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Ekrem İmamoğlu

Böyle bir kenti yaratmak, milyonlarca kişiye hizmet 
sunan böyle bir ağı daha işlevsel ve etkin kılmak, ancak 
kamu kaynaklarının adil, şeffaf ve amacına uygun 
kullanılmasına bağıdır. Üstelik, İstanbul’un başkaca da 
yakıcı sorunları var. Deprem bunların başında geliyor. Olası 
bir kuraklık sorunu da kapımızı her an çalabilir. Yani, acil 
önlem almamızı gerektiren çok ciddi sorunlarımız bizi 
bekliyor. Bütün bu gerçekler nedeniyle, kaynaklarımızın her 
kuruşunu en hassas şekilde harcamak zorundayız; kamu 
olarak buna mecburuz da. 

İşte böyle bir dönemde, haklı olarak Kanal İstanbul’a 
itirazımı daha da yükseltiyorum. Yüz milyarlarca lirayı bir 
çılgınlık için heba edecek; temiz su kaynaklarını, denizlerini, 
havasını, çevresini bozacak; sosyolojisinde, psikolojisinde 
derin kırılmalar yaşatacak bu israf projesinden derhal 
vazgeçilmeli, diyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı olarak, sizler adına ve sizlerin desteğiyle gözümü 
kırpmadan bu sürecin her anını takip edeceğimin altını bir 
kez daha çiziyorum. Kaynaklarımızın, İstanbul’u yıkıma 
götüren değil, refahını artıran projelere aktarılması 
mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğim.

Tüm birimlerimizi, liyakati olan herkese açtık ki, 
İstanbul’un her noktasına kadın eli de değsin, hizmet 
kalitesi yükselsin. İstediğimiz ilerlemeyi de gösterdik; o 
nedenle de tüm arkadaşlarıma başarılar diliyor, “Dünya 
Kadınlar Günü”nü buradan da kutluyor; kadına yönelik her 
tür şiddeti bir kez daha lanetliyorum. 

İbadet, güzel ahlakla; Allah sevgisi de nezaket ve 
dürüstlükle anlam kazanır. Bu anlayışla, içinden geçmekte 
olduğumuz üç aylarımız mübarek olsun; huzur, sağlık ve 
mutluluk getirsin, diyorum.

Sevgi ve saygılarımı iletiyorum. 

Değerli İstanbullular,
Hepimizin her gün yaşadığı, yüzleştiği en büyük 

sorunumuzun yoksulluk olduğu açık ve acı bir gerçek. On 
büyükşehir belediye başkanı arkadaşımla her 
buluşmamızda, gündemimizde ‘kent yoksulluğu’ öncelikli 
yer alıyor. Sorunu ortadan kaldırmak için çözümler 
üretiyor, harekete geçiyoruz. Elbette ki, belediyeler 
ölçeğinde çözülecek bir sorundan söz etmiyoruz. Ama 
yapabileceklerimiz olduğunun bilincindeyiz;  o nedenle de 
yeni nesil belediyecilik anlayışımızın önceliğini ‘kent 
yoksulluğu ile mücadele’ görüyoruz. 

Farkındayız, pandeminin de etkisiyle, Türkiye’de geçim 
sıkıntısı da gelir dağılımındaki eşitsizlik de had safhaya 
ulaştı. İstanbul’dan örnekleyeyim; en varlıklı ve en yoksul 
yüzde 20’lik kesim arasındaki gelir farkı, yaklaşık 8 kata 
ulaşmış durumda. İnsanımız; beslenme, barınma, ısınma ve 
giyinme gibi temel gereksinimlerin karşılanması için sürekli 
borçlanıyor. Bu, çok acı gerçek biz yöneticilerin canını daha 
çok yakmalı. Yaktığı için de bu çaresizlikleri ortadan 
kaldırmak, çözümlerini üretmek için hızlı hareket ediyoruz.

Sevgili Dostlar,
Sizlerin desteği sürdükçe; tıpkı iki yıl önce 31 Mart ve 23 

Haziran yerel seçimlerinde olduğu gibi, hiçbir engel bizi 
yolumuzdan alıkoymayacak. Çeşitli engelleme çabalarına 
rağmen, sıkı tasarruf ve israfı yok eden uygulamalarla 
sosyal yardım amaçlı kaynaklarımızı dört kat artırdık. 
Ayrıca; sosyal yardım programlarını, adalet temelinde 
liyakat, hak ve hukuka göre yeniden düzenlemekle 
yetinmedik; “Anne Kart”, “Halk Süt”, “Yuvamız İstanbul”, 
çiftçiye tohum desteği, esnafa katkı paketleri gibi birçok 
yeni uygulamayı yaşama geçirdik. Tarımla uğraşan ailelere, 
yetiştiricilik eğitimleri verdik; köylümüzün tarım 
ürünlerini, sütünü aldık ve gereksinim sahibi ailelere 
ulaşırdık. 

Kıymetli Hemşehrilerim, 
Yardımlarımızın önünü kesmek için, kimi zaman 

bağışlarınızın toplandığı banka hesaplarımız bloke edildi. 
Kimi projelerimiz ya sürüncemede tutuldu ya da kesintiye 
uğratılmak istendi. Ancak hepsini aşmayı başardık; sizlerin 
katkısıyla, ihtiyaç sahibi 1.5 milyon aileyi yalnız 
bırakmadık. Toplumdaki iyilikseverlik reflekslerini 
harekete geçirdik; dayanışma duygusunun gücüne gururla 
tanıklık ettik. “Askıda Fatura”, “Öğrenci Destek Paketi”, 
“Anne-Bebek Destek Paketi” ve “Halk Ekmek” bağışı gibi 
kampanyalar, hep bu özverinin üzerine kuruldu. Yeni Halk 
Ekmek büfelerinin açılmasına izin verilmediği dönemde, 
mobil ekmek büfelerini hizmete alıp ekmeği İstanbulluların 
en yakınına taşıdık. 

Değerli İstanbullular,
Bu konuda önemsediğim bir noktaya da dikkat çekmek 

istiyorum. Amacımız, insanımızı yardıma bağımlı tutmak 
değil. Sosyal yardım programımızın asıl amacı, istihdamın 
yolunu açarak sorunu kökten çözmek; İstanbul’umuzu, 
hiçbir yurttaşın yardım için kuyruğa girmediği bir kente 
dönüştürmek.
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BAŞIBÜYÜK-SAMANDIRA ARASI 
10 DAKIKAYA INECEK

Yeni dönemde yapımına hız verilen Başıbüyük-
Samandıra arasındaki otoyol inşaatı, yaza 
yetiştiriliyor. İki gidiş iki gelişten oluşan yol yaklaşık 
6 kilometre uzunluğunda. Asfaltlamasından 
aydınlatmasına, tüm eksikleriyle Haziran ayında 
hizmete girecek yol sayesinde, güzergâhta yolculuklar 
büyük oranda kısalacak. Normalde 40 dakika süren 
yolculuklar 10 dakikaya kadar inecek. 

GÜLBAĞ 1071 TESCILLENDI
İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ ile Yalova Atatürk Bahçe 
Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün ortaklaşa 
yürüttüğü gül ıslah çalışmaları sonucunda 
Türkiye’nin ilk yerli gül çeşidi “Gülbağ 1071” tescil 
edildi.

KISA-KISA

IBB’DEN KADIR TOPBAŞ’A SON GÖREV

COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski İBB Başkanı Kadir Topbaş için İBB Saraçhane 
yerleşkesi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Başkan Ekrem İmamoğlu, “Kadir Topbaş, ‘Kadir Abi’ 
kimliğiyle siyasette de bambaşka ifade ve davranış biçimine sahip biriydi. Her zaman süreçleri saygıyla ve 
medeni bir şekilde yürüttü. Kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterdi. Vatandaşımızın kendisine gösterdiği 
bu teveccüh hiç kuşku yok, Kadir Topbaş’ın İstanbul’a yaptığı önemli hizmetlerin bir ifadesidir. Biz, İBB 
fertleri ve İstanbullular, hizmetleri için kendisini her zaman şükranla anacağız.” dedi.
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ISTON OTOYOL BORDÜRLERI 
GÜVENLIK VE DAYANIKLILIK 
TESTINI GEÇTI

Otoyollarda güvenlik ihtiyacını karşılayacak, çarpma 
etkisine karşı aracı yol içinde tutmayı sağlayacak 
İSTON otoyol bordürü, İtalya’da yapılan uluslararası 
geçerliliğe sahip testi başarı ile geçti. İSTON imzalı 
H4B otoyol bordürünün dayanıklılığı ve yüksek 
güvenlik performansının TS EN 1317-2 
standardındaki hizmet seviyesi tescillendi. Ürünün 
yerli kaynaklardan yapılması büyük bir maliyet 
avantajı sağlıyor.

IBB EKIPLERI KAR MESAISINDEN 
ALNININ AKIYLA ÇIKTI
İstanbul’daki yoğun kar yağışı, ciddi bir soruna yol 
açmadan atlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine 
göre kentin bazı yerlerinde kar kalınlığı 30 
santimetreyi buldu. AKOM’da alarm durumunda 
bekleyen 27 birim gelişmeleri yakından izledi. İBB 
ekipleri, karla başarılı bir mücadele vererek kentin 
sorumluluk alanındaki ana arterlerini açık tuttu. 

OTOGARDA YENI DÖNEM BAŞLADI
Geçirdiği değişim her kesim tarafından hayranlıkla izlenen Büyük İstanbul Otogarı’nda, yeni kiralama dönemine girildi. 
Aralık 2019’da, 3 yıllığına “İBB Büyük İstanbul Otogarı Ticari Alanları İşletme ve Kiraya Verme İşi İhalesi”ni kazanan 
Boğaziçi Yönetim AŞ, kiralama işlerini yürütmeye başladı. Yapılan ihale canlı olarak yayınlandı. Ayrıca, otogarda 
kiralama işlemleri 2020’nin fiyatları üzerinden yapıldı. 



31 MART YEREL SEÇİMLERİ, TÜRKİYE’DE BİRÇOK DEĞİŞİMİN HABERCİSİ OLDU. 
ÖZELLİKLE İSTANBUL’DA EKREM İMAMOĞLU, KİMLİK SİYASETİNE YER VERMEYEN, 

KUCAKLAYICI KAMPANYA İLE BÖLEN DEĞİL BİRLEŞTİREN BİR SİYASİ FİGÜR OLARAK 
ÖNE ÇIKTI. MÜCADELESİ İLE TOPLUMDA BİRLİKTE YAŞAMA İRADESİNİ PEKİŞTİRDİ. 

SIYASETTE YENI BIR SAYFA AÇAN GÜN

GÖKÇE KAÇMAZ ONUR GÜNAL

BAŞARI ÖYKÜSÜ
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31 MART



T
ürkiye’nin partili 
cumhurbaşkanlığı 
sistemine geçişinin 
ardından ilk seçim, 31 

Mart 2019 tarihinde gerçekleşti. 
İşte o seçim birçok ilke de sahne 
oldu. Öncelikle partilerin yasal bir 
çerçeve olmadan ittifak kurduğu ilk 
seçimler oldu. Siyaset, iki ittifak 
blokunun adaylarının yarıştığı bir 
arenaya dönüştü. 

 ORTAK ÇIKARLARA 
ODAKLANILDI
Yüzeysel olarak bakıldığında ülke 
siyasetinin iki blok etrafında 
katılaştığı görüntüsü vardı. Ancak, 
Millet İttifakı özelinde analiz 
edildiğinde yaşanan, Türk 
Demokrasisi açısından bir ilkti. 
Millet İttifakı’nı oluşturan 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ 
Parti ve dışarıdan destekçileri, 
siyasi farklılıklarına rağmen ilke 
esaslı bir iş birliği gerçekleştirdiler. 
Uzlaşmazlıkları beslemek yerine 
toplumun ortak çıkarlarına ve 
amaçlarına odaklandılar. Ortak bir 
masa etrafında toplanıp ülke 
demokrasisinde yeni bir sayfa 
açtılar. Belli bölgelerde ittifak 
olarak tek aday çıkardılar. 
Gerektiğinde belediye meclisi 
seçimlerinde de ortak listeler 
oluşturdular. Bir uzlaşı dilini Türk 
siyasetine kazandırdılar.  

 BİRLEŞTİRİCİ BİR SİYASETÇİ 
OLARAK İMAMOĞLU
Türkiye’de muhalefet kültürünün 
olgunlaşmasının sağlandığı bu 
süreçte, 31 Mart İstanbul yerel 
seçimleri ve Ekrem İmamoğlu’nun 
özel bir yeri oldu. CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
tarafından İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) başkanlığına aday 
gösterildiğinde tanınırlığı çok düşük 
düzeydeki Ekrem İmamoğlu, izlediği 
politikalar ve siyasi iletişim 
stratejisiyle kısa sürede, tüm kentin 
gündemine oturdu. İmamoğlu, bölen 
değil birleştiren bir başkan figürü 
olarak öne çıktı. İttifak partilerinin 

örgütlerinin de özverili çalışmaları 
sayesinde 31 Mart gecesinde 
İmamoğlu, İBB başkanlığını kazandı. 

 DEMOKRASİYE İNANÇ 
TAZELENDİ
İki yıl önce gerçekleşen bu seçimle 
yıllar sonra Türkiye siyasetine 
rekabet yeniden geri döndü. 
Demokrasinin ülke sorunlarının tek 
çözüm yolu olduğu inancı tazelendi. 
Kapsayıcı bir program yürüten, güçlü 
bir örgütlenme ile yurttaşlara 
dokunan, onların dertleriyle 
dertlenen bir siyasetçinin, her türlü 
engellemeye rağmen 
kazanabileceğini, toplumun desteğini 
alabileceğini göstermiş oldu. Ayrıca, 
toplumdaki rahatsızlıkların ve 
değişim isteminin de siyasal üst 
yapıyı güçlü bir şekilde belirleme 
yeteneğine sahip olduğu görüldü. 

 DÜNYAYA İLHAM KAYNAĞI
Seçimler sırasında kimlik siyasetine 
dayalı bir söyleme itibar etmeyen 
Ekrem İmamoğlu, farklılıkları kendi 
etrafında birleştirmeyi başardı. 6 
Mayıs 2019’da seçimlerin Yüksek 
Seçim Kurulu (YSK) tarafından 
oldukça tartışmalı bir şekilde iptal 
edilmesine rağmen kullandığı 
birleştirici barış dilini terk etmedi. 
İstanbul’un her köşesine adımını 
bastı. İptal kararı karşısında 
sandıktan kaçmak anlamına gelen 
boykot önerilerine kulak asmadı. 
Seçime seçimle yanıt verdi. 
Karşılaştırmalı siyaset açısından 
dünyaya ilham kaynağı olacak bir 
demokratik mücadeleye imza attı. 

 BİR ARADA YAŞAMA İRADESİ 
PEKİŞTİ
“On altı milyon İstanbullunun 
belediye başkanı olacağım.” diyen 
İmamoğlu, farklılıkları kucaklama 
ve farklı toplumsal tabakalar 
arasında “birlikte başarma” 
duygusunu ateşledi. Yürütülen bu 
mücadele, hukukun üstünlüğü, 
çoğulculuk ve demokrasiye 
içtenlikle sahip çıkıldığını gösterdi. 
Bir arada yaşama iradesi pekişti. 
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ARTAN 
KADIN 
EMEĞI 
ISTANBUL 
IÇIN UMUT 
OLDU

İBB, KADIN–ERKEK 
EŞİTLİĞİNİ TEMEL ALAN 
POLİTİKALARIYLA 
İSTANBUL’DA UMUT 
OLDU. SADECE İBB’DEKİ 
KADIN YÖNETİCİSİ 
SAYISI 2 KATTAN FAZLA 
ARTMAKLA KALMADI; 
AYNI ZAMANDA 
KADINLAR, DAHA ÖNCE 
HİÇ İSTİHDAM 
EDİLMEDİKLERİ 
ALANLARDA GÖREVE 
BAŞLADI. İSTANBUL, İLK 
KADIN OTOPARK 
GÖREVLİLERİ, OTOBÜS 
ŞOFÖRLERİ, İTFAİYECİ 
VE GEMİCİLERİ İLE 
TANIŞTI. 

G
ünümüzde insanlık, 
saatte 101 bin kilometre 
hızla giden bir asteroite 
uzay aracı indirip, 

buradaki su izlerini saptayabiliyor. 
Ancak, yeryüzünde birçok alanda 
ayrımcılığı ve eşitsizliği 
sürdürüyor. Hâlâ üstesinden 
gelinememiş eşitsizliklerin başında 
da kadına karşı ayrımcılık geliyor. 
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 
1977 yılında kabul edilen 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü, bu 
ayrımcılığa karşı atılmış sembolik 
bir adım. En azından sorunun 
küresel çapta kabul edilmiş 
olduğunun bir ifadesi…
Bir toplumun sağlıklı gelişmesi için 
kadının sosyal, ekonomik ve siyasi 
alanda yer alması çok önemli. 
Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ifade ettiği şu sözlerin 
de gösterdiği gibi:
“İnsan topluluğu kadın ve erkek 
denilen iki cins insandan 
mürekkeptir. Kabil midir ki, bu 

GÖKÇE KAÇMAZ

KORAY ÇALIŞKAN

KADINLAR GÜNÜ



www.ibb.istanbul                           11

AR’ın “Çalışma Yaşamında 
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği” 
raporuna göre, kadın ve erkekler 
arasında hem gelir hem de ücretler 
açısından ciddi farklılıklar var. 
Erkekler, kadınlara göre yüzde 31.4 
daha fazla gelir elde ediyor.

 “KADINLARIN KENTTE VE 
YÖNETİMDE SÖZÜ OLACAK”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), yeni dönemde, kadın-erkek 
eşitliğine dayalı bir yaklaşımla 
Türkiye’nin bu sorununu 
aşmasında öncü rol üstlenen 
kurumların başında geliyor. 
“Kadınların kentte ve yönetimde 
sözü olacak.” diyen İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, kısa sürede 
önemli değişimlere imza attı. İlk 
kez kadınları genel sekreter 
yardımcısı olarak atadı. Önceki 
dönemde yüzde 12 olan kadın 
yönetici oranı yüzde 28’e 
yükseltildi. “Avrupa Yerel Yaşamda 
Kadın Erkek Eşitliği Şartı” 
benimsendi. 

 KALIPLAŞMIŞ CİNSİYET 
KODLARI YIKILDI
İBB bünyesinde yapılan liyakate 
dayalı işe alımlarla kalıplamış olan 
cinsiyet kodları yıkıldı. Kadınlar, 
daha önce hiç istihdam edilmedikleri 
alanlarda görev aldı. İlk kez 169 yıllık 
Şehir Hatları’nda kadın gemiciler 
işbaşı yaptı. Kendilerini yer altı 
kadınları olarak adlandıran 88 
vatman, Metro İstanbul’da trenlerin 
başına geçti. İlk kadın otobüs 
şoförleri, zabıtalar, itfaiyeciler ve 
İSPARK otopark görevlileri ile 

kütlenin bir parçasını ilerletelim, 
ötekini ihmal edelim de kütlenin 
bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün 
müdür ki, bir cismin yarısı toprağa 
zincirlerle bağlı kaldıkça öteki 
kısmı göklere yükselebilsin?’’

 DAHA AZ İSTİHDAM DAHA      
AZ GELİR
Ancak, kuruluşunda siyasetten 
istihdama, eğitimden medeni 
yaşama, pek çok alanda kadın-
erkek eşitliğine dönük yasal 
düzenlemeler yapılmış olsa da 
günümüz Türkiye’sinde, kat 
edilecek daha çok yol olduğu 
ortada. Örneğin, TÜİK Haziran 
2020 verilerine göre, iş gücüne 
katılım oranı kadınlar arasında 
yaklaşık yüzde 32 düzeyindeyken, 
erkeklerde bu oran yüzde 
68.2’lerde. Aynı verilere göre, 
kadınların iş gücüne katılım oranı, 
bir yıl içinde yaklaşık yüzde 10 
azalmış durumda. 
Cinsiyet eşitsizliği, iş gücüne 
katılım oranı ile sınırlı değil. DİSK-

BAŞTA KADINLARIMIZ 
OLMAK ÜZERE TÜM 
İSTANBULLULARIN 

KRONİK HALE GELMİŞ 
İŞSİZLİK SORUNUNDAN 
ETKİLENME DÜZEYİNİ 

AZALTMAYA 
ÇALIŞIYORUZ. 

İBB İnsan Kaynakları ve 
Eğitim ile Kurumsal 
Gelişim ve Yönetim 
Sistemleri Daire Başkanı 
Nurcan Alan



değişmiyor. O da işsizlik 
Türkiye’nin kronik hale gelmiş bir 
sorunu. Bu sorundan ise en fazla 
etkilenen iki grup bulunuyor; gençler 
ve kadınlar. Kamu kurumlarına, 
çalışmaya yönelik artan talep, bizim 
de bu kronik hale gelmiş sorun için 
bir reçete oluşturmamızı gerekli 
kılıyor. Reçetemizde ilk sıraya 
yazdığımız şey ise liyakat. Liyakate 
uygun istihdam; gençlerin, 
kadınların ve iş arayan herkesin 
umudunu tazeliyor. İş yaşamındaki 
cinsiyetçi yaklaşımları ortadan 
kaldırıp kadın istihdamını 
arttırmaya yönelik oluşturduğumuz 
fırsat eşitliği politikamız ile başta 
kadınlarımız olmak üzere tüm 
İstanbulluların kronik hale gelmiş 
işsizlik sorunundan etkilenme 
düzeyini azaltmaya çalışıyoruz. 
Kadınlara uygulanan ayrımcılık, 
işsizlik oranlarının çok daha yüksek 
olmasına; bu da ev işlerinde daha 
fazla zaman harcamalarına ve iş 
bulma sürelerinin uzamasına neden 
olmaktadır. Ayrıca aynı işi yapan 

kişiler arasında cinsiyete göre 
değişen ücret uygulanması gibi 
birçok etken, kadınların iş 
yaşamında pek çok sorunla karşı 
karşıya kalması sonucunu 
doğurmaktadır. İş yaşamında fırsat 
eşitliğinin sağlanması, kadının 
birçok alanda yaşamış olduğu 
zorlukları aşmasına yardımcı 
olacaktır. Çalışan kadın sayısının 
artması ise söz konusu zorlukları 
daha da azaltacaktır. Liyakat temelli 
istihdam politikası ile oluşturulan 
fırsat eşitliği, kadınların istihdam 
oranını arttırıyor. Bununla birlikte 
Yuvamız İstanbul projesi ile 
başlattığımız kreş seferberliği de 
çocuk sahibi kadınların iş yaşamında 
karşılaştığı zorlukları aşmasına 
yardımcı oluyor.”

İstanbul’a adeta kadın eli değdi. Bu 
durum, kadın istihdamı konusundaki 
farkındalığın belirginleşmesini 
sağladı. Kadın adayların kariyer.ibb 
adresi üzerinden yaptıkları iş 
başvurularında belirgin bir artış 
ortaya çıktı. Kısacası, İBB’de artan 
kadın emeği İstanbul için de umut 
oldu.

 FIRSAT EŞİTLİĞİ        
ZORLUKLARI AŞAR 
İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim ile 
Kurumsal Gelişim ve Yönetim 
Sistemleri Daire Başkanlığını 
yürüten Nurcan Alan, bu konuda 
şunları anlattı:
“TÜİK son işsizlik oranını yüzde 
12.9 olarak açıkladı. Genç işsizlik 
oranı ise yüzde 25.4. İş bulma ümidi 
olmayanların sayısı 1 milyon 674 
bine çıktı. Bunun dışında ise kamu 
istihdamı yüzde 3.2 artmış durumda. 
Geniş tanımlı işsizlik raporlarında 
ise bu oranlar çok daha fazla. 
İşsizliğe ilişkin rakamlar toplumda 
tartışma konusu olsa da gerçek 
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KADINLAR GÜNÜ

İBB’NİN 8 MART DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜ PROGRAMI

	 7	Mart	Kadın	Eşitlik	Çalıştayı	

	 8	Mart	Hatıra	Ormanı	Açılışı

	 8	Mart	Kitap	Lansmanı
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EV IŞLERINI KOLAYLAŞTIRAN 
PÜF NOKTALAR

E
v işi yapmanın zorluklarını, 
uygulayacağınız bazı püf 
noktalarla 
kolaylaştırabilirsiniz. Sizin 

için bazı önerilerimiz var:
 Zeminin pırıl pırıl ve lekesiz 

olması için suya bir miktar sirke 
ilave edin. 

 Ahşap yüzeylerdeki çizgileri 
ortadan kaldırmak için yüzeyi 
zeytinyağı ve sirke karışımı ile 
silin.

 Zemindeki vişne suyu, mürekkep 
lekesi, oje gibi inatçı lekeleri 
çıkarmak için lekenin üzerine saç 
spreyi sıkın; kuruduktan sonra 
nemli bezle silin. 

 Banyo aynasını, buharlaşmaması 
için tıraş köpüğü ile silin. 

 Pencere camlarınızı silerken 
temizlik suyuna bir tutam tuz 
atın.

 Fincanlardaki kahve ve çay 
lekesinden kurtulmak 
için, limon kabuğuna bir 
tutam tuz dökerek silin.

 Ocak, çaydanlık, musluk ve 
bıçaklarınızı parlatmak için limon 
kabuğu ile ovun.

 Etiketleri çıkarmak için saç 
kurutma makinesini etiket 
üzerine tutun. Etiket lekelerini bir 
miktar sıvı yağ ile ovarak 
çıkarabilirsiniz.

 Tül ve perdelerin bembeyaz 
olması için deterjana bir yemek 
kaşığı toz şeker ekleyin. 

 Sıcak ızgara telindeki atıkların 
kendiliğinden düşmesi için ızgara 
telini nemli bir gazete kâğıdına 
sarıp bekletin.

 Cam eşyalar kırıldığında etrafa 
saçılan küçük parçaları kolayca 
toplamak için, ıslak bir kâğıt 
havlu ya da pamuk parçasıyla 
silin.

 Giysilerinizin tertemiz kokması 
için gardıroba küçük keselerde 
sabun koyun ve en az altı saat 
dolap kapağını açmayın. 

 Çaydanlık ve kettle içindeki 
kireçlerden kurtulmak için, 
hazneye doldurduğunuz suya bir 
yemek kaşığı limon tuzu 
ekleyerek kaynatın.

 Buzdolabındaki kötü kokuyu 
önlemek için, bir köşesine 
karbonat koyun.

 Tencere ve tavaların yanmış 
tabanlarının kolay temizlenmesi 
için, tuz ve sirke ile ovun.

 Kireçli duş başlığını temizlemek 
için, sirke ile doldurulmuş bir 
buzdolabı poşetinde bir gece 
bekletin. 

 Mikrodalga fırını temizlemek için, 
bir kâse suya bir limonun suyunu 
ilave edin, limon kabuklarını da 
fırının içine atıp su kaynayana 
kadar çalıştırın. Sonra ıslak bezle 
silin. 

 Ütü tabanındaki kireci 
temizlemek için ütüyü düşük 

ısıda çalıştırın ve bol 
miktarda sofra tuzunu 
üzerinde gezdirin.

AYŞE KAHVECI

BİLMEKTE YARAR VAR
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İSTİHDAM

50 CESUR KADIN

ALI FARUK IMRE BILAL BERÇIN

“EŞİT FIRSAT VERİLİRSE KADINLARIN YAPAMAYACAĞI BİR İŞ YOK. İŞİMİZ, BELLİ 
FİZİKSEL GÜÇ VE BİLGİ BİRİKİMİ İLE KADINLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLECEĞİ BİR ŞEY.”  
İBB İSTANBUL İTFAİYESİ DAİRE BAŞKANI REMZİ ALBAYRAK’IN, İSTANBUL BÜLTENİ’NE 

YAPTIĞI BU AÇIKLAMALARIN ÜZERİNDEN TAM BİR YIL BİLE GEÇMEDEN İBB, 
KADINLARIN KURUMSAL İSTİHDAMININ ARTIRILMASI SÖZÜNÜ TUTTU. MODERN 
ZAMANLARIN KAHRAMANLARINA ARTIK 50 KADIN İTFAİYE ERİ DAHİL OLACAK.  

Y
enikapı İtfaiye Merkezi, 
Şubat ayında 119 cesur 
kadının itfaiye eri olmak 
için girdikleri rekabete ev 

sahipliği yaptı. Kadınlar için açılan 
50 kişilik itfaiye eri kontenjanı 
kapsamında toplam 119 kadın, çok 
çetin bir mücadeleye girdi. İstanbul 
Bülteni, cesur kadınların kıyasıya 
mücadelesini yerinde izledi, onlarla 
konuşup hikayelerini dinledi.

 GERÇEĞİ ARATMAYAN BİR 
PARKUR KURULDU
Yazılı sınavların ardından, adaylar 
için en zor bölüm fiziksel sınav 
aşaması oldu. Sekiz etaptan oluşan 
bu parkurda; ağırlık kaldırma, iki 
katlı bir platformun 
merdivenlerini çıkma, itfaiye 
hortumu kullanma, engel atlama, 
30 kiloluk cansız manken taşıma; 
şınav, barfix gibi bir dizi zorlukları 

İBB İtfaiyesi Müdür Yardımcısı 
Evrem Engin
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kadın adaylar, bir dakika 40 saniye 
ile bir dakika 50 saniye arasında 
tamamlamaya çalıştı. Yarışmacıları 
yakından takip eden itfaiye 
eğitmenleri, “sınav için 
oluşturulan bu parkurun, bir 
itfaiye erinin müdahale noktasında 
karşılaşabileceği standart 
engellerle kurgulandığını” aktardı. 
Uyuyan bir insan dakikada 6 litre; 
orta tempoda, kendini fazla 
yormayan bir insan 50 litre; 
yüksek tempoda, balyozla kapı 
kıran ve yere düşmüş birisini 
çekmeye çalışan bir insan ise 100 
litre hava tüketiyor. 
Konuştuğumuz itfaiye eğitmenleri, 
yangın alanında 20-25 dakikalık 
bir performans sergilenebildiğini 
belirtiyor. Bu nedenle, bir itfaiye 
erinde kondisyon, olmazsa olmaz 
bir zorunluluk. 

“CESARET OLDUKTAN SONRA 
CİNSİYETE BAKMAYA GEREK YOK”

Cansu Tuna Şahin (29),                
Yüksek Gıda Mühendisi, Antalya

“Aslında,	işsizlik	nedeniyle	bu	ilana	
başvurdum.	Eşim	ve	ailem	bana	
anında	destek	verdiler.	Fiziksel	
sınava	4	aydır,	antrenör	olan	eşimle	
hazırlanıyorum.	Sınır	30	yaş	ve	bu	
benim	son	şansım.	Rakiplerimin	
performansını	görünce	şunu	bir	kez	
daha	anladım;	cesaret	olduktan	
sonra	cinsiyete	bakmaya	gerek	yok.	
Kadınlara	bu	fırsatı	verdiği	için	İBB’ye	
çok	teşekkür	ederiz.”

“BU GURURU AİLEME YAŞATMAK 
İSTİYORUM”

Hilal Nur Avcı (28),                   
İktisat Mezunu, Zonguldak

“Polis	olmak	istemiştim;	ama	
boyumdan	dolayı	seçilemedim.	Bu	
tarz	meslekler	her	zaman	ilgimi	çekti.	
Hemen	İBB’nin	bizlere	sunduğu	bu	
fırsatı	değerlendirmek	istedim.	Bir	
yandan	KPSS	bir	yandan	fiziksel	
egzersizlerimi	yapmak	beni	zorladı.	
Ailemden	hiçbir	şeklide	bir	itiraz	
gelmedi.	Ailemde	ve	çevremde	ne	
polis	ne	de	itfaiyeci	var.	Bu	gururu	
onlara	yaşatmak	istiyorum.”	

 “GÖZLERİNDEKİ HIRSA BİLE 
DİKKAT EDİYORUZ”
Kadın adaylar son nefeslerine 
kadar parkuru başarıyla 
tamamlamaya çalışırken, İBB 
İtfaiyesi yetkilileri ve İnsan 
Kaynakları temsilcisinin olduğu 
bir komisyon, kameralar 
eşliğinde süreci takip ediyor, 
puanlamayı tutuyor. Kadınların 
iş hayatına katılımının 
sağlanması toplumda her ne 
kadar “pozitif ayrımcılık” olarak 
adlandırılsa da İBB İtfaiyesi 
kadın adayları, erkek adaylardan 
hiçbir şekilde ayırmıyor. İBB 
İtfaiyesi Müdür Yardımcısı 
Evrem Engin, değerlendirme 
kriterlerini ve görüşlerini şu 
sözlerle anlattı:
“Kurduğumuz parkur, bire bir 
bizim sahada yaşadığımız 
olaylara göre dizayn edildi. 
Fiziksel performans anlamında 
pandemi koşullarını tabii ki göz 
önünde bulunduruyoruz. Kadın 
itfaiyeci, bizlerin de sıcak baktığı 
bir konuydu. Buraya gelen kadın 
adayların istekli olmaları, bizi 
çok mutlu etti. Biz, burada onları 
değerlendirirken gözlerindeki 
hırsa, yılmama arzularına bile 
dikkat ediyoruz. İşe alınan 
arkadaşlarımız, zamanla daha iyi 
bir seviyeye geleceklerdir.”

