

 RANDEVU SİSTEMİNE 
GEÇİLECEK
İBB, tıp merkezlerinde yaşanan 
yoğunluktan dolayı sosyal mesafe 
kurallarının ihlal edilme 
ihtimalinin önüne geçmek için 1 
Temmuz’dan itibaren telefonla 
randevu alma sistemine geçecek. 
Tozkoparan ve Darülaceze Tıp 
Merkezlerinde uygulanacak yeni 
sistemle, vatandaşların bekleme 
süreleri de aşağı çekilmiş olacak.

ERYİĞİT: “İSTANBULLULARA 
UZMAN KADROMUZLA 
HİZMET VERİYORUZ”
İstanbul Bülteni için 
değerlendirme istediğimiz İBB 
Sağlık Daire Başkanı Uzm. Dr. 
Önder Yüksel Eryiğit, başkanlık 
olarak yürüttükleri sağlık 
hizmetleri, “İstanbul halkına 
koruyucu, önleyici, tedavi ve 
rehabilite edici” şeklinde 
tanımladı. 
Kış aylarında evsizlere, İBB’nin 
evde bakım projesi kapsamında 
gelen hastalara ve sosyal güvencesi 
olmayan yoksul vatandaşlara da 
ücretsiz tedavi hizmeti 
sunduklarını belirten Eryiğit, 
“Bununla birlikte yine koruyucu 

ŞEHZADEBAŞI TIP MERKEZI:

Dokuz uzman doktor (İki İç 
Hastalıklar Uzmanı; Birer Çocuk 
Hastalıkları, Üroloji, Göz Hastalıkları, 
Kadın Doğum, Radyoloji, Biyokimya 
uzmanı; Bir Acil Poliklinik doktoru), 
6 Diş Hekimi, 27 yardımcı sağlık 
personeli.

“1993 yılında Cumhuriyet 
Üniversitesi'nden üçüncülükle mezun 
oldum. Vakfıkebir D.H Acil Hekimliği 
ve Trabzon Ana-Çocuk Sağlığı 
görevim sonrasında, 1997 yılında İBB 
Sağlık Daire Başkanlığı Sağlık ve 
Hıfzıssıhha Müdürlüğünde göreve 
başladım. Müdürlüğümüz bünyesinde 
gerçekleştirilen tedavi edici ve 
koruyucu sağlık hizmetleri 
kapsamında hekim olarak görevime 
devam ettim. 2015 yılından itibaren 
İBB Şehzadebaşı Tıp Merkezi’nin 
Başhekimliğini yapmaktayım. Fiziksel 
hastalıkların iyileşmesinin ancak 
insanların ruhlarına ve kalplerine 
dokunabildiğinizde gerçekleştiği 
bilinciyle çalışmalarıma devam 
etmekteyim.”

Başhekim Dr. Gülten Büyükadalı

/SAĞLIK
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TOZKOPARAN TIP MERKEZI:

Altı uzman doktor (Birer Göğüs 
Hastalıkları, Fizik Tedavi, 
Rehabilitasyon, Çocuk 
Hastalıkları Uzmanı; iki Iç 
Hastalıklar Uzmanı) 24 yardımcı 
sağlık personeli.

Nevşehir’de doğup tahsil hayatımı 
İstanbul’da sürdürdüm. Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan 
sonra Gaziantep ve Bakırköy Milli 
Eğitim Dispanserlerinde görev 
yaptım. İhtisasımı Süreyyapaşa 
Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde 
tamamladıktan sonra 1998’de İBB 
Şehzadebaşı Tıp Merkezi’ne tayinim 
gerçekleşti. O tarihten itibaren 
poliklinik ve idari alanlarda İstanbul 
halkına hizmet vermeye devam 
etmekteyim. 2012’den itibaren de 
Tozkoparan Tıp Merkezi’nde görev 
yapmaktayım. Ayrıca, İBB’nin 
Endonezya Açe’deki deprem, 
tsunami, Pakistan ve Bosna 
Hersek’teki sel felaketleri sırasında 
gönderdiği yardım ekiplerinde de 
aktif görev aldım.

ve önleyici sağlık çalışmalarımız 
kapsamında içerisinde 
bulunduğumuz pandemi süreci 
daha ülkemizde görülmeden İBB 
olarak çalışmalarımıza başladık. 
Halkımızı, yaklaşan salgın ve 
korunma tedbirleri anlamında tüm 
İBB mecralarını ve sosyal medya 
hesaplarını kullanarak 
bilgilendirdik. Kamuya ait kapalı 
alanları, sağlık kuruluşlarını 
dezenfekte etmeye başladık ve 
çalışmalarımızı sürdürmeye devam 
ediyoruz” dedi.
İBB’nin tıp merkezlerinde, 
İstanbullulara verdikleri 
hizmetlerden de bahseden Eryiğit, 
değerlendirmesinde şu ifadelere 
yer verdi:
“Tıp merkezlerimizde, uzman 
hekim kadromuzla poliklinik 
hizmetleri ve tıbbi tanılama 
çalışmalarımızı SGK üzerinden 
vatandaşlarımıza sağlıyoruz. Evde 
sağlık hizmetlerimizle, yaşlılık ve 
yatağa bağlı durumda olan ihtiyaç 

sahibi vatandaşlarımıza sağlık 
hizmetlerini evlerine ulaştırıyoruz. 
Rehabilite edici sağlık hizmetleri 
alanında, Tozkoparan ve 
Darülaceze Tıp Merkezlerimizde 
yer alan fizik tedavi ünitelerimizle 
halkımıza fizik tedavi ve 
rehabilitasyon çalışmalarımızı 
sunuyoruz. Darülaceze Tıp 
Merkezimiz çatısı altında sunulan 
fizik tedavi hizmetlerinde 
hekimlerimizin uygun gördükleri 
hastalara; robotik yürüme cihazıyla 
birlikte teknolojinin en gelişmiş 
olanaklarından faydalanarak hizmet 
sunuyoruz.”

Başhekim Uz.Dr. Hikmet BayramİBB Sağlık Daire Başkanı Uzm. 
Dr. Önder Yüksel Eryiğit

KORONA ÜLKEMİZDE 
GÖRÜLMEDEN 

ÇALIŞMALARIMIZA          
BAŞLADIK

SAĞLIK/
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/KURUMSAL YÖNETİM

T
ürkiye’de bürokrasinin 
ağır işleyişi, hızlı 
çalışmak isteyen 
belediyeleri alternatif 

yöntemler bulmaya sevk etti. 
Belediyeler, bazı kamu 
hizmetlerini daha etkin 
yürütmek için, özellikle 1984 
yılından itibaren, hızla 
şirketleşme yoluna gittiler. 
Bürokrasinin ağır işleyişinden 
kurtulup, daha verimli ve 
rasyonel sonuçlar alabilmek 
amacıyla, onlarca belediye şirketi 
kuruldu. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin de 28 iştirak 
şirketi bulunuyor. Şirketler, 
metrodan, doğalgaza; otobüsten 
vapura; WiFi'den internet 
altyapısına; balık halinden 
otogara; spor salonlarından 
kafelere kadar pek çok alanda 
İstanbullulara hizmet veriyor. 
İBB Başkan Danışmanı Ertan 
Yıldız, iştiraklerin durumunu, 
yönetim anlayışını ve 
karşılaştıkları zorlukları İstanbul 
Bülteni’ne değerlendirdi.

 LİYAKATE VE ADALETE 
DAYALI YÖNETİM 
İBB iştiraklerinin yönetiminin 
yanı sıra, mali ve ticari konularda 
da İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’na danışmanlık yapan 
Ertan Yıldız, görevi kabul 
etmesinde liyakate önem 
verilmesinin etkili olduğunu şu 
sözlerle ifade etti:
“Yıllarca özel sektörde, yurt içinde 
ve yurt dışında iş yapmış bir iş 
insanı olarak, İBB Başkanı Ekrem 

İmamoğlu, beraber çalışmak için 
göreve çağırdığında, tereddütsüz 
kabul ettim. Çünkü Başkan 
İmamoğlu, yeni yönetim anlayışını 
tek kelimeyle özetlemişti: Liyakat. 
İstanbul’da yeni bir anlayış hâkim 
olacaktı. Ayrımcılıktan uzak, 
kimseyi ötekileştirmeyen, liyakate 
ve kurumsal yönetim ilkelerine 
dayalı bir yönetim kurulacaktı.” 

 DENEYİMLİ, PROFESYONEL 
YÖNETİCİLER ATADIK
Şirketlerde de liyakate dayalı, 
profesyonel yönetimler kurmak 
için harekete geçtiklerini belirten 
Yıldız, hızlı ve rasyonel karar 
almaya, etkinlik ve verimliliğe 
yönelik, organizasyon değişiklikleri 
yapıldığını belirtti. İştiraklere, 
kendi alanlarında deneyimli, 
hizmet/kârlılık dengesini en üst 
seviyede gözetmiş, liyakatli, 
profesyonel ve İstanbul için 
kendini adamaya hazır genel 
müdürler atandığını vurgulayan 
Yıldız, o süreçte, çalışanların yoğun 
bir şekilde işten çıkarılma kaygısı 
yaşadığını hatırlattı. 

BEŞ ANA SEKTÖRDE HİZMET VEREN 28 İBB İŞTİRAKİ, KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUMLU 
ŞEKİLDE VE LİYAKATLİ YÖNETİCİLER TARAFINDAN FİNANSAL SIKINTILARINDAN KURTARILARAK, 

İSTANBULLULARA EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET VERECEK DONANIMA KAVUŞTURULDU.

AYŞE KAHVECİ BARIŞ TEKİN

“ENGELLEMELER, 
KARARLILIĞIMIZI 

AZALTMADI”

46 /                         www.ibb.istanbul

2020, HEDEFE 
KOŞULACAK YIL OLACAK. 

İSTANBUL’DA 
YARATILACAK KATMA 

DEĞERLE KENT 
YOKSULLUĞUNA ÇÖZÜM 

ÜRETİLECEK.



 İBB Başkan Danışmanı 
Ertan Yıldız
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28 IBB IŞTIRAKI

‘Ulaşım, İnşaat, Çevre-Enerji, Hizmet ve Bilgi Teknolojileri’ olmak üzere 5 ana sektörde İstanbullulara hizmet veren iştirakler: 

AĞAÇ AŞ, BELBİM, BELTUR, BİMTAŞ, BOĞAZİÇİ YÖNETİM, İSTANBUL ENERJİ, HALK EKMEK, HAMİDİYE/GÜVENSU, 
İGDAŞ, İMAR AŞ, İSBAK A.Ş, İSTAÇ  AŞ, İSTTELKOM, İSFALT, İSTGÜVEN, İSPARK, İSTON, İSYÖN, KİPTAŞ, KÜLTÜR 
AŞ, MEDYA AŞ, METRO İSTANBUL AŞ, ŞEHİR HATLARI AŞ, İSPER, SPOR İSTANBUL, UGETAM, ULAŞIM AŞ.



tanık olduk. Biz göreve gelene kadar, 
iştiraklerin yıllık genel kurul 
toplantıları rahatlıkla yapılıp ticaret 
sicilinde tescil edilirken, göreve 
geldiğimizde, ilk genel kurul 
toplantılarının tescilinde büyük 
sıkıntılar yaşadık” dedi. 

 İHALELERDEKİ ŞEFFAFLIK, 
TASARRUF SAĞLADI
Kısıtlanan yetkilerini yeniden 
kazanmak için hukuk mücadelesine 
girdiklerini belirten Yıldız, 
ihalelerdeki şeffaflık sayesinde de 
ciddi tasarruflar sağlandığını 
kaydetti. Yıldız, şu örneği verdi:
 “Geçen yıl, aynı ihaleye 48 milyon 
lira ödeyen iştirakimiz, bu yıl aynı 
işi 28 milyon liraya, üstelik aynı 
şirkete vererek 20 milyon lira 
tasarruf sağladı. Buna benzer 
onlarca, yüzlerce örnek var. 
İhalelerde ve yönetimde şeffaflık 
sağlamak için tüm iştiraklerimizi 
bağımsız denetçilere açtık.” 

 2020 HEDEFLERİ VE           
PANDEMİ ETKİSİ
2020 bütçelerini hazırlarken iştirak 
şirketlerinin toplam cirosunda 
yüzde 30 büyüme, kârlılıkta da 
yüzde 100 artış hedeflediklerini 
anlatan Yıldız, yeni yılın ilk 
günlerinde, tüm dünyanın 
koronavirüs salgınıyla karşı karşıya 
kaldığını hatırlattı. Yıldız Mart 
ayında Türkiye’yi de vuran küresel 
salgınının etkilerini de şöyle 
özetledi: 
“Pandemi süreci, bazı şirketlerimizi 
özellikle etkiledi. Bunların başında 
ulaşım sektöründe hizmet veren 
Metro İstanbul AŞ, Otobüs AŞ ve 
Şehir Hatları AŞ’yi; yiyecek içecek 
sektöründe faaliyet gösteren 
BELTUR’u; kültürel etkinlikler-
müze faaliyetleri yürüten KÜLTÜR 
AŞ’yi gösterebilirim. Diğer 
şirketlerimizin pek çoğunda da 
talep daralmasından ötürü 
kayıplarımız oldu ve süreç devam 
ediyor. Bir mücbir sebep halini alan 
bu gerçeklik karşısında, her türlü 
ekonomik zorluğa, rasyonel 

 SİYASİ YAKINLIK DEĞİL,                 
İŞ VERİMLİLİĞİ
İnanç, dil, ırk ayrımı yapmayan 
eşitlikçi yönetim anlayışının, bu 
kaygıları kısa sürede ortadan 
kaldırdığını ifade eden Yıldız, 
süreci şöyle özetledi:
“Yeni Genel Müdürlerin göreve 
başladığı süreçte, iştiraklerimizdeki 
personelin kaygılandığını, ‘Acaba 
işimden çıkarılır mıyım’ korkusu 
yaşadığını gözlemliyorduk. Hatta 
‘Bizi ne zaman işten 
çıkaracaksınız?’ diye soranlar bile 
vardı. Kısa süre sonra, işini yapana 
saygı gösteren, inanç, dil, din, ırk, 
siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin 
iş odaklı bir yönetim oluştuğunu 
gören personelimiz de rahatladı. 
Korkuların yerini güven, adam 
kayırmanın yerini liyakat, siyasi 
yakınlıkların yerini iş verimliliği 
aldıkça tüm çalışanlarımız, işine 
dört elle sarıldı.”

 “ŞİRKETLERİN ÇOĞUNLUĞU 
ZARARDA VE NAKİT SIKINTISI 
İÇİNDEYDİ”
İşletmelerde verimliliğin en önemli 
ayaklarından biri olan insan kaynağı 
motivasyonunu sağladıktan sonra, 
işin finans kısmına geçebildiklerine 
dikkat çeken Yıldız, göreve 
geldiklerinde iştiraklerin yaşadığı 
finansal sıkıntıları ve attıkları 
adımları şöyle anlattı:
“Göreve başladığımızda 
iştiraklerimizin çoğu zarardaydı ve 
nakit sıkıntısı içindeydi. Birçok 
şirketimiz, vergi borçları nedeniyle 
ihale yasaklısıydı. İBB iştiraki, 
İBB’nin ihalesine giremiyordu. Yani 

belediyenin şirketi belediyenin 
işini yapamaz haldeydi! Öncelikle, 
SGK borçlarını yapılandırdık, ihale 
yasaklarını kaldırdık. 
Şirketlerimizin finansal sorunlarını 
çözdük. Göreve geldiğimizde kamu 
bankaları teminat mektuplarına 
uyguladıkları yıllık komisyon 
oranını yüzde 0,25’ten yüzde 1,5’e 
çıkardılar; hatta bu oranla dahi, 
teminat mektubu vermemeye 
başladılar. 
2020 yılı bütçelerini, her iştirak 
şirketi için, kârlılık, büyüme ve 
verimlilik kriterlerini dikkate 
alarak koordine ettik. Sınırlı nakit 
kaynaklarla yapılması gereken en 
öncelikli yatırımları belirledik ve 
yapmaktayız. Verimsiz birçok 
yatırımı ve harcamayı kestik. Bu 
şekilde işletmelerimize 1 milyar 
TL’nin üzerinde tasarruf sağladık. 
Pandemi döneminde bazı 
işletmelerimizde yüzde 80-90’lara 
varan ciro ve tahsilat kayıplarına 
rağmen, çalışanlarımızın maaşlarını 
bir gün bile geciktirmedik.
Her iştirakimizin Genel Müdürü, 
özel sektörde edindikleri 
deneyimleriyle İstanbul’umuzu 
daha yaşanabilir bir dünya kenti 
haline getirmek için uzman 
ekipleriyle özveriyle çalışıyorlar.”

 MERKEZİ İDARE YETKİLERİ 
KISITLIYOR
Dönüşüm sürecinde pek çok 
zorluklarla karşılaştıklarının altını 
çizen Yıldız, “Yeni yatırımlar için 
Türkiye içinde kredi bulmakta 
zorlandık. Merkezi idarenin 
yetkilerimizi kısıtlayan girişimlerine 
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KARŞILAŞAN İBB, DURAN METRO YATIRIMLARININ 

YENİDEN BAŞLATILMASI İÇİN YURT DIŞINDAN 
KREDİ BULDU.
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kararlarla aldığımız tasarruf 
tedbirleri ile direndik ve bu 
dönemde, bir tek personelin işine 
son vermedik.
Oluşan yeni şartlar, bütçe ve 
hedeflerimizi yeniden revize 
etmemizi gerektirdi. Buna rağmen, 
yıl sonu hedeflerimiz 2019’un 
minimum yüzde 15 üzerinde 
gerçekleşecektir.”

 KENT YOKSULLUĞUNA 
ÇÖZÜM HEDEFLENİYOR
Koronavirüs sürecinde iştirak 
şirketlerinin acil hizmetlere 
odaklandığını, öncelikle hijyen ve 
insan sağlığını esas alan 
uygulamalara ağırlık verdiklerini 
söyleyen Yıldız “Salgın ilan edilir 
edilmez, mobil hijyen ekipleri 
oluşturduk. Kentin insan 
sirkülasyonu yoğun bölgelerinde 
dezenfeksiyona başladık. 
Meydanlar, toplu taşıma araçları, 
ibadethaneler, hastaneler dezenfekte 
edildi. İBB’nin işlettiği metro-
metrobüs-otobüs ve vapurlar 
hemen hemen her gün ilaçlandı. 
Virüse karşı önlem alındı” dedi.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs 
sürecinde, ekonominin durma 
noktasına geldiğini, tüm sektörlerin 
gelir kaybına uğradığını hatırlatan 
Yıldız, bu süreçte yardımlaşma 
duygusunu ön plana çıkardıklarını 
vurguladı, düzenlenen kampanyaları 
şöyle özetledi: 
“Birlikte Başaracağız, sloganıyla 
virüse karşı toplumsal bir 
seferberlik başlattık. Salgınla 
mücadelede ön safta yer alan sağlık 
çalışanlarımıza, konaklama imkânı 
sağladık; ücretsiz ulaşım ve park 
hizmeti verdik. İhtiyacı olan 
hastanelerimize Hamidiye’den 
ücretsiz su temin ettik. Kimseyi 
geride bırakmayacağız, diyerek 
yardım kampanyaları düzenledik. 
Veren elle alan el arasında köprü 
olduk. Ciddi gelir kaybına uğrayan 
İstanbullu hemşehrilerimize gıda 
kolileri dağıttık. Askıda Fatura 
kampanyamızla da İGDAŞ, İSKİ 
faturalarını ödeyemeyen İstanbullu 
hemşehrilerimizi yardımseverlerle 
buluşturduk, yaklaşık 24 milyon 
liralık faturanın ödenmesine aracılık 
ettik.” 

