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1BU BÜLTEN SİZİNDİR, ALABİLİRSİNİZ.



ŞİDDETİN
KADINLARIN
KARŞISINDA



Ekrem İmamoğlu

En çok önemsediğimiz hizmetlerin başında, sizlere 
söz verdiğimiz gibi sosyal destek projeleri geldi. 18 
ayda, 1.5 milyon aileye sosyal destek vererek, devletin 
şefkat eliyle dokunduk. 121 bin çocuğu sütle 
buluşturup, on binlerce üniversite öğrencisine 3 bin 200 
lira, yüz bin ilkokul öğrencisine 300 lira eğitim desteği 
verdik. Annelere ücretsiz ulaşım sağladık ve ilkokul 
öncesi çocuklarımıza 15 kreş açtık. 

Bütün bunların yanı sıra; iki büyük kent ormanını 
halkın kullanımına açarak, kentimize milyonlarca 
metrekarelik aktif yeşil alan kazandırdık. Devasa altyapı 
yatırımlarıyla şehrimizin çok önemli meydanlarındaki 
su baskınlarına son verdik ve bu alanları ortak akılla 
yeniden tasarladık. 

Olası İstanbul depremi riskine karşılık, 2000 yılı 
öncesinde inşa edilmiş 790 bin binanın hasar tespit 
çalışmalarına başladık ve 20 bin binanın tespitini 
tamamladık.

Sevgili hemşehrilerim, 
Velhasıl, 18 ayda önemli adımları attık. Ama, sizler 

için çok daha fazlasını yapmaya mecburuz. Hiçbir 
gerekçeyle, hiçbir gecikme veya başarısızlığı kabul 
etmeyeceğiz. Durmaksızın, ter dökerek çalışmaya 
devam edeceğiz. İnancına, yaşam şekline, kökenine ve 
tercihlerine bakmaksızın 16 milyonun tamamına, en iyi 
hizmeti verme ilkesiyle yolumuza devam edeceğiz.

Siz değerli dostlarıma, yeni yılda da salgınla 
mücadeleye tam destek vermenizi, kurallara uymanızı bir 
kez daha anımsatıyor ve bu vesileyle; yeni yılın sizlere, 
ailenize, sevdiklerinize, ülkemize ve tüm dünyaya 
güzellikler getirmesini diliyorum. Sağlıcakla kalın…

Sevgili İstanbullular,
Yeni bir yılla birlikte, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nde 18 aylık çok verimli bir görev sürecini de 
geride bıraktık. 

Kamu yönetiminde halka hesap vermeyi onur kabul 
eden bir anlayışla, 1.5 yıllık yatırım ve hizmetlerimizi, 
siz kıymetli dostlarımla, 24 Aralık günü detaylı bir 
şekilde paylaştım; bu kısa sürede “Adil, Yeşil ve 
Yaratıcı İstanbul” yolunda, aldığımız mesafeleri 
anlattım. 

Değerli hemşehrilerim,
2020, İstanbul’un kangren olmuş temel sorunlarını 

çözmeye yöneldiğimiz bir atılım yılı olsun diye çabaladık. 
Tüm dünyayı sarsan pandemi sürecine, ülkemizin 
içinden geçtiği ekonomik krize ve her türlü zorluk 
çıkarma çabalarına rağmen, çok önemli başarılar elde 
ettik. Kente özen ve insana saygı yolunda ilk 
adımlarımızı çok sağlam attık. 

Öncelikleri önemseyerek, denk bir bütçe anlayışını 
İstanbul’a kazandırdık. Salgın sürecinde gelirlerimiz 
önemli oranda düştüğü için son derece ciddi tasarruf 
önlemlerine yöneldik. Aldığımız bu sıkı önlemler sonucu, 
yüzde 24 oranında bir tasarrufla giderlerimizi 19.7 milyar 
liraya indirdik. Miras aldığımız 4.6 milyar liralık kredi 
geri ödemesini kapattık. Vergi borçları nedeniyle 
ihalelere bile giremeyen iştiraklerimizi kâra geçirdik. 
Şirketlerimizin kârlılığı, 2019’a göre yüzde 24 artarak 
981 milyon liraya ulaştı.

Metro inşaatları, altyapı yatırımları ve yarım kalmış 
şantiyelerden başlayarak; ulaşım, trafik, su baskını gibi 
önemli sorunların çözümü için büyük adımlar attık. 
Güzel İstanbul’umuzu, 18 ayın ardından, plansızlıktan ve 
parasızlıktan duran metro inşaatları yeniden başlatılan; 2 
raylı sistemi tamamlanarak hizmete alınan, yeni projeleri 
çalışılmaya başlanan bir kente dönüştürdük. 

Bildiğiniz gibi; Ekim ayında 18 km’lik Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metrosu’nu hizmete aldık. 1 Ocak 2021 
itibariyle de Eminönü-Alibeyköy Tramvayı’nın Cibali-
Alibeyköy arasındaki yaklaşık 9 km’lik kısmını hizmete 
soktuk. 10 gün boyuncu sizlere ücretsiz hizmet veren bu 
yeni hattımız da hayırlı olsun.

Kıymetli İstanbullular, 
Metro yapım hızını 4 katına çıkararak, her yıl 20 km’lik 

hattı bu güzel şehre kazandırmayı amaç edindik. Yarım 
bırakılan 4 raylı sistemin daha bitirilmesi için tarihi bir 
adım atarak, uluslararası finans çevrelerine 580 milyon 
dolarlık tahvil (Eurobond) ihracatı gerçekleştirdik. 
Hedefimiz, 3 milyar euro harcayarak, İstanbul’a 2024’e 
kadar 101 km daha raylı sistem kazandırmak.

Konu ulaşımdan açılmışken, tüm engellemelere 
rağmen; 5 bin yeni taksi ile birlikte modern taksi yönetim 
sistemini İstanbul’a kazandırmak için ısrarımızın devam 
edeceğini buradan da belirtmek istiyorum. 
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İSTANBULLU,	KARANTİNA	VE	
DENETİM	ARTIRILSIN	İSTİYOR

İ stanbul'da Koronavirüs Algı, Beklenti ve Tutum 
Araştırması” katılımcılarının yüzde 79.7’si, 
koronavirüs hakkında yeterli bilgiye sahip 

olduğunu belirtti. Salgınla mücadelede kısıtlama ve 
denetimlerin artırılması gerektiği vurgulanırken 
kısıtlama isteyenlerin yüzde 29.2’si sokağa çıkma 
yasağı, yüzde 15.3’ü on beş günlük karantina 
uygulaması talep etti. Her beş katılımcıdan dördü, 
bir tanıdığının hastalığa yakalandığını, yüzde 82.9’u 
ilerleyen zamanlarda İstanbul’da salgının artacağını 
belirtti. Mart ayında yüzde 35.8 olan maske 
kullanımı yüzde 99.6’ya yükseldi. Aşı bulunduğu 
takdirde, erkeklerin yüzde 55.4’ü, kadınların yüzde 
41.6’sı aşı olmak istediğini söyledi.

KISA-KISA

ADALAR’DA	YENİ	BİR	DÖNEM	BAŞLIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yanına kurmaylarını alarak Adalar sokaklarını adım adım turladı. Adalar’da, 25-30 yıl 
genel sorunların konuşulmayacağı bir dönem yaşatmak istediklerini vurgulayan İmamoğlu, “Geçmişte, siyasi 
tutumlar üzerinden mağduriyet yaşatılmış birtakım ortamlar oldu. Ben, buna şahidim ne yazık ki. Adalar Belediyesi 

ve Büyükşehir olarak, birbirinin ayağına basmadan, ayaklar birbirine dolanmadan ya da şahsın kişisel kararlarıyla değil, 
kurumsal birtakım tutarlılığı olan hizmet mutabakatı yapacağız” dedi.

MEVLANA,	ŞEB-İ	ARUS	
TÖRENİYLE	ANILDI

İBB, “Ne Olursan Ol Yine Gel” çağrısıyla 
yüzyıllardır sevgi ve hoşgörünün sembolü 
olmuş Mevlana’nın vefat yıl dönümünde, 

Şeb-i Arus töreni düzenledi. Öldüğü güne 
'düğün gecesi' anlamına gelen 'Şeb-i Arus' 
diyen Mevlana’nın Hakk’a yürüyüş gecesi için 
düzenlenen etkinlik, Muhsin Ertuğrul 
Sahnesi’nde yapıldı.
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ÖZGEM	KAYABAŞI’NDA	AÇILDI

İBB, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, 
Başakşehir Kayabaşı’nda, Özel Gereksinimli 
Bireyler Eğitim Merkezi’ni (ÖZGEM) hizmete açtı. 

Açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, “Engelli bireylerin sıkıntılarını, dertlerini 
ve çözümlerini sadece bugün değil, yıl boyu, her 
masada dert edinen ve çözüm üreten bir kurum 
olacağız” dedi. ÖZGEM’de, gelişimsel yetersizlik 
gösteren ve risk gruplarında yer alan bireylere, 
alanında uzman kadrolar tarafından dünya 
standartlarında eğitim, terapi ve destek hizmetleri 
sağlanıyor. Günlük 280 öğrencinin eğitim ve terapi 
hizmeti aldığı merkezde; 43 eğitimci ve terapist 
görev yapıyor. 

İMAMOĞLU,	YAHUDİ	CEMAATİNİN	
HANUKA	BAYRAMI’NI	KUTLADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Musevileri 
Hahambaşısı İsak Haleva ve Türk Yahudi 
Toplumu mensupları ile sanal toplantıda bir araya 

gelerek “Hanuka Bayramları”nı kutladı. İstanbul’un 
dünyada, “hoşgörü” karakteriyle öne çıkmasını 
istediğinin altını çizen İmamoğlu, “Bu şehirdeki 16 
milyon insana, ruhumda zerre kadar birbirinden 
ayırmadan o gözle ve o içtenlikle bakıyorum. 
Umarım, bunun hakkını eylemsel olarak da 
verebilirim” ifadelerini kullandı. Hahambaşı Haleva 
da duygularını, “Bu zarif davranışınızı, Türk Yahudi 
toplumu adına şükranla karşılıyorum” sözleriyle dile 
getirdi.

MEGA	KENTLERDEN	İKLİM	KRİZİ	UYARISI

A ralarında İstanbul’un bulunduğu; Paris, New York, Los Angeles, Rio de Janeiro, Barcelona, Seul dâhil 
olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki toplam 17 şehir, 12 Aralık akşamı simgesel yapılarını yeşil 
renkte aydınlattı. Dünyanın 40 mega kentinin oluşturduğu C40 İklim Liderlik Grubu’nun organize ettiği 

etkinliğe, İstanbul da katıldı. Etkinlik ile iklim değişikliğiyle mücadele için 2015 yılında imzalanan ve 195 ülke 
tarafından kabul edilen Paris Anlaşması'nın beşinci yıl dönümü kutlandı. İBB, C40 tarafından düzenlenen 
etkinliğe katılarak İstanbul olarak Paris Anlaşması’na verdiği desteği yinelemiş oldu.
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GÜNCEL

İBB’DEKİ 18 AYLIK YÖNETİM SÜRECİNİ DEĞERLENDİREN BAŞKAN EKREM İMAMOĞLU,             
“TÜM ENGELLEME GAYRETLERINE VE PANDEMININ YOL AÇTIĞI CIDDI SORUNLARA RAĞMEN, 

ÇOK ÖNEMLI BAŞARILAR ELDE ETTIK. ISTANBUL’DA KENTE ÖZEN VE INSANA SAYGI YOLUNDA 
ILK ADIMLARIMIZI EN SAĞLAM BIÇIMDE ATTIK” DEDİ. 

İMAMOĞLU YÖNETİMİNDEKİ İBB, 18 AYDA, TÜM METRO INŞAATLARININ DURDUĞU BU KENTTE, 
2 RAYLI SISTEMI TAMAMLAYARAK HIZMETE AÇTI. 1.5 MILYON AILEYE SOSYAL DESTEK 

HIZMETI VERDI. YÜZ BINLERCE ÇOCUĞU SÜTLE BULUŞTURUP, ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINE 
EĞITIM YARDIMI YAPTI. INŞAAT AŞAMASINDAKI TÜM HATLAR IÇIN FINANSMAN SAĞLADI, 
ISTANBUL’U YILDA 20 KM METRO YAPMAYA HAZIR BIR NOKTAYA TAŞIDI. IKI BÜYÜK KENT 

ORMANINI HALKIN KULLANIMINA AÇTI. ISTANBUL’UN MEYDANLARINI ORTAK AKILLA 
TASARLADI. ANNELERE ÜCRETSIZ ULAŞIM SAĞLADI, 15 KREŞ AÇTI.

OSMAN	KARABACAK ONUR	GÜNAL

İMAMOĞLU 18 AYINI ANLATTI

YATIRIM	VE	
HİZMETLERLE	
MİLYONLARA	

DOKUNAN	BİR	İBB
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dindirdiklerini, bununla İstanbullu 
süt üreticilerini desteklediklerini 
ve çiftçilere milyonlarca fide ve 
alımlarla destek verdiklerini 
anlatan İmamoğlu, “18 ay önce 
İstanbul’un 0-4 yaş arası çocuk 
sahibi anneleri; otobüse, metroya, 
vapura para öderdi. Bugün 
annelerimiz, toplu ulaşımdan 
ücretsiz yararlanıyorlar. İBB’nin 
tek bir kreşi dahi yoktu. Bugün 15 
kreşimiz faaliyette, 10 tanesi 
bitmek üzere, önümüzdeki yıl 
toplam 60 kreşi hizmete sunmuş 
olacağız. Yine bugün, on binlerce 
üniversite öğrencisine 3 bin 200 
lira, yüz binlerce ilkokul 
öğrencisine 300 lira eğitim desteği 
veriyoruz.Üniversiteli gençlerimiz 
için yurtlar açıyoruz” diye konuştu.
İBB’nin açtığı 8 bölgesel istihdam 
ofisiyle, ekonomik krize ve salgın 
sürecine rağmen 13 bin vatandaşa iş 
bulduğunu, Adalar’ı elektrikli 
faytonla tanıştırdığını, deprem 
riskine yönelik önemli adımlar 
attığını aktaran İBB Başkanı, 
“Bugün, 2000 öncesinde inşa 
edilmiş 790 bin binanın hasar tespit 
çalışmalarına başlamış, 20 bin binayı 
tamamlamış durumdayız. Depreme 
hazırlık için gerekli idari ve fiziki 
altyapıyı kurma açısından daha önce 
hiç olmadığı kadar yoğun çalışmalar 
yapıyoruz. 18 ayda çok önemli 
başarılar elde ettik ve İstanbul’da 
yeni bir başlangıcın ilk adımlarını en 
sağlam biçimde attık. Üstelik bütün 
bunları pandeminin yol açtığı ciddi 
ekonomik ve sosyal sorunlarla 
mücadele ederek gerçekleştirdik” 
ifadelerini kullandı.

 BÜTÇE HALK YARARINA 
YAPILDI
Başkan Ekrem İmamoğlu’nun 
kamuoyu ile paylaştığı 18 aylık 
değerlendirmede, öne çıkan 
cümleler şöyle:
“Yeni İBB Yönetimi, 1.5 yılda 
öncelikleri önemseyen denk bir 
bütçe anlayışını İstanbul’a 
kazandırdı. Bu kapsamda, 
COVID-19 fırtınasında İBB ile bağlı 

İ
stanbul Büyükşehir Belediye 
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
halka hesap vermeyi onur kabul 
ettiğini belirterek, görevdeki 18 

ayını kamuoyu önünde 
değerlendirdi. ‘Adil, yeşil ve yaratıcı 
bir İstanbul’ yolunda, 1.5 yılda çok 
mesafeler katettiklerini belirten 
İmamoğlu, 18 ayı şu cümlelerle 
özetledi:
“Tüm engelleme gayretlerine ve 
pandeminin yol açtığı ciddi sorunlara 
rağmen, çok önemli başarılar elde 
ettik. İstanbul’da kente özen ve 
insana saygı yolunda ilk adımlarımızı 
en sağlam biçimde attık. 
Plansızlıktan ve parasızlıktan tüm 
metro inşaatlarının durduğu bir 
kentten, tüm metro hatları için 
finansman sağlamış, duran metro 
inşaatlarını başlatmış ve yılda 20 
kilometre metro inşaatı yapmaya 
hazır bir İstanbul’a geldik. Yeşil 
alanların her an imara açılma riskiyle 
karşı karşıya olduğu bir kentten, 
Kemerburgaz Kent Ormanı, Atatürk 
Kent Ormanı gibi milyonlarca 
metrekarelik yeşil alanın halkın 
kullanımına açıldığı bir kente ulaştık. 
Pek çok semt merkezindeki su 
baskınlarını kalıcı bir biçimde 
çözdük. İstanbul; Taksim, Bakırköy, 
Üsküdar, Kadıköy gibi büyük 
meydanlarıyla kimliksiz, plansız, 
çirkin ve işlevsiz bir kentti. Bugün 
İstanbul’un tüm büyük meydanları 
bilim insanlarının, ulusal ve 
uluslararası tasarımcıların, kentsel 
planlama uzmanlarının ve vatandaşın 
katılımıyla, ortak akılla tasarlanıyor. 
Otobüs ve metrolarda, Şehir Hatları 
gemilerinde, İSPARK’larda, hatta İBB 
üst yönetiminde kadın çalışanları ve 
kadın yöneticileri göremeyeceğiniz 
bir şehirde yaşıyorduk. Bugün 
İstanbul, bütün bu alanlarda ve çok 
daha fazlasında kadınların liyakatle 
seçilip başarıyla çalıştığı bir kent.”

 ÇOCUKLAR SÜTE, ANNELER 
ÜCETSİZ ULAŞIMA KAVUŞTU
Bugün, 121 bin çocuğa ücretsiz 
Halk Süt götürerek dar gelirli 
ailelerin süt alamamanın acısını 
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yeni cami de 2021’de hizmete 
açılacak. Sultanahmet ve 
Süleymaniye dâhil 41 tarihi cami ile 
16 cemevinde bakım, onarım ve 
düzenli temizlik hizmetleri de 
sürdürülüyor. 

 İSKİ DE DEVASA İŞLER YAPTI
İSKİ, pandemi dönemini fırsata 
çevirerek 41içme suyu ve atık su 
projesini tamamladı. 5 projeyi ise 
tamamlama aşamasına getirdi. Bu 
sayede; Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, 
Pendik, Bakırköy ve Avcılar gibi pek 
çok semtte onlarca yıldır süren su 
baskını zulmüne son verildi. Bitirme 
aşamasına getirilen yağmur suyu 
tünelleriyle; Bayrampaşa, Esenler, 
Güngören ve Zeytinburnu gibi 
ilçelerimizdeki su baskını zulmü ise 
Mart ayında bitirilecek. Bu yıl 
başlatılan 5 su projesi de yine 
2021’de hizmete alınacak.

 16 MİLYON İÇİN ADİL           
EĞİTİM FIRSATI
İBB’nin başlığı altındaki birinci 
önceliği “150 mahalleye 150 kreş” 
projesi kapsamında şehre 
kazandırdığı 15 çocuk yuvası oldu. 
10 yeni kreş de bitirilmek üzere. 
2021 hedefi, bu sayıyı 60’a 
taşıyarak okul öncesi eğitim 
alamayan çocuklara bilinçli bir 
gelecek sunmak. İBB ayrıca, 
Beyoğlu Örnektepe’de 198 öğrenci 
kapasiteli ilk öğrenci yurdunu 
tamamladı ve işletmeye 
hazırlanıyor. Bağcılar, Üsküdar ve 
Küçükçekmece’de inşaatları devam 
eden 3 öğrenci yurdu ise bu yıl 
bitirilecek. Başakşehir’de hizmete 
alınan Özel Gereksinimli Bireyler 
Eğitim Merkezi (ÖZGEM) başta 
otizmli gruplar olmak üzere özel 
hizmete muhtaç engelli çocuk ve 
ailelerine yönelik eğitim vermeye 
başladı.
İSMEK’leri İstanbulluların 
ihtiyaçlarına göre yeniden 
yapılandırma hazırlıklarını sürdüren 
İBB, 2 semtte yeni binaları 
tamamladı, çok yakında 3 semtte 
daha İSMEK tesisleri çalışmaya 

kuruluşların ve iştiraklerin gelirleri 
önemli oranda düştüğü için son 
derece ciddi bir tasarrufa yöneldi. 
Alınan sıkı tedbirlerle, salgının 
etkisi yüzde 9’da tutuldu. Gelirler 
19.3 milyar lira olurken, giderler 
yüzde 24 tasarrufla19.7 milyar 
liraya indirildi ve uzun yıllardır 
gerçekleşmeyen denk bütçe 
başarıldı. İBB, 2020’yi önceki 
yönetimden miras kalan 4.6 milyar 
liralık devasa bir kredi geri 
ödemesiyle kapattı. 
662 milyon liralık toplam vergi 
borçları nedeniyle ihale yasaklısı 
durumda olan İBB iştirakleri, 
borçları ödenerek tekrar ihalelere 
girebilir hâle getirildi. Bu sayede 7 
milyar lira tutarındaki iş hacminin 
İBB yapısı içinde kalması sağlandı. 
2019 yılının ilk 11 ayında zararda 
olan 9 şirket bu yılın aynı 
döneminde kâra geçti. 2020’nin ilk 
11 ayında iştiraklerin kârlılığı, geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 24 
artarak 981 milyon liraya ulaştı. 

 DAHA İNSANİ BİR GELECEK 
İÇİN YATIRIM
2020 yılında çok önemli altyapı ve 
üstyapı yatırımları gerçekleştirildi. 
17 km yol, 8 yaya üst geçidi, 3 metro 
üst geçidi, 4.982 araçlık 13 otopark 
ve 17.3 km bisiklet yolu 
tamamlandı. 2021’de ise 20 km yol, 
15 kavşak, 24 dere köprüsü, 39 yaya 
üst geçidi, 10 bin 655 araçlık 23 
otopark ve 26.3 km bisiklet yolu 
tamamlanacak. Günlük 800 bin adet 
ekmek kapasiteli Arnavutköy Halk 
Ekmek Üretim Tesisi inşaatımız 
hızla bitiriliyor. 
2020, İBB’nin enerjide dışa 
bağımlılığını azalttığı verimli bir yıl 
oldu. Çöp gazından enerji 
üretiminde dünyanın en büyük 
tesisi olan Seymen Çöp Gazı Enerji 
Üretim Tesisi’nin ilk etabı öz 
kaynaklarla tamamlanarak hizmete 
alındı. İnşaatlarına başlanılan 4 
aktarma istasyonu ile 
Kemerburgaz’daki 2 yeni enerji 
tesisi de bu yıl içinde açılacak. İBB, 
bu sene 2 cami inşaatını da bitirdi. 5 

GÜNCEL
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başlayacak. COVID-19 nedeniyle 
yüz yüze eğitime ara verildiği bu 
dönemde, 275 bin İstanbulluya 
uzaktan eğitim veriliyor. Öte 
yandan, açılan 8 Gençlik Ofisi, 15-
29 yaş arası gençlerin kişisel gelişim 
ve istihdamlarına yönelik eğitimler 
sunuyor. 4 yeni Gençlik Ofisi de 
yolda.

 OLİMPİYAT KENTİ 
İSTANBUL’A DOĞRU
Spor alanında 2020’de, 3 spor 
kompleksini, 2 atletizm pistini ve 10 
okulumuzda kapalı spor salonunu 
bitirerek hizmete açan İBB, bu sene 
de 4 büyük spor kompleksi, 3 
atletizm pisti, yüzme havuzları, 
statlar, kamplar ile 24 okulda 
yapılan kapalı spor salonlarını 
İstanbullulara kazandıracak. 
İstanbul’u, vatandaşların aktif 
katılımıyla bir olimpiyat şehri 
yapmak için 29 ilçede 67 park, bahçe 
ve meydanda; 8 vapur seferinde 
sabah sporları organizasyonları 
yapılıyor. 2021’de hedef, 200 ayrı 
lokasyonda spor organizasyonları 
yapmak.

 KENT YOKSULLUĞUYLA 
MÜCADELE EDİLİYOR
Kent yoksulluğuyla mücadele eden 
Belediye, İstanbul’un adil bir şehir 
olmasını sağlamak için geçen yıl 
sosyal yardımları 4 katına çıkardı. 
2020 yılında 1.5 milyon haneye 
destek olundu. Ücretsiz, indirimli 
ulaşım imkânlarıyla, su 
indirimleriyle ve diğer 
uygulamalarla kentsel adalete 
ilişkin önemli adımlar atıldı. 
Çocuklar arasında fırsat eşitliği 
sağlamak için ihtiyaç sahibi 
çocuklara internet erişimli tablet 
dağıtımına başlandı. 2021’de 40 
binden fazla öğrenciye tablet 
dağıtılacak. Ayrıca, pandemi 
döneminde Halk Ekmek’te günlük 
üretim adedi 1 milyon 250 bin 
ekmekle rekor seviyeye çıkarıldı. 
İBB Meclisi çoğunluğunun onay 
vermediği Halk Ekmek büfelerinin 
artırılması için çareler aranıyor.

 ÖZGÜR SANAT, KÜLTÜREL 
ÇEŞİTLİLİK
İstanbul’u kültür sanat, tasarım ve 
mimarlık gibi her alanda yaratıcı 
yeteneklere açmak için çalışmalar 
yürüten İBB, demokratik katılımı ve 
ortak aklı önceleyen bir yol çizdi. 
İstanbul Turizm Platformu, İstanbul 
Yatırım Ajansı ve İstanbul Kültür 
Sanat Platformu gibi yeni, kapsayıcı 
ve kalıcı yapılar oluşturarak, her 
renk ve her tondan İstanbulluya 
hitap edecek etkinlikleri planladı. 
Salgın döneminde durmak yerine, 
pek çok etkinlik hızla online 
platformlara taşındı ve kültür sanat 
ile milyonlarca İstanbulluya ulaşıldı. 
CRR Senfoni Orkestrası tarafından 
verilen tüm konserler çevrim içi 
yayınlandı. Şehir Tiyatroları’nda 
“sezon minimal” bakış açısıyla 16 
yeni oyun, online ortamlarda 
sanatseverlerle buluşturuldu. 
İstanbul’un etkinlik ajandası için 
“kultur.istanbul” ve “visit.istanbul” 
portalları devreye alındı. Şehrin dört 
bir yanında açık hava etkinlik 
mekânları oluşturuldu. Dijital 
ortamda yapılan 1.000’in üzerinde 
kültür sanat etkinliğini 13 milyon 
kişi izledi. Yaz aylarında her hafta 
sonunda İstanbul’un farklı 
noktalarında konserler, çocuk 
etkinlikleri, tiyatro gösterimleri 
gerçekleştirildi. Sahnebüs ve 
Sinebüs isimli mobil araçlarımızla 
gezici kültür sanat merkezleri gibi 
hizmetler verildi. İBB’nin hedefi, 
İstanbul’u dünyanın en renkli 
şehirlerinden biri hâline getirmek ve 
ziyaretçi sayısında ilk 3’e çıkarmak.

 LİYAKAT, LİYAKAT, LİYAKAT
Liyakat prensibinin kamu yönetimin 
özü olduğu bilinciyle hareket eden 
İBB, İstanbul’da bozulmuş kamu 
yönetiminin kodlarını yeniden 
tanımladı. Geleceğin kamu 
yöneticilerini yetiştirecek Liderlik 
Gelişim Programı uygulamaya 
başladı. İşe alım sürecini tümüyle 
liyakate dayalı ve şeffaf bir süreç 
olarak hayata geçirdi. Yönetimde 
liyakatle başarı büyüdü.”
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aerosoller. Dr. Aykaç, “Zamanla 
virüs ve hastalıkla ilgili bilgilerimiz 
arttı. Dünya Sağlık Örgütü de başta 
hastalığın, damlacıklar yoluyla 
yayıldığının zannedilmesi nedeniyle 
maske önermedi. Daha küçük 
damlacıkların solunumuyla bulaştığı 
anlaşılınca da maske önerisine 
geçildi” dedi.

 MASKEDEN KURTULMAK        
İÇİN ERKEN
Zamanla hastalıkla ilgili yeni 
bilgilerin elde edildiğini vurgulayan 
Dr. Nilüfer Aykaç, şunları söyledi:
“En tehlikeli bulaş yolunun hava 
üzerinden olduğunu biliyoruz. 
Virüsleri taşıyan aerosoller, 
havalandırmanın yetersiz olduğu 
yerlerde birikerek bulaşma riskini 
artırıyor. Enfekte olan kişi; 
öksürdüğünde, hapşırdığında, nefes 
aldığında, şarkı söylediğinde ya da 
konuştuğunda çıkan damlacıklar ve 
aerosoller hastalığı yayıyor. Temas, 
ciddi bir bulaş kaynağı değil. 
Yüzeylerde virüs saptansa dahi, 
bulaştırıyor anlamına gelmiyor. Bu 
nedenle ağız ve burnu birlikte 
kapatacak şekilde maske takmak, 
korunma açısından çok önemli.”

S
on dönemdeki bilimsel 
araştırmalar, salgının 
daha çok aile ve iş 
çevresinden 

kaynaklandığını, temasın sanıldığı 
kadar önemli bir bulaş kaynağı 
olmadığını gösteriyor. İBB Bilim 
Danışma Kurulu Üyesi Dr. 
Öğretim Üyesi Nilüfer Aykaç, 
“SARS-CoV-2 virüsünün neden 
olduğu COVID-19 (koronavirüs) 
hastalığına asıl olarak, öksürük ya 
da hapşırma yoluyla dış ortama 
atılan damlacıkların solunması yol 
açıyor” uyarısı yaptı. 
300 mikrondan büyük olan solunum 
damlacıkları, saniyeler içerisinde 
yere düşüyor. Asıl bulaştırıcı 
özelliği olan ise 100 mikrondan 
küçük olan ve havada asılı kalan 
solunum damlacıkları, yani 

AŞI	UMUT	AMA	
KAPANMA,	MESAFE,	
MASKE	ŞART
COVID-19 AŞILARI, ORTA VE UZUN VADEDE PANDEMİYİ 
BASKILAMAK İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR OLANAK SAĞLAYACAK. 
ANCAK KISA DÖNEMDE, DEVAM EDEN FIRTINAYI DİNDİRMEK 
İÇİN DÖRT HAFTALIK KAPANMA, FİZİKSEL MESAFE VE MASKE 
TAKMAK BİR ZORUNLULUK.

MESUDE	ERŞAN

KORONAVİRÜS

İBB Bilim Danışma Kurulu Üyesi 
Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer	Aykaç
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Erbaydar, “Koronavirüs hastası 
olan kişinin belirtileri olabilir veya 
olmayabilir; solunum yoluyla 
etrafa yayılan virüsler, sağlam 
kişinin vücuduna ağız veya burun 
yoluyla girebilir. Bu nedenle; 

başlıca bulaşma yolu, aynı havayı 
soluyan kişiler arasında solunum 
yoluyla bulaşmadır. Eller de 
kişiden kişiye bulaşmada önemli 
rol oynayabilir. Örneğin; el 
sıkışma ile elden ele virüs geçebilir 
ve elin; göze, ağza, burna 
sürülmesiyle virüsün geçişi 
olasıdır. Bu nedenle; elleri çok iyi 
yıkamaya, dezenfekte etmeye ve el 
yüz temasından kaçınmaya devam 
etmeli” diye konuştu. 

 ZORUNLU DEĞİLSENİZ 
SAKİN SAATLERDE ÇIKIN
Zorunlu olmayan kişilerin toplu 
taşıma araçlarını kullanmamaları 
veya sakin olan saatleri 
yeğlemelerini öneren Prof. Dr. 
Erbaydar, uyarılarını şöyle sıraladı: 
“Araçların olabildiğince iyi 
havalandırılması, mesafenin 
korunması ve seyahatlerde ağız ve 
burnu kapatan maske kullanılması 
çok önemli. Öksürük, ateş, şiddetli 
vücut ağrıları gibi belirtileri olan 
kişiler, kesinlikle toplu taşıma 
araçlarını kullanmamalı. Gerek 
toplu taşıma araçlarında gerekse 
kamuya açık kapalı alanlarda, 
kurallara ve görevlilerin 
uyarılarına uyulmalı.” 

 KAPALI ORTAMLARI 
HAVALANDIRIN
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. 
Tuğrul Erbaydar da virüs taşıyan 
kişinin; konuşması, bağırması, 
hapşırması, öksürmesi veya 
birlikte geçirilen sürenin uzaması 
hâllerinde bulaşma olasılığının 
arttığını vurguladı. Erbaydar’a 
göre, maske kullanmak ve 
mesafeyi korumak ise bulaşma 
olasılığını azaltır. 
Havalandırılmayan kapalı alanlar 
bulaşmayı kolaylaştırır. Prof. Dr. 



 AKIL DIŞI DAVRANIŞLARA 
İTEBİLİYOR
Komplo teorileri neden kabul 
görüyor ve doğruymuş gibi 
yayılıyor sorusunu Sosyal 
Psikoloji Uzmanı Dr. Sinan Alper’e 
sorduk. Alper, tüm komplo 
teorilerinin ortak özellikleri 
bulunduğunu belirterek şöyle 
devam etti: 
“Otorite figürü görülen, güce ve 
çeşitli kaynaklara sahip olduğu 
düşünülen insanların, gizli bir plan 
yaptıklarına ve bu sayede sıradan 
insanları sömürdüklerine dair 
inanç, bu ortak özelliklerden biri. 
Komployu kuran; bazen derin 
devlettir, bazen uzaylılar, bazen de 
Bill Gates. Ama ortak tema, hiçbir 
zaman değişmez. İnsanlık tarihi 
boyunca sayısız kere çeşitli 
grupların diğerlerine yaptıklarını 

düşündüğümüzde, bu tarz ‘kötücül 
iş birliklerine’ karşı alarmda 
olmamız, evrimsel açıdan 
anlaşılabilir gözüküyor. Ancak, 
komplo teorilerini tehlikeli yapan, 
ortada kötücül bir plan olduğuna 
dair hiçbir kanıtın yokken bile 
insanları, aksi yönde ikna 
edebilmesi ve onları akıl dışı 
davranışlara itebilmesi.”

Ö
nce komplo teorisinin ne 
olduğunu basitçe 
açıklayalım: Komplo 
teorisi, başka türlü 

gerçekleşmesi muhtemel bir 
hadiseyi, gizli ve sinsi bir planla; 
kötücül bir failliğin varlığıyla 
açıklamak anlamına geliyor.
Komplo teorilerinin bazıları 
ülkeden ülkeye değişiyor. Ancak 
mevcut konjonktürde, Türkiye’de 
de taraftar bulan yaygın iki 
teoriden söz edebiliriz. İlkine göre; 
COVID-19 salgını, milyonların 
vücuduna izlenebilir mikroçip 
yerleştirmenin bir kılıfı. Bunun 
arkasında Microsoft’un kurucusu 
Bill Gates’in bulunduğu iddiası 
var. İkincisine göre ise hastalığa 
karşı geliştirilen aşılar, insan 
DNA’sını, yani genetiğini 
değiştirecek. 