 TÜRKİYE’NİN KADINLARINI 
İŞSİZLİK BULUŞTURDU
Adayların profiline bakıldığında, 
“katılımcıların çoğunluğunun 
İstanbul dışından gelmesi” dikkat 
çeken ilk detay oldu. Aynı 
zamanda onları Yenikapı’da 
buluşturan diğer bir ortak özellik 
ise “işsizlik”. Özetle, Yenikapı’da 
güncel bir Türkiye fotoğrafı vardı. 
Mühendisler, hukuk mezunları,  ve 
sağlık çalışanları gibi farklı meslek 
gruplarından olup İstanbul’a gelen 
kadın adayların hikayelerini 
dinledik. Kendilerine güvenen bu 
cesur kadınlar, itfaiyeciliğin bir 
cinsiyeti olmadığı konusunda 
hemfikirler.

“BENİM İÇİN KADIN ERKEK AYRIMI 
HİÇ OLMADI”

Şafak Kaya (27),                             
İnşaat Mühendisi, İzmir

“Ekonomideki	kötü	gidişat	beni	de	
işsiz	bıraktı.	Ben	de	KPSS	sınavlarına	
hazırlandım;	ama	puanım,	alanım	için	
yeterli	değildi.	İBB’nin	ilanının	
ardından	hemen,	e-Devlet	üzerinden	
başvurumu	yaptım.	Küçükken	çok	
yakın	bir	arkadaşımın	babası	
itfaiyeciydi.	İtfaiyecilik	hep	ilgimi	
çekerdi;	ama	ailem	sıcak	
bakmıyordu.	Küçükken	Bucaspor’un	
altyapısında	futbol	oynadım.	
Üniversitede	okuduğum	bölümde	90	
erkek	vardı,	şimdi	de	itfaiye	‘eri’	
olmak	için	mücadele	ediyorum.	
Benim	için	kadın	erkek	ayrımı	hiç	
olmadı.	Pandemiden	dolayı	egzersiz	
çok	yapamadım.	Bu	sefer	olmazsa	
gelecek	sınavlara	daha	hazır	
geleceğim.”	
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SÖYLEŞİ

TOPLUMDA, KADININ 
ZAYIF, DUYGUSAL, 

GÜÇSÜZ OLDUĞUNA 
DAİR OLUMSUZ BİR 
ALGI VARDIR. OYSA 
TAM TERSİNE; KADIN, 
SABRIN, DİRENMENİN, 

DAYANIKLILIĞIN 
SİMGESİDİR.

İSKİ’nin ilk kadın Genel Müdür Yardımcısı 
Begüm Çelikdelen



İSTANBUL’U, İÇİNDE ÇOK MOLEKÜL BULUNAN BİR HÜCREYE BENZETEN 
İSKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BEGÜM ÇELİKDELEN, “KÜÇÜK, DAR 

ALANDA ÇOK İNSAN YAŞIYOR; İSTANBUL’UN DİNAMİĞİ, ENERJİSİ ÇOK 
YÜKSEK.” DEDİ. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEKİ KADIN 

İSTİHDAMINI ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN ÖNEMİNE DİKKAT 
ÇEKEN ÇELİKDELEN, “BUGÜN İBB, KADININ SESSİZ ÇIĞLIĞINA SES 
OLUYOR; KADINLARA ÖZGÜVEN VE CESARET AŞILIYOR.” ŞEKLİNDE 

KONUŞTU. ÇELİKDELEN, KADINLARA, ‘KENDİLERİNE GÜVENMELERİ VE 
DEĞERLERİNİ BİLMELERİ’ TAVSİYESİNDE BULUNDU. 

IBB, KADININ 
SESSIZ ÇIĞLIĞINA 

SES OLUYOR

www.ibb.istanbul                           17

AYŞE KAHVECI NILAY SOYSALDI

 Begüm Hanım, size ilk olarak 
şunu sorayım. Uzun yıllar 
Ankara’da yaşadıktan sonra 
İstanbul’a geldiniz. İstanbul’da 
hayat nasıl?
İstanbul’da nüfus çok fazla. İlk 
geldiğimde, kilometrekareye ne 
kadar insan düşüyor, diye merak 
ettim. Ortalama 3 bin kişi; ama 
mesela Güngören’de 41 bin, 
Gaziosmanpaşa’da 40 bin, 
Kadıköy’de 20 bin kişi. Ankara’da 
en kalabalık yer Keçiören, 5 bin 
kişi düşüyor. Bu ne demek biliyor 
musunuz? Yaptığınız hizmetin 
dokunduğu insan sayısı, normal 
Türkiye standartlarının on katı. 
Bu nedenle her şey çok hızlı 
burada. Nasıl; moleküler yapıda, 

hücrenin içinde çok molekül 
olduğunda birbirine çarparak bir 
enerji ortaya çıkartırsa, bu şehir 
de aynen öyle. Küçük, dar alanda 
çok insan yaşıyor ve şehrin 
dinamiği, enerjisi çok yüksek. 

 Dar alanda kısa paslaşmalar mı 
söz konusu?
Aynen. Trafik yoğun, insanlar 
yoğun. Bunu avantaja çevirmenin 
yollarına bakıyoruz şimdi. 
Başkanımızla birlikte, halkın 
yönetime daha çok katılımının 
yollarını arıyoruz. Çok insan, 
katılımcılığın da çok olmasını 
gerektirir. Bununla ilgili pek çok 
çalışma hayata geçirildi, 
geçirilmeye de devam ediliyor. 

H
er geçen gün çevre ve 
iklim değişikliği 
sorunları kendini daha 
fazla hissettirirken, 

suyun önemi de artıyor. İSKİ’nin 
köklü bir geçmişe ve ulvi bir 
hizmet anlayışına sahip 
olduğunun altını çizen İSKİ’nin 
ilk kadın Genel Müdür Yardımcısı 
Begüm Çelikdelen, “Sabah 
kalktığınızda, sizi ilk su 
karşılıyor. Bunu bilmek bile 
insanı heyecanlandırıyor. Halka 
hizmet, Hakk’a hizmettir. Böyle 
bir hizmetin içinde olmaktan 
bahtiyarım.” dedi. Çelikdelen ile 
hem çevre ve su konusunu hem de 
ülkemizde kadınların durumunu 
konuştuk.



ortaya çıkan atığın bertaraf edilmesi 
de çok önemli. Bir ara, kanalizasyon 
mu su mu karşılaştırması vardı. Su 
kesildiğinde insanlar suyu bir 
şekilde bulur; ama atığı ortada 
bırakamazsınız.

 Atığın bertaraf edilmesi, başlı 
başına bir konu. Zaten siz, bu 
konuda profesyonelsiniz. 
Tabii, 30 yıldır bu işle 
uğraşıyorum. Aslında insan 
vücudunun çalışma sistemiyle 
aynı. Yediğimiz, içtiğimiz şeyler, 
bir şekilde enerjiye dönüşüyor, 
kana geçiyor, damarlara oksijen 
taşıyor. Şehirde su ve 
kanalizasyon sistemi, bir insan 
bedenine, doğadaki su döngüsüne 
benziyor. Su yağmurla, karla gelir 
barajlarda tutulur. Arıtarak şehre 
veririz, insanlar kullanır; 
atıksularını toplarız, arıttıktan 
sonra doğaya terk ederiz. Yağmur 
suyu hatlarımızla da yağmur 
sularını toplayıp en yakın dere ve 
denizlere bırakıyoruz. 

 Çevre mühendisisiniz, 
dolayısıyla hassasiyetiniz daha da 
yüksektir. Şu anda Terkos Barajı 
havzasındayız; endemik bitki 
türleri açısından çok zengin bir 
alan. Yapılması planlanan Kanal 
İstanbul güzergâhında yer alıyor. 
Siz bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?
Başkanımız Ekrem İmamoğlu, “Bir 
proje değil, facia!” diyor. Bakın, 
İstanbul nüfusunun üçte biri 
Asya, üçte ikisi Avrupa’da 
yaşıyor. Su kaynakları ise tam 

tersi durumda. Avrupa Yakası, 
zaten su kaynağı açısından fakir. 
Bu yüzden çok riskli buluyorum. 
Kesinlikle bu bir cinayet olacaktır. 
Ayrıca biz suyu, ikisi güneyde, 
biri de kuzeyde bulunan üç hatla, 
Anadolu Yakası’ndan Avrupa 
Yakası’na taşıyoruz. İkinci bir 
kanal açıldığında, ikinci bir boğaz 
ortaya çıkacak, buradan da şebeke 
hatlarını geçirmemiz gerekecek. 
Bu da bize çok büyük bir maliyet 
getirecek. Bu nedenle hiç 
uygulanabilir gelmiyor. İstanbul’a 
ihanet olur. Terkos’a yakın bir 
mesafeden geçtiği için tuzlanma 
ve barajın tamamen boşalması 
riski var. 55 milyon metreküp 
içme suyu kapasitesine sahip 
Sazlıdere, baraj özelliğini 
kaybedecek. DSİ Raporu’na göre, 
427 milyon metreküp içme suyu 
rezervi elden çıkacak. Ayrıca, 
Marmara ve Karadeniz 
birbirinden o kadar farklı ki, 
bunların birleşmesi, denizlerdeki 
canlılığa ciddi tehdit. İnşallah 
yapılmaz. 

 Son kar yağışı ve yağmurlarla 
barajlardaki su seviyesi biraz 
yükseldi. Sayın Başkan 
İmamoğlu’nun da su tasarrufu ile 
ilgili çağrısı oldu. Vatandaşlardan 
olumlu destek de geldi.
Bu konuda önderliği İSKİ yapacak; 
ama her bir vatandaşın da 
sorumluluğunda olan bir konu. 
On altı milyon tüketicimiz, göze 
küçük gibi gelen bazı 
alışkanlıklarını bile değiştirse 
ciddi su tasarrufu sağlarız. 
Abonelere ulaşıncaya kadar olan 
tasarruf bize ait. Kayıp kaçakları 
daha da indirmek, bu süreci 
kontrol etmek için, Su Kontrol ve 
Otomasyon Merkezi’ni hayata 
geçirdik. Sayaçtan sonraki 
kısımda, vatandaşlarımızdan 
beklentimiz büyük. Suyu üçte bir 
oranında azaltan çeşme aparatları 
dağıttık. Suyun her damlası çok 
kıymetli, parayla ölçülmesi 
mümkün değil. Bu nedenle 

 İSKİ, her eve, her iş yerine ulaşan 
nadir kurumlardan biri.
İSKİ’nin köklü bir geçmişi, ulvi bir 
hizmet anlayışı var. Personel 
yapısıyla da güçlü bir kurum. 
İSKİ’ye geldikten sonra, sahip 
olduğu bütün tesisleri gezdim. 
Kurumu daha yakından tanıdım. Bir 
de İstanbul’da su dağıtımının tarihi 
çok eski tabii. Ta Roma, Bizans 
döneminden su kemerleri, sarnıçlar 
var. Şu an içinde bulunduğumuz 
Terkos Barajı, İstanbul’un en eski su 
kaynağı; 1885’te tamamlanarak 
şehre ilk basınçlı su buradan 
veriliyor. Fransız şirketiyle yapılan 
protokole, ‘medrese, cami, hamam, 
kışla ve halk çeşmeleri ile 
tulumbacılara bedelsiz su verilmesi’ 
şartı konuluyor. Şimdi bu ilk pompa 
istasyonunu müzeye 
dönüştürüyoruz. Nisan ayından 
itibaren ziyarete açılacak. 

 Çok hayati bir birimdesiniz. 
Susuz bir yaşam düşünmek 
mümkün değil. İnsanlara can suyu 
veriyorsunuz. 
Sabah kalktığınızda, sizi ilk su 
karşılıyor. Bunu bilmek bile insanı 
heyecanlandırıyor. 6 milyon 700 bin 
aboneye su hizmeti veriyoruz. 16 
milyona ulaşmak, çok büyük bir 
hizmet.

 Suyu her yere ulaştırabilmek, aynı 
zamanda kutsal bir ibadet gibi. 
Gerçekten öyle. Halka hizmet, 
Hakk’a hizmettir. “Su gibi aziz ol!” 
diye güzel bir sözümüz de vardır. 
Böyle bir hizmetin içinde olmaktan 
bahtiyarım. Suyu ulaştırmak kadar, 
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BİR KADIN MÜHENDİS OLARAK, HER ZAMAN 
DAHA ÇOK ÇALIŞMAK ZORUNDASINIZ.        
BUNUN ZORLUKLARINI ÇOK YAŞADIM. 

LİYAKATİNİZ ÖLÇÜSÜNDE HAK ETTİĞİNİZ YERİ 
BULAMIYORSUNUZ. 
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sektöründe çok tercih 
edilmedikleri için, daha çok 
üniversitelere yöneliyor. Bir de 
ayrıca eviniz ve çocuklarınız var; 
orayı da idare etmek 
zorundasınız. Ben de iki çocuk 
annesiyim. Fakat bir yandan da 
erkeklerin dünyasında kadın 
olarak çalışmak da çok keyifli. Sizi 
başta dinlemiyorlar; ama sonunda 
siz, ben demiştim, diyorsunuz. 

 Kadın genel müdür yardımcısı 
olarak İSKİ’de ilksiniz değil mi?
Bu konuda bir ilk olmuşum. Diğer 
su idarelerinde de pek yok; şu 
anda bir tek Adana’nın (ASKİ) 
genel müdürü kadın, diye 
biliyorum. Sayın Başkanımız, 
kadın çalışan istihdamına büyük 
önem veriyor. Sağ olsun kadınlara 
çok güveniyor; onların emeğine 
saygı duyuyor. Bugün İBB, 
kadının sessiz çığlığına ses 
oluyor; kadınlara özgüven ve 
cesaret aşılıyor. Belediyemizde, 

kadın yönetici oranı, yüzde 
12’den yüzde 28’e; kadın çalışan 
sayısı yüzde 16.9’dan yüzde 
18.21’e yükseldi. Bu, beni çok 
mutlu ediyor. Yönetici olarak, 
Belediyemizin çalışmalarına katkı 
sağlamak, görev alan tüm 
arkadaşlarım gibi, benim için de 
büyük bir onur.

 Türkiye’de kadınların durumunu 
nasıl görüyorsunuz? Kadınlara ne 
tavsiye edersiniz?
Eskiye göre, tabii ki daha iyi 
durumdalar. Daha çok alanda daha 
çok kadın görmeye başladık. 
Maalesef hâlâ, kadın cinayetleri ve 
kadına şiddet olaylarıyla da karşı 
karşıyayız. Bu ülkede kadın olmak, 
hele de çalışan kadın olmak çok zor. 
Her zaman çok çalışmak, bir adım 
önde olmak, vasıflarınızla fark 
yaratmak zorundasınız. Bu 
siyasette, devlet bürokrasisinde, 
sanayide, sivil toplum 
kuruluşlarında, kısacası her yerde 

konuya, ‘suyu satan değil, 
şehrinin kaynaklarına sahip çıkan’ 
bir işletme mantığıyla 
yaklaşıyoruz. Yani, ne kadar çok 
tüketim, o kadar kazanç, gibi bir 
anlayışımız yok. Ayrıca, suyu hâlâ 
2015 fiyatlarıyla verdiğimizi de 
hatırlatmak isterim. İstanbul’daki 
en düşük fatura, su faturasıdır. 

 Tüm dünyada kadın olmanın, 
meslekte yükselmenin zorlukları 
da var. Bu konuda ne söylemek 
istersiniz.
Atatürk’ün, kadını erkekten 
ayırmayan, yurttaş yaklaşımını, 
hep derinden hissettim. Lakin 
toplumumuzda kadın olmak çok 
zor. Bir kadın mühendis olarak, 
her zaman daha çok çalışmak 
zorundasınız. Bunun zorluklarını 
çok yaşadım. Liyakatiniz 
ölçüsünde hak ettiğiniz yeri 
bulamıyorsunuz. Uzun seneler 
buna sabretmeniz gerekiyor. 
Kadın mühendisler, altyapı inşaat 

İSKİ’NİN KÖKLÜ BİR 
GEÇMİŞİ, ULVİ BİR 
HİZMET ANLAYIŞI 
VAR. PERSONEL 

YAPISIYLA DA GÜÇLÜ 
BİR KURUM.
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 Sanatla aranız nasıl?
Öğretmen anne babanın kızıyım. 
Onlar daha iyi yaşam şartlarına 
ulaşmak için çalıştıklarından, bizim 
sanata ve felsefeye vaktimiz olmadı. 
Sanatla daha çok ilgilenmeyi 
isterdim; resim yapmayı, bir müzik 
enstrümanı çalmayı arzu ederdim. 
Bir insan, mutlaka bir müzik aleti 
çalmalı diye düşünüyorum. Bizden 
sonraki nesli daha şanslı 
görüyorum. Gençlere, bir sanat 
dalıyla ilgilenmelerini tavsiye 
ederim. İstanbul’da çok fazla 
imkânları var. İBB’nin de sağladığı 
çok etkinlik var. Yani bunun illa 
parasal bir yönü yok. İnsanın göz 
zevki gelişmeli, estetik algısı 
oluşmalı. 

 Ne tür müzikten hoşlanırsınız?
Her türlü müzik dinlemeyi severim. 
ODTÜ’de okurken daha çok yabancı 
dilde müzik dinliyorduk. Türküleri 
biraz daha orta yaşın üstünde fark 
ettim ve çok sevdim. Erkan Oğur’u 
çok beğenirim. Türkülerin 
hikâyeleri vardır. Babam Türk Sanat 
Müziği hastasıydı; sesi de çok 
güzeldi. Allah rahmet eylesin, 
2020’de kaybettik. Müzik, bende 
biraz daha baskın. 

 Spor yapıyor musunuz?
Spor yapıyorum. Bir hoca ile 
çalışıyorum. Sağ olsun, hayatında 
hiç spor yapmamış birine spor 
yaptırıyor! Hocamla ilk 
konuşmamızda, “53 yaşındayım. 
Hayatta hiç spor yapmamış biriyle 
çalışır mısınız?” diye sormuştum.  
Çok memnun oldum, demişti. Yani 
spora çok geç başladım.

 Siz Niksarlısınız. Niksar'ın 
asmayaprağı çok meşhurdur. 
Yemek yapar mısınız?
Zeytinyağlı dolmamız, yeşil 
mercimekli batımız vardır bizim. 
Niksar’da yaşama şansım olmadı; 
ama her zaman mutfağımızda yer 
aldı. Şimdi annem de benimle 
yaşıyor. Beraber lahana sarması, 
yaprak sarması yaparız. Tokat 
kebabımız da meşhurdur. 

 Hayvanları çok seviyorsunuz 
galiba. Buradaki kedi ve köpekler 
de çok yakın hissettiler sizi.
Anne babam da çok severdi. Biz 
öğrenciyken de evimizde bir kedi 
mutlaka olmuştur. Altı ay önce bir 
yavru kedi buldum, daha doğrusu 
annesini kaybetmiş galiba. Çiçi’yi 
biberonla besleyip, büyüttük. Bir de 
kızımın kedisi var, Lego. İki 
kedimizin dışında iki tane de 
kuşumuz var, sevda papağanı. 
Hayvanları çok seviyorum. Onlar 
sevgilerini çok güzel gösteriyorlar. 
Onlar, bizim can dostlarımız, çok 
sevimliler.

aynı. Kadın her zaman mücadele 
etmek zorunda. Toplumda, kadının 
zayıf, duygusal, güçsüz olduğuna 
dair olumsuz bir algı var. Oysa tam 
tersine; kadın, sabrın, direnmenin, 
dayanıklılığın simgesidir. Tüm 
bunlar fıtratında var; ama 
desteklenmeye de ihtiyaçları var. 
Bir kadını eğitmek, bir nesli 
eğitmektir. Aile içi şiddet gören 
kadın ve çocukların tek kurtuluşu 
bireyin eğitimidir. Kadınlarımızın 
biraz daha kendilerine güvenmeleri 
gerekiyor; hakikaten kendi 
değerlerini bilmiyorlar. “Bu iş bana 
göre değil. Bunu da mı ben 
yapacağım?” diye sormasınlar. 
Nerede bir iş varsa orada yer aldım. 
Yaptığım her işten bir şey 
öğrendim. O öğrendiklerim, önce 
kendime yatırım, sonra da 
çalıştığım kuruma ve ülkeme katkı 
sağladı. O yüzden en çok tavsiye 
edeceğim şey, çalışmak. Çok 
çalışsınlar. 

 Biraz da özel ilgi alanlarınızdan 
bahsedelim. En çok hangi kitapları 
okumaktan hoşlanıyorsunuz?
Şimdi okuyacak çok fazla vaktim 
kalmıyor. Zamanında felsefe 
kitapları okudum. 

HAYVANLARI ÇOK 
SEVİYORUM. ONLAR 
SEVGİLERİNİ ÇOK 

GÜZEL 
GÖSTERİYORLAR. 
ONLAR, BİZİM CAN 
DOSTLARIMIZ, ÇOK 

SEVİMLİLER.
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ŞENGÜL GÜLBAHÇE

PANDEMİ

PANDEMI 
SINIRLARI KALDIRDI
TARIHI DÜNYA 
GÖNÜLLÜLERI 

YAZACAK

İBB Bilim Danışma Kurulu Üyesi         
Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer Aykaç

COVID-19, insanlığa küresel yeni 
bir bakış açısı da kazandırdı. 
Pandemi bilimsel düşüncenin 
birleştirici, öngörülebilir, 
özgürleştirici ilkelerinin önemine, 
milyonlarca insanın can kaybıyla 
birlikte tanıklık ettiriyor. Bilim 
insanlarının geleceğimiz için 
olağanüstü gayreti  sonucu, 
mutasyonlara rağmen aşılamanın 
getirdiği vaka düşüşleri umut verici.  

 AŞI SEFERBERLİĞİ
Dünyada tüm aşılarda geçerli 
olmak üzere, ilk dozdan sonra tam 
bir korunma sağlanamamaktadır; 
tam korunmanın sağlanabilmesi 
için 2. dozun da yapılması 
gerekmektedir. Aşılama 
sürecindeki güncel durumu İBB 
Bilim Kurulu Üyesi Dr. Nilüfer 
Aykaç’a sorduk:
“Dünya 14 ay, ülkemiz ise 11 ayı 
aşkın bir süredir COVID-19 ile 
mücadele etmektedir. 18 Şubat 
itibarıyla dünyada vaka sayısı 109 
milyon, yaşamını kaybedenlerin 
sayısı da 2 milyonu geçmiştir. 
Pandeminin başından beri ne yazık 
ki 377 sağlık çalışanımızı da 
kaybettik.”
Türkiye’de kullanılan ve 14 
Ocak’ta ilk doz aşılaması başlanan 
inaktif virüs aşısı CoronaVac’ın 
etkin bir koruma sağlaması için, 
ikinci dozunun yapılması ve ikinci 
dozun üzerinden de en az 14 gün 
süre geçmesi gerektiğini belirten 
Aykaç ancak bundan sonra aşının 
koruyucu etkisinden bahsetmenin 
daha doğru olacağını söyledi.

2021 umut yılı… 

N
ASA’nın gönderdiği 
Perseverance (azim-
sebat-dayanma gücü-
kararlılık) uzay aracı 18 

Şubat’ta Mars’a indi. Mars’a iniş 
sürecini NASA TV’de canlı olarak 
yorumlayan bilim insanları ve 
onlara soru yönelten çocuklar; 
umudun bir anlamda resmi oldu. Ve 
tabii ki pandeminin sembolü, 
maskeli yüzler…
Dünya, bir yılı aşkın süredir 
koronavirüs ile savaşıyor. Mars’a 
ulaşabilen insanlığın COVID-19 
pandemisinin asıl sebepleriyle 
yüzleştiği günlerdeyiz. Ekolojik 
dengenin insan eliyle bozulması 
sonucu karşı karşıya kaldığımız 
iklim krizi, hızla artan yoksulluk-
ekonomik kriz, gençlerin küresel 
anlamda eşitsizlik-haksızlık 
karşıtlığı ile özgürlük talepleri, 
devasa savaş sistemleri 
yatırımlarına karşın eğitim-sağlık-
hukuk alanlarındaki yetersizlikler, 
gittikçe yalnızlaşan insanın 
hayattan kopuşu ve anlam 
arayışı… 
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BİR VİRÜSÜN 
DAHA FAZLA 

MUTASYONA UĞRAMASINI 
ÖNLEMENIN EN İYİ YOLU, 

ONUN ÇOĞALMASINI 
DURDURMAK. BUNU, 

İNSANLARI OLABİLDİĞİNCE 
ÇABUK AŞILAYARAK 

YAPABİLİRSİNİZ.

10 Şubat tarihi itibarıyla 73 ülkede 
2. doz aşılamaya başlandığını ve 
dünyada 100 milyonu aşkın kişiye 
130 milyonu aşan dozda aşı 
yapıldığını vurgulayan Aykaç, şöyle 
devam etti:
“Dünyada İsrail ve Birleşik Arap 
Emirlikleri günlük aşılama 
oranlarına en fazla sahip olan 
ülkeler. 19 Şubat itibarıyla İsrail 
nüfusunun yüzde 79’u, Birleşik 
Arap Emirlikleri’nde ise nüfusun 
yüzde 54’e yakını aşılandı. 
Türkiye'de ise toplamda 6.3 
milyon doz (5.3 milyon kişiye 1. 
doz, 938 bin kişiye 2. doz) aşı 
uygulanmış durumda. Türkiye 
aşılamaya ilk olarak sağlık 
çalışanlarından başladı ve 12 Şubat 
tarihiyle sağlık çalışanlarına 2. doz 
aşı yapılmaya başlandı. Aşılamaya 
planlanandan geç başlanmasına 
rağmen iyi gittiğimiz söylenebilir. 
Ancak hızlanmamız gerekiyor.
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin 

sağlıkta dönüşüm programı ile 
zayıflatılması, kendi aşılarımızı 
yapabildiğimiz Refik Saydam 
Enstitüsünün kapatılması ve dışa 
bağımlı olunması bu dönemde daha 
göze çarpar hale gelmiştir.”

 GÜVENİLİRLİK SORUNU 
GÖZLEMLENMEDİ
COVID-19 aşı çeşitliliği; aşılardaki 
farklılıkların sebepleri ve aşıda 
güvenilirlik sorusunu 
düşündürüyor. Dr. Nilüfer Aykaç, 
aşı çeşitleri konusunda ‘canlı ve ölü’ 
aşılarının bilim dünyasında yıllardır 

bilindiğini; canlı aşıya örnek 
BCG ve polio aşılarının 

verilebileceğini 
belirterek 
devam 
etti:

DR. ANTHONY FAUCI:



24                          www.ibb.istanbul

devam ettiğini gözler önüne seren 
şu verileri sundu:
“Avrupa Birliği’nin 27 ülkesi ve 
diğer 5 ülke (Kanada, Birleşik 
Krallık, Avustralya, Japonya ve 
ABD); yani, Dünya nüfusunun 
yüzde 13’ü, aşıların yarısını 
alıyor. Ülke sıralamasında ise 
kişi başına 9 doz siparişi veren 
Kanada ilk sırada yer alıyor. 
Avrupa Birliği'nin (AB) ise 
yaklaşık 450 milyon nüfuslu 
birlik ülkeleri için yaptığı 
anlaşma, 2 milyar dozu buluyor.
Oxford-AstraZeneca aşısı ise 
gelişmiş ülkeler kadar Brezilya, 
Endonezya, Hindistan, Latin 
Amerika ve Meksika’yı da dağıtım 
kapsamına almıştır. Ayrıca bu aşı 
Dünya Sağlık Örgütü’nün yoksul 
ülkeler için oluşturduğu COVAX 
yapılanmasına da dahildir.
CoronaVac aşısı ise sadece 
Brezilya, Endonezya ve 
Türkiye’de kullanılacaktır.
Şirketler, aşı yapımı süresince 
kendi kaynaklarından çok, kamu 
kaynaklarını kullanmaktadırlar. 

Pandemi yaşanan bu dönemde 
tüm aşıların patent 
ayrımcılığından muaf tutulması, 
üretim bilgilerinin kamusal 
erişime açık olması ve ulusal, 
bölgesel ve küresel eşitsizliği 
derinleştirmeyecek eşitlikçi bir 
politika izlenmesi zorunludur.”

 HASTALIĞI GEÇİRENLER
VE RİSKLİ GRUPLAR İÇİN AŞI
Aşıların sınırlı sayıda olması, aşı 
önceliğinin riskli gruplarda 
olmasını gerektiriyor. Bu anlamda 
hastalığı geçirenlerde tek doz 
aşının yeterli olduğu söyleniyor. 
Şu ana kadar bilgilerimize göre; 
COVID-19 hastalığı geçirenlerde 
hastalık sonrası 20 haftaya kadar 
oluşan antikorların bizi 
koruduğunu belirten Dr. Nilüfer 
Aykaç; 65 yaş üzeri, kronik 
rahatsızlıklar, kanser gibi 
bağışıklık sistemi baskılanmış 
hastalar ile hamilelerde aşının 
uygulamasını şöyle anlattı:
“Dünyanın saygın bir tıp dergisi 
olan THE LANCET enfeksiyon 

“Ölü aşılarda yeterli antikor 
cevabı için mutlaka 2. doz aşı 
yapılır. Sinovac da bir ölü virüs 
aşısı. Canlı ve ölü aşılarının en 
büyük özelliği, çok uzun yıllardır 
kullanıldıkları için etkileri ve 
yan etkilerinin gayet iyi 
bilinmesidir. 
Nükleik asit aşıları ise SARS-
CoV-2 virüsünün insan 
bağışıklık sistemini uyarıcı 
bölgesi olan spike proteinini 
vücutta virüs yokken 
ürettirmeye dayanır. 
COVID-19 aşısı araştırmalarında 
iki aylık süre içerisinde 
güvenilirlik sorunu 
gözlemlenmemiştir. Kuşkusuz 
diğer aşılarda olduğu gibi uzun 
dönem etkileri izlenmelidir.”

 AŞIYA ERİŞİMDE EŞİTSİZLİK
Küresel COVID-19 pandemisinde 
tüm dünyada aşıya ulaşım 
konusunda ciddi bir eşitsizlik 
yaşanıyor. Aşı dozlarının ülkeler 
bazında dağılımını sorduğumuz 
Aykaç, adaletsizliğin burada da 

SÖMESTİR TATİLİ PROGRAMLARI, KALABALIK TOPLANTILAR VE ‘AŞI DA OLMAYA 
BAŞLADIK RAHATLIĞI’, TEST POZİTİFLİK ORANINI 25-31 OCAK HAFTASINDA YÜZDE 

4.2’YE, 1-7 ŞUBAT HAFTASINDA İSE YÜZDE 5.5’E YÜKSELTTİ.

PANDEMİ
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 AŞI VE TEDBİRLER 
VAZGEÇİLEMEZ
Mutasyon vakalarının tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
artış gösterdiği şu günlerde 
Aykaç, kendisinden istediğimiz 
önerilerini de şöyle sıraladı:  
“Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), 
14 Şubat 2020 tarihli haftalık 
raporuna göre, varyant bir 94, 
varyant iki 46 ve varyant üç 21 
ülkede saptandı. Türkiye, her üç 
mutasyonun da tespit edildiği bir 
ülke. Bu nedenle, şimdiye kadar 
yapılan toplumsal hareket 
kısıtlılığını, sosyal devlet 
anlayışıyla devam ettirmemiz 
uygun olacaktır.
Türkiye’de ocak sonu, şubat başını 
kapsayan iki haftada yapılan 
testlerde yeniden vakalarda artış 
görülmesinin sebepleri; ‘sömestir 
tatili programları, kalabalık 
toplantılar ve ‘aşı da olmaya 
başladık rahatlığı’. Aşı, maske, 
mesafe ve hijyene her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç 
duyduğumuz bir dönemdeyiz.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. 
Tedros Adhanom 
Ghebreyesus’un, ‘7 Nisan’da, 
Dünya Sağlık Günü geldiğinde 
COVID-19 aşılarının bütün 
ülkelerde yapılıyor olmasını 
sağlayın, bu aşılar hem salgını 
hem de dünyanın sağlık 
sorunlarının pek çoğunun altında 
yatan eşitsizlikleri yenmede 
umudun simgesi olsun’ 
şeklindeki sözlerini de 
hatırlatayım.”

 DAİMA UMUT
Korona sonrası bizi neler 
bekliyor, sorusunun cevabını 
belki de bu süreçte durduğumuz 
yer belirleyecek. 17 Şubat’ta 
kaybettiğimiz, kendisini rahmetle 
ve saygıyla andığımız Doğan 
Cüceloğlu’nun sözü ile bitirelim 
bu yazımızı da…
“Ne mutlu ‘biz’ diyebilene! 
Keşfederek anlamamızı ve severek 
hizmet vermemizi bekleyen bir 
dünya var. Haydi, arkadaşlar, iş 
başına!”

hastalıkları dergisinde 3 
Şubat’ta yayınlanan makalede 
Türkiye’de uygulanan 
CoronaVac aşısına ait 60 yaş 
üzeri hastaların Faz-I ve Faz-II 
verileri yayınlandı. Buna göre, 
CoronaVac aşısının güvenli ve 
yaşlı yetişkinlerde iyi tolere 
edilebilir olduğu, ciddi yan 
etkisinin bulunmadığı ve 60 yaş 
üstü bireylerde de güvenilirliği 
vurgulanmıştır.
CoronoVac aşısı ile ilgili olarak 
gebelik ve emzirme dönemine 
ilişkin yapılmış herhangi bir 
çalışma olmamasına rağmen 
inaktif aşının, genel inaktif aşı 
kurallarına tabi olarak 
değerlendirilmesi uygun 
olacaktır. Kanser ve altta yatan 
kronik hastalığı olan bireylere 
aşı uygulanmasını özellikle 
öneriyoruz. Ancak mRNA 
aşılarının kanser hastalarında 
kullanılabileceğine ilişkin yeterli 
çalışma yoktur, bu kişilerde de 
inaktif aşı seçeneği daha uygun 
görünüyor.” 