Pandemi nedeniyle iştiraklerin 
hedeflerini yeniden 
belirlediklerini anlatan Yıldız, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“İstanbul’da yaratacağımız katma 
değerle, kent yoksulluğuna 
çözümler getireceğiz. 
Şirketlerimizin verimliliğini daha 
da artırmak istiyoruz. Uzmanlık 
alanlarımızı daha da geliştirerek, 
Türkiye’deki tüm belediyelere 
hizmet verme arzusundayız. 
İstanbul’da yaratacağımız katma 
değerle, kent yoksulluğuna 
çözümler getireceğiz.”

 ÖTEKİLEŞTİRMEYEN, 
KALİTELİ HİZMET
Kadim İstanbul kentini akılla, 
bilimle yöneteceklerinin altını 
çizen Yıldız, “İstanbul sizin 
diyerek, tüm İstanbulluların 
katılacağı yepyeni bir yönetim 
modelini hayata geçiriyoruz. 
Kimseyi ötekileştirmeyen, 
adaletli ve kaliteli hizmet 
üretmek için her gün heyecanla 
işe koyuluyoruz” şeklinde 
konuştu.
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DOĞAYA 
SAYGI DUYMAYI 
ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ
SON 50 YILDA, 40’TAN FAZLA YENİ ENFEKSİYON TESPİT EDİLDİ. ZİKA, NİPAH, DOMUZ VE KUŞ 
GRİBİ, HENDRA, EBOLA, SARS, MERS BUNLARDAN SADECE BİRKAÇI. BUNU TETİKLEYEN 
İNSANOĞLU, DOĞAYA SAYGI DUYMAYI ÖĞRENMEK ZORUNDA. 

çıkmaya başlayan hastalıkların 
yüzde 75’inin hayvan kökenli 
olduğunu hatırlattı. Örneğin; zika 
virüsü, sivrisineklerden; kuş gribi 
virüsü, kuşlardan; hanta virüsü, 
kemirgenlerden insanlara geçiyor. 

 TAHRİBAT SÜRERSE
YENİLERİ GELİR 
İnsanoğlu doğayı bencilce tahrip 
ederken aslında en büyük zararı 
da kendine veriyor. Doğaya 
yaptığı kötülükler, bumerang gibi 
insana dönüyor. Bazen bedelini 
canıyla ödüyor. Doğa tahribatına 
yönelik insan faaliyetlerinin yeni 
virüslerin ortaya çıkma riskini 
artırdığını vurgulayan Prof. Dr. 
Bilgin, şunları söyledi:
“Şu anda dünyamız 6’ncı kitlesel 
yok oluş döneminde. Bundan 
önceki 5’inci kitlesel yok oluş 
çağında dinozorlar sona ermişti. 
Sürdürülebilir olmayan tarım, 
ağaç kesimi, enerji, madencilik, 
nehir ve derelerin bölünmesi gibi 
insan faaliyetleri yüzünden son 
yüzyılda milyarlarca bölgesel ve 
yerel popülasyon yok oldu. Böyle 
doğaya zarar verdikçe, yeni 
virüslerin ortaya çıkma 
ihtimalini artırıyoruz. Yeni 
normali konuşurken, doğayla 
ilişkimizin de nasıl olması 
gerektiğini yeniden düşünmemiz 
gerekiyor.”

H
er ne kadar son               
yeni koronavirüs 
(COVID-19) salgınında 
faaliyet ve etkinliği 

tartışılsa da Dünya Sağlık Örgütü, 
2007 yılında yeni ortaya çıkmaya 
başlayan hastalıkların daha önce 
görülmemiş bir hızla arttığını 
raporlamıştı. Şu veya bu nedenle 

yapılan seyahatler, göç gibi 
faktörlerin de etkisiyle geniş 
coğrafyaya ve hatta tüm dünyaya 
yayılan söz konusu yeni 
hastalıklar, acaba neden bu kadar 
hızlı ortaya çıkıyor ve yayılıyor?
Boğaziçi Üniversitesi Çevre 
Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi 
Prof. Dr. Raşit Bilgin, yeni ortaya 

/ÇEVRE
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 ALANLARINA GİRİNCE
HASTALIKLARLA ÇIKIYORUZ
Peki hastalıklar ‘vahşi’ doğadan 
insanlara nasıl geçiyor? Prof. Dr. 
Bilgin soruyu şöyle yanıtladı:
“Yeni koronavirüs 
enfeksiyonuna sebep olan 
SARS-COV-2 virüsü gibi 
patojenler, canlıların doğal 
yaşam alanlarındalar. Alanlarını 
işgal etmediğimiz sürece bu 
virüslerden korunuyoruz. 
Sürdürülebilir olmayan tarım, 
ağaç ve orman kesimi, ulaşım 
faaliyetleri, yerleşim amaçlı ve 
ticari yapılanma, enerji üretimi, 
madencilik gibi pek çok 
aktivitemizde doğayı sadece bir 
kaynak olarak görmemiz ve 
doğayı yeterince korumamış 
olmamız salgının bu şekilde 
gelişmesinin en önemli 
sebeplerinden. İklim değişikliği 
sonucu buna bir de geçmişte 
buzulların altına hapsolmuş 
patojenleri katıyoruz. Doğaya 
karşı olan tavrımızı 
değiştirmediğimiz sürece, yeni 
hastalıklar ortaya çıkacaktır.” 

 GEÇİŞ ASLINDA
İNSAN ELİYLE
Prof. Dr. Bilgin virüsün insana 
bulaşma dinamiklerini şöyle 
anlattı: “Örneğin yarasalar 
ormanda veya mağaralarda 
yaşadıkları sürece bizler 
korunuyoruz. Ancak doğal hayat 
tahribe uğradığında, ormanlık 
alanlar insan eliyle yok 
edildiğinde çeşitli virüslere maruz 
kalma riskimiz artıyor. 1990’larda 
ortaya çıkan ve yine yarasa 
kaynaklı bir virüs olan Nipah 
böyle yayıldı. Bangladeş’te hurma 
palmiyesinin özünü toplamak için 
palmiyelere çizik atarak suyunu 
akıtıyorlar. Bu özü toplamak için 
kullanılan kovalardan yarasalar da 
beslenince, Nipah virüsü 
insanlara geçti. Yine yarasa 
dışkısının gübre olarak tarımda 
kullanılmasının da virüsün insana 

bulaşmasını hızlandırabildiği 
görüldü. Virüs, domuz 
çiftliklerinde ara konak olarak 
domuzu kullanarak bu şekilde 
insanlara bulaştı. MERS-CoV 
virüsü ise, Suudi Arabistan’da 
develerin serin mağaralarda 
tutulması sırasında, yarasa 
dışkılarından bulaştı. Önce 
develere, sonra insanlara 
aktarıldı. Hayvan pazarları, 
yabani hayvan çiftlikleri de ara 
virüsler için ara konaklar oluyor.” 

 YENİ VİRÜSLER
HAYATIMIZA GİREBİLİR
Prof. Dr. Bilgin, 10 sene içinde yine 
hayvan türlerinden yeni virüsler 
hayatımıza girebileceğini söyledi. 
Bu ihtimali azaltmanın yolunun 
doğayla uyum içinde yaşamak için 
çaba sarf etmek olduğunu 
vurgulayan Prof. Dr. Bilgin, 
“Çabamız sadece ATM’lerden kağıt 
slip istememekle ağaçları 
kurtarmaktan ibaret olmamalı. 
Ciddi anlamda dünya olarak kafa 

yormamız gerekiyor. Yerinden 
oynattığımız her taş, 

kestiğimiz her dal kat 
kat maliyetle bize 

geri dönüyor. Farklı 
canlıları 
düşünmek 
zorundayız” 
dedi. 

ÇEVRE/
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K
oronavirüs salgını nedeniyle uzun bir 
süreyi evlerinde geçiren İstanbullular, İBB 
plajları ile nefes alacak. Pandemi tedbirleri 
kapsamında, bu sene 15 Haziran'dan 

itibaren hizmet vermeye başlayan İBB plajları, 
İstanbullulara deniz, kum, güneş ve doyasıya 
eğlence imkanı sunuyor.

YAZ BOYUNCA ON BİNLERCE İSTANBULLUYA ŞEHİR İÇİNDE GÜNÜBİRLİK TATİL İMKANI 
SUNAN İBB PLAJLARI, 15 HAZİRAN'DA KAPILARINI AÇTI. EGE VE AKDENİZ SAHİLLERİNİ 
ARATMAMAYA ÇALIŞILAN PLAJLARDA, ARTIK BELTUR KALİTESİYLE HİZMET VERİLİYOR. PLAJ 
GİRİŞ ÜCRETLERİYSE ARTIRILMAYARAK, GEÇTİĞİMİZ SENE İLE AYNI TUTULDU.

ZEYNEP MAVNACIOĞLU-TAYFUN DERYAL BARIŞ TEKİN

ŞEHİR İÇİ TATİLİN 
ADRESİ İBB PLAJLARI

BELTUR Genel Müdürü 
Güçlü Şeneler
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hamburger, kano, deniz bisikleti 
gibi su sporları aktivitelerini de 
getireceğiz. Ayrıca açık hava 
sineması, kamp ve konaklamalı 
festival hazırlıklarımız da devam 
ediyor.  Başta Caddebostan 
plajları olmak üzere, golf 
araçlarıyla plajlara ring servis 
ulaşımını da planlıyoruz.”

 COVID-19 TEDBİRLERİ 
HARFİYEN UYGULANIYOR
Bu dönem, plajlarda en çok önem 
verdiğimiz konu ise kuşkusuz 
hijyen. Plajlarımızda, COVID-19 
ile mücadele kapsamında, Sağlık 
Bakanlığı tarafından açıklanan 
tüm tedbirler harfiyen 
uygulanıyor. Bu kapsamda plajlar, 
fiziksel mesafe kurallarına göre 
yeniden düzenlendi. Plaj girişinde 
misafirlerimiz için alkol bazlı el 
antiseptiği ve en az yüzde 70 alkol 
içeren kolonya bulunduruyoruz. 
Ayrıca maskesiz gelen misafirler 
uyarılarak, kendilerine maske 
veriliyor. Plajdan ayrılan 
misafirlerin şezlongları, görevliler 
tarafından anında dezenfekte 
edildikten sonra, yeni misafirlere 
tahsis ediliyor. Plajlarda, görevli 
personeller gün boyunca hijyen 
çalışmalarını sürdürüyor.

 BELTUR’DA YENİLİK ZAMANI
Kentin dört bir yanında hizmet 
veren BELTUR'larla ilgili 
başlattıkları değişime de değinen 
Güçlü Şeneler, şehrin gastronomi 
kültürünü, dünya trendiyle 
birleştirmeyi amaçladıklarını 
söyledi. Şeneler, “Trendi 
yakalayıp alternatifler oluşturmak 
istiyoruz. Gençlerin 
mekanlarımızdan daha fazla 

faydalanmasını sağlayacak yeni 
kalemler ilave ediyoruz” dedi.
Şeneler, BELTUR'lardaki konfor 
ve hizmeti üst seviyeye çıkarmak 
için atılan adımlarla ilgili de şu 
bilgileri aktardı:
"BELTUR’a ait 200’e yakın mevcut 
noktayı yeniledik.  Bununla birlikte, 
kentin ihtiyaç duyduğu yerlerde 
yeni şubelerin açılışını planlıyoruz. 
Özellikle sahil bandındaki şubeler, 
kütüphanesinden ders çalışma 
alanına kadar, dileyenlerin uzun 
süre vakit geçirebileceği mekanlar 
şeklinde hizmet vermeye başladı. Bu 
kapsamda pilot şube seçilen 
Caddebostan BELTUR, her amaca, 
her yaş grubu ve her kesime hitap 
edecek bir konseptte tasarlandı. 
Caddebostan’ı Şaşkınbakkal, 
Suadiye, Küçükyalı, Süreyyapaşa ve 
Bakırköy gibi noktalar izledi. Sahil 
bandındaki bu mekanlar, herkesin 
rahatlıkla çalışmasını sağlayan, 
temiz hava alıp yürüdükten sonra 
yemeğini yiyebileceği yerlere 
dönüştü.”

 PLAJLARDA EĞLENCE 
ARTACAK 
Bu sezon İBB iştiraki BELTUR 
tarafından işletilmeye başlanan 
plajlarda, birçok yenilik de hayata 
geçiriliyor. BELTUR Genel 
Müdürü Güçlü Şeneler, plajlarda 
çok daha yüksek bir kaliteyle 
hizmet verileceğini ifade ederek 
şu bilgileri aktardı: 
"Bu sene, plaj voleybolu ve 
futbolu gibi spor aktiviteleriyle 
birlikte, çeşitli konserler de 
düzenleyeceğiz. Uygun olan 
plajlarımıza çocuk oyun alanları, 
elektronik oyun grupları, banana, 

IŞTE ISTANBUL’UN PLAJLARI

Menekşe Plajı 

Küçükçekmece Gölü yanında 
bulunan ve ücretsiz hizmet verilen 
Menekşe Plajı, 630 metrelik sahil 
şeridine sahip. Olası olumsuz 
durumlara karşı kurtarma botu ve 
ambulansın hazır bekletildiği 
Menekşe Plajı’nın 120 araçlık bir de 
otoparkı bulunuyor.

Güneş Plajı

Florya Tren İstasyonu karşısında yer 
alan ve yaz aylarında İstanbullar için 
serin bir tatil köşesi olan 840 metre 
uzunluğundaki Güneş Plajı’nda iki 
bölüm halinde hizmet veriliyor. 
Güneş Plajı'nda, plaj voleybol sahası 
ve 240 araçlık otopark bulunuyor.

Caddebostan Plajları

İstanbul’da özellikle 60’lı ve 70’li 
yılların en popüler mekanlarından biri 
olan ve “statü sembolü” olarak 
görülen Caddebostan Plajları, semt 
sahilinde belediyeye ait toplam 1000 
metre uzunluğunda 3 ayrı plaj olarak 
uzanıyor. Olası olumsuz durumlara 
karşı zodyak kurtarma botu ve 
ambulansın hazır bekletiliyor.

IBB TARIHINDE ILK KEZ KADIN 
CANKURTARANLAR GÖREVDE

İBB, kendi işlettiği plajlar dışında, 
İstanbul'un 47 bin 800 metre 
uzunluğundaki 38 plajında da 
cankurtaran hizmeti veriyor. COVID-
19 tedbirleri kapsamında, 1 Haziran'da 
başlayan cankurtaran hizmeti, 241 
personel, 35 Jet-Ski, 7 Zodyak Bot,  
2 Drone (Hava Aracı) ve 14 ATV 
aracıyla yerine getiriliyor.  Ayrıca bu 
yıl İBB tarihinde ilk kez kadın 
cankurtaranlar, İstanbulluların güven 
içerisinde denizle buluşması için 
göreve başladı. Doğa Yağcı, Ekin 
Öztürk ve Kübra Çakır Şile, Riva ve 
Çatalca’da İstanbulluların deniz keyfi 
yaşaması için nöbette olacak.

IBB PLAJ FIYATLARI 
BU SENE ARTIRILMADI 

Yetişkinler: 25 TL  

Öğrenciler: 12 TL 

Şezlong kirası: 10 TL 

0-7 yaş arası çocuklar, engelli 
vatandaşlar ile refakatçisi bir kişi de 
ücretsiz 
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İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), toplu ulaşım alanında 
yaptığı yatırımlara hız kesmeden 
devam ederken, alternatif 

yöntemler konusundaki 
çalışmalarını da sürdürüyor. Hem 
sağlığa hem de toplu ulaşımdaki 
yoğunluğa katkı sunacağı düşünülen 
bisikletle ulaşım, İBB’nin önemle 
üzerinde durduğu bir proje.
İBB Ulaşım Daire Başkanlığı 
yönetiminde sürdürülen bisiklet 
yolları projesi, çevre dostu ve 
sürdürülebilir olması yönüyle de 
İstanbul için önem arz ediyor. Kent 
genelinde, birçok ilçede yapılan 
bisiklet yolları üzerinde, İSPARK’ın 
hizmete açtığı İSBİKE (akıllı bisiklet 
projesi) kısa sürede vatandaşların 
beğenisini kazandı. Böylece, hem 
kısa mesafeler bisikletle kat 
edilmeye başlandı hem de 
İstanbullular spor yapma imkanı 
buldu.

 BİSİKLET ŞEFLİĞİ KURULDU
İBB, vatandaşlar tarafından 
beğenilen İSBİKE projesinin 

ardından, bisiklet kullanımını 
kent geneline yaymak ve işlerin 
daha organize yürütülebilmesi 
için Ulaşım Daire Başkanlığı’na 
bağlı Bisiklet Şefliği’ni kurdu.
İlçe belediyeleri, ilgili 
müdürlükler, Sivil Toplum 
Kuruluşları (STK), üniversiteler, 
dernekler ve bisiklet kullanıcıları 
ile birlikte hareket eden Bisiklet 
Şefliği, katılımcı ve şeffaf yönetim 
anlayışını kendine ilke edindi. 
Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nde 
çalışan Nazlı İpek Şahin’i Bisiklet 
Şefliği’nin başına getiren İBB 
yönetimi, liyakat esaslı yönetim 
anlayışını da bir kez daha gösterdi.  

 BİSİKLET MASTER                    
PLANI HAZIR
İpek Şahin, Bisiklet Şefliği’nin 
kuruluş amacını şu şekilde açıkladı: 
“İstanbul’da sürdürülebilir ulaşım 
ilkeleri doğrultusunda, bisikletli 
ulaşımın geliştirilmesi ve bu 
konuda farkındalık yaratılması 
amacıyla şefliğimizi kurduk. 
Mevcut bisiklet yolu altyapısının 

iyileştirilmesi ve yeniden 
düzenlenmesi, Bisiklet Master 
Planı doğrultusunda projelendirilen 
bisiklet yollarının uygulamaya 
geçirilmesi, Bisiklet Şefliğimizin 
öncelikli görevleri arasındadır. 
Bunun yanı sıra Yenikapı’da yer 
alan yapımızın bisikletli ulaşımın 
desteklenmesi amacıyla bisiklet 
gruplarının sorun ve önerilerini 
dinleyeceğimiz, eğitim amaçlı 
toplantılar düzenleyebileceğimiz 
bir alan olarak kullanılması için 
çalışmalarımız devam etmektedir.”

 EUROVELO’YA KATILMAK 
İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK
İstanbul’un Avrupa Bisiklet 
Yolları Ağı’na (EuroVelo) 
katılmasının Bisiklet Şefliği'nin 
önemle üzerinde durduğu 
konulardan birisi olduğunu 
vurgulayan Şahin, bu konuda da 
çalışmalarının başlandığını, 
EuroVelo’ya katılım sayesinde 
bisikletli ulaşımın ve turizmin 
gelişmesi açısından çok büyük bir 
ilerleme kaydedeceğini ifade etti. 
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Bisiklet Şefi 
Nazlı İpek Şahin

HEM TOPLU TAŞIMADAKİ YOĞUNLUĞU AZALTMAK HEM DE KENTLİNİN 
DAHA SAĞLIKLI BİR BÜNYEYE SAHİP OLMASI İÇİN BİSİKLET KULLANIMINI 
ÖZENDİREN İBB, BİSİKLET YOLU HEDEFİNİ 1.050 KİLOMETRE OLARAK 
BELİRLEDİ VE BİSİKLET ŞEFLİĞİ’Nİ KURDU. 

