
İMAMOĞLU: 
2036 
OLİMPİYATI’NA 
ADAYIZ” İSTANBUL TRAFİĞİ, 

5 RAYLI SİSTEM 
İLE RAHATLAYACAK

DENİZ ULAŞIMINDA 
‘TAKSİ’ DÖNEMİ

‘İSTANBUL VAKFI’ 
ADI DAHA SIK DUYULACAK

İSTANBUL 
BİRLİKTE 

BAŞARIYOR

BU BÜLTEN SİZİNDİR, ALABİLİRSİNİZ.

A
Ğ

U
ST

O
S 

 2
02

0

H İS SEDECEK
. .

.
 İSTANBUL, OLİMPİYATLARI





Ekrem İmamoğlu

Değerli İstanbullular, 
Ağustos ayına, mübarek Kurban Bayramı ile girdik. 

Bayramı ülkenin her yanında, eşimiz, dostumuz, 
komşularımızla eda ettik. İstanbul Bülteni, böyle güzel 
bir zamanda sizlere ulaştı. Bu vesile ile bir kez daha 16 
milyon İstanbullumuz ile bütün Türkiye’nin bayramını 
kutluyorum; Allah’tan ülkemizi, milletimizi her türlü 
kaza ve beladan korumasını diliyorum. 

Dünyanın en büyük afetlerinden olan 17 Ağustos 
depreminin üzerinden tam 21 yıl geçti; acıları henüz 
unutulmadı. Kaybettiğimiz 17 bin 480 canı bir kez daha 
rahmetle anıyorum. Güzel İstanbul’umuzu, bilim 
insanlarının ifadesiyle, 17 Ağustos 1999 depreminden 
de daha büyük bir afet bekliyor. Seçilmeden önce de 
seçildikten sonra da her fırsatta söyledim; bu kadim 
kentin en büyük sorunu, en acil derdi, en hızlı 
davranmamızı gerektiren önceliği, var olan her kaynağı 
ilk harcamamız gereken alanı depremdir. Olası bir 
depremde yaşanacak can ve mal kayıplarını telaffuz dahi 
etmek istemiyorum. Bunları en aza indirmek için, her 
günümüzle hesaplaşmalı, her çabamızı bu konuya 
yoğunlaştırmalıyız. 

İBB Başkanı olduktan sonra, arkadaşlarıma verdiğim 
ilk talimat da bu konuda oldu. Çalışmalara başladık; 
hızlı yol aldık. Yüzlerce bilim insanının katıldığı 
Deprem Çalıştayı’nı düzenledik; onların değerli görüş 
ve önerilerini bir kitap haline getirerek kamuoyunun 
bilgisine sunduk. 39 ilçemiz için ayrı ayrı analizler ve 
haritalamalar yaparak “Olası Deprem Kayıp Tahminleri 
İlçe Kitapçıkları”nı hazırladık. “İstanbul Tsunami 
Eylem Planı”nı tamamladık. Yıkıcı bir depremin ve 
ardından yaşanabilecek tsunaminin ilçelerimizde neden 
olabileceği hasarların ve kayıpların boyutlarını ortaya 
koyduk; eylem planları belirledik. İstanbul Deprem 
Konseyi’ni kurduk. Hemen bunların ardından da hayata 
geçirdiğimiz “Risk Analiz Çalışması Hızlı Tarama 
Yöntemleri Projesi” ile 2000 yılından sonra yapılan 790 
bin binanın depreme dayanıklılığını ölçeceğiz. 
Arkadaşlarıma bu çalışmanın da en kısa zamanda 
bitirilmesi için talimat verdim. 

Saygıdeğer hemşehrilerim, 
Tekrar tekrar söylemekten bıkmayacağım; çünkü 

derdimiz büyük, çünkü kaybımız hem Türkiye için hem 
de kentimiz için derin olacak. O nedenle biz, kamu 
adına hareket eden ve yetki kullanan her kişi ve her 
yönetici, bütün kaynaklarını ve önceliğini olası İstanbul 
depremine vermek zorundadır. 

İşte bu noktada da çok yanlış ve kaynakları heba 
eden; daha ötesi, bırakın depremde hasarı azaltmayı, 
tam aksine hasarı çoğaltacak Kanal İstanbul projesine 
karşı durmayı sürdüreceğim. Bunu kendi adıma değil, 
bu kadim kentimiz ve 16 milyon İstanbullumuz için 
yapacağım. 
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Kıymetli dostlarım, 
Siz de çok iyi biliyorsunuz; önümüze engeller 

konuyor; bunlar sadece Ekrem İmamoğlu’nu değil, bana 
oy veren 4,5 milyon İstanbullu başta olmak üzere 16 
milyon hemşehrimi cezalandırmaya yöneliktir. Bunu 
kim yaparsa yapsın, bilmeli ki sonuç alamayacak; çünkü 
her engeli sizlerle birlikte aşacağız, çözümler üreteceğiz, 
hizmeti yükselterek yolumuza devam edeceğiz. Bakın, 
onlar yardımlarımızı engelledi; ama siz hemen ‘Askıda 
Fatura’ ile devreye girip ihtiyaç sahibi komşunuza 
yardım elinizi uzattınız. 

Yeni bir vizyon ve anlayışla yoluna devam etmeye 
başladığından bu yana, 12. sayısını çıkardığımız 
dergimiz, bir yılını tamamlamış oldu. Bu vesileyle, 
İstanbul Bülteni’ni hazırlayan arkadaşlarımızla 
buluştum. Kentimizle ilgili tüm sorularını yanıtladım. 
Kadim İstanbul’um ile ilgili değerlendirmelerimi orada 
da aktardım. Umarım, ilginizi çeken yeni bir sayıyı 
okumuş olacaksınız. 

Büyük Atatürk’ün önderliğinde güzel ülkemizi 
kurmanın en büyük adımını attığımız 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı kutlayacağız. Bu zaferle bize bir ülke 
kazandıran büyük komutan, büyük devlet adamı, 
dünyanın takdirini kazanmış Atatürk’ümüze ve tüm 
silah arkadaşlarına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. 
Cennet mekânlarında huzur içinde uyusunlar; bu 
ülkenin şimdiki sahipleri, onların kıymetini en üst 
seviyede bilmeye devam ediyor ve edecektir de. 

Hepinize, güzel, sağlıklı ve mutlu bir Ağustos 
diliyorum. 
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TÜRK ULUSU, 30 AĞUSTOS 1922’DE BAŞKOMUTAN ATATÜRK ÖNDERLIĞINDE KAZANDIĞI BÜYÜK 
ZAFER ILE SADECE YURDU DÜŞMANDAN KURTARMADI, AYNI ZAMANDA CUMHURIYETIN DE 
TEMELLERINI ATTI. 26 AĞUSTOS GÜNÜ BAŞLAYAN TAARRUZDA, TÜRK ORDUSU, INGILIZLERIN               

6 AYDA GEÇILEMEZ DEDIĞI SAVUNMA HATTINI, 6 SAATTE AŞTI. KENDISINDEN SAYICA VE SILAHÇA 
ÜSTÜN OLAN INGILIZ DESTEKLI DÜŞMANI BÜYÜK BIR YENILGIYE UĞRATTI. 

BÜYÜK ZAFER’İN 
98. YIL DÖNÜMÜNDE 

BAŞIMIZ DİK 
GÜVENİMİZ SONSUZ

UĞUR KOCAGER www.isteataturk.com
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B
üyük Zafer, Türk tarihinin 
en önemli köşe 
taşlarından biridir. Kendi 
yurdunda tutsak alınmak 

istenen Türk ulusunun, 
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk önderliğinde, her türlüğü 
olanaksızlığı aşarak tek yumruk 
olup, yeniden dirilmesidir. 

 ORDU 326 YIL SONRA İLK KEZ 
TAARRUZ ETTİ
Büyük Zafer, Türk insanının 
yeniden özgüven kazanmasını 
sağladı. Türk ordusu, en son 1596 
yılındaki Haçova Meydan 
Muharebesi’nde düşmana taarruz 
etti. Aradan geçen 326 yıl boyunca 
sürekli savunmada kaldı. Falih Rıfkı 
Atay’ın, ‘Çankaya’ kitabında, “Türk 
Ordusu’nun bir taarruz savaşına 
giremeyeceği fikri, bizim kuşağımız 
için değişmez gerçeklerden biriydi… 
Ordumuzun kahramanlığına bel 
bağlardık; fakat onun ancak 
dayanma mucizeleri verebileceğini 
sanırdık” şeklinde dile getirdiği gibi. 
Bu algı, 30 Ağustos 1922’de, bir 
daha hiç geri gelmeyecek şekilde 
yıkıldı. Tarihçi Isaiah Friedman'ın 
şu ifadesi de bunun kanıtıydı: 
“Türkler, çok büyük bir zafer elde 
etti. Yunan ordusunu bekleyen 
bozgun, Armageddon savaşı 
boyutlarındaydı. Dört gün içinde 
bütün Yunan Küçük Asya Ordusu 
ya yok edildi ya da denize döküldü." 

“Haydi, beni bir daha tutuklayın 
İngilizler! Ama tutuklamak ve 
öldürmekle iş bitmiyor. İşte, öldü 
sanılan Türkler, cenaze törenleri 
için hazırlanan tabutlarını 
katillerinin başlarına geçirdiler.”

 BÜTÜN ESİRLER DÜNYASININ 
ZAFERİ
Pakistan bağımsızlık mücadelesinin 
önderi ve kurucu devlet başkanı 
Muhammed Ali Cinnah, Türk 
zaferinden aldığı cesaret ile 
düşmanlarının yüzüne şöyle 
haykırıyordu:
“İngiliz hükümeti, barış için 
Mustafa Kemal Paşa’ya yardımcı 
olabilirdi. Ama olmadı. Tersine, 
savaşı körükledi. Biz Hint 
Müslümanları, o kazansın diye, 
durmadan dua ettik. Şimdi de 
kazandığı için Allah’a hamd 
ediyoruz. Kazanan yalnız Mustafa 
Kemal Paşa değildir, bütün esirler 
dünyasının zaferidir bu. Zindabad 
(Yaşasın) Mustafa Kemal!”

 HAZIRLIKLAR ÇOK GİZLİ 
YÜRÜTÜLDÜ
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
20 Temmuz 1922'deki oturumunda 
kendisine 4. kez Başkomutanlık 
yetkisi verilen Atatürk, taarruz 
kararını Haziran ayında aldı. Büyük 
Zafer’e giden yolda hazırlıkları çok 
gizli yürüttü. İngilizlerin, Yunan 
ordusunu donattığı keşif uçaklarına 
karşı birlikler, cepheye gece 
yürüyüşüyle aktarıldı. Ordu, 
gündüz kendini kamufle etti. 
Gecenin zifiri karanlığında atların 
ayaklarına çaput geçirerek, ses 

 CUMHURİYETE GİDEN YOL 
AÇILDI
Büyük Zafer ile sadece düşman 
denize dökülmedi. Aynı zamanda 
Cumhuriyet'e giden yol ve 
Türkiye’yi uygar uluslar düzeyine 
çıkaran devrimlerin kapısı da ardına 
kadar açıldı. Uygarlık yolunda yeni 
zaferlere doğru yol alındı.

 TABUTLARINI KATİLLERİNİN 
KAFASINA GEÇİREN TÜRKLER
Bu zafer, dünya üzerinde ezilen 
tüm uluslara esin kaynağı oldu. 
Emperyalizme karşı direnç 
geliştirmelerini sağladı. Onları, 
tam bağımsızlık yolunda cesur 
adımlar atmak konusunda 
isteklendirdi. Türklerin elde ettiği 
büyük zaferi kutlayan Hindistan 
Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve 
ruhani lideri Mohandas 
Karamçand Gandi, o günlerde 
ülkesindeki işgalcilere şöyle 
meydan okuyordu: 
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Kocatepe’den Afyon Ovası’na 
atlayacaktı.” (Nazım Hikmet-
Kuvayı Milliye Destanı)

 “ORDULAR İLK HEDEFİNİZ 
AKDENİZ’DİR, İLERİ!”
Derken sis dağıldı ve ordu, 
İngilizlerin 6 ayda geçilemez, dediği 
savunma hattını, 6 saatte aştı. 
Düşman, Mustafa Kemal Paşa'nın 
bizzat idare ettiği Dumlupınar 
Meydan Muharebesi'nde yok edildi. 
Atatürk’ün, “Ordular ilk hedefiniz 
Akdeniz’dir, İleri!” komutuyla 9 
Eylül’de İzmir’e giren birlikler, 
düşmanı tamamen yurttan attı. 

 BÜYÜK ZAFERİN BÜYÜK 
KADINLARI
Türk kadınının zaferde payı 
büyüktü. Taarruza hazırlık 
sürecinde yemenisini yırttı, askere 
giysi dikti. Çocuğunun ağzına 

verdiği lokmadan kıstı, cepheye 
gönderdi. Sırtında mermi, kucağında 
bebeği, orduya cephane taşıdı. 
Aralık 1921'de, kullandığı kağnının 
kara saplanması nedeniyle, sırtında 
bebeği ile ayakta donarak can veren 
Şerife Bacı gibi… Geyve, Sakarya, 
Gediz, İnönü savaşlarında yer alan 
Onbaşı Nezahat; erkeklerin önünde 
savaşarak şehit düşen Gördesli 
Makbule; Gazi Çavuş Kara Fatma; 
Gazi Binbaşı Ayşe; düşmanın 
Aydın'dan çıkartılmasında görev 
alan, kırmızı şeritli İstiklal 
Madalyası sahibi Çete Emiri Ayşe ve 
pek çokları gibi… 

 BAYRAK BİR ULUSUN 
ŞEREFİDİR
Zaferin ardından Atatürk İzmir'e 
geldi. Konaklaması için daha önce 
Yunan Kralı’nın kaldığı 
Karşıyaka'daki İplikçizade Köşkü’ne 
yönlendirildi. Köşkün 
merdivenlerine serilmiş bulunan 
Yunan bayrağını gördüğünde, 
oldukça şaşırdı ve etrafındakilere 
sordu:
- Nedir bu?
- Yunan Kralı bu eve girerken bu 
basamaklarda Türk bayrağını 
çiğnemişti, Paşam! …
- Hata etmiş!  Ben bu hatayı tekrar 
edemem. Bayrak bir ulusun 
şerefidir, ne olursa olsun yerlere 
serilmez ve çiğnenmez, kaldırınız!

çıkaran her şeyi sıkı sıkıya 
bağlayarak, hiçbir surette ışık 
kullanmadan günlerce Afyon’a 
doğru, zorlu bir arazide yol aldı. 

 TAARRUZ MALAZGİRT 
ZAFERİ’NİN 851. YILINDA 
BAŞLADI
Taarruz tarihi, Türklerin 
Anadolu’yu yurt edindikleri 
Malazgirt Savaşı’nın kazanıldığı 
güne denk getirildi. Böylece 
ülkemizi paylaşmak emelinde olan 
emperyalist güçlere, Malazgirt 
Zaferi’nden tam 851 yıl sonra, 
Anadolu’nun Türklere kalıcı yurt 
olduğu mesajı verildi. 

 SİS NEDENİYLE SALDIRI 
GECİKTİ
Taarruz, Ağustos'un 26'sını 27'sine 
bağlayan gece Afyon'da başladı. 
Taarruz, baskın şeklinde olacaktı. 
Ancak, sis nedeniyle hedefleri 
göremeyen topçu birlikleri 
mermilerini ateşleyemiyordu. 
Saldırı sabahın erken saatlerinde 
başlamazsa bir ulusun, eşi benzeri 
görülmemiş bir fedakârlıkla, elde 
avuçta ne varsa vererek kurduğu son 
ordusu, istenen zafere 
ulaşamayabilirdi. Atatürk, çok 
gergindi. 
“Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar, 
eğildi, durdu.
Bıraksalar ince, uzun bacakları 
üstünde yaylanarak
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi 
kayarak 

/TARİH
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/KÜLTÜR-SANAT

FATİH'İN 540 YILLIK 
TABLOSU İÇİN MÜZE 

İNŞA EDİLECEK

IBB'NIN BAŞKAN IMAMOĞLU'NUN TALIMATIYLA LONDRA'DA SATIN ALDIĞI FATIH SULTAN MEHMET 
TABLOSU, 16 MILYON ISTANBULLU IÇIN SERGILENMEK ÜZERE, 540 YIL SONRA ISTANBUL’A KAZANDIRILDI. 

ZEUS SUNAĞI, ÜÇ GÜZELLER MOZAIĞI GIBI YILLARDIR YURT DIŞINDAKI MÜZELERDE YURTTAŞLARIN IÇ 
BURUKLUĞU ILE IZLEDIĞI ANADOLU'YA AIT TARIHI ESERLER GIBI, BU TABLO DA ASIL OLMASI GEREKEN 

YERINI BULDU. BÖYLECE, HEM II. MEHMET'IN KÜLTÜREL HEM DE ATATÜRK'ÜN DÜŞÜNSEL MIRASINA SAHIP 
ÇIKILDI. TABLONUN SATIN ALINMASINA HEMEN HEMEN HER KESIMDEN OLUMLU TEPKI GELDI. 

GÖKÇE KAÇMAZ



 TÜRKİYE'DEKİ EN ESKİ TABLO
Portrenin bir diğer özelliği de 
Osmanlı dönemine ait Türkiye’de 
bulunan en eski tablo olması. Halil 
İnalcık'ın da ifade ettiği gibi 
döneme ait resimler, II. Mehmet'in 
ölümünden sonra yerine geçen oğlu 
II. Bayezid tarafından saraydan 
çıkartıldı. Hatta 1474-1481 yılları 
arasında sarayda çalışan Venedikli 
tarihçi Giovanni Maria Angiolello, 
Bellini'nin portresi ve diğer 
resimlerin çarşıda sattırıldığını 
kaydetti. Bundan sonra da bu 
topraklarda uzun yıllar, çeşitli 
kısıtlamalardan dolayı, resim 
yerine minyatür sanatı öne çıktı. 
Birçok Türk sanatçısı, minyatür 
alanında çok değerli eserler üretti. 
Resim sanatı ise Fatih'ten 
neredeyse 350 yıl sonra, Osmanlı 
modernleşmesiyle birlikte, yeniden 
gündeme geldi ve son iki yüzyılda 
bu alanda birçok yapıt ortaya 
kondu. İBB, Fatih’in portresini 
İstanbul'a getirterek, aradaki 
tarihsel boşluğu da doldurdu.  Bu 
yüzden de portrenin İstanbul'a 
kazandırılması, neredeyse 
toplumun tüm kesimleri tarafından 
olumlu karşılandı. Pek çok yazar ve 
aydın, tablonun İstanbul'a 
kazandırılmasının, bu işi 
gerçekleştirenin kim olduğuna 

büyük adamdı." Atatürk'ün bu 
değerlendirmesinin dayanak 
noktası, günümüzde gelenek 
halini almış bulunan ve kitlesel 
duyguları kabartmaktan başka bir 
çıktısı olmayan hamaset değildi. 
Aksine, akılcı ve bilimsel bir 
yaklaşımla Mustafa Kemal, aydın 
bir kişilik olan Fatih'in 
başarısını, yönettiği devlete 
kazandırdığı bilimsel, teknolojik, 
kültürel, ekonomik ve stratejik 
yüksek standartlarla açıklıyordu. 
Bu yüzden de resim ve heykel 
gibi güzel sanatların günah 
sayıldığı bir imparatorlukta, 
dönemin en yetenekli 
ressamlarından Bellini'ye 
sarayının kapılarını açan II. 
Mehmet'e, İstanbul'a heykelini 
diktirtmek isteyecek kadar tutku 
duyuyordu. Bu bağlamda 
portrenin İstanbul'a 
kazandırılması, kamuoyunda, 
geçmişten ders çıkarabilmek, 
daha üstün başarılara imza 
atabilmek için, tarihin hamaset 
yerine akılcı ve nesnel bir bakış 
açısıyla ele alınmasının 
gerekliliğini bir kez daha 
anımsattı. Askeri başarıları kadar 
Fatih’in, kültürel ve düşünsel 
ilericiliğine de odaklanılmasını 
sağladı.

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) tarafından satın alınan 
Fatih Sultan Mehmet portresi, 
İstanbul’a ‘merhaba’ diyor. 

Londra'da açık arttırmaya 
çıkarıldıktan sonra, İBB Başkanı 
İmamoğlu'nun talimatıyla satın 
alınan yapıt, Türkiye'de önemli 
etkiler yarattı, tartışmalarla da 
gündeme oturdu. Yapıt, öncelikle 
İBB Saraçhane yerleşkesinde 
İstanbullulara sergilenecek. Daha 
sonra da uzmanların katılımıyla 
çizilecek bir yol haritasıyla inşa 
edilecek müzedeki yerine 
konulacak.
Bilindiği üzere, ana yurdu 
Türkiye olan, ancak bir şekilde 
yurt dışına kaçırılan ya da hediye 
edilen Zeus Sunağı, Athena 
Tapınağı, İhtiyar Balıkçı Heykeli, 
Truva kalıntıları, Milet Güney 
Agora Kapısı, Nereidler Anıtı ve 
Üç Güzeller Mozaiği gibi birçok 
tarihi eser, yıllardır ülkemizden 
binlerce kilometre uzakta 
sergileniyor. Dünyanın ilgi odağı 
bu yapıtlar, başka ulusların gelir 
kapısı oluyor; onların turizm 
sektörünü, kültür-sanat 
yaşamını destekliyor. İBB, 
yaptığı bu hamle ile yurt 
dışındaki büyük müzelerde iç 
burukluğuyla izlediğimiz tarihi 
eserlerden birini daha, 540 yıl 
sonra,  hem olması gereken yere 
döndürdü hem de bu 
topraklardaki sanatsal envanterin 
gelişimine katkıda bulundu. 

 "DÜNYA TARİHİNDE EN 
BÜYÜK ADAMDI"
Portrenin yurdumuza 
kazandırılmasının getirisi 
bunlarla sınırlı değil. İBB, 
tabloyu 16 milyon İstanbullunun 
koleksiyonuna katarak Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
düşünsel mirasına da sahip çıktı. 
Afet İnan'ın "Atatürk Hakkında 
Hatıra ve Belgeler" kitabında da 
ifade edildiği gibi, Gazi'ye göre 
II. Mehmet, "Sadece bir Türk 
büyüğü değil, dünya tarihinde en 
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Atatürk, Prof. Dr. Afet İnan'a, İstanbul'a bir 
Fatih heykeli dikmek istediğini söylemişti.

KÜLTÜR-SANAT/
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çerçevesinde, müze ve 
kütüphanelerine 25 milyon lira 
tutarında çok sayıda eser 
kazandırdığı gerçeğidir.  
Ayrıca,1990'lardan bu yana, 
diplomatik yollarla ya da satın 
alınarak 4 bin 500 kadar yapıt, 
yurda döndürüldü. En son 2016 
yılında Kültür Bakanlığı; Londra, 
Sotheby'da açık arttırmaya 
çıkarılan Genç Osman'ın “Cülus-ı 
Hümayun” tablosunu ülkemize 
kazandırarak, Topkapı Sarayı'ndaki 
Padişah Portreleri Salonu'nda 
sergilemeye başladı. İster 
uluslararası anlaşmalarla ister satın 
alınarak, bu topraklara ait tarihi 
eserlerin yurda döndürülmesinin 
tek bir anlamı var: Türkiye'nin 
tarihi ve kültürel zenginliğine katkı. 
İBB’nin yaptığının da bu bağlamda 
görülmesi gerektiği, açık bir gerçek 
olarak karşımızda duruyor. 

 ELEŞTİRİLER SİYASİ
İsraf iddiaları etrafındaki 
tartışmaları, 28 Haziran 2020 
tarihli Karar Gazetesi'ndeki 
köşesinde ele alan Taha Akyol ise, 
konuya şöyle bir açıklama getirdi:
"Bu iddiayı ileri sürenler, iBB'nin 
yardım toplama kampanyası iktidar 
tarafından yasaklandığında 

susmuşlardı. Yardım 
kampanyasının yasaklanması, 
aşevlerinin bile kapattırılması insani 
hassasiyetle bağdaşmayan siyasi bir 
davranıştı. Fatih'in tablosunun 
alınmasına karşı çıkmak da ancak 
siyasi bir davranış olabilir." 

 CHRISTIE'S 250 YILLIK BİR 
KURUM
Tablo ile ilgili bir diğer iddia ise, 
yapıtın sahte olduğuydu. Açık 
arttırma kataloğunda yapıtın 
"Bellini'nin atölyesinden" ibaresi ile 
tanıtılması bu iddiaya dayanak 
gösterildi. İBB'nin, Franz Babinger 
ve Louis Thuasne gibi uzmanların 
on yıllar önce Bellini ismi üzerinden 
tartıştığı tabloyu satın aldığı kurum, 
Londra'daki Christie's Müzayede 
Evi. Kendi sektöründe dünyada 
parmakla gösterilen kurum, yaklaşık 
250 yıllık bir geçmişe sahip. 
Bünyesinde birçok tanınmış sanat 
uzmanı istihdam etmiş durumda. 
Böyle bir kurum, toplam yıllık 
kazancı içinde devede kulak kalacak 
bir miktar için neden tüm 
güvenilirliğini yıksın? İBB gibi 
dünyanın en önde gelen 
kentlerinden birinin yönetimini, 
açığa çıkması an meselesi olan bir 
konuda, göz göre göre aldatsın? 
Burada, bilgi eksikliğinin neden 
olduğu bir yanlış anlaşılma vardı. 
Türk gazeteciliğinin seçkin 
kalemlerinden Uğur Mumcu'nun 
ifadesi ile sorunun kaynağı "bilgi 
sahibi olmadan fikir sahibi olmaktı." 

 RÖNESANS ATÖLYELERİNDE 
KOLEKTİF ÜRETİM 
YAPILIYORDU
Öncelikle, sanat tarihçisi Melishan 
Devrim'in de ifade ettiği gibi 
Rönesans dönemi atölyesi, bir usta 
ve yanında çalışan pek çok çıraktan 
oluşuyordu. Çıraklar, ustanın 
üslubununa göre yetişiyordu. 
Dolayısıyla portrenin Bellini'nin 
atölyesinden çıkması, yapıtın sahte 
olduğuna işaret etmiyor. Ayrıca 
portredeki Fatih'in, 2/3 profilden 
betimlenmesinin Bellini'nin hem 

bakılmaksızın, takdir edilmesi 
gerektiği konusunda düşünce 
birliğine vardı.
Bununla birlikte, madalyonun diğer 
yüzünde çeşitli eleştiriler de dile 
getirilmedi değil. İBB tarafından 
tablonun satın alınması sırasında 
ödenen 935 bin sterlin (yaklaşık 8 
milyon lira) de kimi çevrelerce 
yüksek bulundu, ‘israf’ diye 
yorumlandı. Öncelikle İBB, tabloyu 
bir önceki satış fiyatının daha 
altında bir bedelle İstanbul’a 
kazandırdı. Bunda tablonun sahibi 
ailenin içinde bulunduğu ekonomik 
koşullar kadar, İBB’nin devreye 
doğru zamanda girmesi de rol 
oynadı. Bedel konusundaki bu 
olumlu tabloya rağmen, asıl önemli 
olan konu, buradaki kültürel 
kazanımdır. Böylesi operasyonlarda 
işin prestijinin önde tutulmasının 
gereği açıktır. Kaldı ki yapıt 
sergilenmeye başladıktan sonra, 
zaman içinde görüleceği gibi, hem 
İstanbul'a kazandıracak hem de 
kentin tanıtılmasına büyük katkı 
sağlayacak. 
İşin maddi boyutunu önde 
tutanlara bir anımsatma daha 
yapmakta yarar var. O da, İBB’nin, 
Ekrem İmamoğlu’ndan önceki beş 
yılda ‘nadir eser alımı’ 
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Genç Osman'ın Cülus-i Hümayun tablosu, 
2016 yılında ülkemize kazandırıldı.



Dergisi'ne yazdığı bir makalede, 
tanınmış Alman tarihçi  Babinger'e 
de referans vererek, ikinci figürün 
Cem Sultan olduğunu ileri sürdü. 
Yine  İlber Ortaylı, Münevver 
Meriç, Özgen Acar ve Melishan 
Devrim gibi aydın ve bilim insanları 
da bu görüşü savunuyor. 
Ancak, bu görüşe karşı çıkanlar da 
yok değil. Örneğin Murat Bardakçı, 
"Ressamı meçhul eserde Fatih'in 
karşısında görülen gencin Cem 
Sultan olmamasının imkansızlığının 
sebepleri, sadece Bellini'nin 
İstanbul'a gelişi sırasında Cem'in 
Osmanlı payitahtında bulunmaması 
değil, hükümdar babanın oğlu ile 
birlikte resmedilmesinin Şark'ın 
protokollerine ve geleneklerine ters 
düşmesidir" diyor. Ancak, insan 
sureti çizmenin imparatorluğun 
resmi ideolojisi tarafından dışlandığı 
bir dönemde, kendi portresini 
yaptıran II. Mehmet'in, bahsi geçen 
protokolleri ne kadar önemsediği ise 
bir soru konusu olarak akıllara 
takılıyor.   
Konu hakkında farklı bir görüşü de 
Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk dile 
getiriyor. Portrede biri gençlik, 
diğeri yaşlılık olmak üzere iki 
Fatih'in yer aldığını ifade ediyor. 
Uzmanlar ise Bellini'nin II. 
Mehmet'in gençliğini bilmediği ve 
iki figür arasındaki burun farkına 
dikkat çekerek bu görüşe karşı 
çıkıyor. 
Konuya daha duygusal bir açıdan 
yaklaşan Altan Altın'a göre ise 
tablodaki ikinci figür, Fatih'in 
1474'te ölen oğlu Şehzade Mustafa. 
Saraya 1479'da ayak basan 
Bellini'nin, Şehzade Mustafa ile hiç 
karşılaşmadığı düşünüldüğünde, bu 
görüş için de daha fazla kanıt 
toplanması gerektiği görülüyor. 
Sonuç olarak İBB, Fatih'in bir 
başkası ile resmedildiği dünya 
üzerindeki tek tabloyu, Türkiye ve 
İstanbul'a kazandırarak entelektüel 
alanda yeni girişime ön ayak oldu. 
Aslında bu bile tek başına yeterince 
önemli bir nokta Türkiye ve 
İstanbul için...

National Gallery'deki orijinal 
yapıtına hem de Victoria & Albert 
Müzesi'ndeki madalyon tasarımına 
çok benzemesi, tablonun böyle bir 
süreçte üretildiğine işaret eden 
delliler olarak kabul görüyor.

 DA VINCI DE USTASININ 
RESMİNİ BOYADI
www.teyit.org'a konuşan Doç. Dr. 
Nilüfer Öndin ise döneme ruhunu 
veren kolektif çalışmalarda yapıtın 
içeriğinin usta tarafından 
hazırlandığına, çok sayıda çırağın da 
verilen direktifler doğrultusunda 
tabloyu boyadığına ve bu durumun 
o çağın eğitim pratiği olduğuna 
dikkat çekti. Öndin, Leonardo Da 
Vinci’nin de ustası Andrea del 
Verrocchio’nin atölyesinde üretilen 
vaftiz sahnesindeki melek figürlerini 
boyadığının düşünüldüğünü 
vurgulayarak, buna rağmen dünya 
sanat çevrelerinde eserin sahte 
olduğuna dair bir eleştirinin 
olmadığını dile getirdi. Öndin, 
sahtelik ölçütünün, yapıtın konuyla 
ilgisiz bir kişi tarafından kopyalanıp 
yeniden üretilmesi olduğunu 
belirtti.  Uzun sözün kısası, eğer 
İBB'nin satın aldığı tablo sahte ise, o 
döneme ait birçok yapıt konusunda 
da aynı iddialar gerçerli olmak 
durumunda. Başka bir deyişle; 
dünyanın kalbur üstü sanat 
tarihçileri ve uzmanları, Rönesans 
dönemi hakkında yüzyıllardır süren 
bir yanılgı içinde! Bu ne kadar 
olanaklı ise?!

 PORTREDEKİ İKİNCİ FİGÜR 
TARTIŞMASI
Övgü ve eleştirlerden bağımsız 
olarak tablo hakkında süren bir 
tartışma da Fatih'in portresindeki 
ikinci figürün kim olduğu konusu. 
Yapıtı müzayedeye çıkartan 
Christies's, ikinci figürün yüksek 
mevki sahibi bir kişi olduğu 
iddiasında. Ancak, buna itirazlar var. 
Türkiye'de konuyu akademik 
düzeyde gündeme getiren ilk bilim 
insanı, sanat tarihçisi Semavi Eyice. 
Eyice, 1973 yılında Belleten 
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TABLONUN SATIN 
ALINMASINDAN SONRA, 
EKREM İMAMOĞLU’NA 

MUHALİF BAZI 
ÇEVRELERDE YÜKSELEN 

TABLONUN SAHTE OLDUĞU, 
YÜKSEK ÜCRET ÖDENDİĞİ 
ŞEKLİNDEKİ ELEŞTİRİLER 

İSE KONU HAKKINDA 
GÖRÜŞ BELİRTEN SANAT 

TARİHÇİLERİ VE 
UZMANLAR TARAFINDAN 

ÇÜRÜTÜLDÜ. FRANSIZ 
LOUIS THUASNE VE ALMAN 

FRANZ BABINGER GİBİ 
BİLİM İNSANLARININ, ON 

YILLAR ÖNCE BELLINI İSMİ 
ÜZERİNDEN TARTIŞTIĞI 

TABLO HAKKINDAKİ 
OLUMSUZ YARGILARIN, 
BİLGİ EKSİKLİĞİNDEN 

KAYNAKLANDIĞI 
ANLAŞILDI.
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Thuasne, Bellini'nin bu tablosuna ilk 
dikkat çekenlerden biriydi.



başvurularındaki artışa dikkat 
çekti. Raporda, genel taleplerin 
bir önceki aya göre yüzde 14,1 
artarak 926 bin 743’e ulaştığı, bu 
taleplerin 186 bin 420’sinin de 
sosyal yardım ve İstanbulkart 
gıda konularından oluştuğu 
bilgisini paylaştı.
İBB, ilk vakanın görülmesinden 
dört gün önce, sosyal yardıma 
ihtiyacın artacağını öngörerek 7 
Mart’ta bir dizi önlem paketini 
devreye soktu. Yardım kolilerini 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak 
için seferber olan İBB, nakdi 
yardımdan Psikososyal Destek 
Hattı’na ve 65 yaş üstü 
vatandaşlar için Alo 153’ü 
arayarak sipariş verme imkanına 
kadar pek çok “Destek Paketi'ni" 
İstanbulluya sundu. Daha çok 
insana elini uzatmak isteyen İBB, 
dayanışmayı büyütmek için, 
yardımlaşmanın en güzel 

T
ürkiye, Koronavirüse 
(COVID-19), ekonomik 
göstergelerin uzun 
süredir kötü olduğu bir 

dönemde yakalandı. Pandemi 
önlemleri nedeniyle, işleri 
kötüleşen ya da tamamıyla duran 
birçok kişi için, şartların 
kötüleşmesi kaçınılmaz hale 
geldi. Turizm, hizmet, tekstil, 
sanayi, yeme-içme ve daha 
birçok sektörde çalışan 
milyonlar, maddi imkansızlıklarla 
yüzleşmek zorunda kaldı. 
Ekonomisi sarsılan kişilerin 
sayısındaki artış, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
İstanbul İstatistik Ofisi 
verilerinde de gözlemlendi. İBB 
Beyaz Masa’ya yapılan 
başvuruları analiz eden İstanbul 
İstatistik Ofisi, Mayıs ayını 
değerlendirdiği güncel 
raporunda, sosyal yardım 
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IBB, PANDEMI DÖNEMINDE DAHA DA GÜÇLEŞEN EKONOMIK 
KOŞULLAR NEDENIYLE, EN TEMEL IHTIYAÇLARINI DAHI 
KARŞILAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN ISTANBULLUYA, MADDI VE 
MANEVI DESTEĞINI SÜRDÜRÜYOR. DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEK 
VE DAHA ÇOK IHTIYAÇ SAHIBINE ULAŞMAK IÇIN SÜREKLI 
GELIŞTIRILEN SOSYAL YARDIMLARLA ILGILI ISTANBUL 
BÜLTENI’NE AÇIKLAMA YAPAN IBB GENEL SEKRETER 
YARDIMCISI ŞENGÜL ALTAN ARSLAN, ASIL HEDEFIN SOSYAL 
YARDIMLARA IHTIYACIN EN ALT DÜZEYDE KALDIĞI SISTEM 
YARATMAK OLDUĞUNU SÖYLEDI.