JOHNS HOPKINS ÜNİVERSİTESİ'NE GÖRE; ÜRETİLECEK DOZUN YÜZDE 51’İNİ 
ZENGİN ÜLKELER SATIN ALDI, 2022'YE KADAR DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 20'Sİ 

AŞIYA ULAŞABİLECEK; YOKSUL ÜLKELERE 2022'YE KADAR AŞI YOK!
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İBB Bilim Kurulu Üyesi ve Koç 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp 
Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsen 
Durmaz Çetin

K
oronavirüs, uzunca bir 
süre daha dünya 
gündeminde kalmaya 
devam edecek, neden ve 

sonuçları bilimsel araştırmalara 
konu olacak gibi görünüyor. 
Aşılamanın başlaması ve 
tedbirlerin uygulanmasıyla vaka 
sayılarında gerileme görüldü. Bu 
umut verici gelişmenin yanında, 
DSÖ birçok ülkede mutasyona 
uğrayan virüs varyantlarının da 
saptandığını duyurdu. İngiltere, 
Güney Afrika, Brezilya ve 
ardından ABD’de 3.4 milyondan 
fazla yeni koronavirüs vakası 
tespit edildi.
Peki, bilim dünyasında COVID-
19’un bu kadar hızlı bir şekilde 
mutasyona uğrayacağı bekleniyor 
muydu? Koronavirüs kayıpları 

devam ederken, dünyanın birçok 
yerinde görülmeye başlanan mutant 
virüsleri, İBB Bilim Kurulu Üyesi ve 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Birsen Durmaz Çetin’e sorduk. 
Bilim insanlarının bir yılı aşkın 
süredir devam eden olağanüstü 
gayret ve çabalarıyla olumlu 
sonuçlanan COVID-19 aşılarının, 
bir anlamda karanlık tünelin ucunda 
görülen ışık olduğunu belirten 
Çetin, şunları söyledi:
“COVID-19’un virüs 
mutasyonları, salgın hastalıklarda 
beklenen bir durumdur ve salgınla 
mücadelede uygulanacak 
önlemleri, bu değişimlere göre 
adapte etmek önemlidir. RNA 

virüslerinde DNA virüslerine 
oranla çok daha fazla mutasyon 
meydana gelir. SARS-CoV-2 bir 
RNA virüsüdür ve virüs insan 
hücrelerine daha sıkı bağlanmak, 
kolay çoğalmak için doğal olarak 
mutasyon geçirmektedir. Olgu 
sayısı arttıkça koronavirüsün 
mutasyona uğrama olasılığı da 
artmaktadır. 

COVID-19 MUTASYONLARI KÜRESEL TEHDIT

UMUT BAZEN   HER ŞEYDIR
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Yeni koronavirüsün farklı 
ülkelerde yeni varyantları 
olduğunu görüyoruz. Bugün 
konuştuğumuz İngiltere (varyant 
1), Güney Afrika (varyant 2) ve 
Brezilya (varyant 3) 
mutasyonlarının ortak özelliği; 
spike proteini dediğimiz, virüsün 
bağlantı yerindeki protein 
yapısında değişiklik oluşması ve 
virüsün daha iyi bağlanır hale 
gelmesidir. Virüs daha iyi yapıştığı 
için daha kolay içeri girebilmekte 
ve bu nedenle daha fazla 
çoğalabilmektedir. Böylece önceden 
daha yoğun virüs yükü bizi enfekte 
ederken; şimdi, mutasyona 
uğrayan daha az sayıda virüsle 
enfeksiyon gelişebiliyor. Bu 
nedenle de mutasyon gelişen virüs 
çok daha çabuk yayılmaktadır.”

  İNGİLTERE VARYANTI ÇOK 
DAHA BULAŞICI 
Mutant varyantların, salgının 
seyrini nasıl değiştireceği, 
önümüzdeki süreçte açıklanacak 
verilerle görülebilecek. Prof. Dr. 
Birsen Durmaz Çetin, ülkemizde 
yayılmaya başlayan mutant virüs 
çeşitlerini ve etkilerini anlatırken şu 
değerlendirmede bulundu: 
“Türkiye’de ağırlıklı ‘B.1.1.7’ olarak 
tanımlanan İngiltere varyantı 
görülmekle birlikte, diğer varyantlar 
da saptanmıştır. İngiltere’de görülen 
mutasyon, yani varyant 1’in, 
bulaşma hızının yüzde 40-70 
oranında daha yüksek olması endişe 
yaratmaktadır. Bu varyant baskın 
hale geldiğinde, her 9-10 günde bir 
olgu sayıları katlanarak artmaktadır.
Yapılan projeksiyonlara göre, 

yeterince önlem alınmazsa ne yazık 
ki, bahar aylarında bu varyantın 
bütün Avrupa ve Kuzey Amerika’da 
baskın hale gelmesi beklenmektedir. 
Ülkemizde mutasyonlu virüs 
görülen kent sayısının giderek 
arttığı ve daha fazla analiz sonuçları 
ile daha net bir yüzde verilebileceği 
bildirilmektedir.”
Mutasyonlu virüsün klinik 
belirtilerinde belirgin bir farklılık 
tespit edilmemiştir. Hastalara 
uygulanan karantina süreçlerine 
dair ise; bulaşıcılığın fazla olması 
nedeniyle, mutant virüsün sebep 
olduğu hastaların izolasyonunun 
(karantina) ‘7 günden-10 güne’ 
çıkarıldığını belirten Çetin, 
“İzolasyonda olan hastanın 10. gün 
PCR testi negatif ise hasta 
çıkarılmaktadır.” dedi. 

AŞILAMA, VİRÜSÜN BASKILANMASI İÇİN GEREKLİDİR. BU YILI, HEPİMİZ                    
AŞIYA ULAŞINCAYA KADAR, ÖNLEMLERE ÇOK DAHA FAZLA UYUM              

GÖSTEREREK GEÇİRMELİYİZ.

UMUT BAZEN   HER ŞEYDIR
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virüsün diken proteininde olan bir 
değişikliktir. Astra Zeneca’nın 
Adenovirüs aşısında bildirilen 
düşük antikor yanıtı nedeniyle 8 
Şubat’ta Güney Afrika’da 
aşılamalar durduruldu. Adenovirüs 
ve mRNA aşılarında da hedeflenen, 
mikroorganizmanın diken proteini 
yani hepsinde hedef aynıdır. Bu 
nedenle diğer aşılar için, benzer 
sonuçlar gelişmesi açısından risk 
bulunmaktadır. Aşıların antikor 
seviyelerinde farklar olabildiği için 
araştırmalar devam etmektedir. 
Bilim insanları, aşıların 
etkinliğinin azalması durumunda, 
birkaç hafta veya aylar içinde 
mutasyona karşı çok daha etkili 
olabilecek şekilde aşıların yeniden 
tasarlanabileceğini 
belirtmektedirler.”

 ÇİFT MASKE DÖNEMİ
DAHA FAZLA ÖNLEM
Pandemi sürecinde maskenin doğru 
kullanımı ve çift maske kullanımı 
konusunda düşüncelerini 
sorduğumuz Çetin, koronavirüs 
pandemisinde, çok dinamik bir süreç 
yaşadığımızı belirterek, “Aşılama, 
virüsün baskılanması için gereklidir. 
Bu yılı, hepimiz aşıya ulaşıncaya 
kadar, önlemlere çok daha fazla 
uyum göstererek geçirmeliyiz. 
Maskelerin özelliği virüs içeren 
damlacıkları bloke etmek ve teneffüs 
yolumuza girişlerini engellemektir. 
Bu nedenle maskede fiziki bariyer ne 
kadar fazla olursa o kadar damlacığı 
bloke edebiliriz.
Maskelerin doğru kullanılması çok 
önemlidir. Özellikle yeni 
varyantlarla karşılaştığımızda 

 AŞI MUTANT VİRÜSLERDE 
ETKİLİ
Aşı, koronavirüse karşı elimizdeki 
en önemli silah iken, varyantlara 
karşı aşı etkinliğini Prof. Dr. Birsen 
Durmaz Çetin şu sözleriyle dile 
getirdi: 
“Güney Afrika varyantı olarak 
isimlendirilen ‘B.1.351’ ve ‘P1’ diye 
kodlanan Brezilya varyantlarının 
hem doğal bağışıklık hem de 
aşıların oluşturacağı bağışıklıktan 
daha az etkilenme yani kaçabilme 
olasılığı olduğu bildirilmektedir. Bu 
iki varyantta saptanan E-484K adı 
verilen mutasyonun, aşıların 
etkinlik oranını nasıl değiştireceği 
bilim insanları tarafından 
incelenmektedir. Beklenmedik 
olmasa da endişe verici bir gelişme 
olan bu mutasyon, spike dediğimiz 

UYGULANAN KISITLAMALARA DEVAM EDİLİRKEN, ÜLKEMİZDE DE VARYANT 1 
(İNGİLTERE VARYANTI) BASKIN HALE GELİRSE ALINAN ÖNLEMLERİ 

ARTIRMAMIZ GEREKEBİLİR. ÖNLEMLERE TAM UYUM SAĞLARSAK, VİRÜSÜN 
ÜLKEMİZ İÇİNDE DOLAŞIMINI AZALTABİLİRİZ. AKSİ TAKDİRDE MART BAŞINDA 

YENİ BİR DALGA İLE KARŞILAŞABİLİRİZ.

2019 Aralık ayında                     
Dr. Li Wenliang, Çin’in Vuhan 
kentinde bir koronavirüs salgını 
başladığını fark ederek yerel 
yönetimleri uyardı. Ancak 
çabaları dikkate alınmadı, tehdit 
edilip susturuldu. Kısa bir süre 
sonra, salgın üzerine 
çalışmalarını sürdürdüğü 
hastanede COVID-19’a 
yakalanan kahraman doktor,          
7 Şubat 2020’de hayatını 
kaybetti. 
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devam edeceğini açıkladı. Bizde 
hafta sonu kısıtlamaları sürerken, 
bunun dışında hafta içi yaşam 
olağan seyrinde. Okullarda yüz 
yüze eğitimlere başlanması 
taleplerinin de konuşulduğu 
günlerdeyiz. “Yeni bir koronavirüs 
dalgası bekleniyorsa neler 
yapmalıyız?” sorumuza Prof. Dr. 
Çetin şöyle cevap verdi: 
“Uygulanan kısıtlamalara devam 
edilirken, ülkemizde de varyant 1 
(İngiltere varyantı) baskın hale 
gelirse alınan önlemleri artırmamız 
gerekebilir. Önlemlere tam uyum 
sağlarsak, virüsün ülkemiz içinde 
dolaşımını azaltabiliriz. Aksi 
takdirde mart başında yeni bir 
dalga ile karşılaşabiliriz. Hem yurt 
dışından gelen varyantların 
yayılmasını önlemek hem de 

virüsün Türkiye'de daha bulaşıcı 
varyantının oluşmamasını 
sağlamanın tüm bireylerin 
sorumluluğunda olduğunu 
unutmamalıyız.”

 SAĞLIKÇILARIMIZA 
MİNNETTARIZ
Bilim insanlarımızın gayretleri ile 
COVID-19’a karşı mücadeleyi 
kazanacağımıza inanıyoruz. Sağlık 
çalışanlarımızın talebi olan 
“koronavirüs meslek hastalığı 
olsun” haklı taleplerinin en kısa 
zamanda gerçekleşmesini, ağır 
çalışma koşullarının iyileştirilmesini 
ümit ediyoruz. 
Virüs, varyantlarıyla hayata 
tutunurken; bize düşen mücadeleyi 
bırakmamak, yaşamak için 
değişmek, umudu çoğaltmak…

hastalanma olasılığımız daha da 
arttığı için; üç kat içeren cerrahi 
maskeleri ve N95 maskeleri tercih 
etmek, çift maske takmak, kapalı 
yerlere mümkün olduğunca 
girmemek kesinlikle alınması 
gereken önlemlerdir. İnsanların bir 
araya gelmesini önleyerek, 
mesafeyi 1.5 metreden 2 metreye 
çıkararak, aynı ortamda bulunma 
süresini 15 dakikadan 10 dakikaya 
düşürerek ve el hijyenine önem 
vererek virüse karşı mücadelemizi 
sürdürmeliyiz” dedi.

 VİRÜS YAŞAMAK İÇİN 
DEĞİŞİYOR
Almanya, ülkede hızla yükselen 
B.1.1.7 ve B.1.3.5.1 varyantları 
nedeniyle 7 Mart’a kadar 
kapanmanın ve sıkı tedbirlerin 

İBB BİLİMSEL DANIŞMA KURULU 
PANDEMİ SÖYLEŞİLERİ BAŞLADI

İBB	Bilimsel	Danışma	Kurulu	
Pandemi	Söyleşileri,	canlı	yayınları	
başladı.	Yurttaşları	bilgilendirme	ve	
farkındalık	oluşturma	amacıyla	
planlanan	söyleşilerin	ilki	11	Şubat’ta	
yayınlandı.	İzleyicilerden	yoğun	ilgi	
gören	Pandemi	Söyleşileri,	15	günlük	
periyotlarla	perşembe	günleri	20.00-
22.00	saatleri	arasında	İBB	TV,	
Facebook	ve	YouTube	kanallarından	
izlenebilecek.

İBB, Darülacezeli 360 sakinini 
1. doz ve 2. doz COVID-19 
aşılarını yaptırarak virüse karşı 
korumaya aldı. Bu süreçte 
Sağlık Bakanlığı Aşı Sistemi’nin 
onay vermediği; yakın zamanda 
grip aşısı olmuş, alerji öyküsü 
bulunan, epilepsi gibi 
kontrendike olan ve kronik 
hastalığı bulunan sakinler 
aşılamaya dahil edilmedi. Ayrıca 
Darülaceze Müdürlüğü, 
çalışanlarını da korumak adına 
aşılama sürecine dahil ederek 
onlara da aşı yaptırdı.
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SOSYAL BELEDİYECİLİK

I
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
Sağlık Daire Başkanlığı, sosyal 
yönden dezavantajlı, bakıma 
muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere, 

dışarı çıkmadan kendi evlerinde sağlık 
hizmetleri vermeye devam ediyor. 
Tedavilerde fiziki müdahalelerin yanı 
sıra, hasta ve yakınlarının 
bilinçlendirilmesi 
çalışmaları da 
yürütülüyor. Evlerde 
gerçekleştirilen sağlık 
hizmetleri sayesinde 
hastanelerde 

yığılmaların önüne geçiliyor. İBB verilerine göre 
2020 yılında, 191 bin 594 kez evde sağlık 
hizmetleri gerçekleştirildi. Sosyal belediyecilik 
anlayışıyla sürdürülen hizmetler; doktor 
muayenesi, hemşirelik bakımı, psikolojik 
danışmanlık ve fizyoterapi gibi geniş bir 

yelpazede yapılıyor. Özellikle kimsesiz ve evde 
bakıma muhtaç kişilere yapılan yardımlar, 

toplumsal bağları güçlendirmede 
önemli bir rol oynuyor. Evde sağlık 

hizmetlerine başvuru “Alo153-
BeyazMasa” ve İBB’nin internet 

sitesi “ibb.istanbul” üzerinden 
sağlanıyor.

EVDE SAĞLIK HIZMETLERI 
TOPLUMSAL BAĞLARI 

GÜÇLENDIRIYOR

ÖZGÜR TURAN RIDVAN ARDA

İBB; KENTTE YAŞAYAN BAKIMA MUHTAÇ, YATAĞA BAĞIMLI, ENGELLİ VE YAŞLI 
BİREYLERE EVLERİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ VERİYOR. 2020’DE YAKLAŞIK 192 BİN EVDE 

HASTALARIN TEDAVİSİNİ GERÇEKLEŞTİREN İBB, BÖYLELİKLE İYİLEŞME SÜRECİNİ 
HIZLANDIRIP, HASTANE KAYNAKLI ENFEKSİYONLARIN ÖNÜNE GEÇİYOR. EVDE 

BAKIMA MUHTAÇ KİŞİLERE YAPILAN YARDIMLARLA TOPLUMSAL BAĞLARA KUVVET 
KAZANDIRIYOR.

HİZMET SAYILARI
Sosyal	Destek	Hizmeti	........................3	bin	456	kişi
Evde	Doktor	Muayenesi		....................15	bin	295	kişi
Hemşire	Bakım		.......................................134	bin	311	kişi
Fizyoterapi	(seans)	...............................14	bin	12
Psikolojik	Danışmanlık	(seans)	........3	bin	518
Hane/Kişisel	Bakım		..............................14	bin	555	kişi
Ev	Refakati	................................................109	kişi
Nakil	..............................................................6	bin	338	kişi

İBB Sağlık 
Daire Başkanı 

Uzm. Dr. 
Önder Yüksel 

Eryiğit
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 GENEL HİZMETLER
Evde sağlık hizmetlerinden 
yararlanmak için öncelikle 
hastanın İstanbul sınırları içinde 
ikamet etmesi gerekiyor. Bu şartı; 
hastanın yaşlı ve engelli, bakıma 
muhtaç, maddi ve sosyal yönden 
yetersiz olması ile ev ortamında 
muayeneye ihtiyaç duyması 
koşulları izliyor. İBB, bünyesinde 
bulundurduğu 324 kişilik sağlık 
personeliyle doktor muayenesi, 
hemşirelik bakımı, psikolojik 
danışmanlık, fizyoterapi, nakil, 
refakat, kişisel ve hane temizliği 
gibi hizmetleri yerine getiriyor. 
Hasta veya yakınlarının 
başvurularından sonra, hastanın 
genel durumu tespit ediliyor. 

 EV İŞLERİNE DESTEK DE 
SAĞLANIYOR
Sosyal yardımlara ek olarak, 
hastalara fiziksel ve psikolojik 
tedavi uygulanıyor. İBB, hastalara 
evde bakım hizmetleri sunmakla 
birlikte, gerek duyulduğu zaman; 
tedavi, yara bakımı, pansuman, 
serum gibi tıbbi uygulamaları;  fizik 
tedavi aletleriyle fizyoterapi hizmeti 
de veriyor. Psikolojik danışma 
hizmetleri de eksik edilmiyor.
Verilen hizmetler arasında, 
hastaların kişisel temizliği ve 
yaşadıkları evin düzenlenmesi de 
yer alıyor. Ayrıca, hastaların 
sosyal hayattan geri kalmamaları 
için, refakatçileri tarafından kitap 
okuma ve sohbet etme faaliyetleri 

“EVDE BAKIM DÜNYADA                           
ÖNE ÇIKIYOR”

“Evde	sağlık	hizmetleri	global	çapta	
gittikçe	önem	kazanıyor.	Teletıp	
yöntemi	sayesinde,	iletişim	
teknolojilerinin	kullanıldığı	hizmetler	
gelişme	sürecinde.	Teletıpta;	ilk	
olarak,	görevli	sağlık	teknisyeni	
tarafından	hizmeti	alacak	kişinin	bu	
hizmeti	alıp	alamayacağı	tespit	
ediliyor.	Teletıp	uygulamaları	
özellikle	ABD’de	kullanılmaya	
başlandı.	Evde	sağlık	hizmetleri,	
hastanelerdeki	yoğunluğu	da	
azaltacak	bir	sistem.”	

HİZMET NASIL SONLANIYOR?

•	 Hastanın	Evde	Sağlık	Hizmetleri’ne	
ihtiyacının	kalmaması

•	 Hastanın	şifa	bulması
•	 Hasta	ve	yakınının	hizmeti	yapacak	
duruma	gelmesi

•	 Hasta	veya	yakınının	uyumsuzluk	
göstermesi

•	 Yapılan	hizmetten	hastanın	fayda	
sağlamadığının	tespit	edilmesi

•	 Bu	hizmetin	başka	bir	yerden	de	
alındığının	tespit	edilmesi	

de gerçekleştiriliyor. Bu 
çalışmalar çerçevesinde, 
geçtiğimiz yıl, 14 bin 555 kişiye 
İBB tarafından hane ve kişisel 
temizlik hizmeti verilirken 109 
kişiye de ev refakati yardımı 
yapıldı. 

 “VATANDAŞLARIMIZA 
AKRABALARI GİBİ YAKINIZ”
Evde sağlık hizmetlerinin, sosyal 
belediyeciliğin temel taşlarından 
biri olduğu söyleyen İBB Sağlık 
Daire Başkanı Uzm. Dr. Önder 
Yüksel Eryiğit, sağlığa siyasetin 
karıştırılmaması gerektiğinin 
önemle altını çizdi. Eryiğit, 
İBB’nin çalışmaları ile ilgili şunları 
söyledi:
“Evde sağlık hizmetlerinden 
faydalanan vatandaşlarımız, yapılan 
yardımı hayatı boyunca 
unutmayacaktır. Sosyal 
belediyeciliğin temelinde, insanlara 
dokunmak yer alır. Ne kadar çok 
insana dokunursanız, o kadar güzel, 
o kadar insani işler yapmış 
olursunuz, dayanışma ruhunu 
güçlendirirsiniz. Sağlık süreçlerinin 
İBB tarafından üstlenilmesiyle, 
vatandaşlarımıza adeta bir akraba 
kadar yakın oluyoruz. Hatta, bazı 
görevli arkadaşlarımıza ev sahipleri 
tarafından, evlerinin anahtarları 
veriliyor. Arkadaşlarımızı evlerinin, 
ailelerinin bir ferdi olarak 
görüyorlar. Öyle ki; bu durumda 
olan bazı yurttaşlarımızın, 
ekiplerimizden başka kapılarını 

çalan kimseleri yok. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak, 
dayanışma ve hizmet ruhunu 
zihinlere yerleştirmek istiyoruz. 
İnsanımızın yaşamsal 
diyebileceğimiz ihtiyaçlarına yanıt 
veren evde sağlık hizmetlerini de bu 
ruh ve anlayışın örnekleri olarak 
görüp yaygınlaştırmalıyız. Avrupa 
ve Anadolu Yakası’nda toplam dört 
merkezde, ‘Evde Sağlık Hizmetleri’ 
birimimiz mevcut. İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nun İstanbullulara 
‘evde sağlık hizmetlerini 
yaygınlaştırmak’ vaadi arasında 
bulunan ve çalışmalarını sıkıca takip 
ettiği bu merkezlerin sayısını, 2021 
içinde altıya çıkarmayı planlıyoruz. 
Birini Büyükçekmece’de açarak, 
İstanbul’un kuzeyine ve batısına 
daha hızlı hizmet vermeyi 
hedefliyoruz. Kağıthane’de de yine 
hizmeti yaygınlaştırma temelinde 
bir merkez açacağız.”

EVDE SAĞLIK HIZMETLERİ,                                        
SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN OLMAZSA OLMAZI.
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RAYLI SISTEMLERDE 
BÜYÜK HAMLE
İBB YÖNETİMİ, GEÇMİŞ YILLARDA BEKLENEN DÜZEYE ÇIKARILAMAYAN RAYLI 
SİSTEMLERİ HIZLA GELİŞTİRMEK İÇİN BÜYÜK BİR HAMLE BAŞLATTI. İSTANBUL İÇİN 
ERİŞİLEBİLİR, ÖDENEBİLİR, ENTEGRE, KAPSAYICI VE ÇEVRECİ BİR ULAŞIM SİSTEMİ 
AMAÇLAYAN İBB, TRAFİK SIKIŞIKLIĞINI VE ÖZEL OTOMOBİLLERE BAĞIMLILIĞI 
AZALTMAYI HEDEFİNE KOYDU. BUNUN İÇİN ANA OMURGASINI METROLARIN 
OLUŞTURDUĞU HIZLI VE KONFORLU BİR TOPLU ULAŞIM AĞI TASARLANDI. AMAÇ, 
HER YIL 20 KM’NİN ÜZERİNDE METRO YAPARAK, RAYLI SİSTEM AĞINI 3 YILDA 100 
KM DAHA ARTIRMAK.

OSMAN KARABACAK DERYA BALKAN

I
stanbullular, uzun yıllardır yerel ve 
merkezi yönetimlerden, ulaşım, 
trafik gibi kanıksanmış sorunların 
çözülmesini bekliyor. İstanbul’un 

gerçek sorunları yerine sunulan 
“Çılgın Projeci” yaklaşımları, sınırlı 
kaynakların doğru ve verimli 
kullanımını tehlikeye atıyor. Bu 
gerçeklerden yola çıkan yeni 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
yönetimi, ulaşımın ana omurgasını 
oluşturacak raylı sistemlere ağırlık 
verdi. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki 
kadro, geçmiş dönemde durmuş 7 şantiyede 
işleri yeniden başlattı. Yeni kaynaklar 
bularak, yarım kalan projeleri 
tamamlama yoluna gitti. 1.5 yılda 18 
km’lik Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metrosu ile 9 km’lik Cibali - 
Alibeyköy Cep Otogarı 
Tramvay Hattı’nı 
tamamlayarak hizmete 
aldı. 
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İBB yönetimi, 8 ayrı hattın 
yapımına da hızla devam ediyor. 
Bu arada, kentin geleceğini 
kurtaracak yeni metro 
projelerinin tasarlanması da ihmal 
edilmedi. Metrolar, şehir içi 
trafiğini kalıcı biçimde 
rahatlatacağı gibi, İstanbul’un 
tükettiği karbon bazlı yakıt 
miktarını da aşağıya çekecek. 
Şehir içinde hareketlilik 
hızlanacak. İstanbulluların yaşam 
kalitesi, gelişmiş benzer metropol 
kentler düzeyine çıkacak.

  İMAMOĞLU: “DURMUŞ 
METRO İNŞAATLARI 
DEVRALDIK”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
yürütülen ve planlanan entegre 
ulaşım projelerini, “Raylı 
Sistemlerde Büyük Hamle” 
toplantısında kamuoyu ile 
paylaştı. İstanbul’un yıllarca 
metro yapımında sınıfta 
bırakıldığını vurgulayan 
İmamoğlu, 25 yılda yapılan raylı 
sistemlerin yıllık ortalamasının 
5 km’nin altında olduğuna 
dikkat çekti. İmamoğlu, bunun 
sebebini, “Veriye ve nüfus 
yoğunluğuna dayalı makro 

planlama yerine, siyasi 
gerekçelerle plansız iş yapılmış; 
dahası, yapılan işlerde 
sürdürülebilirlik ilkesi dikkate 
alınmamış.” diye açıkladı. 
2017 yılında, kaynak olmadığı 
halde aynı gün 7 metro hattının 
birden ihale edilmesiyle, tam 27 
milyar liralık mali yükün altına 
girildiğini vurgulayan İmamoğlu, 
“Bu rakam, İBB’nin 2021 yılı 
toplam bütçesine yakın. Bir 
yönetim, rasyonel davranmayı 
bir kenara bırakırsa bunlar olur, 
maalesef. İhale yapıyorsunuz; 
yaklaşımınız yanlış, usulünüz 
yanlış, finansmanınız yok. 23 
Haziran 2019’da, 2.5 yılı aşkın 
bir süre tek bir kazma bile 
vurulmamış metro inşaatları 
devraldık. Seçim kampanyamız 
süresince, ‘Halkın sorunlarını 
dikkate almayan, israfa yönelik 
projelere değil, metroya öncelik 
vereceğiz. Söz verilip de 
tamamlanmayan hatları bir an 
önce bitireceğiz’ demiştik. 
İstanbul’un raylı sistem alt 
yapısında büyük bir hamleye 
girişmek amacıyla, fon bulmak 
üzere harekete geçtik.” diye 
konuştu. 

RAYLI SİSTEMLER 425 KM’YE 
ULAŞACAK

Haziran	2019’da	7	metro	
şantiyesinde	çalışmalar	tamamen	
durmuştu.	Ödenek	
yetersizliğinden	yarım	kalan	ve	hiç	
başlamayanlarla	birlikte	toplam	10	
hatta	103.4	km’lik	metro	inşaatı,	1	
ila	2.5	yılı	aşkın	bir	süredir	
bekliyordu.	Bu	yatırımların	proje	
maliyetlerine	etkisi	ise	yaklaşık	11	
milyar	lirayı	bulmuştu.	Kredisi	olup	
da	yapımı	devam	eden	2	raylı	
sistem	hattının	toplam	uzunluğu	
ise	37.50	km	idi.	İBB	yönetiminin	
başlattığı	yeni	metro	hamlesiyle,	2	
raylı	sistem	tamamlanarak	
hizmete	alındı.	Dönem	sonuna	
kadar	100.3	km’lik	yeni	hat	
yapılarak,	İBB’nin	işlettiği	raylı	
sistem	ağı	253.45	km’ye	
yükseltilecek.	Bu	ağa,	Ulaştırma	ve	
Altyapı	Bakanlığının	yapımına	
devam	ettiği	91.5	km’lik	metrolar	
da	eklenince,	İstanbul’un	raylı	
sisteminin	424.85	km’ye	ulaşması	
bekleniyor.	2024-2029	dönemi	
için	projeleri	hazırlanan	metrolarla	
birlikte	ise,	toplam	raylı	sistem	
ağının	622.15	km’ye	ulaşması	
hedefleniyor.	İBB,	Haziran	
2019’dan	bu	yana	4.000	kişiye	
sağladığı	istihdamın	yanı	sıra,	
devam	eden	10	projede	5.000	
çalışanı	daha	istihdam	ediyor.
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“Toplu taşıma sistemleri, ana 
omurgayla rekabet eden değil, tam 
tersine onu tamamlayan sistemler 
olarak düzenlenmelidir. İşte bu 
amaçla, kentimizde hizmet 
vermekte olan tüm halk 
otobüslerini ve erguvan renkli 
otobüsleri İETT çatısı altında 
birleştirdik. Böylece, yeni otobüs 
hatlarının, mevcut ve inşa 
edilmekte olan raylı sistemleri 
besleyecek şekilde yeniden 
düzenlenmesini olanaklı hale 
getirdik. Kentimizde hizmet 
vermekte olan 6.500 minibüsün 
de bu entegrasyonda, daha uygun 
konumda ve işlevde yer alması 
için çalışmaları sürdürüyoruz. Öte 
yandan, toplu taşıma kullanımını 
özendirmek için, insanların 
oturdukları veya çalıştıkları 
noktalardan istasyon, iskele ve 
duraklara erişmesini 
kolaylaştırmayı ana prensip kabul 

  “ORTAK VİZYONLA DEVASA 
METROLAR İNŞA EDİYORUZ”
Bu çaptaki projelerin, yerel 
yönetim kaynaklarıyla 
yapılmasının mümkün 
olmadığının altını çizen 
İmamoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Kendi kaynağınızla 
yapmaya kalkarsanız, İstanbul’da 
hayatı kolaylaştıracak ve trafik 
sorununu minimuma indirecek 
etkin bir ulaşım ağının inşa 
edilmesi belki yüz yılı bulur. Biz 
öncelikle, soruna bütüncül ve 
kapsayıcı bir bakış açısıyla 
baktık. İstanbul için iklim 
değişikliği ve çevre sorunlarına 
öncelik veren, erişilebilir, 
ödenebilir, entegre ve kapsayıcı 
bir ulaşım sistemi hedefledik. 
Sistemin ekonomik olarak 
sürdürülebilir ve dayanıklı 
olabilmesi için, trafik 
sıkışıklığını ve özel otomobillere 

bağımlılığı azaltan; toplu 
taşımayı, özellikle raylı 
sistemleri teşvik edici adımlar 
atıyoruz. Günde milyonlarca 
şehir içi yolculuk talebi bulunan 
her şehir gibi, İstanbul’un da 
toplu taşıma sisteminin ana 
omurgası raylı sistemler olmak 
zorundadır. Öte yandan, bu yıl 
hizmete açacağımız Rumeli 
Hisarüstü-Aşiyan Füniküleri ile 
birlikte İTÜ-İstinye ve 
Altunizade-Beylerbeyi füniküler 
hatları için de proje 
çalışmalarımız devam ediyor.”

  OTOBÜS VE MİNİBÜS 
METROYU DESTEKLEYECEK
Şehirdeki diğer toplu taşıma 
sistemlerinin metro 
omurgasının etrafında 
kurgulandığını aktaran 
İmamoğlu, bu konuda da şunları 
söyledi: 

ŞEHİRDEKİ DIĞER TÜM TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI                                           
METROLARIN OMURGASININ ETRAFINDA KURGULANACAK.
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  2024 YILINDA
Mahmutbey-Bahçeşehir-
Esenyurt Metrosu’nun, 6.3 
km’lik Mahmutbey-Tema Park 
arası; Çekmeköy-Sancaktepe-
Sultanbeyli Metrosu’nun, 7.3 
km’lik Sancaktepe Şehir 
Hastanesi-Sultanbeyli arası 
olmak üzere toplam 13.6 km’lik 
2 hat açılacak. Bütün bunlar, 
2021 yılında 10 hatta, 2022 
yılında ise 12 hatta birden raylı 
sistem inşaatı yapmakla 
mümkün olacak. 2024 yılına 
kadar inşaatları tamamlanacak 
12 metro hattı için toplam 1.112 
metro aracı da alınacak.

