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Ekrem İmamoğlu

İstanbul Boğazı’nı yılda 70 bin ton çamurdan 
kurtaracak Baltalimanı Biyolojik Arıtma Tesisi'ndeki 
çalışmamız sürüyor. Tuzla’da İstanbul’umuzun adeta 
ciğerlerini genişletecek, yaklaşık 1 milyon metrekarelik 
Kamil Abduş Gölü Çevre Düzenleme Projesi’nin ilk 
etabını tamamladık, diğer etaplarda çalışmalarımız 
hızla devam ediyor. 

Son olarak şunu da belirtmek istiyorum;
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, göreve 

geldiğimiz ilk günden bu yana hukuk dışı çeşitli 
uygulamalarla karşı karşıyayız. Bunun son örneğini, 
Taksim Gezi Parkı’nın gece yarısı alınan bir kararla apar 
topar İBB mülkiyetinden çıkarılarak, bir vakfa verilmesi 
şeklinde gördük. Buradan siz değerli hemşehrilerime bir 
kez daha belirtmek istiyorum ki, hak ve hukuk 
mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. 

Sevgili İstanbullular,
Sözlerime son verirken, Mustafa Kemal Atatürk’ün 

çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nızı kutluyorum. Mübarek Ramazan 
ayının hayırlı olmasını, ülkemize barış ve huzur 
getirmesini diliyorum. 

Sağlıklı, mutlu ve sevgiyle kalın…

Değerli İstanbullular,
Kadına yönelik şiddet olaylarının neredeyse her gün 

yaşandığı ülkemizde, bir gece yarısı aniden alınan bir 
kararla, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkarıldığımızı duyduk. 
Bu karar, her görüşten milyonlarca kadının verdiği haklı 
mücadeleyi hiçe saymaktır. Buradan da bir kez daha 
yinelemek istiyorum ki, her şeye rağmen kazanan eril akıl 
değil, kadınlar olacaktır. 

Sevgili Hemşehrilerim,
İçinden geçtiğimiz pandemi süreci, tüm ülkemizde 

olduğu gibi İstanbul’umuzda da kadınları ve çocukları 
olumsuz etkiliyor. Araştırmalar, derinleşen yoksullukla 
beraber ev içi şiddetin de arttığının işaretlerini 
vermekte. Biz göreve geldiğimiz ilk günden bu yana 
İstanbul’u, başta kadın ve çocuklar olmak üzere, herkes 
için adil ve eşit hizmetler sunulan bir dünya kenti 
haline getirme sözünü verdik.

İstanbul, sadece 4 milyonu aşan çocuk nüfusuyla dahi 
dünyanın pek çok ülkesinden daha kalabalık. Bizler de 
İstanbul’u, bu 4 milyon çocuğumuzun dostu haline 
getirebilmek için çalışmalarımızı var gücümüzle 
sürdürüyoruz. Özellikle pandemi döneminde artan 
yoksullaşmanın da etkisiyle, dezavantajlı mahallelerde 
yaşayan her yüz çocuktan 7’sinin çalışmak zorunda 
bırakıldığını görüyoruz. İBB olarak bir yandan 
yoksullukla mücadelemizi sürdürürken diğer yandan, 
çocukların akranlarıyla eşit şartlar içinde büyümesine 
gayret ediyoruz. 

Bu maksatla, sözünü verdiğimiz 150 kreşi tek tek 
hayata geçiriyoruz. 3-6 yaş aralığındaki yüzlerce çocuğa 
hizmet veren kreşlerimizin sayısını artırmaya devam 
ediyoruz. Kreşlere gelebilme imkanı bulunmayan 
çocuklarımız için de Yuvamız İstanbul çevrimiçi oyun 
gruplarıyla, okul öncesi eğitimler veriyoruz. 

Uzaktan eğitim sistemine katılamayan çocuklarımıza 40 
bin tablet dağıtımını gerçekleştirdik; interneti olmayan 
bölgelere, ibbWiFi ile ücretsiz internet hizmeti sağladık. 

Son dönemlerde artan çocuk ihmal ve istismarı 
konusunda İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne 
bağlı Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimini kurduk. 

Kentin tüm çocukları sağlıklı süt içebilsin diye 
başlattığımız Halk Süt kampanyamız da devam ediyor. 

Kıymetli Dostlar, 
Başta da belirttiğim gibi, kadın ve çocuk konusundaki 

hassasiyetimiz tartışılamaz. Kadınlara yönelik her türlü 
eşitsizliği önleme konusunda önemli bir yol haritası olacak 
Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
itibarıyla kamuoyu ile paylaştık. Bu konuda tavrımız açık ve 
nettir. Kadın Hakları İnsan Haklarıdır. Nokta!

Sosyal politikalar alanında yürüttüğümüz çalışmaların 
yanı sıra, kentimizin daha yaşanabilir hale gelebilmesi için 
çevre ve altyapı projelerimizi de yürütmeye devam 
ediyoruz. 
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ULUSLARARASI	YARDIMLARDA							
İBB DAĞITIM DESTEĞİ SAĞLADI

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Alman 
Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile iş birliği 
protokolü imzaladı. Bu protokol sonrasında; gıda ve 

hijyen kolisi, bebek bezi ve maması ile maske teslim 
alındı. İlgili mevzuata göre; İBB kaynakları ile temin 
edilen her türlü destek katkısı sadece Türk 
vatandaşlarına dağıtılabiliyor. Ancak aynı mevzuat 
gereği bu alandaki uluslararası yardımlarda bu kural 
geçerli değil. Bundan dolayı, GIZ ile varılan mutabakat 
sonucu; katkıların yüzde 50’sinin geçici koruma 
altındaki Suriyelilere, yüzde 30’unun diğer göçmen 
mültecilere, yüzde 20’sinin ise Türk vatandaşlarına 
dağıtılması kararlaştırıldı.

TÜKETİCİ	SORUNLARI													
ORTAK AKILLA ÇÖZÜLÜYOR

İBB, tüketici sorunlarının ortak akılla çözülmesi için 
sivil toplum kuruluşları ile çalışmayı sürdürüyor. 
15 Mart Dünya Tüketiciler Günü ve Tüketiciyi 

Koruma Haftası öncesinde İBB Zabıta Daire Başkanı 
Engin Ulusoy, tüketici dernekleri ile bir araya geldi. 
Toplantıda sorunlar masaya yatırıldı, ortak proje ve 
etkinlikler değerlendirildi. İBB, 2020 yılında yaptığı 
yaklaşık 30 bin denetimle şikâyetlerin büyük oranda 
azalmasını ve tüketici güvenliğini sağladı.

KISA-KISA

BÜYÜKÇEKMECE	TEMMUZDA SAHİLİNE KAVUŞACAK

Y eni dönemde, 25 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) beklenen hizmetleri alamayan 
Büyükçekmece’nin çilesi bitti. İBB, Temmuz 2021'de Büyükçekmece’yi beklenen sahil bandına 
kavuşturacak. İlk etapta yaklaşık 100 bin metrekarelik rekreasyon alanı halkın hizmetine sunulacak ve 

insanların denizle buluşması sağlanacak. Büyükçekmece sahilleri, yeni bir kimlik kazanacak. Bölge, Çatalca'dan 
Esenyurt’a, Beylikdüzü'nden Avcılar'a kadar bir cazibe merkezi haline gelecek. 
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İBB’NİN “AKILLI MASTER PLANI” MASAYA	YATIRILDI

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Akıllı Şehir Müdürlüğü ve BİMTAŞ tarafından “İstanbul Akıllı Şehir 
Vizyon, Strateji ve Master Plan Revizyonu Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı” düzenlendi. 
Toplantıda, İBB’nin gerçekleştirdiği akıllı şehir proje ve uygulamaları ile birlikte, yeni dönemdeki 

projelerin sunumu yapıldı. Sunumda akıllı şehir projelerinin, İstanbul halkının yaşam kalitesini 
yükseltmek amacıyla planlandığı belirtildi. 

İSTANBUL	BBSK,	DÜNYA 
ŞAMPİYONLARINA EVLERİNİ 
TESLİM ETTİ

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 
(İstanbul BBSK), Dünya Şampiyonu milli 
sporcularımıza evlerini teslim etti. 2017 yılı Dünya 

Paralimpik Yüzme Şampiyonu Beytullah Eroğlu, 2018 
yılı Dünya Güreş Şampiyonu Metehan Başar ve 2019 
yılında Dünya Tekvando Şampiyonu olan İrem 
Yaman düzenlenen ödül töreniyle evlerini teslim aldı. 
İstanbul BBSK’nın İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde 
bulunan kulüp merkezinde düzenlenen törene İBBSK 
Başkanı Fatih Keleş, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, 
Dünya Şampiyonu milli sporcularımız Metehan 
Başar, Beytullah Eroğlu ve İrem Yaman katıldı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 
ÜCRETSİZ ULAŞIM VE OTOPARK” 
UYGULAMASININ	SÜRESİ	UZATILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önerisiyle meclise 
gelen ve Türkiye’de ilk olarak başlatılan sağlık 
çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ve İSPARK’a 

ait otoparkları ücretsiz kullanabilmesi uygulaması, 30 
Haziran 2021’e kadar uzatıldı. İBB Meclisinin oy 
birliğiyle aldığı kararla, aynı haktan tüm sağlık kurum 
ve kuruluşlarındaki memur, işçi, sözleşmeli personel 
ve son sınıftaki doktor adayları da dâhil tüm çalışanlar 
yararlanacak.
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YANLIŞ 
İDDİALAR VE               
DOĞRULARI

ve iştiraklerde gerçekleşen işe yeni 
giriş sayısı ise 7 bin 519 kişi. Bu 
sayının 2 bine yakın kısmı, daha 
önce taşeron firma marifetiyle 
yapılan bazı işlerin, iştirakler 
bünyesine alınması sonucu 
doğrudan istihdam edilen personeli 
kapsıyor. Yani sıfırdan işe alınan 
personel sayısı yaklaşık 5 bin 500 
kişi.

YANLIŞ
İBB’de kadın çalışan ve 

yönetici sayısı artmadı, azaldı.

DOĞRU
Liyakat prensibinin kamu 

yönetiminin özü olduğu bilinciyle 
hareket edilerek, İstanbul’da 
bozulmuş kamu yönetiminin 
kodları yeniden tanımlandı. 
Geleceğin kamu yöneticilerini 
yetiştirecek Liderlik Gelişim 
Programı uygulanmaya başlandı. 
Bu kapsamda, çalışma hayatına 
maksimum kadın katılımını 
sağlamak için önemli adımlar atıldı. 
Belediye, bağlı kuruluşları ve 
iştirak şirketlerinde çalışan kadın 
sayısı, bin 817 kişi artarak 13 bin 
589’a ulaştı. Kadın yönetici sayısı, 
yaklaşık üç kat artarak 50’den 

142’ye ulaştı. Kadın yöneticilerin 
toplamdaki payı, yüzde 12’den 
yüzde 28’e, kadın çalışan sayısı ise 
yüzde 16.9’dan yüzde 18.2’ye 
yükseltildi.

YANLIŞ
İBB Başkanı Ekrem 

İmamoğlu’nun, kendisinden önceki 
İBB yönetimi döneminde israf 
düzeni kurulduğu ve ihalelerde 
usulsüzlük yapıldığı, iddiasının 
somut kanıtları yok.

DOĞRU
İBB Teftiş Kurulu, bu 

kapsamda geçmiş döneme ilişkin 
40'a yakın yolsuzluk dosyası 
üzerinde çalıştı. Dosyalar yargıya 
taşınmaya başlandı. Yolsuzluk 
dosyalarının sonucu, konu 
medyaya yansıyınca dosyalara el 
koyan İçişleri Bakanlığı mülkiye 
müfettişlerinin incelemelerinin 
tamamlanmasının ardından ortaya 
çıkacak, yaşananlar izlenecek. İBB 
Teftiş Kurulu, mülkiye müfettişleri 
görevlendirilmeden önce de bazı 
dosyaları tamamlayarak işlem 
başlattı. Ancak İstanbul 
Valiliğinden gerekli soruşturma 
izni çıkmadı.

YANLIŞ
Şu ana kadar İBB’de 12 bine 

yakın çalışan işten atıldı ve 
yerlerine 18 bin kişi işe alındı. 

DOĞRU
Her yıl kanunlar 

çerçevesinde yenilenen ihaleler 
kapsamında çalıştırılan personel ile 
süreli sözleşmeli (mevsimlik) işe 
alımlar gerçekleştirilir; bu durum 
da işten çıkarılmış ve tekrar alınmış 
gibi gösteriliyor. İBB’nin; İSKİ, 
İETT ve iştirakleri olan 28 şirkette, 
işten çıkış sayısı toplam 6 bin 942. 
Ancak bu rakamın sadece 2 bin 
560’ı işveren feshinden oluşuyor. 
Bunların da bin 650’si seçimden 
hemen önce yapılan alımlar. Yani, 
bu dönemde, İBB’de işveren 
tarafından yapılan toplam fesih 
sayısı bin kişinin altında. Bunların 
tümü de ya performansa bağlı iş 
akdi feshi ya da yasal zorunluluk 
sonucu yapılan işten çıkarmalar. Bu 
süreçte yaklaşık 2 bin 500 kişi 
kendi isteğiyle işten ayrıldı. 2 bin 
personel de emekliliği tercih etti. 
Diğer iş akdi fesihleri ise ölüm, 
evlilik veya sözleşme bitimi gibi 
sebeplerden gerçekleşti. 
Son 21 ayda İBB ile bağlı kuruluşlar 

	OSMAN	KARABACAK

GÜNDEM
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İSTANBULLULARIN GÜNDEMİNE 
TAŞINMAK İSTENEN BAZI 

İDDİALARI MERAK EDİP SİZLER 
İÇİN ARAŞTIRDIK. İŞTE DİLE 

GETİRİLEN YANLIŞLAR VE 
DOĞRULARI… 

YANLIŞ
Geçmiş dönemde araç israfı 

yoktu. 643 makama bin 717 makam 
aracı iddiası doğru değil. Şimdi 
daha fazla araç kiralanıyor ve daha 
fazla para ödeniyor.

DOĞRU
Yenikapı’da sergilenen 730 

aracın tamamı hizmet fazlası olarak 
kiralanan şirkete iade edildi. 514 
aracın da yenilenen seçim 
öncesinde Mayıs-Haziran 2019’da 
iade edildiği tespit edildi. 2018’de 
2.155 araç kiralamasına 71.7 
milyon lira ödeyen İBB, 2019’un 
seçim yılı olması nedeniyle, 
kiralanan araç sayısını 2 bin 432’ye 
yükseltti ve toplam 95.5 milyon lira 
ödedi. Yeni İBB Yönetimi ise, 
2020’de araç sayısını bin 851’e 
düşürerek, filosundan 581 araç 
azalttı. Bu araçlara yukarıda 
sebepleri anlatılan kur ve maliyet 
artışları nedeniyle 122 milyon lira 
ödendi. 2021 yılındaki ihaleden VİP 
araçlar çıkarıldı. Çoğunlukla 
Türkiye’de üretilen yerli ve milli 
araçların alınmasına öncelik verildi. 
Araç sayısı yine 1851’de tutuldu. 
Yıllık enflasyon artışına, ekonomik 
krizin ve pandemi sürecinin devam 
etmesine rağmen, bu yıl da araç 
kiralamasına 122.2 milyon lira 
ödendi.

YANLIŞ
Yeni İBB yönetimi, göreve 

gelince İstanbul’da devam eden 350 
şantiyede işi durdurdu. 

DOĞRU
Yeni İBB yönetimi, Haziran 

2019’da 175 (Yapı İşleri Müdürlüğü 
153, Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 
22) devam eden sözleşme devraldı. 
İBB ile iş yapan 22 firma, yeni 
dönemde ekonomik sebepler 
nedeniyle işleri kendileri durdurdu. 
Cumhurbaşkanlığı tarafından, 
imalat girdilerindeki beklenmeyen 
ani artışlardan dolayı çıkarılan 
tasfiye kararnamesi kapsamında, 
yüklenicilerden gelen tasfiye 

talepleri neticesinde, 18 sözleşme 
ortadan kalktı. Zamanında işi 
bitiremeyen iki firmanın 
sözleşmesinde fesih yapılırken, bir 
sözleşme ise tasfiye edildi. Haziran 
2019-Nisan 2021 tarihleri arasında 
ise 84 sözleşmede çalışmalar 
tamamlandı ve işler İBB tarafından 
teslim alındı. Aralık 2019 tarihinde, 
toplam devam eden şantiye sayısı 
68’e düştü. 

YANLIŞ
İBB’nin hiçbir yatırım ve 

hizmeti engellenmiyor.

DOĞRU
İBB bütçesindeki Maliye 

Bakanlığı payından, yasal olarak 
verilmesi gereken tutardan sürekli 
çeşitli gerekçelerle kaynağında 
kesinti yapıldı. Önceki yönetim 
zamanında ödenmesi gereken; ama 
kesinti yapılmayan 2018-2019 
yıllarına ait İstanbul Kalkınma 
Ajansı ve Belediyeler Birliği yıllık 
aidatları, hukuksuz olarak 
kaynağında haber verilmeden 
kesildi. Devlet tarafından yatırımı 
yapılan; ama önceki yönetimden 
kesilmeyen metro katılım payları 
aylık yüzde 5 olarak direkt 
kesilmeye başlandı. Böylece, sadece 
bu kalemde İBB’nin bütçesinden 
325.8 milyon lira kesilmiş oldu. Bir 
önceki yönetimde metro yolculuk 
gelirleri üzerinden aylık ortalama 
200 bin lira gibi bir kesinti 
yapılıyordu.

YANLIŞ
İBB, 21 ayda 24 milyar lira 

borçlandı.

DOĞRU
İBB’nin 21 ayda kullandığı 

toplam borç tutarı, 6 milyar 467 
milyon lira. İSKİ 325 milyon lira, 
sistem değişikliğine giden İETT           
4 milyar 814 milyon lira, iştirakler 
ise 572 milyon lira kredi kullandı. 
Böylece, İBB’nin toplam konsolide 
borcu 12 milyar 178 milyon lirayı 
buldu. Ancak yine bu süreçte, tam 
12 milyar 810 milyon liralık iç ve 
dış borç ödendi. Yani, borçlanma 
ödeme dengesinde İBB’nin toplam 
borcu artmadı, bilakis 632 milyon 
lira azaldı. Üstelik, İBB’nin 580 
milyon dolarlık tahvil ihracı tutarı 
olan 5 milyar 400 milyon liranın 
sadece 1 milyar 90 milyon lirası 
harcandı. 4 milyar 410 milyon lirası 
metro yatırımlarında kullanılmak 
üzere kasada tutuluyor. Üstelik, 
bütün otobüsleri İETT’ye bağlayan 
ve toplu ulaşımın kalitesini artıran 
sistem değişikliği nedeniyle İETT 
Genel Müdürlüğünün kullandığı 4 
milyar 814 milyon liralık 
borçlanma da bu tutarın içinde. 
Dahası, İGDAŞ, İSTAÇ ve METRO 
İSTANBUL şirketlerinin geçmişe 
dönük borçlarını kapatmak üzere 
kullandığı toplam 572 milyon lira 
da bu tutara dâhil.

YANLIŞ
Kasımpaşa’daki Osmanlı 

yadigarı Divanhane Eski Karakol 
Binası, yıkılmadı, ihya ediliyor. 

DOĞRU
Tarihi bina yıkıldı. Bakanlık, 

tarihi karakol binasının sökülerek 
yeni yerinde özgün malzemeler ile 
ihya edileceğini açıkladı. Binanın 
yıkılmaması için yol projesini 
değiştiren İBB, Koruma Kurulu’na 
başvurarak yıkımın durdurulmasını 
ve iptalini talep etti. Koruma 
Kurulu, özgün malzemelerin 
korunduğuna dikkat çekerek 
yıkımın devam etmesi kararını aldı. 

www.ibb.istanbul                          / 9



23 NİSAN

SEVİNİN KÜÇÜKLER 
EGEMENLİĞİN ZÜMRE VE KİŞİLERDEN ALINIP HALKIN KENDİSİNE BIRAKILDIĞI 23 

NİSAN, 1929 YILINDA ATATÜRK TARAFINDAN ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİLDİ. TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ, DAHA KURULUŞ AŞAMASINDA SAĞLIKTAN EĞİTİME, SANATTAN 
ÇALIŞMA YAŞAMINA ÇOCUKLAR İÇİN DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ BİRÇOK HAMLEYİ 

YAŞAMA GEÇİRDİ. ADETA BİR ÇOCUK SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI.

GÖKÇE	KAÇMAZ

(TBMM) kurduğu gün. Yurdun 
dört bir yanından halkın 
gönderdiği temsilciler ve İngilizler 
tarafından dağıtılan Meclis-i 
Mebusan’ın bazı üyelerinden 
oluşan bu ilk TBMM kadrosu; 
egemenliği, çeşitli kişi ve 
zümrelerden alıp kayıtsız şartsız 
ulusa bıraktı. Meclis, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk başkanlığında 
Anadolu’daki kurtuluş çabalarını 

örgütledi. Türkiye’nin çeşitli 
yerlerinde dağınık halde yanan 
çoban ateşlerini birleştirerek 
onurlu bir mücadelenin alev 
topuna dönüştürdü. En çetin 
koşullarda bir varoluş mücadelesi 
verdi. Taşıdığı bağımsızlık ruhuyla 
Anadolu’nun ortasında bir kasaba 
olan Ankara’yı, uygarlık yolunda 
emin adımlarla yürüyen Türkiye 
Cumhuriyeti’nin başkenti yaptı. 

2
3 Nisan, sonu 
Cumhuriyet'e çıkan 
yolda atılan ilk adım ve 
Türk tarihinin önemli bir 

dönüm noktası. 1921’den bu yana, 
tam 100 yıldır, aralıksız kutlanan 
ilk ulusal bayram. Yıllarca süren 
savaşlardan yorgun düşmüş bir 
halkın, bağımsız bir gelecek 
kurmak için, 1920'de son gücüyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisini 
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çocuklar için yaşam, içinden çıkılmaz 
bir hal almıştı. Bu sebeple de Genç 
Cumhuriyet, ilk işlerinden biri olarak 
yetim ve yoksul çocukların 
durumlarını düzeltmeye el attı. Bu 
hamlenin ardında ise Atatürk’ün 
ifadesi ile şu anlayış vardı: 
“Küçük hanımlar, küçük beyler! 
Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, 
yıldızı ve ikbal ışığısınız. 
Memleketi asıl ışığa boğacak olan 
sizsiniz. Kendinizin ne kadar 
önemli, değerli olduğunuzu 
düşünerek ona göre çalışınız. 
Sizlerden çok şey bekliyoruz.”

 SAĞLIK HİZMETLERİ 
YAYGINLAŞTIRILDI
Bu dönemde sağlık hizmetlerinin 
yaygınlaştırılmasına büyük önem 
verildi. Sağlık örgütü yeni baştan 
şekillendirildi. Başta doktor ve 
hemşire olmak üzere, sağlık 
görevlisi yetiştirilmesi öncelendi. 
Ulusal tıp kongreleriyle sağlık 
çalışmalarında izlenecek bilimsel yol 
belirlenirken; verem, sıtma, kuduz 
gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
için kurumlar oluşturuldu. 
“Hıfzıssıhha Enstitüsü ve 
Hıfzıssıhha Okulu” açıldı. Yıllar 
süren savaşların ekonomiyi 
sürüklediği darboğaza, Osmanlı’dan 
kalan yüklü borca ve birçok 

olanaksızlığa rağmen, sonraki 
nesillere esin kaynağı olacak bir 
atılım yapıldı. Bunların sonucu 
olarak doğumda bebek ölüm oranı 
azaltıldı. 

 ÇOCUKLARA SÜT DAĞITILDI
Bu dönemde devlet desteğiyle 
Himaye-i Etfal Cemiyeti (Çocuk 
Esirgeme Kurumu), Hilal-i Ahmer 
(Kızılay), Türk Maarif Cemiyeti 
(Türk Eğitim Derneği) gibi çeşitli 
sivil toplum kuruluşlarının 
çalışmalarına hız kazandırıldı.        
Süt Damlası, 1924 yılında kuruldu. 
Bu kuruluş, anneleri ölen veya anne 
sütü olmayan fakir çocuklara süt 
verdi. Bu dönemde haftada bir 
çocuklar muayene edildi, anneler 
çocuk büyütme konusunda 
bilgilendirildi. Dini ve ulusal 
günlerde çocuklara giysi, bebeklere 
kundak, yoksul ailelere erzak 
verildi. Çocuk Sarayı Apartmanı, 
çocuklar için düzenlendi. Çocuklara 
yönelik bu binada dershane, eczane, 
muayenehane, sinema, banyo 
bulunuyordu. Burada, gündüz işe 
giden kadınların çocukları, zaman 
geçirmekte ve süt içebilmekteydi. 
Doğum masraflarını ödeyemeyen, 
gebelik hastalıklarını tedavi 
ettiremeyen anneler için de 
“Doğum Evleri” kuruldu.

 DÜNYANIN İLK VE TEK  
ÇOCUK BAYRAMI
Ancak 23 Nisan’ın anlamı, sadece 
ulusal egemenlik boyutuyla sınırlı 
değil. Bu önemli gün, aynı zamanda, 
dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı... 
Kendisi de bir yetim olan Atatürk 
tarafından, 1929 yılında çocuklara 
armağan edildi. Türkiye’nin geleceği 
olan çocuklara umut aşılanmak 
istendi. 

 GENÇ CUMHURİYETİN  
ÇOCUK HAMLESİ
Cumhuriyet kurulduğunda 
kucağında birçok sorun buldu. 
Bunlardan biri de ‘çocuk’ 
sorunuydu. Anadolu insanı, 
Trablusgarp Savaşı’ndan tam 
bağımsızlığın elde edildiği güne 
kadar aralıksız cepheden cepheye 
koştu. Birçok şehit verdi. Cephe 
gerisindeki ölümler, 
savaşlardakinden de fazlaydı. 
Bunların yanı sıra, ülke genelinde 
sıtma, dizanteri, kolera, kanlı basur, 
kuşpalazı, kızıl, difteri, kabakulak 
gibi tehlikeli ve bulaşıcı hastalıklar 
çok yaygındı. Bu yıllarda trahomlu 
(körlüğe neden olan bir göz hastalığı) 
sayısı 3 milyondu. Nüfusun yarısı, 
sıtma ile mücadele veriyordu. 
Bunlara eğitim olanaklarının 
yetersizliği ve yoksulluk da eklenince 
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 EĞİTİMDE SEFERBERLİK
Cumhuriyet kurulduğunda 
okuryazar sayısı yüzde 10 
civarındaydı. Bilinçli nesiller 
yetiştirmek amacıyla, eğitimde 
seferberlik niteliğinde çalışmalar 
yapıldı. O yıllarda, ilkokula gitmesi 
gereken çocukların yüzde 64’ü bu 
olanaktan mahrumdu. Bu açığı 
kapatmak amacıyla okul sayısında 
yüzde 217 artış sağlandı. İlkokul 
öğrencilerinin sayısı 341 binden 
950 bine çıkarıldı. Ortaokulda bu 
rakam, 5 bin 900’den 95 bine, 
lisede ise bin 241'den 25 bine 
yükseltildi. Karma eğitime geçildi. 
Üstün yetenekli çocuklar yurt 
dışına okumaya gönderilmeye 
başlandı. Kız çocuklarının okula 
gitmesinin önündeki engeller 
kaldırıldı. İlk çocuk tiyatrosu 
kuruldu, okullarda sanat eğitimi 
yaygınlaştırıldı. Köy çocuklarının 
eğitimine önem verildi. İlerleyen 
yıllarda açılan köy enstitüleri ile 
Türkiye, Fakir Baykurt gibi çok 
değerli aydınlar yetiştirdi. 

 İBB ÇOCUK BESTECİLERİ 
BULUŞTURUYOR
Cumhuriyet ruhunu yaşatmaya 
çalışan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) de yeni dönemde, 

ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik 
birçok proje başlattı. Beslenme, 
eğitim ve belli yaşın altındakiler 
için ücretsiz ulaşım-bakım projeleri 
ile çocukların, kent yoksulluğundan 
paylarına düşeni azaltmaya çalıştı. 
Ancak İBB, sadece çocukların 
maddi ihtiyaçlarını karşılamayı 
yeterli görmüyor; onların 
içlerindeki yaratıcı potansiyeli de 
ortaya çıkaracak projeler 
gerçekleştiriyor. Örneğin; bu yıl adı 
değiştirilerek ikincisi düzenlenecek 
olan ve bir 23 Nisan geleneğine 
dönüşmesi hedeflenen “Ulusal 
Çocuk Besteciler Buluşması” 
bunlardan biri. Bu etkinlik ile 
küçüklerin eğlenceli bir ortamda 
kendilerini özgürce ifade etmeleri 
ve üretmeleri destekleniyor. Müzik 
türü kısıtlaması bulunmayan 
yarışma, 2003-2014 yılları arasında 
doğan çocuklar için; 7-9 yaş, 10-12 
yaş, 13-15 yaş ve 16-18 yaş olmak 
üzere 4 farklı yaş kategorisinde 
gerçekleştiriliyor. Etkinliğin 
jürisinde ise Cihat Aşkın, Oğuzhan 
Balcı, Turgay Erdener, Çiğdem 
Erken, Ozan Evrim Tunca, Derya 
Türkan, İbrahim Yazıcı gibi 
alanında deneyimli ve adından söz 
ettiren değerli müzisyen ve 
besteciler yer alıyor. 

