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Ekrem İmamoğlu

Saygıdeğer İstanbullular,
Büyük Atatürk’ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta 

başlayan ve 30 Ağustos günü zaferle sonuçlanan Büyük 
Taarruz ve Zafer Bayramı’nın ardından Eylül ayına 
girdik. Sizlerin ve tüm Türkiye’nin 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı bir kez daha kutluyorum. 

Yıllardır okul açılış ayı olarak telaşlı; ama mutlu bir 
yoğunluk yaşadığımız eylül günleri, bu kez dünyayı 
kasıp kavurmaya devam eden COVID-19 salgınla 
mücadele içinde geçiyor. Bu salgını yenmek için 
hepimizin üstüne düşen görevler var. Bu görevleri 
harfiyen yerine getirmemiz dileğiyle her günümüz 
sağlık dolu olsun.

21 Eylül’de yavrularımızın ve gençlerimizin 
okullarına kavuşarak, eğitimlerine sağlıklı bir şekilde; 
yüz yüze başlayabilmelerini Allah’tan niyaz ediyorum.
 
Sevgili Hemşehrilerim, 

Bu ay, size çok önemsediğim birkaç gelişmeyi 
aktarmak isterim. Metro yatırımlarına ne kadar önem 
verdiğimizi, bu konudaki çabalarımızı biliyorsunuz. 
Göreve geldiğimizde, teknik işleri ve test sürüşleri 
yavaşlamış olarak devraldığımız, Kabataş-Mahmutbey 
Metrosu’nun ilk kısmı olan Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Hattı’nda test sürüşlerini tamamlamak üzereyiz. 18 
km'lik, 15 istasyonlu bu ilk etabı, inşallah Ekim ayı 
bitmeden hizmetine sokacağız. Bu hat, İstanbul ve 
Türkiye’nin tam otomatik (sürücüsüz) ikinci, Avrupa 
Yakası’nın ise ilk metrosu olma özelliğini taşıyor.  

Bu önemli raylı sistemle birbirine entegre olacak 
Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Esenler 
ve Bağcılar ilçeleri, aynı zamanda İstanbul’un en fazla 
nüfus yoğunluğuna sahip bölgesi. Hızlı ve konforlu 
ulaşım imkânıyla, bölgedeki trafik yükünün bir nebze 
de olsa hafiflemesini, metronun, metrobüsün ve E-5 
Karayolu’nun yoğunluğunu da azaltmasını bekliyoruz.

Bir haberimiz de 1453 yılında İstanbul’u bize yurt 
yapan Fatih Sultan Mehmet’in, Bellini'nin atölyesinden 
çıkan tablosuyla ilgili. Bu muhteşem eseri kadim 
şehrimize; yani olması gereken yere, evine getirdik. 
Londra’da geçtiğimiz Haziran’da gerçekleştirilen 
müzayedede satın aldığımız bu kıymetli eser, en tertipli 
ve düzenli şekliyle Saraçhane binamızda yerini buldu. 
Özel bir salonda sergilemeye başladığımız tablonun, 
güzeller güzeli İstanbul’umuza yeni bir değer daha 
katacağına olan inancım tamdır.

İstanbul’umuzun Kıymetli Anneleri,  
0-4 yaş arası çocuklarınızla toplu ulaşımdan ücretsiz 

yararlanma hakkınızı yoğun olarak kullanmaya 
başladınız. Annelerin sosyal hayata en üst düzeyde 
katılmasını ve aile ekonomisine ufak da olsa bir katkıda 
bulunmayı çok önemsiyoruz. Bu kentin annelerine, 
kadınlarına, çocuklarına daha başka yeni hizmetler 
sunmak için çabalarımız sürekli olacaktır. 
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Kıymetli Dostlar,
Son bir yılda, metrolar gibi karayolu yatırımlarını da 

hızlandırdık. Geçmiş dönemde yapımı duran 10 kavşak, 
42 kilometre yol ve 11 alt-üst geçit çalışmasının büyük 
bölümünü tamamladık. Şehrin tıkanan damarlarını 
açarak; kazaları, zaman ve yakıt kaybını azaltıyoruz. 433 
milyon lira öz kaynak aktardığımız bu çalışmalar ile 
İstanbul’da, bir önceki dönemin karayolu şantiyelerini 
toparlıyoruz. Sizlerden aldığımız güven ve destekle, her 
alanda yeni hizmetlere koşmaya devam edeceğiz.

Her zaman dile getirdiğim gibi bu şehrin; deprem, 
mülteci ve Kanal İstanbul gibi üç büyük sorunu var 
maalesef. Olası bir depreme hazırlık için yeni konut 
projeleri, yeni toplanma alanları ve deprem parklarıyla 
hızla yol almaya başladık. 

Mülteci sorununu çözmek için yapabileceklerimizi 
hayata geçirirken, Hükümetimizle her alanda iş birliği 
içinde olma arzumuzu bir kez daha dile getiriyorum.  

Kanal İstanbul ise İstanbul için en büyük tehdittir. 
Kısıtlı kaynaklarımızı, Kanal İstanbul gibi 100 milyarları 
aşacağı öngörülen dev maliyete sahip, üstelik gemilerin 
geçme zorunluluğu olmayan boş bir yatırıma değil, 
vatandaşlarımızın konutlarını yakın bir tehdit olan 
depreme hazırlamak için harcamalıyız. Kanal İstanbul, 
ülkemizin ve şehrimizin gündeminden tamamen 
düşünceye kadar, “Ya Kanal Ya İstanbul” diyeceğiz. Siz 
değerli hemşehrilerime, bu hassas konuya karşı 
duyarlılığınızı diri tuttuğunuz için çok teşekkür ederim. 
İstanbul hepimizin, geleceğimizin…

Birlikte çok daha güzel işleri başarmak üzere, sizlere 
sıhhat, afiyet ve mutluluklar diliyorum…
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COVID-19 İLE İLGİLİ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYEN RAKAMLAR, MÜCADELEDE YETERSİZ 
KALDIĞIMIZI İŞARET EDİYOR. 28 AĞUSTOS İTİBARİYLE DÜNYADA YAKLAŞIK 24,5 MİLYON 
KESİNLEŞMİŞ VAKA, 832 BİN DE ÖLÜM BU NEDENLE GERÇEKLEŞTİ. TÜRKİYE’DE İSE 
AYNI VİRÜSTEN, 263 BİN VAKA, YAKLAŞIK 6 BİN 209 ÖLÜM KAYDA GEÇTİ.

KORUNMAK DIŞINDA 
SEÇENEĞİMİZ YOK

C
OVID-19 (koronavirüs) 
enfeksiyonunun ne kadar 
hızlı ve kolay yayıldığını 
yine rakamlar söylesin: 

COVID-19 vakalarının ilk 500 bini 
140 günde tanı alırken, son 500 
bini sadece 2 günde tespit edildi. 
Bilim insanlarının vurguladığı gibi, 
salgın azalmasa da kurallara 
uymayı gevşettik. Türkiye’de de 
kapanan COVID-19 servisleri 
yeniden birer birer açılıyor. Sağlık 
Bakanlığı ve alandaki doktorlar, 
ciddi hasta yüküyle ilgili uyarılar 
yapıyor.
Tüm dünya nefesini tuttu, 
COVID-19 virüsüne karşı etkili 
aşı ve ilaçları bekliyor. İyi haberler 
gelse de henüz elimizde 
yaptırabileceğimiz ne bir aşı ne de 
hastalığa özel ilaç bulunuyor. 
Dolayısıyla bunları beklemek 
yerine, mücadelede maske 
takmaya, mesafe ve hijyene dikkat 
etmeye ve 
gerekmedikçe evden 
çıkmamaya devam 
etmemiz gerekiyor.

MESUDE ERŞAN

/KORONAVİRÜS



 170 AŞI ÇALIŞMASI VAR
Yeni aşı ve ilaç geliştirmek bazen 
yıllar süren bilgi birikimi, çaba ve 
emek gerektiriyor. Aşının yaygın 
uygulanabilmesi 10-15 yılı 
bulabiliyor. Şimdiye kadar en hızlı 
geliştirileni kabakulak aşısıydı. 
1963’te, 4 yılda geliştirilmişti.  
Türkiye dâhil farklı ülkelerde 170’in 
üzerinde COVID-19 aşısı çalışılıyor. 
Ancak henüz kabul görmüş, 
yapılabilir düzeye ulaşmış aşı 
bulunmuyor. Virüsün mutasyonları 
izleniyor. Bunlar şimdilik aşı 
çalışmalarını etkileyecek önemli 
mutasyonlar değil.

 EN ERKEN 2021’İN İKİNCİ 
ÇEYREĞİNDE
Rusya’nın açıkladığı Sputnik V aşısı, 
bilimin ve tıp etiğinin gerektirdiği 
aşamaları ve güvenlik testlerini 
tamamlamaması nedeniyle kuşkuyla 
karşılanıyor. Rusların aşısı tutsa 
bile, izlediği yol kimi bilim 
çevrelerince bilimsel ve doğru 
bulunmuyor. Bilim insanları salgını 
bir süre gizleyen ve verilerini şeffaf 
paylaşmayan Çinlilerin aşı 
çalışmasına da mesafeli yaklaşıyor.

Aşılar geliştirilse bile yüzde 100 
etkili olması beklenmiyor. 
Koruyuculuğunun yüzde 80’e 
ulaşması dahi başarı sayılacak. 
Kaldı ki, en iyimser tahminlere göre, 
2021’in ikinci çeyreğinden önce 
aşıların yetişmesi zor görünüyor.

 ÖNLEMLERİ GEVŞETMEYİN
Dolasıyla korunmak için önlem 
almak dışında hala başka 
seçeneğimiz bulunmuyor. 
Bulaşmalar en sık kalabalık ve kapalı 
ortamlarda oluyor. Bulaşmaların 
yüzde 90’ı; toplu taşıma, iş yerleri, 
restoranlar, barlar, düğün ve 
cenazeler gibi sosyal toplanmaların 
olduğu kapalı ortamlarda 
gerçekleşiyor. Açık hava da masum 
değil; maçlar, plaj partileri gibi 
etkinliklerde temas ve damlacıklar 
yoluyla yine bulaşıyor. 
Enfekte partiküller (ağız ve burundan 
konuşurken, aksırırken, öksürürken 
çıkan) küçüldükçe havada kalma 
süresi uzuyor. Bu küçük partiküller 
kapalı mekânlarda havada daha çok 
kalıyor. Kapalı ortamları 10 kat daha 
tehlikeli hale getiriyor. Dolayısıyla 
havalandırma büyük önem taşıyor. 
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ERKEKLER NEDEN DAHA AĞIR GEÇİRİYOR?

COVID-19’u erkekler, kadınlara göre daha ağır geçiriyor. Bilim insanları bunu 
farkı cinsiyet hormonları ve X kromozomuna bağlıyor. Kadınlarda iki, 
erkeklerde tek X kromozomu bulunuyor. X kromozomu ve cinsiyet 
hormonları bağışıklık sisteminin bazı fonksiyonlarını yönetiyor. Kadınların 
sadece COVID-19 değil, diğer virüslere karşı da bağışıklık yanıtı daha güçlü. 
Erkeklerin daha fazla sigara, alkol kullanması bir faktör olarak düşünülebilir. 
Sağlık kuruluşlarına daha geç gitmesi de bir etken olabilir. Öte yandan, 
hastalığı geçiren erkeklerin kanlarındaki antikor düzeyi kadınlardan daha 
yüksek saptanıyor.

KORONAVİRÜS /
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E-SİGARA İÇEN GENÇLER DİKKAT
Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden uzmanların 
yaptığı bir araştırmaya göre, e-sigara içen gençlerin ve 
genç yetişkinlerin koronavirüs ile enfekte olma olasılığı 
beş kat daha fazla. Ayrıca elektronik sigaradan ortaya 
çıkan buharın da virüsü bulaştırma riskinin daha yüksek 
olduğu saptandı. 

BELİRTİLER AYLARCA SÜRÜYOR
COVID-19 ile ilgili toplanan veriler, hastalığın basit bir enfeksiyon olmadığını tekrar tekrar ortaya koyuyor. COVID-19 
geçirenlerin yüzde 94’ünde, iyileştikten 3 hafta sonra baş ağrısı, halsizlik, nefes darlığı belirtilerinin en az biri sürüyor. 
İki ay sonra bu oran hala yüksek, yüzde 87,4. Üç aylık izlemde ise hafif vakalarda dahi, yüzde 74 oranında yaşam 
kalitesini düşüren bulgular devam ediyor. Virüsün farklı organlara etkisi büyük. COVID-19’a bağlı böbrek yetersizliği 
nedeniyle ölen 63 vakanın otopsisi sonucunda, 38’inde (yüzde 60’ında) virüsün doğrudan böbreğe yerleşerek tahribat 
yaptığı saptandı. Çoğunluğu, hastalığı hafif geçiren 100 hastanın 78’inde kalp kası tutulumu (miyokardit) gözlendi. Bu 
durum uzun vadede kalp yetersizliğini tetikleyebilir. 

PANİK ATAK İLE KARIŞMASIN
Panik atak belirtileriyle COVID-19 belirtileri karışabiliyor. 
Oysaki panik atak; güçsüzlük, baş dönmesi, çarpıntı, 
terleme, ellerde karıncalanma veya hissizlik, mide-göğüs 
ağrısı ile kendini belli ediyor. Enfeksiyonsa; ateş, öksürük, 
koku-tat almada bozulma, kas ve boğaz ağrısıyla 
seyrediyor. 

/KORONAVİRÜS



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

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

3-4 ADIM

Tokalaşma ya da
sarılma gibi yakın
temaslardan kaçın.

Ellerinle gözüne,
ağzına ve
burnuna
dokunma.

Kıyafetlerini
60-90 derecede
normal deterjanla
yıka.

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

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

14
MADDEDE

KORONAVİRÜSE
KARŞI KORUNMA

Yurt dışı
seyahatlerini
iptal et ya da ertele.

Yurt dışından
dönüşte 14 gün
evde kal.

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

Ateş, öksürük ve
nefes darlığın
varsa sağlık
kuruluşuna başvur. 

Kişisel eşyalarını
ortak kullanma.

Bulunduğun ortamı
sık sık havalandır.

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

184
KORONAVİRÜS
DANIŞMA HATTI

ALO
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İSTANBUL YOL UNA GİRİYOR

İBB, SON BİR YILDA 
KARAYOLU YATIRIMLARINI 

HIZLANDIRDI. GEÇMİŞ DÖNEMDE 
DURAN 10 KAVŞAK, 42 KİLOMETRE YOL VE 
11 ALT-ÜST GEÇİT ÇALIŞMASININ BÜYÜK 

BÖLÜMÜNÜ TAMAMLADI VEYA BİTME 
NOKTASINA GETİRDİ. İBB FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANI 
RECEP KORKUT, BU ÇALIŞMALARA 433 MİLYON LİRA 

HARCADIKLARINI BELİRTEREK, “İSTANBUL’DA BİR 
ÖNCEKİ DÖNEMİN KARAYOLU ŞANTİYELERİNİ 

TOPARLIYORUZ. BUNDAN SONRA YENİ HİZMETLER 
GELECEK” DEDİ. İBB ULAŞIM DAİRE BAŞKANI 

UTKU CİHAN DA ŞEHRİN TIKANAN 
DAMARLARININ AÇILMASIYLA KAZALARIN, 
ZAMAN VE YAKIT KAYBININ AZALDIĞINA 

DİKKAT ÇEKTİ.

OSMAN KARABACAK

/KAPAK
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İstanbullulara ve 
ziyarete gelenlere 

sorulduğunda şehrin ilk 
sorunu her zaman ulaşım olarak 

karşımıza çıkıyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB), 40 
yıllık bir geçmişe sahip bu derin 

meseleyi, raylı sistemlerle 
kökünden çözmek için önemli 
adımlar atarken problemin ana 

kaynağı olan karayollarını 
da ihmal etmiyor. 

KAPAK/



UTKU CİHAN: 
“ŞEHRİN TIKANAN 
DAMARLARI AÇILIYOR”
İBB, geçmiş dönemde yapımına 
başlandığı halde seçim öncesinde 
durdurulan birçok yatırım gibi, 
karayolu projelerini de yeni 
dönemde tekrar başlattı. İBB Ulaşım 
ve Fen İşleri Daire Başkanlıkları, bir 
önceki dönemin yarım kalan 
yatırımlarını tamamlamak için 
yoğun bir çaba içine girdi.
İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku 
Cihan, yapılan bu çalışmalarla ana 
arterlerin tıkanma noktalarını 
açmayı hedeflediklerini belirterek, 
“Yapılan kavşaklar, tıkanan 
damarları açarak adeta şehre nefes 
aldıracak. Karayollarındaki düğüm 
noktaları açılarak ana arterlerdeki 
trafik akışı hızlanacak. 
İstanbulluların trafikte kalma süresi 
azalacak. Zaman ve yakıt tasarrufu 
sağlanacak. Böylece dünyanın en 
yoğun kentlerinden birinin 
sakinlerinin ulaşım stresi de bir 
miktar azalacak” diye konuştu.
Projelerin şehir içindeki trafik 
güvenliğini ve konforunu da 
artıracağını ifade eden Cihan, 
kazanılan zaman ve yakıt 
tasarrufunun, sürücülerin 
psikolojisinin yanı sıra ülke 
ekonomisine de artı değer katacağını 
söyledi. Cihan, İBB’nin; trafiğin 
izlenmesi ve yönetilmesiyle ilgili 
çok büyük yatırımlar yaptığına 
dikkat çekerek, “Bütün amacımız, 
İstanbullulara trafikte en kısa ve en 
kaliteli yolculuğu yaşatmak. Trafik 
kazalarını en aza indirmek” dedi.

METRİS KAVŞAĞI 
TAMAMLANDI, TEM 
KURTKÖY-ŞEKERPINAR YOLU 
YIL SONU BİTİYOR
TEM Metris Kavşağı U Dönüşü 
Köprüsü ve Yaya Üst Geçidi, 
Sultangazi TEM Girişi, TEM 
Gaziosmanpaşa Çıkışı ile Kuzey 
Güney Yan Yollarının Şubat ayında 
hizmete açıldığını hatırlatan Recep 
Korkut, Cebeci Caddesi Alt Geçidi 
kuzey tarafı TEM Kuzey Yan Yol 
genişlemesi çalışması ile TEM-

İSTANBUL’UN TIKANAN 
DAMARLARININ 

AÇILMASIYLA KAZALAR 
AZALACAK. ZAMAN VE 

YAKIT KAYBI ÖNLENECEK. 
BÖYLECE 

VATANDAŞLARIMIZIN 
TRAFİKTEKİ STRESİ DE 

AZALACAK.

/KAPAK

Utku Cihan
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Sultangazi çıkışında imalatların da 
tamamlandığını söyledi. Kurtköy 
Kavşağı-Şekerpınar Kavşağı arası 
TEM Otoyolu’ndaki düzenlenme 
inşaatında sona yaklaşıldığını ifade 
eden Korkut, şu bilgileri verdi: 
“Ham araziye imal edilen Güney 
Yan Yol, daha önce ıslah edilip 
yenilenen etaplarla birleştirildi. 
Demokrasi Caddesi ile kesişen alana 
bir alt geçit inşa edildi. TEM üzerine 
Kuzey Yan Yol ile bağlantıyı 
sağlayan araç köprüsü de 

tamamlanarak Mayıs ayında trafiğe 
açıldı. Dördüncü etapta ise şu an 
1x1 olarak trafiğe açık olan Kuzey 
Yan Yol, ıslah edilerek 3 şerit tek 
yön trafiğe açılacak. Ayrıca TEM 
Otoyolu üzerine 2 yeni araç üst 
geçit köprüsü inşa edildi. Projenin 
tamamı, 2020 yılı sonunda hizmete 
girecek. Projeyle TEM’in sağına ve 
soluna toplam 14 kilometre yan yol 
ile yine TEM üzerine 3 adet araç 
geçiş köprüsü, yan yola da 1 alt geçit 
yapmış olacağız” 

KAZA ORANLARI KAVŞAK VE 
GEÇİTLERİN ÖNEMİNİ 
GÖSTERİYOR

Ulusal ve uluslararası trafik kaza 
kayıtlarına bakıldığında, kavşak yaya 
geçit noktalarının potansiyel risk 
taşıdığı görülüyor. Trafikte, kavşak 
olmayan birleşme noktaları veya iyi 
düzenlenmemiş, trafik ışığı olmayan 
kavşaklar kazalara davetiye 
çıkartıyor. Aynı şekilde, yaya alt veya 
üst geçidinin olmadığı yollar, en 
yoğun trafik kazalarının yaşandığı 
noktalar arasında sayılıyor. Emniyet 
Genel Müdürlüğünün TÜİK verilerine 
dayanarak hazırladığı istatistiklerde, 
ülkemizdeki trafik kazalarının yüzde 
50’sinin şehir içi, yüzde 30’unun ise 
şehirler arası kavşaklarda meydana 
geldiği gerçeğiyle yüzleşiyoruz. 
Diğer araştırmalar, tüm kavşak 
noktalarındaki ölümlü ve yaralanmalı 
kazaların yüzde 93’ünün şehir içinde 
bulunan kavşak noktalarında 
meydana geldiğini gösteriyor. Öte 
yandan 2017 verilerine göre, 
ülkemizdeki trafik kazalarının 
tamamının yüzde 8’i, 2018 verilerine 
göre yüzde 9’u, ölümlü kazaların ise 
yüzde 7’si İstanbul’da meydana 
geliyor. Bir yılda, geçitlerle ilgili 200 
bine yakın kaza yaşanırken yüzde 9’a 
varan yaya kusurları da kazalarda 
önemli bir yer tutuyor. Kaza oranları 
dikkate alındığında, kavşak ve yaya 
geçitlerinin trafik güvenliği için ne 
kadar önemli olduğu gözle önüne 
seriliyor. Dolayısıyla; bu projelerin 
tasarım, planlama, inşa aşamalarının 
uygun şekilde yapılması hayati önem 
taşıyor.

KAPAK/
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RECEP KORKUT: 
“KARAYOLU ÇALIŞMALARINA 
433 MİLYON LİRA”
İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep 
Korkut da son bir yılda; kavşak, 
yol, alt ve üst geçit çalışmalarına 
433 milyon lira harcadıklarını 
belirterek, “İstanbul’da bir önceki 
dönemin karayolu şantiyelerini 
toparlıyoruz. Geçmiş dönemde 
duran 10 kavşak ile 42 kilometre 
yeni yol, 11 alt-üst geçit 
çalışmasının büyük bölümünü 
tamamladık. Devam eden 
yatırımlar da bitme noktasına 
getirildi. Bu işlere, bir yılda 433 
milyon lira harcandı. Gelecek yıla 
kadar 430 milyon lira daha 
harcanarak bir önceki dönemin 
şantiyeleri toparlanacak. Bundan 
sonra yeni hizmetler gelecek” dedi.

FİKİRTEPE KAVŞAĞI VE ALTYAPI 
ÇALIŞMALARI TOPARLANIYOR
Yüzde 90’ı tamamlanan Kadıköy E-5 
Karayolu Fikirtepe Mevkii Uzunçayır 
Kavşağı’nda Göztepe, Harem, 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü ile Kadıköy’e 
giden bu bölgedeki yolların yeniden 
düzenlendiğini aktaran Korkut, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
“Kadıköy’e dönüş olan D-100 Karayolu- 
Kadıköy Bağlantı Köprüsü’nün (V1 
Köprüsü) tamamlanması için 
uğraşıyoruz. V1 Köprüsü, U1 ve U2 

YEŞİLKÖY PANDEMİ 
HASTANESİ YOLU KISA 
SÜREDE BİTİRİLDİ
Recep Korkut, Atatürk Havalimanı 
sahasında pandemiyle mücadele 
için yapılan sahra hastanesinin 
giriş-çıkış ile yol ve kavşak 
düzenlemesi projelerinin hızla 
hazırlandığını, ardından yol 
yapımına başlandığını ve işin kısa 
sürede bitirilerek geçtiğimiz Mayıs 
ayında trafiğe açıldığını da 
hatırlattı.

BU İŞLERE BİR YILDA          
433 MİLYON LİRA 

HARCADIK. GELECEK YILA 
KADAR 430 MİLYON LİRA 
DAHA HARCANARAK BİR 

ÖNCEKI DÖNEMİN 
ŞANTİYELERİ 

TOPARLANACAK. BUNDAN 
SONRA YENİ HİZMETLER 

GELECEK.

/KAPAK

Recep Korkut
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Dönüş Köprüleri ile Metrobüs Alt 
Geçidi’ni Eylül ayında açacağız. 
Mevcut Mandıra Köprüsü’nü yıkıp 
Özbey Caddesi tarafındaki trafiği 
rahatlatacağız. Kadıköy’den gelen 
yolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 
bağlayacak yol ise Temmuz 2021’de 
tamamlanacak. Fikirtepe’de kalan işler 
ile altyapı çalışmalarının bitirilmesi 
için ilçe belediyesi ve ilgili dernekle bir 
araya gelerek konuyu topluca ele 
alacağız. Sonrasında, 15 Temmuz’dan 
gelen yolu da Harem’e bağlayacağız.” 

KAPAK/
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/GİRİŞİM

TAMAMLANAN DİĞER YOL VE 
KAVŞAK ÇALIŞMALARI
 Ümraniye Çakmak TEM 

Bağlantı Yolu Açıldı
 Sürücülere trafikte 45 dakika 

kazandıracak Çakmak TEM 
Bağlantı Yolu açıldı. Ankara 
yönündeki yoğunluğu çözmek 
için inşa edilen yolun açılması 
sayesinde, trafik güvenliğinin 
yanı sıra yakıt tasarrufu da 
sağlanıyor. Toplam 850 metre 
uzunluğundaki tek şeritli yol 
için bin 100 ton asfalt döküldü, 
25 bin metreküp kazı ve 
hafriyat çalışması yapıldı. TEM 
Ankara istikametindeki 
yolculukları rahatlatan bağlantı 
yolunun açılmasıyla birlikte 
Tepeüstü Kavşağı bölgesindeki 
trafik yükü de azaltıldı.

 Esenler İpekyolu Caddesi Yol 
Kavşak Uygulama Projesi

 Esenler İpekyolu Caddesi E80 
Bağlantı Yolu üzerindeki yol ve 
kavşak projesi bitirildi. Asfalt 
çalışmaları yapılarak yol ve 
kavşak hizmete alındı.

 Altunizade Acıbadem Yol 
Genişletme Çalışması Bitirildi

 Üsküdar Altunizade Kavşağı-
Acıbadem Kavşağı arasında yol 
genişletme çalışması yapılarak 
bölgedeki trafik yoğunluğu 
düşürüldü.

 Riva Caddesi Cumhuriyet 
Caddesi Kesişim Kavşağı 
Tamamlandı

 Beykoz Alibahadır Mahallesi, 
Riva Caddesi ile Cumhuriyet 
Caddesi Kesişim Yolu üzerine 2 
adet U dönüş kavşağı inşaatı 
tamamlandı. Yol trafiğe açıldı.

 Meşrutiyet Caddesi 
Düzenleme Çalışması Bitti

 Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi 
düzenleme projesi tamamlandı 
ve cadde trafiğe açıldı.

 Haliç Köprüsü Derz Onarımı 
 Haliç Köprüsü’nde ikinci etabı 

kapsamında derz (iki köprüyü 
ayıran metal profil kısım) 
yenileme çalışmasında beton 
döküldü ve kaynak işlemleri 
tamamlandı. Çalışmanın 
bitirilmesiyle köprünün 
Edirnekapı-Okmeydanı 
istikametinde kapatılan 2 şeridi 
de trafiğe açıldı.

 Sancaktepe Paşaköy Gişeleri 
Bağlantı Yolu Tamamlandı

 Sancaktepe ilçesini, Kuzey 
Otobanı Paşaköy gişelerine 
bağlayan; 2x2 ve 2x1 bölünmüş 
yol imalatı, atık su imalatları, 
kaldırım düzenlemeleri, taş ve 
toprakarme istinat duvarları 
tamamlandı. Yol trafiğe açıldı.

 Zekeriyaköy 1.Cadde-Kilyos 
Caddesi İmar Yolları Açıldı

 1,5 km'lik 2x2 Zekeriyaköy 1. 
Cadde Dere Tarafı Yönü 
Yolu, Eylül 2019’da hizmete 
açıldı. 

BİLGİ NOTU

Fikirtepe Kavşağı'nın ilk etabı Eylül 
ayı içinde açılacak. Kadıköy'ün 
bağlantı yolu ve trafik sorunu bir 
ölçüde çözülmüş olacak. 
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ENGELLİ ULAŞIMINA UYGUN 
HALE GETİRİLEN YAYA 
GEÇİTLERİ
 Bakırköy Sadi Konuk Devlet 

Hastanesi Önü Yaya Üst Geçidi
 Altunizade Metrobüs İstasyonu 

Üst Geçidi 
 Zeytinburnu İlçesi Cevizlibağ 

Metrobüs İstasyonu Üst Geçidi
 Esenler O3 Güney Yan Yolu 

Yaya Üst Geçit Köprüsü İnşaatı

TAMAMLANAN YAYA ÜST 
GEÇİTLERİ
 Büyükçekmece, Mimar Sinan 

Devlet Hastanesi Önüne Yaya Üst 
Geçidi

 Fatih, Samatya Yaya Üst Geçidi 
 Altunizade Metrobüs Durağı ek 

merdiven imalatı
 Kartal, Egemenlik Sokak-

Soğanlık Sokak Kesişimi Yaya 
Üst Geçidi

 Beylikdüzü, İhlas Caddesi Yaya 
Üst Geçidi’nin yeniden yapımı

 Beylikdüzü Tüyap Metrobüs 
Yaya Üst Geçidi tamamlama 
inşaatı

 Kadıköy, Salı Pazarı arkasına        
2 adet yaya köprüsü

YAPIMI SÜREN YAYA ALT-ÜST 
GEÇİTLER
 Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi, 

Mevlana Caddesi Yaya Üst 
Geçidi

 Edirnekapı, Metrobüs 

İstasyonu Yaya Üst Geçidi
 Şişli, Mecidiyeköy Metrobüs 

İstasyonu Yaya Üst Geçidi’nin 
engelli erişimi

 Üsküdar, 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü Metrobüs Durağı'nın 
engelli erişimi

 Beylikdüzü, Yakuplu Liman 
Yolu ile Özal Cad. Kesişimi 
Yaya Üst Geçidi

 Silivri, Devlet Hastanesi Yaya 
Üst Geçidi’nin engelli erişimi

 Beylikdüzü, İnönü Cad., 
Avrupa Cad., Anadolu Cad. ve 
Atakent Cad., Düzenlemesi

DEVAM EDEN KAVŞAK VE YOL 
ÇALIŞMALARI
 Üsküdar Bosna Bulvarı-Küçüksu 

Arası Bağlantı Yolu
 Ispartakule-Hadımköy Arası Yol, 

TCDD Üst Geçit ve Bağlantı 
Yolları

 Sultangazi Devlet Hastanesi 
Etrafındaki Eksik Kalan Yollar

 Arnavutköy, Çilingir Yolu - 
Terkos Yolu Arası (İmar Yolu) Yol 
Kavşağı

 Kadıköy Fikirtepe İmar ve Ulaşım 
Yolu Ortak Altyapısı 

 Esenyurt Belediye Alt Geçidi ve 
Kıraç-Esenyurt Arası Yol Kavşağı 

 Maltepe, Başıbüyük-Samandıra 
Arası Yol Kavşağı ve Ortak 
Altyapısı

 Beylikdüzü Ambarlı-Limanyolu 
Caddesi Kesişimi Yol Kavşağı

 Beykoz Zerzevatçı Elmalı Yolu 
Heyelan Önleme Projesi

 Arnavutköy, Deliklikaya Mevkii 
İmar Yolları Yol Kavşağı

BİLGİ NOTU

İBB, son bir yılda 10 kavşak,             
42 kilometre yol ve 11 alt-üst geçit 
çalışmasının büyük bölümünü 
tamamladı.
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Ç
evre ve kadın konusu, 
Türkiye’nin en önemli 
sorunlarının başında 
geliyor. Türkiye’nin en 

iyi yetişmiş; alanında uzman 
kadınlarından İBB Çevre Koruma 
ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. 