İSTANBUL 
BİRLİKTE 
BAŞARIYOR

TAYFUN DERYAL SAMİ TÜRK

İBB’DEN KURBANDA BİR YARDIM 
KAMPANYASI DAHA

İBB, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü 
güldürmek için belediyenin 30 yıllık 
kurumu olan İstanbul Vakfı 
aracılığıyla yeni bir kampanya 
başlattı. Hayırsever vatandaşlar, 
Kurban Bayramı’nda kesecekleri 
kurbanlarını, İBB eliyle ihtiyaç sahibi 
120 bine yakın aileye ulaşması için 
bağış yaptı. İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, sosyal medya 
hesaplarından paylaştığı bir video ile 
bağış kampanyasına katılım için çağrı 
yaptı. “Kurban Bayramı'nda da 
hayırsever vatandaşlarımızın, 
İstanbul'daki ihtiyaç sahibi ailelerle 
dayanışma içinde olacağına eminim” 
notu ile videoyu paylaşan İmamoğlu, 
bağışlar için İBB'nin 30 yıllık İstanbul 
Vakfı’nı adres gösterdi.
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Şengül Altan Arslan 

hizmet/

İBB’NİN BAĞIŞ 
KAMPANYASININ 
ENGELLENMESİ, 

VATANDAŞLARIMIZIN İBB’YE 
DUYDUĞU GÜVENİ AZALTMADI. 
AKSİNE BLOKAJ SONRASINDA, 

SÜREÇ AYNİ YARDIMLARLA 
ARTARAK DEVAM ETTİ.
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“DÖRT HANEDEN BİRİ SOSYAL 
YARDIM TALEBİNDE BULUNDU”

Arslan, pandeminin başında devreye 
alınan ‘Birlikte Başaracağız’ 
platformuna gelen başvurularla ilgili 
de değerlendirmede bulundu. 3 
Nisan’da açılan platforma, on gün 
içerisinde 500 bin talep geldiğini 
belirten Arslan, hane bazlı toplam 
başvuru sayısının da bir milyonu 
geçtiğini söyledi. İstanbul'da 4-4,5 
milyon aralığında konut bulunduğuna 
değinen Arslan, gelen talep sayısı ile 
ilgili, “Bu başvuru rakamları bizlere 
ne yazık ki, her dört haneden birinin 
sosyal yardım talebinde 
bulunduğunu söylüyor. Başvuruların 
bu yoğunlukta olması, yaşanan 
ekonomik zorlukların da ne kadar 
derin olduğunun ispatı. Bu zorlukları 
önümüzdeki aylarda daha derinden 
hissedeceğimizi farkındayız ve tüm 
planlamalarımızı da buna göre 
yapıyoruz” dedi. 

örneklerinin sergilendiği 
Ramazan ayı içerisinde de 
‘Askıda Fatura’ uygulamasını 
başlattı. 4 Mayıs’ta Başkan 
Ekrem İmamoğlu’nun tanıtımını 
yaptığı projeye, binlerce 
hayırsever destek verdi, 24 
milyon liranın üzerinde (23 
Temmuz 2020 verileri) faturayı 
askıdan aldı.  
Kimseyi geride bırakmamak için 
tüm insanlığı paydaşı kabul eden 
İBB, alan elin veren eli görmediği 
projesini genişleterek ‘Aile 
Destek Paketi’ ve ‘Anne Bebek 
Paketi’ alanlarını da ekledi. 
İBB’nin, ekonomik açıdan zorda 
olan insanlara nefes aldırmak için 
doğrudan yaptığı ya da aracılık 
ettiği projelerle ilgili Kültür ve 
Sosyal Hizmetlerden Sorumlu 
Genel Sekreter Yardımcısı Şengül 
Altan Arslan, İstanbul Bülteni’ne 
açıklamalarda bulundu.

 “SALGINLA BERABER 
SOSYAL YARDIMLARA 
AĞIRLIK VERDİK”
Sosyal yardımların ihtiyaç 
sahiplerine ulaşmasında etkin 
görev üstlenen en önemli 
isimlerin başında gelen Arslan, 
İBB’nin mevcut sosyal 
yardımlarını, pandemi döneminin 
yarattığı olağanüstü koşullar 
içerisinde değerlendirilmesi 
gerektiğine dikkat çekti. Salgının 
başlangıcından itibaren, ortaya 
çıkan acil ihtiyacı gözeterek 
sosyal yardımlara ağırlık 
verdiklerini söyleyen Arslan, 
‘Birlikte Başaracağız’  platformuna 
yapılan başvurulara cevaben, 40 
bin aileye İstanbulkart (alışveriş 

destek olduğunu bildirdi. Askıda 
Fatura’ya eklenen ‘Aile Destek 
Paketi’ ve ‘Anne Bebek Paketi’ ile 
özellikle çocukların yüksek 
yararını gözettiklerini anlattı. 

 “HEDEF İHTİYACIN EN ALT 
DÜZEYDE KALDIĞI SİSTEMİ 
YARATMAK”
Sosyal yardımlara ihtiyacın en alt 
düzeyde kaldığı bir sistem 
yaratmayı hedeflediklerini 
söyleyen Arslan şöyle devam etti: 
“Kapsamlı, bütüncül ve 
sürdürülebilir bir sosyal 
politika süreci planlıyoruz. 
Sosyal yardım alan kişilerin, 
‘Sistem Mezuniyeti’ adını 
verdiğimiz yapı içerisinde, 
istihdam alanlarına 
yönlendirilmesini hedefliyoruz. 
İBB’nin; eğitim ve istihdamdan, 
Yuvamız İstanbul ve planlama 
alanlarına kadar uzanan 
hizmetlerinde, sosyal yardım 
temelli yaklaşımımızın hayata 
geçmesini amaçlıyoruz. Bu 
sayede sosyal yardımdan 
kalkınmaya giden yolda kalıcı 
adımlar atılmasını 
tasarlıyoruz.”

KAPSAMLI, BÜTÜNCÜL VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR 

SOSYAL POLİTİKA SÜRECİ 
PLANLIYORUZ. 

kartı) desteği ve 560 bin aileye de 
gıda kolisi desteği sunulduğu 
bilgisini paylaştı. 
Haziran ayında geçilen ‘yeni 
normal’ sürecine, acil ihtiyaçları 
gidererek girdiklerini belirten 
Arslan, bu süreçte de yardımların 
75 bin aileye nakit ve 185 bin aileye 
ise İstanbulkart (alışveriş kartı) 
destekleri ile sürdüğünü anlattı.

 “BLOKAJ, İBB’YE GÜVENİ 
AZALTMADI”
Pandemi dönemini,  toplumsal 
dayanışma ihtiyacının arttığı, 
bireysel ve kurumsal olarak 
herkesin seferberlik ruhu 
içerisinde hareket ettiği bir 
dönem olarak nitelendiren 
Arslan, İBB’nin bağış kampanyası 
için açtığı banka hesaplarının 
bloke edilmesi hakkında da 
değerlendirmede bulundu. Bağış 
kampanyasını, kimseyi geride 
bırakmamak adına el ele vermek 
için bir fırsat olarak gördüklerini 
söyleyen Arslan, 
“Vatandaşlarımızdan gelen, 
yardımların, güvenli ve güvenilir 
bir yapı içerisinde ihtiyaç 
sahiplerine aktarılması 
planlanmıştı. Yardım paralarına 
blokaj konulana kadar olan 
dönemde, hayırseverlerin 
katkıları ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza İstanbulkart 
yüklemeleri yoluyla ulaştırıldı. 
Engelleme olması, 
vatandaşlarımızın İBB’ye 
duyduğu güveni azaltmadı, 
aksine blokaj sonrasında, süreç 
ayni yardımlarla artarak devam 
etti” ifadelerini kullandı.

 “YENİ ALANLARDA 
ÇOCUKLARIN 
İHTİYAÇLARINI GÖZETTİK”
‘Askıda Fatura’ ile İstanbulluların 
müthiş bir hemşehrilik 
dayanışması örneği gösterdiğini 
vurgulayan Arslan, 
hayırseverlerin, su ve doğalgaz 
gibi temel ihtiyaçlara 
erişemeyecek düzeyde ekonomik 
zorluklar yaşayan binlerce aileye 

/hizmet



NE YAZIK Kİ, HER 
DÖRT HANEDEN BİRİNİN 

SOSYAL YARDIM TALEBİNDE 
BULUNDUĞUNU GÖRÜYORUZ. 
BU DA YAŞANAN EKONOMİK 

ZORLUKLARIN NE KADAR 
DERİN OLDUĞUNUN 

İSPATI.
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“Belediyeciliğin hizmet tanımı 
vardır. O hizmet tanımının 
içerisinde, elbette o şehrin 
yollarını yaptırmak, metrosunu, 
vapurunu ve otobüslerini çalıştırıp 
ulaşımını sağlamak, suyunu, gazını 
kesintisiz sağlamak, kültür-sanat 
salonlarını açmak vb. hizmetler 
vardır. Bunlar zaten sizin kanunla 
belirlenmiş asli görevleriniz.  Ama 
insana dokunmak! Bir arada olup 
onlara yalnız olmadıklarını, 
çalabilecekleri bir kapıları 
olduğunu, asla çaresiz 
kalmayacaklarını hissettirmek ve 
bunu koşulsuz yapmak; bu bir 
görev değil, bunu istersiniz. Bu bir 
tercihtir. Dolayısıyla, Başkanımız 
İmamoğlu da bunu tercih ediyor. 
Önceliği çocuklar ve gençler,  hatta 
‘bu şehrin çocukları eşit olacak’, 
hatta çocuklarımıza ve 
gençlerimize adil fırsat yaratmanın 
‘asli görevi’ olduğunu söylüyor. O 
nedenle, böyle bir vakfa sahip 
olmak çok kıymetli bir şey.  Vakıf 
bir gönül işi ve bu işe gönül 
koymuş bir Başkanımız var.  Bu 
şehir Türkiye’nin özeti gibi, her 
şehirden bir İstanbullu var. Bir işe 
başlarken eğer bu bir yardımsa 
elbette ihtiyacın en çok duyulduğu 
noktadan başlarız.  Çünkü en 
karanlık nokta orasıdır. 
Karanlıktan başlayıp, ışığa doğru 
yürümek daha kolay, aydınlıkta 

Vakfı” adı altında kurulduğunu 
belirten Perihan Yücel, “Daha 
sonraki yıllarda, ismi değişerek 
günümüzdeki İstanbul Vakfı adını 
almış. Bu vakıf İstanbul Ticaret 
Odası ve İstanbul Ticaret Borsası 
gibi yapıların da içinde olduğu 
Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilçe 
belediyelerine hizmet etmek üzere 
kurulmuş bir vakıf” dedi.

 SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ 
DA VAKFIN BAŞKANIYDI
Her seçimle gelen İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanının, 
vakfın doğal başkanı olduğunu 
anlatan Yücel,  “Bu nedenle 
Belediye Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu da İstanbul Vakfı’nın 
doğal başkanı. Nurettin Sözen 
Başkan'dan sonraki tüm başkanlar, 
Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil 
bu görevi üstlenmişler. Ali Müfit 
Gürtuna, Kadir Topbaş döneminde 
de varlığını sürdüren Vakıf 
üzerinden bazı yardımlar, hayır 
işleri yapılmış; çocuklara ödüller 
verilmiş, ama çok varlık 
gösterememiş” ifadelerini kullandı.

 İMAMOĞLU GÖNÜL KOYDU
Yeni dönemde İstanbul Vakfı’nın, 
çok sayıda projeye imza atacağını 
ve her kesimden İstanbulluya 
ulaşacaklarını açıklayan Yücel, şu 
değerlendirmede bulundu:

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), pandemi süreciyle birlikte 
“Askıda Fatura”, “Anne Bebek 
Paketi”, “Aile Destek Paketi” 

yardımlaşma kampanyalarını 
düzenleyerek hayırseverlerle, 
yardıma muhtaç aileler arasında 
güvenilir bir köprü oldu. “Bu 
Kurban Bayramı’nda yapılacaklar 
listesi” hazırlayan İBB yönetimi, 
geçmişi 30 yıl öncesine dayanan 
İstanbul Vakfı üzerinden “Kurban 
Bağış Kampanyası”nı hayata 
geçirme kararı aldı. İstanbulluların 
bile adını az duyduğu, geçmiş 
yönetimin etkin kullanmadığı vakfı 
ve yeni bağış kampanyasının 
detaylarını, çiçeği burnunda Genel 
Müdür Perihan Yücel’e sorduk.
Perihan Yücel, kültür ve sanat 
dünyasının çok yakından tanıdığı 
bir isim. Çalıştığı son kurumdan, 
bizzat İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun davetiyle ayrılıp İBB 
ailesine katıldı. Pandemi süreci 
nedeniyle pek çok projeyi ileri bir 
tarihe ertelediklerini söyleyen 
Yücel, İstanbul Vakfı’nın geçmişini 
ve Kurban Bağış Kampanyası’nın 
detaylarını anlattı.

 VAKIF ÇOK VARLIK 
GÖSTEREMEMİŞ
İstanbul Vakfı’nın 30 yıl önce 
Nurettin Sözen döneminde, 
“İstanbul İnsanına Hizmet Etme 
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/HİZMET

IBB, YÜZLERI GÜLSÜN DIYE IHTIYAÇ SAHIBI AILELERI HAYIRSEVER VATANDAŞLARLA “KURBAN 
BAĞIŞ KAMPANYASI” ARACILIĞIYLA BIR ARAYA GETIRDI. BU KAMPANYAYI 30 YILLIK GEÇMIŞI 
OLMASINA RAĞMEN GEÇMIŞ DÖNEMDE ETKIN KULLANILMAYAN ISTANBUL VAKFI ÜZERINDEN 
GERÇEKLEŞTIREN IBB, 130 BIN AILEYE KURBAN ETI ULAŞTIRDI. BIN 178 BÜYÜKBAŞ HAYVANIN 
KESILDIĞI KAMPANYA ILE ILGILI  BILGI VEREN VAKIF GENEL MÜDÜRÜ PERIHAN YÜCEL, “BUNDAN 
SONRA VAKFIMIZIN ADINI ISTANBULLULAR DAHA ÇOK DUYACAK” DEDI.

İSTANBUL VAKFI’ 
ADI DAHA SIK DUYULACAK
‘

İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK DERYA BALKAN
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başlanan işlerde insanın gözü 
kamaşır ve o karanlığı göremez. 
Biz de en uçtan başladık. İnsanı 
mutlu etmekten daha değerli ne 
olabilir ki? Hem İstanbul Vakfı’nın 
çok geniş bir çerçevesi var. Her 
şeyi yapabiliriz. İktisadi 
işletmemiz var; ticaret yapabiliriz. 
Kendi gelirimizi kendimiz 
yaratabiliriz ki hedefimiz de 
budur.”

 YAPTIKLARIMIZ MUTLAKA 
EKONOMİYE DÖNMELİ
Perihan Yücel’e, “Kadınlar ve 
çocuklara yönelik projelerinizden 
birkaçını bizimle paylaşır mısınız” 
diye sorduğumuzda annesinin, 
“Giderken övünme, dönerken 
övünürsün” sözünü hatırlattı ve 
şöyle devam etti:

“Vaat etmek çok kolay fakat ben 
‘bitirdim’ diye servis etmekten 
hoşlananlardanım; onu yapacağız 
inşallah. Ürünü ya da biten bir 
projenin sonucunu gördükten 
sonra anlatmanın çok daha doğru 
olduğuna inanıyorum. Çünkü 
bazen sizin dışınızda gelişen şeyler 
olabiliyor. Örneğin pandemi, 
hangimizin böyle bir gündemi ya 
da öngörüsü vardı ki? Topluma bir 

değer katacaksak bunun kadınlar 
ve çocuklar üzerinden olması 
gerektiğini düşünüyorum. Kadın, 
kendi kentine yabancı olmamalı. 
Kendi alanını öğrenen kadın; cesur 
kadındır. İstanbul Vakfı’nda 
kadınlar ile ilgili bir çalışma 
yapacaksak bu, kesinlikle, üretime 
katılmaları yönünde olacak. 
Sadece hobi olsun diye değil bir 
işin sonunda ekonomi yoksa onu 
çok kıymetli bulmuyorum, 

özellikle buna ihtiyacı varsa. Bu 
söylediklerim, geliri iyi olan 

gruplar için değil elbet. 
Ama geçinmekte 

zorlanan bir kadın 
varsa onun yaptığı 

işin mutlaka 
ekonomiye 
dönmesi lazım.”

HİZMET/

ATÖLYE 
ÇALIŞMALARI, 

TOPLANTILAR, SERGİLER, 
SİNEMA GÖSTERİMLERİ, 

KONSERLER GİBİ ÇOK 
AMAÇLI ETKİNLİKLER 

DÜZENLENECEK.

Genel Müdür Perihan Yücel
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 HER ŞEYİ USULÜNE                  
GÖRE YAPTIK
Çok daha fazla sayıda kurban 
kesip ihtiyaç sahibi ailelere 
dağıtmak istediklerini; ama 
kesim yapan şirketin, 
yoğunluktan dolayı ancak 8 bin 
pay (büyükbaş kurban bir pay 
1/7) talebi karşılayabileceklerini 
bildirdiğini aktaran Yücel, 
konservasyon işlemine dair de şu 
bilgileri paylaştı:
“Kesim işlemimizi İzmir 
Kemalpaşa’da yerleşik ‘Efkar’ 
firması yapıyor. Türkiye’nin en 
büyük 10 firmasından biri. 
Anlaşmamız öncesi özellikle 
konserve işlemi için Gıda ve Tarım 
Bakanlığının tüzüğüne 
uygunluğuna ilişkin üniversiteden 
onay belgesi almalarını rica ettik ve 
sağladılar. Yine konserve 
kutularının üzerinde bulunması 
gereken bilgiler; içerik, saklama 
derecesi, son kullanma tarihlerinin 
yer alması vb. bilgileri de yine onlar 
titizlikle hazırladılar.”

 SMS İLE BİLGİ VERİLECEK: 
“KURBANINIZ KESİLMİŞTİR, 
ALLAH KABUL ETSİN”
Kurban kesimi işleminin noter 
nezaretinde, Diyanet'e kayıtlı bir 
din görevlisi eşliğinde ve Kemalpaşa 
İlçe Tarım Müdürlüğünün 
görevlendirdiği resmi veterinerin de 
bulunmasıyla  tamamen dini 
vecibelere uygun şekilde 
yapılacağının altını çizen Yücel, 
“Kurban kesim işlemi sırasında ben 
ve çalışma arkadaşım orada olacağız. 
Dini vecibelerin yerine getirilmesi 
hassas olduğu gibi çok da önemlidir. 
Biz İstanbulluların vekaletini yani 
güvenini aldık ve söz verdik. 
‘Kurbanlarınız, dini vecibelere 
uygun olarak kesilecek’ dedik. Bu 
nedenle tüm işlemler bitinceye 
kadar elbette takibinde olacağız. 
Hatta tüm süreç Medya AŞ 
tarafından kamerayla kayıt altına 
alınacak. Bize vekalet veren herkesin 
önce adı zikredilecek ve din 
görevlimizin yönlendirmesiyle 
kesim işlemi yapılacak. İlk bağış 
yapan kişiden itibaren, ‘Kurbanınız 
kesilmiştir, Allah kabul etsin’  bilgi 
sms’leri vekaletini aldığımız tüm 
hayırseverlerle paylaşılacak. Kesim 
işleminden sonra kavurma haline 
getirilip kutulanan konserveler, 21 
günlük dinlenme süresinin 
ardından, İBB Sosyal Hizmetler 
Birimimiz tarafından belirlenen 
ihtiyaç sahibi İstanbullulara 
dağıtılmaya başlanacak” diye 
konuştu.

 YÜCEL: “KAMPANYAMIZ 
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ”
Dünyanın her yerinden İstanbul 
Vakfı’nın Kurban Bağışı 
Kampanyası'na yoğun ilgi 
gösterildiğini kaydeden Yücel, “8 
bin 246 hayırsever vatandaşımızın 
bağışları sayesinde, bin 178 
büyükbaş hayvan kestirdik. Yapılan 
bu bağışla birlikte 130 bin aileye 
ulaşma imkanı yakaladık” dedi.

 KONSERVE DAHA GÜVENLİ
İstanbul Vakfı’nın başlatmış 
olduğu Kurban Bağış Kampanyası 
fikrinin nasıl doğduğu ve neden 
konserve olarak ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara ulaştırıldığı 
yönündeki sorumuza ise Yücel şu 
yanıtı verdi:
“Büyükşehir Belediyemizin, 
‘Askıda Fatura’, ‘Anne Bebek 
Paketi’, ‘Aile Destek Paketi’ 
yardımlaşma kampanyaları, ihtiyaç 
sahibi olan büyük bir kesimin 
eksiğini giderdiği gibi 
memnuniyetle de karşılandı.  Biz 
de başkanımızın çok önem verdiği 
ve yakın takip ettiği Kurban 
Bayramı'nda yapılabilecekleri 
konuşurken, pandemi nedeniyle de 
oluşan hijyen koşullarının 
maksimum seviyede olduğu sıcak 
Ağustos döneminde bu işi en 
kontrollü nasıl yönetebiliriz diye 
düşünürken; kesimin İstanbul 
dışında yapılmasının ve konserve 
haline getirilmesinin daha doğru 
olduğuna karar verdik.” 

/HİZMET





İSTANBUL’DA SORUNLAR   
“YERİNDE” ÇÖZÜLÜYOR

OSMAN KARABACAK DERYA BALKAN

/HİZMET

İBB Halkla İlişkiler Müdürü Fulya Solmaz
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IBB HALKLA ILIŞKILER MÜDÜRLÜĞÜ YERINDE ÇÖZÜM EKIPLERI, ACIL MÜDAHALE GEREKTIREN 
SORUNLARI YERINDE FARK EDEREK, ILGILI BIRIMLERLE BIRLIKTE HIZLI VE ETKIN BIR ŞEKILDE ÇÖZÜME 
KAVUŞTURUYOR. EKIPLER, BU YILIN ILK 6 AYINDA TESPIT ETTIĞI 18 BIN 342 SORUNDAN 17 BIN 

515’INI ÇÖZÜME KAVUŞTURARAK ÖNEMLI BIR BAŞARI YAKALADI. SALGIN SÜRECINDE ISE 
IBB’NIN SOSYAL YARDIM ÇALIŞMALARINA DESTEK VERILDI.

İ
stanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin (İBB) sahada 
aktif olarak görev yapan 
ekiplerinden Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü Yerinde Çözüm Ekibi, 
kentin her iki yakasında, araçlarla 
hareket halinde çalışarak sorunları 
yerinde gözlemliyor. Anında ilgili 
birimlerle irtibata geçerek 
problemi en hızlı şekilde çözüme 
kavuşturmak için mesai harcıyor. 
Birimin diğer bir görevi ise, çağrı 
veya yüz yüze iletişim 
kanallarından gelen kronik 
sorunları çözmek.

 FULYA SOLMAZ: “ADALAR 
DAHİL 39 İLÇEDE HİZMET 
VERİYORUZ”
Kentin her iki yakasında Adalar 
dahil 39 ilçede hizmet verdiklerini 
belirten İBB Halkla İlişkiler 
Müdürü Fulya Solmaz, “Yerinde 
Çözüm Ekiplerimiz, insan ve şehir 
hayatını tehlikeye atan, acil veya 
kronikleşmiş sorunların çözüm 
süresini kısaltmak ve tekrarının 
önüne geçmek için bölgesel bazda 

hizmet veriyor. Amacımız, 
sorunları vatandaşlardan önce fark 
ederek, büyük bir probleme 
dönüşmeden hızla çözmek. 31 ekip 
ve 135 personelimiz bu hedefle 
İstanbulluların ayağına giderek 
çözüm üretiyor” dedi.
Ekibin; 153 Çağrı Merkezi, Beyaz 
Masa İletişim Noktaları, sosyal 
medya, saha çalışmalarında alınan 
başvurular, diğer iletişim kanalları 
üzerinden gelen vatandaş 
taleplerini değerlendirdiğini ifade 
eden Fulya Solmaz, şöyle konuştu:
“Başvurulara yönelik hızla ilgili 
birim teması sağlanarak çözüm 
üretme aşamasına geçiliyor. 
Vatandaş memnuniyetini ön 

planda tutan çalışmalar 
sonuçlanana kadar özveriyle takip 
ediliyor. Yerinde Çözüm Ekipleri 
ile ilgili bir başka hedefimiz de şu 
an 1 olan kadın personel sayısını 
artırmak.”

 EN ÇOK TRAFİK VE YOL 
SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ
Yerinde Çözüm Ekipleri, 2020 
yılının ilk yarısında İstanbul 
genelinde 18 bin 342 sorun tespit 
etti ve bunlardan 17 bin 515’ini 
çözüme kavuşturdu. Kentin 
sorunlarına hızlı, etkin çözüm 
üretmek için özellikle saha bilgisi 
yüksek uzmanlardan oluşturulan 
Birim; levha, asfalt, sinyalizasyon, 

HİZMET/
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EKİP SALGIN SÜRECİNDE DE AKTİF ÇALIŞTI

Esenyurt’ta yaşanan sel felaketi, Heybeliada’daki yangın ve benzeri doğal 
afetlerde ilgili birimlerle koordinasyon içinde çalışan Yerinde Çözüm 
Birimi, sokağa çıkma kısıtlamalarında da hayvanları besledi. Evlilik yıl 
dönümlerine denk gelen kısıtlama günlerinde 153 Çağrı Merkezi’ni arayan 
evli çifte pasta ulaştırarak yıl dönümlerini kutlayan Birim, evden 
çıkamayan çocukların sıkıntılarını gidermek için ise hanelere puzzle ve 
muhabbet kuşu hediye etti.



EKİPLERİMİZ, ACİL VEYA KRONİKLEŞMİŞ SORUNLARI ÇÖZMEK 
İÇİN HİZMETİ VATANDAŞIMIZIN AYAĞINA GÖTÜRÜYOR.

faaliyetlerde bulundu. Pandeminin 
şiddetini artırdığı 3 ay boyunca, 
insan ve kent hayatını riske atan 
konular ile sokağa çıkma 
kısıtlamalarında karşılaşılan 
sorunların çözümüne yoğunlaştı. 
Özellikle dar gelirli vatandaşlara 
yönelik alışveriş kartlarının, gıda ve 
hijyen kolilerinin, 23 Nisan hediye 
paketlerinin dağıtımlarıyla 
ilgilendi.
Birim, sokağa çıkma yasağı olduğu 
günlerde 153 Çağrı Merkezi’ni 
arayan 714 vatandaşın taleplerinin 
karşılanmasını sağladı. Sağlık 
çalışanlarını iş yerlerine ulaştırdı. 
Evde acil ihtiyacı olan özellikle 
yaşlı, engelli vatandaşların 
ihtiyaçlarını giderdi.
İki ay boyunca 31 bin 542 haneye 
sosyal yardım kolisi ulaştıran 
Yerinde Çözüm Ekipleri, 
kısıtlamadan dolayı sokağa 
çıkamayan 65 yaş üstü 248 
vatandaşın siparişlerini temin etti. 
23 Nisan’ı bayraklarla kutlamak 
isteyen vatandaşlara Türk Bayrağı 
ulaştırarak bayram sevinçlerini 
paylaştı.

kaldırım, altyapı problemlerini 
içeren konuların çoğunlukta 
olduğu başvuruların ilgili İBB 
organları aracılığıyla çözüme 
kavuşturulmasını sağladı.
Konuların büyük bölümünü trafik 
ve yol bakım problemleri 
oluşturdu. Bunları İSKİ ile altyapı 
sorunları takip etti. En çok sorun 
tespit edilen ilçelerin başında Fatih 
geldi. Fatih’i sırasıyla Sarıyer, 
Eyüpsultan, Şişli, Ümraniye, 
Silivri, Pendik, Başakşehir, Bağcılar 
ve Sancaktepe takip etti. 
Konu bazında en çok sorun; trafik 
levhası, kazılar, genel sorunlar, 
asfalt ve trafik sinyalizasyonu 
konularında yaşandı. Bunları 
kaldırım, duba, mazgal yükseltme 
ve bariyer problemleri takip etti.

 SALGIN SÜRECİNDE 
İHTİYAÇLARA ÖZEL ÇALIŞMA
Salgın sürecinde İBB’nin birçok 
birim gibi, rotasını dayanışmaya 
çeviren Yerinde Çözüm Ekipleri, 
vatandaşların küresel salgını en az 
zararla atlatabilmesi için sosyal 
belediyecilik alanında örnek 
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IBB, ÖNÜMÜZDEKI YILIN SONUNA KADAR 5 AYRI RAYLI SISTEM HATTINI HIZMETE ALARAK ISTANBUL 
TRAFIĞINI RAHATLATMAYI, ERIŞIM SORUNUNU BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZMEYI AMAÇLIYOR. BU YIL, 

TEKNIK VE FINANSAL SORUNLARI ÇÖZÜLEREK TAMAMLANMA NOKTASINA GETIRILEN 
MECIDIYEKÖY-MAHMUTBEY METROSU ILE EMINÖNÜ - ALIBEYKÖY TRAMVAYI IŞLETMEYE 

AÇILACAK. GELECEK YIL ISE DUDULLU - BOSTANCI; ATAKÖY- BASIN EKSPRES-IKITELLI 
METROLARI ILE RUMELI HISARÜSTÜ-AŞIYAN FÜNIKÜLERI HIZMETE ALINACAK.

OSMAN KARABACAK ONUR GÜNAL

İSTANBUL TRAFİĞİ, 
5 RAYLI SİSTEM 
İLE RAHATLAYACAK

“İstanbul’un 
geleceği metrolardadır” 
diyen Ekrem İmamoğlu 
yönetimindeki İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçmiş 
yönetimin durdurduğu 6 ayrı raylı 

sistem yatırımını yeniden başlatarak bu 
konudaki samimiyetini gösterdi. 

Yapımı durmasa da yavaşlayan 2 raylı 
sistemin de teknik ve finansal 
sorunları çözülerek bitirilme 

noktasına getirildi.
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 YIL SONU METRO RAYLI 
SİSTEMLER 300 KM’YE 
ULAŞACAK
2040 Raylı Sistem Vizyonu Ön 
Çalışma Raporu’nu 
tamamladıklarını hatırlatan 
Alpkökin, bu çalışmayla 
İstanbul’da istasyonlara 750 
metre mesafedeki yaklaşık 9,5 
milyon nüfusa raylı sistem 
erişimi sağlayacaklarını söyledi. 
İstanbul’da şu anda mevcut raylı 
sistem uzunluğunun Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığının hatları 
dahil 233 kilometre olduğu 
bilgisini veren Alpkökin, “Bu yıl 
içinde açacağımız 2 hatla bu 

rakam 260 kilometreye 
ulaşacak. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı tarafından 

yapılan 37,5 kilometrelik 
Gayrettepe-İstanbul 
Havalimanı Metro Hattı 

tamamlanırsa, 
İstanbul’daki metro 

uzunluğu yıl 
sonunda 300 
kilometreyi 
bulacak. Gelecek yıl 
açılacak 3 metro 
hattıyla raylar daha 
da uzayacak. Halen 
9 metro hattında 
inşaatlarımız 
devam ediyor. 

Kirazlı-Halkalı 
Metrosu ile 
Mahmutbey-
Bahçeşehir-
Esenyurt Metro 

hatlarına 2 paket araç 
alımı için ise kaynak 
bulma çalışmalarımız 
sürüyor” diye 
konuştu.

yatırımlarını değerlendirerek 2 
yıl durmuş olan 9 metro hattı ve 
araç alımına ilişkin projelerin 
finansmanını yeniden ele aldık. 
Projelerin devamına yönelik, 
toplamı 371 milyon avro olan 
kredi anlaşmaları imzaladık. 
Böylelikle geçmiş dönemde 
inşaatı duran 6 ayrı metro 
hattında çalışmalara yeniden 
başladık. Finansman çalışmaları 
devam eden projelerde ise 
yüklenicilerin özverili çalışmaları 
ile tünel güçlendirmeleri yaptık, 
çökme risklerini giderdik.”

 ALPKÖKİN: “6 METRODA 
ÇALIŞMALARA YENİDEN 
BAŞLADIK”
Yeni dönemin raylı sistem 
vizyonunu değerlendiren İBB 
Raylı Sistem Daire Başkanı Doç. 
Dr. Pelin Alpkökin, işbaşına gelir 
gelmez bir yandan tasarruf 
tedbirleri uygularken, bir yandan 
da yeni finansman arayışlarına 
başladıklarını belirterek, şöyle 
konuştu:
“Çabalarımız sonuç verdi ve 
metro inşaatlarında yeni bir 
hamle başlattık. Ulaşım 

9 METRO HATTINDA İNŞAATLAR YENİDEN BAŞLADI

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe; Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli; 
Kaynarca-Pendik-Tuzla; Dudullu-Bostancı metro hatları ile Eminönü-
Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvayı’nın ve Rumeli Hisarüstü-Aşiyan 
Füniküleri’nin inşaatları yeniden başlatıldı. Yapımı seçim süreçleri nedeniyle 
iyice yavaşlayan Kabataş-Mecidiyeköy ve Ataköy-Basın Ekspress-İkitelli 
metrolarında ise teknik sorunlar çözülerek işler hızlandırıldı.



arasında toplam 1,3 kilometrede 
zeminde oturmalar yaşandı. Bu 
kısım kırıldı ve kazıklar çakıldı. 
Balat-Ayvansaray arasındaki 
kısımda betonlama ve ray döşeme 
işlemleri yeniden yapılıyor. 
Yıl sonunda hattın Cibali-
Alibeyköy arasının açılması 
hedefleniyor. Hattın Unkapanı-
Eminönü arasındaki kısmı ise, 
Unkapanı Kavşağı yenileme 
çalışmasıyla birlikte ele alınıyor. 
Tamamı 10,1 kilometre ve 14 
istasyon olan raylı sistem 
tamamlandığında, saatte tek 
yönde 15 bin yolcu taşınacak.

 GELECEK YIL 3 AYRI METRO 
HATTI AÇILACAK
Önemli bir nüfus ve trafik 
yoğunluğunun bulunduğu bir 
güzergahta çalışacak Ataköy-
Basın Ekspres-İkitelli 
Metrosu’nda da tünel kazılarını 
tamamlandı ve elektro-mekanik 
işler başladı. Bu hattın İkitelli-
Bahariye arasındaki ilk kısmı 
2021 yılı içerisinde hizmete 

birbirine bağlanacak. Saatte tek 
yönde 70 bin yolcu taşıma 
kapasitesine sahip metroyla, ilk 
etapta günde 500 bin yolcu 
taşınacak. Raylı sistemin tamamı 
hizmete girdiğinde hattın 1 milyon 
yolcu taşıyarak metrobüsün ve E-5 
güzergahının yükünü hafifletmesi 
bekleniyor. Trafikte 1,5 saati bulan 
Mecidiyeköy-Mahmutbey arası 
yolculuk bu hat ile 30 dakikaya 
inecek. Ciddi akaryakıt ve zaman 
kaybı önlenecek.