 ÇOCUĞUN KORUNMASINA 
DEVLET GÜVENCESİ
Bunlara ek olarak engelli çocuklar 
için yatılı okul açıldı. Zararlı 
yayınların çocukların ruhsal 
dengesini bozmaması için bir kanun 
çıkarıldı. Bunun da ötesinde Medeni 
Kanun ile çocuğun korunması devlet 
güvencesi altına alındı. 

 AŞI İTHALİ SONLANDIRILDI
Sağlıklı bir nesil için en gerekli tıbbi 
ürünlerden aşı ve serumun 
Türkiye’de üretimine başlandı. 
Türkiye, bu sektörde dış ülkelere 
bağımlılıktan kurtuldu. Aşı ve serum 
ihracatçısı bir ülkeye dönüştü. 

 ÇOCUKLARIN MADEN 
OCAKLARINDA ÇALIŞMASI 
YASAKLANDI
Osmanlı Devleti’nin son 
dönemlerinde, madenlerde düşük 
ücretle çocuk işçiler de 
çalıştırılıyordu. Uzun çalışma 
saatleri, kazalarda meydana gelen 
çocuk ölümleri ve sakatlanmalar, 
büyük bir toplumsal yaraydı. Daha 
Cumhuriyet kurulmadan, 1921 
yılında, TBMM’de çıkarılan 
kanunla, madenlerde 18 yaşın 
altında çocuk çalıştırılması 
yasaklandı. 

23 NİSAN
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Çanakkale Savaşları, sadece en son 
teknolojiyle donanmış düşman 

güçlerinin yenildiği bir zafer 
olmadı. Aynı zamanda Türk 

ulusunun var olma mücadelesinin 
harcını da kardı. En zor zamanlarda 
ordusunun önüne atılarak savaşan 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
Alman General Liman Von 

Sanders’e rağmen aldığı 
isabetli kararlarla askeri 

dehasını kanıtladı. 
Toplumun zafere olan 

inancının yeniden yaşam 
bulmasını sağladı. 

Çanakkale, Bağımsızlık 
Savaşı’nın komuta 

kademesini şekillendirdi, 
yeni bir liderin doğmasını 

hızlandırdı. Bu savaşta yer 
alan İsmet İnönü, Fevzi 
Çakmak ve Kâzım Dirik 

gibi birçok komutan, 
bağımsızlığa giden yolda 

Atatürk’ün silah 
arkadaşı oldu. 

Anafartalar’da düşmana 
karşı gösterdiği direnç, onu 

kahramanlığa taşıdı. Bu 
kahramanlığın yankısı öyle büyük 

oldu ki, Enver Paşa’nın tüm 
engellemelerine rağmen, dünya 

basınından 3 yıl sonra yerli 
gazeteler de Atatürk’ün fotoğrafını 

basabildi. 

KURTULUŞ SAVAŞI’NIN	HARCINI	KARAN	ZAFER:

İTİLAF 
DEVLETLERİ’NİN 
BÜYÜK BİR 
BOZGUNA 
UĞRATILDIĞI 
ÇANAKKALE 
SAVAŞLARI, AYNI 
ZAMANDA 
KURTULUŞ 
SAVAŞI’NIN 
KOMUTA 
KADEMESİNİN 
ŞEKİLLENDİĞİ BİR 
SÜREÇ OLDU. BU 
CEPHEDE GÖREV 
ALAN İSMET 
İNÖNÜ, FEVZİ 
ÇAKMAK VE KÂZIM 
DİRİK GİBİ 
KOMUTANLAR 
GELECEĞİN 
TÜRKİYE’SİNE YÖN 
VERDİ. SAVAŞIN 
GİDİŞATINI 
DEĞİŞTİREN 
KARARLARI VE 
ASKERİ 
DEHASIYLA 
ATATÜRK, YENİ BİR 
LİDER OLARAK 
DÜNYA TARİH 
SAHNESİNE ÇIKTI. 

ÇANAKKALE

GÖKÇE	KAÇMAZ

ERHAN	SINMAZ	

ÖZEL GÜNLER
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Taarruzu'nu yönetti. Mehmetçik’i 
süngü hücumuna kaldırdı. Düşmanı 
bozguna uğrattı ve Alman General 
Sanders’in önemini kavrayamadığı 
Conkbayırı'nda üçüncü kez zafere 
imza attı. Bundan tam 11 gün sonra 
da İkinci Anafartalar Zaferi'ni 
kazandı (21 Ağustos 1915). Düşmana 
Çanakkale'de son büyük darbeyi 
vurdu.

 SAVAŞIN GİDİŞATINI 
DEĞİŞTİREN KARAR
18 Mart’ta kazanılan zaferin 
ardından Çanakkale Savaşı’nın 
gidişatını değiştiren en önemli 
olaylardan biri, 25 Nisan’da 
yaşandı. Üst komuta kademesinin 
‘düşmanın çıkarma yapacağı 
noktalar’ konusundaki görüşlerinin 
isabetsiz olduğunu savunan Kemal 
Atatürk, o gün insiyatifi ele aldı. 
Yedek tümen komutanı olmasına 
rağmen kendi öngördüğü noktadan 
çıkarma yapan düşmanın üzerine 
yürüdü. Conkbayırı’nda, İtilaf 
güçlerini durdurarak kara 
savaşlarının başlamadan bitmesini 
sağladı. Bu harekâttan sonra 
düşmanı sürekli baskı altında tutup 
yormasının ardında ise Mustafa 
Kemal’in kendi ifadesiyle, şu 
strateji yatıyordu:
“Benimle beraber burada muharebe 
eden bütün askerler kesin olarak 
bilmelidir ki, bize verilen namus 
görevini eksiksiz yapmak için bir 
adım geri gitmek yoktur. 

 DÜŞMANA SON BÜYÜK 
DARBEYİ VURDU
İtilaf Devletleri, 18 Mart 1915’te 
aldıkları büyük yenilginin ardından 
25 Nisan’da savaşı ikinci aşamaya 
taşıdı. Türk ordusunu karada 
yenilgiye uğratmayı amaçlayan 
düşman, Gelibolu Yarımadası ve 
Anadolu kıyısına asker ve teçhizat 
çıkarması yaptı. Savaşın bu 
evresinde Mustafa Kemal, 
komutasındaki 57. Alay ile 
Arıburnu'nda 27. Alay'ın yardımına 
koştu. Conkbayırı'nı kurtarıp 
düşmanı kıyıya sürdü. Yine Gazi, 
kendi sorumluluk bölgesi olmadığı 
halde 7 Ağustos günü, elindeki son 
kuvvetle Kocaçimen Tepesi'ne ve 
Conkbayırı’na  yardım gönderdi.  
İkinci defa Conkbayırı'nı savundu. 
Atatürk, Anafartalar Grup Komutanı 
olarak Birinci Anafartalar Zaferi'ni 
10 Ağustos 1915’te kazandı. Zayıf 
bir tümenle düşmanın bir 
kolordusunu Kireçtepe-Azmak 
arasında yenilgiye uğrattı. 10 
Ağustos sabahı ise Conkbayırı 

Grup Kumandanı Albay Mustafa 
Kemal ve arkadaşları. Anafartalar 

Grup Karargâhı önünde.      Çanakkale Savaşlarında ön siperlerde.

57. Alay ŞehitliğiAnzak Koyu 

Çanakkale Şehitler Abidesi 
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 1 Eylül 1915, “Gümüş Liyakat 
Madalyası”

 28 Aralık 1915, Alman 
İmparatoru II. Wilhelm tarafından 
verilen  “Demir Haç”

 17 Ocak 1916, Padişah V. Mehmet 
adına verilen “Altın Liyakat 
Madalyası”

Arıburnu Muharebelerini yönettiği 
tepeye “Kemalyeri” adının 
verilmesi de önemlidir.

 “EVLATLARINIZ BİZİM 
BAĞRIMIZDADIR”
Savaş sırasında on binlerce genç 
insanın trajedisine tanıklık eden 
Atatürk’ün, Anzak annelerine 
yazdığı şu mektup ise, bugün bile 
insani değerlerin ve devlet 
adamlığının en güzel örneklerinden 
biri olarak yankısını bulmakta:
 “Bu memleketin toprakları üzerinde 
kanlarını döken kahramanlar; 
burada bir dost vatanın 
toprağındasınız. Huzur ve sükûn 
içinde uyuyunuz. Sizler, 
Mehmetçiklerle yan yana, koyun 

koyunasınız. Uzak diyarlardan 
evlatlarını harbe gönderen analar, 
gözyaşlarınızı dindiriniz. 
Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. 
Huzur içindedirler ve huzur içinde 
rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu 
toprakta canlarını verdikten sonra, 
artık bizim evlatlarımız 
olmuşlardır.”

Uyku, dinlenme aramanın, bu 
dinlenmeden yalnız bizim değil, 
bütün milletimizin sonsuza kadar 
yoksun kalmasına neden olacağını 
hepinize hatırlatırım. Bütün 
arkadaşlarımın hemfikir olduklarına 
ve düşmanı tamamen denize 
dökmedikçe yorgunluk belirtileri 
göstermeyeceklerine şüphe yoktur.”

 BAŞARILARI MADALYALARLA 
ÖDÜLLENDİRİLDİ
Kendisi ile rekabet halinde olan 
Savunma Bakanı ve Genelkurmay 
Başkanı Enver Paşa’nın 
geciktirmelerine rağmen Mustafa 
Kemal, Çanakkale'deki başarılarından 
dolayı şöyle ödüllendirildi:
 23 Mart 1915, Alman İmparatoru 

I. Ferdinand adına verilen “Aziz 
Alexsander Nişanı”

 30 Nisan 1915, Padişah V. 
Mehmet adına verilen “Gümüş 
İmtiyaz Madalyası” 

 1 Haziran 1915, albaylığa terfi etti
 15 Temmuz 1915, “Harp 

Madalyası”

Anafartalar Grubu Komutanı Kur. Alb. Mustafa Kemal, 
Çanakkale Savaşlarında cepheyi ziyarete gelen 
milletvekillerine savaş alanında bilgi verirken.

Mustafa Kemal Çanakkale'de 
savaşan Esat Paşa ve diğer 
komutanlarla birlikte.

Seddülbahir Yalnız Çam 
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AYNI RUHLA 
YÜZÜNCÜ	YILDA
İBB, BAŞKAN İMAMOĞLU’NUN KATILIMIYLA "İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜNÜN 

100. YILI VE MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA ETKİNLİĞİ" DÜZENLEDİ. YURTTAŞLARIN 
BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİĞİ ETKİNLİKTE, BİR DÖNEM ERSOY’UN YAŞADIĞI MISIR 

APARTMANI’NIN DIŞ CEPHESİNE KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ VE ŞAİRİN 
YAŞAMINDAN KESİTLERİN YER ALDIĞI VİDEO MAPPING GÖSTERİSİ YANSITILDI. 

ETKİNLİK

GÖKÇE	KAÇMAZ
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düşünmeden canını ortaya koyan 
kahramanlarımız olmasa bugün, 
tam bağımsız bir Türkiye 
Cumhuriyeti’nden söz 
edemeyecektik. Göklerde ay 
yıldızlı al bayrağımız 
dalgalanmayacak, milletimiz 
esaret altında yaşamaya mahkûm 
olacaktı. Ama onlar, her türlü 
zorluğa karşın yapılamaz denileni 
yaptılar ve büyük bir cesaret 
örneği sergileyerek bizlere bu 
güzel vatanı, bağımsız Türkiye 
Cumhuriyeti’ni armağan ettiler. 
İstiklal Marşı’mızın değerini daha 
iyi anlamak için belki de o günün 
şartlarını, işgal altındaki 
topraklarımızı, yokluk içindeki 
halkımızı bir kez daha 
hatırlamalıyız. İşte bu şartlar 
altındayken “Korkma!” diyerek 
başlar sözlerine büyük şair 
Mehmet Akif Ersoy. Her dizede 
cesaret verir, güç verir halkına, 
kahramanlarına. O yıllarda, işte 
bugün buluştuğumuz bu cadde 

bile işgal altındadır. Düşman 
orduları vatanın dört köşesine 
tutunmuşken, tarihimizin en 
karanlık günleri yaşanırken 
milletin inancını ayakta tutacak, 
bağımsızlık ateşini canlandıracak 
bir marşa ihtiyaç vardı.”

 ERSOY ÖDÜL PARASINI 
YARDIM KURUMUNA 
BAĞIŞLADI
İstiklal Marşı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde 12 Mart 1921'de 
yapılan oturumda Türkiye'nin 
milli marşı olarak kabul edildi. 
Kurtuluş Savaşı yıllarında 
ordudan, cephedeki askerlerin 
morallerini yükseltecek bir ulusal 
marşın yazılması isteği gelmesi 
üzerine Milli Eğitim Bakanlığı 
(Maarif Vekâleti) 500 lira ödüllü 
bir yarışma açtı. Bakanlık, 
yarışmaya gönderilen 724 şiirden 
sadece altısını seçti. Ancak, bu 
şiirleri yeterli bulmayan dönemin 
Milli Eğitim Bakanı Hamdullah 
Suphi, para ödülü olduğu için 
yarışmada yer almadığını 
öğrendiği Burdur Milletvekili 
Mehmet Akif'e bir mektup yazdı. 
Onu yarışmaya davet etti. 
Ersoy’un şiiri, 12 Mart 1921’de 
İstiklal Marşı olarak kabul edildi. 
Ersoy, kendisine ödül olarak 
verilen parayı “Darü’l-Mesai” 
(kadın ve çocuklara meslek 
öğretmek, iş imkanı sunmak için 
kurulan ve cephedeki askerler için 
kıyafet diken bir kuruluş) adlı bir 
yardım kurumuna bağışladı. 

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), İstiklal Marşı’nın 
Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet 
Akif Ersoy’u Anma Etkinliği 

düzenledi. Ersoy’un bir dönem 
yaşadığı İstiklal Caddesi’ndeki 
Mısır Apartmanı önünde 
gerçekleştirilen etkinliğe İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı 
sıra; Başkan Danışmanı Murat 
Ongun, İBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Şengül Altan Arslan, 
siyasi parti temsilcileri ile çok 
sayıda yurttaş katıldı. Etkinlik, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. Mısır 
Apartmanı’nın dış cephesine 
Kurtuluş Savaşı Dönemi ve 
Mehmet Akif Ersoy’un 
yaşamından kesitlerin yer aldığı 
video mapping gösterisi yansıtıldı. 
Sanatçılar da programa, Kurtuluş 
Savaşı’nda halk ve askerlerin 
giydiği kıyafetlerle katıldı.  Daha 
sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından hatıra evine 
dönüştürülen Mehmet Akif 
Ersoy’un evi ziyaret edildi. 
Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi’nde, 
belgesel odası, Ersoy’un şiirleri ve 
yaşamına dair kesitlerin yer aldığı 
dijital ve görsel sergi izlendi. Şairin 
kıyafetleri, fotoğrafları ve 
mektupları incelendi.

 HER DİZEDE CESARET VE GÜÇ
Yurttaşlardan yoğun ilgi gören 
İBB Başkanı, yaptığı konuşmada 
şunları kaydetti: 
“Başta Mustafa Kemal olmak 
üzere ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek 
yola çıkan ve bu uğurda hiç 

www.ibb.istanbul                          / 19



 
TAKSİM GEZİ PARKI’NIN MÜLKİYETİ, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 
İBB’DEN ALINARAK SULTAN BEYAZIT HANI VELİ HAZRETLERİ VAKFI’NA VERİLDİ. İBB 

BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, VAKIF YOLUYLA MEYDANA GELMEMESİNE RAĞMEN BU 
GEREKÇEYLE İBB’DEN ALINAN PARK İÇİN YARGIYA BAŞVURACAKLARINI SÖYLEDİ. 
İMAMOĞLU, “HIZLICA YASANIN IŞIK TUTTUĞU ŞEKİLDE, TEKRAR İSTANBUL HALKI 

LEHİNE BİR KARAR ÇIKACAĞINI UMUT EDİYORUM, DAVAMIZI BAŞLATIYORUM” 
İFADELERİNİ KULLANDI.

TAYFUN	DERYAL

İBB, GEZİ PARKI İÇİN   YARGIYA GİDİYOR
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hükmetti. Ekrem İmamoğlu, 23 
Haziran’da yapılan seçimleri farkı 
daha da açarak kazandı ancak 31 
Mart 2019, daha önce gerekli 
olmayan, ihtiyaç duyulmayan 
düzenlemelerin miladı olarak tarihe 
geçti. Ulaşım Koordinasyon 
Merkezi'nin yapısının 
değiştirilmesinden İBB'nin gelirini 
tırpanlayan değişikliklere, yeni taksi 

projesinin önüne koyulan barikattan 
ihtiyaç sahiplerine yardımı içeren 
bağış kampanyasının 
durdurulmasına kadar birçok 
düzenlemeye bu tarihten sonra 
gerek duyuldu. Taksim Gezi 
Parkı’nın mülkiyetinin İBB’den 
alınıp Sultan Beyazıt Hanı Veli 
Hazretleri Vakfı’na geçirilmesi de 
bu zincire eklenen son halka oldu.

T
ürkiye’nin demokrasi 
karnesine yazılan zayıf 
notlara, 31 Mart 2019 Yerel 
Seçimleri ve takip eden 

süreçte yenileri eklendi. Sandık 
sonuçları, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin (İBB) yeni Başkanı 
olarak Ekrem İmamoğlu’nu işaret 
etse de Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 
yeniden sandığa gidilmesine 

İBB, GEZİ PARKI İÇİN   YARGIYA GİDİYOR
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“Mesnetsiz bir kararla İstanbul 
halkına ait güzel bir parkın, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü adına 
tescil edilmesi, kendi bildiğini 
yapmaya çalışan bir aklın sonucu. 
Elbette biz, mücadelemizi hukuken 
veriyoruz, vereceğiz. Buna karşı 
bir mülkiyet davası açıyoruz… 
Hızlıca yasanın ışık tuttuğu 
şekilde, tekrar İstanbul halkı 
lehine bir karar çıkacağını umut 
ediyorum, davamızı 
başlatıyorum.”

 “TOPÇU KIŞLASI                                  
II. BEYAZIT’IN VAKIFLARI 
ARASINDA DEĞİL”
Konuyla ilgili sosyal medya 
hesabından açıklama yapan İBB 
Genel Sekreter Yardımcısı Mahir 
Polat da devrin 2008’de yapılan 
5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 
30. maddesine dayandırıldığını 
söyledi. Kanunun uygulanabilmesi 
için yapının vakıf yoluyla meydana 
gelmesi gerektiğini aktaran Polat 
şöyle konuştu:
“O kadar basit ve o kadar 
dayanaktan yoksun bir konuyu 
tartışıyoruz ki. Taksim Gezi Parkı, 
bir vakıf yoluyla meydana 
getirildiği ve bir vakıf kültür varlığı 
olduğu iddiasıyla İBB’den alınarak 
vakıflara devredildi. Taksim Gezi 
Parkı, II. Beyazıt’tan tam 445 sene 
sonra yapıldı. Topçu Kışlası onun 
tarafından yapıldı diyorsanız, o 
zaman da tuhaf bir durum var 
çünkü Topçu Kışlası da III. Selim 
tarafından yapıldı. II. Beyazıt ile   

III. Selim arasında 310 yıl var. 
Topçu Kışlası da II. Beyazıt 
tarafından yapılmadı ve                        
II. Beyazıt’ın vakıfları arasında da 
değildi.  Koskoca Sultan II. Beyazıt 
Han, Topçu Kışlası gibi bir yeri  
kendi vakıfları arasında yaptı da 
bunu mahkeme yoluyla olmayan, 
bir sayfalık yazının eki olan belgede 
gösterdiğiniz gibi 1914’te savaş 
koşulları altında bir derkenarda mı 
ifade ederdi? II. Beyazıt’ın Vakıflar 
Genel Müdürlüğü arşivlerindeki 
sayfalar dolusu vakfiyelerinde, 
belgelerinde bu gözükmez miydi? 
II. Beyazıt vakıfları arasında olan 
bir eser 1914 yılındaki savaş 
koşulları altında bir evrakta mı 
gözükürdü sadece? Çünkü hepimiz 
biliyoruz ki, ne Gezi Parkı ne de 
Topçu Kışlası II. Beyazıt vakıfları 
arasında değildi ve vakıf yoluyla 
meydana getirilmedi. Şu an orada 
bir vakıf kültür varlığı da yok.”

 DÜZENLEME VAKIF 
VARLIKLARINI KAPSIYOR
Gezi Parkı’nın mülkiyetinin 
İBB’den alınarak Sultan Beyazıt 
Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devri 
2008’de yapılan 5737 sayılı Vakıflar 
Kanunu’nun 30. maddesine 
dayandırıldı. Söz konusu madde 
şöyle: 
“Vakıf yoluyla meydana gelip de 
her ne suretle olursa olsun hazine, 
belediye, özel idarelerin veya köy 
tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş 
vakıf kültür varlıkları mazbut 
vakfına devrolunur.”

 MİLLETİMİZİN SAĞDUYUSU 
KAZANACAK
İBB, Galata Kulesi’nden sonra 
bünyesindeki Taksim Gezi Parkı 
alanına da el konulması üzerine 
açıklama yaparak devir işleminin 
hukuksuz olduğunu söyledi. 
Açıklamada 23 Haziran 2019 
seçimlerinden sonra sergilenen 
tavra dikkat çekildi. İstanbul Senin 
Karar Senin uygulamasıyla yapılan 
anket sonucu tasarımı halk 
seçimiyle belirlenen Taksim 
Meydanı’nı yeniden yeşile çevirecek 
proje hatırlatıldı. Mülkiyet devrinin 
bir zaman kaybı olduğunun 
belirtildiği açıklamada, 
“Milletimizin sağduyusu, yakın 
tarihte de çok örneği olduğu gibi 
hukuk ve teamül tanımaz karar 
vericilerin siyaset mühendisliklerini 
yenecek güçtedir. İBB ve Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, İstanbul 
halkından aldığı güçle, bu haksız ve 
adaletsiz kararlarla her alanda ve her 
araçla mücadele etmeye devam 
edecektir” ifadelerine yer verildi.

 İMAMOĞLU: “DAVAMIZI 
BAŞLATIYORUM”
İzmir’de düzenlenen “Kentlerde 
Sürdürülebilir Su Politikaları 
Zirvesi”ne katılan Başkan 
İmamoğlu, Gezi Parkı’nın 
mülkiyetinin Sultan Beyazıt Hanı 
Veli Hazretleri Vakfı’na devreden 
kararı ‘trajikomik’ diye niteledi. 
Kararda atıfta bulunulan 2008 
yılındaki düzenlemeyi işaret eden 
İmamoğlu, şöyle konuştu:

GÜNCELGÜNCEL

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat 

Taksim Gezi Parkı, II. Beyazıt’tan 
tam 445 sene sonra yapıldı.
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ’NDEN

MÜZİSYENLERE AÇIK ÇAĞRI

Başvuru ve Detaylar için
www.istanbulbirsahne.com

#İstanbulBirSahne
Başvuruları Başlıy

or!

İstanbul’un 39 İlçesi Sahneye Dönüşecek, 
Binlerce Müzisyen İstanbullularla Özlem Giderecek…

Son Başvuru Tarihi

09 NİSAN 2021 -     17.00 29 MART 2021 -     12.00 

Başvuru Başlangıç Tarihi



ADİL,	YEŞİL	VE	YARATICI	İSTANBUL	

KADINLARLA 
MÜMKÜN

İBB; ADİL, YEŞİL VE YARATICI BİR KENT HEDEFİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA ATTI. 
KADINLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE İSTANBUL’DA YAŞAYAN HERKESİN, KENTİN 

İMKANLARINDAN EŞİT BİR ŞEKİLDE YARARLANMASI İÇİN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI 
OLUŞTURDU. PLAN, İBB’NİN 2021-2024 YILLARI ARASINDA GELİŞTİRECEĞİ 
HİZMETLERDE REFERANS ALACAĞI BİR YOL HARİTASI NİTELİĞİ TAŞIYOR.

153 ülke arasında 130. sırada yer 
alırken, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin (AİHM) 
bilançosunda da ifade 
özgürlüğünün en çok ihlal edildiği 
Avrupa ülkesi oldu. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu 
tabloya sebep olan anlayışla 
mücadelesine kurum içinden 
başladı ve büyük bir dönüşüm 
hareketi için adımlar attı. İBB’nin 
tüm birimlerinde çalışan kadın 
sayısı, 24 Haziran 2019’da 11 bin 
772 iken bu sayı 13 bin 589’a 
yükseltildi. Çalışan kadın yönetici 
sayısı da yaklaşık üç kat artarak 

50’den 142’ye ulaştı. Kadın 
yöneticilerin toplamdaki payı, 
yüzde 11.5’ten yüzde 26.1’e 
yükseldi. Kadınlar; otopark 
görevlisi, otobüs şoförü, gemici 
hatta itfaiyeci ve cankurtaran 
olarak aldıkları görevlerde 
başardıklarıyla cinsiyet faktörünü 
önceleyen düşünce tarzına güzel 
birer yanıt verdi.
İBB; adil, yeşil ve yaratıcı bir kent 
hedefinde büyük bir adım daha 
atarak uzun çalışmalar sonucu 
hazırladığı Yerel Eşitlik Eylem 
Planı’nı, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü haftasında açıkladı. 

A
nayasa ve yasalarda 
düzenlemeler 
yapılmasına, genelgeler 
yayımlanmasına, 

uluslararası sözleşmelere taraf 
olunmasına rağmen Türkiye, 
toplumsal cinsiyet eşitliğinde 
istenilen gelişmeyi bir türlü 
gösteremedi. Temel haklar ve ifade 
özgürlüklerinde olduğu gibi 
cinsiyet temelli ayrımcılık, 
uluslararası kuruluşların hazırladığı 
raporlarda da açıkça görüldü. 
Dünya Ekonomik Forumu’nun 
(WEF) 2020 yılı Küresel Cinsiyet 
Eşitsizliği Endeksi’nde Türkiye, 

TAYFUN	DERYAL NİLAY	SOYSALDI
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24 /                         www.ibb.istanbul



ilerleyeceğiz” sözleriyle duyurduğu 
Yerel Eşitlik Eylem Planı, bir yılı 
aşan yüz yüze ve çevrimiçi 
görüşmeler sonucu hazırlandı. Plan, 
2 Mart 2020 tarihinde 
oluşturulmaya başlanırken; 
COVID-19 salgını nedeniyle, 
planlanan çalıştaylar 
gerçekleştirilemedi. İzolasyon 
önlemleri, toplantı ve birleşimlere 
olanak sağlamazken mevcut 
koşullara rağmen Yerel Eşitlik 
Eylem Planı’nı yapma 
kararlılığından vazgeçilmedi. Online 
iletişim kanalları kullanılarak adil ve 
eşit yaşama mücadelesi için emek 

veren gruplar, kuruluşlar, kadın 
örgütleri, sivil toplum örgütleri, 
araştırmacı ve akademisyenlerle 
görüşmeler yapıldı. Salgından önce 
yapılan 9 görüşmeyi, pandemi 
döneminde gerçekleşen 64 çevrimiçi 
toplantı izledi. Toplam 73 birleşimin 
42’sinde odak gruplar (etkin bir nitel 
veri toplama yöntemi) konuşuldu. 
Bu toplantılarda yer alan 61 sivil 
toplum kuruluşu temsilcisi, İBB ve 
ilçe belediyelerinden 10 Meclis 
Üyesi, 7 uzman ve akademisyen, 21 
İBB Daire Başkanı’nın katkısıyla 
Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın 
öncelikli hedefleri saptandı.

İstanbul’da toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin kurumsallaşması, 
yaygınlaşması; sürdürülebilir ve 
izlenebilir olması için politika 
belgesi niteliğindeki plan, 7 Mart’ta 
Haliç Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen tanıtım toplantısıyla 
kamuoyu ile paylaşıldı.

 FARKLILIKLARI VE 
ÇEŞİTLİLİKLERİ İÇEREN 
POLİTİKA BELGESİ 
Başkan İmamoğlu’nun tanıtım 
toplantısında, “Katetmemiz gereken 
çok uzun bir yol haritası var… Bu 
yolda hızla ve kararlılıkla 

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 
REFERANS

Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın temelini 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
oluşturuyor. Bunun yanı sıra; Avrupa 
Kentsel Şartı, Avrupa Yerel Yaşamda 
Kadın Erkek Eşitliği Şartı, Birleşmiş 
Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi, BM Ekonomik Toplumsal 
ve Kültürel Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi, Pekin Deklarasyonu ve 
İstanbul Sözleşmesi referans alınan 
metinler arasında yer alıyor.
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1. Katılımcılık
 Katılımcılık, Yerel Eşitlik Eylem 

Planı kapsamında hayata geçecek 
tüm hizmet ve politikalar için 
temel yönetişim prensibi olarak 
kabul edildi. İstanbul'da yaşayan 
herkesin belediyenin sağladığı 
hizmetlerle ilgili bilgi sahibi olması 
için iletişim hedefleri koyuldu. 