KADINLARIN AYAKTA KALMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞMAK ZORUNDA KALDIKLARINA DİKKAT 
ÇEKEN İBB ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANI PROF. DR. AYŞEN ERDİNÇLER, 

KADINLARDAN KENDİLERİNE GÜVENMELERİNİ VE GÜÇLERİNİN FARKINDA OLMALARINI İSTEDİ. 
HAYATTA HER ZAMAN ZORLUKLARLA KARŞILAŞABİLECEKLERİ UYARISINDA BULUNAN 

ERDİNÇLER, BAŞARININ ANAHTARINI VERDİ: “HAYATTA ZAMAN ZAMAN ZORLUKLARLA 
KARŞILAŞIP TÖKEZLEYEBİLİRLER. HER TÖKEZLEME, İNSANA ÇOK FAZLA ŞEY ÖĞRETİR. 

TÖKEZLEDİĞİNDE HEMEN TOPARLANIP, ÖĞRENDİKLERİYLE ERTESİ GÜN YOLUNA DAHA 
EMİN ADIMLARLA DEVAM EDEN İŞİ BAŞARMIŞ DEMEKTİR.”

Ayşen Erdinçler ile bu konuları 
konuştuk. “Kadınlar için şunu 
kesinlikle savunuyorum; 
kariyerimi de yaparım, çocuğumu 
da yaparım. Yani hiçbiri engel 
değil” diyen Erdinçler, kadınların 
kaosla daha iyi mücadele ettiğini 

vurguladı. Çevre konusundaki 
hassasiyetinin çocukluktan bu 
yana artarak devam ettiğini ifade 
eden Erdinçler, 
üniversitelerimizde eğitim ve 
araştırma kalitesinin arttırılması 
gerektiğinin altını çizdi.  

AYŞE KAHVECİ MELİH EKİNCİ

TÖKEZLEDİĞİ SANİYE 

AYAĞA KALKAN 
KADIN İŞİ BAŞARIR
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İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı 
Prof. Dr. Ayşen Erdinçler
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DEVLETİN,                          
TÜYÜ BİTMEDİK 

YETİMİNİN HAKKI VAR 
ÜSTÜMDE. BEN 

AMERİKA’DA DEVLET 
BURSUYLA OKUDUM. O 

ZAMAN DÖNÜP 
ÜLKEMDEKİ ÇOCUKLARI 

EĞİTMELİYİM, DEDİM.



ağır bastı. Tabii ki özledim, her yıl 
geliyordum zaten; ama özlemekten 
çok, “Devletin, tüyü bitmedik 
yetiminin hakkı var üstümde. Ben 
Amerika’da devlet bursuyla 
okudum. O zaman dönüp ülkemdeki 
çocukları eğitmeliyim” dedim. O 
duygu çok ağır bastı, yoksa suçlu 
hissedecektim kendimi. Döndüm ve 
Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim 
üyesi oldum.

ÜNİVERSİTE SAYISI ÇOK ARTTI
 Duke gibi akademik olarak çok 

üst seviyede bir üniversitede 
çalışmalar yaptınız. Baktığınızda, 
orayla buradaki üniversiteler 
arasında, o dönem mi çok büyük 
farklar vardı, şimdi mi? 
Ben gittiğim zaman, çok net 
söyleyebilirim; bilgi açısından 
onlardan daha üstteydim. Sadece 
ODTÜ için konuşabilirim. Zira o 
zaman sadece mezun olduğum 
ODTÜ’yü tanıyordum.  İnanın çok 
büyük fark yoktu. Tek fark, 
araştırmalara ayrılan bütçelerin 
azlığıydı, yani finansaldı. Deney 
imkânları açısından onlar çok 
üstteler. Araştırmalara inanılmaz 
büyük bütçeler ayırabiliyorlar. 
Ülkemizde şimdiki durum biraz 
daha farklı. Çok fazla üniversite 
açıldı ve bu üniversitelerin hepsi 
aynı kalitede eğitim veremiyor. 
Üniversitelerimizde eğitim 
kalitesinin arttırılması ve 
araştırmaya daha fazla önem ve 
destek verilmesi gerekiyor.

KADINLAR DAHA ÇOK 
ÇALIŞMAK ZORUNDA KALIYOR
 Günümüzde her meslek grubunda 

kadınları görebiliyoruz. Siz mesleğe 
başladığınızda kadın mühendislerin 
sayısı azdı değil mi? 
Çok enteresan bir noktaya parmak 
bastınız. Türkiye’de kadın mühendis 
sayısı, gerçekten çok azdı. Hatta 
mühendisliğin branşına göre de bu 
çok değişebiliyordu. Kimya ve çevre 
mühendisliğinde daha fazla kadın 
bulunabilirken, makine, elektrik-
elektronik mühendisliklerinde 
neredeyse hiç yoktu, yüz öğrencinin 
ancak biri veya ikisi kadındı. 

“HİÇBİR ZAMAN ÇİÇEK 
KOPARMADIM”
 Özgeçmişinize baktığımda, uzun 

yılları alan, emekle örülmüş bir 
başarı öyküsü gördüm. Bir kadın 
olarak, gururlandığımı öncelikle 
ifade etmek isterim. 
Çok teşekkür ederim.

 Yola çıkarken, öğrenciliğinizde, 
aklınızda belli bir hedef var mıydı?  
Mühendislik kesinlikle hedefimdi. 
Çünkü mühendis aileden gelen bir 
çocuğum ve onların, her şeye teknik 
boyutundan yaklaşmaları çok 
hoşuma gitmişti. Belki de babamın, 
her şeyi çok rahatlıkla 
halledebilmesi, beni etkiledi. 
Dolayısıyla ben de onun gibi 
mühendis olmayı istedim. 
Hakikaten çevreyi de çok seven bir 
insandım; aileden gelen bir çevre 
sevgisi vardı. Babam, hem orman 
hem de toprak muhafaza mühendisi. 
Doğaya saygısı çok büyüktür ve 
bunu ağabeyimle bana 
çocukluğumuzda işlediği için biz de 
hep aynı saygıyı duyduk. Ben hiçbir 
zaman çiçek koparmadım. Sanırım 
altı, yedi yaşlarındaydım, bir gün 
kırdaki papatyaları toplamak 
istediğimde, babam bana “Bir tane 
alabilirsin; ama gerisini lütfen bırak. 
Orada uzun yaşayabilsin ki, senin 
gibi herkes de görebilsin. Sen 
toplayıp vazoya koyarsan en fazla 
dört beş gün yaşar; koparmazsan 
orada aylarca yaşar” demişti bana. 
Bunu söylediğinde, düşündüm ve 
çok hak verdim. Bir daha asla elimi 
hiçbir çiçeğe uzatamadım. Eğildim 
yere kadar, kokladım; ama 
koparmadım. Böyle minicik bir şeyle 
başladı; ondan sonra doğaya saygım 
daha da arttı. Tercih noktasına 

geldiğimde, çevre okumalıyım, 
dedim. Tabii Türkiye’de daha çok 
yeniydi. ODTÜ’de Çevre 
Mühendisliği okudum. Hoş bir anı 
olarak, mezun olduğum yılın 
diploma törenini sunan iki 
öğrenciden biri bendim. 

 ODTÜ’de asistanlığın ardından, 
MEB’in yurt dışı eğitim bursunu 
kazanarak Amerika’ya Duke 
Üniversitesi’ne gidiyorsunuz. 
Çok çalışan bir öğrenci miydiniz?
İyi bir öğrenciydim; ama diğer 
taraftan sosyaldim. Tabiri caizse, 
inek bir öğrenci değildim. Çok ciddi 
söylüyorum, acayip ders çalışan biri 
değildim. Dersi çok iyi dinlediğim 
için bilgiler aklımda kalırdı; 
imtihana da son gün çalışırdım. 
Zorlanmazdım yani, ama 
ODTÜ’nün meşhur tarih hocası 
Yuluğ Tekin’in dersi hariç. Yani, ben 
hocalarımı hocalarım da beni 
severlerdi. Duke Üniversitesi’ne 
gittiğimde akademik hayata adım 
atmanın sorumluluğuyla, daha 
sistematik çalıştım.

“TÜYÜ BİTMEDİK YETİMLERİN 
HAKKI VARDI ÜZERİMDE”
 Duke Üniversitesi’nde de başarılı 

bir dönem geçiriyorsunuz. Sonra 
Türkiye’ye dönme kararı 
alıyorsunuz. Bu kararı almanızdaki 
etken, özlem mi yoksa birikiminizi 
buraya aktarma arzusu muydu?
Duke’ü çok sevdim, çok keyifli yedi 
sene geçirdim. Oraya gittiğimde 
direkt doktoraya başladım. 
Amerikan Hükümeti’ne bir geri 
dönüşüm projesi yaptım; o kadar 
çok beğenildi ki, ayrı bir master 
çalışması olarak kabul edildi. Duke 
Üniversitesi İnşaat ve Çevre 
Mühendisliği Bölümü tarihinde, 
doktora yaparken bir senede hem 
doktora derslerini bitirip hem de 
arada bir yüksek lisans derecesi alan 
ilk öğrenci oldum. Doktora 
derecemi aldıktan sonra aynı 
bölümde doktora sonrası 
araştırmacı olarak kaldım. 
Sonrasında, NC State 
Üniversitesi’nden öğretim üyeliği 
teklifi aldım. Fakat memleketim çok 

/SÖYLEŞİ

KADIN DETAYCI, ÇOK CİDDİ 
GÖREBİLİYOR; KAOSLA 

SAVAŞI ÇOK İYİ BAŞARIYOR. 
BU, DOĞASINDA VAR.
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 Peki bu, kadın için mühendisliğin 
zor olmasından mı 
kaynaklanıyordu?
Aslında bana göre kadının 
yapamayacağı hiçbir şey yok. 
Gerçekten istiyorsanız ve enerjiniz 
yüksekse, her şeyi yapabilirsiniz. 
Türkiye’de kadına biçilmiş evin 
annesi ve hanımı olmak gibi 
birtakım roller var. Çalışan 
kadından işiyle birlikte onları da 
sürdürmesi bekleniyor. Bu beklenti 
bizden sonra gelen kuşaklarda farklı 
olabilir; ama bizim kuşağımızda 
halen devam ediyor.  Erkeğe göre 
çok daha fazla çalışmanız gerekiyor. 
Kadın mühendislerin sayısının az 
olma nedeninin, çalışma 
imkânlarının kadınlar için kısıtlı 
olması olduğunu düşünüyorum. 
Mesela inşaat mühendislerinin 
şantiyede çalışarak, inşaatın her 
adımını öğrenmeleri ve işin 
hamurundan yetişmeleri önemlidir. 
Ancak, eskiden şantiyelerin 
kadınlara uygun alanlar olmadığı ve 
sözlerinin dinlenmeyeceği 
düşünülerek kadınlara bu alanlarda 
fazla şans tanınmıyordu. 
Dolayısıyla çoğunlukla masa başı 
işler yapıyorlardı. Eskiden 
Amerika’da da kadın mühendis 
neredeyse yok denecek kadar azdı. 

Aktif çalışan kadın sayısı da 
oldukça azdı. Ama sonra yavaş 
yavaş artmaya başladı. 
Günümüzde, hem ülkemizde hem 
de gelişmiş ülkelerde kadın 
mühendis sayısı arttı.

ÇOCUK DA YAPARIM,        
KARİYER DE
 Türkiye’deki kadınlara ayna 

tuttuğunuzda, aynada ne 
görüyorsunuz?
Kadınlar için şunu kesinlikle 
savunuyorum; kariyerimi de 
yaparım, çocuğumu da yaparım. 
Yani, hiçbir şey kadının kariyer 
yapmasına engel değil. Kadınların 
iş dünyasında kabul görmediği 
dönemlerden, çok iyi yetişmiş, 
kariyer sahibi ve yönetici 
pozisyonlarında kadınların olduğu 
döneme gelindi. Baktığımızda, son 
yıllarda kız öğrencilerin erkek 
öğrencilerden daha başarılı 
olduğunu görüyoruz. Yani 
akademik başarı açısından 
kesinlikle erkeklerin arkasında 
değil, hatta üzerindeler. Bakın 
eskiden kadın yönetici olmak 
mümkün değildi. Çok uzun süredir 
sayıları az; ama kadın 
yöneticilerimiz var ve çok 
başarılılar. 

KADIN KAOSLA SAVAŞI ÇOK      
İYİ BAŞARIYOR
 Kadınların başarılarının ardında 

yatan nedir?
Kadın detaycı, çok ciddi 
görebiliyor; kaosla savaşı çok iyi 
başarıyor. Bu, doğasında var. 
Ekonomik analizlerde, büyük 
şirketlerin, kaos dönemlerinde 
kadın yöneticilere; kaos 
bittiğinde tekrar erkek 
yöneticilere döndükleri 
görülüyor. Bir başka şey de tıbbi 
açıdan, kadınların ağrı eşiğinin 
çok daha yüksek olduğu biliniyor. 
Bunlar, kadınların aslında fiziksel 
olarak daha zarif olmalarına 
rağmen, çok güçlü olduklarını 
gösteriyor. 

KADINLAR KENDİLERİNE 
GÜVENSİN
 Başarılı bir kadın olarak, 

kadınlara tavsiyeniz nedir?
Kadınlara, genç kızlara tavsiyem, 
kendilerine güvensinler. Bizler 
çok detaycı yapıya sahibiz; çok 
boyutlu düşünebiliyoruz. Bu 
güçleri olduğunu hiçbir zaman 
unutmasınlar. Kadınlar, 
gerçekten çok zeki; çok fazla işi 
aynı anda yapabilen varlıklar. 
Sevdikleri yolda hiç yılmadan, 
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 Resime ilgilisiniz anladığım…
Resimi severim. Gençken bayağı 
ciddi denemelerim de oldu. 
Akademik hayata geçince vakit 
ayıramadım. Bilimsel yayın 
okumak hobim haline geldi. 

 Spor yapabiliyor musunuz?
Gerçek anlamda yapıyorum 
diyemem. Vakit buldukça 
yürüyorum. Fakat sağlıklı 
beslenmeye özen gösteriyorum. 
Gençken aletli jimnastik ve roller 
blade yapıyordum. 

 Başka hoşlandığınız neler var?
Araba kullanmayı çok severim. 
Manzaranın güzel olduğu bir uzun 
yola arabayla gitmek beni çok 
dinlendirir. 

 İstanbul trafiğinde araba 
kullanırken sakin misinizdir?
Aslında sakin bir insanım. Saygılı 
sürücüleri çok takdir ediyorum ve 
yol istediklerinde veriyorum. 
Ama sıkışık trafikte sırasını 
bekleyen onca sürücüyü hiçe 
sayıp, saygısızca öne geçmeye 
çalışanlara hiç tahamülüm yok.

yaşadıkları zorluklardan 
öğrendiklerini kullanarak 
ilerlemeye devam etsinler. 
Hayatta zaman zaman 
zorluklarla karşılaşıp 
tökezleyebilirler. Her tökezleme, 
insana çok fazla şey öğretir. 
Tökezlediğinde, hemen 
toparlanıp, öğrendikleriyle 
ertesi gün yoluna daha emin 
adımlarla devam eden işi 
başarmış demektir.  

İSTANBUL’DA TARIM 
ALANLARI ÇOK AZALDI
 Dünyadaki en önemli 

sorunlardan biri de ekolojik 
sürdürülebilirlik. İstanbul kendi 
coğrafi alanına göre çok şişmiş, 
dolayısıyla da ekolojik sistemi 
bozulmuş bir şehir. İstanbul’un 
ekolojik durumunu nasıl 
görüyorsunuz?
İstanbul sizin de belirttiğiniz 
gibi, 16 milyonluk bir nüfusa 
sahip bir megapol. Yıllar 
içerisinde artan nüfusla birlikte 
arazi kullanımı da değişmiş, 
eskiden tarla, orman olan yerler 
artık oturma alanlarına dönmüş. 
Bu da tabii ekosistemi 
mahvetmiş, biyoçeşitliliği 
azaltmış. Bugün, İstanbul’da 
tarım alanı kalmadı; şehir 
dışarıdan besleniyor. Hâlbuki, 
sürdürülebilir bir şehir olmanın 
tek yolu, kendine yetebilmesidir. 
Yeşil alan, park bahçe, hatta 
deprem anında kullanılması 
gereken toplanma alanlarımız 
kısıtlı. 

 Ömrü okumayla, araştırmalarla 
geçmiş birine, elbette kitap okur 
musunuz diye sorulmaz. Ne tür 
kitaplar okursunuz diye sorayım.
Aslında çok fazla okuyorum; ama 
çoğu araştırma nitelikli eserler. 
Şu anda ‘Güneşin Zaferi’ni 
okuyorum. Sanatla ilgili kitapları 
okumayı seviyorum. Monet, Van 
Gogh, Da Vinci gibi ressamın 
hangi duygularla çizdiğini ve o 
aşamaya nasıl geldiğini bilmek 
enteresan geliyor. 

 Tiyatro, sinema gibi kültürel 
faaliyetlere ne kadar 
katılabiliyorsunuz? Müziğe ilginiz 
nedir?
Müzik dinlemeyi çok severim. 
Klasik müzik konserlerini çok 
severek izlerim. Boğaziçi 
Üniversitesi’nin, klasik müzik 
konserleri meşhurdur. Bu ay 
sosyal mesafe, maske kuralına 
çok dikkatle uyarak ikisi rock 
olmak üzere üç konsere gittim. 
Son yıllarda, tiyatroyu çok 
sevdiğim halde çalışma 
yoğunluğundan çok sık 
gidemiyorum. 
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YEŞİL ALAN, PARK 
BAHÇE, HATTA 

DEPREM ANINDA 
KULLANILMASI 

GEREKEN TOPLANMA 
ALANLARIMIZ 

KISITLI.
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S
ultan Mehmet’in 29 
Mayıs 1453’teki fethi, 
İstanbul’u Türk yurdu 
haline getirirken tarihin 

de ona “Fatih” unvanını 
vermesine sebep oldu. Daha önce 
kenti almak isteyen 
kumandanların yapamadığını, 
hem devlet adamı hem de 
entelektüel olarak dönemin 
liderlerinden önde olan Fatih 
Sultan Mehmet başardı. Osmanlı 
Devleti’ni her açıdan geliştiren 
ve imparatorluğa dönüştüren 
Sultan Mehmet, batının ve 
doğunun ortak noktalarını 
birleştiren, açık fikirli bir devlet 
adamıydı. İstanbul’u, dünyanın 
bilim ve sanat merkezi haline 
getirmek için döneminin 
aydınlarını kente davet etti. Bu 
aydınlardan biri de Rönesans’ın 
önemli ressamlarından Gentile 
Bellini’ydi. Venedikli ressam aile 
Bellinilerden ünlü ressam 
Gentile Bellini, İstanbul’da 
geçirdiği süre içerisinde Sultan 
Mehmet’in portrelerini çizdi. 
Günümüze ulaşan bu üç orijinal 
eserden biri de İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
tarafından 25 Haziran’da 7 
milyon 923 bin liraya satın 
alındığı tabloydu.

FATİH’İN TABLOSU 
EVİNDE

İBB’NİN, LONDRA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN AÇIK ARTIRMADA SATIN ALDIĞI FATİH SULTAN 
MEHMET TABLOSU, SARAÇHANE’DEKİ BELEDİYE BİNASINA YERLEŞTİRİLDİ, BASINA 

TANITILDI. ESERİN İSTANBUL’A GETİRİLMESİNE VESİLE OLDUĞU İÇİN ONURLU, MUTLU VE 
GURURLU DUYDUĞUNU SÖYLEYEN İMAMOĞLU; TABLONUN SERGİLENİP İSTANBULLU İLE 

BULUŞTURULACAĞI TARİHİ, “BURADAKİ ÇALIŞMALAR DA SONLANDIĞINDA, 
İSTANBUL’UN, İSTANBULLULARIN VATANIYLA ÖZGÜR BİR ŞEKİLDE BULUŞTUĞU, 
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN, İSTANBUL’UN TEKRAR MİLLETE AİT OLMASINI 

SAĞLADIĞI 6 EKİM’DE...” DİYE AÇIKLADI.

TAYFUN DERYAL ONUR GÜNAL
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 “VESİLE OLDUĞUM İÇİN 
GURURLUYUM”
Rönesans’ın önemli 
ressamlarından Bellini’nin eseri, 
İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun talimatıyla 
Christie's Müzayede Evi'nde 
gerçekleştirilen açık artırmada 
satın alındı. Gümrük işlemleri 
tamamlanarak 26 Ağustos 
2020’de İBB Saraçhane Binası'na 
getirilen eser, 28 Ağustos’ta 
Başkan İmamoğlu tarafından, 
elleriyle korunduğu sandıktan 
çıkarılarak, sergileneceği vitrine 
yerleştirildi.
Düzenlenen törende tablonun 
tanıtımını yapan İmamoğlu, eseri 
eline aldığında, “Her ne kadar 
hafif bir tablo olsa da yükü çok 
ağır” dedi. Bu sözleriyle tabloyu 
İstanbul’a kazandırmanın 
sevincini paylaşan İmamoğlu, 
açıklamasını, “Çok kıymetli bir 
an benim için.  Böylesi kıymetli 
bir tablonun Türkiye’mize 
kazandırılmasına vesile olduğum 
için onur ve gurur duyuyorum. 
Çok çok mutluyum. Hem 
İstanbul hem ülkemize hayırlı 
uğurlu olsun” diye sürdürdü. 

 6 EKİM’DE İSTANBULLU İLE 
BULUŞTURURACAĞIZ”
Tablonun gerekli tüm teknik 
özelliklere sahip bir alanda 
tutulduğunu ifade eden 

İmamoğlu, eserin 
İstanbullularla buluşacağı tarihi 
şöyle açıkladı:
“Buradaki çalışmalar da 
sonlandığında 6 Ekim’de, 
İstanbul’un beş yıllık işgalden 
kurtuluş gününde, İstanbul 
halkıyla portreyi buluşturacağız. 
Tekrar İstanbul’un, 
İstanbulluların vatanıyla özgür 
bir şekilde buluştuğu, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün İstanbul’un 
tekrar millete ait olmasını 
sağladığı günde, İstanbullu 
hemşehrilerimizle 
buluşturacağız.”

 KÜLTÜREL İZLERİ 
HASSASİYETLE KORUYARAK 
AKTARMALIYIZ
Ziyarete açılan tablo için bir 
yandan da akademik çalışmaların 
yapılacağı bir sürecin 
işletileceğini kaydeden 
İmamoğlu, sözlerini şöyle bitirdi:
“İnşallah burada, herkesin bu 
süreci hissetmesine, birbirimizi 
daha iyi anlamamıza, bu 
toprakların kıymetini 
hissetmemize vesile olacak güzel 
etkinlik ve paylaşımlarla 
hemşehrilerimizi ağırlayacağız. 
Çok önemli bir devrimci Fatih 
Sultan Mehmet. Yüzyılın başında 
çok önemli bir devrimci Mustafa 
Kemal Atatürk. Benim ruhumda 
bir başka devrimci vardır; Hazreti 

Muhammed Mustafa. Milli 
manevi bütün unsurlarımızla, 
bütün devrimci unsurları 
taşıdığımız ve bu dünyaya 
kültürel izleri bu şekilde 
aktarmayı başarabilmemizin 
altını da çizmiş olalım; ama 
hassasiyetle koruyarak, bu 
topraklarda bulunan bütün 
kültürlerin hassasiyetlerini 
koruyarak ve tarihin içindeki bu 
tür izleri de ülkemize armağan 
ederek.” 

 TABLOYA TAM DONANIMLI 
KORUMA
İBB, Saraçhane Belediye 
Binası’nda tablo için tam 
güvenlikli, iklimlendirmeli özel 
korumalı depo alanı oluşturdu. 
Rönesans dönemine ait bir 
eserin korunması için gerekli 
koşullar, bu alanda sağlandı. 
Özel depo; depreme dayanıklı 
çelik konstrüksiyon olarak imal 
edilmiş, üstün yalıtım 
koşullarına sahip. Depo alanına, 
üç özel korumalı hava sızdırmaz 
kapıdan geçilerek girilebiliyor. 
Alanda ayrıca, tablonun 
saklanma koşullarını sağlayacak 
şekilde özel iklimlendirme ve 
nem dengeleyici sistem 
bulunuyor. Özel gazlı yangın 
söndürme sistemi oluşturulan 
depoda eserin tam güvenliği de 
sağlandı.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, KANAL İSTANBUL’A İTİRAZLARI DEVAM EDERKEN, 
PROJENİN YEDİ ETABINDAN ÜÇÜNÜN İMAR PLANLARI ONAYLANDI. ONAYLANAN KISMIN, 

KURULACAK YENİ ŞEHRİN BULUNDUĞU BÖLGEYE AİT OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKEN İBB 
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANI GÜRKAN AKGÜN, SÜREÇTEN DUYDUĞU KAYGIYI, 

“AÇIKÇASI KANALDAN ÖNCE ŞEHRİN YAPILACAĞI KAYGISINI TAŞIYORUM. ÇÜNKÜ 
SÜREÇ HIZLI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR” ŞEKLİNDE İFADE ETTİ. KAMUOYU BASKISIYLA 

SÜREÇTEN VAZGEÇİLMESİ GEREKTİĞİNİ KAYDEDEN AKGÜN, "İSTANBULLULAR 
HASSASİYETLERİNİ SÜRDÜRMELİ" DEDİ.

AYŞE KAHVECİ NİLAY SOYSALDI

KANALDAN ÖNCE 
ŞEHRİN KUZEYİ 

İMARA AÇILDI
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K
anal İstanbul 
Protokolü’nden ayrılan 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, hem hukuki 

olarak hem de kamuoyunu sürekli 
bilgilendirerek, projeye itirazlarını 
sürdürüyor. Kanal İstanbul Çalıştayı 
ile bilim insanlarının, kurum ve 
kuruluşların, sivil toplum 
örgütlerinin görüş ve 
değerlendirmelerini dinleyen İBB, 
itirazlarının bilimsel gerekçelerini, 
bastığı yayınlarla ortaya koydu. 
17 farklı uzmanlık alanından 29 
bilim insanının, Kanal İstanbul’un 
kente vereceği zararları bilimsel 
verilerle ele aldığı ‘Kanal İstanbul 
Çok Disiplinli Bilimsel 
Değerlendirme’ ile ‘Kanal İstanbul 
Çalıştayı’ kitapları basılarak 
kamuoyunun bilgisine sunuldu. 
İstanbullulara dağıtılan ‘25 Soruda 

Kanal İstanbul’ kitapçığında, 
projenin şehre vereceği zarar, 25 ana 
başlık halinde anlatıldı. İBB web 
sitesi üzerinden altı soruluk bir 
anket yayınlayan İBB, vatandaşlara 
Kanal İstanbul hakkındaki 
görüşlerini sordu. 

 AFİŞLER TOPLATILDI
Ayrıca şehrin çeşitli 
noktalarındaki üst geçitlere asılan 
afişlerle de projenin 
İstanbulluların değil az sayıdaki 
insanın menfaatine olduğu 
vurgulandı. Afişlerin Valilik 
kararıyla polisler tarafından 
kaldırılması, hem İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nun hem de 
vatandaşların tepkisine yol açtı. 
İmamoğlu, her türlü engellemeye 
rağmen, Kanal İstanbul’a karşı 
çıkmaya devam edeceğini açıkladı.

 İMAMOĞLU’NUN İTİRAZI 
SİYASİ DEĞİL, BİLİMSEL
Kanal İstanbul Projesi’ne en başından 
beri karşı çıkan İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, bu itirazı siyasi değil 
bilimsel verilere dayanarak yaptığını 
sürekli ifade etti. Sosyal medya 
hesapları üzerinden sadece 
İstanbullulara değil, tüm Türkiye’ye 
seslenen İmamoğlu, Kanal 
İstanbul’un zararının İstanbul’la 
sınırlı kalmayacağını; tüm Türkiye’yi 
ekonomik, siyasi, sosyal ve çevresel 
olarak olumsuz etkileyeceğini 
vurguladı.
“Kanal İstanbul’a kimin ihtiyacı var 
Allah aşkına? İstanbul’un mu 
ihtiyacı var, yoksa israf düzeni 
bozulmuş bir avuç insanın mı 
ihtiyacı var?” diye soran İmamoğlu, 
Türkiye’ye getireceği yüklere şöyle 
dikkat çekti:
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 100 MİLYAR DOLAR YENİ       
VERGİ YÜKÜ
Kanal İstanbul, işsizlik, yoksulluk, 
deprem sorununu umursamayanlar, 
ortaya çıkacak ranttan memnun 
kalacaklar için çılgın bir proje. O 
yüzden, bilim ışığında itiraz edenleri 
hain ilan ediyorlar. Birileri bu işten 
memnun olurken, bu memnuniyetin 
bedelini tüm Türkiye ödeyecek. 
İnşaat ve kamulaştırma maliyetleri, 
82 milyon Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşının, 100 milyar dolarlık 
yeni vergi yükü altında kalmasına 
yol açacak. 

 “DÖVİZ BORCU VE FAİZ YÜKÜ 
ALTINDA KALACAĞIZ”
Kanal İstanbul, dünyanın en yüksek 
faiziyle borç veren uluslararası 
finans çevreleri ve yerli ortakları 
için inanılmaz bir proje. İç 
finansmanla yapılması mümkün 
olmadığı için en ağır şartları 
dayatacaklar. Türkiye her dakika 
artan ciddi bir döviz borcu ve faiz 
yükü altında kalacak. Bunları 
vergilerimizle bizler ve çocuklarımız 
ödeyecek. 

 “HAKLARIMIZI 
KAYBEDECEĞİZ”
Kanal İstanbul yüzünden, Montrö 
Sözleşmesi'yle elde ettiğimiz 
yetkileri kaybetme riskiyle karşı 
karşıya kalacağız. Boğazlar 
üzerindeki haklarımızı 
sınırlandırarak, Türkiye’yi zor 
duruma düşürmek isteyen güçlerin 
oyunlarına açık hale geleceğiz. Kendi 
kazdığımız kanala kendimiz 
düşeceğiz. 

 DOĞAL YAŞAMLA SON 
BAĞLAR DA KOPACAK
Kanal güzergâhından araziler, 
arsalar kapatmış; rant ve 
spekülasyon işlerini iyi bilenler için, 
harika bir proje. Bu cennet vatanın 

136 milyon metrekarelik tarım ve 
orman alanı yok olacak. İstanbul 
doğal yaşamla son bağlarını da 
koparacak. Havası, suyu, gıdası daha 
da kirlenecek. Marmara Denizi’nin 
doğal yapısı geri dönülmez şekilde 
bozulacak.

 ŞEHRİN SİSTEMİ BOZULACAK
1 milyon 200 bin yeni nüfus, başta 
ulaşım, su, doğalgaz olmak üzere 
İstanbul’un bütün alt ve üstyapı 
planlarını değiştirecek. Karaburun 
kumsalı ile Marmara açıklarına 
dökülecek 1,3 milyar metreküp 
hafriyat, hem Karadeniz’i hem de 
Marmara’nın doğal dengesini 
bozacak.