 HALİÇ, TRAMVAYINA 
KAVUŞUYOR
Bu yıl işletmeye alınacak 2. hat olan 
Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy 
Tramvayı, 2019 yılı başında 
yaşanan finansman sorunları 
nedeniyle durma noktasına 
gelmişti. Sorun öz kaynaklarla 
çözülerek hattaki çalışmalar 
yeniden başladı. Kredi konusunda 
da imza aşamasına gelindi. Ancak 
bu defa da Haliç sahilinde zemini 
dikkate almadan yapılan tasarım 
nedeniyle, Balat-Ayvansaray 

 BU YIL 2 BÜYÜK RAYLI SİSTEM 
HİZMETE GİRECEK
Yapımı durma noktasında 
yavaşlayan Kabataş-Beşiktaş-
Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metrosu’nda çalışmalar 
tamamlanma noktasına getirildi. 
Hattın ilk etabı olan Mecidiyeköy-
Mahmutbey Hattı’ndaki test 
sürüşleri de salgın sürecine takıldı. 
19 Mayıs’ta açılması planlanan 
hattın sonbaharda hizmete 
alınması hedefleniyor. 
Türkiye’nin ve İstanbul’un ikinci 
sürücüsüz metrosu olacak 
Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy- 
Mahmutbey Metrosu, en son 
teknoloji kullanılarak inşa edildi. 
24,5 kilometre olan 19 istasyonlu 
Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metro Hattı’nın 
birinci etabı olan Mecidiyeköy-
Mahmutbey Hattı, 18 kilometre ve 
15 istasyondan oluşuyor. 
Bu önemli metronun tamamı 
hizmete girdiğinde, Avrupa 
Yakası’nda yerleşim olarak yoğun 
nüfusa sahip 8 ilçe raylı sistemle 
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İSTANBUL’DA BU YIL 2 ÖNEMLİ RAYLI SİSTEM HİZMETE GİRECEK. 
METROBÜS YOLU VE HALİÇ SAHİLİ RAHATLAYACAK.

/ULAŞIM



Çekmeköy Hattı ile Dudullu’da 
entegrasyon sağlanacak.

 HİSARÜSTÜ-AŞİYAN HATTI 
METRO İLE DENİZİ 
BİRLEŞTİRECEK 
Rumeli Hisarüstü - Aşiyan 
Füniküler Hattı’nın finansman 
problemi çözülerek Haziran ayında 
çalışmalar yeniden başlatıldı. 
Hisarüstü tarafında tünel kalıcı 
kaplama imalatları, Aşiyan tarafında 
ise kazı ve geçici destekleme 
çalışmaları devam ediyor. İşin alt 
yüklenicisine avans ödemesi 
yapılarak, araç tasarım çalışmalarına 
da başlandı. Proje inşaatının şu anda 
toplam fiziki gerçekleşmesi yüzde 
25. Tünel imalatlarında 
tamamlanma oranı ise yüzde 50. 
800 metre uzunluğundaki 2 
istasyonlu Rumeli Hisarüstü-
Aşiyan Füniküler Hattı’nın Ekim 
2021’de hizmetine sunulması 
amaçlanıyor. Tamamlandığında 
saatte tek yönde 3 bin yolcu 
taşıyacak hatta, yolculuk sadece        
3 dakika sürecek.  

Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye 
ilçelerine hizmet verecek metro 
tamamlandığında saatte tek yönde 
44 bin yolcu taşıyacak ve Dudullu 
ile Bostancı arasını konforlu bir 
yolculukla 21 dakikaya indirecek.
Projede 3 raylı sistem hattı ve 
deniz yolu ulaşımı ile entegrasyon 
noktası bulunuyor. Deniz ulaşımı 
ve Marmaray ile Bostancı 
İstasyonu'nda, Kadıköy-
Tavşantepe Hattı ile 
Kozyatağı’nda, Ümraniye-

alınacak. 13,5 km uzunluğunda 
ve 11 istasyonlu hattın yapımı 
bugün itibariyle yüzde 61 
oranında tamamlandı. Hat, 
İkitelli bölgesindeki 4 farklı raylı 
sistemi Marmaray ile 
bağlayacak.

 DUDULLU-BOSTANCI HATTI 4 
İLÇEYİ BAĞLAYACAK
Anadolu Yakası’ndaki doğu batı 
aksındaki metroları, kuzey güney 
aksından birbirine entegre eden 
14,3 kilometrelik Dudullu-
Bostancı Metrosu, 2021 yılının 
sonunda işletmeye alınacak. Hatta 
hizmet verecek 9 tren tünele 
indirildi. 
Yüzde 65 ilerleme oranında 2 
yıldır duran bu çok önemli hattın 
finans problemi çözülerek 
Haziran ayında şantiyede 
çalışmalar yeniden başladı. 14,3 
kilometrelik, 13 istasyonlu 
projede tam 10 ayrı lokasyonda 
çalışmalar aralıksız sürüyor. 
Projede çalışan personel sayısı 
800 kişiye ulaştı. Maltepe, 

1,5 YILDA 5 RAYLI SİSTEM            
HİZMETE GİRECEK

İstanbul’da şu anda 233 kilometre 
olan mevcut raylı sistem uzunluğu, 
açılacak 2 hatla 260 kilometreye 
ulaşacak. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı tarafından yapılan 37,5 
kilometrelik Gayrettepe - İstanbul 
Havalimanı Metro Hattı 
tamamlanırsa, İstanbul’daki metro 
uzunluğu yıl sonunda 300 
kilometreye yaklaşacak. Gelecek yıl 
açılacak 3 metro hattıyla raylar daha 
da uzayacak, İstanbullular trafikte 
rahat bir nefes alacak.

SAHİLİ METROYLA ENTEGRE EDECEK HİSARÜSTÜ-AŞİYAN FÜNİKÜLERİ, 
DENİZ ULAŞIMINI AKTİF HALE GETİRECEK.
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çalışılıyor. Üsküdar-Ümraniye-
Çekmeköy Metrosu’nun devamı 
niteliğindeki hat, Dudullu-
Bostancı, Göztepe-Ataşehir-
Ümraniye metroları ve Marmaray 
ile kesişen çok önemli bir ulaşım 
yatırımı olacak. 10,9 kilometrelik 
8 istasyonlu hatta, yolculuk süresi 
16 dakika sürecek ve saatte tek 
yönde 65 bin yolcu taşınabilecek.

 TUZLA’YA METRO İLE 
GİDİLECEK
13 kilometrelik 8 istasyonlu ve 
bağımsız 2 hattan oluşan 
Tavşantepe-Tuzla ve Pendik 
Merkez-Kaynarca Metrosu’nda da 
çalışmalar yeniden başladı. Hattın 
2022 yılı sonunda işletmeye 
alınması planlanıyor. 1. Hat: 
Tavşantepe-Tuzla Hattı; 7,9 
kilometre uzunluğunda ve 6 adet 
istasyonu bulunuyor. 2. Hat: 
Pendik Merkez-Kaynarca Hattı 
(Tavşantepe-Sabiha Gökçen 
Havalimanı Hattı'nın devamı); 4 
km uzunluğunda ve 2 adet 
istasyonu bulunuyor.

Çekmeköy, Çekmeköy-Sancaktepe 
-Sultanbeyli, Kadıköy-Kartal-
Tavşantepe hatları ile Marmaray’a 
bağlanacak.

 METRO, SANCAKTEPE VE 
SULTANBEYLİ’YE ULAŞACAK
Çekmeköy-Sancaktepe-
Sultanbeyli Metrosu da yapımına 
yeniden başlanan hatlardan biri. 
Metronun Çekmeköy-Sancaktepe 
Şehir Hastanesi arasındaki kısmı 
2022 yılına yetiştirilmeye 

Mevcut Levent-Hisarüstü 
Metrosu ile entegre olan bu hat, 
Beşiktaş ile Sarıyer’in sahil 
bölgelerini metroyla entegre 
edecek. 
Hat hizmete girdiğinde özellikle 
Anadolu Hisarı, Küçüksu ve 
Kandilli iskeleleri ile Aşiyan 
arasında yeni deniz hatları hizmete 
alınarak denizin ulaşımda 
kullanımı daha aktif hale 
getirilecek. Böylece, iki kıta 
arasındaki erişim çeşitlendirilecek.

 2022’DE 3 METRO DAHA 
İŞLETMEYE ALINACAK
Günde 400 bin yolcu taşıyacak 
Göztepe - Ataşehir - Ümraniye 
Metrosu’nda son birkaç aydır çok 
yoğun bir çalışma yürütülüyor. 
2021’in sonunda tünel kazı 
çalışması tamamlanmış olacak. 11 
istasyonlu 13 kilometrelik 
metronun, 2022’nin sonunda 
hizmete alınması amaçlanıyor. 
Göztepe’den başlayan bu hat, 
Ataşehir’in yoğunluğunu alarak 
Ümraniye’de; Üsküdar-Ümraniye-
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2022 YILINDA HİZMETE ALINACAK 3 YENİ METRO HATTIYLA,                  
ANADOLU YAKASI'NIN ULAŞIM SORUNU BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜLECEK.

5 AYRI FÜNİKÜLER HATTI İÇİN 
ÇALIŞMALAR BAŞLADI

İstanbul’da şehrin coğrafi yapısını 
dikkate alan İBB, Kabataş ve 
Aşiyan’da olduğu gibi denizle 
metroyu entegre edecek 5 yeni 
füniküler hattı yapılması için 
çalışmalara başladı. Tophane-
Şişhane; Avcılar E5-Avcılar İDO; 
Kavacık-Çubuklu; İTÜ-İstinye; 
Altunizade-Çengelköy arasında inşa 
edilecek bu 5 hattın yapımı için 
planlama ve ön etüt proje 
çalışmalarına başlandı.

/ULAŞIM
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ISTANBUL'DA, YILDA 98 MILYON YOLCU TAŞIYAN 56 TRAMVAY HATTI, 12 AĞUSTOS 1961 
TARIHINDE AVRUPA YAKASI'NDAN KALDIRILDI. BIR ANLAMDA ASIRLIK ÇINAR KÖKÜNDEN KESILDI. 

TRAMVAYIN ISTANBUL'A YENIDEN DÖNÜŞÜ ISE NURETTIN SÖZEN'IN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE 
BAŞKANLIĞI DÖNEMINDE OLDU. ÖNCE AKSARAY-ESENLER HAFIF METROSU DEVREYE GIRDI. 
ARDINDAN TAKSIM-TÜNEL NOSTALJIK TRAMVAY HATTI YENIDEN IŞLETMEYE ALINDI. KISITLI 

OLANAKLARA RAĞMEN, IBB KAYNAKLARIYLA TAKSIM-LEVENT METROSU'NUN 10 KILOMETRESI 
TAMAMLANDI. ANCAK, RAYLI SISTEMLERE BUNDAN 59 YIL ÖNCE VURULAN DARBE, KENTIN 

MILYARLARCA LIRA DEĞERINDE KAYNAĞINA MAL OLDU.

AVRUPA YAKASI'NDAN 
59 YIL ÖNCE 

KALDIRILDI

TRAMVAY

GÖKÇE KAÇMAZ



gerekli düzenlemeleri yaptıktan 
sonra, şirketin işletmesini 
İstanbul Belediyesi'ne bıraktı. 
Ardından da tramvay İstanbul 
Elektrik Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğü'ne 
(İETT ) bağlandı.

 YILDA 340 DEVRİÂLEM
Zamanla tramvay hatları kenti 
sardı. Nüfusun 980 binlerde 
olduğu 1950'li yıllarda, 
İstanbul’da, tümüyle İETT 
tarafından işletilen 56 tramvay 
hattı bulunuyordu. Bu yıllarda 
günlük çalışan 262 tramvayla, 
yıllık 13 milyon 600 bin 
kilometre yol katledilerek, yılda 
yaklaşık 98 milyon yolcu 
taşınıyordu. Başka bir deyişle; 
İstanbul tramvayı, etrafı 40 bin 
kilometre olan dünyamızın 
çevresinde her yıl 340 tur 
atıyordu.

 OTOMOBİLE YENİK DÜŞTÜ
Ancak, 1950'lerde yeni bir 
yaklaşım ortaya çıktı.  

 ATATÜRK, KENT İÇİ 
ULAŞIMDA RAYLI SİSTEMİ 
ÖZENDİRDİ
Raylı sistemlerin öneminin 
farkında olan Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in 
10. yıl ilanını, ulaşımda 
tramvayın özendirilmesi için bir 
fırsata çevirdi. Kutlamalardan 
haftalar önce verdiği bir emirle,  
29 Ekim 1933 Pazar günü, 
İstanbul’un bütün tramvaylarını  
servise çıkarttı.

 CUMHURİYET, TRAMVAYI 
YERLİLEŞTİRDİ
Cumhuriyet döneminde yapılan 
önemli girişimlerden biri de 
tramvayın yerlileştirilmesi oldu. 
Dönemin Bayındırlık Bakanı Ali 
Çetinkaya'nın girişimiyle 
tramvay şirketi, devlet 
tarafından satın alındı. Varılan 
anlaşmaya göre, bütün tesisleri 
ile beraber Tünel Şirketi, 175 bin 
liraya; Tramvay Şirketi ise 1 
milyon 750 bin liraya Türk 
ulusuna devredildi. Bakanlık, 

İ
stanbul, modern kentlerin toplu 
ulaşımdaki en önemli 
araçlarından tramvay ile 
günümüzden tam 150 yıl önce 

tanıştı. Kentte ilk tramvay inşaatı, 
Konstantin Karapano Efendi’ye 
verilen ayrıcalıkla gerçekleşti. 
İstanbullular, 1871 yılında 
Azapkapı-Beşiktaş Hattı'nın 
açılmasıyla, ulaşımda raylı sistemin 
rahatlığından yararlanmaya başladı.

 BALKAN SAVAŞI TRAMVAYIN 
KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ
İlk dönem, atlar tarafından çekilen 
tramvayların kaderi Balkan 
Savaşı'nın çıkmasıyla değişti. 
Dönemin hükümeti, tramvay 
şirketinin elindeki atlara el koydu. 
Böylece kentte, elektrikli 
tramvayların işletildiği dönem 
başladı. İstanbul'da tramvay, 
Cumhuriyet döneminde de bir 
ulaşım aracı olarak büyük rağbet 
gördü. Devrimden hemen sonra 
kentte nüfus 680 binlere 
gerilemesine rağmen, yıllık ortalama 
yolcu sayısı 60 milyonları buldu.

ULAŞIM/
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 GİDENİ GERİ GETİRMEK İÇİN 
MİLYARLAR HARCANDI
On yıllar sonra, toplu ulaşımda 
raylı sistemlerin önemi yeniden 
anlaşıldı. Ancak, aradan geçen 
sürede, raylı sistemlerden 
tamamen vazgeçilerek 
karayollarına yüklenilmesi, 
kentin çevresini yıkıma 
uğratmış, havasını kirletmişti. 
İstanbul'da gideni geri getirmek, 
aynı hatları kente yeniden 
kazandırabilmek için milyarlarca 
lira ek yatırım gerekti. Kaynaklar, 
yeni projeler inşa etmek yerine, 
plansızca ortadan kaldırılmış eski 
projeleri yerine koymaya 
aktarıldı.

 SÖZEN İLE RAYLI SİSTEMLER 
GERİ DÖNDÜ
Raylı sistemlerin İstanbul'daki 
serüvenine verilen ara, 
Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı 
Nurettin Sözen’in göreve 
gelmesinden kısa süre sonra bitti. 
Sözen’in bu kararıyla, 1989 Eylül 
ayında tamamlanan 8 kilometrelik 
Aksaray-Esenler Hafif Metrosu 
hizmete açıldı. 1991 yılında ise, 
Taksim ile Tünel arasındaki hat 
yeniden işletmeye alındı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
kaynakları kullanılarak, Taksim-
Levent arasındaki 14 kilometrelik 
hat planlandı. Bu hattın 10 
kilometresi de Sözen’in görev 
süresinde tamamlandı. Hattın geri 
kalan 4 kilometresi ise 1994 
yılında İBB Başkanlığına seçilen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan döneminde bitirilerek 
İstanbulluların hizmetine sunuldu. 

zamanda 56'dan 16'ya indirildi. 
Saldığı emisyonla kentin 
havasını zehirleyen lastik 
tekerlekli ulaşımın etkinlik alanı 
genişledi ve tramvay; 12 
Ağustos 1961'de Avrupa 
Yakası'na veda etti. Gelen tüm 
eleştirilere rağmen, 1966 yılında 
Asya Yakası'nda da tramvay 
hatları tamamen kaldırıldı. 
Böylece bir asırlık çınar 
kökünden kesilmiş oldu.

Dönemin hükümeti, karayolu 
taşımacılığına özendirmeyi 
yeğledi. Hemen her şeyiyle 
yerlileşmiş olsa da tramvaylar 
geri plana çekildi, karayolu 
ulaşımı öne çıkarıldı. Tramvay, 
eleştirilerin odağına oturtuldu. 
En çok da ulaşımı yavaşlattığı 
ileri sürüldü. Ama tramvayı 
hızlandırmak için bir girişimde 
bulunulmadı. Bu anlayışla, çevre 
dostu tramvayın hat sayısı, kısa 
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ISTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI, KENTTEKI DENIZ ULAŞIMINI ARTIRMAK IÇIN DENIZ 
TAKSI PROJESINI HAYATA GEÇIRIYOR. ÖNÜMÜZDEKI YAZ HIZMET VERMEYE BAŞLAYACAK DENIZ 
TAKSILER, ŞEHIR HATLARI AŞ TARAFINDAN, TARIHI HALIÇ TERSANESI’NDE ÜRETILECEK. 

DENİZ ULAŞIMINDA 
TAKSİ’ DÖNEMİ‘

ZEYNEP MAVNACIOĞLU BARIŞ TEKİN

Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü 
Sinem Dedetaş 

İstanbul Bülteni olarak, deniz taksi 
projesine ilişkin detayları, Şehir 
Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem 
Dedetaş ile görüştük. Haliç 
Tersanesi’nin büyülü 
atmosferinde gerçekleşen 
görüşmede, uzun zamandır atıl 
durumda olan tersanenin, aktif 
şekilde çalıştığını da gözlemledik. 
Dedetaş, Fatih Sultan Mehmet 
tarafından 1455 yılında inşa edilen 
tarihi tersanede, Şehir Hatları 
gemileriyle birlikte özel sektörden 
gemilerin de bakım-onarım 
işlerine başladıklarını ifade ederek 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

İ
stanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
katıldığı bir televizyon 
programında, ‘İstanbul’da 8 ay 

içinde 50 deniz taksinin hizmete 
gireceğini’ söylemişti. Kentteki 
deniz ulaşım payını yüzde 3’ten 
yüzde 10’a çıkarma hedefinde 
olduklarını her fırsatta dile getiren 
İmamoğlu’nun bu sözleri üzerine, 
İstanbul Şehir Hatları AŞ, hızla 
çalışmalara başladı. 
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“İlk etapta, bundan önceki dönemde 
uygulanan deniz taksi projelerinin 
neden başarısız olduğunu anlamaya 
çalıştık. Şunu gördük ki; o dönem 
tekne sayısı oldukça azmış. Bu 
nedenle ilk etapta, 50 deniz taksi ile 
hizmet verilmeye başlanması 
gerektiğini hesapladık. Bu sayının 
İstanbullunun kullanımına göre 
artabileceğini öngörüyoruz. Önem 
verdiğimiz diğer husus da işletme 
modeli konusu. Deniz taksiler; 
Boğaz, Haliç ve Adalar dahil olmak 
üzere, Şehir Hatları’nın tüm 
iskelelerini kullanabilecek. Bu da 
yolcu açısından oldukça büyük bir 
avantaj sağlayacak. Önceki 
uygulamalarda, iskelelerin tamamı 
kullanılmamış, sınırlı sayıda 
iskeleyle hizmet verilmiş.”

 UYGUN FİYATLI YOLCULUK 
Dedetaş, deniz taksi projesinde 
yolcu açısından düşünülen bir 
diğer avantajın da ücretlendirme 
konusunda olacağını ifade ederek 
şunları kaydetti: 
“Bir önceki dönemde hizmet, yüksek 
ücretlerle veriliyordu. Biz şimdi daha 
ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir 
ekonomik modelle yola çıktık. 
Özellikle, üretimi kendimiz 
yapacağımız için, buradan 
kaynaklanan maliyet avantajını 
yolcuya yansıtabileceğiz. Ayrıca, 
‘yolcular arası paylaşım’ şekilde bir 
uygulama da planlıyoruz. Yani, bir 
aplikasyon üzerinden aracın yolcular 
arası paylaşımı mümkün olabilecek. 
Dileyen yolcu, yalnız seyahat 

ederken; isteyen, paylaşım modeliyle 
de seyahat edebilecek. Böylece bu 
modelle daha uygun fiyatlı ulaşım 
imkanına sahip olabilecekler.”

 İSTANBUL’A ÖZGÜ TEKNE 
MODELİ
Dedetaş, üretilecek teknelerin 
İstanbul Boğazı silüetine uygun 
olmasına önem verildiğinin altını 
çizerek, “Biz İstanbul’u ve 
hassasiyetlerini biliyoruz. 
Dolayısıyla deniz taksi 
tasarımlarımızı yaparken, bu 
hassasiyetleri gözeterek 
çalışıyoruz. İstanbul’a özgü bir 
tekne modeli geliştireceğiz” dedi. 
Dedetaş, tasarım konusunda 
İstanbulluların da fikrinin 
alınacağını belirterek, “Tasarımı 
uygun görülen modeller kamuoyu 
ile paylaşılacak ve son kararı 
İstanbullularla vereceğiz” 
ifadelerini kullandı. 
Sinem Dedetaş, Haliç 
Tersanesi’nin yeniden üretime 
başlamasının yanı sıra, tarihi 
kimliğini de yaşatacak bir proje 
yürütüldüğünü aktararak, “Haliç 
Tersanesi, içinde müze ve çeşitli 
etkinlik alanları bulunan, yeni bir 
yaşam merkezi olarak İstanbul’a 
kazandırılacak” dedi.

 8 AYDA 50 DENİZ TAKSİ 
“Haliç Tersanesi’ni, tarihi 
kimliğinden koparmadan, 
üretimlerin yapılacağı, yaşayan bir 
tersaneye dönüştürmeyi 
hedefliyoruz. Burada, tarihi boyunca 
sayısız gemi inşa edilmiş. Biz bu 
değerli tersaneyi, yeniden üreten bir 
yere dönüştürmek istiyoruz. Yeni 
dönemde, kendi gemilerimizin 
bakımı dışında özel sektörden de 
onarım işleri almaya başladık. Deniz 
taksilerin üretimini de burada 
gerçekleştirebileceğiz.”

 TÜM İSKELELER 
KULLANILACAK 
Dedetaş, İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun deniz taksi 
talimatını alır almaz, fizibilite 
çalışmalarına başladıklarını 
belirterek şöyle devam etti: 

TARİHİ HALİÇ TERSANESİ 
UZUN YILLARDAN SONRA 

YENİDEN ÜRETİME 
GEÇECEK 

YENİ HATLAR AÇILACAK

İBB, toplu ulaşımda deniz ulaşım 
payının yüzde 3’ten yüzde 10’a 
çıkartılması hedefiyle yeni hatları 
devreye alma hazırlığında. Bu 
hatlardan ilki, inşaat çalışmaları İBB 
tarafından devam eden Rumeli 
Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı ile 
entegre edilecek, Aşiyan-Küçüksu-
Kanlıca Deniz Yolu Hattı.

Açılması planlanan diğer                 
deniz yolu hatları ise;
Beylerbeyi-Ortaköy, Üsküdar- 
Kadıköy, Küçükçekmece-Eminönü 
hatları. 
İBB ve Şehir Hatları, bu hatlarla ilgili 
fizibilite çalışmalarına devam ediyor. 



latife olmuştu. Uzun süre 
şekerleme sektöründe çalıştım. 
Daha sonra kurumsal hayata ara 
verip, eğitim ve danışmanlık 
işine yöneldim. Geçmişimde 
pazarlama, marka ve proje 
yönetimi var. Son yıllarda ise bu 
durum inovasyon projeleri 
yönetimine dönüştü. Pazarlama 
ve inovasyon projeleri yönetim 
tecrübelerimi bir araya getirerek 
hem startup’lara danışmanlık 
yapmaya hem de inovasyon 
eğitimleri vermeye başladım. Bu 
durumum devam ettiği sırada, 
İBB’nin açtığı fırsatları 
değerlendirmek istedim.  Ben de 
herkes gibi başvurumu yaptım, 
çeşitli görüşmelerden geçtim. Bu 
doğrultuda da İSPARK’ta 
Kurumsal İletişim ve Pazarlama 
Müdürü olarak göreve başladım. 

BİSKÜVİ KRALİÇELİĞİNDEN 
OTOPARK YÖNETİMİNE
 Derya Hanım ben söze aslında bir 

latifeyle başlamak istiyorum.  
Atıştırmalık, çikolata, şeker gibi 
lezzetli yiyeceklerin üretildiği bir 
sektörde, uzun yıllara dayanan bir 
kariyeriniz var. Hani, ‘Şeker gibi 
bir işiniz varmış” derler ya, tatlı 
işleri bırakıp, tamamen farklı bir 
alana, İBB’ye gelme süreciniz nasıl 
oldu? 
Öncelikle ben çok uzun yıllar, 
şekerleme sektörünün önde gelen 
firmalarında, farklı pozisyonlarda 
çalıştım. Gerçekten çok tatlı bir 
işim vardı. 

 Hatta sizin için, “Bisküvi 
Kraliçesi” tanımlaması da var. 
Evet, basında bir iki yerde yeni 
bir şirkete geçişimde böyle bir 

İ
stanbul, İSPARK’la, 
değnekçiliğin hâkim olduğu 
otoparkçılık anlayışından 
kurtuldu. Akıllı şehircilik 

sistemlerinin uygulandığı, 
kurumsal yönetim anlayışına 
sahip bir otopark işletmeciliğine 
kavuşuldu. İSPARK’ı ve 
önümüzdeki süreçte yapılacak 
çalışmaları, Genel Müdür Vekili 
Derya Atacan’la konuştuk; sorular 
yönelttik, cevaplarını aldık.
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ISPARK GENEL MÜDÜR VEKILI DERYA ATACAN, OTOPARK GÖREVLILERI VE VALELERIN SERTIFIKA 
SAHIBI OLMALARININ, YAPTIKLARI IŞIN DEĞERINI ARTIRACAĞINI SÖYLEDI. ISPARK’IN YENI MOBIL 

APLIKASYONUNUN, BIRÇOK ÖZELLIĞI ILE KISA SÜRE IÇERISINDE HAYATA GEÇECEĞININ MÜJDESINI 
VEREN ATACAN, KULLANICILARINI AĞUSTOS AYINDA, TEMASSIZ ÖDEME SISTEMI ILE 

BULUŞTURACAKLARINI IFADE ETTI. ISBIKE AKILLI BISIKLET KIRALAMA SISTEMINI, 2020 YILI 
SONUNDA, 300 DURAK VE 3 BIN BISIKLETE ÇIKARMAK IÇIN ÇALIŞMALARININ SON HIZLA 
DEVAM ETTIĞINI KAYDEDEN ATACAN, OTOPARK KAPASITESINI ARTIRMAK IÇIN, FARKLI 

ÇALIŞMALAR BAŞLATTIKLARINI DA AÇIKLADI.   

OTOPARKTA 
TEMASSIZ 

ÖDEME DÖNEMİ 
BAŞLIYOR

AYŞE KAHVECİ BARIŞ TEKİN
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İSPARK Genel Müdür Vekili 
Derya Atacan

SÖYLEŞİ/
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Erkek arkadaşlarım son derece iş 
odaklılar; zaten insanlara kadın 
erkek gözüyle bakmadan çalışmaya 
hazır durumdaydılar. Hiçbir sıkıntı 
görmedim. 

 Sonra ‘kadın çalışan’ alımı 
yapılmaya başlandı…
Ekim ayında, ilk kadın saha 
görevlimiz çalışmaya başladı. Hatta 
lansmanımız birlikte yapıldı. 
Otopark işi erkek işi gibi görünüyor; 
ama erkeğin yaptığı her işi, kadınlar 
da yapabilir. Bir ülkenin kalkınması, 
kadın ve erkeğin omuz omuza 
çalışması ile mümkündür. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün kurduğu 
cumhuriyet bu zemin üzerindedir. 
Büyükşehir Belediye Başkanımızın 
bu konudaki kararlılığını ve 
çalışmalarını çok net görüyor ve 
izliyoruz. Sayın Başkanımız da aynı 
yönde, aynı desteği veriyor. Bu 
doğrultuda;  Sayın Ekrem 
İmamoğlu’ndan aldığımız güçle, 50 
kadın çalışanı işe almak üzere, iş 
ilanında bulunduk. Binin üzerinde 
talep geldi. Arkamızda gördüğünüz 
okulu hafta sonu tuttuk, orada tüm 
katılımcıları bir sınava tabi tuttuk. 
Mülakat ve eğitim sürecinden sonra, 
hızlıca görevlerine başlattık. Şimdi 
onlar da sahada yükselmeye, alan 
sorumlusu olmaya başladılar. Bu 
süreçte vatandaşlarımızdan da çok 
olumlu tepkiler aldık. Kadınların 
güler yüzü, titizliği buraya da 
yansıdı.

DEĞNEKÇİLİKTEN SERTİFİKALI 
OTOPARKÇILIĞA 
 İSPARK’la birlikte İstanbul’da, 

değnekçilikten kurumsal otopark 
işletmeciliğine uzanan bir süreç 
yaşandı. Bu kurumsallık çok daha 
profesyonel bir aşamaya geçiyor. 
Artık otopark görevlileri ve valeler 

için mesleki sertifika verilecek. Siz 
de sertifika eğitimlerinin bir 
tarafısınız. Bu süreç nasıl 
işleyecek?
Yine bir İBB iştiraki olan UGETAM 
ve Otopark İşletmecileri Derneği ile 
birlikte çalışarak, bu sertifikasyon 
sisteminin başvurusunu yaptık. 
Akreditasyon tamamlandığında, 
tüm çalışanlarımızı çeşitli eğitim ve 
sınavlardan geçirerek, 
sertifikalarının verilmesini 
sağlamak istiyoruz. Sene sonuna 
kadar hedefimiz, bunu tamamlamak. 
Daha sonra da Türkiye’ye yaymak. 
Görgü kurallarından, sahadaki 
davranışa kadar her türlü eğitimler 
verilecek. Sektöre, nitelikli çalışan 
kazandırmak istiyoruz. Artık 
otoparkçılık algısı değişsin ve 
otoparkçılık bir meslek olsun. 
İnsanlar da göğsünü gere gere, 
‘Benim bir sertifikam var, bu 
mesleğe sahibim’ diyebilsin 
istiyoruz. 

 Önce İstanbul’la başlayacak, 
sonra tüm Türkiye’ye yayılacak 
değil mi?
Evet, önce İSPARK’la başlayacağız. 
Bir ilke imza atmak istedik, 
atıyoruz da. Daha sonra Otopark 
İşletmecileri Derneği’nin üyeleri de 
sertifika eğitimlerini aldırmaya 
başlayacaklar.

KAPASİTEMİZİ MASTER PLAN 
ÇERÇEVESİNDE ARTIRACAĞIZ
 Trafik sıkışıklığının yaşandığı, 

tüm dünya metropollerinde, en 
büyük sıkıntıların başında otopark 
sorunu geliyor. Ulaşım 
sistemlerinin entegrasyonunda, 
Park Et & Devam Et uygulanan 
otoparklar çok önemli. 
İstanbul’daki otoparkların 
yeterliliği nedir?
Şu anda, 450’ye yakın 
otoparkımızda yaklaşık 100 bin 
kapasitemizle hizmet veriyoruz. 
Yaklaşık 4,5 milyon aracın trafikte 
bulunduğu bir ortamda, rakamlar 
çok da yeterli değil. Öncelikle 
hedeflerimizden biri kapasitemizi, 
master plan çerçevesinde artırmak. 
Bunun için çalışmalarımızı da 
başlattık. Tabii Park Et & Devam 

 Aslında gelişiniz de heyecan 
yarattı. İSPARK tarihinde çalışan 
ilk kadın siz oldunuz. İlk olmak 
nasıl bir duyguydu? Kadın 
çalışanın olmadığı bir yerde işe 
başlamak size ne hissettirdi?
Benim için çok değişen bir şey 
yoktu. Ben zaten yıllardır, erkeklerin 
son derece yoğun olduğu şirketlerde 
çalıştım. Fabrika ortamlarında 
bulundum. Normal iş hayatında da 
zaten kadın yoğunluğunu biliyoruz. 
O yüzden benim için büyük bir 
farklılık yoktu. Düşündüğünüz 
zaman enteresan bir his oluyor tabii. 
2 bin 400 çalışan içinde hiç kadının 
olmaması ve sizin orada ilk olmanız, 
aslında sizden ziyade, burada 
çalışanlar açısından büyük bir fark 
yaratıyor.

“BİR ÖNYARGI GÖRMEDİM”
 Onlar yadırgadılar mı? Nasıl bir 

alışma süreci oldu? 
Bence zor ve sıkıntılı bir süreç 
olmadı. Beni çabuk kabullendiklerini 
düşünüyorum. Çünkü çalışana bir 
insan gözüyle bakmak gerek; kadın 
erkek olarak değil. Önemli olan 
vatana millete katkıda bulunmak, 
bir değer yaratmak. İnsan ilişkilerini 
kurgulama şekliniz önemli. 
Arkadaşlarımla doğru ve dürüst bir 
iletişim yöntemi çizdiğimizi 
düşünüyorum. Çok merak 
ediyorlardı; onlardan da bana bu 
sorular çok geldi. Başladığımda, 
“Nasıl rahatsız oluyor musunuz, ne 
hissediyorsunuz” gibi soruları, 
onlardan daha çok duydum. Onlar 
da benim rahatlığım karşısında 
rahatlamaya başladılar. Son derece 
uyumlu ve güzel bir çalışma yolu, 
yöntemi çizmiş olduk. Bir önyargı 
görmedim, onu da söyleyeyim. 
Keşke daha evvelden, bu şirkette, 
kadınlar çalışmaya başlasaymış. 

/SÖYLEŞİ

OTOPARK GÖREVLİLERİ VE VALELER, EĞİTİM SÜRECİ VE 
SINAVLARIN ARDINDAN MESLEKİ SERTİFİKAYA SAHİP 

OLACAKLAR.



çalışmalarımız var. Aplikasyon 
üzerinden direkt rezervasyon 
yaptırılabilecek. Bu konudaki 
gelişmeleri de en kısa zamanda 
paylaşacağız.

TEMASSIZ ÖDEME KOLAYLIĞI
Teknoloji bizim odağımız. 2019 
Ekim ayında, kredi kartı ve 
İstanbulkart’la ödeme sistemine 
geçmiştik. Nakit parayı kontrol 
altına almak bizim için önemli. 
Önümüzdeki günlerde de temassız 
ödeme sistemine geçeceğiz. 
Pandemi yaşanan süreçte, bu bizi 
daha da rahatlatacak. Zaten bize 
gelen talep de bu yöndeydi. 

İSBİKE’YE TALEP ARTTI
 Pandemi sürecinde, insanlarda 

toplu taşıma kullanma kaygısı 
oluştu. Dolayısıyla bisiklete olan 
talep arttı. İSBİKE uygulamasına 
talep arttı mı?
Biz bir otopark şirketiyiz; ama bizim 
kurulma amacımız, ulaşım 
araçlarının parklanması konusunda 
hizmet vermek. Şu anda sahada 150 
durak, 1.500 bisikletle hizmet 
vermekteyiz. 2020 sonunda, 300 
durak ve 3 bin bisikletle sahada 
olacağız. Pandemi sürecinde 

vatandaşlarımızdan gelen talep de 
bu yönde. Altyapı çalışmalarını 
yapmaya başladık. Altyapısı hazır 
duraklarımız var. Önümüzdeki 
günlerde hızlıca geçişi yapacağız.

 İki tane Teknepark’ta hizmet 
veriyorsunuz. Önümüzdeki 
süreçte hedefiniz nedir?
Şu anda İstinye ve Tarabya’da 435 
kapasiteyle hizmet vermekteyiz. 
Tabii ki ilerleyen günlerle ilgili 
planlarımız var. İstanbul’un 
ihtiyacı var. İstanbul’daki tekne 
sayısını karşılayacak kapasitede 
teknepark yok. Bu alanda da en 
kısa zamanda gelişmeyi sağlamak 
istiyoruz. 

 Farklı çalışmalarınız, alanlarınız 
da var...
Dört tane helikopter alanımız var. 
Taksi ve minibüs duraklarını 
işletiyoruz. Alibeyköy Cep Otogarı 
İşletmesi de bizde. iTaksi’nin 
işletmeciliğini yapıyoruz. Aslında 
İstanbul’da ulaşımın ciddi bir 
parçasıyız. Özellikle pandemi 
döneminde, bireysel araçların daha 
çok kullanımıyla, biraz daha ön 
plana çıktık; otoparkçılığın önemi 
daha da arttı. 