2. Toplumsal Cinsiyete Dayalı/
Kadına Yönelik Şiddet ve 
Ayrımcılık

 İBB bünyesindeki tüm yönetici ve 
personelin, toplumsal cinsiyet 
eşitliği eğitimi alması ve İBB iş 
süreçlerine, toplumsal cinsiyet 
eşitliğine dair ilgili mevzuatın 
entegre edilmesi planlandı.           
Bu kapsamda tüm hizmetlerin 
toplumsal cinsiyet eşitliği 
perspektifi ile yeniden 
düzenlenmesi; toplu ulaşım 
hizmetleri başta olmak üzere, tüm 
hizmet alanlarında ayrımcılık 
karşıtı yönergeler oluşturulması; iş 
yerinde şiddet, taciz, ayrımcılık 
vakalarını takip edecek bir 
komisyon kurulması kararlaştırıldı.

3. Sağlık
 Toplumsal cinsiyet eşitliği 

perspektifi ile hizmetlerin yeniden 
düzenlenmesi öncelik olarak 
belirlendi. Kadınların özellikle 
sağlık danışmanlığı gibi kritik 
hizmetlere erişiminin artırılması 
için, mahalle temelli mekanizmalar 
oluşturulması ve kadın sağlığı 
kampları gibi önleyici sağlık 
hizmetlerinin yaygınlaştırılması 
hedeflendi.

4. Yoksulluk
 İstanbul’da kent yoksulluğu ile 

mücadeleye, toplumsal cinsiyet 
eşitliği perspektifiyle bakılması 
gerektiğinin altı çizildi. Özellikle, 
kadın yoksulluğunu derinleştiren 
sosyoekonomik nedenleri ortadan 
kaldıracak politikaların 
geliştirilmesi kararlaştırıldı. 

5. Barınma ve Konut
 Kadın yoksulluğu ile mücadelenin 

önemli bir parçası olan barınma 
hakkının garanti altına alınması 
için çeşitli nedenlerle evinden 
ayrılmış kadınların yararlanacağı, 

geçici misafirhanelerin 
oluşturulması planlandı. Bu 
alanların, kadınları toplumsal 
hayattan izole etmeyecek; ancak 
onların güvenliklerini de 
sağlayacak şekilde açılmasına 
vurgu yapıldı.

6. Ekonomik Güçlenme ve İstihdam
 İBB’nin istihdam politikalarındaki 

eşitlik ilkesinin geliştirilmesi bir 
kez daha vurgulandı. Belediyenin, 
istihdam alanında doğrudan ve 
dolaylı hizmet veren merkezlerinin 
eşitlikçi ve istihdam yaratıcı bir 
şekilde yeniden düzenlenmesi 
kararlaştırıldı. İBB'nin, tüm 
kaynaklarıyla kadın kooperatifleri, 
kadın girişimcileri ve kadın 
üreticileri desteklemesi 
hedeflendi.

7. Bakım Hizmetleri 
 İBB’nin dezavantajlı mahallelerde 

yaşayan kadınların çalışma 
hayatına katılabilmesi için koyduğu, 
“150 Mahalleye 150 Kreş” hedefiyle 
doğru orantılı olarak nitelikli kreş 
ihtiyacı da Yerel Eşitlik Eylem 
Planı’nda önerilen konular arasında 
yer aldı. Ayrıca, yaşlı bakım 
hizmetlerinin mahalle temelinde 
yaygınlaştırılması, özellikle yaşlı 
kadınlar için sosyalleşme 
mekanlarının artırılması 
kararlaştırıldı.

8. Kentsel Planlama, Tasarım, 
Erişilebilirlik, Güvenli Konut

 Kentsel mekanların, kadınların 
ihtiyaçlarına göre yeniden 
düzenlenmesi öncelik olarak 
belirlendi. Erişilebilirlik, kapsayıcılık 
ve kent güvenliği ile kadınların 
kentteki gündelik yaşam 
içerisinde bir araya gelmelerine 
imkan verecek alanlar 
oluşturulması planlandı.

9. Sosyal Destek
 Kadınlar için sosyal destek 

mekanizmalarının, mahalle temelli 
ve kadınların farklılıklarını 
gözetecek şekilde 
yaygınlaştırılması hedeflendi. İBB 
hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak 
için yeni mahalle başvuru 
noktaları oluşturulması 
kararlaştırıldı. 

10.  Hareketlilik ve Ulaşım
 Ulaşım hizmetlerinin kent 

güvenliği gözetilerek iyileştirilmesi 
ile kadınların kent içindeki 
hareketliliğini destekleyecek, 
kentsel hizmetlere erişimi 
kolaylaştıracak şekilde yeniden 
ele alınmasına vurgu yapıldı.

11. Kültür-Sanat, Rekreasyon, Spor 
ve Yeşil Alan

 Kadın ve çocuklar için 
erişilebilir ve mahalle temelli 
kültür, sanat, spor, 
sosyalleşme mekanlarının 
artırılması hedeflendi. Ayrıca 
İBB’ye ait tüm etkinlik 
merkezlerinin çocuklu ve 
engelli kadınlar başta olmak 
üzere, kadınların ihtiyaçlarını 
gözetecek şekilde 
düzenlenmesi planlandı.

12. Halkla İlişkiler, Bilgilendirme ve 
Tanıtım

 Kapsayıcı, her türlü ayrımcılıktan 
uzak ve çeşitliliği öngören bir 
iletişim dilinin kurumsallaştırılması 
kararlaştırıldı. 

13. Yaşanası Kent
 Kentteki üretim ve tüketim 

mekanizmalarına kararlarıyla etki 
edecek katılımcı yapıların 
oluşturulması planlandı. 
İstanbul’un kırsalında üreticilik 
yapan kadınların desteklenmesi, 
öncelikli olarak atılması gereken 
adımlar arasında yer aldı.

14. Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme
 İBB’nin eğitim programlarının 

toplumsal cinsiyet eşitliği 
perspektifi ile yeniden 
düzenlenmesi kararlaştırıldı. 
Kadınların ve kız çocuklarının 
eğitim hizmetlerine katılımını 
artırmak için de erişimi geliştirici 
yöntemler planlandı. 

15. Afet/Kriz
 İBB hizmetlerine erişimin, kadınlar 

ve çocuklar başta olmak üzere, 
herkes için ulaşılabilir olmasının 
altı çizildi. Bu hizmetlerin afet ve 
kriz durumlarında dahi sürmesi ile 
afet hazırlık süreçlerine kadınların 
daha aktif katılımının sağlanması 
kararlaştırıldı.

EŞİTLİK İÇİN 15 TEMA

İBB’nin Temmuz 2019’dan bu yana gerçekleştirmiş olduğu tüm katılımcı çalıştayların sonuç raporlarının yer 
verildiği Yerel Eşitlik Eylem Planı’nda, sorun alanları ile çözümlere ilişkin görüş ve talepler, 15 ayrı temada derlendi. 

Yerel yönetimlere kılavuz olabilecek referans bir belge niteliği taşıyan planda yer alan temalar şunlar:

GÜNCEL
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AŞI	TEDARİK	SÜRECİ	ÖNEMLİ 

VİRÜS MEYDAN 
OKUYOR

B
ahar; hayat, neşe, umut, 
şiir demek… İyi şeyler 
düşünüyor, iyi şeyler 
olmasını istiyoruz. 

Gerçeklikten kopmadan, makul bir 
iyimserlik içinde salgınla birlikte 
gündelik yaşantımızı sürdürmeye 
çalışıyoruz. Tarihe bir kırılma 
noktası olarak girecek COVID-19 
pandemisi ile birlikte; ekolojik-
politik, bireysel-toplumsal, ulusal-
uluslararası alanlarda küresel bir 
değişim sürecinden geçiyoruz. 
Mevcut olanın sorgulandığı, virüsün 
yıkıcı gücüne karşı insan-doğa 
ilişkisinin gözden geçirildiği, 
ilerleme fikrinin yönlendirdiği adeta 
bir dönüşüm sürecini 
deneyimliyoruz. Koronavirüste, 1. 
dalga ve 2. dalgadan sonra; yeni 
varyantlar, aşıya erişim sorunu ve 
korunma önlemleri konusunda 
gösterilen tedbirsizlikler nedeniyle, 
beklenen 3. dalganın içerisindeyiz. 

İBB Bilim Kurulu Üyesi Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı 
Dr. Melahat Cengiz

İBB Bilim Kurulu Üyesi Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı 
Dr. Melahat Cengiz’e, pandemiye 
dair güncel durumu, artış gösteren 
vaka sayıları, riskler, aşı tedariki 
sorunu ve önlemlere ilişkin 
sorularımızı yönelttik. Cengiz, bir 
yılını dolduran COVID-19 
pandemisinde, halen dünyada 335 
milyon kişiye aşı uyguladığını 
belirterek, “Ancak toplamda 75 
milyon insan ikinci doz aşılarını 
olarak bağışıklamasını tamamladı. 
Türkiye’de ise aşı çalışmaları 12 
Şubat’ta başladı, 21 Mart tarihi 
itibarıyla ise 13 milyon 51 bin 13 doz 
aşı kullanıldı. Bu rakamın 2. doz aşıya 
erişimi ise 5 milyon 648 bindir. Yani 
ülkemizde, 60 milyon kişi 
bağışıklama hedefinin ancak yüzde 
4.6’sı gerçekleşmiştir” dedi.

 KARADENİZ VE İSTANBUL’DA 
VAKA ARTIŞI YÜKSELİYOR
Türkiye, vaka artışları nedeniyle 
yüksek risk grubunda. Hızlı yayılım 
gösteren İngiliz varyantı, başta 
İstanbul olmak üzere, ülke genelinde 
etkili. Mutant virüslerin salgındaki 
etkinliğini ve yeni vaka artışlarının 
sebeplerini sorduğumuz Cengiz, 
şunları kaydetti: “Hatırlayalım; 
Türkiye’de 1 ay önce vaka sayısı            
5 binlerdeyken bilim insanları, 
kısıtlamalara gidilmezse ve düzgün 
test yapıp izolasyon koşulları 
yaratılmazsa yeni bir dalga geliyor, 
dedi. Bu astrolojik öngörü değil; 
yapılan modellemeler, uluslararası 
çıkarımlar, istatistiksel analizlere 
dayalı kaygılardı. Bugün 4 kat 
artarak 20 binli sayılara ulaşıldı. 100 

bin kişide tanımlanan vaka 
sayısı, 100’lerin üstüne çıktı. 
Tanımlanan, vurgusu önemli; 
çünkü test sayısının azalması 
durumunda tanımlanmayan 
vaka sayısını tespit 
edemezsiniz. Bugün 
Türkiye’miz yüksek riskli 
ülkeler kategorisinde yerini 
aldı. 
Karadeniz bölgesindeki vakalarda 
görülen patlamanın yanı sıra, 
İstanbul da yeniden çok yüksek 
riskli bölgeler tanımlamasına uygun 
duruma geldi. İstanbul’un nüfus 
hareketleri ve işgücü yoğunluğu 
nedeniyle ciddi bir problem, bu 
durum. 
Salgında en önemli tetikleyici 
etkenler; yeni normalleşme ile 
kısıtlılıkların hızla kaldırılması 
(AVM’lerin sürekli açık olması), 
karar vericilerin örnek olmaları 
gerekirken uyumsuz uygulama ve 
davranışlara başvurması ve bunların 
teşvik edilmesi, tespit ve 
izolasyonun sağlanamaması, 
özellikle İstanbul’da varyant virüs 
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COVID-19                
VE MUTASYONLU 

VİRÜSLERİNE KARŞI        
HIZLI AŞILAMAYA VE 
TESTLERİ ARTIRARAK 

İZOLASYON KOŞULLARINI 
OLUŞTURMAYA DÖNÜK 
YATIRIMLARA ÖNCELİK 

VERİLMELİ.

analizlerinin geç yapılması diye 
sıralanabilir. Sağlık Bakanı 76 ilde 
41 binin üzerinde varyant virüs 
tespit ettiklerini açıkladı. Varyant 
virüsün bulaştırıcılığının en az 
yüzde 60 daha fazla olduğu biliniyor. 
Bu durumda yekûn olarak, katlamalı 
bir özensizlik içinde yeni 
dalgalanmalara açılıyoruz 
demektir.”

 NORMALLEŞME İÇİN ERKEN
Kısıtlamaların uygun koşullar 
sağlanmadan esnetilmesi ile 
birlikte toplumsal hareketliliğin 
artması, varyant virüsler için 
çoğalma zeminini oluşturacaktır. 
İstanbul da 100 binde 250’nin 
üzerine çıkarak haritada yüksek 

riskli grupta kırmızı renge boyandı 
bile. Dünyada küresel COVID-19 
rakamlarının haftalık yüzde 12 artış 
ile seyretmesi üzerine Batılı ülkeler 
tekrar kısıtlamalara gitti. Bu 
koşullarda bizim kuralları 
esnetmemizin, ciddi sorunlar 
doğuracağı kanısında olduğunu 
belirten Cengiz, şöyle devam etti: 
“Neden bu kanıya varıyorum? 
Dünyadaki gelişmeleri takip 
ettiğimizde Brezilya’da Amazon-
Manaus’ta halkın yüzde 60’ı 
koronavirüsle enfekte olup 
iyileşmişken şimdi yeniden varyant 
virüsle enfekte olduğunu 
görüyoruz. Kentlerde vakaların 
hızla artıp hastane kapasitelerini 
doldurması, yoğun bakımlarda ve 

ölümlerde artış görülmesi tüm 
bilim insanlarını kaygılandırdı. Bu 
varyant virüs şimdiden 25 ülkeye 
yayıldı.
Bizde hakim varyantın İngiltere’de 
tespit edilen B.1.1.7 olması önemli; 
bulaştırıcılığı yüzde 60 artıran bu 
varyantın, ölüm sayılarını çoğalttığı 
da unutulmamalı. Bu açıdan 
bakıldığında mutasyonlu virüsleri en 
aza düşürmeyi amaçlayan hızlı 
aşılamaya ve testleri artırarak 
izolasyon koşullarını oluşturmaya 
dönük yatırımlara öncelik verilmeli.”

 SORUN AŞI TEDARİKİ
Pandemide çözüm aşı ve yeterli aşı 
erişimi henüz yok. Aşının, tıbbın 
bir mucizesi olduğunu, geçmişte 
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değil COVID-19’la karşılaşılan ve 
bu hastalıkla mücadele ederken 
yitirdiğimiz çok değerli insan 
gücü. Nüfusa ve sağlık çalışanı 
sayımız eşit olmasına rağmen 
Almanya’dan 10 kat daha fazla 
sağlık çalışanı kaybettiğimizi 
üzülerek ifade eden Uzman Dr. 
Melahat Cengiz, sağlık 
çalışanlarının taleplerine ilişkin 
düşüncelerini şöyle aktardı: 
“Görevleri başında kaybettiğimiz 
sağlık çalışanının yanı sıra bu 
hastalığa bağlı komplikasyonlarla 
fiziksel ve ruhsal travmaları olan 
sağlık çalışanları da var. Yazık ki, 
onların yaşadıklarını, bir meslek 
hastalığı olarak bile kabul 
ettiremedik. Oysaki yorgun, 
yıpranmış olmalarına ve 7/24 
çalışmalarına rağmen halen 
işlerinin başındalar. Bir yandan 
salgınla mücadele ederken bir 
yandan da aşılama konusunda 
ısrarcılar. Ama şunu da istiyorlar; 

salgınla mücadele, sadece sağlık 
çalışanlarının sorunu olmamalı. 
Vaka sayılarındaki yeniden 
yükselişin durdurulabilmesi için 
karar vericilerin, sıkı tedbirler 
alması; ilgili yerel yönetimler, 
belediyeler ve meslek kuruluşları 
ile iş birliği yapması; açılımın 
yeniden planlanması; test 
sayılarının artırılıp izolasyon 
koşullarının sağlanması gerekir.
Alınacak tedbirler geleceğe bir 
miras olarak kalacak.”
Koronavirüs pandemisi ile 
savaşımız devam ederken onunla 
yaşamayı da öğreniyoruz. 
Mutasyon varyantlarla, vakaların 
yükselişe geçtiği 3. dalga ile 
birlikte süreç biraz daha uzayacak 
gibi görünüyor. Bilim insanları 
çalışıyorlar. Sağlık çalışanlarımızın 
kahramanca mücadelesine bizler 
de tedbirlere sıkıca uymak 
suretiyle katkı sağlamak 
zorundayız; bu, vefa borcumuz...

çiçek hastalığında yaşandığı gibi 
birçok hastalığı ortadan 
kaldırıldığını söyleyen Cengiz, 
“İnsanlık COVID-19’a karşı 
üretilen aşılarla bu belayı da alt 
edecek. Gelişen aşı teknolojileri bu 
hastalıkların sonunu getirecek, 
buna inanmak gerek. Bildiğiniz 
gibi, dünyada bulunan ve 
onaylanmışları dışında 276 aşı 
daha var; 62'sinin faz 1 ve faz 2 
aşamaları tamamlandı. Bu 
dönemde aşıya erişim önemli. Tam 
119 ülkede, aşıya ulaşım yok 
henüz. Tüm bunları 
değerlendirdiğimizde sorun aşı 
tedariki, ne yazık ki!”
Ülkemizde tek bir aşı modeliyle, 
‘CoronaVac’ ile vatandaşlar 
aşılanmaya başlandı. Tek bir aşıya 
bağlı kalınması ve aşı tedarikinin 
zayıflamasının bu süreçte ciddi bir 
sorun olduğunu, bu nedenle 
başlangıçtaki hızın devam 
ettirilemediğini dile getiren 
Cengiz, “Bu da aşı konusunda 
önümüzdeki dönem için 
belirsizliği artırdı. Günlük aşı 
sayılarındaki daralma bunun 
önemli göstergesi. Eğer toplum 
hızla aşılanmazsa, daha dirençli 
varyantların oluşabileceğini 
belirtiyor bilim insanları. 
Ülkemizde çalışmaları yürütülen 
ve faz 2 safhasına geçen aşının da 
sonbahara yetişeceği ve üretime 
geçeceği şüpheli. Bu durumda, 
mutlaka kanıtlanmış, onaylanmış 
yeni aşı bağlantıları yapılmalı” 
dedi.

 TEDBİRLERE VE AŞILAMAYA 
DEVAM 
Tıp Bayramı'na, bu yıl buruk 
girdik. Bir yıl içinde kaybettiğimiz 
sağlık çalışanı sayımız 387 ne 
yazık ki. Bu insanlar bir rakam 

SAĞLIK BAKANI, 76 İLDE 41 BİNİN ÜZERİNDE VARYANT VİRÜS TESPİT ETTİKLERİNİ 
AÇIKLADI. VARYANT VİRÜSÜN BULAŞTIRICILIĞI EN AZ YÜZDE 60 DAHA FAZLA.              

BU DURUMDA YENİ DALGALANMALARA AÇILIYORUZ, DEMEKTİR.

PANDEMİ
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SAĞLIK

SEVGİ VE EMPATİ İYİLEŞTİRİR

RUH SAĞLIĞI	İÇİN	
DAYANIŞMA ŞART

ve istismardan en 
çok etkilenenler 
toplumların 
dezavantajlı gruplarını 
oluşturan kadınlar, 
çocuklar ve hayvanlar. 
Pandemide iki milyonun 
üzerinde insan hayatını 
kaybetti, milyonlarca insan ise 
ciddi bir hastalık süreci yaşadı. 
Peki, bu kayıplar ve 
belirsizliklerin yarattığı korkular, 
ruh sağlığımızı nasıl etkiliyor? 
Pandeminin ruh sağlığımız 
üzerindeki etkisini İBB Bilimsel 
Danışma Kurulu Türkiye 
Psikiyatri Derneği Temsilcisi 
Psikiyatrist Prof. Dr. Ejder 
Akgün Yıldırım ile konuştuk. 
Yıldırım, şunları ifade etti:            
“11 Mart 2020, ülkemizde ilk 
vakanın görüldüğü tarih. Bir koca 
yıl geçmiş ve hâlâ salgın can 
almaya, yaşamımızı etkilemeye 
devam ediyor.                            

C
OVID-19 pandemisi ruh 
sağlığımız için de 
küresel ölçekte bir 
tehdit. Süreçle ilgili 

belirsizlikler tüm dünyada korku, 
endişe, çaresizlik, ümitsizlik, 
öfke gibi olumsuz duyguların 
yaşanmasını beraberinde getirdi. 
Sosyal hayattaki her alanda 
meydana gelen hızlı değişim ve 
bireyin bu değişime ayak 
uyduramaması kaygı düzeyini 
yükselterek ruh sağlığını da 
tehdit eder oldu. Dünya 
Ekonomik Forumu’nun (WEF) 
“Küresel Riskler Raporu 2021” 
sonuçlarına göre, önceki yıllarda 
iklim-çevre sorunları ve terör, 
insanlardaki tehlike-tehdit 
algısında ilk sıradayken 
COVID-19 pandemisiyle birlikte 
birinci sırayı, “salgın hastalıklar” 
aldı. Salgın hastalıkların neden 
olduğu geçim sıkıntıları ile 
işsizliğin artırdığı şiddet, ihmal 
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SEVGİ VE EMPATİ İYİLEŞTİRİR

RUH SAĞLIĞI	İÇİN	
DAYANIŞMA ŞART

Ölümcül virüsün etkileri duyuldukça korkular da arttı; mekanlar, caddeler ve 
hatta insanlar, tehlike saçan nesneler haline geldi. Hastalık ya da hasta olmaya 

ilişkin belirsizliğin artması yanında; yeni yaşam kuralları, zorunlu 
izolasyon, sosyal etkileşimin ve desteğin azalması ve yalnızlaşma 

ruhsal etkilenmeyi artıran diğer etkenlerdi. Zaman geçtikçe 
salgının yarattığı sosyal ve ekonomik kayıplar ile de 

yüzleşildi… Her şeyden önemlisi; sevilenler kaybedildi, 
zor zamanda yanında olunamadı ya da vedalar eksik 

kaldı. Bu etkilerin bir kısmına uyum sağlandı, 
bir kısmına alışılamadı ama sonuç olarak 

pandemi, hem doğrudan neden 
oldukları hem de dolaylı 

sonuçları ile ruhsal yaşamı 
etkiledi, etkilemeye 

de devam 
ediyor.”
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kendi izolasyon tedbirlerini 
uygulamaktaydı. Ruh sağlığı 
hizmetlerine ulaşmada fiziksel 
zorluk da yaşanması nedeniyle, 
özellikle kaygıların yoğun olduğu 
bu dönemde, ruh sağlığı hizmetine 
ciddi ihtiyaç duyuldu. Bu açıdan en 
önemli hizmeti İstanbul ölçeğinde 
iki kurum yaptı, diyebiliriz. 
Bunlar, İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğü bünyesinde ruh sağlığı 
meslek dernekleri ve iki büyük ruh 
sağlığı hastanesinin psikoterapi 
merkezlerinin görev aldığı 
KORDEP Koronavirüs Online 
Destek Hattı ile İBB Alo 153 Beyaz 
Masa destek hattıydı. Bu iki 
kurum, salgının ilk dönemlerinde 
ruhsal zorluk yaşayan 
insanlarımıza çevrimiçi ulaşılabilir 
bir hizmet desteği sundular.
Salgının geç döneminde ise daha 
çok; yas süreci, eksik kalan vedalar, 
işsizlik ve uzun süren kısıtlamalara 
bağlı zorlanmaların yol açtığı, 
tükenme ve ruhsal yorgunluk gibi 
ruhsal sorunlara daha fazla 
rastlanmakta.” 

 ENDİŞE VE KAYGI ARTTI
Pandemi sürecinde; istismar, 
ihmal, intihar, boşanma, işsizlik ve 
özellikle de şiddet haberleri arttı. 
Güçlü olanın, fiziksel veya sözlü 
şiddeti söz konusu; kadına, çocuğa, 
hayvanlara, yanında çalışan 
personele karşı, "hak etti" 
anlayışıyla şiddet uygulamak, 

neredeyse normalleşti. Şiddete 
karşı neler yapılabilir, sorusu 
toplumsal olarak cevabını 
aradığımız soru. Pandemi 
döneminin hem zorunluluğu hem 
de sonucu olarak evlerin, artık 
kullanılan bir mekandan yaşanılan 
mekana dönüşmeleri gerektiğini 
belirten Yıldırım, “Dört duvar 
arası denilen yerde, ev içi yaşam 
yeniden kurulmak zorunda kalındı 
ve haliyle mekanlar daralmaya 
başladı. Kimileri için ev içi yaşam; 
yeniden kendine bakmak, varoluşu 
gözden geçirmek, yeni keyifler 
oluşturmayı sağlasa da pandemi ile 
yaşamları zorlaşanlar için 
sıkıntılar daha da belirgin hale 
geldi. Ev içi şiddet, bu dönemin en 
çok endişe duyduğumuz 
sonucuydu. Benzer şekilde 
işyerlerinde de ekonomik zorluklar 
oluştukça çalışanlar pandeminin 
ve işletmelerin insafına kaldılar” 
dedi.

 ŞİDDETE GEREKÇE OLAMAZ
Paylaşma ve sevgiyi üretme 
konusunda sorunlar yaşayan bir 
toplumuz. Şiddetin güçlünün 
hakkı olduğunu kabul ederseniz 
zorbalık kaçınılmazdır. Ev içi 
şiddetteki artışın sadece 
pandemiye bağlanmasının 
haksızlık olacağını belirten 
Yıldırım; “Maalesef, ülkemizde 
erkeğin uyguladığı şiddete yönelik 
bir neden bulma ya da kabullenme 

 YORUCU VE TÜKETEN 
SÜREÇLER 
Psikiyatri alanında, bu dönemde 
şikayetlerde artış gözlense de 
hastalık bulaşır kaygısıyla insanların 
büyük çoğunluğu hastanelere 
gidemedi. İBB, salgının başından 
itibaren Alo 153 Beyaz Masa destek 
hattı aracılığıyla, talepte bulunan 
İstanbullulara Bilim Kurulunun 
rehberliğinde destekte bulundu. 
Pandemi sürecinde kendilerine 
yapılmış psikolojik destek talebi 
başvurularında artış olup olmadığını 
ve bu dönemin hasta profilini 
sorduğumuz Psikiyatrist Ejder 
Akgün Yıldırım şunları ifade etti:
“Pandemi ile geçirdiğimiz zaman 
bir yılı aştı. Elbette bu, yorucu ve 
tüketen bir süreç. Kaygı ve 
yalnızlık gibi ruhsal belirtilerin 
uzun süre devam etmesi bazı 
ruhsal bozuklukları da tetiklemiş 
oldu. Gözlemler, muayenehane 
gibi bireysel alınabilecek ruh 
sağlığı hizmetlerine başvurularda 
artmanın olduğu yönünde. Ruh 
sağlığı hizmetlerine ihtiyacı 
tanımlamak açısından pandemi 
dönemini ikiye ayırmak gerekiyor. 
Birinci ve zorlu geçen kısım Mayıs 
2020 ortalarına kadar süren 
dönemdi. Bu dönemde 
hastanelerde, esnek mesai 
nedeniyle poliklinik hizmetleri 
azaltıldı. Yoğun kısıtlama 
tedbirleri vardı ve en önemlisi 
toplum, salgın kuralları gereği 

İBB Bilimsel Danışma Kurulu 
Türkiye Psikiyatri Derneği 
Temsilcisi Psikiyatrist                  
Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım
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ekonomik kayıplar yaşandı. Evde 
yaşama konusunda zorlandıkları 
ve sosyal ortamlarından uzak 
kaldıkları için iş ebeveynlere 
düşmekte. Ebeveynlerin, yeni bir 
dil bulmaları ve çocuklarının 
ihtiyaçlarını gözetmeleri 
gerekmekte. Onlar için geliştirici 
etkinlikler, ulusal ölçekte 
planlanmalı. Zorluk yaşayan 
hanelere psikososyal destek 
olanağı sunulmalı. Yine de onlar 
umudu en çok yeşertecek olanlar. 
Çocuklar bizim en kıymetli 
hazinelerimiz.”