İSMAİL HAKKI ŞIMŞEK KORAY ÇALIŞKAN

HEDEF: 
1.050 
KİLOMETRE



 HEDEF 1.050 KM 
BİSİKLET YOLU
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin şirketi İSPARK 
AŞ'nin işlettiği, İSBİKE  “Akıllı 
Bisiklet Paylaşım Sistemi”ni 
İstanbul genelinde 
yaygınlaştırarak, bisiklet 
yollarının da kullanımı 
konusunda önemli bir ivme 

kazandırdı. İstanbullular, kısa 
mesafelerde toplu ulaşım yerine, 
hem sağlık hem de ulaşım 
kolaylığından dolayı bisiklet 
kullanmaya başladı. İSBİKE Akıllı 
Bisiklet Paylaşım Sisteminin 
kullanıcı dostu olması da bisiklet 
kullanmayı İstanbulluya sevdirdi.
İstanbullular aktif olarak 208 
km’lik bisiklet yolunu sorunsuz 

bir şekilde kullanırken, 84 km’lik 
paylaşımlı bisiklet yollarında da 
pedal çevirebiliyor. 
Projelendirilmiş 668 km’lik ve 
planlanan 90 km’lik bisiklet 
yolları da kullanıma açıldığında 
bisiklet kullanıcıları, 1.050 
km’lik bisiklet yoluna kavuşmuş 
olacak.

 2020 BİSİKLETÇİLERİN                
YILI OLACAK
İSPARK’ın İSBİKE 
uygulamasına dahil olan, 
Anadolu yakasında 72, Avrupa 
yakasında 102 olmak üzere 
toplam 174 istasyon ve 1.210 
bisikleti var. Bahar ve yaz 
döneminde daha çok vatandaşın 
bisiklet kullanabilmesi amacıyla 
gerekli hazırlıkları tamamlayan 
İBB’nin 2020 yılı hedefinde ise 
istasyon sayısını 300’e, bisiklet 
sayısını da 3 bine çıkarmak var. 
İSBİKE'yi kullanmak için de cep 
telefonunuza iOS ve Android 
marketlerden uygulamayı 
indirmeniz yeterli oluyor.

ULAŞIM/

www.ibb.istanbul                          / 55



/KURUMSAL GELİŞİM

İBB’NİN ALTYAPI PROJELERİNDE ÜRÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN İSTON, ÇOCUKLAR İÇİN DE 
DOĞAL, ÖZGÜN FORMDA OYUN GRUPLARI TASARLIYOR VE ÜRETİYOR. YENİ NESİL 

BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİREN İSTON’UN, YÜKSEK KALİTE STANDARTLARINDAKİ 
ÜRETİM FAALİYETLERİ İSE ULUSLARARASI SEVİYEDE BELGELENDİ.

ALI FARUK İMRE OLCAY YAVAŞ

KENTİN ÇOCUKLARINA 
DOĞAL ÜRÜNLÜ ALANLAR
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İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) iştiraki olan İSTON, 
yeni dönemle birlikte 
başlatılan, toplumun her 

kesimini kapsayan ‘yeni nesil 

belediyecilik’ anlayışı ile hayata 
geçirilen; ‘İstanbul’un Çocukları 
Parklarını Tasarlıyor’ ve 
‘İstanbul Senin – Kent 
Mobilyaları ve Oyun-

Rekreasyon Ürünleri Tasarımı 
Yarışması’ projelerine tasarım 
ve organizasyon desteği verdi.  
Bunun yanı sıra, İBB’nin önemli 
projelerinden olan ‘Yuvamız 
İstanbul’ için inşa edilen 
kreşlerin oyun elemanlarını, 
çocukların gelişimlerine katkı 
sağlayacak şekilde tasarlayarak 
doğal malzemeden üretti. 



 EĞLENDİREN, EĞİTEN, 
EKOLOJİK YENİ NESİL OYUN 
ELEMANLARI
İSTON, bir yıllık süreçte çocuk 
oyun gruplarında tasarım, 
malzeme ve ürün çeşitliliği 
olarak önemli çalışmalara imza 
attı. Bu çalışmalar neticesinde, 
9 olan çocuk oyun elemanı 
sayısını 45’e çıkardı. İSTON, 
çocukların sosyal gelişimlerine 
katkı sağlayacak çizgilerle 
tasarladığı ‘Yeni Nesil İSTON 
Oyun Grupları’nı, yine 
çocukların bedensel sağlığını 
koruyacak ergonomik ve 
ekolojik kriterlere uygun doğal 
malzemelerden üretti.  

İSTON ‘engelsiz oyun, engelsiz 
yaşam’ ilkesi ile şehrin tüm 
çocuklarına oyun imkanı 
tanıyacak olan yeni tasarımlar 
geliştirdi.  Kule sayısı 5’e kadar 
ulaşan oyun gruplarına; zıp zıp, 
salıncak, denge direkleri ve 
kütükleri, trambolin, küre, oyun 
kulesi, labirent, dört kale maç, 
dallı ve dalsız tırmanma direği, 
ses oyunu elemanı, koşu 
ekipmanı, halatlı denge yolu, 
kepçe, tırmanma parkuru, oyun 
evi gibi ekipmanlar eşlik ediyor. 
Bu yıl, İBB Park Bahçe ve Yeşil 
Alanlar Daire Başkanlığı ile 
yürütülen projeler neticesinde, 
İTO Park ve Akbaba Çocuk 
Parkı’nda yeni tasarım çocuk 
oyun gruplarının kurulumu 
yapıldı.
İstanbul Bülteni’ne 
açıklamalarda bulunan İSTON 

Genel Müdürü Ziya Gökmen 
Togay, Birleşmiş Milletler 

Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nde bulunan 

“Çocuklar için uygun 
ve eşit rekreatif 

eğlenme olanakları sağlamalıdır” 
hükmüne dikkat çekti. Gökmen 
sözlerine şu şeklide devam etti:
“İBB’nin iştiraki olmamız 
sebebiyle, sektörel 
faaliyetlerimizi en üst düzeyde 
kamusal sorumlulukla yapıyoruz. 
Ürünlerimizi, çocuklarımızın 
kendini ifade edebilmesine, 
yaratıcı potansiyelini 
kullanabilmesine, zihinsel ve 
bedensel becerilerinin 
gelişmesine olanak sağlayacak 
detaylarla tasarlıyor, üretiyoruz.  
Bu temel yaklaşımlara ilaveten, 
çocuklarımızın estetik, sanatsal, 
duygusal gelişimine de katkı 
sağlayacak özelliklere 
tasarımlarımızda yer veriyoruz.  
Konuya, bütünsel bir halk sağlığı 
perspektifinden bakıyoruz. Bu 
sebeple, üretim esnasında 
kullandığımız malzemelerin doğal 
olması da bir diğer önemli hususu 
teşkil etmektedir.”
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ISTON GENEL MÜDÜRÜ ZIYA 
GÖKMEN TOGAY: 

“Tüm hizmet ve üretimlerimizde 
ekolojik dengenin devamlılığını 
sağlayacak, kentin tarihi ve kültürel 
dokusu ile uyumlu olacak; kentlinin 
sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak; 
kaliteli, ergonomik, sağlam, estetik 
ürünler sunmayı ilkesel olarak 
benimsiyoruz.”



 PANDEMİ DÖNEMİNDE 
İSTON’DAN ALTYAPI DESTEĞİ
İSTON’un çalışmaları çocuk oyun 
grupları ile sınırlı değil. Kentin 
altyapı, üstyapı kentsel donatı 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
üretim ve inşaat uygulamaları 
yapan İBB iştiraki, pandemi 
sürecinde yürütülen altyapı 
çalışmalarında sağladığı destekle 
dikkatleri üzerine çekti. İBB 
birimlerinden gelen tüm talepleri 
hızlı bir şekilde karşılayan İSTON; 
İSKİ, Yol Bakım ve Altyapı 
Koordinasyon Daire Başkanlığı, Fen 
İşleri Daire Başkanlığı tarafından 
pandemi sürecinde yürütülen 
çalışmalarda kendi bünyesinde 
ürettiği beton ve betonarme 
boruları, dere ıslah elemanları, 
yağmur suyu baca ve ızgaraları, 
parke taşı, yol bordürü, tretuvar 
ürünleri ile destek verdi. 

 ULUSLARARASI SERTİFİKA 
ALTIN FIRSATLAR SUNACAK
Son bir yılda İSTON adına 
gerçekleşen önemli gelişmelerden 
bir tanesi de geçtiğimiz Haziran 
ayında yaşandı. Başkan 
İmamoğlu’nun katılımıyla 
gerçekleşen törende İSTON 
Hadımköy Tesisi için verilen 
Uluslararası Beton 
Sürdürülebilirlik Konseyi Altın 
Sertifikası ile emeklerinin 
karşılığını aldı. İSTON Genel 
Müdürü Togay bu sertifikanın 
önemini şu sözlerle açıkladı:

“İSTON olarak üretim 
süreçlerimizi sürdürülebilirlik 
ilkelerine göre yöneterek, gelecek 
nesiller için ekosistemin 
devamlılığına katkı sağlamayı 
amaçlıyoruz. Bu sertifika ile 
yönetimsel, çevresel, sosyal ve 
ekonomik kriterleri sağlayarak, 
üretici olarak kaynak kullanımı 
konusunda uluslararası normlara 
uygunluğumuzu kanıtlamış olduk. 
Bu belge, kamusal bir sorumluluk 
misyonu olarak yapı sektöründeki 
hazır beton kalitesinin yüksek 
standartlara çekilmesini 
sağlayacaktır.  İstanbul’un en temel 
gerçeği olan deprem konusunda 
sağlam yapıların inşası için bu 
büyük önem taşımaktadır.” 
Bu sertifika, İSTON’a sektörel 
üstünlük getirirken aynı zamanda; 
özel sektörde ‘Yeşil Bina Sertifikası’ 
şartı konan projelerde ve kamu 
ihalelerindeki “Yeşil Alım” 
kapsamında avantaj sağlayacak.

 KENT ESTETİĞİ GELECEK 
HEDEFLERİNDE ÖNEMLİ BİR 
VİZYON
İSTON, son bir yıl içerisinde 
edindiği kazanımları önümüzdeki 
dönemlerde de sürdürmek için, 
yeni ürün ve hizmet alanlarında 
tasarım ve AR-GE projeleri 
geliştiriyor. İBB iştiraki, Başkan 
İmamoğlu’nun İstanbul’un 
geleceğine dair vizyonu 
doğrultusunda, kent estetiğine yeni 
boyutlar katacak kentsel üstyapı 

ürünlerini hizmete sunmak üzere 
de çalışmalarını sürdürüyor. 
Genel Müdür Ziya Gökmen 
Togay, İSTON’un gelecek 
vizyonunu da şöyle dile getirdi: 
“Çalışma arkadaşlarımızı, 
çeşitlilik yönetimi anlayışı ve 
kurumsal hedeflerimiz ile 
bütünleştirmeyi önemsiyoruz. Bu 
sebeple İSTON olarak, çalışanların 
kişisel, mesleki gelişimlerine katkı 
sağlayacak, onların kariyer 
hedeflerini oluşturmalarına 
yardımcı olacak projeleri hayata 
geçirmeye devam edeceğiz. 
Önümüzdeki süreçte Hadımköy 
Tesisimiz için aldığımız 
Uluslararası Sürdürülebilir Beton 
Konseyi Gold Belgesi’ni Tuzla 
Tesisimiz için de almak üzere 
çalışmalarımıza başladık.”

ISTON ÜRÜNLERI                               
ÖZEL SEKTÖRÜN DE TERCIHI

“Bir yıllık çalışma döneminde, 
gerçekleştirdiğimiz özel sektör 
açılımımızla, prestijli konut 
projelerine, kentsel üstyapı 
elemanları satışı yaparak müşteri 
çeşitliliğimizi artırdık.
Pandemi döneminin fuar 
organizasyonları ve satış ağı 
üzerindeki olumsuz etkisine rağmen 
son bir yılda ihracatta artış kaydettik. 
Bu artışı sürdürülebilir kılmak ve 
artan bir ivme ile bunu devam 
ettirmek için çalışma programımızı 
oluşturduk.”

SON BIR YILDA KÂRA GEÇILDI

“Son bir yılda revizyonlar yaparak, 
yenilikler getirerek hızlı, etkin ve 
verimli bir dönem geçirdik.  Üretim 
süreçlerimizde yaptığımız 
iyileştirmeler neticesinde, önemli 
ölçüde tasarruf sağladık. Alternatif 
hammadde kullanımına geçerek 
kalite standartlarımızı korumak 
suretiyle üretim maliyetlerimizde 
düşüş elde ettik. Satın alma tedarikçi 
seçeneklerini çoğaltarak ve kullanılan 
hammaddelerin seçimindeki 
iyileştirmeler ile üretim 
maliyetlerimizi düşürdük. Böylelikle 
bir önceki sene gerçekleşen faaliyet 
zararını faaliyet kârına dönüştürmüş 
olduk.” 

/HİZMET
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H
er geçen gün yeni 
uygulamaları ile 
kendisinden söz ettiren 
Hamidiye Kaynak 

Suları, 15 litre cam damacana, 20 
litre kutu su, 19 litre PC 
damacana, cam şişe, pet ve bardak 
su gibi geniş ürün yelpazesi ile 
İstanbulluların içme suyu 
ihtiyacını karşılamaya devam 
ediyor.  2020 yılı için yüzde 40 
büyümeyi hedefleyen şirket; 
üretimde kapasite artışı, lojistik 
hizmetlerinin iyileşmesi ve bayi 
ağının geliştirilmesi gibi 
projelerle hizmet kalitesini 
artırmayı amaçlıyor.

İSTANBUL’UN DEĞERİ
Hamidiye Su’yun sağlıklı ve 
uygun fiyatlı ürünler üretmesine 
ek olarak, sektörde öncü ve 
dengeleyici bir rol oynadığını 
söyleyen Hamidiye Kaynak Suları 
AŞ Genel Müdürü Sertaç Nişli, 
“Hamidiye Su, gün geçtikçe 
adından daha fazla söz ettiriyor” 
dedi. Nişli, Hamidiye Su’yun 
bugününü ve yarınını şu sözlerle 
anlattı:

“Hamidiye Kaynak Suları olarak, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
ve markamıza yakışır faaliyet ve 
yenilikleri, hızla hayata geçirmeye 
devam ediyoruz. Markamızı 
tüketicilerimizle buluşturan yeni 
sloganımız 'İstanbul'un Değeri' 
üzerinden kültürü, doğası, tarihi, 
insanları ve hikâyeleri ile herkes 
için paha biçilemez ortak bir değer 
olan İstanbul’a vurgu yapıyoruz. 
Sloganımız; güvenilir, sağlıklı suyu 
uzaklarda aramaya gerek kalmadan 
Hamidiye’ye kolaylıkla 
ulaşılabildiğine de dikkat çekiyor. 
Ambalajlı su sektöründe tüm 
yenilikleri yakından takip eden ve 
dünya standartlarında üretim 
sistemleriyle teknolojik düzeyi en 
üst noktada bulunan şirketimiz, 
sadece İstanbul’a değil, 
Türkiye’nin pek çok bölgesine 
ulaşan; İngiltere’den Japonya’ya 
kadar 29 ülkeye ihracat 
gerçekleştiren bir marka. 
Çalışmalarımızda sadece 2020 
yılını hedeflemiyoruz. Uzun 
dönemde Hamidiye Su’yu daha 
değerli ve büyük bir şirket yapma 
vizyonuyla ilerliyoruz.”

118 YILDIR FAALİYETTE BULUNAN HAMİDİYE KAYNAK SULARI, YENİLİKÇİ UYGULAMALARLA 
DAHA FAZLA İSTANBULLUYA ULAŞMAYA BAŞLADI. YENİ ÜRÜNLERİ CAM DAMACANA VE KUTU 

SU İLE ATAĞA KALKAN FİRMA, “HAMİDİYE MOBİL” ÜZERİNDEN DE HİZMET VERİYOR. 
HAMİDİYE SU, PANDEMİ SÜRECİNDE DE ARAMALARDA YAŞANAN YÜZDE 220’LİK BİR ARTIŞLA, 

EN ÇOK ULAŞILMAK İSTENEN MARKALARDAN BİRİ OLDU.  

ÖZGÜR TURAN BARIŞ TEKİN

HAMİDİYE SU: 
SAĞLIKLI, YENİLİKÇİ, 

ULAŞILABİLİR

60 /                         www.ibb.istanbul

TALEPLERE HIZLI ÇÖZÜM

“Üretim hatlarımıza, çok yakın bir 
zamanda yeni iki bardak hattı ekliyoruz. 
Bardak ürünlerimize gelen talepleri 
karşılamak üzere yapılan bu yatırımla, 
hem uluslararası havayolları ile 
çalışmaya devam edeceğiz hem de 
COVID-19 pandemisinin başından 
itibaren gözlemlediğimiz artan bireysel 
ve kurumsal bardak su taleplerine daha 
hızlı cevap verebileceğiz. Ayrıca, lojistik 
hizmet kalitemizi artırmak üzere 
İstanbul’un farklı noktalarında yeni ürün 
depolama alanları oluşturuyoruz.”



KURUMSAL GELİŞİM/

KUTU SU SADECE HAMIDIYE’DE

Yalnızca Hamidiye’de bulunan 20 
litrelik kutu su ürünü; özel taşıma 
kutusu, tek kullanımlık ambalajı, 
kendinden musluğu ile tüketicilere 
hijyen ve pratiklik sağlıyor. Kutu su 
ürünü, geri dönüşümsüz özelliği ile 
tüketicinin ilk ve son defa kendisinin 
kullandığı bir ürün olarak dikkat 
çekiyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE 
YAPILAN FAALİYETLER
İBB bünyesinde halka hizmet 
odaklı çalıştıklarını vurgulayan 
Genel Müdür Nişli, salgın 
süresince yaptıkları faaliyetleri 
şöyle anlattı:
“COVID-19 salgını nedeniyle 
İstanbul’da 16 hastanenin, artan 
ambalajlı su ihtiyacına Hamidiye 
Su olarak yardımcı 
olduk. Halkın 
artan talebini 
karşılamak üzere 
üretimimizi ve 

dağıtımımızı artırdık. 167 su 
dağıtım bayisi, 363 araç ve 760 
personelle, sokağa çıkma yasağı 
olan günler dahil, tam kapasite 
çalışmalarımızı sürdürdük. Tüm 
kanallardan iletilen talepleri, 
hafta sonları dahil, zamanında 
yerine getirmeye çalıştık. 
Pandemi döneminde Hamidiye 
aramaları yüzde 220 arttı. Diğer 
taraftan, 20’den fazla önlemi 
uygulamaya koyarak, işlerini 
özveriyle sürdüren Hamidiye 
çalışanlarının sağlığını korumaya 
özen gösterdik.”

MOBİL SİSTEMLER        
ÜZERİNDEN SATIŞ
Hamidiye Su, tüketicilerinin 
taleplerini hızlandırmak için yeni 
teknolojileri de dikkate alarak, 
çağrı merkezi, mobil uygulama ve 
internet sitesinin çalışmalarını 
güçlendirdi. Kendilerine gelen 
talepleri, hafta sonu olsa dahi 
zamanında yerine getirmeye 
çalıştıklarını kaydeden Nişli, 
mobil sistemler hakkında şu 
bilgileri verdi:

“İstanbul’un yumuşak içimli, 
lezzetli, doğal kaynak suyunu 
tüketicilerle buluşturan 
Hamidiye olarak erişim 
kanallarımızı çeşitlendirdik. 
Bunlardan en önemlisi tüm 
ürün çeşitlerinin yer aldığı 
Hamidiye Mobil Uygulamamız 
olup, her gün binlerce 
İstanbullu tarafından 
kullanılıyor. Online sipariş 
kanalımız, çağrı merkezimiz, 
zincir mağazalar ve indirim 
marketleri halkımızın 
ihtiyaçları olan sağlıklı suya 
pratik ve hızlı bir şekilde 
erişimlerini sağlıyor.”