Et’ler bizim için çok önemli. Önemli 
akslara, önemli kesişim noktalarına; 
metronun, havaalanlarının, 
Marmaray’ın bulunduğu noktalara, 
mutlaka Park Et & Devam Et’lerle 
yatırım yapmak istiyoruz. 
Mevcutlarımız var; mevcutlarımızın 
ne kadar kullanıldığının da 
farkındayız. Buna sadece ‘park et, 
devam et’ gözüyle bakmamak lazım. 
Aynı zamanda akıllı şehirciliğin de 
bir parçası. İnsanlarımız hem 
zamandan hem benzinden 
kazanıyor. Gaz emisyonuna ve 
çevreyi korumaya katkıda 
bulunuyoruz. O yüzden mümkün 
olduğunca Park Et & Devam Et’lerin 
üzerine gideceğiz. 

YENİ MOBİL APLİKASYON 
GELİYOR
 Mobil aplikasyon sisteminiz nasıl 

işliyor?
Mevcut bir mobil aplikasyonumuz 
vardı; çok kısa zamanda yenisi 
geliyor. Tüm otoparklarımızdaki 
doluluk oranlarını görebileceğiz, 
borç ödeme yapabileceğiz, abonelik 
devamlarımızı sağlayabileceğiz. 
Sene sonuna doğru ödeme almaya 
da başlayacağız. Bir de 
rezervasyonlu otopark 
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İSBİKE, 2020 SONUNDA,                     
300 DURAK VE 3 BİN BİSİKLETLE 

HİZMET VERECEK.
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 Kültür-sanatla ilginiz nedir? 
Resimle, müzikle kişisel olarak 
ilgileniyor musunuz?
İyi resim yaptığımı söyleyemem; 
ama resim severim. Hatta eşim, 
resim yapmam için geçen sene palet, 
fırça, şövale gibi bir takım almıştı. 
Sinemayı severim; fırsat oldukça da 
ailecek gitmeye çalışıyoruz. Opera 
severim; birçok arkadaşımı da 
alıştırmışlığım ve götürmüşlüğüm 
var. Sevenler, sevmeyenler oldu. 
Ben bir misyon gibi bunu yapmaya 
çalışıyorum. 80-90’ların müziklerini 
de severek dinliyorum. Bir 
Tekirdağlı olarak, karşılama çok 
severim, bizim oraların müziklerini 
dinlerken kalbimde hissederim. 

 Spor yapıyor musunuz? 
Spora vakit ayırıyordum; ama son 
zamanlarda pek olmuyor. Eşim, saat 
kaç olursa olsun yürüyüşe 
çıkarmaya çalışıyor. Çok uzun yıllar 
hentbol oynadım. Takım sporuna 
alışık kişilerin, bireysel spor 
yapmaları çok kolay olmuyor. Arada 
üniversite takımının eski mezunları 
toplanarak oynamaya çalışıyoruz, 
Tabii eskisi gibi değiliz artık, çok 
dikkatli oynuyoruz.  

 Sivil toplum çalışmalarında yer 
alıyor musunuz?
Evet, Bizbizze Kadınlar İçin Fikir 
ve Destek Derneği’nin gönüllü 
eğitmenlerindenim. Farklı 
düşünme, yeni fikir kanalları ve 
inovasyon üzerine eğitimler 
veriyorum. AKAGİM’de (Ataşehir 
Kadın Girişimcilik Merkezi) 
eğitimler verdim. Üniversite 
öğrencilerine mentörlük yaparak 
ileriki hayatlarını 
kurgulamalarında yardımcı olmaya 
çalışıyorum. Birçok üniversitede, 
startup'larla ilgili yarışmalarda 
mentörlük yaptım, eğitimler 
verdim. Son zamanlarda 
yoğunluğumdan dolayı aksayanları 
olabiliyor; ama hepsini bir düzen 
içine almaya çalışıyoruz.

 Pandemi sürecinde sağlık 
çalışanlarına ücretsiz otopark 
desteği verdiniz…
Vermeye de devam ediyoruz. 31 
Ağustos’a kadar sürecek. Haziran 
ayı ortalarına kadar hastane 
yakınlarındaki otoparklarımız da 
vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet 
verdi. 

LİDERLERİN HAYATINI 
OKUMAYI SEVİYORUM
 Biraz da iş dışından konuşalım. 

Ne tür kitaplar okumayı 
seviyorsunuz? Vakit ayırabiliyor 
musunuz? 
Liderlerin hayatlarını, yönetimsel 
kitaplar okumayı seviyorum. 
Beni en çok etkileyen kitaplar 
arasında Lord Kinross’un 
Atatürk, Machiavelli’nin Prens 
adlı kitabı yer alıyor. Başucu 
kitaplarımdır. Ayrıca inovasyona 
yönelik kitaplar da okumayı 
seviyorum. Rowan Gibson’ın, 
‘İnovasyonun 4 Merceği’  
kitabını, tekdüze bir zamana 
girdiğimde, muhakkak açar 
bakarım. Bakış açınızı 
değiştirebilecek, sizi farklı 
yönlere çekecek şeylere ihtiyaç 
duymalısınız. Bu kitap, bu 
ihtiyacı karşılayan bir kitaptır. 

İSPARK’IN YENİ MOBİL 
APLİKASYONU, BİRÇOK 
ÖZELLİĞİ İLE EN KISA 

SÜREDE HAYATA GEÇECEK. 
TEMASSIZ ÖDEME SİSTEMİ 

İSE BU AY BAŞLIYOR.
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ISTANBUL BÜLTENI’NE RÖPORTAJ VEREN IBB BAŞKANI IMAMOĞLU, ISTANBUL’UN 2036 OLIMPIYAT 
OYUNLARI’NA EV SAHIPLIĞI YAPMASI IÇIN ÇOK CIDDI BIR ÇALIŞMANIN BAŞLATILDIĞINI 

DUYURDU. “2036 OLIMPIYATI’NA ADAYIZ” DIYEN IMAMOĞLU, ÜÇ YENI OLIMPIYAT PISTINI 
2021’DE KENTE KAZANDIRACAKLARININ MÜJDESINI VERDI.

İMAMOĞLU: 
2036 

“OLİMPİYAT'INA 
ADAYIZ” 

ONUR GÜNAL - BARIŞ TEKİN



 Ayşe Pakdil: Sayın Başkan, 
çocukları çok sevdiğinizi bilerek, 
evden çıkmadan evvel, 12 
yaşındaki oğluma size sorusu olup 
olmadığını sordum ve kendisi size 
şu soruları sormamı istedi: Siz 
gittikten sonra şehrin durumu ne 
olacak? Arkanızda nasıl bir şehir 
bırakacaksınız?
Bu çok kıymetli bir soru. Her 
şeyden önce şehrin, insanlar için 
mutluluk veren, özgürlük veren, 
umut veren bir şehir olması 
gerekir. Fiziken tanımlamak güç 
olabilir; çünkü büyük bir 
coğrafyadan bahsediyoruz. 
Konunun felsefesi benim için 
daha değerli. O anlamda; 
mutluluk, özgürlük, umut veren, 
başta çocukları ve kadınları mutlu 
eden, belki peşinden kadınları 
diyebilirim, bir şehir hayalim var. 
Mutlu eden bir şehir; mutlaka 
hem yaşayan hem de yaşatılan bir 
kent olması gerekir. Bir yönüyle 
de disipline olmuş bir kent, yani 
aklına esenin, aklına gelen şeyi 
yapmadığı bir şehir. Vizyonu 
belli, yol haritası belli bir şehir, 
disipline olmazsa, bu sefer neyle 
karşılaşacağını bilmez. Çok şey 
söyleyebilirim; ama bırakmak 
istediğim şehrin birkaç ana 
prensibi bunlar.

hukuk yollarını sonuna kadar 
kullanacaklarını da sözlerine ekledi. 
Koronavirüsün olası sürecine 
ilişkin önerileri yaptıklarını da 
İstanbul Bülteni’ne anlatan 
İmamoğlu, sonbahar-kış 
döneminde yeni risklerin 
oluşmaması için kazandıkları 
deneyimleri avantaja 
dönüştüreceklerinin altını çizdi.     
Tarım seferberliğinden sosyal 
yardımlara; kent kültürünün 
korunmasından; metro 
yatırımlarına ve tarım 
konusundaki çalışmalara kadar her 
alanda, İBB’nin politika ve 
uygulamalarını anlatan İmamoğlu, 
hükümetle ilişkilerin sorulması 
üzerine, “‘Bizden’ ve ‘bizden 
olmayanlar’ diye baktığınız zaman, 
bir ülkenin iktidarı değil, bir 
ülkenin el freni olan hükümet 
pozisyonuna düşerseniz” 
değerlendirmesini yaptı. İşte, 
İmamoğlu ile İstanbul Bülteni 
ekibinin yaptığı röportaj: 

E
krem İmamoğlu, kendi 
başkanlık döneminde yeni 
yüzü ile okurlarla buluşan, 
aylık çıkan İstanbul 

Bülteni’nin 12. sayısında, dergiyi 
yayına hazırlayan kadro ile buluştu. 
İBB gündemine dair tüm soruları 
yanıtlayan İmamoğlu, İstanbul’un 
2036 yılı Olimpiyat yarışlarına ev 
sahipliği için adaylık başvurusu 
yapma kararını, ilk kez İstanbul 
Bülteni’ne açıkladı. İmamoğlu, bu 
kararı, “2036 için çok ciddi, somut 
bir çalışmanın startını verdik. Bu 
bir felsefeyle olacak. 2032 de var; 
ama 2036 daha kesin gibi 
gözüküyor” sözleriyle ilan etti. 
İstanbul’un en önemli üç sorununu; 
“Deprem, Kanal İstanbul ve mülteci 
konusu” diye sıralayan İBB Başkanı 
İmamoğlu, Kanal İstanbul’u, “Çok 
vahşi bir durum. Hiçbir ülke hiçbir 
şehrine bunu yapmaz, hele 
İstanbul’a hiç yapmaz” sözleriyle 
ifade etti. İmamoğlu, Kanal 
İstanbul’u engellemek için tüm 
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“MUTLULUK,         
ÖZGÜRLÜK, UMUT 
VEREN, BAŞTA 
ÇOCUKLARI VE 
KADINLARI MUTLU EDEN, 
BELKİ PEŞİNDEN 
KADINLARI DİYEBİLİRİM, 
BİR ŞEHİR HAYALİM 
VAR. MUTLU EDEN BİR 
ŞEHİR; MUTLAKA HEM 
YAŞAYAN HEM DE 
YAŞATILAN BİR KENT 
OLMASI GEREKİR.”



Ulaştırma Bakanlığının 
yatırımları var. Biz entegre ulaşım 
sistemine çalışıyoruz şu anda. 
Devreye almak istediğimiz 
füniküler çalışmalarımız var. 
Özellikli Boğaz’da veya 
Marmara’da, coğrafi pozisyonunu 
kullanarak, füniküler sayesinde 
farklı metrobüsle deniz yollarını 
buluşturmak gibi. Ya da bir metro 
hattıyla Boğaz'ı buluşturmak gibi 
hazırlıklarımız var. 
Bizim hedefimiz, 2024’e 
geldiğimizde bu bahsedilen 
metroların bittiği bir süreç. 
Örneğin, batı yakasının sıkıntıda 
olduğu çok net. Yani, Esenyurt, 
Beylikdüzü, Başakşehir’in bir 
bölümü Bahçeşehir gibi; ki orada, 
2,5 milyonun üzerinde bir 
nüfustan bahsediyoruz. Bu 
bölümle ilgili iki hat başlatıldı. 
Aslında toplamda, 600 km’yi aşan 
raylı sistemler hedefine tamamen 
ulaşma şansımız yok 2024’te; ama 
bu seviyeye ulaşacak hatların 
tamamı planlanmış, ihalesi 
yapılmış, finansmanı bitirilmiş 
bir noktada olmayı hedefliyoruz. 

“KANAL İSTANBUL ÇOK VAHŞİ 
BİR DURUM”
 Osman Karabacak: Kanal İstanbul, 

kentin batısındaki birçok metro 
hattını etkileyecek. Bütün 
yatırımların boşa çıkma ihtimali var. 
Tabii, dediğiniz kaos (Kanal 
İstanbul’un olası etkisi) bizim en 
büyük sıkıntımız. Zaten, 
‘İstanbul’un üç tehdidi’ derken, 
bunu çok ciddi olarak söylüyorum; 
birincisi deprem, ikincisi Kanal 
İstanbul, üçüncüsü de mülteci 
konusudur. Sadece metro hatlarını 
alabora etmiyor. Bütünüyle İSKİ’nin 
düzenini değiştiriyor. Atık su, temiz 
su, boru hatları derken 30 milyarı 
aşan birçok yatırım gerekiyor. Çok 
vahşi bir durum. Hiçbir ülke hiçbir 
şehrine bunu yapmaz, hele 
İstanbul’a hiç yapmaz. Bu bağlamda, 
bahsettiğiniz metro hatlarını 
etkileyeceği öngörülüyor; ama biz 
inşallah bunu etkilemeyecek şekilde 
kanalın yapımının engelleneceğini, 
bunun şart olduğunu düşünüyoruz. 
Kanalın yapılması hem bu ülke hem 
de bu şehir için başka bir travma, 
umarım onu yaşamayacağız. 

 Osman Karabacak: 8-9 tane 
duran metroların çalışmalarına 
tekrar başlandı. Bu yıl bitmesi 
planlanan iki metro hattının 
çalışmaları hızlandı. Bu süreçte 
çok da engellemeler oldu; kredi 
verilmedi, bir metronun yapımı 
bakanlığa verildi. Siz tekrar seçime 
girdiğinizde, 4 metro ne durumda 
olacak? İstanbul’un bu sorunu 
büyük ölçüde çözülmüş olacak mı?
Aslında var olan bu metro hatları 
bittiğinde İstanbul, 400 km’yi 
aşan bir seviyeye ulaşıyor. Buna 
tabii, yeni havalimanından 
Gayrettepe’ye yapılan hattı 
katarak söylüyorum. İstanbul’un, 
birbirini yakalayan, deniz yolları 
ile metronun birbirini bulduğu 
entegre bir sistem içinde 
yapılması gereken işleri çok 
gecikti. Dolayısıyla, kopuk bir 
hattın varlığı çok işe yaramıyor; 
ondan inip öbürüne binecek 
şekilde entegre olmalı. Bu arada 
gündemde Ulaştırma 
Bakanlığının, katlı tüp geçit 
çalışması olduğuna dair bilgimiz 
var. Yani, burada temel duruş şu: 

İstanbul Bülteni Dergisi Yayın Yönetmeni Şükrü Küçükşahin



olabilir. Yani 2020-21 sonbahar 
kış ve ilk baharı ile 2021-22 
sonbahar kış ve ilkbaharını eğer 
kurak geçirirsek, o zaman risk 
olabilir; İstanbul’un, yaz dönemi 
için su sorunu yaşayabilme 
ihtimali doğabilir. Dolayısıyla, 
şimdilik umuyorum böyle bir şey 
yaşamayız; ama deniz suyunu 
arıtma gibi AR-GE çalışmalarımız 
var. Açıkçası, Melen’in dışında, 
ekstra bir proje henüz çalışılmış 
değil. Umarım buna da 
ihtiyacımız kalmaz, Melen’le bu 
işi hızlıca çözeriz.

“BİZDEN OLAN OLMAYAN 
AYRIMI ÜLKEYE EL FRENİDİR”
 İsmail Hakkı Şimşek: Kadir 

Topbaş, kendi başkanlığı 
sürecinde hep şunu söylerdi: 
“Bu kadar çok proje yapıyor 
olmamızın sebebi, merkezi 
hükümetle aynı partiden 
olmamızdır.” Siz de merkezi 
hükümetle aynı partide olsanız 
daha çok projeye imza atacağınızı 
düşünüyor musunuz?
Türkiye’de siyasi koşullar böyle 
bir cümle kurmayı şart koşuyor; 
ama bu doğru bir cümle değil. 
Keşke buna gereksinim 
duymasaydı, Sayın Topbaş. 
Bunu ifade ediyor olması, 
iktidarın ya da hükümetin yanlış 
yolda olduğunu gösteriyor. 
‘Bizden’ ve ‘bizden olmayanlar’ 
diye baktığınız zaman, bir 
ülkenin iktidarı değil, bir 
ülkenin el freni olan hükümet 
pozisyonuna düşerseniz. Bu çok 
yanlış bir siyasi anlayış. Her 
dönem, kendinden olan belediye 
ile kendinden olmayan belediye 
arasında ufak tefek nüanslar, 
farklılıklar olabilir, geçmişte 
olmuştur da. Ben de takip eden 
birisiyim. Sayın Topbaş haklı, 
Türkiye son dönemde hiç bu 
kadarını yaşamamıştı. Özellikle, 
son 10 yılı bu anlamda çok derin 
eleştiriyorum. Bu bağlamda, 
başka bir tarafını da ifade etmek 
zorundayım; Sayın Topbaş’ın bu 
ifadesi, her ne kadar doğru ise de 
o yaratılan ikili, şımarık iktidar 

sarhoşluğu bence fayda-maliyet, 
proje-iyi proje, zamanında 
finansman ve iş takibi gibi bütün 
unsurları bertaraf etmiş. Yani, 
projeciliğin en verimli şekilde 
varlığı bertaraf edilmiş.  
Düşünün; İstanbul’da durmuş 
altı tane metroyu teslim 
alıyorsunuz ve anlamsız birçok 
projeyi, sağda solda savrulmuş 
bir biçimde, sokak aralarında 
karşınızda bulabiliyorsunuz. 

“ÖRNEK DÖNEM YAŞATMAYA 
KARARLIYIZ”
Hâlbuki İstanbul’un öncelikleri 
tamamen unutulmuş;  hiç anlam 
veremediğiniz bir noktaya ya da 
bir bölgeye milyarlarca liranın 
aktarıldığını görüyorsunuz. 
Bazen dönüp, “Keşke bu 
yapılmasıydı, keşke buna 
başlanmasaydı” dediğimiz çok 
projeyle karşı karşıyayız. Üst 
üste koysak, gerçekten. İşte bu 
sarhoşluğun yaşanmaması adına 
ve bir iktidar-belediye arasında 
parti farklılığının etik değerlere 
tekrar kavuşması adına, 
Türkiye’nin böyle bir yol 
yürüyüşüne ihtiyacı vardı. 
Örnek bir dönemi biz yaşatmaya 
kararlıyız. İnşallah iktidar bu 
anlamda akıllanır. Akıllanmazsa 
da sanıyorum, toplum 
değiştirir. 

 Zeynep Mavnacıoğlu: Kamuoyu, 
sizin sayenizde Melen Projesi’nde 
problemler olduğunu, projenin 
yürüyemediğini gördü. Olası bir 
kuraklık durumunda İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
susuzlukla ilgili bir yatırım projesi 
var mıdır? 
Şu anda İSKİ’de, bu konuyla 
ilgili uzun yıllardır süren bir 
stratejik plan çalışması var. 
Hatta, yabancı bir şirketle, bu 
ayın sonunda, bana bir ara rapor 
oluşturuyorlar. Yani aslında, bu 
tür risklere karşı ne planlanmış, 
ne tasarlanmış, bakılıyor. Uzun 
bir stratejik plan bu. Orada da 
2050 hedefi konulmuş. Aslında 
bizim koyduğumuz 2050 ile de 
örtüşen bir rapor. Buna 
baktıktan sonra, hangi kısımda 
nasıl çözümler bulabiliriz, diye 
daha derinlemesine girmek 
istiyoruz. Ama şu anda altını 
çizmem gereken bir husus daha 
var. Bırakalım Melen’in 
gecikmesini. Biz var olanı 
kaybetmeyle ilgili, Kanal 
İstanbul riskiyle de karşı 
karşıyayız. Çünkü hem Sazlıdere 
hem Terkos, neredeyse yok 
oluyor bu projeyle. Melen 
projesinin de aslında bu 
durumda olması, bir yönetimin 
sürece yönelik sorgulama 
yapmaması, onu 
sahiplenmemesi; siyasetin kendi 
içindeki bir takım yapıların kötü 
anlamda değişikliğe uğraması 
gibi etkenlerin sonucudur.Yani, 
iktidar partisi, belediyenin 
yönetimiyle aynı partide olması, 
onların birbirlerini takip 
etmemesi gibi bir ataletin 
sonucudur, Melen’i bizim bu 
durumda bulmamız. Yoksa, 
çoktan tadil edilip 
başlanmalıydı. Ve görünüyor ki 
Melen 3-4 sene sürecek. 

“UMARIM, MELEN DIŞINDA 
BAŞKA BİR PROJEYE 
İHTİYACIMIZ KALMAZ”
Şunu da ifade edeyim: Biz kötü 
durumda değiliz. İki kurak sezon 
yaşarsak İstanbul’da su sıkıntısı 
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“BIRAKALIM 
MELEN’İN 
GECİKMESİNİ. BİZ, 
VAR OLANI 
KAYBETMEYLE İLGİLİ, 
KANAL İSTANBUL 
RİSKİYLE DE KARŞI 
KARŞIYAYIZ. ÇÜNKÜ 
HEM SAZLIDERE HEM 
TERKOS, NEREDEYSE 
YOK OLUYOR BU 
PROJEYLE.”



 Funda Keleş: 3 tane atletizm pisti 
yapacaktınız.
Tabii. Yani, zaten temeldeki 
duruşumuzu sergilemek adına 
2021’e, üç tane atletizm pistini 
yatırım planına koyduk. Hatta, 
muhtemelen bir tanesinin 
ihalesi 2020’de yapılacak. 
Burada hedefimiz aslında üç 
bölgeye birer atletizm pisti. 
Düşünsenize; İstanbul’da, 
‘doğru dürüst bir tane var’ 
diyebileceğimiz atletizm pisti 
yok. Oysa atletizm, 
olimpiyatların belki de en temel 
branşı. Bizim bakışımız böyle. 
Toplumun bu işi özümsemesi 
anlamında, bir etkinlik planımız 
var. Uzman arkadaşlarla, 
danışmanlarımızla ve de Spor 
İstanbul ve diğer birimlerimizle 
beraber çalışıyoruz. Bunun 
duyurusunu da açıkçası en 
yakın zamanda yapacağız, 
diyeyim. Böylece, bu konuda, 
ilk demeci size verdim. Çünkü, 
biz bunu Kurban Bayramı 
sonrası yavaş yavaş duyurmayı 
düşünüyoruz.

ÜÇ ATLETİZM PİSTİ 
 Funda Keleş: Maltepe’de bir pist 

olacak mı?
Maltepe’de zaten bir pist var; ama 
yeni yapacağımız pist hakkında bir 
öneri geldi Maltepe’den. 
Uygunluğuna bakıyorlar. Benim 
dönemimde Beylikdüzü’nde, hem 
arsasıyla hem projesiyle bir tane 
hazırlamıştık. Hatta yapımına da 
girmek üzereydik; ama bütçemiz 
yeterli gelmemişti, şimdi orayı da 
İBB olarak üstleniyoruz. Bir tane 
de Avrupa Yakası'nda zorluyoruz. 
Ama üçüncü bölgede (Anadolu) 
birkaç alternatifimiz var. Maltepe 
de olabilir. Arkadaşlarımız orayla 
ilgili yoğun bir çalışma yapıyorlar; 
mevcut mekanların geliştirmesi de 
olabilir, daha uygun bir başka alan 
da. Ancak Anadolu Yakası'nda da 
bir piste ihtiyaç var.

“PANDEMİDE DAHA İYİ 
KOORDİNASYON İÇİN 
ÖNERİLERİMİZİ YAPTIK” 
 Mesude Erşan: İstanbul 

koronavirüs salgınından en çok 
etkilenen il. Vakaların ve vefatların 

“2036 OLİMPİYATLARINA 
ADAYLIK KESİN GİBİ”
 Funda Keleş: Olimpiyatlara 

yönelik branşlara ağırlık 
vereceğinizi belirtmiştiniz. 
İstanbul’da olimpiyatları ne zaman 
görürüz?
Çok kıymetli bir soru. Aslında, 
2036 için somut ve çok ciddi bir 
çalışma startını verdik. Ve 
aslında bunun bir felsefeyle 
olacağını düşünüyoruz. Yani, 
2032 de var; ama 2036 daha 
kesin gibi gözüküyor. Tesisle, 
statla, betonla olimpiyatı 
alamazsınız. Olimpiyat, bir 
şehrin onu hissetmesiyle 
mümkün. Yani, spor dünyası 
hissedecek ve sporcu ne demek, 
bilecek. Böyle bir toplumun 
varlığı, olimpiyatı size sağlar. 
Yanlış bakılmış. Yani, Olimpiyat 
Stadı’nı yapmak, tesisleri 
yapmak birincil iş olarak 
görülmüş. Ama baktığınızda, 
itiraf edelim ki, ülkemizde hâlâ 
spor denilince, tek branş 
aklımıza geliyor ve başka hiçbir 
branşla toplumun ilgisi yok.

Soldan sağa: Osman Karabacak, Melek Günerli, Özge Bingöl, Funda Keleş, Özgür Turan



metotlarından tutun da birçok 
konuya varıncaya kadar. Bütün 
bunları önemsiyoruz ve bu 
kapsamda daha hazırlıklı 
olacağımızı görüyorum; ama kolay 
olmayacak. İnşallah devletimizin 
diğer kurumları da bizimle iş 
birliği konusunda bir öncekinden 
çok daha iyi konumda olur. 

“ÖNCE ŞEHRİ KORUMALI, 
SONRA GELİŞTİRMELİYİZ”
 Özgür Turan: 16 milyonluk bir 

şehre başkanlık yapıyorsunuz. 
Gerek kentsel gerekse de kırsal 
bölgelerde yatırımlarınız var. 
Kentsel ve kırsal bölgelerde 
yatırım farklarını ne oluşturuyor? 
Kıstaslar neler?
İstanbul’da yatırımın durması 
mümkün değil. Yatırımın bende ilk 
yarattığı felsefe şu: “Önce bu şehri 
koruyor musunuz?” Yani bu şehri 
korumak en değerli yatırım. Eğer 
siz bunu göz ardı ederseniz, 
yaptığınız her yatırım, kenti 
zorlaştıran bir yatırıma da 
dönüşebilir. Dolayısıyla, 
arkadaşlarıma her zaman, her yerde 
söylediğim şey; biz bu şehri önce 
korumalıyız, sonra geliştirmeliyiz. 
Aksi takdirde, korumak kavramını 
göz ardı ederseniz, gözünüzün 
önünde binlerce yıllık surlar patır 
patır dökülür. Ama yanı başında da 
gökdelenleri izlersiniz, bu bir 
yatırım değildir. Bu yönüyle bu 
şehre bakmak; kentsel yönüyle, bu 
tür yatırımları desteklemek… 
Deprem önemli bir konumuz. 
Kentsel yatırımın içinde mutlaka 
bu şehrin güçlendirilmesi lazım.  Bu 
şehrin, ne yazık ki iskeleti sağlam 
değil. Yani her yönünde bir sıkıntısı 
var.  Bu, ayakta duramayan bir 
insana doğru gider. Bu tahribatı 
onarmadan bir depremle 
yüzleşmek, İstanbul’un ve 
Türkiye’nin en büyük ekonomik 
depresyonu olacaktır. Can 
kayıplarını söylemek bile 
istemiyorum. 
Kırsalda ise şöyle düşüncemiz; 
gelişmeyi, aynı zamanda kırsalın 
kalmasını sağlayacak, günün 
ihtiyaçlarıyla da uyumluluk 

yüzde 62’si bizde. Belli ki 
önümüzdeki dönemde de etkili 
olacak. Ancak İstanbul’a, Sağlık 
Bakanlığı ve hükümet anlamında 
söylüyorum, özel önlemler de 
alınmadı; sizin fikriniz ne? Başka 
hangi önlemler alınabilir?
Kesinlikle var ve biz, zaten çok sıkı 
çalışıyoruz. Bulaşıcı hastalık 
görüldüğü ilk günden beri, öncü 
eylemleri biz dile getirdik. Bu 
bizim övünecek bir tarafımız değil. 
Yani, başka türlü de işlemeliydi. 
İstanbul, bu sürecin merkezi oldu 
-ki olması da doğal-. Çünkü, 
dünyanın en büyük şehirlerinden 
bir tanesi; ama o ölçüde bir iş 
birliği, bir koordinasyon yaşandı 
mı? Açıkçası, o açıdan mutlu 
değilim ben. Ama bu 
koordinasyonun daha iyi olması 
konusunda tavsiyemizi yaptık ve 
yapmaya devam edeceğiz. Şu anda 
da aktifiz bu konuda.  Gerçekten, 
aldığımız bilgiler doğrultusunda, 
sonbahar/kış bölümünü yine riskli 
bir alan olarak görüyoruz. 
Bir olumlu tarafı var; deneyimliyiz. 
Yani; ilk başlangıçta, sıfırdan 
deneyimledik. Şimdi daha üst 
seviyede deneyimliyiz. Dünyanın 
farklı yerlerinde uygulamalarla 
ilgili de deneyimliyiz. Ama 
gerçekten zorlanacağımız birkaç 
alan var. Bunlardan bir tanesi, 
toplu ulaşım. Tanımlaması çok güç 
bir alan. Özel araçlara 
yoğunlaştığında, bu sefer trafikle 
ilgili çok ciddi sıkıntıların 
yaşanması muhtemel. Onun için, 
insanların yeşil alanları, 
yürünebilir kaldırımları 
yakalaması konusunda aktif 
çalışmalarımız var, bisiklet yolları. 
İstanbul açısından topoğrafyanın 
zorlukları var. Süreci hızlandırma 
konusunda, dünyanın başka 
yerlerinde uygulanan ulaşım 
imkânlarıyla ilgili de bakılıyor. 
Neticede yüzleşeceğiz, elbette. 
Büyük bir iş birliği şart. İş 
birliğinden kastım; toplum, 
belediye, valilik, özel sektör, başka 
başka birimler. Mesela; muazzam 
bir mesai planlamasına ihtiyacı var 
İstanbul’un. Evde çalışma 
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“ŞEHRİN, NE YAZIK         
Kİ İSKELETİ SAĞLAM 
DEĞİL. BU TAHRİBATI 
ONARMADAN BİR 
DEPREMLE YÜZLEŞMEK, 
İSTANBUL’UN VE 
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
EKONOMİK 
DEPRESYONU 
OLACAKTIR. CAN 
KAYIPLARINI SÖYLEMEK 
BİLE İSTEMİYORUM.”

gösterecek politikalarla sağlamak. 
Yani siz köylüye, “Köyde kal, 
köylü kalmaya devam et” deyip, 
bugünün, başta eğitim ve sağlık 
olmak üzere, tüm fırsatlarını oraya 
taşımamışsanız köylü, ‘orada kal’ 
demekle kalmaz; ‘tarımı da yap’ 
demenizle yapmaz. 
Kazandırmalısınız, mutlu 
etmelisiniz. Hatta; tabiri caizse, 
kentlinin kırsaldakine gıpta edecek 
seviyeye taşımalısınız. Biz, 
İstanbul’un kırsalını da öyle 
görüyoruz. Zaten İstanbul’da iyi 
örnekler oluşursa Türkiye, çok iyi 
örnekleri yapabilir. İstanbul, hem 
negatif hem de pozitif yönde 
Türkiye’nin motivasyonudur. Şu 
an ülkemizde, iyi gitmeyen 
şeylerle ilgili İstanbul sorumludur. 
Biz bundan sonra, hem kentsel 
hem de kırsal yatırımlarla, 
Türkiye’nin pozitif anlamda, 
Türkiye’nin en büyük 
motivasyonu olmaya kararlıyız.

“ÇEVRE, TARİH, SU 
YOLLARININ KORUNMASIYLA 
ÖVÜNMEK İSTERİZ”
 Ali Faruk İmre: Kampanya 

döneminde İstanbul, bir 
demokrasi öyküsü yazdı ve dünya 
bu öyküyü zevkle okudu. Şimdi, 
İBB Başkanısınız, yabancı 
mevkidaşlarınızın İBB’ye ilgisi ne 
durumda? 



tarihini korumakla çok övünmek 
istiyoruz. Çünkü, bize göre hep 
birincidir; ama İstanbul korunacak 
şehirler sıralamasında, belki 
dünyada ilk üç kentten bir tanesidir. 
Bunlarla övünmek isteriz. 

“VİTRİNİMİZDE KÜLTÜR VE 
SANAT OLMALI”
Aynı zamanda geniş ölçekli 
bakarsak; etrafında bu kadar farklı 
medeniyeti barındırması ve kültür 
sanat politikaları ile dünyada 
gündeme gelmesini bekliyorum. 
Az önce konuştuğumuz, olimpiyat 
meselesi de bunlardan bir tanesi. Biz 
bu gündemi, dünyanın başka 
ülkelerine gittiğimizde vitrine ya da 
masaya koyuyor olmamız lazım. 
Seneler evvel Cannes’ta, şehir 
yaşamı ve şehir planlaması üzerine 
gittiğim fuarda gördüm ki, dünyanın 
önemli büyük kentleri, bu felsefeyle 
kendilerini masaya yatırırken, 
Türkiye standının bulunduğu 
çadırın yarısı, bir konut projesi 
tanıtımına ayrılmıştı. Bu bence 
trajik bir durumdu. Ben, İstanbul’un 
geleceğinin böyle anlatılmasını, 

böyle hissettirilmesini doğru 
bulmuyorum. Yapacaklarımız 
doğru, hızla yürümesini sağlayacak 
dokunuşlar olacak. 

“TOPLUMU ALDATMAYAN BİR 
BAŞKAN OLMAK İSTİYORUM”
 Uğur Kocager: İBB, son bir sene 

içerisinde, verilerin kamuoyu ile 
paylaşıldığı ve karar alma 
süreçlerine de etki eden bir 
ekosistemi yarattı. Siz de Kanal 
İstanbul örneğinde olduğu gibi, 
bilimsel verilere atıfta bulunan bir 
belediye başkanısınız. Birçok 
siyaset bilimci, içinden geçtiğimiz 
bu süreci, post-truth (hakikat 
sonrası) diye adlandırıyor. Yani; 
akıldan, bilimden çok, hislerin öne 
çıktığını belirtiyorlar. Bu 
durumun, sizin siyasal iletişim 
sürecinizi olumsuz etkilediğini, 
sizi dezavantajlı duruma ittiğini 
düşünüyor musunuz? Bir de bu 
dengeyi nasıl kuruyorsunuz?
Gerçeklikten uzaklaşmayan bir 
toplum olma konusunda, toplumu 
aydınlatma ve uyandırma 
felsefesini, karşı tarafa geçirmek 

Hangi faaliyetler yurt dışının 
ilgisini çekmiş durumda? İBB’nin 
izlediği yerel diplomasi hakkında 
bize bilgiler verir misiniz?
Dünyada, Türkiye’nin kent 
yaşamına bakış açısında, özellikle 
gelişmiş ülkeler nezdinde, ciddi 
farklılıklar var. Yani; ben şimdi 
gidip, dünyanın gelişmiş bir 
ülkesinde, İstanbul’a çok otoban 
yaptık, çok tünel yaptık diye 
övünsem, herhalde çok mahcup 
olurum. Beni mahcup edecek şekilde 
eleştirirler. Yani, şehrin gelişmiş 
olması, yaşamın güzelleşmiş olması, 
hayatın kolaylaşması, üzerinden 
gündeme gelmemiz lazım. Bu 
kolaylaşma son dönemde 
dijitalleşme üzerinden tartışılıyor. 
Ama şu da var; mekanik tariflerle ve 
ilişkilerle de hayat güzelleşmiyor. 
Elbette ki bir yönüyle çevrenin 
iyileşmesi -ki tüm şehirlerin artık 
iklim değişikliği, atık yönetimi, 
çevre temizliği, denizlerin ve suların 
korunması, doğal hayatın korunması 
gibi konuları var- çok önemli rol 
oynuyor. Biz, bunlarla övünmek 
istiyoruz. Bunun yanı sıra şehrin 

Soldan sağa: Ali Faruk İmre, Mesude Erşan, İsmail Hakkı Şimşek, Ela Karasu, Ayşe Kahveci 



yatırımsa bu gözle yatırıma bakıldığı 
anlayış kente egemen kılınmıştı. 
İnsanların zihnine de bu 
nakşedilmişti. Şimdi biz, bunu 
tersine çevirmek için çabalıyoruz ve 
işin daha çok başındayız. Üretmenin 
kıymetini, üreten insanın 
kazandığını hissettirmeli. Satın alan 
insanın da verimli ve güvenli gıdaya 
eriştiğini hissetmesi şart. İşte bu 
zinciri kurmak için adımlar atıyoruz. 
Tabii, bazı kaygıları da taşıyoruz; 
örneğin, bir tek kanalla 135 milyon 
metrekarelik bir tarım alanı yok 
ediliyor. Bunları da engellemekle 
uğraşacağız; ama günün sonunda 
İstanbul’da sağlıklı, doğru, 
gerçekten finansı ve ekonomisi iyi 
hesaplanmış bir tarım üretim 
modelini geliştirmek; onu bu kadar 
büyük bir nüfusla buluşturmak çok 
önemli. Elbette, böylesi bir tarım 
alanı, İstanbul için çok düşük bir 
üretim alanı. Dolayısıyla biz, bunu 
denetleyen, organizasyonuna katkı 
sunan bir biçimde, başta, yakın 
coğrafyaya; yani, Trakya-Marmara 
ekseni başta olmak üzere, 
Türkiye’nin her yeriyle müşterek 
çalışmalara taşımak istiyoruz. 
Çünkü, gıda zinciri çok önemli. 
Üretimden tüketime, süreci takip 
etmediğinizde, siz şehrinizde 
yaşayan insanların sağlıklı gıdaya 
eriştiğinden emin olamazsınız. Yani, 
bu başlangıç tohumlarını, açıkçası, 
Türkiye’nin her yerinde 
yaygınlaştırmak niyetindeyiz.