 SAĞLIK ÇALIŞANLARI HEP 
VAR OLACAKLAR
Sağlık çalışanları çok riskli 
koşullarda çalışıyorlar ve pandemi 
meslek hastalığı olsun taleplerine de 
henüz karşılık bulamadılar. Pandemi 
nedeniyle kaybedilen 387 sağlık 
çalışanının ardından ikinci 14 Mart 
Tıp Bayramı da buruk kutlandı. 
Prof. Dr. Yıldırım hislerini şöyle 
ifade etti: 
“Sağlık çalışanları aslında hep 
vardı, var olacaklar. Ülkemizde 
hemen tüm branş ve meslek 
gruplarında sağlık çalışanı sayısı 
Batı ülkelerine göre az olsa da daha 
fazla hizmet üretiyor ve sağlığı 
ulaşılabilir kılıyorlar. Özverili 
çalışmalarına rağmen, genelde 
uğradıkları şiddet ile haber olan 
sağlık çalışanları, bu pandemi 
döneminin en çok anımsanan 

kesimi oldu. Elbette pandemi gibi 
bir sağlık krizinde, sağlık 
çalışanlarının önemi, diğer bütün 
kesimlerin önündedir. Diğer 
taraftan bu önem, aynı zamanda 
ölçülemeyen bir bedeli de yanında 
getirdi. Bu bedeller içinde en zor 
olanı, ölen ve hâlâ ölmekte olan 
meslektaş gerçeği. Çok insanımızı 
kaybettik, hâlâ yitiriyoruz; ancak 
sağlık çalışanları için etkilenme 
sadece ölen mesai arkadaşlarına 
duydukları hüzün ile sınırlı değil. 
Belki de ölmek üzere olan bir 
hastanın son bir vedalaşmasına 
dahi izin verememek, yakınlarına 
kötü bir haberi aktarmak zorunda 
kalmak, hastasına boş yatak 
ararken çaresiz kalmak gibi pek çok 
yükü omuzladılar. Anneleri, 
babaları ya da çocukları ile 
görüşemediler, sarılamadılar. Bu 
ağır bir yalnızlık…
Sağlık çalışanlarını rahatlatmanın 
öncelikli yolu, elbette salgının 
yükünü hafiflemek; ama aynı 
zamanda yalnızlıklarını, kayıpları ve 
verilen emeği görmek, yanlarında 
olmaktan geçiyor.

eğilimi var. Şiddet mağduru 
yakınınca, hemen bir ‘ama’ ile 
yanıt verilmeye çalışılıyor. ‘Ama o 
da… yapmasaydı’. Bu ‘ama’ ile 
başlayan cümleler, şiddete bir 
gerekçe bulma çabası, şiddeti 
artıran en büyük nedenlerden 
biridir. Diğer taraftan, toplumda 
oldukça güçlü bir kadın bilinci ve 
şiddeti mahkum eden anlayış da 
gelişmekte. Şiddeti azaltmanın 
yolu; onu, meşrulaştıran tüm 
argümanlardan arındırmak, şiddeti 
uygulayanı yalnızlaştırmak, 
yaşamdan çıkarmaktır. Her yerden 
ve tereddüt etmeden çıkarmak… 

 GENÇLER VE ÇOCUKLAR 
ÖNEMLİ
Gençlerde ve çocuklarda pandemi 
döneminde kaygı yükseldi. Salgın 
bir süre daha devam edecek gibi 
görünüyor. “Ev-okul-iş ekseninde 
çocuklarımız nasıl rahatlatılmalı?” 
sorusunu yönettiğimiz Prof. Dr. 
Yıldırım, bu dönemin çocuklar ve 
gençler için çok şansız bir dönem 
olduğunu, Türkiye’nin kısıtlama 
tercihini okullardan yana 
kullandığını belirterek, şöyle 
konuştu: 
“Daralan mekanlarda en çok onlar 
zorlandılar. Evde kalan gençler, 
çocuklar ihtiyaçlarını dijital araçlar 
ile gidermeye çalıştılar; ancak 
hepsinin olanakları eşit değildi. 
Bazılarının hanelerinde ölüm ya da 
hastalık oldu. Kimi evlerde 

SADECE FİZİKSEL BİR 
ŞİDDETİ 

KASTETMİYORUM. 
AYRIMCILIK, KULLANMA, 

YOK SAYMA, 
AŞAĞILAMA, SÖMÜRME 
VE BUNU HAK GÖRME 

VS. TÜM BUNLAR 
ŞİDDETİN TÜRLERİ.

SOSYAL DESTEK ÖNEMLİ

Yas süreci, eksik kalan vedalar, 
işsizlik ve uzun süren kısıtlamalara 
bağlı zorlanmaların yol açtığı 
tükenme ve ruhsal yorgunluk gibi 
ruhsal sorunlara, şu dönemde daha 
fazla rastlanmakta.
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“Bu salgın ne ilkti ne de son 
olacak. İnsanlık nice böyle 
sorunlarla baş etti. Yine atlatacak 
ve yenisini karşılayacak. Burada 
önemli olan, doğru kazanımları 
sağlayarak geleceği, daha yaşanır 
ve umutlu kılmaktır. Ev içinde 
varlıklarımızın değeri arttı. Sevgi 
ile yakınlarımıza sarılabilmeyi ne 
çok özledik. İnsan, uyum becerisi 
en yüksek canlı. Pandemi gibi 
süreğen tehdit durumlarında 
tehdidin ortadan kalkması, yani 
salgının bitmesi ile ruhsal 
belirtiler de hızla gerileyecek. 
Elbette bazılarımız fazlaca hasar 
aldı. Özellikle yakınlarını 
yitirenler, ekonomik kayıplar 
yaşayanlar, bu salgında yorgun 
düşüp yeterli destek 
göremeyenler için etkilenme 
belirgin oldu. Ancak etkilenme ne 
olursa olsun, insanların 
birbirlerine verecekleri sosyal 
destek ve yakınlık, özellikle 
travmatik strese bağlı ruhsal 
sorunlarda en güçlü koruyucu ve 
onarıcı araç. Yalnız olmak ile 
yalnız bırakılmak ve yalnız 
hissetmek aynı şeyler değil. O 
nedenle dayanışmayı artırmak ilk 
önceliğimiz olmalı.

Sonuç olarak pandemi, kötü ve 
istenmeyen bir şey; ama bu 
dünyayı, başka canlılar ile 
paylaşmamız ve tek olmadığımız 
kaçınılmaz bir gerçek. Keşke hiç 
olmasa… Ölümler ve hastalıklar 
olmasa. 
11 Mart, salgının dünya ölçeğinde 
görüldüğü tarih ama aynı zamanda, 
Alexander Fleming’in ölüm yıl 
dönümü; yani, penisilini bularak 
birçok canı kurtaran kişinin. Biz 
hazır olursak, yaşadığımız evrenin 
bilgisini doğru kullanırsak, bilime 
değer verir ve zorluklardan sağlıklı 
kazanımlar ile ayrılırsak gelecek 
daha güvenli olacaktır.”
Pandemi, hepimizi yalnızlaştırdı. 
Bu süreci daha önce vakit 
bulamadığımız ya da ertelediğimiz 
ilgi alanlarımıza yoğunlaşmak için 
bir fırsat olarak düşünebiliriz. 
Edebiyat, müzik, sanat; doğayla 
baş başa yapılacak bir yürüyüş 
veya sporla ruh ve beden 
sağlığımızı koruyabiliriz. Kendimiz 
ve sevdiklerimiz için gelecek 
hakkında iyimser olalım; 
pandemiyi güçlenerek birlikte 
atlatacağız, daha güzel yarınlara, 
sevgiyle, umutla birlikte ‘merhaba’ 
diyeceğiz. 

Ücretsiz barınma, ücretsiz ulaşım 
hakkı bu açıdan önemli hizmetlerdi. 
Salgınları ve verilen emeği 
anlatacak kalıcı bir esere ihtiyaç 
vardı. Sağlık çalışanları için 
salgında verilen sağlık emeğini, 
geçmişten geleceğe aktarılacak 
çabayı, fedakarlığın boşa 
gitmediğini hissedecekleri bir anma 
mekanı önerimizi İBB destekledi. 
İBB’nin ‘Şişli Cumhuriyet Parkı 
Salgınlar ve Sağlık Emekçilerini 
Anma Mekanı’ projesi bu açıdan 
bizim için çok kıymetli olacaktır.”

  BU DA GEÇECEK
Zor zamanlar kaçınılmazdır; 
pandemi gibi bir sürçte stresle başa 
çıkmak, psikolojik dayanıklılığı 
artırmak, iletişim sorunlarını 
çözmek, travmaya dönüşmeden 
profesyonel yardım istemek gibi pek 
çok konuda umut verici önerilere 
ihtiyacımız var. Psikiyatrist Prof. 
Dr. Ejder Akgün Yıldırım, 
“Geçmişte ‘aşı gerekli mi’, ‘turşu 
mu, ilaç mı’ gibi anlamsız 
tartışmalar yapılıyorken bugün, 
aşıya ulaşabilmenin ne kadar 
kıymetli olduğunu, bilim insanının 
ve bilimsel bilginin geleceğin 
anahtarı olduğunu öğreniyor 
toplum” diyerek yapılabileceklere 
dair şu önerilerde bulundu:

’AMA’ İLE BAŞLAYAN 
CÜMLELER, ŞİDDETE BİR 

GEREKÇE BULMA 
ÇABASI, ŞİDDETİ 

ARTIRAN EN BÜYÜK 
NEDENLERDEN. DİĞER 
TARAFTAN, TOPLUMDA 
OLDUKÇA GÜÇLÜ BİR 

KADIN BİLİNCİ VE 
ŞİDDETİ MAHKUM EDEN 

ANLAYIŞ DA 
GELİŞMEKTE.

SAĞLIK
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O
bezite ile mücadele 
ederken ilk önce beslenme 
alışkanlıklarının ve hayat 
tarzının değiştirilmesi 

gerekiyor. Özellikle pandemi 
nedeniyle, daha uzun süre evde 
hareketsiz kalmak, sağlığı olumsuz 
etkiliyor. Bireysel olarak alınacak 
bazı tedbirlerle obeziteden 
korunmak mümkün. Şu önlemlerle 
obeziteden uzak durabilirsiniz:
  Düzenli fiziksel aktiviteye 

başlayın; günlük yürüyüş ve 
egzersizleri alışkanlık haline 
getirerek hareketsiz yaşamdan 
kurtulun

  Uzman kontrolünde diyet yaparak 
beslenme alışkanlıklarınızı 
değiştirin

  Fast food tarzı beslenmeden uzak 
durun

  Meyve ve sebze ağırlıklı beslenin
  Raf ömrü uzun hazır gıdalar 

yerine ev yapımı ürünler             
tercih edin

  Yemeklerinizde hayvansal yağlar 
yerine zeytinyağı kullanın

  Peynir ve yoğurdun az yağlı 
olanlarını tercih edin

  Kırmızı eti yağsız, tavuğu derisiz 
tüketin

  Düzenli olarak balık yiyin ancak 
yağda kızarmış olanlardan uzak 
durun

  Aşırı yağlı, şekerli ve tuzlu 
besinlerden kaçının

  Su ve şekeriz içecekleri tercih 
ederek meyve suları, gazlı ve 
şekerli içeceklerden uzak durun

  Günde 7 saatten az, 10 saatten 
fazla uyumak metabolizmayı 
yavaşlatır. Uykunuza 
dikkat edin 

AYŞE	KAHVECİ

OBEZİTEDEN KORUNMAK 
MÜMKÜN

  Kızartma, kavurma gibi pişirme 
yöntemleri yerine haşlama, ızgara, 
fırın gibi yöntemleri tercih edin

  Yemekleri televizyon karşısında 
değil masada, yavaş yavaş 
çiğneyerek yiyin

Obezitenin tedavisi hekim, 
diyetisyen, psikolog iş birliği ve 
kontrolü altında yapılmalıdır.

OBEZİTE, DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TARAFINDAN KABUL EDİLEN EN RİSKLİ 10 
HASTALIK ARASINDA YER ALIYOR. DÜNYADA 650 MİLYON, TÜRKİYE’DE İSE 20 

MİLYONDAN FAZLA OBEZ BİREY BULUNUYOR. OBEZİTENİN EN ÖNEMLİ SEBEPLERİ 
ARASINDA DÜZENSİZ BESLENME VE HAREKETSİZ YAŞAM GELİYOR. İBB, 

"AVRUPA’NIN OBEZİTE BAŞKENTİ" GÖRÜLEN İSTANBUL’DA, DAHA HAREKETLİ BİR 
YAŞAM İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATTI. 

BİLMEKTE YARAR VAR
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YENİ DÖNEMDE MESLEK EĞİTİMLERİNE AĞIRLIK VERECEKLERİNİ AÇIKLAYAN 
İSMEK KOORDİNATÖRÜ CANAN ARATEMÜR ÇİMEN, “TEMEL HEDEFİMİZ, ÇOK 

SAYIDA KİŞİYE ULAŞMAK; AMA HEM İHTİYACA YÖNELİK HEM DE NİTELİKLİ 
EĞİTİM VERMEK İSTİYORUZ” DEDİ. KADINLARIN GÜÇLENMESİNE YÖNELİK 

EĞİTİMLERİN TEMEL ODAKLARINDAN BİRİ OLDUĞUNU BELİRTEN ÇİMEN, KADIN 
HAREKETİNDE ÖNEMLİ BİR MESAFE ALINSA DA HÂLÂ GİDECEK ÇOK YOL, 

SORGULAYACAK ÇOK KONU OLDUĞUNU SÖYLEDİ. 

“HEDEF:	
NİTELİKLİ 

EĞİTİMLE 
KADINI	GÜÇLENDİRMEK”

AYŞE	KAHVECİ NİLAY	SOYSALDI

SÖYLEŞİ

 Uzmanlık alanlarınızdan biri de 
yetişkin eğitimi. İSMEK de 
yetişkinlere yönelik eğitim 
veriyor. Yetişkin eğitiminden 
anlamamız gereken nedir?
Aslında yetişkin eğitimi çok önemli 
bir alandır. Çünkü özellikle örgün 
eğitimden yeterince yararlanamamış 
bireylerin, bu eğitimden 
yararlanmaları için yeni bir şans 
sunuluyor diyebiliriz. Yetişkin 
eğitimi; kişilerin hem bireysel 
güçlenmelerine hem mevcut 
mesleki becerilerini geliştirmelerine 
ya da yeni beceriler kazanmalarına 

hem de sosyal ilişkilerini 
geliştirmelerine imkan sağlayan bir 
alan. Bu bağlamda İSMEK, kamusal 
bir hizmet olarak yetişkin eğitimi 
çalışmalarını ücretsiz olarak 
sunması nedeniyle çok önemli bir 
role sahip. Yetişkin eğitimini burada 
uygulama şansı bulduğum için çok 
da mutluyum, diyebilirim.

MESLEKİ EĞİTİMLER 
GÜÇLENDİRİLECEK
 İSMEK, mevcut yapısı itibarıyla 

yetişkin eğitimini vermeye ne 
kadar müsait? 
İSMEK, uzun yıllardır bu hizmeti 
sunduğu için, gerçekten de çok 
önemli bir kurum ve oturmuş bir 
yapısı, eğitim anlamında 
kurumsal bir hafızası var. Önemli 
işlere imza atılmış. Bununla 
birlikte yeni dönemde, eğitim 
programlarını hayata geçirmeden 

İ
BB, daha fazla kişiye nitelikli eğitim vermek için, İSMEK 
merkezlerinde yeni bir yapılanmaya gidiyor. İstanbul Planlama Ajansı  
(İPA) ve Bölgesel İstihdam Ofisleriyle (BİO) ilçe bazlı analizler yapan 
İSMEK, elde edilen veriler ışığında, yeni kurs merkezlerinin açılacağı 

yerleri ve eğitimlerin içeriğini belirleyecek. İSMEK Koordinatörü Canan 
Aratemür Çimen’le İSMEK’teki çalışmaları, Türkiye’de kadınların 
durumunu ve özel ilgi alanlarını konuştuk.
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İSMEK Koordinatörü 
Canan Aratemür Çimen

İSMEK, KAMUSAL BİR 
HİZMET OLARAK 
YETİŞKİN EĞİTİMİ 
ÇALIŞMALARINI 

ÜCRETSİZ SUNMASI 
NEDENİYLE ÇOK 
ÖNEMLİ BİR ROLE 

SAHİP.
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hedefliyoruz. Bu anlamda Bölgesel 
İstihdam Ofisleriyle çok yakın 
çalışıyoruz. Hem oraya başvuran 
kişilere ihtiyaç duydukları alanda 
İSMEK’te eğitim vermek hem de 
İSMEK’te eğitim alan kişileri, 
istihdam ofisleri aracılığıyla iş 
sahibi yapmak istiyoruz. Temel 
hedefimiz, çok sayıda kişiye 
ulaşmak; ama hem ihtiyaca yönelik 
hem de nitelikli eğitim vermek 
istiyoruz. Meslek eğitimi diyorsak 
gerçekten mesleki bir kimlik 
kazandırmayı amaçlıyoruz. 

 Hobi olarak değerlendireceğimiz 
eğitimler de sürecek mi?
Tabii, mutlaka devam edecek. 
Çünkü bu eğitimler hem bireysel 
gelişim hem de sosyalleşme 
açısından çok önemli fırsatlar 
sunuyor. Özellikle kadınlar için de 
bireysel güçlenmenin yolunu açma 
potansiyelini barındırıyor. 

 Pandemi nedeniyle başlatılan 
uzaktan eğitimler devam ediyor, 
değil mi?
Ediyor. Burada da hedefimiz, hem 
çok sayıda kişiye ulaşmak hem de 
nitelikli eğitimler sunmak. Her 
alanda, uzaktan eğitim 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hem 
canlı sınıf derslerimiz hem de video 
eğitimlerimiz var. Uzaktan eğitim, 
hayatımızdan çıkmayacak. Uzun 
vadede eğitimleri daha hibrit bir 
model haline getirerek; tamamen 
uzaktan olan eğitimin bir kısmını 
uzaktan, bir kısmını da yüz yüze 
yapmak istiyoruz. Sosyalleşme çok 
önemli. 

HEM FARKINDALIK HEM 
BİLİNÇLENME EĞİTİMİ
 Bir konuşmanızda, var olan 

cinsiyet eşitsizliğinin farkında 
olmak yetmez, önüne geçilmeli 
diyorsunuz. Nasıl geçebiliriz?
Ne kadar zor ve önemli bir soru. 
Tam da 8 Mart’ın ertesi günü 
konuşuyoruz. Bazı günler yetmez 
ya, aslında her günü 8 Mart gibi 
düşünmemiz lazım. Farkındalık 
noktasında önemli bir yol kat 
ettiğimizi düşünüyorum. Önemli 
mücadelelere imza atan kadın 
hareketini güçlü olarak da 
görüyorum. Bu mücadeleyi her 
alanda ileriye taşımamız gerekiyor. 
Eğitim merkezlerimizin, hem 
çalışanları hem uygulamaları hem 
de oraya gelen bütün 
katılımcılarıyla, toplumsal cinsiyet 
eşitliğini yaratacak bir ortama 
sahip olması lazım. Sadece 
söylemde kalmamamız gerekiyor. 
Sınıf içi pratiklerimizde, 
kullandığımız dilde, eğitim 

önce ne durumda olduğumuzu 
gözden geçiriyoruz. Hem yeni 
eğitim programları geliştirme 
hem de özellikle mesleki 
eğitimleri ön plana çıkararak 
mevcut sistemimizi akademik 
olarak güçlendirme çabası 
içerisindeyiz; bunu yaparken de 
bir takım stratejik hedefler 
belirlemek istiyoruz. İstanbul gibi 
büyük bir şehirde, çok farklı 
ihtiyacı olan bireylere hizmet 
ediyoruz. İstanbul Planlama 
Ajansı’nın da desteğiyle ilçe ve 
merkez bazlı veri analizleri 
yapıyoruz. 

TEMEL HEDEF ÇOK SAYIDA 
KİŞİYE ULAŞMAK
 Bölgesel bir yapılanma olacak 

diyebilir miyiz?
Yaptığımız veri analizleri 
neticesinde, hem ilçe bazlı hem de 
ilçenin bölge bazında ihtiyaçlarına 
göre yeni merkezler ve yeni 
eğitimler belirleyeceğiz. Mesela, 
tarım yapılan bölgelerimizde, 
tarıma yönelik eğitimlerimizi 
yoğunlaştıracağız. Mesleki 
eğitimlerin payını artırmayı 

SÖYLEŞİ

MESLEKİ 
EĞİTİMLERİN PAYINI 

ARTIRMAYI 
HEDEFLİYORUZ.          
BU ANLAMDA 

BÖLGESEL İSTİHDAM 
OFİSLERİYLE ÇOK 

YAKIN ÇALIŞIYORUZ.
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İSMEK’e gelirsek, bu sorgulamayı 
sağlayacak ortamı yaratıp, 
kadınların ekonomik olarak da 
güçlenmesine destek olacak 
eğitimleri sunmak önemli imkanlar 
sunacaktır diye düşünüyorum. 
Ülkemizin en önemli sorunlarından 
biri olan erkek şiddetine karşı 
mücadelede kadının bireysel olarak 
güçlenmesini, kendini birey olarak 
görmesini sağlayan süreç çok 
önemli.

HAK MÜCADELESİNDE GERİYE 
DÖNÜLMEMELİ
 Kadınlara öneriniz ne olur? 

Hangi eğitim düzeyinde, hangi 
sosyoekonomik statüde, hangi 
etnik kökende, dinde ve dilde 
olursa olsun, kadınların bir araya 
geldiklerinde çok daha güçlü 
olduklarını görüyorum. Bu teorik 
değil, gerçekten pratik bir sonuç. 
Kadınlara önerimin ilk aşaması 
ise okumak diyebilirim. 
Öğrendiklerimizi paylaşmak çok 
kıymetli. Ben öğrendiklerimi 
hayatım boyunca hep paylaşmaya 
çalıştım. Hedefimiz, yeni nesle 
kendi yaşadığımızdan daha da 
güzel bir dünya bırakmak olmalı 
diye düşünüyorum. “Kadın 
kadının kurdudur” sözü var; ama 
kadın kadının kurdu değil. 
Kadınlar olarak birlikte belli bir 
noktaya geldik; ama hak 
mücadelemizi ve 
özgürlüklerimizi daha da ileriye 
taşımalıyız.

materyallerinde, her alanda bunu 
yaşatarak farkındalığı artırmalıyız. 
Toplumsal cinsiyet eşitliğini hayata 
geçirme noktasında, İSMEK çok 
önemli, diye düşünüyorum. 
Kadınların merkezlerimize gelmesi 
çok değerli. Hem farkındalık hem 
bilinçlenme eğitimi sunabiliriz. 
Kadınların kendi haklarını biliyor 
olması; sadece bireysel 
güçlenmeleri değil, stratejik, 
ekonomik ve politik olarak 
güçlenmeleri de çok önemli.

 Kadının toplumdaki durumunu 
nasıl görüyorsunuz?
Toplumsal olarak kadınların daha 
fazla bilinçlendiğini görüyorum 
artık. Daha fazla sorguluyorlar. Özne 
olma durumları söz konusu. Bunu 
özellikle de yeni nesilde görmek 
mümkün. O açıdan benim umudum 
yüksek. Hâlâ gidecek çok yolumuz, 
sorgulayacak çok konumuz var; ama 
kadınlar bir araya geldiğinde bunu 
başarabiliyorlar. Buradan yine 

HEDEFİMİZ,              
YENİ NESLE KENDİ 
YAŞADIĞIMIZDAN 

DAHA DA GÜZEL BİR 
DÜNYA BIRAKMAK 

OLMALI DİYE 
DÜŞÜNÜYORUM. 
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SÖYLEŞİ

kitaptır; ama çok etkileyicidir. 
Yeni kadın yazarları da yakından 
takip etmeye çalışıyorum. 

“YAPMAKTAN ÇOK YEMEYİ 
SEVİYORUM”
 Sanatla aranız nasıl? Resim, 

müzik…
Sergileri takip eden, müziği 
dinleyen taraftayım. Son yıllarda 
caza çok merak sardım. Aynı 
zamanda Türk Sanat Müziğini de 
türküleri de çok keyifle 
dinliyorum. Müziği ayırmak 
istemiyorum aslında. 

 Tiyatroyu takip eder misiniz?
Tiyatro oyunlarıyla ilgili 
eleştirileri takip ederek seçim 
yapmaya çalışıyorum. Birlikte 
tiyatroya gitmekten hoşlandığım 
arkadaşlarım var. 

 Spor yapıyor musunuz?
Şu anda, yürümeye fırsat 
bulursam onu yapabiliyorum. 
Haftanın bir günü de pilates 
yapıyorum. 

 Yemek yapmayı mı yemeyi mi  
seversiniz?
Yapmaktan çok yemeyi 
seviyorum açıkçası. Yaptığımda 
güzel yapıyorum; ama yemek 
yapmak için vakit bulup keyif 
almam gerekiyor. Sebze 
yemeklerini çok seviyorum, 
yemediğimde mutsuz 
oluyorum. Eşimle birlikte 
yemek yapmaktan çok keyif 
alıyoruz. 

“KİTAPLARLA FEMİNİZME VE 
KADIN HAREKETİNE İLGİM 
OLUŞTU”
 En büyük tutkunuz, edebiyatmış.

Gerçekten de öyle. 

 İlginiz ne boyutta? 
Aslında iyi bir okurum. Kendimi en 
çok öyle tanımlayabilirim. Bu 
noktada kadın yazarları çok 
seviyorum. Benim için edebiyat 
eşittir roman, derim; çok ilgim var. 
Polisiye romanlarla da çok ilgiliyim. 
Yeni çıkan kitapları takip etmeye 
çalışırım.

 Çok sevdiğiniz bir kitap, bir yazar 
desem…
Sevgi Soysal’ı, Tezer Özlü’yü çok 
severim. İkisi de çok erken 
yaşlarda aramızdan ayrıldılar. 
Daha uzun yıllar yaşasalardı kim 
bilir neler yazarlardı, diye de 
düşünürüm. Soysal’ın, mizah 
duygusuyla bir kadın olarak 
otoriteye karşı verdiği mücadele 
beni çok etkilemiştir. ‘Tante Rosa’ 
sayfa sayısı olarak çok kısa bir 

SEVGİ SOYSAL’IN, 
MİZAH DUYGUSUYLA 
BİR KADIN OLARAK 
OTORİTEYE KARŞI 

VERDİĞİ MÜCADELE 
BENİ ÇOK 

ETKİLEMİŞTİR.
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GÜÇLÜ
KADINLAR
BU ŞEHiRDE!

Gemici

Şehir Hatları AŞ

Beyza

Tren Sürücüsü

Metro İstanbul

Özlem

Park Bahçe ve
Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı 

Bahçıvan
Esma



İSTANBUL, 4 MİLYONA 
YAKIN ÇOCUK 
NÜFUSUYLA, 

DÜNYANIN PEK ÇOK 
ÜLKESİNDEN DAHA 

KALABALIK BİR ŞEHİR. 
ANCAK UZMANLAR, 

DÜŞÜK GELİR 
GRUBUNDAKİ 

ÇOCUKLARIN YÜZDE 
38’İNE YAKINININ 

OKULA GİDEMEDİĞİNİ, 
YÜZDE 7’SİNİN İSE 

ÇOCUK İŞÇİ 
OLDUĞUNU 

SÖYLÜYOR. İBB, 
KENTTEKİ TÜM 

ÇOCUKLARI 
KAPSAYACAK, 

TEMELİNDE EŞİTLİK 
VE ADALET OLAN 

ÇOCUK 
POLİTİKALARINI TEK 

TEK HAYATA 
GEÇİRİYOR. İSTANBUL, 

İBB BAŞKANI EKREM 
İMAMOĞLU’NUN 

BUNDAN 19 AY ÖNCE 
SÖZÜNÜ VERDİĞİ, 

‘ÇOCUK DOSTU KENT’ 
OLMA YOLUNDA EMİN 

ADIMLARLA 
İLERLİYOR. 

KAPAK

ZEYNEP	MAVNACIOĞLU RIDVAN	ARDA
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 TEMEL İLKE ÇOCUK 
HAKLARINI KORUMAK 
Bunun yanı sıra, pandemi 
şartlarının gelir eşitsizliğini 
derinleştirdiği şu günlerde, sosyal 
araştırmalar, çocukların aile içi 
fiziksel ve psikolojik şiddete maruz 
kaldığını da gösteriyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kadın 
ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne 
bağlı Çocuk Koruma ve 
Koordinasyon Birimi verilerine 
göre, son 6 ay içerisinde sadece 
İBB’nin tespit ettiği pek çok ihmal 
ve istismar vakası yaşandı. İBB 
uzmanlarınca değerlendirilen her 
vaka için çocuklara ve ailelerine 
yardım eli uzatıldı. 
İBB’nin çocuk politikalarının temel 
ilkesinin, çocuğun yüksek yararını 
gözeterek, çocuk haklarını korumak 
ve fırsat eşitliğini sağlamak 
olduğunu vurgulayan İBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül 
Altan Arslan, pandemiyle birlikte 
artan eşitsizliklere dikkat çekti;

İ
stanbul, 0-18 yaş aralığındaki 
nüfusuyla dünyanın en fazla 
çocuk barındıran şehirleri 
arasında. Öyle ki, yaklaşık 4 

milyon olan çocuk nüfusuyla, pek 
çok ülkeden daha kalabalık bir kent. 
Bu durum, gelecek adına umut 
veriyor olsa da; 'Peki bugünün 
şartları onlar için neler vadediyor' 
sorusu akıllara geliyor. 
İstatistiki veriler gösteriyor ki; 
İstanbul’da düşük gelir düzeyindeki 
ailede yetişen çocukların yüzde 
37.5’i eğitim hakkından mahrum. 
Özellikle pandemi dönemiyle 
birlikte artan yoksullaşma, pek dile 
getirilmese de onların temel 
haklarını elinden alıyor. Türkiye 
İstatistik Kurumu verileri,  ülke 
genelinde çalıştıran okul çağındaki 
çocuk sayısının 720 bin olduğu 
bilgisini paylaşıyor bizlerle. İBB 
verilerine göreyse İstanbul’da, 
dezavantajlı mahallelerde yaşayan 
her yüz çocuktan 7’si çalışmak 
zorunda bırakılıyor.  