 PLANLARA İTİRAZ EDİLDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal 
İstanbul’a ilişkin, “İstanbul İli 
Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni 
Planı Değişikliği”nin ardından, 
“İstanbul İli Yenişehir Rezerv Yapı 
Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. 2. 
ve 3. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli 
Nazım İmar Planları ve 1/1000 
Ölçekli Uygulama İmar Planlarını da 
onayladı. Hem İBB hem de Başkan 
Ekrem İmamoğlu planlara hukuki 
itirazda bulundu.

 YEDİ ETAPTAN ÜÇÜNÜN 
PLANLARI ONAYLANDI
Süreçte gelinen son noktayı ve 
sürecin bundan sonra nasıl 
işleyeceğini İBB İmar ve Şehircilik 
Daire Başkanı Gürkan Akgün, 
değerlendirdi.
Şu anda itirazların değerlendirilme 
sürecinin yaşandığına dikkat çeken 
Akgün, itirazlarının reddedilmesi 
durumunda, daha önce 1/100 bin 
ölçekli çevre planını dava ettikleri 
gibi bu iki planı da dava edeceklerini 
açıkladı. Hem 1/5000 hem de 
1/1000’lik planların da güçlü bir 

ihtimalle yürürlüğe girmesinden 
endişe duyduklarını belirten Akgün, 
toplam 7 etaptan oluşan projenin 3 
etabının imar planlarının yapıldığını 
ifade etti. Askıya çıkarılan yerlerde, 
uygulama imar planlarının 
yapılmasıyla inşaat sürecinin 
başlayacağına dikkat çeken Akgün, 
şunları söyledi:
 “Proje toplam 7 etaptan oluşuyor. 
Şu anda üç etabının imar planları 
yapıldı; Sazlıdere Barajı'ndan 
kuzeye doğru olan kısmın planları. 
Diğer etapların da planları 
peyderpey askıya çıkacak. 
Uygulama imar planlarının 
yapılmasıyla birlikte artık inşaatın 
başlama süreci mümkün. Uygulama 
imar planları, yapılaşma süreçlerini 
tanımlayan planlar yani yollar 
nereden geçecek; binalar kaç katlı, 
hangi pozisyonda olacak gibi.  
Bunlar belli, sadece orada bu plana 
uygun mülkiyet desenini 
oluşturmak için parselasyonun 
yapılması lazım. Bunu da Bakanlığın 
yaptırdığını, hazırlattığını biliyoruz. 
Onlar da olduktan sonra artık 
birebir inşaata başlanabilir.” 
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İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı 
Gürkan Akgün
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 ONAYLANAN PLANLAR ŞEHİR 
BÖLGESİNE AİT
İnşaatın konut alanlarından mı 
yoksa kanaldan mı başlayacağına 
ilişkin net bir bilginin şu an 
ellerinde olmadığının altını çizen 
Akgün, tamamlanan planların, 
kurulacak yeni şehrin yer alacağı 
bölgeye ait olduğuna dikkat çekti. 
Kanaldan önce yeni şehrin 
yapılacağına dair kaygılarının 
olduğunu belirten Akgün, 
“Kamuoyuna bilgilendirme 
yapılmadığı için ne olduğundan 
habersiziz. . Bir günde planlar askıya 
çıkıyor. Biz de bunları okumaya, 
süreci anlamaya çalışıyoruz. Hem 
kurumsal olarak bilgi paylaşılmıyor 

hem de kamuoyunda böyle şeffaf bir 
durum yok” şeklinde konuştu. 
Akgün, kaygılarını şöyle dile getirdi:
“Açıkçası kanaldan önce şehrin 
yapılacağı kaygısını taşıyorum. 
Çünkü süreç hızlı bir şekilde 
ilerliyor. Normalde plan süreçleri 
yılları alan konular. Örneğin o 
bölgede, Güvercintepe'nin, 
Şahintepe'nin yıllardır Bakanlıkta 
bekleyen plan süreçleri var. Ama 
burası cok hızlı bir şekilde ilerledi. 
Beş binlik ve binlik planlar aynı anda 
geçti. Kanal inşaatına ait net bir 
fizibilite bilmiyoruz; onların 
sondajlanması, etütlerinin
gerçekleştirilmesi lazım. Açıkçası 
diğer tarafların inşaat süreçleri daha 

da erken başlayabilir. Bakın, 
barajdan kuzeye doğru olan kısmın 
planları, askı süreleri bitmiş 
durumda.  Zaten daha altı, güney 
kısım, yerleşmelerin, gölün olduğu 
kısım. Orada fazla büyük bir alan 
yok. Aslında daha büyük karar 
verilmesi gereken yerlerin planları 
bitmiş durumda. Yeni şehrin olduğu 
yerin büyük ölçekte planlaması 
bitmiş durumda.”

 ŞEHRİN KUZEYİNİN İMARA 
AÇILMASI YANLIŞ
Yeni Çevre Düzeni Planı’nın, 2009 
yılında İBB Meclisinden geçerek, o 
zamanki İBB Başkanı tarafından 
onaylandığını hatırlatan 
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Akgün,“Planda, İstanbul’un 
kuzeyinin imara açılmaması, 
nüfusun 16 milyonda kalması 
gerektiği belirtiliyordu. Şimdi siz 
buraya, 1milyon 200 binlik yeni bir 
şehir kuruyorsunuz, aynı zamanda 
şehrin kuzeyini imara açıyorsunuz” 
dedi. 
2012 yılında çıkarılan 6306 Sayılı 
Yasa'ya dayanarak bölgenin rezerv 
yapı alanı ilan edildiğine dikkat 
çeken Akgün, bu alanın hem rezerv 
alanı ilan edilmesine hem de yeni bir 
şehir kurulması için yapılaşmaya 
açılmasına karşı olduklarının altını 
çizdi. Rezerv yapı alanlarının plan 
yetkisinin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na verilmesi nedeniyle, 
İBB Meclisinin imar planlarına 
müdahale edemediğini açıklayan 
Akgün, şu uyarılarda bulundu:

“Tarım, orman, mera alanları ile su 
havzalarının rezerv alan ilan 
edilerek, yapılaşmaya açılmasına 
karşıyız. Şunun da bilinmesini 
istiyorum; rezerv alanlarında, 
planlardan ruhsat işlerine kadar tüm 
yetki Bakanlıkta. Biz açtığımız 
davalarda, planların İBB 
Meclisinden geçmesi gerektiğini 
söylüyoruz. Buna mahkeme karar 
verecek. İstanbul, büyük bir deprem 
bekliyor. 50 bin binanın yıkılması 
bekleniyor. Bu binaların 
yenilenmesi ve deprem riskinin 
ortadan kaldırılması gerekiyor.  
İstanbul’un önceliğinin deprem 
olduğu hiçbir zaman unutulmamalı. 
Başkanımızın da sürekli vurguladığı 
gibi, bütün gücün buna verilmesi 
gerekiyor; ama şu an maalesef yeni 
imar alanlarını konuşuyoruz.” 

 KAMUOYUNDAN HASSASİYET 
GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUZ
Süreçte çok kritik bir noktaya 
gelindiğini kaydeden Akgün, tüm 
kamuoyundan hassasiyet 
beklediklerini söyledi. Şubat'tan 
bu yana çalıştaylar ve yayınlarla 
kamuoyunu bilgilendirmeye 
çalıştıklarını ve devam 
edeceklerini belirten Akgün, şu 
çağrıda bulundu:
“Sadece İstanbul değil bütün 
coğrafyayı; tüm Türkiye’nin cebini 
etkileyecek bir konu. Çok kritik bir 
noktaya gelmiş durumdayız. 
Kamuoyunun da hassasiyet 
göstermesini bekliyoruz. Kamuoyu 
baskısıyla bu projeden vazgeçilmesi 
gerektiğini savunuyoruz. Bu işi de 
bu şekilde büyütmeye devam 
edeceğiz. Çünkü geri dönüşü yok.”





TAYFUN DERYAL ALKENT YAŞAM DERGİSİ

2036’YI ALIRSAK 
HEDEFİMİZ 
MADALYA REKORU 
KIRMAK OLUR”

“
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İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN “2036 OLİMPİYATLARINA ADAYIZ” AÇIKLAMASININ 
ARDINDAN, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DE OYUNLARDA ÜLKEMİZİ EN İYİ 
ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İÇİN PLANLAMALARINA ŞİMDİDEN BAŞLADI. KULÜP BAŞKANI FATİH 
KELEŞ, ANA HEDEFLERİNİN AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONALARI İLE OLİMPİYATLARA SPORCU 
YETİŞTİRMEK OLDUĞUNU VURGULAYARAK, “İNŞALLAH EV SAHİPLİĞİNİ YAPACAĞIMIZ 
2036’YA DA EN ÜST SAYIDA SPORCUYLA KATILIP EN ÇOK SAYIDA MADALYAYI 
ÜLKEMİZE KAZANDIRACAĞIZ” DEDİ.
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2036 OLİMPİYATLARINI 
UMARIM KENTİMİZE 

KAZANDIRIRIZ, BU TÜRK 
SPORU AÇISINDAN ÇOK 
ÖNEMLİ VE NİTELİKLİ 

BİR İŞ OLUR.

SPOR/

İBB Spor Kulübü Başkanı 
Fatih Keleş
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 “TOKYO’YA EN AZ 20 SPORCU 
İLE KATILMAK İSTİYORUZ”
Başkan Keleş, pandemi nedeniyle 
2021 yazına ertelenen Tokyo 
Olimpiyatları hakkında da 
değerlendirmede bulundu. Kulübün 
bünyesinde çok sayıda milli sporcu 
bulunduğunu belirten Keleş, “250 
milli sporcumuz, milli takımlarda 
görev yapan 30’un üzerinde hocamız 
var. Paralimpik olimpiyatlar da dahil 
olmak üzere, oyunlara 15 sporcu 
gönderiyoruz. Pandemi döneminden 
dolayı müsabakalar ve turnuvalar 
ertelenmeseydi Tokyo’ya 20-25 
arası sporcuyla katılmayı 
hedefliyorduk. Bu hedefi, turnuvalar 
başlayınca tutturacağımızı 
düşünüyoruz. Umut ediyorum ki, 
Tokyo Olimpiyatları 2021’de 
yapılabilir. Biz de ülkemizi en iyi 
şekilde temsil ederiz” şeklinde 
konuştu. 

 “NE BİR SPORCUMUZ NE DE 
ÇALIŞANIMIZ VİRÜSE 
YAKALANDI”
COVID-19 pandemisinin, 
planlanmış tüm organizasyonları 
sekteye uğrattığını söyleyen Keleş, 
sporcuları ve kulüp çalışanlarını 
salgından korumak için aldıkları 
önlemleri şöyle aanlattı:
“Pandeminin başlangıcında büyük 
bir belirsizlik vardı. Birçok 
sporcumuz yurt dışında 
müsabakalardaydı. Onların sağlıklı 
bir şekilde ülkeye dönmesi çok 
önemliydi. Ayrıca, tesislerimizde 
antrenman yapan sporcularımız da 
mevcuttu. Bu işin nereye 
evirileceğini kimse öngöremiyordu. 
Biz, Gençlik ve Spor Bakanlığımız 
henüz karar almadan iki gün önce 
tesislerimizi kapattık. 
Sporcularımıza, ‘Evinize dönün, 
kendinizi bu salgından koruyun’ 
dedik. Tesislerimizi kapattık, tüm 
alanlarımızı dezenfekte ettik. Bu 
dönemde hiçbir sporcumuza zarar 
gelmesin istedik. Bunu da başardık.  
Şükürler olsun ki, ne sporcumuz ne 
de çalışanımız virüse yakalandı. 
Şimdiki süreçte de tedbiri elden 
bırakmadan çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.”

A
matör branşlarda Türk 
sporunun lokomotifi 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Spor Kulübü 

(İBBSK), gençlerin sporda aşama 
kaydetmesi ve olimpik anlayışın 
kentle özdeşleşmesi için, 30 yılda 
sayısız sporcunun gelişimine 
rehberlik etti. Yetiştirdiği 
yeteneklerin başarıya ulaşması 
için her türlü desteği veren kulüp, 
uluslararası müsabakalarda ay 
yıldızlı formayı başarıyla taşıdı. 
20 branşta 3 bin 500 sporcusuna, 
Avrupa’nın en büyük 
salonlarından biri olan Cebeci 
Spor Kompleksi başta olmak 
üzere, modern tesislerde 
antrenman imkanı sunan İBBSK, 
altyapıdan tesisleşmeye kadar 
yaklaşık bir yıldır, büyük bir 
atılımın içinde bulunuyor. İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
İstanbul Bülteni’nin Ağustos 
sayısında, 2036 Olimpiyatlarına 
İstanbul’un adaylığını ilan etmesi, 
tüm kentte olduğu gibi İBBSK’da 
da büyük bir heyecan yarattı. 
Kendisi de eski bir basketbolcu 
olan İBBSK Başkanı Fatih Keleş ile 
kulübü ve kentin olimpiyat 
hedefini, İstanbul Bülteni 
okuyucuları için konuştuk. 

 “YETENEKLERİ 
KEŞFEDECEĞİZ” 
İBBSK’nın 1990 yılında İBB Başkanı 
Nurettin Sözen tarafından İSKİ, 
İtfaiye ve İETT takımlarının bir araya 
gelmesiyle kurulduğunu anımsatan 
Başkan Keleş, “Takım sporu olarak 
voleybol, basketbol, buz hokeyi gibi 
şubelere sahibiz. Ancak Türkiye’de, 
bireysel branşlarda çok büyük 
eksikliklerin olduğunun da 
farkındayız. Sahip olduğumuz bu 
takım sporlarının yanında, ülkemizde 
ilginin az olduğu, ancak son yıllarda 
dünyada büyük ilgi gören güreş, 
tekvando, karate, judo, wushu, 
badminton, okçuluk, tenis, masa 
tenisi, jimnastik, buz pateni gibi 
bireysel sporlarda da başarıyı 
amaçlıyoruz” dedi. 
Temel prensiplerini, “Ülkeyi 
olimpiyatlarda çok sayıda sporcuyla 
temsil etmek ve oralarda ülkemize 
madalya kazandırmak” olarak 
açıklayan Keleş, kentin sporla 
ilgilenen, kabiliyeti ve potansiyeli 
bulunan gençlerini keşfederek 
kulübe kazandırmak için 
başlattıkları projeyi şu şekilde 
açıkladı:
“İBB’nin 220 adet okul spor salonu 
bulunuyor. Biz belirli bölgelerde 
hocalar belirleyip, antrenmanlarını 
okullarda yapan sporcuları 
gözlemleyeceğiz. Yetenekleri 
keşfedeceğiz. Örneğin; Sancaktepe 
bölgesinde güreşe ya da 
Bayrampaşa’da basketbola ilginin 
olduğunu biliyoruz. Her bölgeden 
altyapılarımıza sporcular 
kazandırmak niyetindeyiz. Bu 
oyuncuları sadece sportif açıdan 
değil, İngilizce gibi kendilerini 
geliştirecek eğitimlerle de 
geliştirmeyi planlıyoruz.”
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İBB’NİN 220 ADET OKUL SPOR SALONU BULUNUYOR. BİZ 
BELİRLİ BÖLGELERDE HOCALAR BELİRLEYİP 

OKULLARDA ÇALIŞAN SPORCULARI GÖZLEYECEĞİZ. 
YETENEKLERİ KEŞFEDECEĞİZ.
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 “EVDE ANTRENMAN 
YAPABİLME İMKANI SUNDUK”
Sporcuların izolasyonunu 
sağladıktan sonra formlarını 
korumak için antrenman programı 
hazırladıklarını belirten Keleş, 
şöyle devam etti:
“Evlerinde antrenman yapan 
sporcularımıza her türlü desteği 
verdik, istedikleri malzemeyi 
evlerine gönderdik. Evlerindeki 
uygun alanlarda, kimisinin terasına, 
kimisin bahçesine zeminleri 
kurduk. Antrenörlerimiz uzaktan 
bağlantılarla sporcularımıza 
antrenman ve çalışma 
programlarını verdiler. Hepsini 
uzaktan takip ettik. Evlerinde 
kondisyonlarını ve sporun içinde 
kalmalarını sağlamaya çalıştık, 
bunu da başardık.”
Haziran ayında Gençlik ve Spor 
Bakanlığının olimpiyat kotası alan 
ve kovalayanlara tesislerde 
hazırlanma izni vermesinin 
ardından, sporcuları kulübe davet 
ettiklerini söyleyen Başkan 
Keleş’ten oyuncuların 
kondisyonlarıyla ilgili bilgi de aldık. 

Bir kısmı milli takım kamplarına 
gitmiş olan sporcuların diğer 
bölümü de antrenmanlarını Cebeci 
Spor Kompleksi’nde sürdürüyor. 
Antrenman takvimine göre 
hazırlıklarını sürdüren sporcuların 
hepsi, yeniden form tutmuş ve 
müsabakalara hazır hale gelmiş.

 “KULÜBÜ DAHA ETKİN HALE 
GETİRMEK İSTİYORUZ” 
Eylül 2019’daki Olağanüstü Genel 
Kongre’de başkan seçilerek göreve 
gelmesinin ardından atletizme çok 
önem verdiklerini söyleyen Keleş, 
“Atletizmin ülkemizde gelişmesi 
için üzerinde hassasiyetle 
duruyoruz. Eksiklik gördüğümüz 
için kadın atletizm branşını kurduk. 
Bunun dışında bir başka branş olan 
jimnastik şubesini de açtık ancak 
pandemi nedeniyle henüz 
çalışmalara başlamadık. Önceki 
yıllarda kapatılması gündeme gelen 
ve bu nedenle ihmal edilen, kadın 
voleybol takımına önem gösterdik. 
Geçen yıl ikinci ligde olan 
takımımız, bu yıl birinci ligde 
mücadele edecek. Kulübü daha 

etkin hale getirmek istiyoruz. Bu 
yönde kulübü ele alıp yeni 
branşlarla ilgili adımları bu amaca 
uygun şekilde atacağız” dedi.

  “2036’YI İSTANBUL’A 
GETİRMEK UZAK BİR OLASILIK 
DEĞİL”
Keleş, Başkan İmamoğlu’nun 
“Tesisle, statla, betonla olimpiyatı 
alamazsınız. Olimpiyat, bir şehrin 
onu hissetmesiyle mümkün” 
diyerek işaret ettiği, kentin yeni 
hedefi ile ilgili de değerlendirmede 
bulundu. Büyük çaptaki turnuvaları 
yapma kabiliyetinin önemli 
olduğunu anımsatan Başkan Keleş, 
“Bunun yanında tesisleriniz 
ekonominiz, spora bakışınız ve 
birçok kriter bunu etkiliyor. Bu, 
sadece istemekle ya da ekonomiyle 
ilgili bir şey değil. Uluslararası 
alanlardaki başarınız, vizyonunuz, 
perspektifiniz çok önemli. Kente 
olimpizm ruhunu kazandırmak 
istiyoruz, Ekrem İmamoğlu 
Başkanımızın olimpizme bakış açısı 
2036 için çok önemli” diye 
konuştu.
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Başkanımızın bu isteğini yerine 
getirme ve gerçekleştirme 
arzusundayız. İnşallah, İstanbul 
olimpiyatlara ev sahipliği 
yaptığında da şimdiye kadar elde 
ettiğimiz başarıların üstüne 
çıkarak, daha yüksek sayıda 
madalyayı ülkemize kazandırırız” 
ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin taşıdığı potansiyele 
dikkat çeken Keleş, şöyle devam 
etti:
“Çok sayıda sporcumuz ve spor 
insanımız var. Ülkemizi 
tanıtmamız lazım. Olimpiyatları ve 
önemli organizasyonları almak için 
sporda çok başarılı olmanız yeterli 
değil. Bu organizasyonları 
yapabilme kabiliyetinizin dışında, 
üst düzeyde sanatçınızın, 
edebiyatçınızın olması lazım ki, 
size insanların bakışı farklı bir 
yerde olsun. Bu şekilde ülkemizi 
doğru anlatabiliriz. Sadece 
ekonomi, tesisler ve şehri tanıtmak 
doğru bir yaklaşım olmaz. Bunları 
başardığımızda 2036’yı İstanbul’a 
getirmenin, uzak bir olasılık 
olmadığını hep beraber göreceğiz.”

 “2036, TÜRK SPORU 
AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ”
2000 Sidney Olimpiyat 
Oyunları’ndan bu yana İBBSK’nın 
her olimpiyattan madalya ile 
döndüğünü anımsatan Keleş, 
“Bugüne kadar kulüp olarak 
ülkemizi olimpiyatlarda temsil 

ettik. Olabildiğince çok sayıda 
madalyayı ülkemize getirmek 
istiyoruz. Daha ötesi 2036 
Olimpiyatlarını umarım 
kentimize kazandırırız, bu Türk 
sporu açısından çok önemli ve 
nitelikli bir iş olur. Orada da 
kulüp olarak çok sayıda sporcuyla 
kendi ülkemizde, kendi 
şehrimizde olimpiyatlara katılmak 
ve çok sayıda madalyayı ülkemize 
kazandırmak isteriz. Başkanımızın 
geçen sayıda açıkladığı gibi, 2036 
Olimpiyat Oyunları’na 
İstanbul’un ev sahipliği yapmasını 
çok önemsiyoruz. İBBSK olarak, 
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OLİMPİYAT OYUNLARI’NDA DERECEYE GİREN SPORCU SAYISI

 Milli   İBBSK’lı  
 Takımdaki Toplam Sporcuların Toplam
 İBBSK Milli Kazandığı Kazanılan
 Sporcusu Sporcu Madalya Madalya

2000 Sidney Olimpiyatları 11 59 4 5

2004 Atina Olimpiyatları 10 66 3 10

2008 Pekin Olimpiyatları 8 68 2 8

2012 Londra Olimpiyatları 7 114 1 4

2016 Rio Olimpiyatları 14 103 5 8

BUGÜNE KADAR KULÜP 
OLARAK ÜLKEMİZİ 

OLİMPİYATLARDA TEMSİL 
ETTİK. OLABİLDİĞİNCE 

ÇOK SAYIDA MADALYAYI 
ÜLKEMİZE GETİRMEK 

İSTİYORUZ. 
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İBB’NİN MEGA PROJELERİNDEN BÖLGESEL İSTİHDAM OFİSLERİ, SON DÖNEMİN EKONOMİK 
SIKINTILARINI AŞMAK İÇİN ÇALIŞANLAR İLE İŞVERENİ İSTİHDAM POTASINDA BULUŞTURUYOR. 
SON BİR YILDA, 6 BİNİN ÜZERİNDE İSTANBULLUYA ÖZEL SEKTÖRDE İŞ İMKÂNI; İŞVERENLERE, 

ÜCRETSİZ İŞ GÜCÜ SAĞLANDI. SADECE İŞ BULMADIKLARINI, İSMEK’LERLE ÖNCE MESLEK SONRA 
İŞ SAHİBİ YAPTIKLARINI BELİRTEN İSPER GENEL MÜDÜRÜ BANU SARAÇLAR, “GENÇ VE 

DEZAVANTAJLI İNSANLARIMIZ İLE KADIN İSTİHDAMINA ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ. 
İBB’DEN DESTEK ALAN İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZIN, O PROGRAMDAN MEZUN 

EDEREK KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLMELERİNE YÖNELİK ÇÖZÜMLER 
ÜRETİYORUZ” DEDİ.

OSMAN KARABACAK EYÜP AKSOY

İBB, ÇALIŞANLARLA İŞVERENLERİN 
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ÇÖZÜM ORTAĞI

 SARAÇLAR: “BU İŞİ SEVEREK 
YAPIYORUZ”
Bölgesel İstihdam Ofislerini Belediye 
adına yöneten İBB İştiraki İSPER 
AŞ’nin Genel Müdürü Banu Saraçlar 
ile sunulan iş imkânlarını ve 
hedeflerini konuştuk. Ekibiyle 
birlikte bizi güler yüzü ile karşılayan 
Saraçlar, ihtiyaç duyan insanları, iş 
ve meslek sahibi yapmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 
İSPER Genel Müdürü, “Başkanımız 
İstanbulluya 200 bin yeni istihdam 
sözü verdi. Biz de bunu nasıl 
yaratacağımız konusunda 
çalışıyoruz. Daha önce İBB, böyle bir 
görev üstlenmemiş. Biz bu işi 
gerçekten severek ve hissederek 
yapıyoruz. İnsanlar, evlerine ekmek 
parası götürdüğü zaman mutlu 
olabiliyor. Oğlu iş bulan bir annenin 
gözlerinin içi gülerek bize teşekkür 
etmesi, birbirini seven iki insanın iş 
sahibi olunca evlenmesinin 
mutluluğu tarif edilemez. İş bulan bir 
vatandaşın ve aradığı kalifiye elemanı 
istihdam eden iş dünyasının huzuru, 
milletçe ekonomik sıkıntılardan 
geçtiğimiz bugünlerde bizi çok daha 
fazla mutlu ediyor” diye konuştu.

İ
şsizlik ve kalifiye iş gücü 
ihtiyacı, günümüzün en büyük 
ekonomik sorunlarından biri 
olarak İstanbulluların karşısında 

duruyor. Bu nedenle, İstanbul 
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde 
200 bin istihdam vaat etti. Göreve 
gelir gelmez bu vaadi 
gerçekleştirmek için özel sektöre 
yönelik iş gücü ve istihdam hizmeti 
veren Bölgesel İstihdam Ofislerini 
kurdu. Şimdiye kadar; 
Küçükçekmece, Şişli, Kartal, 
Sancaktepe ve Büyükçekmece 
olmak üzere 5 ayrı ilçede hizmet 
vermeye başlayan ofisler 
üzerinden, 6 bini aşkın İstanbulluya 
iş imkânı sağlandı. Salgın 
sürecinde, sadece telefon ve 
internet üzerinden hizmet veren 
ofisler, buna rağmen 608 
İstanbulluya istihdam imkânı 
sundu.
Bölgesel İstihdam Ofisleri, işsizliğe 
çare olmanın yanı sıra; iş bulma 
sürecine dönük kariyer etkinlikleri, 
özgeçmiş hazırlama yöntemleri, 
mülakat süreçleri gibi konularda 
vermeye hazırlandığı eğitimlerle, 

İstanbulluların kariyerlerine yön 
veren bir “Yetenek Yönetim 
Merkezi” olmak istiyor. www.bio.
ibb.istanbul adresinden elektronik 
olarak da hizmet veren ofislere, şu 
ana kadar 50 bine yakın kişi iş 
bulmak için başvurdu.

İSTİHDAMDA HİZMET SEKTÖRÜ           
İLK SIRADA

TÜİK verilerine göre, 100 işçiden 29’u 
İstanbul’da çalışıyor. İstanbul’da, 2019 
yılında çalışan 100 kişiden 67’si 
hizmet sektöründe iken, 32’si sanayi, 
1’i ise tarımda istihdam edildi. 2019 
yılında, İstanbul’da çalışanların yüzde 
77,8’i SGK’lı iken, yüzde 22,2’si kayıt 
dışı çalıştı. Yine İstanbul’da, 2019 
yılında bir önceki yıla göre işsizlik 
oranında en yüksek artış, yüzde 5,6 
ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. 
Bu grupta, yüzde 25,1 işsizlik oranıyla 
221 bin kişi işsiz kaldı. Yine 2019 
yılında, İstanbul’da mevcut iş yeri 
büyüklükleri incelendiğinde; yüzde 
42,6’sında 10 ve daha az, yüzde 
31,4’ünde 50 veya daha fazla, yüzde 
18,3’ünde 20-49 kişi çalıştı. Aynı yıl, 1 
milyon çalışanların yüzde 22,2’sine 
tekabül eden 282 bin kişinin, SGK’ya 
kayıtlı olmadan sigortasız çalıştırıldığı 
belirlendi.
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SALGIN SÜRECİNİN 
ARDINDAN BAZI 

HİZMETLER DARALDIYSA 
DA E-TİCARET, LOJİSTİK, 

PERAKENDE GİBİ 
SEKTÖRLERDE ÇOK YOĞUN 

İŞ İMKÂNLARI ORTAYA 
ÇIKTI. BU ALANDAKİ 

İHTİYACI KARŞILAYACAK 
ÇÖZÜMLER DE ÜRETMEYE 

BAŞLADIK.

İSTİHDAM/

İSPER AŞ Genel Müdürü        
Banu Saraçlar 
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geçtiğini hatırlatan Banu Saraçlar, 
İBB’de iş bulabilmek için yapılan 
400 binin üzerindeki başvurunun, 
sorunu gözler önüne serdiğini 
belirtti. Saraçlar, şunları kaydetti: 
“Vatandaş iş istiyor ve talepkâr. 
Bölgesel İstihdam Ofisleri olarak, bu 
durumu, rahatlatmak için 
destekleyici çözümler üretmeye özen 
gösteriyoruz. İstanbul’un çalışan 
nüfusunu ve emek gücünün toplam 
nüfus içindeki payını artırmayı, 
böylece refah seviyesini ve hayat 
kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz.”

 ÖNCE MESLEK SONRA İŞ
Amaçlarını, özel sektör ile iş 
arayan vatandaşları bir araya 
getirerek bu konuda her iki tarafa 
destek vermek olarak özetleyen 
Saraçlar, şöyle devam etti:

Özel sektöre yönelik iş imkânları 
sunan ofislerin, İŞKUR’un bir 
anlamda çözüm ortağı olduğunu 
ifade eden Saraçlar, Mobil 
İstihdam Ofisi ile de ilçe ilçe 
gezerek vatandaşların yoğun 
olduğu bölgelerde sahada hizmet 
verdiklerini söyledi. Saraçlar, 
“İstanbul’da, istihdamı birlikte ne 
kadar desteklersek o kadar faydalı 
olur. Çünkü, alacağımız yol uzun 
ve meşakkatli” dedi.

 İSTANBUL’DA ÇALIŞMAYAN 
NÜFUS ARTTI
İstanbul’un en önemli sorunlarından 
olan genç işsizliğe, dezavantajlı 
gruplara ve kadın istihdamına özel 
önem verdiklerinin altını çizen Banu 
Saraçlar’ın verdiği bilgilere göre; 
İstanbul’daki son istatistiklerde, 

çalışmayan nüfusun çalışan nüfusun 
üstüne çıktığı görülüyor. 
İstanbul’da, her dört gençten biri ne 
okuyor ne de bir işi var. Bunun, 
ülkemizin kanayan yarası olduğunu 
ifade eden Saraçlar, “İnsanlarımız iş 
arama konusunda yaşadıkları 
olaylardan etkilenmiş, önemli bir 
kesimin umudu yok. Artık, iş 
aramaktan vazgeçmiş bir gençlik 
konuşuyoruz. İşverenler ise 
ihtiyaçlarından ve temin 
edememekten bahsediyorlar” 
ifadelerini kullandı.

 İBB’YE YAPILAN 400 BİN İŞ 
BAŞVURUSU SIKINTIYI 
GÖSTERİYOR
İstanbul’un ve Türkiye’nin, 
ekonomik sorunlar ve salgın 
nedeniyle sıkıntılı bir dönemden 
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Buse Yılmaz
Bir yıldır iş arıyordum ve bir türlü 
geri dönüş olmuyordu. Artık, iş 
aramak istemiyordum. Son olarak, 
İBB Bölgesel İstihdam Ofisi'ne CV’mi 
girdim ama oradan da bir şey çıkmaz 
diye düşünürken bir ayakkabı 
firmasında sekreterlik için beni 
aradılar. Mülakatın ardından işe 
başladım ve bir yıllık sıkıntılarım bitti. 
İş bulmam konusunda bana sonsuz 
destek veren İBB’ye sonsuz teşekkür 
ederim.