  ŞEHRİN BATI YAKASI DA HIZA 
VE KONFORA KAVUŞACAK
İBB, raylı sistem hamlesi 
kapsamında 2 büyük hattı daha 
projelendirip 2021 içinde 
ihaleye çıkaracak. İlki, toplam 

ediyoruz. Yeni toplu taşıma 
hatlarının durak ve istasyonlarını, 
yürüme mesafesinde olacak 
şekilde planlıyoruz. Metro ve 
otobüse yürünebilir yaya aksları 
oluşturuyoruz. Böylelikle 
İstanbul’un bisiklet ve yaya dostu 
bir şehir olmasını hedefliyoruz.”

  2021 YILINDA
1 Ocak’ta hizmete açılan 9 
km’lik Cibali-Alibeyköy 
Tramvayı’na ilave olarak, 
İkitelli-Ataköy Metro Hattı’nın 
2.1 km’lik İkitelli-Bahariye arası 
ile 800 m’lik Rumeli Hisarüstü-
Aşiyan Füniküler Hattı hizmete 
açılacak.

  2022 YILINDA
14.3 km’lik Dudullu-Bostancı 
Metrosu; Eminönü-Alibeyköy 
Tramvayı’nın 1.1 km’lik 
Eminönü-Cibali arası; 

Kabataş-Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metrosu’nun 6.5 
km’lik Kabataş-Mecidiyeköy 
arası; İkitelli-Ataköy 
Metrosu’nun, 10.9 km’lik 
Bahariye-Ataköy arası olmak 
üzere, toplam 32.8 km’lik 4 
hat hizmet vermeye 
başlayacak.

  2023 YILINDA
13 km’lik Ümraniye- Ataşehir-
Göztepe Metrosu; Çekmeköy-
Sancaktepe-Sultanbeyli 
Metrosu’nun 3.6 km’lik 
Çekmeköy-Sancaktepe Şehir 
Hastanesi arası; Kaynarca-
Pendik-Tuzla Metrosu’nun 3.9 
km’lik Pendik Merkez-
Kaynarca-Hastane arası; 
Kirazlı-Halkalı Metrosu’nun 3.5 
km’lik Kirazlı-Mimar Sinan 
arası olmak üzere, toplam 24 
km’lik 4 hat devreye girecek.

İNŞA HALİNDEKİ HATLAR TAMAMLANDIĞINDA, RAYLI SİSTEMLERİN TOPLU 
TAŞIMADAKİ ORANI, YÜZDE 18’DEN YÜZDE 35’E ÇIKACAK. 
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otomobil kullanıcıları için toplu 
taşıma sistemini daha cazip 
kılacak. HIZRAY ile 
Beylikdüzü’nden Sabiha Gökçen 
Havalimanı’na 1 saat gibi kısa 
bir sürede ulaşılacak. Bu proje, 
aynı zamanda İstanbul’un doğu-
batı aksında TEM - E5 arasında 
arazi kullanım gelişimini 
kontrol altında tutacak ve 
İstanbul’un kuzeyine, yeşile 
doğru kentin büyüme baskısını 
azaltacak. HIZRAY’ın işletmeye 
alınmasıyla, günde 1 milyon 
yolcu taşınması öngörülüyor. 
Yapım ve metro araçları dahil, 
toplam maliyet 6 milyar doları 
bulacak. Ön tasarım ve fizibilite 
çalışmalarına geçtiğimiz aylarda 
başlanan HIZRAY projesinin 
2021 yılı sonunda 
tamamlanarak, yatırımın ihale 
aşamasına getirilmesi 
amaçlanıyor.

nüfusu yaklaşık 3.2 milyona 
ulaşan İstanbul’un batısında 
inşa edilecek olan Beylikdüzü-
Esenyurt-Sefaköy-İncirli 
Metrosu. Bölgedeki 5 ilçenin 
kent merkezine hızlı ve 
konforlu bir şekilde ulaşmasını 
sağlayacak hattın İncirli-
Sefaköy arasının yapımı, 2018 
yılında Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’na devredildi. 
Sefaköy-Beylikdüzü 
bölümünün yapımı İBB’nin 
sorumluluğunda. Ağustos 
2020 ve Kasım 2020’de İncirli 
-Sefaköy arası kesiminin 
yeniden İBB sorumluluğuna 
verilmesi hususunda Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı’na 
başvuru yapıldı, cevap 
bekleniyor. Günde 500 bin 
yolcuya hizmet verecek bu hat, 
metrobüs yoğunluğunu da 
önemli ölçüde azaltacak. 

Projenin inşaat, 
elektromekanik ve 256 adet 
raylı sistem aracı dahil 
maliyeti 2 milyar euroyu 
bulacak.

  KENTİ HIZLA KATEDECEK 
DEV PROJE: HIZRAY…
İstanbul’u doğu batı aksında,        
bir baştan diğer başa kat edecek 
ikinci raylı sistem, HIZRAY 
olacak. Proje; Beylikdüzü, 
Esenyurt, Avcılar, 
Küçükçekmece, Bağcılar, 
Esenler, Bayrampaşa, 
Gaziosmanpaşa, Eyüp, 
Kağıthane, Beşiktaş, Üsküdar, 
Ümraniye, Ataşehir, Sancaktepe, 
Sultanbeyli, Pendik dahil 17 
ilçede yaşayan İstanbulluların 
hayatını hızlandıracak. Metro 
sistemlerinin 35 km olan 
ortalama hızını 70-80 km’ye 
çıkaracak büyük yatırım, özel 

 HIZRAY İLE BEYLİKDÜZÜ’NDEN SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NA                                  
1 SAAT GİBİ KISA BİR SÜREDE ULAŞILACAK. 
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KENT YOKSULLUĞU ILE
MÜCADELENIN 

ANAHTARI:
1.5 MILYON AILE ILE 

DAYANIŞMA
ISTIHDAM OFISLERIYLE IŞ

BALIK TUTMAYI 
ÖĞRETMEK
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GÖKÇE KAÇMAZ  - NILAY SOYSALDI

TUNA AKÇAY

YAPILAN ARAŞTIRMALAR, İSTANBUL’DA EN BÜYÜK SORUNUN GEÇİM 
SIKINTISI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR. İSTANBUL VALİLİĞİ VE İBB’YE YARDIM 

TALEBİNDE BULUNANLARIN SAYISI MİLYONLARLA İFADE EDİLİYOR. 
ÖZELLİKLE PANDEMİ SONRASI, TOPLUMDA GELİR EŞİTSİZLİĞİ DAHA DA 

ARTMIŞ DURUMDA. EN ZENGIN VE EN YOKSUL YÜZDE 20’LIK DILIM 
ARASINDAKI GELIR FARKI, 15 YILDA 6.6 KATTAN 7.8’E ÇIKTI. 

Özellikle pandemi 
sonrası Türkiye’nin en 

önemli gündem 
maddesi, geçim 

sıkıntısı ve ekonomik 
daralma oldu. Bu 

sorunların en belirgin 
şekilde gözlemlendiği 
kentlerden biri de kişi 

başına düşen gelirin en 
yüksek seyrettiği 

İstanbul. Kent, 
Türkiye’de gelir 

eşitsizliğinin en yüksek 
olduğu illerin başında. 

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 

verilerine göre, kentte 
en yüksek ve en düşük 

gelire sahip yüzde 
20’lik dilimler arasında 

fark 7.8 kat. Bu oran,   
15 yıl önce 6.6 

düzeyindeydi. Başka 
bir deyişle 

İstanbullular 
arasındaki gelir 

uçurumu derinleşmeyi 
sürdürüyor. 



TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAKLAŞIK YÜZDE 50’SİNİ BARINDIRAN 
KENTLERİ YÖNETEN 11 CHP’Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI, 

ÜLKEDEKİ EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİNİN “YOKSULLUK” 
OLDUĞUNU VURGULADI.
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16.4 düzeyinde. Yüzde 22.8’i hiç ödeyemediğini, 
yüzde 52’si ise asgari tutarı ödeyebildiğini 
söylemekte.”

 HANE HALKI BORÇLARI ARTIYOR
Pandemi sürecinde İstanbulluların sadece gelirleri 
düşmedi, aynı zamanda borçları da arttı. İstanbul 
İstatistik Ofisi’nin yayınladığı İstanbul 
Barometresi’nin Ocak sonuçlarına göre, yüzde 
45.3’lük bir kesimin borçlandığı gözlendi. 

Araştırmaya katılanların yüzde 57.1’i 
geçinecek kadar kazanamadığını 

belirtti. Hane halkı gelir düzeyi 3 bin 
liranın altında olan 

İstanbulluların yüzde 52.5’i 
ısınma, yüzde 70’i gıda, 
yüzde 84.5’i giyim, yüzde 
75’i çocuklarının eğitim 
gereksinimlerini yeterince 
karşılayamadığını ifade etti. 
Kent genelini kapsayan 
İstanbul Barometresi’nde, 
yurttaşlara yöneltilen 
“İBB’nin bütçesini siz 

yönetseydiniz en çok hangi 
alanda harcama yapardınız?” 

sorusunun şu iki sözcüklük yanıtı da 
bu tespitleri çok çarpıcı biçimde ortaya 

koyuyor: “Sosyal yardım.”

 YOKSULLUK EĞİTİMDE FIRSAT                
EŞİTLİĞİNİ BALTALIYOR
Pandemiyle beraber “yeni normal” çerçevesinde 
yaşamımıza giren uzaktan eğitim de çocuklu 
yoksul ailelerin ayrışmasına neden oldu. Bu 
aileler, uzaktan eğitim alabilmek için gerekli 
bilgisayar, tablet, sabit internet bağlantısı gibi 
teknolojilerden büyük oranda yoksun. Yoksul 
ailelerde sabit internet aboneliği oranı yüzde 60. 
Sabit interneti bulunmayan yüzde 40 ise eğitim 
sürecini mobil bağlantıyla ya da ibbWiFi 
üzerinden yürütmeye çalışıyor. Eğitim Bilişim 
Ağı (EBA) TV üzerinden verilen eğitimlerin yanı 
sıra, canlı ders ve ilgili diğer uygulamalara erişim 
de kısıtlı.

 PASTANIN YARIDAN FAZLASI YÜZDE           
20’LİK KESİME
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi 
tarafından hazırlanan ve İstanbul Kalkınma 
Ajansı’nın desteklediği “Mahallem İstanbul” 
projesi yurttaş ekonomisinin durumu hakkında 
çarpıcı veriler ortaya koydu. Açıklanan sonuçlara 
göre kentte, en yüksek gelire sahip nüfusun yüzde 
20’lik kesimi, yaratılan tüm gelirin yüzde 
51.6’sına sahip. Toplumun geri kalanı ise yüzde 
48.4’lük geliri paylaşıyor. Araştırma, 
pandeminin mevcut kırılgan yapıyı 
daha da derinleştirdiğini ortaya 
koyuyor. 

 MİLYONLAR SOSYAL 
YARDIM TALEBİNDE
İÜ Şehir Politikaları 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. 
Murat Şeker, kentte 
yoksulluk haritasının 
genişlediğine ve hane 
halkı gelirlerinin 
azalmaya başladığına dikkat 
çekerek, şunları kaydetti:
“Geçim sıkıntısı öyle bir noktaya 
geldi ki, Mayıs-Haziran döneminde 
İBB’ye 1 milyondan fazla aile sosyal 
yardım talebinde bulundu. Bu durum, İstanbul’da 
yaklaşık her 4-5 haneden birinin sosyal yardım 
talep ettiğini göstermekte. İstanbul Valiliği de 1 
milyon 100 bin 286 haneye sosyal yardım 
ilettiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne (İBB) sosyal yardım başvurusu 
yapanların yüzde 43’ünün düzenli bir geliri 
olmadığı görülüyor. Yine yapılan bir diğer 
araştırmada, hane halkı gelir düzeyi 3 bin liranın 
altında olan hanelerde, pandemi döneminde işini 
kaybedenlerin oranının dörtte bir düzeyine çıktığı 
sonucuna ulaşıldı. Özellikle hizmet sektöründe 
çalışan bu kesim, gerek salgın kısıtlamaları 
gerekse genel ekonomik durum nedeniyle düzenli 
gelirlerini kaybetti. Bu grupta, kredi kartı 
borcunun tamamını ödeyebilenler sadece yüzde 



YOKSULLUKLA BİRLİKTE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ DE DERİNLEŞİYOR. 
İSTANBUL KÜLTÜREL SERMAYESİNİ KAYBEDİYOR. İÜ ŞEHİR POLİTİKALARI 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ PROF. DR.  MURAT ŞEKER’E 

GÖRE SOSYAL SERMAYESİ AZALAN BİR KENTTE HUZUR MÜMKÜN DEĞİL.
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İÜ Şehir Politikaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürü 

Prof. Dr. Murat Şeker



 YOKSULLUK BİR SOSYAL RİSK
Yoksulluk cinsiyet, eğitim, işgücü gibi her 
demografik özellikte farklı boyutta hissediliyor.  
Yoksul bir ailede ev kadının yaşadığı yoksunluklar; 
fırsat eşitliğinden uzak çocuklar; ailede yaşlı, bakıma 
muhtaç ya da engelli bulunmasından dolayı yaşanılan 
güçlükler var. Bunlar, benzer demografik unsurlara 
sahip gruplarda farklılaşıyor. Yoksulluk, bir sosyal 
risk olarak karşımıza çıkıyor. Kent yoksulluğu, kırsal 
yoksulluktan da bazı bakımlardan farklılıklar taşıyor. 
Yani, kırsaldaki ile kentteki yoksulun yaşadığı 
zorluklar aynı değil. İstanbul’da yoksul olmak, başka 
kenttekine benzemiyor. Yoksulun tek bir sermayesi 
var; o da sosyal sermaye. Akraba, komşu, tanıdık 
destekleri onun bir şekilde ayakta durmasını 
sağlayabiliyor. Kendi başına ayakta kalmanın tek 
yoluysa, eğitim ve kültürel kazanımlardan geçiyor. 
Buna karşın İstanbul, sosyal sermayenin giderek 
azaldığı kentlerin başında geliyor. 

 SOSYAL SERMAYENİN KAYBEDİLMESİ 
HUZUR KAÇIRIYOR
“Sosyal sermayesi azalan bir İstanbul, finansal 
sermayesi artsa da huzurlu bir kent olamayacaktır.” 
diyen Prof. Dr. Şeker, ekonomik daralmadan 
kaynaklanan toplumsal ayrışma ve göçmenler 
konusunda şu açıklamalarda bulundu: 
“Toplumdaki eşitsizlikleri bir ölçüde dengeleyen 
sosyal sermayenin kaybedilmesi, beraberinde çok 
daha önemli sorunları getiriyor. Artık giderek 
gettolaşmaya dönen mahalleleri ile ayrışan bir 
şehirde yaşıyoruz. Bu ayrışmanın azaltılması için 
kamusal karar alıcıların, toplumdaki dezavantajlı 
kesimlere olan hizmetlerini artırmaları, eşit ve adil 
bir şekilde onların refah seviyelerini yükseltmeleri 
gerekiyor. Göçmenler, Türkiye’nin de İstanbul’un 
da bir kaderi. Bizim buradaki en önemli 
eksikliğimiz; tüm kurumlarımızca bir göç politikası 
oluşturulmadan göçmenlerin, kontrolsüz bir 
şekilde büyükşehirlerimize akışının 
engellenememesidir. Yapılan birçok araştırma, 
gelenlerin önemli bir kısmının geri dönmeyeceğini 
gösteriyor. Burada çeşitli sorunlarla 
karşılaşabiliriz. Göçmen olarak gelen ilk nesil, 
Türkiye’yi ve Türk toplumunu kendilerine evini, 

 SOSYO-EKONOMİK STATÜ ETKİLİ
Pandemi etkisiyle eşitsizliklerin arttığına vurgu 
yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül 
Altan Arslan da konuyla ilgili şunları dile getirdi:
“Çocuklar, bu süreçten oldukça olumsuz 
etkileniyor. Ev içi şiddet, eğitimde fırsat 
eşitsizliği, oyuna ve yeşil alanlara erişim 
konusunda büyük bir sıkıntı içindeler. Çocuklara 
yönelik psikolojik ve duygusal şiddette ciddi bir 
artış var. Artan şiddetin çocuklarda sebep olduğu 
davranış değişikliklerini gözlemleyip etkin 
müdahale etmesi gereken okul rehberlik 
sistemleri ise çevrimiçi eğitim nedeniyle yetersiz 
kalıyor. Bir eğitim dönemi boyunca 
öğretmenleriyle hiç iletişime geçememiş çocuklar 
var. Kısıtlamalardan dolayı akranlarıyla 
sosyalleşemiyorlar. Serbest zaman hakları 
engelleniyor. Elbette, bu doğrudan sosyo-
ekonomik statü ve yaşanan mahallenin profili ile 
ilgili. Yapılan bilimsel çalışmalarda bu saptanmış 
durumda.”

11 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN 
YOKSULLUKLA MÜCADELE ÇAĞRISI

Türkiye	nüfusunun	yaklaşık	yüzde	50’sini	
barındıran	İstanbul,	Ankara,	İzmir,	Antalya,	Adana,	
Eskişehir,	Muğla,	Mersin,	Aydın,	Hatay	ve	
Tekirdağ’ı	yöneten	11	CHP’li	Büyükşehir	Belediye	
Başkanı,	yaptıkları	ortak	açıklamada;	ülkedeki	en	
önemli	gündem	maddesinin	“yoksulluk”	olduğunu	
vurguladılar.	Başkanlar,	ortak	açıklamalarında	bu	
önemli	konuya	şu	ifadelerle	dikkat	çektiler:	
“Toplumsal	yoksulluk,	vatandaşlarımızın	birinci	
gündem	maddesidir;	uzun	süre	gündemden	
düşmeyeceği	de	görülmektedir.	Bu	anlamda	
herkese	ve	hepimize	önemli	sorumluluklar	
düşüyor.	Vatandaşlarımıza	hizmet	aşkıyla	görev	
yaptığımızın	bilincinde	olan	bizler;	bize	karşı	
yapılan	tüm	engellemeleri	unutmaya	hazırız.	
Yoksullukla	mücadeleyi,	topyekûn	bir	seferberlik	
hareketine	dönüştürmek	istiyoruz.	En	tepe	
yöneticimizden	belde	belediye	başkanımıza	kadar	
hepimiz,	tüm	gücümüzü	yoksullukla	mücadele	için	
birleştirmeliyiz.	Bu	ülkede	yatağa	aç	giren	hiç	
kimse	kalmasın.”

İBB, SORUNU AŞMANIN YOLLARINI BİLİMDE ARADI.                                  
YAPILAN ARAŞTIRMALARDAN ÇIKAN SONUÇLARA GÖRE BİR 

YOKSULLUKLA MÜCADELE STRATEJİSİ BELİRLENDİ. KAYNAKLARIN                  
ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI SAĞLANDI. 
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 İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI ŞENGÜL ALTAN ARSLAN, 
ÇOCUKLARIN BU SÜREÇTEN ÇOK ETKİLEDİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.                           

EV İÇİ ŞİDDETİN, EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİNİN, OYUNA VE YEŞİL 
ALANLARA ERİŞİMDEKİ KISITLARIN ARTTIĞINA VURGU YAPTI. 
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IBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Şengül Altan Arslan

BARIŞ TEKIN



bir rehber oldu. Yardımın yapılacağı yer ve kişiyi 
doğru tespit etmekte önemli bir zemin oluşturdu. 
Sosyal yardımların dağıtılmasında, mahalle 
ölçeğinde yapılan birincil ve ikincil veriler ışığında 
etkin bir mekanizma yaşama geçirildi. Böylece; 
kaynakların daha etkin, daha verimli ve gerçek 
ihtiyaç sahiplerine ulaşacak şekilde kullanılması 
sağlandı.  

 KAMU HARCAMALARI TAMPON                       
İŞLEVİ GÖRECEK
Yoksullukla mücadelede yerel yönetim olarak tüm 
olanaklarını seferber ettiklerini ifade eden İBB 
Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, 
konuya bakışını ve önerilerini şöyle özetledi: 
“Dünya Ekonomik Forumu, artan eşitsizlik ve 
yoksulluk karşısında toplumların çözülmesini 
ancak kamu harcamalarının tampon işlevinin 
engelleyebileceğini ortaya koydu. Pandeminin 
yıkıcı etkileri karşısında alınan tedbirlerin yarattığı 
pozitif etki düşünüldüğünde, sorumlu tüm 
aktörlerin elini taşın altına koyduğu bir toplumsal 
dayanışma ortamını tesis etmek zorundayız.”

mahallesini açan, imkânlarını paylaşan bir ülke ve 
toplum olarak görüyor. Buna bağlı olarak kendini, 
Türk vatandaşı gibi hissetmeye başlıyor. Ancak, 
göçmenlerin çocukları, entegrasyon sürecini 
tamamlamazsa bu sefer kendi arasında gruplaşıyor 
ve risk unsurları taşıma ihtimalleri söz konusu 
oluyor. Tabii olarak, ülkemizin genel ekonomik 
konjonktüründe yaşanan daralma, göçmenlere 
yönelik yürütülen politikalara karşı tepkilere de 
neden oluyor. Bu durumun toplumsal ayrışmaya 
neden olmaması için hem genel ekonomik 
koşulların iyileşmesi hem de entegrasyon 
sürecinin hızlandırılması gerekiyor.”

 SORUN BİLİMLE AŞILACAK
Bu tablo karşısında İBB, çözümün temeline bilimi 
koydu. İstanbul İstatistik Ofisi’nin yaptığı birincil 
veri üreten araştırma sonuçları, yürütülen sosyal 
politikaların belirlenmesine önemli katkılar 
sunuyor. İstanbul’da bakkallarla yürütülen 
araştırmada, kentin veresiye haritası çıkartıldı. Bu 
çalışmalar, kent yoksulluğu ile mücadele 
konusunda İBB’nin yol haritasını çizmesinde ciddi 

DÜNYA EKONOMİK FORUMU ARTAN EŞİTSİZLİK VE YOKSULLUK 
KARŞISINDA TOPLUMLARIN ÇÖZÜLMESINİ ANCAK KAMU 

HARCAMALARININ TAMPON İŞLEVİNİN ENGELLEYEBİLECEĞİNİ 
ORTAYA KOYDU.

KAPAK
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IHTIYAÇ SAHIPLERI                          
YALNIZ DEĞIL

 İBB’NİN SOSYAL YARDIM FELSEFESİ BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİ. YENİ 
DÖNEMDE AMAÇ, SOSYAL YARDIM ALAN HANELERİN SAYISINI ARTTIRMAK 
YERİNE YOKSUNLUK ÇEKENLERİN SAYISINI AZALTMAK. SOSYAL YARDIMA 

BAĞIMLILIĞI TÜMDEN KIRMAK… ESKİLERİN DEYİŞİYLE BALIK VERMEK 
YERİNE BALIK TUTMAYI ÖĞRETMEK.

GÖKÇE KAÇMAZ - NILAY SOYSALDI MURAT ŞENSU
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bir gerçek. Bu yoksunluk durumu ise sadece 
toplumda mağduriyetlerin doğmasına yol açmıyor; 
aynı zamanda barışçı ve istikrarlı bir gelecek 
açısından da güvenlikten toplumsal ayrışmaya 
kadar büyük tehditlerin doğmasına neden oluyor. 
Bu tablonun düzeltilmesi ise dünyanın birçok 
ülkesinde yerel yönetimlerin sorumluluk alanına 
bırakılmış durumda. 

G
ünümüzde yerel yönetimler açısından en 
çok tartışılan konuların başında sosyal 
yardımlar ve yoksullukla mücadele 
geliyor. Kentleşmenin küresel düzeyde 

hiç olmadığı kadar arttığı çağımızda, özellikle 
metropoller, çok kalabalık nüfuslara ev sahipliği 
yapıyor. Ancak, sınırlı bir alana yığılan bu yoğun 
nüfusun, eşit biçimde kaynaklara erişemediği de 



Başaracağız” platformu kuruldu. Platforma 1 
milyon 81 bin 717 başvuru yapıldı, 700 bini aşkın 
başvuru olumlu değerlendirildi. Bunlara, gıda ve 
hijyen kolisi desteği ya da alışveriş kartıyla destek 
sağlandı. Pandeminin insan ruh sağlığı üzerindeki 
olumsuz etkilerini gidermek için ücretsiz 
“Psikolojik Danışma Hattı” kuruldu. Yüz binden 
fazla insan bu hizmetten faydalandı. Ev işçileri, 
dolmuşçular, taksiciler, garsonlar kuaförler, 
berberler, sokak ve sahne sanatçıları gibi özel 
gruplarla iletişime geçilerek gıda kolileri 
ulaştırıldı. Pandemi sürecinde evlerinden 
çıkamayan çocukların ve ailelerinin 
gereksinimlerine yönelik, “Yuvamız İstanbul 
Çevrimiçi Oyun Grubu” dönemsel eğitimleri 
yapılmaya başlandı. Yine bu süreçte 60 yaş üstü 
yurttaşlara el uzatmak için özel ekipler kuruldu. 
İstanbul'da yaşayan göçmenlere de gıda ve hijyen 
paketi, bebek maması-bezi ile maske dağıtımı 
yapıldı. Alo 153’e entegre 4 yeni çağrı hattı 
kurularak etkin kriz iletişimi sağlandı. 

 ÜLKENİN BEKASI ÇİFTÇİLER YALNIZ 
BIRAKILMADI
İstanbul’un çiftçileri; ücretsiz fide, gübre, böcek 
ilaçları, dikim ve hasat mevsimlerinde ziraat 
mühendislerinden danışmanlık alma gibi çeşitli 
programlar tarafından desteklendi. Halk Süt 
projesi ile süt arzı, İstanbullu çiftçilerden 
karşılandı. İBB, 3’ü kadın girişimciler tarafından 
kurulmuş toplam 4 kooperatiften fasulye, nohut, 
erişte, bulgur, zeytinyağı, bal, pirinç ve patates 
gibi ürünlerin alımını yaptı. Yapmayı da 
sürdürüyor. Böylece bir yandan toplumda 
kadının konumunu güçlendirmeye çalışırken 
diğer yandan da toplumsal birlikteliğe katkıda 
bulunuluyor.  

 KAPALI SULAMA 5 KAT ARTTIRILDI
Bu süreçte çiftçilere toplam 3.6 milyon fide desteği 
verildi. Yaklaşık 350 üreticiye sebze yetiştirme 
teknikleri öğretildi. Kapalı devre sulama 
yapılabilen alan, bin dekardan 4 bin 595 dekara 
çıkarıldı. Balçıkla dolarak bataklık haline gelen 

 AMAÇ SOSYAL YARDIMA                        
BAĞIMLILIĞI KIRMAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu 
gerçekliğin farkında olarak yeni dönemde sosyal 
yardım anlayışına farklı bir yaklaşım getirdi. 
Kurum, sosyal yardım verilen hanelerin sayısını 
arttırmak yerine buna gereksinimi azaltmayı 
seçti. Bir başka deyişle, ‘balık vermek yerine balık 
tutmayı öğreten’ bir stratejiyi gündemine aldı. 
Buna göre bütüncül sosyal politika yaklaşımı ile 
yurttaşların belediye bünyesinde sağlanan ve 
güçlenmelerine katkıda bulunacak tüm hizmetlere 
erişmelerine öncelik verildi. Kamu desteği, bu 
güçlenme sürecinde mağduriyetlerin oluşmaması 
ve sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması için 
yoğun olarak kullanılıyor. Ancak amaçlanan; 
yurttaşların, yardıma bağımlı hale getirilmesi 
değil, yardım almayacak şekilde donanımlı hale 
getirilerek yaşama tutunması, kendi bilgi ve 
becerisiyle ayakları üzerinde durması. 

 ESNAFA HER ALANDA DESTEK
Bu anlayış, kısa sürede sahaya yansıtıldı. İBB, 
yurttaşların çok yönlü desteklenmesi için kolları 
sıvadı. Kriz nedeni ile aniden ortaya çıkan sosyal 
yardım gereksinimlerini karşılamak için “Birlikte 

BU SÜREÇTE KENTİN KIRSAL KESİMLERİNDEKİ TARIM 
FAALİYETLERİ HEM YOKSULLUKLA MÜCADELE HEM DE 

İSTANBULLULARIN SAĞLIKLI GIDALARA ERİŞMESİ İÇİN DESTEKLENDİ. 
ÇİFTÇİYE 3.6 MİLYON FİDE DAĞITILDI.
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HALK SÜT PROJESİ SAYESİNDE BUGÜN İSTANBUL’DA 120 BİN 
ÇOCUK HER SABAH SÜT İÇİYOR. GELİŞME ÇAĞINDAKİ BU 
ÇOCUKLAR, SON DERECE ÖNEMLİ BİR BESİNDEN MAHRUM 
KALMIYOR. 
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İstanbulkartlarına, tek seferlik 250 lira 
yatırmalarına olanak sağlandı. “Anne-Bebek 
Destek Paketi” ile 0-3 yaş arası 1 bebeği olan 
annelere 150 lira; birden fazlasına ise 250 lira 
destek olmaya başlandı. “Aile Destek Paketi” ile 
muhtaçlık sınırı altında geliri olan ailelere el 
uzatıldı. İyiliksever yurttaşların, bu durumdaki 
ailelere 100 ila 250 lira arasında destek 
sağlamasının yolu açıldı. 

 DAYANIŞMA RUHU YAYILIYOR
Dayanışma ruhunu güçlendiren bu çalışmalar halen 
etkisini sürdürüyor. Artık İstanbullular, kendi 
dayanışma kanallarını üretmeye başladı. Yakın 
zamanda İstanbul halkına daha yaygın bir şekilde 
ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırabilmek adına, 40 
mobil büfe hizmete alındı. Ardından 
İstanbulluların doğal refleksi ile Halk Ekmek 
bağışları hızla yayıldı. İyiliksever yurttaşların, 
mobil büfeler üzerinden başlattığı ekmek bağışı 
kampanyasında ise 1 milyonu aştı. 

Yeşil Vadi Sulama Bendi temizlenerek tekrar 
üretime kazandırıldı. Çatalca, Silivri, Eyüpsultan, 
Arnavutköy, Beykoz, Şile, Sarıyer, Pendik’te 
toplam 211 kırsal mahallede; tarımsal üretim ve 
hayvancılık faaliyetlerinin mevcut durumuyla 
potansiyelini ortaya koyan veri tabanı oluşturuldu.

 DESTEK ENGEL TANIMADI 
Pandemi sürecinde “Birlikte Başaracağız” 
kampanyası harekete geçirildi. Amaç, 
İstanbul’daki yoksunluk çeken insanlara destek 
sağlamak; sağlık çalışanları ve hastalarla 
dayanışma içinde olmaktı. Ancak, kampanya 
İçişleri Bakanlığı tarafından durduruldu. İBB, yeni 
bir sistem oluşturdu ve toplumdaki iyiliksever 
yurttaşların dayanışmalarını yönlendirmeyi 
sürdürdü. Bu süreçte “Askıda Fatura” ile hane içi 
kişi başı geliri 940 liranın altında olan yurttaşların 
su ve doğalgaz borçlarının ödenmesi süreci 
yaşama geçirildi. “Öğrenci Destek Paketi” ile 
iyilikseverlerin, güç durumdaki üniversitelilerin 



dönüştürebileceği çevrimiçi ve fiziki mekânların 
sağlanması öncelikli hedeflerimizdir. Bu zincirin 
tamamlanması, kursiyerlerimizin çoğunluğunu 
oluşturan kadın ve gençlerin istihdamını 
desteklemek için önemli. Programlarımızı 
Türkiye’nin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına ve 
işsizlik dinamiklerine göre tasarladık. Değişen 
ihtiyaçlara göre de güncelliyoruz.”  

 GÜVENLİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE DİRENÇLİ 
GEÇİM KAYNAKLARI
“İstihdam etme, yoksullukla mücadelede en etkili 
araçlardan biridir. İstihdam ile hanelere 
yoksulluktan kurtulmak için güvenli, 
sürdürülebilir ve dirençli geçim kaynakları 
veririsiniz. Yoksulluğun uzun vadede çözümü veya 
asgari düzeye indirilmesi; ancak üretken ve 
kendine yetebilirliğin sağlanması ile mümkündür. 
Aksi takdirde sorunlar, süreğenleşir ve başka 
problemler doğurur. İstihdam Ofisleri, günümüzün 
en büyük ekonomik sorunlarından biri olan işsizlik 
problemi yaşayan vatandaşlarımızın iş bulmalarına 
destek olmak amacıyla başlatılan, mevcut işgücü 
ile işveren arasında bir bağ kurarak işgücünün 
ekonomik faaliyetler içinde sürekli bir biçimde 
çalışmasını sağlamayı hedefleyen projedir. İlk 
istihdam ofisi Temmuz 2019’da Küçükçekmece’de 
açıldı. Şu an sayısı 13 olan ofisleri en kısa zamanda 
15’e çıkaracağız. Mobil istihdam ofisleri de her ay 
farklı bir ilçede vatandaşa istihdam hizmeti 
veriyor. Pandemi kaynaklı işsizliğin artması, iş 

 SOSYAL SERMAYEYİ ÖNCELEYEN               
SOSYAL YATIRIM
İBB’nin yoksullukla mücadeledeki stratejisi, 
gereksinim sahibi ailelere yardım ulaştırmaktan 
ibaret değil. Aslında yoksullukla mücadelenin en 
önemli ayağı, yeni istihdamların yolunu açmak. Bir 
başka deyişle sorunu kökten çözmek ve kimsenin 
yardım için kuyruğa girmediği bir kent yaratmak. İBB 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, konu 
hakkında şunları kaydetti: 
“İnsani sermayeyi önceleyen sosyal yatırım modeli, 
kamu harcamasını üretken bir araç olarak yeniden 
gündeme taşıdı. Sosyal yardımlar, pasivize eden 
kamu harcamaları olarak eleştirilirken istihdam 
edilebilirliğe yapılan yatırımlar aktif ve işlevsel kamu 
harcamaları olarak tüm dünyada teşvik edilir oldu. 
Burada bizim yaklaşımımızın; sosyal yardımların, 
insanların “şimdi ve burada” iyi olma hallerine ve 
gündelik hayatlarına pozitif etkilerini yok saymadan 
istihdam edilebilirliği arttırmayı hedeflemek, 
olduğunu söylememiz gerekir. Hızla adapte etmeye 
çalıştığımız “Sistem Mezuniyeti Yaklaşımı” ile 
öncelikle bizden sosyal yardım alan kişilerin istihdam 
edilebilirliklerini arttırmak için çalışmaktayız. Ancak, 
kişiler uygun işlere yerleşmediği ve muhtaçlık 
ölçütlerini karşıladığı sürece sosyal yardımlardan 
yararlanmaya devam ediyorlar. İSMEK’lerde bugüne 
kadar tespit edilen en büyük sorun meslek edinme ile 
istihdam edilme arasındaki kopukluktur. Meslek 
edindirme, iş bulma veya girişimcilik zincirinin 
tamamlanması ve kursiyerlerin ürünlerini gelire 

İBB, İYİLİKSEVER YURTTAŞLARIN TOPLUMA ULAŞMASINI 
KOLAYLAŞTIRDI. ASKIDA FATURA, ANNE-BEBEK, ÖĞRENCİ DESTEK 

VE AİLE DESTEK GİBİ PAKETLERLE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI 
YÜKSELTTİ. BU KAMPANYALARA DESTEK 35 MİLYON LİRAYI AŞTI.
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İBB’NIN YENİ SOSYAL YARDIM PARADİGMASI TOPLUMDA DA 
KARŞILIĞINI BULDU. İSTANBUL’DA SOSYAL DAYANIŞMA RUHU YAYILDI. 

YURTTAŞLARIN KENDİ İNİSİYATİFLERİ İLE BAŞLATTIKLARI                              
EKMEK BAĞIŞINDA 1 MİLYONU AŞTI.
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İBB Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanı 
Yavuz Saltık



 “YOKSULLUK DERİNLEŞİYOR”
İBB’nin sahadan öğrendiklerini değerlendiren Saltık, 
şunları söyledi:
“Pandemiden önce muhtaçlık seviyesinde olan 
vatandaşların yoksullukları derinleşiyor. Pandemiden 
önce yoksul olarak tanımlayamayacağımız beyaz 
yakalı ve serbest çalışan birçok vatandaş ise 
pandeminin işgücü piyasalarına etkisiyle geçici 
olarak yoksullaştı. Ücretsiz ve erişilebilir kurumsal 
çocuk bakım hizmetleri kısıtlı olduğu için birçok 
boşanmış anne, çocuklarını evde yalnız bırakarak işe 
gitmek zorunda kalıyor. Ekiplerimiz sosyal inceleme 
için evlere gittiğinde anneleri işte olan çocukları evde 
yalnız buluyor. Çocuklu ailelerde temel ihtiyaçlar 
düzeyinde bir yoksulluk, COVID-19 riski dahil 
birçok sağlık problemi ile kol kola artıyor. Geçimini 
günlük kazanç ile sağlayan kâğıt toplayıcısı, çiçekçi, 
seyyar satıcı, gündelik temizlik işçisi, gündelik inşaat 
işçisi vatandaşlar işlerini yapamaz oldukları için açlık 
sınırına çekildi. Bu işlerin genellikle zaten kronik 
olarak hem ekonomik hem toplumsal dışlanma 
yaşayan kişilerce yapılıyor olması geri döndürülemez 
bir eşitsizlik döngüsüne sebep oluyor.”

İBB SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANI YAVUZ SALTIK, ŞU AN 
SAYISI 13 OLAN BÖLGESEL İSTİHDAM OFİSLERİNİ, EN KISA ZAMANDA 

15’E ÇIKARACAKLARINI IFADE ETTİ. BÖLGESEL İSTİHDAM OFİSLERİ,            
1.5 YILDA KENT GENELİNDE 15 BİN 200 YENİ İSTİHDAM YARATTI. 

KAPAK
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yerlerinin büyük kısmının bu süreçten olumsuz 
etkilenmesine rağmen temmuz ayından bu zamana 
kadar yaklaşık 15 bin 200 kişiye Bölgesel İstihdam 
Ofisleri tarafından iş bulundu. İşe yerleştirilen 
vatandaşların birey, gelir, iş ve aile yaşantısında 
olumlu değişimler meydana geldiği gözlendi.”  

 İBB SAHADAN ÖĞRENİYOR
Yoksullukla mücadele için sahaya inen Sosyal ve 
Ekonomik Destek Programı (SEDEP), Engelliler, 
Yuvamız İstanbul gibi oluşumlar başta olmak üzere 
tüm İBB ekipleri, soğuk binaların ve resmi 
belgelerin ötesinde, yüz yüze topluma ulaşıyor. Bu 
durum, İBB’nin sosyo-ekonomik süreçlere, yeni 
yoksulluk dinamiklerine, yeni hane biçimlerine, 
yoksullukla mücadele mekanizmalarına, gündelik 
yaşama yön veren gereksinimlere, hizmet 
açıklarına, toplumda oluşan ve oluşma alarmı 
veren yarılmalara bakabilmesine olanak sunuyor. 
Ekipler, gözlemlerini olduğu gibi üst yönetime 
iletiyor ve bu sayede İBB, sahadan öğreniyor. Yeni 
bilgilere göre yoksullukla mücadele stratejisini 
yeniliyor. 



TOPLAMDA 117 KÖYE İBBWİFİ ÜCRETSİZ İNTERNET NOKTASI 
KURULACAK. ŞU ANA KADAR 20 KURULUM GERÇEKLEŞTİRİLEREK,          

AKTİF HALE GETIRİLDİ. ÇALIŞMALAR, HAFTADA ORTALAMA 8 KÖYDE 
KURULUM YAPILACAK ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLÜYOR.
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İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı 
Yavuz Saltık

 8 BİN 34 ERİŞİM NOKTASINDA İBBWİFİ VAR
Yoksullukla mücadele konusundaki hizmetlerden 
biri de yurttaşlara yönelik ücretsiz internet erişimi. 
Artık temel bir gereksinim haline gelen fakat yüksek 
ücretleri cep yakan internet erişimi konusunda İBB, 
kent genelinde 8 bin 34 noktada erişim sağlıyor. 
Bunlar arasında meydanlar, kültür merkezleri, 
kütüphaneler, spor salonları gibi alanlar ile 
metrobüs ve otobüslerin olduğu toplu taşıma 
araçları da bulunuyor. Bu konuda toplumun her 
kesiminden insanın ulaşabileceği şekilde bir 
planlama yürütülüyor.  İBB, Şehir Hatları vapurları 
ve metro istasyonlarının girişlerinde yakın bir 
gelecekte ibbWiFi hizmetini sunmaya başlayacak. 
Bu şekilde toplu ulaşım alanlarındaki ibbWiFi servis 
noktaları artırılarak, yurttaşlara haberleşme hizmeti 
sunulması sürdürülecek. 

 GENÇLERİN EĞİTİMİNE DESTEK OLUNUYOR
Yoksulluğun yüksek olduğu hanelerde EBA’ya 
erişemeyen çocuklar, eğitim sürecinden kopup 
ebeveynleriyle günlük kazanç getirecek işlerde 
çalışıyor. Tamamen kopmayanlar ise EBA’ya 

erişebilen yaşıtlarından geriye düşüyor. Çocuklar 
arasındaki eşitsizlik büyüyor. Bu eşitsizliği en aza 
indirgemek için İBB, yoksun durumdaki çocuklara 40 
bin tablet ulaştırdı. Yine kırsal bölgelerde yaşayan ve 
interneti olmadığı için uzaktan eğitimde sorun 
yaşayan öğrencilerin de yardımına koşuldu. Köy 
meydanı, muhtarlık ve bilgi evlerine ibbWiFi 
kuruldu. İlk etapta 50, toplamda 117 köye kurulması 
planlanan ibbWiFi ücretsiz internet noktaları ile 
öğrencilerin pandemi nedeniyle ortaya çıkan uzaktan 
eğitim sorunları çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor. 
Şu ana kadar 20 kurulum gerçekleştirilerek, aktif hale 
getirildi. Çalışmalar, haftada ortalama 8 köyde 
kurulum yapılacak şekilde sürdürülüyor. 
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HAYDARPAŞA ATIK KABUL TESISI, 

ÇEVREYE VE 
EKONOMIYE 
KATKI
GEMİ ATIKLARININ 
İŞLENEREK EKONOMİYE 
YENİDEN KAZANDIRILDIĞI 
HAYDARPAŞA ATIK KABUL 
TESİSİ, TÜRKİYE’NİN EN 
DEĞERLİ ÇEVRE 
YATIRIMLARINDAN 
BİRİDİR. YILDA ORTALAMA 
147 BİN 893 METREKÜP 
ATIK İŞLEME FAALİYETİ 
YAPILAN TESİSTE, 18 BİN 
301 METREKÜP ATIK YAĞ 
EKONOMİYE GERİ 
KAZANDIRILIYOR. “BU 
TESİSİMİZ SAYESİNDE, 
ZARARLI PETROL 
ATIKLARININ 
DENİZLERİMİZE 
KARIŞMASINI 
ÖNLÜYORUZ.” DİYEN        
İBB ÇEVRE KORUMA VE 
KONTROL DAİRE BAŞKANI 
PROF. DR. AYŞEN 
ERDİNÇLER, MEVCUT 
KAPASİTESİNİN YETERLİ 
OLMAMASI NEDENİYLE 
TUZLA’DA YENİ BİR 
TESİSİN PLANLANDIĞINI 
AÇIKLADI.

NILAY SOYSALDI

AYŞE KAHVECI

ÇEVRE
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ON BEŞ YILDA, 
İSTANBUL BOĞAZI VE 
LİMANLARINDA HİZMET 
VERİLEN 79 BİN 903 

GEMİDEN, 2 MİLYON 218 
BİN 405 METREKÜP ATIK 

TOPLANDI. 
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 ATIK ALIM VE YÖNETİMİNDEN 
İSTAÇ SORUMLU
Atık alımını 2005 yılından bu 
yana, EUROSHORE Avrupa Atık 
Alımcılar Birliğine üye olan İBB 
iştiraki İSTAÇ AŞ gerçekleştiriyor. 
İSTAÇ, İBB Deniz Hizmetleri 
Müdürlüğü ile yaptığı sözleşme 
çerçevesinde, 7 gün 24 saat hizmet 
veriyor. Bugüne kadar, İstanbul 
Boğazı ve limanlarında hizmet 
verilen 79 bin 903 gemiden, 2 
milyon 218 bin 405 metreküp atık 
toplandı. 2020 yılında, Boğaz’dan 
geçen ve limanlara uğrayan toplam 
44 bin 988 geminin yüzde 15’i (6 
bin 854 gemi) bu hizmetten 
yararlandı.

 ATIKLARIN GERİ KAZANIMI, 
ÇEVRE VE EKONOMİYE KATKI 
SAĞLIYOR
Gemilerden kaynaklanan atıklar, 
uluslararası sözleşmeler 
çerçevesinde kontrollü bir şekilde 
toplanarak Haydarpaşa Gemi Atık 
Kabul Tesisi’ne aktarılıyor. 
Burada, petrol ve petrol türevli 
atıklar geri kazandırılarak tekrar 
kullanılabilir hale getiriliyor. Bu 
sayede, bir yandan denizlerde 
çevre kirliliği kontrolü sağlanırken 
diğer yandan atıkların geri 
kazanılmasıyla ekonomiye katkıda 
bulunuluyor.

 TOPLAM DEPOLAMA 
KAPASİTESİ 1.580 METREKÜP.
Yapımına 2005 yılında başlanan ve 
1.053 metrekare alan üzerine 
kurulan Haydarpaşa Atık Kabul 
Tesisi, 2006 yılı Haziran ayında 
hizmete girdi. Dokuz adet 
depolama tankı bulunan tesisin, 
toplam kapasitesi 1580 metreküp/
gün; ham ürün kapasitesi de 900 
metreküp/gün. 

 YILDA, 18 BİN 301 METREKÜP 
ATIK YAĞ GERİ 
KAZANDIRILIYOR
Yılda, ortalama 147 bin 893 
metreküp atık işleme yapılan 
tesiste; sintine, slop, slaç gibi petrol 
ve petrol türevli atıklar, 
susuzlaştırma ve kimyasal arıtma 
işlemlerinden geçiriliyor. Yılda 
ortalama, 18 bin 301 metreküp atık 
yağ ekonomiye geri kazandırılıyor. 
Atık motor yağları tesiste 
depolanarak Petrol Sanayi 
Derneğine (PETDER) veriliyor. 
Toplanan çöp atıkları, Kemerburgaz, 
Odayeri ve Kömürcüoda’daki 
düzenli depolama alanlarında 
güvenle bertaraf ediliyor. Pis su 
atıkları ise atıksu arıtma tesisi ile 
bağlantılı İSKİ kolektörü üzerinden, 
en yakın atıksu arıtma tesisinde 
işlemden geçirildikten sonra 
çevreye zarar vermeden doğaya geri 
döndürülüyor. 

 ÇEVREYE ÇOK BÜYÜK KATKI
Haydarpaşa Katı Atık Kabul 
Tesisi'nin,  büyük bir çevre yatırımı, 
çok değerli bir tesis olduğunun altını 
çizen Çevre Koruma ve Kontrol 
Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen 
Erdinçler, işletmenin önemini şöyle 
anlattı:
“Buranın çevreye çok büyük katkısı 
var; inanılmaz büyük bir kirliliği 
önlüyor. 1 litre yağ veya petrol atığı, 
1 milyon litre içme suyunu 
kirletiyor. Petrol, denizlerde ilk 
olarak yüzeyi kapladığı için, ışığın 
ve havanın suyun alt katmanlarına 
geçişini engelliyor. Oksijen azlığı, 
solunumsuz yaşayamayan canlıların 

K
aradeniz’den Boğaz’ı, 
Akdeniz tarafından Ege’yi 
takip ederek Marmara’ya 
giren gemiler, atıklarını ya 

Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi'ne 
ya da Çanakkale’deki tesise veriyor. 
Türkiye’nin en önemli gemi atık 
kabul tesislerinden Haydarpaşa’yı, 
İBB Çevre Koruma ve Kontrol 
Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen 
Erdinçler ve Deniz Hizmetleri 
Müdürü Dr. İlker Aslan ile gezdik; 
tesis hakkında bilgi aldık.

 ATIK TOPLAMA VE ARITMA 
YETKİSİ İBB’DE
İstanbul’da, deniz sınırları 
içerisindeki gemilerin atıklarını 
toplama ve arıtma görevi, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nde 
bulunuyor. Bu görev, lisanslı 13 
atık alım gemisi ve 15 kara aracıyla 
(atık yağ, pis su ve çöp taşıma) 
yürütülüyor. MARPOL Sözleşmesi 
(Denizlerin Gemiler Tarafından 
Kirletilmesinin Önlenmesine dair 
Uluslararası Sözleşme) 
çerçevesinde; gemilerden, petrol ve 
petrol türevli katı-sıvı atıklar, 
egzoz gazı temizlenmesinden 
kaynaklanan kalıntılar/çamurlar, 
scrubber (gaz yıkama) sistemlerinin 
yıkama suları, kükürt üst sınırını 
sağlamayan akaryakıtlar ile yük 
artıkları alınıyor. 

ÇEVRE



TUZLA’YA YENİ BİR TESİS KURULDUĞU ZAMAN, ATIK ALIMINI ÜÇ KATINA 
KADAR ARTIRABİLECEĞİZ. DOLAYISIYLA GELİRİMİZ DE 120 MİLYON 

LİRAYA KADAR ÇIKACAK.

bir konumda; ama çok küçük 
olduğu için, zamanla burayı 
taşımamız; kapasiteyi 
genişletmemiz şart. Tuzla’da 
hayata geçirmeyi planladığımız 
yeni tesisin fizibilitesini yapmış 
durumdayız. Şu anda Boğaz’dan 
geçen gemilerin yüzde 17’lik 
kısmına hizmet edebiliyoruz. Bunu 
yüzde 40-50’ye çıkarabiliriz. Bunu 
yaparsak Belediyemizin gelirleri de 
ciddi bir şekilde artar tabii. Geçen 
yıl, İBB bütçesine 40 milyon lira 
civarında gelir sağladık. Tuzla’ya 
yeni bir tesis kurulduğu zaman, 
atık alımını üç katına kadar 
artırabileceğiz. Dolayısıyla gelir de 
120 milyon liraya kadar çıkacak. 
Tuzla projesinin maliyeti 350 
milyon lira civarında; yani, üç 
yılda maliyetini çıkarabilecek.”

 PANDEMİ, GELİRLERİ AZALTTI
İstanbul’un, hem lokasyon yapısı 
hem de kilit noktada 
bulunmasından dolayı, deniz 

trafiğinin olmazsa olmaz durak 
noktalarından biri olduğuna dikkat 
çeken Deniz Hizmetleri Müdürü 
Dr. İlker Aslan ise, pandemiden 
dolayı alımların azalmasının 
gelirleri düşürdüğünü vurguladı. 
Aslan, şunları söyledi:  
“Şu anda pandemiden dolayı geçiş 
yapan gemi sayısı, önceki yıllara 
göre 3 bin civarında azaldı. Büyük 
seyahat ve tanker gemileri geçiş 
yapmadığı için, onların atıklarını 
da alamıyoruz. Gemilerden atıkları 
ücret karşılığı alıyoruz. Geri 
kazandığımız ürünleri de Devlet 
İhale Kanunu’na göre encümen 
ihalesi ile satıyoruz. Yani, hem 
alırken hem de satarken gelir elde 
ediyoruz. Karadeniz, Boğaz ya da 
Marmara’yı kullanan gemi sayısı 
arttıkça, onlardan alacağımız atığın 
tonajı ve ülke ekonomisine olan 
geri kazanımı çoğalacak. Bunun bir 
anlamı da Büyükşehir 
Belediyesi’nin kasasına girecek 
ekonomik değerin de artmasıdır.”

ölümüne neden oluyor. Petrolden 
etkilenen canlıları avladığımızda, 
petrol ve türevleri bize kadar 
ulaşıyor. Petrol türevi atıklar, suyu 
çok fazla kirletiyor. Bu çok zararlı 
bir atık; atıksu gibi de değil. Bu 
tesisimiz sayesinde, petrol 
atıklarının denizlerimize 
karışmasını önlüyoruz.”

 TUZLA’DA DAHA BÜYÜK 
TESİS
Haydarpaşa’daki tesisin çok küçük 
olduğunu ve kapasitesinin yetersiz 
kaldığını vurgulayan Erdinçler, 
Tuzla’da hayata geçirmeyi 
planladıkları daha büyük bir tesisin 
fizibilitesinin yapıldığını açıkladı. 
Erdinçler, bu konuda da şu 
açıklamalarda bulundu:
“Ne kadar gemi, ‘atığım var’ 
diyorsa hepsini yüzde yüz 
alıyoruz; ama kapasite yetersizliği 
nedeniyle büyük tonajlı gemilerin 
bu talebini karşılayamıyoruz. 
Tesisimiz, yer olarak çok önemli 

Deniz Hizmetleri Müdürü 
Dr. Ilker Aslan

İBB Çevre Koruma ve 
Kontrol Daire Başkanı 

Prof. Dr. Ayşen 
Erdinçler 
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ÌSTANBUL 

BEYAZA BÜRÜNDÜ
İSTANBUL, BEKLEDİĞİ KAR YAĞIŞINA ŞUBATTA KAVUŞTU. KAR KALIĞININ 45 CM’YE 
ÇIKTIĞI YAĞIŞLARDA KENT YAŞAMINDA BÜYÜK AKSAKLIKLAR YAŞANMADI. AYLAR 
EVVELİNDEN KIŞ HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYAN İBB EKİPLERİ, ANA ARTERLERDE, 
CADDELERDE, ULAŞIMDA ÇOK BÜYÜK PROBLEMLERİN YAŞANMAMASI İÇİN 7/24 
ÇALIŞTI. MEGAKENT, BU KAR SINAVINI EN AZ SIKINTILARLA GEÇİRDİ. 
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KAR YAĞIŞLARI, 
KENTLİNİN SUSUZLUK 

ENDİŞESİNİ DE DİNDİRDİ. 
İSKİ VERİLERİNE GÖRE 
BARAJ DOLULUK ORANI 
%55’E ÇIKTI. BARAJLAR 
KAR HAFTASINA YÜZDE 

%45 İLE GİRMİŞTİ.



Kentin komuta merkezi AKOM'da tüm İBB birimleri, alarm durumuna geçti.

K

ar yağışları, kent yaşamında 
her ne kadar tedirginlik 
yaratsa da son yağışları 

İstanbullular ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
heyecanla bekledi. Bunun sebebi 
kurak geçen mevsimler. Özellikle 
İstanbul’un barajlarındaki doluluk 
oranının azalması kentlinin kar 
yağışını, “bir an önce yağsın” 
dilekleriyle beklemesine neden 
oldu. Hazırlıklarını önceden 
tamamlayan İBB’de ise tek 
beklenti, çalışanların ve 
vatandaşların bu süreci kazasız 
belasız atlatması oldu. 

 BASKAN ¡MAMAOGLU YER¡NDE 
¡NCELEMELERDE BULUNDU
Beklenen kar yağışı öncesinde İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
hazırlıkları ve çalışmaları yerinde 
inceledi. İlgili yöneticilerden 
alınan önlemler ve hazırlıklar 
hakkında bilgiler alan Başkan 
İmamoğlu, vatandaşların dikkat 
etmesi gereken noktalara da işaret 
etti. İmamoğlu, yoğun kar yağışı 
koşullarında kentlinin özel 
arabaları yerine toplu taşıma 
araçlarını kullanmasının öneminin 
altını çizdi. Başkan İmamoğlu, 

sokakta yaşayan canlılar hakkında 
ise şu yorumlarda bulundu:
“Bizden hizmet bekleyen başka 
unsurlar da var; sokak canlıları var. 
Bu konuda da tedbirliyiz. Bizim 
gibi, eminim ki bütün ilçelerimizin 
de veterinerlik müdürlükleri 
tedbirli çalışıyorlar. Bu konuda 
yaşam alanlarında özellikle 
vatandaşlarımızın da duyarlılığını 
istiyoruz. Aynı zamanda, 
İstanbul'da ne yazık ki son 
dönemde de yoğun artış gösteren 
evsiz insanlar var. Tek bir 
vatandaşımızın bile sokakta 
kalmaması adına, bütün 
ekiplerimizle takipte olacağız. Asla 
taviz vermeyeceğiz. Bu konuda da 
uyarılarınızı merkezlerimize 
ulaştırabilirsiniz.”

 ¡BB KAR YAGISINA AYLAR 
ÖNCES¡NDEN HAZIRLANMISTI
Kent hayatının normal seyrinde 
devam etmesi için İBB, tüm 
önlemleri dört ay öncesinden aldı. 
İBB birimleri, özel işletmeler ve 39 
ilçe temsilcisi sık sık bir araya 
gelip karşılıklı diyalog sürecini 
tamamladıktan sonra, kar 
koşullarına karşı mücadele eylem 
planlarını hazırladılar. 

İBB, 2021 kış şartlarıyla 
mücadele çalışmalarında; 4 bin 
23 km’lik sorumlu yol ağında, 
434 müdahale noktasında bu yıl 
1.351 araç-iş makinesi ve 7.031 
personeli ile görev yapmaya 
devam edecek.

 81 B¡N TON TUZ DÖKÜLDÜ
İstanbul genelinde 60 noktada 
kurulan BEUS’tan (Buzlanma 
Erken Uyarı Sistemi) gelen 
mesajlar doğrultusunda, ekipler 
çalışmalarını yürütüyor. Ekiplerin 
takibi ve yönlendirilmesi araç 
takip sistemi üzerinden 
sağlanıyor. Önlemler kapsamında 
önemli noktalara kutu tuzlar 
bırakıldı. Gelen veriler ışığında 
üstgeçitler, otobüs durakları, 
meydanlar gibi kritik noktalarda 
da kar birikintilerine ve 
buzlanmalara ekipler tarafından 
müdahale edildi. İBB yol bakım 
ekibi, 12-18 Şubat tarihleri 
arasında 81 bin 785 ton tuz, 269 
ton da solüsyon döktü.

 KAR KALINLIGI 70 CM Y¡ BULDU
4 gün boyunca süren yağışlar 
sonucunda İstanbul’un Şile gibi 
yüksek yerlerinde kar kalınlığı 70 
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İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, AKOM’da bulunan komuta merkezinde çalışmaları günbegün izledi.

cm’ye kadar çıktı. İBB AKOM 
verilerine göre; sahil bölgelerinde 
(Şişli, Esenler, Sarıyer, 
Kâğıthane) 15-20 cm, iç 
kesimlerde (Başakşehir, 
Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye) 
20-40 cm, yüksek ve kırsal 
kesimlerde ise (Hadımköy, Tuzla, 
Çamlıca, Çekmeköy, Silivri, 
Beykoz) 30-45 cm aralığında kar 
kalınlıkları ölçüldü.

 ¡HBARLARA HIZLICA YANIT 
VER¡LD¡
Aralarında İGDAŞ, İSKİ, İBB 
İtfaiyesi, İBB Trafik Müdürlüğü, 
Yol Bakım, Zabıta, Beyaz Masa ve 
Park Bahçe ile özelleştirilen 
köprülerin, havalimanı işleten 
paydaşların da bulunduğu toplam 
27 birim, AKOM’la gelişmeleri 
yakından takip etti. AKOM’dan 
paylaşılan verilere göre 6 günlük 
yağışlar sonucunda İBB ekipleri 
tarafından 615 ağaç ve direk 
devrilmesi, 18 çatı çökmesi, 
istinat duvarı yıkılması gibi 
ihbarlara müdahale edildi. Bu 
olaylar sonucunda 126 aracın da 
hasar gördüğü bilgisi kaydedildi. 
Aynı zamanda Eyüpsultan, Şile 
ve Tuzla ilçelerinde ahırların 

çatılarının çökmesi nedeniyle 10 
hayvan telef olurken, mahsur 
kalan 36 hayvan itfaiye ekipleri 
tarafından kurtarıldı.

 “DEK” TRAF¡KTE UFAK ÇAPLI 
TIKANMALARA YOL AÇTI
 İstanbul’u etkisi altına alan kar 
haftasında, genel olarak trafikte 
bir sorun yaşanmaması hem İBB 
çalışanlarını hem de vatandaşı 
memnun etti. Ancak, 17 Şubat 
sabahı “deniz etkisi kar” (DEK) 
yağışı nedeniyle kısa sürede 
yağan ani kar, sabah saatlerinde 
trafikte bazı aksaklıklara neden 
oldu. İBB ekipleri ihbar gelen 
yerlere müdahale etti, trafik 
akışını sağladı. Özellikle 
Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer, Şişli 
ve Beşiktaş ilçelerinde trafikte 
aksamalar meydana geldi.

 ¡BB 536 VATANDASI SOKAKTA 
BIRAKMADI
Sokakta yaşayan evsiz 
vatandaşlar; Zabıta ekipleri 
tarafından ikna edilip sağlık 
kontrollerinden geçirildikten 
sonra, evsizler için hazırlanan 
İBB tesislerinde misafir ediliyor. 
Halihazırda 233’ü Esenyurt, 

147’si Florya, 30’u Kayışdağı 
olmak üzere; toplam 410 evsiz 
vatandaş misafir edildi. Buna ek 
olarak, çocuklu ailelerin 
çoğunlukta olduğu 136 kişi, 
İBB’nin anlaşmalı olduğu otellere 
yerleştirildi. 
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından yürütülen 
sokak hayvanlarının 
beslenmelerine    yönelik 
çalışmalarda, 200 noktaya 
düzenli olarak besleyici değeri 
yüksek kuru mama bırakıldı.

 MOB¡L BÜFELER 6 NOKTAYA 
YERLEST¡
Yoğun kar yağışlarında, kişisel 
arabalarını kullanmayı tercih 
eden vatandaşların trafikte 
kalmaları senaryosuna karşın 
İBB, sıcak içecek, çorba ve su 
servisi hizmeti sunan mobil 
büfelerini; Mahmut Bey  ve 
Kavacık, 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü gişelerinde; Şirinevler, 
Cevizlibağ ve Avcılar metrobüs 
girişleri gibi kritik noktalarına 
yerleştirdi. Kar yağışı boyunca 
İBB vatandaşlara; ortalama 12 bin 
adet çay, çorba, kek gibi gıda 
ikramlarında bulundu. 
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İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI                         
MURAT YAZICI
“İBB olarak kışa Ekim ayından itibaren hazırlanmaya 
başlıyoruz. Tuz alımlarını, araç ihalelerini gözden 
geçiriyoruz. Bu süreçlerin ardından bütün paydaşlarla 
toplantılara hazırlanıyoruz. Evsiz vatandaşlarımız 
konusunda çok hassas bir çalışmada bulunduk. 
Vatandaşlarımıza da ihbar etmeleri konusunda çağrıda 
bulunduk. İkna edebildiğimiz vatandaşları 
kamplarımızda misafir ettik. İkna edemediğimiz 
vatandaşlar konusunda Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığımız ile görüştük. Bu vakalara karşı 
psikolojik destek alma konusunda nasıl bir çalıma 
yapılabileceği konusunda değerlendirmelere başladık. 
Aynı zamanda sokak hayvanları konusunda İBB 
olarak, günlük mama desteğimizi bir tona çıkardık. 
Sokak hayvanları konusu, sadece İBB ve ilçe 
belediyelerinin çözebileceği bir sorun değil. Onların 
özellikle su ihtiyaçlarında vatandaşlarımızdan destek 
bekliyoruz.”

İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI                                       
ARİF GÜRKAN ALPAY 
“Geçen sene kar yağmamıştı; ama hazırlıklarımız 
vardı. Geçtiğimiz senenin üstüne daha da koyarak, 
eğitimlerimizi ve ekipmanlarımızı artırarak bu seneye 
daha güçlü girdik. Bu yağışları da kendimize 
güvenerek, heyecanla bekledik. Çünkü kara 
ihtiyacımız vardı. O yüzden bu hazırlıklarımıza “karın 
kent yaşamına olumsuz etkileri ile mücadele” başlığı 
ile hazırlandık. Bu kar döneminin diğer karlardan tek 
farkı, lokal olarak ani geçişlerin yaşanmasıydı. Kar 
geliyor; ama nereye geliyor? Bu koşulda 
koordinasyonu sağlamak biraz daha güçtü. Fakat İBB 
olarak bunun da üstesinden geldik. Vatandaşımızın, 
özel araçlarını almamaları konusunda kurumsal 
uyarılarda bulunmamıza rağmen, ne yazık ki kış lastiği 
takılmamış araçlar zaman zaman da olsa trafikte 
aksamalara neden oldu. Bu bizim müdahale hızımızı da 
etkiliyor. Aynı zamanda giden vakit vatandaşımızın 
vakti de oluyor.”

İBB PERSONELLERİ HEM SAHADA HEM DE AKOM’DA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ YÜRÜTTÜLER. 

KOORDÌNASYON               

ÌBB YÖNETÌCÌLERÌNDEYDÌ

İBB YÖNETİCİLERİ, KARLI GÜNLERE AKOM’DA BAŞLADI, AKOM’DA BİTİRDİLER. 
ÇALIŞMALARI YAKINDAN İZLEYEN, SAAT BAŞI RAPORLAR ALAN YÖNETİCİLER,                
KENT YAŞAMINDA AKSAKLIKLARA MEYDAN VERMEMEK İÇİN KOORDİNASYONUN 
BAŞINDA BULUNDULAR. 
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TAYFUN KOÇ (31), VETERİNER HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANI
“6 yıldır İBB’de çalışıyorum. Yaptığımız iş hem 
hayvanların hayatta kalmasını sağlamak hem de 
karınlarını doyurmasına yardımcı olmak. 
Müdürlüğümüzün belirlediği bölgelerde sokak 
hayvanlarını besliyoruz. Bunun dışında 
vatandaşlardan 153’e gelen ihbarlara da yetişiyoruz. 
Dostlarımızın beni mama torbasıyla görünce, kokuyu 
da alınca saklandıkları yerden çıkıp gelmeleri beni 
mutlu ediyor. Mama dökerken de dikkat etmek 
gereken şeyler var. Mesela alfa köpekler var, onlardan 
korkan başkaları var. Önce büyükleri ayrı bir yerde 
besliyorum ki olay çıkmasın. Bunlara da dikkat etmek 
gerekiyor.  Sadece kedi köpek de değil, kuşları da 
düşünüyoruz. Gittiğimiz bölgelerde dallara, yukarı 
taraflara yiyecek bırakmaya çalışıyoruz.”