Hamidiye Kaynak Suları AŞ Genel Müdürü Sertaç Nişli
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M
odern Türkiye’nin 
yetiştirdiği en önemli 
sanat insanlarından 
ressam ve şair Bedri 

Rahmi Eyüboğlu’nun “İstanbul 
Destanı” adlı şiiri, İstanbul’un 
tarihi karesini en güzel anlatan 
dizeleri barındırıyor. 
Normalleşme sürecine geçilmesi ve 
havaların ısınmasıyla birlikte, tıpkı 
yukarıdaki dizelerde olduğu gibi, 
İstanbul’un martıları ve balıkları 
tekrar bir araya geldi.

Bu tarihi kesitlerde önemli yere 
sahip olan İstanbul’un amatör 
balıkçıları, oltalarına takılan 
balıkları, ya etraftan geçen 
vatandaşa satıp ailelerini 
geçindiriyor ya da günün 
stresinden uzaklaşmak için bu 
yöntemi tercih ediyor. 
Av yasağının başlamasıyla birlikte, 
kıyı balıkçılığı ve olta (sportif 
avcılık) balıkçılığı önem kazanıyor. 
Sezonun kapalı olduğu bu aylarda, 
olta balıkçılığı kadar kıyı avcılığı da 

tercih ediliyor.  Sarayburnu, 
Unkapanı Köprüsü, Karaköy, 
Kabataş, Tarabya, Üsküdar, Kandilli, 
Avcılar Ambarlı Sahili, olta avcılığı 
için en çok rağbet gören kıyılar 
olarak karşımıza çıkıyor. 

  ZENGİN MARMARA DENİZİ
Karadeniz ile Marmara Denizi’ni 
birbirine bağlayan 30 kilometre 
uzunluğunda eşsiz bir su yolu. Tuz 
oranındaki farklılıklar nedeniyle 
oluşan alt akıntı ve Karadeniz’in 

PANDEMİ NEDENİYLE UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARININ KALDIRILMASIYLA 
İSTANBUL TARİHİ GÖRÜNTÜSÜNE TEKRAR KAVUŞTU. 1 EYLÜL’DE BAŞLAYIP 15 NİSAN‘DA SONA 

EREN AV SEZONUNUN ARDINDAN, KENTİN TARİHİ KÖPRÜLERİ VE SAHİLLERİ, AMATÖR OLARAK 
BALIKÇILIKLA İLGİLENEN İSTANBULLULARI GECİKMELİ DE OLSA YENİDEN AĞIRLAMAYA BAŞLADI. 

ALI FARUK İMRE DERYA BOZKURT

MASKELİ OLTACILAR 
SAHNEYE ÇIKTI
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“İstanbul deyince aklıma martı gelir
Yarısı gümüş, yarısı köpük

Yarısı balık, yarısı kuş
İstanbul deyince aklıma bir masal gelir

Bir varmış, bir yokmuş”
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 HER MEVSİM BALIK 
Su ürünleri, av yasaklarına dahil 
olurken, av sezonunun kapanması 
ile yetiştiriciliği yapılan balıklar 
tezgahlarda yerlerini alır. Izgara 
çipura, buğulama levrek, kiremitte 
alabalık ve fırında somon ile her 
mevsim balık yemek mümkündür. 
Sezonun kapalı olduğu bu aylarda, 
olta balıkçılığı yanı sıra, kıyı 
avcılığı da tercih ediliyor. Kıyı 
avcılığı ile farklı türler, sezon 
kapansa dahi, sofralarımızda yer 
alıyor. Özellikle mutfakların 
özlenen balığı sardalye gibi 
Omega-3 ve protein açısından 
zengin balık türleri, kıyı avcılığı ile 
mutfaklarımıza giriyor.
Kız Kulesi'ne karşı balık tutmak 
İstanbullular için yaz aylarının en 
güzel manzarası; istavrit, izmarit, 
kefal gibi balıkların oltalara gelmesi 
ile mutfaklarımız zenginleşiyor.  
Günün stresini atmak için de 
gelenler var, hobi olarak da; ama 
hepsinin ortak noktası içlerindeki 
balıkçılık tutkusu. 

  OLTANIZI ATMADAN ÖNCE 
UYMANIZ GEREKEN KURALLAR 
İstanbul’un tarihi görüntüsünün 
parçası olmadan önce uymanız 
gereken kurallar var. O da; 

amatör balıkçılık belgesi. Amatör 
balıkçılık belgesi, bulunduğunuz 
ilçenin Tarım ve Orman 
Müdürlüğü tarafından 
verilmektedir. Bu kurala ek 
olarak, balık tutarken maskenizi 
takmayı ve sosyal mesafe 
kurallarına uymayı lütfen 
unutmayın.

yüksekliği ile meydana gelen üst 
akıntı, İstanbul Boğazı’nın sularını 
oksijen açısından daima zengin 
kılıyor. Oksijen bolluğu, balık ve 
deniz canlılarının bolluğu anlamına 
geliyor.
Göçmen balık sürülerinin üreme ve 
beslenme için yaptıkları tersine 
yani Karadeniz’e göç, nisan, mayıs 
ve haziran ayı başına kadar sürüyor. 
Üremelerini tamamlayan 
balıklardan palamut yavruları, 
ağustos ayı sonuna doğru 
Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na 
girmeye başlar. Eylül ayı 
ortalarında ise lüfer göçü başlar. 
Aynı dönemde, palamut sürüleri de 
İstanbul Boğazı’nda görülür.

AV YASAĞI HAKKINDA

Avcılık faaliyetlerine zaman yasağı 
getirilmesi, ülkemizde çok eski 
tarihlerden bu yana uygulanan bir 
tedbir olarak göze çarpıyor. 1943 
yılında Resmi Gazete’ de yayımlanan 
bir Bakanlar Kurulu Kararnamesi, 
benzer tarihleri içermesi nedeniyle 
çarpıcı bir örnek oluşturuyor. Zaman 
yasaklaması, suların ısınması ile 
üreme dönemine giren birçok balık 
türünün korunmalarını amaçlıyor. 
Yasaklama, balık stokları üzerinde 
etkileri sınırlı olduğundan dolayı, kıyı 
balıkçılığı faaliyetinde bulunanları 
kapsamıyor.
Ticari amaç taşımayan veya spor 
amaçlı, yasak olmayan bölgelerde 
ufak vasıtalarla yapılan, amatör 
balıkçılıkla ilgili usul ve esaslar, 4/2 
Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri 
Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında 
Tebliğ kapsamında gerçekleştiriliyor.

NAKI ÇETIN,
TARIM VE SU ÜRÜNLERI MÜDÜRÜ:

“İstanbul Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından Boğaz'da, belli noktalara 
balık tutma platformları yapılmıştır. 
Avcılık sırasında sahilde yürüyüş 
yapan vatandaşlarımızın zarar 
görmemesi açısından, bu 
platformların kullanımına öncelik 
verilmesi önem arz etmekte.
İBB Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü 
olarak, İstanbul’da amatör ve sportif 
balıkçılık yapmak isteyen gönüllü 
vatandaşlarımıza yönelik “Yeni 
Başlayanlar İçin Olta Balıkçılığı” 
adında hazırlamış olduğumuz bir 
rehber bulunmaktadır. Bu rehberde 
avcılık, öncesi ve sonrası yapılması 
gerekenler, İstanbul’da hangi 
mevsimde, hangi noktalardan, nasıl 
yem ve oltayla hangi balıkların 
yakalanacağına dair ipuçlarının yanı 
sıra, uyulması gereken yasal mevzuat 
da bulunmaktadır.”

www.ibb.istanbul                          / 63



DİJİTAL 
BELEDİYECİLİK

‘ENFORMASYON TOPLUMU’ TARTIŞMALARI, YENİ TEKNOLOJİLER, NESNELERİN İNTERNETİ, AKILLI 
ŞEHİRLER, Z KUŞAĞI DERKEN BELEDİYECİLİK DE HER ŞEY GİBİ ANLAYIŞ DEĞİŞTİRDİ. 

DİJİTALLEŞMENİN, HIZ KESMEYEN GELİŞİMİ İLE BİRLİKTE, BUGÜN ‘DİJİTAL BELEDİYE’ KAVRAMI 
YAŞAMIMIZDA. BUNLAR OLURKEN İBB BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI DR. NAİM EROL ÖZGÜNER, 

TÜRKİYE’NİN İLK ‘DİJİTAL 100’ LİSTESİNE GİREN TEK BELEDİYE YÖNETİCİSİ OLDU.

UĞUR KOCAGER NİLAY SOYSALDI

/TEKNOLOJİ
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İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı 
Dr. Naim Erol Özgüner 



daha iyi hizmet sağlama hem de 
bilişim dünyasında sorumluluk 
üstlenerek örnek projeler yaratma 
ilkesiyle hareket eden İBB, kısa 
sürede dikkatleri üzerinde 
toplamayı başardı.  
İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. 
Naim Erol Özgüner, geçen bir yılı 
“İBB’de gerçekleştirdiğimiz 
teknoloji hamleler sonucu ortaya 
çıkardığımız önemli projeler, 
bilişim dünyasında da bir 
farkındalık oluşturdu. Kamu ve 
vatandaşlar arasındaki bilgi ve 
hizmet alışverişlerinde 
teknolojinin kullanılmasıyla 
performansı ve verimlilik artışını 
hedefliyoruz” diyerek 
değerlendirdi. Öne çıkan projeleri 
de Özgüner’den dinleyelim:

 “AÇIK VERİ PORTALINI 
HİZMETE ALDIK”
“İBB ve iştirak kuruluşlarından 
derlenen verileri çevrim içi 
kullanıma sunmak ve şeffaf bir 
şekilde paylaşmak için, Açık Veri 
Portalı'nı hizmete aldık. İBB, bağlı 
kuruluşları ve iştirak şirketleri 
tarafından yürütülen çalışmalar 
sırasında toplanan veri setlerini; 
akademisyenler, araştırmacılar, 
girişimciler ve vatandaşlar 
tarafından kullanılmak üzere 
birçok kategoride bu portalden  
paylaşıyoruz. Öncelikle İBB 
olarak; Ulaşım, Çevre, Enerji 

alanlarında topladığımız açık veri 
setlerinin paylaşıldığı portalimizi, 
her geçen gün İBB’nin şeffaf 
yönetim anlayışı doğrultusunda 
zenginleştiriyoruz.”

 “TECH İSTANBUL İLE KENTİN 
SORUNLARINA ÇÖZÜM 
ARIYORUZ”
“İstanbul’un İnovasyon Platformu 
Tech İstanbul projesi ile 
İstanbul’un kentsel sorunlarını 
belirleyen ve çözüm arayan 
kurumlar ile çözüm geliştiren, bu 
çözümleri test eden, dünyaya 
yaymak isteyen girişimleri aynı 
platformda buluşturduk. 
Hedefimiz, girişimcilerimizin 
projelerini İstanbul’da hayata 
geçirmelerini ve projelerinin 
buradan dünyaya yayılmasını 
sağlamak. Gençlerin yoğun ilgi 
gösterdiği platforma yüzlerce 
başvuru aldık. Seçtiğimiz öne 
çıkan girişimleri iştirak 
şirketlerimiz ile buluşturduk.”

 “DEPREM İLE MÜCADELE İÇİN 
HACKATHON PLANLADIK”
“Şehrimizin önemli bir sorunu 
olan depremle mücadele 
konusunda, Türkiye Bilişim Vakfı 
ve diğer iş birliklerimizle birlikte 
deprem sonrası iletişim 
problemine yönelik bir hackathon 
gerçekleştirerek, önemli proje 
kazanımları elde ettik.”

F
ast Company dergisi, 
Türkiye’de, dijital dünyaya 
öncülük eden 100 ismi 
“Dijital 100” listesinde bir 

araya getirdi. Listeye şöyle bir 
bakınca hemen fark ediliyor ki 
Türk bilişim dünyasının yıldızlar 
geçidi gibi. Az sayıda kamu 
kurumu, tek bir belediyenin yer 
aldığı listeye, İBB Bilgi İşlem 
Daire Başkanı Dr. Naim Erol 
Özgüner üst sıralardan girdi. 
Geçtiğimiz bir yılda, İBB Bilgi 
İşlem'de yapılan ve göz dolduran 
projeler ile gelen bu başarının 
ardında, Dr. Özgüner’in 
yönetiminde İBB Bilgi İşlem’in 
değişen vizyonu ve kısa zamanda 
yaşama geçirilmiş çalışmaları var. 

 BİLİŞİM YÖNETİMİN 
MERKEZİNDE
Bilişim birimleri, belki bundan on 
yıl öncesinde dahi, birçok yer gibi 
belediyeler için de e-posta 
hizmetlerini sağlayan, web 
sitelerini hazırlayan ve 
anlamadığımız; ama gerekli bazı 
teknik işleri yapan bir destek birimi 
gibiydi. Ancak bugün gelinen 
noktada, biraz geç de olsa verinin, 
veriyi yönetmenin ve veriye dayalı 
karar almanın gücü daha fazla kabul 
edildi. Belediyelerin sunduğu 
hemen hemen her hizmetin 
ardında, elektronik hesaplamanın 
ve bunu sağlayacak teknik 
donanımın önemi ortaya çıktı. 
Bununla birlikte, belediyelerin 
halka doğrudan bilişim çözümleri 
sunmaları gerekti. Artık, yeni nesil 
belediyecilik, asfalt dökeceği zaman 
bilgisayara ihtiyaç duyarken veri 
otoyollarını da gündemine almak 
durumunda kaldı. Sonuçta, bilişim 
süreçlerini işleten belediyeler öne 
çıktı ve çıkmaya devam ediyor. 

 İBB BİLGİ İŞLEM’DEN         
SAYISIZ ADIM
İBB Bilgi İşlem, son bir yılda 
yukarıda anlatılan anlayışla bir 
çok projeyi başlattı. Hem 
İstanbulluya daha hızlı çözüm ve 
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müdahale platformu ile doğru bilgi 
akışını, veriler üzerinden sağlamış 
olduk. Süreç içerisinde Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı, Ulaşım 
Daire Başkanlığı, Muhtarlıklar ve 
Gıda Daire Başkanlığı, Çevre 
Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığı, Sağlık Daire Başkanlığı 
gibi birçok birimimiz ve iştirak 
şirketimizle omuz omuza çalışarak, 
bu zor zamanlarda ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza hizmet etmenin 
gururunu yaşadık.
Ayrıca, İBB koronavirüs hakkında 
vatandaşlarımızın dijital 
platformlarda doğru, güvenilir 
kaynaklardan bilgi alabilmesini 
sağlamak, doğru olmayan 
bilgilerin yayılmasını önlemek 
amacıyla Koronavirüs 
Bilgilendirme Portalı hazırladık. 
Portal aracılığıyla salgın ile ilgili 
güncel bilgileri paylaştık.
Artan talepler sebebiyle 
İstanbullu vatandaşların 
ihtiyaçlarının hızla karşılanması 

amacıyla “Alo 153 Çağrı Merkezi” 
kapasitesini yüzde 50 arttırdık. 
Yenikapı Yardımlaşma ve 
Koordinasyon Merkezi bilişim 
altyapısını kurduk. Testler yaptık 
ve sürekli izlenecek sistemler 
tasarladık.”

 “HİZMETLERİ İYİLEŞTİRDİK”
“İBB WiFi hizmeti verilen 
lokasyon sayısını 3.745’e 
çıkardık; kullanıcı sayımızı  3 
milyon 809 bin 715 kişiye 
ulaştırdık. 
Göreve geldiğimizde yüzde 20 
doluluk seviyesinde bulunan veri 
merkezi kullanımımızı, iştirak 
şirketlerimizle birlikte yüzde 90 
seviyelerine taşıyarak kamu adına 
önemli bir tasarruf sağladık. Tüm 
teknoloji satın alımlarımızı 
merkezileştirerek, ölçek 
ekonomisinden faydalanmayı 
önemli bir kamu görevi saydık ve 
bu yolda azimle ilerlemeye devam 
ediyoruz.”

 “SALGIN BOYUNCA ÖZVERİ 
İLE ÇALIŞTIK”
“Gerçekleştirdiğimiz ‘Askıda 
Fatura’ uygulaması Türkiye’de, 
hatta dünyada birçok şehrin 
dikkatini çektiği için bizden bilgi 
aldılar. Proje, koronavirüs 
nedeniyle maddi durumu olumsuz 
etkilenen ihtiyaç sahiplerinin su 
ve doğalgaz faturalarının bağışlarla 
ödenebilmesinin önünü açtı.
Karar destek sistemlerimizi 
güçlendirdiğimiz Koronavirüs Acil 
Müdahale Platformu aracılığı ile 
İBB’nin sosyal yardım hizmetlerinin 
öncelikle dezavantajlı gruplara 
yapılabilmesi yönünde çeşitli 
analizleri içeren bir web portali 
hazırladık. Bu portalde toplu ulaşım 
analizleri, vatandaşın dışarıda 
dolaşım analizleri, mavi yakalı 
çalışanların hareketliliği, riskli 
ilçeler gibi içerikler kapsandı. Bu 
analizleri de İBB üst yönetimi ve 
Bilimsel Danışma Kurulu üyelerinin 
kullanımına açtık. Böylece, acil 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAK ŞİRKETİ BELBİM A.Ş.’NİN YENİ UYGULAMASIYLA, 
TOPLU ULAŞIMDA QR (KARE KOD) İLE GEÇİŞ/ÖDEME DÖNEMİ BAŞLADI. YENİ UYGULAMAYLA, 
ARTIK CEP TELEFONLARINIZ DA İSTANBULKART OLABİLECEK.
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İSTANBULKART 
ARTIK CEP’TE!..

İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, 
toplu ulaşımda kolaylık 
sağlayan İstanbulkart’ı 

dijitalleştiriyor.
İstanbullular, İBB iştirak şirketi olan 

BELBİM’in geliştirdiği İstanbulkart Mobil 
Uygulama’yı kullanarak, akıllı telefonlarındaki 

QR kod (kare kod) okuma özelliği ile toplu 
taşıma araçlarına binebilecek. Nisan ayı 

itibariyle, pilot olarak belirlenen bölge ve 
işletmelerde hizmete giren uygulama; 
“indir, yükle, okut, geç” mottosuyla 

toplu ulaşım kullanan 
vatandaşın hizmetine 

sunuldu.