Çağatay Çimen
Metalurji ve Malzeme mühendisiyim. 
Mezun olmamın üzerinden yaklaşık 15 
ay geçti. Özgeçmişimi gönderdiğim, 
mülakata girdiğim şirketlerden bir bir 
ret cevabı alıyordum. Tüm popüler iş 
bulma sitelerinde günlerimi harcadım. 
Hem mental hem de fiziksel olarak 
çok yoruldum ama umudumu ve 
hayallerimi yitirmedim. Evimin birkaç 
sokak ötesine İBB İstihdam Ofisi 
açıldığını gördüm. İçeri adım attığım 
andan itibaren tüm ekip sağolsun 
güler yüzlerini ve misafirperverliklerini 
hissettirdi. İçeri girdikten yaklaşık 
yarım saat sonra iş sahibi olarak 
ayrıldım. Şu an Şanal Isı Grup 
bünyesinde yönetici asistanı olarak 
ekip arkadaşlarımla verimli bir şekilde 
çalışıyorum. Başta vazgeçmediğim 
için kendime, İBB İstihdam Ofislerinin 
açılmasındaki emekleri için Belediye 
Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na ve 
Ofis'teki arkadaşlara çok teşekkür 
ediyorum.

Emin Sönmez
Şubat ayında iş ararken Bölgesel 
İstihdam Ofisi'ne CV doldurdum. Bir 
iki gün sonra beni aradılar. Mülakatım 
olumlu geçti ve tam işe 
başlayacakken pandemi süreci 
başladı. Firma, personel alımlarını 
durdurdu. Sonra, danışmanım beni 
bir süpermarket şirketine yönlendirdi. 
Pandemi sürecinde işe girdiğim ve 
evime ekmek götürebildiğim için çok 
mutluyum. Hâlen, huzurla 
çalışmaktayım. İBB’ye ve Bölgesel 
İstihdam Ofisi’ndeki danışmanıma 
çok teşekkür ederim.

İŞ BULMA SEVİNCİNİ BÖYLE DİLE GETİRDİLER...

/İSTİHDAM
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“Bunu yaparken sadece hazır 
adaylarla ilerlemeyeceğiz. İBB 
olarak, İSMEK ile iş birliği 
yaparak, açık pozisyonları tespit 
edip onlara yönelik gelişim 
programları düzenleyeceğiz. 
Sertifikasyonla birlikte bir meslek 
sahibi olan bu kişileri, çalışır ve 
üretir duruma getireceğiz. Bu 
amaçla, ilgili meslek örgütleriyle 
ve organize sanayi bölgeleriyle iş 
birliği halindeyiz. Aldığımız 
sorumlulukla, iş ve istihdam 
alanında vermek istediğimiz 
hizmeti ve ortaya çıkacak faydaları 
gidip bu kurumlara anlatıyoruz. 
Hedefimiz, onların da çözüm 
ortağı olmak ve nitelikli istihdama 
katkı sağlamak.” 

 İHTİYAÇ SAHİPLERİ DE İŞ VE 
MESLEK SAHİBİ YAPILIYOR
Saraçlar, bir diğer çalışma 
konularının yardıma ihtiyaç duyan 
vatandaşlara yönelik olduğuna 
dikkat çekerek, salgın sürecinde 
İBB olarak temas kurdukları bu 
insanları iyi anladıklarını ve 
ihtiyaçlarını gördüklerini söyledi. 
“İBB olarak, bizim sosyal destek 
mantığımız sadece yardım etmek 
değil, sosyal destek programı 
oluşturmaktır” diyen Saraçlar, şu 
değerlendirmeyi yaptı: 
“Yani, ihtiyaç sahibi kişileri, o 
programdan mezun etmek, iş 
sahibi yapmak. Bu insanların, 
bundan sonraki hayatlarında kendi 
ihtiyaçlarını karşılayacak bir 
gelire, bir işe sahip olmalarını 
sağlamak. Sürekli yardım alır 
pozisyondan çıkartarak kendi 
ayakları üzerinden durmalarını 
sağlamak istiyoruz. Bu açıdan da 
bu proje kıymetli.” 

 KARİYER DANIŞMANLIĞI 
HİZMETİ DE VERİLİYOR
Ofislerin görevinin iş bulmak ve 
istihdam oluşturmakla sınırlı 
olmadığının altını çizen Saraçlar, 
iş arayanlara ve işverenlere 
ücretsiz kariyer ve istihdam 
danışmanlığı hizmeti verdiklerini 
de belirtti. Vatandaşlara, iş 
görüşmesinde nelere dikkat 

etmeleri gerektiğini, iş 
yaşamından neler beklemeleri 
gerektiğini, tedirginliklerini nasıl 
atacaklarını anlattıklarını, 
seçtikleri sektör ve meslekleriyle 
ilgili bilgilendirmeler yaparak 
doğru tercih yapmalarına yardımcı 
olduklarını aktaran Saraçlar, şu 
bilgileri verdi:
“İş yeri ve çalışma hayatıyla ilgili 
bilgilendirmeler yapıyoruz. Çalışma 
hayatına ilk kez başlayacak yeni 
mezunların, kafalarındaki soru 
işaretlerini ortadan kaldıracak 
destekler sağlıyoruz. İşverenlerle de 
tanıtım amaçlı çalışarak kendimizi 
anlatıyoruz. İstedikleri kalifiye 
personelleri, tamamen ücretsiz ve 
çok seçenekli olarak kendilerine 
sunuyoruz. Özel sektörde bu 
hizmetler, ciddi ücretler karşılığında 
veriliyor.” 

 YABANCI YATIRIMCIYA DA 
İSTİHDAM HİZMETİ 
SUNULUYOR
İstanbul İstihdam Ofisleri, yabancı 
yatırımcıyla İstanbul’daki iş 
fırsatlarını buluşturan İBB’ye bağlı 
İstanbul Yatırım Ajansı ile iş birliği 
içinde çalışıyor. İstanbul’a yatırım 
yapacak iş insanlarının insan 
kaynağını, Ofisler üzerinden temin 
etmesi sağlanıyor. Bunun bir örneği, 
İstanbul’a turizm konusunda 
yatırım yapmak isteyen Hollandalı 
bir firmayla yaşanmış. Firma, 
ihtiyaç duyduğu insan kaynağını 
temin etmek için Ofisler ile 
çalışmaya başlamış.

İSTİHDAM/

İŞVERENLER DE MUTLU

Gökçek Şifa Laboratuvarı Genel 
Müdürü Gamze Çelik

Ofis ve fabrikamızda personel 
ihtiyacı oluyordu. Bölgesel İstihdam 
Ofisi'ndeki kariyer danışmanı bir 
arkadaş, bizimle irtibata geçti ve 
‘doğru işe doğru aday’ mantığıyla 
çalıştıklarını anlattı. Hemen iş gücü 
ihtiyacımızı karşıladılar. İBB’ye, böyle 
faydalı bir hizmet sunduğu için çok 
teşekkür ediyoruz. 

Öztitiz Hizmetler Grubu Güvenlik 
Direktörü Adnan Özkan

Temizlik ve güvenlik alanında faaliyet 
gösteren bir şirketiz. Bölgesel 
İstihdam Ofislerini tanıyana kadar ne 
iş yaptıklarını inanın bilmiyorduk. İş 
ilanı açtığımızda bizimle irtibata 
geçerek görüşme için personel 
gönderdiler. Projelerimizde çalışacak 
en doğru isimleri istihdam ettik. 
Böyle bir hizmeti hayata geçiren 
İBB’ye çok teşekkür ederiz.



BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYİ, KİŞİYE 
ÖZEL MODELLERLE GERÇEKLEŞTİREN 

İBB BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 
MÜDÜRLÜĞÜ, ÇALIŞMALARINI 39 İLÇE 

BELEDİYESİ İLE KOORDİNELİ 
YÜRÜTÜYOR. TUZLA’NIN ARDINDAN 

AVRUPA YAKASI’NDA YENİ BİR 
MERKEZ AÇACAKLARININ 

MÜJDESİNİ VEREN İBB BAĞIMLILIKLA 
MÜCADELE MÜDÜRÜ FATMA 

HOŞGÖZ, HER TÜR BAĞIMLILIKLA 
MÜCADELEDE İSTANBULLULARIN 

YANINDA OLDUKLARINI 
VURGULADI.

NİLAY SOYSALDI
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HAYATA YENİDEN 

MERHABA

AYŞE KAHVECİ, AHMET OLCAY ERGİN

İBB Bağımlılıkla Mücadele Müdürü 
Fatma Hoşgöz

Bir yıl önce kurulan İBB Bağımlılıkla Mücadele 
Müdürlüğü, sadece madde bağımlılığı ile değil; 

ilişki, alkol, tütün, internet, yemek yeme gibi 
bağımlılıklarla da mücadele ediyor. “Hayata 

Yeniden Merhaba” sloganı ile yola çıkan 
Müdürlük, bilimsel yöntemler uygulayıp 

alanında uzman psikologlar ve sosyal 
hizmet uzmanları ile çalışıyor. 

Müdürlüğün çalışmalarını ve 
bağımlıkla mücadeleyi, İBB 

Bağımlılıkla Mücadele Müdürü 
Fatma Hoşgöz’ün başkanlığında, 

Uzman Klinik Psikolog Ekrem Kıygı 
ve Sosyal Hizmet Uzmanı Sevinç 

Öz’ün katıldığı yuvarlak masa 
toplantısında konuştuk.



SOSYAL DESTEK/

İSPER AŞ’nin Genel Müdiresi 
Banu Saraçlar 

 DANIŞANLARLA ÖMÜR BOYU 
İLİŞKİ KURULUYOR
Rehabilitasyonu tamamlanan 
danışanlarla yaşam boyu ilişki 
kurduklarını açıklayan Hoşgöz, “Biz, 
rehabilite edilen kişilerle yaşam 
boyu bir ilişki kuruyoruz aslında. 
İlişkilerimiz bitmiyor. Ayda bir 
merkeze uğrayıp kendileri hakkında 
bilgi veriyorlar. Merkezdeki 
arkadaşlarımız da onları arayıp bilgi 
alıyor. Belirli periyotlar halinde 
görüşülüyor, zamanla uzaklaşmaları 
sağlanıyor; çünkü doktor bağımlılığı 
gibi psikologlara da bağımlılık 
oluşabiliyor. Tedavi ve rehabilite 
kesin çözüm gibi bir şey 
söyleyemeyiz. Tekrar bağımlılık 
yaşamayacakları sözünü veremeyiz. 
Bunu kronik bir rahatsızlık gibi 
düşünün. Nasıl şeker hastası diyet 
programına uymaz ve şekeri tavan 
yapar. Bu da öyle bir şey”  ifadelerini 
kullandı. 

 AVRUPA YAKASI’NA MÜJDE
Anadolu Yakası’nın ardından 
Avrupa Yakası’nda da ayakta 
rehabilite ve takip merkezi 
kurulacağı müjdesini veren 
Hoşgöz, açılacak merkez hakkında 
şu açıklamalarda bulundu: 
“Bu merkezimizin işlevi yatılı 
olmayacak; ama diğer birimlerle 
aynı şekilde işleyişi sürecek. Daha 
çok danışma ve takip merkezi 
olacak. Kumar, madde, alkol, tütün, 
ilişki, yeme ve internet 
bağımlılarının rehabilitesinde 
diyetisyenler, sosyal hizmet 
uzmanları ve psikologlar görev 
alacaklar.”

 KADIN ŞİDDETİNİN 
ARKASINDA İLİŞKİ 
BAĞIMLILIĞI DA VAR
Kadın şiddetinin arkasındaki 
nedenlerden birinin de ilişki 
bağımlılığı olduğuna dikkat çeken 
Fatma Hoşgöz, “Bağımlılıkla 
Mücadele Müdürlüğümüz, ilişki 
bağımlılığında şiddet gören, 
ilişkilerinde çıkmaz sorunlar 
yaşayan herkesin yanında” dedi.

 KİŞİYE ÖZEL MODEL 
GELİŞTİRİLECEK
Bağımlılıkla mücadeleyi tüm ilçe 
belediyeleri ile koordineli biçimde 
yürüteceklerini açıklayan Fatma 
Hoşgöz, kişiye özel rehabilite 
modelleri uygulayacaklarını 
söyledi. Hoşgöz, geleceğe yönelik 
hedeflerini şöyle özetledi:
“39 ilçenin tamamında 
belediyelerin bağımlılıkla 
mücadele birimleri var; buralarla 
sürekli irtibat halinde olacağız. 
Toplantılarımızı gerçekleştirdik. 
İBB olarak bizim esas hedefimiz, 
onlara rehberlik yapmak ve 
koordinasyonu sağlamak. 
Birimlerin yetişemediği noktada 
onlara yardımcı olmak istiyoruz. 
Bağımlılıkla Mücadele Birimi 
olarak, her kişiye ayrı program 
yapmayı hedefliyoruz. Çünkü, 
bağımlılıkta standart uygulama 
diye bir kavram yok. Bu, yanlış bir 
yöntem. Kişiye göre rehabilite 
modelleri olması gerekiyor. Biz de 
bunu sağlama hedefindeyiz. 
İnsanlar hangi yaş aralığında 
olursa olsun, onları bu 
bağımlılıklarından kurtarmayı 
planlıyoruz. Bunun için 
Bağımlılıkla Mücadele Birimi 
olarak, 'Hayata yeniden merhaba' 
sloganı ile profesyonel ekibimizin 
yürüttüğü bilimsel çalışma 
yöntemleriyle yolumuzda 
ilerleyeceğiz.”

 “TUZLA BAHAR PROJESİ” 
TÜRKİYE’DE BİR İLK
 “Tuzla Bahar Projesi” ismiyle 
hayata geçirilen, aynı zamanda 
Türkiye’de alkol ve madde 
bağımlılarına tek çatı altında 
hizmet sunmada bir ilk olan, 
Anadolu Yakası’ndaki bu 
merkezde, danışanlara meslek de 
kazandırılıyor. Tıbbi tedavileri 
Sağlık Bakanlığına bağlı Bakırköy 
ve Erenköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanelerinde 
tamamlanan danışanların 
rehabilitasyon hizmetleri ise, 
Bağımlılıkla Mücadele 

Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştiriliyor. Hoşgöz, Tuzla 
Bahar Projesi’nin işleyişine 
ilişkin şu bilgileri verdi:
“Öncelikle şunu söylemeliyim;          
6 bin metrekare alanda hizmet 
veren Tuzla’daki merkezimiz, 
tedavi yeri değildir. Burada, 
tedavisi bitmiş danışanlara, 
rehabilitasyon hizmeti veriyoruz. 
Kişi, tıbbi tedavisinin ardından 
başvurusunu yaptığında, buradaki 
arkadaşlarımız süreçleri 
yönetmeye başlıyor. Rehabilite 
süreci altı ay yatılı olarak devam 
ediyor. Bunun ilk iki ayında 
bağımlılıkla ilgili müdahaleler 
yapılmıyor. Bu süre; arınma, 
temizlenme, o çevreden 
uzaklaşma, izole edilme ile geçiyor. 
Sonraki ikinci ayda, 
danışanlarımıza meslek edinme 
eğitimleri veriliyor. Geriye kalan 
son iki ayda ise kişi, dışarıdaki 
hayata hazırlanıyor. 
İSADEM'lerden alınan destekle 
kişilere son iki ayda, dışarıda 
geçireceği zaman için; dış çevreyle 
ilişkilerin yeniden sağlanması, iş 
arama, iş edinme ve işe giriş 
süreçleri gibi konularda destek 
veriliyor. İş edinme konusunda 
Halk Eğitim ve İSMEK’lerle 
anlaşmalarımız bulunuyor.’’
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39 İLÇENİN TAMAMINDA 
BELEDİYELERİN 

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 
BİRİMLERİ VAR; BURALARLA 
SÜREKLİ İRTİBAT HALİNDE 

OLACAĞIZ.  İBB OLARAK 
BİZİM ESAS HEDEFİMİZ, 

ONLARA REHBERLİK 
YAPMAK VE 

KOORDİNASYONU 
SAĞLAMAK. 



 AİLELERİN ETKİLİ İLETİŞİMİ 
ÖNEMLİ
Çocukların bilgisayar başında çok 
zaman geçirmesinin direkt olarak 
teknoloji bağımlılığı olmadığını 
belirten Sosyal Hizmet Uzmanı 
Sevinç Öz, “Pandemi döneminde 
çocuklar, sabahtan akşama kadar 
bilgisayar başında online eğitim 
alıyorlar. Dersten sonra dışarıya 
çıkamayan çocuk, bir çıkış arayarak 
yine aynı bilgisayar ile oyun 
oynayabilir. Bu bir sıkıntı değildir. 
Çocuğun buna da ihtiyacı vardır. 
Bu, onu teknoloji bağımlısı yapmaz. 
Çocukların teknoloji bağımlılığında, 
ailelerin etkili iletişimi çok 
önemlidir. Çocuğunuza sert çıkışlar 
yaparsanız çocuğunuzu daha da 
bağımlılığa itebilirsiniz.” 

Hoşgöz, soruna ve çözümüne dair 
şunları söyledi:
“Kadına şiddet vakalarının 
nedenlerinden biri de ilişki 
bağımlılığı olabilmekte. Bunun 
altında güvenli bağlanma, 
güvensiz bağlanma ve özgüven 
eksikliği yatıyor. Bir erkek, 
kadına şiddet gösteriyorsa 
burada çocukluk temelli 
problemler olabilmektedir. Bu 
sorunun çözümünde, Türkiye 
genelinde bulunan aile 
danışmanlığı merkezleri ile İBB 
bünyesinde yer alan 18 adet 
İstanbul Aile Danışmanlık ve 
Eğitim Merkezi'nin (İSADEM) 
etkili olacağı kanaatindeyim.”

 BİR SAATTE ESKİ 
BAĞIMLILIKLARA 
DÖNÜLEBİLİYOR
Bağımlıkla mücadelede, tedavi ve 
rehabilitasyon sürecine ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan 
Uzman Klinik Psikolog Ekrem 
Kıygı, 10 yıllık bir arınmanın, 

temizlenmenin ardından bile 
kişilerin bir saatte eski 
bağımlılığına geri dönebileceği 
uyarısında bulundu. 

 ÇOCUKLARIN 
DAVRANIŞLARINA DİKKAT!
Çocuklarda; para harcamada artış, 
uykusuzluk, terleme, yalan söyleme, 
normalden daha fazla sinir ve hızlı 
kilo kaybı gibi değişikliklerin madde 
bağımlılığının belirtileri 
olabileceğinin altını çizen Kıygı, 
ailelerin şu konularda dikkatli 
olmasını istedi:
“Bu belirtilerin görüldüğü 
çocuklarda, kesinlikle madde 
bağımlılığı olacak diye bir şey 
yok; ama bunlar şüphe duyulacak 
etkenler. Bu durumların 
gerçekleşmesi ve çocukta 
bağımlılığın oluşması halinde 
aileler, çocuklarına etkili ve 
doğru iletişimle destek olmalı. 
Olumsuz her davranışın, çocuğu 
bağımlılığa daha da iteceği 
unutulmamalı.”
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NASIL BAŞVURULABİLİR?

Her türlü bağımlılığın rehabilitasyonu 
için ALO 153 aranarak Bağımlılıkla 
Mücadele Müdürlüğü ve İSADEM’lere 
başvuru yapılabilir.

Soldan sağa; Asistan Büşra Kiriş, İBB Bağımlılıkla Mücadele Müdürü Fatma Hoşgöz, 
Sosyal Hizmet Uzmanı Sevinç Öz, Uzman Klinik Psikolog Ekrem Kıygı

/SOSYAL DESTEK





İ
stanbul’un turizm potansiyeli 
herkesin malumu… Her köşesi 
tarih kokuyor. Her taşın 
altından bir arkeolojik buluntu 

çıkıyor. Roma’dan Osmanlı’ya 
2.700 yıl boyunca küresel 
siyaset, bu kentte alınan 
kararlarla şekillendi. Kent, 
Ayasofya’dan Süleymaniye’ye, 
Kız Kulesi’nden Topkapı 

Sarayı’na, Valens Su 
Kemeri’nden Kapalıçarşı’ya 
sayısız anıtsal yapısıyla adeta bir 
açık hava müzesi.
Boğazı, benzersiz silüeti, gölleri, 
denize girilebilir plajları, jeopolitik 
konumu, coşkulu eğlence yaşamı, 
zengin mutfağı ve bir yazıya 
sığmayacak kadar çok olanağı ile 
bu ayrıcalıklı kent, turizmin her 

sektörüne hitap edebilir bir 
niteliğe sahip. Öyle ki; uluslararası 
araştırmalar İstanbul’u, gelecek 20 
yıl içinde en çok turist çekecek 
potansiyele sahip birkaç kent 
arasında gösteriyor. Ancak bugüne 
kadar doğru ve derinlikli bir vizyon 
üretilemediği için o potansiyel, 
hiçbir zaman gerçek anlamda açığa 
çıkamadı.
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İSTANBUL'UN          
MARKA DEĞERİNİ 

YÜKSELTME SEFERBERLİĞİ
İBB, KORONAVİRÜS PANDEMİSİ NEDENİYLE, ÇOK CİDDİ BİR SARSINTI GEÇİREN TURİZM 

SEKTÖRÜNE ÇÖZÜM ÜRETECEK PROJELER İÇİN KOLLARI SIVADI. BİR YANDAN İSTANBUL 
TURİZM MASTER PLANI’NIN HAZIRLIKLARI YAPILIYOR, DİĞER YANDAN DA KENTİN 

TANITIMI İÇİN YENİ PROJELER ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR. İBB TURİZM MÜDÜRÜ GÜL AYŞE 
EKEN, TANITIMLARDA SADECE İSTANBUL’UN TARİHİ VE GÜZELLİKLERİNDEN 

BAHSEDİLMEDİĞİNİ, AYNI ZAMANDA “BİZ İSTANBUL’DA PANDEMİYLE BAŞA 
ÇIKABİLİYORUZ” MESAJININ DA VERİLDİĞİNİ KAYDETTİ.

/TURİZM

GÖKÇE KAÇMAZ NİLAY SOYSALDI



 İMAMOĞLU İLE TURİZME 
YENİ BİR VİZYON GELDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), kentin baş aşağı yazgısını 
değiştirecek adımlar atarak yeni 
döneme başladı. Öncelikle 
sektördeki tüm paydaşlar ve bilim 
insanları, İstanbul Turizm 
Platformu (İTP) çatısı altında bir 
araya getirildi. Turizm Çalıştayı 
düzenlendi. Kenti, 30-35 milyon 
turist ile dünyanın en çok ziyaret 
edilen cazibe merkezlerinden biri 
haline getirmenin yol haritası 
çıkarıldı. 

 PANDEMİ TÜM DÜNYADA 
SEKTÖRÜ VURDU
Ancak hiç de hesapta olmayan bir 
sorun ortaya çıktı. Koronavirüs 
pandemisi dünyayı etkisi altına 
aldı. İnsanlar, işsiz kalmaya 
başladı; evlerine hapsoldu. 
Üretimden turizme her ülkede 
oyun planları değişmek zorunda 
kaldı. İBB Turizm Müdürü Gül 
Ayşe Eken, pandemi sürecini ve 
belediyenin yeni koşullar için 
ürettiği çözümleri bültenimize 
değerlendirdi:
“Turizm sektörü ilk defa krize 
girmiyor. Daha önce de ülkemizde 
birçok kriz oldu. Ama sektör, bu 

krizlerden kendi olanaklarını 
kullanarak bir şekilde çıkmayı 
başardı. Bu kez durum farklı… 
Pandemi, tüm dünyayı vurdu. 
İstanbul’a gelen turist sayısı yavaş 
yavaş düşmedi; bir anda kesildi. 
Sektör ciddi bir sarsıntı geçirdi. 
Sadece otelciler değil, rehberlik 
acentasından restoranına kadar 
birçok işyeri kepenk kapatmak 
zorunda kaldı. Tüm dünyada 
ekonomiler kötüye gitti. Şu an 
İtalya, İspanya, Almanya gibi 
devlerin hepsi turizme asılıyor. 
Ama insanlar, yurt içinde bile 
eskisi kadar çok yolculuk yapmak 
istemiyorlar. Bir de sonbaharda 
ortaya çıkması beklenen ikinci 
dalga riski var. Planlarımızı, bu 
riskleri göz önünde bulundurarak 
yapıyoruz. Bu yılı, tüm dünyayla 
birlikte kaybettik. Gözümüz 
2021’de…”

 PANDEMİYLE BAŞA 
ÇIKIYORUZ MESAJI
Eken’in verdiği bilgilere göre İBB, 
turizmdeki bu krizi, İstanbul’un 
tanıtımını artırarak aşacak. İlk 
olarak kapsamlı bir tanıtım filmi 
yapılacak. Filmde, beklenildiği gibi, 
kentin tarihi, kültürel ve doğal 
güzellikleri anlatılacak. Ancak 

içerik, bunlarla sınırlı değil. 
İstanbul’un yeni yönetiminin; 
“adil, yeşil ve yaratıcı” kent 
vizyonu, İBB’nin kentte 
pandemiye karşı aldığı önlemler, 
hijyen uygulamaları ve insanların 
duyarlılığı gibi konularla içerik 
zenginleştirilecek. Başka bir 
deyişle turistlere, “Biz, bu sorunla 
başa çıkabiliyoruz ve 
misafirlerimizi karşılamaya 
hazırız” mesajı verilecek. Farklı 
dillere de aktarılacak olan tanıtım 
filmi, 2021 yılında tüm mecralarda 
yayılacak. 

 İSTANBUL’A VISIT PORTALI
İBB’nin turizm konusundaki 
girişimleri bu kadarla da 
kalmayacak. Yıllardır; Londra, 
Berlin, New York, Paris gibi 
küresel turizm merkezlerinde 
yaşama geçirilen “visit” (ziyaret 
et) portalı, İstanbul’a da 
kazandırılacak. Portalda İstanbul; 
tarih, kültür-sanat, doğal 
güzellikler, gündelik yaşam, 
mutfak kültürü gibi birçok açıdan 
detaylı olarak tanıtılacak. 
İstanbul’un misafirlerine, kentte 
yapılabileceklerin yanı sıra, 
İBB’nin sunduğu olanaklar da 
açıklanacak. 

TURİZM/
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Böylece turistler, daha İstanbul’a 
gelmeden ziyaretlerini en iyi 
şekilde planlayabilecek. Kentteki 
kültür-sanat etkinliklerini 
görebilecek, dilerlerse rezervasyon 
da yaptırabilecekler. BELBİM 
tarafından üzerinde çalışılan 
Turist Kart’ı edinebilecek. Turist 
Kart’ı edinen misafirlere, kent 
rehberi ve haritası gibi armağanlar 
verilerek İstanbul’un güzelliklerini 
en iyi şekilde değerlendirmesi ve 
buradan iyi bir izlenimle ayrılması 
sağlanacak. Kart, müzelerden 
sosyal tesislere kadar pek çok 
alanda geçerli olacak. 
Bunlara ek olarak, İBB Halkla 
İlişkiler Müdürlüğünün tanıtım 
ofisleri de Turizm Müdürlüğünün 
çalışmalarına açılacak. Galataport, 
Taksim, Sirkeci, Beyazıt gibi 
turistlerin yoğun olduğu 11 
noktada İstanbul’un misafirlerine 
yönelik bilgilendirme ve sorun 
çözme çalışmaları yapılacak. 

 TURİZM MASTER PLANI 
HAZIRLANIYOR
Sektördeki krizin aşılması için 
gündemdeki en önemli konu ise 
İstanbul Turizm Master Planı. Gül 
Ayşe Eken, İstanbul’un marka 
değerini yükseltebilmesi için böyle 
bir çalışmaya çok gereksinim 

duyduğunu belirterek şu 
değerlendirmeleri yaptı:
“Bildiğiniz gibi nereye gideceğini 
bilmeyen kaptana hiçbir rüzgâr 
yardım edemez. O yüzden kapsamlı 
bir Turizm Master Planı üzerinde 
çalışıyoruz. Bu süreçte, benim kent 
plancısı ve kadın yönetici olmam, 
hazırlık çalışmalarımızda bazı 
avantajlar sağlıyor. Örneğin 
İstanbul, 1950’lerden sonra çok 
uzun süre plansız gelişmiş. Yapılan 
gelişigüzel uygulamalar, 
İstanbul’dan çok şey almış 
götürmüş. Eski fotoğraflara 
baktığımızda bunları açıkça 
saptayabiliyoruz. Bir kent plancısı 
olarak çalışmalarımızı bu gözle 
değerlendiriyorum. Diğer yandan 
kadına şiddet, maalesef çok ciddi 
boyutlara ulaştı. Planlama 
çalışmalarını, kadın gözüyle 
izleyerek hassasiyetlerimi 
yansıtacağım.”

 HEDEF DÜNYADA EN ÇOK 
TURİST AĞIRLAYAN ÜÇ KENT 
ARASINA GİRMEK
“İstanbul’u, Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu’nun hedeflediği gibi, 
dünyanın en çok turist ağırlayan 
üç kentinden biri yapmak 
istiyoruz. Bu amaca ulaşmak için 
kentin marka değerini 

yükseltmemiz gerek. Bu konuda 
belediyemiz bünyesinde farklı 
projeler üretiliyor. Bir anlamda 
İBB, kentin marka değerini 
yükseltmek için seferber oldu. 
Örneğin kültür-sanata büyük 
yatırımlar yapıldı. Yapılmaya da 
devam ediliyor. Sosyal 
belediyecilik uygulamalarında 
ciddi mesafeler alındı. Çevreye 
duyarlılık arttı. Yeşil alanlar için 
dünya standartlarını yakalamak 
için büyük bir gayret var. Yaya 
dostu bir kent planlıyoruz. Bisiklet 
yollarına çok önem veriyoruz. 
EuroVelo bisiklet rotasına girmek 
için gerekli girişimlerde bulunduk. 
Tüm projeler, ilgili tüm 
paydaşların katılımı ve bilimsel 
ölçütleri içinde ele alınıp yaşama 
geçiriliyor. Bunlar zamanla 
karşılığını bulacak. İstanbul 
markası, hak ettiği yere gelecek. 
Çünkü son yıllarda yaşama 
geçirilen politikalar yüzünden 
İstanbul, AVM turistlerinin 
mekânı haline geldi. Oysa İstanbul, 
kolayca tüketilecek bir kent değil. 
Her yönüyle çok zengin, çok özel… 
Biz bu kentin değerini gören; 
kültürü, sanatı, tarihi yaşamak 
isteyen; İstanbul’u hissedebilen 
turistler ağırlayacağımıza 
inanıyoruz.”

/TURİZM

İBB Turizm Müdürü Gül Ayşe Eken
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O
nların adını ilk kez 2019 
yerel seçimlerinde 
duydunuz. Kampanya 
döneminde, Ekrem 

İmamoğlu ile birlikte hareket eden 
on binlerce demokrasi gönüllüsü, 
İstanbul’un 39 ilçesinde aktif olarak 
sahada çalışmalar yaptı, 
demokrasiye katkı sağladı. İstanbul 
Gönüllüleri, kendilerini, sadece 
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 
özdeşleştirilen bir platform olarak 
konumlandırmıyor, 16 milyon 
kentlinin ruhuna dokunan bir sivil 
toplum hareketi temelinde 
faaliyetlerine devam ediyorlar. 