HASAN ZENGİN (41), YOL BAKIM MAKİNA                   
İKMAL BİRİMİNDE ŞOFÖR
“İBB’de 9 seneyi geride bıraktım. Özellikle bu kış, yoğun bir 
çalışma içerisindeydik. 12 saat aralığında iki vardiya 
çalışıyoruz. Ancak şunu belirteyim, sahada koordinasyon 
anlamında çok verimli bir süreç geçirdik. Yaşadığımız 
zorlukların başında buzlanma geliyordu. Ama bahsettiğim 
koordinasyon sayesinde yolların açık kalmasını sağladık. 
Beklediğimizden daha sorunsuz geçti diyebilirim. 
İstanbulluların içi rahat olsun, İBB olarak sorumluluk 
alanımızdaki tüm yollar için iş başındayız.”

SAVAŞ KARABÜBER (47), İETT SAHA 
YÖNETİM ŞEFLİĞİ ÇALIŞANI
“Bu kış çalışmalarında AKOM’da görev aldım. 
Görevim, sahadan gelen buzlanma, araç arızası, 
yol kapanması gibi ihbarları Yol Bakım 
birimimize iletmek. Eğer, İBB’nin sorumluluk 
sahasında değilse, ihbarı ilçe belediyelerine 
yönlendiriyoruz. Bu kış çalışmaları bizim için 
yoğun geçti; ama ana arterlerde büyük sorunların 
yaşanmaması bizi çok memnun etti. İlçe 
belediyelerin taleplerine de hızlıca ulaşılmaya 
çalışıldı. Burada üç vardiya olarak çalışıyoruz. 
Kameralar ve kurduğumuz çevrimiçi iletişim 
kanalları üzerinden hızlı bir diyalog ağı kurduk. 
İstanbullular, araçlarını sokak aralarına park 
ederken, İETT otobüsünün oradan geçebileceğini 
lütfen unutmasınlar.”

SAHADA 

ÇALISTILAR

İBB PERSONELLERİ HEM SAHADA HEM DE AKOM’DA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ YÜRÜTTÜLER. 
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KENTSEL TASARIM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE HER İŞ, ŞEFFAF VE KATILIMCI 
BİR ANLAYIŞLA YAPILIYOR, KENTLİNİN ONAYINA SUNULARAK 

SONUÇLANDIRILIYOR. İSTANBUL’UN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK OLAN 
KENT MEYDANLARINI DÜZENLEME PROJESİ DE İSTANBULLULARIN 
OYLARINA SUNULDU. TAKSİM, BAKIRKÖY, KADIKÖY MEYDANLARI VE 

SALACAK KIYI BANDI DÜZENLEMELERİ İÇİN YARIŞMAYI KAZANAN 
PROJELER, İSTANBUL HALKININ OYLARI İLE BELİRLENDİ. 

YENİ MEYDANLAR IÇIN  

SON IKI AŞAMA

AHMET OLCAY ERGIN EMINE HILAL KORUCU
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tasarlamanın ötesinde, kamusal 
alan tasarımlarında ortak aklı ve 
İstanbullu olma duygusunu o 
meydanlara aktarmaktı.” ifadelerini 
kullandı. 

 ULUSLARARASI ÖLÇEKTE BİR 
DUYURU
Taksim Kentsel Tasarım 
Yarışması'nı her anlamda başka bir 
yere konumlandırmanın gereğinin 
altını çizen İPA Başkanı Şahan, 
yarışmaya dair şu bilgileri verdi:
“Taksim Kentsel Tasarım 
Yarışması'nı uluslararası ölçekte 
duyuruya açtık ve 48 yabancı, 26 
karma ekipten tasarım fikri geldi 
yarışmaya. Toplamda 146 ekipten 

başvuru aldığımız bu yarışmada, 2 
binden fazla kişinin tasarım 
süreçlerinde yer aldığını 
söyleyebiliriz. Sonuç olarak, 
bağımsız bir jüri tarafından 3 
eşdeğer proje seçildi ve halk 
oylamasına sunuldu. İstanbulluların 
meydanlarına dair söz söyleme, 
karar verici noktada olma ihtiyacını 
da Taksim Meydanı için kullanılan 
oy bize söylüyor. Oylama süresi 
olan 25 günde toplam 209 bin 708 
oy kullanıldı. Bu rakam, aynı ölçekte 
ve alandaki yarışmalar arasında 
bugüne kadar görülmemiş bir oy 
sayısı. Salacak Kentsel Tasarım 
Yarışması’nda toplamda 76 bin 443, 
Bakırköy Kentsel Tasarım 
Yarışması’nda 66 bin 613, Kadıköy 
Kentsel Tasarım Yarışması'nda ise 
31 bin 170 oy kullanıldı.” 

 “İSTANBUL HALKI TÜM 
SÜREÇLERİN İÇERİSİNDE 
OLACAK”
Şahan, şöyle devam etti: “Bu 
gelişmeler, kentin geleceğine dair 
hepimizi oldukça umutlandırıyor. 
Yarışma birincilerini kamuoyu ile 
buluşturduğumuz etkinlikte 
gördük ki; fikri, projesi hayata 
geçecek olan eser sahipleri de 
bizim kadar heyecanlı. İstanbul’un 
göstermiş olduğu bu eşsiz ilgi 
karşısında hepimiz, daha fazla 
sorumluluk hissediyoruz. 

I
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) bünyesinde kurulan 
İstanbul Planlama Ajansı’nın 
(İPA) organize ettiği “İstanbul 

Meydanlarına Kavuşuyor” konulu 
yarışmaları kazanan projelerin 
sahipleri, Başkan Ekrem 
İmamoğlu'nun katılımıyla, 5 Ocak 
günü düzenlenen törenle ödüllerini 
aldı. İstanbul Bülteni  olarak tüm 
bu süreçleri İPA Başkanı Emrah 
Şahan ile konuştuk, detaylı bilgiler 
aldık.
İstanbul halkı, “İstanbul 
Meydanlarına Kavuşuyor” 
söylemini ilk kez Şubat 2020’de, 
İPA'nın Taksim’de kurduğu 
“Kavuşma Durağı” ile duydu. 
Projeyle; insanların bir araya 
geldiği, birlikte ürettikleri ve en 
önemlisi bir değeri paylaşabildikleri 
bir başlangıç yapıldı. Bu fikrin 
gelişmesine dair açıklamalarda 
bulunan İPA Başkanı Emrah Şahan, 
“Başkanımız Ekrem İmamoğlu, 
meydanlarımızı; erişilebilir, 
güvenli, yeşil ve ulaşıma entegre bir 
biçimde yeniden tasarlayacağımızı 
seçim sürecinde belirtmişti. Bu 
kriterler, meydanların teknik 
açıdan eksikleriydi; ama biz bu 
meydanları sadece teknik eksikleri 
ile değil, gündelik yaşamın 
buralardan beklentileri ile yeniden 
üretime açmak istedik. Yani 
derdimiz, en iyi projeyi 
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görüşü, uygulama projelerine yine 
eş zamanlı olacak şekilde 
yansıtılacak. Yaklaşık 6 ay gibi bir 
süreç içerisinde ilk aşamayı 
tamamlamış olacağız.” şeklinde 
konuştu.

 UYGULAMA PROJELERİ BİTER 
BİTMEZ SAHA ÇALIŞMALARI 
BAŞLAYACAK
Türkiye’nin şu an içerisinde 
bulunduğu yönetim anlayışı 
sebebiyle; planlanan tüm gerçekçi 
senaryoların yerini, somut 
olmayan etmenlerin neden olduğu  
gelişmelere bıraktığını üzülerek 
ifade ettiğini aktaran Şahan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bizim programımızda, 
önümüzdeki yıl içerisinde 
uygulama projelerini 
tamamlayarak meydanlarda 
çalışmaya başlamak var. İstanbul 
halkının seçtiği yönetim, 
İstanbul halkının seçtiği meydan 
projelerini hayata geçirmek için 
uygulama projeleri biter bitmez 
sahada olacak. Ancak, halkın 
seçtiği ve toplumsal mutabakatla 
yenilenecek olan meydan 
çalışmalarında, kamu veya sivil 
alan fark etmeksizin her 
kurumun aynı hassasiyet ile 
sürece dahil olması gerekiyor. 
Bu meydanlar için yenilenme, 
halkın ihtiyaçlarına cevap verme 
artık, zorunluluk noktasında. 
Bakın, anımsatayım; 
güçlendirme çalışmalarına 
başlamak istediğimiz Yerebatan 
Sarnıcı için Kurul, projeyi 52 
gün beklettikten sonra önce 
reddetti, daha sonra da 66. 
günde onayladı. İstanbul’un 4 
önemli meydanı için de işte 
böylesi bir süreci yeniden 
yaşamak istemiyoruz.”

 DAHA YEŞİL, DAHA GÜVENLİ…
Gün sonunda; kentin kalbi 
görülen, kente dair her duyguyu 
ve anıyı bünyesinde barındıran 
bu meydanların, yeniden kendi 
kendini var ettiği kamusal 

Pandemiye rağmen meydanlara 
kurduğumuz sergi alanlarına da 
alışılagelmişin dışında bir ilgi 
vardı. İlgisini ve fikrini açıkça 
beyan eden İstanbul halkı, sonraki 
tüm süreçlerin de içerisinde 
olacak.”

 İLK AŞAMA 6 AYDA 
TAMAMLANACAK
Yeni meydanların hayata 
geçirilmesi için önlerinde, ‘kazanan 
tasarımlara ait uygulama 
projelerinin çizilmesi ve hayata 
geçirilmesi’ şeklinde iki aşama 
olduğunu belirten Şahan, şu an ilk 
ve en önemli gördükleri çizim 
aşamasında olduklarını vurguladı. 
Şahan, “Kazanan ekipler ile 
sözleşmeler imzalandı ve tanımlı 
olan sürece uygun şekilde 
uygulama projelerini çalışıyoruz. 
İstanbul halkının seçtiği projeleri, 
tasarımda gördüğü şekliyle hayata 
geçirmek için adım adım 
çizimlerini yapıyoruz. Bu noktada; 
gerek kolokyumlarda (akademik 
toplantı), gerekse oylama esnasında 
projelere gelen olumlu katkıları da 
ele alıyoruz. Bu teknik kısmın 
dışında, kazanan ekipler uygulama 
projeleri çizilirken eş zamanlı 
olarak geri bildirim almaya da 
devam edecek. Her meydan için 
ilişkili tüm paydaşlara sunumlar 
gerçekleştirilecek ve paydaşların 

KENTSEL TASARIM
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mekanlara dönmesini amaçlayan 
İPA, ekonomik olarak da 
toplumsal olarak da yeniden 
üretecek mekanları hayatımıza 
almak istiyor. Bu doğrultuda, 
yeni meydanların avantajlarına 
değinen Şahan, her yenilenen 
meydanın daha yeşil, daha 
güvenli; kültürel olarak da daha 
fazla üreten ve yaya öncelikli 
ulaşıma entegre edilmiş kamusal 
mekanlar haline dönüşeceğini 
söyledi. Şahan, İstanbul’un tüm 
meydanlarında görünen koca bir 
gri boşluk hissinin ortadan 
kaldırılacağını belirtti.

 “KİMLİKSİZLEŞTİRİLME 
OLDUKÇA HIZLI”
Meydanların mevcut 
durumlarının, dünyadaki 
örneklerinden ve planlamadaki 
esaslardan oldukça uzak bir 
konumda olduğuna da dikkat 
çeken Emrah Şahan, şöyle devam 
etti: “Türkiye’de meydanların 
kamusal alan olarak kullanımı, 
diğer ülkelere göre çok daha yeni 
bir oluşum sürecine sahip 
olmasına rağmen, meydanların 
kimliksizleştirilmesi diğer 
ülkelerden oldukça hızlı. 
Meydan dediğimiz alanlar, 
tarihin ilk çağlarından itibaren 
her zaman kentlerin odak 
noktasıdır, sosyalleşmenin ve 
kamusallığın esas aksıdır. 
İstanbul’da yarışmaya açılan 
meydanları ilk duyduğunuzda bu 
ögeler hemen aklınıza gelir. 
Ancak şu an meydanlara 
baktığınızda, bunun yaşatıldığı 
bir işlev ya da fonksiyon 

BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Şahan

NILAY SOYSALDI
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 MECİDİYEKÖYLÜ HAK ETTİĞİ 
MEYDANINA KAVUŞUYOR
Başkan Ekrem İmamoğlu, 
İstanbul’u, 2050 vizyonunda daha 
yeşil, adil, yaratıcı bir kent yapma 
hedefini her fırsatta dile 
getirmişti.
Kentin sağlıklı bir doğaya 
kavuşmasını önemseyen bir 
anlayışla çalışmalarını sürdüren 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
araç ve yaya trafiğinin çok fazla 
olduğu Mecidiyeköy Meydanı için 
de kolları sıvadı.
İBB Etüt Projeler ve Fen İşleri 
Daire Bakanlıkları ile İstanbul 
Planlama Ajansı'nın koordineli 
şekilde geliştirdiği Mecidiyeköy 
Meydan Kentsel Tasarımı Projesi 
ile Mecidiyeköy Meydanı yepyeni 
bir havaya bürünecek. 
Projedeki diğer meydanlar gibi 
Mecidiyeköy Meydanı da kamusal 
mekana dönüştürülme hedefiyle 
yenilenecek. Araç trafiğinin de 
yeniden düzenleneceği meydan, 
ağaçlandırılarak; oturma, dinlenme 
ve sergi alanlarıyla yeni bir yaşam 
merkezi haline gelecek. 
Trafik keşmekeşi ve gürültünün 
oldukça yoğun hissedildiği meydan, 
gerçekleştirilecek çalışma sayesinde 
yeni bir kimliğe kavuşacak. 
Toplam 20 bin metrekarelik alanda 
yürütülecek çalışmalar ilk etapta 7 
bin 100 metrekarelik kısımda 

başlatıldı. Çalışmalar 
tamamlandığında meydan; oturma 
dinlenme alanları, sergi salonları 
ve yürüyüş yolları ile kentin yeni 
cazibe noktalarından biri haline 
gelecek adeta İstanbul'un havası 
değişecek. 
Mecidiyeköy Meydan projesine 
ilişkin bilgi aktaran İBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan 
Alpay, yeni projeyle birlikte, 
alanın sadece üzerinden geçip 
gidilen bir nokta olmayacağına 
vurgu yaparak sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu alan, durulan, 
beklenilen bir buluşma noktası 
olarak tasarlanacak. Oturma 
alanları ve sanat galerileriyle bir 
yaşam alanı olacak. Meydanda, 
özellikle yoğun araç seslerini de 
perdeleyecek 2 bin metrekareye 
yakın bir ağaçlandırma alanı da 
oluşturulacak.” 
Araç trafiğinin yeniden 
düzenleneceği Mecidiyeköy 
Meydanı, engelli erişimine daha 
uygun hale getirilecek. Projenin 
inşa sürecinin Haziran 2021’de 
tamamlanması planlanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Mecidiyeköy Meydanı projesini, 
"Yılların keşmekeşine son veriyor, 
Mecidiyeköy Meydanı'nı 
düzenliyoruz.” sözleriyle 
duyurmuştu.

bulamıyorsunuz. Meydanların ya 
bir kavşak ya da toplu taşımaya 
hızlı erişim merkezi haline 
dönüştüğünü görüyoruz. 
Meydan tasarımında esas olan 
insan faktörü ve ihtiyaçları, 
tamamen kurgudan çıkarılmış 
durumda. Oysa olması gereken, 
kent yurttaşının ihtiyaç ve 
taleplerini; nitelikli, estetik bir 
biçime kavuşturmak.” 
İPA Başkanı Emrah Şahan, 
geleceğe dair planlarını ve 
İstanbul halkının projelerde 
katılımcı olarak nasıl yer alacağı 
konularını da şöyle açıkladı:
“Biz, bu kenti sadece 
kalkındırmak değil, doğru 
planlama ile büyütmek ve dünya 
kentleri ile yeniden yarışabilir 
hale getirmek istiyoruz. 
İstanbul’un 5 yıllık stratejik planı 
yazılırken Başkanımız Sayın 
Ekrem İmamoğlu, ‘İstanbul 
Senin’ diyerek, aslında 
önümüzdeki dönemin nasıl 
geçeceğini tüm kente duyurdu. 
İstanbul Planlama Ajansı olarak 
biz de kentin geleceğine dair 
alınacak tüm karar ve 
stratejilerde, halk katılımını 
önceliyoruz. Kamusal Tasarım 
Ofisi Yarışmalar Birimi 
tarafından süreç yönetimi 
yapılan bu tarz kentsel tasarım 
yarışmaları devam edecek; 
konkur.istanbul sitesinde 
(konkur/yarışma) bunlar sürekli 
duyurulacak da. Bununla birlikte, 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerini ve 
İstanbul’un ihtiyaçlarını esas 
alan 17 temel başlıkta 
çalışmalarını yürüten Vizyon 
2050 Ofisimiz aracılığıyla,  Mart 
ayında bir katılım sürecini 
başlatmayı planlıyoruz. Yılın 
üçüncü çeyreğinde 
tamamlanması planlanan 
İstanbul 2050 Strateji Belgesi 
için de 2021’in ilk çeyreğinde 10 
hafta devam edecek olan 
katılımcı süreç toplantılarını 
gerçekleştireceğiz.”

KENTSEL TASARIM
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İBB, 
İSTANBUL'UN 
BOĞAZ 
KÖYLERİNİ 
YENİDEN 
CANLANDIRACAK 
ÇALIŞMAYI 
HAYATA GEÇİRME 
HAZIRLIĞINDA. 
‘BOĞAZ KÖYLERI 
SENIN’ TASARIM 
PROJESİ 
KAPSAMINDA, 
İSTANBUL 
BOĞAZI'NA KIYISI OLAN 11 
KÖY, ULAŞIMDAN 
TURİZME KADAR PEK ÇOK 
KONUDA 
DEĞERLENDİRMEYE TABİ 
TUTULACAK. SEMT 
SAKİNLERİYLE BİRLİKTE, 
KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA 
HAZIRLANACAK PROJE, 
İLK OLARAK 
KUZGUNCUK'TA 
BAŞLATILACAK.

I
stanbul’un en kıymetli yerleşim 
yerleri denilince, kuşkusuz 
akıllara ilk önce Boğaz’a kıyısı 
olan köyler de gelir. İstanbul 

Boğazı'nın adeta incisi olan bu 
köyler, ne yazık ki son yıllarda, artan 
nüfus ve yapılaşmayla birlikte 
kimliklerini yitirme tehlikesiyle 
karşı karşıya. Turistlerin de uğrak 
mekanlarından olan Boğaz köylerine 
ulaşabilmek dahi bazen, büyük bir 
sorun haline gelebiliyor. Tarih 
kokan dar sokakları, zaman zaman 
araç istilasından geçilemezken deniz 
ve mahalleler birbirinden iyice 
kopabiliyor. Böylece, şehrin en 
kıymetlisi bu köyler, hak ettiği 
değerden uzaklaşıyor. 

ZEYNEP MAVNACIOĞLU

RIDVAN ARDA

‘BOĞAZ KÖYLERI 

SENIN’ PROJESI 

KUZGUNCUK’TA 

BAŞLIYOR

KENTSEL TASARIM
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İBB Ulaşım Planlama Müdürü 
Emel Günay

 PROJE 11 BOĞAZ KÖYÜNÜ 
KAPSIYOR 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Ulaşım Daire Başkanlığı ve 
BİMTAŞ koordinasyonunda, 
“İstanbul Senin Boğaz Köyleri 
Senin” projesini başlattı. Bu 
çalışmayla, geçmiş günlerini 
özlemle anan 11 Boğaz köyünün; 
tarihi, kültürel ve doğal 
güzelliklerinin yeniden 
canlandırılması amaçlanıyor. 
Kuzguncuk, Beylerbeyi, 
Çengelköy, Anadolu Hisarı, 
Kanlıca, Anadolu Kavağı, 
Poyrazköy, Büyükdere, Yeniköy, 
Arnavutköy-Bebek ve 
Ortaköy'de yürütülecek 
çalışmayla, semtlerin kendi 
kimliklerine dönmesi, tarihi ve 
doğal güzellikleriyle geçmişteki 
mahalle kültürünün yeniden 
canlandırılması hedefleniyor. Her 
yıl milyonlarca turistin ziyaret 
ettiği Boğaz köylerinin, kendi 
sakinleri için daha yaşanılabilir 
özelliklere kavuşması, turistler 
için de trafik keşmekeşinden 
uzak, sakin ve keyifli bir gezi 
rotası sunması amaçlanıyor. 

 TARİHİ VE KÜLTÜREL 
ÖZELLİKLERİ CANLANACAK  
‘Boğaz Köyleri Senin’ projesinin ilk 
etapta Kuzguncuk'ta başladığını 
belirten İBB Ulaşım Planlama 
Müdürü Emel Günay, süreç 
boyunca, mahalle sakinlerinin 
katılımının oldukça önemsendiğini 
dile getirdi. Yürütülecek çalışmanın 
sadece bir ulaşım projesi 
olmadığının altını çizen Günay, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Boğaz köyleri dediğimiz bu değerli 
semtlerin, son yıllarda başta trafik 
olmak üzere birçok sorunla 
boğuştuğunu biliyoruz. Şehrin en 
değerli bölgelerinden olan bu 
semtleri, ‘sakinlerinin 
gereksinimlerini karşılayacak ve 
kendi kimliğini de yansıtacak 
şekilde nasıl yaşatabilir, nasıl 
canlandırabiliriz’ sorusuyla yola 
çıktık. Tüm bu süreçte semt 
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sakinleriyle birlikte ilerlemeyi 
hedefliyor ve Kuzguncuk’a değer 
katmak isteyen tüm katılımcıları 
bekliyoruz.”
İBB, Boğaz köylerinde yürütülecek 
çalışmaları, her semtin kendi özel 
sorunlarını ele alarak 
şekillendirecek. Emel Günay, tüm 
semtlerin kendine has sorunları 
olabileceğini vurgulayarak, tek tip 
bir proje anlayışıyla hareket 
edilmeyeceğini ifade etti.

 PROJE KUZGUNCUK'TA 
BAŞLADI
‘Boğaz Köyleri Senin’ projesi 
kapsamında çalışmaya ilk olarak 
Kuzguncuk'ta başlandı. İBB; tarih, 
kültür ve sanatın bir arada 
bulunduğu Kuzguncuk'ta, 
kapsamlı bir etüt çalışması 
gerçekleştiriyor. Çınaraltı’ndan 
Kuzguncuk Parkı’na kadar uzanan 
alanda yürütülecek çalışma 
kapsamında, mahalle sakinleri ile 
birlikte hareket ediliyor. 
İBB, projenin tamamlanacağı 
Haziran ayına kadar çalıştay, 
toplantı, söyleşi gibi pek çok 
aktivite ile Kuzguncukluların da 
görüşlerini alacak. 
İBB, Kuzguncuk’ta yürütülen proje 
kapsamında, başta İcadiye Caddesi 
ve çevresi olmak üzere, semtteki 
trafik ve park etme sorununa 
odaklanıyor. Bununla birlikte, 
Kuzguncuk’taki çalışmaların, sadece 
ulaşım odaklı sorunlara günlük 

çözümler bulma anlamına 
gelmediğinin altını çizen Emel 
Günay, mahallenin bozulmaya yüz 
tutan tarihi dokusunu onarmayı da 
hedeflediklerini aktardı. 
Kuzguncuk'ta geçmişte olduğu gibi, 
mahalle kültürünün yeniden 
canlanmasının amaçlandığını ifade 
eden Günay, tarihi yapıların 
üzerindeki baskıyı azaltabilmek için 
daha yaya odaklı, bisikletli ulaşıma 
olanak veren, engelli bireyleri de 
önceleyen bir ulaşım modeli 
üzerinde durulduğunu sözlerine 
ekledi. 
Kuzguncuk’ta yürütülen çalışma 
kapsamında, Şehir Hatları İskele 
Binası içinde, semt sakinleri ve 
gelen ziyaretçilerin proje sürecine 
dahil olabilecekleri bir ‘iletişim 
ofisi’ kuruldu. Ayrıca semt 
sakinleri ‘Kuzguncuk Senin’ web 
sitesiyle de görüş ve önerilerini 
iletebiliyor. 

Kültür Varlıkları Daire 
Başkanlığı Projeler Müdür 
Yardımcısı Yüksek Mimar 
Merve Ala

PROJE, KATILIMCI ANLAYIŞLA 
GERÇEKLEŞİYOR

“Boğaz Köyleri Senin” projesi, her 
mahallenin kendi ruhuna uygun 
şekilde geliştirilecek. Bunun için 
projenin ilk başladığı Kuzguncuk’ta 
mahalle sakinleri, esnaf ve 
ziyaretçilere yönelik anket çalışması 
yapıldı. Sorun, şikayet, öneri ve 
beklentiler ortaya konuldu.  

	 Arazi	tespit	ve	analiz	çalışmaları	
gerçekleştirildi.

	 Alanın	3	boyutlu	görseli	
oluşturuldu.

	 Kuzguncuk	Şehir	Hatları	İskelesi	
içinde,	semt	sakinleri	ve	
ziyaretçilerin	görüşlerini	
iletebilecekleri	bir	‘iletişim	ofisi’	
kuruldu.	

	 Tüm	İstanbulluların	görüş	ve	
önerilerini	iletilebilmesi	için	web	
sitesi	tasarlandı.	

	 Proje	süreci	boyunca;	toplantılar,	
etkinlikler,	film	gösterimleri,	
söyleşiler,	atölyeler	düzenlenecek.

BOĞAZ KÖYLERİ, 
ÖZLEMLE ANILAN, 

MAHALLE 
KÜLTÜRÜNÜN VAR 

OLDUĞU, 
GEÇMİŞTEKİ SAKİN 

GÜNLERİNE 
DÖNEBİLECEK.

KENTSEL TASARIM
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EVDE, 
BAHÇEDE, 
BALKONDA 
BAHARA MERHABA”

T
abiatın yavaş yavaş kış 
uykusundan uyanmaya 
başladığı mart ayı, 
bitkilerinize bakım 

yapmanız için de ideal bir 
zamandır. Biz de bahar aylarında 
bahçe ve bitki bakımı hakkında 
bilmeniz gerekenleri toparladık.
Öncelikle; toprak takviyesi için 
bahçe toprağı, çeşitli gübreler ve 
ilaçlar edinmelisiniz. Tırmık, 
bahçe makası gibi gereçlerinizin 
passız, steril halde olduğundan 
emin olmalısınız.
Hazırlıklarınızı tamamladıktan 
sonra artık bakım işlemini 
gerçekleştirebilirsiniz. İlk iş olarak 
bahçenizde ya da saksılarınızda 
oluşan yabani otları, kırılmış 
dalları ve dökülen yaprakları 
toplamalı… 

Kışın yüklerini bitkilerinizin 
üzerinden almak için gerekli 
budamaları yapabilirsiniz. Bunun 
için bitki üzerinde duran solgun 
yapraklar bir bahçe makası ile 
kesilmeli. Budama yapmazsanız 
bitkileriniz istediğiniz kadar güzel 
açmayabilir. 
Bahçenizdeki toprak alanların 
çapalanması ve toprağın 
havalandırılması için, ilkbaharın 
başından itibaren işlemlere 
başlayabilirsiniz. Böylelikle 
sıkışmış toprak havalanacak, daha 
verimli bir hale gelecektir.
Çiçeklerinize sıvı gübre vermek 
için de en ideali bu zamandır. 
Mart ayı, evlerinizdeki 
çiçeklerinizin saksılarının değişimi 
için de uygundur. Eğer bitki 
kökleri saksının altındaki 
deliklerden çıkmaya başlamışsa; 
bitkiniz saksıya artık sığmıyor 
demektir. Bitkilerin büyüme 
evresine geçeceği bu ayda, saksı 
büyütme ihtiyacı olan bitkiler bir 
boy büyük saksıya alınabilir. 
Saksı değişiminden sonra, toprak 

tümüyle nemli duruma gelinceye 
dek sulama yapılır. Bitkiler gölge 
veya yarı gölgede tutulur, direkt 
güneşe çıkarılmaz. Saksı değişimi 
yapılan bitkilere 4-6 hafta gübre 
verilmemelidir.
Bahar dönemleri zararlıların en çok 
görüldüğü zamanlardır. Bu yüzden, 
bitkilerinizin yaprak altlarını, 
tomurcuklarını sık sık kontrol 
etmelisiniz. Bitki üzerinde 
herhangi bir zararlı (bit, böcek) 
görülmesi durumunda; bitki, 
diğerlerinden uzaklaştırılıp, 
zararlının türüne göre hemen 
ilaçlama yapılmalıdır. 
Maydanoz, roka, dereotu, tere, 
nane gibi sebzeleri yetiştirmek için 
de harika bir mevsim olan 
ilkbaharda, türlü çeşitte tohumlar 
ekerek balkon bahçeciliğine de 
başlayabilirsiniz.          
Baharın tüm enerjisinin içinizi 
ısıtması dileğiyle…

BİLMEKTE YARAR VAR

İSTANBUL AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ PEYZAJ MIMARI / MİRAY YILMAZ
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ZULÜMDEN 
KURTULAN ATLARIN 
ARTIK 
LOCASI 
VAR
ADALAR TARİHİ KADAR 
ESKİDİR FAYTONCULUK. 
GEREK COĞRAFİ YAPISI 
GEREKSE MOTORLU TAŞIT 
KULLANIMININ YASAK 
OLMASI SEBEBİYLE, 
ADALAR’DA ULAŞIM 
FAYTONLARLA YAPILIYORDU. 
ZAMAN İÇERİSİNDE FAYTON 
SAHİPLERİNİN SÜRÜCÜ 
OLARAK BAŞKALARINI 
ÇALIŞTIRMALARI; 
ADALAR’DAKİ ULAŞIMIN 
KALİTESİNİ DÜŞÜRDÜ, 
MEDYAYA SIK SIK AT ÖLÜMÜ 
HABERLERİ YANSIDI. İBB, HEM 
FAYTONCULARI HEM DE 
ATLARI MEMNUN EDEN 
KARARLAR ALARAK 
ADALAR’DA YEPYENİ BİR 
SAYFA AÇTI. İBB’NİN BAKIMINI 
ÜSTLENDİĞİ 120 ATIN HER 
BİRİNİN KENDİSİNE AİT 14 
METREKARELİK LOCASI VAR. 

ISMAIL HAKKI ŞIMŞEK

NILAY SOYSALDI

HİZMET
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A
dalar’da yeni doğan 
çocuklar, faytonları artık 
fotoğraflardan 
görebilecek. Birçok 

insanın ekmek kapısı olan 
faytonlar, Adalıların anılarında 
kalacak. Toplu ulaşımın atlar 
tarafından çekilen faytonlarla 
sağlandığı Adalar, son dönemde 
ölen atlarla gündeme geliyordu. 
Ada sakinlerinin ve 
hayvanseverlerin tepki gösterdiği 
bu ölümler, yerini atların tek 
kişilik localarında yaşadıkları 
mutlu görüntülere bıraktı.

 HER DÖNEMİN SORUNUYDU
Adalar’daki faytonculuğun bir 
gelir kapısı olduğu gerçeği, 
zaman içerisinde fayton 
sahiplerinin kiralık sürücü 
tutarak işletmecilik 
yapmalarının ve sonrasında 
ortaya çıkan olumsuz 
görüntülerin gölgesinde kaldı. 
Babadan oğula geçen 
faytonculuk, bir kültürü 
yaşatmanın ötesine de geçerek 
ciddi bir ticarete dönüştü. 
Fayton sahiplerinin kiraladığı 
sürücüler, hayvanlar aleminin 
en duygusal mensupları olarak 
kabul edilen atlara gereken 
özeni göstermedi, sağlıkları 
önemsenmedi. Yıllardır 
kanayan bu yarayı iyileştirmek 
isteyen yönetimler, her kesimi 
memnun edecek bir çözüm yolu 
bulamadı.

 İMAMOĞLU’NUN SEÇİM 
VAATLERİ ARASINDAYDI
İstanbul’un kadim sorunlarını 
çözmeye yönelik sunduğu 
projelerle seçmenler tarafından 
göreve getirilen İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, göreve 
geldiklerinde Adalar’daki fayton 
sorununu çözeceklerini de 
vadetmişti. İBB Başkanlığının ilk 
3 ayını tamamlamadan “Adalar 
Ulaşım Çalıştayı”nı düzenleyen 
İmamoğlu, tarafları aynı masa 
etrafına topladı.



 AHMET ATALIK: “SAHİPLERİ 
DAHİ ATLARINI TANIYAMADI”
İBB tarafından satın alınan atları 
yerinde ziyaret etmek, 
geçirdikleri değişimi görmek için 
İstanbul Bülteni olarak Adalar’ı 
ziyaret ettik. Gezimiz sırasında 
bize bilgi veren Muhtarlıklar ve 
Gıda Daire Başkanı Ahmet 
Atalık, Adalar’da faytonlara 
koşulan atların ıstırabının Başkan 
İmamoğlu’nun gösterdiği 
hassasiyetle son bulduğunu 
söyledi.
İBB Meclisi’nden Ocak 2020’de 
çıkan kararla sahiplendirilmeleri 
koşulu ile bin 179 atın satın 
alındığını hatırlatan Atalık, 
“Burada bakımını yaptığımız 120 
at, İSPARK’a ait ahırlarımızda 
misafir edilmeye başlandı. 
Gezinti ve mini eğitim alanı 
yaptık. Beslenmelerine son 
derece ehemmiyet veriyoruz. 

Ada tarihinde görülmemiş bir 
özenle; atlarımız kaliteli bir 
beslenme sürecine girmiştir. 
Birkaç ay sonra sahipleri dahi 
atlarını tanıyamadı.” dedi.