FUNDA KELEŞ
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 YENİ UYGULAMA İLE 
ULAŞIMDA “MOBİL GEÇİŞ 
DÖNEMİ” BAŞLADI
İstanbulkart’ın, ‘Toplu Ulaşım 
Kartı’ndan ‘Şehrin Yaşam Kartı’ 
niteliğinde bir ödeme aracı haline 
gelmesiyle; ulaşımda kullanılan 
yenilikçi teknolojiler ve sağlanan 
konfor, İstanbulkart Mobil 
Uygulama ile aynı zamanda şehrin 
tüm yaşam alanlarında da 
kullanılabilir hale geldi.
‘Şehrin Yaşam Kartı’ konseptinde 
konumlandırılan İstanbulkart, 
şehir içi toplu ulaşım başta olmak 
üzere; İSPARK otoparkları, 
iTaksi, İBB Sosyal Tesisleri, 
BELTUR kafe ve restoranları, 
market alışverişleri, şehir plaj ve 
tuvaletleri, bisiklet kiralama gibi 
pek çok günlük ihtiyacın 
giderilmesinde nakitsiz çözüm 
olarak ön plana çıkıyor.
Özellikle COVID-19 salgınının 
yaşandığı bugünlerde temassız 
kart kullanımının yaygınlaşması, 
uygulamayı daha da önemli hale 
getiriyor. 
İstanbullular, ortak eşya 
kullanımı ve nakit alışveriş 
işlemlerinin virüsün yayılmasında 
oluşturduğu negatif etkiyi 
azaltmak adına, cep telefonuyla 
mobil uygulama üzerinden kare 
kod ile geçiş/ödeme işlemlerini 
yapabiliyor.
Cep telefonlarındaki bu 
fonksiyonu İstanbulkart Mobil 
Uygulaması’na entegre eden İBB, 
yaygınlaştırma çalışmalarını da 
başta toplu ulaşım olmak üzere, 
İstanbulkart kullanımının geçerli 
olduğu anlaşmalı market, otopark, 
kafe-restoran, iTaksi, plaj, 
yiyecek içecek otomatları vb. gibi 
tüm İstanbulkart İşlem 
Noktalarında hızla sürdürüyor.
Uygulamayla ilgili görüşlerini 
İstanbul Bülteni okuyucuları ile 
paylaşan BELBİM Genel Müdürü 
Yücel Karadeniz, İstanbulkart’ı 
ulaşım kartı olmaktan çıkarıp, 
şehirdeki tüm hizmetlerin 
alınabileceği bir araca 
dönüştürdüklerini anlattı. 
Karadeniz, “Müzeler üzerinde de 

çalışmalarımız var. Yakında 
belediyenin bütün hizmetlerinde, 
İstanbulkart’ı bir ödeme aracı 
olarak kullanmaya başlayacağız. 
Aynı zamanda ulaşım için de 
teknolojik yeniliklerimiz devam 
ediyor. Ulaşımda mobil geçiş 
hizmetinin pilot uygulamasını 
başlattık. Pilot uygulama, birçok 
ulaşım hizmetinde ve 
İstanbulkart’ın kullanım 
alanlarında yaygınlaşacak” diye 
konuştu.

  UYGULAMANIN FAYDALARI
İstanbulkart kullanıcıları, 
diledikleri yerden diledikleri an; 
kendilerine ait olup olmamasına 
bakılmaksızın tüm 
İstanbulkartlara, TL/Abonman 
yükleme talimatı oluşturma, anlık 
bakiye sorgulama, aldığı 
hizmetlerini puanlama, işlem 
hareketlerini anlık görüntüleme 
işlemlerini mobil uygulamadan 
halihazırda yapabiliyor. Aynı 
zamanda, cep telefonlarına 
yenilenen İstanbulkart Mobil 
Uygulama'yı yükleyen 
İstanbullular, İstanbulkart taşımak 
zorunda kalmıyor. Adlarına 
oluşturulan dijital hesaba para 
yükleyip, fiziksel İstanbulkart’a 
ihtiyaç duymadan ‘dijital kartım’ 
ile QR ödeme işlemlerini 
gerçekleştirebiliyor. İstanbulkart 
Mobil Uygulama, fiziki kart 
kullanımına bir alternatif olacağı 
için aynı zamanda fazladan kart 
üretiminin de önüne geçiyor. Bu 
yönüyle de çevreye ve yeşile 
olduğu kadar ülke ekonomisine de 
katkı sağlıyor.

 MOBİL UYGULAMA 
KULLANIM KLAVUZU
İstediğiniz her an İstanbulkart’ınıza 
yükleme yapabilir, anlık bakiye 
görüntüleyebilir, dijital 
hesabınızdan kare kod ile ödeme 
geçiş işlemlerinizi yapabilirsiniz.

 İSTANBULKART MOBİL 
UYGULAMA'NIN QR (KARE 
KOD) ÖZELLİĞİNİ NERELERDE 
KULLANABİLİRSİNİZ?
İstanbulkart Mobil Uygulama’nın 
QR (kare kod) özelliğini, pilot olarak 
belirlenen bölge ve işletmelerde 
kullanabilirsiniz. Pilot bölgelerin 
listesine; https://www.istanbulkart.
istanbul/mobilgecis adresinden 
erişebilirsiniz.

 MOBİL UYGULAMA NASIL 
İNDİRİLİR?
İstanbulkart Mobil Uygulama’yı 
Android cihazlar için Google Play; 
iOS cihazlar için ise AppStore 
mağazalarında; ‘İstanbulkart’ 
kelimesini aratarak ya da görseldeki 
QR kodu okutarak kolayca mobil 
cihazınıza kurabilirsiniz.
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ISTANBULKART MOBIL 
UYGULAMASI’NA EKLENEN YENI 
ÖZELLIKLER BAŞLICA ŞUNLAR;

 Uygulamaya 5 adet İstanbulkart 
ekleyebilme

 Kredi/Banka kartı saklama

 QR okutarak İstanbulkart’ı 
uygulamaya ekleyebilme

 QR ile ulaşımda ödeme yapabilme 
(şimdilik belirlenen lokasyonlarda 
pilot olarak)

 Kart hareketlerinin hareket türüne 
göre filtreleyebilme

 Aylık abonman talimatı oluşturma

 Aylık abonman talimatı yükleme

 Kayıtlı olmayan İstanbulkart’a 
yükleme talimatı oluşturma

 Bakiye alarmı

 Varsayılan kart özelliği

 Kart kapatma

 Kayıtlı bilgileri güncelleme (e-posta, 
parola, IBAN, telefon no vb.)

 Merkez hesaptan İstanbulkart’a 
talimat oluşturma

 İşlem yorumlama ve puanlama
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  İSTANBULKART MOBİL 
UYGULAMA' YA NASIL KAYIT 
OLUNUR?
1- Uygulamayı indirdikten sonra, 
daha önce kayıt olduysanız 
kullanıcı adı (uygulamaya 
kaydolurken kullanılan mail 
adresi) ve parola girerek “Giriş” 
butonunu tıklayın. PIN 
oluşturma adımına geçip 
sonrasında oluşturacağınız PIN 
ile uygulamaya giriş 
yapabilirsiniz.
2-“Kayıt Ol” butonu tıklandıktan 
sonra gelen “Kullanıcı Ekle” 
ekranındaki tüm bilgilerin 
eksiksiz ve doğru bir şekilde 
girilmesi gereklidir. İsim ve soy 
ismin kimlikte yazdığı gibi 
Türkçe karakterler kullanılarak 
ve sonlarında boşluk 
bırakılmadan girilmesi, eğer 
siteye kayıt sırasında bir hata 
alınıyorsa bilgilerin https://
tckimlik.nvi.gov.tr/Modul/
TcKimlikNoDogrula web 
sitesinden teyit edilmesi 
gereklidir.
3-“Kullanıcı Ekle” ekranında en 
son “Tamam” butonu 
tıklandıktan sonra “SMS 
Doğrulama” ekranı gelir. 
Buradaki ekrana bir önceki 
adımda kayıt ettirilmiş olan 
telefon numarasına gönderilen 
“SMS aktivasyon kodu” girilir.
4-“SMS Doğrulama” ekranından 
sonra uygulamaya her girişte 
kullanılmak üzere oluşturulacak 
olan “Mobil PIN Belirleme” ekranı 
gelir. Bu ekranda 6 haneli sadece 
rakamlardan oluşan bir PIN 
belirlenerek önce üstteki giriş 
alanına, sonra doğrulamak için 
hemen altındaki alana girilerek 
“Tamam” butonu tıklanır. 
Böylece, 6 haneli uygulamaya giriş 
PIN’i oluşturulmuş olur.
“Mobil PIN Belirleme” 
ekranından sonra artık 
uygulamaya giriş için 
kullanılacak olan Mobil PIN ile 
uygulamaya giriş ekranı gelir. Bu 
ekrana daha önce oluşturulmuş 
olan Mobil PIN yazılarak 
uygulamaya giriş yapılır.

 İSTANBULKART MOBİL 
UYGULAMA'YA NASIL KART 
EKLENİR?
1-İstanbulkart Mobil 
Uygulama'ya 5 adede kadar kart 
ekleyebilirsiniz. Güvenlik 
nedeniyle uygulamaya eklediğiniz 
kartları sonradan silseniz dahi 
başka bir kişinin İstanbulkart 
hesabına ekleyemezsiniz. 
Uygulamaya giriş yaptıktan 
sonra “+” ikonuna tıklanarak 
“Kart Ekle” sayfasına 
geçebilirsiniz.
2-“İstanbulkart Ekle” sayfasında 
eğer kullanılan cihaz NFC 
destekli ise NFC’nin aktif hale 
getirilmesi için küçük bir uyarı 
ekranı açılır, bu ekranda 
“Tamam” tıklanır. Açılan sayfada 
NFC ayarları ekranında NFC aktif 
hale getirilir. “Geri” butonuna 
tıklanarak uygulamaya geri 
dönülür.
3-Daha sonra İstanbulkart 
cihazın arkasına dokundurulur. 
Böylece İstanbulkart numarası 
otomatik olarak “Kart numarası” 
alanında belirir. Kart adı kısmına 

karta verilecek isim yazılır. 
“Tamam” butonu tıklanarak 
İstanbulkart ekleme işlemi 
tamamlanır.
4-Kart eklendiğinde uygulama 
ana ekranında kart ve detayları 
görüntülenir.
NFC özelliği olmayan 
telefonlarda İstanbulkart 
üzerindeki 16 haneli Alias veya 
04 ile başlayıp 80 ile biten 14 
haneli UID no ekrana yazılır.

 İSTANBULKART MOBİL 
UYGULAMA'DAN NASIL KART 
SİLİNİR?
1-Eklediğiniz kartı silebilir ve yeni 
kart ekleyebilirsiniz. Silinen kart 
güvenlik nedeniyle daha sonradan 
başka bir kişinin hesabına (mobil 
uygulamasına) eklenemez. Ancak, 
silmiş olduğunuz kartı daha sonra 
yeniden kendi hesabınıza (mobil 
uygulamanıza) ekleyebilirsiniz.
2-Kart detayı ekranında silinmek 
istenilen kart görüntülenir. Sil 
butonu tıklanır.
3-Silme nedeni seçilerek işlem 
tamamlanır.
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HANGİ BANKA HESAP VE KREDİ KARTLARI GEÇERLİDİR?
İstanbulkart Mobil Uygulama'dan tüm anlaşmalı Banka/
Kredi kartları ile İstanbulkart'ınıza TL ya da Abonman 

yüklemesi yapabilirsiniz.
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UZAYDA ÖZEL ŞİRKET DÖNEMİ: 

SPACEX
ABD’Lİ SPACEX ŞİRKETİNİN UZAY ARACI ‘CREW DRAGON’, ULUSLARARASI UZAY 
İSTASYONUNA KENETLENDİ. UZAYA GİDEN İLK TİCARİ ŞİRKET OLAN SPACEX’İN, YENİ BİR 
DÖNEMİ BAŞLATTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR.

UĞUR KOCAGER

kaybettiği prestijini yeniden 
kazandığı yorumları yapılırken 
Elon Musk da sosyal medyada, 
“ABD’nin yeni kahramanı” ilan 
edildi. Ticari uzay seferinin, 
uzay turizmi, uzay madenciliği 
gibi birçok yeni duruma kapı 
aralayacağı ve dünyayı 
dönüştürücü bir gücü olacağı 
tartışmaları ise devam ediyor. 
Öte yandan Boeing'in de uzaya 
giden ikinci özel şirket olmak 
için çalışmalarını tamamlamak 
üzere olduğu belirtiliyor.

A
BD’li iş insanı Elon 
Musk’ın, uzay 
araştırmaları şirketi 
SpaceX’e ait ‘Crew 

Dragon’ kapsülü, başarıyla uzaya 
gönderildi. Kapsül, 30 Mayıs 
günü Florida’da bulunan 
Kennedy Uzay Merkezi'nden 
fırlatıldı. Uzayda manevra 
yapabilme ve uzay istasyonuna 
kendi kendine kilitlenme özelliği 
bulunan kapsül, iki astronotu 
uzay istasyonuna taşıdı. Uzaya 
giden iki ABD’li astronot Doug 
Hurley ve Bob Behnkenin oldu. 
19 saat süren yolculuk 
sonrasında Uluslararası Uzay 
İstasyonu'na kilitlenen kapsül, 
programlanan süreden on dakika 

önce yolculuğunu tamamladı. 
Kapsülün, istasyona 
kenetlenmesi Çin-Moğolistan 
sınırının 422 kilometre 
yukarısında gerçekleşti. 
İstasyonda Rus kozmonotlar ile 
buluşan astronotların, buradaki 
görevinin dört ay sürmesi 
bekleniyor. 2011 yılından bu 
yana uzaya astronot 
göndermeyen NASA, ilk kez özel 
bir şirket ile anlaşarak uzay 
seferi gerçekleştirdi. NASA ile 
SpaceX şirketi arasında 2,6 
milyar dolarlık sözleşme 
yapıldığı ve SpaceX şirketinin 6 
yıldır bu yolculuğa hazırlandığı 
kaydedildi. Yapılan yolculuk ile 
ABD’nin, uzay konusunda 
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WHATSAPP’A İKİ YENİ ÖZELLİK
DÜNYANIN EN YAYGIN KULLANILAN MESAJLAŞMA UYGULAMASI WHATSAPP’A 
BEKLENEN İKİ YENİ ÖZELLİK GELECEĞİ DUYURULDU. KULLANICILAR ARTIK TARİHE GÖRE 
ARAMA YAPABİLECEK VE DEPOLAMA ALANINI YÖNETEBİLECEK.

D ünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri 
olan WhatsApp, 2 yeni özelliğini duyurdu. İlk özellik; uzun 
zamandır kullanıcılar tarafından istenen, tarihe göre arama özelliği. 

Kullanıcılar, artık WhatsApp mesajları içerisinden, tarih seçerek arama 
yapabilecekler. 
İkinci özellik ise iki farklı filtre kullanarak dosya sıralaması yapmaya 
olanak verecek. Kullanıcılar, dosyalarını tarihe ya da boyuta göre 
sıralayarak yönetebilecek. 
Kullanıcıların beklediği bir başka güncelleme ise çoklu cihaz desteğiyle 
birden çok cihazda aynı anda ve birbirinden bağımsız olarak WhatsApp’ı 
kullanabilmek. Bu konuda da önümüzdeki süreçte adımlar atılacağına dair 
tartışmalar sürüyor. 

Twitter, resmi hesaplarından ve 
blogundan, artık sesli tweet 
atılabileceğini duyurdu. 

Kullanıcılara, 280 karakter ile metin 
içerikler paylaşmaya olanak veren sitenin 
yaptığı güncelleme, kullanıcılar arasında 
tartışma yarattı. Görsel, GIF, video gibi 
içeriklerle desteklenebilen tweetler 
atılabildiği için, sesli tweeti yenilik olarak 
görmeyen kullanıcılara karşın bu durumu 
heyecanla karşılayan kullanıcılar da 
görüldü. Resmi hesabından, "Bir tweet'i 
tweet'leyebilirsiniz, ancak artık sesinizi de 
tweet'leyebilirsiniz. Bugün iOS'ta 
yayınlanan özellikle sesle kayıt alabilir ve 
tweet atabilirsiniz" diye duyurulan 
özelliğin yakın zamanda Android cihazlara 
da gelmesi bekleniyor.  

TWİTTER’DAN SESLİ ‘CIVILDAMA’ ÖZELLİĞİ

iOS 14 GELİYOR
APPLE, iOS 14’ÜN DE TANITILDIĞI “WWDC 2020” ADLI 
GELİŞTİRİCİLER KONFERANSI'NI 22 HAZİRAN’DA YAPTI. 

A pple, her yıl düzenlediği WWDC Geliştiriciler 
Konferansı'nı bu yıl, salgın nedeniyle internet 
üzerinden yaptı. 22 Haziran tarihinde yapılan ve 

bazı yeni donanımların tanıtıldığı konferansta, iOS 
14’ün tanıtımı da yapıldı. Apple’ın işletim sistemi olan 
iOS’un bu son versiyonu ile halen kullanımda olan bazı 
iPhone modellerinin desteği de kesilmiş oldu. iOS 
14’ün çalışacağı modeller şu şekilde: iPhone 11, iPhone 
11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, 
iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 
Plus, iPhone 7, iPhone 6S Plus, iPhone 6S.”

TEKNOLOJİ/
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MİKRO BLOG SİTESİ TWİTTER, 
YAPTIĞI GÜNCELLEME İLE 

KULLANICILARA SESLİ TWEET 
ATMA OLANAĞI DA SUNACAĞINI 

AÇIKLADI. ÖZELLİK ÖNCE iOS 
CİHAZLARA GELDİ. 



İSTANBUL’UN ÇEŞMELERİ 
HAYATA DÖNÜYOR

İSTANBUL BİR SU KENTİDİR. SUYUN YOLCULUĞUNUN, BAŞKA HİÇBİR ŞEHİRDE GÖRÜLMEYEN 
MÜSTESNA SANAT ESERLERİYLE BEZENDİĞİ BİR ŞEHİRDİR. HAL BÖYLEYKEN İSTANBUL’UN 

KARAKTERİNDE ÖNEMLİ ROLÜ OLAN TARİHİ ÇEŞMELER, UZUN ZAMANDIR HARAP VE SUSUZDU. 

NİLAY SOYSALDI

/KÜLTÜREL MİRAS
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Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat



  ESASLI RESTORASYON,        
HIZLI ONARIM
 Göreve başladıkları günden bu yana 
çeşmelerin onarımı ve hayata 
kazandırılması için yoğun 
hassasiyet gösterdiklerini de 
sözlerine ekleyen Polat, çalışmaların 
işleyişi ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Çeşmeler İBB kuruluşları 
vasıtasıyla hayata geri 
kazandırılıyor. Sadece çeşmelerden 
su akmasını sağlamıyoruz, esaslı 
korumacı restorasyonunu da 
gerçekleştiriyoruz. Restore etmek 
için, hem bölge koruma kurulundan 
izin almamız hem de onların 
restorasyon projelerinin 
hazırlanması gibi teknik süreçleri 
çalıştırmamız gerekiyor. Tarihi 
eser oldukları için bunlar tescilli 
yapılardır. Bundan dolayı, işin 
doğası gereği bir zaman gerekiyor. 
Elimizde projesi hazırlanmış, 
kurumdan onay almış olanlar 
mevcut, bunları hızlıca hayata 
geçiriyoruz. Bazılarını ise ihale 
yoluyla değil İBB kaynakları 
kullanarak yapıyoruz. Kamu 
kaynağını iyi kullanarak, mali 
anlamda İBB’ye, şehre yük 
getirmeden bunları yapmaya gayret 
ediyoruz. Diğerlerini de program 
dahilinde ele alıp kullanılabilir hale 
getireceğiz.” 
 