KOMPLO	TEORİLERİNE	DEĞİL,	

BİLİME GÜVENİN
İNSANLIĞI TEHDİT EDEN COVID-19 PANDEMİSİYLE BİRLİKTE, PEK ÇOK KOMPLO 

TEORİSİ DE DOLAŞIMA GİRDİ. AŞILARIN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMA 
AŞAMASINA GELMESİ TEORİLERİ DE ALEVLENDİRDİ. PEKİ, BU TEORİLER NEDEN 

BU KADAR ALICI BULUYOR?
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SAĞLIK

MESUDE	ERŞAN

Sosyal Psikoloji Uzmanı              
Dr.	Sinan	Alper
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düşünen, mantıktan ziyade 
duygularına ve içgüdülerine 
güvenir. Bu da komplo 
teorilerinin altında yatan temel 
mantıksızlığı görmeyi 
zorlaştırıyor.”
Bu faktörlerin yanı sıra yaşın da 
etkisi olabiliyor. Örneğin, daha 
yaşlı insanların, sahte haberleri 
paylaşma ihtimali de fazla. 
Yaşlıların daha kolay güvenmesi, 
üzerinde oynama yapılan dijital 
materyallerdeki gariplikleri daha 
az fark edebilmeleri de etkili 
unsur olabiliyor. 

 ÇARESİZLİK EN ÖNEMLİ 
FAKTÖR
Pandeminin özellikle ilk aylarında 
benzeri yaşanan çaresizlik duygusu, 
komplo teorilerini besleyen önemli 
faktörlerden biri. Dr. Sinan Alper, 
görüşlerini, “Komplo teorileri bize 
‘büyük resmi’ görmeyi vadediyor. Bu 
sayede her şeyi anlayabiliyor; 
olayların nasıl gelişeceğini tahmin 
edebileceğimizi düşünüyoruz ve bu, 
bize bir kontrol hissi veriyor. 
Örneğin, aşının sağlığa zararlı 
olduğuna dair bir komplo teorisine 
inandığımızda, kendimizi aşırı zeki 
ve uyanık, diğer herkesi ise enayi 
olarak görüyoruz. Olan biten 
üzerinde, birçok insanın sahip 
olmadığı bir kontrole sahip 
görüyoruz kendimizi” diye sürdürdü. 

 SEZGİSEL DÜŞÜNENLER 
MANTIKSIZLIĞI GÖREMİYOR
Komplo inançlarında eğitim 
önemli bir belirleyici. Dr. Alper, 
eğitimin iki açıdan etkilediğini 
söylüyor. Birincisi, olayları daha 
kompleks algılayabilmeyi 
sağlıyor. Eğitim hayatı boyunca, 
bir şeyin birçok farklı sebebi 
olabileceğini öğreniyoruz. 
Eğitimsiz insan ise her şeyin tek 
ve basit bir sebebi olabileceğini 
düşünüyor. Dr. Alper, şöyle 
devam etti:
“Komplo teorileri de bu noktada 
beklentiyle örtüşüyor. Çünkü 
dünyada olan biten her şeyi; 
örneğin, karanlık bir konseyin 
yönettiğini düşünüyorsanız 
birçok şeye tek ve basit bir 
açıklama getirebilmiş 
oluyorsunuz. Eğitimin ikinci 
etkisi ise düşünme tarzı üzerinde. 
Daha eğitimli insanlar daha 
analitik, rasyonel 
düşünebiliyorlar. Eğitim seviyesi 
azaldıkça analitik düşünme de 
azalarak yerini sezgisel 
düşünmeye bırakıyor. Sezgisel 
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 ŞÜPHELİ İÇERİKLERİ                 
TEYİT EDİN
Pek çok bilgi, farklı kaynaklardan 
dolaşıma sokuluyor. Bilginin 
yayılması hiç bu kadar kolay 
olmamıştı. Ancak doğru, akılcı 
fikirleri ayırt etmek mümkün. Alper, 
“Özellikle sosyal medyada, 
paylaştığımız içeriğin doğruluğuna 
dikkat etmek artık neredeyse bir 
görev hâline geldi” dedi. Çalışmalar 
gösteriyor ki sosyal medyada, 
karşımıza çıkan içeriğin doğruluğuna 
dair çok az bir sorgulama 
yaptığımızda bile, yanlış bilgileri 
paylaşma olasılığımız önemli ölçüde 
azalıyor. Zira; yanlış bilgi kaynaklı 
paylaşımların çoğu, dikkatli bir 
okumada dahi kendini ele veriyor. 
Dolayısıyla yayılan paylaşımların 
sorumluluğunu almalı, bir metnin 
sadece başlığını değil tamamını 
okumalı, içerik şüpheli ise başka 
kaynaklardan teyit etmeli.

 TTB COVID-19 RAPORU                
NE DİYOR?
TTB’nin (Türk Tabipleri Birliği)
COVID-19 Pandemisi 9. Ay 
Değerlendirme Raporu’nda, aşılarla 
ilgili bölümü yazan İmmünoloji 
Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Vedat 
Bulut, “Elbette, güvenilir olduğu 
bilimsel kanıtlarla ortaya konmuş, 

belgelendirmesi eksiksiz olan ve 
bilimsel/etik denetimlerle 
ruhsatlandırılan aşıyı olacağım” 
diyor.
Değerlendirme raporunda, 
pandeminin önlenmesinde en akılcı 
ve etkin yaklaşımın aşılama olduğu 
vurgulanıyor. Raporda, aşının bu 
kadar hızlı geliştirilmesine zemin 
hazırlayan faktörler şöyle sıralanıyor:
Biyoteknoloji ve informatik 
teknolojilerinin son 10 yılda hızla 
gelişmesi, bu sayede yeni virüsün 
genomunun hızla çözülmesi ve 
önceki yıllarda yaşanan SARS ve 
MERS salgınlarında öğrenilenlerin 
COVID-19’da da kullanılması.  
Raporda bazı komplo teorine dair 
sorulara yanıt olabilecek bilgiler de var:
1. Soru: mRNA aşıları genetiğimizle 

oynar ve bizde mutasyona neden 
olur mu? Yanıt: mRNA aşıları, 
insan genomuna eklenmeden 
protein üretimi yapar ve antikor 
üretimine yol açar.

2. Soru: Genetik aşılar daha çok 
tarımda GDO’lu ürün geliştirmede 
kullanılmaktadır. İnsanlarda 
kullanılabilir mi? Yanıt: DNA 
aşılarında kullanılan yöntem ile 
insanlarda kullanılan yöntem 
farklıdır. On binlerce kez biyolojik 
ortamlarda test edilmişlerdir ve 
zararlı etkileri yoktur.

 RESMİ KURUMLARA GÜVEN 
AZALINCA KOMPLO TEORİSİNE 
İNANÇ ARTIYOR
COVID-19 sürecindeki komplo 
teorileri ve sahte haber 
sorununun en büyük kaynağının 
resmi kurumların güvenilirliğini 
kaybetmesi olduğunu belirten 
Dr. Alper, bunu da şöyle açıkladı:
“Güveni kazanmak zor, 
kaybetmek çok kolaydır. Tek bir 
yalanınızda, diğer her 
söylediğiniz de şaibeli 
algılanmaya başlanır. Size her 
daim gerçeğin söylenmediğine 
dair tek bir ipucu, dinlediğiniz 
diğer her şeye şüpheyle 
bakmanıza yol açar. O noktadan 
sonra, her türlü haince sırtından 
bıçaklanma hikâyesi daha makul 
gözükmeye başlar. Komplo 
teorileri böyle ortamlarda kök 
salar. Tutarsız önlemler hem 
kurumlara güveni azaltıyor hem 
de virüsün nasıl bulaştığı, nelerin 
risk oluşturduğu konusunda 
kafaları karıştırıyor.” 

 KANITLAR DA 
YETMEYEBİLİYOR
Komplo teorilerinin yanlışlıklarını 
gösteren nesnel kanıtlar dahi 
yetersiz kalabiliyor. Neden? 
Alper’in, bu soruya yanıtı ise 
şöyle:
“Komplo teorilerine aksi bir kanıt 
gösterdiğinizde karşınızdaki, 
iddiasından vazgeçmez. Tam 
tersine sizin de o komplonun bir 
parçası olarak, aklını çelmeye 
çalıştığınızı düşünerek inandığına 
daha çok sarılabilir. Bunun ana 
sebebi, komplo teorilerinin, zaten 
bir mantık temeline değil sezgilerin 
üzerine oturması. Kişiler ortada bir 
şeylerin döndüğüne dair bir ‘his’ 
sahibidir. Bunu, rasyonel bir 
şekilde ifade edemezler, analitik 
düşünemedikleri için de kendilerini 
aksi yönde ikna edemezler. En 
başta bir kanıta, mantığa 
dayanmadan edinilmiş bir komplo 
inancı da doğal olarak nesnel kanıt 
göstererek değişememekte.”

SAĞLIK

DÜNYANIN HER 
YERİNDEN VİRÜSLE 
İLGİLİ, MUTASYON 

HABERLERİ GELİYOR. 
BİLİM İNSANLARININ 

ÜMİDİ, VİRÜSÜ 
ZAYIFLATAN 

MUTASYONLARIN 
OLMASI.
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aşılar, eski bir aşı geliştirme 
yöntemidir. Birçok inaktif aşı, yerini 
daha yüksek teknolojili aşılara 
bırakmışsa da çocuk felci ve hepatit 
A için hâlâ kullanmaktayız.”

 AŞILARA PEK ÇOĞUMUZ 
HEMEN ULAŞAMAYACAK
Aşılar umutları beslese de pek 
çoğumuzun hemen ulaşamayacağı 
aşikâr. 
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. 
Osman Elbek’in verdiği bilgiye göre, 
dünya nüfusunun yüzde 14'üne 
sahip zengin ülkeler, Moderna aşı 
dozlarının tamamını, Pfizer-
BioNTech aşısının yüzde 96'sını ve 
toplamda en umut verici sekiz 
aşının yüzde 53'ünü satın aldılar. 
Doç. Dr. Elbek, “Eğer bir şeyler 
yapılmazsa 70 yoksul ülkede 
yaşayan her on kişiden sadece birisi 
aşılanacak. Almanya, son 14 günde 
100 bin kişinin 354’ünde COVID-19 
saptadığı için kapanırken, olmayan 
aşıya umudunu bağlayan Türkiye’de 
aynı dönemde 100 bin kişinin 
518’inde hastalık saptandı. 
Godot’yu bekliyoruz anlaşılan” dedi.

 AŞI HER KESİME ADİL 
DAĞITILMALI
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. 
Tuğrul Erbaydar, nüfusun yüzde 

80'ini aşan aşılama ile kitle 
bağışıklığının sağlanabileceğini 
söyledi. Prof. Dr. Erbaydar, “Böylece 
tam ‘normalleşme’ koşullarında 
salgını kontrol altında tutmak 
mümkün olabilir” dedi. Aşı, 
toplumun her kesimine adil olarak 
ulaştırılamazsa kontrol zorlaşır. 
Düşük seviyede de olsa salgın 
devam eder ve bu durum aşı olanlar 
için de riski sürdürür. Prof. Dr. 
Erbaydar, konuya şöyle devam etti:
“Kalabalık sosyal etkinliklere hücum 
olursa kontrol zorlaşır. ‘Mesafeli’ 
günlük yaşam alışkanlığı devam 
ettiği oranda kolaylaşır. Diğer 
ülkelerde salgın kontrolü başarılı 
değilse ülke içinde de kontrol güç 
olur. Nüfus hareketleri ile salgın 
potansiyeli canlı kalır. Virüs, aşıyı 
etkisiz kılan bir mutasyon 
geliştirirse aşının etkisi azalabilir. 
Yeni aşı geliştirilmesi çok daha kısa 
sürede gerçekleşebilir; ancak bu, 
maliyetleri artırabilir ve süreci 
uzatabilir.”

3. Soru: Hangi aşı daha etkili, Çin 
aşısı kötü mü? Yanıt: Aşıların 
hangi ülkede üretildiğinin bir 
önemi yok. Önemli olan 
yayımlanmış bilgilerdir. Acil 
kullanım izni veya ruhsatlandırma 
yapan kuruluşlar, tüm belgeleri 
etik ve bilimsel ölçülerde 
incelemek zorunda. Bağımsız 
bilimsel kuruluşlarca onaylanan 
aşılar güvenilirdir.

4. Soru: Aşı ne kadar süre korur? 
Yanıt: Bu aşıların niteliğine, 
hastalık etkeninin türüne göre 
değişir. COVID-19 aşısının ne 
kadar koruyucu olacağı Faz 4 
çalışmalarıyla ortaya çıkacaktır. 
Faz 4 çalışmaları ürünün piyasada 
kullanılmasından sonra başlayan 
bir süreçtir. 

 EN AZ ETKİLİ AŞI BİLE 
HASTALIKTAN KATBEKAT İYİ       
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşıyla 
ilgili şunları söylüyor:
“Pandemi çok yaygın bir şekilde 
ilerliyor. Mümkün olan en kısa 
sürede elimize geçen COVID-19 
aşısını kullanmalıyız. En az etkili aşı 
bile, hastalığın sonuçlarından 
katbekat iyidir. Görünen o ki, inaktif 
aşı (Çin’de üretilen, Türkiye’ye 
gelecek olan) kullanacağız. İnaktif 

Halk Sağlığı Uzmanı 
Prof.	Dr. Tuğrul	Erbaydar



GELENEK GÖRENEKLERLE YETIŞTIRILEN KADINLARIN, KENDILERINE 
BELIRLENEN ROLLERI YAŞAMAYA ZORLANDIĞINI BELIRTEN IBB MALI HIZMETLER 

DAIRE BAŞKANI NIMET BAYLAN BAZAN, “KADIN, BİZİM TOPLUMUMUZDA 
KENDİNE YAZILAN HİKÂYEYİ OYNAMAK ZORUNDA KALIYOR. NİYE? ÇÜNKÜ EĞER 

ÇITANIN YA DA ROLÜN DIŞINA ÇIKARSA CİDDİ ANLAMDA SORGULANIYOR” 
DEDI. GENÇLERIN; KAYGILI, TEDIRGIN VE MUTSUZ OLDUĞUNU IFADE EDEN 
BAZAN, ONLARA, KAYGILARINI BIR KENARA BIRAKARAK HAYALLERINE DOĞRU 

YÖNELMELERI TAVSIYESINDE BULUNDU.

KADINLAR,	
KENDİLERİNE	

YAZILAN	HİKÂYEYİ
OYNAMAK	ZORUNDA	KALIYOR

ALDIĞIM SORUMLULUKTAN 
ÇOK MEMNUNUM
 Haberlerde, sizin yaşamınıza 

ilişkin bilgilere rastladım.
Neler yok, neler...

 Çok büyük azim gayret var. Erken 
yaşta çalışma hayatına 
atılıyorsunuz. Bu kadar erken 
başlamanıza sebep olan şey neydi?
Esnaf çocuğuyum ben. Zaman 
zaman babam beni iş yerine 
götürürdü. Orada aslında esnaflığı; 
öğrendim, gördüm, gözlemledim. 
On yedi yaşıma geldiğimde de 
çalışmak istedim. O yaşa kadar çok 
bilinçli bir çocukluk geçirdim. 

K
imi başarılı insanlar için, 
‘dişiyle, tırnağıyla 
kazıyarak geldi’ denir ya. 
İşte, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Mali Hizmetler Daire 
Başkanı Nimet Baylan Bazan da o 
isimlerden biri. On yedi yaşında iş 
hayatına atılan Bazan, üniversiteyi 
çalışırken okuyor; merakı ve 
öğrenme hırsıyla pek çok kursa 
katılıyor; birkaç işi bir arada 
yürütüyor. Bazan’la, engelli üç kız 
kardeşinin ona yüklediği mesuliyet 
duygusunu; gençlerin ve 
kadınların ülkemizdeki 
durumlarını ve özel ilgi alanlarını 
konuştuk.
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SÖYLEŞİ

Çocukluk gibi de değil aslında. Üç 
tane engelli kız kardeşim var. Engelli 
çocuklarla büyümek, insana çok 
daha fazla sorumluluk veriyor. 
Geriye dönüp baktığımda bu 
sorumluluktan çok memnunum. 
Beni, doğru bir şekilde, belli bir 
rotaya soktu. Annemin bu sıkıntıyla 
nasıl baş ettiğini, neler yaptığını da 
gözlemleme şansım oldu. 

 Çok ağır bir yük tabii. Bir kadının 
üç tane engelli çocukla uğraşı 
vermesi, büyük bir mesuliyet.
Benim annem yetim. On dört 
yaşında evlenmiş, yedi yıl çocuk 
sahibi olamamış. 
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GENÇLER, 
BENLİKLERİNİ 
BULMALILAR; 

NEREDEYİZ, KİMİZ, NİYE 
BURADAYIZ, BU 

ÜLKEDEYİZ SORULARINI 
SORMALARI VE 
KENDİLERİNE BİR 
HİKÂYE YAZMALARI 

LAZIM.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Mali Hizmetler Daire Başkanı 
Nimet	Baylan	Bazan



geliştirici kurslara gittim. 
Müdürken, akşam beşten sonra 
Halk Eğitim'de stenografi dersleri 
veriyordum, karşılığında İngilizce 
dersi alıyordum. Hafta sonları da 
Bakırköy’de, birkaç mağazada part-
time çalışıyordum. Aldığım üç 
maaşın bir tanesini kendi 
eğitimime, bir tanesini kız 
kardeşimin dershane ücretine 
harcıyordum, bir tanesini de 
biriktiriyordum. Anneme lazım 
olursa ona veriyordum. Esnaf 
çocuğuydum, aslında babamın 
durumu da oldukça iyiydi. On yedi 
yaşımdan itibaren babamdan hiç 
harçlık almadım. Bunu kendime 
prensip edindim. 

ENGELLİ ÇOCUKLARDAN 
UTANILIYORDU
 Çocukluğunuzda, engellilere 

yönelik faaliyetlerin olmaması, 
sizde vicdanen bir rahatsızlık 
meydana getirmiş. Engellilerin 
durumunu nasıl görüyorsunuz?
Çocukluğumda, engelli çocuklar 
evlerinde; saklanan, gizlenen, 
utanılan, toplum içine 
çıkartılmayan pozisyondaydı. 
Aslında anne babalar, ailem de 
dâhil, çocuklarını koruma amaçlı 
evde tutuyorlardı. Dışarıda 
olduklarında da annem onlara eşlik 
ediyordu. Annem, çocukları okula 
sırtında götürüp getiriyordu; 
çünkü yürüyemiyorlardı. O 
yaşlarda, sosyal belediyeciliğin 
niçin olması gerektiğini 
kavrayamadım doğrusu. Bu 
çocukların bakımında, birisi, 
anneme destek olmalı mı gibi 
konuları tam olarak bilmiyordum. 
Belediyeye girdiğim ilk birkaç 
yılda da bunu algılayamadım. 

TEK HİKÂYEM, ANNEMİN 
YÜKÜNÜ AZALTMAKTI
 Sanki her aile, sorununu kendi 

halletmeli gibi bir kabul de vardı. 
Kardeşlerimden sağlıklı olduğum 
için, sorumluluğun hep bana ait 
olduğunu düşünürdüm. Annemle 
babam bu konuda beni hiç 

zorlamadı. Annem hep, “Sen 
yetiştikten sonra, çok şükür bizim 
hiç sıkıntımız olmadı” der. 
Kardeşlerimi nasıl 
sosyalleştirebilirim duygusu, bende 
her şeyden çok daha üst seviyede 
oldu. Çünkü o zaman annemin yükü 
azalacaktı. Hayatım boyunca tek 
hikâyem, aslında annemin yükünü 
azaltmak üzerineydi. 

 Çok genç yaşta belediyeciliğin 
içine giriyorsunuz. Gürpınar, 
Bahçeşehir, Başakşehir 
belediyelerinin kuruluşunda yer 
alıyorsunuz. Ataşehir 
Belediyesi’nde de görev 
yapıyorsunuz. 
Gürpınar Belediyesi’ne 19 yaşında 
girdim, 22 yaşında müdür oldum. O 
tarihten itibaren, belediyelerde hep 
yönetici pozisyonunda yer aldım. 
Hep başkan, başkan yardımcılarıyla 
çalışmam, belediyeyi nasıl 
geliştirebiliriz konularında çözüm 
üreten noktalarda bulunmam, çok 
büyük artım oldu. 

BİZ ÇOK YIPRANDIK
 Belli aşamalardan geçerek, 

tecrübe sahibi olarak bir yerlere 
gelmek çok takdirlik bir durum. 
Belediyecilikte alttan üste doğru 
çıkmışsınız.
Çok alttan oldu gerçekten Ayşe 
Hanım. Biz çok yıprandık. Kendi 
dönem aralığımda devlet 
memurluğu yapmış, 30-40 
senesini kamuda geçirmiş; devlet 
memurluğu terbiyesi ile yetişmiş 
insanları gördüğümde, çok mutlu 
oluyorum. Çünkü, aynı 
süreçlerden geçmiş, aynı yokluk 
dönemini yaşamış oluyoruz. Şu 
anki gençlere, kamuya yeni 
başlayan kişilere, 32 yıllık 
tecrübemi anlatmam zor oluyor. 

 Bu sözleriniz çerçevesinde 
sorayım. Gençlere, sabırsız 
oldukları, hemen yüksek yerlere 
gelmek istedikleri eleştirileri de 
geliyor. Tecrübelerinize dayanarak 
gençlere ne tavsiye edersiniz?

Ardından üç tane engelli çocuğu 
olmuş. Birden fazla engelli çocuk 
dünyaya getiren bir anneye, etrafın 
baskısını düşünün. Bunları çok 
küçük yaşta öğrenme fırsatım oldu. 
Bir taraftan kendi hayatımı yaşamak 
istedim; ama kardeşlerim 
oynayamadığı için, beni görürlerse 
üzülürler diye çekindim. Hem 
engelli kardeşlerimi hem anne 
babamı anlarken geçirdiğim zaman, 
beni inanılmaz derecede 
olgunlaştırdı. İşe girmek 
istememden annem çok tedirgin 
oldu. Çok cesur bir şekilde başladım.

 Nasıl oldu?
Büyükçekmece bölgesinde bir 
dükkânın camında eleman aranıyor 
yazısı gördüm. Müracaat için, 
otobüse binip Zeytinburnu’nda bir 
perdeciye gittim ve işe talip 
olduğumu söyledim. Orada Ahmet 
ağabeyle karşılaştım; Allah razı olsun 
kendisinden yüz bin kere. Çok 
şaşırdı. İşe ihtiyacım olduğunu 
söylediğimde, elime bir avuç anahtar 
verdi. ‘Tamam, o zaman’ dedi. 
Ahmet ağabey, üç gün sonra 
geldiğinde, dükkân tamamen 
kurulmuş vaziyetteydi. ‘İşte bu 
yüzden, ben sana güvendim’ demişti. 
Böylece iş hayatına girmiş oldum. 

17 YAŞIMDAN BERİ KİMSEDEN 
PARA ALMADIM
 İş hayatında tecrübeniz çok. 

İşe erken başlama nedenlerimden 
biri de kendi eğitimimi kendim 
karşılamaktı. İş hayatına 
girdiğimde çok şey öğrenmeye 
başladım. Hafta sonları kendimi 
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HAYATIM BOYUNCA 
TEK HİKÂYEM, 

ASLINDA ANNEMİN 
YÜKÜNÜ AZALTMAK 

ÜZERİNEYDİ. 
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GENÇLER HAYALLERİNE 
YÖNELSİNLER
 Üniversiteli işsiz sayısının bu 

kadar yoğun olduğu bir dönemi 
düşünürsek kaygılarında haklı 
değiller mi?
Kaygılarında haklılar; ama öncelikli 
yapmaları gereken çok şey var. Ne 
olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın 
kendilerini geliştirmek; öncelikle 
okumak, gerekli bütün eğitimleri 
almak zorundalar. Daha mutlu, 
başarılı olacakları ilgi alanlarını çok 
iyi tanımalılar. Kurgusal olarak 

kendilerini bir alana hapsetmek 
yerine, zamanın, günün şartlarına 
uygun; ülkenin, dünyanın içinde 
bulunduğu durumu da düşünerek 
farklı alanlara kayabilmeliler. 
Benliklerini bulmalılar; neredeyiz, 
kimiz, niye buradayız, bu ülkedeyiz 
sorularını sormaları ve kendilerine 
bir hikâye yazmaları lazım. 
Kaygılarını bir kenara bırakıp nerede 
olacaklarına dair hayallerine doğru 
yönelmeliler. 

 Türkiye’de kadınların durumunu 
nasıl görüyorsunuz?
Gelenek göreneklerimiz, örf ve 
adetlerimizle dünyaya geliyor; 
belirlenen rollerle büyüyoruz. 
Kadınlar iş hayatında, kendilerini 
yeterli gördükleri alanda daha mutlu 
olacaklarını düşündüler. Fakat 
evdeki sorumluluklarla iş 
hayatındaki sorumluluklar 
birleştiğinde, bekledikleri ve 
umdukları şeyi bulamadılar. Çünkü, 
iş hayatında aktörler belli. Bence 
kadınlarımız, iş hayatında mutsuz. 

KADININ YÜKÜ ÇOK FAZLA
 Kadınların yükü biraz arttı mı?

Biraz değil, çok fazla arttı. 
Kadınların yükü çok çok çok fazla. 
Evde anne rolünde ve orada, yasal, 
vicdani sorumlulukları var. 
Evlatlarını yetiştirmeleri gerekiyor. 
İş hayatında da farklı olmak, 
kendini göstermek istiyor. Olayı 
kadın erkek gibi görmek 
istemiyorum; böyle bir kavram 
benim aklımda yok. Ancak, ‘kadın 
orada, erkek burada olmalı’, ‘erkek 
evde belli şeyleri yapmalı’yı kabul 
etmiyorum. Kim neyi daha iyi 
yapıyorsa onu yapmalı. 

 Sorumlulukların paylaşılması 
kadınların yükünü de azaltacaktır.
Bilinçli olarak sorumluluk 
paylaşılmıyor belki de. 

 İşlerine öyle geliyordur...
Bence de erkeklerin işlerine öyle 
geliyor. Dışarıda yüzlerce insana 
yemek yapan erkek, evde yapmıyor. 

Belli makama gelmiş insanların 
hikâyelerine çok iyi bakmalı. 
Çünkü, insanlar bir yerlere 
tesadüfen gelmiyorlar. Benim 
dönemim ve jenerasyonum için 
söyleyebilirim; herkesin ardında 
çok ciddi hikâyeler var. Gelişim 
Üniversitesi’nde 8 yıl ders verdim. 
Gençleri gözleme şansım oldu. 
Sudan çıkmış balık gibiler; çok 
mutsuz, tedirgin ve geleceğe dair 
kaygılılar. Haklı olarak, hızlı bir 
şekilde bir yerlere gelmek 
istiyorlar. 
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koruması gerekiyor. Kadın bu 
noktada zayıf. Erkek bu zayıf 
noktayı bildiği için, zaman zaman 
bu zayıf noktayı ona karşı 
kullanıyor. Mesela akşam yemekli 
iş toplantılarında kadınlar 
olamıyor. Dolayısıyla terfileri geç 
alıyorlar, belli yerlere çok zor 
geliyorlar. Belli bir noktaya gelmiş, 
çıtanın üstüne çıkmış olmak da bir 
şey değiştirmiyor, kadın olduğun 
gerçeğini ortadan kaldırmıyor. 
Kadın çok savunmasız, iş 
hayatında. Erkekler ne kadar; adil, 
iyi niyetli, merhametli, hoşgörülü 
olurlarsa kadın o kadar 
ilerleyebiliyor. Bunların dördünün 
olmadığı bir zeminde kadın çok 
başarısız kılınabiliyor. Kadınlarımız 
hak ettiği noktada değil.

KİTAPLARLA ARAM ÇOK İYİ
 Biraz da özel ilgi alanlarınızdan 

konuşalım. Kitaplarla aranız nasıl?
Çok iyi. Siyaset, mitoloji, tarih, 
bilim kurgu, biraz da fantastik 
alanına meraklıyım. Bu alanlarda 
ciddi araştırmalarım ve okumalarım 
oldu. Şu an daha çok mesleki 
kitaplara yoğunlaştım. Aslında 
yazıya çok ilgim var, yazıyorum. 
Ortaokul ve lisede yazdığım 
makalelerin konusu, yazıların 
başarısı ve hitabet yeteneğim 

öğretmenlerimin dikkatini çekmişti. 
Etrafımda beni etkileyen birilerinin 
olup olmadığını çok merak ettikleri 
için annemi okula çağırmışlardı. 
Annem de babam da okuma yazma 
bilmiyorlar. 

 Müziğe ilginiz var mı?
Lisede Türk Sanat Müziği 
korosundaydım; keman eğitimi 
almaya da o zaman başlamıştım. 

 Devam ettirebiliyor musunuz?
Çocuklar olduktan sonra devam 
ettiremedim. Oğlum müzisyen, on 
altı yaşından itibaren film müzikleri 
besteliyor. Şu an çocuklarla devam 
ediyor.

 Tiyatro, sinemaya ilginiz nasıl?
Tiyatro ve sinemayla ilişkim iyi; çok 
iyi bir izleyiciyim. Hemen hemen 
çıkan bütün filmleri, çıktığı andan 
itibaren hızlı bir şekilde izlerim. 
Tiyatroyu çok severim, 
vazgeçilmezdir. 

 Spor yapıyor musunuz?
Sporla aram liseden beri çok iyidir. 
Lisede atletizm ve voleybol 
takımlarındaydım. Dört yıl 
profesyonel folklor oynadım. Kung-
Fu eğitimi aldım, siyah kemer 
seviyesine getirdim. 

Kadınlar kendilerine belirlenen 
rollerin altında eziliyorlar. Aslında 
kadınlar kabahatli, kusurlu değil; 
gelenek göreneklerle; kendi 
hikâyelerinden ziyade, farklı 
insanların hikâyeleriyle kontrollü 
yetiştiriliyorlar. 

KADIN, KENDİNE ÇİZİLMİŞ 
ROLÜ OYNUYOR
 Nasıl bir kontrolden 

bahsediyorsunuz?
Kadın, bizim toplumumuzda 
kendine yazılan hikâyeyi oynamak 
zorunda kalıyor. Niye? Çünkü eğer 
çıtanın ya da rolün dışına çıkarsa 
ciddi anlamda sorgulanıyor. Kadın, 
yapmış olduğu en ufak bir 
hareketle, söylediği en ufak bir 
cümleyle inanılmaz derecede 
eleştiri alıyor; ama erkekler bunun 
on katını yapıyor, normal, sıradan 
görülüyor. Kadının yaptığı, 
söylediği her şey abartılıyor ve 
büyütülüyor. Kadın zaten 
kısıtlanarak kendine çizilmiş rolü 
oynuyor. Bir de onun üzerindeki 
baskıyı artırıyorsun. Neden 
artırıyorsun? Çünkü kadın.

 Zemin müsait.
Aynen. Kadının kendini; etik, 
ahlaki olarak, gelenek ve 
göreneklerine göre belirgin çatıda 

KADIN ÇOK 
SAVUNMASIZ                 

İŞ HAYATINDA. ERKEKLER 
NE KADAR; ADİL, İYİ 

NİYETLİ, MERHAMETLİ, 
HOŞGÖRÜLÜ OLURLARSA 

KADIN O KADAR 
İLERLEYEBİLİYOR.
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BİLMEKTE YARAR VAR/

İHTİŞAMIN	VE	ZARAFETİN	ÇİÇEĞİ	

ORKİDE

R
engârenk çiçekleriyle, 
geçmişten günümüze 
enerjisini ve güzelliğini 
sergileyen orkide, şık 

görünüm istenen her yerde 
karşımıza çıkar. 
Orkidelerimizin daha sağlıklı, uzun 
ömürlü olması için, alımında ve 
bakımında şu hususlara dikkat 
etmeliyiz: 
 Çok goncalı, yeşil ve dik yapraklı 

orkidelerin ömrü daha uzundur. 
 Aydınlık; ama direkt güneş ışığı 

almayan, cama yakın yerlere 
konulmalıdır. 

 Klima ve kalorifer peteğine yakın 
yerler, son derece zararlıdır.

 Sadece üst kısımlarının değil, kök 

kısımlarının da güneş ışığı 
alabilmesi için, şeffaf renkli orkide 
saksısı mümkün olduğunca 
değiştirilmemelidir.

 Kış aylarında haftada bir, yaz 
aylarında iki kez sulama 
yapılmalıdır.

 Temiz, oda sıcaklığında ve bir su 
bardağı ölçüsünde sulama, orkide 
için idealdir. 

 Banyolama işlemi ile sulamak, 
yani su dolu bir kaba batırıp 
çıkarma işlemi de tercih edilebilir. 

 Haftada bir veya iki kez, 
orkidenin yapraklarına su 
püskürtmek çiçeğin nem 
ihtiyacını karşılamasına yardımcı 
olur.

 Orkide, çiçekli iken yaprak 
çıkarmaz. Yeni yaprak 
çıkarıyorken de çiçek açmaz. 
Orkidenin çiçeğinin ömrü, normal 
şartlar altında üç ya da dört aydır. 

 Çiçekleri döküldükten sonra dalın 
tamamen kuruması beklenmeden 
budanmalıdır; 3 boğum sayıp 3. 
boğumdan bir parmak yukarıdan 
kesilmelidir. 

 Genellikle ilkbaharda, uç 
kısımlarında oluşan ve ‘keiki’ 
denen bebek orkideler, kökler 
yeterince uzadığında 
ayrılmalıdır.

 Yavru orkidenin köklenebilmesi 
için, ayırma işlemi sırasında, en az 
2 yaprak ve kök olmalıdır. 
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MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METROSU’NUN ARDINDAN 1 OCAK’TA EMİNÖNÜ-
ALİBEYKÖY TRAMVAYI’NI HİZMETE ALAN İBB, YARIM BIRAKILAN RAYLI 

SİSTEMLERİN BİTİRİLMESİ İÇİN TARİHİ BİR ADIM ATTI VE ULUSLARARASI FİNANS 
ÇEVRELERİNE 580 MİLYON DOLARLIK TAHVİL İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİ. 