 SAMİMİ BİR TEŞEKKÜR 
ÜMİTLERİ YENİDEN 
CANLANDIRDI
İstanbul Gönüllüleri Koordinatörü 
Dilşat Arpacıoğlu sohbete, seçim 
arifesinde Ekrem İmamoğlu’nun 
davetiyle, görüşmeye gittiği anı 
anlatmakla başladı. Ümitsiz bir ruh 
haliyle girdikleri toplantıdan Ekrem 
İmamoğlu ile birlikte hareket etme 
kararını nasıl aldıklarını şu sözlerle 
anlattı:

“Bizler, zaten sahada sosyal 
sorumluluk adına seçim 
süreçlerinde sandık güvenliği adına 
emek veren gönüllülerdik. Başkan 
İmamoğlu’na daha önce yaptığımız 
çalışmalardan bahsettik. Kendisi şu 
zamana kadar verdiğimiz emekleri 
uzun uzun ve dikkatlice dinledi. 
Sonra yüreğimize ilk ışığı yakan o 
iki kelimeyi söyledi, ‘Teşekkür 
ederim’”.  
Arpacıoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Başkan İmamoğlu’nun ağzından 
çıkan o iki kelime hepimiz için öyle 
önemliydi ki… Gönüllülük başlı 
başına bir disiplin. Ancak bu 
disiplin, sadece yapısal değil, iç 
motivasyonunuzu da yüksek 
tutmanız gereken bir içerik 
barındırıyor. Eğer gönüllüyseniz, 
motivasyonunuzu sağlayan çok 
önemli iki etken var; faydalı olmak 
ve günün sonunda ufak dahi olsa 
samimi bir teşekkür.”

 “BİR SABAH SAYIMIZ 180 BİNE 
ULAŞTI”
İstanbul seçimlerinin yenilenmesi 
kararı her ne kadar gönüllüleri 

demoralize etse de Başkan 
İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nde 
gerçekleştirdiği tarihi 6 Mayıs 
konuşmasının tüm kentte yarattığı 
o umut alevi, İstanbul 
Gönüllüleri’ne de sıçradı. 
“Ekrem Başkan’ın hepimizin 
yüreğine dokunan meşhur 
konuşmasında üç kez üst üste 
‘Kendimi size emanet ediyorum’ 
diye vurgu yapması bizi çalışmaya, 
yine çalışmaya ve daha çok 
çalışmaya odakladı. 7 Mayıs sabahı 
biz artık 180 bin kişiydik” diyen 
Arpacıoğlu, bu devasa gönüllü 
kadrosuyla ikinci seçimlerde 
gezilmedik ilçe, yapılan haksızlıkları 
anlatmadıkları vatandaş ve sahipsiz 
hiçbir sandık bırakmadıklarını 
belirtti. 

 İBB İLE ORTAK PROJELER 
HAYATA GEÇİRİLİYOR
Mazbatanın alınmasından sonra, 
İstanbul Gönüllüleri’nin işi bitmedi; 
aksine, sorumlulukları daha da arttı. 
Yüz binlerce gönüllü, şimdi İBB ile 
birlikte, 16 milyon insan için 
çalışıyor. Gönüllüler ilk iş olarak; 
‘Çevre, Trafik ve Tarım’, ‘Doğal 
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İSTANBUL GÖNÜLLÜLERİ; İSTANBUL’U SAHİPLENEN, KENTE KATMA DEĞER YARATMAK 
AMACIYLA ZAMANINI, ENERJİSİNİ VE BİRİKİMİNİ KULLANMAYA HAZIR KİŞİLERİN BİR ARAYA 

GELDİĞİ, TÜRKİYE’NİN İLK KENT GÖNÜLLÜLERİ PLATFORMU. DEMOKRASİ TARİHİNE GEÇEN 31 
MART VE 23 HAZİRAN 2019 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 
SÜRECİNDE ADLARINI DUYURAN 180 BİN GÖNÜLLÜYÜ TEMSİL EDEN KOORDİNATÖR 

DİLŞAT ARPACIOĞLU’NU, İSTANBUL BÜLTENİ’NİN EYLÜL SAYISINA KONUK ETTİK. 

ALİ FARUK İMRE NİLAY SOYSALDI

İSTANBUL’UN 
GÖNÜLLÜLERİYLE 

TANIŞIN

/GİRİŞİM
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Afetler’, ‘Eğitim’, ‘Gençlik ve Spor’, 
‘Hayvan Hakları’, ‘Kadın, Çocuk ve 
Aile’, ‘Kültür, Sanat ve Turizm’, 
‘Sağlık’ başlıkları altında toplam 
sekiz komisyon kurdu. Tamamen 
gönüllülerden oluşan bu 
komisyonlar, kendi faaliyet 
alanlarına göre çeşitli projeler 
geliştiriyor; birlikte çalışacağı 
ekipleri organize ediyor. 
Oluşturulan bu komisyonlar, 
İBB’nin ilgili birimleri ile ortak 
projeler gerçekleştiriyor. 
Bu çalışmalara örnek olarak; Eğitim 
Komisyonu tarafından görme 
engelli bireyler için hazırlanan 
Gönüllü Okuyuculuk Projesi ile lise 
ve üniversite giriş sınavlarına 
çalışan öğrencilere İBB Sesli 
Kütüphanesi'nde test kitapları 
okunarak destek veriliyor. 
Hayvan Hakları Komisyonu, İBB 
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ile 
birlikte çalışarak barınaklarda 
bulunan sokak hayvanlarına İBB 
iştirakleri tarafından sahiplenme 
süreci başlattı. 
Kültür, Sanat ve Turizm 
Komisyonu, hem İBB iştiraki olan 
Kültür AŞ hem de Kültür Daire 
Başkanlığının destekleri ile 
dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarla 
drama çalışmaları yapıyor; 
çocukları, opera ve bale ile 
tanıştırıyor. Kimi zaman da masal 
okuma etkinlikleriyle ilçe ilçe 
İstanbul’u geziyorlar. 
Doğal Afet Komisyonu, deprem 
öncesi, sırası ve sonrasında 
yapılacaklarla ilgili Mahalli İstanbul 
Afet Gönüllüleri (MİSAG) projesi ile 
farkındalık ve mahalli birlik adına 
çeşitli projeler hazırlıyor. Ayrıca bu 
kapsamda kamuoyunun 
bilgilendirilmesine yönelik 
seminerler verilmeye başlandı.
Çevre ve Trafik Komisyonunun, 
hem İstanbul’un yeşillenmesi hem 
de vatandaşın sevdiklerine kalıcı 
hediye vermesi adına İBB Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü ve 
Ağaç AŞ ile birlikte, 
Anneler Günü ve 
Babalar Günü’nde 

başlattığı fidan bağış kampanyası 
Koru İstanbul teması kapsamında 
devam ediyor.  
Kadın, Çocuk ve Aile Komisyonu, 
İBB Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığının destekleri ile  İstanbul 
un 39 ilçesinde kadın emeğini 
değerlendirmek, kadınlardan 
hareketle gençler ve çocuklara 
dokunmak, ailede bir dönüşümün 
temellerini atabilmek amacı ile 
Kadın Dönüşüm Programı ile ilgili 
çalışmalara başladı.
İstanbul’un gençleri için de projeler 
üreten İstanbul Gönüllüleri, Gençlik 
ve Spor Komisyonu ile gençlerin 
gelecek vizyonlarına ve seçimlerine 
ışık tutmak amacı ile ‘Gelecek 

Tasarımı Sohbetleri’ 
webinarlarını hayata 

geçirdi. 

GİRİŞİM/

İstanbul Gönüllüleri Koordinatörü 
Dilşat Arpacıoğlu 

ELBETTE BİZE BU FIRSATI 
SUNAN EKREM İMAMOĞLU. 

BİZİ EN ÇOK 
HEYECANLANDIRAN ONUN 
KUCAKLAYICI YAKLAŞIMI; 

ANCAK KENT 
GÖNÜLLÜLERİ OLARAK 

BİZİM İÇİN ÖZNE VE 
HAREKET NOKTASI, 

İSTANBUL VE İSTANBUL 
SEVDASIDIR.
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İstanbul Gönüllüleri, gençlere 
yönelik yeni projeler üretmek için 
İBB ile çalışmaya devam ediyor. 

 KANAL İSTANBUL 
KONUSUNDA HALKI 
BİLGİLENDİRİYORLAR
İstanbul Gönüllüleri aynı zamanda 
İstanbul’un hayati gündemlerinde 
de aktif rol alıyor. Başkan 
İmamoğlu’nun “ihanet projesi” 
dediği Kanal İstanbul’un, bu kent 
için ne kadar tehlikeli bir proje 
olduğu konusunda halkı 
bilgilendiriyorlar. Dilşat Arpacıoğlu, 
bu konudaki çalışmaları şu şeklide 
aktardı:
“İstanbulluların geleceğini doğrudan 
etkileyen bu projeyle ilgili bilgilerin, 
doğrudan ve en etkin bir şekilde 
kamuoyuna aktarılması gerektiğini 
düşünüyoruz. İtiraz sürecinde 
dilekçelerini veren hemşehrilerimize 
yardım ettik; dilekçe tarihlerini, 
örneklerini çok hızlı bir şekilde 
paylaştık. Şehrin dokusuna, yapısına 
vereceği zararı, depremi 
tetikleyeceğini, oluşturacağı israfı 
tek tek anlattık ve anlatmaya devam 
ediyoruz.”
 PANDEMİDE GÖNÜLLÜ  

İstanbul Gönüllüleri, pandemi 

sürecinde vatandaşlar için çalışmaya 
devam etti. Mahalle mahalle dolaşıp 
bakkallara gittiler, veresiye 
defterlerini kapattılar. İBB’ye destek 
olarak, yereldeki gönüllülerin 
özverili çalışması ile yardım kolileri 
dağıtımında aktif olarak çalıştılar.
Sağlık Komisyonu’nun gönüllü 
doktorları ise kamuoyunun 
hastalıkla ilgili acilen 
bilgilendirilmesi, doğru ve 
güvenilir bilgiye ulaşması adına 
metro ve şehir hatları vapurlarında 
COVID-19 konusunda 
bilgilendirmede bulundular. 
Gönüllüler, bunlarla sınırlı 
kalmayıp, Aile Sağlık Merkezlerine 
maske, eldiven ve tulum 
desteğinde bulundular.

 39 İLÇE 500 MAHALLE 
İstanbul Gönüllüleri’nin rotasını 46 
kişiden oluşan bir Yürütme Kurulu 
belirliyor. Bu kurulda  Kurucu 
Koordinasyon Ekibi ile birlikte 
İletişim Yönetimi, Gönüllü 
Yönetimi, STK İlişkileri 
sorumlularının yanı sıra komisyon 
temsilcileri ve bölge sorumluları yer 
alıyor.
Platform, 39 ilçede yaklaşık 500 
mahallede gönüllülük faaliyetlerini 

sürdürecek bir yapılanmayı 
tamamlamış durumda. 
Arpacıoğlu’na “Niçin İstanbul 
Gönüllüleri’ne katılmalıyız?” 
sorusunu sorduğumuzda bize şu 
yanıtı verdi:
“Her şeyden önce bu şehirde 
yaşıyorsanız; bu şehirle bir 
bağınız ve bu şehre karşı bir 
sorumluluğunuz var demektir. 
Şikâyet etmek yerine, ‘Ben, 
sorunun değil çözümün bir 
parçası olmayı seçiyorum’ 
diyebilmek için İstanbul 
Gönüllüsü olmalısınız. Biliyoruz 
ki her bir kişinin gösterdiği küçük 
bir gayret toplamda büyük bir 
fark yaratıyor. Daha mutlu, daha 
güzel ve daha iyi bir İstanbul’a 
daha hızlı ulaşmak için bu çatının 
altında olmalısınız. Kendiniz, 
sevdikleriniz ve bu muhteşem 
şehir için…” 

BİLGİ NOTU

İstanbul Gönüllüleri, İl Özel İdaresi ve 
Belediye Hizmetlerine Gönüllü 
Katılım Yönetmeliği kapsamında İBB 
Kent Gönüllüleri adı altında İBB ve 
iştirakleri ile iş birliği içinde birçok 
projede çalışmalarını sürdürüyor.

Soldan sağa; Serpil Özeren, Işın Tuğrul, Eser Başaran, Derya Komut, Ali Alkan, Dilşat Arpacıoğlu,           
Ayçe Yücel, Esra Akal, Gonca Arayıcı, Nazan Zeybek, Meral Bağışcan
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İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), son bir yıl içerisinde tüm 
engellemelere rağmen, yardım 
kampanyaları düzenleyerek 

ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü 
güldürmeyi başardı. Pandeminin en 
yoğun yaşandığı, insanların evinden 
çıkmaya endişe ettiği dönemlerde 
İBB ekipleri, kapı kapı gezerek 
yardım kolilerini ihtiyaç sahibi 
ailelere dağıttı. İşsiz kalan, bozulan 
ekonomik imkânları sebebiyle 
faturasını dahi ödeyemeyen 
vatandaşlarımızın imdadına yine 
İBB yetişti. Toplumun büyük bir 
kesimi tarafından takdirle 
karşılanan, “Askıda Fatura”, “Anne 
Bebek Paketi”, “Aile Destek Paketi” 
gibi kampanyalar; İBB’deki yeni 
“aklın” ürünüydü. 

 İSTANBUL VAKFI YENİ 
YOLCULUĞUNA KURBAN 
KAMPANYASI İLE BAŞLADI 
Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi aileler 
arasında güvenilir köprü olmayı 
düzenlediği kampanyalarla gösteren 
İBB, geçtiğimiz Kurban Bayramı 
öncesinde de yapılacaklar listesine 
Kurban Bağış Kampanyası’nı ekledi. 
30 yıllık geçmişi olmasına rağmen 
uzun yıllardır etkin kullanımdan 
uzak tutulan İstanbul Vakfı, yeni 
yönetimle birlikte ses getirecek 
kampanyalara imza atacak. İstanbul 
Vakfı, ilk başarılı örneğini ‘İBB 
Kurban Bağış Kampanyası’ ile verdi. 
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HAYIRSEVERLERLE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER ARASINDA BU KURBAN BAYRAMI’NDA KÖPRÜ OLAN 
İBB, BİN 178 BÜYÜKBAŞ KURBAN KESTİ. İMAM, VETERİNER HEKİM, NOTER VE KAMERAMANIN 

HAZIR BULUNDUĞU KESİMLER SONRASINDA BAĞIŞÇILARA SMS İLE BİLGİ VERİLDİ. KURBAN 
ETLERİ DAHA SONRA KONSERVE EDİLEREK İHTİYAÇ SAHİBİ 130 BİN AİLEYE ULAŞTIRILDI.

İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK NİLAY SOYSALDI

130 BİN AİLEYE 

KURBAN ETİ 
ULAŞTIRILDI

İstanbul Vakfı Genel Müdürü 
Perihan Yücel

/SOSYAL DESTEK



 KURALLARA UYGUN KESİM
Dünyanın her yerinden 
hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 
kampanya, İstanbul Vakfı üzerinden 
gerçekleştirildi. Büyükbaş 
hayvanlarda 7 hisse olarak 
düzenlenen kampanyanın, her paya 
düşen tutarı bin 495 TL olarak 
belirlendi. 118 bin aileye ulaşmak 
hedefiyle yola çıkılan kampanyada, 
130 bin ailenin evine kurban etinin 
girmesi sağlandı. 8 bin 246 
hayırseverin hisselerini bağışladığı 
kampanyada, bin 178 büyükbaş 
hayvan kesildi. Hijyenik ortamda 
gerçekleştirilen kurban kesim 
işlemi, Et ve Süt Kurumunun 
İzmir’deki tek anlaşmalı 
mezbahasına sahip Efkar Et 
Kombinası’nda; imam, veteriner 
hekim, noter ve bir kameraman 
eşliğinde yapıldı. Kurban 
bağışçılarına kesim sonra sonrası 
SMS ile bilgi verilmesi de ihmal 
edilmedi.

 ARİFE GÜNÜNDE 
İMAMOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR
İBB, Kurban Bağış Kampanyası’nda 
118 bin aileye ulaşma hedefiyle yola 
çıkmıştı. 14 Temmuz’da ilk 
bağışların yapılmaya başlandığı 
kampanyada, 30 Temmuz günü, 
yani Kurban Bayramı arifesinde 130 
bin rakamına ulaşıldı. Kampanyanın 
bittiğini ve hedeflerini aştıklarını 
duyuran İmamoğlu, teşekkür 

mesajında şu ifadeleri kullandı: 
“Değerli yurttaşlarım; Kurban Bağış 
Kampanyamızda, 118 bin ihtiyaç 
sahibi aileye ulaşma hedefimizi, 
Arife günü yakalamış bulunuyoruz. 
Hedeflenen miktara ulaşmamız 
nedeniyle sistemimizi kapatıyoruz. 
Destekleriniz ve mübarek Kurban 
Bayramı’nda, geleneksel dayanışma 
kültürümüzün en güzel 
örneklerinden birini sergilediğiniz 
için hepinize gönülden 
teşekkürlerimi sunuyorum. Kurban 
Bayramımız mübarek olsun.”

 KADINLAR GÖREV YAPTI
Kurbanları titizlikle kestiren İBB, 
ihtiyaç sahibi 130 bin aileye kurban 
etlerini kavurma ve kıyma olarak 
ulaştırmak için zaman kaybetmeden 
işe koyuldu. İzmir’de, çoğunluğunu 
kadınların oluşturduğu çalışanlar, 
kesilen etlerin önce kavurma sonra 
da konserve yaptı. Daha uzun 
ömürlü ve yaz sıcağında bozulma 
riski olmaması amacıyla 21 gün 
süreyle bekletildi, sonra da ailelere 
dağıtıldı.

 PERİHAN YÜCEL: “GÜÇLÜ BİR 
GÜVEN DUYGUSU 
OLUŞTURMUŞUZ”
Kurban Bağış Kampanyası’nı 
başından sonuna her aşamasını 
yöneten İstanbul Vakfı Genel 
Müdürü Perihan Yücel, uzun 
zamandır sessiz kalmış bir vakfı 

yeniden harekete geçirmiş olmanın 
heyecanını yaşadığını söyledi. 
Kurban Bağış Kampanyası’nda en 
çok bağışçılardan aldıkları 
dönüşlerden etkilendiğini anlatan 
Yücel, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Kampanya başlar başlamaz 
inanılmaz bir telefon trafiği başladı. 
İstanbul dışından ve yurt dışından 
çok sayıda bağışçımız oldu. Onlar 
hiçbir karşılık beklemeksizin bizim 
hedeflediğimiz rakamların üzerinde 
bağış yaptılar. Ne kadar gurur verici 
ne güçlü bir güven duygusu 
uyandırmışız. İşte bu güvenle biz de 
en başından beri bu işi adım adım 
takip ettik; çünkü bize güven duyan 
milyonlarca insanımız var. Onların 
bu güvenleri bizi daha da motive 
etti. Bağışçılarımız, bize önemli bir 
sorumluluk yükledi. Samimiyetle 
söyleyebilirim ki bizim tarafımızdan 
her şey usulüne uygun ve çok güzel 
bir şekilde gerçekleştirildi.”

İSTANBUL DIŞINDAN VE 
YURT DIŞINDAN ÇOK 

SAYIDA BAĞIŞÇIMIZ OLDU. 
ONLARIN BU GÜVENLERİ 

BİZİ DAHA DA MOTİVE 
ETTİ. 
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/KENTSEL TASARIM

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), 2050 vizyonunu şimdiden 
kurgulamaya başladı.  Başkan 
Ekrem İmamoğlu’nun 

“İstanbul’u 16 milyon ile birlikte 
yöneteceğim” söylemini hayata 
geçiren gelişmelerin bir parçası da 
İstanbul’un paydaşlarını bir araya 
getiren tasarım yarışmaları.  
“İstanbul Senin”, parolasıyla yola 
çıkan İstanbul Planlama Ajansı 
(İPA), kentin düşünsel üretimini, 
yaratıcılığını, tasarımla ve sanatla 
birleştirerek toplumsal hayatı, 
mekanları yeniden yaratmak için 
yarışmalar düzenliyor. 

 ŞEFFAF VE DEMOKRATİK          
BİR SÜREÇ
Kentsel tasarım yarışmaları, uzun 
zamandır ihmal edilmiş, tercih 
edilmemiş bir yöntem.  “Ne 
yaptığınız kadar nasıl yaptığınız da 
önemli ve nasıl yaptığınız çoğu 
durumda ne yaptığınızı da 
belirliyor”  diye sözlerine başlayan 
İPA Koordinatörü ve BİMTAŞ 
Genel Müdür Yardımcısı Nazım 
Akkoyun , “Klasik ihale 
yöntemlerine nazaran yarışmalar 
daha demokratik, içerik açısından 
daha yaratıcı ve kalite açısından çok 
daha nitelikli ürünler ortaya 

çıkarıyor” dedi. Akkoyun’a göre, 
yarışmaların, açık, şeffaf ve 
katılımcı ruhu, sadece nitelikli 
ürüne değil aynı zamanda üretilenin 
toplumsal meşruiyetine de olanak 
tanıyor. İhale ve benzeri 
yöntemlerde kendine yer bulamayan 
genç yetenekler yarışmalarda 
herkesi şaşırtan yaratıcı eserlerle 
gelip, ‘Biz de varız’ diyorlar. 
İBB, yarışma modelini gündelik 
hayatla ilişkilendirmek ve 
etkileşimli hale getirmek üzere 
çeşitli denemelerde de bulunuyor. 
Şubat ayında Taksim’de kurulan 
“Kavuşma Durağı”, topluma 
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ŞEFFAF VE DEMOKRATİK İŞLENEN SÜREÇLER, YARATICI ZİHİNLERİN KENTTE SÖZ 
SAHİBİ OLMASINA OLANAK SAĞLIYOR. İPA, DÜZENLEDİĞİ YARIŞMALARLA KENTTE 

SÖZ SAHİBİ “İSTANBULLU” OLACAK DİYOR.

ALİ FARUK İMRE NİLAY SOYSALDI

İSTANBUL SENİN!



dokundu ve ses getirdi. İçinde 
sergilerin, çocuklara yönelik 
etkinliklerin, “İstanbul 
Meydanlarına Kavuşuyor” sloganı 
ile forumların düzenlendiği bu 
alanda İBB, kurumsal birikim ve 
deneyimini toplumsal deneyimle 
buluşturup paylaşıma açtı.  Böylece 
İBB, kamusal mekanların yeniden 
tasarlanması sürecinin 
sürdürülebilirliği için kapsayıcı ve 
demokratik bir model kurmayı 
hedefliyor. 

 SALGIN YARIŞMA 
KRİTERLERİNİ DE ETKİLEDİ
Yaşamakta olduğumuz COVID-19 
salgını, yarışmalar için belirlenen 
kriterleri de etkiledi. Jüri 
değerlendirmesi için belirlenen 
kriterlerde yer almakla birlikte 
“kamusal alanlarda hijyen ve 
güvenlik” konularının önemi salgın 
sonrası daha da önemli hale geldi. 
Akkoyun, salgının, yarışma 
sürecine etkilerini şu sözlerle 
açıkladı:

“Salgın, hepimizin kente ve kentle 
ilişkileniş biçimine kamusallık 
açısından yeni bir gözle bakmasına 
yol açtı.  Kamusal mekanları, ulaşım 
sistemlerini, çalışma hayatını, 
yapılarla ve kentsel eşyayla olan 
ilişkileniş biçimlerimizi yeniden 
gözden geçiriyoruz. Metroda vagona 
binerken dokunduğumuz kapı kolu 
bile artık başka bir anlam taşıyor. Bu 
yeni anlamlandırma biçimlerimizi 
dikkatle analiz edip, gerekli 
noktalarda yeni etkileşim 
biçimlerine izin veren düzenlemeler 
yapacağız, kentsel tasarım bu 
sürecin önemli bir parçası olacak. 
Sosyal ve istihdam politikaları 
yanında, dijital araçlara ve tasarıma 
daha fazla odaklanacağımız bir 
dönem başladı.”

 YARIŞMALAR DEVAM EDECEK
İBB’nin kentsel tasarım için açtığı 
yarışmalar devam ediyor. Bir yıl 
içerisinde farklı konu ve alanlarda 
İPA bünyesinde kurduğumuz 
Kamusal Tasarım Ofisi on adet 

yarışma süreci tasarladı. Bunların 
bir kısmı tamamlandı, bir kısmı 
devam ediyor. Etüd ve Projeler 
Daire Başkanlığı ile İPA 
tarafından yürütülen Salacak 
Kentsel Tasarım Yarışması’nın 
teslim tarihi 1 Eylül 2020, 
Kadıköy Meydanı Kentsel 
Tasarım Yarışma projelerinin 
teslim tarihi ise 13 Ekim 2020. 
İBB’nin önümüzdeki dönemde 
açacağı yarışmaları, https://
konkur.istanbul/ sitesi üzerinden 
takip edebilirsiniz.
İPA ve Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar 
Daire Başkanlığının birlikte 
düzenlediği, Temmuz ayında 
sonuçları açıklanan “Haliç 
Kıyıları” ve “Kent Mobilyaları/
Oyun-Rekreasyon Ürünleri” 
tasarım yarışmalarının birincileri 
ile projelerini konuştuk. İstanbul 
Bülteni’ne açıklamalarda bulunan 
tasarımcılar, İBB’nin açtığı 
yarışmaların kentte, bu alanda 
yeni bir kültür oluşturacağı 
konusunda hemfikir.

KENTSEL TASARIM/
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İPA Koordinatörü ve BİMTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akkoyun
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 “YARIŞMA ODAKLI ÜRETİM BİZLERİ ÇOK 
HEYECANLANDIRIYOR”
Selahattin Tüysüz, Yüksek Mimar,  Ekip Sözcüsü
“Lebeke ismini koyduğumuz projemiz ile Haliç Tasarım Yarışması 7. 
Bölge’de birincilik ödülünü aldık. Tarihi haritaları inceleyerek, 
Osmanlı dönemindeki kıyının orijinal hattını çıkararak, günümüzle 
bağlantı kurduk. Bu proje ile İstanbulları, özellikle Perşembe Pazarı 
alanındaki kaostan kurtarıp yayalaştıracağız. Bu proje, aynı zamanda 
kaybolmuş sokak izlerini, fonksiyonları değişmiş bedesten ve 
hanları restore edip günümüze kazandırmayı amaçlıyor. Bu 
yarışmalar, mimari değerlerin kente kazandırılması açısından çok 
önemli. Özellikle son bir senedeki yarışma odaklı üretim bizleri çok 
heyecanlandırıyor.”

 “İBB’NİN AÇTIĞI BU YARIŞMALAR BİZ GENÇ MİMARLAR 
İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”
İlayda Akak, Mimar, Ekip Sözcüsü
“Oyun ve rekreasyon alanı 2. kategoride birinci olduk. 
Tasarladığımız oyunun temel amacı; çocuklara sabit bitmiş 
nesneler sunmaktansa, onların hayal dünyasını kışkırtacak ve 
sonsuz uzayı onlara gösterecek bir sistem sunmak. Yarattığımız 
sistemde hayalperestlik, geçicilik, deneyim gibi kavramlar ön 
plana çıktı. Yeni mezun bir mimarım, büyük bir heyecanla bu 
projeye katıldım. Pandemi sürecinde daha çok araştırma fırsatı 
yakaladık. İBB’nin açtığı bu yarışmalar bizim gibi genç mimarlara, 
İstanbul’a bir değer katabilme fırsatı sunması açısından çok 
değerli.”

 “İSTANBUL TARİHİ VE BUGÜNÜ BİR ŞEKİLDE KENDİNE 
ADAPTE ETMEYİ BAŞARABİLİYOR”
Luca Catalano, Peyzaj Mimarı, Ekip Sözcüsü
“Uzun yıllardır arkadaşım olan Mimar Doğu Kaptan’ın çağrısıyla bu 
yarışmaya İtaya’dan katıldık ve Haliç Tasarım Yarışması 4. Bölge 
kategorisinde birinci olduk. Projemizde, Alibeyköy vadisi üzerinde 
çalıştık. Bu vadi, çok önemli ekolojik ve kültürel bir koridorun parçası. 
Biz projemiz ile bu vadinin özgünlüğünü yeniden kazandırarak 
İstanbullular için bir park yaratmayı amaçlıyoruz. İstanbul türünün 
tek örneği bir şehir. Tarihi ve bugünü bir şekilde kendine adapte 
etmeyi başarabiliyor. Bir İtalyan olarak İBB’nin yaklaşımını çok doğru 
buluyorum. Çünkü, bir projenin hep mali değerini konuşuyoruz; ama 
peyzajda, yapmamanın bedeli daha ağır olabilir.”

 “BU PROJEYE ÖĞRENCİLERİMLE KATILMAK GURUR VERİCİ”
Dr. Çiğdem Eren, İç Mimar, Ekip Sözcüsü
“Bu projeye mezun öğrencilerimle birlikte katıldık. Kent 
Mobilyaları kategorisinde birincilik ödülünü kazandık. Bu 
proje ile birlikte kentin farklı bölgeleri için esnek, 
dönüştürebilir bir tasarım kurguladık. ‘Muva’ isimli 
tasarımımız ile kent mobilyaları üzerinden, hem suyun 
kıyısında hem de şehrin içinde İstanbul ile ilişki kuran bir 
kurgu yarattık. Bu projeye öğrencilerimle katılmak gurur 
verici. Bu tarz yarışmalar, farklı düşüncelerin kendini 
gösterme imkanını sunuyor. Çünkü herkesin bu kent için 
kaygısı ve hayali farklı. Anladığım kadarıyla İBB, kentte bir 
yarışma kültürü yaratmaya çalışıyor. 

/KENTSEL TASARIM





SON YEREL SEÇİMLERDE VERİLEN DEMOKRASİ MÜCADELESİNİN ARDINDAN, DÜNYANIN İLGİSİ 
İSTANBUL’A DAHA ÇOK YOĞUNLAŞTI. DEMOKRASİNİN KIYMETİNİ HER ALANDA YAŞATAN 

İBB YÖNETİMİ, DIŞ İLİŞKİLERİNDE DE ORTAK AKIL VE FİKİR ALIŞVERİŞİ İLE KÜRESEL 
BAĞLARINI KUVVETLENDİRİYOR. 

ALİ FARUK İMRE NİLAY SOYSALDI

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE 

İSTANBUL'UN 
MARKA DEĞERİNİ

KULLANIYORUZ
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“Karşılaştığımız bu durumda, 
AB üyesi kardeş şehirlerimizle 
iletişime geçiyoruz; onlarla 
hedeflediğimiz proje 
doğrultusunda iş birliğine 
gidiyoruz. Bu şehirleri seçerken 
nüfus oranları ve imkân 
kabiliyeti yüksek belediyelere 
öncelik tanıyoruz. Geçtiğimiz 
dönemde 50 bin nüfuslu bir 
belediye projede lider 
rolündeyken 16 milyon nüfuslu 
İBB, takipçi statüsünde ve aldığı 
fon miktarı 50 bin avro. Biz 
İstanbul’un marka değerini, 
kaliteli projeler ve yüksek 
fonlar için kullanmayı 
hedefliyoruz.”  

İ
BB’de Dış İlişkiler, geçtiğimiz 
yönetimlerde çok da üzerinde 
durulmamış bir alan olarak 
karşımıza çıkıyor. Hatta 2000’li 

yılların başında kurulması 
planlanan Dış İlişkiler Daire 
Başkanlığı, geçen onca senenin 
ardından, yeni yönetimle birlikte, 
Aralık 2019’da resmi bir statüye 
kavuştu. Yeni dönemle birlikte 
İBB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, 
yabancı belediyeler ile olan 
ilişkisini kent diplomasisi yoluyla 
geliştirmeyi ve iş birliklerini 
artırmayı hedefledi. 
Atütürk’ün “Hayal ettim, 
hayalimin önündeki manileri 
tespit ettim. Manileri 
kaldırdığımda, hayalim 
kendiliğinden gerçekleşti” sözünü 
hatırlatan Dış İlişkiler Daire 
Başkanı Mehmet Alkanalka, 
İstanbul Bülteni’ne İBB’nin dış 
ilişkiler vizyonundaki değişimini 
şu sözlerle özetledi:
“Vizyonumuzu hayata geçirmeden 
önce önümüzdeki yapısal manileri 
kaldırdık. Ekibimizi 
kuvvetlendirdik. İstanbul’un 
değerine değer katacak, yüksek 
fon kazanabileceğimiz projeler 
geliştirmeye başladık.”