 KENTİ DÖNÜŞTÜRECEK

İstanbul’da bilinen 1.550 çeşme 
mevcut. Çeşmelerin hepsini hayata 
geçirmeyi hedefleyen İBB, şimdiye 
kadar 55 çeşmenin açılışını yaptı. 
Belli bir program çerçevesinde 
yılda 150-200 çeşmenin daha 
kazanılması İBB’nin öncelikli 
hedeflerinden biri. Buna rağmen 
Mahir Polat, konuya rakamsal 
yaklaşmanın, işin özündeki değerin 
göz ardı edilmesine sebep 
olabileceği uyarısında bulundu. 
Polat, hayata kazandırılan 
çeşmelerin sayısal çoğunluğundan 
ziyade iyi restorasyonuna, anlamsal 
bütünlüğüne ve çevresine yapacağı 
etkiye dikkat çekti. Polat, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Bugün Çatal Çeşme’de açtığımız 
bir çeşme Suadiye’nin tamamına 
ilişkin bir hareketlilik sağlıyor. 
Modern insan sayıyla düşünüyor; 
ama bu konu nezdinde çok hatalı 
bir bakış olur. Bazen o 55 çeşmeyi, 
çok acil ihtiyacı olan ve halka 
dönük yerlerden seçersek bütün 
hikayeyi birdenbire değiştirebiliriz. 
Bu çalışmalar rutin bir şekilde 
devam ettiğinde, yakında, insanlar 
çevrelerindeki çeşmelerin tek tek 
hayata kazandırıldığını görecekler. 
Bazen farkında olarak, bazen 
farkında olmayarak, kentin nasıl 
dönüşmeye başladığını 
görebilecekler.”
 
 ÇATAL ÇEŞME’NİN HİKAYESİ

Çeşmeler, tarihi yapılar olmasının 
yanında, insanların onlarla 
iletişimiyle daha da değerleniyor. 
İnsan ona dokundukça, gelip su 
içtikçe, hikayesi zenginleşiyor. 
Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 
Çatal Çeşme de bunlardan biri. 
Röportajımız sırasında çevre 
halkının yoğun ilgi gösterdiği 
çeşmenin, yapımından restorasyon 
sürecine kadar köklü de bir 
hikayesi mevcut. 16. yüzyılda İhsan 
Ağa isminde bir zat tarafından 
yapıldığı bilinen çeşme, zaman 
içinde yıpranıp hasar alsa da 19. 
yüzyılda bugün kitabesinde adı 
geçen Nârkerâb Kalfa adında bir 
kadın tarafından onarılıyor. Bu 

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi, 
şehrin kimliğini geri 
kazandırmak, hatıralarını 
canlandırmak, tarihe saygısını 

göstermek adına sürdürdüğü 
çalışmaların sonucunu almaya 
başladı. İstanbul’da bulunan 
yaklaşık 1.550 çeşmenin geri 
kazanımı için uğraş veren ekipler, 
restorasyon ve su tedariki 
tamamlanan çeşmeleri halkla 
buluşturuyor. Şimdiye kadar 55 
çeşmenin kazanımı sağlandı. 
Musluklarından su akmaya 
başladı. Hız kesmeden devam 
eden çalışmalarla, yıllık 150-200 
çeşmenin daha geri kazanımı 
hedefleniyor. Tüm bu süreci, 
çeşmelerin İstanbul’un kimliği 
üzerindeki rolünü konuşmak için, 
Kültür Varlıkları Daire Başkanı 
Mahir Polat ile Bağdat Caddesi 
üzerinde bulunan Çatal Çeşme’de 
buluştuk.
 
 ŞEHRİN KİMLİĞİ OLAN 

ÇEŞMELER
Tarihi çeşmeleri İstanbul’un 
mütemmim cüzleri diye anlatan 
Mahir Polat, “Şehrin 
karakterinin en önemli 
parçalardan biri çeşmelerdir” 
dedi.
Bir yerin mekânsal olarak inşa 
edilmesinin, onun kimlik 
kazanmasına yetmeyeceğini 
vurgulayan Polat, medeniyetin 
yapılar topluluğuyla ayağa 
kalmadığını; şehrin değerini 
oluşturanın, bu tür kentin 
değişik noktalarına yayılmış 
çeşmeler olduğunu söyledi. 
İstanbul’un tarihi çeşmelerden 
ayrı düşünülemeyeceğinin altını 
çizen Polat şöyle devam etti:
‘’Bugüne kadar küçük ve 
önemsiz, detay gibi gözüken, çöp 
haline getirilen, hak ettiği değeri 
bir türlü veremediğimiz 
çeşmeler, hayata gerçekten geri 
kazandırılabilirse İstanbul’da 
çok önemli bir değere, İstanbul 
kimliğinin bir parçasına 
dönüşmüş olacak.’’
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uçağında yardımcı pilot olarak görev 
yaparken 75 kişinin öldüğü kazada 
hayatını kaybediyor. Tüm ülkeyi 
yasa boğan olay sonucu babası 
oğlunun anısını yaşatabilmek için 
bu çeşmeyi onarmamız isteğinde 
bulundu. Çok duygulu bir mesajdı. 
Biz de hemen programın önceliğine 
aldık.’’
 
 GERÇEK İSTANBUL

“İstanbul insan üzerine kurulu bir 
şehir’’ diyen Polat, çeşmelerin bu 
yönüyle ilgilendiklerini belirtti. 
Bugün görmediğimiz, bilmediğimiz 
nice insanın da çeşmelerle ilgili 
anısı olabileceğini belirten Polat, 
açılabilecek çeşme sayısından çok, 
insanlarla kurulacak temasın uzun 
vadedeki etkisini gözettiklerini 
sözlerine ekledi. Polat şöyle devam 
etti:
“Buradaki ambiyans içerisinde 
görebileceğimiz en eski şey, bu 
çeşme ve bu en eskiyi anlatan 
çeşme kuşaklar boyunca sizinle 

aynı gözle gören binlerce kişinin de 
izini tuttu. Bu isimlerin hepsini 
unuttuk, unutabiliriz. Bizler de 
unutulacağız ama bu çeşme kalacak. 
İnsanlar onları paylaşacak, gelecek 
kuşaklara aktaracak. Bu bizi çok 
aşan bir hikaye; ama gerçek 
İstanbul budur.’’
 
 İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI

Çalışmalara hız kesmeden devam 
edeceklerini de sözlerine ekleyen 
Polat, son olarak şunlari ifade etti: 
“Umarım toplum olarak da bunlara 
sahip çıkarız; çünkü sadece yapmak 
değil, bakımına ve sürdürülebilir 
korunmasına da hizmet etmek 
gerekiyor. Biz Çatal Çeşme'yi, 
Suadiyelilere teslim ettik. Biz rutin 
kontrollerini yapacagiz  ama bu, ne 
bizim ne Suadiyelilerin; bu çeşme 
bütün İstanbulluların, insanlığın 
ortak mirası ve biz de diliyoruz ki 
burada karşılaştığımız mutlu 
insanlarla zaman içinde 
sahiplenilecek.’’

kadının Mahtume Hatun’un 
cariyeliğini yaptığı, ikisinin de hacı 
olduğu bilgisine yine kitabeden 
ulaşıyoruz. Bununla birlikte 
çeşmenin, günümüze gelen bir 
başka hikayesi daha var. Çeşmenin 
onarımının,  duygu dolu bir mesaj 
ile programlanan süreden öne 
çekildiğini açıklayan Mahir Polat 
hikayeyi şöyle aktardı:
“Bundan 6 ay önce, genel 
sekreterimiz Yavuz Erkut bana bir 
mesaj iletti. Eski Futbol 
Federasyonu Başkanı Kemal Uluslu, 
kaybettiği oğlu İsmail Altuğ‘un 
anısına bu çeşmenin onarılmasını 
talep etmiş. Uluslu, mesajında
‘Oğlum henüz 10-11 yaşları 
arasındaydı, Suadiye’de onunla 
denize iniyorduk. Her seferinde bu 
çeşmenin yanında oturur 
dinlenirdik, o sıcak günlerde. 
Çeşmenin şakır şakır akan suyundan 
içerdik. Zincirli de bir tası vardı’ 
diye anlatıyor. İsmail Altuğ Uluslu, 
2003 yılında Diyarbakır-Konya 
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İSKİ, İSTANBUL’UN TARİHİ 
SU YAPILARINI RESTORE 
EDEREK, GEÇMİŞİN SU 
KÜLTÜRÜNÜ GELECEĞE 
TAŞIMAYI AMAÇLIYOR. 
BOZDOĞAN, EĞRİ KEMER 
VE UZUN KEMER'DEKİ 
RESTORE ÇALIŞMALARI 
DEVAM EDERKEN, SULTAN 
MAHMUT BENDİ'NDEKİ 
ÇALIŞMA KURUL 
ONAYINDAN SONRA 
BAŞLAYACAK. 

T
arih boyunca birçok 
medeniyete ev sahipliği 
yapmış İstanbul, 
yüzyıllar öncesinden 

günümüze kadar ulaşan su 
taşıma sistemleriyle de eşsiz bir 
şehir. Bizans ve Osmanlı 
dönemlerinden bugüne kadar 
gelen bentler, su kemerleri, 
sarnıçlar, çeşmeler, mühendislik 
ve mimari özellikleriyle 
kendilerine hayran bırakıyor. 
İstanbul’un su sorununu çözmek 
için yüz yıllar öncesinde 
tasarlanan bu sistemler, 
dönemlerine ait çokça bilgiyi de 
bizlere anlatıyor. 

‘TARİHİ SU YOLU’ 
RESTORASYONU
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ZEYNEP MAVNACIOĞLU

NİLAY SOYSALDI

İSKİ Planlama ve 
Yatırım Dairesi Başkanı 
Halit Alphan



 ÇALIŞMALAR BİLİM KURULU 
DANIŞMANLIĞINDA 
YÜRÜTÜLÜYOR
Zaman içerisinde tahrip olmuş, 
bakımsızlıktan yıkılma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmış 
bu eserler için İSKİ kolları 
sıvadı. Kentin tarihi su 
yapılarına sahip çıkma hedefiyle 
yola koyulan İSKİ, geçmiş ile 
gelecek arasında bir köprü 
vazifesi görmeyi amaçlıyor. 
İSKİ tarafından başlatılan 
restorasyon projelerine ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan 
Planlama ve Yatırım Dairesi 
Başkanı Halit Alphan, 
çalışmaların, akademisyenlerden 
oluşan bir bilim kurulu 
danışmanlığında yürütüldüğünü 
ifade ederek şunları aktardı: 
“İSKİ, Bizans ve Osmanlı 
dönemlerinden günümüze kadar 
gelen tarihi su yollarında, aslına 
uygun şekilde restorasyon 
projesi gerçekleştiriyor. Bu 
kapsamda, Uzun Kemer, Eğri 

Kemer ve Bozdoğan Kemeri'nde 
Anıtlar Kurulu kararlarıyla 
başlattığımız restorasyon 
çalışmalarımız devam ediyor. 

 KIRKÇEŞME SU YOLLARI 
İSTANBUL’A YENİDEN 
KAZANDIRILACAK
İstanbul su medeniyetinde 
önemli bir yeri bulunan 
Kırkçeşme Su Yolları sisteminin 
parçaları, Uzun Kemer ve Eğri 
Kemer’de restorasyon 
çalışmalarını yarı yarıya 
tamamladık. Halkalı Su Yolları 
sisteminin bir parçası olan 
Bizans Dönemi yapısı Bozdoğan 
(Valens) Kemeri'nde, 
çalışmalarımız yüzde 38 
civarında tamamlandı. Taksim 
Su Sistemi'ne ait Sultan 
Mahmut Bendi restorasyon 
projesi ise İstanbul III Numaralı 
Kültür Varlıkları Koruma Bölge 
Kurulu’na gönderildi. Kurul 
onayından sonra restorasyonuna 
başlayacağız. Yine Belgrad 

Ormanı içerisinde yer alan 
Kirazlı ve Ayvat bentlerinin de 
restorasyon projeleri 
hazırlanıyor. Ayrıca Fatih'te 
bulunan Edirnekapı Bina Sarnıcı, 
Boyacıköy Bina Sarnıcı, Feriköy 
Bina Sarnıcı ve Şişli Şato (Su 
Deposu) yapılarının projeleri 
ilgili bölge kurullarında onay 
aşamasında bulunuyor.”
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KIRKÇEŞME SU YOLU SISTEMI

Kanuni Sultan Süleyman döneminde 
şehirde su kıtlığı başlaması üzerine; 
Kanuni, Mimar Sinan’ı görevlendirir. 
Mimar Sinan, Kırkçeşme Tesislerinin 
yapımına 1554 yılında başlar ve 
1563’ten önce tamamlar. Toplam 55 
bin 374 metre uzunluğundaki bu dev 
isale hattı, üzerinde Uzun Kemer, 
Moğlova Kemeri, Eğri Kemer gibi 33 
su kemerini birbirine ekleyerek, 
Belgrad Ormanlarındaki suyu, yapılan 
40 çeşmeyle İstanbul’a ulaştırır. Daha 
sonraki yıllarda yapılan bentlerle 
birlikte sistem; 33 kemer, 4 bent, 55 
km isale hattı ile 580 çeşmeye, 
sayısız hamam ve sebile hizmet verir. 

Uzun Kemer



bu alanların analitik rölöveleri 
çizildi. Kemerlerin her birinde var 
olan statik problemlerin üzerinde 
özenle duruluyor. Çalışmalarımız 
kapsamında, galerilerin 
üzerlerinde bulunan hasarlı taşlar 
restore edilerek yerine konuldu. 
Eksik kısımlarda ise organik bir 
taş türü olan küfeki taşları ile 
tamamlama yapıldı. Yapı 
duvarlarında hasarlı yerler 
çürütülerek, yerlerine yeni 
taşlarla tümleme çalışmaları 
yapıldı. Bozdoğan Kemeri'nde ise 
Şehzade Medresesi tarafında 
kemer üzerinde bulunan sonradan 
yapılmış duvar kaldırılarak, 
medrese silüeti yeniden ortaya 
çıkarıldı.”

100 BİN METREKARELİK 
YEŞİL ALAN
İSKİ Vakıfsu Şube Müdürlüğü 
tarafından yürütülen restorasyon 
çalışmaları kapsamında, kent 
genelindeki 81 çeşmenin de 
restore edileceğini belirten Alphan 
sözlerine şöyle devam etti: 
“İstanbul’un önemli noktalarında 
bulunan tarihi 25 memba (tatlı su 
kaynakları) alanının peyzaj projeleri 
hazırlandı. Bu kapsamda İstanbul’a 
yaklaşık 100 bin metrekarelik yeşil 
alan kazandıracağız. Bununla 
birlikte, su taşıma sistemlerinin 
son parçası çeşmeleri de restore 
edeceğiz. İlk etapta 40 çeşme için  
restorasyon uygulaması yapma 
hazırlığındayız,  41 tarihi çeşmenin 

de restorasyon projesi hazırlanıyor. 
Böylece, yıkılma ve yok olma 
tehdidi altındaki, memba, sarnıç, 
bent, kemer, çeşme gibi tarihi su 
sistemlerini koruyarak, gelecek 
nesillere aktarabileceğiz.”

‘ŞEHZADE MEDRESESİ 
YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKTI’
Kemerlerde devam eden 
restorasyon çalışmalarına ilişkin 
bilgi aktaran İSKİ Vakıfsu 
Müdürü Karsu Hatipoğlu ise şu 
bilgileri verdi:  
“Restorasyonu devam eden her üç 
kemerde de jeoradar ve yapı 
radarı çalışmaları yürüttük. Çıkan 
verilere göre, arkeoloji müzesi 
eşliğinde sondaj kazılar yapıldı ve 

80 /                         www.ibb.istanbul

BOZDOĞAN KEMERI  

Bozdoğan Su Kemeri Halkalı Su 
Yollarının bir parçası olarak geç 
Roma, erken Bizans dönemine ait su 
kemeridir. Hadrianus ya da Valens 
Kemeri adıyla da bilinir. Hadrianus 
döneminde (117-138) antik 
Byzantion'da bir su kemeri 
yapıldığından söz eden kaynaklara 
rastlanmakla birlikte bazı 
kaynaklarda, Roma İmparatoru 
Valens zamanında (364- 378), büyük 
su sıkıntısı çeken kente, su taşımak 
amacıyla yeni kemerler yapıldığı 
anlatılır. Yapının hem Bizans hem de 
Osmanlı dönemlerinde defalarca 
onarım gördüğü, yıkılan kısımlarının 
tamir edildiği bilinir. Kemerin büyük 
bir kısmında Roma devri taşları 
görülür. Günümüzde Vefa Lisesi’nden 
başlayıp Zeyrek Mahallesi’nde bir 
maksem ile son bulan yapı 591 metre 
uzunluğundadır.

Bozdoğan Kemeri

Eğri Kemer İSKİ Vakıfsu Müdürü Karsu Hatipoğlu
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BAYRAM HAZIRLIKLARINDA 
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ 
ÖN PLANDA OLACAK 
İBB, BU SENE 31 TEMMUZ-3 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA KUTLANACAK KURBAN 
BAYRAMI İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI. AVRUPA VE ANADOLU YAKASI'NDAKİ 7 MODERN 
TESİSTE KURBANLIK HİZMETİ VERECEK İBB, BU YIL COVID-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 
RANDEVULU SİSTEME GEÇİYOR. KENTTE İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLERİN OLUŞMAMASI İÇİN DE 
DENETİMLER ARTIRILARAK SÜRDÜRÜLECEK. 

ZEYNEP MAVNACIOĞLU NILAY SOYSALDI

/HİZMET
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ifade ederek şu bilgileri aktardı: 
“Şehrimizdeki kurban 
hizmetlerinin aksatılmadan, hijyen 
kuralları içinde, güvenli bir şekilde 
sağlanması için ilgili tüm kurum ve 
kuruluşlarla koordinasyon halinde 
çalışıyoruz. COVID-19 salgını 
sebebi ile oluşan yeni normalde, 
İBB’ye ait kurban satış ve kesim 
alanlarında, maske temini ve 
dezenfektan kullanımı başta olmak 
üzere önlemlerimizi alıyoruz. 
Özellikle kurban satış alanlarında 
oluşabilecek kalabalığı önlemek için 
sosyal mesafe konusunda 
düzenleme sağlayacağız. Bunun için 
tesislerimizde randevulu sisteme 
geçmeyi planlıyoruz. Alana girişler, 
randevu saatinden belirli bir süre 
öncesinde kısıtlanacak ve sosyal 
mesafe kuralları korunacak.”

 İBB 7 MODERN TESİSİYLE 
HİZMET VERECEK
İstanbul’da bu sene Avrupa 
Yakası'nda 4, Anadolu Yakası'nda 
3 olmak üzere, İBB’ye ait 7 tesiste 
kurban satış ve kesim hizmeti 
verileceğini ifade eden Coşun, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Alibeyköy-Eyüpsultan, Çakmaklı-
Büyükçekmece, Kayaşehir-

K
urban Bayramı’nın 
yaklaşmasıyla birlikte, 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve ilgili tüm 

birimleri, İstanbulluların mutlu ve 
huzurlu bir bayram geçirebilmesi 
için çalışmalarına devam ediyor.  
Bu yıl 31 Temmuz-3 Ağustos 
tarihleri arasında kutlanacak 
Kurban Bayramı süresince, İBB 
ekipleri kent genelinde herhangi bir 
olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 
görev başında olacak. 

 KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ 
ÖN PLANDA
İBB Veteriner Hizmetleri Müdürü 
Muhammet Nuri Coşkun, bu 
seneki Kurban Bayramı 
hazırlıklarında, pandemi 
tedbirlerinin ön plana çıktığını 



153 BEYAZ MASA GÖREV BAŞINDA

İBB, bayram süresince kurbanlık 
hayvanların eti ile ilgili şüpheli 
hususlar hakkında vatandaşların bilgi 
edinmesi amacıyla 153 Beyaz Masa 
üzerinden oluşturulan ‘Bilgilendirme 
Hattı’ ile hizmet verecek. Kurban 
Bayramı öncesi ve bayram boyunca, 
kaçan kurbanlıkların yakalanması için 
de ekipler hazır bekletilecek. Gelen 
ihbarları değerlendirecek ‘İBB Boğa 
Timleri’, kaçan büyükbaş hayvanları 
yakalayarak sahiplerine teslim 
edecek.

Başakşehir, Yeşilkent-Avcılar, 
Ferhatpaşa-Ataşehir, Kurnaköy-
Pendik, Paşaköy-Sancaktepe’de 
bulunan tesislerimiz, 264 bin 200 
metrekarelik alana sahip. Toplam 
12 bin 669 büyükbaş ve 2 bin 700 
küçükbaş hayvan kapasiteli 
tesislerimizde, hem kurban satışı 
hem de kesim hizmetini vereceğiz. 
Modern barınma ve kesimhanelerin 
bulunduğu tesislerde, hizmetleri 
hızlandırmak için en son 
teknolojiden yararlanılıyor. Kesim 
alanlarında ayrıca mescit, lavabo, 
WC, dinlenme alanları ve kantin de 
bulunuyor.”

 KENT GENELİNDEKİ TÜM 
TESİSLER DENETLENECEK
İBB, bayram süresince, kent 
genelindeki yaklaşık 800 kurban 
satış ve kesim alanının denetimini 
de gerçekleştirecek. Veteriner 
Hizmetleri Müdürlüğü 
koordinesinde, veteriner 
hekimlerce gerçekleştirilecek 
denetimlere, İBB Zabıta Daire 
Başkanlığı ekipleri de katılacak. 
Öte yandan İBB ekipleri, İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle 
koordineli şekilde, kaçak ve 
kontrolsüz kesimlerle ilgili 
denetimlere bayram süresince 
devam edecek. İSKİ ve İBB Çevre 
Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığı ise özellikle İstanbul 
Boğazı çevresinde kötü 

görüntülerin ortaya çıkmaması için 
teyakkuzda olacak. 

 ‘KURBAN MOBİL 
UYGULAMASI’ İLE BİLGİLER 
CEPTE
İBB tarafından hizmete sunulan 
Kurban Mobil Uygulaması'yla da 
İstanbullulara büyük yarar 
sağlanacak. IOS ve Android 
marketlerden ücretsiz şekilde 
indirilebilen uygulama sayesinde, 
İBB’ye ait kurban satış ve kesim 
yerleri kolaylıkla bulunabilecek. 
Ayrıca, kurbanlık hayvanların 
kontrollerinin yapılabilmesi için, 
Tarım ve Orman Bakanlığı 
verilerinden alınan hayvan küpe 
kayıtları da uygulamanın içerisinde 
yer alacak. Böylece vatandaşlar, 
satın alacakları hayvana ait bilgilere 
uygulama üzerinden de kolaylıkla 
ulaşabilecekler.

HİZMET/

www.ibb.istanbul                          / 83

IBB KURBAN SATIŞ VE KESIM 
ALANLARI

Alibeyköy-Eyüpsultan
Büyükbaş hayvan kapasitesi: 1.470 
Küçükbaş hayvan kapasitesi: 360
Adres: Akşemsettin Mahallesi 
Akşemsettin Bulvarı No:138  
Alibeyköy/Eyüpsultan

Çakmaklı-Büyükçekmece
Büyükbaş hayvan kapasitesi: 2.000
Küçükbaş hayvan kapasitesi: 1.000
Adres: Çakmaklı Mahallesi Çakmaklı 
Köyü Mezarlığı Yanı/Büyükçekmece

Kayaşehir-Başakşehir 
Büyükbaş hayvan kapasitesi: 2.244
Küçükbaş hayvan kapasitesi: 1.040
Adres: Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir 
17. Bölge/Başakşehir

Yeşilkent-Avcılar
Büyükbaş hayvan kapasitesi: 900
Adres: Bahçeşehir Esenyurt Yolu 
Doğapark Caddesi Ispartakule 
Viyadük Altı/Avcılar

ANADOLU YAKASI

Ferhatpaşa-Ataşehir
Büyükbaş hayvan kapasitesi: 1.122
Adres: Ferhatpaşa Mahallesi/
Ataşehir

Kurnaköy-Pendik 
Büyükbaş hayvan kapasitesi: 2.460
Küçükbaş hayvan kapasitesi: 300 
Adres: Kurtdoğmuş Yolu Caddesi 
Kurnaköy/Pendik

Paşaköy-Sancaktepe
Büyükbaş hayvan kapasitesi: 2.500
Adres: Paşaköy Mahallesi Barajyolu 
Caddesi/Sancaktepe

İBB TESİSLERİNDE, 
KURBAN ETLERİNİN 

PAKETLENMESİ İÇİN 80 
BİN TAKIM HİJYENİK 
KURBAN ETİ POŞETİ 

DAĞITILACAK.

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürü 
Muhammet Nuri Coşkun
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ÇİFTÇİNİN DOSTU

İBB, TARIM VE HAYVANCILIK 
KONUSUNDA YATIRIMLARINA 

DEVAM EDİYOR. ÜÇ İKLİMİN DE 
ETKİLERİNİN GÖRÜLDÜĞÜ 

KENTTE, HALK SÜT VE HİBE 
OLARAK YAKLAŞIK 3,6 MİLYON 
SEBZE FİDESİ DAĞITIMI YAPILDI. 

SÜTTE 3 MİLYON TL’LİK YATIRIM 
YAPAN İBB, HAYVANCILIĞIN EN 

ÖNEMLİ GİDER 
HARCAMALARINDAN BİRİ OLAN 

YEM KONUSUNDA DA ÇİTÇİLERE 
YARDIMCI OLMAYA 

HAZIRLANIYOR.

ÖZGÜR TURAN

NİLAY SOYSALDI



İ
stanbul, jeopolitik konumuyla 
tarih sahnesinde önemli bir şehir 
olarak görülürken, sahip olduğu 
çevre koşullarıyla da asırlar 

boyunca yaşamın sürdüğü 
yerlerden biri olarak dikkat çekiyor. 
Son yıllarda yeşili tahrip edilen 
İstanbul, tüm bu olumsuzluklara 
rağmen, zengin bir biyoçeşitliliğe 
ve endemik (yöreye özgü) türlere 
sahip.

  SÜT VE YEMDE YARDIM
Hayvancılığa destekte İstanbul 
Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri 
Birliği ile anlaşma sonrasında Halk 
Süt için gereken ürünü, Silivri ve 
Çatalcalı besiciden alan İBB, döviz 
bazlı maliyeti olduğu için, ücreti 
sürekli artan yemde de 
İstanbullulara desteğe hazırlanıyor. 
Türkiye’nin ürettiği 25 milyon 
yemin 13 milyonunun yurt dışında 
geldiğini söyleyen İSYÖN AŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan 
Günaydın, ithal yemin çiftçilere zor 
günler yaşattığının önemle altını 
çizdi. Günaydın, yardım konusunda 
şu sözleri kaydetti:
“İstanbul’un 950 muhtarlığının 
151’i, ağır kırsal niteliklere sahip 
mahalleler. Bunlar aslında köyler, 
biz artık bunlara mahalle diyoruz. 

İstanbul’un en zengin bölgelerine 
30-40 km mesafede sıkışmış, 
tarlalarını satmak zorunda 
hisseden, hayvan sayısı giderek 
azalan bir üretici ve besici profili 
var. Adeta bir çığlık var İstanbul’da; 
bizi betonlaştırmayın, yeşilimizi 
koruyun, biz burada hayvansal ve 
bitkisel üretime devam edelim, 
diyen bir potansiyel var. Şimdi biz 
bunu nasıl destekleyeceğiz? 
Hayvancılığa destek konusunda 
şimdilik iki şey yapıyoruz. 
İstanbul’da 115 bin çocuğa 
dağıtılan sütü, İstanbul Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliği ile 
yaptığımız anlaşma ile bu bölgenin 
köylülerinden topluyoruz. İBB, 
Silivri ve Çatalca’nın köylerine 
ayda 3 milyon Türk lirası civarında 
bir destek veriyor. Bu faaliyet, 
hayvan sayısının da artacağına 
yönelik bir işarettir. Silivri ve 
Çatalca’daki üreticiler, bu durumun 
çiftçiliğe olumlu etkide bulunacağı 
belirterek, süt fiyatının da istikrara 
kavuşmasından sonra 
rahatlayacaklarını söylüyorlar. 
Çünkü, kamusal müdahalenin 
olmadığı bir süt piyasası fiyatlar 
bazında bir istikrarsızlık sağlıyor. 
Yem fiyatları da sürekli yukarıya 
doğru gidiyor. Türkiye yılda 25 

milyon ton yem üretiyor. Bunun 13 
milyon tonu ithal. Yani, mısırı 
Amerika’dan, soyayı Arjantin’den, 
arpayı Fransa’dan ithal ederek bir 
hayvancılık yapabilir misiniz? 
Kalıcı olabilir mi böyle bir şey? 
Türkiye, nüfusu yılda 1 milyon 
artıran bir ülke. Bundan 30 yıl önce, 
bölgenin bütün ülkelerine et ve 
hayvan ürünleri satarken şimdi 
kurbanlık koyunun bile dışarıdan 
ithal etmek zorunda kalmış bir 
ülkeden bahsediyoruz. Eğer 
hayvancılığı destekleyecekseniz, 
hem hayvansal ürünlerde istikrar 
sağlayacaksınız hem de girdilerinde 
indirim. Fabrika yemleri, dolara 
bağlı olarak sürekli zamlanıyor. Bu 
artışı karşısında ürünleri aynı anda 
zamlanmayan besici ve üretici nasıl 
devam edecek, böyle bir şey 
mümkün müdür? İBB,  Gıda ve 
Muhtarlıklar Daire Başkanlığı’nı 
tarım ağırlıklı bir başkanlık yapmak 
için ciddi hamleler yapıyor. 
Bununla ilgili ortaya bir bütçe 
koyuyor ve hibe programını 
başlatıyor. Bunların tamamı için 
Meclis’ten onay isteyeceğiz. 
Onayın çıkması durumunda da 
çiftçiye, yem ve mekanizasyon 
desteği olmak üzere her türlü hibe 
katkı yapacağız.”

EN KALITELI SÜT ISTANBULLU 
ÇOCUKLARA

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların 
beslenmesinde, yem dışında meralar 
da tercih ediliyor. Açık meralarda 
otlatılan hayvanlardan elde edilen 
süt, kalitesiyle dikkat çekiyor. İşte 
İBB bu kaliteli sütü satın alarak 
İstanbullu çocuklara ulaştırıyor. 
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 HİBE OLARAK SEBZE FİDESİ 
İBB, pandemi sürecinde 
İstanbul’daki dokuz ilçedeki 
üreticiye, yaklaşık 3 milyon 600 
bin sebze fidesini ücretsiz 
dağıttı. Pandemi koşullarında 
böyle bir proje yapmanın 
zorluğuna değinen Günaydın, 
üreticilerin bilgilendirilmesi 
konusundaki adımları da öyle 
anlattı:
“Türkiye’nin en kaliteli fideleri, 
üreticiye dağıtıldı. Üretici tanıktır 
ki, İBB, bunları yaparken 
üreticinin hiçbir şekilde 
ötekileştirilmediği, ayrıma tabi 
tutulmadığı bir mantık içerisinde 
çalıştı. Çiftçilerimiz ailesini 
geçindirmenin yanında İstanbul’u 
da beslemeye çalışıyor. Hibe 
desteğini yapamayacağımızı 
düşündüler. Çünkü pandemi 
koşullarında 3.7 milyon TL’nin 
bir yere ayrılması hiç kolay 
değildi. Fidelerin, hastalık ve 
zararlılarla en az şekilde 
etkilenmesi, yüksek verimli ve 
kaliteli bitkiler olabilmesi için 
ziraat mühendisliği bilgisinin de 
alana aktarılması lazım. Bu 
çerçevede, Anadolu ve Avrupa 
yakalarında ikişer merkezde fide 
dağıttığımız tüm insanları; 

kadınları, erkekleri toplayarak 
teknik tarım bilgilendirmesine 
yönelik bir çalışma yapacağız. 
Böylece çiftçi hangi sıra aralığında 
bitkiyi ekeceğinden, hangi 
hastalığı görürse ne tür önlem 
alacağına dair bütün bilgiye sahip 
olacak. Sadece bilgi yetmez, tüm 
teknik elemanlarımız vasıtasıyla 
bunu da denetleteceğiz.”
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  SULAMA KANALLARINDA 
YENİ SİSTEM
İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire 
Başkanı Ahmet Atalık ise tarım 
ürünlerinin sulanmasındaki en 
önemli sorunlardan birinin, açık 
kanal sulama sistemi olduğunu 
söyledi. Eski sistem yerine kapalı 
devre sulama sisteminin tercih 
edileceğini ifade eden Atalık, 
sistem hakkında şu bilgileri verdi:
“Köy Hizmetleri’nden kalma 
sulama sistemleri var İstanbul’da. 
2005 yılında Köy Hizmetleri 
kapatılması sonrasında bu göletler 
İBB’ye devredildi. Ancak o 
tarihten bu tarihe baktığımızda, 

bakımsızlıktan dolayı çoğu açık 
kanal dediğimiz beton kanallar, 
parçalanmış durumda. Mevcut 
sulama alanları da sulanamaz 
duruma geliyorlar. Yine İSKİ ile 
yaptığımız protokol çerçevesinde, 
Tarım ve Su Ürünleri 
Müdürlüğümüzün ortak 
çalışmasıyla, bu kanalları kapalı 
sistem haline getirerek hem 
güneşle suyun irtibatı kesilip 
suyun buharlaşma ihtimalini 
ortadan kaldırıyoruz hem de 
kaynağından alınan suyun sulama 
sahasına eksiksiz taşımış oluyoruz. 
Sudaki kayıp ve kaçakları önlemek 
suretiyle daha büyük bir alana 

suyu götürme imkanına sahip 
oluyoruz. Bu konuda yapılmış 
araştırmalara baktığımızda; 
sulamanın, verim ve kaliteyi son 
derece yükselttiğini, çiftçinin 
gelirlerini beş kata kadar 
yükseltebildiğini görüyoruz. Yani, 
su tarımın olmazsa olmaz 
girdilerinden bir tanesi. İBB olarak, 
mevcut sulama sahasına dahi artık 
gidemeyen suları götürdüğümüz 
gibi kapalı sistem su götürme 
sistemiyle de daha geniş bir alana 
su götürülmesini sağlıyoruz. Bu 
konuda muhtarlarımızla irtibat 
halindeyiz ve muhtarlarımızın 
taleplerini değerlendiriyoruz.”
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DAĞITILAN SEBZE FIDE SAYISI VE FIDELERIN YERLERI

İlçeler / Veriler Domates Biber Patlıcan Hıyar/Salatalık Karpuz Toplam

Arnavutköy 46 bin 867 26 bin 224 9 bin 249 6 bin 432 20 bin 787 108 bin 499

Başakşehir 660 7 bin 60 330 400 36 8 bin 486

Büyükçekmece 9 bin 262 56 bin 800 3 bin 560 bin 250 6 bin 888 77 bin 760

Çatalca 181 bin 65 461 bin 717 87 bin 328 30 bin 332 74 bin 316 834 bin 256

Sarıyer 24 bin 716 76 bin 100 28 bin 261 16 bin 90 13 bin 853 159 20

Silivri 351 bin 330 221 bin 823 16 bin 876 19 bin 276 107 bin 761 717 bin 66

Beykoz 222 bin 945 590 bin 905 119 bin 434 103 bin 60 69 bin 699 1 milyon 106 bin 343

Pendik 78 bin 643 263 bin 885 137 bin 240 - 17 bin 120 496 bin 888

Şile 18 bin 551 27 bin 869 8 bin 721 7 bin 562 18 bin 358 81 bin 21

İstanbul’un dokuz ilçesine toplamda 3 milyon 590 bin 901 sebze fidesi dağıtıldı.
Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı

İBB Muhtarlıklar ve 
Gıda Daire Başkanı 

Ahmet Atalık

KAPALI SISTEMLE VERIMLI SULAMA

Beykoz’daki Bozhane Göleti ve 
Şile’deki Karamandere Göleti’nde 
kapalı devre sulama sisteminin 
yapımına başlayan İBB, 2020’nin ilk 
yarısında üç göleti, kapalı devre 
sulama sistemi ile donattı.

Beykoz Cumhuriyet Göleti:

1.700 dekarlık alan sulanabiliyor. 
Yatırımdan önce sulama 
yapılamıyordu.

Beykoz Mahmut Şevket Paşa Göleti: 

780 dekarlık alan sulanabiliyor. 
Yatırımdan önce 150 dekarlık alan 
sulanabiliyordu.

Beykoz Paşamandıra Göleti: 

1.020 dekarlık alan sulanabiliyor. 
Yatırımdan önce 350 dekarlık alan 
sulanabiliyordu.

/KIRSAL KALKINMA
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DÜNYANIN DEMOKRASİYİ ÖZÜMSEMİŞ ÜLKELERİNDE, BİR MAKAM VEYA MEVKİDE UZUN 
SÜREYLE KALABİLMEK, SORUMLU OLDUĞUNUZ İNSANLARLA KURABİLDİĞİNİZ SICAK İLİŞKİLERLE 

OLUR. BİR ASRA YAKLAŞAN ÖMRÜNÜN ÖNEMLİ BİR KISMINI MAHALLESİNE ADAMIŞ 
MUHTAR ŞERİF ALİ COŞKUNER, MAHALLENİN İFADESİYLE ‘ŞERİF ALİ AMCA’ DA ŞİMDİYE 

KADAR GİRDİĞİ TÜM SEÇİMLERİ KAZANARAK ZOR BİR BAŞARIYA İMZA ATMIŞ VE ADINI 
BÜYÜKADA TARİHİNE YAZDIRMIŞ BİR İSİM.

RUM ASKER ARKADAŞI 

KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK DERYA BALKAN

/İSTANBUL'UN MUHTARLARI
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RUM ASKER KOLYAÇO’YA 
ERKEN TERHİS 
Büyükada’nın ileri gelen ailelerinden 
birinin oğlu olan Kolyaço, Şerif Ali 
Amca ile aynı dönemde Gelibolu’da 
askerlik yapmaktadır. “Komutanım, 
kendisinin terhisine zaten bir ay 
kaldı. Burada çok zorlanıyor. Erken 
terhisini ayarlayabilir misiniz” diye 
sorar. Komutanın gerekli işlemleri 
yapması ile birlikte, askerliğinin 
bitimine bir ay kalan Büyükadalı 
Rum asker, teskeresini alarak 
ailesinin yanına, İstanbul’a döner.