İSTANBUL’DA 3-6 YAŞ 
ARALIĞINDAKİ OKUL 
ÖNCESİ EĞİTİM ALMA 
ORANI YÜZDE 40.8 
SEVİYELERİNDE. BU 

ORAN, AVRUPA BİRLİĞİ 
ÜLKELERİNDE           

YÜZDE 90’IN  ÜZERİNDE.  
İBB, “YUVAMIZ 

İSTANBUL” KREŞLERİNİ 
KENT GENELİNE 

YAYARAK, OKUL ÖNCESİ 
EĞİTİME DESTEK 

OLUYOR.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan
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 EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ: 
YUVAMIZ İSTANBUL 
KREŞLERİNİN SAYISI ARTIYOR 
İstanbul’daki 3-6 yaş aralığındaki 
çocuklarda okul öncesi eğitim alma 
oranı yüzde 40.8 seviyelerinde. Bu 
oran, Avrupa Birliği ülkelerinde 
yüzde 90’ın üzerinde. 
İBB Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürü Şenay Gül, 0-6 yaş 
aralığının, gelişimin en hızlı dönemi 
olduğunu belirterek, bu dönemde 
alınan eğitimin, çocukların 
yaşamlarında önemli bir yer 
tuttuğunu ifade etti. Gül, Yuvamız 
İstanbul kreşleriyle, tüm çocuklara 
eğitimde eşit fırsatlar sunmayı, 
kadın istihdamını artırmayı, aile 
eğitimi ve gelişimine katkı 
sağlamayı amaçladıklarını aktardı.
İlk olarak 21 Eylül 2020’de açılmaya 
başlanan Yuvamız İstanbul kreşleri, 
bugün kentin 16 noktasında 783 
çocuğa örgün eğitim hizmeti 
veriyor. Müfredatı, Boğaziçi 
Üniversitesi Erken Çocukluk 
Eğitimi Bölümü tarafından 
hazırlanan merkezlerde eğitimler, 
yılın 11 ayı olmak üzere, haftanın         
5 günü, sabah 07.30-19.00 saatleri 
arasında veriliyor. Eğitim 
programlarına yakın zamanda 
yabancı dil ve spor derslerinin de 
eklenmesi planlanıyor. 

içinden geçtiğimiz süreçten, kadın 
ve çocukların oldukça olumsuz 
etkilendiğini dile getirdi. Arslan, 
çocukların ev içi şiddet, eğitimde 
fırsat eşitsizliği gibi sorunlarla 
birlikte; oyuna ve yeşil alanlara 
erişim konusunda da büyük bir 
sıkıntı içinde olduklarını 
belirterek, "Olanaklarından bütün 
çocukların yararlanabildiği, 
çocukların kendilerini rahatlıkla 
ifade edebildiği bir kent hayal 
ediyor ve bunun için çalışıyoruz" 
dedi.  
Çocuk konusundaki sosyal 
politikaları önceleyen ve 
önemseyen bir anlayışı benimseyen 
İBB; çocukların kendilerini güvende 
hissedebildikleri, seslerini 
duyurabildikleri, akranlarıyla fırsat 
eşitliği içerisinde yaşayabildikleri 
bir İstanbul hedefliyor.  Bundan 19 
ay önce göreve geldiğinde, 
İstanbul’u çocuk dostu bir kent 
haline getirme sözü veren İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu 
vizyonu doğrultusunda, projeler 
adım adım hayata geçiriliyor. 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’ni esas alarak ilerleyen 
İBB, yerel yönetim düzeyinde daha 
önce hiç gündeme gelmemiş pek 
çok konuda stratejiler geliştirerek 
yol alıyor. 

 YIL SONUNA KADAR 35 KREŞ 
DAHA HİZMETE GİRECEK
Yuvamız İstanbul çocuk etkinlik 
merkezleriyle 3-6 yaş arası 
çocuklara eğitim fırsatı sunan İBB, 
bu hizmetini kent geneline yaymak 
için çalışmalarına devam ediyor. 
Bahçelievler (Zafer ile Kocasinan 
Mahalleleri), Güngören, 
Gaziosmanpaşa ve Pendik’te 540 
öğrenci kapasiteli 5 yeni kreş yakın 
zamanda hizmete girecek. İBB, yıl 
sonuna kadar 35 yeni kreş daha 
açacak. Böylece İBB kreşlerinin 
sayısı 50'yi geçecek.  
Yuvamız İstanbul merkezleri, 
sadece öğrencilere okul öncesi 
eğitim imkanı vermekle kalmıyor, 
Türk Pediatri Derneği, Türkiye 
Disleksi Vakfı gibi kurumlarla ortak 
çalışarak, aileleri de bu eğitimlere 
dahil ediyor. 
Yuvamız İstanbul eğitim 
merkezlerine başvurular Alo 153 
Beyaz Masa ve Yuvamız İstanbul 
web sayfası üzerinden 
gerçekleşebiliyor. 

KAPAK

İBB’NİN ÇOCUK 
POLİTİKALARININ 

TEMEL İLKESİ, ÇOCUK 
HAKLARINI KORUMAK 

VE FIRSAT EŞİTLİĞİ 
SAĞLAMAK.

Yuvamız İstanbul Beylikdüzü kreşi
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İstanbul kreşlerinin eğitim içeriği 
ile uyumlu bir şekilde 
oluşturuluyor. 

 ANNE-BABA OKULU İLE 
ÇOCUK EBEVEYN İLİŞKİSİ 
GÜÇLENECEK
Nisan ayı içerisinde 6. dönemin 
açılacağı çevrimiçi oyun 
gruplarından bugüne kadar bin 500 
çocuk yararlandı. Yeni döneme 
ilişkin bilgi veren İBB Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürü Şenay Gül, 
çevrimiçi oyun gruplarına devam 
eden çocukların ebeveynlerine 
yönelik, anne baba okulu başlığında 
bir eğitim programının da açıldığını 
belirtti. Gül, uzman meslek 
elemanları tarafından verilen bu 
eğitimlerde, ebeveyn çocuk 
ilişkisinin çatışmasız ve sağlıklı 
şekilde sürdürülebilmesinin 
hedeflendiğini dile getirdi. Anne 
baba eğitimine 8 hafta boyunca 
katılan ebeveynlere eğitim 
sertifikaları veriliyor. 

 ÇEVRİMİÇİ OYUN 
GRUPLARIYLA BİNLERCE 
ÇOCUĞA ULAŞILIYOR 
Nisan 2020 itibarıyla “Yuvamız 
İstanbul Online Oyun Grupları 
Projesi” kapsamında 
düzenlenmeye başlayan çevrimiçi 
oyun grubu etkinlikleri, eğitim 
müfredatı ve kapsamı 
genişletilerek, kentin çocuklarıyla 
buluşmaya devam ediyor. İlk 
etapta pandemi sürecinde, 
karantinada bulunan 4-6 yaş arası 
çocukların, bu süreci en hafif 
şekilde atlatması amacıyla 
oluşturulan çevrimiçi oyun 
grupları, oldukça yoğun bir ilgiyle 
karşılandı. Fikir sahibinin Dilek 
İmamoğlu olduğu proje, zaman 
içerisinde daha da zenginleştirildi. 
Çevrimiçi oyun grupları, bir 
dönemi 8 hafta olmak üzere, hafta 
içi her gün 45 dakikalık programlar 
şeklinde yürütülüyor. Okul öncesi 
öğretmenleri tarafından verilen 
eğitimlerin içerikleri, Yuvamız 

ÇEVRİMİÇİ OYUN 
GRUPLARI İLE 4-6 YAŞ 

ARASINDAKİ 
ÇOCUKLARA 8 

HAFTALIK EĞİTİMLER 
VERİLİYOR. ÇEVRİMİÇİ 
OYUN GRUPLARINDA 

YENİ DÖNEMLE 
BİRLİKTE, ANNE-BABA 

OKULU DA AÇILDI. 

İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şenay Gül
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erişemeyen ilkokul, ortaokul ve 
liseye devam eden çocuklara 
ulaştırıldı. İhtiyaç sahibi ailelerin 
tespiti konusunda adil ve şeffaf 
davranan İBB, bu desteği ile eğitim 
hakkından mahrum kalan 
öğrencilere erişebildi. Tabletler, 
eğitim gören çocuk sayısı 3’e kadar 
olan ailelere 1'er tablet, çocuk 
sayısı 3’ten fazla olan ailelere ise 
2'şer tablet olacak şekilde dağıtıldı. 
İlk tablet kolilerini kendi elleriyle 
araçlara yükleyen İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, içinden geçilen 
zor günlerin hep beraber, büyük 
bir dayanışma, özveri, şeffaflık 
ve doğru bir sistemle atlatılacağı 
temennisinde bulundu. 

 İBB WiFi  İLE ÜCRETSİZ 
İNTERNET NOKTALARI 
KURULDU
İBB, kırsal bölgelerde yaşayan ve 
interneti olmadığı için uzaktan 
eğitimde sorun yaşayan 
öğrencilerin de yardımına koştu. 
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. 

 HAFTANIN 3 GÜNÜ CANLI 
YAYINDA SPOR DERSİ
Diğer yandan, çevrimiçi oyun 
grupları projesi kapsamında, İBB 
iştiraki Spor İstanbul ile de iş 
birliği yapılmaya başlandı. Bu 
düzenleme ile çocuklar, 
profesyonel sporcularla, haftanın 3 
günü online spor yapma imkanı 
buluyor. Ayrıca çocuklarda 
obeziteyle mücadele konusunda 
farkındalık yaratmak üzere hayata 
geçirilen “Obeziteyi Değiştiren 
Şehir İstanbul Projesi” 
kapsamında, uzmanlar tarafından 
sağlıklı ve doğru beslenmeyle ilgili 
bilinçlendirme eğitimleri veriliyor. 
Yuvamız İstanbul çevrimiçi oyun 
grupları, kapasitesi geliştirilerek 
daha fazla sayıda çocukla 
buluşmaya devam edecek. 
Başvurular Alo 153 Beyaz Masa ve 
Yuvamız İstanbul web sayfası 
üzerinden yapılabiliyor. 

 EĞİTİM HAKKI İÇİN 
ÇOCUKLARA 40 BİN TABLET 
İBB, pandemi döneminin eğitim 
alanında yarattığı eşitsizlikleri 
gidermeye katkıda bulunabilmek 
amacıyla başlattığı ‘40 bin tablet 
dağıtımı’ projesini tamamladı. 
Tabletler, bilgisayarı olmadığı için 
uzaktan eğitim sistemine 

İBB, “Sen Oku Diye” eğitim 
yardımı projesi ile de 
İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, 
lise öğrencileri ile rehabilitasyon 
merkezlerinde eğitim gören 
yetim, öksüz, engelli ve şehit 
çocuğu olan öğrencilerin 
tamamına, nakdi eğitim yardımı 
yapıyor.  Bu kapsamda, 2020 
yılında 78 bin 797 çocuğa destek 
sağlandı.

 16 AYDA 8.7 MİLYON LİTRE 
SÜT DAĞITILDI
Kent genelindeki yoksullaşma ve 
eşitsizlikler, ne yazık ki 
çocukların temel gıdaya erişimini 
de olumsuz etkiliyor. İBB, 
‘şehirdeki tüm çocuklar süt 
içebilsin’ diye başlatılan “Halk 
Süt” dağıtım projesiyle, 
belediyeden destek alan ihtiyaç 
sahibi ailelerin 3-6 yaş 
aralığındaki çocuklarına, haftada 2 
litre olmak üzere ayda 8 litre süt 
dağıtımı yapmaya devam ediyor. 

KAPAK

ÇOCUKLAR EĞİTİM 
HAKLARINDAN 

MAHRUM KALMASIN 
DİYE, 40 BİN TABLET 
DAĞITILDI, ÜCRETSİZ 

İNTERNET NOKTALARI 
OLUŞTURULDU.

48 /                         www.ibb.istanbul



kolaylaştırmayı amaçlayan karta 
başvurular, istanbulkart.istanbul 
web sitesi üzerinden yapılabiliyor. 

 MAHALLE EVLERİNDE 
ÇOCUKLARA ÖZEL 
PROGRAMLAR
İBB, her mahallenin kendi karakter 
ve ihtiyaçlarına göre etkinliklerin 
oluşturulduğu Mahalle Evlerinde, 
özellikle çocukların kişisel ve 
sosyal gelişimleri için de pek çok 
programa yer veriyor. İlköğretim ve 
ortaöğretim çağındaki çocukların 
okuldaki başarılarına destek olmak 
için eğitimlerin başladığı 
Örnektepe ve Sulukule Mahalle 
Evlerinde; drama, müzik, resim, 
satranç, spor, bilim ve sanat 
etkinlikleri de düzenleniyor. 
Toplumdaki fırsat eşitliğini son 
derece önemseyen İBB, bu sayede 
çocukların akranlarıyla eşit 
şartlarda büyüyen, donanımlı 
bireyler olmalarına katkı sunmayı 
amaçlıyor. 

Üstelik tüm bu eğitim ve 
etkinlikler, çocuk ve gençlere, 
evlerine yürüme mesafesindeki 
7/24 yaşayan, her an ulaşılabilir bir 
merkezde veriliyor. İBB çok 
yakında, Bahçelievler, Güngören, 
Çekmeköy ve Üsküdar'da yeni 
Mahalle Evlerinin de açılışını 
yapacak. 

 ÇOCUK PARKLARI 
DÖNÜŞÜYOR 
İBB, çocukların en temel hakkı olan 
oyun oynama hakkını teslim 
edebilmek için ‘Oyun İstanbul’ 
Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje 
kapsamında, kentin her noktasında, 
çocukların aileleriyle birlikte 
katılabilecekleri, çeşitli oyun 
mekanları oluşturulacak. 
İBB, Oyun İstanbul Projesi'ni 
hayata geçirirken, bilimsel veriler 
eşliğinde ilerlemeyi de ihmal 
etmiyor. Kent genelindeki tüm 
oyun alanları ve parkların detaylı 
envanterinin yer alacağı İstanbul 

Böylece, Ekim 2019’dan bugüne 
kadar, 124 bin 647 çocuğa 8 
milyon 698 bin 436 litre süt 
dağıtımı gerçekleştirdi. 

 SOSYAL DAYANIŞMADA 
ÇOCUKLAR UNUTULMADI
Pandemi döneminde gündeme 
gelen Askıda Fatura, 
dayanışmanın güzel bir örneği 
olarak hayata geçirildi. Onun bir 
ayağı olan Anne-Bebek Destek 
Paketi seçeneğiyle de 0-3 yaş 
bebeği olan ailelere destek 
olunuyor. İhtiyacı olan ailelere 
mama, bebek bezi ve ıslak mendil 
gibi temel ihtiyaç paketlerinin 
sunulduğu sistemde yardımlar 
halen devam ediyor.
Öte yandan İBB, 0-4 yaş arası 
çocuklu annelerin toplu ulaşımı 
ücretsiz kullanmasını sağlayan 
Anne Kart uygulamasını da hayata 
geçirdi. Anne Kart bugüne dek, 8 
milyon kez kullanıldı. İstanbul’da 
yaklaşık 200 bin annenin hayatını 
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arasındaki çocuklar için yürütülen 
çalışmaları, İstanbul 95 Projesi 
çatısı altında gerçekleştiriyor. Üç 
yaşındaki sağlıklı bir çocuğun, 
boy uzunluğundan ismini alan 
İstanbul 95 Projesi, 'Kente 95 
santimetre yüksekliğinden 
baksaydık ne görürdük ve neleri 
değiştirmek isterdik' sorusuyla 
yola çıkıyor. Geniş kapsamlı bir 
çalışma alanına sahip bu projeyle, 
kent adeta yeniden ele alınıyor. 

 ANNE KARNINDAN 3 YAŞA 
KADAR İBB REHBERLİĞİ
İstanbul 95’in önemli 
bileşenlerinden birini, Ebeveyn 
Rehberliği Programı oluşturuyor. 
Program kapsamında, İstanbul Aile 
Danışmanlık ve Eğitim Merkezi 
(İSADEM) personeli, anne adayına 
hamileliğin 7’nci ayından itibaren 
rehberlik hizmeti sunuyor. Ekim 
itibarıyla başlayan programa dahil 
olan anneler, rehberleri tarafından 
iki haftalık periyotlarda evlerinde 
ziyaret edilmeye başlandı. Boğaziçi 
Üniversitesi ve Bernard Van Leer 
Vakfı ile ortaklaşa yürütülen 
programda, aileye olumlu 
ebeveynlik konusunda rehberlik 
edilerek, uzun bir yolculuğa 
çıkılıyor.
İBB tüm bu süreçte, annelere; 

Oyun Master Planı’nı oluşturan 
İBB, böylece bir ilke de imza atacak. 
Sokak sokak tüm kentin incelendiği 
envanterdeki verilere göre 
oluşturulacak Oyun Master Planı, 
İstanbul’un bir oyun şehri olması 
yolunda gereken tüm verileri içinde 
barındıracak. Bu çalışma, sadece 
çocukların değil, tüm yaş 
gruplarının içindeki çocuğu 
yaşatabileceği bir kent hayalinden 
hareketle oyunu tüm İstanbul’a 
yaymayı hedefliyor. 
Her ilçenin yaş ortalaması, parkların 
durumu ve ihtiyaçlarının yer alacağı 
plan, bundan sonra yürütülecek 
çalışmalarda önemli bir yol haritası 
olacak. Bu çalışmayla, her mahalleye 
en fazla 500 metrelik yürüme 
mesafesinde, ulaşılabilir parklar 
yapılması hedefleniyor. Öte yandan, 
parklardaki plastik malzemeler 
yerine, daha sağlıklı malzemeleri 
benimseyen İBB; şimdiye kadar 61 
çocuk oyun grubunu ahşap 
malzemeye dönüştürürken, 35 yeni 
ahşap parkın da kurulumunu 
sağladı.   

 İSTANBUL 95 PROJESİ 
Kentteki çocuklara yönelik birçok 
alanda kökten ve sistematik bir 
dönüşümü başlatan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, 0-3 yaş 

doğum öncesi kaygı, doğum 
sonrası stres, anne çocuk 
beslenmesi, çocukların beyin 
gelişiminin desteklenmesi, 
ebeveyn çocuk ilişkisinin önemi 
gibi pek çok konuda rehberlik 
hizmeti verecek. İBB Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığınca 
hayata geçirilen anne rehberlik 
programı kapsamında ilk yıl,         
bin 500 aileye ulaşılacak. Sonraki 
yıllarda programa her yıl bin aile 
daha eklenecek. 
Hamileliği devam eden anne 
adayları, İSADEM'ler veya Alo 153 
Beyaz Masa üzerinden sisteme 
kayıt yaptırabilirler. 

 ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI 
İLE MÜCADELE 
Kentteki tüm çocukların, adil ve 
eşit şartlarda yaşaması ilkesini 
benimseyen İBB, çocuklara 
yönelik çalışmalarını sistematik 
bir anlayışla yürütüyor. Bu 
alandaki çalışmalara önemli 
katkılar sunan İBB Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürü Şenay Gül, 
yeni yaklaşımın en somut örneği 
olan, Çocuk Koruma ve 
Koordinasyon Biriminin Haziran 
2020'de faaliyetlerine başladığı 
bilgisini bizlerle paylaştı. Gül, 
kamu kurumları, üniversitelerin 
ilgili birimleri, sivil toplum 
kuruluşları ve meslek örgütleriyle 
eş güdüm içerisinde yol alan bu 

KENTİN HER 
KESİMİNDEN ÇOCUK, 

İSTANBUL KENT 
KONSEYİ ÇATISI 

ALTINDA KURULAN 
ÇOCUK MECLİSİNDE 

FİKİRLERİNİ DİLE 
GETİREBİLECEK.

KAPAK

İBB, seyyar oyun parkları sayesinde oyunu 
kentin her noktasına götürüyor
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hizmetlere erişimleri öncelenerek 
gerekli mesleki müdahaleler 
planlanıyor. Ayrıca merkez 
uzmanları tarafından İBB 
personellerine çocuk ihmal ve 
istismarı konusunda farkındalık 
eğitimleri de veriliyor.” 

 SON 6 AYDA YAKLAŞIK BİN 500 
KİŞİYE ULAŞILDI
Gül, çocuk ihmal ve istismarının 
tespit edilmesi durumunda, 5395 
Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 
kapsamında adli sürecin 
yürütülerek, ilgili sosyal hizmet 
kurumlarına bildirimde 
bulunulduğu bilgisini verirken, 
konunun takipçisi olduklarının da 
altını çizdi.
2020 yılı Haziran ayı itibarıyla 
hizmet vermeye başlayan Çocuk 
Koruma ve Koordinasyon Birimi 
ile bugüne kadar yaklaşık bin 500 
çocuk ve aileye ulaşıldı. Her vaka, 
uzman psikolog ve sosyal hizmet 
uzmanlarınca, kendi özelinde 

değerlendirildi; sosyal 
danışmanlık, hukuksal 
danışmanlık, psikoeğitim ve 
psikoterapi olmak üzere çeşitli 
destekler sağlandı. 

 ÇOCUK MECLİSİ İLE 
KATILIMCILIK SAĞLANACAK
Toplumda, fikir ve görüşleri çoğu 
zaman göz ardı edilen çocuklar, 
Kent Konseyi çatısı altında kurulan 
Çocuk Meclisinde katılımcı 
anlayışla artık fikirlerini dile 
getirebilecekler. 
Yaş aralığı 6 ila 16 arasında değişen, 
kentin her kesiminden çocuğun söz 
hakkına sahip olmasının 
amaçlandığı Çocuk Meclisine, ilçe 
konseylerinden de katılım 
hedefleniyor. 
İstanbul'un geleceği hakkında söz 
sahibi olmak isteyen çocuklar, 
Saraçhane'de bulunan İstanbul 
Kent Konseyine aileleri ile birlikte 
gelerek Çocuk Meclisine üye 
olabiliyorlar.

birimin, çok yeni olmasına 
rağmen, çocuk istismarını 
önlemede etkin çalışmalar 
gerçekleştirdiğini anlattı. 
Çocuklara yönelik ihmal ve 
istismarı önlemenin, İBB’nin 
gerçekleştirdiği ve 
gerçekleştirmeyi hedeflediği 
çocuk politikalarının önemli bir 
parçası olduğunu ifade eden Gül, 
şunları dedi: 
“Çocuk dostu bir kent, 
politikasıyla yola çıkarken; ihmal 
ve istismarı önleyerek 
çocukların, her alanda iyilik 
halini artırmak temel hedefimiz 
oldu. Çocuk Koruma ve 
Koordinasyon Birimi, İBB’nin 
tüm birimleriyle eş güdümlü 
şekilde çalışmalarını yürütüyor. 
Meslek elemanları tarafından, 
çocuğun yaşadığı bölgede, ihmal-
istismar riskleri, ebeveynlik 
rolleri; çocukların bilişsel, 
fiziksel, psikolojik gelişim 
düzeyleri; eğitim, sağlık ve sosyal 
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ASKIYA	ÇIKAN	
İMAR PLANLARI           

SMS'LE	CEBİNİZDE!

AHMET	OLCAY	ERGİN

NİLAY	SOYSALDI

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK

KATILIMCI VE ŞEFFAF 
BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI 

DOĞRULTUSUNDA 
HİZMETLERİNİ SÜRDÜREN 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ (İBB), 

TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE 
ÖRNEĞİ GÖRÜLMEMİŞ 
BİR ÇALIŞMAYA İMZA 
ATIYOR. DENETİMDEN 

UZAK, RANTA AÇIK, 
KARARLARIN KAPALI 

KAPILAR ARDINDA 
ALINDIĞI İMAR KONUSU 

BUNDAN SONRA, TÜM 
VATANDAŞLARIN BİLGİ VE 

DENETİMİ DAHİLİNDE 
ŞEFFAF OLACAK. 
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bile, yaşadığınız mahallede çeşitli 
kararlar alınabilir. Planlar, askıya 
çıkmasından itibaren 30 gün 
içerisinde itiraza, sonrasında ise 
belirli bir süre içerisinde davaya 
konu edilebiliyor. Bu itiraz ve 
dava süreçlerini kaçırdığınız 
zaman, planı değiştirme 
durumunuz ortadan kalkmış 
oluyor. Eğer haklıysanız veya 
mahallenize, yaşadığınız yere, 
ilçeye ilişkin çeşitli görüşleriniz 
varsa bunu idareye iletememiş 
oluyorsunuz.”

 ASKIYA ÇIKAN İMAR 
PLANLARI ANINDA 
VATANDAŞA SMS'LE 
BİLDİRİLECEK
Akgün, sözlerine şöyle devam etti:
“Biz, askıya çıkardığımız planların 
SMS ile duyurulması; yani, 
vatandaşa birebir ulaştırılmasına 
yönelik bir uygulama 
gerçekleştirdik. Öncelikle 
planaski.ibb.gov.tr sitemizi 
hazırladık. Bu, daha önce 
hazırlanmış bir siteydi; ama şimdi 
daha kullanıcı dostu. 
Vatandaşlara, hangi bölgede, nasıl 
bir plan değişikliği olduğunu, plan 
notlarını ve raporların tümünü 

internetten duyurmaya 
başlamıştık. Şimdi harita 
üzerinden de vatandaşların bunu 
kolaylıkla bulabileceği sistemi 
kurguladık. Örneğin; 
mahallenizde bir plan değişikliği 
oldu, bu çok büyük bir plan da 
olabilir, bölgesel plan ya da bir 
parselde değişiklik de olabilir. O 
mahallede yaşayan 
vatandaşlarımıza konuyla ilgili 
bilgiler, cep telefonlarına SMS 
olarak gönderilecek. 
Gönderdiğimiz SMS ile aslında 
şunu anlatmak istiyoruz: Şu 
bölgede, şu plan yapıldı. 30 gün 
süreyle askıya çıkarıldı. 
Sitemizden inceleyebilirsiniz. 
Bütün dokümanları 
indirebilirsiniz. İsterseniz sürece 
dahil olup itiraz veya dava 
hakkınızı kullanabilirsiniz.”

 TÜRKİYE'DE BİR ÖRNEĞİ YOK
İstanbul’un bütün imar 
planlarının da site üzerinden tüm 
kullanıcılara açıldığını vurgulayan 
Akgün; “Oradan herhangi bir 
vatandaşımız; İstanbul'daki 
herhangi bir bölgenin planını, 
parselasyon durumunu, nazım 
imar planlarını, ne gibi 

İ
BB, askıya çıkarılan tüm imar 
plan ve değişikliklerini, anında 
SMS ile paylaşacak. “Askıda 
Plan SMS” ile İstanbullu, 

gerektiğinde itiraz hakkını 
kullanabilecek, kendi mahallesi de 
dahil olmak üzere, kentin dört bir 
yanında gerçekleşen imar plan ve 
değişikliklerinden haberdar 
olabilecek. "Askıda Plan SMS” 
projesinin detaylarını İBB İmar ve 
Şehircilik Daire Başkanı Gürkan 
Akgün ile konuştuk. 

"DAVA VE İTİRAZ SÜREÇLERİNİ 
KAÇIRDIĞINIZDA PLANLARI 
DURDURAMAZSINIZ"
“Temelde yapmak istediğimiz 
daha şeffaf, daha katılımcı bir 
süreç oluşturmak. Planlama gibi 
tüm İstanbulluların hayatını, 
kaderini değiştiren kamusal 
düzenlemelerden vatandaşların 
haberdar olmasını sağlamak” 
diyerek sözlerine başlayan Gürkan 
Akgün, imar planlarının 30 günlük 
askı sürecinde vatandaşların 
yaşadığı mağduriyetleri ve çözüm 
yollarını şu şekilde anlattı:
“Sizin parselinizden yol geçmiş, 
farklı bir fonksiyon kararı alınmış 
olabilir. Sizin parselinizde olmasa 
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haberdar olacak, sürece 
katılabilecek. Yaşanan bu 
dezavantajı büyük bir avantaja 
çevireceğiz.”