YENİ YÖNETİMİN HEDEFİ, 3 MİLYAR EURO DAHA HARCAYARAK 101 KM METRO 
PROJESİNİ TAMAMLAMAK. İSTANBUL, BAKANLIĞIN YAPTIĞI HATLARIN DA 

EKLENMESİYLE 2024’TE; 432.5 KM İLE DÜNYADA EN UZUN METRO AĞINA SAHİP 
BİRKAÇ KENTTEN BİRİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR.

OSMAN	KARABACAK NECDET	KÖSEDAĞ
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durması nedeniyle projelerin 
planlandığı tarihlerden çok daha 
geç bitirilecek olması, İstanbul’a 
ve ülkemize yaklaşık 11 milyar 
liraya mal oldu” dedi.

 6 METRODA ÇALIŞMALAR 
YENİDEN BAŞLATILDI
Test çalışmaları tamamlanıp Ekim 
ayında hizmete açılan 
Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metrosu’nun ardından, Eminönü-
Alibeyköy Tramvayı ile Rumeli 
Hisarüstü-Aşiyan Füniküleri’nde 
öz kaynaklar kullanıldı. Geriye 
kalan yatırımların finansmanı için 
hummalı bir çalışma başlatan İBB 
Yönetimi, kaynak bularak ve 
teknik sorunları kısa sürede 
çözerek, toplam 62.1 km’lik 6 
raylı sistem şantiyesini de 
yeniden harekete geçirdi. Böylece, 
yaklaşık 5 bin kişiye yeni 
istihdam sağlanmış oldu. 

 TAHVİL İHRACATI UMUTLARI 
YEŞERTTİ
İBB, 2019 sonundan itibaren, 
raylı sistem hat yapımı için 371 
milyon euro kredi sağladı. Duran 
hatlara kredi temin edilene kadar 

ivedilikle başlanması için, 2020 
yılı sonuna kadar 38 milyon euro 
da öz kaynak sağlandı. 
Raylı sistem yatırımlarını daha 
da hızlandırmak isteyen İBB 
yönetimi, 10 hattın proje 
finansmanı için uluslararası 
sermaye piyasalarına 5 yıl vadeli, 
580 milyon ABD doları tutarında, 
ilk teminatsız Eurobond (tahvil) 
ihracını yapmayı başardı. Global 
yatırım çevrelerinden çok büyük 
ilgi gören tahvil satışına, tam 4.3 
kat, yani 2.5 milyar dolar 
büyüklüğünde bir alım talebi de 
geldi. 

 KREDİ KAMU BANKASINDAN 
DAHA UCUZA GELDİ
Başkan Ekrem İmamoğlu, 
Türkiye’deki bir yerel yönetim 
tarafından 33 yıl sonra 
gerçekleştirilen bu ilk tahvil 
ihracatının başarısını şu 
cümlelerle özetledi:
“Bir kamu bankasından daha 
ucuza finans elde etme becerisini 
gösterdik. Biz de istedik bunu 
yurt içinde çözmeyi. Ama 
maalesef, kamu bankalarıyla sıfır 
noktasında bir ilişkimiz var. Bir 

İ
stanbul’da, 12 raylı sistem 
projesinden yalnızca 2’si 
Haziran 2019’da devam 
ediyordu. Bir önceki İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
Yönetimi, 2017 yılı sonunda raylı 
sistemlerden 7’sini talimatla 
durdurmuş, 3’ünde ise ödenek 
yokluğundan iş bırakmak zorunda 
kalınmıştı. Ekrem İmamoğlu 
göreve geldiğinde, toplam 141 
km’lik 12 raylı sistemden, 103.4 
km’yi bulan 10’unda işler 
ilerlemiyordu. 

 DURDURULAN METROLARIN 
MALİYETİ 11 MİLYAR LİRA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
ekibiyle birlikte hızla metro 
projelerinin finansman 
sorunlarının çözümlenmesine 
yöneldi. Yeni İBB Yönetimi, ilk 
etapta bu projelerden 3’ünün 
finansman sorunlarını çözerek 
ayağa kaldırdı.
Son bir buçuk yıldaki döviz ve 
faiz artışının maliyetlere 
yansıyan tablosunu kamuoyu ile 
paylaşan İmamoğlu, “Her şey 
zamanında olmayınca maliyeti 
bize yansıdı. Şantiyelerin 
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Başkan İmamoğlu, “Bunu sıfır 
yeni ihaleyle yapmayı 
amaçlıyoruz. Ayrıca 
planladığımız yeni projelerimiz 
de var. Bunları da ihale edip 
hayata geçirdiğimiz zaman ciddi 
bir ağa ulaşacağız. Toplu 
taşımada raylı sistemin oranı 
yüzde 18 seviyesinde. Gelişmiş 
ülkelere bakıldığında ise yüzde 
40’ın üzerinde. Sadece elimizdeki 
metroları bitirdiğimizde, 
İstanbul’da da yüzde 35 
seviyesine ulaşabiliyoruz. Raylı 
sistemleri durdurmak hem 
finansal hem de ekonomik bir 
kayıp” ifadelerini kullandı.

 2025’E KADAR TAMAMI 
AÇILACAK
Tüm kredi imkânları sağlanarak, 
2021-2024 arasında ortalama 
20.8 km raylı sistem hattı 
açılması hedefleniyor. İlk 2 yıl 
kısmi açılış planlamaları 
yapılarak, biten metro 
istasyonlarının hızlıca hizmete 
alınması amaçlanıyor.
İBB tarafından yapımı devam 
eden hatlardan; toplam 4 km’lik 
Rumeli Hisarüstü- Aşiyan 

Füniküleri ve Olimpiyatköy-
İkitelli Metrosu’nun devamı olan 
İkitelli-Ataköy Metrosu’nun 
İkitelli-Bahariye kısmı 2021 
yılında açılacak. 
Dudullu-Bostancı Metrosu ile 
Kabataş-Mahmutbey 
Metrosu’nun Kabataş 
Mecidiyeköy arası, İkitelli-
Ataköy Metrosu’nun Bahariye-
Ataköy arası ve Eminönü-
Alibeyköy Tramvayı’nın 
Eminönü-Cibali arası ise 2022’de 
hizmete girecek. Böylelikle, İBB 
tarafından tamamlanan 32.8 
km’lik 4 hat daha raylı sistem 
ağına eklenecek.
2023’te toplam 20.50 km’lik 
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe 
Metrosu, Çekmeköy Sancaktepe-
Sultanbeyli Metrosu’nun 
Çekmeköy-Şehir Hastanesi arası 
ile Kaynarca Pendik-Tuzla 
Metrosu’nun Pendik-Kaynarca 
arası devreye girecek. 

 BATI YAKASI YENİ METROYA 
KAVUŞACAK
Bütün bu başlanan yatırımların 
yanı sıra, İstanbul’un Batı 
Yakası’nı şehrin merkezine 

kamu bankasında ise bizim proje 
paramız olan 600 milyon liramızı 
haczettiler. Davası hâlâ sürüyor. 
İBB Meclisinin 2021 bütçesinde 
onay verdiği 4.3 milyar liralık 
borçlanmanın önemli bir kısmı 
da Cumhur İttifakı çoğunluk 
oyuyla kullandırılmadı. Bütün 
bunların üzerine, dünyadan tam 
248 yatırımcı kurumun ilgi 
gösterdiği bir tahvil ihracı 
başarısı elde ettik. Büyüklüğü, 
faiz oranı ve vadesiyle birlikte 
değerlendirildiğinde; ihracatımız 
şeffaflık ve liyakat açısından yeni 
İBB Yönetimine duyulan 
uluslararası güvenin bir özetidir. 
Türkiye’den bir belediyenin 
küresel piyasalarda bu 
büyüklükte ve bu faiz oranıyla 
finansman temin etmesi, 
ülkemizin geleceği adına da 
önemli bir umuttur. 16 milyon 
İstanbullu için, geçmiş dönemde 
başlatılmış ama bitirilememiş bu 
yatırımlar bitsin istiyoruz.”

 HEDEF: YILDA 20 KM METRO
Yılda ortalama 20 kilometrenin 
üzerinde raylı sistem bitirmeyi 
hedeflediklerinin altını çizen 

EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY TRAMVAYI 
HAYIRLI OLSUN

İBB, Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metrosu’nun ardından, Haliç’i boydan 
boya kucaklayan Eminönü Tramvay 
Hattı’nın Alibeyköy-Cibali arasındaki 9 
km’lik bölümünü 1 Ocak’ta hizmete açtı. 
Durmuş hâlde devralınan hattın 
finansman sorunları kısa sürede 
çözülerek yapımı hızlandırıldı. Ancak, 
Haliç’te kritik zemin koşulları dikkate 
alınmadan yapılan 1.3 kilometrelik 
bölümde oturmalar tespit edildi. Balat-
Ayvansaray arasındaki bu kısım, kırıldı 
ve kazıklı sistemle yeniden inşa edildi. 
Hattın Cibali-Eminönü arasındaki kısmı 
ise Unkapanı Kavşağı yenileme 
çalışmasıyla birlikte ele alınıyor. Tamamı 
10.1 kilometre ve 14 istasyon olan raylı 
sistem, 2022’de tamamlandığında, 
saatte tek yönde 12 bin yolcu taşıyacak. 
İstanbul’da inanç turizminin 
merkezlerinden olan Eyüpsultan ile İBB 
Alibeyköy Cep Otogarı’nı, diğer raylı 
sistemlere ve deniz ulaşımına 
bağlayacak. Altınboynuz’un sahilinde 
yarışmayla belirlenen peyzaj çalışmaları 
tamamlanınca, bölgenin cazibesi çok 
daha fazla artacak.
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bağlamak için yeni bir hattın da 
tasarım çalışmaları başladı. 
İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü 
Metrosu’nun ön proje ve 
fizibilite çalışmaları bu ay içinde 
bitirilecek. Merkezi yönetimden 
alınan izinlerin tamamlanmasıyla 
projenin inşaat ihalesi için süreç 
başlatılacak. İBB tarafından 
çalışmaları sürdürülen tüm bu 
raylı sistemlerin ve ihalesi 
yapılmış tüm araçların alınması 
için, 2021-2025 yılları arasında 
KDV hariç yaklaşık 3 milyar euro 
harcanacak. 

 METRODA TELEFON VE 
İNTERNET İÇİN ONAY 
BEKLENİYOR
Bugün İstanbul’un metrolarında, 
günlük ortalama 2 milyon kişi, 
bütün iletişim ağından kopuk 
olarak seyahat ediyor. Konuyla 
ilgili 2006 yılında İstanbul 
Valiliğinin aldığı karar 
doğrultusunda, güvenlik 
sebebiyle metro istasyonlarında 
cep telefonu ve internet 
kullanıma kapatılmıştı. Ancak 
son yıllarda teknoloji gelişti ve 
AB, Amerika, Pasifik 
ülkelerindeki birçok önemli 
şehrin metrolarında bu hizmet 
veriliyor. Hatta Marmaray’da da 
yolcular cep telefonlarından 
arama yapabiliyor. İBB, 
metrolarda cep telefonu ve 
internet hizmeti için altyapıyı 
çalışmalarını 2019 yılında 
tamamladı ve İstanbul Emniyet 
Müdürlüğüne izin için başvurdu. 
İstanbullular, inceleme sürecinin 
bir an önce tamamlanmasını ve 
metrolarda da çevrim içi 
olacakları günü iple çekiyor.

TAHVİL İHRACI İLE 10 METRO HIZLANACAK

Ekonomik olarak zor bir süreçten geçen Türkiye’yi heyecanlandıran 580 
milyon dolarlık tahvil ihracatıyla 10 metronun yapımı hızlanacak. İstanbullular, 
birçok noktada daha hızlı ve konforlu seyahatle tanışacak. Şehir içinde trafik 
biraz daha rahatlayacak.

EKREM İMAMOĞLU YÖNETİMİ, 233 KM RAYLI SİSTEM DEVRALDI.            
BİR BUÇUK YILDA 27 KM’LİK YATIRIMI HİZMETE ALARAK, TOPLAM HAT 
UZUNLUĞUNU 260.05 KM’YE ULAŞTIRDI. HEDEF, 101 KM METRO DAHA 

TAMAMLAMAK. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI DA 91.5 KM 
METRO YAPIMINI SÜRDÜRÜYOR. 
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onayladı. Böylece, toplu 
ulaşımdaki tarihi dönüşüm 
sistemi tamamlandı ve 1 Aralık 
2020 tarihinden itibaren 
uygulamaya geçildi.
Yeni sistemle, İstanbul genelinde 
hizmet veren otobüslerin 
kapasitesinin en verimli şekilde 
kullanılması için işletme modeli 
yeniden yapılandırıldı. Özel halk 

otobüsü ve İBB iştiraki İstanbul 
Ulaşım AŞ’nin işlettiği erguvan 
otobüslerin, hat işletme modelleri 
kaldırıldı. Toplu ulaşımı 
kökünden değiştiren yeni 
sistemle, 3.041 özel halk otobüsü 
ve 930 İstanbul Ulaşım AŞ 
otobüsü, hizmet alımı ve araç 
kiralama sistemiyle İETT 
tarafından işletilmeye başlandı.

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), Başkan Ekrem 
İmamoğlu’nun talimatıyla, 
yıldır üzerinde çalışılan şehir 

içi toplu ulaşım devrimini hayata 
geçirdi. İETT, Meclis üyeleri, 
esnaf temsilcileri ve 
hukukçularla 30’a yakın toplantı 
ile Çalıştay düzenlendi. İBB 
Meclisi, Eylül ayında yeni sistemi 

BÜTÜN	OTOBÜSLERE	
İETT	KALİTESİ

YILLARDIR İBB’NİN SÜBVANSE ETTİĞİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ İLE ERGUVAN RENKLİ 
OTOBÜSLER, İETT TARAFINDAN İŞLETİLMEYE BAŞLANDI. OTOBÜSLERE GELİR 

GARANTİSİ, ŞOFÖRLERE SERTİFİKA ŞARTI GETİREN YENİ SİSTEMLE, SEFER SAYILARI 
VE BUNA BAĞLI OLARAK YOLCU MEMNUNİYETİ ARTMAYA BAŞLADI.

OSMAN	KARABACAK DERYA	BALKAN
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anlamına geldiğini söyledi. Otobüs 
kalitesini artırmak için İETT olarak 
önemli bir sorumluluk aldıklarını 
vurgulayan Alper Bilgili, şöyle 
konuştu:
“Yeni sistemle, sübvansiyon 
ödemeleri kalktı, otobüs sahipleri 
ve şoförlere hizmet alımı 
karşılığında gelir garantisi sağlandı. 
Aylık ücretler, kilometre üzerinden 
İBB tarafından ödenmeye başlandı. 
Tüm otobüslerin her ay ne 
kazanacağı belli oldu. Böylece, 
esnafın gelir kaygısı ve bu nedenle 
yaşanan aşırı dolu otobüs 
görüntüleri,  yolcu kapma yarışları, 
bakımsız araç görüntüleri sona 
ermeye başladı. Yeni sefer 
düzenlemesiyle, bir hattan geçen 
fazla sayıda otobüsün önüne 
geçiyoruz. İstanbul’un her noktasına 
daha çok otobüs seferi düzenlemeye 
başladık. 6.000 araç ve 14 bin 
durakla İstanbul’un her noktasına 
hizmet götürmek için çalışıyoruz. 
16 milyon insanımız, otobüsünde 
huzurlu, güvenli, bütün ahlaki 
kurallara uygun seyahat edebilsin 
istiyoruz” diye konuştu.

Yeni modelin; esnek planlama, hat 
optimizasyonu, entegre ulaşım, 
kapasite artışı ve artan yolcu 
memnuniyeti anlamına geldiğine 
dikkat çeken Alper Bilgili, 
uygulamanın faydalarını şu 
cümlelerle özetledi:
“Otobüsler; organizasyon, hat 
planlaması, şoför eğitimi ve özlük 
hakları konularında tek çatı altında 
birleşti. Bugüne kadar daha önce 
belirlenmiş hatlarda çalışan özel 
halk otobüsleri ile erguvan renkli 

 AMAÇ YOLCU 
MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK
Yeni uygulamayla, seferler, metro 
güzergâhlarına uygun olacak 
şekilde tekrar şekillendirilecek. 
Böylece İETT, ilave mali yükten 
kurtulmuş olacak. Bütün otobüsler 
tek renge boyanacak ve şoförler tek 
tip kıyafet giyecek. Mesai 
saatlerine ve sosyal haklara 
iyileştirme gelecek. İBB’nin 
sübvansiyon ödemeleri yerine, 
otobüslere gelir garantisi sağlayan 
sistemle, toplu ulaşımın ve 
şoförlerin kalitesinin yükselmesi 
de hedefleniyor. Seferlerin ihtiyaç 
duyulan bölgelere göre yeniden 
düzenlenmesiyle, şikâyetlerin 
azalması ve İstanbulluların 
memnuniyet oranının artması 
bekleniyor.

 ALPER BİLGİLİ: “KALİTE İÇİN 
SORUMLULUK ALDIK”
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, 
İstanbul’daki toplu taşıma 
sistemlerinin, geçmişte birbiriyle 
yarışır hâlde planlandığını ve 
bunun; zaman, kalite, para kaybı 

TOPLU ULAŞIMI 
KÖKÜNDEN 

DEĞİŞTİREN YENİ 
SİSTEMLE, 3.041 

ÖZEL HALK 
OTOBÜSÜ VE 930 

İSTANBUL ULAŞIM 
AŞ OTOBÜSÜ, 

HİZMET ALIMI VE 
ARAÇ KİRALAMA 
SİSTEMİYLE İETT 
TARAFINDAN 
İŞLETİLMEYE 
BAŞLANDI

İETT Genel Müdürü Alper	Bilgili
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hatlardaki yorucu seferler yerine, 
metrolara entegre olmuş 
otobüslerde, daha sık ve daha az 
yolcuyla hizmet verilmeye 
başlandı. Birçok noktada, ana 
hatları ve metroyu besleyen otobüs 
hatları konulmaya başlandı.

 300 YENİ METROBÜS ARACI 
ALINACAK
2020 yılında 130 solo otobüsü 
filosuna katan İETT, 7 milyar 250 
milyon liralık 2021 bütçesinin 1 
milyar 650 milyon liralık kısmını 
yine yatırımlara ayırdı. Metrobüs 
hattına 90 milyon avro bedelle 300 
yeni otobüs almak için ihale 
hazırlıklarına başladıklarını belirten 
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, 
“İBB Meclisi’mizden yurt dışı kredi 
temini için onay çıktı. 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Dairesi Başkanlığının onay 
sürecinin ardından ihale sürecini 
başlatacağız” bilgisini verdi.
Doğu batı aksındaki yolculuklarda 
İstanbullulara büyük zaman 
kazandıran 52 km’lik metrobüs 
hattındaki otobüslerin bir kısmının 
çok yaşlı ve fazla kilometrede 
olduğunu aktaran Bilgili, “Bu 
yatırımla hem ekonomik ömrünü 
zaten tamamlamış olan metrobüs 
filomuzu kısmen yenilemiş hem de 
yolcularımızın konfor ve 
güvenliklerini artırmış olacağız” 
dedi.

ULAŞIM

otobüsler, artık İETT’nin belirlediği 
ihtiyaç olan güzergâhlarda hizmet 
vermeye başladı. Yeni hat 
planlamamızın amacı, aynı otobüsle 
daha fazla yolcuyu, daha konforlu 
taşımak. Yeni sistemle, seferlerin 
dakikliği de kontrol ediliyor. Bütün 
şoförlere eğitim verilmeye 
başlanacak. Özlük haklarının verilip 
verilmediği, sigortalarının yatıp 
yatmadığı İBB tarafından düzenli 
olarak kontrol edilmeye başlandı. 
Bir de mevcut hatlar, metro hatlarını 
besleyecek şekilde dizayn edilmeye 
başlandı.”

 CANLI DENETİM SİSTEMİ 
OLUŞTURULACAK 
Yeni sistemde tüm araçlara takip 
sistemi takılacak. İETT, bütün 
otobüsleri canlı olarak 
denetleyebilecek. “Mobiett” ve 
“Atayol” yazılım sistemiyle 
vatandaşlar araç doluluklarını 
önceden görebilecek. Araç 
içerisinde yaşanan sorunlar, anında 
İETT Filo Takip Sistemi’ne 
bildirilecek ve otobüse canlı 
bağlanılarak müdahale edilebilecek. 

 UZUN HATLAR YERİNE 
METROYA ENTEGRE SİSTEM
İBB’nin İstanbul’daki raylı sistem 
ağını büyütme çalışmaları 
sonucunda, metroların bulunduğu 
hatlarda artık otobüsler tercih 
edilmemeye başlandı. Uzun 

SERTİFİKALI ŞOFÖRLER GELİYOR

Yakın zamanda hayata geçirilecek 
İstanbul Ulaşım Akademisi ile özel 
halk otobüsü şoförleri akademik 
eğitim alacak. Sadece eğitimlerini 
tamamla yan şoförler otobüslerde 
çalışabilecek. Her şoföre belirli bir 
puan sistemi getirilecek. Vatandaş 
memnuniyeti, güvenli sürüş ve diğer 
teknik kriterler ile puanını yükselten 
şoförlere ilave ödüller verilecek. 
İstanbullulardan yoğun şikâyet alan, 
trafik güvenliğini ihlal eden, yolcuyu 
tehlikeye atan şoförler ise, belirli bir 
puanın altına düştüğünde artık 
otobüs şoförü olarak hizmet 
veremeyecek.

SALGINDA YOLCU KAPASİTESİ 
YARIYA DÜŞTÜ

Pandemi öncesi dönemde, 2019 
yılında İstanbul’da 18.5 milyon sefer 
yapılarak 1 milyar 373 milyon yolcu 
taşındı. Salgınla birlikte yolculuk 
sayılarında yarı yarıya daralma 
yaşandı. İstanbul’da Eylül, Ekim ve 
Kasım aylarında günde ortalama 5 
bin 250 araçla hizmet verildi. 2019 
Aralık ayında, günde ortalama 44 bin 
600 sefer yapılırken, 2020 
Kasım’ında günde ortalama 45 bin 
600 sefer gerçekleştirildi. Yolculuk 
sayısı 2019 Aralık ayında günde 3 
milyon 693 bin seviyesindeyken 
2020 Kasım ayında ortalama 1 
milyon 883 bine geriledi. Böylece, 
yüzde 49 azalma yaşandı. Metrobüs 
hattına da 2020’de 32 araç 
eklenerek 560 otobüsle hizmet 
verildi. 2019 Aralık ayında sefer 
başına 130 yolcu taşınırken 2020 
Kasım ayında yüzde 48 düşüşle sefer 
başına 68 yolcu taşındı.
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BİLMEKTE YARAR VAR/

EVDE	BOZA	YAPMAK	
HİÇ	DE	ZOR	DEĞİL

Malzemelerimiz hazırsa şimdi de 
yapımına geçelim.
Bulgur ve pirinci iyice yıkayıp 2-3 
saat suda bekletin. Dilerseniz 
hemen haşlama safhasına da 
geçebilirsiniz. Karışım iyice 
yumuşayıncaya kadar haşlayın. 
Bulamaç hâline gelince, ince bir 
süzgeçten geçirip iyice ovalayarak 
özünün çıkmasını sağlayın ve kalan 
posayı atın. Elde ettiğiniz karışımı 
bir kavanoza alın, ağzı açık bir 
şekilde 2 saat boyunca karanlık bir 
yerde dinlendirin.
Bir küçük kâse suda, maya ve şekeri 
iyice eritip karışımı bozanın 
içerisine ekleyin. Son kez 
karıştırarak kavanozun ağzını 

kapatın. Olana kadar serin ve 
karanlık bir yerde bekletin. Gereken 
süre, oda sıcaklığına göre uzayıp 
kısalabilir. Buzdolabında, 4-5 
derecede, 24 saat bekletmelisiniz. 
Bozanın dinlenirken ara ara 
karıştırılması önemlidir. Son olarak, 
şekeri de ekleyip iyice karıştırın. 
Şeker oranını, kendi damak tadınıza 
göre ayarlayabilirsiniz. Bozanızı 
buzdolabında, dört beş gün 
muhafaza edebilirsiniz.
Bozanız hazır olduğuna göre, şimdi 
afiyetle içebilirsiniz. Üzerine bol 
tarçın serpip, sarı leblebi eklemek, 
lezzetini artırdığı gibi, sunumunu 
da güzelleştirecektir.  
Hepinize afiyet olsun.

AYŞE	KAHVECİ

K
ış gecelerinde 
sokaklarımızı bozacıların, 
“bozaaaa, bozacıııı” sesleri 
şenlendirir. Sevenleri için, 

bu sese kayıtsız kalmak pek 
mümkün değil. Tarihçesi Orta Asya 
bozkırlarına kadar giden boza; darı, 
bulgur, pirinç, yulaf, çavdar 
kullanılarak yapılan mayalı bir 
içecektir. Cilt ve saç sağlığından 
sindirimi kolaylaştırmasına, anne 
sütünü artırmasından vücuda enerji 
kazandırmasına kadar pek çok 
faydası vardır.
Siz de bazı püf noktalara dikkat 
ederek evde kendi bozanızı 
yapabilirsiniz. Öyleyse önce 
malzemeleri sayalım:
 6 çay bardağı kalın bulgur
 1 çay bardağı pirinç
 3 litre su (suyu çektikçe 

ekleyebilirsiniz)
 1 çay kaşığı instant maya
 2 yemek kaşığı artı 3-4 çay 

bardağı toz şeker (Ölçü 
damağınıza göre değişebilir) 

 Leblebi
 Toz tarçın
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ULAŞIM

TAKSİDE	
YENİ	DÖNEM	

BAŞLAYANA	DEK	
İBB	ISRARI	

SÜRECEK
İBB’NİN YENİ TAKSİ YÖNETİM 

MODELİ, ÇALIŞAMAZ 
DURUMDAKİ ESNAFIN 

BEKLENTİSİNE RAĞMEN, 
ARALIK AYINDAKİ UKOME 

TOPLANTISINDA ÜÇÜNCÜ KEZ 
REDDEDİLDİ. İSTANBUL’DA YENİ 

TAKSİCİLİK DÖNEMİNİ 
BAŞLATACAK PROJENİN, 750 

MİNİBÜS İLE 250 TAKSİ 
DOLMUŞUN TAKSİYE 

DÖNÜŞÜMÜNÜ KAPSAYAN 
BÖLÜMÜ,  ONAYLANMADIĞI 

İÇİN HAYATA GEÇEMEDİ. 
ANCAK İBB, İSTANBULLU VE 

TAKSİ ESNAFINI LEHİNE 
DÜZENLEMELER İÇEREN 
PROJEDE ISRARCI. 2020 

HAZİRAN’INDAN BERİ 
GÜNDEMDE OLAN DEĞİŞİM, 

İLK UKOME’DE YENİDEN TEKLİF 
EDİLECEK. 

TAYFUN	DERYAL

BARIŞ	TEKİN
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ısrarla gündeme getireceklerini 
vurguladı. İmamoğlu, taksicinin ve 
İstanbul’un lehine olan 
düzenlemeyi hayata geçirmedeki 
kararlılığını da şu sözlerle gösterdi:
“Taksi simsarları ya da taksi işiyle 
sermaye döndüren birileri, beni 
ilgilendirmiyor. Ben, 16-17 saat 
direksiyon başında duran insanın 
hakkını koruyacağım… Ağalık, 
paşalık, partizanlık, akrabalık, 
hemşehrilik bende yok kardeşim. 
Herkes eşit. 16 milyon insan eşit.”
İBB, Başkan İmamoğlu’nun bu 
kararlılığıyla hareket ederek 
23Aralık’taki UKOME toplantısında 
teklifini yineledi. UKOME’de 
görüşülen 750 minibüs ve 250 taksi 
dolmuşun, taksiye dönüşümü 
önerisi, çalışamaz durumdaki 
esnafın beklentisine rağmen, 

merkezi yönetime bağlı kurumların 
temsilcilerinin oylarıyla kabul 
edilmedi. Kararla, İstanbul’da 
yaşayan milyonların ve dünyanın 
dört bir tarafından kente gelen 
ziyaretçilerin yeni taksicilik 
dönemiyle buluşması, bir kez daha 
ertelenmiş oldu.

 “MEVCUT DOLMUŞLAR BİRAZ 
DAHA RAHATLAYACAK”
İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku 
Cihan, bu teklifin, hayata geçirmeyi 
planladıkları 6 bin taksi projesinin 
bir aşaması olduğunu belirtti. 
Mevcut 17 bin 395 plaka adedi ve 
sistemle, İstanbul’un kangrenleşen 
taksi sorununun çözülemeyeceğini 
söyleyen Cihan, İstanbul’da yaşayan 
herkesin bu konuda mutabık 
olduğunu kaydetti.

İ
stanbul’un mevcut taksi 
sistemi, uzun süredir kentte 
yaşayan ya da ziyarete gelen pek 
çok kişinin ortak meselesi 

hâline geldi. Çiçek Taksi ve Akasya 
Durağı dizilerinde işlenen “taksi 
kültürü”, zihinlerdeki yerini; 
kaygı, sitem, bazen korku 
hikâyelerine bıraktı. Pek çok 
İstanbullu, gideceği yere ulaşmak 
isterken mağdur oldu. Direksiyon 
sallayarak geçimini sağlayan esnaf 
ise hem adil olmayan sistemden 
hak ettiği payı alamadı hem de bazı 
meslektaşlarının yanlışları 
nedeniyle prestij kaybına uğradı. 
Ortalama hizmet kalitesi, çağın 
çok gerisinde kalan taksicilik 
sistemi; yağmurda yolcu almayan, 
araçta sigara içen, agresif araba 
kullanan, kurallara uymayan, klima 
açmayan, para üstü vermeyen, 
küfürlü konuşan, yakın mesafe 
yolcu almayan taksi şoförleriyle 
anılır hâle geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), denetim ve cezaların çözüm 
getiremediği, bir ulaşım 
sorunundan çıkıp zaman zaman da 
asayiş konusuna dönüşen taksicilik 
sitemi için, yeni bir yönetim 
modeli geliştirerek Ulaşım 
Koordinasyon Merkezi’nin 
(UKOME) gündemine getirdi. 5 bin 
yeni taksi plakası ile bin minibüs ve 
dolmuşun taksiye dönüşümünü 
kapsayan, toplam 6 bin taksi teklifi, 
üç ayrı UKOME toplantısında da 
reddedildi. İBB Başkanı İmamoğlu, 
26 Kasım’da 6 bin taksi teklifinin 
reddedilmesi üzerine konuyu 

DÜNYADA TAKSİ LİSANS SÜRELERİ

ŞEHİR/ÜLKE	 SÜRE

İstanbul ................................................Süresiz

Melbourne ..................................................1 yıl

Sao Paulo ....................................................1 yıl

Fransa ..........................................................5 yıl

Portekiz .......................................................5 yıl

Romanya .........5 yıl+havalimanı süresiz

Kaynak: Uluslararası Toplu 
Taşımacılar Birliği (UITP) 2015

İBB Ulaşım Daire Başkanı 
Utku	Cihan
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 YENİ TAKSİ İHTİYACINDA 
HERKES MUTABIK
Taksi ihtiyacı ile ilgili toplumsal bir 
mutabakatın oluştuğunu sözlerine 
ekleyen Cihan, öneriye karşı 
çıkanların, politik gerekçelerle 
hareket ettiklerini belirtti. Cihan, 
“Bu taksileri, İBB olarak biz 
işleteceğiz yerine, ‘satacağız’ 
deseydik muhtemelen son 
önerimizle birlikte, 5 bin taksi 
teklifimiz de UKOME’den geçecekti. 
Daha önceki yönetim döneminde de 
bu tür çalışmalar yapılmış” dedi.
İBB’nin, yeni yönetim modeliyle 
taksi adedinden çok niteliğini 
geliştirmeyi istediğini söyleyen 
Cihan, asıl hedefi, ‘taksi sisteminde 
kurumsal bir dönüşüm’ olarak 
açıkladı. New York, Londra, Dubai 
gibi kurumsallaşma konusundaki iyi 
örnekleri incelediklerini kaydeden 
Cihan, İstanbul’da işleyen sistemi 
şöyle özetledi:
“İstanbul’da 17 bin 395 adet ticari 
taksi plakası bulunuyor. Her birinin 
bir sahibi, dolayısıyla farklı işleticisi 
var. Sistem böyle olunca taksilerin 

bütünleşmesi, hizmet kalitelerinin 
artırılması oldukça güçleşiyor. 
Taksiler, bir hizmet aracı olmaktan 
çok bir yatırım kalemi olarak 
görüldüğü için, mümkün olan en 
yüksek gelir elde edilmek isteniyor. 
Diğer yandan; arada başka aracılar, 
kiralayan şirketler veya şoförler de 
var. Sistemin kendisi, bu yatırımın 
kazanımından faydalanamıyor. 
Taksi, temelde bir hizmet aracı 
olmalı. Şu andaki yaygın sahiplilik 
sistemi ve yatırım olarak bakılma 
önceliği buna izin vermiyor.”

 TAKSİCİ TÜRLÜ 
ZORLUKLARLA BOĞUŞUYOR
Cihan, taksici esnafının yüzleşmek 
zorunda olduğu ekonomik külfetin 
pek bilinmeyen detaylarını da 
paylaştı:
“İstanbul’da ticari taksi plakaları 
için 9 bin TL kira bedeli ödenmesi 
gerekiyor. Kiralama, İstanbul’da 40 
kadar bu işi yapan aracı şirket 
üzerinden yürütülüyor. Bu şirketler, 
şoför bularak taksiyi işletmeye 
başlıyor. Taksiyi kullanan şoför, 
aracın devamlılığını sağlamak için 
ikinci bir sürücü bulmak zorunda 
kalıyor. Bu iki sürücü de kendi 
kazançlarını sağlamak, ilk önce kira 
bedelini çıkarmak için çalışıyor. 
Ayrıca her taksici, kendi sosyal 
güvenlik primini kendi ödüyor. 
Çünkü; mevcut sistemde, şirketlerin 
özlük haklarını karşılama gibi bir 
zorunluluğu bulunmuyor.”