 ATLAR, BİR BİLİNMEZE 
GÖNDERİLMEDİLER
İBB’nin sahiplendirmeyi 
yaparken, özellikle yerel 
yönetimleri, üniversitelerin 
Atçılık Meslek Yüksek 
Okullarını ve kamu kurumlarını 
tercih etmelerinin altında, 
“sağlıklı yerlere gitsinler” 
hassasiyeti olduğunu 
vurgulayan Atalık, atların 
barındırılmak üzere 
gönderildikleri yerlerin Tarım İl 
Müdürlüklerinin “olur 
raporu”ndan sonra 
sağlandığının da altını çizdi. 
Atalık, “Atlar asla bir bilinmeze 
gönderilmediler.” dedi.

 ADALAR’DA YENİ DÖNEM 
BAŞLADI
İBB, fayton sahiplerine ödeme 
yaparak işletmelerini ve 
atlarını satın aldı. Adalar’da 
faytonlarla sağlanan ulaşım, 
elektrikle çalışan mini 
minibüslerle yapılmaya 
başlandı. Geçtiğimiz 
Haziran’da ilçeyi ziyaret eden 
İmamoğlu, at ölümleri ile 
gündeme gelen Adalar’daki 
fayton sorununu sona 
erdirdiklerini, elektrikli araç 
projesini hayata geçirerek yeni 
bir dönemi başlattıklarını 
söyledi.
Atların bu süreçte İBB 
tarafından da satın alındığını 
belirten İmamoğlu, “Atlara, en 
uygar biçimde bakım ve 
beslenmelerinin sağlanacağı 
alanlar oluşturuldu. O günden 
bugüne de belirttiğimiz 
şekilde bakımları 
sürdürülmektedir. Bu yeni 
düzenleme için belediyemiz 
neredeyse 100 milyon liranın 
üzerinde bir kaynak 
aktarımında bulunmuştur. 
İBB, bu sorunun tümden 
çözümünde büyük bir 
fedakârlık yapmıştır. Hem 
atlara olan zulmün 
engellenmesi hem de 
faytoncuların bir hak 
mağduriyetine uğramaması 
için çalıştık.” şeklinde 
konuştu.
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Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı 
Ahmet Atalık



 OKTAY AKSU: “FAYTON 
SAHİBİ BAŞKA, SÜRÜCÜSÜ 
BAŞKA”
Gelinen süreci İstanbul Bülteni 
için değerlendiren, Kartal 
Belediye Başkan Yardımcısı ve 
İBB Meclis Üyesi Veteriner 
Hekim Mustafa Oktay Aksu ise 
Adalar’daki fayton konusunun 
Osmanlı’dan günümüze devam 
eden bir süreç olduğunu söyledi.
Aksu, faytonculuğun estetik ve 
hizmetin önüne geçen bir hal 
aldığını ve Adalar’ın fiziksel 
şartları göz önüne alındığında da 
faytonlara koşulan atların ciddi 
eziyet çektiğini belirtti. Aksu, şu 
değerlendirmelerde bulundu:
“Buradaki faytonculuğun ilk 
dönemlerinde atların sahipleri 
bu araçları kullanıyor ve bu yük 
hayvanlarına gözü gibi 
bakıyorlardı. Ama son dönemde 
bu iş ticari bir hal aldı. Faytonun 
sahibi başka, fayton sürücüsü 
başka biri oldu ve bunun sayısı 
da her geçen gün arttı. Böyle 
olunca da attan anlamayan, 
hayvan haklarından habersiz 
kişiler çalıştırılmaya başlandı. 
Bu iş tamamen ticarete döndü. 
Bununla birlikte, hem ada halkı 
hem de hayvanseverler bu 

duruma ciddi tepki göstermeye 
başladı.” 
Adalar’daki atlar ve 
faytonculuğun çözüme 
kavuşturulması konusunda tüm 
meclis üyelerinin uyum içinde 
çalıştığının bilgisini aktaran 
Aksu, “Meclisteki 4 siyasi 
partinin uyum içinde çalışması, 
toplumsal bir yaranın 
onarılmasına büyük katkı 
sundu.” ifadelerini kullandı.

 YÜZDE 100’LÜK MEMNUNİYET 
SÖZ KONUSU
İstanbul Üniversitesi 
Veterinerlik Fakültesi ile 
imzalanan protokol 
çerçevesinde, atların bakımının 
bilimin ışığında yapıldığının 
altını çizen Aksu, “Bu projemizi 
hayata geçirdiğimiz ilk 
zamanlarda bize olumsuz yönde 
tepki veren vatandaşlarımız, 
burayı ve atların son halini 
gördükten sonra bizlere dua 
eder oldular. Bunda, atların 
sağlığına kavuşması ve çok iyi 
bir yerde yaşıyor olmaları etkili 
oldu. Şunu rahatlıkla 
söyleyebilirim ki yüzde 100’lük 
bir memnuniyet söz konusu.” 
dedi.

 HER ATA 14 METREKARELİK 
LOCA
Satın alınan bin 179 atın bin 
59’unun sahiplendirildiğini, 120 
atın da Atlı Zabıta’da 
kullanıldığını belirten Atalık, 
atları 14 metrekarelik localarda 
bağlamadan, serbestçe 
dolaşabilecekleri bir şekilde 
barındırdıklarını söyledi. Daha 
önce atlarla ilgilenen seyislerin 
de artık İBB bünyesinde görev 
yaptıklarını söyleyen Atalık, bu 
durumun atlar ve seyisler 
arasındaki ilişkiyi 
kolaylaştırdığını kaydetti. Atalık, 
şöyle devam etti: 
“Buradaki 120 atımızı 
sahiplendirmeyeceğiz. Bu atlar, 
İBB’nin atları artık. Yaşamlarına 
burada devam edecekler. 
Atlarımız burada son derece 
mutlular. Açık havada tımarları 
yapılıyor. Arpa kırması, saman ve 
kepek ile besliyoruz onları. En 
büyük sorun olarak 
görebileceğimiz şey atların sağlık 
durumu; at sağlığından anlayan 
veteriner hekim noktasında İBB 
önemli bir adım attı. İstanbul 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
akademisyenlerimiz yapılan 
protokol çerçevesinde atlarımızın 
daha sağlıklı olması konusunda 
hizmet veriyorlar.”

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı ve 
IBB Meclis Üyesi Veteriner Hekim 
Mustafa Oktay Aksu
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gerçekleştiriyoruz. Camiler, 
toplumun bir araya geldiği alanlar. 
Projelerimizde bunu göz önünde 
bulundurduk. İbadet alanlarının 
içinde, insanların sosyal olarak bir 
araya gelebilecekleri ortamlar 
oluşturduk. Sergi ve konferans 
salonları gibi İslami sanatların icra 
edilebileceği mekanları tasarladık” 
ifadelerini kullandı. 
İbadete hazır hale getirdikten 
sonra camilerin Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na devredildiğini 
aktaran Genç, yapımı 
tamamlanan 
projelerle ilgili 
şu bilgileri 
verdi: 

 “CAMİLER, TOPLUMUN BİR 
ARAYA GELDİĞİ ALANLAR”
İBB, tarihi öneme sahip selatin 
camilerinin ihtiyaçlarını 
karşılarken; bir yandan da kentlinin 
ihtiyaç duyduğu, yeni camiler inşa 
ediyor. Projelerle ilgili bilgi veren 
Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı 
İşleri Müdürü Hakan Genç, son 18 
ayda Ümraniye, Bahçelievler, 
Ataşehir ve Fatih’te dört caminin 
yapımını tamamladıklarını belirtti. 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve İBB 
İnanç Masasından gelen talepler 
doğrultusunda harekete 
geçtiklerini kaydeden Genç, 
“Yapımı devam eden de üç camimiz 
bulunuyor. İstanbullulara,  
ibadetlerini gerçekleştirebilecekleri 
ve çeşitli donatıları bulunan yeni 
camileri, yakın bir zamanda 
sunacağız” dedi.
İBB’nin kendi öz kaynaklarını 
kullanarak cami projelerini hayata 
geçirdiklerini kaydeden 
Genç, “Camilerimizin 
mimarisini, 
süslemesini ve 
işlevselliğini, dini 
yapı anlayışımıza 
uygun olarak 

C
amiler, kubbeleri ve 
gökyüzüne uzanan 
minareleriyle İstanbul’un 
en bilinen simgeleri 

arasında yer alır. Barındırdıkları 
estetik ve taşıdıkları maneviyatla, 
asırlardır İstanbul ile birlikte 
anılırlar. Kent kimliği ve görselinin 
bu ayrılmaz öğeleri, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 
logosunda da görülür. Grafik 
sanatçısı Metin Edremit’in 
1969’da tasarladığı çalışma, 
İBB’nin kurumsal kimliğinin en 
bilinen öğesi olmayı sürdürüyor. 
Edremit, İBB logosunu, o tarihte 
gerçekleştirilen tasarım yarışması 
için hazırdı. İstanbul’un kimliği ve 
görselliğini anlatan çalışması, 
büyük beğeni toplayarak birinci 
oldu. Edremit, o günlerde yaptığı 
açıklamalarda logonun ortasındaki 
üçgenlerin, İstanbul'un yedi 
tepesini; surların, Asya ve Avrupa 
yakalarını; minarelerin, 
İstanbul'daki camileri ifade 
ettiğini belirtirken logoda, İstanbul 
Boğazı’na ve tarihi surlara yer 
verdiğini de vurgulamıştı.
İBB, İstanbul’la böylesine 
özdeşleşen, 51 yıldır kullandığı 
logosuna işlenmiş camilerden 
ilgisini hiçbir zaman eksik etmedi. 
Osmanlı döneminde hükümdar ve 
ailesi tarafından yaptırılan selatin 
camilerinin bakım, basit onarım ve 
güvenlikleri yıllardır İBB 
tarafından sağlanıyor.

IBB, KENTIN FARKLI NOKTALARINDA, IBADETIN YANINDA DAYANIŞMANIN DA MEKANI 
OLAN CAMILER INŞA EDIYOR. SON 18 AYDA DÖRT CAMİNİN YAPIMI TAMAMLANIRKEN; 
KARTAL, FATİH VE SANCAKTEPE’DE İNŞASI SÜREN ÜÇ YENİ PROJENİN DAHA YIL 
SONUNA KADAR İSTANBUL’A KAZANDIRILMASI PLANLANIYOR.
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TAYFUN DERYAL NILAY SOYSALDI

ISTANBUL’A 2021’DE
ÜÇ YENI CAMI
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290 kişilik ibadet alanına sahip.
Genç’in verdiği bilgilere göre 
İBB’nin 2021 yılı içerisinde 
tamamlayarak hizmete sunmayı 
planladığı camiler ise şöyle:

 SOĞANLIK MAHALLESİ CAMİİ
Kartal ilçesinde bulunan Soğanlık 
Mahallesi Camii, yapımı 
tamamlandığında içeride bin 440, 
bodrum katta 2 bin 300, açık 
avluda da 2 bin 500 olmak üzere 
toplamda 6 bin 240 kişilik ibadet 
alanına sahip olacak.

 SANCAKTEPE HACI AHMET 
BIYIK CAMİİ
Hacı Ahmet Bıyık Camii de bu yıl 
bitirilmesi öngörülen yapılar 
arasında bulunuyor. Kur’an 
kursunun  da yer aldığı proje; 
kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, 
çok amaçlı salon, iki ofis, 13 sınıf 
ve 3 öğretmen odasına sahip. Kurs 
bölümünün hizmete hazır hale 
getirildiği projenin cami bölümü 
tamamlandığında 595 kişilik 
cemaati ağırlayabilecek.

 TATBİKAT CAMİİ
2021’de tamamlanması planlanan 
projelerden bir diğeri de aslına 
uygun olarak yeniden inşa edilen 
Tatbikat Camii. Fatih’te inşa 
edilen cami tamamlandığında 
kadınlara ait 100 kişilik mahfil 
katıyla toplam 600 kişilik 
cemaate ibadet alanı sunacak. 

 ATAŞEHİR FATİH SULTAN 
MEHMET HAN CAMİİ
Ataşehir’de cemaate hizmet 
vermeye başlayan İçerenköy 
Mahallesi Camii, 1.730 
metrekarelik bir alan üzerine inşa 
edildi. Bahçesinde 30 metrekare 
yeşil alanı da bulanan caminin 
kapalı alanında 870, avlusunda 
270, toplamda bin 140 kişi namaz 
kılabiliyor. 

 ÜMRANİYE GÜLİSTAN ŞEHİT 
SELÇUK PAKER CAMİİ 
Diyanet İşleri Bakanlığı'na 
devrinin gerçekleştiği caminin bin 
450 metrekarelik alana yayılan 
çevre düzenlemesi bulunuyor. İki 
bodrum, bir zemin kat ve mahvil 
katının yer aldığı yapı, 580 kişilik 
cemaate hizmet verebiliyor.

 FATİH KARABAŞ MESCİDİ
Günümüze sadece resmi 
kayıtlardaki ismi ulaşan Karabaş 
Mescidi, İBB tarafından yeniden 
inşa edildi. 80 kişi kapasiteli 
mescit, aslına sadık kalınarak kare 
planlı, ahşap kâgir klasik minareli 
olarak yapıldı.

 DÖRT HALİFE CAMİİ 
Bahçelievler’de bulunan Dört 
Halife Camii, 2 bin 562 
metrekarelik bir alana inşa edildi. 
İçerisinde taziye evi, konferans 
salonu, fuaye alanı, depo gibi 
bölümlerin bulunduğu yapı, bin 

HİZMET

Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı 
İşleri Müdürü Hakan Genç

Soğanlık Mahallesi Camii

Ümraniye Gülistan Şehit Selçuk Paker Camii 

Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Han Camii

Fatih Karabaş Mescidi

Bahçelievler Dört Halife Camii
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BİLMEKTE YARAR VAR/

T
emizlenmesi imkansız 
görünen lekeleri 
çıkarmanın da bazı pratik 
yöntemleri var. Gelin 

birlikte göz atalım.

 YAĞ LEKESİ
Beyaz renkli ve pamuklu kumaşlara 
sıçrayan yağı, bir diş fırçasının 
üzerine sıvı sabun sıkarak fırçalayın 
ve durulayın. Sentetik kumaşlardaki 
tereyağı lekesini ise sabunlu su ile 
yıkayarak çıkarabilirsiniz.

 KAN LEKESİ
Kan lekesine kurumadan müdahale 
edilmeli ve asla sıcak su 
kullanılmamalıdır. Çünkü kan, ısı ile 
birlikte daha fazla yerleşir ve lekeyi 
çıkarmak zorlaşır. Halıdakini beyaz 
sirke ile silerek çıkarabilirsiniz. 
Pamuklu kumaştakini, amonyaklı 
suyla ıslattıktan sonra sabunlu suyla 

yıkayın. Renkli kumaşları 
soldurmamak için, bir tatlı kaşığı 
nişastayı bir miktar su ile hamur 
haline getirin. Hamuru lekeye sürün 
ve kurumasını bekleyin. Ardından 
kuru bir fırçayla temizleyin.

 ÇAY LEKESİ
En sık karşılaştığımız sorunlardan 
biri olan çay lekesini çıkarırken 
lekeye fazla bastırmamalı, yüzeysel 
silerek temizleme yapılmalıdır. Bire 
bir ölçü ile beyaz sirke ve suyu 
karıştırın. Karışımı lekenin üzerine 
döküp on dakika bekleyin. 
Ardından kumaş türüne uygun bir 
programda çamaşır makinesinde 
yıkama yapın. Renkli 
kumaşlardakini yumurta sarısı ile 
karıştırdığınız suyla silerek 
çıkarabilirsiniz. Pamuklu ve beyaz 
kumaşlar için, lekeyi limon suyu ile 
silip soğuk suyla durulayın.

 KAHVE LEKESİ
Bekletmeden yeni lekenin üzerine 
hemen tuz ya da karbonat dökün. 
Bir süre bu şekilde beklettikten 
sonra bol su ile yıkayın. Beyaz ve 
pamuklu kumaşlardaki kahve 
lekesini oksijenli su ile silerek 
çıkarabilirsiniz.

 KETÇAP LEKESİ
Lekenin kalıcı hale gelmemesi için 
hemen müdahale edilmelidir. 
Kumaş üzerindeki fazla ketçapı 
peçeteyle alın ve kumaşı hemen 
soğuk suya tutun. Sonra beyaz sirke 
ile silip deterjanlı su ile yıkayın. Halı 
ve koltuk döşemesi gibi yüzeylerden 
ketçap lekesini çıkarmak için 
bulaşık deterjanı ile su karışımını 
kullanabilirsiniz. Deterjanın 
köpüğünü yüzeye yayarak bir süre 
bekletirseniz leke daha kolay 
çıkacaktır.

BİLMEKTE YARAR VAR

AYŞE KAHVECI
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Unutkanlığın, insanların lehine 
çalıştığı zamanlar da yok değil. Bir 
bankaya, 1981 yılında yatırdığı ve 
unuttuğu para olduğunu fark edip 
2016’da hatırı sayılır bir gelire 
kavuşanlar örneğinde olduğu gibi. 
Unutkanlıkla ilgili daha pek çok 
örnek verilebilirken hepsinin ortak 
özelliği; beynimizin öğrenmek ve 
hatırlamak kadar, unutma 
konusunda da yetenekli olduğudur. 
İnsan, altında yatan fizyolojik ya da 
psikolojik nedenler olmadan da 
unutabilir. Bu nedenlerden bağımsız 
olarak, benzer unutma hikâyeleri; 
yorgunluk, stres, kötü geçen bir gün 
gibi dikkat dağıtıcı nedenlerle de 
yaşanabilir.

sonra inşaat işçileri tarafından 
bulununcaya kadar. Yine 
Almanya’dan başka bir örnek... Bir iş 
insanı, Düsseldorf Havalimanı'nda 
280 bin euro değerinde olduğu 
düşünülen, Fransız sürrealist ressam 
Yves Tanguy'nin tablosunu unutur. 
Unutulan eser, uçuşun hemen 
ardından çöp konteynerinde bulunur. 
Ülkemizde de pek çok farklı 
örneklere rastlamak mümkün. 
Geride bıraktığımız Kasım ayında, 
İstanbul’a gelen bir turist, 
havalimanında bindiği takside 300 
bin euro unuttu. Aracında para dolu 
çantayı gören taksi şoförü, hemen 
otele bıraktığı kişiyle irtibata geçerek 
çantayı kendisine ulaştırdı. 

B
anka veya kredi kartı, mail 
ya da sosyal medya 
kullanıcı hesabı şifreleri 
gibi unutulmaması gereken 

bilgilerle her gün iç içeyiz. 
Dijitalleşen dünya, unutkanlığın 
sebep olduğu kayıpları geri getirmek 
için birçok yöntem geliştirirken, 
hayatın geri kalanında çözüm o kadar 
kolay olamayabiliyor. 1997’de Alman 
yerel basınında yer alan habere göre, 
bir Frankfurtlu, aracını bir binanın 
önüne park eder. Günün sonunda, 
aracına ulaşmak istediğinde ise 
nereye park ettiğini hatırlayamaz. 
Habere göre, bu unutkanlık, aracın 
uzun yıllar aynı yerde kalmasına 
sebep olur. Ta ki şans eseri tam 20 yıl 

İBB; OTOBÜS, METROBÜS, METRO, TRAMVAY, DURAK VE İSTASYONLAR GİBİ TOPLU 
ULAŞIM ALANLARINDA UNUTULAN EŞYALARI, SAHİPLERİNE ULAŞTIRMAK İÇİN YENİ 

BİR UYGULAMAYA GEÇTİ. YILLARDIR İPUÇLARINI İZLEYEREK İSTANBULLUNUN 
UNUTTUKLARINI SAHİPLERİNE ULAŞTIRMAYA ÇALIŞAN İETT BULUNMUŞ EŞYA BİRİMİ, 

ÜZERİNDE KİMLİK BİLGİLERİ OLAN EŞYALARI, E-DEVLET SİSTEMİ ÜZERİNDEN BİLDİRİM 
VEYA SMS İLE SAHİPLERİNE ULAŞTIRMAYA BAŞLADI.

82 /                         www.ibb.istanbul

TAYFUN DERYAL

KAYIP EŞYALAR E-DEVLET’TEN 
SAHIBINE ULAŞIYOR

HİZMET
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eşya da bu yöntemle kendisine 
teslim edildi.
Bulunmuş Eşya Birimi’nde teslim 
alınmayan eşyalar, bir süre burada 
muhafaza edildikten sonra, eğer 
sahipleri ortaya çıkmazsa ihale ile 
satılıyor. Bazı giyim eşyaları ve 
kırtasiye malzemeleri ise İBB Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı eliyle 
yardım kuruluşlarına bağışlanıyor.

 ŞÜPHELİ DURUMLARDA 
EMNİYETLE İŞ BİRLİĞİ 
İBB çalışanları, görev alanına giren 
yerlerde asayiş soruşturmasına 
konu olabilecek nesnelerle de 
karşılaşıyor. Ateşli silahlar veya 
uyuşturucu madde bulunduğunda, 
en yakın emniyet amirliğiyle irtibata 
geçiliyor. Bulunan eşya ya da 
eşyalar, emniyet birimine teslim 
ediliyor, sahibine dair soruşturmaya 
katkı sunabilecek tüm bilgiler 
paylaşılıyor.

 REKOR İSTANBULKART’TA
İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarında 
bulunan eşyalarda, rekoru kartlar 
oluşturuyor. Geçen yıl araçlarda ve 
duraklarda; 50 bin İstanbulkart ile 
12 bin pasaport, ruhsat, nüfus 
cüzdanı gibi kişisel kimlik kartı 
bulundu. Bulunan kartların yüzde 
18’i sahipleriyle buluşturuldu. Geri 
kalanlar ise kartı çıkaran kurumlara 
gönderildi.

gibi kayıplarını, kısa sürede teslim 
alma imkânına sahip oluyor. 
Yolcular, aynı zamanda e-Devlet 
üzerinden, kayıp eşya başvurusu da 
yapabiliyor. Bu başvurular, 
İETT’nin sistemine düşüyor ve 
eşyalar sahipleriyle buluşturuluyor.

 KÜLÇE ALTIN SAHİBİNİ BULDU
Kayıp eşyalar, görevliler tarafından 
kayıt altına alınarak İstanbul’un 29 
farklı noktasındaki Bulunmuş Eşya 
Birimi’nde bir ay kadar tutuluyor. 
Sonrasında daha geniş saklama alanı 
olan Karaköy İETT Tünel 
binasındaki Bulunmuş Eşya 
Birimi’nin merkezine götürülüyor. 
Eşyalar burada niteliğine göre 
ayrıştırılarak saklanıyor. Sahibine 
dair en küçük bir ipucu belirten 
eşyalar, hemen değerlendirilmeye 
alınıyor. Herhangi bir detay 
barındırmayanlar ise kayıp 
bildiriminde bulunulması için bir 
süre tutuluyor.
Bulunmuş Eşya Birimi’ne başvuran 
kişilerin, birçok detayı doğru bir 
şekilde yanıtlaması gerekiyor. 
Kaybettiği yer ve zamanı doğru bir 
şekilde tarif ettikten sonra, 
eşyanın niteliğine göre; renk, 
miktar ve şekil gibi örtüşen bilgiler 
vermesi isteniyor. Geçtiğimiz 
aylarda, tüm birikimini külçe 
altına çeviren yaş almış bir 
vatandaşın, otobüste unuttuğu 

HER AY ORTALAMA 30 BİN EŞYA 
Özellikle bir yerden başka bir yere 
giderken yaşanan unutkanlık, 16 
milyonluk İstanbul’da önemli sayıda 
eşyanın geride bırakılmasına sebep 
oluyor. Otobüs, metrobüs, metro, 
tramvay, durak ve istasyonlarda 
unutkanlık ya da düşürme sonucu, 
her ay ortalama 30 bin eşya 
bulunuyor. Turistlerin yoğun olarak 
kenti ziyaret ettiği yaz aylarında, bu 
rakam daha da artıyor. Bulunanlar 
arasında; protez diş, motor kaskı, 
ziynet eşyaları, büyük ekran 
televizyon, baston, baskül, fön 
makinası, gitar ve bağlama gibi nasıl 
unutulduğu merak uyandıran 
eşyalar dahi yer alıyor.

 E-DEVLET’TEN BAŞVURU 
YAPILABİLİYOR
İBB, toplu ulaşımda unutulan her 
eşyanın sahiplerine ulaştırılmasında 
yeni bir uygulamaya geçti. Yıllardır 
kayıp eşyaları dedektif gibi iz 
sürerek sahiplerine teslim etmeye 
çalışan İETT Bulunmuş Eşya Birimi, 
e-Devlet’e entegre hâle geldi. 
İETT’nin e-Devlet ile 
entegrasyonunu sağlayan altyapı 
sayesinde, TC kimlik numaralı 
eşyalar, sisteme giriliyor. 
Sonrasında sahiplerine, e-Devlet 
bildirimi ve SMS olarak otomatik 
bilgilendirme iletiliyor. Böylelikle 
yolcular; kendilerine ait eşya, kimlik 



ÇEVRE

TEKE BÖCEĞI VE 
ÇINAR KANSERINE 
KARŞI YOĞUN 
MÜCADELE
İBB, SON YILLARDA İSTANBUL’DA DA GÖRÜLEN VE AĞAÇLARIN ÖLÜMÜNE NEDEN 
OLAN VEKTÖRLERE KARŞI MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYOR. YAPILAN ÖLÇÜMLER, 
“TURUNÇGİL UZUN ANTENLİ BÖCEĞİ (TEKE BÖCEĞİ)”NİN BİTKİLERE EN ÇOK ZARAR 
VEREN TÜRLERDEN BİRİ OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARIYOR. İBB, BİR BİTKİ HASTALIĞI 
OLMASININ YANI SIRA TARİHİ BÖLGELERDE DE GÖRÜLEN “ÇINAR KANSERİYLE” 
MÜCADELEDE DE ETKİN TEDBİRLER ALIYOR. 

antenli böceği, ülkemizde ilk 
olarak 2014’te İstanbul’da tespit 
edildi.

 BÖCEĞİN ÖZELLİKLERİ
Turunçgil uzun antenli böceği, 
2.5-4 cm’lik boyu ve üzerinde 
taşıdığı mavi-siyah ile mavi-
beyaz çizgilerle tespit 
edilebiliyor. Dişi böcekler yaz 
aylarında larvalarını, ağaçların 
üzerine “T” biçiminde şekiller 
çizerek bırakıyorlar. Ağaçlara en 
büyük zararın larvaların verdiğini 

ifade eden İstanbul Üniversitesi 
Orman Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Erdem Hızal, larvaların 
ağaç köklerindeki sağlam 
dokulara zarar verdiklerini 
söyledi. Hızal, bu zararlı ile ilgili 
şu bilgileri verdi:
“Turunçgil uzun antenli böceği, 
11 antene sahip. Erkeklerin 
antenlerinde siyah, dişilerin 
antenlerinde ise beyaz detaylar 
bulunuyor. Bırakılan yumurtalar 
birkaç hafta içinde açılarak 
larvalara dönüşüyor. Başlangıçta 

I
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Park Bahçe ve Yeşil 
Alanlar Daire Başkanlığı, 
ağacın özellikle odun 

dokusuna zarar veren ve 
bitkilerin ölümüne yol açan 
turunçgil uzun antenli böceğine 
(Anoplophora chinensis) karşı 
yoğun bir mücadele 
gerçekleştiriyor. Asya kaplan 
sivrisineği (Aedes albopictus) ile 
aynı kökenli olan bu tür, kentteki 
yeşil alanlar için en önemli 
tehditlerden biri. Turunçgil uzun 
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kullanılmaması. Ağaçlarda 
rastlanan delikli yüzeyler ve ağaç 
köklerine doğru uzanan yoğun 
talaşlar, erken teşhiste büyük rol 
oynuyor. Kışın uygulanan 
mekanik mücadelede, böceğin 
bulaşmış olduğu ağaçlar, tespit 
edilerek hasta bölgeden alınan 
örnekler İBB iştiraki İSTAÇ’a 
gönderiliyor. Ergin böcekler, 
genellikle ağaçların kök kısmına 
da yumurta bıraktığı için, kök 
kısımları da imha ediliyor. 
Ağaçların üzerine ilaç sıkılarak 
yapılan kimyasal mücadele ise, 
yalnızca böcek istilalarını 
önleyebiliyor.

kabukta görülen larvalar, 
ilerleyen zamanlarda ağaçların 
kabuk içlerine doğru hareket 
etmeye başlıyor; kış mevsimini 
ağaç kabuklarının içinde 
geçiriyorlar. Doğal yayılış 
alanlarında adını aldığı turunçgil 
meyve ağaçlarına zarar veren bu 
tür, İstanbul’da, at kestanesi, 
çınar, kavak gibi ağaçlarda da 
tespit edildi.” 

 MÜCADELE TÜRLERİ
Turunçgil uzun antenli böceği ile 
yapılan mücadele faaliyetleri 
“Kültürel Mücadele”, “Mekanik 
Mücadele” ve “Kimyasal 
Mücadele” olmak üzere, üç ana 
başlık altında sürdürülüyor. 
İnsanların konu hakkında 
bilinçlendirilmesini amaçlayan 
kültürel mücadelede en önemli 
nokta, tespit ve zarar gören 
ağaçların yakacak olarak 
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ÇINAR KANSERİ

Çınar	kanseri,	bitkiler	üzerinde	
enfeksiyon	olarak	ortaya	çıkıyor.	Tek	
bir	enfeksiyon	yeri,	yıl	içinde	2.5	
metreye	kadar	büyüyebiliyor.	
Kanser;	30-40	cm	çapındaki	bir	
ağacı	2-3	yılda,	daha	büyük	bir	ağacı	
4	ile	7	yıl	arasında	öldürebiliyor.	
Hastalığın	ilk	olarak	1935’te	Kuzey	
Amerika’da	ortaya	çıktığı	tespit	
edilirken,	2.	Dünya	Savaşı’nda	
Avrupa’nın	çeşitli	liman	kentleri	
üzerinden	Kıta	Avrupası’na	yayıldı.	
Çınar	kanseri,	Türkiye’de	ilk	olarak	
2011’de	görülürken,	hastalığın	erken	
teşhisi	sayesinde	bu	hastalık	yalnızca	
Kabataş,	Nişantaşı	ve	Beşiktaş	ile	
sınırlı	kalmıştı.

Istanbul Üniversitesi Orman 
Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Erdem Hızal
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BİR SEMTİN HİKAYESİ

KÖKLÜ KÜLTÜRDEN TANIMSIZLIĞA

FIKIRTEPE
İSTANBUL’UN, ANADOLU YAKASI’NDAKİ İLK YERLEŞİMLERİNDEN OLAN FİKİRTEPE, 
SADECE İSTANBUL’UN DEĞİL, MARMARA BÖLGESİ’NİN DE BİLİNEN EN ESKİ 
KÜLTÜRLERİNDEN BİRİNE SAHİPTİR. BU SAYIMIZDA, İŞTE BÖYLESİ BİR KÖKLÜ KÜLTÜRE 
SAHİP FİKİRTEPE’Yİ SİZLER İÇİN ARAŞTIRDIK.

FUNDA KELEŞ
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Osmanlı dönemlerinde, 
Fikirtepe’de yerleşim olup olmadığı 
tam olarak bilinmemektedir. 
Ancak, 1786’da bir Fransız 
mühendis olan François Kauffer’e 
çizdirilen ve İstanbul’un ilk ölçekli 
haritası olan şehir haritasında 
“Fikir Tepesi” adı görülür. Halk 
arasındaki bir söylenceye göre ise 
adını derviş Fikir Baba’dan alır.

 KÖKLÜ, TARİH HAZİNESİ 
“FİKİRTEPE KÜLTÜRÜ”
Kurbağalıdere’nin güneydoğusunda 
yer alan Fenerbahçe Yat Limanı’nda, 
2006’da yapılan dip taramalarında, 
bölgeye ait çok sayıda tarihi eser 
bulundu. Bunlardan en önemlisi, 
Erken Kalkolitik dönem olarak 
belirtilebilecek ve günümüzden 
neredeyse 6-7 bin yıl öncesine ait 
çok sayıda kap kacaktır. Fikirtepe 
Kültürü özelliğini taşıyan bu 
yapıtlar, bölge insanının kıyı 
alanlarında da yaşam sürdürdüğünü 
ortaya koymakta. Fikirtepe 
Kültürü’ne ait avcı-toplayıcı-balıkçı 
yaşam tarzına sahip yerel 
toplulukların, olasılıklı Anadolu 
etkisi ile evcil hayvan, tarım 
bitkileri, çanak-çömlek yapımı ve 
kullanımı gibi Neolitik Çağ ilk 
üretim ekonomisinin bazı öğelerini 
aldıkları ve bu bölgenin koşullarına 
uygun bir yaşam tarzı geliştirdikleri 
görülmekte.
Fikirtepe’nin yerleşim tarihi 
Neolitik Çağ’a kadar uzansa da 
Bizans ve Osmanlı dönemlerinde, 
bu bölgede herhangi bir yerleşim 
görülmemiş. 18. yüzyıla 
gelindiğinde, o zamanlar “Kadıköy 
Deresi” olarak bilinen 
Kurbağalıdere, Hasanpaşa’ya kadar 
haliç (körfez) şeklinde uzanırdı ve 
bol suya sahipti. Üzerindeki Kasr-ı 
Ali Köprüsü’nün doğusunda 
uzanan hassa çiftliklerinin 
çevresindeki mesire yerleri, 
İstanbul halkının gözde mekânları 
arasındaydı. Dönemin elçilik 
raporlarında, Kurbağalıdere 
üzerinde yapılan kayık 
gezintilerinden, mesire yerlerindeki 

eğlencelerden söz edilirken, ressam 
ve şairlerin ilham almak için Fikir 
Tepesi’ne gittiklerine değinilir.
1876’da kısa süre tahta çıkan V. 
Murad’ın av köşkü ise 
Fikirtepe’nin neredeyse tek yapısı 
olma özelliğini 1950’lere kadar 
sürdürdü. Bugün, Marmara 
Üniversitesi Göztepe 
Kampüsü’nün bulunduğu yerdeki 
bu köşk ve padişahın kişisel mülkü 
olan çiftlik, o zamanlar çilek ve 
bamya tarlalarıyla, akasya ve 
kestane ormanları ile çevriliydi.