 İMAR PLANLARI 
VATANDAŞLARLA YAPILIYOR
Projeyle, vatandaşların imar 
planlarından haberdar olmasının 
yanı sıra, katılımcı bir süreçle, 
çalışmalarda aktif şekilde yer 
almalarının da mümkün 
olacağının altını çizen İmar ve 
Şehircilik Daire Başkanı Gürkan 
Akgün’ün şu sözleri de önemli:  
“Şu anda yaptığımız bölge 
planlarında ve ilçelerde 
yürüttüğümüz büyük ölçekli 
planlarda sahada ofis kurarak 
bizzat vatandaşla beraber 
çalışıyoruz. Örneğin; Avcılar 
Yeşilkent'te bir ofis kurduk. 
Dolayısıyla planın yapımından 
askıya çıkmasına kadarki sürecin 
tümünde, orada yaşayanların 
katılımını sağladık. Adalar'da da 
aynı katılımcı süreci yürüttük. 
Adalar'da bir yıldır; çocuklardan 
gençlere, mahallelilerle yaptığımız 
odak toplantılardan tematik 
buluşmalara, bütün planı 
vatandaşlarla birlikte yazdık. Bir 
stratejik plan oluşturduk. Tüm 

kurumların, oradaki sivil toplum 
kuruluşlarının katılımlarıyla 
birlikte planın taslağını, dağıtımını 
yaptık. Böylece buna hem oradaki 
halk sahip çıkmış olacak hem de 
sonrasında, ‘Benim haberim 
olmadı, taleplerim karşılanmadı; 
gelecekte böyle bir Adalar'ı 
tahayyül ediyordum, benim 
fikirlerim bu sürece yansımadı’ 
denmeyecek. Biz gerçekten 
yaşayan, uygulanabilen bir planı 
hayata geçirmiş olacağız. Bütün 
kurumlara da görevler tanımlamış 
olacağız. Belediyenin, kurumların, 
sivil toplum kuruluşlarının ve 
halkın ortak kararıdır, diyeceğiz. 
Bunun arkasında da herkes 
duracak. Süreci bu şekilde 
yürütmek istiyoruz. Önümüzdeki 
dönemde bu çalışmaları 10 bölgede 
daha; özellikle de plan sorunu olan, 
yıllardır imar planı yapılmamış 
bölgelerde ve kentsel dönüşümün 
de gerçekleşmesi gereken alanlarda 
başlatmış olacağız. Bu sürecin, 
vatandaşlar tarafından olumlu 
karşılanacağına, gerçekten 
uygulanabilir olacağına; 
İstanbul'un daha yaşanabilir, daha 
yeşil, adil ve yaratıcı bir kent 
olmasının önemli aracı haline 
geleceğine inanıyorum.”

değişiklikler olduğunu görebilir” 
dedi.  “Türkiye'de bunun bir 
örneği yok. ‘Askıda Plan SMS’ 
yasal bir zorunluluk değil” diye 
devam eden Akgün, “Ama belki 
açtığımız yolla bu yöntem, yasal 
bir zorunluluk haline gelebilir. Şu 
an itibarıyla biz, 10 milyon kişiye 
bu uygulamanın başladığı bilgisini 
SMS attık. Ayın başından itibaren 
de askıya çıkardığımız yerlerin 
SMS'lerini göndermeye başladık” 
şeklinde konuştu.
Hizmete alınan bu uygulama 
sayesinde Belediye ile vatandaş 
arasında bir köprü kurulacağını 
dile getiren Akgün, uygulama 
öncesi yaşanan dezavantajı da 
şöyle açıkladı: 
“Bu sistemi kurmadan önce, 
vatandaşlar planlardan haberdar 
olamıyordu. Planlar, birebir 
yaşadığınız mülkiyeti de 
etkileyebilir. Herkes yaşamıştır; 
‘bizim parselimizden yol geçmiş 
hiç haberimiz olmamış’, ‘şimdi 
evimi yapamıyorum’ veya 
‘kamulaştırma gerekiyormuş, 
yıllardır kamulaştırılmadı biz 
bundan haberdar olamadık’ gibi 
durumlar aşılacak. Herkes 
mahallesinde bir değişiklik, imar 
düzenlemesi olduysa bundan 

İBB İmar ve Şehircilik                   
Daire Başkanı 

Gürkan Akgün 

BİZ, ASKIYA 
ÇIKARDIĞIMIZ 

PLANLARIN SMS İLE 
DUYURULMASI;             

YANİ, VATANDAŞA 
BİREBİR 

ULAŞTIRILMASINA 
YÖNELİK BİR UYGULAMA 

GERÇEKLEŞTİRDİK.
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BİO’LAR			         
KENTİN İŞSİZLİK 

SORUNUNA          
ÇARE	OLUYOR

KENTİN GERÇEK SORUNLARINI GÜNDEMİNE ALAN İBB, “BÖLGESEL İSTİHDAM OFİSLERİ” 
(BİO) İLE VATANDAŞA YOL GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ (İBB), ŞU ZAMANA KADAR 15 BİNDEN FAZLA VATANDAŞIN İŞ BULMASINA 
ARACI OLDU. BİO’LARIN KAPISINI ÇALANLARIN SAYISI İSE 80 BİNİ AŞTI. 

ALİ	FARUK	İMRE			 NİLAY	SOYSALDI
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 EN FAZLA BAŞVURU LİSE 
MEZUNLARI ARASINDA
Mart ayı verilerine göre İBB, 15 
binden fazla vatandaşın iş 
bulmasına aracı oldu. 
Başvuranların, yüzde 46’sının 
eğitim seviyesi lise düzeyinde 
olurken üniversite mezunu 
sayısı ise yüzde 16 oldu. Aynı 
verilere göre; istihdamı 
sağlananların yüzde 63’ü erkek, 
yüzde 37’si ise kadın. İş 
arayanların en çok yoğunlaştığı 
yaş grubu ise yüzde 38 ile 26-35 
yaş aralığında oldu. 

 İSMEK’LER İLE İŞ BİRLİĞİ
BİO’lar; iş arayanların bilgi, beceri 
ve yetkinliklerine göre özel 
sektördeki açık işlere ve 
pozisyonlara yerleştirmeler yapıyor. 
Ancak, bazı adayların aranan 
yetkinlikleri karşılamadığı zamanlar 
oluyor. İstihdam Ofislerinde çalışan 
kariyer uzmanları, bu adayların 
işgücü piyasasına kazandırılmaları 
için ‘Mesleki Eğitim Programı’ 
teklifinde bulunuyor. İSMEK ile 
yürütülen proje ile adaylara gerekli 
eğitimler verilerek istihdam 
edilmeleri amaçlanıyor. 

 EVSİZ VATANDAŞLAR
İBB aynı zamanda, sokaklarda 
yaşayan vatandaşları da hayata 
kazandırmak için çalışmalar 
yapıyor. İBB kamplarında geçici 
olarak misafir edilen evsiz 
vatandaşlar, kariyer danışmanları ile 
buluştu, mülakatlar gerçekleştirdi. 
Paylaşılan verilere göre 2021 Şubat 
ortasından Mart başına kadar 16 kişi 
işe yerleştirildi. Bu çabanın çok 
değerli olduğunu söyleyen Necdet 
Kenar, senelerdir sokakta yaşayan 
kişilerin iş bulmaya ikna 
edilmesinin pek kolay bir süreç 
olmadığının da altını çizdi. 

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun, kentin işsizlik 
sorununa yönelik çözüm vaadi 

olan Bölgesel İstihdam Ofisleri, iş 
arayan İstanbulluya yardımcı 
olmaya devam ediyor. İlk adımı 
Kasım 2019’da atılan projede, 2021 
yılı itibarıyla toplam istihdam ofisi 
sayısı 13’e ulaştı. İstanbul Bülteni 
olarak, BİO Koordinatörü Dr. 
Necdet Kenar’dan şu zamana kadar 
yapılan çalışmaları ve BİO’nun 
gelecek planlarını dinledik.

 KARİYER DANIŞMANLARI 
FARK YARATIYOR
İş arayanlar için online hizmet veren 
birçok seçenek varken vatandaşların 
BİO’ya olan ilgisi çok yüksek. 
Vatandaşa yardımcı olduklarından 
dolayı duydukları memnuniyeti dile 
getiren Kenar, BİO’nun diğer iş 
bulma kurumlarından farkını şu 
sözlerle anlattı:
“Biz farkımızı kariyer 
danışmanlarımızla yaratıyoruz. 
Kariyer danışmanlarımızın, 
başvuranlarla yaptıkları mülakatlar 
sonrasında adayın bilgi, beceri ve 
yetkinliklerine daha uygun işlere 
eşleştirmesini yapıyoruz. Özellikle 
interneti etkin şekilde 
kullanamayan mavi yaka 
çalışanlara, bu mülakatlar 
sonrasında daha isabetli seçenekler 
sunuyoruz.”

BİO Koordinatörü 
Dr. Necdet Kenar

Mobil İstihdam Ofisleri, 
vatandaşların ayağına kadar gidip 

mülakatlar gerçekleştiriyor.

BİO’LARA        
NEREDE VE NASIL 
ULAŞABİLİRSİNİZ?

Bölgesel İstihdam 
Ofisleri, Avrupa 
Yakası’nda Silivri, 
Büyükçekmece, 
Küçükçekmece, 
Bahçelievler, 
Bağcılar, 
Sultangazi, 
Bayrampaşa ve 
Şişli’de; Anadolu 
Yakası’nda ise 
Üsküdar, Ümraniye, 
Sancaktepe, Kartal 
ve Tuzla’da 
bulunuyor. İş 
arayan 
İstanbullular www.
bio.ibb.istanbul 
portalı üzerinden 
online başvuru 
yapabiliyor.
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 HEDEF 5 YILDA 200 BİN 
İSTİHDAM
Bölge İstihdam Ofisleri üzerinden en 
çok istihdam, 3 binden fazla 
yerleştirme ile üretim personeli 
pozisyonunda yaşandı. Depo 
personeli, temizlik görevlisi, beden 
işçisi, çağrı merkezi müşteri 
temsilcisi, motorlu kurye gibi meslek 
alanları da pandemi döneminde en 
çok istihdamın gerçekleştiği 
pozisyonları oluşturdu. Özel sektör 

ile BİO’lar arasındaki iş birliğine 
dikkat çeken Kenar, başvuruda 
bulunan 80 binin üzerinde 
İstanbullunun 15 binden fazlasının 
işe yerleştirilmesinde anlamlı bir 
aracılık yürütüldüğünü ifade etti. 
İBB’nin iş arayan kentlinin yanında 
olmaya devam edeceğini belirten 
Kenar, “Başkanımızın bize gösterdiği 
hedef doğrultusunda, beş yılda 200 
bin istihdamın sağlaması için 
çalışıyoruz” dedi. 

 YENİ İSTİHDAM PROJESİ 
YOLDA
Bölgesel İstihdam Ofislerinin 
yarattığı farklardan biri de 
gerçekleştirdikleri iş birlikleri. 
Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün (ILO) fon desteğini 
alan yeni iş birliği projesi 
çerçevesinde; Türk 
vatandaşlarının yanı sıra, 
uluslararası koruma veya geçici 
koruma altında olan mültecilerin 
de mesleki eğitim ve istihdamı 
hedefleniyor. 4.2 milyon TL 
tutarındaki proje kapsamında 
‘motor kurye elemanı ve çağrı 
merkezi müşteri temsilcisi’ 
yetiştirilecek ve eğitime 
katılanların istihdam edilmeleri 
sağlanacak. Eğitim ve istihdamı 
sağlanacak toplam 800 çağrı 
merkezi elamanının 560’ı 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 
240’ı ise mültecilerden oluşacak. 

İSTİHDAM

“BÖYLE BİR İLGİYLE KARŞILAŞINCA 
ÇOK ŞAŞIRDIM”

Hasan İşbaşar (47),                  
Güvenlik Görevlisi

“15 senedir güvenlik görevlisi 
mesleğini yapıyorum. İki çocuğum 
var. Eşim sağlık problemlerinden 

dolayı senelerdir çalışamıyor. 
Pandemi öncesinden beri işsizdim. 
Bir arkadaşım sayesinde BİO’lardan 

haberdar oldum. Ümraniye 
Atakent’teki ofise uğradım; dört gün 
sonra bana uygun işi buldular. Ben, 

böyle bir ilgiyle karşılaşınca çok 
şaşırdım. Size uygun bir iş fırsatını 
bulmakta çok hızlılar ve başarılılar. 

BİO’ları iş arayan herkese 
öneriyorum.”

“İSTİHDAM OFİSLERİNİ 
YAKINLARIMA DA ÖNERDİM”

Hacer Keskinoğlu (34),             
Temizlik Görevlisi

“Hastanede çalışıyordum. Ancak 
koronavirüse yakalandıktan sonra 

ailem artık orada çalışmamı istemedi. 
Yakın zamanda babamı kanserden 
kaybedince hastanede çalışmaktan 
soğudum; ama benim de iş bulmam 

gerekiyordu. Eşim, BİO afişini 
görünce hemen bana haber verdi. 
Ben de Şişli’deki BİO ofisine gittim 

ve 15 gün gibi kısa bir sürede hemen 
şu an çalıştığım yeri buldular. İki 

küçük çocuğumuz var. İş bulmam ev 
ekonomimize de katkıda bulundu. 

Bölge İstihdam Ofislerini bütün 
yakınlarıma önerdim. Yakın 

ilgilerinden dolayı bütün BİO 
çalışanlarına teşekkür ediyorum.”

 “BİO’LAR KABİLİYET VE KARİYERİNİZİ 
DETAYLI BİR ŞEKİLDE ELE ALIYOR”

Selin Çiftlik (28),                        
Yönetici Asistanı

“Antropoloji mezunuyum. Ön 
muhasebe, kredi çözüm uzmanlığı gibi 
görevlerde bulundum. İş arama sürecim 

ne yazık ki pandemi ile birlikte uzadı. 
Ailemle yaşıyorum, özgür bir genç kadın 

olarak işsizlik, psikolojik açıdan çok 
zorlayan bir süreçti. Ümitsiz olduğum bir 
anda Başkan İmamoğlu’nun Instagram 

paylaşımını gördüm ve internet 
üzerinden CV oluşturdum. Kariyer 

danışmanı arkadaşlar bana çok yardımcı 
oldular. Danışmanlar, kabiliyetlerinizi, 

kariyerinizi detaylı bir şekilde ele alıyor. 
BİO işverenle, iş arayan arasında çok 
önemli bir köprü görevi görüyor. Bir 
açıdan BİO, size referans oluyor. Bu 

bizler için bir güven sağlıyor.”

BELEDİYENİN YARDIM ELİ

İstanbul Bülteni’ne duygularını 
paylaşan vatandaşlar, BİO’nun 

kapısını çaldıktan sonra derin bir 
nefes aldıklarını belirtiyorlar. İBB’nin 

uzattığı yardım elini tutanlar, yeni 
işlerinden memnun ve BİO’ları 

arkadaşlarına öneriyor.
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İSTANBUL	AĞAÇ	VE	PEYZAJ	AŞ

ÇEVRE
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İSTANBUL AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ, YAPTIĞI ATILIMLARLA ADINDAN SÖZ 
ETTİRİYOR. ŞİRKET, ALIŞVERİŞLERDE KULLANACAĞI SİSTEMLERDE 
YENİLİKLERE İMZA ATARKEN, AYNI ZAMANDA KENTTEKİ 70 MİLYON 

METREKARELİK YEŞİL ALANIN BAKIMINI DA ÜSTLENİYOR. SEKTÖRÜN ÖNCÜSÜ 
OLARAK GÖSTERİLEN ŞİRKETİN HEDEFİ, YIL SONUNDA ÜÇ YENİ                       

BAHÇE MARKET’İ İSTANBULLULARIN HİZMETİNE SUNMAK.

ÖZGÜR	TURAN NİLAY	SOYSALDI
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Bahçe Marketler, devam eden 
pandemi sürecini en az hasarla 
atlatmayı başarmış olarak 
İstanbullulara hizmet ediyor. 
Pandemide öne çıkan e-ticaret 
konusunda hazırlıklarına hız veren 
Bahçe Marketler, internetten bitki 
satışında da zirveyi hedefliyor. 
Toplam on adet Bahçe Market, 
İstanbullulara hizmet verirken, 
2021’de üç yeni Bahçe Market’in 
daha açılışı planlanıyor. 

 TAŞERONLUK SİSTEMİNİN 
DEĞİŞİMİ
30 Eylül’de Kamu İhale 
Mevzuatı'nda yapılan değişimle 
birlikte, il ve ilçe belediyeleri 
sorumlu oldukları yeşil alanların 
bakımında artık taşeron 
kullanamıyor. Bu değişikliğin, 
istihdam ve sosyal belediyecilik 
açısından olumlu yanları olsa da, 

belediyelere yüzde 250’ye yakın bir 
maliyet artışını da beraberinde 
getirecek. Operasyonel sıkıntılara da 
dikkat çeken İstanbul Ağaç ve 
Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, 
süreci şu sözlerle anlattı:
“Ekim ayından bu yana değişikliğin 
hazırlıklarını sürdürüyoruz. Sahada 
çalışması için yoğun bir şekilde 
personel alım sürecini yürütüyoruz. 
Fakat açıkçası bu işi yapmak için 
yeterliliği, yeteneği olan kişileri 
bulmakta zorlanıyoruz. İşe alım 
sürecinde önceki sistemden farklı 
olarak kişilerin ikametgâhları da 
dikkate alınıyor. Oturdukları 
bölgelerde istihdam edilmelerine 
özen gösteriyoruz. Sağladığımız 
istihdamın yanında, yeni 
düzenlemeyle, sahada kullanılacak 
ekipmanları da artık belediye 
kurumları sağlıyor. Bakımla ilgili 
aynı faaliyetler yürütülse de 

Y
eşil alanlar her geçen gün 
önem kazanırken çevre 
konusunda farkındalığın 
artması, bu alanların 

verimli kullanılmasına dolayısıyla 
da kentteki yaşam kalitesinin 
yükselmesine olanak sağlıyor. Yeşil 
alanlar konusunda kentteki en 
büyük yükü üstlenen İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve 
Peyzaj AŞ, aynı zamanda 
bünyesindeki Bahçe Marketlerle, 
İstanbulluların salon ve bahçe 
bitkilerine en kolay şekilde 
ulaşmalarına da yardımcı oluyor. 

 BAHÇE MARKET
“Bahçeye dair her şey” mottosu ile 
yola çıkan Bahçe Marketler, 
sektördeki diğer oyunculardan farklı 
olarak kâr odaklı bir sistem 
gütmüyor. Bahçe sektöründe, 
yeniliklerin öncüsü olarak görülen 

ÇEVRE

Bahçe Market
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düzenlemeyi yaparken teknik 
analizden uzak yapsa da bu sorunun 
ileride düzeleceğine inanıyorum. Biz 
İstanbul’un her zamankinden daha 
temiz, daha bakımlı yeşil alanlara 
sahip olması için hazırız.“

 YEŞİL ALANLARDA 
KULLANILACAK MALZEME 
SAYISI
Yeşil alanların düzenlenmesinde İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu 
önderliğinde, İBB Park Bahçe ve Yeşil 
Alanlar Daire Başkanlığı, İSKİ, 
İSTAÇ ve İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ 
ortak çalışma yürütüyor. Sukas, 
İBB’nin diğer kurum ve 
kuruluşlarıyla ortak yapılan 
çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:
“İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar 
Daire Başkanlığıyla beraber ortak 
hedefimiz olan 100 bin ağacı 
dikmeyi planlıyoruz. Ayrıca İSKİ 

havzalarını da ağaçlandırmaya 
devam ediyoruz. Havzalarda 
kullanacağımız 100 bin ağaçla 
birlikte bu yıl toplamda 200 bin ağaç 
dikeceğiz. Mevsimlik çiçek konusu 
ise kamuoyunda tartışmalı halini 
koruyarak devam ediyor. Kurum 
olarak, İstanbul’un yeşil alanları için 
kullanacağımız mevsimsel çiçekleri 
Çatalca, Silivri, Arnavutköy gibi 
kentin çeperinde üreticilik yapan 
yurttaşlarımızdan temin ediyoruz. 
Eski tanımlamasıyla köy, modern 
tanımlamasıyla kırsal mahallede 
yaşayan vatandaşlarımızı kentten 
uzak tutarak, onlara yeni bir 
istihdam kapısı açıyoruz. Emeğe 
karşı sosyal fonlama diyebileceğimiz 
bir faaliyet yürütüyoruz. Mevsimlik 
çiçek dikimi sayısında, mevsimlere 
göre değişiklik olsa da, yıllık 60 
milyon adet dikim 
gerçekleştiriyoruz.” 

süreklilik kavramı bence yanlış 
anlaşılıyor. Yeşil alanların 
bakımlarında mevsimsel 
değişikliklerde sürecin 
yönetilmesinde bize zorluk 
çıkartıyor. Örneğin; kış aylarında 
bakım için bin 300 kişi yeterliyken 
aktif sezon diye tanımladığımız 
nisan-ekim arası ihtiyaç 
duyduğumuz kişi sayısı dört bine 
kadar çıkıyor. En fazla dört ay süren, 
ya da başka bir deyişle yıl boyu 
sürmeyen mevsimsel çiçek dikimini 
de bu sorunu ortaya çıkaran 
durumlardan biri olarak 
gösterebiliriz. İBB’nin mevsimsel 
çiçek dikimi için ihtiyaç duyduğu 
kişi sayısı, İstanbul’un çoğu ilçe 
belediyesinin çalışan insan 
sayısından fazla. Sulama ve temizlik 
hizmetlerinin yoğunluğu da 
mevsimsel değişkenliklere bağlı. 
Kanun koyucu kurumlar, bu 

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ 
Genel Müdürü Ali Sukas
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ÇEVRE

İBB, KENTİN KUZEYİNDEKİ GÜÇLÜ YEŞİL ALAN DOKUSUNUN İÇİNDE YER ALAN VE TARİHİ ÖNEME 
HER DÖNEM YOĞUN BİÇİMDE İSTANBULLULARIN ZİYARETİNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN

1. Daire Başkanı: Prof. Dr. Yasin Çağatay SEÇKİN
2. Emirgan Korusu Şefi: Aslı İLGÜN ERTABAK
3. Doç. Dr. Nilüfer KART AKTAŞ
4. Prof. Dr. Ünal AKKEMİK
5. Öğretim Üyesi Gökhan KARAKUŞ
6. Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÇORAMAN 
7. Prof. Dr. Zeynel ASLANGÜNDOĞDU

64 /                         www.ibb.istanbul



SAHİP EMİRGAN KORUSU’NU EKOLOJİK BİR BAKIŞ AÇISIYLA YENİDEN DEĞERLENDİRİYOR. 
ALANA, KORU NİTELİĞİNİN YENİDEN KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR.

İstanbul, 16 milyonluk yerleşik nüfusuna ek olarak, 
dünyanın çeşitli ülkelerinden insanları ağırlayan bir 

merkez olarak dikkat çekiyor. Artan nüfusun baskısıyla 
yeşil alanlarını kaybetme tehlikesi yaşayan İstanbul, yine 
de sahip olduğu tarihi ve doğal zenginlikleriyle ilgi odağı 

olmayı sürdürüyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire 
Başkanlığı bünyesine Kentsel Ekolojik Sistemler 

Müdürlüğü de katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) bu düzenlemeyle yeşil alanları, doğal ekosistemi 

koruyacak şekilde İstanbullulara sunma hedefini 
gerçekleştirmek için yeni kararlar alıyor.

ÖZGÜR	TURAN NİLAY	SOYSALDI
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büyük bir değişim yaşandı. 
Sultan Abdülaziz, Mısır Hidivi 
(Vali) İsmail Paşa’ya Serasker 
Mehmet Hüsrev Paşa Yalısı’nı 
verdi. İsmail Paşa, verilen yalıyı 
yıktırıp koruyu da yeni yapılacak 
yalının bünyesine dâhil etti. 
Koruya üç köşk yaptırdı: Beyaz 
Köşk, Pembe Köşk ve Sarı Köşk. 
İsmail Paşa’nın ölümünden sonra 
koru, çocukları tarafından 
paylaşılsa da bölge, 1940’lı yıllara 
kadar, bakımsız bir biçimde 
varlığını korumaya devam etti.
Cumhuriyet Dönemi'ne 
gelindiğinde; kimi kaynaklara 
göre 1941, kimi kaynaklara göre 
de 1943 yılında Emirgan Korusu, 
dönemin İstanbul Valisi ve 
İstanbul Belediye Başkanı Dr. 
Lütfi Kırdar tarafından Satvet 
Lütfi Tozan’dan satın alındı. 
Çeşitli restorasyon çalışmaları 
yapılan korunun İBB yetkisine 
geçmesi ise 1995 yılında 
gerçekleşti.

 TARİHTEN GÜNÜMÜZE 
EMİRGAN KORUSU
Osmanlı İmparatorluğu 
Dönemi’nde, Emirgan semti, 
Nişancı Feridun Bey’e bağlanarak 
burada köşkler ve bahçeler 
yaptırıldı. Şu an Emirgan Korusu 
olarak kullanılan alan, o dönem 
“Feridun’un Bahçesi” olarak 
anılırdı. IV. Murat, 1636’da 
gerçekleştirilen Revan Seferi 
sonrası, kendisiyle birlikte 
İstanbul’a gelen Emirguneoğlu 
Yusuf’a bu bölgeyi bağışladı. 
Burada bir sahilsaray yapılması 
kararı verildi. Bölge, o dönem 
sıklıkla “Mirgün Bahçesi” ve 
“Mirgün” adlarıyla da anılırken 
günümüze, “Emirgan” olarak 
geldi.
I. Abdülhamit, eşi Hümaşah 
Kadın ve erken yaşlarda hayata 
gözlerini yuman oğlu Mehmet 
için, bölgeye Emirgan Camii’ni 
yaptırdı. Zaman içerisinde 
gelişen koruda, 1864 yılında 

DOĞAL HAYAT

Koru, Türkiye Bilimler Akademisi 
Bilim Terimleri Sözlüğü’ne göre 
“bakımlı küçük orman” anlamına 
geliyor. Tanıma uygun olarak, zengin 
bir doğal hayatı içinde barındırması 
gereken alanda insan kaynaklı 
yapılan faaliyetler, koruda olumsuz 
izler bıraktı. Son yıllarda yapılan 
peyzaj çalışmalarında gerçekleştirilen 
yapısal müdahaleler, düzensiz ağaç 
yerleşimi ve geniş alanlarda çim 
ekimiyle koru, bir parka 
dönüştürüldü. Ayrıca, bölge yoğun 
olarak insan kullanımına açıldı. 
Böylelikle başta tarihi ağaçlar olmak 
üzere, bölgedeki doğal hayat büyük 
oranda zarar gördü.

ÇEVRE

LALE – TARİH BİRLİKTELİĞİ

“Emirgan Korusu, geçmişten beri 
laleye ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. 
Adı, lale ile özdeşleşmiş ve bu da onun 
için bir kimlik tanımı. Biz İstanbul’da 
lalenin deneyimlenmesi için dört 
alanımızı belirledik. Avrupa Yakası’nda 
Emirgan Korusu ve Gülhane Parkı, 
Anadolu Yakası’nda ise Hidiv Kasrı ve 
Göztepe Parkı’nda lale soğanlarımızın 
dikimlerini gerçekleştirdik. Yeni tasarım 
kültürümüzde, lale peyzajlarını tarihsel 
yapıların yakın çevresinde ve ağaçsız 
alanlarda düzenlerken; dikim 
çalışmalarının zorlukları nedeniyle 
yoğun ağaçlıklı bölgelerimizde lale 
dikmiyoruz. Lalenin seyrine doyum 
olmaz, bu güzelliği görmek isteyenler 
mutlaka gelmeli diye düşünüyoruz. 
İstanbul Lale Günleri, nisan ayı 
boyunca devam ediyor. Dikimlerin 
yapıldığı alanlara da meraklı herkesi 
bekliyoruz.”

DANIŞMA KURULU                
KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY
Prof. Dr. Hüseyin DİRİK
Prof. Dr. Ünal AKKEMİK
Prof. Dr. Zeynel ASLANGÜNDOĞDU
Doç. Dr. Nilüfer KART AKTAŞ
Öğretim Üyesi Dr. Emrah ÇORAMAN
Öğretim Üyesi Dr. Süleyman ÇOBAN
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durumda. Yeşil İstanbul ve Yaban 
İstanbul olarak konunun uzmanı 
akademisyenlerle ortak çalışmayla, 
dönüştürebildiğimiz kadar alanı 
koruya, dönüştüremediğimiz 
alanları da bitki çeşitliliğini 
koruyarak dendro parklar (bitki 
gözlemi yapılabilecek alanlar) 
haline getirmek istiyoruz. 
Böylelikle, yalnızca konu hakkında 
eğitim gören insanlarımız için 
değil, tüm yurttaşlarımızı, bitkisel 
materyal konusunda daha bilinçli 
hale getirmek istiyoruz. Emirgan 
Korusu sadece ekolojisiyle değil, 
mimarisi ve hikayeleriyle de önemli 
bir tarihe ev sahipliği yapıyor. 
Yapacağımız düzenlemelerle, 
koruyu ziyaret edecek 
misafirlerimize bölgenin tarihi 
dokusunu hissettirme yönünde 
adımlar atacağız. Koruların 
yenileme çalışmalarında ilk sırayı, 
Avrupa Yakası’nda Emirgan 
Korusu’na, Anadolu Yakası’nda ise 
Küçük Çamlıca Korusu’nu verdik.”

 “CİDDİ DERECEDE AĞAÇ 
KAYBI VAR”
İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar 
Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin 
Çağatay Seçkin, çim ve korunun 
yaşlı ağaçlarının sulama 
ihtiyacının farklı olduğunu 
belirterek, sadece sulamadan 
kaynaklanan sorunlar nedeniyle 
bile, korularda gözle görülür 
biçimde ağaç kaybının yaşandığına 
dikkat çekti. Korularla ilgili 
vizyonu anlatan Seçkin, 
gerçekleştirilen çalışmaları şu 
sözlerle anlattı:
“Emirgan Korusu başta olmak 
üzere, her bir korumuz, dünya 
çapında yeşil alanlar. Hem tarihsel 
hem de kültürel anlamda önemli 
kimlik alanları. O nedenle, her 
korumuzun dünya çapındaki 
değerini bilerek konuya yaklaşmak 
zorundayız. Korularımız, zaman 
içinde kullanım ve tasarım 
değişikliklerinden dolayı, bu 
niteliklerini ciddi olarak kaybetmiş 

YOĞUN AĞAÇLIKLI 
BÖLGELERİMİZDE LALE 

DİKMİYORUZ.

DANIŞMA KURULUNUN GÖRÜŞLERİ

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar 
Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet 
gösteren Kentsel Ekoloji Müdürlüğü, 
bilimsel temele dayanan ve uzman 
görüşlerin öne çıktığı ‘Danışma 
Kurulunu’ hayata geçirdi. Kurul 
tarafından yapılan açıklamada, 
bugüne kadar gerçekleştirilen işler   
şu sözlerle özetlendi:
“Korunun hafızası adına buradaki 
ağaçların arşivini oluşturmaya devam 
ediyoruz. Parsel bazında ağaç 
sayıları ve türlerinin envanteri 
çıkarıldı. Bundan sonra da yapılacak 
ağaç dikimlerinin kaydedilmesi ve 
hangi parsele hangi türden kaç tane 
ağaç dikildiğinin kayıtlara geçirilmesi 
ve aynı şekilde kesilen ağaçların da 
not edilerek kayıtlardan düşürülmesi 
gerekiyor.”