TAKSİ SAYISI/NÜFUS KARŞILAŞTIRMASI

	 	 	 TAKSİ	BAŞINA	DÜŞEN
2020	 TAKSİ	SAYISI	 NÜFUS	 KİŞİ	SAYISI

İSTANBUL ...................... 17.395 .................. 15.519.267......................................................892

PARİS ............................... 18.524 .................6.780.000......................................................366

NEW YORK ................... 13.587 .................. 8.398.748.......................................................618

SİNGAPUR .................... 28.382 ....................5.865.192......................................................207

İSTANBUL'DA YILLARA GÖRE NÜFUS VE TAKSİ SAYISI KARŞILAŞTIRMASI

ULAŞIM

Gelişen toplu ulaşım ağı ve değişen 
yolculuk davranışları nedeniyle 
minibüs ve dolmuşların belirli 
bölgelerde yolcu bulamadığını 
aktaran Cihan, UKOME’ye Aralık 
ayında sunulan teklifle ilgili şöyle 
konuştu:
“Yeni taksiler, minibüs esnafının 
ayakta kalması ve yolcu 
bulamayan hatların rahatlaması 
açısından önemliydi. Bazı 
hatlardaki taksi dolmuşlar, yolcu 
azlığından çalışamıyorlar. 
Onların, tanımlı belirli bir 
güzergâhları var ve bunun dışına 
çıkamıyorlar. Sadece gidenin 
değil, kalanların da yolcu sayısını 
artıracaktık. Önerimiz hayata 
geçseydi bu plaka sahipleri artık 
taksi olarak çalışacaktı. Sistemde 
bulunan 6 bin 400 minibüsün 
750’sini, buradan çıkartacaktık. 
Ancak esnafımızın büyük 
beklentisine rağmen değişim, yine 
UKOME’ye takıldı. İstanbullunun 
ve esnafın yararına olan bu 
konudaki kararlılığımızı 
sürdüreceğiz. Projenin 
doğruluğundan,  İstanbulluya ve 
esnafa sunacağı katkıdan en ufak 
bir tereddüdümüz yok.” 
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“Pandemi bize gösterdi ki, bireysel 
işletmeciliğin kendi başına hayatta 
kalma şansı fazla yok. Bu 
dönemde, özel taşımacılık yapan 
özel halk otobüsleri ve deniz 
motorlarını sübvanse ettik. 
Sistemin yürümesini ve 
hizmetlerine devam edebilsinler 
istedik. Minibüsler de bu dönemde 
çok fazla zarar gördü. Taksiler, 
bazı günlerde müşteri bulamadı. 
Belki de uzun bir süre daha bu tür 
koşullarda yaşayacağız. Sistemin 
sürdürülebilirliğini sağlamak için 
çözüm üretmek 
mecburiyetindeyiz. Ulaşım, devam 
etmek zorunda olan en temel 
hizmetler arasında. 
Kurumsallaşma, bizim için bu 
yüzden de önemli. Taksileri bu 
anlamda kurumsallaştırmaya 
çalışıyoruz. Bir taraftan da 
minibüsler için çalışıyoruz. Onları 
da aynı şekilde bireysellikten biraz 
daha kurtarıp kurumsal bir şekle 
dönüştürmek istiyoruz.”

 TAKSİLER TERCİH SEBEBİ 
OLACAK 
İstanbul’a özel bir taksi tasarımı 
üzerinde de çalışıldığını belirten 
Cihan, esnafla karşı safta değil, 
aynı safta olduklarını 
vurgulayarak açıklamasını şu 
ifadelerle tamamladı:
“İnsanlar taksiye binmekten 
vazgeçmeye başladı. Bu 
dönüşüm olduğunda taksi 
yolculuğu daha da artacak. 
İnsanlar daha fazla tercih etmeye 
başlayacak. Sistemi iyi hâle 
getirdiğinizde pay da büyüyecek. 
Taksi esnafı bunun farkında 
olmalı. Onların da mevcut 
sistemden memnun 
olmadıklarını biliyoruz. İlgili 
odalar, kooperatifler ve meslek 
örgütleriyle görüşüyoruz. Küçük 
değişiklikler yıllardır yapılıyor. 
Sistemi bunlarla yamamaya 
çalışmak doğru bir politika değil. 
Biz bütüncül olarak ele almak 
istiyoruz.”

 TAKSİCİ DOSTU YENİ DÖNEM 
Cihan’ın paylaştığı bilgilere göre, 
yeni taksi sistemi, esnafın ve 
İstanbullunun lehine düzenlemeler, 
taksicinin özlük haklarından hizmet 
kalitesini artırmaya kadar pek çok 
detayı içeriyor. Düzenlemeyle 
kamunun sahibi olduğu yeni 
plakalar, çok daha düşük bedelle 
kiralanacak. Esnafın özlük 
haklarından aylık geliri; varsa 
primlerine kadar hak edişlerinin 
bilgi ve belgesi İBB’ye iletilecek. 
Şoförler de ‘ne kadar çok kilometre 
yaparsam o kadar fazla kazanırım’ 
düşüncesinden kurtulacak. Ayrıca 
araç kalitesinde de standartlar 
yükseltilecek. Araç donanımı, 
kontrol ve güvenlik mekanizmaları 
ya da yolcu puanlamaları gibi, çağa 
uygun gereksinimler eklenecek. 
Gelen çağrılar dijital ortamda 
kaydedilecek. Şoförler düzenli 
eğitimlerden geçecek.

 ULAŞIMDA
 KURUMSALLAŞMA ŞART
Şehir içi toplu ulaşımda, özel halk 
otobüslerinin İETT çatısı altında 
toplandığını da hatırlatan Cihan, 
ulaşımda kurumsallaşmanın 
önemine dikkat çekerek 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

YENİ TAKSİ PROJESİNİN 
DOĞRULUĞUNDAN, İSTANBULLUYA VE 

ESNAFA SUNACAĞI KATKIDAN EN UFAK 
BİR TEREDDÜDÜMÜZ YOK.
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ULAŞIM

MARMARAY’DA	
AKTARMA	KALDIRILDI

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR
EKREM İMAMOĞLU YÖNETİMİNİN TEKLİFİYLE 9 AY “AKTARMA ALAN” MARMARAY’DA, 
TCDD’NİN İTİRAZI SONUCU, UYGULAMA MAHKEME TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ. ANCAK 
İBB KARARA İTİRAZ ETTİĞİ İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR. İBB’NİN GEÇEN AY UKOME’YE 

GETİRDİĞİ AKTARMANIN DEVAM ETMESİ YÖNÜNDEKİ YENİ KARAR DA MERKEZİ 
YÖNETİM TEMSİLCİLERİNİN OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ. İSTANBULLULARIN, RAYLI 

SİSTEMLERLE ORTALAMA 4 TL DAHA UCUZ YOLCULUK YAPMASINI ORTADAN 
KALDIRAN YENİ FİYAT TARİFESİ UYGULANMAYA BAŞLADI.

OSMAN	KARABACAK DERYA	BALKAN
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UKOME’nin üye sayısında 
değişiklik yapıldı. Böylece, her 
şeyiyle İBB’nin bir kurumu olan 
UKOME’de, merkezi hükümetin 
temsilci sayısı 10’dan 16’ya 
çıkarılarak, belediyenin çoğunluk 
oyu ortadan kaldırıldı. Bu karar da 
İBB tarafından mahkemeye taşındı 
ve hukuki sürecin takibine 
başlandı. 

 TCDD TEKRAR MAHKEMEYE 
BAŞVURDU
Kasım ayında ise, TCDD’nin 
açmış olduğu dava üzerine 
İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 
“TCDD’ye ağır külfet getireceği 
ve bu düzenlemenin hangi sebeple 
yapıldığının somut tespitlerine 
yer verilmediği” gerekçesiyle 
yeniden yürütmenin 
durdurulmasına karar verdi. İBB, 
bu kararı da Bölge İdare 
Mahkemesi’ne taşıdı.

 HÜKÜMET 
TEMSİLCİLERİNDEN UKOME’DE 
İNDİRİME RET
Öte yandan; İBB Ulaşım Daire 
Başkanlığı, yolculukların tek biletle 
gerçekleştirilmesi ve vatandaşların 
erişiminin en ekonomik şekilde 
sağlanması amacıyla, Marmaray 
hattının aktarma almaya devam 
etmesi konusunu, 26 Kasım’da 
UKOME gündemine taşıdı. Ancak 
yapılan oylama sonucunda, İBB 

temsilcilerinin dışında kalan 
merkezi yönetim temsilcileri ve 
TŞOF temsilcisinin oyu ile 
Marmaray’da “aktarma alma” 
uygulamasının reddine karar verildi. 
Marmaray’dan sonra metro ve 
otobüs gibi, diğer toplu ulaşım 
araçlarında yapılan yolculuklarda 
ise aktarma indirimi devam ediyor. 
Yeni uygulamayla, bir başka raylı 
sistemden Marmaray’a aktarma 
yapan tam biletli İstanbullular, 3.50 
TL yerine 7.75 TL ödeyerek 
yolculuklarına başlıyorlar. Aylık 
İstanbulkart kullanıcısı ise 4 kontör 
ödeme yapıyor. 
Örneğin; 3.5 TL ödeyerek M1A 
Yenikapı-Atatürk Havalimanı 
Metrosu’nu kullanan ve sonrasında 
Marmaray’a aktarma yapan tam 
İstanbulkart kullanan bir yolcu, 
Halkalı yönünde gittiğinde 4.50 TL, 
Gebze yönüne gittiğinde ise 
(maksimum 30 durak) 7 TL ücret 
ödüyor. Yolcular, toplamda 
Marmaray’da ne kadar gittiğine 
bağlı olarak, yolculuğunu 7 TL ile 
11.25 TL arasında toplam ücretle 
tamamlıyor. 
Öğrenciler ise, geçmişte aktarma 
yaptığında 1.70 TL’ye binebildiği 
Marmaray’da, 3.50 TL ödeyerek 
yolculuk yapıyor. Sonuç olarak, 
Marmaray’da tam bilet kullanan 
yolcular, artık en yüksek 4 TL, 
öğrenciler ise 1.80 TL daha fazla 
ücret ödüyor.

İ
lk olarak 2013 yılında 
Ayrılıkçeşmesi ile Kazlıçeşme 
arasında 5 istasyonda yolcu 
taşımacılığına başlayan Marmaray 

raylı sistem hattında, ücret tarifeleri 
UKOME tarafından, aktarma ücreti 
uygulanacak şekilde belirlenmişti. 
2019 yılı Mart ayına kadar aktarma 
ücreti, bu şekilde uygulanmıştı. 
2019 yılında Gebze-Halkalı arasında, 
43 istasyonun tamamının işletmeye 
alınmasının ardından, bir önceki İBB 
yönetiminin aldığı UKOME kararıyla 
Marmaray Hattı’nın “aktarma 
almayacağı, aktarma vereceği” kararı 
uygulamaya konmuştu.

 MARMARAY İMAMOĞLU’NUN 
TEKLİFİYLE UCUZLATILDI
Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki 
yeni İBB yönetiminin, Şubat 
2020’de UKOME’ye sunduğu 
teklifle, Marmaray yeniden 
aktarma uygulamasına dâhil edildi. 
Böylece İstanbulluların, aktarma 
imkânı ile daha uygun bir ücretle 
Marmaray’dan faydalanmaları 
sağlandı. Hat, diğer tüm raylı 
sistem hatlarının yanında, 
metrobüs, otobüs ve minibüs 
hattıyla da entegre hâle getirildi. 
Alınan bu kararın ardından, 
metrobüs yoğunluğunun bir 
kısmının Marmaray Hattı’na 
kaydığı da tespit edildi.
Fakat TCDD, konuyu mahkemeye 
taşıdı. TCDD’nin açtığı dava 
sonucunda mahkeme; “Elektronik 
bilet ücret düzenlemelerinin, 
Marmaray ile ilgili hükümler 
içeren kısımlarının, yürütmesinin 
durdurulması” kararını verdi. İBB, 
Temmuz 2020’de alınan bu kararla 
ilgili Bölge İdare Mahkemesi’ne 
hemen itirazda bulundu. Ancak 
koşulları oluşmayan yürütmenin 
durdurulması talebi reddedildi.

 İBB’NİN MARMARAY KARARI 
UKOME’NİN YAPISINI 
DEĞİŞTİRTTİ
Marmaray’ın aktarma sistemine 
dâhil edilmesinin hemen ardından, 
19 Şubat 2020 tarihinde, merkezi 
yönetimin yayınladığı genelgeyle, 



SADECE ADALILARIN DEĞİL, TÜM İSTANBULLULARIN BİR AN ÖNCE KAVUŞMAYI 
BEKLEDİĞİ PAŞABAHÇE VAPURU’NUN RESTORASYONU BAŞLADI. TEKNİK VE KÜLTÜR 

OLMAK ÜZERE, İKİ AYRI DANIŞMA KURULU OLUŞTURULDU. RESTORASYON 
SÜRECİNİN PLANLADIKLARI ŞEKİLDE İLERLEDİĞİNİ AÇIKLAYAN İBB ŞEHİR HATLARI 
AŞ GENEL MÜDÜRÜ SİNEM DEDETAŞ, PAŞABAHÇE’Yİ, 2021 YILI SONUNDA YENİDEN 

HİZMETE SOKACAKLARININ MÜJDESİNİ VERDİ.
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PAŞABAHÇE, KENT 
KÜLTÜRÜNÜN BİR 

PARÇASI, SİMGESİ VE 
HAFIZASIDIR. BU DEĞERİ 

YAŞATMAK İÇİN 
ÜZERİMİZE DÜŞENİ 

YAPIYORUZ.

salonlarıyla İstanbulluların gözdesi 
olur. Lodos, poyraz dinlemeden 58 
yıl boyunca Adalar ve Yalova’ya 
yolcu, sebze meyve taşır. 2008’de, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından kent anılarına katkısı 
nedeniyle ‘korunmaya değer kent 
dokusu’ ilan edilir. 2010 yılında 
emekli edilir ve Beykoz 
Belediyesi’ne hibe olarak verilir. Bir 
süre nikâh salonu olarak 
kullanıldıktan sonra, sahile 
çekilerek âdeta kaderine terk edilir. 
Geçen yıl satışı ve sökümü için 
ilan yayınlanır. Bu haber, vapurun 
yolcularını ve sevenlerini 
derinden yaralar. İşte bu ilanın 
ardından, kader bir kez daha 
Paşabahçe’nin yüzüne güler. İBB 
Şehir Hatları Genel 
Müdürlüğünün, Beykoz 

Belediyesi’yle yaptığı görüşmeler 
neticesinde,  söküm ihalesi iptal 
edilir ve vapurun Şehir Hatları'na 
iadesi kararı alınır. Asıl müjdeli 
haber ise İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’ndan gelir; Paşabahçe 
büyük bir bakım ve onarımdan 
geçirildikten sonra yeniden 
İstanbullularla buluşacaktır. 

Ö
yle bir vapur düşünün ki, 
nice şaire ilham; şarkılara 
nağme olmuş. Fethi 
Karamahmutoğlu, bu 

vapurdaki yolculuğu; mavi beyaz bir 
mutluluk, bir düğün, güzel bir düş 
olarak tarif eder ve bitmesini hiç 
istemez, ‘Martılarla Yolculuk’ 
şiirinde. Melih Cevdet Anday ise 
‘Ada Vapuru Yandan Çarklı’ 
şiirinde, âdeta bir Ada tahlili yapar. 
Kimler yoktur ki şiirdeki vapurda; 
‘Müslüman, Yahudi, Urum; isporcu, 
ihtiyar, veremli, simitçi, kahveci, 
gazozcu...’ hepsi bir aradadır. 
Martıların eşlik ettiği bu 
yolculuklarda, bazen tatlı bir 
meltem eser; bazen güçlü Ada yeli. 
O yel, kiminin eteğini kiminin saçını 
uçuşturur. İşte ‘lüks kamaraya’ da 
sahip olan bu vapur, efsane 
Paşabahçe’nin ta kendisidir. 
İtalya Taranto’da üretilen 
Paşabahçe Vapuru, iki buçuk gün 
süren yolculuğun ardından, 1 Ekim 
1952 Çarşamba günü, saat 09.50’de, 
İstanbul Limanı’na yanaşır. Çok 
kısa zamanda, bembeyaz gövdesi, 
18 mili bulan sürati, bin 700 yolcu 
kapasiteli rahat ve konforlu 

İSTANBUL’A KAPTANLAR 
YÖNETİMİNDE GELDİ 

Paşabahçe, İstanbul’a, diğer ithal 
gemilerin aksine römorkörler 
eşliğinde değil, Kaptan Fikret 
Altınçubuk ve uzun yıllar 
kaptanlığını yapacak olan Faik 
Kul’un yönetiminde geldi.

Yıkanan vapur, suda bakımsız kaldığı on yıl boyunca 
karinasına yapışan midyelerden temİzlendi.

İBB Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü	
Sinem	Dedetaş



karinasına yapışan midyelerden 
temizlendi. Sac kalınlığı ölçümü; 
şaft, pervane ve dümen sökümü 
yapıldı. Elektrik aksamından 
mobilyalarına, yer döşemelerinden 
güvertesine, navigasyon sistemine 
kadar komple yenilendiğinde, 
filonun yaşça en eski; ama en yeni 
vapuru olacak.

 HEDEF, 2021 SONU
Paşabahçe Vapuru’nu restore etme 
amaçlarının, Şehir Hatları'nın 
kazanımlarına sahip çıkmak 
olduğunu vurgulayan Şehir Hatları 
Genel Müdürü Sinem Dedetaş, 
“Paşabahçe, kent kültürünün bir 
parçası, simgesi ve hafızasıdır. Bu 
değeri yaşatmak için üzerimize 
düşeni yapıyoruz. Restorasyon 
süreci, planladığımız şekilde 
ilerliyor. Hedefimiz, restorasyonu 
2021 sonuna kadar bitirerek 
filomuza katmak” dedi.

 HALİÇ TERSANESİ 565 
YAŞINDA
Paşabahçe Vapuru’na yeniden hayat 
verecek olan Haliç Tersanesi de 565. 
yaşını kutladı.1453 yılında, Fatih 
Sultan Mehmet tarafından kurulan 
Tersane, dünyanın yaşayan ve 
çalışan en eski tersanesi. 70 bin 
metrekare büyüklüğündeki alanda, 
üç kuru havuzu, iki gemi inşa kızağı 
ve 475 metre uzunluğunda rıhtımı 
bulunan Haliç, kendi döneminde 
dünyanın en büyük tersanesiydi.

 RESTORASYON ÇALIŞMALARI 
BAŞLADI
Şehir Hatları AŞ, 10 Şubat 2020 
tarihinde, Paşabahçe’yi teslim alarak 
Haliç Tersanesi’ne çekti. 
Restorasyon için teknik ve kültür 
olmak üzere iki ayrı Danışma 
Kurulu oluşturuldu. Vapuru 
yakından tanıyan; kaptanlık yapmış 
ve çalışmış insanlar da Kurula alındı. 
Danışma Kurulu, kuru havuza alınan 
vapuru gezerek incelemelerde 
bulundu. İlk olarak yıkanan vapur, 
suda bakımsız kaldığı on yıl boyunca 
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BAHÇE TİPİ VAPURLARDANDI

Paşabahçe, bahçe tipi denilen 
vapurlardandı. Üst ve alt salonları, 
masaların çevresinde toplanmış lüks 
oturma grupları şeklinde 
düzenlenmişti. Orta ve arka kısmı 
lüks mevki olarak ayrılmıştı; bu 
salonlarda seyahat etmek isteyenler, 
ekstra bir bilet daha kestirmek 
zorundaydı.

SAVAŞ GEMİSİ OLDUĞU EFSANE

Savaş gemisi olarak üretildiği ancak 
daha sonra yolcu gemisine çevrildiği 
yönündeki söylemler, bir şehir 
efsanesidir. Uzak hatlar için sipariş 
edilen ve teknik şartnamesinde 18 mil 
şartı bulunan vapur, süratli 
gidebilmesi için harp gemileri 
normlarında inşa edilmiştir.

ULAŞIM



Sosyal Eşitlik ve 
Toplumsal Katılımın

 Arttırılması

Kent Ekosisteminin 
Sürdürülebilirliği
 ve Korunması

Kent Ekosistemini bir 
bütün olarak ele 
alıyor; ekosistem 
sürdürülebilirliğini 
arttırmak; özellikle 
kent ekolojisini ve 
yaban hayatını 
desteklemek için 

çalışıyoruz.

Düzenli spor 
aktivitelerine ve 

hareket özgürlüğüne 
olanak sağlayan, 

çocuk sağlığını tehdit 
eden unsurlardan 

arındırılmış güvenli ve 
erişilebilir parklar 
hedefliyoruz.

Yenilikçi, bilimsel 
verilere dayalı ve 

enerji etkin 
yaklaşımlar 
geliştiriyoruz.

Tüm İstanbulluları 
planlama, tasarım ve 
yönetim süreçlerine 

dahil ediyoruz. 

Ekonomik
 Sürdürülebilirlik

İnsan ve 
Çocuk Sağlığı

Bizden haberdar olmak isterseniz bize katılın.
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İSTANBUL’UN YENİ İÇME SUYU 
ARITMA TESİSİ:

YATIRIM
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EMİRLİ-2
İBB, HIZ KESMEDEN 
YATIRIMLARINA DEVAM 
EDİYOR. KENTLİYİ HEM 
SUSUZ BIRAKMAMAK HEM 
DE SAĞLIKLI İÇME SUYU İLE 
BULUŞTURMAK İÇİN 
ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN 
İSKİ, YAKLAŞIK 2.5 MİLYON 
KİŞİNİN AYLIK SU İHTİYACINA 
CEVAP VERECEK                 
EMİRLİ-2’NİN AÇILIŞI İÇİN 
GÜN SAYIYOR. İSKİ GENEL 
MÜDÜR YARDIMCISI SELAMİ 
TAŞER, İSKİ’NİN ARITMA 
TESİSLERİNİN DÜNYA 
STANDARTLARINDA 
OLDUĞUNU, ŞEHRE 
VERİLEN SUYUN HER GÜN 
TAHLİL EDİLDİĞİNİ 
BELİRTEREK, “İSTANBUL’A 
BİR DAMLA SAĞLIKSIZ SU 
VERMEYİZ” DEDİ.

T
arihteki en güçlü 
medeniyetlerin ortak 
noktalarından biri de “su 
kaynaklarının” etrafında 

kurulmuş olmalarıdır. Deniz veya 
bir nehrin kıyılarında hayat bulan 
medeniyetler; varlıklarını uzun süre 
bu şekilde devam ettirebilmişlerdir. 
Suyun varlığını medeniyet olarak 
gören günümüz devletleri de 
halklarını sağlıklı suyla buluşturmak 
için su sorunu yaşanmasın diye 
yatırım üstüne yatırım yapmıştır. 
Düzensiz kentleşme, coğrafi 
koşullar ve yeterince alınmayan 
tedbirlerden dolayı, İstanbul’un su 
sorunu da tarihten günümüze kadar 
süregelmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 
en zorlu koşullarda bile kentliyi 
sağlıklı suyla buluşturmak için 
yıllardır yaptığı yatırımlara hız 
kesmeden devam ediyor. Kentlinin 
içme suyunu karşılamanın yanında, 
atık suları da arıtarak şehrin 
temizliğinde ve sulama işlerinde 
kullanan İSKİ, artan ihtiyacı 
karşılamak için yeni tesisler yapıyor.

İSMAİL	HAKKI	ŞİMŞEK

NİLAY	SOYSALDI



maliyeti ise yaklaşık 500 milyon 
lirayı bulacak” dedi. 
Ömerli’den Avrupa Yakası’na 1 
milyon 800 bin, Anadolu Yakası’na 
da 1 milyon 200 bin metreküp 
civarında su verildiğini belirten 
Taşer, şöyle devam etti: 
“Ömerli, Anadolu Yakası’nın 
tamamını besliyor. Sahilde Elmalı 
Arıtma Tesisi var; ama oradan çok 
az bir suyu Anadolu Yakası’na 
veriyoruz. Ömerli, Anadolu 
Yakası’nı beslediği gibi Sarayburnu, 
Salacak, Harem arasında İSKİ’ye ait 
denizin dibine döşenmiş borularla 
Avrupa Yakası’na da 400-500 bin 
metreküp su veriyor.”

 MELEN’DEN SU GETİRİYORUZ
Ömerli İçme Suyu Arıtma 
Tesisleri’nin içinde yeni bir 
arıtma tesisi yapmayı 
düşünmediklerini belirten 
Taşer, son yapılan Emirli-2 ile 
uzun süre başka bir tesisin 
yapımına ihtiyaç 
duymayacaklarının altını çizdi. 
Taşer, Ömerli’de arıtılan suyun 
kaynağı konusunda da bilgi 
verdi. Buna göre; arıtılan su, 
Ömerli Barajı Gölü’nden ve 
Melen’den getiriliyor. 
Melen’den gelen suyun bir kısmı 
Ömerli’ye, bir kısmı Beykoz 
Cumhuriyet Köyü’ndeki arıtma 
tesisine iletiliyor. Burada arıtılan 
günlük 720 bin metreküplük su 
da Beykoz-Sarıyer arasına 
döşenen 4 metre çapındaki 
borularla Avrupa Yakası’na, 
Kâğıthane’ye aktarılıyor.

 BEYKOZ’DA YENİ BİR TESİS 
YAPILACAK
İSKİ Genel Müdür Yardımcısı 
Selami Taşer, tesis sayısı 
konusunda da şu bilgiyi 
aktardı:
“Ömerli’de 5, Beykoz 

 500 BİN METREKÜP 
KAPASİTELİ EMİRLİ-2 TESİSİ
İstanbul’un en önemli içme suyu 
arıtma tesislerinden bir olan 
Ömerli, içindeki 4 tesisle hem 
Anadolu hem de Avrupa Yakası’na 
içme suyu sağlıyor. İstanbul’a 
verilen günlük 2 milyon 900 bin 
metreküp suyun, 1 milyon 550 bin 
metreküpünü arıtan Ömerli İçme 
Suyu Arıtma Tesisleri'nin 
kapasitesi artırılıyor. 2.5 milyon 
kişinin aylık su ihtiyacına denk 
gelen, 500 bin metreküp suyu 
arıtacak olan Emirli-2 Arıtma 
Tesisi, yaz aylarında 3 milyon 300 
bin metreküpe ulaşan İstanbul’un 
su ihtiyacını karşılamada da önemli 
bir görevi üstlenmiş olacak. 
Böylece, Ömerli İçme Suyu Arıtma 
Tesisleri’nin sayısı da beşe çıkmış 
olacak.

 “ÖMERLİ, ANADOLU 
YAKASI’NIN TAMAMINI 
BESLİYOR”
Yapımına 2018 yılında başlanan 
Emirli-2’nin, Mayıs 2021’de de 
hizmete alınacağının müjdesini 
veren İSKİ Genel Müdür Yardımcısı 
Selami Taşer, “Yeni tesisimizle 
birlikte, Ömerli İçme Suyu Arıtma 
Tesisleri’nden İstanbul’a verdiğimiz 
su miktarı, 2 milyon 50 bin 
metreküpe çıkmış olacak. Kişi 
başına tüketilen su miktarını 200 
litre olarak belirlediğimizde, 
Emirli’nin devreye girmesi ile 2.5 
milyon nüfusun aylık ihtiyacı 
karşılanabilecek. Yeni tesisin 
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 DENİZ SUYUNU ARITMAK 
PAHALI BİR YÖNTEM
Deniz suyunun arıtılarak İstanbul’a 
verilmesi projesinin çok eskilere 
dayandığını hatırlatan Selami Taşer, 
henüz İstanbul’da o aşamaya 
gelinecek kadar bir su sıkıntısı 
sorununun olmadığını söyledi. 
Deniz suyunun arıtılmasının zorlu 
ve pahalı bir süreç olduğunun da 
altını çizen Taşer, “Günlük 50 bin 
metreküp su arıtacak tesisin 
maliyeti, 90 milyon dolar civarında. 
Bizim ise İstanbul’a verdiğimiz su 
miktarı günlük 3 milyon metreküpe 
yakın. 50 bin metreküpün maliyeti 
göz önünde tutulduğunda, 
İstanbul’un günlük su ihtiyacının 
deniz suyundan karşılanması ciddi 
bir maliyet. Sayın Başkanımız 
Ekrem İmamoğlu’na bu konuda bilgi 
verdik. Biz bu aşamaya gelmeden 
değişik plan ve yöntemlerle 
İstanbul’un su sorununu nasıl 
çözerizin peşindeyiz” ifadelerini 
kullandı. 
Ülke genelinde yaşanan kuraklık ve 
İstanbul’un bundan nasıl etkileneceği 
yönündeki sorumuza da Taşer, 
“Biraz yağış alırsak İstanbul olarak 
çok rahatlayacağız” dedi.  

Cumhuriyet Köyü’nde 1, 
Elmalı’da 1, Kağıthane’de 1, 
İkitelli’de 1, Büyükçekmece’de de 
1 adet olmak üzere, toplam 10 
büyük ana tesisimiz var. Şimdi 
Terkos’ta da ufak çaplı bir 
tesisimiz bulunuyor. Köylerde de 
yaptığımız arıtma tesislerimiz 
var. Yeni çalışma olarak da 
günlük 720 bin metreküp 
kapasiteli Beykoz 
Cumhuriyet’teki tesisimize, 1 
milyon 120 bin metreküp 
kapasiteli yeni ek bir tesis 
yapacağız. Bunun etüt ve 
keşifleri bitti. İhaleye çıkma 
aşamasındayız.”

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı 
Selami	Taşer

ÖMERLİ’DE 5, BEYKOZ 
CUMHURİYET KÖYÜ’NDE 1, 

ELMALI’DA 1, 
KAĞITHANE’DE 1, 

İKİTELLİ’DE 1, 
BÜYÜKÇEKMECE’DE DE 1 

ADET OLMAK ÜZERE, 
TOPLAM 10 BÜYÜK ANA 

TESİSİMİZ VAR. 
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 TEK KAYNAĞIMIZ            
BARAJLAR DEĞİL
“Barajlarda yüzde 25 su kaldı” 
ifadesinin ve sonrasında yapılan 
yorumların da yanlış olduğuna 
değinen Taşer, “Bizim tek 
kaynağımız barajlar değil” diyerek, 
konuya şu şekilde açıklık getirdi: 
“Melen ve Yeşil Çay gibi çok 
kuvvetli iki kaynağımız var ve 
sürekli akıyorlar. Bunlar baraj değil, 
dere. Biz, bunlar akarken suyu 
alıyoruz. Melen Barajı’nın altındaki 
regülatörden saniyede 20 metreküp 
kadar su tedarik ediyoruz. Melen ve 
Yeşil Çay’dan gelen suyla, zaten 

İstanbul’un sorununu çözüyoruz. 
İstediğimiz seviyede yağış olursa 
500 milyon metreküp suyu oradan 
almış olacağız.”

 1 DAMLA SAĞLIKSIZ SU 
VERMEYİZ
İSKİ’nin içme suyu arıtma 
tesislerinin, dünya standartlarında 
olduğunu ve her gün düzenli olarak 
laboratuvarlarda bu suların test 
edildiği bilgisini de paylaşan Selami 
Taşer, İstanbullulara mesajını ise, 
“Sizlere 1 damla dahi sağlıksız su 
vermeyiz. Tek şikâyet edilecek 
konunuz, klor kokusu olabilir. O 
kokuyu da kurduğumuz ara 
istasyonlarla en dip seviyeye 
çekmeye çalışıyoruz” sözleriyle 
verdi.

Yağışlı mevsime yeni girildiğini 
vurgulayan Taşer, 35 yıllık meslek 
hayatında edindiği tecrübeler 
ışığında, “Kasım-Aralık ayında yağış 
almazsak Ocak-Şubat’ta alıyoruz. Ya 
da Kasım-Aralık’ta yağış alırsak 
Ocak-Şubat’ta daha az alıyoruz. 
Bunları yıllarca deneyimledim. Yağış 
gelecek. Geldiğinde de İstanbul biraz 
rahatlayacaktır” değerlendirmesini 
yaptı.  

 DOLU BARAJLAR SADECE                 
1 YIL YETER
İSKİ olarak tedbirleri, hiç yağış 
almamak öngörüsü üzerine 
yaptıklarının altını çizen Taşer, 
İstanbul’a, 2021 yılında 1 milyar 
100 milyon metreküp su 
vereceklerini ve İstanbul’un su 
rezervinin de 1 milyar metreküp 
olduğunu söyledi. Tüm barajların, 
tam dolu olduklarında İstanbul’a, 
sadece 1 yıl yeteceğinin altını çizen 
Taşer, şöyle devam etti: 
“Melen Barajı biterse 1 milyar 
metreküp de oradan su gelecek. 
Böylece, su depomuz iki katına 
çıkacak. Yağışlarla birlikte barajlar 
da dolsa tüm su rezervimiz 
İstanbul’a sadece iki yıl yetiyor. 
Ama Melen Barajı bitmediği için, 
yağış olmadığı zamanda İstanbul’a 
ancak 1 yıl yetebiliyor. Ancak şunu 
söyleyebilirim; 2021 Kasım ayına 
kadar hiç yağmur yağmasa bile, 
İstanbul’u susuz bırakmamanın 
üzerinde yoğun bir şekilde 
çalışıyoruz.”

MELEN VE YEŞİL ÇAY 
GİBİ ÇOK KUVVETLİ İKİ 
KAYNAĞIMIZ VAR VE 
SÜREKLİ AKIYORLAR. 

YATIRIM
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KENTSEL DÖNÜŞÜM

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HER GEÇEN GÜN DAHA ZARURI BIR HÂL ALDIĞI 
ISTANBUL’DA, IBB, ILGILI TÜM BIRIMLERIYLE VAR GÜÇLE ÇALIŞIYOR. DEPREM 
KONSEYI’NIN KURULMASI IÇIN BAKANLIKLA GÖRÜŞEN IBB, DIĞER YANDAN 

ŞEHIRCILIK KOORDINATÖRLÜĞÜNÜ KURDU. İSTANBUL BÜLTENİ’NE 
DEĞERLENDİRMELERDE BULUNAN GENEL MÜDÜR ALİ KURT, KİPTAŞ’IN, KENTSEL 

DÖNÜŞÜMDE HİÇ OLMADIĞI KADAR AKTİF GÖREV ALDIĞINI SÖYLEDİ.

KENTSEL	DÖNÜŞÜMDE	
HİÇ	OLMADIĞI	KADAR	AKTİF

 DEPREM KONSEYİ TEKLİFİ 
BAKANLIĞA SUNULDU  
Uzmanlar, 99 depreminden bu yana 
gündemde olan kentsel dönüşüm 
konusunda, bir arpa boyu yol 
katedilemediği görüşünde. İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
göreve geldiği ilk gün itibarıyla, 
üzerinde büyük önemle durduğu 
kentsel dönüşümün, çok kolay 
olmayacağı aşikâr. İmamoğlu, 
İstanbul’un dönüşümünün, sadece 
hükümetin, sadece belediyelerin, 
sadece bakanlıkların altından 

kalkabileceği bir mesele olmadığını; 
ancak birlikte çalışarak bu işin 
üstesinden gelinebileceğini her 
fırsatta vurguluyor. 
İBB bu amaçla; kamu kurumları, 
bilim insanları, kanaat önderleri, 
sivil toplum kuruluşları ve özel 
sektör temsilcileri gibi konunun 
tüm taraflarının bir arada 
bulunacağı; tamamen dönüşüme 
odaklı, siyaset üstü bir 
yapılanmanın kurulması için ilk 
adımları attı. İstanbullunun bu 
konudaki kafa karışıklığını 
giderecek ve tüm kurumlar adına 
tek sesliliği sağlayacak bu sistem 
sayesinde, dönüşümün önündeki 
en büyük sorun olan zaman kaybı 
ortadan kalkabilecek. İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu ve ekibi, Deprem 
Konseyi konusunu görüşmek üzere 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum ile 7 Aralık tarihinde bir 
araya geldi. Toplantıda, İstanbul 
depremine dair çözüm önerileri 
masaya yatırıldı. 