 KARDEŞ AB ŞEHİRLERİYLE 
GÜÇLÜ İLETİŞİM
İstanbul, 16 milyonluk nüfusuyla 
birçok AB üyesi ülkeden çok daha 
kalabalık. İBB Dış İlişkiler Daire 
Başkanlığı, İstanbul’un bu gücünü 
kullanırken İstanbul’un marka 
değerine yakışan projeler üretmeye 
çalışıyor. Bu amaç doğrultusunda, 
daire başkanlığının projeci ekibi 
kuvvetlendirildi. Türkiye’nin AB 
ülkesi olmaması nedeniyle İBB, 
EUROCITIES gibi kısmi üye olduğu 
organizasyonlardan direkt fon 
alamıyor. İBB’nin bu fonlara 
ulaşmak için izlediği diplomatik 
stratejiyi, Alkanalka şu sözlerle 
anlattı:

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KENTLERİN SÜRECE DÂHİL 
EDİLMESİ, AYNI ZAMANDA VATANDAŞLARIN DA SÖZ 
SAHİBİ OLMASI ANLAMINA GELİYOR. BÖYLECE KENT 

DİPLOMASİSİ, DEMOKRASI KÜLTÜRÜNÜ TAMAMLAYAN 
BİR ROL ÜSTLENMİŞ OLUYOR.

/KENT DİPLOMASİSİ
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Dış İlişkiler Daire Başkanı 
Mehmet Alkanalka



 DEPREM KONUSUNDA 
BAŞKAN SEVİYESİNDE TEMAS
Başkan İmamoğlu’nun, İstanbul’un 
birinci sorunu olarak belirlediği 
‘deprem’ meselesi, Dış İlişkiler 
Daire Başkanlığı’nın öncelikleri 
arasında bulunuyor. Bizatihi İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu 
tarafından yürütülen girişimlerde, 
İstanbul’un deprem sorununa 
somut katkılar sunabilecek 
yöntemler aranıyor. Bu kapsamda 
uluslararası ilişki ağının 
yönlendirmesine önem veriliyor. 
 
 SON BİR AYDA 1,9 MİLYONLUK 

AVROLUK HİBE
Uzun zamandır ihmal edilen şehir 
diplomasisi, İstanbul’u nitelikli, 
çağdaş ve modern projelerden de 
mahrum bıraktı. Dış İlişkiler 
Daire Başkanı Alkanalka, bu 
ihmalin neden olduğu kaybı,
“İBB’nin son 15 yılda aldığı Avrupa 
Birliği fonunun yüzde 40’ını son 1 
ayda elde ettik” sözleriyle açıkladı. 
İBB’nin 2005-2019 dönemi aldığı 
fon miktarı 4,85 milyon avro.
Dış İlişkiler Daire Başkanlığına 
bağlı Avrupa Birliği İlişkileri 
Müdürlüğü koordinatörlüğünde
“procuRe projesi”  kapsamında 
hazırlanan yenilenebilir enerji 
projesi, Avrupa Komisyonu’ndan 
başarıyla geçerek 1 milyon 344 bin  
avro hibeyi almaya hak kazandı. 
Projenin uygulaması, İSMEK’in 
fırıncı ustalarını yetiştirdiği okulda 
gerçekleşecek. 
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DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI OLARAK, TÜM İBB BİRİMLERİ İLE ORTAK 
AKILLA HAREKET EDİYORUZ. BİRİMLERİMİZİN TALEPLERİNİN 

GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ULUSLARARASI ORTAKLARIMIZLA İLİŞKİLERİMİZİ 
KOORDİNE EDİYORUZ.

BİLGİ NOTU

1999’da Türkiye’nin AB’ye aday 
ülke ilan edilmesi ve 2005’te tam 
üyelik müzakerelerinin başlamasıyla 
belediyeler de AB fonlarından 
yararlanma imkânına sahip oldu.

/KENT DİPLOMASİSİ
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  PANDEMİ’DE ORTAK AKILLI 
YAKLAŞIM
İBB, yaşadığımız COVID-19 
pandemisi sürecinde, izlediği 
yöntemler ve aldığı önlemlerle
uluslararası organizasyonların 
raporlarında yerini aldı. Dış 
İlişkiler Daire Başkanlığı hem 
İBB’nin pandemi ile mücadelesini 
uluslararası kamuoyuna 
anlatımında ilgili belediye 
birimleri ile birlikte çalıştı hem de 
kardeş belediyelerden İstanbul’a  
yardımlar ulaştırdı. Alkanalka, 
yapılanları da şu sözlerle anlattı:
“Bu süreçte, Berlin, Odessa ve 
Budapeşte’nin aralarında 
bulunduğu tüm kardeş 
şehirlerimiz ve diğer önemli 
uluslararası paydaşlarımızla İBB 
olarak alınan COVID-19 
önlemlerine ilişkin bilgileri 
ivedilikle paylaştık ve aynı şekilde 
onlardan gelen değerli bilgi ve 

deneyimleri Sağlık Daire 
Başkanlığımız ile İBB Bilim 
Kuruluna ilettik. İnsanlığın 
yaşadığı bu ortak kriz karşısında, 
ortak akıl ile hareket etmek ve 
karşılıklı deneyimlerden istifade 
etmek oldukça önemli. Bu nedenle, 
bilgi ve deneyim paylaşımına 
büyük önem atfediyoruz.”

  DÜNYADAN İBB’YE               
BÜYÜK İLGİ
Pandeminin ülkemizde görüldüğü 
ilk günden itibaren tüm 
Türkiye’ye örnek bir kriz 
yönetimi sürdüren İBB, 
uluslararası organizasyonlar 
tarafından da ilgiyle takip edildi. 
İstanbul Yatırım Ajansı ile 
koordineli bir süreç yöneten Dış 
İlişkiler Daire Başkanlığı, 
aralarında EUROCITIES ve 
OECD’nin bulunduğu prestijli 
organizasyonların raporlarında 

İBB’nin pandemi mücadelesinin 
yer almasını sağladı. Bu 
raporlarda, Askıda Fatura dâhil 
olmak üzere, İBB’nin yürüttüğü 
sosyal yardımlar büyük ilgi gördü. 

KARDEŞ ŞEHİRLERDEN SOMUT 
YARDIMLAR
İBB, kentsel diplomasinin ve afet 
anında dayanışma gücünün 
faydasını, pandeminin ilk 
zamanlarında bir kez daha 
ispatlamış oldu. Kardeş şehirler 
ve yakın iş birliği içerisinde 
bulunduğu şehirlerle irtibatını 
sürdüren İBB, sıkı ilişkileri 
sayesinde İstanbul halkının 
sağlığını gözeterek Hong Kong, 
Şanghay ve Seul’den sırasıyla 
1.000, 1.000 ve 2.800 adet test 
kiti hibesi aldı. Bu test kitleri, 
tüm İstanbulluların hizmetine 
sunulması için İl Sağlık 
Müdürlüğüne teslim edildi. 

Başkan İmamoğlu, pandemi sürecinde yabancı mevkidaşları ile 19 tane görüşme gerçekleştirdi. 
Bu görüşmelerde İmamoğlu, İBB’nin kriz yönetimini anlattı.

KENT DİPLOMASİSİ/



/SOSYAL DESTEK
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB) BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN  
VAATLERİNDEN ANNE KART, KULLANIMA AÇILDI. KARTIN, 24 TEMMUZ GÜNÜ KULLANIMA 
AÇILMASIYLA BİRLİKTE ON BİNLERCE BAŞVURU YAPILDI. SADECE BİR AYDA YAKLAŞIK 50 

BİN ANNE, KARTI EDİNMEK İÇİN ÇEVRİM İÇİ OLARAK https://www.istanbulkart.
istanbul/anne-kart İNTERNET ADRESİNE YA DA EN YAKIN İSTANBULKART BAŞVURU 
NOKTASINA MÜRACAAT ETTİ. İBB TARAFINDAN BEDELSİZ OLARAK 150 KONTÖR İLE 

SAHİBİNE TESLİM EDİLEN ANNE KART, PARA YÜKLENMESİ HALİNDE TAKSİDEN MARKETE 
PEK ÇOK ALANDA DA ÖDEME ARACI OLARAK İŞLEV GÖRÜYOR. 

GÖKÇE KAÇMAZ DERYA BALKAN

ANNE KART
BİR SEÇİM VAADİ DAHA YAŞAMA GEÇİRİLDİ: 



İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), Başkan Ekrem 
İmamoğlu’nun vaatleri arasında 
bulunan Anne Kart’ı yaşama 

geçirdi. Kartın kullanıma 
açılmasıyla birlikte 0-4 yaş 
aralığında çocuğu olan anneler, 
toplu ulaşımdan ücretsiz 
yararlanmaya başladı. Anne Kart’ı 
edinmek isteyen yurttaşlar, 
https://www.istanbulkart.
istanbul/anne-kart internet 
adresinde ya da en yakın 
İstanbulkart başvuru noktalarından 
müracaatta bulunuyorlar. 

 BİR AYDA YAKLAŞIK                           
50 BİN BAŞVURU
Annelerin aile bütçesine katkı 
sunmasını sağlayan kart, İBB 
iştiraki BELBİM tarafından 24 
Temmuz’da kullanıma açıldı. İlk bir 
ayda yaklaşık 50 bin başvuru aldı. 
Başvuruların yaklaşık yarısı çevrim 
içi olarak yapıldı. 
Anne Kart, 150 kontör içeriyor ve 
ücretsiz taşıma bedeli İBB 
bütçesinden karşılanıyor. Karta 
bakiye yüklenmesi durumunda; 
BELTUR, BNB (bisiklet), Sosyal 
Tesisler, İSPARK, İSPER, Migros, 
A101, Hamidiye Otomatları ve 
iTaksi gibi sosyal alanlarda ödeme 
işlemleri yapılabiliyor. Diğer bir 
deyişle Anne Kart, parakart işlevi de 
görüyor. 

 EN ÇOK KARAYOLU 
ULAŞIMINDA KULLANILIYOR
Anne Kart’ın en yoğun kullanıldığı 
alan ise İstanbul toplu ulaşımında 
büyük bir paya sahip olan karayolu 
sistemi… Her gün milyonlarca kişi, 6 
bin otobüs ile 14 bin durak ve 800 
hatta yolculuk yapıyor. Bu büyük 
sistemi de İETT işletip denetliyor. 
Sistemin aksamadan görevini 
yapması için şirket, 10 bin çalışanıyla 
gece gündüz görev yapıyor. İETT 
Genel Müdürü Alper Bilgili, her gün 
hizmet verdikleri anneler için 
uygulamaya geçirilen bu yeni hizmet 
hakkında bir değerlendirmede 
bulunarak şunları kaydetti:

SOSYAL DESTEK/
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“Bu uygulamanın amacı, annelerin 
sosyal yaşama katılımını artırmak 
ve belki de ulaşım maliyetlerinden 
tasarruf ederek aile ekonomisine 
katkıda bulunmalarını sağlamak. 
Kullanıma açılır açılmaz Anne Kart’a 
yapılan on binlerce başvuru da 
toplumda böyle bir hizmete 
gereksinim olduğunu açıkça ortaya 
koydu. Bu sayede kadınlarımız, 
toplum yaşamında daha aktif yer 
alma olanağına sahip oluyor. 
Başkanımız Ekrem İmamoğlu 
sayesinde ilk defa gerçekleştirilen 
bu uygulama, özellikle de küçük 
çocuğu olan annelere büyük 
kolaylıklar sağlıyor. Ev kadınlarının, 
dört duvar arasında sıkışıp 
kalmasının önüne geçiyor. 
Biliyorsunuz, İstanbul’da yaşayan 
birçok anne var. Birçoğu, belki de 
imkân olmadığı için çocuklarıyla 
birlikte bu güzel kentin tadını 
çıkaramıyorlardı. Bu yeni 
uygulamayla İstanbul’u gezmeleri 
için ellerine büyük bir fırsat geçti. 

 METROBÜS HATTININ 
KAPASİTESİNİ 2 KATINA 
ÇIKARABİLMEK İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ.
Anne Kart kullanımındaki yükseliş 
ile birlikte günlük yolculuk 
sayılarında artış olacağına vurgu 

yapan Genel Müdür Bilgili:
“Her yıl lastik tekerlekli toplu 
taşıma araçlarımız, İstanbul içinde 
Dünya’dan Mars’a gidip gelmiş 
kadar yol yapıyor ve yine her yıl 
1,5 milyar kez İstanbullular 
bizimle yolculuk yapıyor. 
Hatlarımız arasında en büyük yükü 
ise metrobüs omuzluyor. 
Bildiğiniz gibi ilk defa 80’li yıllarda 
Taksim-Mecidiyeköy arasında 
tercihli yol sistemi yaşama 
geçirildi. Bu bir model oldu. 2007 
yılında bu model, metrobüs 
sistemine evirildi. Ancak şu bir 
gerçek ki, 10 yıl gibi bir sürede 
metrobüs modeli taşıdığı yükü 
kaldıramaz hale geldi. Bu da çok 
doğal… Çünkü bu hat günde 1 
milyonun üzerinde yolcu taşıyor. 
Dünyanın herhangi bir yerinde 
körüklü otobüsler ile bu kadar çok 
yolcu taşındığına dair bir örnek 
yok. Dolayısıyla yeni bir modele 
geçmemiz artık zorunlu bir ihtiyaç 
olarak görünüyor. Başkanımız 
Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 
talimatıyla, 16 milyon İstanbulluya 
daha rahat ulaşım olanakları 
sunmak için, mevcut hattın 
kapasitesini 2 katına çıkaracak 
yeni bir modeli yakın gelecekte 
İstanbul’a kazandırabilmek için 
çalışmalara başladık.”

İMAMOĞLU, BU SÖZÜNÜ DE TUTTU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 Mart 2019 Fatih Altaylı Teke Tek 
programında açıkladığı Anne Kart vaadini tuttu. İmamoğlu, o programda; 
“İstanbul’da hayatı ucuzlatacağız. 0-4 yaş arası çocuğu olan anneye diyoruz ki; 
çocuğunla beraber İstanbul’u ücretsiz gezeceksin. Bu anne ya hastaneye 
gidecek. Ya da rahatlamak için sokağa çıkacak. Ben bu hizmeti anneye 
vermeyeceğim de kime vereceğim? Ben, gelecek neslin sağlıklı bir nesil 
olmasını istiyorum” demişti. Anne Kart’a 40 günde tam 60 bin başvuru yapıldı. 
55 bin anne, ücretsiz ulaşım kartını kullanmaya başladı.



İETT’nin İstanbul’a kazandırmak 
istediği bu yeni model de lastik 
tekerlekli ama daha uzun ve 
elektrikli otonom araçlar üzerine 
kurulu. Sistemin dünya üzerindeki 
birçok ülkede benzerleri var. 
Avrupa’da, özellikle Paris 
metrosunda yoğun olarak 
kullanılıyor. Ayrıca, Uzak ve Orta 
Doğu ülkeleri ve Kuzey Amerika’da 
da toplu taşımada önemli bir 
seçenek olarak yıllardır ilgi 
görüyor. Yeni modelin İstanbul’a 
birkaç etapta kurulması 
düşünülüyor.
“Yolcu kapasitesi açısından aslında 
en nihai çözüm metro. Ancak, 
metro inşaatı hem çok pahalı hem 
de metrobüs hattında eğim çok 
olduğu için uygun değil. Metrobüs, 
kanayan bir yara haline gelmiş 
durumda ve İstanbulluların artık 
3-5 yıl daha çözüm bekleyecek 
tahammülü kalmadı. Bu sebeple 
daha kısa sürede, 1-2 yıl içinde, 
sorunu çözecek yeni bir sistem 
kurgulamaya çalışıyoruz. Sistemi 
lastik tekerlekli araçlar üzerine 
kurmuş olmamızın belli avantajları 
var. Örneğin, hat üzerinde eğimin 
yüzde 12’ye kadar çıktığı yerler var. 
Burada yer üstü bir raylı sistem 
kurabilmek için hattın topoğrafyası 
üzerinde ciddi inşaat çalışmaları 
yapılması gerekiyor ve bu çalışma 
sırasında mevcut hattaki gündelik 
ulaşım hizmetinin uzun süre 
kesintiye uğraması söz konusu. 
Oysa üzerinde çalıştığımız bu yeni 
modelle, biz ağırlıklı olarak geceleri 
çalışmalarımızı yürüteceğiz ve 
mevcut hat kesintiye uğramayacak. 
Bu şekilde yeni altyapıyı da daha 
kısa sürede kurabileceğiz. Böylece, 
en az mağduriyet ve en kısa süre ile 
sorunumuzu çözebilmeyi 
hedefliyoruz.”

 HEM ÇEVRECİ HEM AKILLI
Yeni modelde hizmet verecek 
araçlar muhtemelen 100 metrenin 
üzerinde olacaklardır. Uzun bir 
metrobüsün bile 20-25 metre 
arasında olduğu düşünüldüğünde, 

hayli uzun bir ebat. Araçlar, lastik 
tekerlekli olmalarına rağmen tren 
gibi vagonlu; ama birbiri ile içten 
bağlantılı ve üzerinde çalışacağı 
güzergâhın yol koşullarına uyumlu 
olacaklar. Yüksek teknoloji ile 
çalışacaklar. Her 1-1,5 dakikada bir 
duraklardan geçecek şekilde 
programlanabilecekler. Otonom 
oldukları için kaza riskini de 
oldukça azaltıyorlar. Genel Müdür 
Bilgili, yeni sistemde 
kullanılabilecek araçlarla ilgili 
sürdürdükleri araştırmalarda belirli 
bir aşamaya geldiklerini; ama asıl 
hedeflerinin yerli ürün ile projeyi 
hayata geçirmek olduğunu 
belirterek şunları ekledi:
“Çalıştırmayı tasarladığımız 
araçların, elektrikli ve otonom 
olmasını hedefliyoruz. Bu da demek 
oluyor ki, yeni sisteme geçtiğimizde 
çok büyük oranda karbon emisyon 
azaltımı sağlayacağız. İstanbul, daha 

temiz bir havaya kavuşacak. Şu anki 
öngörülerimiz, bu sistemin kente 
15-20 yıl kadar rahatlıkla hizmet 
edeceği yönünde. O günkü 
teknolojik olanaklar çerçevesinde, 
sistemin yeniden ele alınması söz 
konusu olacak. Biz, yeni araçlarla 
hattın kapasitesini 1 milyon 
yolculuktan 2 milyona 
çıkarabilirsek yeni avantajlar da 
elde edeceğiz. Bu hattın etrafını, 
yeni besleme ağları ile 
kuşatabileceğiz. Böylece kent 
genelindeki diğer ulaşım 
sistemlerini de birbirleriyle 
bütünleştireceğiz. Örneğin, kısa 
zaman sonra açılacak olan 
Mahmutbey-Mecidiyeköy 
Metrosu'ndan ana hatta bir yol 
yapabiliriz. Hem kaynaklarımızı 
daha verimli şekilde kullanırken 
hem de toplu ulaşımda 
İstanbullulara daha rahat bir 
deneyim yaşatabileceğiz.”
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ANNE KART’IN EN YOĞUN KULLANILDIĞI ALAN TOPLU 
TAŞIMADA ASLAN PAYINA SAHİP OLAN KARAYOLU 

ULAŞIMIDIR. KART, DAHA ÇOK ANNEYİ TOPLU TAŞIMA 
KULLANMAYA ÖZENDİRECEK. BÖYLECE TRAFİĞE 

ÇIKAN ARAÇ SAYISI AZALACAK. KENTSEL ÇEVREYE DE 
KATKI SUNULACAK. 

/SOSYAL DESTEK

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili
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T
oprak, tarımsal üretimin temelini oluşturuyor. Gerek 
son yıllarda artış gösteren hobi bahçelerinde gerekse 
tarımsal üretimde kaliteli toprağa ulaşım büyük önem 
arz ediyor. İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, sahip olduğu 

Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Laboratuvarı’nda, 27 farklı 
parametrede analiz yaparak kaliteli toprağı vatandaşlara 
sunuyor. Şirket, aynı zamanda Alibeyköy ve Pendik’teki 
fidanlıklarında hafriyat atığı toprağı geri dönüşüm sürecinden 
geçirerek çevreye katkıda bulunuyor.
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İSTANBUL AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ, ALİBEYKÖY VE PENDİK’TEKİ FİDANLIKLARINDA, İNŞAATLARDAN 
GELEN ATIK TOPRAĞI TEKRARDAN DÜZENLEYEREK VERİMLİ HALE GETİRİYOR. YILDA 500 BİN 
METREKÜP HAFRİYAT ATIĞINDAN TOPRAK ÜRETEN ŞİRKET, İSTANBUL’UN ON FARKLI 
NOKTASINDA BULUNAN BAHÇE MARKETLERDE, DÖNÜŞÜMDEN GELEN BU TOPRAKLARI 
İSTANBULLULARA SUNUYOR.

ÖZGÜR TURAN NİLAY SOYSALDI

İSTANBUL'UN 
MOLOZU TOPRAĞA 
DÖNÜŞÜYOR

/HİZMET
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 “TOPRAKTAKİ EN BÜYÜK 
SORUN BİLGİ EKSİKLİĞİ”
İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel 
Müdürü Ali Sukas, toprak üzerine 
yapılan faaliyetlerde, en çok görülen 
sorunun toprağı bilmemek 
olduğunu söyledi. Sukas, bu 
sorunun yalnızca meyve ile sebze 
yetiştiriciliğinde görülmediğini, süs 
bitkilerinde de aynı sorunla yüz 
yüze geldiklerini kaydetti. Sukas, 
İBB’nin Mayıs ayında dağıttığı 
fidelerin yetiştirilmesinde de bu 
hatalı yönelimin devam ettiğini 
söyledi. Sukas, açıklamalarına şöyle 
devam etti:

“Yakın zamanda Şile’ye gittiğimde, 
İBB’nin Mayıs’ta dağıttığı sebze 
fidelerinin yetiştirilmesinde, hem 
toprakta hem de sulamada problem 
olduğunu gördüm. Karpuz 
fidelerinde şöyle bir durum vardı: 
Bitkinin üzerinde yoğun bir çiçek 
var. Dört metre sürgün geliştirilmiş; 
fakat meyve tutmamış. Bize de 
fidelerin hatalı olduğu yönde 
şikâyetler geliyordu. Fakat 
dağıttığımız fideler, Tarım ve 
Orman Bakanlığının sertifikasyon 
programına uyan fide 
üreticilerinden temin edilmişti. 
Görüştüğüm uzmanlar, fidelerin 
çabuk yetişmesi için gereğinden 
fazla sulama yapıldığını söyledi. Süs 
bitkilerinde de benzer problemler 
görülüyor. Fazla gübreleme veya 
gübrelemenin yapılmaması gibi 
durumlarla karşılaşıyoruz. İBB 

Muhtarlıklar ve Gıda Daire 
Başkanlığı, çiftçilerimizin eğitilmesi 
için sebze üretiminin daha yoğun 
olduğu Antalya, Mersin, Adana’dan 
gönüllü eğitmenleri İstanbul’a 
getirdi. Aslında bu eğitim faaliyetini 
gerçekleştirecek kurum, Tarım 
Bakanlığı. Fakat Bakanlık eğitim 
faaliyetini gerçekleştirmiyor.”

 “MODA AKIMI GİBİ SEBZE 
YETİŞTİRİLİYOR”
Yetiştiricilikte en büyük 
sorunlardan biri, önceki yılda talep 
edilen ürüne bağlı olarak, mevcut 
yılda da  aynı meyve veya sebzenin 
yetiştirilmesi gösteriliyor. Bu 
sorunun çok ciddi derecede arz- 
talep dengesizliği oluşturduğunu 
söyleyen Sukas, planlama ve üretim  
politikasından uzak bir sistem 
yürütüldüğüne dikkat çekti. 

HİZMET/

BÜTÜNCÜL BİR YOL İZLENİYOR

“Önceki dönemlerde bütüncül bir 
bakış açısı uygulanmamış. Hafriyat 
atığı alımında, özel inşaat şirketlerinin 
ağırlıklı olmasıyla beraber KİPTAŞ’tan 
da alım yapıyoruz. Yeni dönemde, 
İBB bünyesindeki iştirak şirketlerinin 
birbiriyle iletişiminin artmasıyla 
beraber, bütüncül bir yol izlenmeye 
başlandı. Holding sistemi gibi bir 
işleyişi uyguluyoruz. İşlerimizi 
yaparken tüm iştirak şirketler olarak 
birbirimizle haberleşerek uyumlu bir 
çalışma güdüyoruz.”
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Sukas, konu hakkında görüşlerini de 
şöyle özetledi: 
“Patates-soğan ekimi gibi, herkes 
her yerde, aynı bitkiyi ekiyor. 
Hangi bitki revaçta ise o bitkinin 
dikimi yoğun yapılıyor. Buna ek 
olarak, Marmara ve Ege 
bölgelerimizde de verimli toprağı 
betonlaştırarak yok ediyoruz. 
Devlet için ‘baba’ denilebilirse, 
toprak için de üretken ve yetişmeyi 
sağlaması nedeniyle ‘ana’ 
diyebiliriz. İnsanlarımız bunun 
farkında değil. Bu sorunun çok iyi 
anlatılması lazım. Bu nedenle, 
‘Toprak Dede’ olarak da bilinen, 
hayatını toprağa adayan Hayrettin 
Karaca’ya rahmet diliyorum.”

 İKİ TESİSTE TOPLAM 500 BİN 
METREKÜP ATIKTAN TOPRAK 
KAZANILIYOR
İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, ticari 
amaç gözetmeden geri dönüşümü 
sağlayan iki tesise ev sahipliği 
yapıyor. Bu tesislerde, İstanbul’da 
imara açılan alanlardaki bitkisel 
toprak toplanıyor. Burada, içine 
birtakım bitkisel karışımlar 
eklenerek toprak verimli hale 
getiriliyor. Bitkisel karışımlarda; 
torf, gübre ve kompost gibi 
maddeler kullanılıyor. Vatandaşlar, 

bu toprağı perakende satış yoluyla 
Ağaç ve Peyzaj AŞ’den temin 
edebiliyor. Sukas, üretim süreci ve 
toprağın değerlendirildiği Toprak, 
Bitki ve Sulama Suyu Laboratuvarı 
ile ilgili bilgiler de verdi. O bilgiler 
de şöyle: 
“Bu topraktan, yılda yaklaşık 500 
bin metreküp hafriyat toprağından 
üretim yapıyoruz. Hafriyat 
toprakları, Alibeyköy ve 
Pendik’teki tesislerimizde 
işleniyor. İki bölgede de hafriyat 
atığı toplanmasının avantajları var. 
Öncelikle, materyal toplanması 
konusunda bölgeye kolayca 
ulaşabiliyoruz. Ayrıca sevkiyatta da 
kolaylıklarla karşılaşıyoruz. 
Elimizdeki laboratuvar, Türkiye’de 
bu konuda kayda değer derece ile 
gösterilebilecek bir laboratuvar.  
Fakat bu tesis, kamuoyunda çok 
biliniyor değil. Daha önceden 
Kartal Soğanlık’ta, Köy 
Hizmetleri’nin böyle bir yeri vardı. 
Toprak analizi için Soğanlık’taki 
tesis kullanılırdı. Şirketimiz 
bünyesinde çalışan laboratuvarımız 
Türk Akreditasyon Kurumu 
(TÜRKAK) tarafından 27 parametre 
üzerinden akredite (yetki verilmiş) 
durumda. Burada ağırlıklı olarak 
toprak ve su analizi yapıyoruz. 

Şirket olarak aldığımız ürünleri ilk 
önce analiz için kendi 
laboratuvarımızda test ediyoruz. 
Dışarıdan getirilen belgelere saygı 
duymakla beraber, kendi 
laboratuvarımızı alımda şart 
koşuyoruz. Bu gelişmelerin dışında, 
artık yavaş yavaş da olsa, 
laboratuvarımıza dışarıdan da 
talepler gelmeye başladı. 
Analizlerin çoğunluğunu bizim 
aldığımız ürünlerin testleri 
oluşturuyor. Analiz sonuçları, alım 
satım sürecinin farkına bakılmadan 
karşı tarafa yazılı olarak veriliyor. 
Ayrıca analizlere, İstanbul Ağaç ve 
Peyzaj AŞ’nin internet sitesinden 
de ulaşılabiliyor. Tarım ve Orman 
Bakanlığı kuruluş, yetki ve denetim 
genelgesine göre, 2013 yılında, 
“Toprakta Temel Analizler” 
kapsamında yetkilendirilen 
laboratuvarımız, 2016 yılında yetki 
alanları genişletilerek günümüzde 
de hizmet vermeyi sürdürüyor”

BAHÇE MARKETLER 10 FARLI 
YERDE HİZMET VERİYOR

Alibeyköy, Başakşehir, Emirgan,
Florya, Göztepe, Hidiv Kasrı, 
Karacaahmet Mezarlığı, Pendik, 
Sarıyer, Zincirlikuyu Mezarlığı

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas: "Şirket olarak aldığımız ürünleri ilk önce analiz için 
kendi laboratuvarımızda test ediyoruz." 

/HİZMET
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Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 
Edanur Menteş 

/İSTANBUL'UN MUHTARLARI

BAŞARIDA ELBET TECRÜBENİN 
ETKİSİ YADSINAMAZ; AMA BU 
DEMEK DEĞİLDİR Kİ GENÇLER 

BAŞARILI OLAMAZ. BUNUN EN 
BÜYÜK KANITI DA KENDİNDEN İKİ, 

BELKİ DE ÜÇ KAT YAŞA SAHİP 
RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKARAK 

MUHTARLIK SEÇİMLERİNİ 
KAZANAN 23 YAŞINDAKİ EDANUR 

MENTEŞ. SADECE 4 AY GİBİ KISA 
BİR SÜREDE, SIKI BİR ÇALIŞMA İLE 

ZEYTİNBURNU’NUN EN BÜYÜK 
MAHALLESİNİN MUHTARI OLDU. 

MENTEŞ’LE İSTANBUL’UN EN GENÇ 
KADIN MUHTARI SIFATI İLE 

RÖPORTAJ YAPMAYA 
GİTTİĞİMİZDE ÖĞRENDİK Kİ 

MEĞER TÜRKİYE’NİN DE EN GENÇ 
MUHTARIYMIŞ.

PAZAR KAHVALTISINDA 
MUHTAR OLMAYA 

KARAR VERDİ

İSMAIL HAKKI ŞİMŞEK 

DERYA BALKAN



düşünmemiş; ama güçlü adayları 
geride bırakması, siyasete girme 
konusunda kendisine cesaret 
vermiş:
“Siyaseti çok seviyorum. Siyasi bir 
tartışmada da meramımı iyi bir 
şekilde ifade ederim. Ama hayatım 
boyunca ya okumaktan veya 
çalışmaktan dolayı siyasetin hiçbir 
alanında yer almadım. Hiçbir 
partiye üyeliğim de olmadı, gençlik 
kollarına da katılmadım. Ama şimdi 
baktığımızda, büyük bir mahallede 
güçlü iki adayı geride bırakarak 
muhtarlık seçimini kazandım. Eğer 
4 ay gibi kısa bir sürede seçimi 
kazanabiliyorsam demek ki, doğru 
çalışmayı biliyormuşum. Ve emin 
olduğum bir şey var var; en zor 
seçim, muhtarlık seçimi. Çünkü, 
insanlar bir parti ayağı olmadan 
sizi, siz olduğunuz için destekliyor 
ve seçiyor. Kapısına bir kere 
gittiğiniz insanın güvenini 
kazanıyor olmak çok önemli.”