“İNSAN DOĞASINA AYKIRI 
YEŞİL ALAN ÜRETMEYECEĞİZ”
 Şükrü Küçükşahin: Sosyal 

yardımlar ve çevre politikalarımız 
konusunda da 
değerlendirmelerinizi alabilir 
miyiz? Sosyal yardımların ilelebet 
insanların sıkıntılarını, sorunlarını 
gideremeyeceği; nihayetinde, 
‘balık tutmayı öğrenmenin 
gerekliliği’ de ortada. Önümüzdeki 
yıllara bakıldığında, bu konudaki 
politikalarımız nasıl sürecek? 
Öncelikle çevreyle ilgili şunu 
söyleyelim: Tabii ki, yeşil alan 
konusu mühim. Burada da aslında 
yeni ve güçlü bir felsefe oluşturmak 

şart. Yani, nasıl bir yeşil alan 
gelişimi olmalı, buralardan nasıl 
faydalanılmalı? Bugün çok kurgu 
içeren, sistematiklikten, 
doğallıktan uzaklaşan birtakım 
yeşil alanlar üretme süreci var. 
Baktığınızda, bazı büyük park 
projeleri, millet bahçesi diye 
adlandırılan alanlar söz konusu; 
geometrik şekillerle oluşmuş 
alanlar. Aslında, insan doğasına 
aykırı. Baktığınızda Yaratan’ın izi 
gibi, hiçbir insan kurgusunun var 
edemeyeceği bir ortam hayal 
edilirken; gelinen nokta bununla 
hiç örtüşmemektedir. 
Yapılması gereken ilk iş; doğru bir 
yeşil alan tasarlamak. İkincisi, yeşil 
alanın hayatın içinde olmasını 
sağlamak. İnsanların yürüyebildiği 
alanlardan bahsediyorum. İnsanlar, 
“Haydi gelin burada spor yapın”, 
dediğinizde gelemez; işine 
yaramalı, o alan. Sadece spor 
yapmamalı, aynı zamanda ulaşımın 
da bir parçası olmalı örneğin… 
Tabii, burada çevreyi korumanın 
başka unsurları da var. Bu kadar 
büyük bir kentte, atık yönetimi 
bizim için çok önemli bir yatırım 
alanı. Bir şehrin geleceği için, 
mutlak sıfır atığa yürümek şart. Bu, 
aynı zamanda bir ülkenin 
ekonomisi için de değerli. Yani, 
hem çevreyi kirletmemek hem de 
ekonomi anlamında kayba 
uğramamak...  

adına, tüm duygusal marifetlerimi 
kullanma çabası içerisindeyim. 
Dolayısıyla, duygusal ve manevi 
bağı en üst seviyede tutup; ama 
toplumu aldatmayan bir belediye 
başkanı ve yönetici olmak 
istiyorum. Bu liderlik kıymetli bir 
şey. Evet, toplumumuzun duygusal 
tarafı çok kullanılıyor; ama negatif 
yönü de kullanılıyor. Ben ise 
toplumla duygusal bağımı en üst 
seviyede tutuyorum. Onların ne 
hissettiğini anlayıp birbirimizi 
hisseden pozisyonunda kendimi 
muhafaza etmeye çalışıyorum. Ama 
işi asla, bir oy meselesi ya da siyasi 
görüş meselesine oturtmadan; 
süreci, bir toplumsal kazanıma, 
ülkenin, şehrin; hatta dünyanın 
kazanımına dönüştürmek adına, 
bilimselliği ve aklı da o duygusal 
bağı kurduğum insanlara da geçirme 
hedefiyle, bir takım şahsi 
marifetlerime dönük ya da 
geliştirdiğim şahsi reflekslerimle 
yönetme çabasındayım. Yaptığım 
şey bu. Sanıyorum bunun bir 
kısmını başardık, başarıyoruz. 
Çünkü, bazı unsurlarla ilgili 
toplumu aydınlattığınızda, hemen 
farkına varıyorlar. Kanal'la ilgili 
örnek vereyim; herkesin uzaktan 
olumlu baktığı bir şeyi, aydınlatma 
sürecini yaşattıktan sonra yüzde 
70’in üzerinde karşı olunan bir şeye 
dönüştürebiliyoruz. Demek ki 
mümkün. Buna devam edeceğiz. 

TARIM SEFERBERLİĞİNİN 
DEVAMI GELECEK
 Nilay Soysaldı: Tarım 

seferberliği, Halk Süt ve çiftçiye 
destek gibi önemli projeleri hayata 
geçirdiniz. Bunun devamı gelecek 
mi?
Kesinlikle devamı gelecek; ama çok 
daha başlangıçtayız. Yani, İstanbul 
ilk defa tarımı hissediyor. Tarımı 
unutmuştu. İstanbul, hemen 
kırsalında, yanı başındaki bu 
güzelim topraklardaki verimliliği, 
üretimi neredeyse unutmuştu. 
Çünkü, İstanbul’un neresi olursa 
olsun, bir tarım alanı bile olsa, 
insanların zihninde, hemen 
binaların yükseldiği, şehirleştiği; 
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“ÜRETMENİN 
KIYMETİNİ, ÜRETEN 
İNSANIN 
KAZANDIĞINI 
HİSSETTİRMELİ. 
SATIN ALAN İNSANIN 
DA VERİMLİ VE 
GÜVENLİ GIDAYA 
ERİŞTİĞİNİ 
HİSSETMESİ         
ŞART.”



aç kalmadığı bir şehir vaat etmek 
bizim sorumluluğumuz. Ama 
günün sonunda, bizim 
bahsettiğimiz; turizm, kültür, 
sanat, hizmet, yaşam, ticaret; 
İstanbul’un tarihi varlıklarının 
ortaya konduğu, hissedildiği bir 
ortam. Ben inanıyorum ki, bu 
sıraladığım alanlarda ortaya 
konacak doğru politikalar, 
İstanbul’un potansiyelini, maddi 
olarak üç katına çıkarılabilecek 
seviyede. Üstelik bunun çok hızlı 
olması da mümkün. Bütün 
bunlar, İstanbul’un 
zenginleşmesi anlamına da 
geliyor. Bu elbette, biraz zaman 
isteyen bir şey. Dolayısıyla, 
bugünün yoksulluğunu 
giderirken, bunun bir pansuman 
olması gerektiğini unutmamak 
lazım. Esas yarayı iyileştirecek 
şey; gerçekten iyi planlanmış, iyi 
gelir getiren, gelirin de iyi 
paylaşıldığı bir şehir vaat etmek. 
Bu da şehri, şehrin geleceğini iyi 
planlamaktan geçiyor. Bizim, bu 
alanda da çok önemli çabalarımız 
var, inşallah amaca ulaşacağız. 

 Osman Karabacak: Demokrasi 
mücadelesi ile geldiniz. Bu, son bir 
yılda hukuk mücadelesine döndü, 
birçok alanda engellemeler, 
belediyenin tesislerinin el 
değiştirmesi, yetki kısıtlamaları 
gibi şeylerle uğraştınız. Hatta 
mahkemeler devam ediyor. Bu 
kadar engellemeler içinde hizmet 
üretmeye çalışıyorsunuz. Bunları 
göz önünde bulundurduğunuzda, 
nasıl bu kadar sakin kalabiliyor, 
hizmet üretmeye nasıl devam 
edebiliyorsunuz?

“UMUDUMU YÜKSELTEN BİR 
TOPLUM VAR”
Başta şunu söyleyeyim; eğer 
amaçtan uzaklaşırsanız, her 
gününüz bir travmaya döner ve 
psikolojik olarak, bu zorluklarla 
mücadele edemezsiniz. Ben, 
amaçtan hiçbir zaman 
uzaklaşmıyorum. Amacımız ne? 
Bütün zorluklara rağmen bu 
şehrin iyi bir şehir olmasını, bu 
şehrin insanlarının mutlu 
olmasını sağlamak. Bu amaca 
ulaşırken, zorlukların da 

Çevre, bizim için önemli ve tüm 
konularda olduğu gibi, bu konuda 
da ana prensipler üzerinden 2050 
vizyonu oturtmak istiyoruz. Her 
gelenin, paldır küldür değiştirdiği, 
alabora ettiği bir sistem olmaktan 
çıksın istiyoruz.
Tabii, yoksulluk önemli bir 
sorun. Türkiye’nin son dönemde 
yaşadığı ekonomik süreç; 
İstanbul’un iyi planlanmaması ve 
iyi kurgulanmamasından ortaya 
çıkan, günübirlik kazancın çok 
önde durduğu bir megapol 
anlayışıdır. İşin diğer yanında, 
bir de bulaşıcı hastalık konusu 
var. Bütün bunlar kent 
yoksulluğunu tetiklemiş 
durumda. 

“DOĞRU POLİTİKALAR 
İSTANBUL’UN POTANSİYELİNİ 
ÜÇE KATLAR”
Bu yoksulluğu telafi etmek ve 
gidermek konusunda 
sorumluyuz. Tabii ki, ekonomiyi 
bizim düzeltme şansımız yok. Bu 
konu, merkezi hükümetin işi. 
Yoksulluğu gidermek, insanların 



“Ulaşamasam da en azından bu 
yolda ölürüm” cevabını vermiş. 
Ciddi bir mücadele veriyorsunuz, 
emek sarf ediyorsunuz. Biraz 
evvel, “Aslında halka 
ulaştığımızda, anlattığımızda, 
Kanal’a karşı olanların oranının 
yüzde 70’lere ulaştığını 
görüyoruz” dediniz. Bir önceki 
soruda da ifade edildiği gibi, 
önünüze sürekli hukuki ve imara 
yönelik engeller çıkarılıyor. Süreci 
nasıl yöneteceksiniz? Nasıl bir 
mücadele vereceksiniz?
Tümüyle hukuk kanalıyla yürümek 
niyetindeyiz. Tabii, işin ucunda bir 
kısım pasif direnişler oluşabilir mi, 
o ayrı. Yani, bu tarz uygulamalar 
önümüze gelebilir mi; tartışırız, 
konuşuruz. Ama konu oraya 
gelmeden ve bunu konuşmaktan 
ziyade, biz hukuk adına ve 
hukuksal zeminde süreci 
engellemeyle ilgili neler 
yapabiliriz, buna yoğunlaşmalıyız. 
Ben bütün siyasi parti genel 
başkanlarıyla süreci konuştum, 
sunum yaptım. Bu, çok kıymetli 
bir şey. Bana geri dönmeleri de 
öyle. Herkes benimle aynı fikirde 
olacak anlamına gelmiyor. Farklı 
düşünebiliriz; ama ben, şundan 
eminim. Ben, bilimi konuşuyorum, 
doğruları konuşuyorum, tekniği 
konuşuyorum. Oysa, “Kanal 
olmalı” düşüncesini savunan biri 
arayıp, “Başkanım, sana bir sunum 
yapacağım” demedi. Davet 
ettiğimizde, gelip bunu bize 
anlatmak isteyen tek bir bilim 
insanı göremedik, şu ana kadar. 
Çok acı bir şey bu. Dolayısıyla, 
böylesi mühim bir meselenin, bir 
siyasi ağızdan çıkıp var olması, 
büyük bir trajik durum. Bütün 
bunları anlatarak, bunu 
engelleyebileceğimizi 
hissediyorum. Kalbimde öyle bir 
duygu var. İnşallah yanılmam, 
süreci bu şekilde toparlarız. Bir de 
böyle bir tahribatın geri dönüşü 
yok. Bazı şeyleri geri dönüşle 
çözebilirsiniz, yapılan yanlış bir 
binayı yıkabilirsiniz; ama burada 
bahsettiğimiz, çok büyük bir doğa 
tahribatı. Çok büyük bir mesele. 

Allah korusun bu şehri; o kadar 
net. Onun için, geçen de pat diye 
aklıma gelmiş söylemiştim; doğru 
söylemişim. Allah, bu şehri, 
akıldan ve bilimden uzak 
insanların şerrinden korusun.

ŞEHİR ODAKLI İLETİŞİM
İstanbul’da iletişimi 
önemsiyorum. İletişimin bazı 
kanallarının da çok akıcı, diri, 
bireyselleşmeyen, yani İmamoğlu 
odaklı değil; şehir odaklı olmasını 
sağlayan bir yöne evrilmesini 
istiyordum. Bunu oluşturan 
mecralarımız yavaş yavaş 
oluşuyor. Bunlardan birisi 
İstanbul Bülteni’miz. Dijital 
alanda da bu yürümeli, zira bizim 
dijital ortamlarımızdaki 
paylaşımlarımızın hepsi de ayrı 
bir haber. 
Ben, dergi gibi belgeli yayına çok 
meraklı bir insanım, çok ilgim 
olmuştur. Böyle bir yayınla, 
ortamı zenginleştirmek, orada iz 
bırakmak, yarınlarda bunun 
hissedilmesini sağlamak, 
arşivlendirmek… 
Çünkü, geçmişinizle kopuk bir 
kurumsanız, geleceği yakalama 
şansınız yok. İnşallah, geçmişe 
dair o arşivi de sağlayacağız. Var 
olan günlerimizi de buna 
ekleyeceğiz. Bu konuda Bülten’e 
ve çalışma ekibinize teşekkür 
ediyorum. 

üstesinden gelmenin şart 
olduğunu bilen bir yöneticiyim. 
Dolayısıyla, gündelik sorun ve 
çatışmaların bir parçası olmaktan 
ziyade, hem mücadelesini yapıp 
hem cevabını verirken, bir yandan 
da amaca hızlı bir şekilde 
koşmaktan sapmıyorum. Bu 
benim ruhumu tazeliyor ve çok 
diri tutuyor. Buna ek olarak; ben, 
umudu çok yüksek bir insanım. 
En az bu kadar önemli olan bir 
avantajım da var; benim 
umudumu yükselten bir toplumla 
karşı karşıyayım. Her şey bitti 
denen bir yerde; 2019’da, İstanbul 
halkı, muazzam bir demokrasi 
sonucunu bize yaşattı. 
Dolayısıyla, umutsuz olmam için 
hiçbir sebep yok. Tam aksine, 
üstüne umudumu artırıp 
yükseltebileceğimizi biliyorum. 
Tabii, bütün değerleri 
oluştururken, olgunlaştırırken, 
amaca yürürken bir yandan da 
toplumun zenginliğinin farkında 
olan birisiyim. Yani, herkesle 
çalışabilen, herkesle yol 
arkadaşlığı yapabilen; temel 
değerlerde buluştuğumuz 
herkesle bu süreci 
zenginleştirebilen bir insanım. 
Her gün yanıma katılan yeni 
insanlar olduğunu görüyorum. Bu 
insan gücü de beni diri tutan, 
mutlu kılan, pozitif bakmamı 
sağlayan bir yol haritası. O 
anlamda rahatım. Öfkem anlık 
oluyor; ama çok hızlı telafi 
edebiliyorum. 

“KANALI 
ENGELLEYEBİLECEĞİMİZİ 
HİSSEDİYORUM”
 Ayşe Pakdil: Kanal İstanbul ile 

ilgili yine itirazınız vardı. Bunun 
milli bir mesele, İstanbul’un 
kurtuluş mücadelesi olduğunu 
söylüyorsunuz. Benim aklıma bir 
hikâye geldi. Biliyorsunuz, 
karıncanın hacca gitme hikâyesi 
vardır. Karınca, hacca gitmek için 
yola çıkmış. Bunu görenler, 
“Mekke çok uzak, senin oraya 
ulaşman mümkün değil”, diye 
itiraz etmişler. Karınca, 
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“BUGÜNÜN 
YOKSULLUĞUNU 
GİDERİRKEN, BUNUN BİR 
PANSUMAN OLMASI 
GEREKTİĞİNİ 
UNUTMAMAK LAZIM. 
ESAS YARAYI 
İYİLEŞTİRECEK ŞEY; 
GERÇEKTEN İYİ 
PLANLANMIŞ, İYİ GELİR 
GETİREN, GELİRİN DE İYİ 
PAYLAŞILDIĞI BİR ŞEHİR 
VAAT ETMEK.”
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ISTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANI EKREM IMAMOĞLU, ISTANBUL’A OLIMPIYAT 
OYUNLARI’NIN GELMESIYLE ILGILI ÇALIŞMALAR HAKKINDA ILK MÜJDEYI ISTANBUL BÜLTENI 
OKUYUCULARINA VERDI: “BU KONUDA ILGILI TÜM BIRIMLERIMIZLE ÇALIŞIYORUZ. BIR 
ETKINLIK PLANIMIZ VAR. BAYRAMDAN SONRA YAVAŞ YAVAŞ DUYURACAĞIZ.”

İ
stanbul’un, Olimpiyat 
Oyunları’na ev sahipliği yapması 
için yürütülen çalışmalar ivme 
kazanıyor. Olimpiyat adaylığı 

sürecinde tesisleşmenin yanı sıra 
olimpiyat ruhunun da halk 
tarafından özümsenmesi ve bu 
ruhu hissetmesi çok önemli. Bu 
felsefe üzerine hareket eden İBB, 
uzmanlar, danışmanlar ve ilgili tüm 
birimleri ile çalışmalarını 
sürdürüyor.

İSTANBULLU SPORCULAR 

OLİMPİYATLARA 
GÖZ KIRPIYOR

 OLİMPİYAT OYUNLARININ 
TARİHÇESİ
Olimpiyat Oyunları veya kısaca 
Olimpiyatlar, Yaz ve Kış Olimpiyat 
Oyunları olmak üzere iki ayrı 
kategoride, dört yılda bir 
düzenlenen, uluslararası çok sporlu 
bir etkinliktir. 200’ün üzerinde 
ülkeyi temsil eden sporcuların 
katıldığı etkinlikler, dünyanın en 
kapsamlı spor etkinliği 
konumundadır.

Temelleri, MÖ 8. yüzyılda 
Olimpiya’da gerçekleştirilen antik 
oyunlara dayansa da modern 
oyunlar, ilk kez 1896’da Baron 
Pierre de Coubertin’in Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi (IOC)’ni 
kurması sonrası gerçekleştirildi.
1924 yılında, kış spor 
etkinliklerinin yer aldığı Kış 
Olimpiyatları düzenlenmeye 
başlandı. I. Dünya Savaşı sebebiyle 
1916’daki oyunlar, II. Dünya 

FUNDA KELEŞ
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Savaşı sebebiyle ise 1940 ve 
1944’teki oyunlar 
gerçekleştirilemedi. Her iki 
etkinlik, son olarak 1992’de aynı 
yıl içerisinde gerçekleştirildi ve 
1994’te düzenlenen Kış 
Olimpiyatları ile birlikte iki 
etkinlik arasında ikişer yıllık fark 
oluştu.
Olimpiyat Oyunları kapsamında 
toplamda 13 binin üzerinde sporcu, 
400’den fazla kategoride mücadele 
etmektedir. Gerçekleştirilen 
mücadeleler sonunda belli bir 
kategoride en iyi sırayı elde eden 
sporcu ‘altın madalya’ ile 
ödüllendirilirken, ikinci ve üçüncü 
sıradaki sporcular sırasıyla ‘gümüş’ 
ve ‘bronz madalya’nın sahibi olur.
Dört yılda bir düzenlenen Olimpiyat 
Oyunları’nda din, dil, ırk ayrımı 
gözetilmeksizin, tüm sporcular bir 
araya gelir. Bu spor şöleninde, 
kurallara bağlı kalarak, dürüstçe ve 
kardeşçe bir yarışın içine girilir. 
Olimpizm anlayışını uygulamaya 
koyarak insanın dengeli gelişimini 
gerçekleştirmek ise olimpik 
hareketin temel hedefidir.

 İSTANBUL’UN OLİMPİYAT 
YOLCULUĞU
İstanbul’un Olimpiyat Oyunları’na 
adaylık süreci, Türkiye’nin dünya 
üzerindeki ilk ve tek örnek olarak 
kapsamlı bir Olimpiyat Yasası’nı 
kabul etmesiyle başladı. Ülkemizde, 

 BAŞKAN İMAMOĞLU: 
“İSTANBUL İÇİN 2036 KESİN 
GİBİ GÖZÜKÜYOR”
İstanbul’un Olimpiyat 
Oyunları’na ev sahipliği 
yapabilmesi için yürüttükleri 
çalışmaları anlatan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, bayramdan 
sonra bu konuda bir etkinlik 
planladıklarını belirtti ve bunu ilk 
kez İstanbul Bülteni 
okuyucularına müjdeledi.
Başkan İmamoğlu’nun sözlerini 
önceki sayfalarımızda aktardık. Bu 
haberimizde, İBB yöneticilerinin 
konuyla ilgili yaptığı çalışmaları ve 
bu çalışmalarda ulaşılan noktaları 
size aktaracağız.

özellikle 1980’lerden sonra 
yaygınlaşan Olimpiyat düşüncesi, 
1990’larda İstanbul’un 
Olimpiyatlar’a talip olması 
noktasına ulaştı. TBMM de bu 
düşünceyi benimseyerek spor 
tarihinde önemli bir yer tutan 
Olimpiyat Yasası’nı 30 Nisan 
1992’de oy birliğiyle kabul etti.
İstanbul’da Olimpiyat Oyunları’nın 
düzenlenmesine ilişkin 3796 sayılı 
bu yasa, 5 Mayıs 1992 gün ve 21219 
sayı ile Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Yasayla birlikte İstanbul Olimpiyat 
Oyunları Hazırlık ve Düzenleme 
Kurulu oluşturuldu ve 2000 Yaz 
Olimpiyatları’na İstanbul’un aday 
olması kararlaştırıldı.
Olimpiyatlar için ilk adaylığını 2000 
yılında gerçekleştiren İstanbul, bu 
tarihten itibaren de 2020 
Olimpiyatları’na ev sahipliği 
yapmak için Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi'ne (IOC) 5 kez başvuruda 
bulundu. İstanbul, 3. kez ‘Resmi 
aday’ statüsüyle katıldığı oylamada 
ise ev sahibi olma hakkını elde 
edemedi ve 2020 Olimpiyatları’nı 
yapma hakkı Tokyo’ya verildi.
2020 Tokyo Olimpiyatları ise bu 
yıl dünya genelinde yaşanan 
COVID-19 pandemisi nedeniyle 
yapılamadı. Ertelenen Olimpiyat 
Oyunları’nın 23 Temmuz 2021 
tarihinde yapılmasına karar 
verildi.

ULUSLARARASI ATLETİZM 
ALANLARI

 1 adet 8 kulvarlı atletizm pisti
 1 adet 100 metre start alanı
 1 adet çekiç ve disk atma kafesi
 1 adet uzun ve 3 adım atlama alanı
 1 adet sırıkla yüksek atlama alanı
 1 adet yüksek atlama alanı
 1 adet cirit atma alanı
 1 adet gülle atma alanı

ISINMA ALANLARI

 1 adet uzun ve 3 adım atlama alanı
 1 adet sırıkla yüksek atlama alanı
 1 adet yüksek atlama alanı
 1 adet cirit atma alanı
 1 adet gülle, çekiç ve disk atma alanı

İSTANBUL İÇİN 2036 OLİMPİYATLARI 
DAHA KESİN GÖZÜKÜYOR.
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İZZET RENAY ONUR 
(SPOR İSTANBUL AŞ Genel Müdürü)
“Yüz yılı aşan Olimpiyat tarihinde, 
yüz Olimpiyat madalyasına 
ulaşamamışız. Bugüne kadar 
aldığımız madalya sayımız doksan 
bir. Bunun yüzde 70’i güreş, yüzde 
10’u da halter. Geri kalan 
madalyaları ise sırasıyla; tekwando, 
boks, atletizm ve judo branşlarında 
almışız. Bizim büyüklüğümüzde 
ülkelere baktığımızda, en başarılı 
oldukları ilk üç, dört branş arasında 
atletizm, jimnastik ve yüzmenin 
olduğunu görüyoruz. Bu tablo bize, 
sporda başarı için bu 3 temel 
branşta daha aktif olmamız 
gerektiğini gösteriyor. Bu 
branşlardaki başarı bizim güreşteki 

başarılarımızı da arttıracaktır. Son 
otuz yıla bile baktığımızda, nüfusu 
bizim nüfusumuza yakın Avrupa 
ülkelerinden Almanya, İngiltere, 
Fransa ve İtalya sırasıyla 520, 300, 
273 ve 214 madalya alırken 
Türkiye’nin madalya sayısı 46’da 
kalmış. Nüfus ve ekonomi 
büyüklüğünde, dünyada 17. ülke 
olmamıza rağmen, şu anda madalya 
sıralamasında 31. ülkeyiz. İlk 
katıldığımız yıldan 1984 yılına 
kadar, madalya açısından hep 
dünyanın 21-25. ülkeleri arasında 
olmuşuz. Fakat, 1988 Seul 
Olimpiyatları ile beraber Olimpik 
başarıda sürekli aşağıya düşmüşüz. 
Örneğin; aynı dönemde Brezilya  
33.lükten 26.lığa çıkmış. Olimpiyat 
başarısı; tesislerle, Türkiye’de 
yetişmemiş sporcuların başarıları ile 
değil; Olimpik değerlere sahip, 
idealist eğitmenlerin bugünden 
başlayarak çocuklara ve halka bu 
kültürü yaymasıyla gelir. Bunu 
yaparsak, İstanbul gibi bir şehirde 
Olimpiyatları yapmak için 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin 
kendisinin İstanbul’a geleceğine 
inanıyorum. Bu uzun bir yolculuk; 
ama sporda kısa yoldan başarıya 
ulaşamayız. Başkanımızın da 
heyecanı ve desteği ile şu anda, 2036 
yılı için öncelikle stratejik olarak 
hazırlıklara başladık. 2036 yılının da 
Türkiye’nin Olimpiyatlar’da ilk 
madalyasını aldığı yıl olması sebebi 

MURAT YAZICI 
(İBB Genel Sekreter Yardımcısı)
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
olarak, Olimpiyatlara hazırlık 
kapsamında, uluslararası 
standartlarda bir atletizm 
tesisinin yapımı için proje 
çalışmalarına başladık. 
Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun  
seçim öncesi vaadi olan 3 adet 
atletizm pistinden ilkini bu 
vesileyle hayata geçirmiş olacağız. 
Olimpiyatların, İstanbul’a 
gelebilmesi için atletizm 
pistlerinin yapılması gerektiği 
ortada.  Maltepe’de yapacağımız 
ilk tesis tamamlandığında, hem 
Olimpik sporcuların yetişmesine 
katkı sağlanacak hem de ulusal ve 
uluslararası ölçekli atletizm 
müsabakalarına ev sahipliği 
yapılabilecek. Pist 
tamamlandığında, Maltepe 
Orhangazi Şehir Parkı’na yeni bir 
spor alanı daha kazandırmış 
olacağız. Futbol, tenis, fitness, 
plaj sporları sahası ve su sporları 
parkurunun yanı sıra alanda, 
amatör ve profesyonel sporcular 
için bir de Uluslararası Atletizm 
Pisti olacak. Maltepe dışında 
İstanbul’a daha fazla atletizm 
tesisi kazandırılması için proje 
çalışmalarımız sürüyor. 
Başkanımızın da dediği gibi 
Olimpiyatlar, ancak bu 
yatırımlarla şehrimize gelir.”

OLİMPİYATLARIN EN 
TEMEL BRANŞI 

ATLETİZM. ÜÇ PİST 
YAPACAĞIZ. İLK PİSTİN 

İHALESİNİ BU YIL 
YAPIYORUZ.

IBB Destek Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı
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yayacak ve bize sporda başarıyı 
getirecek Spor İstanbul AŞ 
eğitmenlerinin eğitiminin yanı sıra, 
önemli bir envanter çalışmasına 
başladık. İstanbul’un sporcu lisansı 
ve tesis envanterini yapıyoruz. Bu 
çalışmamızın 2017-2018 yılı kısmı 
bitti. 2018-2019 yılı çalışması da 
tamamlanmak üzere. Bu çalışma ile 
İstanbul’da, bütün ilçelerin, 
nüfusuna oranla aktif sporcu lisansı 
konusunda ne durumda olduğunu 
görebiliyoruz. Örneğin; Sarıyer’de 
her 10 bin kişide 173 aktif sporcu 
lisansı varken, Arnavutköy’de bu 
oran 16’ya düşüyor.”

 ATLETİZM PİSTİ 36 BİN 460 
METREKARELİK ALANDA 
YAPILACAK
Maltepe Uluslararası Atletizm 
Pisti için proje çalışmalarının 
tamamlanmasıyla birlikte alanda 
hazırlık çalışmaları başlayacak. 
İBB Gençlik ve Spor 
Müdürlüğünün koordinesinde 
yürütülecek çalışmalar, yeşil alan 
ve sportif alanlarla birlikte 36 bin 
460 metrekare alanı kapsayacak. 
Tesis, kıyıdaki diğer rekreasyon 
alanlarıyla bütünlük oluşturacak 
şekilde tasarlanacak.

 OLİMPİYATLAR İÇİN DAHA 
FAZLA SPORCU YETİŞECEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
bu çalışmayla atletizmin alt 
yapısının güçlendirilmesini, 
olimpik dallarda daha fazla 
sporcu yetişmesini, sporcuların 
gelişimine katkı sağlanmasını, 
antrenmanlar için yeni 
alanların ortaya çıkarılmasını 
ve ulusal ve uluslararası 
atletizm müsabakalarına ev 
sahipliği yapılabilmesini 
amaçlıyor.

 ATLETİZMİN BİRÇOK DALI  
BİR ARADA 
18 bin 860 metrekaresi yeşil 
alandan oluşacak toplam proje 
alanında, atletizm sahası ise 17 bin 
600 metrekare alana sahip olacak. 
Tesis, Uluslararası Atletizm Pisti 
ve Isınma Atletizm Pisti olarak iki 
farklı konseptte hizmet verecek. 
Düz, engelli ve 100 metre ile 
bayrak yarışı koşularının 
yapılabileceği pistte; atletizmin 
çekiç atma, disk atma, uzun 
atlama, 3 adım atlama, yüksek 
atlama, sırıkla atlama, cirit atma 
ve gülle atma dalları da 
yapılabilecek. 

ile de hoş bir anlamı olduğunu 
düşünüyorum.  Madalya sayıları 
veya Olimpiyat’ın buraya gelmesi 
değil, önemli olan bizim arkadaşlık, 
saygı ve mükemmellik gibi Olimpik 
değerleri, çocuklarımızdan 
başlayarak, İstanbul’un kültürüne 
spor yolu ile  yaymamız. Burada 650 
spor eğitmenimiz ile Spor 
İstanbul’un çok önemli bir rolü 
olduğuna inanıyorum. İBB’nin spor 
tesislerini yöneten iştirak olarak, 48 
tesisimizde, 190 bin m2 spor 
alanının işletmesini yapıyoruz. Yılda 
600 bin İstanbullu, 6,5 milyon kere 
farklı branşlarda kullanım yapıyor. 
Amacımız; İstanbulluların daha aktif 
olması, farklı spor branşları ile 
tanışması ve bu branşlarda eğitim 
almaları. İstanbulluların daha 
sağlıklı olması kadar, amatör spor 
kulüpleri için önemli bir potansiyeli 
ortaya çıkarma görevimiz var. 
Örneğin; bugüne kadar işlettiğimiz 
21 havuza, İstanbullu sporcular  
alınmamış. Şu anda havuzlarımızın 
lisanslı sporcular tarafından 
kullanılabilmesi için kulüpler ve 
Federasyon ile görüşüyoruz. 
İstanbul’da, belediye ve kulüplerin 
200 adet futbol sahası var. Atletizm 
pisti sayısı dört. Bütün bu kültürü 
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IBB GENEL SEKRETERI YAVUZ ERKUT, BIR YILLIK GÖREVIN ARDINDAN, 7 TEMMUZ 2020'DE EMEKLI 
OLARAK, YERINI CAN AKIN ÇAĞLAR’A DEVRETTI. IBB’DE GEÇIRDIĞI BU BIR YILI, “ÇAMURA BATMIŞ 

BIR ARACI DÜZLÜĞE ÇIKARDIK” SÖZLERIYLE ÖZETLEYEN ERKUT, ÖNEMLI DEĞERLENDIRMELER 
YAPTI.

DÜZLÜĞE ÇIKARDIK

İBB’DE BİR YIL 
ÇAMURA BATMIŞ BİR ARACI

UĞUR KOCAGER NİLAY SOYSALDI

Eski İBB Genel Sekreteri 
Yavuz Erkut
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 Şimdi siz görevinizin 
sonundasınız; ancak ben, 
başlangıcı sormak istiyorum. Nasıl 
başladı İBB hikayeniz?
Ben, 40 yıllık bir çalışma yaşamının 
sonunda, 31 Aralık 2015’te büyük 
bir projemizin bitişi ile emekli 
olmuştum. Plan da yapmıştım, 
işlerim de denk geldi ve ayrıldım. 
Sonraki süreçte tabii ülkeyi 
izliyorsunuz. Vatandaş olarak, “Ne 
yapabilirim” diye düşünüyorsunuz. 
Çalışmak falan gibi bir düşüncem 
yoktu aslında. Hatta, bir arkadaşım, 
bir toplantıda, “Artık şu 
belediyelere de el atsanız” diye bir 
laf etti. İçimden, “Yani nereden çıktı 
bu” demiştim. 
Sonra 31 Mart seçimleri oldu. 
Ondan önce tabii Cumhurbaşkanlığı 
seçimi var. Oradaki hayal kırıklığı 
sonrasında 31 Mart’ta gerek Ekrem 
Başkan’ın gerek partinin verdiği 
mücadele, oylara sahip çıkılması 
insanlara umut oldu. O umudun 
içinde bir parça, “Biz ne yapabiliriz” 
diye düşününce bir şeyler çıktı. Ben 
de ondan sonra temas kurmaya 
karar verdim. 