 HIZLI GÖÇ SONUCU OLUŞAN 
GECEKONDULAŞMA
O zamanlar Kızıltoprak Mahallesi’ne 
bağlı olan Fikirtepe’de, 1950’li 
yıllarda Türkiye’de tarımın mekanize 
olmasıyla işlerini kaybeden pek çok 
topraksız köylü ve çiftçi, iş bulma 
ümidiyle hızla sanayileşen kentlere 
göç eder. 1950’li yılların sonlarına 
kadar öğretmen Refik Apa’nın 
evinden başka bir yerleşim olmadığı 
söylenen Fikirtepe de bu tarihlerden 
itibaren yoğun bir iç göçe sahne olur. 
Hızla, bir gecekondu bölgesi haline 
gelen Fikirtepe, 1965’te Kadıköy 
ilçesine bağlı bir muhtarlık oldu. 
İstanbul halkının mesire yeri olarak 
kullandığı çayırlar, çilek ve bamya 
tarlalarının yerlerini binlerce 
gecekondu aldı. 
Yıllarca süren “çarpık kentleşme ve 
gecekondulaşma” tarih öncesi 
Fikirtepe’yi unutturduğu gibi, 
günümüzde hayata geçirilen “kentsel 
dönüşüm” de Fikirtepe’nin yakın 
geçmişinden izleri silmekte; semti, 
tanımsız bir alana dönüştürmeye 
doğru götürmektedir.

F
ikirtepe, İstanbul’un 
Anadolu Yakası’nda, 
Kadıköy ilçesi sınırlarındaki 
bir semtimiz. Fikirtepe 

Mahallesi’nin yanı sıra Eğitim ve 
Dumlupınar mahallelerini de 
kapsayan bir bölgenin adı.
Batıda Kurbağalıdere ve 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü Çevre Yolu ile 
Hasan Paşa Mahallesi’ne; doğuda 
Merdivenköy’e; güneyde Kayışdağı 
Caddesi ile Zühtü Paşa ve Feneryolu 
mahallelerine; kuzeyde ise D-100 
Otoyolu ile Ünalan Mahallesi’ne 
komşudur.

 BAĞDAT BERLİN’E 
BAĞLANIRKEN KEŞFEDİLDİ
Çevredeki arkeolojik buluntulara 
bakıldığında, Fikirtepe yöresinin 
tarihi çok eskilere dayanır. Bağdat 
Demiryolu inşaatı, Berlin’i 
Bağdat’a bağlarken; İstanbul’daki 
tarih öncesi dönem 
yerleşmelerinin de keşfedilmesine 
sebep oldu. 20. yüzyılın başlarında 
gerçekleşen inşaat sırasında 
Pendik Temenye mevkiinde, tarih 
öncesi döneme ait bir yerleşim 
saptandı. İnşaatta görevli 
mühendis J. Miliopulos, yine aynı 
dönemde Fikirtepe yerleşimini 
bulmuş ve her iki yerden toplanan 
arkeolojik buluntular, çok kısa bir 
süre sonra 1907 yılında A. D. 
Mordtmann tarafından 
yayımlanarak, Stockholm Milli 
Müzesi’nde sergilenmiştir.
Fikirtepe ve Pendik, İstanbul’un 
tarih öncesini, şehrin Neolitik (Cilalı 
Taş Devri) dönemdeki durumunu 
ortaya koyan ilk yerleşimler 
olmalarının yanı sıra, Anadolu’da 
arkeolojik kazısı yapılan en eski 
yerler arasında da sayılıyor.
Her iki tarafı vadilerle sınırlı, 
Kurbağalıdere’ye doğru çıkıntı 
yapan alçak bir tepe olan 
Fikirtepe’nin, eski devirlerde 
denize bağlantılı olduğu tahmin 
edilmekte. Bazı bulgulara göre ise 
eski çağlarda Kalamış Koyu, 
Fikirtepe’nin eteklerine dek 
uzanmaktadır. Bizans ve Erken 
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TARİHİ ÇOK ESKİLERE 
DAYANAN FİKİRTEPE, 
İSTANBUL ANADOLU 

YAKASININ İLK 
YERLEŞİMLERİNDENDİR.



 İstanbul dışından bir misafiriniz geldi ve onunla bir 
yemek yeme hakkınız var. Boğaz’da bir akşam yemeği 
mi yoksa Eminönü’nde balık ekmek mi?
Boğaz’da bir yemek.

 İstanbul’un mevsimi sizce hangisi?
Her mevsimi güzel, ama ilkbahar ümit doludur. Ayrıca 
ilkbaharda insan, kendi hayatıyla ilgili de çok güzel 
ümitler besler. 

 Size göre İstanbul’un olmazsa olmazı nedir?
İstanbul’un simidi hakikaten başka hiçbir yerde yok. 
Başka yerlerde yapılan da İstanbul’un simidi gibi değil.  
Evlenip Londra’ya giden bir arkadaşım da en çok simit 
hasreti çekerdi. Onu ziyarete gittiğimde, bol bol simit 
götürürdüm. Derin dondurucuya koyduğu simitleri 
ısıtarak yerdi ve ‘İstanbul hasretimi bu şekilde 
gideriyorum.’ derdi.

 İstanbul dışına çıktığınızda en çok nesini 
özlüyorsunuz? 
İstanbul’a dair her şeyi özlüyorum; çünkü İstanbul çok 
güzel bir şehir. Olumsuz şeylerini bile özlüyorum.

 İstanbul’da gerçekleştirdiğiniz ilk hayaliniz neydi ve 
kalan bir hayaliniz var mı?
İstanbul’da hep deniz manzaralı, müstakil bahçeli bir 
evde oturmak istemişimdir. Orta yaşlarımdan 
itibaren de Sultanahmet’te deniz manzarasını doya 
doya yaşayacağım bir evde oturdum. Sonraları 
taşınmak durumunda kaldım. Tekrar böyle manzarası 
olan bir yerde yaşamayı hayal ettim. Şimdi 
Büyükada’da, çok güzel deniz manzarası olan bir 
mekânımız var. 

 İstanbul’un sizce en önemli sorunu nedir?
Trafik.
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WASHINGTON’DA 
ERGUVAN GÖRÜNCE 
BURAYA NASIL 
GELDI DIYE IÇ 
GEÇIRDIM”

“
Nurhan Atasoy

ISMAIL HAKKI ŞIMŞEK

SÖYLEŞİ



 Sizce İstanbul’un kokusu, çiçeği ve ağacı nedir?
Bu soruyu yıllar önce sorsaydınız; erguvan derdim. 
Washington ziyaretimde, yolun iki yanında dizili 
erguvanları görünce çok bozulmuştum. “İstanbul’un ağacı 
buraya nasıl gider?” diye iç geçirmiştim. İstanbul’un çiçeği 
lale, kokusu ise deniz kokusudur.

 Avrupa Yakası mı Anadolu Yakası mı? 
Hem Avrupa hem Anadolu Yakası. Çünkü ikisi de 
güzeldir. Haksızlık etmemek lazım.

 Size göre İstanbul’un en güzel yeri neresi?
İstanbul Boğazı bence en güzel yerdir. 

 İstanbul’daki lezzet durağınız nedir?
Çok güzel yerler var, tek bir yer söyleyemeyeceğim. 
Mesela Bostancı’da bir köfteci var. Şahane bir yer. İllaki 
büyük bir restoran olmasına gerek yok.  
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PROF. DR. NURHAN ATASOY KİMDİR?

Sanat	tarihi	profesörü,	akademisyen	ve	yazar	
Prof.	Dr.	Nurhan	Atasoy,	12	Şubat	1934’te	Tokat’ta	
doğdu.	Atasoy,	1953’te	İstanbul'da	Atatürk	Kız	
Lisesinden,	1962’de	ise	İstanbul	Üniversitesi	
Edebiyat	Fakültesi	Sanat	Tarihi	Bölümünden	
mezun	oldu.	Nakkaş	Osman'ın	Eserleri	adlı	teziyle	
doktorasını	1964’te	tamamladı.
120’den	fazla	konu	hakkında	sayısız	eser	ortaya	
koyan	Atasoy,	çok	sayıdaki	makale	ve	kitabın	da	
sahibi.	Fransızca	ve	Japonca’ya	da	çevrilen	İznik	
Seramikleri	isimli	kitabını	Oxford	Üniversitesi	
sanat	tarihi	profesörlerinden	Julian	Raby	ile	
birlikte	kaleme	aldı.	Kitap,	1989’da	Londra’da	
basıldı.
87	yıllık	ömrüne	çok	sayıda	eser	ve	başarı	
sığdıran	Atasoy,	bilimsel	danışmanı	olduğu	
Turkish	Cultural	Foundation	ile	birlikte	
faaliyetlerine	devam	ediyor.
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TEKNOLOJİ

ISTANBUL’U DIJITAL 
AĞLARLA ÖRMEK 

İBB’NİN TEKNOLOJİK ALTYAPI İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN ESM, AYNI ZAMANDA 
VATANDAŞ ODAKLI PROJELERİNİ DE HAYATA GEÇİRİYOR. BU KAPSAMDA YAPILAN 

ÇALIŞMALAR İLE SENELERDİR İHMAL EDİLMİŞ KÖYLERİN İNTERNET SORUNUNA ÇARE 
OLMASINDAN, HABERLEŞME SERVİSLERİ; FİBER OPTİK ALTYAPI; KAMERA, TURNİKE 

SİSTEMLERİ; VERİ MERKEZİNE KADAR KENTİN “AKILLI GÜCÜNÜN” ALTYAPISI 
OLUŞTURULUYOR.

 “AMACIMIZ İSTANBUL GİBİ 
BİR METROPOLÜ DİJİTAL 
AĞLAR İLE ÖRMEK”
ESM’nin geniş bir çalışma alanı 
bulunuyor. İBB Elektronik 
Sistemler Müdürü Hakan Çakır, bu 
geniş çalışma alanının büyük bir 
sorumluluk olduğunu belirterek şu 
açıklamalarda bulundu:
 “Örneğin bir yere telefon santral 
sistemi kurmak için, öncelikle o 
lokasyona internet ve data 
network altyapısını kurmanız 
gerekir. Dolayısıyla, sayıca fazla 
olarak görünen bu sistemleri tek 
elden yönetmek, aslında bir 
kolaylıktan öte bir zorunluluk 
olarak karşımıza çıkıyor 
diyebiliriz. Bu bakımdan amacımız 
İstanbul gibi bir metropolü yeni 
teknolojiler ile donatıp, uygulama 
alanlarını artırarak, şehri adeta 
dijital ağlar ile örmek.”

D
ünya nüfusunun 
yarısından fazlasının 
şehirlerde yaşaması 
altyapı tesis etmenin 

önemini daha da artırıyor. 
Teknolojinin hızla ilerlemesi ise 
şehirleri akıllı planlamanın, 
altyapıları buna göre tasarlamanın 
birleşimiyle yeni bir yaklaşımı 
zorunlu kılıyor. Bu inovatif 
yaklaşımla hizmet üreten 
Elektronik Sistemler Müdürlüğü 
(ESM); 4 milyon ibbWiFi 
abonesine ücretsiz internet 
hizmeti sunarken, 
haberleşme servisleriyle 
kesintisiz iletişimi sağlıyor. 
Veri Merkezi’nde verileri 
güvenle depolarken, kamera 
güvenlik sistemleri ile 
şehrin nabzını tutuyor, 
fiber optik kablo ve data 
network altyapılarıyla 
dijital haberleşme 
ağlarını tüm İstanbul’a 
hizmet olarak sunuyor.

ALI FARUK IMRE NILAY SOYSALDI
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haberleşme altyapısı sağlanmış 
olacak. ASELSAN ile beraber 
yürütülen çalışmalar ile mevcut 
analog telsiz sistemi, sayısal 
sisteme dönüştürülerek telsiz 
istasyonu sayısı 16’dan 36’ya; 
nüfus açısından kapsama alanı 
oranı yüzde 79.3’ten, yüzde 93.1’e; 
coğrafi kapsama alanı oranı yüzde 
71.9’dan yüzde 82.6’ya yükselecek. 
Bununla beraber, yüksek 
güvenlikli, iki kat kapasitede bir 
altyapı kurulmuş olacak. Proje 
önümüzdeki haziran-temmuz 
aylarında hayata geçirilecek. 
Projenin planlanan ikinci faz 
çalışmaları ile tüm İstanbul’un 
kapsanması hedefleniyor.

 VERİ MERKEZİ İLE BİLGİ HER 
ZAMAN GÜVENDE
Bilgi güvenliği ve sürekliliğine de 
vurgu yapan Çakır, veri merkezleri 
konusundaki çalışmalarını şu 
şekilde açıkladı: 
“Elektronik Sistemler Müdürlüğü 
olarak Belediyemizin tüm 
sistemlerinin kesintisiz çalışması 
için veri merkezimiz ile 7/24 
hizmet verilmesini sağlıyoruz. 
Başakşehir Veri Merkezimiz 3.500 
m² kapalı alanı ile bu ihtiyacına 

önemli oranda cevap veriyor; 
ayrıca Saraçhane binamızda 
bulunan birimimiz de sistemin 
sürekliliğine ve yedekliğine ciddi 
oranda katkı sağlıyor. Bizler 
mevcut veri merkezlerimizin yanı 
sıra, oluşabilecek her türlü 
olumsuz duruma karşı İstanbul 
Anadolu Yakası ile il dışında olmak 
üzere iki yeni Felaket Kurtarma 
Merkezini, yılın ilk yarısında 
hayata geçirmek için 
çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. 
Yapılacak bu çalışmalar ile acil ve 
afet durumlarında belediyemizin 
hayati önemdeki sistem ve 
uygulamaları kesintisiz hizmet 
vermeye devam edebilecek.”

 FİBER OPTİK ALTYAPIDA 
İLERLEME KAYDEDİLECEK 
İnternetin olmadığı bir dünyada 
teknolojiyi hayata geçirmenin 
mümkün olmadığı 
düşünüldüğünde; fiber optik 
altyapıyı artırmak ESM’nin 
öncelikli hedeflerinin başında 
geliyor. İBB’nin “Stratejik 
Hedefleri” içinde de yer alan fiber 
optik altyapı için 2021 yılında 
önemli yatırımlar yapmak üzere 
harekete geçildi. Buna ek olarak 
ESM, İBB’nin telefon 
santrallerinin yanı sıra 110 İtfaiye, 
153 Beyaz Masa santral 
sistemlerini de 7/24 hizmet 
verecek şekilde ayakta tutmaya ve 
yeni teknolojiler ile desteklemeye 
devam ediyor. 

 AFET ANLARINDA SORUNSUZ 
HABERLEŞME
İstanbul’un en önemli 
gerçeklerinden birinin deprem 
olduğunu göz önünde bulunduran 
ESM, bu konuda değerli bir proje 
geliştiriyor. “Sayısal Telsiz 
Sistemi” adı verilen bu proje ile 
afet ve acil durumlarda, İBB’nin 
hizmetlerinin kesintisiz devam 
ettirilebilmesi için ihtiyaç duyulan 

İBB Elektronik Sistemler Müdürü 
Hakan Çakır

AMACIMIZ; 
İSTANBUL GİBİ BİR 
METROPOLÜ YENİ 
TEKNOLOJİLER İLE 

DONATIP, 
UYGULAMA 
ALANLARINI 

ARTIRARAK, ŞEHRİ 
ADETA DİJİTAL 

AĞLAR İLE ÖRMEK.
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TEKNOLOJİ

BIR ‘ÇIP’ KRIZI EKSIKTI
Pandemi krizi yetmezmiş gibi teknoloji sektörü yeni 
bir kriz ile daha karşı karşıya; çip krizi. 
COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle tüm dünya, evlerde 
teknolojik aletleriyle daha fazla vakit geçirir oldu. Bu 
durum beraberinde teknolojik ürün talebinde artışa 
neden oldu. Ancak artan talepleri karşılamak 
konusunda dev teknoloji firmaları zorluk çekiyor. 
Makine ve uygulamalar üreten; teknoloji sağlayan 
birçok şirket için kritik öneme sahip olan çipte tam bir 
küresel darboğaz yaşanıyor. BBC Türkçe’nin haberine 
göre bir çip üreticisi, Wall Street Journal gazetesine 
yaptığı açıklamada, siparişlere yetişemediklerini, bir 
otomobil üreticisinin bugün vereceği siparişi, ancak 
40 hafta sonra teslim edebileceklerini söyledi.

Silikon Vadisi’nin son ürünü Clubhouse, dünyayı kasıp 
kavurmaya devam ediyor. 2020 yılında hayata geçen 
uygulama, bugün iki milyon kullanıcıyı aştı. 12 milyon dolar 
yatırımla kurulan Clubhouse uygulamasının piyasa değerinin 
1 milyar dolara ulaştığı açıklandı. Uygulamanın popülaritesi 
yükselirken, aynı zamanda soru işaretlerini de beraberinde 
getirdi. Clubhouse’un sadece iPhone kullanıcılarına açık 
olması, Anrdoid kullanıcılarının FOMO denilen “Dışarıda 
yaşanan şeyleri kaçırma” korkusunu artırmış durumda. 
Ancak firma yetkilileri, Android kullanıcıları için mart ayını 
işaret etti. Clubhouse’a getirilen bir başka eleştiri ise “nefret 
söylemlerine” karşı nasıl bir politika izleyeceği konusu oldu. 
Şirket, nefret dolu söyleme dair herhangi bir şikayet yoksa 
kayıtların silineceğini söylüyor.

CLUBHOUSE’UN DEĞERI         
1 MILYAR DOLARI BULDU

MARS’TA YAŞAM VAR MI?
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin 
(NASA) Perseverance adlı robotu, 7 ay süren 480 
milyon kilometrelik bir yolculuğun ardından 18 
Şubat’ta Mars'a iniş yaptı. NASA, robotun varış 
yaptığı bölgede 3.5 milyar yıl önce var olduğu sanılan 
suyun izini bulmak için çalışmalarına başlayacak. 
Araştırmacılar, robotun, burada olası bir yaşam 
türünün fosilinin izine ulaşmasını amaçlıyor. Robotun 
içinde bulunan Ingenuity adlı küçük helikopter de 
Mars'ın yüzeyinden havalanmaya çalışacak. Başarılı 
olması durumunda uzay araştırmaları tarihinde başka 
bir gezegende uçabilen ilk araç olacak. Perseverance, 
Mars yüzeyinde eşantiyon tüpleri bırakacak. Bu 
örnekler 2028 ile 2031 arasında Dünya'ya getirilecek.
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KÜLTÜREL VARLIKLAR

ISTANBUL’DA 
KÜLTÜR VE 

SANATIN YENI 
ADRESI:
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İSTANBUL’UN KÜLTÜREL MİRASINDAN HASANPAŞA GAZHANESİ, ŞEHRE BİR ASIR 
HİZMET ETTİKTEN SONRA ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMİŞ, YIKILMASI VEYA İMARA 

AÇILMASI DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ. İBB TARAFINDAN ENERJİ MÜZESİ YAPILMAK ÜZERE 
RESTORASYONUNA BAŞLANAN TARİHİ YAPI, “MÜZE GAZHANE” ADIYLA YAŞAYAN BİR 
KÜLTÜR-SANAT MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR. BU AY HİZMETE GİRECEK PROJE; İKLİM VE 

KARİKATÜR MÜZESİ, BİLİM MERKEZİ, SERGİ ALANLARI, TİYATROLARI, KÜTÜPHANELERİ, 
SOYSAL ALANLARI İLE BİLİMİ VE SANATI SEVEN İSTANBULLULARI BEKLİYOR OLACAK.

O
smanlı Devleti’nin tescilli 
endüstri mirası olan 
Kadıköy’deki Hasanpaşa 
Gazhanesi, 1892 yılından 

itibaren tam bir asır, Anadolu 
Yakası’nın havagazı ihtiyacını 
karşıladı. Doğalgazın kullanılmaya 
başlandığı 1993 tarihinden bu yana 
çürümeye terk edilen tarihi yapının 
yıkılması veya imara açılması yıllarca 
tartışıldı. Toplam 32 bin 
metrekarelik alan, sivil toplum 
kuruluşlarının da mücadelesi sonucu 
2000 yılında, “Sosyal Kültürel 
Etkinlik Alanı” olarak planlandı. 
2005’te İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) tarafından, kültür 
sanat merkezine dönüştürülmek 
üzere İETT’den alındı.
2014 yılı içerisinde yapımına 
başlanan “Kadıköy Gazhane Binaları 
Restorasyon İnşaatı” kapsamında; 
restorasyon ve güçlendirme 
çalışmaları, Koruma Kurulu ve Bilim 
Kurulu kararları doğrultusunda 
gerçekleştirildi. Restoran, kafe, 
otopark, çalışma alanları ve idari bina 
gibi bölümler tamamlandı. 2018’de 
yapılan “Kadıköy Hasanpaşa 
Gazhane Binaları Müze ve Çevre 
Düzenleme” ihalesiyle, projenin 
eksik kalan aşamaları ile tarihi 
mekanın müze tasarımı planlandı. 
Ancak, finansman sıkıntısı nedeniyle 
işler çok yavaş ilerledi. 
Yeni İBB yönetimi, Temmuz 
2019’dan itibaren kaynak sorununu 
çözerek çalışmaları hızlandırdı. 
Bilim merkezi ve tiyatro binaları 
oluşturuldu. Projenin ince işleri ile 
cephe aydınlatma ve peyzaj 
düzenlenme çalışmaları bu süreçte 
tamamlandı. Bir taraftan iç 
tasarımlar bitirilirken diğer taraftan 
yapıya; müze, kültür ve sanat 
merkezi işlevleri kazandırıldı.

OSMAN KARABACAK NILAY SOYSALDI
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  OKTAY ÖZEL: “ÇOK ÖNEMLİ 
BİR KÜLTÜR KAMPÜSÜ 
OLACAK”
İBB Kültür Varlıkları Daire 
Başkanı Oktay Özel, Kadıköy ile 
çevresinin yatırım ve hizmet 
açısından yıllarca ihmal edildiğini 
belirterek, bu bölgeden çok ciddi 
bir kültür sanat talebi olduğuna 
dikkat çekti. Müze Gazhane’nin, 
İstanbullu için çok önemli bir 
ihtiyacı karşılayacak büyük bir 
kültürel miras olduğunu ifade 
eden Özel, şu bilgileri verdi:
“Müze Gazhane, Kadıköy ve 
Anadolu Yakası için çok önemli bir 
kültür kampüsü olacak. Projede; 
iklim müzesi, bilim merkezi, sergi 
alanları, 301 ve 120 seyirci 
kapasiteli 2 ayrı tiyatro salonu, 4 
bin kitaplık büyük bir kütüphane, 
görme engelliler için sesli 
kütüphane, İstanbul Kitapçısı, 
karikatür müzesi, restoran ve kafe 
gibi birçok kültürel ve sosyal alan 
yer alıyor. Aynı zamanda STK’ların 
etkinlik düzenleyeceği mekanlar da 
bulunuyor. Okulların hafta içi toplu 
olarak ziyaret edebileceği, ailelerin 
özellikle hafta sonlarını keyifle 
geçirebileceği, çocukların enerji 

konusunda çok şey öğrenebileceği 
bir ortam oluşturduk burada. 
Yapılan imalatları incelerken mutlu 
oluyoruz. Çünkü gönlümüzü açan, 
keyiflendiren bir ortam oluşturduk. 
Kültür ve sanatın yanı sıra; 
çocukların ve gençlerin de bu 
projenin içerisinde olması, bize 
gurur veriyor. Kampüsün, 
Kadıköy’ün kalbi olacağına 
inanıyoruz.”

  20 AYDA 80 MİLYON LİRA 
HARCANDI
Temmuz 2019’da bütçe sorununu 
çözerek restorasyonu 
hızlandırdıklarını aktaran Oktay 
Özel, “Bugüne kadar 60 milyon lira 
harcadık, şu an bitme noktasına 
gelen müze teşhir tanzim işleri ile 
interaktif görsel yüzeyler için, 20 
milyon lira daha harcıyoruz. Ay 
sonunda hizmete alacağımız Müze 
Gazhane ile İstanbulluların bilim, 
kültür ve sanat ihtiyacını 
karşılayacak çok güzel bir eser 
kazandırmış olacağız.” diye konuştu.
Ziyaretçilerin müzede 130 yıl önceki 
enerji teknolojisinin yanı sıra; 
alternatif enerjileri görme imkanı da 
bulacağını aktaran Özel, 

MÜZE GAZHANE, 
KADIKÖY VE 

ANADOLU YAKASI 
İÇİN ÇOK ÖNEMLİ 

BİR KÜLTÜR 
KOMPLEKSİ 

OLACAK. KÜLTÜR 
VE SANATIN YANI 
SIRA; ÇOCUKLARIN, 
GENÇLERİN DE BU 

PROJENİN 
İÇERİSİNDE OLMASI 

BİZE GURUR 
VERİYOR.

IBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel

KÜLTÜREL VARLIKLAR
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 KÜLTÜREL VE SOSYAL 
ALANLAR GENÇLERİ ÇEKECEK
Büyük bir kütüphaneye sahip 
Gazhane’de; sergi ve tiyatro 
alanları gibi farklı kültür-sanat 
aktivitelerine yönelik mekanların 
yanı sıra, İBB iştiraki BELTUR’un 
işleteceği restoran ve kafe gibi 
sosyal alanlar da yer alacak. Tarihi 
yapı, tüm bu yönleriyle özellikle 
gençleri kendisine çekecek. 
Şehir Tiyatroları, en güzel 
oyunlarını Müze Gazhane içindeki 
2 sahnesinde sergileyecek. Haliç 
Tersanesi’nde 7 heykeltıraş 
tarafından üretilen görkemli metal 
heykeller de kompleksin dört bir 
yanında sergileniyor. Diğer 
yandan, STK temsilcileri ortak 
etkinlik merkezinde, şehrin sosyal 
hayatına ve demokratik gelişimine 
değer katacak birçok aktivite 
gerçekleştirebilecek.
Sergi binası ise Serkan Taycan’ın 
“Kent Üçlemesi” isimli Kanal 
İstanbul sergisiyle kapılarını 
açacak. Sanatçının, Kanal 
güzergahında 2007 yılından beri 
çektiği fotoğrafların yer alacağı 
sergi, arazinin geçmişini ve 
bugününü gözler önüne serecek.

“İstanbullular, Anadolu Yakası’nın 
eski semtlerinde yüzyıl boyunca 
doğalgaz yerine kullanılan 
havagazının, nasıl üretildiğine şahit 
olacak. İklim müzesinde, dünyadaki 
iklim değişikliğinin tarihsel sürecini 
anlatıyoruz. Bu müze ile 
İstanbullularda iklim değişikliği 
konusunda bir farkındalık 
oluşturmak istiyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

  ÇOCUKLAR BİLİM VE SANATI 
OYUNLA KEŞFEDECEK
Müze Gazhane’nin bilim 
merkezinde özellikle çocuklar, 
enerjinin tarihsel sürecini ilgiyle 
takip edecek. Havagazının yanı sıra; 
elektrik, doğalgaz, su, rüzgar ve 
nükleer enerjinin serüvenini, oyun 
oynayarak keşfedecek. 
Çocuk eserlerinin de sahneleneceği 
küçük tiyatro binasının üst katı ise 
İstanbul Karikatür Müzesi olarak 
düzenlendi. Karikatürün 
ülkemizdeki hafızasını yansıtacak 
olan bu merkezde, hepimizin bildiği 
çizgi karakterler de yerini alacak. 
Çocuklar burada karikatürü çizerek 
öğrenebilecekleri interaktif bir 
ortama da sahip olacak.

KADIKÖY’ÜN KALBİ           
GAZHANE’DE ATACAK

Osmanlı	döneminin	tescilli	sanayi	
eserlerinden	olan	Hasanpaşa	
Gazhanesi,	1892	yılında	
tamamlanarak	50	yıl	Fransızlarca	
işletildi.	Tam	bir	asır,	Anadolu	
Yakası’ndaki	sanayi	kuruluşlarının	ve	
hanelerin	havagazı	ihtiyacını	
karşılayan	tarihi	yapı,	1938’de	
devletleştirildi.	1939’da	İstanbul	
Belediyesine,	1945’te	ise	İETT’ye	
devredilen	mekan;	13	Haziran	1993	
tarihinde	şehirde	doğalgaz	
kullanımının	başlaması	sebebiyle	
işlevsiz	kaldı.	Çürümeye	terk	edildi,	
imara	açılması	veya	yıkılması	
tartışıldı.	Gönüllülerin	de	girişimiyle	
2000	yılında	kültür	sanat	alanı	olarak	
planlandı.	2014	yılında	İBB	tarafından	
restorasyonuna	başlandı.	2018	yılına	
gelindiğinde	ise	finansman	sıkıntısı	
nedeniyle	çalışmalar	iyice	yavaşladı.	
Yeni	İBB	yönetimi,	kaba	inşaatın	
önemli	ölçüde	tamamlanmasına	
rağmen,	derin	bütçe	kriziyle	boğuşan	
bir	proje	devraldı.	Kısa	sürede	
kaynak	sağlanarak	restorasyon	
bitirildi.	Tarihi	yapı,	“Müze	Gazhane”	
ismiyle,	bir	kültür-sanat	kampüsüne	
dönüştürüldü.	Bu	ay	hizmete	
açılacak	proje;	iklim	ve	karikatür	
müzeleri,	bilim	merkezi,	tiyatroları,	
kütüphaneleri,	sergi	ve	yeme-içme	
yerleri	ile	İstanbullular	için	çok	
önemli	bir	rekreasyon	alanı	olacak.	
Özellikle	çocuklara	ve	gençlere	hitap	
ederek	bir	çekim	merkezine	
dönüşecek.	Kadıköy’ün	kalbi	Müze	
Gazhane’de	atacak.
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Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Ihale Işleri Müdürlüğü Ihale Gündemi

01. 03. 2021 ‐ 22. 03. 2021

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

Bilgi İşlem Müdürlüğü Veri Depolama Sistemleri Disk Kapasitesi Artırımı İşi01/ 03/ 2021 11.30

Altyapı Projeler Müdürlüğü Güçlendirmesi Yapılacak Köprü ve Duvarların Statik Analiz Hesaplamaları ile 
Projelerinin Hazırlanması İşi (2021/01)

03/ 03/ 2021 11.00

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2021 Yılı İstanbul Geneli Muhtelif Organizasyonlar ile Tanıtım Duyuru Çalışmaları ve 
Baskılı İşler Hizmet Alımı

08/ 03/ 2021 11.00

Elektronik Sistemler Müdürlüğü CISCO Çağrı Sistemleri 2021 Yılı Bakım‐Onarım İşi09/ 03/ 2021 11.00

İşletmeler Müdürlüğü 2021 Yılı Muhtelif Kahve Alımı İşi09/ 03/ 2021 11.30

İşletmeler Müdürlüğü 2021 Yılı Soğutma Gruplarının Periyodik Bakımı ve Yedek Parça Alımı İşi09/ 03/ 2021 12.00

Gençlik ve Spor Müdürlüğü 2021 Yılı Muhtelif Gençlik ve Spor Organizasyonları ile Bu Organizasyonların 
Tanıtım Duyuru Çalışmaları Hizmet Alım İşi

15/ 03/ 2021 11.00

Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ait İşletilmekte Olan Raylı Sistem Hatları ve 
Müştemilatlarında İkmal, Revizyon, Yenileme Yapım İşi

16/ 03/ 2021 11.00

Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Tıp Merkezleri Laboratuvarları için Kit Karşılığı Cihaz Alımı İşi19/ 03/ 2021 11.00

Reklam Yönetimi Müdürlüğü Taşınırlarda Yer Alan Dijital Bilgi Platformlarındaki %30’luk Belediye Kontenjanının 
Yönetilmesi ve İçeriklerin Denetlenmesi İşi

19/ 03/ 2021 11.30

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul Geneli Toplu Ulaşım Araçlarının Sterilizasyonu ve Dezenfeksiyonu        
Hizmet Alım  İşi

22/ 03/ 2021 11.00

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü İstanbul Genelindeki Yeşil Alanlar, Kent Ormanları ve Korular İçin Kent Mobilyaları Temini, 
Üst Yapı Elemanları, Oyun Grupları ve Fitness Aletlerinin Bakım Onarımı Mal Alım İşi

22/ 03/ 2021 11.30

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 32 Kalem İş Elbisesi Alımı16/ 03/ 2021 11.30

Makine İkmal Müdürlüğü İş Kamyonetleri Kiralama Hizmet Alımı08/ 03/ 2021 11.30