 MAHALLEYE BİLGİ EVİ 
MÜJDESİ
İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü ile iyi 
bir frekans yakaladıklarını anlatan 
Menteş, görevlilerin kendilerini de 
sık sık ziyaret ettiğini söyledi. 
Menteş’e, “Yakında mahalleliye 
kazandıracağınız bir projeniz var 
mı?” diye sorduğumuzda şu yanıtı 
verdi: 
“Seçim çalışmalarını yürütürken 
mahallelimizin en önemli 
sıkıntısının geçim derdi olduğunu 
gördüm. Seçildikten sonra da bu 
sorunların daha fazla olduğuna ve 
şiddet gören kadınlarımızın 
sayısının hiç az olmadığına şahit 
oldum. Emniyetten görevlilerle bu 
kadınlarımıza yardımcı olduk. 
Mahallemizde en büyük eksiğimiz 
Bilgi Evi. İnşallah bu dönem 
mahallemize bir Bilgi Evi 
kazandıracağız.”

kalmıştı. Muhtar olarak en 
azından mahallemdeki kadınlara 
yönelik bir şeyler yapabilirim 
düşüncesiyle adaylığımı 
koydum.”

 TELSİZ’E KADIN ELİ DEĞECEK
Çalıştığı yerden 2 ay izin alarak 
seçim çalışmalarına yoğunlaşan 
Menteş, seçim sürecini de şöyle 
anlattı: 
“Kazanacağımı, seçim yarışına 
girdiğim ilk günlerde 
düşünmüyordum. Ama son bir aya 
girdiğimizde seçimi kazanacağım 
çok belliydi. Mahallemde çalmadık 
kapı bırakmadım. 40 bin nüfuslu 
mahallemi, işten izin alarak- iki ay 
sonra kazanamazsam geri 
döneceğim dedim-  teyzem ve 
annemle karış karış gezdim. Eğer 
girmediğim bir ev varsa ya yoktular 
ya da kapıyı açmamışlardır. Bu 
yarışı kazanmamdaki en büyük 
etken de buydu zaten. Girdiğim 
evdeki tüm kadınların tepkileri çok 
iyiydi ve ‘Artık bir kadın muhtar 
görelim’ diyorlardı. Ben de 
kazandıktan sonra muhtarlığa bir 
aile havası verdim. Muhtarlığa kadın 
eli değmiş oldu. Seçim sloganım da 
zaten ‘Telsiz’e Kadın Eli Değecek’ 
şeklindeydi ve bu slogan çok 
beğenildi. Üniversitede de okurken 
bir eczanede çalışıyordum. Herkesin 
girip çıktığı bir işletmede 8 yıldır 
çalışıyor olmak, muhtarlık yarışında 
benim için bir faydaya dönüştü.”
Sekiz aza ile çalışan Menteş, 
mahalleyi bölgelere ayırarak oraların 
en güçlü isimlerini seçip aza 
listesine koymuş. Seçim maratonu 
sırasında da mahalle ve hemşehri 
derneklerinin desteğini almış. 

 DEMEK Kİ DOĞRU 
ÇALIŞMIŞIM
Genç muhtar Menteş, siyasete 
girmeyi şimdiye kadar hiç 

İ
nanarak çıkılan bir yoldan eli boş 
dönene az rastlanmıştır. Elbet 
başarı da, tecrübe de önemlidir; 
ama severek ve isteyerek yapılan 

bir çalışma, yaşa bakmaksızın 
başarıyı beraberinde getirir. Edanur 
Menteş’ten söz ederken bu 
tanımların hepsini, belki de çok 
daha fazlasını kullanmak yetersiz 
kalacaktır. Biz, onu, İstanbul’un en 
genç kadın muhtarı olarak İstanbul 
Bülteni’ne misafir etmek için 
muhtarlığın yolunu tuttuğumuzda; 
kendisinden öğrendik ki, aynı 
zamanda Türkiye’nin de en genç 
kadın muhtarıymış.

 HEM OKUYOR HEM 
MUHTARLIK YAPIYOR
İstanbul’un en büyük ilçelerinden 
biri olan Zeytinburnu’nda doğan 
Menteş, köklü bir aileden geliyor. 
Ailesi yıllar önce bölgeye yerleşmiş 
ve Edanur Menteş de bu ilçede, 
şimdi muhtarlık yaptığı Telsiz 
Mahallesi’nde, 1996’nın Şubat’ında 
dört kardeşin en büyüğü olarak 
doğmuş. Özel üniversitede başarılı 
bir öğrenciyken dikey geçiş hakkını 
kullanarak İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi Fizik Bölümüne kayıt 
olmuş. “Yeni okulunuzda da başarılı 
mısınız?” diye sorduğumuz Menteş, 
“Muhtarlıktan dolayı bitiremedim; 
ama son senem inşallah bitireceğim” 
cevabını verdi.

 SEÇİMLERE 4 AY KALA 
ADAYLIĞA KARAR VERDİ
“Böylesine genç bir yaşta muhtar 
olmaya nasıl karar verdiniz?” 
sorumuza, “Bunu anlattığımda 
herkes gülüyor” diyerek 
hikayesine başlayan Menteş, o 
süreci şöyle özetledi: 
“Muhtar olmak gibi bir hayalim 
kesinlikle yoktu. Ailemle bir 
pazar kahvaltısında, televizyonda 
kadına şiddet haberlerine denk 
geldim. Biraz tez canlı, biraz 
atılgan biriyimdir. Haberde 
gördüklerimden çok etkilendim 
ve bir kadın olarak ne yapabilirim 
diye düşünmeye başladım. 
Önümüzde yerel seçimler vardı 
ve 4 aylık gibi kısa bir süre 
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İSTANBUL'UN MUHTARLARI/

SEÇİM SLOGANIMIZ, “TELSİZ’E KADIN ELİ DEĞECEK” 
ŞEKLİNDEYDİ VE BU ÇOK BEĞENİLDİ.



/HİZMET
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İBB, TARİHE GEÇMİŞ KİŞİLERİN YIPRANMIŞ MEZAR 
TAŞLARINI ONARIYOR. ŞİMDİYE KADAR DUYGU 

ASENA’DAN HASAN İZZETTİN DİNAMO’YA UZANAN BEŞ 
İSMİN YIPRANMIŞ MEZAR TAŞLARINI ONARAN İBB, BİR DE 
YARIŞMA BAŞLATTI. YARIŞMA KAPSAMINDA SANAT, DİN, 
SPOR ALANLARINDA TÜRKİYE TARİHİNDE ÖNEMLİ İZLER 

BIRAKMIŞ 17 MEZAR DAHA YENİLENECEK.

İBB, 
MEZAR 

TAŞLARINI 
YENİLİYOR

UĞUR KOCAGER NİLAY SOYSALDI

“…
Anadolu'da bir köy mezarlığına 

gömün beni
ve de uyarına gelirse,

tepemde bir çınar olursa
taş maş da istemez hani...” der 

Nazım Hikmet “Vasiyet” şiirinde. 



A
nadolu toprağını seven 
Nazım, anıt taşı olarak 
çınarı tercih eder. Taş 
değil ağaç ister. Ne yazık 

ki Nazım’ın mezarı, istediği gibi ne 
Anadolu’ya ne de İstanbul’a 
gömülür. Mezarı da kendi gibi 
sürgündür. Buna karşın İstanbul’un 
mezarlıklarında ağırladığı Türk ve 
dünya tarihine geçmiş adların 
sayısı da az değildir. İBB, son bir 
yıldır bu mezarlardan yıpranmış 
beş tanesini elden geçirerek 
tamirlerini yaptı. Tarihsel bir 
sorumluluk ile hareket eden İBB, 
bununla kalmayarak bir de yarışma 
başlattı. “İstanbul’un Mezarları 
Tasarım Yarışması” adıyla 
başlatılan yarışmanın bu yılki ilk 
etabında 17 mezar, katılımcı bir 
yöntem ile yeniden tasarlanacak. 

 ASENA’YA GÖREV, DİNAMO 
VE SURAL’A VEFA
30 Temmuz 2006’da kaybettiğimiz 
feminist gazeteci ve yazar Duygu 
Asena, Zincirlikuyu Mezarlığı’na 
defnedilmişti. İBB, Asena’nın 
ölüm yıl dönümünde mezarını 
restore ederek görevini yerine 
getirdi. Asena, bugün de hayatta 
olsaydı muhakkak “İstanbul 
Sözleşmesi Yaşatır” diyenlerin 
başında yer alırdı.   

İBB’nin mezarını yenilediği bir 
diğer önemli ad ise yazar Hasan 
İzzettin Dinamo oldu. İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
ilgisiyle yürütülen projede 
yenileme işlemi yapıldı. 
Dinamo’nun ölüm yıl dönümü 
olan 20 Haziran’da Şenlikköy 
Mezarlığı’ndaki mezarı başında 
yapılan anmaya katılan 
İmamoğlu, Dinamo’yu şu sözlerle 
andı: 
“Okuyucusu olduğum kadar 
bundan sonra toplumumuzun 
kendisini tanıması ve 
hissetmesine dönük de etkin bir 
birey olacağımı söylemek isterim. 
Kendisinin, bana eserlerinde 
sağladığı en önemli duygu, savaşın 
aslında ne kadar acı barışın ne 
kadar kıymetli olduğu; barışa dair 
çok büyük mücadeleleri vermek 
zorunda olduğumuzu 
hissettirmesiydi. Bu yönüyle de 
hep hafızamda kalacak.

Kendilerinin mezarının burada 
olduğunu arkadaşlarım bana haber 
verince İstanbul halkı adına hemen 
gerekeni, yakışanı yaptık. 
Sorumluluğumuzu yerine 
getirdik.”
Bir başka tarihi vefa ise Atatürk’ün 
Conk Bayırı’ndaki yaveri Albay 
Muzaffer Süral’a gösterildi ve 
Süral’ın Karacaahmet 
Mezarlığı’ndaki mezarı, İBB 
tarafından yenilendi. 

HİZMET/
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ASENA, BUGÜN DE HAYATTA OLSAYDI MUHAKKAK 
“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR” DİYENLERİN BAŞINDA 

YER ALIRDI.

YARIŞMA 
KAPSAMINDA 

MEZARLARININ 
YENİLENMESİ İÇİN 
YARIŞMA AÇILAN 

ADLAR, FARKLI 
ALANLARDAN 

OLDUĞU KADAR 
FARKLI TOPLUMSAL 

KESİMLERİ DE TEMSİL 
EDECEK ŞEKİLDE 

BELİRLENDİ.



/HİZMET

 SANATÇIYA SAYGI DURUŞU
Sanatçıları da unutmayan İBB, 
Büyükada Mezarlığı’nda gömülü 
olan Türk Ressam Fatma Tiraje 
Dikmen’in ve Karacaahmet 
Mezarlığı’nda gömülü olan Türk 
Tiyatro ve Sinema Oyuncusu 
Tuncay Özinel’in de tahrip olmuş 
mezarlarını restore ederek 
İstanbulluların ziyaretine açtı.

 “İSTANBUL’UN MEZARLARI”
Mezar yenileme işlemlerini 
geçtiğimiz yıl içinde ihtiyaca 
yönelik olarak yürüten İBB, bir 
yarışma da başlattı. İBB Kültür 
Varlıkları Daire Başkanlığı 
tarafından başlatılan yarışmanın 
ilk etabında, bu yıl 17 mezar 
yarışma ile yenilenecek. Kültür 
Varlıkları Daire Başkanlığı, 
“İstanbul halkına olduğu kadar 
ülkemize de mal olmuş olan bu 
isimler, kolektif hafızamızı 
oluşturanların çeşitliliğini, 
renkliliğini, farklılığını ve bu 
farklılıkların tümünü kapsayan 
bütünün zenginliğini bize bir kez 
daha hatırlatır niteliktedir” 
diyerek duyurduğu yarışmanın 
son başvuru tarihini 18 Eylül 

2020 olarak belirledi. Yarışmada, 
ödül alan projeler ise 12 Aralık 
2020 günü ilan edilecek. Yarışma 
kapsamında, mezarların her biri 
için, 1. projeye 12 bin 500 TL, 2. 
projeye ise 7 bin 500 TL ödül 
verilecek. Yarışma ile ilgili 
ayrıntılı bilgilere konkuristanbul.
com/mezar adresinden 
erişilebiliyor. 

 FARKLI ALANLAR VE 
TOPLUMSAL KESİMLERDEN 
ADLAR
Yarışma kapsamında mezarlarının 
yenilenmesi için yarışma açılan 
adlar, farklı alanlardan olduğu 
kadar farklı toplumsal kesimleri de 
temsil edecek şekilde belirlendi. Bu 
kapsamda belirlenen 17 ad şöyle 
oldu:
Adile NAŞİT (Adele ÖZCAN)
Ahmet Mete IŞIKARA
Aşık Daimi (İsmail AYDIN)
Cihat BURAK
Didem MADAK
Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR
Eremya Çelebi KÖMÜRCİYAN
Halide Edip ADIVAR
Halil KAYA
Hilmi Ziya ÜLKEN

Lefter KÜÇÜKANDONYANİS
Mes’ud CEMİL (Mesut Ekrem 
Cemil)
Naim SÜLEYMANOĞLU
Neyzen Tevfik KOLAYLI
Optik Başkan (Mehmet IŞIKLAR)
Orhan KEMAL (Mehmet Raşit 
ÖĞÜTÇÜ)
Turgut UYAR
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İSTANBUL HALKINA OLDUĞU KADAR ÜLKEMİZE DE MAL OLMUŞ OLAN BU İSİMLER, 
KOLEKTİF HAFIZAMIZI OLUŞTURANLARIN ÇEŞİTLİLİĞİNİ, RENKLİLİĞİNİ, 

FARKLILIĞINI VE BU FARKLILIKLARIN TÜMÜNÜ KAPSAYAN BÜTÜNÜN ZENGİNLİĞİNİ 
BİZE BİR KEZ DAHA HATIRLATIR NİTELİKTEDİR.

YARIŞMA KAPSAMINDA, 
MEZARLARIN HER BİRİ İÇİN, 

1. PROJEYE 12 BİN 500 TL,            
2. PROJEYE İSE 7 BİN 500 TL 

ÖDÜL VERİLECEK. YARIŞMA 
İLE İLGİLİ AYRINTILI 

BİLGİLERE konkuristanbul.
com/mezar ADRESİNDEN 

ERİŞİLEBİLİYOR. 





Ü
lkemizde meyve 
fidancılığının gelişmesi 
amacıyla, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 

talimatıyla 1930 yılında kurulan 
Büyükdere Fidanlığı, adeta kentin 
gizli hazinelerinden biri. Sarıyer 
Büyükdere’de, 300 bin 
metrekarelik alanda bulunan 
fidanlık, yerli ve yabancı meyve 
fidanlarının ülkemize ilk kez 
getirilmesi açısından da oldukça 
değerli. Tarihi fidanlığın 
içerisinde, yine Atatürk’ün 
öngörüsüyle 1936 yılında kurulan 
bir de bahçıvanlık okulu yer 
alıyor. İtalya’dan gelen ziraat 
mühendislerinin eğitmenlik 
yaptığı bu okul, döneminin en 
prestijli bahçıvanlık okullarından 
biriydi. 

TARİHİ BÜYÜKDERE FİDANLIĞI YENİDEN         

HAYAT BULUYOR

 YOK OLMA TEHDİDİ 
ALTINDAYDI
Ancak ne hazindir ki, kültürel 
mirasımız açısından bu denli 
önem taşıyan tarihi Büyükdere 
Fidanlığı, uzun yıllardır 
kaderine terkedilmiş, neredeyse 
yok olmayı bekliyordu. 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
göreve geldikten sonra fidanlığı 
ziyaret ederek, bu değerli alanın 
yaşatılması gerektiğini 
söylemişti.  
Bunun üzerine İBB, tarihi 
fidanlığın İstanbul’a yeniden 
kazandırılması için hummalı bir 
çalışma başlattı. Fidanlıkta 
yürütülen çalışmaya ilişkin 
İstanbul Bülteni'ne 
değerlendirmede bulunan İBB 
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire 
Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay 
Seçkin, fidanlıkta, geçmişten 
gelen izlerin mutlaka 
korunacağını ifade ederek   
şunları dedi: 
“Tarihi Büyükdere Fidanlığı, 
Atatürk’ten miras, çok kıymetli 
bir alan. 
Fidanlık, bitki türleri açısından 
zengin bir habitata sahip. 
Burada, Amerika ve Avrupa’dan 

/ÇEVRE

UZUN YILLARDIR ATIL DURUMDA BULUNAN TARİHİ BÜYÜKDERE FİDANLIĞI, İSTANBUL’A YENİDEN 
KAZANDIRILIYOR. ATATÜRK’ÜN TALİMATIYLA 1930 YILINDA KURULAN FİDANLIK, İBB 
TARAFINDAN ASLINA UYGUN ŞEKİLDE RESTORE EDİLECEK. FİDANLIK İÇİNDEKİ TARİHİ  

BAHÇIVANLIK OKULUNDA İSE EĞİTİMLER UZUN BİR ARADAN SONRA TEKRAR BAŞLAYACAK. 

ZEYNEP MAVNACIOĞLU NİLAY SOYSALDI

İBB Park Bahçe ve 
Yeşil Alanlar Daire Başkanı 
Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin

getirilmiş çok sayıda meyve 
ağaçları bulunuyor. Bu alan, 
Atatürk tarafından elbette ki 
tesadüfen seçilmemiş. Bugün 
yok olma tehlikesi altındaki bu 
fidanlık, Osmanlı’nın da dış 
bahçelerinden birisiydi. Yani, 
yüzyıllar boyunca bahçe şeklinde 
kullanılan, oldukça değerli bir 
alandan bahsediyoruz. Burada, 
1936 yılında, yine Atatürk’ün 
öngörüsüyle bahçıvanlık okulu 
açılmış. 

 BAHÇIVANLIK OKULUNDA 
EĞİTİMLER YENİDEN 
BAŞLAYACAK 
İlk eğitimler, İtalya’dan gelen 
uzman ziraat mühendisleri 
tarafından verilmiş. 
Yürüttüğümüz çalışmayla, 
döneminin en prestijli 
bahçıvanlık okulunu burada 
yeniden canlandıracağız. 
Okulda, geçmişteki eğitimlerin 
yanı sıra, günümüzde de moda 
olan çeşitli eğitimler 
verilebilecek. Bitki fidan 
yetiştiriciliğinden mantar 
yetiştiriciliğine, hobi amaçlı 
eğitimlerden küçük yaş 
eğitimlerine kadar birçok 
faaliyet gerçekleştireceğiz.”



YÜZYILLARDIR BAHÇE 
ÖZELLİĞİ TAŞIYAN BU DEĞERLİ 

ALAN, İSTANBUL’A YENİDEN 
KAZANDIRILACAK. 
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BÜYÜKDERE FİDANLIĞI TARİHÇESİ 

Araştırmacı Yüksek Mimar ve 
Peyzaj Mimarı Deniz Tümerdem, 
fidanlığın tarihçesi hakkında 
İstanbul Bülteni’ne şu bilgileri 
aktardı: 

“Mustafa Kemal Atatürk’ün 
direktifleriyle İstanbul’da modern 
bir fidanlık kurulması kararlaştırılmış 
ve 1928 yılında “Büyükdere Sultan 
Çayırı”, fidanlığın konuşlanması için 
tahsis edilmiştir. 1930 yılında 60 
dekarlık bir alanda “Büyükdere 
Meyve İslahı Enstitüsü” adı ile İl 
Özel İdaresine bağlı olarak 
kurulmuş, 1965’e kadar faaliyet 
alanı 460 dekara kadar çıkarılmıştır. 

Köylü ve çiftçilerin ekonomik 
kalkınması ve refah seviyesinin 
yükseltilmesi için, ülkenin çeşitli 
bölgelerinden getirilen yerli ve 
yabancı meyve türleri incelenerek; 
iyi nitelikli, Türkiye iklimine uygun 
meyve türlerinin üretimi ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Meyveciliğin köylere yayılmasını 
sağlamak, park ve bahçe 
düzenlemelerinde bilgili bahçıvan 
yetiştirmek üzere kurum içinde 
1936 yılında “Pratik Bahçıvan 
Yetiştirme Yurdu” açılmıştır. 
Marmara Bölgesi ve çevresindeki 
köylerden çağrılan ilkokul mezunu 
çocuklar, akşamları teorik eğitim 
alıp, gündüzleri de tarlada, 
uygulamalı eğitim görüyorlarmış. 
Mezun olan öğrenciler, kamu kurum 
ve kuruluşlarında veya özel 
sektörde istihdam edilmiş, ülke 
ekonomisine de artı değer 
katmışlar. Büyükdere fidanlığı kısa 
sürede, İstanbul’un meyve fidanı ve 
süs bitkileri ihtiyaçlarını karşılaması, 
nitelikli bahçıvan yetiştirmesi ve 
bahçe tanzimi yapması ile İstanbul 
çapında tanınır olmuştu. Türkiye’de 
üretim ve eğitimiyle sürdürülebilir 
ziraat anlayışını gerçekleştiren 
enstitü, faaliyet gösterdiği 65 yıllık 
süre içinde 1.000’e yakın diplomalı 
ziraat teknisyeni yetiştirmişti.”

ÇEVRE/



/ÇEVRE

özel bitki türlerinin 
sergileneceği tematik bahçeler 
ile fidanlığın, geçmişten 
günümüze hikayesinin 
anlatılacağı bir de müze 
bulunacak.  
Büyükdere Fidanlığı, profesyonel 
bahçıvanlık eğitimlerinin yanı 
sıra hobi amaçlı eğitimlere de ev 
sahipliği yapacak. Özellikle 
çocukların, küçük yaşlarda, 
toprakla haşir neşir olabilmesi 
için özel oyun alanları 
tasarlanıyor. Çocuklar, doğayla 
iç içe bulunacakları bu konsept 
parklarda, hem eğlenip hem 
öğrenebilecekler.”  

 BAKLA DERE ISLAH EDİLECEK
Çağatay Seçkin, fidanlığın 
içinden geçen Bakladere’nin de 
tarihi kesitinin korunarak, İSKİ 
tarafından ıslah edileceğini 
belirtti. Seçkin, “Bakladere, 
Cumhuriyet Dönemi’nde bir 
kanal içine alınmış. Ancak, 
zaman zaman taşkın olabiliyor. 
Projede, o taşkını ortadan 
kaldıracak göletler yapacağız. Bu 
göletlerin de çevresine, 
misafirlerin dinlenebileceği bir 
Gölet Kafe yapmayı planlıyoruz” 
dedi. 

 ÇOCUKLAR TOPRAKLA 
BULUŞACAK
Büyükdere Fidanlığı’ndaki 
çalışmayla, bahçıvanlık 
okulunun yaşatılmasının yanı 
sıra, İstanbul’a yeni bir yeşil 
alan da kazandırılacak. 
Ziyaretçilerin yürüyüş 
yapabileceği, dinlenip nefes 
alabileceği, aynı zamanda 
tasarlanan küçük bostanlarda 
aktif şekilde çalışabilecekleri bir 
ortam yaratılacak. Fidanlıkta, 

DÜNYADA BENZERİ OLMAYAN 
DİŞBUDAKLI YOL 

Çağatay Seçkin: “Tarihi Sarıyer 
Fidanlığı’nın içinde yer alan 
dişbudaklı yol, dönemin  bahçıvanları 
tarafından şekillendirilmiş. Budana 
budana bugünkü şekline kavuşan bu 
kemerli yol,  dünya bahçıvanlık 
tarihinde oldukça önemli bir eser 
özelliği taşıyor. Bu yolu da aslına 
sadık kalacak şekilde restore ederek, 
İstanbulluların seyrine açacağız.” 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB), İSTANBUL’UN YAKLAŞIK 515 KİLOMETRELİK KIYI 
ŞERİDİNDE 84 YÜZME NOKTASINI TEMİZ TUTMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU 

UZUN SAHİL ŞERİDİNDE YIL BOYU 18 BİN 755 METREKÜP ATIK TOPLAYAN İBB, 
DENETİMLERİNDE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINI DA KULLANIYOR.

ÖZGÜR TURAN

TEMİZ DENİZ, 
TEMİZ PLAJ İÇİN 

SEFERBERLİK

/ÇEVRE



H
er yıl, sıcakların 
artmasıyla denizlerin ilgi 
çekiciliği artar. Gerek 
Karadeniz’e gerekse 

Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan 
İstanbul, yıllardır deniz temizliği 
konusunda sorun yaşıyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi her yıl 
olduğu gibi, bu yıl da denizlerin 
temizliğine önem veriyor. 
Denizlerin temizliği, yaklaşık 515 
kilometrelik kıyı şeridinde 
yapılırken bu çalışmalarda, 
toplamda 31 mobil ekip görev 
alıyor. Mobil ekiplerde, İBB Çevre 
Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığı tarafından 
görevlendirilmiş 186 personel, kıyı 
temizleme faaliyetlerinde yıl 
boyunca hizmet veriyor. 11 deniz 
yüzeyi temizlik teknesinin de 
görev aldığı bu çalışmalarda deniz 
yüzeyi, 3 adet deniz denetim 
teknesi, 3 İHA (İnsansız Hava 
Aracı) ve kıyılara yerleştirilmiş 83 

yüksek çözünürlüklü kameralar ile 
entegre bir şekilde 7/24 kontrol 
ediliyor. Yaz aylarında plaj 
temizliği için, mevcuda ek olarak 
256 görevli personel ile özel plaj 
temizlik araçları ekleniyor. 

SONUÇLARA ULAŞIM 
İNTERNET SİTESİNDEN
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığına bağlı Deniz 
Hizmetleri Müdürlüğü, 
denizlerdeki temizleme 

çalışmalarını geniş kapsamlı 
yürütüyor. Derelerin, Haliç ve 
Marmara Denizi’ne döküldüğü 
noktalarda, sürdürülebilir çevre 
yönetiminin sağlanması amacıyla 
yıl boyunca dip çamuru tarama 
faaliyetleri yürütülüyor. Yüzme 
alanlarının her biri için, sezon 
boyunca, en az sekiz su kalitesi 
izleme numunesi alınıyor. Alınan 
ve analiz edilen yüzme suyu 
analiz sonuçları, “www.
yuzmesaglik.gov.tr” adresinden 
yayınlanıyor.

ÇEVRE/

PANDEMİ NEDENİYLE KİRLİLİK YÜZDE 50 AZALDI

“2020 yılı pandemi döneminde Deniz Hizmetleri Müdürlüğümüzce yürütülen 
kıyı, deniz yüzeyi ve plaj temizlik faaliyetlerinde toplanan atık miktarlarında, 
geçen yılın aynı dönemine oranla, yüzde 50’lik bir azalma görüldü. Bu 
dönemde deniz kirliliği ve gürültü kirliliği de büyük oranda azaldı. Bu sayede 
yunus balıklarının, Haliç Tersanesi yakınlarına kadar geldikleri gözlemlendi. 
Tüm bu örnekler, insan kaynaklı kirliliğin doğaya ne kadar zarar verdiğinin ve 
insan müdahalesinin azalmasıyla, doğanın kendisini hızlı bir şekilde 
yenilediğinin bir göstergesi.”
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KİRLİLİĞİN EN BÜYÜK 
NEDENİ İNSAN
İnsan kaynaklı tüketim, deniz 
kirliliğinin en büyük nedeni 
olarak gösteriliyor. Özellikle 
plastik ürünler, doğada çok uzun 
süre kaldıklarından kirliliği 
artırıyor. Örneğin, bozulma 
süreleri açısından; misina 600 
yıl, plastik şişe ve çocuk bezi 
450 yıl, lastik ayakkabı tabanı 
80 yıl, naylon kumaş 40 yıl, 
plastik poşet 20 yıl bozulmadan 
doğada kalmaya devam 
edebiliyor. Ayrıca, plastik 
temelli atıklar, deniz yüzeyinde 
küçük parçalara bölünerek 
sudaki canlıların ölümüne yol 
açabiliyor. Denizlerdeki atıkların 
yaklaşık yüzde 80’ini plastik 
atıklar oluştururken bu atıklar, 
su ürünü tüketen insanların 
sağlıklarını da olumsuz yönde 
etkileyebiliyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanı Prof. Dr. Ayşen 
Erdinçler, insan kaynaklı 
kirliliğe karşı mutlaka yapılması 
gereken şeyler olduğunu belirtti. 
Erdinçler, bu önlemlerle ilgili 
önerileri şöyle sıraladı:

İSTANBUL’DAKİ RESMİ YÜZME 
NOKTALARI / SAYILARI

Adalar ......................................................15
Arnavutköy ............................................5
Bakırköy ................................................... 1
Beykoz......................................................3
Beylikdüzü ..............................................2
Büyükçekmece .....................................8
Çatalca .....................................................6
Kadıköy ....................................................3
Küçükçekmece .....................................3
Sarıyer.......................................................8
Silivri .........................................................10
Şile .............................................................19
Tuzla .......................................................... 1

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

2020 YILI RAPORLARINA GÖRE, MÜDÜRLÜK,            
KIYI VE HALKA AÇIK PLAJLARDAN 18 BİN 755 

METREKÜP ATIK TOPLADI.

/ÇEVRE

 Farkındalık yaratılmalı ve 
duyarlılık artırılmalı,

 Plastik kullanımı 
sınırlandırılmalı,

 Tüm atık su arıtma tesisleri 
kademeli olarak İleri Arıtım 
Teknolojileri’ne 
dönüştürülmeli,

 Kirliliğe karşı caydırıcı 
önlemler ve yaptırımlar 
artırılmalı,

 Şehir planlamaları ve bu 
planlamaların 
uygulamalarında çevresel 
faktörlere azami oranda özen 
gösterilmeli,

 Kaynağında ayrıştırma 
yapılarak geri kazanım oranı 
artırılmalı ve atıklar 
ekonomiye geri 
kazandırılmalı.
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16 ASIR BOYUNCA; YANGINLARA, DEPREMLERE, SELLERE DİRENEREK 
GÜNÜMÜZE ULAŞMAYI BAŞARAN BOUKOLEON SARAYI, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ’NİN ÇALIŞMASIYLA KENTİN KÜLTÜR YAŞANTISINA TEKRAR 
KATILACAK.

1.600 YILLIK SARAY 

BOUKOLEON

/TARİH

İ
stanbul, tarih boyunca 
insanların ilgisini çekti. 
Konumu, iklimi, doğal 
güzelliği, kültürel zenginliği 

ve birçok farklı özelliği ile de 
sayısız seyyah tarafından övgüye 
değer bulundu. Antik çağlardan 
hemen sonra, kenti devlet 
merkezi haline getiren Doğu 
Roma ya da daha çok bilinen 
adıyla Bizans İmparatorluğu 
döneminde ise dünyanın en 
gösterişli şehirlerinden birine 
dönüştü.