“GENEL SEKRETERLİĞİ HİÇ 
DÜŞÜNMEDİM”
 İBB Genel Sekreterinin nasıl 

belirlendiği merak ediliyor. Tam 
olarak süreç nasıl işledi? Siz mi 
aday oldunuz, teklif mi edildi?
31 Mart gecesine bizim açımızdan 
baktığınızda bir kriz yönetimi. 
Gerçek yöneticilik o tip durumlarda 
açığa çıkıyor. Ekrem Başkan, 
mükemmel yönetti. Benim de “Bu 
takımı güçlendirebiliriz” düşüncesi 

ilk o akşam zihnime düştü. Tabii ben, 
İBB’nin büyüklüğünü biliyorum. 
Burada muhakkak bir kadro çalışması 
yapılmıştır; ama eğer değilse, bu 
büyüklükte illa ki bir görev düşer 
dedim. Mesela, herhangi bir 
işletmede baş mühendislik 
yapabilirim, diye düşündüm. Sahada 
çalışabilirdim. Dolayısıyla ben, 
mesajımı ilettiğimde herhangi bir titr 
veya pozisyon için iletmedim. Sadece 
uygun gördükleri alanda destek 
verebileceğimi söyledim. Genel 
Sekreterliği falan hiç düşünmedim. 
21 Nisan’da Maltepe mitingi vardı. 
Dönüşünde, beni arayıp, ertesi 
sabah 09.30’a görüşmeye davet 
ettiler. Tabii ben bir yönetici olarak, 
Pazartesi sabah 09.30 randevusunun 
önemli bir şey olduğunu 
hissediyorum. Ekrem Başkan ile bir 
yarım saat sohbet ettik. Ben, pozitif 
bir gelişme olacak diye düşündüm 
orada; ama Genel Sekreterlik yine 
benim aklımda yok. 
Sonrasında ise arkadaşlarla 
sohbete davet etti. Sohbete 
başlayınca, ben kendimi çok rahat 
hissettim. Bazen bir insanla 
tanışırsınız da kırk yıllık arkadaş 
havası edinirsiniz ya, öyle. Ben de 
böyle her görevi yapabilirim diye 
düşündüm. Sonra yavaş yavaş 
gelişti. Hatta ben sordum ilk, 
“Genel Sekreter’i değiştirdiniz 
mi?” diye. Odada bir sessizlik oldu. 
Tabii ben, bana öyle bir bakışla 
baktıklarının farkında değilim. 
Sonra o konu açıldı. 
Ben, oraya giderken öyle bir 
hazırlığım yoktu. Sonra baktık ki 65 
yaş sınırı da var. Derken bir yıllık bir 
süreç için görev aldım. 

“ÇALIŞTIĞIMIZ BANKANIN 
GENEL MÜDÜRÜ TELEFONUMA 
ÇIKMADI”
 O bir yılı da tamamladınız. Nasıl 

geçti bu bir yıl?
Aslında bir yangın söndürme 
dönemiydi. 25 yıllık bir yapının 
üzerine geldik. Bu yapıya 
geldiğimizde de kadrolar tam 
oluşmuş değildi. 

3
1 Aralık 2019 Salı günü 
öğleden sonra, 
Saraçhane’deki İBB 
binasında her yer iyice 

sessizleşmişti. Ben de masamda, 
biten yıla ilişkin değerlendirme 
notlarıma çalışıyordum. Birinin 
bana doğru yürüdüğünü fark ettim. 
Baktım Genel Sekreter Yavuz Erkut 
geliyor. Hemen ayağa kalktım. 
Gülümseyen yüzüyle yaklaştı; 
tokalaştık, yeni yılımı kutladı. O an 
iyi bir yönetici ile çalıştığımı 
anladım. Yemekhanede kuyrukta sık 
sık karşılaştığımız, yeni yılda 
masamıza kadar gelip tebrik ileten 
bir beyefendiyle çalışıyor olmanın 
güzel duygularını yaşıyorduk. Bizim 
için, İBB için ve İstanbul için bir 
şanstı bu. Erkut, görevini bırakırken 
de her seviyeden personel 
tarafından benimkine benzer 
değerlendirmeler ile anıldı; 
konuşmak için kürsüye geldiğinde 
dakikalarca ayakta alkışlandı. 
İşte bu yöneticimizi görevi 
devrettikten sonra ziyaret ettik, 
İstanbul Bülteni adına sohbette 
bulunduk. Dört ayı pandemi 
günlerinde geçmiş olsa da Erkut’a 
göre, İBB’de görev yaptığı bir yılın 
her günü kriz yönetimiydi. Yani, zor 
zamanlarda görev aldı. Biz de 
kendisiyle Büyük Kulüp’te buluşup 
işte o zor bir yılı konuştuk.

31 MART GECESİNE BİZİM AÇIMIZDAN BAKTIĞINIZDA 
BİR KRİZ YÖNETİMİ. GERÇEK YÖNETİCİLİK O TİP 
DURUMLARDA AÇIĞA ÇIKIYOR. EKREM BAŞKAN, 

MÜKEMMEL YÖNETTİ.
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yaptığı yurttaşlar. Neyin doğru, 
neyin yanlış olduğunu anlamaya 
çalışıyoruz. Ertesi gün 
arkadaşları çağırıp sorduk. 
Çeşitli mesajlar verdiler. O gün 
çözdük, ama aklınıza gelmeyen 
problemler. 
Bakıyorsunuz, toplu ulaşımda 
çalışan otobüslerde sorunlar 
çıkmaya başladı. Otobüsler 
sahaya çıkmamaya başladı ya da 
havalandırması çalışmıyor, diye 
şikayetler arttı. Öte yandan, 
belediyenin uçan kuşa borcu var. 
Hepsi ile ilgilendik. Maksimum 
iletişime geçip, hızlı çözümler 
ürettik. Böyle bir çetrefilli 
dönemdi. Park-bahçelerin 
sulanmasından, bütçe 
sorunlarına; hepsini çok hızlı 
çözdük. Bütçe bir önceki 
dönemde yapılmış, ama 
kaynakları gerçekçi değil. 
Dolayısıyla hızla onu çalıştık. 
Kapınızda 6 milyara yakın hak 
edilmiş borç var. Kapınızda 
alacaklılar yatıyor. Borçta hiçbir 
etkiniz yok ve gerçekten 
kucağınızda bulduğunuz bu 
borcun, hizmet olarak akıp 
akmadığından bile emin 
değilsiniz. Yoğun bir tempo ile 
başladık. 
Ulaşım projelerine bakıyorsunuz. 
20 küsur şaft açılmış duruyor. 
İstanbul’un her yerinde dev 
delikler düşünün. Yarım kalmış 
metro projeleri duruyor. Bugün 
Başkan’ın başlattığı projeler 
bunlar işte... 
Biz, bu gibi şartlarda 
kaynaklarımız ile hangi projeleri 
öne alacağımızı planladık. 

Olmayan kaynakla metroya, 
altyapıya önem verdik. Düşünün; 
Türkiye’de İBB dışında metroya 
kaynak ayıran bir başka belediye 
yok. 

“PANDEMİ ÇİN’DE GÖRÜLDÜ, 
İSTANBUL’DA TEDBİR ALMAYA 
BAŞLADIK”
 Bu şartlarda çalışırken bir de 

pandemi ortaya çıktı. Bir yıllık 
görevinizin çeyreği pandemi 
koşullarında geçti. Bir de bu krizi 
yönettiniz sanırım.
Kesinlikle. İstanbul’un olağan 
yönetimi bile kriz yönetimi, bu 
anlamda. Ama bir de 2020’ye 
başlarken pandemi çıktı ortaya. Biz 
Başkan’ın öngörüsüyle oldukça 
erken, daha Çin’de pandemi 
görüldüğünde tedbir almaya 
başlamıştık zaten. Birdenbire hayat 
değişti. Bir, çalışanlarınız ile ilgili, 
iki vatandaş ile ilgili almanız 
gereken tedbirler var. Orada da İBB 
olarak çok hızlı hareket ettik. Hem 
toplu ulaşımdaki hijyen ile ilgili 
hem de çalışanlarla ilgili tedbirler 
konusunda hızla adım attık. Biz 
kendi aramızda yaptığımız 
toplantıda, hiçbir yasal düzenleme 
yokken, gerek idari iznin gerek 
evden çalışmanın önünü açtık. Bir 
hafta sonra Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi'nde yayınlandı. 
Otobüslerde, şoförlerimizin olduğu 
alanları yalıttık,  havalandırmaları 
temizledik. Bir yığın aldığımız 
tedbirlerin genelgeleri de çıkınca 
doğru yolda ve öncü olduğumuzu 
anladık. 
Hızlı bir şekilde bilimsel kurul 
oluşturduk. O dönem haftada iki 
kez toplandık. Tenkitler geldi. 
Ankara’da bir kurul varken 
İstanbul’da buna neden ihtiyaç 
var, diye. Halbuki, bazı verileri biz 
de görüyoruz. Bu veriler birebir 
oturmasa da merkezi hükümet 
tarafından açıklananlarla yan yana 
konunca, biz de nereye doğru 
gittiğimizi görüyorduk. 
Çalışanlarımızla ilgili, vatandaşa 
vereceğimiz hizmetlerle ilgili, 

Özellikle 31 Mart-23 Haziran 
arasında yoğun bir çalışma 
dönemi yaşandı. Nisan ayından 
sonra ben de sürece katıldım. 7 
genel sekreter yardımcısı 
belirlenmişti. Ama Başkan, 
mazbatayı aldıktan sonra sadece 
bir arkadaşımızın üstüne 7 tane 
vekalet verdik. Bütün görevleri 
Mehmet Çakılcıoğlu üstlenmişti. 
Yani biz oradayız; ama 
hiçbirimizin imza yetkisi yok. 
Atamalar gelmiyor, bakanlık 
onayları, izinler bekleniyor. 
Dolasıyla böyle bir devralma 
süreci. Aldığınız yapı da net değil. 
Örneğin, Başkan mazbatasını 
aldı. Kasada para olmadığı çıktı 
ortaya. İki ya da üç gün sonra 
maaş ödenecek. Hiç olmazsa o 
vardır diye düşünüyorsunuz; ama 
kasada para yok. Çalıştığımız 
banka VakıfBank. VakıfBank’ın 
Genel Müdürü, benim 
telefonuma çıkmıyor.  Orası da 
kamu hizmeti gören bir banka. 
Ama yaklaşımı kamu yaklaşımı 
değil. 
Böylesi bir kaos ile başladık ve 
bütün mesai arkadaşlarım, zaman 
sınırı olmadan çalıştı. Çünkü, 
hesap kitap yaparak değil, “Biz bu 
dönemde burada görev almalıyız, 
Başkan ve ekibini 
desteklemeliyiz” diye gelmiş 
durumdaydık. 
Örneğin; bir Cuma akşamı gece 
10’a doğru, eve geldiğimde 
telefon çaldı. Sosyal destek 
verdiğimiz yurttaşlara bir mesaj 
gitmiş, “Yarından itibaren 
kartlarınız çalışmayacaktır” diye. 
Üstelik eski yönetimin tespitini 

VAKIFBANK'IN GENEL MÜDÜRÜ, BENİM TELEFONUMA 
ÇIKMIYOR. ORASI DA KAMU HİZMETİ GÖREN BİR BANKA. 

AMA YAKLAŞIMI KAMU YAKLAŞIMI DEĞİL.
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oldu. Bu sürecin Oskar’ı olsa; 
“Askıda Fatura” onu alacak bir 
uygulamaydı. Ankara’nın yaptığı 
düzenlemeler de güzel. Fatura 
erteleme için altyapıyı hazırladı. 
Ancak BOTAŞ, borcunu 
ertelemiyor. Üstelik vatandaşın 
önüne birikip gelecek. Ancak 
“Askıda Fatura”, buna çözüm oldu. 
Bir de tüm dünya krize girdi. Biz 
bu küresel krizden, İBB olarak, 
yüzümüzün akıyla çıktık diye 
düşünüyorum. 

“ADALAR YAKIN GEÇMİŞTE 
GÖRMEDİĞİ KADAR DESTEK 
GÖRDÜ”
Özel başlık açmak istediğiniz bir 
çalışma var mı?
Adalar, bu  anlamda özeldi. 
Kasım ayında, Valiliğin Ruam 
kararı almasıyla başlayan bir 
süreci sonlandırdık Adalar’da. Üç 
aylık bir süre içerisinde, 
alternatif oluşturmak niyetiyle 
adım attık. Orada, hem faytoncu 
ailelerin maddi olarak zarar 
görmemesi, hem atların zarar 
görmemesi adına adımlar attık. 
İlk çalıştayı da Adalar'da yaptık, 
bu anlamda. Seçim döneminde 
Adalar’a izin verilen kontrolsüz 
at girişi söz konusu. Muhtemelen 
Ruam’ın Adalar’a girişi de o 
sebeple. Üstelik birçok fayton 
kazası ve kaos. 
Faytonculara hem ödeme yapıldı 
hem de iş sağlandı. Ulaşımın 
sağlanması adına da çalışma yaptı 
arkadaşlar ve adımlar atıldı. 
Pandemi gelince biraz sarktı; ama 
o işi, planladığımız gibi bitirdik. 
Araçların tescili ile ilgili 
tartışmalar oldu. Bakıyorsunuz 
Kaymakam’ın, Belediye 
Başkanı’nın kullandığı araçlar 
bile aynı nitelikte. En kısa 
sürede, en uygun çözümü ürettik. 
Adalar’a ulaşım konusunda 
kolaylıklar başlatıldı. Adalar, 
yakın geçmişte hiç görmediği 
kadar destek görüyor. Ciddi 
yatırımlar yapıldı. Bunu mutlaka 
söylemeliyim. 

“İBB’NİN KURUMSAL YAPIYI 
SAĞLAMASI LAZIM”
 Biraz yöneticiliğe doğru gelelim 

istiyorum. Yönetici gözüyle 
İBB’nin önümüzdeki süreçte 
dikkat etmesi gereken bir şey 
söyleseniz, ne olurdu? Neye özen 
göstermeli İBB?
Hep söylüyorum. Kurumsal 
yapının sağlanması lazım. Bu 
kurumsal yapı var. Entegre olmak 
durumunda. Başkanımız, o 
konuda inanılmaz başarılı.  

kuruldan detay alarak yürüdük. 
Her safhada bize yol gösterdiler. 
Şimdi bu günlerde, kontrollü 
normalleşme döneminde, 
belediyecilik hizmetlerine 
dönülüyor. Ama o gün, 
Türkiye’nin en büyük yardım 
organizasyonu yapıldı, ihtiyaç 
sahibi ailelere. Milyonlarca insana 
dokunuldu. Bu kolay bir şey değil. 
Tek başına ne belediye ne valilik 
yapabilir. Koordinasyonla olması 
gereken şeyler. Büyük bir başarı 

SÖYLEŞİ/
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edebilmeli ve takım oyununu da 
iyi kurmalı. Kimse yalnız, tek 
başına değil. Ölçülebilir hedef 
koymak ve takım olarak oynamak 
önemli gibi geliyor bana.

ÜLKENİN TEK ÇIKIŞ YOLU 
ATATÜRK DEVRİMLERİ
 Size bakınca emekli olmuş; ama 

“Görev almalıydım” diyen bir 
yönetici görüyoruz. 
Cumhuriyet’in birkaç nesli var 
böyle, sorumluluk anlayışı olan.  O 
gözle bugünü, Türkiye 
demokrasisini, mevcut koşulları 
nasıl değerlendirirsiniz? Bugün 
Türkiye deyince…
Bugün Atatürk’ün ışığında, 
devrim ve inkılaplarının yolunda 
yürümenin, ülkenin tek çıkış 
yolu olduğunu hepimiz 

görüyoruz. O da uzun görüşle 
bunları ortaya koymuş hep. 
Tabii, her hareketin bir karşı 
hareketi var. Karşı hareket 
olarak, farklı bir eğitimle, gençlik 
kırılmaya çalışılıyor. Çağdaş 
eğitim korunursa Atatürk’ün 
geriye gitme ihtimali yok. Çağdaş 
eğitim alan gençler, Atatürk’ün 
ilkelerine sarılıyorlar. Diğerleri 
de sıkışınca sarılıyorlar. Zaten 
ülke eğitimi, bilimsel temellere 
dayansa sorun yok. Ama 
bakıyorsunuz yalanla dolanla, 
yanlış bilgiler ile donatma…
Demek ki hayatta var bunlar. 
Dönüp bakınca, Atatürk ve 
arkadaşlarının verdiği mücadele 
bizi hala sağlam temellerde 
tutuyor. Hala bir Cumhuriyet 
mirası var ve sahip çıkanların 
başında Ekrem Başkan geliyor. 
Onun da karşılığını görüyoruz. 
Bugün sandıklardan çıkan 
sonuçlar ve yaşanan değişim, 
hakkına sahip çıkmaya 
başlamanın sonucu ve tek bir 
örnek olarak kalmayıp, bir 
dönüm noktası olarak tarihteki 
yerini alacak. 

 Son sözleriniz…
Ekrem Başkan büyük bir lider. 
Önemli bir umut oldu. Kadrolar 
şu anda çok büyük fedakarlıkla 
büyük bir yol kat etti. Bunu 
muhafaza etmemiz lazım. Bundan 
sonrasının çok daha iyi olacağına 
inanıyorum. 

Bütün bu yapıyı ve entegrasyonu 
Başkanımız sağlıyor. Ama bunun, 
zaman içinde kurumsal yapıya 
yayılması lazım.  Kendi alanında 
dev bir yapı. Kamusal bir 
yönetim yapıyor. İletişimin ve 
koordinasyonun çok yüksek 
olması gerekiyor. Dolayısıyla, her 
alanda sıkı bir iletişim ihtiyacı 
var. Bu zamana kadar böyle 
geldik. Ama bunun kişilere bağlı 
olmaması lazım. 

 Sizin farklı seviyelerde, özel 
sektörde de kamuda da yöneticilik 
tecrübeleriniz oldu. Yönetmekten 
ne anlıyorsunuz? Neyi öne 
çıkarırsınız?
Yönetici, kendi sorumluluk 
alanında öncelikle hızlı karar 
verebilmeli. İkincisi, delege 

BUGÜN ATATÜRK'ÜN 
IŞIĞINDA, DEVRİM VE 

İNKILAPLARININ YOLUNDA 
YÜRÜMENİN, ÜLKENİN TEK 

ÇIKIŞ YOLU OLDUĞUNU 
HEPİMİZ GÖRÜYORUZ.
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YAKLAŞIK BIR YILDIR, IBB GENEL SEKRETERLIĞI GÖREVINI SÜRDÜREN YAVUZ ERKUT, TEMMUZ 
AYINDA YAŞ HADDINDEN EMEKLIYE AYRILDI. IBB BAŞKANI EKREM IMAMOĞLU, BOŞALAN GÖREVE 

KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARDA ÜST DÜZEY YÖNETICILIK YAPMIŞ, CAN AKIN ÇAĞLAR’I ATADI. 
ÇAĞLAR, DÜZENLENEN DEVIR TESLIM TÖRENIYLE, BAYRAĞI ERKUT’TAN ALDI. “16 MILYONUN 

HAKKINI VE HUKUKUNU TEMSIL EDIYORUZ. DAHA ÖNEMLISI; 83 MILYONUN KAYNAKLARINI 
KULLANIYORUZ” DIYEN ÇAĞLAR, YOL HARITASINI, ‘TÜM ÇALIŞMALARDA ŞEFFAFLIK VE HESAP 

VERILEBILIRLIĞI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAK’ DIYE AÇIKLADI. 

İBB GENEL SEKRETERİ ÇAĞLAR:
“16 MİLYONUN HAKKINI 
VE HUKUKUNU TEMSİL 

EDİYORUZ”

TAYFUN DERYAL ONUR GÜNAL

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar
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 ŞEFFAFLIK VE HESAP 
VERİLEBİLİRLİK 
Selefi Erkut’tan görevi devralan 
Çağlar, vazifesine “şeffaflık ve hesap 
verilebilirlik” vurgusuyla başladı. 
Çağlar, “16 milyonun hakkını ve 
hukukunu temsil ediyoruz. Daha 
önemlisi belki de 83 milyonun 
kaynaklarını kullanıyoruz. O yüzden 
hesap verilebilir ve şeffaf, bir o 
kadar da açık ve dikkatli olmaya 
gayret edeceğiz” sözleri ile “Adil Bir 
İstanbul” hedefini kamuoyu ile 
paylaştı.

 ÇAĞLAR’DAN ÜST DÜZEY 
GÖREVLER
Çağlar, geçmişte kamu ve özel 
sektörde önemli görevlerde 
bulundu. 1962’de Sivas’ta doğan 
Çağlar, lise ve üniversite eğitimini 
İstanbul’da tamamladı. 1983 yılında 
İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’nden mezun olduktan 
sonra aynı üniversitesinin 
Bankacılık bölümünde iki yıllık 
yüksek lisans programına katıldı. 
Profesyonel yaşamına, 1985 yılında 
Hazine Müsteşarlığında (bugünkü 
BDDK) Bankalar Yeminli Murakıbı 
olarak başladı. Kamuda görev 
yaptığı 10 yıl boyunca Türkiye’de 
faaliyette bulunan hemen hemen 
tüm bankalar ve diğer finansal 
kuruluşlarda denetim görevini 
üstlendi. 1995-1997 yılları arasında 
ABD’de Boston Üniversitesi’nde 
Finansal Ekonomi alanında master 
yaptıktan sonra Türkiye’ye döndü. 
Kariyerine Egebank AŞ’de Genel 
Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda 
Ege Yatırım AŞ’de Genel Müdür 
olarak devam etti. 

1998 yılında Family Finans 
(bugünkü adı Türkiye Finans) 
katılım bankasında, 2003 yılına 
kadar Genel Müdürlük yaptı. 2003 
yılında tekrar kamuya dönerek, 
2011 yılına kadar 8,5 yıl boyunca, 
T.C. Ziraat Bankası’nda Genel 
Müdürlük görevini üstlendi. Bu süre 
zarfında, Ziraat Bankası’nın yurt 
içinde ve yurt dışında bulunan, 
20’den fazla finansal iştirakinde, 
değişik sürelerle Yönetim Kurulu 
(YK) Başkanlığı görevlerinde 
bulundu.
2011 yılı Temmuz ayında Ziraat 
Bankası'ndaki görevinden ayrılarak 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu’na YK Üyesi olarak atandı. 6 
yıllığına atandığı bu görevden 2014 
yılında, süresi dolmadan ayrılarak 
tekrar özel sektöre geçti. 
Çağlar, BDDK'da Yönetim Kurulu 
Üyeliği yapanların ayrılmalarından 
itibaren 2 yıl boyunca herhangi bir 
bankada görev alamama yasağından 
dolayı kariyerine sigortacılık 
sektöründe devam etti. 2014 yılında 
bir Hollanda şirketi olan Eureko 
Sigorta AŞ'de Genel Müdür olarak 
profesyonel yaşamını sürdürdü. 
Mayıs 2019 tarihine kadar 5 yıllık 
Eureko Sigorta Genel Müdürlüğü 
süresince; Inter-American'da YK 
Üyesi, Tarsim ve Dask'ta YK Üyesi, 
Sigorta Bilgi Merkezi ve Güvence 
Fonu YK Başkanlığı yaptı. Ayrıca, 
sektörün en üst kurumu olan 
Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı 
görevlerini üstlendi. 
İBB ataması öncesi son görevi 
Eureko Sigorta AŞ YK 
Başkanvekilliği olan Çağlar, evli ve 
üç çocuk babası. 

2
3 Haziran 2019’daki 
tekrarlanan İstanbul 
seçimlerinden Ekrem 
İmamoğlu,  yeniden 

zaferle ayrılarak başkan seçildi ve 
kenti yönetecek kadrosunu 
şekillendirmeye başladı. Başkan 
İmamoğlu’nun “Yeşil, Adil ve 
Yaratıcı Bir İstanbul” hedefiyle 
çıktığı yolda, en yakın çalışma 
arkadaşlarından biri, İBB Genel 
Sekreterliği görevine getirdiği 
Yavuz Erkut oldu. Erkut, yaklaşık 
bir yıllık görevi süresince Halk 
Süt’ten Yuvamız İstanbul’a, 1,4 
milyon aileye ulaşan sosyal 
yardımlardan metro projelerini 
yeniden aktif hale getirmeye 
kadar, kentliye dokunan sayısız 
projeye katkı verdi. Dünyayı 
sarsan COVID-19 pandemisine ve 
pandeminin getirdiği ekonomik 
güçlüklere rağmen, İBB’nin 
hizmetlerinde en küçük bir geriye 
dönüş yaşanmaması için var 
gücüyle çalıştı. Bir yıla, birçok 
hizmet ve binlerce anı sığdıran 
Erkut, 7 Temmuz 2020’de yaş 
haddinden emekliye ayrıldı ve 
düzenlenen devir teslim töreniyle 
görevini Can Akın Çağlar’a 
bıraktı. 

 “YAVUZ BEY, ANNEMİN 
DUASININ KARŞILIĞIYDI”
Başkan İmamoğlu, Erkut ve Çağlar 
için düzenlenen törene katılarak 
annesi Hava Hanım’ın, kendisi 
için ettiği bir duayı paylaştı. 
İmamoğlu, “Annem, ‘Allah seni 
hep iyi insanlarla buluştursun’ 
diye dua eder. Yavuz Bey, 
onlardan birisiydi. Tam da 
annemin duasının karşılığıydı. 
Bunu Yavuz Bey bize fazlasıyla 
hissettirmişti ve bu güzel yolda 
yürüdük. Can Akın Çağlar 
Beyefendi’de de aynı kararlılık ve 
duyguları hissettiğim için, bugün 
el sıkıştık. Beraber yol 
yürüyeceğiz. Bütün bu kavramlar 
üzerinden inşallah güzel bir 
döneme hep birlikte imza atarız” 
ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz Aralık ayında 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) tarafından 
düzenlenen Deprem 
Çalıştayı'nda tüm bu sorular, 
konunun uzmanları 
tarafından etraflıca masaya 
yatırıldı; yanıtlar arandı, 
çözüme yönelik öneri ve 
projeler tartışıldı. 
Uzmanların üzerinde önemle 
durduğu konu, aradan geçen 
uzun yıllara rağmen, 
İstanbul'daki binaların halen 
depreme dayanıksız olduğu 
gerçeğiydi. 

Bu gerçekten hareketle görüşüne 
başvurduğumuz ilk isim İBB 
Deprem Risk Yönetimi ve 
Kentsel İyileştirme Dairesi 
Başkanı Tayfun Kahraman oldu. 
Kahraman, görevde bulundukları 
1 yıl içerisinde yürütülen 
çalışmalara dair önemli bilgiler 
aktardı. Kahraman, 26 Eylül’de 
yaşanan Silivri depreminden 
sonra,  İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun açıkladığı 
Deprem Seferberlik Eylem 
Planı'ndaki adımları tek tek 
hayata geçirmeye başladıklarını 
belirterek şunları kaydetti: 

1
7 Ağustos 1999 Gölcük 
Depremi'nden sonra, bilim 
insanları, İstanbul'u 
etkileyecek şiddetli bir 

Marmara depreminin kapıda 
olduğunu söylemiş; yetkilileri, 
vakit kaybetmeden, kentsel 
dönüşümü gerçekleştirmeleri 
konusunda uyarmışlardı. Bugün 
bakıldığında, aradan geçen 21 
yılın sonunda, endişe ve 
tartışmaların halen aynı noktada 
olduğu görülüyor. Uzmanlar, 
İstanbul’un olası 7 ve üzeri 
şiddette bir depremde ağır yara 
alacağı konusunda hemfikir. 

17 AĞUSTOS AFETININ 21’INCI YILINDA, ISTANBUL’UN 
DEPREM GERÇEĞINI, KONUNUN UZMANLARI ILE ELE ALDIK. 
UZMANLAR, ISTANBUL’UN BÜYÜK MARMARA DEPREMINDE 
AĞIR YARA ALACAĞI KONUSUNDA HEMFIKIR. IBB 
KENTSEL RISK YÖNETIMI DAIRE BAŞKANI TAYFUN 
KARAMAN, BAŞKAN IMAMOĞLU’NUN AÇIKLADIĞI 
DEPREM SEFERBERLIK EYLEM PLANI'NI ADIM ADIM 
HAYATA GEÇIRDIKLERINI ANLATTI. DEPREM KONSEYI 
KOORDINATÖRÜ MIKDAT KADIOĞLU ISE DEPREMIN 
SIYASET ÜSTÜ BIR KONU OLDUĞUNU VURGULAYARAK, 
TÜM TARAFLARI IŞ BIRLIĞINE ÇAĞIRDI. 

/EYLEM PLANI

SEFERB ERLIK        
EYLEM PLANI 
ADIM ADIM 
UYGULANIYOR

ZEYNEP MAVNACIOĞLU - ÖZGÜR TURAN

DEPREM

İSTANBUL DEPREM PARKLARI 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 
Deprem Seferberlik Planı'nda 
açıkladığı Topkapı ve Ataşehir 
deprem parkları açılış aşamasına 
geldi. 
Topkapı Kültür Parkı ve Panorama 
Parkı'nı birleştiren deprem parkı, afet 
zamanlarında yaklaşık 240 bin 
metrekare alan ile hizmet 
verebilecek. Olası acil durumda 
kullanılmak üzere planlanan deprem 
parkında öncelik, barınma ihtiyacının 
karşılanması. Deprem parkında, afet 
harici zamanlarda ise İstanbulluların 
deprem farkındalığını arttırmaya 
yönelik eğitimler verilecek. 
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milyonlarca insan evsiz kalacak. 
Ne yazık ki can ve mal kayıpları 
da çok yüksek olacak.”
Kahraman, Deprem Seferberlik 
Eylem Planı doğrultusunda, 
kentteki sorunlu yapıları tek tek 
tespit etmek için yapı tespit 
çalışmalarına başladıklarını 
belirterek şöyle devam etti:  
“1999 depreminin üzerinden 21 
yıl geçti. Bu zaman içerisinde 
kamu yapılarına kısmen 
müdahale edildi. Ancak 
konutlara ve yaşam alanlarına 
müdahale edilmediğini 
görüyoruz. 

 “250 BİN BİNA ORTA VE ÜSTÜ 
HASAR ALACAK”
“İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin Boğaziçi 
Üniversitesi Kandili 
Rasathanesi ile yapmış olduğu 
bir çalışma var. Bu çalışmaya 
göre, İstanbul’da 2000 yılından 
önce yapılmış binalardan büyük 
bir kısmının hasar alacağı 
yönünde tespit yer alıyor. 
Yaklaşık 790 bin binadan, 250 
bininin orta ve üstü hasar 
alması bekleniyor. Bu binaların 
48 bini ise ağır ve çok ağır hasar 
alacak. Yani olası bir depremde, 

EYLEM PLANI/

İBB 1 YILDA NE YAPTI?

Tayfun Kahraman:
 Ortak aklı üretmek üzere, konunun 

uzmanlarıyla bir deprem çalıştayı 
düzenledik. 

 Geçici toplanma alanlarını tek tek 
belirledik, ilk defa şeffaf bir şekilde 
kamuoyu ile paylaştık. 

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

 Afet öncesi ve sonrasında 
İstanbulluya hizmet verebilecek iki 
deprem parkını açılış aşamasına 
getirdik.

 Deprem ilçe hasar tahmin 
çalışmaları ile tsunami tahmin 
çalışmalarını web sayfamızdan 
yayınladık. Mahalle mahalle, sokak 
sokak hasar tahmin raporlarını ilk 
kez kamuoyu ile paylaştık. 

 Plan çalışmalarında altlık 
oluşturacak mikrobölgeleme 
denilen zemin çalışmalarında, 
eksikleri gidermek üzere çalışma 
başlattık. Bu çalışma 
tamamlandığında, şehrin 
tamamının zemin raporları 
tamamlanmış olacak. 

 İlk etapta, 2 ilçede bina 
taramalarına başladık.

 İBB’nin 2003 yılında yaptığı; ancak 
hiçbir şekilde uyulmayan Deprem 
Master Planı’nın tekrar özetini 
çıkartmaya başladık. Her kesimden 
İstanbullunun anlayabileceği bir 
dile çevirerek, kamuoyu ile 
paylaşacağız. 

 Deprem Çalıştayı’ndan çıkan karar 
doğrultusunda Deprem Konseyi’ni 
kurduk. 
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incelenmiş değil. Biz yapı tespit 
çalışmasıyla birlikte, bu verileri 3 
yıl içerisinde sağlamayı 
hedefliyoruz. Taradığımız binaları 
aynı zamanda sınıflandıracağız, 
ona göre güçlendirme ya da 
yenileme uygulanacak. İlk etapta, 
en riskli yapıları tespit etmeyi, 
bunlara müdahalede bulunmayı ve 
can kaybının önüne geçebilmeyi 
hedefliyoruz. Farklı farklı 
noktalarda farklı problemler var. 
Bu problemlerin çözülmesi için 
burada bir irade var. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
bütün bu problemleri çözmek, eğer 
yapılar riskliyse bu yapıları da 
elden geçirmek istiyoruz.” 
Kahraman, kentsel dönüşümde 
finans sorununu çözecek 
modeller üzerine de çalıştıklarını 
ifade ederek, “İstanbullunun 
hayati dengesini çok da 
bozmadan, uygun koşullu kredi 
için, şu an finans kuruluşları ile 
görüşüyoruz. Bunun için, 
müteahhitlik sektörü ile de 
görüşüyoruz. Böylece dönüşümü 
vatandaşımızın kendisinin de 
yapabilmesine olanak 
sağlayabileceğiz” dedi. 

 DEPREM KONSEYİ KURULDU
Kahraman, 21 yıllık bu süre 
içerisinde kentsel dönüşümde 
bir arpa boyu yol kat 
edilemediğini ifade ederek,  

İBB’nin bu konudaki 
mücadelesinden şöyle bahsetti: 
“Biz biliyoruz ki İstanbul’u 
depreme hazır bir kent haline 
getirmek sadece İBB’nin, sadece 
merkezi hükümetin, sadece 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
altından kalkabileceği bir yük 
değil. Yıllar içerisinde 
çözülememiş; hatta kördüğüm 
haline gelmiş pek çok konu, 
ancak el birliğiyle çözülebilir. 
Bu konuda; İBB, 39 ilçe 
belediyesi, merkezi hükümet, 
tüm bakanlıklar, Kızılay AFAD, 
sivil toplum örgütleri, 
üniversiteler yani hep birlikte 
çözüm üretebiliriz. Tüm bu 
kurumların bir araya geleceği, 
karar alabileceği yaptırım gücü 
olan bir sistem kurulması 
gerekiyor. Biz bunu Deprem 
Çalıştayı'nda görüştük. Bunun 
üzerine Deprem Konseyi 
kuruldu. Tüm bu kurumları 
davet ettik. Yasal 
düzenlemenin olabilmesi için, 
hükümet ve bakanlığın bu 
sistem içinde yer alması 
gerekiyor.”

Gölcük Depremi’nden sonra 
gündeme gelen kentsel 
dönüşümde, neredeyse hiç 
ilerleyememişiz. Yapı stokunda 
yenilenen binaların, kent 
merkezlerinde olduğunu 
görüyoruz. Fakat asıl problem, 
kent çeperlerinde yaşanıyor.”

 UYGUN VE UCUZ DÖNÜŞÜM 
KREDİSİ
Yapı tespit çalışmaları ile sorunlu 
yapıların tek tek saptanacağını ve 
müdahalelerin ancak bu şekilde 
başlayabileceğini ifade eden 
Kahraman sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
“Kentsel dönüşümden 
bahsedilmemiz için, hangi yapılara 
acil müdahale etmemiz gerektiğini, 
önceliğimizin hangi alanlar, 
sokaklar, semtler ve binalar 
olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu 
bilgiler şu anda, istatistiki olarak 
var elimizde. Binalar tek tek 

/EYLEM PLANI

DEPREM SEFERBERLİK PLANI 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 26 
Eylül tarihinde Silivri'de meydana 
gelen 5,8 şiddetindeki depremden 
sonra, İstanbul Deprem Seferberlik 
Planı'nın hızlandırılması talimatını 
verdi.  İmamoğlu, 14 Ekim tarihli 
Meclis konuşmasında, Deprem 
Seferberlik Planı’nı kamuoyuyla 
paylaştı.