ESKİ ARKADAŞTAN MEKTUP
Şerif Ali Amca, askerliğini 1949’da 
bitirip memleketi Kastamonu’ya 
döndüğünde olacaklardan 
habersizdir. Şerif Ali, Orman 
Müdürlüğü’ne başvurmuş ve 
memur olarak işe başlayacağı 
günlerin gelmesini beklemektedir. 
Beklemediği tek şey ise 
Kolyaço'dan mektuptur. “Kaderde 
yazılmışsa, ne gelir elden” diyerek 
o günleri Şerif Ali Amca şöyle 
anlatıyor:
“O yıllarda telefon ne gezer! 
Mektup yazardı, insanlar birbirine. 
Benim o arkadaşım da askerden 
döndükten sonra bana mektup 

yazmış. Ama benim adresim onda 
yoktu. Gelibolu’ya gitmiş, 
araştırmış, adresimi bulmuş. 
Mektubunda, ailesinin benimle 
mutlaka tanışmak istediklerini, yol 
masraflarını da dert etmememi 
yazmıştı. Ben yeni bir işe 
başlayacaktım. Yeni bir hayat 
kuracaktım. Durumumu, işe 
başlayacağım yerdeki şefimize 
anlattım. O da izin verdi ve hiç 
bilmediğim İstanbul için yola 
çıktım.”
Şerif Ali Coşkuner 1950’de 
Büyükada’ya ayak bastığında, 
hayatının geri kalanını geçireceği 
yere geldiğinden habersizdi. Öyle 
ya, asker arkadaşını ziyaret edip 
geri dönecekti.
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Ş
erif Ali Coşkuner’i 
Büyükada’da tanımayan 
yok. Yolu adaya düşen 
biri, kime sorsa,  

                 Coşkuner’i hemen 
gösterir. Adanın en eski 
isimlerinden, adeta, yürüyen 
tarihi. İlerlemiş yaşına rağmen, 
adayı her gün mutlaka bir kez 
turluyor. Kendisiyle röportaj 
yapmak için adaya gittiğimizde, 
çevreyi gezdirirken biz yorulduk, 
o ise sadece, kahve molası için bir 
kez oturdu. 

KOMUTANLARIN                
SEVDİĞİ BİR ASKER
İstanbul’a birbirinden farklı göç 
hikâyeleri dinlemişizdir. Ama bu 
hikâyelerin içerisinde, İstanbul’a 
ayak basar basmaz, Büyükada’ya 
yerleşeni duymamışızdır. Hele 
hele bu yerleşmenin, kendi 
isteğiyle olmayan biçimi, elbet 
daha da ilginç.
Şerif Ali Coşkuner, 
Cumhuriyetin ilanından 4 yıl 
sonra, 1927’de Kastamonu’da 
doğdu. Askerliğini Gelibolu’da 
yapana kadar da ilçesi Cide’den 
dışarı adım atmadı. Vatani 
görevini yapmak için Gelibolu’ya 
gittiğinde, komutanlarına 
kendisini kısa sürede sevdirmeyi 
başardı. Bu başarısı, bir anlamda 
İstanbul macerasının başlatacak 
olan bir anahtardı. Bu öyle bir 
sevgiydi ki, Rum bir askeri, bir ay 
öncesinden terhis ettirebilecek 
kadar güçlüydü.

IBB’NIN ALMIŞ OLDUĞU KARARLA; 

Adalar’da artık atların faytonlara 
sürülemeyeceğini halkın ve 
kendisinin nasıl karşıladığını 
sorduğumuz Şerif Ali Amca, 
“Buralarda pislikten 
geçemiyorduk. Ne çöpçü 
yetişebiliyordu ne belediye 
yetişebiliyordu temizlemeye. İyi 
oldu. Zaten Büyükşehir bize 
araçlar verecek. Rahat rahat 
kullanabileceğiz.” dedi.



MAHALLELİ: 
“MUHTARIMIZ OL!”
Yıllarca emek verdiği işinden 
emekli olmak istediğinde, belediye 
yönetimi, Şerif Ali Amca’nın 
dilekçesini kabul etmemiş. İş 
yerinde de kendisine, 
“Gidemezsin” denilmiş. Tüm 
ısrarına rağmen emeklilik 
dilekçesini kabul ettiremeyen Şerif 
Ali Amca, Ankara’nın yolunu 
tutarak ancak kendini emekli 
ettirebilmiş. 
Şerif Ali Amca, emeklilik hayali 
kurarken bu sefer de yaşadığı 
Nizam Mahallesi’nin sakinleri, 
“Gel önümüzdeki seçimlerde 
muhtarlık seçimlerine katıl” 
diyerek, adeta kendisini zorlamış. 
Mahallelileri ve Büyükada insanını 
çok seven Şerif Ali Amca, 1994 
seçimlerinde bu isteği kıramayarak 
muhtar adayı olmuş. Şimdiye 
kadar girdiği altı seçimi de kazanan 
İstanbul’un 93 yaşındaki 
muhtarına, “Dört yıl sonraki 
seçimlerde aday olacak mısınız” 
sorusunu sorduk. Gülerek, “Ona 
bir şey diyemem. Yaş 90’ı bulmuş. 
Mevlam bilir” cevabını verdi koca 
çınar.

ADADAN AYRILMAMA 
İZİN VERMEDİLER
Büyükada’yı arkadaşıyla gezdi. 
Gördüklerinden o kadar 
etkilenmişti ki…
“Adanın halkı, genelde Rumlardan 
oluşuyordu. Türklere çok büyük 
ilgi ve alaka vardı. Hürmet eder, 
saygı gösterirlerdi.” Bu sözleri edip, 
soluklanan Şerif Ali, devam etti. 
Misafirliğinin sonuna geldiğini 
düşünmeye başlamıştır. Ertesi 
sabah müsaade ister, memleketine 
dönmek için. Misafirperver Rum 
ailenin müsaade talebine aldığı 
cevabı, gözleri dolarak ve sesi 
titreyerek Şerif Ali Amca şöyle 
anlattı: 
“Bana, ‘Buradan gidemezsin. Sen, 
benim oğluma askerde nasıl iyilik 

yaptıysan biz de bu şekilde sana 
teşekkür etmek istiyoruz. 
Belediyede şoför lazım, artık 
burada çalışacaksın’ dediler. Ne 
kadar kendilerine, ailemden izin 
almadığımı, memleketimde iş 
başvurumun kabul edildiğini 
söylesem de ikna edemedim.” 

ÖNCE ŞOFÖR, SONRA MÜDÜR
Şerif Ali Amca, 39 yıl sürecek olan 
belediye macerasına, kamyon 
şoförlüğü yaparak başlamış. İki ay 
kadar şoförlük yapan yeni adalı, 
başka bir teklifi, bu zaman 
diliminden sonra almış. Muhasebe 
müdüründen gelen teklifle, önce 
muhasebe elemanı, sonra da hesap 
işleri müdürü olmuş. Ta ki 1993’te 
emekli olana kadar.
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ŞERİF ALİ AMCANIN                    
MUHTAR TARİFİ:

“VATANDAŞIN DERDİNİ BİLMESİ 
LAZIM. VATANDAŞ, DERDİNİ 

BİLMEYEN MUHTARI SEVMEZ. 
BEN HAYATIMDA BUGÜNE 

KADAR HİÇ KİMSE İÇİN BİR 
KÖTÜLÜK DÜŞÜNMEDİM, 

DÜŞÜNMEM DE.”

/İSTANBUL'UN MUHTARLARI





GÜZEL İNSANLAR YENİDEN 
GÜZELLİKLER EVİ’NDE

94 /                         www.ibb.istanbul

yönetmen, oyuncu, müzisyen ve 
özel efekt teknisyenin bulunduğu 
birçok tiyatro emekçisi, farklı 
zamanlarda türlü gerekçelerle, 
bazıları da gerekçe dahi 
gösterilmeden işten çıkarıldı. Şehir 
Tiyatroları’ndan koparılan Ragıp 
Yavuz, Levent Üzümcü, Cem Baza, 
Elvan Boran, Ceren Hacımuratoğlu, 
Pervin Bağdat, Ümit Bülent Dinçer, 
Irmak Örnek, Ahmet Gürkan 
Başbuğ, Çimen Baturalp, Özgür Efe 
Özyeşilpınar, Burçak Çöllü, 
Yasemin Güvenç, Aydın Yıldız ve 
Gökçe Selim yeniden ait oldukları 
yere, Güzellikler Evi’ne döndü. 

TAYFUN DERYAL

AHMET ÇELIKBAŞ

GEÇTİĞİMİZ DÖNEMDE 
İŞLERİNE SON VERİLEN ŞEHİR 
TİYATROLARI ÇALIŞANLARI, 
YENİDEN YUVALARINA 
DÖNDÜ. GÜZELLİKLER EVİ’NE 
YENİDEN GÜZELLİKLER 
KATMAYA GELEN İSİMLER, 
AYRILIK SÜREÇLERİ VE 
DÖNÜŞ HİKAYELERİNİ, 
İSTANBUL BÜLTENİ 
OKUYUCULARI İÇİN 
PAYLAŞTI.

Ş
ehir Tiyatroları, 1914’te 
Güzellikler Evi anlamına 
gelen Darülbedayi adıyla, 
halkın kültür ihtiyacını 

                   karşılamak amacıyla, 
belediyeye bağlı bir sanat okulu 
olarak kuruldu. Ülke olarak ateş 
çemberinden geçildiği o zor 
günlerden bugünlere kadar 
savaşlar, işgaller, darbeler ve 
depremler gördü. Ancak kentliye, 
Güzellikler Evi’nin kapısını hep 
açık tuttu. Bir asrı geride bırakan; 
güzel insanlara, güzel temsiller 
sunan kuruma, adıyla çelişen 
gelişmeler de yaşatıldı. Aralarında 

/KÜLTÜR-SANAT



Yuvaya dönüş hikayesini dinlemek 
için ulaştığımız isimlerle, adalet 
arayışıyla geçen süreci konuştuk.
Levent Üzümcü, hukuka aykırı bir 
süreç sonunda, Şehir 
Tiyatrosu’ndan uzaklaştırıldığını 
anlattı. 657’ye tabi devlet memuru 
iken, Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
yargılanıp, hüküm giyme şartı 
aranmadan usulsüzce atıldığını 
söyledi. Bu süreçte, ‘Levent 
Üzümcü’nün kellesini istiyorum’ 
diye bağıran siyasetçiler olduğunu 
dile getiren oyuncu, asıl üzüldüğü 
noktayı şöyle belirtti:
“Benim hakkımda yalan beyanda 
bulunan o dönemki belediye 
avukatlarının iddialarının, 12. İdare 
Mahkemesi’nin gerekçeli 
kararında olduğu gibi kopyalanarak 
yer aldığını gördüm. Buna karşı 
çıkmak için Danıştay’a götürdüm, 
orası da onadı. Benim davam şu an 
karar düzeltmede.”

Tiyatronun yaşaması için yeni 
kadroların açılması, bunun da asil 
kadrodan yapılması gerektiğinin 
belirten Üzümcü, bugün ne Şehir 
Tiyatroları’na, ne de Devlet 
Tiyatroları’na, bu alımların 
yapılamadığını söyleyerek, 
“Cumhuriyet’in en büyük 
kazanımlarından 
konservatuvarlara insanlar 
gitmesin isteniyor” ifadelerini 
kullandı.
Uluslararası bir platforma 
yaptığı konuşmadan dolayı 
atıldığını vurgulayan Üzümcü, 
bunun aslında Şehir 
Tiyatroları’na yapılmış bir 
kötülük olduğunu söyledi.  Şehir 
Tiyatroları’nın daha modern, 
daha ilerici bir kurum olmasının 
önüne geçmek isteyenlerin 
kurum içerisinde de 
bulunduğunu belirten Üzümcü, 
şunları dedi:

“Ben hala tiyatroda daha iyi şeyler 
olabilsin, insanlara tiyatro 
ulaştırılabilsin diye, Şehir 
Tiyatroları’nda cüzi bir miktarda 
alacağım bir maaşla çalışmayı 
kabul ediyorum. Ne mutlu ki, 
hayat oradan gelecek ücrete beni 
muhtaç etmedi. Benim 
tanınırlığımdaki bir oyuncudan 
tiyatroya gelen herkes 10-15 liraya 
oyun izleyebilsin diye oraya 
geliyorum. Ben bunu yapmak 
zorundayım.”

Şehir Tiyatroları’na 
dönüşünden dolayı teşekkür 
eden diğer isimler de 
düşüncelerini İstanbul 

Bülteni'ne şöyle ifade etti:
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Elvan Boran
“Provalarını yaptığım ve sahneye 
çıkmaya hazırlandığım oyunun 
prömiyerine iki gün kala atıldığım 
bilgisi verildi. Ben de daha sonra 
hukuki bir süreç başlattım. Bu 
süre sonunda davayı kazandım. 
Yapılan hataların telafisine dönük 
bir adım atılması büyük mutluluk 
verici.”

Ümit Bülent Dinçer
“Birçok üstadın tiyatrosundan atılma 
hikayesi var. Bunlardan biri de Muhsin 
Ertuğrul. Biz de bu anlamda, böyle 
bir listenin içerisinde yer alarak, 
tiyatrodan atılma geleneğini 
sürdürmüş olduk.”

Ceren Hacımuratoglu
“Çıkarıldıktan sonra birçok muhatapla 
konuştuk,  çok yere gidildi, davalar 
açıldı. Neden atıldığımıza dair yanıt 
bulamadık. Zaten işe iade davalarını 
kazanmıştık. Yeni yönetim çıkan 
kararları uyguladığı için tiyatromuza 
geri döndük.  Biraz buruğuz, ama 
mutluyuz.”

Irmak Örnek
“Biz şanslı azınlıktanız. Bu talihsizliği 
yaşayan herkesin işine dönenmesini 
diliyorum. Çok sıkıntılar yaşadık.  
Umarım, bundan sonra böyle bir şey 
ne tiyatromuzun ne de başka 
insanların başına gelir.”

Cem Baza
“Yargıtay’a varana kadar tüm 
mahkeme süreçlerini kazandık. Ama 
idare, neden atıldığımızı bildirmediği 
gibi, bizi işe iade de etmedi. Yönetim 
değişikliği olmasaydı davamızı 
kazanmış olmamıza rağmen işe iade 
gerçekleşmeyecekti. Keşke adaletli 
bir ülkede yaşayıp, sadece adalet 
yerini bulduğu için girebilseydik.”

Pervin Bagdat
“Nihayetinde hakkımız olanı aldık. 
Kazandığımız davaların sonucunda 
zaten geri dönmemiz gerekiyordu 
fakat bu gerçekleşmemişti. Bu kararın 
uygulanması galiba hepimizin adalet 
duygusuna iyi geldi.”

/KÜLTÜR-SANAT
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Çimen Turunç Baturalp
“Dört yıl önce bir siyasi partinin ilçe 
yönetiminden davet aldım. Siyaset 
yapmanın önünde engel olmadığı için 
de kabul ettim. Sonra atıldığımı 
taşeron şirketten öğrendim. Sonraki 
mahkeme sürecinde böyle bir yasal 
engel olmadığı tekrar ortaya çıktı. 
Ömür boyu haksızlığa uğramanın 
ince sızısını yaşamayacağım artık.”

Aydın Yıldız
“Ben taşerondan kadroya geçiş 
sürecinde kapsam dışı bırakıldım. 
Gerekçe olarak da hakkımızda 
yapılan güvenlik soruşturmasında 
olumsuz değerlendirme yapıldığı 
söylendi. Bu konuyu biraz araştırdım. 
Sicilimin tamamen temiz olduğunu 
bir kez daha gördüm. Buna rağmen 
böyle bir karar verdiler.”

Özgür Efe Özyesilpınar
“Ben altı yıl önce oyuna kurmuş 
olduğum bir cümle nedeniyle kapının 
önüne kondum. Kanunsuz ve haksız 
bir biçimde gönderildim. Ancak ne 
mutlu ki, verilen sözler tutulup tutup 
haksızlığa uğrayan tüm arkadaşlarıma 
hakları iade edildi. 

Gökçe Selim
“Burada önemli olan sanatçıların 
kendi aralarındaki dayanışma. 
Bence burada bir eksiklik var. Bu 
eksiklikten dolayı insanlar bu kadar 
rahat işten çıkarılıyor. Yarın 
iktidarlar yine değişebilir ve bizi 
yine işten çıkarabilirler. Bunun böyle 
sürmemesi gerekiyor.”

Gürkan Basbug
“Çıkarıldığım için hiç utanç 
duymadım. Hatta bu listede olduğum 
için hep gurur duydum. Biz hep 
birbirimize destek olduk. Bir kısmının 
da gerçek yüzünü gördük. Bir yerden 
sonra artık vazgeçmiştik diyebilirim. 
Sonunda dönebildik.”

Yasemin Güvenç
“Ben arkadaşlarımın içinde kendi 
isteğiyle ayrılan tek oyuncuyum. 
Bunların sebepleri vardı. Çok az maaş 
alıyorduk. Maaşlar yazın ödenmiyordu. 
taşeron şirketleri sürekli değiştiriyor ve 
çalıştıkları bankalardan kart almaya 
zorlanıyorduk. Artık dayanamayıp 
ayrılmaya karar vermiştim. Bugün 
yeniden burayım.”

KÜLTÜR-SANAT/
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Resimdeki
Beykoz

ilçesinde
yer alan

tarihi yapı

Denge

Arjantin
plakası

Siyasi
topluluk

Bir Asya
ağacı

Düzeltme,
iyileştirme

Bir ilçemiz

Tibetlilerde
Buda rahibi

Hayal ürünü
bir varlık

Karakter

Bir ilçemiz

Avuç içi

Üst karşıtı

Ödeme
belgesi

Soy, hısım
akraba

Çabukluk,
hız

İzmirli spor
kulübü

Ödünç
verme

İşte emir
veren kimse

Artvin iline
bağlı

ilçelerden
biri

Adale

Bir meyve
Sebep Ağlamaklı

Kın içinde
bele takılan

çelikten
silah

Kesinlikle

Zehir Hastalıklı,
sakat

Çiçek
düzenleme

sanatı

Savaşta
koruyucu

giysi
Ruhla ilgili

Seyelan

Gösteriş,
ilgi çekecek

durum
İhtilafın

hakem yolu
ile

çözülmesi

Ukrayna
plakası

Bembeyaz

Tahıl
saklanan

yer

Kulakları
sivri yırtıcı

hayvan

Güldürü
niteliğinde
kısa oyun

Futa

Akümülatör
(kısa) Dolaşma Bir çeşit yük

teknesi

Temiz

Bahreyn'in
başkenti

Bir ilçemiz

Bir nota

Basınç-
lanma

Zayıf, uzun
boylu Erler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HIDİV KASRI

98 /                         www.ibb.istanbul

/BULMACA

BERTAN KODAMANOĞLU



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. 07. 2020 ‐ 27. 07. 2020

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

Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü İstanbul Geneli Asfalt Yama Yapılması İşi24/ 07/ 2020 11.00

Avrupa Yakası Yol Bakım ve 
Onarım Müdürlüğü

Avrupa Yakası Ana Ulaşım Yollarında Geometriik Düzenleme (UTK) 
Bakım, Onarım ve Yapım İşi

13/ 07/ 2020 11.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 119 Kalem Eğitici Malzeme Alımı02/ 07/ 2020 10.00

Bilgi İşlem Müdürlüğü İBB UTM ve LOG Cihazlarının Lisans ve Bakım 
Anlaşmasının Yenilenmesi İşi

14/ 07/ 2020 11.00

Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü İstanbul Genelinde Finişerli Bordür İmalatlarının Yapılması17/ 07/ 2020 10.30

Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü İstanbul Geneli Asfalt Kaplama Yapılması İşi24/ 07/ 2020 10.00

Altyapı Projeler Müdürlüğü Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ve 
Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması  

27/ 07/ 2020 17.00

Satınalma Müdürlüğü 1 Adet Dikey Honlama Makinesi ve Malzemeleri Alımı16/ 07/ 2020 10.00

Satınalma Müdürlüğü Develop Marka Toner ve Ekipmanları Alımı01/ 07/ 2020 10.00