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Ekrem İmamoğlu’nun görevde 
bulunduğu 18 aylık süre 
zarfında, “Adil, yeşil ve yaratıcı 

İstanbul” vizyonundan taviz 
vermeden çalışmalarına devam 
ediyor. Bu vizyonun en önemli 
parçasını ise kuşkusuz, afetlere 
karşı dayanıklı bir İstanbul hedefi 
oluşturuyor. İBB, büyük bir 
depremin eşiğinde olan 
İstanbul’un yıkım riskini 
azaltmak için âdeta seferberlik 
hâlinde çalışıyor.  

ALİ KURT: “TÜM DEZAVANTAJLARA RAĞMEN DÖNÜŞÜM            
HEDEFİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

“Geçmişteki gibi İBB'den herhangi bir arsayı alamıyoruz; çünkü Meclis 
çoğunluğu yok. Sahada bulunan bir arsayla ilgili yapılması gereken plan 
düzenlemesini yine Meclis kararları nedeniyle yapamıyoruz. Elimizde, 
üzerinde proje yapma kabiliyeti olmayan ve hissedarlıktan dolayı muvazaalı 
arsaları, sosyal konut ve kentsel dönüşüme kaynak yaratmak için satışa 
çıkartıyoruz, Meclis kararı ile yeşil alana çevriliyor. Hiçbir kamu bankasından 
kredi kullanamıyoruz. Tüm bunlara rağmen, İstanbul'un dönüşüm 
hedefinden vazgeçmeden yolumuza devam ediyoruz.”

ZEYNEP	MAVNACIOĞLU RIDVAN	ARDA
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 KİPTAŞ’IN ODAK NOKTASI 
KENTSEL DÖNÜŞÜM 
İBB, bir yandan mutabakatın 
sağlanması için çalışmalarına devam 
ederken diğer yandan daha fazla 
zaman kaybetmeden, sahadaki 
dönüşüm çalışmalarını KİPTAŞ 
eliyle sürdürüyor.
KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, 
Başkan İmamoğlu’nun vizyonu 
doğrultusunda, depremi ve kentsel 
dönüşümü, odak noktalarına alarak 
çalışmalarına devam ettiklerini 
anlattı. Kurt, KİPTAŞ’ın, hiç 
olmadığı kadar sosyal projelere 
ağırlık verdiğini belirterek, 
dönüşüm konusunda İstanbullunun 
büyük bir güven duygusuyla 
karşılaştıklarını ifade etti. 

KİPTAŞ, KENT 
GENELİNDEKİ DÖRT 
FARKLI DÖNÜŞÜM 
PROJESİNDE 1.111 

BAĞIMSIZ BİRİM İÇİN, 
AYLIK 1.6 MİLYON TL 

KİRA YARDIMINDA 
BULUNUYOR. 

Kiptaş Genel Müdürü	Ali	Kurt	



 DÖNÜŞÜMDEKİ 
KARARLILIĞIMIZDAN TAVİZ 
VERMEYECEĞİZ
Bu dönemde, kentsel dönüşümde 
KİPTAŞ’tan beklentinin oldukça 
yükseldiğini belirten Ali Kurt, 
bunun “İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu'nun yarattığı güven 
ortamından kaynaklandığını” ifade 
etti. Kurt, KİPTAŞ’ın, İBB 
Meclisindeki siyasi kararlardan 
dolayı, geçmişteki avantajlarının 
aksine, dezavantajlı bir dönemde 
bulunmasına rağmen, kentsel 
dönüşümde hiç olmadığı kadar aktif 
çalıştığının altını çizdi. Kamu 
bankalarından kredi almakta 
zorlandıklarını da sözlerine ekleyen 
Kurt, “Kentsel dönüşümde kaynak 
olarak kullanacağımız arsalarımız, 
İBB Meclisi kararı ile bir anda yeşil 
alana çevriliyor. İBB’den bir arsa 
alamıyoruz; çünkü Meclis 

çoğunluğumuz yok. Aldığımız 
arsalarda plan değişikliği 
yapamıyoruz; çünkü yine Meclis 
reddediyor. Bu şartlar altında olsak 
bile, İstanbul’un dönüşümü 
konusundaki kararlılığımızdan taviz 
vermeyeceğiz” dedi. 

 YENİ DÖNÜŞÜM MODELLERİ 
GELİŞTİRİLİYOR
KİPTAŞ, sosyal projelerde ödeme 
koşullarını kolaylaştırabilmek için 
yeni finans modellerini de masaya 
yatırıyor. Hiçbir şekilde kârlılığın 
söz konusu olmadığı sosyal 
projelerde, bankalarla yapılan 
anlaşmalar sayesinde, piyasadaki 
kredi faiz oranlarının altında ve 
uzun vadeli ödeme koşulları 
sunuluyor. Her proje alanına özel, 
farklı modeller geliştiren KİPTAŞ, 
bir yandan da kamu iştiraki rolüyle, 
özel sektöre emsal sunuyor. 
Eyüpsultan, Bağcılar ve 
Beylikdüzü’ndeki projeler, 
geliştirilen bu yeni modellerle 
hayata geçiriliyor.

 İBB ŞEHİRCİLİK GRUBU 
KURULDU
Ali Kurt, İstanbul’un hemen her 
yerinden gelen dönüşüm 
taleplerinin, daha sistematik bir 
anlayışla değerlendirilebileceği yeni 
bir yapılanmanın kurulduğu bilgisini 
aktararak, “KİPTAŞ, İmar AŞ ve 
BİMTAŞ'ın aralarında bulunduğu 
Şehircilik Grubu koordinatörlüğü 
kuruldu. Bu sistemle, kentsel 
dönüşüm konusunda İBB ve diğer 
kamu kurumlarının birlikte, daha 
senkronize ve iletişim hâlinde  
çalışması mümkün olacak” dedi.
Şehircilik Grubu’nun 
koordinatörlüğünü de üstlenen Ali 
Kurt, İstanbul’da dönüşüme ihtiyacı 
olan tüm yapılara ilişkin verilerin, 
bu sistem sayesinde bir havuzda 
toplanacağını, ihtiyacı olan herkese 
mutlaka bir çözüm önerisiyle 
gidileceğini kaydetti. 
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KİPTAŞ’TAN İZMİT’E SOSYAL KONUT PROJESİ

KİPTAŞ, İBB ve İzmit Belediyesi’nin iş birliği ile Çınar Evler Sosyal Konut 
projesini hayata geçiriyor. 
İzmit’in dayanıklı yapı stokunun artırılması, nitelikli, modern, ulaşılabilir bir 
sosyal konut projesi inşa etme vizyonuyla tasarlanan KİPTAŞ İzmit Çınar 
Evler, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hayata geçiyor.
Modern mimariyi, her bütçeye uygun koşullarla sunan proje, doğayla 
bütünleşik peyzaj alanlarına sahip özelliklerde inşa ediliyor. Dört yanı 
duvarlarla kapalı olmayan site anlayışıyla nitelikli bir yaşam alanı vaat eden 
projede toplam 143 konut yer alıyor.

KİPTAŞ, GEÇMİŞTEKİ 
AVANTAJLARINA 

SAHİP OLMAMASINA 
RAĞMEN KENTSEL 

DÖNÜŞÜM 
PROJELERİNDE ÇOK 

DAHA AKTİF 
ÇALIŞIYOR.

KENTSEL DÖNÜŞÜM





HİZMET

İBB	KIŞA	HAZIR
İBB, KIŞ ŞARTLARI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA BÜTÜN 
HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI. İSTANBULLULARIN, OLUMSUZ HAVA 
KOŞULLARI NEDENİYLE MAĞDURİYET YAŞAMAMASI AMACIYLA İBB, 
BEUS (BUZLANMA ERKEN UYARI SİSTEMİ) TEKNOLOJİSİNDEN 
FAYDALANARAK OLAYLARA HIZLI VE ETKİN MÜDAHALE EDECEK. 

ALİ	FARUK	İMRE NİLAY	SOYSALDI

olaylarına ne denli etki 
edebileceği tahmin edilebilir. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), her türlü olumsuz 
senaryoyu göz önünde 
bulundurarak kış hazırlıklarını 
tamamladı.
İstanbul Bülteni ekibi olarak, 
İBB’nin afet zamanlarındaki 
karargâhı AKOM’un Müdürü 
Selçuk Tütüncü’den önümüzdeki 
kış için alınan önlemleri dinledik.

Y
apılan mevsimsel 
tahminlere göre, 2020-
2021 kış sezonu için 
küresel ölçekteki en 

etkili faktör olarak Güney Pasifik 
Okyanusu’ndaki su sıcaklıklarının 
normalden daha düşük seyretmesi 
(La-Nina) durumu dikkat çekiyor. 
Dünya yüz ölçümünün üçte 
ikisinin denizlerle çevrili olduğu 
düşünülürse deniz suyu 
sıcaklıklarındaki değişimin hava 
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gözden geçiriliyor, eksikler varsa 
tamamlanıyor. Beklenen olumsuz 
hava koşulları öncesinde de ilgili İBB 
birimlerimiz ve diğer kurum 
temsilcilerimizle AKOM’da bir araya 
gelerek, koordinasyonu sağlıyoruz.”

 TUZ STOKU: 301 BİN 308 TON
Kış şartlarıyla mücadele çalışmaları 
kapsamında İBB, bu seneki tuz 
stokunu 301 bin 308 ton olarak 
belirledi. Aynı zamanda buzlanmaya 
karşı teknolojiden de faydalanılacak. 
Tütüncü, bu sistemi şu sözlerle 
anlattı:
“İstanbul genelinde 60 noktada 
kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken 
Uyarı Sistemi) gelen mesajlar 
doğrultusunda ekiplerimiz 
çalışmalarını yürütecek. Ekiplerin 
takibi ve yönlendirilmesi, araç takip 
sistemi üzerinden sağlanacak. Kritik 
noktalara kutu tuzlar bırakılacak. 
Üst geçitler, otobüs durakları, 
meydanlar gibi kritik noktalarda, kar 
birikintilerine ve buzlanmalara Atık 

Yönetimi ve Park Bahçeler 
ekiplerimiz tarafından müdahale 
edilecek.”

 BEUS’TAN GELEN              
VERİLERLE VATANDAŞ 
BİLGİLENDİRİLECEK
Kritik 60 noktadaki BEUS ile yağış 
ve buzlanmanın, ulaşım ağı 
üzerindeki olumsuz etkileri 
azaltılıyor. BEUS ile anlık yol ve 
hava durumu bilgileri değişken 
mesaj panolarından vatandaşlara, 
kısa mesajla ile de ilgililere 
iletiliyor. Alınan mesajlar 
doğrultusunda kar küreme 
araçlarının, buzlanma tahmini 
yapılan bölgeye daha hızlı 
yönlendirilmeleri ve erken 
müdahalesi sağlanıyor. AKOM, 
sahadaki araçları, operasyon 
merkezindeki sistem üzerinden de 
takip ediyor. Tütüncü, konuyla 
ilgili, “İstanbul genelindeki trafik 
kameralarımızdan yolların 
durumunu izliyoruz. 

 PANDEMİ NEDENİYLE 
ÖNLEMLER ARTTI
Pandemi gerçeği, İBB’nin kışa 
hazırlıklarında dikkate aldığı önemli 
faktörlerin başında geliyor.  İBB Acil 
Durum ve Afet Müdahale Planı 
kapsamında bu sene 1.351 araç-iş 
makinesi ve 7 bin 31 personel görev 
yapacak. Yol Bakım ve Altyapı 
Koordinasyon Daire Başkanlığı 
ekipleri kar küreme ve tuzlama 
çalışmalarını, İstanbul’da 4 bin 23 
km’lik yol ağında, 434 müdahale 
noktasında olumsuzluklara karşı 
hazır bekleyecek ve Karayolları 
ekiplerine de destek verecek. 
AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü, 
hazırlıkları şu sözlerle anlattı:
“Kış şartlarına karşı alınacak 
önlemler konusundaki 
çalışmalarımız, kamu ve özel 
sektördeki paydaşlarımızla 
yaptığımız hazırlık ve değerlendirme 
toplantıları ile başlıyor. Hazırlıklar 



56                          www.ibb.istanbul

Vatandaşlarımızdan da gelen 
ihbarlar doğrultusunda 
ekiplerimizi yönlendiriyor ve 
müdahale çalışmalarını 
gerçekleştiriyoruz” açıklamasında 
bulundu.

 İHBARLAR BEYAZ MASA’YA
Kış şartları tabii ki sokakta 
yaşayanlar için de çok zor geçiyor. 
Bu nedenle, sokakta yaşayan evsiz 
vatandaşlar İBB Zabıta tarafından 
bulundukları yerden alınıp Sağlık 
Daire Başkanlığı ekiplerince 
COVID-19 testi ve sağlık 
kontrollerinden geçiriliyor. Bu 
vatandaşlar, kontrollerin ardından, 
kendileri için hazırlanan İBB 
tesislerinde misafir ediliyor. 
Sokak hayvanlarının beslenmelerine 
ve tedavilerine yönelik olarak da 

YAĞIŞLAR, KASIM 
VE ARALIK 
AYLARINDA 
MEVSIM 

NORMALLERININ 
ALTINDA KALDIĞI 
IÇIN KURAK BIR 

DÖNEM GEÇIRDIK. 
BU DURUM, 
MEVCUT SU 
STOKLARININ 
YÜZDE 21’LER 
SEVIYESINE 

GERILEMESINE 
NEDEN OLDU. 2021 

YAZINDA 
KURAKLIK RİSKİ 

İLE KARŞI KARŞIYA 
KALABİLİRİZ; BU 

NEDENLE, SU 
TASARRUFUNA 

DEVAM ETMEMİZ 
ÖNEM ARZ EDİYOR.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından çalışma yapıldı. 
Sokak hayvanlarının kış şartlarından 
zarar görmemesi için titiz bir 
çalışma yürütülecek. 
İlçe belediyeler ile yapılan 
toplantılarda bu konular özellikle 
gündeme getirildi.

 MOBİL BÜFELER YİNE 
SÜRÜCÜLERİN YANINDA
Yoğun kar yağışlarında, Destek 
Hizmetleri ekipleri, mobil büfeler 
ile kritik noktalarda ve yollarda 
trafikte bekleyen sürücülere; sıcak 
içecek, çorba ve su servisi sunacak.
Vatandaşlar, olası olumsuzluklarda 
AKOM’un afet ve acil durum ihbar 
hattı 444 25 66 ve ALO 153 Beyaz 
Masa Çağrı Merkezi'ne ulaşarak 
ihbarlarını iletebilecek.

HİZMET

AKOM Müdürü Selçuk	Tütüncü
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BİLMEKTE YARAR VAR/

ARAÇ	SÜRÜCÜLERİ	DİKKAT!!!

K
arlı, buzlu, sisli, yağmurlu 
ve rüzgârlı günlerde, trafik 
kazaları daha çok yaşanır. 
Ancak bazı kurallara 

uyulup tedbir alınarak bunun önüne 
geçilebilir. 
Güvenli bir sürüş için, şu 
hususlara dikkat etmek gerekir:
Geceleri, arkadan gelen, önden 
giden araç ışıklarının gözleri 
kamaştırmaması için, dikiz aynası 
ayarlanmalıdır. Işığın doğrudan 
göze temasından kaçınılmalı ve 
aşırı hız yapılmamalıdır.
Yağışlı havalarda, fren mesafesine 
dikkat edilmeli, yol kaygan ve 
görüş mesafesi kısa olduğundan 
aşırı hız yapılmamalıdır. Kısa 
farlar yakılmalı ve çevresel 
aydınlatma kullanılmalıdır.
Sis durumunda, aşırı hız ve 
sollama yapılmamalı; kısa ve sis 

farları yakılmalıdır. Acil durumlara 
karşı güvenli sürüş mesafesine 
dikkat edilerek gerekli fren 
mesafesi korunmalıdır
Buzlu ve karlı havalarda, araç sabit 
durumda iken çalıştırılmalı ve 
pedala çok sert yüklenilmemelidir. 
Yokuş aşağı giderken araç, düşük 
viteste kullanılmalıdır.
Araç yavaş kullanılmalı, güvenli 
sürüş ve fren mesafesi 
korunmalıdır. Patinaj veya 
kaymayı önlemek için, fren ve gaz 
pedalına yumuşak hareketle 
müdahale edilmelidir.
Kar lastikleri taktırılmalı, ayrıca 
araçta çekme halatı, zincir ve 
küçük bir kürek 
bulundurulmalıdır.
Çamurlu yolda, sürüşe 
başlamadan önce çamurun sertliği 
ve derinliği kontrol edilmelidir. 

Lastik izleri referans alınarak 
geçilip geçilemeyeceğine karar 
verilmelidir. 
Rüzgârlı havalarda hız azaltılmalı; 
rüzgârın etkisiyle yola 
savrulabilecek insanlara ve yabancı 
maddelere karşı dikkatli 
olunmalıdır.
Aşırı rüzgârın etkisi ile yayaların 
korna sesini duyamayacağı 
unutulmamalıdır.
Araçta yük taşınıyorsa güvenli ve 
düzgün şekilde bağlanmalı; içeri 
girebilecek tozların görüşü 
etkilememesi için araç camları 
kapalı tutulmalıdır.
Otoyolda, tayin edilmiş hız 
sınırına mutlaka uyulmalıdır. Şerit 
değiştirirken ve sollama yaparken 
sinyal vererek diğer araçlar 
uyarılmalı ve ani direksiyon 
hareketlerinden kaçınılmalıdır.

AYŞE	KAHVECİ
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T
ürkiye’nin en çok bilinen 
mezarlarından biri olan 
Zincirlikuyu Mezarlığı’nın 
girişinde her ziyaretçi,  

“Her Canlı Ölümü Tadacaktır.” 
yazısı ile karşılaşır. Ölüm; hayatın 
bir gerçeği olsa da Mart’tan beri 
dünyada olduğu gibi ülkemiz 
gündemini de kaplayan pandemi 
nedeniyle herkesin hakkında 
normalinin üstünde konuştuğu 
konular arasında yer alıyor. 
Definlerin, bu döneme özgü, ne tür 
işlemler içerdiği de bu gündemin 
parçası oluyor. 
Bütün bu işlemlerin merkezinde 
olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığı, 
süreci, vefat eden kişinin inancının 
gereği olan tüm etaplara uygun 
şekilde sürdürüyor. 
Pandemi öncesinde yalnızca öğle ve 
ikindi vakitlerinde cenaze hizmeti 
veren kurum, pandemi sonrasında 
günün hemen hemen her saatinde 
defin gerçekleştiriyor. Şehirdeki 
boş mezarlıkların tespit edilmesiyle 
kişilerin defin işlemleri hızla 
yapılıyor. Defin işlemlerinin 
hızlanmasında gasilhaneler anahtar 
rol oynuyor. Pandemi sürecinde, 
personel istihdamı artırılmasıyla 
süreç daha stabil bir şekilde 
yönetiliyor. İlk olarak, pandemiye 

16 MİLYON KİŞİNİN YAŞADIĞI İSTANBUL, KORONAVİRÜS PANDEMİSİNDEN EN ÇOK 
ETKİLENEN ŞEHİR. BU NEDENLE DE VEFATLARIN EN FAZLA YAŞANDIĞI KENT DE 

İSTANBUL. PANDEMİ ÖNCESİ GÜNLÜK ORTALAMA 220 CENAZENİN DEFİN İŞLEMİ 
YAPILAN İSTANBUL’DA BU SAYI İKİ KATINA YÜKSELDİ. TÜM BU HASSAS SÜRECİ, 

GÖREVİNİ AKSATMADAN GERÇEKLEŞTİREN İBB MEZARLIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 
ŞEFFAFLIK İLKESİNİ DE ÖDÜNSÜZ HAYATA GEÇİRİYOR.  

“KAMU	ŞEFFAF	OLMAK	
ZORUNDA”

İBB	MEZARLIKLAR	DAİRE	BAŞKANI	DR.	AYHAN	KOÇ

ÖZGÜR	TURAN

EMİNE	HİLAL	KORUCU



“Pandemi sürecinde sağlık 
sektöründe tüm çalışanlara hepsine 
teşekkür etmek lazım. Çok müthiş 
bir başarı gösterdiler. Riskin 
göbeğinde çalıştılar. Sağlıkçı olarak 
tanımladığımız insanlar kadar 
olmasa da Türkiye’nin her tarafında, 
defin hizmeti gören kurumların 
personelleri, ikinci risk grubunu 
oluşturdu. Bu hizmeti yerine getiren 
her kişi, canları pahasına can 

kurtaran sağlıkçılarla beraber övgü 
ve ilgiyi hak ediyor. Açıkçası, bu 
hizmeti görenler olarak devletin en 
tepesinden övgü cümlelerini 
bekliyoruz.”

 ÖLÜM RAPORUNUN 
YAYINLANMASI
Kişinin ölmesi sonucunda 
oluşturulan ölüm raporlarını, Sağlık 
Bakanlığı hazırlıyor. Bakanlık 

özel gasilhaneler belirlense de hasta 
yoğunluğunun artmasıyla tüm 
gasilhanelerinde, özel kabinlerle 
hizmet verilir oldu. Sağlık Bakanlığı 
ile ortak çalışma gerçekleştirilerek 
gasilhane görevlilerinin, sağlık 
personeli ile aynı tedbir ve kurallar 
çerçevesinde çalışması sağlandı.

 “İKİNCİ RİSK GRUBU DEFİN 
İŞLEMİ YAPANLAR”
Pandeminin başlangıcı olan 
Mart’tan beri yoğun biçimde 
çalıştıklarını söyleyen İBB 
Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. 
Ayhan Koç, süreci hiçbir problem 
yaşamadan yönettiklerini 
söyledi. Mezarlık Daire 
Başkanlığı personelinin, her 
definle beraber, çalışmaları 
aksatmadan üzüntülerini içlerine 
attıklarını ifade eden Koç, şöyle 
devam etti:
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“AŞI DAHİ TARTIŞILIR HÂLE GELDİ”

“Türkiye’nin her alanında şeffaflık güven getirir. Sayın Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu’nun açıklamalarından sonra Sağlık Bakanlığında da veriler değişti. 
Vaka sayısının, açıklanan sayıdan üç-beş kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. 
Eğer güven vermezseniz; insanların kafasında soru işareti oluşturursanız 
oluşabilecek bilimsel veriler bile sorgulanır, tartışılır olur. Şu anda, ‘Aşı 
yaptıralım mı yaptırmayalım mı?’ sorusunun sorulmaya başlanması da bunun 
bir işareti. Oysa aşı, bütün dünyanın kabul ettiği bilimsel bir konu. Bizdeki 
tartışma ise şeffaf olmamanın eseridir. Hayatın her alanında, özellikle de 
kamu kuruluşları açısından şeffaflık vazgeçilmez olmalı. İnsanların aklını 
berraklaştırmalı. Bulanık akıl hiçbir şeyi kabul etmez.”



www.ibb.istanbul                           61

hangi bulaşıcı hastalık olduğu 
kuruma verilen bilgiler arasında yer 
almıyor. 

 MEZARLIK ALANI SORUNU
İstanbul’daki ölümler, Türkiye’deki 
ölümlerin yüzde 30’unu oluşturuyor. 
Definler için yıllık 250-300 dönüm 
arazi gerekiyor. Mezarlık alanı 
açmak için kamulaştırma, ormanlık 
alanın tahsisi veya Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı bünyesinde 
çalışan Milli Emlak Genel 
Müdürlüğünden yeni yer isteme gibi 
üç farklı seçenek uygulanıyor. 
Gelecek 20 yılda, İstanbul’da mezar 
bulmanın zorlaşacağı tahmin 
edilirken İBB Mezarlıklar Daire 
Başkanlığı bu sorunun çözümü için 
ölen kişinin memleketine 
defnedilmesini sağlayan Sıla-ı 
Rahim Projesi’ni uyguluyor.

tarafından hazırlanan rapor, ilgili 
nüfus müdürlüğü ve mezarlıklar 
müdürlüklerine ulaşarak cenaze 
işlemleri gerçekleşiyor. Sağlık 
Bakanlığının hazırladığı raporda, 
ölüm şeklinin yanında üç farklı 
kutucuk daha bulunuyor. Bu 
maddeler; ölüme sebebiyet veren 
birinci sebep, ölüme sebebiyet veren 
birinci sebebe yol açan ilk sebep ve 
bunların oluşmasını provoke edecek 
başka sebeplerin bulunup 
bulunmadığı ifadeleriyle yer alıyor. 
COVID-19 virüsünden kaynaklanan 
ölümlerin büyük çoğunluğu, çoklu 
organ yetmezliğinden 
kaynaklanıyor. Ölen bireyin daha 
önceden kalp hastalığı, tansiyon gibi 
sorunlar yaşayıp yaşamadığı raporda 
yer alıyor. İBB Mezarlıklar Daire 
Başkanlığına gelen verilerde ise 
yalnızca, ölümün nedeni yazıyor. 
Ölümün nedeni bulaşıcı hastalıksa 

“ÖLÜ SAYISINI ARTIRAN EKSTRA BİR HASTALIK VAR”

“Yıllardır hesaplanan bulaşıcı hastalık istatistikleri var. Örneğin, bir sonraki 
yıl istatistiki olarak veremden ölenlerin sayısı tahmin edilebiliyor. Devam 
eden bulaşıcı hastalıklara ekstra bir şey olmalı ki, sayı bu kadar artsın. 
Ekstra bir şeyin ne olduğunu düşündüğümüzde, tüm ülkelerde etkisini 
gösteren tek hastalık var; koronavirüs. Bulaşıcı hastalıktan kaynaklı ölüm 
sayısının bu kadar artmasının nedeninin verem, AIDS gibi hastalıklar 
olacağını düşünmüyorum. Çünkü, tüm bu hastalıkların belirli bir düzeyde 
seyretme durumu var. 2015 ile 2019’un Kasım ayları içinde ölenlerin 
toplam sayısı altı bin düzeyindeyken yalnızca 2020’nin Kasım ayında bu 
sayı 11 bin 500’e kadar çıkıyor.” 

İBB Mezarlıklar Daire Başkanı 
Dr.	Ayhan	Koç
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P
iyasadaki fiyat tekelini 
kırmak, halka ucuz ve 
sağlıklı ürünler sağlamak 
amacıyla 42 yıl önce 

üretime başlayan İstanbul Halk 
Ekmek (İHE), bugün kentin en başta 
gelen değerleri arasında. İstanbul’a 
yaptığı hizmetlerle basit bir işletme 
olmanın çok ötesinde… Kent 
genelindeki 3 fabrikasında, yıllardır 
kesintisiz sürdürdüğü üretimiyle 
piyasada fiyatların dengelenmesine 
büyük katkı sunuyor. Sadece dar 
gelirlilerin ekmeğe ulaştığı kapı 
olmuyor, aynı zamanda fiyatların 
denetimsiz bir biçimde fırlamasının 
önünde bir engel olarak da duruyor. 

142	YENİ	İHE	BÜFESİ	TEKLİFİ																										
YİNE	SÜRÜNCEMEDE
EKONOMİNİN KÖTÜLEŞMESİ VE HANE HALKI 
GELİRLERİNİN DÜŞMESİYLE BİRLİKTE İHE’NİN KALİTELİ, 
SAĞLIKLI VE UCUZ EKMEĞİNE OLAN İLGİ, DAHA ÖNCE 
HİÇ GÖRÜLMEDİĞİ KADAR ARTTI. ANCAK, İSTANBUL 
GENELİNDEKİ 533 HALK EKMEK BÜFESİ, TALEPLERİ 
KARŞILAMAKTA YETERSİZ KALDI. HALK, KORONAVİRÜS 
BULAŞ RİSKİNE RAĞMEN BÜFELERİN ÖNÜNDE, UZUN 
KUYRUKLAR OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR. BU 
KOŞULLARDA, İSTANBUL’A 142 YENİ İHE BÜFESİ 
KAZANDIRMAK AMACIYLA İBB MECLİSİNE GETİRİLEN 
TEKLİF, CUMHUR İTTİFAKI OYLARIYLA İKİNCİ KEZ 
SÜRÜNCEMEYE BIRAKILDI.

GÖKÇE	KAÇMAZ NİLAY	SOYSALDI
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İstanbullular, koronavirüsten 
kaynaklanan bulaş risklerine 
rağmen, soğukta sıra beklemek 
zorunda kalıyorlar. Kısacası 
İstanbul, yeni İHE büfelerine 
gereksinim duyuyor. 

 BAŞVURU SÜRECİ AÇIK VE 
ŞEFFAF
Peki, neden kent genelinde büfe 
sayıları bir türlü artmıyor? Yeni 
büfeler açmak çok mu zor? Aslında 
değil. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin (İBB), bu konudaki 
prosedürü açık ve şeffaf. Öncelikle, 
büfe işletmek isteyenler, internet 
üzerinden bayilik için başvuruyor. 
Başvuru yapılan yerde, bölge 
denetim personeli keşifte 
bulunuyor. Yer, koşulları 
karşılıyorsa İBB’den alınan yazılı 
izinle, büfe kurulumu gerçekleşiyor. 
Büfeler, gerçek kişiler tarafından, 
vergi mükellefi olarak kendi nam ve 
hesaplarına çalıştırılıyor. İBB, ilke 
olarak, toplumdaki dezavantajlı 
kişilere ve kadınlara pozitif 
ayrımcılık yapıyor, onların önünü 
açarak yaşama katılmalarını 
sağlıyor. İstanbul genelindeki İHE 
büfelerinin işletilmesinde bunun 
pek çok örneği mevcut. 

 EŞE, DOSTA PEŞKEŞ ÇEKME 
İDDİASI
Ancak, Mart ayından bu yana İBB 
Yönetimi, Belediye Meclisinde yeni 
büfe kurulumları için bir türlü onay 
alamadı. Yeni büfe açılması 
yönündeki tekliflerin yaşama 
geçirilmesi, Cumhur İttifakı’nı 
oluşturan gruplar tarafından 2 kez 
engellendi. En son getirilen 142 yeni 
büfe açılması teklifi, komisyona 
gönderildi. Gerekçe olarak ise özetle 
şunlar ileri sürüldü:
 Teklif, İBB Meclisinin yetkilerini 

gasp anlamına geliyor.
 Yeni büfeye gerek yok; İHE, düzgün 

işleyen dağıtım sistemini bozduğu 
için yurttaşlar, ekmek kuyruklarına 
girmek zorunda kalıyor.

 Yeni büfeler; eşe, dosta, seçim 
öncesi ittifak ortaklarına 
dağıtılacak. 

 “YETKİ GASPI YOK, YETKİ 
İSTİYORUZ”
İddialarla ilgili olarak İstanbul 
Bülteni’ne açıklamada bulunan İHE 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Özgen Nama, şunları kaydetti:
“İHE olarak bir Meclis kararı 
olmadan kimseye yeni büfe tahsis 
etmiş değiliz. 

 ÜRETİM İLK KEZ 1 MİLYON       
250 BİNE ÇIKTI
İHE, özellikle pandemi sürecinde, 
günlük üretimini 800 binlerden 1 
milyon 250 binlere taşıyarak ihtiyaç 
sahibi İstanbulluların yanında oldu. 
Aynı dönemde, paketli Akdeniz 
ekmek grubunun üretimi de 850 
bine yükseltildi. Sokağa çıkma 
yasağı da dâhil her koşulda, sıkı 
denetimden geçen hijyenik 
bantlarda üretilen ucuz ekmekler, 
İstanbullulara ulaştırıldı. Tüm 
dünyada insanları işlerinden eden, 
ekonomileri durgunluğa sürükleyen 
pandeminin olumsuz etkileri, bir 
nebze olsun azaltılmaya çalışıldı.  

 İHE, EKMEĞİ YARI FİYATINA 
SATIYOR
Bugün İstanbul genelinde 533 büfe 
ile hizmet veren İHE’nin üretimi 
içinde en büyük ilgiyi, halk arasında 
“beyaz ekmek” diye ifade edilen 
ürünü görüyor. Bu ürünün 250 
gramının satış fiyatı 1 lira. Beyaz 
ekmeğin fırındaki satış fiyatı ise 200 
gramı 1,5 lira. Bir başka deyişle İHE 
ekmeği, yarı yarıya daha ucuz. 
Ancak, İHE ekmeğinin tek avantajı, 
fiyatı ve gramajı değil. Öncelikle 
ekmekler, teknolojinin tüm 
olanaklarından faydalanılarak tünel 
fırınlarda, otomasyon sistemleri ve 
makineler aracılığıyla üretiliyor. 
Ham maddeleri ise dünya 
standartlarına dayalı kalite ölçütleri 
uyarınca seçiliyor. Hem yurttaşlara; 
el değmeden, geniş bir yelpazede, 
her damak tadına uygun, sağlıklı 
ürünler sunuluyor hem de yerli 
üretim destekleniyor.  

 KUYRUKLARIN SEBEBİ       
ARTAN TALEP
Ancak, gerek artan nüfus gerekse 
kötüleşen ekonomik koşullar ve 
hane halkı gelirinin hızla düşmesi 
sebebiyle İHE, İstanbul genelindeki 
taleplere yetişemez durumda. 
Özellikle nüfusun yoğun ve görece 
yoksul olduğu mahallerde, İHE 
büfelerinin önünde uzun kuyruklar 
oluşuyor. Bir ekmek alabilmek için 

İHE Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen	Nama
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ekonomik kriz yaşadı. 24 Ocak ve 5 
Nisan kararlarına tanıklık etti. 
Körfez Krizi, İran-Irak Savaşı ve 
başta Suriye olmak üzere 
komşularımızda çok ciddi 
istikrarsızlıkların yaşandığı 
süreçlerden geçtik. Paramızda ciddi 
devalüasyonlar oldu. Bir gecede 
büyük yoksullaşmalar yaşandı. 
Tüm bu süreçlerde İHE, ekmeği 
hep piyasanın yarı fiyatına sattı. 
Ancak, hiçbir zaman böyle 
kuyruklar oluşmadı. Deniliyor ki, 
dağıtımda sorun var. Dağıtımı 
yapan firma, zaten geçmiş dönemde 
de bu işi yapıyordu. Bu firma, 
dağıtım ihalesini bizden almadı. 
İHE, neredeyse yarım yüzyıla 
yaklaşan tarihinde hiç 1 milyon 
ekmek üretmedi. En yüksek üretim 
800-900 binler civarında. İHE, son 
6 yılda hiç 1 milyon normal ekmek 
üretmedi. Daha çok insana ulaşmak 
için büyük bir çaba içindeyiz. Bu 
sebeple üretimi, en kısa zamanda 
1.5 milyona çıkartacağız. Ama bu 
yeterli olacak mı? 2 milyona, 3 
milyona çıkarsak da yeterli 
olmayacak. Çünkü, kent yoksulluğu 
hızla artıyor. Nüfusun büyük bir 
bölümü, yoksulluk girdabında. 