YAPI TESPİT TARAMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
kentin deprem dayanıklılığını somut 
verilerle ortaya koyabilmek için yapı 
tespit taramaları yapıyor. Şehirdeki 
konutların dayanıklılığını ölçecek 
‘Hızlı Tarama Yöntemi’ni geliştiren 
İBB, binaların tamamını tek tek 
inceleyecek. Bugüne kadar elde 
edilen veriler, matematiksel ve 
istatistiki bilgilere dayanıyordu. İlk 
kez, İBB’nin bu çalışmasıyla, tüm 
binaların durumu, noktasal olarak 
ortaya konulacak.
İBB, Hızlı Tarama Yöntemi’ni, 
ülkemizin alanında duayen 25 
akademisyenden oluşan Danışma 
Kurulu’nun görüşleriyle geliştirdi. 
Aylar süren test süreçlerinin 
tamamlanmasının ardından kabul 
gören Hızlı Tarama Yöntemi 
sayesinde, kentte bulunan 1 milyon 
200 bin binanın 3 yıl içerisinde 
taranması hedefleniyor.
İlk etapta Avcılar ve Silivri 
ilçelerinden başlayan taramalar, hızla 
kent genelinde yapılacak.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve 
Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı 
Tayfun Kahraman
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Konseyde; valilik, kaymakamlık, 
sivil toplum kuruluşları ve 
gönüllüler gibi birçok farklı 
katmandan kurum çalışanları 
var. Birlikte çalışmak, hem 
ülkenin kaynaklarının tasarruflu 
kullanılmasını hem de vakit 
tasarrufunu sağlayacaktır. 
Benim görevim ise, adeta bir arı 
gibi bütün paydaşlardan polen 
alıp onu bala dönüştürmek. Şu 

K
onsey, kangren haline 
gelen deprem 
konusunda, bilimsel 
çözümler getirmeyi 

amaçlıyor. Konseyle birlikte, bu 
konu hakkında çalışan bütün 
paydaşları işin içine katmayı 
hedefliyoruz. Deprem konusu, 
siyasi bir konu değil. Deprem, 
insanların can ve mallarının 
tehlikeye girdiği bir olay. 

ISTANBUL DEPREM KONSEYI, IBB BAŞKANI EKREM IMAMOĞLU’NUN GIRIŞIMLERI ILE HAYATA 
GEÇTI. KONSEYIN KOORDINATÖRLÜĞÜNÜ ÜSTLENEN ISTANBUL TEKNIK ÜNIVERSITESI’NDE 

METEOROLOG VE AFET UZMANI PROF. DR. MIKDAT KADIOĞLU, DEPREMIN SIYASET 
ÜSTÜ BIR KONU OLDUĞUNA VURGU YAPARAK ŞUNLARI KAYDETTI: 

“VATANDAŞLARA DA DÜŞEN 
GÖREVLER VAR”

“Vatandaşlarımızın da yapması 
gereken işler var. Ev içindeki kişi 
veya kişileri yaralayabilecek 
eşyaların ve avizelerin sabitlenmesi 
bunlardan biri. Yılda en az iki veya 
üç kere gerçek anlamda deprem 
tatbikatı yapılmalı. Tatbikatın 
gerçek anlamıyla yapılmaması, 
depremin gerçekleşmesi sırasında 
insanları tedirginliğe 
sürükleyecektir. Deprem esnasında 
insanlar içgüdüleriyle hareket eder 
bu yüzden pratik mutlaka 
kanıksanmalı” 

DEPREM
SIYASET USTU B IR KONU

/EYLEM PLANI
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hazır olması gerekiyor. Deprem 
sonrası ilk 72 saati içeren 
‘Altın Saatler’de nelerin 
yapılması gerektiğinin 
anlatılması şart. Şu anda 33 
kişilik küçük bir bilim 
kurulumuz var. Gelecekte, daha 
fazla bilim insanını bünyemize 
katacağız. Özellikle, hukuk, 
psikoloji, sosyoloji, sigorta ve 
finans gibi alanlardan da bilim 
insanlarıyla çalışacağız. 
Marmara Bölgesi'nin, Türkiye 
sanayisinde önemli bir yerde 
bulunması nedeniyle, konseyin 
paydaşları arasında sanayi ve 
ticaret odalarının temsilcileri 
de yer alacak.”

 “48 BİN BİNANIN YIKIMI 
TOLERE EDİLEMEZ”
İstanbul’un fay konusunda 
tarihsel bir geçmişi olduğunu 
söyleyen Kadıoğlu, fay geçmişi 
ve deprem önlemleri 
politikasını şöyle özetledi:
“Fay hattının bir kısmı 1509’da 
kırılmış. Bu da İstanbul 
depreminin yakın olduğunu 
gösteren etmenlerden biri. Şu 
anda fay hattında belirli bir 
enerji birikmiş durumda. 1999 
Gölcük Depremi, olası İstanbul 
depremini öne almış durumda. 
Doğu tarafından kırılan fayın 
üzerinde enerji yoğunlaşması 
görüyoruz. Deprem sonrası 
geçen 20 yılda birçok şey 

yapılsa da bina stokunun 
fazlalığı, depremin etkisi 
konusunda olayın ciddiyetini 
devam ettiriyor. Kamu binaları 
güçlendirilse de 
vatandaşlarımızın kaldığı, 
kamuya ait olmayan binalardaki 
risk devam ediyor. Bir Türkiye 
gerçeği olarak, rant olmayan 
bölgede bina güçlendirmesini 
müteahhitler tercih etmiyor. 
Yukarıda da belirttiğim gibi, 48 
bin binanın adeta yassı kadayıf 
gibi yıkılması durumunda, 
Türkiye’nin afet yönetimi 
yetersiz kalacaktır. Bizim 
buradaki hedefimiz, bina kaybı 
gibi olumsuz durumları tolere 
edilebilir bir seviyeye çekmek. 
48 binanın kaybı tolere 
edilebilir; ama 48 bin binanın 
kaybını düzeltebilecek bir ülke 
dünyada bulunmuyor. Hatta bu 
kaybı ülkeler arası iş birliği bile 
kurtarmayacaktır.”

anda konseyin yönergesini 
kurmaya çalışıyoruz. Konseyi 
oluşturan paydaşlardan farklı 
olarak yeni bir fikir öne süren 
kişilerin görüşlerini, bilim 
kurulunda değerlendireceğiz.  
Konseyin ana amacı, olası 
İstanbul depremi öncesinde 
neler yapılabileceğini 
belirlemek. Aslında çok şey 
yapabiliriz; ama bizim 
kafamızda olan soru; ‘Acilen ne 
yapabiliriz’ sorusu. 1999 Gölcük 
Depremi’nin üstünden 20 yıldan 
fazla zaman geçti ve biz daha 
çok fay hatlarına yönelik tehlike 
analizleri yaptık. Önceliğimiz, 
yeni tehlike analizleri 
yapmadan, mevcut tehlikeleri 
ortadan kaldırmak.”  

 KONSEYDE TOPLUMUN HER 
KESİMİ OLACAK
Belediye Kanunu’nun 53. 
Maddesi gereğince, tüm il ve 
ilçe belediyelerinin depremde 
sorumlu olduğunu belirten Prof. 
Dr. Mikdat Kadıoğlu, afet 
yönetiminin bütüncül bir 
yaklaşımla ele alınması 
gerektiğinin altını şöyle çizdi:
“Çalışma grupları kuracağız. 
Kurduğumuz bu çalışma 
grupları; hukuki problemlere 
çözüm, finansal açıdan dengeyi 
sağlama gibi işleri yapacak. 
Belediye gibi kurumlara ek 
olarak toplumun da bu afete 

“DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR VAR”

“Deprem oldu, kırmızı tulumbalı 
insanlar beni kurtaracak veya cenin 
pozisyonu beni garanti kurtarır gibi 
kamuoyunda doğru bilinen yanlışlar 
var. 48 bin bina için, bina başına 20 
kişilik arama kurtarma ekibi 
koyamazsınız. Zaten, arama 
kurtarma ekibi ve onların aileleri de 
afetzede olacak. Bu nedenle insanlar 
en az üç gün kendi başına kalacak. 
İnsanları en çok kurtaran olgu, bilgi 
olacaktır. Topluma ulaşmanın, afet 
yönetiminde en önemli konu 
olduğunu düşünüyorum. Örneğin; 
futbolcular takipçilerini, dini 
kurumlarda görev yapanlar 
cemaatini bilgilendirebilir.” 

ÖNCELİĞİMİZ, YENİ 
TEHLİKE ANALİZLERİ 
YAPMADAN, MEVCUT 

TEHLİKELERİ ORTADAN 
KALDIRMAK.

Deprem Konseyi Koordinatörü 
Mikdat Kadıoğlu

EYLEM PLANI/
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ASIRLIK BİNA 
ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNDE
YILLARCA TRAMVAY VE TROLEYBÜSLERE ENERJI SAĞLAYAN, ENDÜSTRIYEL MIRAS 
KAPSAMINDA BULUNAN BEYAZIT GÜÇ MERKEZI, KAPSAMLI BIR RESTORASYONUN 
ARDINDAN ISTANBUL ÜNIVERSITESI YERLEŞKE ALANINDA, ÖĞRENCI ENERJI MERKEZI OLARAK 
HIZMET VERMEYE BAŞLAYACAK. MERKEZ, 24 SAAT AÇIK KÜTÜPHANESI, ATÖLYELERI, 
ÇOK AMAÇLI TOPLANTI VE SERGI SALONLARI ILE BAŞTA ÖĞRENCILER OLMAK ÜZERE 
HERKESIN KULLANIMINA AÇIK VE ÜCRETSIZ OLACAK.

AYŞE KAHVECİ BARIŞ TEKİN



  YIL SONUNDA 
TAMAMLANACAK
Mimar Serap Öbekçi, 
binanın rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon 
projelerinin, 2018 yılında, 
İstanbul 1 Numaralı 
Yenileme Alanı Kültür 
Varlıklarını Koruma 
Kurulu tarafından 
onaylandığını ve başlatılan 
restorasyon çalışmalarının 
yıl sonunda 
tamamlanacağını açıkladı.

troleybüslerin, 1984 yılında 
İstanbul ulaşımından 
kaldırılmasına kadar hizmetini 
sürdürdü.
Mülkiyeti İETT’ye ait olan ve 
‘kuvvet merkezi’ işlevi 1984 
yılında sona eren bina, restore 
edildikten sonra Öğrenci Enerji 
Merkezi olarak hizmet vermeye 
başlayacak. Restorasyon süreci ve 
Merkez’in özelliklerini İBB Kültür 
Varlıkları Daire Başkanlığı 
Projeler Şube Müdür Yardımcısı 
Mimar Serap Öbekci ile konuştuk.

 BU KEZ ÖĞRENCİLERE GÜÇ 
VERECEK
Yapımına 1910 yılında başlanan 
Beyazıt Güç İstasyonu, 1912 
yılında hizmete girdi. 862 
metrekarelik alan, 25 Mart 
1926’da, bin 170 metrekareye 
genişletildi. Atlı tramvaylar 
döneminde, at ahırı olarak 
kullanılan alan, sonrasında 
elektrikli tramvaylar için güç 
istasyonu oldu. 1961’de, 
Troleybüs Güç Merkezi olarak 
kullanılmaya başlanan bina, 
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İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı 
Projeler Şube Müdür Yardımcısı            
Mimar Serap Öbekci 

RESTORASYON/

İ
stanbul, ilk elektrikli tramvayı ile 1914 yılının Şubat ayında tanıştı. 
Karaköy-Ortaköy Hattı'nın seferlere başlamasıyla birlikte kent 
içindeki elektrikli tramvay ulaşımını artırmak amacıyla pek çok tesis 
açıldı. Zaman içerisinde ihtiyaçların çoğalmasıyla genişletilen 

tesisler, önce elektrikli tramvaylara, sonra da troleybüslere hizmet 
verdi. Bu merkezlerden biri de Beyazıt Güç Merkezi idi.

ATÖLYE 
ÇALIŞMALARI, 

TOPLANTILAR, SERGİLER, 
SİNEMA GÖSTERİMLERİ, 

KONSERLER GİBİ ÇOK 
AMAÇLI ETKİNLİKLER 

DÜZENLENECEK.
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 ÇOK AMAÇLI BİR MERKEZ 
OLACAK
Atölye çalışmaları, toplantılar, 
sergiler, sinema gösterimleri, 
konserler gibi çok amaçlı 
etkinliklerin düzenlenebileceği 
bir mekân oluşturmak 
istediklerinin altını çizen 
Öbekci, öğrencilere su ve sıcak 
içecek hizmetinin yanında, belli 
saatlerde; simit, sandviç, çorba 
gibi ikramların da sunulacağını 
ifade etti.

 GÜNLÜK 1 GB İNTERNET
Merkez’de internet hizmeti 
sunacaklarını da belirten Öbekci, 
“Öğrencilere, ibbWiFi ağı 
üzerinden kendi elektronik 
cihazlarından günlük 1 GB kotalı 
internet hizmeti sağlayacağız. 
Sabit bilgisayarlardan ise seçili 
araştırma sitelerine erişim hakkı 
tanıyacağız” dedi.

 BİNA ENDÜSTRİYEL MİRAS 
KAPSAMINDA
Binanın endüstriyel miras 
yapısı olduğuna dikkat çeken 
Öbekci, sözlerini şu şekilde 
tamamladı: “Kuvvet Merkezi 
döneminden kalan trafo, 
binanın endüstriyel miras 
yapısı olduğunu gösterir 
biçimde ve sabit sergi alanında 
sürekli sergilenecek.”

“Onaylı restorasyon projesi 
kapsamında başlatılan 
restorasyon çalışmalarının yıl 
sonuna kadar tamamlanması 
planlanmaktadır” diyen Öbekci, 
binanın mimari özelliklerine 
ilişkin şunları söyledi:
“Söz konusu yapı tek katlı, 
kargir, beşik çatılı ve bitişik 
nizamlıdır. Simetrik ve kapı 
açıklıklarının ve pencerelerin 
üzerinde çiniler bulunmaktadır. 
Pencere doğramaları sabit ve 
metal, kapı doğramaları ise 
ahşap ve çift kanatlıdır. 
Yapının cephe özellikleri 
genel olarak korunmuş 
durumdadır.”

 MERKEZ, 24 SAAT 
ÜCRETSİZ HİZMET 
VERECEK
İstanbul Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi’nin 
bitişiğinde yer alan binanın, 
Öğrenci Enerji Merkezi olarak 
başta öğrenciler olmak üzere 
herkesin kullanımına açık bir 
merkez olacağını ve 24 saat 
hizmet vereceğini belirten 
Öbekci, Merkez'de kurulacak 
kütüphaneyle ilgili şu bilgiyi 
verdi:
“Burası İstanbul Üniversitesi’ne 
bağlı fakültelerin yakınında, hatta 
Mimarlık Fakültesi’nin bitişiğinde 
yer alıyor. Bu atıl alanı restore 
ederek, çok amaçlı bir merkez 
haline getirip gençlerimizin, 
öğrencilerimizin hizmetine 
sunmak istiyoruz. Öncelikle şunu 
belirteyim ki; herkesin 
kullanımına açık bir yer olacak. 
Öğrencilerimiz, etkinliklerden 
ücretsiz yararlanacak ve 
kütüphanesi 24 saat hizmet 
verecek. 4-5 bin farklı kitaptan, en 
az üç nüsha olmak üzere, toplamda 
15-20 bin kapasiteli zengin bir 
kitap arşivini barındıracak. Ayrıca 
İstanbulkart’a entegre üyelik 
sistemi kurularak, ödünç kitap alıp 
verme takibi sağlanacak.”

MERKEZ'DE, 
ÖĞRENCİLERE SU 
VE SICAK İÇECEK 

HİZMETİNİN YANINDA, 
BELLİ SAATLERDE;                

SİMİT, SANDVİÇ, ÇORBA           
GİBİ İKRAMLAR DA         

SUNULACAK.

/RESTORASYON
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BIZLER EVIMIZDE HUZUR IÇINDE DINLENIRKEN, IBB SUALTI ARAMA KURTARMA EKIBI, GELEN BIR 
AFET ÇAĞRISIYLA TÜRKIYE COĞRAFYASININ HERHANGI BIR NOKTASINDA ARAMA KURTARMA 
GÖREVINE KOŞUYOR. CANLARINI TEHLIKEYE ATIP, BIR CANI SUDAN VEYA YIKINTIDAN SAĞ 
SALIM KURTARMANIN UMUDUYLA YAŞIYORLAR. BU EKIPLE BIRKAÇ SAAT GEÇIREREK, ZORLU 
EĞITIMLERINE VE HÜZÜNLÜ ARAMA KURTARMA ANILARINA ŞAHITLIK ETTIK.

OSMAN KARABACAK DERYA BALKAN

İBB’NİN 
KAHRAMANLARI 
7/24 GÖREV BAŞINDA

/HİZMET

Okyay Bayrak

Serdar Çaldağ

Ferhat Çömlekçioğlu

Muhammet Zeynel

Nurettin Ünal
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dalıcı, gümüş cankurtaran, arama 
kurtarma, mağara dalışı, akıntı 
dalışı, gece dalışı, derin dalış, yön 
bulma, irtifa dalışı uzmanlık 
belgeleri bulunuyor.
Üç ekip halinde 24 saat esaslı 
görev yapan ekip, her gün düzenli 
olarak fiziksel kondisyon, aletli 
dalış, yüzme antrenmanı ve 
ekipman kullanımı eğitimleri 
yaparak, sürekli kendilerini diri 
tutuyor. İSAK ekibi tek başına ya 
da diğer kurtarma ekipleriyle ortak 
tatbikatlar icra ediyor. Modern 
araç ve ekipmanlarla donatılan 
ekip, Yenikapı Şehit Taner Çebi 
İtfaiye İstasyonu’nda görev 
yapıyor.

bölgesinde yaşanan su altı 
kurtarma, sel ve deprem gibi 
olaylara ilk önce koşan 
görevliler arasında yer alıyor.

KAHRAMANLARA, SAT 
KOMANDOSU EĞİTİMİ 
SAT komandosu eğitimi alan İSAK 
ekibi, her türlü hava koşullarında 
saatte 3 km yüzebiliyor, 10 km 
koşabiliyor, su altında ortalama 2,5 
dakika nefes tutabiliyor. Scuba 
(aletli dalış) ekipmanları ile 42 
metreye kadar dalış yaparak, 
akarsu, göl ve denizde her türlü 
arama kurtarma operasyonlarına 
katılabiliyor. Ekibin hepsinde 
scuba diver sertifikası, 3 yıldız 

İ
BB İtfaiye Daire Başkanlığı 
bünyesinde hizmet veren 
İtfaiye Sualtı Arama 
Kurtarma Ekibi (İSAK), çok 

özel eğitimlerin ardından en 
kutsal görev olan can kurtarma 
mücadelesini vermeye başladı. 
26 itfaiyeci; Marmara 
Üniversitesi ve Sualtı 
Federasyonu ile yüzme, ilk 
yardım hayat kurtarma, 
kazalara müdahale, koşu, 
dayanaklılık, dağcılık, aletli ve 
serbest dalış, helikopterden 
atlama eğitimleri gibi zorlu su 
altı ve su üstü arama kurtarma 
eğitimleri aldı. İşte bu ekip, şu 
anda ülkemizin herhangi bir 

 Süleyman Habib Katmer

Ömer Çağrı Murat

Necati Çakmak



‘Kurbağa Adam’ brövesi olması 
gerektiğini aktaran İBB Daire 
Başkanı, şu bilgileri verdi:
“Derhal Çubuklu’daki Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı 
Arama Kurtarma Komutanlığı ile 
irtibata getçik. Kısmet olursa 20 
Ağustos’tan itibaren bütün 
ekibimize eğitim aldırarak 
“Kurbağa Adam” brövesi 
aldıracağız. Böylece, mevzuatsal 
olarak da suyla ilgili her türlü 
arama kurtarma belgesine sahip 
olacağız.”
İSAK’ın araçlarını yenilmek için de 
düğmeye bastıklarını dile getiren 
Albayrak, “Ekibimiz deniz ve 
ırmaklarda davetle, yardımcı 
personel olarak göreve gitmelerine 
rağmen, arama kurtarma 
çalışmalarında hep en öndeler. 
İSAK’ın kapasitesi ve başarıları 
oldukça ses getiriyor. Gerek 
İstanbul’daki, gerekse il dışındaki 
birçok olaya bu arkadaşlarımız 
giderek müdahale ediyor. Tunceli 
Munzur Nehri’ne kadar gidip 
arama kurtarma çalışması 

 “HER SABAH DUA İLE GÖREVE 
BAŞLIYORLAR”
İtfaiye teşkilatının gerçekten çok 
zor bir noktada, hayat ile ölüm 
arasında görev yaptığının altını 
çizen Albayrak, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Ama bir o kadar da 
onurlu bir görev. Zaten her sabah 
mesaimize dua ile başlıyoruz. 
Devir teslimlerimizi dua ile 
yapıyoruz. İBB İtfaiye Daire 
Başkanlığı olarak elimizdeki 
imkanları en iyi şekilde 
kullanmaya, dünyadaki itfaiye 
alanındaki gelişmeleri yakından 
takip etmeye özen gösteriyoruz. 
Uluslararası teknolojileri iyi takip 
ederek, teşkilatımızı daha 
teknolojik araçlarla donatmanın 
planlarını yaptık.”

MEVZUAT VE ARAÇ EKSİKLERİ 
GİDERİLİYOR
Göreve geldiklerinde İSAK 
ekibinin tamamında ‘Balık Adam’ 
brövesi olduğunu gördüklerini, 
ancak mevzuata göre arama 
kurtarma personelinde mutlaka 

 REMZİ ALBAYRAK: “EKİBİMİZ 
DÜNYAYA ROL MODEL 
OLUYOR”
İSAK’ın başarılı çalışmalar 
yaptığını belirten İBB İtfaiye Daire 
Başkanı Remzi Albayrak, ekibin 
sadece Türkiye’ye değil dünya 
ülkelerine de rol model teşkil 
ettiğini söyledi. Albayrak, “Sayısal 
olarak çok daha az personelle çok 
daha kalabalık nüfusa sahip bir 
şehre hizmet etmemize rağmen, 
New York, Londra, Berlin veya 
Tokyo itfaiye teşkilatıyla birebir 
mukayese edebilecek başarılarımız 
var. Bu nedenle bütün 
arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. Çünkü büyük bir 
özveriyle çalışıyorlar. Herkesin 
canını kurtarmak için terk ettiği 
bir yere, bulanık bir suya bizim 
itfaiyecilerimiz canını tehlikeye 
atarak başkasının canını ve malını 
kurtarmak için giriyor. Gerekirse 
kendi canından bile vazgeçebilecek 
kadar cesur, şövalye ruhlu 
insanların teşkilatıyız” diye 
konuştu.
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İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak

HİZMET/

SAYISAL OLARAK 
ÇOK DAHA AZ 

PERSONELLE ÇOK 
DAHA KALABALIK 
NÜFUSA SAHİP BİR 

ŞEHRE HİZMET 
ETMEMİZE 

RAĞMEN, NEW 
YORK, LONDRA, 

BERLİN VEYA 
TOKYO İTFAİYE 
TEŞKİLATIYLA 

BİREBİR 
MUKAYESE 

EDEBİLECEK 
BAŞARILARIMIZ 

VAR.

“Her olay başka, her olay riskli ve 
ölebiliriz. Bunun idrakinde olarak 
amatör bir ruhla işimize sarılıyoruz” 
ifadelerini kullanan Ünal, sözlerini 
şöyle sürdürdü: Birçok kaza, intihar 
veya cinayet sonrası, suya 
gömülmüş bedenlerini çıkarmak 
zorunda kalıyoruz. Yani işimiz 
insanların kayıplarını bulmak. 
Suyun altında her türlü 
teçhizatımızı kullanabiliyoruz. 
İnanır mısınız, vatandaşlarımız 
cenazelerini bulduğumuzda 
seviniyor. Çünkü kayıp olmak çok 
farklı bir duygu. Sürekli acaba geri 
gelecek mi, çıkarsa canlanacak mı 
diye düşünüyorlar.” 
Olaylara ilk olarak İBB’nin 
cankurtaran ekipleri ve 
ambulanslarının müdahale ettiğini, 
kendilerinin onların ulaşamadığı 
insanları aradığını belirten Ünal, 
“Dünyada 40 dakikanın üzerinde 
kaldığı halde hayata tutunan iki 
örnek var. İnşallah bizim de 
umudumuz, bir gün suyun içinden 
insanları canlı çıkartabilmek” 
şeklinde konuştu.

yapıyorlar. Elazığ depreminde de 
ilk müdahale eden ekip İBB İSAK 
oldu. Onlara çok teşekkür 
ediyorum. Fiziksel olarak çok 
iyiler. Araç gereç konusundaki 
eksikleri de bütçeye koyduk, 
önümüzdeki yıl çözüyoruz. Daha 
güçlü deniz araçlarıyla, çok daha 
çabuk reaksiyon gösterecek bir 
kabiliyete sahip olacağız” 
ifadelerini kullandı. 

EKİPLER AMİRİ ÜNAL: “BİR GÜN 
CANLI BİR İNSAN ÇIKARMA 
UMUDUYLA DALIYORUZ” 
İSAK Ekipler Amiri Nurettin Ünal 
da ağır eğitimlerle kendilerini diri 
tutarak, dünya standartlarında 
arama kurtarma personeli olmaya 
özen gösterdiklerini söyledi. Ünal, 
“Birimimiz, sadece suda değil, 
başta deprem olmak üzere 
olağanüstü her durumda olaylara 
ilk giden ekiplerden oluyor. 
Arkadaşlarımız aynı zamanda 
itfaiyeci. Bu bölgedeki trafik kazası 
ve yangınlara anında müdahale 
ediyorlar” dedi.

TÜRKİYE’NİN BİRÇOK 
NOKTASINDA GÖREV YAPTILAR

İSAK Ekibi; Kaş, Saroz, Kuşadası, 
Didim, Melen raftingi, Darıca, 
Florya, Adalar ve Belgrad 
Ormanları gibi Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde birçok zorlu eğitim 
programları ve tatbikatlar yaptı. 
Son 4 yılda İstanbul’da yüzlerce 
arama kurtarma çalışmasına 
katılan Ekip; Düzce, Trabzon, 
Tunceli, Çaycuma, Kayseri 
Kızılırmak, Tokat Almus Gölü gibi 
birçok il dışı birçok görevi de 
yerine getirdi.



samanlıkta iğne aramak gibi. Ama 
olaylarda ailelerin üzüntüsü bizi 
çok daha fazla üzüyor. Korkusuzca 
suya atlamayı zamanla oluşan 
tecrübeyle sağladık” dedi.
Suyun 30-40 metre altında 
havaları azaldığında veya acil bir 
durumun olduğu anda direk yukarı 
çıkamadıklarını, basınçlı havayla 
daldıkları için vurgun yeme, bilinç 
kaybı, felç ve havadan zehirlenme 
riskleri olduğunu aktaran Katmer, 
şunları kaydetti:
“Suya dalmadan önce çok sağlam 
bir planlama yapmanız lazım. Yani 
her dalışın bir matematiği, bir 
projesi var. Bu nedenle çok iyi 
hesap yapıyoruz ve mutlaka en az 
iki kişi dalıyoruz. Ancak 
inancımızı da çok sağlam 
tutuyoruz. Gerekli tedbirleri 
alarak dalıyoruz, gerisi Rabbimize 
kalıyor. Kimse Allah’tan daha 
merhametli olamaz. O insanın 
başına gelen şeyi ben 
sorgulayamam. Sadece, onu 
çıkartıp ailesine ölü ya da diri 
kavuşturabilirim.”

teşhis için geldi. O kıza annesinin 
öldüğünü, bir daha geri 
gelmeyeceğini izah etmenin bir yolu 
yok. Bir başka olayda ise her sabah 
aynı kadını derenin yukarısında, 
‘Irmak, evladımı geri ver’ diye 
bağırırken duydum. Suyun içinde 
biz, yukarıda o ağlıyordu. Bir sel 
faciasında ise suyu çekerken, bir 
kadının su akan borunun başında 
kayıp çocuğunu beklediğini gördüm. 
Gel de yorulunca dinlen 
dinlenebiliyorsan. Burada 
olduğumuz sürece işimizi 
canıgönülden yapmaya devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

 EKİP AMİRİ KATMER: 
“ALLAH’A SIĞINIP 
SAMANLIKTA İĞNE ARIYORUZ”
Ekip Amiri Süleyman Habib 
Katmer ise, insanların sandığı gibi 
belgesel tadında duru sulara 
dalmadıklarını; bulanık, karanlık, 
soğuk sularda elle arama 
yaptıklarını söyledi. Bir kaybı 
bazen günlerce aradıklarını 
belirten Katmer, “İşimiz 

 “YAKINLAR KENARDA, BİZ 
SUYUN İÇİNDE AĞLIYORUZ”
Görev sırasında, insanları sudan 
çıkarmaktan çok kenarda bekleyen 
yakınlarının yıprattığını dile getiren 
Ünal, şöyle konuştu: “Bir annenin 
veya çocuğun ağlaması, umutla 
bekleyişi bizi çok etkiliyor. Bize 
sarılıp, ‘Çocuğumu, babamı canlı 
çıkarın’ dediklerinde onun acısı 
tarifsiz. Biz bu nedenlerle ölümü 
göze alarak bulanık, ağ atılmış, 
soğuk sulara dalıp, insanlara 
yakınlarını bir an önce diri ya da ölü 
vermenin mücadelesini 
sürdürüyoruz.”
Unutamadığı birkaç anısını paylaşan 
Ünal, “Suda kaybolan kişileri 
ararken, küçük bir kız gelip oyun 
oynar gibi her gün soruyor, 
‘Buldunuz mu annemi?’ diye. O 
sanıyor ki, annesini bulup sağ salim 
kendisine vereceğiz. En son kargalar 
bir yeri kazıyordu, baktık ki kadın 
oradan çıktı. Onu çıkartırken, 
aklıma sürekli ‘Acaba şimdi kıza ne 
diyeceğiz’ düşüncesi geldi, üzüldüm. 
Sonra oynayarak babasıyla annesini 
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OKUMAK, OKUMAK VE YINE OKUMAK. KUŞKUSUZ BIR INSANIN KENDISINE DEĞER KATABILECEĞI 
ARGÜMANLAR ARASINDA SIRALAMA YAPILSA LISTENIN EN BAŞINDA OKUMAK YER ALIR. OKUMAK, 

BOŞ ZAMANLARIMIZDA YAPILACAK BIR HOBI ASLA DEĞILDIR; OKUMAK IÇIN AKSINE ZAMAN 
YARATMAK GEREKIR. ISTANBUL’U KOKLAYARAK SAYFALAR ARASINDA KAYBOLACAĞINIZ 
“ISTANBUL KITAPÇISI”, YAVAŞ YAVAŞ KENT GENELINE YAYILIYOR. IBB BAŞKANI EKREM 

IMAMOĞLU DA KÜLTÜR AŞ TARAFINDAN HAZIRLANAN “HATIRATLARLA KARŞILAŞTIRMALI 
NUTUK” KITABININ BASIN LANSMANINI KADIKÖY’DEKI ISTANBUL KITAPÇISI’NDA YAPTI. IMAMOĞLU 
KONUŞMASINDA, “ISTANBUL KITAPÇISI’NI ‘KITAPÇI KÜLTÜRÜ’ ILE TÜM ISTANBUL’A YAYMAK 

ISTIYORUZ" IFADELERINI KULLANDI.

İSTANBUL KİTAPÇISI 
KENT GENELİNE YAYILIYOR



edilebiliyor. İstanbul Kitapçısı hem 
Kültür AŞ Yayınları tarafından 
yayımlanan, İstanbul’un tarihi ve 
kültürel değerlerini yansıtan 
kitapların hem de farklı 
yayınevlerinin tarih, edebiyat, 
felsefe, politika, turizm, spor, hobi 
gibi pek çok farklı alandaki 
kitaplarının satışını gerçekleştiriyor. 
İstanbul’un ruhunu yansıtarak en 
güzel noktalardan oluşan İstanbul 
Kitapçısı’nın, şehre yayılan 8 şubesi 
aynı zamanda İstanbulluları kültür 
sanat etkinlikleriyle de 
buluşturuyor.
Kitap-Kafe konsepti adeta 
Kadıköy’ün yenilenen yüzü oldu. 
Şehir Hatları Eminönü-Karaköy 
İskelesi’nde hizmet vermeye 
başlayan İstanbul Kitapçısı, Kültür 
AŞ’nin yayına hazırladığı 
“Hatıratlarla Karşılaştırmalı 
Nutuk” kitabının basın lansmanı,  
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
da katılımıyla gerçekleştirildi.

KÜLTÜR-SANAT/
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İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), ulaşımdan sağlığa, 
çevreden alt-üst yapı 
yatırımlarına kadar pek çok 

alandaki çalışmalarıyla kentin 
ihtiyaçlarını tek tek gidermeye 
devam ediyor. Kuşkusuz bu 
yatırımlar kadar önemli diğer 
projeleri de sosyal belediyecilik 
alanında attığı adımlar oluşturuyor. 

 İSTANBUL KİTAPÇISI KENT 
GENELİNE YAYILACAK
İBB’nin kültürel ve sosyal alandaki 
projelerini hayata geçiren iştirak 
şirketlerinden Kültür AŞ, 
İstanbul’un değişik noktalarına 
“İstanbul Kitapçısı” şubelerini 
açmayı sürdürüyor. Kitap-Kafe 
konseptli mekanlar, kent genelinde 
daha da yaygınlaştırılacak ve kitap 
okumak için yer arayan İstanbullular 
için uygun ortamlar hazırlanacak. 
Aynı zamanda bu mekanlardan 
uygun fiyatla kitap ve dergi tedarik 

 ESER KÜLTÜR AŞ 
TARAFINDAN HAZIRLANDI
Hazırlanan kitap için Nutuk’un 
1927 Osmanlıca baskısı, 1934 ve 
1938 yeni Türk harfleri baskısı 
temel alındı ve bugüne kadar 
yapılan belli başlı Nutuk çevirileri 
gözden geçirildi. Daha önceki 
çevirilerde göze çarpan eksikler 
giderildi, yanlışlar düzeltildi. 
Osmanlıca metin, büyük bir 
dikkatle günümüz Türkçesine 
aktarıldı. Kültür AŞ’nin 
hazırladığı eserin danışmanlığını 
tarihçi Sinan Meydan yaptı.

 EKREM İMAMOĞLU: “KİTAPÇI 
BULAMIYORUM, BU BÜYÜK BİR 
SIKINTI”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
burada yaptığı konuşmada, 
İstanbul Kitapçısı’nı ‘kitapçı 
kültürü’ ile tüm İstanbul’a yaymak 
istediklerini söyledi.  Yeni 
konseptten duyduğu memnuniyeti 
de dile getiren İmamoğlu, 
“İstanbul’un farklı noktalarında, 
meydanlarında bunu 
yaygınlaştırmak ve insanların 
dergiyi, kitabı keyifle alacağı 
mekanları artırmak istiyoruz. 
Çünkü kalmadı. Her yerde kitapçı 
bulamıyorum ve bu büyük bir 
sıkıntı. Bir kitapçıya girmek, onun 
kokusunu hissetmek, onunla 
buluşmak, buluşanlarla 
buluşmak… Yani o anı yakalamak 
bir toplumun değerli bir kültür 
anıdır. İstanbul’un 39 ilçesinin de 
böyle bir sürece öncülük yapmasını 
istiyorum. Buna dair çalışmalarımız 
var. İstanbul’un en değerli 
caddelerinde ve meydanlarında 
insanlarımıza makul ücretlerle 
kitap ulaştırma zevkini alacağız” 
ifadelerini kullandı.
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ve dergi portföyü sunuluyor. 
İstanbul Kitapçısı şubelerinde ve 
online satış platformunda, 
İstanbul Kitapçısı’nın bir alt 
markası olan Hediyem 
İstanbul’da, teması İstanbul olan 
hediyelik ürünlerin satışı da 
gerçekleştiriliyor.

 YÜZDE 70’E VARAN 
İNDİRİMLER UYGULANDI 
İstanbul Kitapçısı’nın 2019 
yılında yenilenerek kapsamı 
genişletilen www.
istanbulkitapcisi.com adresli 
online satış kanalı ise bugün 
Türkiye'deki yaklaşık 6 bin 
yayınevi ve 400 bine yakın 
kitabın kayıtlı olduğu bir 
platform. Koronavirüs 
döneminde evde geçirilen zamanı 
daha keyifli ve verimli hale 
getirmek için gerçekleştirilen 
yüzde 70’e varan indirim 
kampanyası ile Türkiye 
genelindeki binlerce kitapsever,  
www.istanbulkitapcisi.com 
üzerinden çok özel indirimlerle 
500 binden fazla kitaba kavuştu.