Prof. Dr. Seçkin, 
çevreyi güzelleştiren 

bahçıvanlarla beraber
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İBB’DEN	DEV	ÇEVRE	YATIRIMI	
İSTANBUL BOĞAZI’NA           
70 BİN TON ÇAMURUN 
AKMASI ENGELLENECEK
İBB, İSTANBUL BOĞAZI İÇİN ÖNEMLİ BİR ÇEVRE YATIRIMINI HAYATA GEÇİRİYOR. 
BALTALİMANI BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ'NDE 3 MİLYON KİŞİNİN ATIKSUYU 
BİYOLOJİK YÖNTEMLERLE ARITILACAK. BU SAYEDE İSTANBUL BOĞAZI, YILLIK 70 BİN 
TON ÇAMURDAN KURTULACAK. SON TEKNOLOJİLERLE İNŞA EDİLEN TESİSTE AYNI 
ZAMANDA ELEKTRİK ENERJİSİ DE ÜRETİLECEK. 

 TESİSTE ELEKTRİK DE 
ÜRETİLECEK 
İstanbul’un 6 ilçesine hizmet 
verecek tesiste, arıtılan suyun 
Boğaz’ın 70 metre dip akıntısına 
bırakılacağına dikkat çeken İSKİ 
Atıksu Arıtma Tesisleri İnşaat 
Müdürü Kamil Çakmak, “Boğaz 
suları, dipten Karadeniz'e doğru 
akıntı yapar. Dolayısıyla, İstanbul 
Boğazı’na bırakılan çamurlu su, 
sadece Marmara Denizi’ni değil, 
Karadeniz’i de olumsuz 
etkileyebiliyor. Biyolojik arıtma 
tesisinin hizmete girmesiyle, 
İstanbul Boğazı’yla birlikte 
Karadeniz de önemi bir çamur 
yükünden kurtulabilecek” dedi.  

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
bağlı kuruluşlarından İSKİ, 
İstanbul Boğazı için dev bir 
çevre yatırımını hayata 

geçiriyor. Yaklaşık 2.5 milyon 
İstanbullunun atıksuyunun, 
biyolojik yöntemlerle arıtılmasını 
sağlayacak Baltalimanı Biyolojik 
Atıksu Arıtma Tesisi'nde 
çalışmalar hızla devam ediyor. 
Hâlihazırda sadece ön arıtmadan 
geçerek İstanbul Boğazı’na 
gönderilen atıksular, çok daha 
ileri düzeyde bir arıtma 
sürecinden geçecek. Bu sayede 
İstanbul Boğazı, yılda 70 bin ton 
çamurdan kurtulmuş olacak. 
Günlük 600 bin metreküp 
atıksuyu arıtabilecek tesisin 
kapasitesi, ihtiyaç duyulması 
halinde 1.3 milyon metreküpe 
kadar çıkarılabilecek. Bu yönüyle 
de kentin en büyük biyolojik 
arıtma kuruluşlarından biri olma 
özelliğini taşıyan tesis, şehrin 
toplam atık suyunun altıda birini 
arıtabilecek. 

ZEYNEP	MAVNACIOĞLU NİLAY	SOYSALDI	

ÇEVRE

İSKİ’DEN YENİ YATIRIMLAR 

Kentteki atıksuların yüzde 100'ünü 
biyolojik yöntemlerle arıtmayı 
hedefleyen İSKİ, yeni atıksu 
tesislerinden içme suyuna, dere 
ıslahından terfi merkezlerine kadar 
birçok yatırımı hayata geçiriyor. 
Ayrıca, yağmur suyu toplama ve 
arıtma hedefinde olan İSKİ, bunun 
için de yeni sistemleri ve tesisleri 
hayata geçirme hazırlığında. 

İstanbul’da dört atıksu arıtma tesisi 
inşaatı devam ediyor
İSKİ, Tuzla’da 400 bin, Ataköy’de 
240 bin, Baltalimanı’nda 600 bin 
ve Yenikapı’da 450 bin metreküp 
günlük su arıtma kapasitesine sahip 
bu tesisler sayesinde, hem Boğaz’ı 
hem Marmara’yı daha temiz ve 
yüzülebilir hale getirmeyi 
amaçlıyor.
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TESİS YAPILMASAYDI, YILLIK 70 BİN 
TON ÇAMUR İSTANBUL BOĞAZI 

SULARINA BOŞALTILMAYA DEVAM 
EDECEKTİ. BU DA HER GÜN,                    
16 TIR DOLUSU ÇAMURUN,             

BOĞAZ SULARINA DÖKÜLMESİ 
ANLAMINA GELİYOR. 
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esnada ortaya çıkan metan gazının da 
elektrik enerjisine dönüşeceğini dile 
getirdi. Tesisin kendi elektrik 
ihtiyacının yüzde 60'ını 
üretebileceğini aktaran Çakmak, 
yılda 23 milyon liralık bir enerji 
tasarrufu sağlanacağını da sözlerine 
ekledi. 
 
 2021 YILI SONUNDA 

TAMAMLANACAK
Baltalimanı Biyolojik Atıksu 
Arıtma Tesisi'nin dış görünümüyle 
de Türkiye’de bir ilk gerçekleşecek. 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
önerisiyle hayata geçirilecek 
uygulamayla, tesisin çamur 
çürütme tankları, İstanbul 
Boğazı’nın silüetine uygun şekilde 
renklendirilip ışıklandırılacak. Altı 
tank, sanatsal bir çalışmayla, hem 
estetik hem de çevreci bir 
görünüme kavuşacak. 
Toplam 430 milyon lira maliyetle 
hayata geçirilen Baltalimanı 
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 
inşaatının 2021 yılı sonunda 
tamamlanması planlanıyor. 

Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma 
Tesisi'nde, dünyada henüz 
uygulanmaya başlayan yeni bir 
teknoloji de hayata geçiriliyor. Bu 
konuda da bilgi veren Kamil Çakmak, 
Türkiye’de ilk kez bu tesiste 
uygulanacak “yumurta kesitli çamur 
çürütücüler” sayesinde verimliliğin, 
çok daha büyük oranda artacağını 
belirtti. Çamur çürütücülerin 
şeklinin, etkili bir karıştırma olanağı 
sağlayacağını ifade eden Çakmak, bu 

BALTALİMANI BİYOLOJİK 
ATIKSU ARITMA TESİSİ; 

BEYOĞLU, ŞİŞLİ, 
BEŞİKTAŞ, EYÜPSULTAN, 
KAĞITHANE VE SARIYER 

İLÇELERİNE HİZMET 
VERECEK. 

ATIKSUNUN YOLCULUĞU

İstanbul’un 6 ilçesinden, 3.600 
milimetre çapındaki tünellerle 
toplanan atıksular, Baltalimanı 
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne 
gelecek. İlk önce 'taş tutucu' ve          
50 milimetre aralıklı kaba ızgara 
ünitelerine aktarılacak sular, burada 
içerisindeki taş ve çöp gibi büyük 
maddelerden ayrıştırılacak.
Bir sonraki aşamada, beton kanallar 
aracılığıyla 10 milimetre 
genişliğindeki ince ızgaralardan 
geçirilecek. Sonrasında atıksu 
içerisindeki kum, köpük ve yağın 
ayrıştırılması için 'kum ve yağ tutucu' 
ünitesine alınacak. 
Buradan da geçtikten sonra büyük 
çaplı borularla çöktürme havuzlarına 
gönderilecek atıksular, bu havuzlarda 
bekletilerek çamurdan iyice 
ayrıştırılacak. 
Ardından ‘çamur susuzlaştırma’ 
ünitelerine aktarılan çamur, sudan 
arınarak çürütücülere gönderilecek. 
Burada içerisindeki metan gazı alınan 
çamur, kurutma tesisine 
yönlendirilecek. Bu esnada elde 
edilen metan gazı ise elektrik 
enerjisine dönüştürülecek. 
Tüm işlemlerden sonra arta kalan 
çamur, kamyonlarla düzenli 
depolama sahalarına götürülecek. 
Çamurdan arıtılan su ise deşarj hattı 
ile denize aktarılacak.  

ÇEVRE

İSKİ Atıksu Arıtma 
Tesisleri İnşaat Müdürü 
Kamil Çakmak

70 /                         www.ibb.istanbul





İSTANBUL’UN	
CİĞERLERİ 

GENİŞLEYECEK
GÜNÜMÜZ MODERN KENTLERİNİN GELİŞMİŞLİK KRİTERLERİ ARASINDA, KİŞİ 
BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARI ÖNEM ARZ EDİYOR. YOĞUN İŞ TEMPOSU 
SONRASINDA, DOĞAYLA İÇ İÇE OLABİLECEĞİ MEKANLARA SAHİP OLMAK,  
ŞEHİR İNSANININ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLEDİĞİ HİZMETLERDEN BİRİ. 

İSTANBULLULARIN BU İHTİYACINI KARŞILAYACAK TUZLA’DAKİ "KAMİL ABDUŞ 
GÖLÜ ÇEVRE DÜZENLEMESİ"NDE SONA YAKLAŞILDI. AĞUSTOS AYI 

ORTALARINDAN İTİBAREN KENTLİLERE NEFES ALDIRACAK PROJEDE GELİNEN 
AŞAMAYI, İSTANBUL BÜLTENİ İÇİN DERLEDİK. 

ÇEVRE

İSMAİL	HAKKI	ŞİMŞEK
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bağlantısı olan sığ göller) özelliği 
taşıyor. Denizle arasında kıyı 
kordonu bulunan Kamil Abduş Gölü, 
“Tuzla Balık Gölü” ya da “Mercan 
Göl” olarak da biliniyor. Göl ve 
çevresi, 400 kadar yerleşik ve 
göçmen kuş türünü barındırıyor. Bol 
miktarda kefal ve pavuryanın (mavi 
yengeç) yanı sıra lüfer, levrek, çupra, 
karagöz, yılan balığı gibi pek çok 
deniz canlısının bir arada 
görülebildiği bu lagün gölündeki 
hayvansal besin zincirinin ilk 
halkasını Tuzla karidesi oluşturuyor. 

 İSTANBULLULARIN UZAKTAN 
SEYRETTİĞİ BİR ALANDI 
Tuzla Kamil Abduş Gölü Çevre 
Düzenlemesi çalışmalarına; 2017’de 
Pendik sahil düzenleme işi 
kapsamında bitkisel toprak ve fidan 
dikimi yapılarak başlandı. 2018 
yılında da Kamil Abduş Gölü Çevre 
Düzenlemesi inşaatının ihalesine 
çıkıldı. Bu bölge önceden yeşil alan 
olmasına rağmen, çok bakımsız; 
park olarak kentlinin uzaktan 
seyrettiği bir alandı. Güvenlik 
tehlikesi bulunduğundan dolayı, 
sahipsiz park kimse tarafından 
kullanılmıyordu. Yollarının 
bakımsız ve geçirgen malzemeler 
barındırması da bölgeye olan 
ilgisizliğin baş etmenlerinden 
biriydi.

 SADECE YÜZDE 6’LIK KISMI 
YAPILMIŞTI
Tuzla Kamil Abduş Gölü Çevre 
Düzenleme İnşaatı, Sakız Adası 
hariç yaklaşık 1 milyon 12 bin 
metrekarelik 6 etaptan oluşuyor. 
Nisan 2018-Haziran 2019 
döneminde, kamulaştırmaya gerek 
olmayan ve projenin en önemli 

kısmını teşkil eden, sosyal 
donatıların yoğunlukta olduğu ilk 
etabının sadece yüzde 6’lık kısmı 
tamamlanmıştı. Yoğun çalışma 
trafiğine girilen projede; Temmuz 
2019-Aralık 2020 tarihleri arasında 
ise 1. etabın kalan yüzde 94’ünün tüm 
imalatlarının yapımı tamamlandı. 

 DİĞER ETAPLAR İÇİN ONAY 
ALMA SÜRECİ BAŞLATILDI
İlk etabın tamamlanmasıyla, 
toplamda 6 etaptan oluşan projede 
yüzde 55’lik seviyeye gelindi. 
Projenin böylece yüzde 42’lik kısmı 
yeni dönemde, geriye kalan yüzde 
13’lük kısım ise önceki dönemde 
yapıldı. Kamulaştırma maliyetleri 
nedeniyle yapımına başlanamayan 
diğer etaplarla ilgili gerekli 
görüşmeler yürütülürken, ilgili 
koruma kurullarından onay 
alınması süreci de başlatıldı. 126 
bin 266 metrekarelik 1. etap 
alanındaki çalışmalar tamamen 
bitirildi. Diğer etaplarla ilgili revize 
çalışmalarının, proje kurul onayı 
alındıktan sonra 3-4 ay gibi kısa 
sürede bitirilmesi planlanıyor. 

 PROJEDE YOK YOK
Kentli, proje hizmete açıldığında; 
yürüyüş, koşu, bisiklet yolları, 
dinlenme alanları, yapay çim tepeler 
ve çim alanlarına kavuşacak. 
İçerisinde İBB sosyal tesisi de 
barındıracak olan projede; spor 
alanları, seyir ve kuş gözlem terasları, 
ekolojik Bioswales (yağmur suyunu 
toplamaya yönelik çevreci bir proje) 
gölü, rekreasyon ve çocuk oyun 
alanları ile otopark yer alacak. 
Ayrıca; projenin diğer etapları 
tamamlandığında, 8 olan ahşap 
gözetleme terası sayısı da 19’a 
çıkarılacak. 

 15 TÜRDEN OLUŞAN                       
BİN 77 AĞAÇ DİKİLDİ
Çevre düzenlemesi yapılırken, 
mevcut arazide bulunan ağaçlara 
ilave olarak; başlıca, dişbudak, 
erguvan, söğüt, mabet ağaçları ile 
birlikte, süs armudu, süs kirazının da 
içinde bulunduğu 15 türün 
oluşturduğu, bin 77 adet ağaç dikildi.

İ
BB yeni yönetiminin, “yeşil, adil, 
yaratıcı bir kent” mottosu; 
İstanbul’un doğal zenginliklerini 
ortaya çıkarmak anlayışı üzerine 

kurulu. Şair Ahmet Kutsi Tecer’in;
“Orda bir köy var, uzakta,
O köy bizim köyümüzdür.
Gezmesek de, tozmasak da
O köy bizim köyümüzdür” dizeleri; 
İstanbul’daki bazı zenginliklerin 
bilinmesi ama değerlendirilememesi 
üzerine yazılmış gibi. Kentlinin 
gidip gezip tozacağı kent ormanları 
ve parklar; İstanbullulara nefes 
aldırabilmek için peş peşe hizmete 
açılıyor. 

 400 ÇEŞİT KUŞ TÜRÜNÜN                   
EV SAHİBİ
Ağustos ortalarında İstanbulluların 
hizmetine açılacak Tuzla’daki Kamil 
Abduş Gölü Çevre Düzenlemesi'nin 
ilk etabı tamamlandı. Tuzla 
İçmeler’in  güneybatısında, Marmara 
Denizi sahilinde yer alan Kamil 
Abduş Gölü, yapı olarak bir ‘lagün 
gölü’ (deniz veya okyanusla 
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ÇİFTÇİSİNE 
SAHİP ÇIKAN

TOPRAĞI	BETONA	
GÖMMEYEN	BELEDİYE

NİLAY	SOYSALDI

TARIM

Atalık, bunun, çiftçinin güvenini 
kazandıklarının açık göstergesi 
olduğunu belirtti. Tarımla ilgili 
örgütlenmenin önemine de dikkat 
çeken Atalık, işe, İstanbul’daki 
kooperatif başkanları ile Ziraat 
Odaları ve muhtarlar arasındaki 
iletişimi kuvvetlendirerek 
başladıklarını vurguladı. Yapılan 
görüşmeler sonucu çiftçinin, 
tarlasını ekecek durumda 
olmadığının görüldüğünü aktaran 
Atalık, “Çiftçinin yaptığı masrafa 
karşılık hiç kâr edememesi üzerine 
harekete geçtik. Çiftçinin, fayda 
sağlayamadığı toprağından 
vazgeçmemesi için gereken adım 
neyse onu attık” dedi.

  4 MİLYON FİDE 
Atalık’ın verdiği bilgiye göre, 
İstanbul’un ekilmeyi bekleyen, 
maliyeti kurtarmadığı için elden 

çıkartılması kader gibi görülen 
tarım arazilerinin gidişatı 
değiştirildi. Bu amaçla geniş çaplı 
bir fide desteği sağlandı. 
Geçtiğimiz yıl, 3 milyon 600 bin 
fide dağıtımı yapıldı. Çiftçiye 
verilen eğitim ve doğrudan 
iletişimle sağlanan güven sonucu 
bu sayı 4 milyon 200 bine çıktı. 
Yalnız bu yıl, 15 ilçede, 111 kırsal 
mahalledeki 600’ü aşkın çiftçiye 
fide desteği verildi.

 YEM MALİYETİ DÜŞTÜ
Hayvancılıkla uğraşan çiftçinin 
büyük sorunlarından olan yem 
maliyeti, İBB’nin desteği ile önemli 
oranda düştü. Yemin maliyetteki 
payının yüzde 60 olduğuna dikkat 
çeken Ahmet Atalık, yapılan 
çalışmalar sonucu silajlık mısır 
tohumu taleplerini topladıklarını 
söyledi. Hazırlığı aylar öncesinden 

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), izlediği tarım 
politikasıyla çiftçiyi görünür 
kılıyor, atıl duran tarım 

arazilerini hayata döndürüyor. 
Çiftçilerle doğrudan iletişim 
kurarak fide desteğinden eğitime, 
gerekli tüm ihtiyaçlarını 
karşılayan İBB, üretimi artırmanın 
yolunu açıyor. Çiftçiye verilen 
destekle betonun, toprak 
üzerindeki ilerleyişini 
yavaşlatmak istediklerini 
söyleyen İBB Muhtarlıklar ve Gıda 
Daire Başkanı Ahmet Atalık, 
İstanbul’un tarım potansiyeli 
konusunda önemli ilerleme 
katettiklerini anlattı.

 ÇİFTÇİNİN GÜVENİ ARTTI
İBB’nin sağladığı fide desteğine, 
geçen yıla oranla, önemli talep 
artışı yaşandığını söyleyen Ahmet 
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bölgedeki çiftçi ve kooperatiflerle 
birlikte hareket ettiklerini da 
anlatan Atalık, “Bu deneyimimiz 
sonucu, Anadolu Yakası’nda 
tohum ekmek için kullanılan 
araçların eksik kaldığını fark ettik. 
Geniş tarım alanlarının varlığına 
rağmen tohum ekmek için mibzer 
makinesinin olmadığını gördük” 
dedi. Bunun sonucu olarak da 
çiftçiye ekipman desteğinin 
sağlanmasını gündeme aldıklarını 
belirten Atalık, 3 kooperatifle 
hemen makine ve ekipman desteği 
için protokol imzaladıklarını ifade 
etti. Söz konusu destekten tüm 
çiftçilerin yararlanabileceğini de 
bildirdi.

 KENDİNE YETEN BİR 
İSTANBUL
Türkiye’de son 20 yılda 
ekilmekten vazgeçilen alan 

miktarının 3.5 milyon hektarı 
geçtiğine dikkat çeken Atalık, 
bunun kimi ülkelerin yüz 
ölçümünden fazla olduğuna 
vurgu yaptı. İstanbul gibi 
verimli topraklara sahip bir 
şehirde, mibzer gibi başat bir 
tarım aracının bulunmayışını, 
çiftçinin ne kadar yalnız 
bırakıldığının göstergesi 
olarak kabul ettiklerini 
belirten Atalık, kendine yeten, 
ürettiğini tüketen bir İstanbul 
hayali için ciddi ve gerçekçi 
adımlar attıklarının altını 
çizdi. Atalık; yapılan destek, 
verilen eğitim ve nihayetinde 
sayılarının artması planlanan 
üretici pazarları sayesinde 
İstanbul’un, üreten; toprağına, 
çiftçisine sahip çıkan bir kent 
olma yolunda ilerleyeceğini de 
kaydetti.  

yapılan tohumun, hayvancılıkla 
uğraşan tüm çiftçiler için çok 
önemli olduğunu belirten Atalık, 
küçükbaş hayvancılık yapan her 
işletmeye, işletme başına ortalama 
2.5 ton yem desteği verileceğini, 
bin 150 ton küçükbaş besi yemi 
için de ihale sürecinde olduklarını 
ayrıca vurguladı. Buna göre 
çiftçiye, toplamda 15 ton tohum 
desteği verilecek. Böylece çiftçi, 
hem kış aylarında hayvanı 
otlatamadığı için yem masrafından 
hem de hayvanın kaba yem 
ihtiyacını karşılamaktan 
kurtulacak. 

 MAKİNE VE EKİPMAN DESTEĞİ
İstanbul’da belediye bünyesinde 
olup da atıl, boş duran araziler 
için de çalışmalara başlandı. 
Yaklaşık 180 dekar araziye buğday 
ekimi yapıldı. Bu amaçla, 
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SİVRİSİNEKLE 
MÜCADELEDE YENİ 

EYLEM PLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE; SİVRİSİNEK, KARASİNEK, 
HAMAMBÖCEĞİ, KEMİRGEN (FARE, SIÇAN), PİRE, KENE GİBİ İNSAN SAĞLIĞINI 

TEHDİT EDEN BÜTÜN VEKTÖRLERLE KÜLTÜREL BİR MÜCADELE VERİYOR. YAĞIŞ 
DÖNEMLERİNİN ARDINDAN HAVALARIN ISINMASI İLE DİĞER CANLILAR GİBİ KIŞ 
UYKUSUNDAN UYANAN SİVRİSİNEKLER, AKTİF HALE GELİYOR VE NESİLLERİNİN 

DEVAMI İÇİN KAN EMEREK YUMURTA BIRAKIYOR. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ DE AKLIN VE BİLİMİN IŞIĞINDA VEKTÖRLERLE FİZİKSEL VE 

BİYOLOJİK MÜCADELENİN YANI SIRA KÜLTÜREL MÜCADELE YÖNTEMLERİ İLE 
VATANDAŞLARA VEKTÖRLERİ ANLATARAK HALKLA BİRLİKTE SİVRİSİNEK 

MÜCADELESİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

AHMET	OLCAY	ERGİN NİLAY	SOYSALDI

yaygın uygulama başlatılmıştı. 
2021 yılı Mart ayında yaygın 
uygulama daha erken tarihe 
çekilerek başlatıldı. Hem 
sıcaklıkların mevsim 
normallerinden yüksek 
seyretmesi hem de sivrisinek 
üreme kaynaklarının güncellenme 
ve tespit çalışmalarının erkenden 
yapılabilmesi için çalışma zamanı 
belirlendi” dedi. 

 BAŞARI İSTENEN DÜZEYDE 
OLMADI
Sivrisinek konusunda İstanbul'da 
hangi bölgelerde yoğunluk 
beklediklerini ve ne gibi 
çalışmaların yürütüleceğini 
sorduğumuz Eryiğit, 
vatandaşların da bu çalışmalara 
katılmasının büyük önem 
taşıdığını belirterek şu ifadeleri 
kullandı: 

“İstanbul’da her yıl için 
istatistiklerimiz mevcut. Daha 
önceki yıllarda Bağcılar, Kağıthane, 
Sarıyer, Silivri, Kadıköy ve 
Ümraniye diğer ilçelere göre daha 
fazla sivrisinek yoğunluğunun 
görüldüğü ilçelerdi. Bu ilçelerde 
ekip sayıları ve çalışmalar daha 
detaylı ve titiz yapılmasına 
rağmen, başarı istenilen düzeyde 
olmadı. Vatandaşların çalışmalara 
katılımı oldukça önemli; örneğin 
Silivri ilçesi yazlıkların yoğun 
olduğu bir bölge olmakla birlikte, 
kış ve ilkbahar aylarında yazlık 
sahiplerinin yokluğundan dolayı 
havuz, foseptik, su deposu ve varil 
gibi üreme kaynaklarında çalışma 
yapılamıyor. Bu nedenle, yaz 
aylarına kadar üreyen 
sivrisineklere müdahale edilse dahi 
sonradan problemlere neden 
oluyor.”

K
entte oluşabilecek 
sivrisinek yoğunluğunun 
önüne geçmek için 
İBB’nin yürüttüğü 

mücadele konusunun detayları 
için Sağlık Daire Başkanı Uzm. Dr. 
Önder Yüksel Eryiğit ile bir araya 
geldik ve bu süreçte yapılacak 
çalışmalar hakkında bilgiler aldık. 

 EKİP SAYILARI ARTIRILDI 
2020 yılı Kasım-Aralık ve 2021 
yılı Ocak-Şubat aylarında 
sıcaklığın hep mevsim 
normallerinin üzerinde 
seyrettiğini, bu yüzden 
İstanbul’da vektör mücadelesinin 
12 ay boyunca yapıldığını 
söyleyen Dr. Eryiğit, "Kasım ayı 
ile birlikte dış alanlarda sivrisinek 
mücadelesi kışlak alanlarda 
yapıldı. 2020 yılı Nisan ayı ile 
birlikte ekip sayıları artırılarak 

HİZMET
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Bunlar, insanların müdahalesiyle 
sivrisinekler için bir üreme 
kaynağı olmaktan 
çıkarılabilmektedir. Önemli olan, 
insanlara bunun anlatılmasıdır. 
Buna da kültürel mücadele adı 
verilmektedir.”

 KONU İLE ALAKALI 
BİLGİLENDİRME YAYINLARI
Oluşacak sivrisinek yoğunluğu 
ile ilgili vatandaşların 
bilgilendirilmesinin öneminden 
söz eden Dr. Eryiğit, kültürel 
mücadeleye katkı sağlamak 
amacıyla broşürler bastırıp 
dağıttıklarını, saglik.ibb.istanbul 
web sitesi üzerinden düzenli 
bilgilendirme yaptıklarını da 
belirtti. Eryiğit, “Yerel ve ulusal 

yayıncılarla YouTube kanalından 
da bilgilendirme yayınları 
yapıyoruz. Adalar ilçesi için bu 
şekilde bir yayın 7 Mart günü 
yapıldı. Kültürel mücadele 
çalışmaları ile alakalı olarak, ilçe 
belediyeleri ve muhtarlıklarla 
görüşülüyor. Yayınlarımızın 
daha kolay ve etkili yoldan 
vatandaşa ulaşmasını sağlama 
çabalarımız da sürüyor” dedi. 

 İLAÇLAMA TALEPLERİNDE 
DÜŞÜŞ
Sivrisinek yoğunluğunda azalma 
beklediklerini, tüm çalışmaların 
bu yönde olduğunu vurgulayan 
Uzm. Dr. Önder Eryiğit, şu 
bilgileri de verdi:
“Vektörlerle mücadele 
çalışmaları 12 ay boyunca devam 
ettiği gibi, son 3 aydır vektörler 
için kışlak alanlarda yürütülen 
çalışmaları, geçtiğimiz yıllara 
göre daha erken yaygın 
uygulamaya geçirdik. Son 
yıllarda yaptığımız çalışmalarda 
2018 yılına göre vatandaşlardan 
gelen sivrisinek ilaçlama 
taleplerinde yüzde 46, 2019 
yılına göre ise yüzde 25'lik bir 
düşüş görülmekte. Tabii ki, tek 
ölçü metodu bu olmamakla 
birlikte, vatandaşlardan gelen 
talepler de değerlendirme kıstası 
olarak öne çıkmaktadır.”

 VATANDAŞIN DİKKAT ETMESİ 
GEREKEN KONULAR
Vatandaşların, yazlıklarındaki 
üreme kaynaklarını, bahar 
aylarında en azından ayda bir defa 
ilaçlaması gerektiğini belirten 
Eryiğit, “Yine kentsel alanlarda, 
çevresinde sivrisinek üreme 
kaynağı, özellikle su birikintisi 
bulunan vatandaşlar, bu 
kaynakları imkan varsa ortadan 
kaldırmalı. Yoksa bu suların en 
azından haftada bir 
değiştirilmesini sağlamalı; eğer 
değiştirilemiyorsa sivrisineklerin 
yumurta bırakmasını engelleyecek 
şekilde, üreme kaynağının üstü 
kapatılmalı. Buna da imkân 
yetmiyorsa İBB Beyaz Masa 
aracılığıyla, vektörlerle mücadele 
birimine bilgi verilerek larvasit 
uygulaması sağlanmalı veya 
bölgede çalışan ekiplerimize 
yardımcı olunmalı. Bina 
bodrumlarını basan suların, ilgili 
birimlere bildirilerek çektirilmesi 
de çok önemli görülmeli.

 SİVRİSİNEKLE MÜCADELEDE 
BAŞARININ SIRRI
Tüm bunlar yapıldığında 
sivrisinek mücadelesinin başarıya 
ulaşacağına vurgu yapan Eryiğit, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Çünkü, 
Vektörlerle Mücadele Biriminin 
en önemli paydaşı vatandaşlardır. 
Sivrisinek üreme kaynaklarının 
yüzde 86’sı insan eliyle 
oluşturulmuş kaynaklardır. 

İBB Sağlık Daire Başkanı             
Uzm. Dr. Önder Yüksel Eryiğit
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belirlenecek. Popülasyon tespit 
edilen alanlarda fiziksel ve 
biyolojik mücadele yapılarak 
sivrisinek yoğunluğunun artması 
engellenecek. Ayrıca, erişkin 
sivrisinek tuzakları ile erişkin 
sayımı yapılarak larva 
mücadelesinin başarısı devamlı 
surette ölçülecek ve gereken 
önlemler alınacak.