Kuyrukların kaynağı, ekmek 
bulunamaması değil ki. Ekmek, 
markette, fırında bol miktarda var. 
Kuyrukların kaynağı, fiyat… Alım 
gücü düştüğü için insanlar, en 
ucuza yöneliyor. Diğer yandan, 
yeni belediyecilik döneminde İHE 
büfeleri, hiçbir zaman eşe, dosta 
peşkeş çekilmedi. Geçmişte, kenar 
mahallelerdeki az satış yapanlar 
dışında, merkezi büfeler hep 
kodamanlara dağıtılmıştı. Onları, 
kodamanların elinden alıp 
toplumdaki dezavantajlı kesimlere, 
kadınlara dağıtan İBB’nin yeni 
yönetimidir, onun yeni 
belediyecilik anlayışıdır. Kira 
sözleşmelerini adil bir 
düzenlemeye tabi tutan da bu 
anlayış. Yeni büfeleri de 
Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun 
açıkça ifade ettiği gibi şehit 
yakınları, gazi ve engelli ailelerini 
önceleyerek tahsis edeceğiz. 
Zaten, bunun denetimi de zor 
değil. Büfeleri, vergi mükellefi 
gerçek kişiler, kendi nam ve 
hesaplarına işletecekler. Eğer; eşe, 
dosta peşkeş çekme varsa bu 
rahatlıkla saptanabilir, öyle değil 
mi?”

İddiaların aksine yetki almak için 
konuyu İBB Meclisine taşıdık. 
Aylardır yetki almayı bekliyoruz. 
Yetkiyi Meclis verecek, biz de 
yaşama geçireceğiz. Bu çabanın adı, 
yetki gasbı olabilir mi? Yani yetki 
gasbı yok, yetki istiyoruz. Kaldı ki, 
Yerel Yönetimler Kanunu’na göre, 
belediye encümenleri de bu tür 
tahsisler yapma konusunda 
yetkilidir. İBB Yönetimi, şu ana 
kadar bu yola gitmedi. 16 milyon 
İstanbullunun yaşam standartlarını 
yükseltmek için ortak bir karar 
çıkartmaya çalıştık. İstiyoruz ki, 
İstanbul’a ortak bir akıl, ortak bir 
vicdan ile hizmet edelim. Ancak, bu 
konu böyle sürüncemede gider, 
çözümsüzlük sona ermezse 
halkımızı mağdur etmemek için, 
yasaların verdiği diğer yetkileri 
kullanmaktan kaçınmayız. Çünkü, 
önce insan, diyor; bu konuları 
siyasetin dışında tutuyoruz. 
Çatışma istemiyoruz. İstanbul, 
hepimizin, diyoruz. Bu ülke, İHE 
kurulduğundan bu yana birçok 
badire atlattı. 12 Eylül’de, 28 
Şubat’ta, 27 Nisan’da, 15 
Temmuz’da çeşitli darbelere maruz 
kaldı. 42 yıl boyunca tam 6 büyük 

İHE, SON 6 YILDA HİÇ 1 MİLYON NORMAL EKMEK ÜRETMEDİ. EN YÜKSEK 
ÜRETİM 800-900 BİNLER CİVARINDA. İLK KEZ, BU DÖNEMDE İHE,                      

1 MİLYON 250 BİN NORMAL EKMEK ÜRETİMİNİ YAKALADI. DAHA ÇOK 
İNSANA ULAŞMAK İÇİN BÜYÜK BİR ÇABA İÇİNDEYİZ.

HİZMET
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2
020 yılında Hamidiye AŞ, 
bir yeniliğe daha imza 
attı; 118 yıllık tarihi 
Kaynak Suları için, 

COVID-19 pandemisi sürecinde 
artan bardak su ihtiyacı ve 
talepleri doğrultusunda, iki yeni 
bardak su hattı devreye alındı. 
Koronavirüs sürecinde özellikle 
ofisler, işletmeler ve fabrikalardan 
gelen bardak su talepleri artış 
gösterdi. Hamidiye Kaynak Suları, 
mevcut bardak su hatlarına ek 
olarak,  iki yeni bardak su dolum 
hatları yatırımını kısa zamanda 
hayata geçirdi. Hamidiye Kaynak 
Suları; böylece kapasitesini 2.5 kat 
yükselterek artan ihtiyacı daha 
kolay karşılamaya başladı.  
Mayıs 2020’de montajına başlanan 
tesislerin, Ekim 2020 itibarıyla 
tamamlanmasının ardından, 
üretim tam kapasiteye ulaştı. 
Türkiye’de projelendirilen ve imal 
edilen yeni makinelerde, en son 

teknolojiler kullanılarak enerji ve 
işçilikte toplam yüzde 62 tasarruf 
sağlandı. Ayrıca, kaynakların 
verimli kullanılmasıyla yüzde 23 
malzeme tasarrufu sağlayan çevre 
dostu yeni bardak tasarımı 
sayesinde, doğaya daha az atık 
bırakılması başarıldı. Yeni hatların 
devreye alınması sonucu, günde 
2.5 milyon adet Hamidiye bardak 
su üretim kapasitesine ulaşıldı.   
Bu proje ile Hamidiye’de 2019 
yılında başlatılan, “üretimde ve 
satışta büyüme” hedefinin önemli 
aşamalarından birisi daha başarıyla 
tamamlanmış oldu. Hamidiye, 
İstanbullunun artan taleplerini, 
İBB’nin yüksek hizmet kalitesi 
anlayışı ile karşılamaya devam 
ederken yeni yatırımla ilgili bilgi 
veren Hamidiye AŞ Genel Müdürü 
Sertaç Nişli şunları söyledi:
“İstanbul’un; yumuşak içimli, 
lezzetli, doğal kaynak suyunu 
tüketicilerle buluşturan Hamidiye 

AŞ olarak; tek kullanımlık, 
hijyenik ve pratik bardak 
sularımızın kapasitesini 2.5 kat 
artıran, aynı zamanda önemli 
ölçüde verimlilik ve tasarruf 
sağlayan yeni tesisimizle gurur 
duyuyoruz. Projeyi, başarıyla 
gerçekleştiren Hamidiye’nin, 
işçisinden yöneticisine kadar tüm 
çalışanlarına teşekkür ederim. Bu 
yatırımla İBB olarak hem 
uluslararası hava yolları ile iş 
birliklerimize devam edeceğiz hem 
de COVID-19 pandemisinin 
başından itibaren gözlemlediğimiz, 
artan bireysel ve kurumsal bardak 
su taleplerine daha hızlı cevap 
verebileceğiz.”

 HAMİDİYE SU NOKTASI 
HİZMETE AÇILDI 
Hamidiye Su Noktası, baştan 
sona yenilenen fabrika satış 
mağazası olarak Kemerburgaz, 
Eyüpsultan adresinde 

YENİLİKLERLE	
İSTANBULLUNUN	

YANINDA
HAMİDİYE KAYNAK SULARI, 1902’DEN BERİ İSTANBUL HALKINA İÇME SUYU SAĞLIYOR. 
20 MART 1979’DA HAMİDİYE AŞ’NİN KURULMASIYLA BİRLİKTE, ÇAĞIN GEREKTİRDİĞİ 
İMKÂNLARLA, KURULUŞ AMACINA UYGUN OLARAK, TEMİZ VE SAĞLIKLI HAMİDİYE 
DOĞAL KAYNAK SUYU, BAŞARIYLA İSTANBULLUYA ULAŞTIRILDI. İBB’NİN YENİLİKÇİ, 

ÇEVRE DOSTU UYGULAMALARININ SAĞLADIĞI İMKÂNLAR VE 300’ÜN ÜZERİNDE 
BAYİSİ İLE HAMİDİYE; AMBALAJLI SU SEKTÖRÜNDE GÜVEN VEREN, TALEP EDİLEN, 

İHTİYACI KARŞILAYAN BİR MARKA DEĞERİDİR.

AHMET	OLCAY	ERGİN NİLAY	SOYSALDI

HİZMET
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Hamidiye AŞ Genel Müdürü 
Sertaç	Nişli

kavramsal tasarımının en dikkat 
çekici özelliğini oluşturuyor. 
“İstanbul’un Değeri” sloganı 
doğrultusunda, metal levhadan 
üretilen ve İstanbul’un; Galata 
Kulesi, Boğaz Köprüsü, Topkapı 
Sarayı, Kız Kulesi, vapurlar ve 
martılar gibi pek çok değerini 
barındıran İstanbul silüeti hem iç 
mekânda hem de dış mekânda yer 
alıyor. 

 FARKLI BÖLGELERDE DE 
AÇMA PLANI
Genel Müdür Sertaç Nişli, 
Hamidiye Su Noktası’nın 
yenilenerek devreye girmesiyle 
ilgili görüşlerini şöyle aktardı:
 “İstanbul halkının hak ettiği 
yüksek hizmet kalitemizle, lezzetli, 
güvenilir ve sağlıklı suyumuzu Su 
Noktası’nda halkımızla 
buluşturmaktan mutlu ve 
gururluyuz. Su Noktası 
mağazalarını, ilerleyen dönemlerde 

İstanbul’un farklı bölgelerinde de 
hizmete açmayı planlıyoruz. Tüm 
halkımızı, uygun fiyatlarla alışveriş 
imkânı için Kemerburgaz, 
Eyüpsultan’da bulunan mağazamıza 
bekliyoruz.”

vatandaşların sağlıklı ve 
güvenilir su ihtiyacını uygun 
fiyatlarla karşılıyor. 
Hamidiye fabrika satış mağazası 
olarak faaliyet gösteren 
Hamidiye Su Noktası, tamamen 
yenilenerek 1 Aralık 2020 
tarihinde İstanbul halkının 
hizmetine sunuldu.
Yıllardır faaliyette olan, ancak 
yoğun talebi karşılamada yetersiz 
kalan tesis, şimdi birçok kolaylığı 
da beraberinde getiren yenilikçi 
projenin sağladığı modern 
tasarımıyla, İstanbullulara 
hizmet vermeye başladı.   
Yeni Hamidiye Su Noktası, daha 
kapıdan girmeden dış mekân 
tasarımı ile dikkat çekmeye 
başlıyor. Hamidiye’nin kurumsal 
kimlik rengini oluşturan turkuaz 
renk ile logosunda bulunan ve 
İstanbul kentiyle özdeşleşen lale 
figüründeki kırmızı tema rengi 
bir arada… Bu görsellik mimari, 

İSTANBUL HALKININ HAK 
ETTİĞİ YÜKSEK HİZMET 
KALİTEMİZLE, LEZZETLİ, 
GÜVENİLİR VE SAĞLIKLI 

SUYUMUZU SU 
NOKTASI’NDA 
HALKIMIZLA 

BULUŞTURMAKTAN 
MUTLU VE GURURLUYUZ. 
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İBB,	İSTANBUL'UN	İLK	
SU	İSTASYONUNU	

ONARIYOR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB) BAĞLI KURULUŞLARINDAN İSKİ, 

İSTANBUL’UN VE TÜRKİYE’NİN İLK SU POMPA İSTASYONU OLAN TERKOS SU POMPA 
İSTASYONU’NU BAKIMA ALDI. 1885’TE 2. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE İSTANBULLUYA 
HİZMET VERMEYE BAŞLAYAN 135 YILLIK BU TESİSTEKİ MEKANİZMALAR, YENİDEN 

ÇALIŞIR HÂLE GETİRİLEREK KENTİN KÜLTÜR HAZİNESİNE KAZANDIRILACAK.

 TÜRKİYE’DE KURULAN İLK 
ELEKTRİK ÜNİTELERİNDEN BİRİ
Terkos Pompa İstasyonu sadece 
İstanbul’un değil, Türkiye’nin de 
ilk su pompa istasyonu. 1885 
yılında hizmete giren tesis, 
İstanbul’a ilk basınçlı suyu veren 
merkez olma özelliğini taşıyor. 
Yapının buhar pompalarını 
çalıştırmak için, Zonguldak’tan 
yüksek kalorili kömür temin 

edildiği biliniyor. Fransız şirketi 
tarafından yapılan tesis, 1928 
yılında kurulan iki termoelektrik 
ünitesiyle Terkos Pompa 
İstasyonu’nda elektrik üretmişti. 
Üretilen bu elektrik, önceleri 
tesislerin iç aydınlatma ihtiyacını 
karşılarken zamanla Terkos Köyü 
için de bir aydınlatma sistemine 
dönüştürüldü. 1928 yılında kurulan 
Terkos Termoelektrik Tesisleri, 

F
ransa’dan getirilen 
mühendis, mimar ve 
ustalarca 1883 yılında 
yapımına başlanan, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun son dönem 
sanayi yapılarından olan Terkos Su 
Pompa İstasyonu, döneminin özgün 
eserlerinden biri. Bununla birlikte 
İstanbul’un içme suyunu temin 
etmek amacıyla kurulan ilk pompa 
istasyonu olma özelliğine de sahip. 

AHMET	OLCAY	ERGİN NİLAY	SOYSALDI

KÜLTÜR VARLIKLARI
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İstasyonu, bu tarihten sonra 
ihtiyaç hâlinde çalıştırıldı. 1980 
yılı sonrası ise müze olarak 
kullanılan tesis, daha sonraki 
yıllarda atıl durumda kaldı. 

 RESTORASYON ÇALIŞMALARI 
TİTİZLİKLE SÜRÜYOR
Restorasyon çalışmalarını, Bilim 
Kurulunun tavsiyeleri ve 
yönlendirmeleri ile büyük bir 
titizlikle sürdüren İBB, müzenin 
yeniden aktif hâle getirilmesi için 
harekete geçti. Müze olarak 
işlevlendirilen mekân, bakım 
onarım çalışmalarının 2021’in 
Nisan ayında tamamlanmasıyla 
birlikte halka açılacağı günü 
bekliyor. Çalışmaların 
tamamlanmasının ardından bina, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
devredilecek. 

 TARİHİ POMPALARIN 
BULUNDUĞU BİNALAR DA 
BAKIMA ALINIYOR
Sultan Abdülaziz döneminde 
etütlerine başlanan tarihi tesis 
hakkında İSKİ Vakıfsu Şube 
Müdürü Karsu Hatipoğlu şu bilgiyi 
verdi:
“Binaların boya, badana, çatı 
aktarımı ve pencere değiştirilmesi 
gibi tadilatlarını yapacağız. 
Makinelerin de aynı şekilde 
onarımlarını gerçekleştireceğiz. 
Yapının arka tarafında bir makine 
daha bulunuyor; onu da Şehir 
Hatları ile iş birliği yaparak çalışır 
hâle getireceğiz.”

Türkiye'de ilk elektrik üretim 
ünitelerinden biri olma özelliğini 
elde etti. 

 1980’DEN SONRA ATIL 
DURUMDA KALDI
1932’de hükümet tarafından satın 
alınan tesis, 10 Ocak 1933’ten 
sonra faaliyete geçen Sular 
İdaresi’ne devredildi. Su 
pompalama işleminin, elektrik 
enerjisiyle yapılabilmesi için 1951 
yılında Silahtar-Terkos Havai 
Elektrik Hattı inşa edildi. Terkos 
Pompa İstasyonu’nda ilk elektrikli 
pompalar, 1952 yılında 
kullanılmaya başlandı. Yeni su 
üretim donatılarının inşasıyla 
birlikte, 1967 yılına kadar 
aralıksız işleyen Terkos Pompa 

İSKİ	Vakıfsu	Müdürü	
Karsu	Hatipoğlu
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İBB’NİN	SOSYAL	
BELEDİYECİLİK	VİZYONU
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ (İBB), SOSYAL 
BELEDİYECİLİK 
KAVRAMININ İÇİNİ 
DOLDURAN 
HİZMETLERLE, HAYATİ 
KONULARDA 
VATANDAŞIN YANINDA 
OLDU. HANE HALKININ 
EKONOMİK DURUMU DA 
EĞİTİMİ DE İBB’NİN DERDİ 
OLDU. BU KENTTE 
YAŞAYAN İHTİYAÇ SAHİBİ 
ÇOCUKTAN ANNEYE, 
ESNAFTAN SANATÇIYA, 
EVSİZDEN KİRACIYA 
KADAR HER KESİMİN VE 
BİREYİN SIRTINI 
YASLAYACAĞI BİR KURUM 
HÂLİNE GELDİ, İBB. 

ALİ	FARUK	İMRE

S
osyal belediyecilik 
kavramı, İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nun her 
fırsatta dile getirdiği “yeni 

nesil belediyecilik” anlayışının 
önemli bir parçası. Bu kavram, 
belediyeyi yalnız altyapı hizmetini 
sunan bir kurum olmaktan 
çıkarıyor; aynı zamanda ona, 
halkının sosyal ve kültürel hayatına 
katkıda bulunma sorumluluğu da 
yüklüyor. Bu bakış açısıyla halka 
hizmetini sürdüren İBB, son bir 
buçuk senede kentin hem sosyo-
ekonomik hem de kültürel refahına 
örnek desteklerde bulundu. İBB bu 
destekleri, pandemi döneminde de 
ara vermeden sürdürdü; her 
kesimden İstanbullunun yanında 
oldu.

 SÜT, ÇOCUKLARIN EN DOĞAL 
HAKKIDIR
“Süt, her çocuğun hakkı” ilkesiyle 
hayata geçirilen İstanbul Halk Süt 

desteği ile İstanbul'un 39 ilçesinde, 
ihtiyaç sahiplerinin 3-6 yaş arası 
çocuklarını sütle buluşturdu. Projenin 
başladığı 16 Ekim 2019 tarihinden 15 
Aralık 2020 tarihine kadar, kentin 121 
bin 548 çocuğuna, 7 milyon 798 bin 
300 litre süt desteği ulaştırıldı. Bugün 
kentin çocuklarının yüzleri gülüyor, 
ebeveynler ise daha mutlu.

 İKİ SENEDE 63 BİN ÖĞRENCİYE 
DESTEK SAĞLANDI
Üniversite gençliğine eğitim yardımı, 
Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatleri 
arasında bulunuyordu. Yeni İBB 
Yönetimi bu vaadini de hızlıca 
gerçekleştirdi ve bugün “Genç 
Üniversiteliye Eğitim Yardımı” 
projesinden faydalanan öğrenci 
sayısı 63 bin 190’a ulaştı.  Paylaşılan 
verilere göre, 2019-2020 eğitim 
yılında 29 bin 423 üniversite 
öğrencisine, 3.200 TL eğitim yardımı 
ödemesi yapıldı. Önümüzdeki 
dönem ise (2020-2021 eğitim yılı) 
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neden oldu. İBB, halkın bu kaybına 
sessiz kalmadı ve kentin tarihine 
geçecek bir vicdan hareketi başlattı. 
İBB tarafından başlatılan, “Askıda 
Fatura” kampanyası ile 193 bin 
fatura, hayırseverler tarafından 
askıdan alındı. Hayırseverlerin bu 
girişimleri sonucunda, ödeme 
güçlüğü çeken ailelerin 26 buçuk 
milyon TL tutarındaki su ve doğal 
gaz faturası ödenmiş oldu. 
Uygulama, yurt dışındaki belediye 
birlikleri tarafından da büyük ilgi 
gördü, pek çok kurumun 
raporlarına konu oldu.  Hâlen 
devam eden “Askıda Fatura” 
kampanyası, pek çok uluslararası 
yarışmada ödüle değer görüldü. 

 YAKLAŞIK 600 BİN AİLEYE 
GIDA DESTEĞİ SAĞLANDI
İhtiyaç sahibi aileler ile hayırsever 
vatandaşları bir araya getiren, alan 
elin veren eli görmediği bir 
dayanışma ağını da İBB hayata 
geçirdi. Sosyoekonomik ön 
değerlendirmesi yapılmış ve 
onaylanmış ihtiyaç sahibi ailelere, 
‘Askıda Aile Destek Paketi’ 
üzerinden 2 bin 994 ‘Kardeş Aile’ 
eşleşmesi sağlandı.

İBB tarafından paylaşılan verilere 
göre, Mart-Kasım ayları arasında 
ihtiyaç sahiplerine şu yardımlar 
yapıldı: 
• 555.722 aileye gıda ve hijyen 

kolisi ulaştırıldı.
• 35.743 aileye alışveriş kartı 

desteğinde bulunuldu.

 YÜZ BİNLERCE ANNEYE 
ÜCRETSİZ SEYAHAT 
ÖZGÜRLÜĞÜ
Son bir buçuk senede Başkan 
İmamoğlu’nun hayata geçirdiği 
önemli vaatlerinden biri de anneler 
ve çocukları için oldu. Temmuz 
2020’de gerçekleşen UKOME 
toplantısından çıkan karar 
sonucunda 0-48 ay aralığında 
çocuğu olan annelerin, toplu 
ulaşımdan ücretsiz yararlanmasına 
oy birliği ile karar verildi. Kentte 
yaşayan 100 binden fazla anne hem 
de çok kısa bir süre içerisinde ‘Anne 
Kart’tan faydalanma olanağı 
yakaladı. Bu kart, İBB ve bağılı 
kuruluşlarla süpermarket 
zincirlerinde ödeme aracı olarak da 
kullanılabiliyor.  
İBB, 0-3 yaş arası bir ya da birden 
fazla bebek sahibi olan annelere 

33.767 üniversite öğrencisi, eğitim 
yardımı almaya hak kazandı. 
Kriterleri karşılayan öğrencilerin 
ödemelerinin ilk taksiti olan 1.200 
TL, Aralık ayında ödendi. Mart 
ayında 1.000 TL ve Haziran ayında 
1.000 TL daha ödeme yapılacak. 

 İSTANBULKART’A HER AY 
YÜKLEME YAPILDI
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü; 
muhtaç, ihtiyaç sahibi ailelere 
yönelik nakdi yardımda bulunmaya 
devam etti. 2019 yılında, 83 bin 87 
aileye, sosyal destek amaçlı nakdi 
yardım ulaştırıldı. 2020 yılında ise 
bu desteği alan aile sayısı 46 bin 799 
oldu. 
İBB’nin, ihtiyaç sahibi vatandaşların 
temel ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla hayata geçirdiği Sosyal 
Destek İstanbulkart’tan, 2020 
yılında 238 bin 888 aile yararlandı. 
2019 yılında ise 175 bin 855 aile, 
anlaşmalı zincir marketlerden 
ihtiyaçlarını temin etti.

 HALKIN VİCDAN HAREKETİ 
“ASKIDA FATURA” OLDU
COVID-19, hane halkında derin, 
telafisi güç ekonomik kayıplara 
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24.00 saatleri arasında 0212 449 49 
00 numarası üzerinden 
İstanbullulara hizmeti sürdürüyor.

 EVSİZ VATANDAŞLARA KIŞIN 
KONAKLAMA DESTEĞİ
İBB, kışın evsiz kalan 
vatandaşlarımıza da sahip çıkıyor. 
Sokakta yaşayan vatandaşların sağlık 
kontrolü, banyo, saç sakal kesimi gibi 
kişisel bakımları İBB tesislerinde 
gerçekleştiriliyor. COVID-19 
testlerinin de yapıldığı bu tesislerde, 
yeni kıyafetler veriliyor ve üç öğün 
sıcak yemek dâhil barınma imkânı 
sağlanıyor. İstanbul Darülaceze 
Müdürlüğü tarafından yürütülen 
çalışmalar sonucunda, 2019-2020 kış 
sezonunda toplam 3 bin 384 evsiz 
vatandaş, İBB’nin geçici konaklama 
hizmetinden yararlandı.

 MAĞDUR SANATÇILARA 
KAPILAR AÇILDI
Koronavirüs salgını nedeniyle 
kültür sanat merkezleri, tiyatro 
toplulukları kapılarını 
sanatseverlere kapattı. İleride 
belki, bu yaşadığımız dönemi, çok 
güzel eserlerle çarpıcı bir şeklide 
sanat vesilesiyle anacağız; ama bu 

depresif zamanlarda, bir umut ve 
neşe ışığı olarak sanata her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç 
duyuyoruz. İBB Yönetimi, özellikle 
pandemi döneminde, ekonomik 
kayıp yaşayan sanatçıların yanında 
durdu, onlara yaşamsal 
desteklerde bulundu. Tespit 
edilebilen ihtiyaç sahibi 
sanatçılara ulaşılırken özel 
tiyatroların oyunları da İBB’ye 
bağlı sahnelerde sergilendi.

 PANDEMİYE RAĞMEN 39 
İLÇEDE 556 ETKİNLİK
Kültür Daire Başkanlığı tarafından 
paylaşılan verilere göre, 13 
Haziran-30 Ekim tarihleri arasında 
İBB’ye toplam 1.830 talep ulaştı. Bu 
talepler arasında en çok tiyatro yer 
alırken; konser, sinema onu izledi. 
Sergi, sokak sanatları ve özel 
etkinlik talepleri de değerlendirildi. 
2020 yılı 13 Haziran ayından Kasım 
ayının sonuna kadar, 199 konser 
etkinliği gerçekleşti. Plastik sanatlar 
için düzenlenen “Sanat Pazarı”ndan 
ise toplamda 17 sanatçı faydalandı. 
İBB’nin verdiği destekler 
sonucunda, toplam 2 bin 947 
sanatçıya katkı sağladı. 

destek için askıda ‘Anne-Bebek 
Paketi’ oluşturdu. Bez, mama ve ıslak 
mendilden oluşan bu destek paketle, 
2 bin 984 ‘anne bebek’ eşleşmesi 
sağlandı. Pandemi döneminde, ‘Anne 
Bebek Paketi’ kapsamında ise 3 bin 
603 anne bebek eşleşmesi sağlanarak 
548 bin 575 TL ödendi.

 ESNAFA KİRA ERTELEME 
NEFESİ
Pandemi nedeniyle esnafa destek 
olmak için İBB’ye ait taşınmazları 
kullanan kiracıların kira ödemeleri, 
kısıtlamalar süresince ertelendi. 
Sağlık personelinin, ücretsiz toplu 
taşıma ve otopark kullanma hakkı 
da 31 Mart 2021’e kadar uzatıldı. Bu 
haktan, kentteki tüm sağlık kurum 
ve kuruluşlarının personeli 
faydalanacak.

 PSİKOLOJİK DESTEK HATTI
İBB bünyesinde kurulan Psikolojik 
Danışmanlık Hattı ile 23 binden 
fazla vatandaşa salgın sonucu 
oluşan sendromlar, sosyal 
izolasyon ve stres kaynaklı 
sorunlarla ilgili ücretsiz destek 
verildi. “Psikolojik Danışmanlık 
Hattı” haftanın yedi günü 08.00 ile 
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KADIN	EMEĞİ	
BEŞİKTAŞ’TA	BULUŞTU

İ
stanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) ve İBB 
Kent Gönüllüleri, Beşiktaş 
İskele Meydanı’nda “Kadın 

Emek Pazarı” adı altında çok 
önemli bir projeye imza attı. 
14-31 Aralık tarihleri 
arasında Beşiktaş’ta kurulan 
pazarda, kadınlar tarafından 
üretilen çeşitli ve yaratıcı 
ürünler stantlarda satışa 
sunuldu. Kadın emeği 
ürünler, kentli tarafından 
yoğun bir ilgi gördü.

 AMAÇ 39 İLÇEDE KADIN 
PAZARLARI OLUŞTURMAK
Aslında “Kadın Emek Pazarı”, İBB 
Kent Gönüllüleri, diğer bir adıyla 
İstanbul Gönüllüleri’nin; Kadın, 
Çocuk ve Aile Komisyonu 
tarafından ‘kadın emeğinin 
değerlendirilmesi’ amacıyla uzun 
süredir düşünülen bir projenin ön 
yüzü. Bu projenin ilk pilot denemesi 
de Beşiktaş’ta hayata geçti. İBB Kent 
Gönüllüleri Koordinatörü Dilşat 
Arpacıoğlu, bu projeyi şu sözlerle 
anlattı:

AİLE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNMAK İSTEYEN 500 KADIN GİRİŞİMCİ, İSTANBUL 
GÖNÜLLÜLERİ KADIN EMEĞİ PAZARI’NDA ÜRÜNLERİNİ HALKLA BULUŞTURDU. 
İSTANBUL BÜLTENİ’YLE DUYGULARINI PAYLAŞAN EMEKÇİ KADINLAR, EKONOMİK 
SIKINTILARIN YAŞANDIĞI PANDEMİ DÖNEMİNDE, İBB’NİN BÖYLE BİR İMKÂN 
SUNMASINDAN DOLAYI DUYDUKLARI MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİLER.

ALİ	FARUK	İMRE	 NİLAY	SOYSALDI

İBB	Kent	Gönüllüleri	Koordinatörü	
Dilşat	Arpacıoğlu
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“EV EKONOMİSİNE KATKIDA 
BULUNUYORUM”

“Beden eğitimi öğretmeniyim. 
Aynı zamanda EYT 
mağduruyum. Pandemi 
nedeniyle okullar kapalı olunca, 
ben de çok sevdiğim hobim olan 
el işlerine yönelmek durumunda 
kaldım. İstanbul Gönüllüleri ile 
bu vesileyle ilk defa tanışmış 
oldum. Yılbaşı cüceleri, kolye, 
yılbaşı süsleri, gözlük askısı gibi 
çeşitli ürünlerimle katıldım bu 
standa. Sadece kadınlar değil, 
erkeklerin de ilgisi yoğun. 
Burada sattığım ürünlerle, aile 
ekonomisine de katkıda 
bulunuyorum.“

 “KADINLAR KALKINIRSA 
TÜRKİYE KALKINIR”

“Burada yaptığımız maskeleri ve 
örgü çantalarımızı sergiliyoruz. 
Tezgâhta gördükleriniz, ben ve 
arkadaşlarımın emeği. İBB’nin 
bizlere verdiği bu fırsatı, keşke her 
ilçe belediyesi yapsa. Ben buradan 
kazandıklarımla ev ekonomisine 
katkı sağlayacağım. Kendi 
emeğimin insanlar tarafından 
beğenilip satın alınması çok 
mutluluk verici. Bu tür platformlar 
devam etsin ki yaptıklarımız 
evimizde ve elimizde kalmasın. 
İBB, aslında şu gerçeği bir kez 
daha gösterdi; kadınlar kalkınırsa 
Türkiye kalkınır.”

Zeynep (16),	Derin (16), 
Maya (17), Öğrenci

“ELDE ETTİĞİMİZ GELİRİ, 
GAZİANTEP’TEKİ KÖY OKULLARI 
ÇOCUKLARIYLA PAYLAŞACAĞIZ”

“Bir sosyal sorumluluk projesi için 
buradayız. Kadın ressamların 
bizlere bağışladığı eserleri topladık. 
Elde ettiğimiz geliri, Gaziantep’teki 
köy okullarındaki çocuklara kışlık 
kıyafet ve kırtasiye yardımı olarak 
paylaşacağız. Bu projeyi, kadınların 
emeği ile sürdürmeyi ve 
büyütmeyi amaçlıyoruz. Bizler için 
de çok önemli bir deneyim oldu. 
Kadın emeğinin neleri 
değiştirebileceğine burada tanıklık 
ediyoruz.”

“Dışarıdan sadece bir kermes gibi 
gözükebilir; ama buranın çok derin 
bir felsefesi var. Evinde el emeği ile 
üretim yapan kadınlara, girişimcilik 
ve ticarileşmeleri adına onlara 
destek olduğumuz bir çalışma. 
Pandemi nedeniyle bu projeyi, biraz 
geç hayata geçirdik. Yılbaşı 
dolayısıyla projeye start verdik. 
Amacımız, İstanbul’un 39 ilçesinde 
sadece kadınlardan oluşan daimi 
kadın pazarları kurmak.”

 STANTLARDAN ÜCRET                 
TALEP EDİLMEDİ
Beşiktaş Meydanı’nda  500 kadın, 65 
stantta iki gün arayla dönüşümlü 
olarak tezgâhlarını kurdu ve 
ürünlerini tüketicilerle buluşturdu. 
Stantlardan ücret talep edilmedi, 
tüm kazanç emek veren kadınların 
ceplerine kaldı. Aslında bu 
dönüşümlü sistem, her standın ayrı 
bir hikâyesi olduğu anlamına da 
geliyor. Tezgâhını kuran kadınlar 
arasında erken yaşta emekliliğe 
takılan da (EYT) vardı, çocuklarını 
okutmak isteyen anne de ve babasına 
bakan da… Bütün bu hikâyeleri bir 
araya getiren ise kadının emeği oldu. 
İstanbul Bülteni ekibi olarak emekçi 
kadınların hikâyelerini dinledik.

Gülbin	Uçar	(48),	
Beden	eğitimi	öğretmeni

Selma	Aydın	(43),	
Ev	hanımı
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İBB, İSTANBUL 95 PROJESİ KAPSAMINDA, 0-3 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLAN 
AİLELER İÇİN EBEVEYN REHBERLİĞİ PROGRAMI’NI BAŞLATTI. ANNELER, 

HAMİLELİKLERİNİN YEDİNCİ AYINDAN BAŞLAYARAK ÇOCUKLARI 3 YAŞINA 
GELİNCEYE KADAR İSADEM DANIŞMANLARI TARAFINDAN EVLERİNDE ZİYARET 

EDİLECEK. SÜREÇ BOYUNCA ANNEYE, ÇOCUK GELİŞİMİNDEN PSİKOLOJİK 
DESTEĞE KADAR PEK ÇOK KONUDA REHBERLİK EDİLECEK. 

İBB’DEN
EBEVEYN	REHBERLİĞİ’	

PROGRAMI

ZEYNEP	MAVNACIOĞLU

K
entteki çocuklara 
yönelik birçok 
alanda kökten ve 
sistematik bir 

dönüşümü başlatan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB), 
0-3 yaş arasındaki çocuklar 
için yürütülen çalışmaları, 
‘İstanbul 95 Projesi’ çatısı 
altında gerçekleştiriyor. Üç 
yaşındaki sağlıklı bir 
çocuğun, boy uzunluğundan 
ismini alan İstanbul 95 
Projesi, 'Kente 95 santimetre 
yüksekliğinden baksaydık ne 
görürdük ve neleri 
değiştirmek isterdik?' 
sorusuyla yola çıkıyor. Geniş 
kapsamlı bir çalışma alanına 
sahip bu projeyle kent âdeta 
yeniden ele alınıyor. 