 KÜLTÜR SANAT 
ETKİNLİKLERİNE EV SAHİPLİĞİ 
YAPTI
İstanbul Kitapçısı, seyretmeye 
doyulamayan, eşsiz Boğaz 
manzarasına sahip belli başlı 
şubelerinde ücretsiz konserlerle 
ve söyleşilerle de İstanbul’un her 

anlamda bir kültür noktası olma 
özelliğini taşıyor. Koronavirüs 
öncesinde, Karaköy şubesinde 
her çarşamba, Kadıköy şubesinde 
ise her cuma saat 18.30’da 
başlayan “Yolculuk Arası Bi’ Caz 
Molası” konserleriyle cazın usta 
isimlerini ağırlayan İstanbul 
Kitapçısı, cazseverlerin âdeta 
buluşma adresi haline geldi. 
Temmuz ayı itibarıyla 
Kadıköy’de tekrar başlayan 
“Yolculuk Arası Bi’ Caz Molası” 
konserleri, yakında Karaköy’de 
de müzikseverlerle buluşacak. 
İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesi 
aynı zamanda her çarşamba ve 
her cumartesi, sokak 
müzisyenlerine kapılarını açarak 
hem onlara koronavirüs sonrası 
destek hem de müzikseverlerle 
buluşmak için yeni bir platform 
da sağlıyor.
İstanbul Kitapçısı Kadıköy 
şubesinde, her pazar saat 
11.30’da başlayan “Klasik 
Sabahlar Kahve Konserleri” ve 
Eminönü şubesinde her salı saat 
17.30’da başlayan “Bir Hoş 
Sadâ” konserleri de 
müzikseverlerle buluşmak için 
gün sayıyor.

 YENİ DÖNEM, YENİ KONSEPT
İlk şubesi 1998 yılında açılan 
İstanbul Kitapçısı, son dönemde 
önemli bir dönüşüm içinde. 
Öncelikle Kadıköy’de Şehir 
Hatları Eminönü-Karaköy 
İskelesi'nin ikinci katında yer 
alan şubesi baştan aşağı 
yenilendi. İstanbul Kitapçısı’nın 
diğer şubelerinin de gitgide 
İstanbul ve İstanbullulara çok 
daha fazla yakışan bir yer hale 
gelmesi için çalışmalar sürüyor. 
Bu kitapçılar, içerisinde kültür 
sanatı, eşsiz lezzetleri ve 
mükemmel bir konforu 
barındıran bir yapıya dönüşüyor. 
Kadıköy’de eşsiz bir Haydarpaşa 
ve mendirek manzarası, modern 
ve konforlu bir tasarım, lezzetli 
kahveleri, demleme çayı, binlerce 
kitabı bir arada sunan İstanbul 
Kitapçısı Kadıköy şubesi, 
İstanbul’un en güzel manzaralı ve 
konseptli kafesi olma iddiası 
taşıyor.

 HEDİYELİK ÜRÜNLER DE 
SATILIYOR
İstanbul Kitapçısı’nın Kadıköy, 
Karaköy, Eminönü, Sultanahmet 
ve Kemerburgaz Kent Ormanı 
şubelerindeki kafeler ile hem 
binlerce kitap hem de eşsiz 
manzara ve lezzetler sunulurken; 
Beşiktaş, Beyoğlu ve Topkapı 
şubelerinde kafe hizmeti 
verilmiyor. Ancak  geniş bir kitap 

SEKİZ ŞUBENİN ÜÇÜ                         
KİTAP DERGİ KONSEPTLİ

Kentin en güzel yerlerinde 
konuşlanan İstanbul Kitapçısı’nın 
şubelerinin üçünde kültür-sanat 
etkinlikleri yapılmıyor ve yiyecek 
içecek satışı da bulunmuyor. Diğer 5 
şube hem kültür sanat etkinliklerine 
ev sahipliği yapıyor hem de en güzel 
lezzetleri menüsünde bulundurarak 
kitap okuma zevkini doruğa 
çıkarıyor.

Kitap Kafe Konseptli Şubeler:
 Kadıköy, Şehir Hatları Eminönü- 

Karaköy İskelesi
 Karaköy, Şehir Hatları Kadıköy 

İskelesi
 Eminönü, İDO İskelesi
 Sultanahmet, Şerefiye Sarnıcı
 Kemerburgaz Kent Ormanı

Kitap Dergi Konseptli Şubeler:
 Beyoğlu, Tünel 
 Beşiktaş, tarihi İskele
 Panorama 1453 Tarih Müzesi
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İSTANBUL PLAJLARI 
ONLARA EMANET

ISTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI, HAVALARIN ISINMASIYLA BIRLIKTE HALKA AÇILAN 
PLAJLARDA CANKURTARAN HIZMETI VERIYOR. TEMIZLENEN DENIZLERE GIREN 

ISTANBULLULAR, TÜM GÜN BOYUNCA CANKURTARAN EKIPLERIN GÖZETIMI ALTINDA.           
43 PLAJDA, TOPLAM 545 CANKURTARAN GÖREV YAPIYOR. HAZIRAN ITIBARIYLE BAŞLAYAN 
HIZMETTE TOPLAM 1.348 VAKAYA MÜDAHALE EDEN EKIPLERE BU YIL, IBB TARIHINDE ILK 

DEFA KADIN CANKURTARANLAR KATILDI.

NİLAY SOYSALDI



S
ıcaklıkların artmasıyla 
birlikte aylardır evde 
olan İstanbullular 
serinlemek için şehrin 

plajlarına akın etti. Pandemi 
riski sebebiyle şehir dışına 
tatile gitmek yerine İstanbul’da 

kalanlarla birlikte plaj 
güvenliği eskisinden önemli 
hale geldi. İBB plaj güvenliğini 
sağlamak, can kaybı 
yaşanmasının önüne geçmek 
için 1 Haziran-13 Eylül arası, 
43 plajda cankurtaran hizmeti 

veriyor. Cankurtaran ekibine 
katılmak için ilk testi geçenler 
zorlu 6 günlük eğitimi de 
başarıyla tamamladıktan sonra 
mesleğe başlayabiliyor. 
İstanbul’da şu an 15’i kadın 
545 kişi görev yapıyor.
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 ZORLU  EĞİTİM
İBB tarihinde ilk defa bu yıl, 
kadın cankurtaran alımı yapıldı. 
545 kişilik ekibin 15’i kadın. 
Cankurtaran olmak kolay değil. 
İyi yüzme bilmek yeterli 
olmuyor; ilk testi geçtikten 
sonra, alanında uzman ekiplerce 
verilen 6 günlük zorlu eğitimi de 
tamamlamak gerekiyor. Tüm 
aşamaları geçerek göreve 
başlayan Gamze Doğan, 
cankurtaranlığın hayalindeki 
meslek olduğunu, eğitimi deniz 
tutkusuyla tamamladığını ifade 
etti. Doğan, “Eğitimlerimiz çok 
zorluydu. Kadın erkek ayrımı 
kesinlikle yoktu. Herkes aynı 
aşamalardan geçti. Sabah 9'da 
başlıyorduk akşam 5'te 
bitiriyorduk. Tüm gün suyun 
içindeydik. Süreç zorluydu ama 
bu işi yapmak istiyorsan başarılı 
olman gerekiyor” dedi. Doğan, 
sadece cankurtaranlık eğitimi 
değil, sağlık, psikoloji, ilk yardım 
eğitimi de aldıklarını sözlerine 
ekledi.

 AYRIM YOK, HUZUR VAR 
Eşit şartlarda elemeden geçerek 
göreve başladıklarını belirten Doğa 
Yağcı,  çevresinden çok olumlu 
tepkiler aldığını, gücü, 
kondüsyonu yeten her kadının bu 
mesleği yapabileceğini söyledi. 
Yağcı, “Erkekler ne yapıyorsa; 
sabah sporlarında olsun, 
eğitimlerde olsun, onlar ne 
yaptıysa aynısını ben de yaptım. 

Şile’de yaşadığım için 
arkadaşlarım hep cankurtaranlık 
yapmışlardı. Hep onlara 
özeniyordum, ben de yapsam 
diyordum. Bu sene İBB’nin alım 
yapmasıyla hayalim gerçekleşti” 
dedi.  İBB bünyesinde 8 yıldır 
cankurtaranlık yapan Karer Alagöz 
ise yeni ekip arkadaşlarının 
yarattığı farka şöyle dikkat çekti;
“Senelerdir kadın cankurtaran 
ihtiyacı vardı, halktan da bunu 
duyuyorduk. Kadın cankurtaranların 
göreve başlaması bizler için de çok 
iyi oldu. Erkek yoğunluğu olan bir 
yerdense kadınlarla çalışmak daha 
farklı. İster istemez davranışlarımıza 
dikkat etmeye başladık. İnsanlardan 
da övgüler geliyor. Kadın ve 
çocuklar daha rahat iletişime 
geçiyor. Ben sahilde kadınların daha 
huzurlu olduğunu görebiliyorum.”

 DEVRİYE ALANI GENİŞLETİLDİ 
Sahillerin kontrolü, temizliği 
yanında güvenliğini de en iyi 
şekilde sağlamak için; 39 Jet-ski, 8 
Zodyak bot, 2 adet Dron (Hava 
Aracı) ve 14 ATV aracı da 
cankurtaran hizmetine sunulmuş 
durumda.  Bu sayede izin verilen 
plaj bölgesi dışındaki yerlerde 
denize girenler de kontrol 
edilebiliyor. 2011 yılından beri 
İBB’ye bağlı cankurtaranlık yapan 
ekip şefi Halis Aksoy, plaj bölgesi 
olmayan alanlarda da sıklıkla vaka 
ile karşılaştıklarını söyledi. Aksoy, 
“Eskiden ekipman ve personel 
sayımız yeterli olmadığı için, geniş 
çapta devriye gezemiyorduk. 
Kontrolsüz bölge olduğu için bazen 
geç kalabiliyorduk. Şimdi jetimiz, 
dronumuz her şeyimiz var. (Not: 2 
adet Drone 2017 yılından ve her 
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43 PLAJDA, 53.330 
METREKARELİK 

KIYI ŞERİDİNDE  
KURULMUŞ OLAN 
215 GÖZETLEME 

KULESİNDE; 
TOPLAM 545 

CANKURTARAN 
GÖREV YAPIYOR. 



plajda jet-skiler uzun yıllardır 
hizmet vermekte olup haberleri 
önceki yıllarda yapılmıştır.) Gerekli 
durum olmasa da devriyemizi geniş 
tutup, çevre bölgede de anons geçip 
insanları uyarıyoruz” dedi. 
İstanbul’un birçok yerinden insanın 
plajlara geldiğini söyleyen Aksoy, 
cankurtaran hizmeti olmayan 
plajlarda yüzmenin tehlikesine 
dikkat çekti. Aksoy, “Salgından 
dolayı insanlar haliyle tenha yerlere 
gitmek istiyor ama o yerler de 
güvenli değil. Etrafı açık, kayalık 
bölgeler. Oralarda dalga daha çok 
olur, insanı çeker. Kayalık olduğu 
için girdaplar olabilir. Çok iyi 
yüzücü de olsanız 
panikleyebilirsiniz. O yüzden 
insanların cankurtaran hizmeti 
verilen bölgelerde yüzmesini 
istiyoruz” dedi.

 KARADA VE DENİZDE 
43 plaj, 215 gözetleme kulesinde 
görev yapan 545 cankurtaran, 
Haziran ve Temmuz ayları arasında 
1.348 vakaya müdahale etti. Riva 
sahilinde görev yapan Berfin 
Büyükyahşi, insanların çoğunlukla 
panikleyerek boğulma riskiyle 
karşılaştığını söyledi. Sürekli etrafı 
izlediklerini, her an hazır 
beklediklerini belirten Büyükyahşi,  
mesleği yapma sebebini şöyle anlattı: 
“Geçenlerde kule arkadaşım tam 
mola verdiği sırada, 18-19 yaşlarında 
iki kişinin deniz yatağına binmiş 
şekilde kıyıdan uzaklaştığını gördüm. 
Paniklediklerini fark ettim. Hemen 
müdahale etmem gerekiyordu. 
Yanlarına gittiğimde ikisi de su 
yutmuştu. Her şey 5 dakika içinde 
oldu. Kemerle onları kıyıya çektim. 
Sakinleşip kendilerine geldikten 

sonraki mutluluk benim bu mesleği 
yapma sebebim.” Uzun yıllardır 
cankurtaranlık yapan, bu yıl ilk kez 
İBB bünyesine dahil olan Hande 
Karadurmuş ise can kurtarmanın 
yanında  doğayı da korumaya 
çalıştıklarını belirtti. Karadurmuş, 
kıyı temizliğine çok dikkat 
ettiklerini, özellikle salgın 
döneminde vatandaşlardan 
hassasiyet beklediklerini söyledi. 
Deniz kirliliğinin yüzme için de 
tehlike yaratacağına dikkat çeken 
Karadurmuş sözlerini şöyle 
tamamladı: “Vaka bizim için çok uç 
bir durum, asıl işimiz boğulma 
oluşmadan önce. Sürekli insanları 
izliyoruz, uyarıyoruz. Çok sabır, güç, 
insanlara güven vermeyi gerektiren 
bir meslek. Deniz kadar kıyı da bir o 
kadar zorlu. Sahilleri kullananlardan 
çevreye de özen göstermelerini 
istiyoruz.  İnsanlar temiz denizlerde, 
güvenli bölgelerde yüzsünler. Biz 
hem karada hem denizde onlar için 
çalışıyoruz.”
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ISTANBUL’UN ULAŞIM KARTI ISTANBULKART, KENTIN HER YERINDE GEÇERLI BIR YAŞAM KARTINA 
DÖNÜŞME YOLUNDA EMIN ADIMLARLA ILERLIYOR. BIR YANDAN MARKA DEĞERINI BÜYÜTEN 

KART, DIĞER YANDAN MARKETTEN RESTORANLARA HER YERDE GEÇERLI BIR ÖDEME 
ARACINA DÖNÜŞÜYOR. OLDUKÇA PLANLI VE GERÇEKÇI HEDEFLER ILE YÜRÜTÜLEN SÜRECIN ILK 

FAZI TAMAMLANDI.

UĞUR KOCAGER NİLAY SOYSALDI

İSTANBULKART 
KENT KART OLMA 

YOLUNDA

AŞ’nin bir ürünü. Ancak bugün 
kendi başına bir marka haline 
gelen Kart’ın dönüşümünün 
ardında, BELBİM AŞ’nin gerçekçi 
ve uygulanabilir vizyonu var. İlk 
fazı tamamlanan süreç sonunda 
İstanbulkart’ın marka değeri 
büyüdü ve Kart, İstanbullunun 
daha çok ihtiyacına yanıt verebilir 
hale geldi. Süreç 
tamamlandığındaysa İstanbulkart, 
İstanbullunun her alanda 
kullanabileceği bir ürüne 
dönüşecek. 

AKTİF İSTANBULKART SAYISI 
19 MİLYON
Bugün, son bir yılda, en az bir 
işlem yapmış olan aktif 
İstanbulkart sayısı 19 milyonu 
buldu. Bu sayı, İstanbul’un 
nüfusundan bile fazla. Her geçen 
gün de artıyor. Ancak, bir taraftan 
İstanbulkart’ın kullanıcı sayısı 
artarken bir taraftan da 
İstanbulkart ile yapılabilecek 
şeylerin sayısı artıyor. BELBİM 
Genel Müdürü Yücel Karadeniz bu 
genişlemeyi şöyle açıkladı: 

B
ir süredir İstanbul’da 
BELTUR işletmelerine, 
İBB’nin sosyal 
tesislerine ya da markete 

alışveriş yapmaya gittiğinizde 
İstanbulkart ile karşılaşıyorsunuz. 
İstanbulkart ile işlem 
yapabildiğiniz mekan sayısı ve 
çeşitliliği artıyor. Bu gelişmelerin 
arkasında, İstanbulkart’ı bir kent 
karta dönüştürme hedefi var. 
İstanbulkart, herkesin bildiği ve 
kullandığı bir ulaşım kartı aslında. 
İBB’nin iştiraki olan BELBİM 
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“Biz göreve geldiğimizde, 
geçen yılın Temmuz ayından 
sonra İstanbulkart’ı, 
yaşamdaki tüm şehir 
hizmetlerinin bir aracına 
dönüştürmeye başladık. Tabii 
bunun için önce, sistemin 
altyapısını güçlendirdik. 
Altyapının güvenilir ve 
sürdürülebilir olması lazım. 
2019 yılında ana odağımız bu 
oldu. Operasyonel verimliliği 
artırdık. Bunların hepsi 
önümüzü açan uygulamalardı. 
Verdiğimiz çeşitli kartların 
süreçlerini online 
doğrulamalara geçirdik. Bu 
süreçte, sadece kötü kullanıma 
ilişkin engellemeler sayesinde  
5-6 milyon lira kar ettik.
İkinci olarak, İstanbulkart’ı, 
belediyenin diğer hizmetlerinde 
geçerli hale getirdik. Belediyeye 
ait İGDAŞ, İSKİ, İSPARK, 
BELTUR gibi yerlerde; 
belediyeye ait müzelerde, 
kurum içi ödeme gerektiren 
yerlerde İstanbulkart’ı, ödeme 
aracına dönüştürdük. Başarılı 
olduk. 
Daha sonra Migros’ta da 
İstanbulkart bir harcama 
kartına dönüştü. Arıca Money 
Kart ile eşleşebilme özelliğini 

de kazandırdık. Daha sonra 
A101 ve Şok ile büyüttük bu 
süreci. Başka market zincirleri 
ile görüştüğümüz gibi, kafe 
türü mekanlarla da 
görüşüyoruz. Günlük hayatta 
karşımıza çıkan yerlerde geçerli 
bir kart oluyor İstanbulkart.”

DİJİTAL İSTANBULKART DA 
BÜYÜYOR
Gündelik yaşamda plastik 
İstanbulkart yoğun bir şekilde 
kullanılsa da dünyada 
sayısallaşmanın iyice 
yaygınlaşması ile sanal kartlar 
ve mobil uygulamalar öne 
çıkmaya başladı. İstanbulkart 
da bu dijitalleşmeye uygun 
olarak kendisini hızla yeniledi. 
“Dünya trendinin gerisinde 
kalmamak için 2020’nin hemen 
başında dijital İstanbulkart ve 
mobil uygulamamızı hayata 
geçirdik” diyen Karadeniz, “Yıl 
sonuna doğru tüm ulaşım 
araçlarında kare kod ile ödeme 
yapılabilecek” diye ekledi.
Mobil uygulaması yenilenen 
İstanbulkart’ın, yeni 
uygulaması ile abonman 
ödemeler dahil birçok süreç 
artık uygulamadan 
yönetilebilecek. 

PERSONEL VE YEMEK KARTI 
OLARAK DA KULLANIYOR
Önümüzdeki süreçte elektrikli 
scooter gibi süreçlerde de 
kullanılması söz konusu olan 
İstanbulkart’ın, gerekli zeminler 
oluşursa, coğrafi olarak da 
genişlemesi olası. Öte yandan 
kurumların ihtiyaçları da 
İstanbulkart ile karşılanabiliyor. 
Kurumlar, personel kartı olarak 
İstanbulkart’ı kullanabileceği 
gibi yeni bir girişim olan Paye 
Kart ile yemek kartı özellikli 
İstanbulkart’ı da kullanabiliyor. 
Karedeniz, bu yönde atılan 
adımları da şöyle özetledi: 
“İstanbulkart’ın bireysel 
kullanımını oldukça genişlettik. 
Ancak kurumsal ihtiyaçlar da 
var. Düşünün bir kurum 
çalışanlarına kimlik veriyor. 
Yine yemek kartı veriyor. 

DÜNYA TRENDİNİN 
GERİSİNDE KALMAMAK 
İÇİN 2020’NİN HEMEN 

BAŞINDA DİJİTAL 
İSTANBULKART VE MOBİL 
UYGULAMAMIZI HAYATA 

GEÇİRDİK.

BELBİM Genel Müdürü Yücel Karadeniz
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ÇEVRİM İÇİ İŞLEM MERKEZİ 
YAŞAMA GEÇTİ
BELBİM, kişiselleştirilmiş plastik 
İstanbulkart kullanan, ancak 
fiziki kanallara başvuramayan 
kişiler için, çevrim içi işlem 
merkezi ile de hizmet veriyor. 
Karadeniz’in, “Özellikle pandemi 
sürecinde ilgi gören bu 
uygulamamız sayesinde, 
geçtiğimiz ayda üretilen kartların 
yaklaşık  yüzde 40’ının çevrim içi 
yolla üretildiğini gördük” diye 
anlattığı hizmet sayesinde 
kartınız istediğiniz adrese posta 
yoluyla iletiliyor.  

“BUNLAR İLK ADIMLARDI”
İstanbulkart’ın şimdiye kadarki 
gelişimini ilk adımlar olarak gören 
Karadeniz, bundan sonraki yol 
haritasını da şöyle özetledi:
“Bunlar, bugüne kadar faz 1 
dediğimiz, İstanbulkart’ın yaşam 

kartına dönüşmesine yönelik ilk 
adımlardı. Bir taraftan da dijital 
İstanbulkart’ın yaratılıp 
kullanılmasına yönelikti. Biz faz 
2 ile tamamen dijitalleşme ve 
harcama kartı işlerimizde 
derinleşme gibi bir strateji 
izliyoruz. Faz 2’de hiç olmayan 
kurumsal segmentler üzerinde 
çalışıyoruz. Mesela; ‘Turist Kart’ 
çalışmamız var planlarımızda. Bu 
yıl içerisinde hayata geçireceğiz. 
Turistlere yönelik farklı 
aboneliklerimiz olacak. Daha 
sonra faz 3 dediğimiz dijital 
bankacılık gibi hizmetlere doğru 
genişlemeyi düşünüyoruz. Bu 
fazda, para transferine uzanan 
fonksiyonlar var. Bu fazımız da 
2022 sonrasında. Biz 2025’e 
kadar yol haritamızı belirlemiş 
durumdayız. Adım adım 
İstanbulkart’ı, İstanbullunun 
yaşam kartı yapacağız.”

Hatta bir de ulaşım kartı 
veriyor. Aslında düşünürseniz 
herkesin cebinde zaten 
bunların hepsini yapabilecek 
bir kart var. ‘Paye yemek kartı’ 
ile başlattığımız girişim bu 
anlamda bir ilk oldu. Çeşitli 
kamu kuruluşları, kendi 
çalışanlarına bu hizmetleri 
sağlayabiliyor.”

DOLUM KANALLARININ SAYISI 
ARTIRILDI
İstanbulkart, hem hizmet hem 
de dijital olarak genişlerken 
şimdilik, en yoğun grup, plastik 
kartını ulaşımda kullananlar. 
Böyle olunca, geleneksel kart 
kullanıcısına yönelik hizmetleri 
sürdürmek de kaçınılmaz. 
BELBİM AŞ, bu en yoğun 
kullanıcı grubunun pratiklerini 
iyileştirmeyi de pas geçmiyor. 
Karadeniz, “Dolum ile ilgili 
kanalların sayısını artırmak için 
8 banka ile anlaşma sağladık. 
Bunların arasında Enpara da var, 
Garanti Bankası da. Vakıf 
Katılım, QNB Finansbank, 
Axess gibi çeşitli kanallar da. 
Çok yakında Yapı Kredi Bankası 
da eklenecek. Dolayısıyla bu 
dijital yükleme kanallarını 
artırdık. Öte yandan, biz göreve 
geldiğimizde, yaklaşık 2 bin 700 
tane yükleme noktası vardı. 
Şimdi kurumsal temsilcilikleri 
de ekleyerek,  sayıyı 6 bin 500’e 
çıkardık” bilgisini verdi. “Yıl 
sonunu kadar hedefimiz, 10 bin 
noktaya ulaşmak” diyen 
Karadeniz, “Bu bizim için 
oldukça önemli” dedi. 
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oylamasında 65 bin 960 tekil 
kullanıcı 600 bine yakın oy 
kullandı. 
Hamidiye Kaynak Suları AŞ 
Genel Müdürü Sertaç Nişli, 
ödülle ilgili olarak “Göz 
bebeğimiz Hamidiye markası, 
‘İstanbul’un Değeri’ sloganı ve 
yenilikleriyle adından her geçen 
gün daha çok söz ettiriyor. 
Hamidiye olarak, çağımızın 
gerektirdiği dijital teknolojilere 
ve kullanıcı dostu uygulamalara 
yatırım yapıyor ve 
çalışmalarımızın ‘Altın Örümcek 

Ödülleri’ ile taçlanmasından 
gurur duyuyoruz” dedi.
Köklü kurumsal geçmişi ve 
‘İstanbul’da suyun tarihi’ gibi 
özel bilgileri barındıran, aynı 
zamanda tüm ürün, kalite ve 
üretim bilgilerini içeren özel 
tasarıma sahip sitede online 
sipariş vermek de mümkün. 
‘İstanbul’un Değeri Hamidiye 
Kaynak Suları’ websitesi www.
hamidiye.istanbul tek tuşla, 
kullanıcı dostu ve güvenilir 
online su siparişi imkanı 
sunuyor. 

H
amidiye AŞ web sitesi, 
dijital pazarlama, web, 
mobil teknolojileri gibi 
alanlarda her yıl en 

başarılı projelerin belirlendiği 
‘Altın Örümcek Ödülleri’nde 
halkın favorisi seçildi. “Yiyecek 
ve İçecek” kategorisinde halkın 
favorisi olan site aynı dalda 
yapılan jüri oylamasında ise 2. 
oldu. 
Bu yıl 28 farklı kategoride toplam 
246 proje finale kalırken, 18 
Mayıs ile 12 Haziran tarihleri 
arasında yapılan halk 

HAMİDİYE SU: 
WEB SİTESİ DE HALKIN FAVORİSİ
HAMIDIYE AŞ, WEB SITESI ILE DE HALKIN FAVORISI OLDU. 28 FARKLI KATEGORIDE GERÇEKLEŞEN ‘ALTIN 

ÖRÜMCEK ÖDÜLLERI’ KAPSAMINDA “YIYECEK VE IÇECEK” KATEGORISINDE HALKIN FAVORISI 
SEÇILEN HAMIDIYE AŞ WEB SITESI, AYNI KATEGORIDE JÜRI OYLAMASINDA ISE 2. OLDU.
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Robotik süreçler, verilerin güncel 
tutulması ve insan hatasından 
muafiyet gibi olumlu yan çıktılar 
sağlamakta. Sürecin robotize 
edilmesinin ardından ilgili kayıtların 
günlük olarak güncellenebilmesi ve 
bugüne kadarki süreçte yaşanan 
gecikmelerin ortadan kalkması söz 
konusu.
İBB, ilerleyen günlerde uygun 
süreçlerin robotize edilmesine 
devam edecek ve 1 olan robot sayısı 
artırılacak.
İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. 
Naim Erol Özgüner, “2020 sonuna 
kadar minimum 10 süreci robotik 
otomasyona dahil ederek, bu 
süreçlerde ortalama 15 kat verim 
sağlamayı hedefliyoruz. 2021 yılı 

içerisinde robotik otomasyona 
dahil edilen süreç sayısını 30’a 
artırarak aynı yıl içerisinde eş 
zamanlı çalışan robot sayısını 5’e 
çıkarıp aynı anda farklı süreçlerin 
çalıştırılabilmesine olanak 
sağlayacağız” dedi. 
“2021 yılı bitmeden, robotik süreç 
otomasyonu alanında gelişmekte 
olan Yapay Zeka (AI) teknolojilerini 
mevcut süreçlerimize dahil etmek 
istiyoruz” diyen Özgüner’e göre 
İBB, karar alınması gereken 
noktalarda analitik kararlar verip 
süreci devam ettirebilen robotlara 
sahip olmak istiyor. 

 ROBOTİK SÜREÇ 
OTOMASYONU NEDİR?
Robotik Süreç Otomasyonu, bugüne 
kadar insan eliyle gerçekleştirilen ve 
tekrarlayan iş süreçlerinin 
öğrenebilen yazılım robotları 
tarafından yapılması işi. Robotik 
Süreç Otomasyonu ile uzun zaman 
ve yoğun iş gücü gerektiren 
tekrarlanan görevlerin 

otomatikleştirilmesi 
sağlanarak; insan 
kaynakları, mali 
hizmetler gibi 

alanlarda dönemsel 
birikmelerin olmaması ve geçmişte 
uzun zaman alan işlemlerin kısa 
sürede tamamlanması sağlanmakta. 
İnsan kaynaklı hata riskinin 0’a 
indirildiği, 7/24 aralıksız 
çalıştırılabilen bu sistemde hem 
zamandan hem hatalardan kaynaklı 
giderlerden tasarruf sağlanmakta. 
Böylece personeller katma değeri 
yüksek işlere daha fazla vakit 
ayırabilmekte.

İ
BB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 
Robotik Süreç Otomasyonu’nun 
ilk fazını uygulamaya koydu. İBB 
Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 

geliştirdiği uygulama ile ‘İnsan 
Kaynakları Yönetim Sistemi’ (İKYS) 
ile Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’nın uygulaması 
olan ‘Kamu e-Uygulama’ arasında 
gerçekleştirilen kadro işlemleri artık 
robotlara yaptırılıyor.

 İŞ GÜCÜ VE ZAMAN 
TASARRUFU 
Robotik Süreç Otomasyonu 
sayesinde insan eliyle gerçekleşen 
ve tekrarlayan eylemlerden iş gücü 
ve zaman tasarrufu sağlanıyor. 
Devreye alınan robot sayesinde, bir 
personelin, 700 kayıt için 35 saatin 
üzerinde zaman harcayarak yaptığı 
işlemler en fazla 2 saat gibi bir 
sürede gerçekleştirilebilecek. 

İBB’DEN ROBOTİKTE 
ÖNCÜ ADIM

IBB, INSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERINDE ROBOTIK SÜREÇ OTOMASYONU (RPA)         
TEKNOLOJISINI KULLANMAYA BAŞLADI. ÖNÜMÜZDEKI SÜREÇTE GENIŞLEYECEK UYGULAMA, 

ILGILI IŞ SÜRECINI 20 KATA YAKIN HIZLANDIRDI.
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Android cihazlarda denenmeye 
başladı. Twitter, uygulama ile 
bilgi temelli tartışmaların teşvik 
edilmesine kolaylık sağlanacağını 
belirtiyor. Test edilen uygulama 
ile kullanıcılara retweet etmeden 
önce “Başlıklar hikayenin 
tamamını anlatmaz. 
Retweetlemeden önce bunu 
okumak ister misiniz” sorusu 
yöneltiliyor. 

FACEBOOK’TAN 
MÜZİK KLİBİ ADIMI
Streaming platformların yükselişiyle 
birlikte Facebook da müzik klibi 
yayınlama adımı atacağını duyurdu. Telif 
sorunları nedeniyle, kliplerden sadece 
parçalar yayınlayabilen platform, artık 
müzik klibi de yayınlayacak. Facebook 
Watch uygulaması üzerinden yayınlanacak 
kliplerin, Facebook kullanıcıları tarafından 
kolaylıkla izlenebileceği belirtiliyor. 
Facebook’un bu adımının, bir video 
streaming platformu olan YouTube ile 
rekabette avantaj sağlayacağı 
değerlendirmeleri yapılıyor. Facebook, 
lisans sorunlarını aşmak için,  Universal 
Music Group, Sony Music Entertainment 
ve Warner Music Group gibi şirketler ile 
görüşmeler yapıyor. 

D ünyanın en popüler 
mikroblog sitesi Twitter, 
kullanıcıların okumadan 

paylaştığı makaleler ile ilgili 
adım atıyor. Twitter, 
kullanıcılarına herhangi bir 
makaleyi retweet etmeden açıp 
açmadığını soracak. 
Doğrulanmamış bilgilerin 
yayılmasını önlemek amacıyla 
yapıldığı belirtilen uygulama, 

TWITTER’DAN 
DEZENFORMASYONA KARŞI 
YENİ ADIM

/TEKNOLOJİ
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SÜPER MARIO                  
HALA SATILIYOR

Video oyun tarihinin en önemli oyunlarından biri ‘Süper 
Mario’nun 1985 yılına ait bir kopyası, 114 bin dolara alıcı 

buldu. Bu fiyat ile ‘Süper Mario’, kendi satış rekorunu 
kırmış oldu. Kutusu açılmamış nadir bir kopya olduğu 

belirtilen oyun, tarihe geçti. En son 
2019’da oyunun başka bir 

kopyası, 100 bin dolara 
satılmıştı. Nintendo firması 

tarafından piyasaya 
sürülen oyun, özellikle 

90’lı yıllara dünya 
çapında damga 

vurmuştu. 
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Çengel bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.istanbul e-posta adresine gönderen                     
ilk 25 okurumuza, Kültür AŞ yayınlarından kitap hediye ediyoruz. Keyifli okumalar...
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TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK 4734 S.K.İ.K. 19. MAD. GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İŞİN ADI İHALE TARİH/SAAT

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
İhale İşleri Müdürlüğü İhale Gündemi

04. 08. 2020 ‐ 24. 08. 2020

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

Emlak Müdürlüğü
Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi, 22708, 22824 ve 23416 
Parsel Sayılı Taşınmazlar ile Kamu Malı Sahalar (Kms) Üzerinde 
Kurulu 2 Adet Akaryakıt İstasyonunun İşletmeye Verilmesi

12/ 08/ 2020 11.00

Elektronik Sistemler Müdürlüğü Alo 110 Komuta Merkezi ve Müfreze Santralleri                            
2020 Yılı Bakım Onarım İşi04/ 08/ 2020 11.00

Bilgi İşlem Müdürlüğü Elektronik Denetleme Sistemi Yazılım Lisans Alımı İşi04/ 08/ 2020 10.30

Elektronik Sistemler Müdürlüğü Alcatel Santralleri 2020 Yılı Bakım Onarım İşi04/ 08/ 2020 11.30

Satınalma Müdürlüğü GPS Alımı11/ 08/ 2020 10.30

Elektronik Sistemler Müdürlüğü Telsiz İstasyonları Enerji Altyapısı Tesisi, Beyazıt Kule Revizyon 
ve Maslak Kule Taşıma İşi12/ 08/ 2020 10.00

Bilgi İşlem Müdürlüğü “İstanbul Senin” Uygulama Altyapısı Kurulumu ve İşletilmesi İşi12/ 08/ 2020 11.00

Elektronik Sistemler Müdürlüğü 153 Çağrı Merkezi 2020 Yılı Bakım Onarım ve Malzeme Alım İşi13/ 08/ 2020 10.30

Bilgi İşlem Müdürlüğü Sosyoekonomik Destek Yazılımı ile Veri Tabanı, Veri Ambarı Bakım, 
Destek, Güncelleme, Geliştirme ve Raporlama Hizmeti Alımı İşi13/ 08/ 2020 11.00

Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü İstanbul Geneli Belediye Mülkleri ve Kamu Binaları 
Bakım ve Onarım İşi17/ 08/ 2020 10.00

Satınalma Müdürlüğü İtfaiye Hortumu Alımı17/ 08/ 2020 10.30

Satınalma Müdürlüğü Arıcılık Makine Teçhizatı Alımı17/ 08/ 2020 11.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 7 Kalem Tek Kullanımlık Malzeme Alımı18/ 08/ 2020 10.30

Gençlik ve Spor Müdürlüğü 2020 Yılı Muhtelif Gençlik ve Spor Organizasyonları ve Bu 
Organizasyonların Tanıtım Duyuru Çalışmaları Hizmet Alım İşi19/ 08/ 2020 10.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 2 Kalem Isıya Dayanıklı İtfaiyeci Melbusatı Alımı19/ 08/ 2020 10.30

Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Ait İşletilmekte Olan Raylı 
Sistem Hatlarında Yer Alan Makine, Tesis ve Ekipmanların 
Revizyon, İkmal ve Yenileme Hizmetleri İşi

20/ 08/ 2020 10.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 500.000 Metre Cenaze Patiskası Alımı24/ 08/ 2020 10.30

Satınalma Müdürlüğü Muhtelif Klima Alımı24/ 08/ 2020 11.00

Satınalma Müdürlüğü Tekerlekli Sandalye ile Engelli ve Bebek Malzemesi Alımı10/ 08/ 2020 10.30

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 5 Kalem Muhtelif Cenaze Sarf Malzemeleri Alımı04/ 08/ 2020 10.00



KURBAN
BAYRAMIMIZ

MÜBAREK OLSUN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Kalplerdeki mesafeler erisin,
bu bayram herkes

sevinsin, sevindirsin.