 “YENİ ROMA”
Roma İmparatorluğu döneminde 
Akdeniz ticaretinin merkezi 
haline gelen İstanbul, devletin 
395 yılında ikiye ayrılmasıyla 
farklı bir şehir kimliğine 
büründü. “Nova Roma (Yeni 
Roma)” ismiyle Bizans 
İmparatorluğu’nun başkenti 
yapılan İstanbul, zaman 
içerisinde mimarlık tarihinin en 
görkemli şehirleri arasına girdi. 
Yeni imparatorluk, gücünün 
göstergesi olarak başkentine 

sayısız yapı, anıt ve mabet 
kazandırdı.
Asırlar boyunca devam eden 
imparatorluk, hüküm sürdüğü 
yıllarda, sadece tarihi ve siyasi 
alanda öne çıkan bir medeniyet 
olmadı. Roma mirasından 
gelen birikimin üzerine 
inşa edilen bu yeni 
devlet, yönetim 
biçiminden sanata, 
eğlence 

TAYFUN DERYAL



yaşamından saray hayatına 
kadar tarihte kendine eşsiz bir 
yer edindi. Siyasetine yön veren 
birçok olay ve güç mücadelesinin  
gerçekleştiği saraylar, her 
dönem dünyanın dikkatini çekti. 

 SARAYLAR ŞEHRİ İSTANBUL
Bizans’ta, imparator ve yakın 
çevresinin gündelik yaşamlarını 
sürdüreceği alana olan ihtiyaç, 
devlet kurumsallaştıkça giderek 
arttı. Yeni başkent için en kritik 
önemdeki bileşen, imparatorluk 
saraylarının yapımına bu dönemde 
başlandı. İnşa edilen Büyük Saray, 
Rhegion Sarayı, Damatrys Sarayı 
gibi erken dönem eserlerinden ve 
Büyük Saray Kompleksi’nin 
öğelerinden biri de Boukoleon 
Sarayı idi. 

Yarımadanın Marmara 
Denizi’ne bakan güneydoğu 
ucunda ve Roma dünyasında 
bilinen diğer Geç Antik Çağ 
saray modellerine benzeyen 
yapı, önceden var olan 
Hipodrom ile ilişkili olarak 
tasarlandı. 408-450 yılları 
arasında hüküm süren II. 
Theodosios zamanında yapılan 
Boukoleon Sarayı, eğimli 
arazide teraslı bir sistemde inşa 
edildi. Hormisdas Sarayı ya da 
Justinianus Evi olarak da 
adlandırılan yapının, Theofilos 
döneminde (829-842) önemli 
onarımlar geçirdiği 
düşünülüyor.

TARİH/
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 BİZANS MİMARİSİ’NİN 
ÖNEMLİ ESERLERİ ARASINDA
Gerek dini gerek sivil 
yapılarıyla İstanbul’u süsleyen 
Bizans’ın sarayları, dönemin 
sanat geleneğinin ve 
gelişiminin de en önemli 
temsilcisi. Denize ve 
manzaraya hâkim 
konumlandırılan ağaçlar, 
çeşmeler, saraylar aynı 
zamanda oldukça zengin bir 
estetik anlayışının da 
göstergesi kabul edilir.



/TARİH

Boukoleon’un, günümüze ulaşan 
doğu kanadındaki pencere dizileri ve 
zamanında burada yer alan bir 
balkonun varlığına işaret eden 
mermer konsollar, sarayın denizle 
ilişkisini ortaya koyuyor. 
Boukoleon’un bu özelliğini doğrular 
nitelikte bulgular mevcut. O 
bulgular arasında, çok eski bir liman 
olarak bahsedilmesi ve pek çok 
heykel ile kabartmanın bulunması 
yer alıyor.
Yapının doğu ucunda yer alan ve 
bugün alt kısmının kalıntısı olarak 
görülen deniz feneri de (Pharos) 
sarayın ilgi çekici bir başka özelliği. 
Saray ve limanı birbirine bağlayan 
anıtsal merdiveninin altında yer 
alan altı sütunlu sarnıç, görülmesi 
gereken önemli unsurlar arasında 
bulunuyor.

 800 YILIN ARDINDAN           
YILDIZI SÖNDÜ
Boukoleon Sarayı, Büyük Saray 
Kompleksi içinde iyi durumdaki 
yapıtlardan olduğu için, Latin işgali 
sırasında bir süre daha kullanıldı, 
ama 13. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren ise eski önemini 
kaybetmeye ve terk edilmeye 
başlandı. İstanbul’un fethinden 
sonra saray alanı,  yerleşim alanına 
dönüştü. 1532 yılında, İstanbul 
surlarına da zarar veren ve Sidera 
kısmının Çatladıkapı olarak 
anılmasına neden olan deprem, 
sarayda da tahribata neden oldu. 
Sarayın deniz cephesinde bulunan 
heykeller, bu sarsıntıda yıkıldı. 
Değişik yıllardaki yangın ve 
depremler, sarayın kalıntılarının bir 
bölümünü ortadan kaldırdı.

 İSTANBUL’A 
KAZANDIRILACAK
Büyük İmparatorluk Sarayı 
Kompleksi içinde yer alan 
Boukoleon Sarayı, yüzyıllar 
içerisinde zamanın ve ilgisizliğin 
kurbanı oldu. Şimdi, bu önemli 
miras, İBB’nin gerçekleştireceği 
restorasyon çalışmaları ile 
müzeye dönüşecek ve kentin 
kültür yaşantısına tekrar 
katılacak.

Kaynak: Kerim Altuğ; İstanbul’da 
Bizans’ı Gezerek Keşfetmek-Bizans 
Dönemi Su Temin Alt Yapısı: Büyük 
Saray Bölgesi. Toplumsal Tarih Dergisi, 
308, İstanbul, 2019, s.52-61.
Helbert, A. (2020). Bizans Mimarlığı.
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İstanbul’un tanımını yaparak şu 
açıklamalarda bulundu: “YGA ile 
birlikte hayata geçirdiğimiz Tech 
İstanbul, gençlerin, girişimcilerin 
İstanbul’u daha çağdaş daha 
yaşanır bir hale getirecek 
fikirleriyle başvurdukları ve bu 
fikirleri hayata geçirebilecekleri 
bir oluşum. Bu oluşumda seçilen 6 
girişim, İstanbul’un hayatını 
kolaylaştıracak. Bu girişimlerin 
devamının da geleceğine 
inanıyorum.”

 “ÇİFT KANATLI GİRİŞİMLERİN 
MERKEZİ İSTANBUL”
Tech İstanbul, İBB ve 
YGA’nın iş birliği ile 
yaşam geçirdiği 
bir inovasyon 
platformu. 
Tech 
İstanbul 
ile 

İstanbul’un kentsel sorunlarına 
teknolojik ve inovatif çözümler 
geliştiren girişimler 
destekleniyor. Girişimlerin, 
platformda açılan temalara çözüm 
getiren prototipleri ile 
başvurdukları platform, seçtiği 
girişimlere çeşitli konularda 
destek sağlıyor. Bu platform, ürün 
geliştirme sırasında ihtiyaca 
uygun veri, mentor ve şirket 
buluşmaları sağlıyor. İBB, İBB 
İştirakler ve bağlı kuruluşları ile 
özel sektör birlikteliğine dayanan 
globalleşme fırsatları da sunuyor. 

İ
stanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin ve Young Guru 
Academy’nin (YGA) ortaklaşa 
yaşama geçirdiği Tech 

İstanbul’da, DemoDay etkinliği 11 
Ağustos’ta yapıldı. İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı 
DemoDay’de 6 farklı girişimin 
tanıtımı yapıldı. Seçilen 
girişimlerin saha test sonuçları 
tüm İstanbul halkıyla paylaşılacak.

 TECH İSTANBUL’DAN        
BAŞARILI FİNAL
YGA Zirvesi’nde, İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nun 18 Ocak’ta 
lansmanını yaptığı Tech 
İstanbul’da sona gelindi. 159 farklı 
girişimin başvurulduğu 
platformda, 11 Ağustos’ta yapılan 
DemoDay ile finale kalan 6 
projenin tanıtımı yapıldı. İBB 
Başkanı İmamoğlu da DemoDay’e 
katılarak girişimcilerle buluştu. 
Finale kalan girişimler; Duckt, 
Reengen, Stroma, Kodeco Bluedot 
ve Baktek oldu. Girişimler, süreç 
boyunca; İstanbul Enerji, İSPARK, 
İSTAÇ, İSBAK gibi İBB iştirakleri 
ile İETT ve İSKİ gibi bağlı 
kuruluşlar ile birlikte çalıştı. 3 
aylık bir çalışmanın sonucunda 
ortaya çıkan saha test sonuçları, 
önümüzdeki günlerde İstanbul 
halkı ile de paylaşılacak. 

 “TECH İSTANBUL, 
İSTANBUL’U DAHA ÇAĞDAŞ, 
DAHA YAŞANIR BİR HALE 
GETİRECEK”
Etkinlikte konuşan İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, Tech 

/TEKNOLOJİ

UĞUR KOCAGER

'da
DEMODAY İLE FİNAL



Twitter hesaplarına bu temasını 
açıklayıcı bilgiler otomatik olarak 
yerleştiriliyor. 
Bu uygulama, şu an için BM 
Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi 
olan beş devleti kapsıyor (ABD, 
İngiltere, Çin, Fransa, Rusya).
Ancak önümüzdeki dönemde 
uygulama daha da genişleyecek. 
Uygulama, devlet sözcüleri, 
bakanlar, üst düzey bürokratlar 
ve medya kuruluşlarını 
kapsıyor. Önümüzdeki dönemde 
üst düzey gazetecilerin de 
hesaplarına uyarı etiketi 
konulabileceği tartışılmakta. 

Uygulama kapsamında Xinhua 
ve Sputnik gibi haber 
ajanslarına uyarı etiketleri 
konulmaya başlandı. 

TEKNOLOJİ/

TİKTOK, MİCROSOFT’A 
SATILABİLİR

M icrosoft, Çinli TikTok uygulamasının 
ABD ayağını satın almak üzere 
görüşmelerde bulunduğunu duyurdu. 

ABD’li dev teknoloji şirketi Microsoft, yaptığı 
açıklama ile TikTok’un ABD kolunun satışı için 
Çinli ByteDance şirketi ile görüşmelere 
başlandığını duyurdu. Satış gerçekleşirse 
Microsoft, TikTok’un; ABD, Kanada, 
Avustralya, ve Yeni Zelanda’daki hizmetlerini 
satın almış olacak. TikTok uygulaması uzun 
süredir ABD ile Çin arasındaki teknoloji 
çekişmesinin sahnesi durumunda. TikTok’un 
ABD’de yasaklanabileceği tartışmaları ise 
devam ediyor. 

GOOGLE PLAY MUSIC 
KAPANIYOR

G oogle’ın müzik uygulaması ‘Google Play 
Music’ kapanıyor. Ekim ayı içinde içinde 
tamamen kapanacak olan servis, önce 

Avustralya ve Yeni Zelanda’da daha sonra tüm 
dünyada hizmetlerini durduracak. Kullanıcılar, 
kolaylıkla ‘Google Play Music’ listelerini 
‘YouTube Music’e aktarabilecek. ‘YouTube 
Music’e aktarım yapacak kullanıcıların, çevrim 
içiyken uygulama içindeki ayarlar menüsünden 
“Google Play Music’ten aktar” seçeneğine 
dokunması gerekiyor. Kullanıcılara, Google 
tarafından aktarım ile ilgili talimatları kapsayan 
bir e-posta da gönderilecek. 

Twitter, devlet temaslı 
medya kuruluşlarıyla resmi 
temsilcilerin hesaplarına 

uyarı etiketi dönemi başlattı. 
Etiket yoluyla hesabın, hangi 
devlet ile ilişkili olduğu açıkça 
belirtiliyor. ABD, İngiltere, Çin, 
Fransa ve Rusya devletlerini 
kapsayan uygulama önümüzdeki 
dönemde genişleyecek. 
Twitter, şeffaflık girişimi olarak 
aldığı kararla devlet temaslı 
hesaplara uyarı etiketi 
yerleştirmeye başladı. Yeni karara 
göre, devlet ile temaslı olan 
medya kuruluşları ve kişilerinin 

TWİTTER’DAN DEVLET TEMASLI 
HESAPLARA ÖZEL ETİKET
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İ
stanbul Kültür Sanat Vakfı 
(İKSV) tarafından düzenlenen 48. 
İstanbul Müzik Festivali, 18 
Eylül- 5 Ekim 2020 tarihleri 

arasında, dijital ortam üzerinden 
Türkiye ve dünyadaki 
müzikseverlerle buluşacak. Haziran 
ayında gerçekleştirilmesi planlanan 
festival, COVID-19 salgını 
nedeniyle Eylül ayına ertelenmişti.  
Bu yıla özel olarak, festival 
programındaki tüm konserler, video 
formatında kayıt altına alındı. 
Türkiye’den ve dünyadan 
sanatseverler, dijital ortamda 
yayınlanacak konserlere, fiziki 
konserlere oranla daha erişilebilir 
bilet fiyatlarıyla ulaşabilecekler. 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ’NİN DE DESTEKÇİLERİ 

ARASINDA BULUNDUĞU 48. 
İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ, TARİHİNDE 

İLK KEZ MÜZİKSEVERLERLE DİJİTAL 
ORTAMDA BULUŞACAK. LUDWIG VAN 
BEETHOVEN’IN 250. DOĞUM YILININ 

KUTLANACAĞI FESTİVAL 
KONSERLERİNİN ÇEKİMLERİ, İSTANBUL 

VE AVRUPA’NIN ÖNEMLİ TARİHİ 
MEKÂNLARINDA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

 BEETHOVEN’IN 250. DOĞUM 
YILI KUTLANACAK
“Beethoven’ın Aydınlık Dünyası” 
teması etrafında şekillenen ve 
Ludwig van Beethoven’ın 250. 
doğum yılının kutlanacağı festival 
konserlerinin çekimleri, İstanbul ve 
Avrupa’nın çeşitli şehirlerindeki 
tarihi mekânlarda gerçekleştirildi. 
Konserlerde, bestecinin ikonik 
eserleri, ondan esinlenen yeni 
projeler ve eserlerle birlikte diğer 
bestecilerin eserleri de yer aldı. 

 ÜNLÜ TOPLULUK VE 
SOLİSTLER KATILDI
Festivalin konukları arasında 
Wiener Akademie, Bilkent Senfoni 

Orkestrası, Kheops Ensemble, 
Philharmonix, Beethoven Trio 
Berlin, Borusan Quartet, Semplice 
Quartet gibi topluluklar ve Thomas 
Hampson, Bülent Evcil, Derya 
Türkan, Yurdal Tokcan, Gökhan 
Aybulus, Ezgi Karakaya gibi solistler 
yer aldı. 

 KAYITLAR TARİHİ 
MEKÂNLARDA YAPILDI
Kayıtlar, İstanbul’da; Şerefiye 
Sarnıcı, Tekfur Sarayı, Hıdiv Kasrı, 
Tophane-i Amire Kültür ve Sanat 
Merkezi, Harbiye Saint Esprit 
Katedrali, Surp Hovhan Vosgeperan 
Ermeni Katolik Kilisesi, Süreyya 
Operası gibi şehrin çok kültürlü 

POYRAZ TÜTÜNCÜ
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kimliği ve tarihi kültürel 
hazinelerini ortaya koyan 
mekânlarda gerçekleştirildi. 
Avrupa’da ise Belçika, Almanya, 
Avusturya ve Hollanda’nın çeşitli 
şehirlerinde, Perchtoldsdorf Şatosu, 
Stavelot Manastırı gibi tarihi 
mekânlarda profesyonel ekipler 
tarafından kayıt altına alındı. 

 İBB’DEN FESTİVALE DESTEK
Festivalin çok sayıda sponsor ve 
destekçileri bulunuyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve İBB Kültür 
AŞ de festivalin önemli destekçileri 
arasında yer aldı. Harbiye Cemil 
Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 
Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı ve 
Hıdiv Kasrı çekimlere ev sahipliği 
yaptı. 

 AÇILIŞI TEKFEN FİLARMONİ 
ORKESTRASI YAPTI
Festival, Şef Aziz Shokhakimov 
yönetimindeki Tekfen Filarmoni 
Orkestrası’nın Boğaziçi Üniversitesi 
Güney Kampüs Meydanı’nda 
verdiği konserle açıldı. Orkestraya 
sahnede keman sanatçısı Emre 
Engin eşlik etti. Konserde; 
Beethoven, Mozart, Prokofiev ve 
Bartók’tan eserler icra edildi. 

 TARİHİNDE BİR İLK, 
“FESTİVAL ORKESTRASI”
Festival, tarihinde bir ilki 
gerçekleştirerek, CRR Genel Sanat 
Yönetmeni Cem Mansur 
yönetiminde, Türkiye’nin en 
yetenekli genç kuşak 
müzisyenlerinden oluşan Festival 
Orkestrası’nı kurdu. Orkestra 
üyelerinin çoğunluğunu, 
Mansur’un yönetimindeki 
Türkiye Gençlik Filarmoni 
Orkestrası’ndaki öğrencileri teşkil 
etti. Öte yandan, pandemi 
nedeniyle Venedik Solistleri ile 
vereceği konserini 
gerçekleştiremeyen Cem Mansur, 
dijital yayın için yeni bir orkestra 
oluşturdu. Herhangi bir devlet 
kurumuna bağlı olmadan serbest 
çalışan müzisyenlerden 23 kişilik 
yeni bir orkestra kuran Mansur, 
amacını şöyle açıkladı: “Pandemi 
sürecinden pek çok müzisyen 
olumsuz etkilendi. Bu nedenle, 
özellikle müzisyenlere destek için 
böyle bir orkestra ile konser 
vermeyi tercih ettim.” Şef Cem 
Mansur yönetimindeki orkestra, 
konserini Tophane-i Amire 
Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
gerçekleştirdi.

 İZLEYİCİLİ TEK KONSER,       
AÇIK HAVA’DA
Festivalin izleyicili tek konseri, 
Borusan İstanbul Filarmoni 
Orkestrası’nın (BİFO), 19 Ağustos 
Çarşamba akşamı, Harbiye Cemil 
Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda 
verdiği konser oldu. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve 
iştiraklerinden Kültür AŞ 
desteğiyle gerçekleşen konsere, 
pandemi nedeniyle sınırlı sayıda 
izleyici katıldı.  Yıldız şef Patrick 
Hahn yönetimindeki topluluğa 
sahnede, İzlandalı piyanist 
Víkingur Ólafsson eşlik etti. 

KÜLTÜR-SANAT/

ŞEF PATRICK HAHN

Henüz 24 yaşında olmasına karşın; 
Viyana Senfoni, Münih Filarmoni, 
İsrail Oda Orkestrası, Kraliyet 
Concertgebouw Oda Orkestrası gibi 
dünyanın pek çok yerinde orkestra 
yöneten Şef, 2021/22 sezonu 
itibariyle Wüppertal Operası ve 
Senfoni Orkestrası’nın genel müzik 
direktörlüğüne getirildi. Kariyerine, 
Almanya’daki en genç genel müzik 
direktörü unvanını da katacak.

VIKINGUR ÓLAFSSON

2019 Gramophone Klasik Müzik 
Ödülleri’nde ‘Yılın Sanatçısı’ seçildi. 
Özgünlüğü ve müzikal ikna gücüyle 
son yıllarda müzik dünyasının dikkat 
çeken isimlerinden biri olan ve pek 
çok ödüle layık görülen sanatçının, 
Deutsche Grammophon etiketiyle 
piyasaya çıkan son albümü Debussy–
Rameau, İngiltere ve Almanya klasik 
müzik listelerinde birinci sıraya 
yerleşti.

www.ibb.istanbul                          / 93



94 /                         www.ibb.istanbul

/KÜLTÜR-SANAT

İBB PANDEMİ DÖNEMİNDE 
SANATÇILARIN YANINDA

bağlı olarak bu alanlardaki 
faaliyetler iptal edildi ya da 
ertelendi. Birçoğu tüm dünyada 
kademeli olarak kapılarını 
açarken, açık hava etkinlikleri 
belirli kurallar çerçevesinde 
yapılmaya başlandı. Türkiye’de 
de Haziran ayında, yeni normalin 
çerçevesi çizildi ve açık alan 
etkinliklerini gerçekleştirmeye 
dönük adımlar atıldı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent 
halkının sahne sanatlarına olan 
özlemini gidermek için, yeni 
düzenlemelerle birlikte, 
projelerini hayata geçirdi. 

İBB’nin yeni projelerinden biri de 
pandemi sürecinden olumsuz 
etkilenen kültür sanat sektörü 
için hazırladığı destek programı. 
Proje ile tiyatrolara, sinemalara 
ve bağımsız sanatçılara sahne 
imkânları sunulurken, dijital 
yayınlarla da destek verildi. 
Pandemi nedeniyle gelir kaybına 
uğrayan sanatçılar, kentin farklı 
noktalarındaki etkinlikler ile 
yeniden performanslarını 
sergileme şansı bulurken 
ekonomik açıdan da kendilerine 
katkı sağlayacak bir imkana sahip 
oldular.

2
019 Aralık’ından 
itibaren tüm dünya, 
alışkanlıklarını, 
Koronavirüslü yaşama 

göre yeniden gözden geçirdi. 
Teması en aza indirmek için 
herkesin maske kullanması ve 
kalabalık ortamlardan kaçınması 
önemli hale geldi. Tiyatrolar, 
konserler, sinemalar ve 
festivaller gibi kapalı alanlarda 
yapılan etkinlikler, binlerce 
kişinin etkileşimi söz konusu 
olduğu için, bulaş riski 
oluşturdu. Bu nedenle, 
pandemideki ilerleme sürecine 

TAYFUN DERYAL SAMİ TÜRK
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İBB, KÜLTÜR VE SANATIN TÜRKİYE’DEKİ KALBİ İSTANBUL’DA, PANDEMİ SÜRECİNE UYGUN OLARAK 
KENTİN BİRÇOK FARKLI NOKTASINDA ETKİNLİKLER DÜZENLİYOR. İSTANBULLUYA SANAT DOLU 
BİR YAZ YAŞATMAK İSTEYEN İBB, BAŞLATTIĞI DESTEK PROGRAMIYLA DA SAHNE ŞANSI 

BULAMAYAN SANATÇILARA GELİR İMKANI SUNUYOR. 

KÜLTÜR-SANAT/

AŞ, “Yolculuk Arası Bi’ Caz 
Molası”, “Sokak Müzisyenleri 
Kafede” serileri ve Tekfur 
Sarayı konserleriyle 
müzikseverlere canlı 
performans izlettirmeye 
başladı. İBB, aynı zamanda 
Yenikapı İstanbul Açık Hava 
Gösteri Merkezi’nde “Park Et 
Seyret” etkinlikleri kapsamında 
konserler, film gösterimleri ve 
özel performanslar 
sergilenmesini de destekledi.
İBB Kültür Daire Başkanlığı da 
“Sokakta Sanat Var” 
etkinliklerini gerçekleştirirken 

pandemiden en çok etkilenen 
meslek gruplarından olan kültür 
sanat sektörü için destek 
programı hazırladı. Pandemi ile 
birlikte sanata olan ihtiyacın 
daha çok arttığını dikkate alan 
İBB Kültür Daire Başkanlığı, 
sinema, tiyatro ve müzik 
alanlarında başlattığı destek 
faaliyetlerini, birçok alanı 
kapsayacak şekilde planladı. 
Sahne ve seyircisinden uzak 
kalmanın yanında gelirini de 
kaybeden sanatçılar, İBB’nin 
desteğiyle ekonomik olarak 
nefes alma şansı buldu. 

Türkiye’nin kültür sanata 
bakışına yön veren şehri 
İstanbul’da, Mart ayından 
itibaren; konser ve tiyatro 
sahneleri uzun süre kapalı kaldı. 
Ancak bu kapanış, sanatın 
seyirciye ulaşamayacağı 
anlamına gelmedi. İBB, tüm 
etkinliklerini dijital dünyaya 
taşıdı ve herkesin erişimine 
açtı. Haziran’da yeni normale 
göre rota belirleyen İBB, online 
platformlarda sürdürdüğü 
etkinliklerini, yaz aylarında da 
devam ettirmenin planlarını 
yaptı. İBB şirketlerinden Kültür 
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“TİYATRO, KORONAVİRÜSTEN 
EN ÇOK ETKİLENEN MESLEK 
GRUPLARINDAN”
Destek programında sahne alan 
tiyatrocu Müge Saut, pandemiden 
en çok etkilenen sektörler 
arasında bulunduklarını anlattı. 
Saut, “Bütün Türkiye’deki 
tiyatroları ve buna bağlı meslek 
kollarını düşündüğünüzde, ortaya 
oldukça hacimli bir çalışan 
topluluğu çıkıyor. Biz de diğer 
meslektaşlarımızdan farklı bir 
süreç yaşamadık; tüm 
gösterilerimizi iptal ederek 
izleyicilerimize bilet iadelerini 
gerçekleştirdik. Mart ayından 
itibaren sanatsal etkinlik 
anlamında durduk ve neredeyse 

“İBB ELİNDEKİ OLANAKLAR ÖLÇÜSÜNDE İSTANBUL’DA YAŞAYAN HERKESE YETİŞMEYE ÇALIŞIYOR. 
BUNUN İÇİNDE DİĞER SANAT DALLARI DA VAR. İNSANIMIZI YENİDEN SANATLA BULUŞTURMAK, 

HEM BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ HEM DE TOPLUM İÇİN BİR MORAL KAYNAĞI OLDU.”

beş aydır durmaya devam 
ediyoruz” ifadelerini kullandı. 
Pandemiden olumsuz etkilenen 
sanatçılarla ilgili hükümetten 
adım beklediklerini; ancak yanıt 
alamadıklarını da kaydeden 
Saut, “Bu konuda, tiyatrocular 
ve tiyatro dostlarından başka 
çaba gösteren olmadı. Şimdi 
belirsiz bir süreç yaşıyoruz. 1 
Temmuz itibariyle sahnelerin 
açılabileceği söylenirken, 
uçaklarda uygulanmayan sosyal 
mesafe tiyatrolarda 
uygulanıyor. Biz adaletli bir 
yaklaşım bekliyoruz” dedi.

PROJE, TOPLUM İÇİN BİR 
MORAL KAYNAĞI OLDU
İBB'nin pandemiden etkilenen 
sanatçılarla dayanışmayı 
artırmak için başlattığı projede 
sahne almaktan mutluluk 
duyduğunu sözlerine ekleyen 
Saut, şu değerlendirmeleri 
yaptı: 
“Bizim kültürümüzde 
dayanışma ruhu zaten hep 
vardı. Fakat, her şeyin alınıp 
satılır bir mala dönüştüğü 
ortamda, toplum da bunu 
olağan karşılamaya başladı, 
diyebiliriz. Çaresizlik hissi, 
toplumu kemiren bir kangren 
gibidir. İBB elindeki olanaklar 
ölçüsünde, İstanbul’da yaşayan 
herkese yetişmeye çalışıyor. 
Bunun içinde diğer sanat dalları 
da var. İnsanımızı yeniden 
sanatla buluşturmak, hem bir 
dayanışma örneği hem de 
toplum için bir moral kaynağı 
oldu. Biz bunu sahnelediğimiz 
oyunla açık bir biçimde gördük. 
Hem yetişkinler hem de 
çocuklar olarak birbirimizi çok 
özlemişiz.”
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“PANDEMİDEN OLUMLU TEK ANIM; İBB’NİN SANATÇILARA VERDİĞİ BU DESTEK. TÜM GELİRİNDEN 
OLAN SANATÇILARA NEFES ALDIRAN ETKİNLİKLERİ HEP HATIRLAYACAĞIM.”

ayının ortasında ilk kiramı 
ödeyemedim. Sonraki aylar da bu 
şekilde devam etti. Ev sahibi ile 
konuştuk. Bize anlayış göstereceğini 
söyledi. Ancak, o da beni on gün 
kadar önce icraya verdi. Şu an 
icralığım” ifadelerini kullandı.

SANATÇILARA VERİLEN DESTEĞİ 
HEP HATIRLAYACAĞIM
İBB’nin programlarının kendisine 
ekonomik açıdan nefes 
aldırdığını belirten Durgun, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gelirimin hiç olmadığı bir 
dönemde, İBB’nin, vapurda müzik 
etkinliği başladı. Bir de sokakta 
sanat ekinliği yaptık. İkisi de bana 

“KİRAMI ÖDEYEMEDİĞİM İÇİN 
İCRALIK OLDUM”
Kanun sanatçısı Sinan Durgun da 
İBB’nin etkinliklerinde sahne alan 
müzisyenlerden. Ülkemizin, afet ya 
da terör saldırısı gibi olaylara, 
dönem dönem maruz kaldığını 
üzülerek belirten Durgun, bu 
dönemlerde etkinliklerin doğal 
olarak durduğunu, pandeminin 
başlangıç döneminde de kısa 
soluklu bir ara verileceğini 
düşündüğünü söyledi. Tahmininde 
birçok kişi gibi yanıldığını dile 
getiren Durgun, bu kadar uzun bir 
aranın ekonomik açıdan hazırlıklı 
olmadığı için kendisini kötü 
etkilediğini anlattı. Durgun, “Mart 

bir nebze olsun nefes aldırdı. Keşke 
bunlar devamlı olabilse. Müzik 
sahneleri, sokağa yaz aylarında 
kurulabildiği için yakında buna 
imkan kalmayacak. Pandemiden 
olumlu tek anım; İBB’nin 
sanatçılara verdiği bu destek. Tüm 
gelirinden olan sanatçılara nefes 
aldıran etkinlikleri hep 
hatırlayacağım.”
Sahneye çıktığı noktalarda, 
insanların da müziği özlediğini 
gördüğünü söyleyen Durgun, “İBB, 
yeteneği olan, ancak sahne şansı 
çok az bulan cevherleri keşfederse 
harika bir iş yapmış olur” 
ifadeleriyle açıklamasını 
sonlandırdı.
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TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK 4734 S.K.İ.K. 19. MAD. GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İŞİN ADI İHALE TARİH/SAAT

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
İhale İşleri Müdürlüğü İhale Gündemi

01. 09. 2020 ‐ 18. 09. 2020

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

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 72 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı14/ 09/ 2020 11.00

Elektronik Sistemler Müdürlüğü İ.B.B. İle 3. Kolordu Komutanlığı Arasındaki Ayazağa Katlı Kavşak 
Ek Protokolü Kapsamında Selimiye Kışlası Kamera ve Güvenlik 
Sistemleri Alımı İşi

07/ 09/ 2020 11.00

Satınalma Müdürlüğü 2020 Yılı Muhtelif Hırdavat Alımı04/ 09/ 2020 10.00

Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2020 Yılı Yazlık ve Kışlık Zabıta Kıyafeti Alımı07/ 09/ 2020 11.30

Elektronik Sistemler Müdürlüğü CİSCO Çağrı Sistemleri 2020 Yılı Bakım Onarım İşi09/ 09/ 2020 11.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 7 Kalem Suni Solunum Cihazı Yedek Malzemesi Alımı14/ 09/ 2020 10.30

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 35 Kalem Muhtelif Tıbbi Sarf Malzeme Alımı15/ 09/ 2020 10.00

Satınalma Müdürlüğü IOS İşletim Sistemli Tablet Bilgisayar ve Çevre Ürünleri alımı15/ 09/ 2020 10.30

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü İstanbul Geneli Park Yeşil Alan ve Kamu Bahçelerinde 
Yapım ve Onarım İşi

18/ 09/ 2020 10.00

Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 2020 Yılı Anadolu Yakası 2.Grup Belediye ve Kamu 
Binalarının Bakım Ve Onarım İşi

08/ 09/ 2020 11.00

Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 2020 Yılı Avrupa Yakası 2. Grup Belediye ve Kamu 
Binalarının Bakım ve Onarım İşi 

08/ 09/ 2020 11.00

Altyapı Projeler Müdürlüğü Yarışmanın konusu verilen sınırlar içinde Salacak kıyısının 
tasarlanmasıdır.

01/ 09/ 2020 17.00