SOSYAL BELEDİYECİLİK
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HOP’A ULUSLARARASI ÖDÜL

İstanbul 95'in diğer önemli 
bileşenlerinden biri de çocukların en 
temel gereksinimlerinden olan 
oyunu, onlar için ulaşılabilir kılmak. 
İBB, 'her mahallede yürüme 
mesafesinde park' vizyonu 
doğrultusunda, kapsamlı bir oyun 
alanları projesine devam ediyor. 
Diğer yandan, İstanbul'u bir oyun 
şehrine dönüştürmek için hızlı bir 
çözüm de hayata geçirildi. Özellikle 
parkı bulunmayan mahallelerde, 
herhangi boş bir alan, anında oyun 
parkına dönüşebiliyor. Bu şekilde 
geri dönüşüm malzemeleri 
kullanılarak oluşturulan ‘HOP Seyyar 
Oyun Parkı', şimdiye kadar 
kurulduğu 8 ilçede büyük ilgiyle 
karşılandı.
Pandemi koşulları sebebiyle ara 
verilse de en yakın zamanda tüm 
İstanbul'da HOP uygulaması tekrar 
görülmeye başlanacak. HOP oyun 
parkları, şimdiye kadar ihmal edilen 
0-6 yaş arası çocukların gelişim 
özelliklerine uygun ve güvenli bir 
oyun alanı sunuyor.
Öte yandan, çocukların hayal gücü 
ve yaratıcılıklarının gelişmesine de 
katkı sunan HOP Seyyar Oyun Parkı; 
Lego Vakfı, National Geographic, 
IKEA, UNICEF, ARUP ve 
PlacemakingX ortaklığıyla 
düzenlenen uluslararası Real Play 
City Challenge yarışmasında ödüle 
layık görülen dört kent girişiminden 
biri olma başarısını da yakaladı. 

EBEVEYN REHBERLİĞİ PROGRAMI’NDAN İLK ETAPTA                                  
1.500 ANNE FAYDALANABİLECEK

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen anne 
rehberlik programı kapsamında, ilk yıl 1.500 aileye ulaşılacak. Sonraki yıllarda 
programa, her yıl bin aile daha eklenecek. Araştırmalar göstermekte ki, her 
annenin edindiği olumlu davranışı, kendi çevresine yayma etkisi göz ardı 
edilemeyecek kadar yüksek oranda. Böylece, uygulanan program sayesinde, 
dolaylı olsa da on binlerce anneye ulaşılabilecek. 

Beyin gelişimi açısından 0-3 yaş 
döneminin önemine dikkat çeken 
Benveniste, “Anneyle çocuk 
arasındaki etkileşimin başladığı ilk 
dönemden itibaren uygulanacak her 
doğru adım, çocuğun gelecekteki 
hayatını etkileyecek. Annelere 
rehberlik edecek ev ziyaretçileri, 
tüm bu süreç boyunca; çocuğun 
bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel 
gelişimi konusunda aileyi 
destekleyebilecek” dedi. 
Çocuk ve ebeveynler arasındaki 
temel iletişim ve etkileşim 

becerilerinin artırılmasını 
amaçlayan bu programın, 

dostane bir anlayış 
çerçevesinde 
gerçekleştirilmesi 
amaçlanıyor. Hande 
Benveniste, İBB 
tarafından 

görevlendirilen ev 
ziyaretçilerine verilen 

eğitimlerin ne kadar önemli 
olduğundan da bahsederek 

ailelere, salt bilgi vermenin 
ötesinde, bu bilgileri 
uygulayabilmeleri için gerekli 
desteğin sağlanacağını da söyledi. 
Benveniste, ev ziyaret ekiplerinin 
eğitimlerinin, tüm süreç boyunca 
devam edeceğinin altını çizdi.

 ANNE KARNINDAN 3 YAŞA 
KADAR İBB REHBERLİĞİ
İstanbul 95’in önemli 
bileşenlerinden birini, Ebeveyn 
Rehberliği Programı oluşturuyor. 
Program kapsamında, İstanbul 
Aile Danışmanlık ve Eğitim 
Merkezi (İSADEM) personeli, 
anne adayına, hamileliğin yedinci 
ayından itibaren rehberlik 
hizmeti sunuyor. Ekim ayı 
itibarıyla başlayan programa dâhil 
olan anneler, rehberleri 
tarafından, iki haftalık 
periyotlarda, evlerinde 
ziyaret edilmeye 
başlandı. Boğaziçi 
Üniversitesi ve 
Bernard van Leer 
Vakfı ile ortaklaşa 
yürütülen 
programda, aileye 
olumlu ebeveynlik 
konusunda yol 
göstericilik yapılarak 
uzun bir yolculuğa çıkılacak.

 ÇOCUK GELİŞİMİNDEKİ EN 
KRİTİK DÖNEM 0-3 YAŞ ARASI
Programın içeriklerini hazırlayan 
Boğaziçi Üniversitesi'nin, Bebek 95 
Birim Koordinatörü Psikolog Hande 
Benveniste, annelere verilen 
rehberlik hizmeti sayesinde, 0-3 yaş 
arasındaki çocuklar için önemli bir 
fırsat eşitliği imkânı 
yaratılabileceğini belirtti. 
Benveniste, tüm bu süreçte, 
annelere; doğum öncesi kaygı, 
doğum sonrası stres, anne çocuk 
beslenmesi, çocukların beyin 
gelişiminin desteklenmesi, ebeveyn 
çocuk ilişkisinin önemi gibi pek çok 
konuda rehberlik hizmeti 
verileceğini ifade etti.

HAMİLELİĞİ DEVAM 
EDEN ANNE ADAYLARI, 

İSADEM'LER VEYA          
ALO 153 BEYAZ MASA 
ÜZERİNDEN SİSTEME 
KAYIT YAPTIRABİLİR.

BÜ Bebek 95 Birim Koordinatörü 
Psikolog Hande	Benveniste



İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), kentliye sunduğu klasik 
belediyeciliğin yanında, sosyal 
belediyeciliğin de en güzel 

örneklerini peş peşe hayata 
geçirmeye devam ediyor. Her iki 
alanda da ürettiği projelerle 
Türkiye’de belediyecilik alanında 
marka olan İBB, 25 Kasım’da, 
daha önce hiçbir yerel yönetim 
tarafından hayata geçirilmemiş 
bir projeyi İstanbulluların 
hizmetine sundu.

 EKREM İMAMOĞLU: 
“ŞİDDETİN YOK EDİLMESİNE 
KATKI SUNMASINI 
DİLİYORUM”
İBB, “25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü”nde, 444 80 86 numaralı hat 
üzerinden 7/24 hizmet verecek 
“Kadın Destek Hattı”nı; Başkan 

Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı 
tanıtım toplantısıyla 

hizmete açtı. 

Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça 
dillerinde hizmet verecek hattın 
tanıtım toplantısında konuşan 
İmamoğlu, “Kadın ve şiddeti yan 
yana konuşmak utanç verici” dedi. 
Toplumdaki bütün kadınlara karşı, 
bir yönetici olarak kendini sorumlu 
hissettiğini dile getiren İmamoğlu, 
“Her yerde söylediğimi burada da 
ifade edeyim. Kadınla ilgili bir 
eksikliğin giderilmesi, ihtiyacın 
karşılanması ya da kadının 
toplumdaki yerinin güçlendirilmesi 
mevzu olduğunda; başta kızıma, 
eşime, anneme, kız kardeşime 
kendimi sorumlu hissediyorum” 
diye konuştu. İmamoğlu, şöyle 
devam etti: “Onların nezdinde, 
aslında toplumdaki bütün kadınlara 
karşı, bir yönetici olarak kendimi 
sorumlu hissediyorum. Kadın mutlu 
ve huzurluysa, toplumda mutluluk 
ve huzur vardır. Bu hattın, mutsuz 
olacağımız haberlerin azalmasına ve 
toplumdaki şiddet unsurlarının yok 
edilmesine katkı sunmasını 
diliyorum.”

78                          www.ibb.istanbul

ÜRETTİĞİ PROJELERLE BELEDİYECİLİKTE MARKA OLAN İBB, DAHA ÖNCE 
HİÇBİR YEREL YÖNETİM TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLMEMİŞ BİR 

PROJEYİ 25 KASIM’DA HİZMETE ALDI. 7/24 ULAŞILABİLECEK “KADIN 
DESTEK HATTI”, TÜRKÇE, KÜRTÇE, İNGİLİZCE VE ARAPÇA DİLLERİNDE 

HİZMET VERECEK. PROJEDEN SORUMLU İBB KADIN VE AİLE HİZMETLERİ 
MÜDÜRÜ ŞENAY GÜL, KADIN DESTEK HATTI İLE ŞİDDETSİZ BİR YAŞAMA 

ARACILIK ETMEYİ AMAÇLADIKLARINI, İBB’NİN ŞİDDETİN KARŞISINDA, 
KADINLARIN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ.

YEREL	YÖNETİMLERDE	BİR	İLK:	
KADIN	DESTEK	HATTI

İSMAİL	HAKKI	ŞİMŞEK

KADIN DESTEK HATTI                                     
ARANARAK 1 TUŞLANDIĞINDA 

Şiddete maruz kalan ya da kalma riski atında 
bulunan kadınlara psikolojik, sosyal ve hukuksal 
danışmanlık verilerek şiddet bildirimlerinde acil 
müdahaleye yönelik mesleki çalışmalar yürütülüyor. 
Bu kapsamda; Kolluk Kuvvetleri, Cumhuriyet 
Başsavcılığı, Alo 183 Sosyal Destek Hattı, Adli Tıp, 
112 Acil Çağrı Merkezi, ŞÖNİM gibi mekanizmalarla 
iş birliği içerisinde çalışılıyor.

NİLAY	SOYSALDI

SOSYAL BELEDİYECİLİK



www.ibb.istanbul                           79

 GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA 
ÖRNEĞİ
Kadın Destek Hattı ile şiddete 
maruz kalan kadınlara içinde 
bulundukları şiddet ortamından 
nasıl uzaklaşacakları konusunda 
destek olmayı amaçladıklarını 
belirten Gül, “Yine bu hat, 
kadınların hangi destek 
mekanizmalarına 
başvurabileceklerine ve şiddetten 
nasıl korunabileceklerine ilişkin 
danışmanlık da verecek.  Kadın 
Destek Hattı aracılığıyla İBB, 
kadınlarla güçlü bir dayanışma 
örneği sergileyecek” dedi. 

 HAYATİ BİR ROL ÜSTLENİYOR
Çeşitli biçimlerde şiddete maruz 
kalan kadınların korku, endişe ve 
çaresizlik duyguları ile nereye 
başvurabileceğini, kimden yardım 
isteyebileceğini bilmediğini dile 
getiren Gül,  bu nedenle kadınların 
kendilerini şiddet döngüsü 
içerisinde kalmaya mahkûm 
hissettiğini kaydetti. “Kadın 
Destek Hattı, bu açıdan çok hayati 
bir rol üstleniyor” diyen Gül, hattın 
kadınları, çok çeşitli önleyici ve 
koruyucu tedbirlerle hakları 
konusunda bilgilendireceğini ve 
gerekli hallerde bu yolda onlara 
eşlik edeceğini” aktardı.

 HER BİR KADIN ÇOK DEĞERLİ
Kadın Destek Hattı’nın çalışma 
sistemi ile ilgili de bilgi veren Gül; 
hattı arayan her bir kadının çok 
değerli olduğunu, şiddet 
bildiriminde bulunan kadınlarla 
alanında uzman meslek 
elemanlarının iletişim kurduğunu 
ve kadının onayı ile birlikte uygun 
danışmanlığın yapıldığını ifade 
etti. 
Kadın Destek Hattı’na, hizmet 
vermeye başladığı 25 Kasım’dan 
itibaren, yaklaşık bir ay içerisinde 
gelen çağrılar ile ilgili bilgi 
paylaşan Gül, “Kadın Destek 
Hattı 1’e, 151 “şiddet bildirimi”, 
Kadın Destek Hattı 2’ye, 627 
“diğer talepler” ile ilgili bildirim 
yapıldı. Gelen bu çağrıların her 
birine; avukat, sosyal hizmet 
uzmanı, psikolog ve 
sosyologlardan oluşan meslek 
elemanları aracılığıyla uygun 
danışmanlık ve yönlendirme 
hizmeti sunuldu” dedi.

 ŞENAY GÜL: “KADIN DESTEK 
HATTI, KADINA YÖNELİK 
ŞİDDETE KARŞI ÇOK YÖNLÜ 
MÜCADELE İÇİN KURULDU”
İstanbul Bülteni için, Kadın 
Destek Hattı hakkında bilgi veren, 
projeden sorumlu İBB Kadın ve 
Aile Hizmetleri Müdürü Şenay 
Gül, İBB bünyesinde hizmet 
vermeye başlayan Kadın Destek 
Hattı ile kadınların şiddete karşı 
güçlenmeye devam edeceğini 
ifade etti. 

 İBB, KADINLARIN YANINDA 
YER ALMAYA DEVAM EDECEK
Gül, Kadın Destek Hattı’nın şiddete 
maruz kalan ya da kalma riski 
altında bulunan kadınlara yönelik 
bir ihbar hattı olmakla birlikte, 
kadınların diğer talepleri için de 7 
gün 24 saat ve çok dilli olarak; 
psikolojik, sosyal ve hukuksal 
danışmanlık hizmeti sunacağını 
ifade etti ve “Kadın Destek Hattı ile 
şiddetsiz bir yaşama aracılık etmeyi 
amaçlıyoruz. İBB, şiddetin 
karşısında, kadınların yanında yer 
almaya devam edecek” dedi.

 İBB KADINLARA KARŞI 
SORUMLULUĞUNU YERİNE 
GETİRİYOR
İBB’nin yeni dönemde, kadınların 
yerel yönetimlerde planlama ve 
karar alma süreçlerine katılımlarını 
artırmayı amaçladığına vurgu yapan 
Gül, İBB’nin ayrıca tüm hizmet 
alanlarında toplumsal cinsiyet 
eşitliği prensibini yerleştirme hedefi 
ile hizmet çeşitliliğini her geçen gün 
artırdığını belirtti. Gül, sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“Son yıllarda, toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması için mücadele 
veren kadın örgütlerinin katkılarıyla 
kadınların maruz kaldıkları şiddet 
daha fazla görünür hale geldi. Hem 
ulusal hem de uluslararası sözleşme 
ve düzenlemelerin etkisiyle de kamu 
kurum ve kuruluşları, şiddetle 
mücadele kapsamında önlemler 
almakla ilgili adımlar atmaya 
başladı. İBB bu yönde geliştirdiği 
kadın politikaları ile örnek bir yerel 
yönetim anlayışı sergiliyor.”

KADIN DESTEK HATTI           
ARANARAK 2 TUŞLANDIĞINDA 

Şiddet bildirimleri dışında, kadınların 
diğer talepleri alınarak kurum içi ve 
kurum dışı bilgilendirme, yönlendirme 
ve takip yapılıyor. İBB bünyesinde yer 
alan tüm birimler, ayrıca diğer kamu 
kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
eş güdüm içerisinde çalışılıyor. 

Projeden sorumlu İBB Kadın ve 
Aile Hizmetleri Müdürü Şenay	Gül
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katı.  Yine WHO verilerine göre her 
yıl, 1 milyon 400 bin kalp krizi, 2 
milyon 400 bin kalp hastalığı ve 1 
milyon 800 bin solunum yolu ve 
akciğer kanseri de kirli havadan 
kaynaklanıyor. Dolayısıyla bir 
kentin sağlıklı olabilmesinin en 
önemli şartlarından biri, hava 
kalitesinin sürekli izlenmesi, 
böylece temizlik standartlarının 
korunması ve herhangi bir 
olumsuzluk durumunda da acil 
önlem alınmasıdır.

 TÜRKİYE’NİN TEK AKREDİTE 
MERKEZİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), 26’sı sabit, 2’si taşınabilir 
olmak üzere toplam 28 hava 
kalitesi izleme istasyonu ile kent 
genelinde bu görevi üstlenmiş 
durumda. İBB, kendi 
istasyonlarının yanı sıra Çevre 

ÇEVRE

S
avaş, terör, pandemi 
derken katillerin en azılısı, 
kendini belli etmeden 
sokakları kolaçan ediyor: 

Hava kirliliği. Hava kirliliği, Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) verilerine 
göre, her yıl küresel ölçekte 8 
milyon canı sevdiklerinden 
koparıyor; milyonlarca yürekte 
kapanmaz yaralar açıyor. Bu rakam, 
son bir yıldır ekonomileri resesyona 
sürükleyen, 7/24 gündemi meşgul 
eden koronavirüsün aldığı canın 5 

HAVA	KİRLİLİĞİ	
İŞ	BİRLİĞİ	İLE	YENİLİR
TÜRKİYE’NİN TEK AKREDİTE HAVA İZLEME MERKEZİ OLAN İSTANBUL HAVA KALİTESİ 
İZLEME MERKEZİ (İHKİM), KENT GENELİNDEKİ 38 NOKTADAN TOPLADIĞI VERİLERLE 

HER GÜN İSTANBUL’UN NEFESİNİ İZLİYOR. KİRLETİCİLERİN, BİRBİRLERİYLE TRAFİK 
YOĞUNLUĞU VE ENDÜSTRİYEL FAALİYETLERLE NASIL ETKİLEŞTİĞİNİ SAPTIYOR.            
İBB ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANI PROF. DR. AYŞEN ERDİNÇLER, 
İSTANBUL’DA HAVA KİRLİLİĞİ İLE DAHA ETKİN BİR MÜCADELE YAPILABİLMESİ İÇİN, 
TÜM KAMU KURUMLARININ, ORTAK AKIL ETRAFINDA BULUŞMASININ VE ÖZEL 

SEKTÖRÜN DE SÜRECE KATKI VERMESİNİN GEREKLİLİĞİNİ ANLATTI.

GÖKÇE	KAÇMAZ NİLAY	SOYSALDI
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“Yeterlilik Belgesine” sahip olan 
İHKİM, aynı zamanda Türk 
Akreditasyon Kurumunun 
(TÜRKAK) ülkede resmen 
tanıdığı tek hava izleme merkezi 
olma özelliğini de taşıyor. 
Merkezde; kükürtdioksit, 
partikül maddeler, azotdioksit, 
azotoksitler, karbonmonoksit, 
ozon, benzen ve ağır metallerin 
ölçümü yapılıyor. Yine İHKİM, 
hava kalitesi verilerinin daha 
sağlıklı bir şekilde 
değerlendirilebilmesi amacıyla; 
nem, basınç, sıcaklık, yağış, 
rüzgâr yönü ve hızı gibi 
unsurların ölçümünü de 
gerçekleştiriyor.

 VERİLER ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE 
HERKESLE PAYLAŞILIYOR
Verilerin analizi sayesinde, 
İstanbul genelinde hava 
kirliliğinin günden güne değişimi, 
konsantrasyonları ve bölgeler 
arası farklar değerlendiriliyor. 
Kirleticilerin, birbirleriyle trafik 
yoğunluğu ve endüstriyel 
faaliyetlerle nasıl etkileştiği 
saptanıyor. Hangi koşulların hava 
kirliliğine yol açacağı konusunda 
öngörülerde bulunuluyor. Elde 
edilen veriler, şeffaf 
belediyeciliğin gereği olarak, 
internet üzerinden yurttaşlarla 
paylaşılıyor; üniversitelerdeki 
bilimsel çalışmalarda kullanılıyor.

ve Şehircilik Bakanlığının 12 
istasyonundan gelen verileri de 
takip ediyor. Veriler, İBB Çevre 
Koruma Müdürlüğü 
bünyesindeki İstanbul Hava 
Kalitesi İzleme Merkezi’nde 
(İHKİM) toplanıp 
değerlendiriliyor. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının 

İBB Çevre 
Koruma Müdürü 

Baysal	Badem

İBB Çevre Koruma ve 
Kontrol Daire Başkanı 

Prof.	Dr.	Ayşen	
Erdinçler
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yüzde 20’sinin yaşadığı 
İstanbul’da, hava kalitesi 
standartları korunmaya 
çalışılıyor. Bilimsel çalışmalar, 
sadece metrobüs sistemi 
sayesinde, hava kirliliği kaynaklı 
ölümlerin, yılda 15 bin azaldığını 
ortaya koyuyor. 

 CAROLINA SENSÖRÜNÜN İLK 
UYGULAYICISI İSTANBUL 
OLACAK
Günümüzde taşınabilir hava 
kalitesi istasyonlarının en büyük 
sorunu, otomotiv endüstrisinde 
kullanılabilecek özellikte 
olmamaları. Bu sorun karşısında 
çözümün bir parçası olmak için 
harekete geçen İBB, İSBAK ile 
Carolina Projesi’ne, üretimden 
sorumlu ortak olarak girdi. 
Projenin ulaşım kaynaklı hava 
kalitesinin ölçülmesine büyük 
bir katkı sunacağını belirten İBB 
Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanı Prof. Dr. Ayşen 
Erdinçler, “İstanbul, üretilecek 
sensörün ilk uygulayıcı kenti 
olacak. Bu projede pilot bölge 
belirlenmesinde, sensörün 
ölçümlerinin ve kıyas 
çalışmalarının yürütülmesinde 
ve farkındalık ayağında rol 
üstlendik” dedi.

 ETKİN MÜCADELE İŞ 
BİRLİĞİYLE OLUR
Hava kirliliği ile etkin bir 
mücadelenin, tüm kamu 
kurumlarının ortak bir çalışma 
içine girmesi ve özel sektörün de 
sorumluluk almasıyla başarıya 
ulaşacağını vurgulayan Prof. Dr. 
Erdinçler, şunlara değindi:
“Yürürlükteki mevzuat, 
İstanbul’da hava kirliliğinin 
denetimini Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına veriyor. İBB olarak 
biz, ölçüm yapmaktan; limit 
değerlerin aşılması 
durumunda, eylem ve temiz 
hava planlarının hazırlanması 
ile ilgili çalışmalara katkı 
sağlamaktan sorumluyuz. Yine 
yurttaşların, kirlilikten 
olumsuz etkilenmemesi için 
önlemler almak da bizim 
görevimiz. Tam bu noktada, 
hava kalitesini artıracak 
potansiyel eylemlerin, tüm 
kamu kurumlarının ortak 
çalışması sonucunda 
belirlenmesi ve uygulanması 
daha etkin sonuç anlamına 
gelecektir. Her kurum, kendi 
yetki ve sorumlulukları 

 THEP ORTAK AKLIN ÜRÜNÜ
İHKİM, faaliyetlerini rutinle 
sınırlı tutmuyor. İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nun,“Yeşil, 
adil ve yaratıcı İstanbul” görüşü 
çerçevesinde, 16 milyonun 
gelecek güzel günleri için, daha 
etkin olmanın yollarını arıyor. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 
yapılan iş birliği kapsamında 
yürütülen çalışmalar, bunların 
en güzel örneği. Bu yıl yaşama 
geçirilen Temiz Hava Eylem 
Planı (THEP), 2020-2024 ise bu 
etkinliklerin en sonuncusu. 
Kamu kurumlarını bir ortak akıl 
etrafında birleştiren bu plan 
sayesinde, hava kirliliği ile 
mücadelede önemli bir yol 
alınması amaçlanıyor. 

 METROBÜS SAYESİNDE 
ÖLÜMLER YILDA 15 BİN KİŞİ 
AZALDI
İstanbul’un daha temiz bir 
havaya kavuşturulması amacıyla 
akıllı ulaşım sistemlerinden 
yeşil alanların artırılmasına, 
çevre dostu sürüş teknikleri 
eğitimlerine, hatta kent 
genelinde kaliteli kömür 
sağlanması ve denetimine kadar 
birçok faaliyet yürütülüyor. 
Böylece, Türkiye nüfusunun 

ÇEVRE



Çevre Koruma 
Müdür Yardımcısı 
Kazım	Çınar	
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 HİÇBİR MALİYET CAN 
KAYBINDAN DAHA YÜKSEK 
OLAMAZ
Hava kalitesinin ölçülmesinin, 
uzun vadeli ve oldukça maliyetli 
bir iş olduğunu belirten İBB 
Çevre Koruma Müdürü Baysal 
Badem de şunları anlattı:
“Biz, ölçümlerimizi, Avrupa 
Birliği ve Amerika Çevre Ajansı 
tarafından onaylanmış sertifikalı 
cihazlarla yapıyoruz. Referans 
yöntemlerle yapılan kaliteli ve 
akredite ölçümler, hava 
kirliliğinin doğru bir şekilde 
değerlendirilmesini, idarecilerin 
daha etkin politikalar üretmesini, 
kamuoyunun güvenilir bilgiye 
ulaşmasını sağlar. Bu da uzmanlık 
isteyen, pahalı ve kolay olmayan 
bilimsel bir süreç…  Ancak, hiçbir 
maliyet, bir can kaybından daha 
yüksek olamaz. Bu sebeple de İBB 
Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığı çatısı altında, 
olanaklarımızı nasıl daha ileri 
taşıyabileceğimize odaklanmış 
bulunuyoruz. Kirletici 
kaynaklarının etkin takip 
kapasitesinin geliştirilmesi, 
envanterinin oluşturulması, 

ölçüm ve modellemenin 
güçlendirilmesi, halkın daha iyi 
bilgilendirilmesi çok önemli. Bu 
amaçla; otomatik erken uyarı 
sistemlerinin, yeni mobil 
uygulamaların kullanıma 
sunulması, hava kalitesi yönetim 
kabiliyetinin daha ileri bir 
basamağa çıkarılması gibi 
konularda yapılacak yatırımların, 
oldukça yararlı olacağını 
değerlendiriyoruz.”

 TOPLU TAŞIMA TERCİHİ 
ÖNEMLİ
Hava kirliliğinin azaltılmasına 
bireylerin de katkı 
sağlayabileceğini söyleyen Çevre 
Koruma Müdür Yardımcısı 
Kazım Çınar ise binalarda ısı 
yalıtımı yapılmasının, araçların 
bakım, muayene, egzoz gazı 
emisyon ölçümlerinin zamanında 
gerçekleştirilmesinin önemine 
dikkat çekip “Yakıt tüketiminin 
azaltılmasının çok önemli 
olduğunu ayrıca söylemeliyim” 
dedi. Çınar, bir de uyarı yaptı: 
“Havası daha temiz bir 
İstanbul’da yaşamak için toplu 
taşımayı tercih etmeliyiz.” 

içerisinde eylemleri yaşama 
geçirmeli, diğer paydaşlarla iş 
birliğine açık olmalı. 
İstanbul’da hava kalitesini 
etkin şekilde izlemek, 
raporlamak ve faaliyetleri 
şekillendirmek için bir 
kurumsal kapasite oluşturmak 
şart. Ayrıca, yurttaşları 
bilgilendirmek ve gerektiğinde 
erken uyarı verebilecek bir 
teknolojik altyapı oluşturmak 
yararlı olacaktır. Diğer yandan, 
hava kirliliğinin azaltılması 
konusu, sadece kamunun 
çabalarıyla başarıya ulaşamaz. 
Özel sektörün de sorumluluk 
alması gerekli. Kirliliği, 
kaynağında yok edecek 
teknolojilerin, yakma 
ünitelerinde yenilenebilir 
enerji kaynaklarının, temiz 
yakıt ve ham maddelerin 
kullanılması, bu mücadeleye 
büyük katkı sağlayacaktır. 
Yine, ısınma ve enerji amaçlı 
yakma tesislerinin bacalarının 
yeterli yükseklikte olması, 
emisyonlar için uygun arıtma 
sistemlerinin kurulması da 
şart.”



2021’de de çalışmalarına devam 
ediyor. Daha önce İstanbul’un 
yeşil alanlarına dikkat çeken ve 
Yeşil İstanbul projesini tanıtan 
birim, şimdi de Yaban İstanbul 
çalışması ile kentteki doğal 
hayatla ilgili farkındalığı artırmayı 
hedefliyor. 

 KENTSEL EKOLOJİK 
SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ
İstanbul, zengin bir ekosisteme ev 
sahipliği yapması, kuşların göç 
yolları üzerinde olması, sahip 
olduğu sulak alanlar ile göçmen ve 
üreyen kuşlara uygun habitatlar 
sunması gibi özellikleriyle dünyada 

2
020 yılında 
Kemerburgaz ve Atatürk 
Kent ormanları ile altı 
milyon metrekarelik 

yeşil alanı, İstanbullularla 
buluşturan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve 
Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, 
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İBB PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI, DAHA YEŞİL BİR 
ÇEVRE İÇİN EKOSİSTEMİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK 

YATIRIMLARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. BU AMAÇLA, KENTSEL EKOLOJİK 
SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜNÜ KURAN İBB, ŞEHİRDEKİ TÜR ÇEŞİTLİLİĞİ VE YABAN 

HAYATI ÜZERİNE ÇALIŞMALARINI YOĞUNLAŞTIRIYOR.

YENİ	YILDA	
DAHA	YEŞİL	BİR	İSTANBUL

ÇEVRE

ÖZGÜR	TURAN DERYA	BALKAN



YEŞİL SOKAK HAREKETİ

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar 
Daire Başkanlığı, çevreyle ilgili 
projelerine devam ediyor. “Yeşil 
Sokak Hareketi” ile kentte yeşil 
altyapıya yönelik çalışmaları 
hızlandırmayı hedefliyor. Proje 
kapsamında; yüzeysel akışın 
azaltılması; geçirimli zeminler ve 
yağmur bahçeleri aracılığıyla 
suyun toprakla buluşmasının 
kolaylaştırılması amaçlanıyor. Bu 
çalışma kapsamında, aynı türden 
gerçekleştirilen yol 
ağaçlandırmalarıyla, “Ihlamurlu 
Yol”, “Süs Kirazlı Sokak”, “Çınarlı 
Cadde” gibi gruplar oluşturularak 
kentsel mekânlara, yeşil bir kimlik 
kazandırılıyor.
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en yüksek tür çeşitliliğine sahip 
şehirler arasında yer alıyor. Plansız 
yerleşmelerin artmasına bağlı olarak 
doğal yaşamın zarar gördüğü kentte, 
2018 verilerine göre, hâlen 2 bin 756 
farklı canlı türü yaşıyor. Kentteki 
tür çeşitliliği ve yaban hayatı 
üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran 
İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar 
Daire Başkanlığı, bu amaçla 
bünyesinde Kentsel Ekolojik 
Sistemler Müdürlüğünü kurdu. 
Birimin öncelikli hedefi, İstanbul'da 
doğayı önceleyen çalışmalar 
gerçekleştirmek. Bu nedenle, ilk 
olarak, kuruluş talimatını Mustafa 
Kemal Atatürk’ün verdiği Florya 
Atatürk Ormanı gibi tarihi yeşil 
alanların rejenerasyon (yenilenme) 
çalışmalarının hayata geçirilmesi 
planlanıyor.

 SU HAVZALARINI KORUMA
Tarihi korular ve kent ormanları 
gibi, su havzaları da Kentsel 
Ekolojik Sistemler Müdürlüğünün, 
üzerinde hassasiyetle durduğu 
alanlardan. Su havzalarında İBB 
iştiraklerinden İSKİ ile ortak 
çalışma yürüten birim, insan 
etkisini en aza indirecek korumacı 
bir tasarım yaklaşımıyla bu 
alanları, kentlinin hizmetine 
sunmaya hazırlanıyor. 
Gerçekleştirilecek peyzaj 
çalışmalarında öncelikli olarak tür 
çeşitliliğinin ve yaban hayatının 
korunması hedefleniyor.

 YEŞİL İSTANBUL’UN 
BAHÇIVANLARI
Tarihi korular başta olmak üzere, 
tüm özellikli peyzaj alanlarının 
bahçıvanlık sistemi ile yönetilmesi 
amaçlanıyor. Bu yeni düzenleme, 
İBB çatısı altında hizmet veren 
bahçıvanların, alanlarında özel bilgi, 
beceri ve deneyim kazanmasını 
sağlıyor. Bahçıvanlar dışında, yeşil 
alanlarda görevli güvenlik görevlileri 
de kurum içi sertifikalı eğitimler 
aracılığıyla doğa koruma konusunda 
uzmanlaştırılıyor. Kolluk 
görevlerinin yanı sıra, tarih ve 
çevreye ait bilgilere sahip “Park 
İzcileri” olarak sistem içinde yer 
almaları sağlanıyor. 

YABAN İSTANBUL

Yaban İstanbul Projesi, yaban 
hayatını korumayı önceleyen ve 
yaban hayatı hakkında farkındalığı 
artırmayı amaçlayan bir çalışma. 
Projeyle halk, İstanbul’un yaban 
hayatı hakkında bilgilendirilecek. 
Başta çocuklar ve gençlere dönük 
olmak üzere doğa bilincinin 
yaygınlaşmasına yönelik faaliyetler 
yürütülecek. 



uyulmaksızın inşa edilen bu binalar çok çirkin bir 
görüntü oluşturmaktadır.
İskandinav ülkelerinde, büyükşehirlerdeki kişi başı yeşil 
alan 55-60 metrekaredir. Şu anda İstanbul'da, maalesef 
bunun onda birine düştü. 

 Dostlarınızla Boğaz’da bir akşam yemeği mi, 
Eminönü’nde balık ekmek mi?
Bu konuda dostların birbirine olan bağlılığı, karşılıklı 
saygı ve sevgileri önem taşır. Mekan sadece bir detaydır.

 İstanbul’un mevsimi sizce hangisi?
İlkbahar, doğanın uyanışını simgeler; sonbahar ise biraz 
hüznü çağrıştırıyorsa da duygularımızı doruk noktasına 
ulaştırır. Ben sonbaharı seviyorum.

 Size göre İstanbul’un olmazsa olmazı nedir?
İstanbul'un pırlantası Boğaz, inci taneleri de Adalar'dır.

 Sizce İstanbul’un kokusu, çiçeği ve ağacı nedir?
Boğaz'ın Erguvan ağaçları, Adalar’ın da sarı mimozaları 
eşsizdirler. Boğaz'ımızın hidrodinamiğiyle coşan akıntının 
kokusu, sahile yaklaştığınızda bütün benliğinizi sarar.

 Avrupa Yakası mı Anadolu Yakası mı? 
Her ne kadar Anadolu Yakası'nda da yeşil alan her geçen 
gün azalıyorsa da bu yakayı tercih ediyorum.

 Size göre İstanbul’un en güzel yeri neresi?
Tartışmasız Boğaz, diğer adıyla Bosphorus'tur.

 İstanbul’daki lezzet durağınız neresidir?
Adalar’daki denize nazır hoş restoranları tercih 
ediyorum.

 İstanbul dışına çıktığınızda en çok nesini 
özlüyorsunuz? 
İstanbul'da doğdum. Yirmili yaşlarda, kısa süreli 
Almanya’da ve askerlik görevim için Ağrı’da kaldım. 
Ardından sinema sanatıyla tanıştım. Sanatla geçen 
uzun yıllarım sonrasında, 1970'lerin ikinci yarısında, 
Norveç'te Oslo ve Trondheim Üniversitelerinde 
Ekoloji ve Çevre Kimyası Bilimleri tahsilimi 
tamamladım.
Pek tabii, İstanbul'un dışında kaldığım sürelerde; güzel 
şehrimizin gerek tarihi, gerek doğal güzelliklerini hep 
özlemişimdir. İstanbul’umuz,  tarihsel zenginliği 
açısından, şüphe yok ki dünyada ilk sırada yer alır. 
Dolayısıyla İstanbul'u daima, bütünüyle sever ve 
kucaklarım.

 İstanbul’da gerçekleştirdiğiniz ilk hayaliniz neydi, 
gerçekleştirilmeyi istediğiniz hayaliniz var mı?
İlk hayalim, sinema sanatında başarılı olabilmekti. Bunun 
için gençlik yıllarım, olağanüstü bir gayretle geçti. Yaşam 
devam ettikçe hayalleriniz de canlılığını korur. Şimdi 
yoğun bir şekilde tiyatro yapıyorum.
Diğer iki hayalim ise; Sevgili Başkanımız Ekrem Bey'in de 
çok desteklediği, bir Kaktüs ve Sukkulent Serası'nı, 
Büyükada'da gerçekleştirme aşamasındayız. Aziz 
halkımızın, bu güzellikleri seyretmelerine imkan 
sağlayacak bu proje için Ekrem Bey'e içten teşekkürlerimi 
sunuyorum. Ayrıca, otobiyografik kitap çalışmamız da 
yakında okurlarımıza sunulacak.

 İstanbul’un sizce en önemli sorunu nedir?
Pek tabii, aşırı yapılaşmadır. Neredeyse, parklar ve 
kabristanlar haricinde her boşluğa binalar oturtulmuştur. 
Geometrik düzene, güneş hakkına ve simetriye 
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“KAKTÜS VE SUKKULENT 
SERASI’NI BÜYÜKADA'DA 

GERÇEKLEŞTİRME 
AŞAMASINDAYIZ”

EDİZ	HUN
İSMAİL	HAKKI	ŞİMŞEK

SÖYLEŞİ
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EDİZ HUN KİMDİR?

22 Kasım 1940 yılında İstanbul'da 
dünyaya geldi. Avusturya Lisesi'ni 
bitirdi. Almanya'da bir süre üniversite 
eğitiminde bulundu. 1963 yılında Ses 
Dergisi’nin açtığı yarışmada birinci 
oldu ve aynı yıl Genç Kızlar adlı filmle 
sinemaya girdi. 1970'li yılların 
ortalarında yaklaşık 130 filme imza 
attıktan sonra sinemayı bıraktı. 
Uzman Biyolog olan Ediz Hun, 1991-
1993 yılları arasında Çevre Bakanlığı 
Müşavirliği ve İstanbul Çevre İl 
Müdürlüğü, 1999-2002 yılları 
arasında ANAP milletvekilliği yaptı. 
Marmara Üniversitesi’ndeki görevinin 
ardından, Okan Üniversitesi'nde de 
Ekoloji Bilimleri alanında öğretim 
üyeliği yapmaktadır. Yeşilçam’ın usta 
oyuncusu, Altın Portakal Film 
Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü 
(2001) ve Çayda Çıra Film Festivali 
Onur Ödülü’ne (2015) sahiptir.



gelir ve "Sen gel" der, fakat kendisi 
peltek olduğundan söylemi 
"çengel" olarak anlaşılır. Bu 
durumdan dolayı da bölgeye 
Çengelköy ismi verildiği 
zannedilmektedir.
Bölgenin 15. yüzyıldaki durumu ile 
ilgili fazla bilgi bulunmamasına 
rağmen, İstanbul’un fethi 
hazırlıkları sırasında Fatih’in, 
Çengelköy sahillerine geldiği ve 
Bizans’tan kalma gemi çengelleri 
(çıpalar) nedeniyle buralara 
önceleri “Gemi Çengeli” şeklinde 
isim verildiği, daha sonraları ise 
sadece “Çengelköy” olarak 
anılmaya başlandığı söylenir.
Tarihçi Mehmet Raif Bey'in 
yorumuna göre ise 18. yüzyılda 
Çengelköy’ün isminin, köyde 
bulunan çengeller ve çengel 
ustalarından değil; köye yerleşerek 
cami yaptıran Çengeloğlu Tahir 
Paşa'nın adından ileri geldiğidir.
Evliya Çelebi’nin (17. yüzyıl) 
eserlerine bakıldığında da harap 
olmuş, daha sonradan köylüler 
tarafından onarılmış olan köyün 
ismi “Çengelköy” olarak geçiyor.
Çengelköy, eskiden yüksek 
gelirlilerin oturduğu en lüks ve 
pahalı semtlerden biriydi. Osmanlı 
döneminde üst tabakanın akıl 
hastaları, tedavi için bu semtte 
bulunan yalılara gönderiliyordu. 
1960'lara kadar çoğunlukla 
Rumların oturduğu bir Boğaziçi 
köyü görünümündeydi. Bugün de 
geleneksel Boğaziçi yaşantısının 
izleri hâlen görülmektedir.

Semtte, bugün artık pek 
kullanılmayan Aya Yorgi adında 
bir Rum kilisesi vardır. Abdullah 
Ağa Yalısı ve Sadullah Paşa Yalısı 
da Çengelköy'deki önemli 
yalılardır.

 BOĞAZ’LA İÇ 
İÇE GEÇMİŞ, 

ÖNEMLİ 
DİNLENCE YERİ

Çengelköy’e, 
Üsküdar’dan Beykoz 

yönüne giden otobüslere 
binerek ya da deniz yoluyla 

ulaşabilirsiniz. 
Çengelköy’de, her iki yanını 

çınarların kapladığı Çengelköy 
Caddesi’nin sağ ve sol tarafında 

alışveriş yapabileceğiniz pek çok 
dükkân bulunuyor. Caddeden 
ayrılıp sol tarafta kalan ara sokağa 
girdiğinizde Sadullah Paşa 
Yalısı’nı görebilirsiniz.
Çengelköy, gölgesinde yer alan ulu 
çınardan adını alan Tarihi 
Çınaraltı Aile Çay Bahçesi'ne de ev 
sahipliği yapıyor. Ara sokaklarda 
yer alan fırınlara, börekçilere 
uğrayarak kahvaltılıklar alabilir; 
buradan Hamdullah Paşa 
Camii’nin arka tarafında yer alan 
bu güzel çay bahçesinde çayınızı 
ya da kahvenizi 
yudumlayabilirsiniz.
Çengelköy'de çok fazla manav 
bulunuyor. Bu kadar çok manav 
olmasının başlıca sebebinin 
Çengelköy salatalığının şanından 
kaynaklandığı biliniyor. Küçük ve 

Ü
sküdar ilçesinde, 
Beylerbeyi ve Vaniköy 
arasında yer alan tarihi 
semtimiz Çengelköy, 

İstanbul’un Boğaz’la bütünleşmiş 
önemli cazibe merkezlerinden ve 
en güzel semtlerinden biridir.

 GEMİ ÇAPALARININ         
YAPILDIĞI KÖY 
Çengelköy’ün adı konusunda farklı 
rivayetler vardır. Bu rivayetlerden 
ilki, Fatih Sultan Mehmet’in bir 
gemi çengeli bulması ve Osmanlı 
döneminde burada gemi 
çapalarının imal edilmesi; diğer 
rivayet ise Kaptan-ı Derya 
Çengeloğlu Tahir Paşa burada 
yaşadığı için semtin Çengelköy 
diye anılması.
Semtin Bizans'taki adı ise, 
İmparator Jüstinyen'in karısı 
Sophia'ya ithafen Sophianea'dır. 
11. yüzyılda burasının Singelköy 
diye anıldığı biliniyor. Bu adın, 
patrikliğe aday olanlara verilen 
Singelos unvanından 
kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Çengelköy’ün ismi hakkındaki bazı 
bilgiler şöyledir: İstanbul’un 
fethinden sonra köyün ismi Türk 
ve İran karakterlidir. Cenk 
kelimesi, Farsça'da "savaş" 
anlamını taşır; ancak bu köyde 
(Çengelköy) tarihe geçmiş olan 
herhangi bir savaş olmamıştır. 
Fakat rivayete göre, Kalkavanlı 
Murat Paşa, savaş hazırlıklarında 
Çengelköy halkını savaşa gelmeleri 
için ikna etmek adına bu bölgeye 
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BİR SEMTİN HİKAYESİ

ULU	ÇINARLARIN	GÖLGESİNDEKİ	TARİHİ	SEMT	

ÇENGELKÖY
ÜSKÜDAR’IN TARİHİ SEMTLERİNDEN BİRİ OLAN ÇENGELKÖY; ASIRLIK ÇINARLARI, 
YALILARI, RENKLİ KAFELERİ, SAHİLİ VE İSKELESİYLE ZİYARETÇİLERİ ÂDETA TARİHTE 

YOLCULUĞA ÇIKARIYOR. BU SAYIMIZDA DA SİZLER İÇİN NEZİH SEMTİMİZ 
ÇENGELKÖY’Ü YAZALIM İSTEDİK.

FUNDA	KELEŞ
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lezzetli salatalıkları, semtte bulunan 
manavlarda tadabilirsiniz. Salatalık 
dışında ayrıca, ayva ve kiraz da 
oldukça lezzetlidir.
Çengelköy’de, sadece sahil kısmında 
değil caddenin diğer tarafında kalan 
ara sokaklarında kaybolarak güzel 
fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz. 
Ara sokaklarda dolaşırken iki sokağın 
birleştiği köşede yer alan Kerime 
Hatun Camii’ni de ziyaret 
edebilirsiniz. Ayrıca, kitap kafe temalı 
mekânlar da görebilirsiniz. Buradan 
Çengelköy Caddesi’ne dönerek 
Çengelköy İskelesi’nin bulunduğu 
sahile ulaşabilir; tarihi Çengelköy 
Çeşmesi’ni ve Boğaz’ı 
fotoğraflayabilirsiniz.
Çengelköy; insanı dinlendiren 
atmosferi, havası, yürüyüş alanları ve 
manzarasıyla sizleri tarihte keyifli bir 
yolculuğa çıkarıyor.
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TEKNOLOJİ

İBB’DEN	TRAFİĞE	AKILLI	ÇÖZÜM

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), kentin trafik sorununun 
çözüm sürecinde, teknolojiden 
daha fazla faydalanacak. Son 

bir buçuk senede çalışmalarına 
hız veren İBB iştiraki İSBAK, 
önümüzdeki dönemde elde ettiği 
verileri en etkili şekilde 
kullanacak. İETT otobüs 
filosunun daha verimli 
yönetilmesini sağlayacak 
ATAYOL projesi hayata geçecek.
İBB iştiraki İSBAK, artık ulaşım 
ve trafik çözümlerinde yapay zekâ 
da dâhil olmak üzere tüm 
teknolojik olanakları seferber 
edecek. İşte trafik sorununun 
çözümünde İBB’ye büyük fayda 
sağlayacak bazı projeler…

TOPLU ULAŞIM 
YÖNETİM SİSTEMİ 

Toplu Ulaşım Yönetim 
Sistemi ve Yolcu 

Bilgilendirme projesiyle, 
6 binden fazla araca sahip 

İETT otobüs filosunun 
daha verimli yönetilmesi 

amaçlanıyor. ATAYOL 
projesi, metrobüs ve dış 

hatlarda kullanılacak. 
Kurumun mevcut ve 

güncel ihtiyaçları 
teknolojiden beslenerek 

geliştirilecek. Böylece 
daha verimli bir ulaşım 

yönetimi sağlanmış 
olacak. Aynı zamanda, 

“Mobiett” ve Akıllı 
Durak gibi vatandaşların 
kullandıkları yazılımlar, 

sağlıklı verilerle 
beslenerek İBB’nin 

hizmet kalitesini 
artıracak.

ALİ	FARUK	İMRE
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YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİSİ
İSBAK Trafik Yönetimi, ölçümü ve izlenmesi için geleneksel yöntemler yerine 
yapay zekâ teknolojisiyle kameralı araç algılama ve sınıflandırma sistemlerini 
kullanmaya başladı. Sensörler vasıtasıyla İstanbul’un trafik durumu anlık 
olarak analiz ediliyor ve değişken mesaj sistemleri ile İstanbullular günün 
trafik akışına dair bilgilendiriliyor. 

ADAPTİF TRAFİK YÖNETIMI 
 “Adaptif Trafik Yönetimi” ile seyahat süreleri azalacak ve karbon emisyonu düşecek. 

TEMASSIZ YAYA BUTONU
COVID-19 salgınının 

etkilerinin azaltılmasına, 
virüsün yayılımının önlenmesi 

ve kontrol altına alınmasına 
katkı sağlamak için alınabilecek 
en etkin önlemlerden biri, toplu 
kullanım alanlarındaki temasın 

en aza indirgenmesi. 
“Erişilebilir Yaya Butonu”na, 

temassız sensör özelliği 
eklenerek yayaların butona 

dokunmadan geçişi sağlanıyor. 
Proje, İstanbul’da yaya 

trafiğinin yoğun olduğu 
bölgelerde adım adım 

uygulanacak. Yaya butonu, sesli 
uyarı da vererek yayalara 

temassız geçişle ilgili 
bilgilendirme yapacak ve tabii 

ki, “Evde Kal” mesajını 
yineleyecek.



92                          www.ibb.istanbul

TEKNOLOJİ

REDDIT, TIKTOK’UN RAKİBİNİ SATIN ALDI
Reddit, kısa biçimli video sosyal platformu, Dubsmash'i satın aldı. 
Anlaşmanın şartlarına göre, TikTok’un rakibi ayrı bir platform ve marka 
olarak var olmaya devam edecek. Ancak "yenilikçi video oluşturma araçları" 
Reddit'e entegre edilecek. Reddit, 2017'den beri kendi içinde video 
yüklemelerini desteklese de platformda yayınlanan video içeriğinin çoğu, 
başka bir yerde barınıyor. Dubsmash ile birlikte ‘hikâyeler’ ya da ‘reels’ 
benzeri bir özelliğin yakında Reddit'e de gelebilme olasılığı, kullanıcılarda 
heyecan yarattı.  2015 yılında kurulan Dubsmash, son verilere göre, günlük 52 
milyon aktif kullanıcıya sahip. Firmanın piyasa değeri 2019’da 65 milyon dolar 
olarak öngörülüyordu.

“HEY GOOGLE! EKMEK NASIL YAPILIR?”
Google Arama Trendleri 2020 sonuçlarını yayınladı. Paylaşılan verilere göre, 
Türk halkı pandemi gölgesinde geçen 2020’de en çok Eğitim Bilişim Ağı'nı 
(EBA) aradı. EBA’nın ardından Google’a sorulan en çok soru ise, “Dolar kaç 
TL” oldu.  Koronavirüs arama listesinde üçüncü olurken deprem de halk 
gündeminin üst sıralarındaydı. Aynı verilere göre, Türk halkı, “Sadakatsiz” 
dizisini aramayı tercih ederken, HES kodunun nasıl alınacağını da Google’a 
sorarak öğrendi. Bu senenin büyük bölümünü evinde geçirenler ve aşçılık 
yeteneğini keşfedenler en çok ekmek tarifine baktı. Ocak ayında hayatını 
kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant ise Türk kullanıcılar tarafından en çok 
aranan sporcu oldu.

PERISCOPE’UN FİŞİNİ 
TWITTER ÇEKTİ
Twitter, Periscope 
üzerinden sağladığı canlı 
yayın hizmetine Mart 
2021’de son vereceğini 
duyurdu. Ancak, ana 
uygulaması içindeki entegre 
“Twitter Live” özelliği 
aracılığıyla canlı video akışı 
sunmaya devam edecek. 
Twitter’ın paylaştığı blog 
gönderisinde, “Periscope 
uygulaması, bir süredir 
sürdürülemez bir bakım 
modu durumunda. 
Geçtiğimiz birkaç yılda, 
kullanımın azaldığını gördük 
ve uygulamayı destekleme 
maliyetinin zamanla 
artmaya devam edeceğini 
biliyoruz” ifadeleri yer aldı. 
Twitter, Periscope’u Mart 
2015’te 80 milyon dolar 
civarında satın alma bedeli 
ile bünyesine katmıştı. 
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mesleki ve ticari faaliyetlerini Saro 
Dadyan kaleme aldı. İstanbul 
Ermenilerini Püzant Akbaş, 
İstanbul’un Latin Katolik Cemaati’ni 
Rinaldo Marmara, İstanbul’da bir 
Polonya köyü Polonezköy’ü Nâzım 
Alpman, İstanbul Yahudilerini Ivo 
Vedat Molinas, İstanbul 
Süryanilerinin dünü bugününü Sait 
Süsin, bu toplulukların, Türk 
sporuna katkılarını ise Mehmet 
Yüce anlattı. 
Final kısmını, aynı zamanda proje 
direktörü olan Cengiz Özkarabekir 
ve Sevecen Tunç’un birlikte kaleme 
aldığı kitapta, her bir hikâye, 
fotoğraflar eşliğinde özenle anlatıldı.  
Bir yıllık kolektif bir çalışmayla 
hayat bulan eserin 
koordinatörlüğünü Ayhan Bozkurt, 
editörlüğünü Saro Dadyan yaptı. 23 
Aralık’ta Yıldız Parkı Malta Köşkü 
bahçesinde gerçekleşen kitap 
tanıtımına, İstanbul’daki azınlık 
cemaatlerinin dinî temsilcileri, vakıf 
yöneticileri, misafirler, kitabın 
yazarları ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu 
da katıldı.

İ
stanbul, dünyanın en zengin 
kültürlerinin bir arada bulunduğu 
ender şehirlerden biri kuşkusuz. 
Çok kültürlülüğü, yüzyıllardır 

ahenkle içinde barındırır bu kent. 
Rumlar, Ermeniler, Yahudiler akla 
ilk gelenler olsa da; Bulgarlar, 
Süryaniler, Polonyalılar, Latinlerle 
birlikte, bu renklilik daha da 
zenginleşir. Onlar da diğer 
topluluklar gibi, “İstanbulluluk” 
kimliğinin ve İstanbul kültürünün 
inşasındaki kurucu aktörlerdendir.

 ÖNEMLİ YAZAR VE 
ARAŞTIRMACILAR BİR ARAYA 
GELDİ
İstanbul’un renkleri olarak 
nitelendirilen bu toplulukları, 
“içeriden” bir bakışla anlatabilmek 
için önemli yazarlar, araştırmacılar 
bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kültür AŞ yayınlarından 
çıkan İstanbul’un Renkleri 
kitabında, Altan Öymen İstanbul’un 
siyasi ve kültürel çeşitliliğini “Giriş” 
yazısında anlattı. Ari Çokona, 
İstanbul Rumlarını yazdı. 
Bulgarların İstanbul’daki tarihini, 
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KÜLTÜR

ISTANBULLULUK KIMLIĞINI MEYDANA GETIREN TOPLUMLARIN; KÜLTÜREL 
ZENGİNLİKLERİNİ, YAŞAMLARINI, RİTÜELLERİNİ VE ÇOK DAHA FAZLASINI, FOTOĞRAF 

VE HİKÂYELERLE ANLATAN İSTANBUL’UN RENKLERİ KİTABI, İBB KÜLTÜR AŞ 
YAYINLARINDAN ÇIKTI. 

‘İSTANBUL’UN	RENKLERİ’	
OKURLA	BULUŞTU

ZEYNEP	MAVNACIOĞLU

Arka	kapakta	şöyle	yazıyor:	
Günümüz	İstanbul’u	ağır	bir	
nostalji	yükünü	sırtlamış	bir	

şekilde	21.	yy.	boyunca	
ilerlerken,	varlıklarını	

yadsımadan;	ayrıştırıcı,	dışlayıcı	
ve	tektipleştirici	tutuma	maruz	
bırakmadan	İstanbul’un	tüm	

renklerini	kucaklamamız	
gerekiyor.
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İstanbul’daki azınlık halklarından söz edildiğinde ilk olarak Rumlar, Ermeniler ve 
Yahudiler akla gelir. Bu cemaatlerin dışında kalan gayrimüslim unsurlar genellikle 
ihmal edilir. Sadece tarihî metinlerde yahut medyada değil, gündelik sohbetlerde de 
çoğunlukla bu böyle... Oysaki İstanbul’un renk paleti şaşılacak denli geniştir: Bulgarlar, 
Süryaniler, Polonyalılar, Latinler… Onlar da diğer topluluklar gibi “İstanbul” kimliğinin 
ve İstanbul kültürünün kurucu aktörleridir. Elinizdeki kitap, öncelikle bu ihmalin yarattığı 
nahoş duyguları bir nebze de olsa hafifletmek ve İstanbul’un renkleri olarak nitele-
diğimiz tüm bu toplulukları “içeriden” bir bakışla kavrayabilmek için kaleme alındı.

Bu “içeriden bakış” İstanbul’un kadim sakinlerinin yaşam döngülerini, uğraşlarını, 
kültürel kodlarını, dini ritüellerini ve tüm bunların tarihsel süreç içerisinde geçirdiği 
dönüşümü anlamak; şehrin etnik ve kültürel zenginliğini tanımak için bizlere yeni 
bakış açıları kazandıracaktır. Onların bugüne taşıdıkları kültürel miras kadar 
“şimdi”ye dönük beklenti ve taleplerini öğrenmenin de birlikte yaşama kültürünü 
geliştirmemiz adına zaruri bir ihtiyaç olduğuna inanıyoruz.

Bu kitapta yer alan yazılarda anlatılan hikâyeler farklı ancak özlemler ortak… 
Toplumsal kırılmalara, siyasi eşiklere gösterilen tepkiler farklı olsa da bugün için 
yükseltilen talep ve beklentiler ortak…
 
Günümüz İstanbul’u ağır bir nostalji yükünü sırtlanmış bir şekilde 21. yüzyıl boyunca 
ilerlerken, varlıklarını yadsımadan; ayrıştırıcı, dışlayıcı veya tektipleştirici tutuma 
maruz bırakmadan İstanbul’un tüm renklerini kucaklamamız gerekiyor… Çünkü kitap 
boyunca hissedilen “çok kültürlü, çok sesli İstanbul” vurgusu, nostaljik bir güzelleme 
olmanın ötesinde bir değer taşıyor. İstanbul’un renkleri bugün hâlâ burada, bizlerle 
bir arada yaşıyor!
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BİLMEKTE YARAR VAR/

BAĞIŞIKLIK	GÜÇLENDİRİCİ	

KIŞ	ÇAYLARI
edilmelidir. Vücudun bağışıklık 
sistemini güçlendirmek için, yeterli 
ve dengeli beslenmenin yanı sıra, 
tamamlayıcı tedaviler arasında yer 
alan bitki çaylarından da 
yararlanılabilir. Ancak, fazla 
tüketildikleri takdirde, vücut 

AYŞE	KAHVECİ

H
avaların soğuması ile üst 
solunum yolu 
enfeksiyonları daha fazla 
görülmeye başlıyor. 

Enfeksiyonlar, soğuk algınlığı, nezle 
ve grip gibi hastalıklar, mutlaka bir 
uzman doktor kontrolünde tedavi 

ZENCEFİL: Zencefil çayı, burundaki nemi azaltarak tıkanıklığı giderir. 
Terlemeye neden olduğu için toksin atıcı özelliğe sahip zencefil, aromatik 
yağlar açısından zengindir. Manganez, magnezyum, fosfor, kalsiyum C 
vitamini B6 vitamini ve demir içerir. Baş ağrılarında ve romatizmal 
hastalıklarda ağrı kesici özelliğinden faydalanılmaktadır. Hazımsızlık ve 
bulantı gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Ancak, zencefil çayı 2 yaşın 
altındaki çocuklara verilmemelidir. Çayınızı taze zencefilden 
hazırlayacaksanız kabuğu soyulmuş dört beş dilim zencefili, iki bardak suda 
on dakika kaynatın. Bir bardak kaynar suyun içine, bir çay kaşığı toz zencefil 
ekleyip 5-10 dakika demledikten sonra tüketebilirsiniz. Zencefil çayınızı 
limon ve balla tatlandırmayı da düşünebilirsiniz.

IHLAMUR: Güçlü 
antioksidanlardan flavonoid içerdiği 
için, soğuk algınlığı, nezle ve gribal 
enfeksiyonların tedavisinde 
etkilidir. Ihlamur çayının buharı, 
burun tıkanıklığını açar, sıcak çayı 
ise boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi 
gelir. Limon ile tüketildiğinde 
bağışıklık sistemini güçlendirir. 
Stresi azaltıcı etkisi bulunan 
ıhlamur çayı, sinirleri yatıştırır ve 
uykuya geçişi kolaylaştırır. Ihlamur 
çayı, idrar söktürücü olarak da 
kullanılmaktadır. Bir tatlı kaşığı 
miktarındaki kurutulmuş ıhlamur 
çiçeği ve yaprak karışımının üzerine 
1 bardak kaynar su eklenir. 10 
dakika süreyle demlendikten sonra 
içilir.

KUŞBURNU: Yüksek oranda C 
vitamini, B1, B2 ve K vitaminlerinin 
yanı sıra; protein, mineral, 
potasyum, sodyum, kalsiyum, 
magnezyum, fosfor ve meyve 
asitlerine sahiptir. Enfeksiyonlara 
ve soğuk algınlığına karşı vücudu 
güçlendirir. B vitamini açısından 
zengin olması nedeniyle; enerji 
metabolizmasında, sinir 
sisteminde, büyüme ve gelişmede 
etkilidir.  İçerdiği meyve asitleri 
sayesinde kabızlığa da iyi 
gelmektedir. Kuşburnu çayı, 
kaynatılarak değil, demlenerek 
hazırlanmalıdır. İki çay kaşığı 
öğütülmüş kuşburnu, büyük boy 
fincanda 15-20 dakika 
demlendikten sonra tüketilebilir.  

sağlığını olumsuz etkileyebilecekleri 
unutulmamalıdır. Günlük bitki çayı 
tüketimi iki fincan ile 
sınırlandırılmalıdır. Bağışıklık 
sistemini güçlendiren kuşburnu, 
ıhlamur ve zencefili daha yakından 
tanıyalım. 
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SANAT

UMUT	İSTANBUL’DA	
IŞILDIYOR

ÇAĞDAŞ İSTANBUL VAKFI, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN DE İŞ BİRLİĞİ İLE 
ŞEHRİ SANATLA AYDINLATIYOR. İSTANBUL THE LIGHTS PROJESİ KAPSAMINDA 54 
SANATÇININ ESERİ, ŞEHRİN 59 NOKTASINDA İSTANBULLULARLA BULUŞUYOR.                    

3 OCAK 2021 TARİHİNE KADAR, ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNİĞİ KULLANILARAK 
ÜRETİLMİŞ ESERLER, MOBİL CİHAZLAR İLE DENEYİMLENİRKEN; DEV HEYKELLER, LED 

EKRANLAR, IŞIK VE DİJİTAL ENSTALASYONLARIN OLDUĞU YENİ NESİL MEDYA 
ESERLERİ İSE PARK VE MEYDANLARDA GÖRÜLÜYOR.

NİLAY	SOYSALDI

artırılmış gerçeklik tekniği kullanılarak üretilen eserler, 
izleyenlere dijital dünyadan farklı deneyimler sunuyor. 
Tüm bu eserler, 7 Aralık 2020 ile 3 Ocak 2021 tarihleri 
boyunca park ve meydanların yanı sıra metro, AVM gibi 
59 farklı lokasyonda karşımıza çıkıyor. Bu yıl ilk kez 
düzenlenen etkinliğin İstanbul vizyon planı dâhilinde bir 
geleneğe dönüştürülmesi amaçlanıyor.

 HAYATIN İÇİNDE SANAT
Sanat birleştirir, iyileştirir, kalıpları kırıp bizi başka bir 
gerçeklikte buluşturur. İstanbul The Lights, şehrin 59 
noktasına yerleştirdiği sanat eserleriyle görenleri farklı 
ortaklıklarda buluşturuyor. Ali Güreli’nin umudu var 
etmenin bir yolu olarak tanımladığı etkinlikte 
uluslararası düzeyde tanınmış 54 sanatçının eseri yer 
alıyor. Metro ve AVM’lerde 26 yeni medya sanatçısının 

İ
stanbul’u tüm dünyaya sanat yolu ile tanıtmayı 
amaçlayan Çağdaş İstanbul Vakfı (CİF), İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle bu yıl bir ilki 
gerçekleştirerek sanatı fuar alanlarından çıkartıp 

şehrin her yanına yaydı. Sanatın her dalında özgür ve 
özgün eserler verebilen bir İstanbul’un ortak amaç 
olduğunu söyleyen CİF Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Güreli, İstanbul The Lights’ın bu vizyonun bir yansıması 
olduğunu belirtti. İstanbul The Lights, şehrin farklı 
noktalarında sergilenen sanat eserleriyle pandemi 
koşulları, deprem riski ve daha nicesi derken bunalan 
ruhlara ışık, sanatın gücüyle umut yaymayı amaçlıyor. 
Esra Özkan’ın küratörü olduğu bu büyük açık hava 
sergisinde, dijital sanatlar alanında uluslararası 
tanınmışlığı olan 54 sanatçının eserleri yer alıyor. 
Sergide ayrıca Augmented Reality İstanbul kapsamında 
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teknoloji ile 3 boyutlu modelleme yazılımları 
kullanılarak oluşturulan AR eserleri, şehir ölçeğinde bir 
ilk. İstanbul’un her iki kıtasında duvar resimleri ve 
heykeller biçiminde yer alan eserler, mobil cihazlar 
aracılığı ile görüntülenebiliyor. Bu sayede fiziksel ve 
sanal dünya arasındaki geçişi görünür kılıyor.

 SANAT ŞEHRİ
İstanbul The Lights, pandemi döneminde dünyaya 
verdiği mesaj açısından da ayrı öneme sahip. Yılın son, 
yeni yılın ilk günlerine dek sürecek olan etkinlik, bir 
yanıyla da sanatın köprü niteliğinden destek alıyor. 
İstanbul’u gelecek yıla sanatla, ışıkla, umutla taşıyor. 
Bu yıl ilki düzenlenen etkinliğin, sanat şehri 
İstanbul’da her yıl genişletilerek bir geleneğe 
dönüşmesi amaçlanıyor.

dijital videosu dev ekranlarda gösterilirken, park ve 
meydanlarda ise LED ışık kullanılarak yapılmış dev 
ölçekli heykeller toplumun önemli konularına dikkat 
çekiyor.  Her yaş ve kesimden insanın kendinden bir 
şey bulabileceği eserler, kimi zaman da eğlence aracına 
dönüşüyor. Belirlenmiş 7 kamusal alandan biri olan 
Maçka Parkı içine yerleştirilmiş 7 LED ışık 
enstalasyonu bunun bir örneği. Eserler aynı zamanda 
uluslararası kapsamda “Karanlığı Aydınlat” 
kampanyasının bir parçası. 

 ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK
Etkinlikte ayrıca Augmented Reality İstanbul 
kapsamında 15 sanatçının artırılmış gerçeklik (AR) 
tekniği kullanarak ürettiği teknolojik eserler, fiziksel 
dünyaya farklı deneyimler sunuyor. Geliştirilmiş 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin diğer ihale ilanlarına 
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Satınalma Müdürlüğü 100.000 Ton Buzlanma Önleyici Olarak Karayollarına Serpilen Tuz Alımı İşi04/ 01/ 2021 11.30

Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü Trafo Tesislerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması İşi04/ 01/ 2021 12.00

Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü İBB'ye Ait Jeneratörlerin Peryodik Bakım ve Onarımlarının Yapılması İşi04/ 01/ 2021 12.30

Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü 14 Kalem Muhtelif İş Ayakkabısı ve Çizme Alımı05/ 01/ 2021 10.30

Satınalma Müdürlüğü Arıcılık Ekipmanları Alımı05/ 01/ 2021 11.00

Halkla İlişkiler Müdürlüğü Mobil İletişim Hizmet Alım İşi05/ 01/ 2021 11.30

İstanbul Darülaceze Müdürlüğü 2021 Yılı Gaz Dolumu Alımı İşi06/ 01/ 2021 11.00

İşletmeler Müdürlüğü 2021 Yılı Piliç ve Piliç Ürünleri Alımı İşi06/ 01/ 2021 11.30

İşletmeler Müdürlüğü 2021 Yılı Muhtelif İçecek Alımı İşi11/ 01/ 2021 11.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 58 Kalem Muhtelif Koruyucu Malzeme Alımı11/ 01/ 2021 11.30

Satınalma Müdürlüğü Benzinli Motopomp Alımı11/ 01/ 2021 12.00

Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü İstanbul Geneli Belediye ve Muhtelif Kamu Binalarının Bakım Onarım ve İnşaatı İşi14/ 01/ 2021 11.00

Ulaşım Planlama Müdürlüğü İstanbul Otopark Alanları ve Uygulama Stratejilerinin Geliştirilmesi Hizmet Alım İşi14/ 01/ 2021 11.30

Bilgi İşlem Müdürlüğü Sanallaştırma Yazılımları Lisans Yenileme ve Destek Alımı15/ 01/ 2021 11.30

Makine İkmal Müdürlüğü İş Kamyonları ve Kurtarıcı Çekici Vinç Kiralanması Hizmet Alımı18/ 01/ 2021 11.30

Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü 12 Kalem Sebze Fidesi Alımı İşi19/ 01/ 2021 11.00

Makine İkmal Müdürlüğü İş Makineleri Kiralama Hizmet Alımı19/ 01/ 2021 11.30

Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul Genelinde Asfalt Kaplama Yapım İşi21/ 01/ 2021 11.30

Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul Anadolu Yakası Mezarlıklarında Bakım Onarım ve Rehabilitasyon İşi25/ 01/ 2021 11.00

Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul Avrupa Yakası Mezarlıklarında Bakım Onarım ve Rehabilitasyon İşi25/ 01/ 2021 11.30

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü İstanbul Genelinde İBB Mülkiyetinde Bulunan Hizmet Binalarının Türkiye Bina Deprem 
Yönetmeliği (2018) uyarınca incelenmesi hizmet alımı

04/ 01/ 2021 10.30