 SİVRİSİNEK BİLDİRİM SİSTEMİ
Geçtiğimiz yıllara göre en önemli 
farklardan biri de eylem planı 
çerçevesinde vatandaşlara 
açılacak ‘sivrisinek bildirim 
sistemi’ olacak. Vatandaşların 
mobil sistem veya web aracılığı ile 
bildirim yapabilecekleri bu sistem 
de kuruldu ve yakında hayata 
geçirilecek.

 SAHA EKİPLERİNİN 
PERFORMANSI YÜKSELTİLECEK
İBB Sağlık Daire Başkanı Uzm. 
Dr. Önder Yüksel Eryiğit’in 
verdiği bilgiler çerçevesinde, 
aktarılması gereken en önemli 
yeniliklerden biri de; saha 
ekiplerinin performansını 
yükseltmeye yönelik web+mobil 
uygulama içeren vektörlerle 
mücadele uygulaması. Bu dijital 
sistemle birlikte, evrak ve 
navigasyon sorunu ortadan 

kaldırılarak saha çalışanlarının 
işlerinin, mobil cihazdaki 
uygulama ile harita üzerinden 
görülmesi sağlanacak. Böylelikle 
hem iş veriminde artış 
sağlanması hem de yapılan işin 
kontrol edilebilirliğinin 
yükselmesi bekleniyor.

 BİLİM KURULU TAVSİYELERİ 
DİKKATE ALINIYOR
Uzm. Dr. Önder Yüksel Eryiğit, 
karasinek mücadelesinde de tuzak 
kullanımının deneneceğini, başarı 
sağlanabildiği takdirde; gelecek yıl, 
uygulamayı artırarak sürdürmeyi 
hedeflediklerini de açıklamalarına 
ekledi. Eryiğit, “Bu yılın bir farkı 
da bu. Biyolojik mücadele en 
büyük hedeflerimizden biridir. 
Böylece, kimyasal ürün kullanan 
ekip sayılarında yüzde 25’lik 
azaltmaya gidilirken biyolojik 
biyosidal ürünler kullanan ekip 
sayısı artırıldı. Ayrıca, bilimsel 
makaleler ve bilim kurulunun 
tavsiyeleri ile problemlerin 
çözümüne yönelik çeşitli 
uygulamaları denemeyi 
sürdürüyoruz. Bunlardan olumlu 
neticeler alındıkça uygulamaya 
geçiyoruz” dedi.
Yeni bir sivrisinek türünün ortaya 
çıkmasının da şaşırtıcı 
olmayacağının altını çizen Dr. 
Eryiğit, sözlerini şöyle tamamladı:
“Küresel ısınma ve iklim 
değişikliği kentte vektörlerle 
mücadeleyi de etkiliyor. Ayrıca 
İstanbul’un günümüzde 
taşımacılık açısından kara, hava, 
deniz yolu için önemli bir noktada 
olması nedeniyle de kentte yeni 
tür vektörlerin görülmesi şaşırtıcı 
olmaz, diyorum. Ancak, hem tuzak 
kurulumları hem de numune 
toplama yöntemleriyle toplanan 
vektörler, hemen iş birliği içinde 
olunan üniversitelerde inceleniyor. 
Böylece, yeni bir vektör türü tespit 
edildiği an, gereken her önlemi, 
tedbiri ivedilikle alma fırsatı 
yakalıyor ve hemen harekete 
geçebiliyoruz. Böyle de devam 
edeceğiz.”

 İSTANBUL EYLEM PLANI
Geçtiğimiz yıllara göre vektör 
kontrol çalışmalarında yapılacak 
önemli değişikliklerin de altını 
çizen Eryiğit, “Hacettepe 
Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa 
Üniversitesi ve Koç Üniversitesi 
ile birlikte oluşturulan eylem planı 
çerçevesinde, 2020 yılında 5 ilçede 
pilot çalışma yapılıp sonuçları 
değerlendirildi. Elde edilen veriler 
ışığında, daha önce planlama, 
eğitim vs. çalışmaları devam 
ettirilen eylem planı 2021 yılı 
Nisan ayı ile birlikte, İstanbul 
genelinde fiilen uygulanacak” dedi. 

 TUZAKLAR KURULACAK
Dr. Eryiğit’in sözünü ettiği bu 
eylem planına göre, İstanbul’da 
belirlenen noktalara ovitrap adı 
verilen sivrisinek tuzakları 
kurulacak. Ovitrap, 
sivrisineklerin özellikle istilacı 
türlerinin yumurta bırakmaları 
için çekici bir tuzak çeşididir. 
Ovitrapların içerisinde, dil 
çubuğuna benzeyen, yüzeyi 
pürüzlü bir ahşap materyal 
bulunuyor. Belirli periyotlarla 
kontrol edilecek olan bu 
ovitrapların içerisindeki ahşap 
materyaller değiştirilecek ve 
üzerindeki sivrisinek yumurtaları 
sayılarak popülasyon dinamikleri 

78 /                         www.ibb.istanbul



www.bogaziciyonetim.istanbul

 www.kemerburgazkentormani.ist 
kemerburgazkentormaniormankentkemerburgazkentormani

TiyatroKoşu
Yürüyüş Parkurları

Buz Pisti Tenis
Kortları

Fitness
Alanları

Kafe
Restoran

Macera
Parkı

Motokros

Bisiklet
Parkurları

YILIN 365 GÜNÜ

KEMERBURGAZ
KENT ORMANI’NDA!



UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ 

16 YIL SONRA YENİDEN 
İSTANBUL’DA

FUTBOLUN, KULÜPLER BAZINDAKİ EN BÜYÜK FİNALİ, 16 YIL SONRA YENİDEN 
İSTANBUL’DA YAPILACAK, ŞAMPİYON İSTANBUL’DA BELİRLENECEK. GEÇTİĞİMİZ YIL, 
İSTANBUL’DA DÜZENLENMESİ PLANLANIRKEN PANDEMİ NEDENİYLE EV SAHİPLİĞİ BU 

SEZONA ERTELENEN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ, 29 MAYIS’TA ATATÜRK 
OLİMPİYAT STADI’NDA OYNANACAK. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB),            

DEV ORGANİZASYON İÇİN EV SAHİBİ OLARAK YOL YAPIMINDAN ULAŞIM, OTOPARK, 
AYDINLATMA, YEŞİL ALAN GİBİ FİZİKİ ÇALIŞMALARA; ALAN TAHSİSİNDEN TANITIMA 

KADAR PEK ÇOK FAALİYETTE ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR ÜSTLENİYOR.

TAYFUN	DERYAL TURAN	KESKİN

SPOR
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D
ünyada en çok sevilen ve 
takip edilen spor 
branşlarının başında 
kuşkusuz futbol geliyor. 

Barındırdığı aidiyet ve rekabet 
hissiyle; yarattığı hikaye ve 
kahramanlarıyla modern dünyanın 
fenomenlerinden biri olan futbol, 
spor olgusunun içerisinde giderek 
büyüyen bir yere sahip. Futbolun bu 
kadar sevilmesine, milyarların ilgi 
odağı olmasına ve büyük bir 
endüstriye dönüşmesine katkı 
sağlayan organizasyonların başında 
ise UEFA Şampiyonlar Ligi geliyor. 
1955'ten 1992'ye kadar Avrupa 
Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla 
düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi, 
namıdiğer ‘Kupa 1’, kulüpler bazında 
Avrupa'nın en büyük turnuvası. 
Maddi gelirlerinin yüksek olması 
nedeniyle kulüplerin, ikonik 
marşıyla oyuncuların ve 
taraftarların rüyalarını süsleyen 
turnuva, şehirler için de ayrı bir 
anlam taşıyor. Grup aşamalarına         
32 farklı takımın katıldığı 
organizasyonun şampiyonu, her yıl 
farklı bir kentte oynanan final maçı 
sonrası belirleniyor. ‘Kupa 1’in 
sahibi, 16 yıl aradan sonra yeniden 
İstanbul’da oynanacak karşılaşmayla 
belirlenecek. 

 “İSTANBUL İYİ BİR EV SAHİBİ”
Geçtiğimiz yılki UEFA Şampiyonlar 
Ligi Finali ev sahipliği pandemi 
nedeniyle bu yıla ertelenen 
İstanbul, bu dev organizasyon için 
hazırlıklarına devam ediyor. İBB 
Gençlik ve Spor Müdürü İlker 
Öztürk, sporseverlerin gözünün 
İstanbul’da olacağı karşılaşma için 
alan tahsisinden tanıtıma kadar pek 
çok önemli etkinliği yürütmekte 
olduklarını söyledi. İBB’nin kentte 
faaliyet gösteren kulüplere ve 
branşlara tesisekipman desteği 
sağladığını kaydeden Öztürk, “İBB 
Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun 
koyduğu hedef doğrultusunda 
İstanbul’da Yaz Olimpiyat 
Oyunları’nı gerçekleştirmek 
istiyoruz. Branşlara sunduğumuz 
destekler, spor dallarının gelişimi, 
yetenekli sporcuların 
potansiyellerine ulaşması ve 
olimpik sporculara dönüşmesi 
açısından önemli. Diğer taraftan 
İstanbul’un uluslararası etkinliklere 
ev sahipliği yapmasını da istiyoruz. 
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 
dünyanın en çok bilinen, takip 
edilen etkinlikleri arasında yer 
alıyor. İstanbul’un iyi bir ev sahibi 
olduğunu, tüm dünyanın bir kez 
daha bilmesini istiyoruz” dedi.

İLK FİNAL 2005'TE

İstanbul, Avrupa Şampiyonlar Ligi 
Finali'ne 2005 yılında ev sahipliği 
yaptı. 25 Mayıs 2005'te Atatürk 
Olimpiyat Stadı'nda oynanan tarihi 
finalde, rakibi Milan’a karşı penaltı 
atışlarıyla galip gelen Liverpool 
kupaya uzanan taraf oldu. 

İBB Gençlik ve 
Spor Müdürü 
İlker Öztürk
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SPOR

ve yeşil alan çalışmalarını da 
üstelenen İBB; bu kapsamda itfaiye, 
acil yardım, temizlik ve zabıtayı 
ilgilendiren konularda da 
organizasyona destek veriyor.

 ETKİNLİK ALANLARI İBB’DEN
İBB, Yenikapı Etkinlik Alanı’nı, 
UEFA tarafından gerçekleştirilecek 
Şampiyonlar Ligi Festivali için 
tahsis ediyor. On binlerce 
sporseverin ziyaret etmesi 
beklenen festival süresince, 
kültürel, sanatsal ve sosyal içerikli 
çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi 
planlanıyor. 
Diğer yandan, İBB'nin ‘taraftar 
toplanma merkezi’ için alan tahsisi 
yapacağı noktalar ise Taksim ve 
Sultanahmet meydanları olarak 
belirlendi. İBB bu alanlarla birlikte, 
şehir genelinde final karşılaşmasını 
ve festivalini tanıtıcı farklı 
aktiviteler de hazırlıyor.

 MAÇ BİLETİ OLAN 
TARAFTARA VE 
AKREDİTASYON KARTI 
BULUNAN GÖREVLİYE 
ÜCRETSİZ ULAŞIM
İBB'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 
Finali için sağlayacağı bir başka 
katkı ise ulaşım alanında olacak. 
Karşılaşma günü akreditasyon kartı 
ve maç bileti olan kişilere İBB 
tarafından, ücretsiz toplu taşıma 
hizmeti verilecek.

 TARAFTARLAR HEYECANLA 
BEKLİYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları 
devam ederken, 2021 Nisan ve 
Mayıs aylarında yapılacak olan 
çeyrek final ve yarı final 
maçlarının ardından, finale adını 
yazdıracak takımlar belli olacak. 
Seyircili oynanması planlanan 
karşılaşmaya, kaç taraftarın kabul 
edileceği henüz açıklanmadı. Tam 
kapasite ile taraftar kabul edilirse 
yaklaşık 100 bin kişinin İstanbul’a 
gelmesi ve 72 bin taraftarın 
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maçı 
tribünden izlemesi bekleniyor.

 DÜNYANIN GÖZÜ 
İSTANBUL’DA OLACAK
İBB’nin birçok biriminin kenti 
tarihi maça hazır hale getirmek için 
çalıştığını belirten Öztürk, şöyle 
konuştu: 
“UEFA ve Türkiye Futbol 
Federasyonu ile koordinasyon 
içerisindeyiz. Organizasyonun 
İstanbul’a yakışır şekilde 
gerçekleşmesi için misafir 
sporcuların, antrenörlerin, UEFA 
yetkililerinin şehirde bulunduğu 
süre içerisinde iyi ağırlanmasını 
amaçlıyoruz. Maçın seyircili 
oynanacağı açıklandı; ancak henüz 
stat kapasitesinin ne kadarının 
kullanılacağına karar verilmedi. 
Kente gelen taraftarların da 
buradan İstanbul’la ilgili iyi 
düşüncelerle ayrılmasını istiyoruz. 
Şampiyonlar Ligi Finali, tüm 
dünyanın odağındaki bir karşılaşma 
olacak. İBB, tüm birimleriyle 
İstanbul’un başarılı bir ev sahipliği 
yapmasını sağlayarak kentin 
tanıtımına katkı sunacak.” 

 YOLLAR, YÖNLENDİRMELER 
VE ALTYAPI YENİLENİYOR 
29 Mayıs’taki dev karşılaşma için 
hazırlıklar, İBB Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü tarafından koordine 
edilirken çalışmalarda, İBB’nin 
toplam 24 ayrı birim ve iştiraki yer 
alıyor. Çalışmalar kapsamında 
Atatürk Olimpiyat Stadı’nın 
içerisinde yer aldığı, Olimpiyat 
Parkı kuzey alanlarına 400’ü 
otobüs, 200’ü otomobil olmak 
üzere, toplam 600 aracın park 
edilebileceği otopark düzenlemesi 
yapılıyor. Bu süreçte, stada giden 
yollardaki bozuk sathın, yağmur 
suyu ve drenaj sistemlerinin revize 
edilmesi; kavşak ve yol 
düzenlemesi de tamamlanıyor.
Hazırlıklar sırasında yol ve otopark 
çizgileri yenileniyor. Ayrıca, 
sinyalizasyon ve ışıklandırma 
konusundaki düzenlemeler 
yapılırken, gerekli noktalarda 
aydınlatma eksiklikleri 
tamamlanıyor. Çevre düzenlemesi 

UEFA ŞAMPİYONLAR 
LİGİ FİNALİ, DÜNYA 

GÜNDEMİNİN 
ODAĞINDAKİ BİR 

KARŞILAŞMA OLACAK. 
İBB, TÜM BİRİMLERİYLE 
İSTANBUL’UN BAŞARILI 

BİR EV SAHİPLİĞİ 
YAPMASINI 

SAĞLAYARAK KENTİN 
TANITIMINA KATKI 

SUNACAK.

82 /                         www.ibb.istanbul



kayıt için; spor.istanbul/mtb-gece-yarisi

atatürk kent ormanı
10 NİSAN (Cumartesi)

G E C E N İ N  İ Ç İ N E  S Ü R !

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MTB_Poster.pdf   1   29.03.2021   18:08:02



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB), 
SPOR SALONU, STAT VE YÜZME 
HAVUZLARININ BULUNDUĞU 8 TESİSİN 
İNŞASINI 2021 YILINDA TAMAMLAMAYI 
PLANLIYOR. TÜRK SPORUNA ALTYAPI 
DESTEĞİ SUNMAK VE İSTANBULLULARIN 
SPORLA İÇ İÇE YAŞAMASINI SAĞLAMAK 
AMACIYLA ARNAVUTKÖY, BAĞCILAR, 
BAHÇELİEVLER, BAYRAMPAŞA, 
BAŞAKŞEHİR, BEYOĞLU, 
GAZİOSMANPAŞA, ÜSKÜDAR, 
SULTANBEYLİ VE MALTEPE’DEKİ SPOR 
TESİSLERİNİN YAPIM ÇALIŞMALARINA HIZ 
VERİLDİ. İSTANBUL BÜLTENİ, İBB GENEL 
SEKRETER YARDIMCISI MURAT YAZICI İLE 
GÖRÜŞEREK, TAMAMLANACAK YENİ 
TESİSLERDEN OLİMPİYATLARA KADAR 
BİRÇOK KONUDA BİLGİ EDİNDİ.

T
esis yapımına farklı bir mantıkla baktıklarını 
belirterek sözlerine başlayan Murat Yazıcı, 
şehrin futbola ve futbol tesislerine doyduğunun 
altını çizerek şunları söyledi: 

"İstanbul, spora ilgisi çok yüksek olan, bizim olimpiyat 
kenti yapmak istediğimiz bir şehir. Bugüne kadar 
yapılmış birçok tesis var; ama bu tesis yapım işine biz 
farklı bir gözle, analitik olarak bakmak istiyoruz. Bu 
tesisleşmeyi; ihtiyaçlara, eğilimlere, ilçelerdeki talebe 
göre yönlendirmek istiyoruz. Bir yere herhangi bir tesis 
yaparken o bölgede, o spor dalına talebi göz önünde 
bulundurarak tesis kazandırma arayışındayız. Bu anlamda 
popüler olduğu için futbola veya futbol tesislerine 

AHMET	OLCAY	ERGİN

İBB’DEN 
					YENİ 

     SPOR    
     TESİSİ

SPOR

Maltepe Uluslararası Atletizm Sahası

Arnavutköy‐Boğazköy Spor Tesisi

Bahçelievler‐Kocasinan Spor Alanları

Bayrampaşa Yüzme Havuzu
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doymuş bir şehir İstanbul.  Yoğun bir biçimde futbol 
tesisleri yapılmış. Şu dönem, spor salonlarımızda en 
yoğun talep gören branş yüzme. Bu talebi dikkate alarak, 
hem de Başkanımızın, İstanbul’umuzu olimpiyat şehri 
yapma iddiasını göz önünde bulundurarak atletizme, 
olimpiyat sporlarına biraz daha fazla önem vermeyi arzu 
ediyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Devam eden sekiz 
tesisimiz var. Altı tane de projesi tamamlanıp ihalesine 
ve inşaatına başlama sürecinde olduğumuz, hatta 
birkaçına kısmen başladığımız projelerimiz var. Bu 14 
proje, İstanbul’da 11 ilçeye yayılmış durumda."

 TÜRKİYE’DE BİR İLK: 
İSTANBUL SPOR MASTER PLANI
İstanbul Spor Master Planı çalışması kapsamında; 
sporcuları, yöneticileri, siyasetçileri bir araya 
getireceklerini ve bu plan ile Türkiye'de bir ilke imza 
atacaklarının müjdesini veren Yazıcı, “Herhangi bir spor 
master planının olmaması, Türkiye’deki plansız 
yönetimin en güzel göstergelerinden biri” dedi. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye’de spor 
master planı yapan ilk kurum ve ilk şehir  olmak 
istediğinin altını çizen Yazıcı, Başkan Ekrem 
İmamoğlu’nun talimatı ve yönlendirmeleri ile işe 
başladıklarını, paydaşlarla çalıştıklarını söyledi. Yazıcı bu 
konudaki açıklamalarını, “Mayıs ayında duyurusunu 
yapabiliriz. Önümüzdeki eylül ayında da İstanbul’u, ilk 
spor master planıyla buluştururuz umarım. Eğilim 
araştırmaları, ‘hangi bölgede hangi tesislerimiz vardır; o 
bölgelerde talep nasıldır, hangi spora eğilim vardır’ gibi 
sorular çerçevesinde yapılmaktadır. Ülkemizin şehirlerine 
baktığınız zaman, bölgeye göre eğilim ve yetenekler 
değişebiliyor. Dolayısıyla İstanbul’da da ilçeden ilçeye 
spora olan eğilim, talep, yetenek farklılaşabiliyor. Bunu da 
değerlendirmelerimizin içine katarak tesisleşme 
konusundaki adımlarımızı atıyoruz" diye sürdürdü.

 TESİS, TALEBİ YARATIR
Master plan çerçevesinde; talebi az olan branşları geri 
plana atmadan, bütün standartları karşılayan bir 
jimnastik salonu için de uygun yer arayışlarına 
başladıklarını belirten Yazıcı, şöyle devam etti:
“Artık çok fazla futbol tesisi yapılmamalı. Jimnastikle 
ilgili uluslararası yarışma standartlarına uygun bir 
salonumuz yok. Belli yükseklikler gerekiyor, o 
standartları karşılayan bir salon dönüştürülüyor; ama 
bakıyorsunuz, bu sefer de yan tarafında ısınma 
standartlarına uygun alan sorunu karşınıza çıkıyor. Sayın 
Başkanımız, Uluslararası Jimnastik Federasyonu ile 
Türkiye Jimnastik Federasyonu başkanlarıyla geçen ay 
bir toplantı yaptı. Orada da gündeme geldi. Biz, mevcut 
salonlarımızın bu standartlara dönüştürülmesi için bir 
çalışma başlattık. Gördük ki, bugüne kadar hiç 
önemsenmemiş spor branşları var; bu alanlara yönelik 
imkan ve kabiliyetleri biraz daha artırmak gerekiyor. 
Bunu sadece talebe ilişkin görmeyelim. ‘Talep çok az, bu 
sporlara tesis yapmayalım’ derseniz yanılırsınız. Bazen 
siz tesisi yaparsınız, talebi de kendisi yaratır.”

Haliç Su Sporları Merkezi

Gaziosmanpaşa (GOP)‐Küçükköy Stadı

Sultanbeyli 75. Yıl Stadı ve Spor Kompleksi

Gaziosmanpaşa (GOP)‐ Barbaros Hayrettin Paşa Spor Salonu
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 GENİŞ ALAN BULMAKTA ZORLANIYORUZ
Tesis yapımında uygun alan bulmakta zorlandıklarını 
ifade eden Yazıcı, “Projelerin hepsi geniş alan 
gerektiriyor. İhtiyaca cevap verecek nitelikte geniş alan 
bulmakta zorlanıyoruz. O yüzden, spor alanı yapmakla 
ilgili imar sorunları uzun sürebilse de sonunda çözüyoruz. 
Örneğin; Fatih ilçesinde bir spor tesisi yapmak, şu an 
itibarıyla çok mümkün değil. Talepler geliyor; sur 
diplerine halı sahalar yapalım vs... Bu talepleri anlayışla 
karşılıyorum. Özellikle gençlerin kötü alışkanlıklardan 
uzaklaştırılması için hakikaten spor alanlarını artırmamız 
lazım” şeklinde konuştu.

 TESİS SAYILARINI ARTIRMAMIZ GEREKİYOR
Yapımı tamamlanacak tesislerin 2032 Olimpiyat 
Oyunları için yeterli olmayacağına, tesis sayılarının 
artırılması gerektiğine de işaret eden Genel Sekreter 
Yardımcısı Murat Yazıcı sözlerini şu şekilde tamamladı: 
“Muhtemelen bir olimpiyat şehri niteliğini kazandığınız 
zaman, tesisleşme hamlesi de beraberinde başlayacaktır. 
Hiçbir zaman yeterli olmaz; ama olimpiyatlara ev 
sahipliği yapacak şehrin seçilmesindeki kriterlerinden bir 
tanesi de o şehirde olimpiyat sporlarına verilen önem ve 
tesisleşmedir. Bu durum, kritik bir puan hanesi olarak 
karşımıza çıkıyor. Olimpiyatı hedef alırsak tabii çok daha 
fazla tesis yapacağız; ama o zamana kadar bizim 
‘olimpiyat sporlarına’ ilişkin tesislerimizin sayısını da 
artırmamız gerekiyor.”

ARNAVUTKÖY-BOĞAZKÖY SPOR TESİSİ

SPORTİF ALANLAR
 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu
 1 adet stüdyo salon

BAHÇELİEVLER-KOCASİNAN SPOR ALANLARI

SPORTİF ALANLAR
 Açık basketbol ve voleybol sahaları 
 Halı sahalar
 Bisiklet ve yürüyüş parkuru
 Skate parkuru

BAYRAMPAŞA YÜZME HAVUZU

SPORTİF ALANLAR
 2 adet yarı olimpik yüzme havuzu 
 1 adet fitness salonu

DİĞER ALANLAR
 193 araç kapasiteli otopark

BAYRAMPAŞA SPOR TESİSİ
Hizmet verilen mevcut sportif alanlar
 1 adet spor salonu
 1 adet fitness salonu
 1 adet savunma sporları salonu
 1 adet stüdyo salon
 1 adet okçuluk salonu

Hizmet verilen mevcut branşlar
 Fitness (kadın-erkek)
 Pilates (kadın) 
 Basketbol
 Voleybol
 Jimnastik
 Güreş
 Uzak Doğu sporları (Karate, Taekwando)
 Masa Tenisi
 Okçuluk

 
HALİÇ SU SPORLARI MERKEZİ

SPORTİF ALANLAR 
 1 adet su sporları parkuru (Kano, Kürek, Yelken vb.)
 1 adet kayıkhane
 1 adet hakem kulesi 
 1 adet erkek fitness salonu
 1 adet kadın fitness salonu

GAZİOSMANPAŞA (GOP)-KÜÇÜKKÖY STADI

SPORTİF ALANLAR
 1 adet 68x105 metre futbol sahası 
 1 adet 5.000 kişilik tribün

GOP BARBAROS HAYRETTİN PAŞA SPOR SALONU

SPORTİF ALANLAR
 1 adet çok amaçlı spor salonu (Basketbol, Voleybol vb.) 
 1 adet 300 kişilik tribün 
 1 adet stüdyo salon

SULTANBEYLİ 75. YIL STADI VE SPOR KOMPLEKSİ

SPORTİF ALANLAR: 
 1 adet 3.000 kişilik tribün 
 1 adet 68x90 metre antrenman sahası 
 1 adet erkek fitness salonu
 1 adet kadın fitness salonu
 1 adet butik atletizm pisti

MALTEPE ULUSLARARASI ATLETİZM SAHASI

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

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

Diğer Sportif Alanlar
 1 adet erkek fitness salonu
 1 adet kadın fitness salonu

SPOR
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GENÇ	GİRİŞİMCİLER	ZEMİN 
İSTANBUL’DA DEĞER	GÖRÜYOR
İBB BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI AKILLI ŞEHİR MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TEKNOLOJİ 
MERKEZİ ZEMİN İSTANBUL, İSTANBUL HALKININ, ÖZELLİKLE GENÇLERİN, AKILLI ŞEHİR 
YOLCULUĞUNDA KATILIMCI ROL ÜSTLENEBİLMELERİ HEDEFİYLE FAALİYETLERİNİ 
YÜRÜTMEYE DEVAM EDİYOR. 

 ŞEHİR GÜVENLİĞİNE 
KAPSAMLI KATKI
Türbinlerin üzerine konulan solar 
panel aracılığıyla güneş 
enerjisinden de faydalanılan 
projede; hava sıcaklığı, nem, 
rüzgâr, karbondioksit değerleri ve 
olası deprem şiddetini de 
ölçülebiliyor.

 “BELEDİYE SAYESİNDE           
HIZLI YOL ALDIK”
Projenin, yatırımcılar tarafından 
büyük bir ilgi gördüğünü 
belirten ENLIL kurucusu Kerim 
Deveci, Zemin İstanbul’un 
kendilerine; ofis, test ortamı, 
prototip çalışmalarının üretim 
alanları gibi imkanlar sağladığını 
söyledi. Deveci, “Mercedes-
Benz Türk StartUP” 
yarışmasında birincilik ödülünü 
kazandıkları proje ile ilgili 
gelişmeleri şu sözlerle ifade etti: 
“Hollanda'da kurulacak 2 km’lik 
tünel ve 17 km’lik otoban için 
şirket yetkilileri bizimle iletişime 
geçtiler. Bu proje dünyanın ilk 
yenilenebilir enerjili tüneli 
olacak. Sonrasında İngiltere 
Wokingham Belediyesi, 
türbinlerimizi kullanmak için 
bizimle iletişime geçti. Şili, 
Amerika, Brezilya ve 
Avusturya'dan şirketlerle de ön 
satış görüşmelerini 
gerçekleştirdik. Bu süreçte 
Zemin İstanbul, destekleriyle 
yanımızda oldu. 3D ile kanat 
profilimizin ilk baskılarını aldık 
ve seri üretime uygun hale 

getirdik. Zemin İstanbul 
sayesinde İBB ile direkt olarak 
iletişime geçerek normalde zor 
ulaşabileceğimiz yerlere daha 
hızlı ulaşabildik. Böylece 
startuplar için en önemli etmen 
olan zaman faktörünü çok daha 
verimli kullanabildik.”

İ
stanbul Büyükşehir 
Belediyesinin (İBB) destekleriyle 
2017 yılında hayata geçirilen 
metrobüslerin geçişi esnasında 

oluşan rüzgarı enerjiye çeviren 
ENLIL Projesi fikirden 
şirketleşmeye giden yolculuğuna 
devam ediyor.

 DÜNYANIN İLK “SERİ 
ÜRETİMLİ RÜZGAR TÜRBİNİ 
KANADI”  TASARLANDI
Projenin yeni versiyonunda yine 
İBB Zemin İstanbul destekleriyle, 
Dünyanın ilk “Seri Üretimli Rüzgar 
Türbini Kanadı” tasarlandı. Böylece 
daha kolay üretilebilen, daha ucuz 
ve ulaşılabilir bir ürün ortaya çıktı. 
Artık tüm ulaşım hatlarında 
araçların seyir halindeyken 
çıkardığı rüzgarı yakalayıp elektrik 
üretebilecek bir teknolojik tasarım 
elde edildi.

ALİ	FARUK	İMRE		 NİLAY	SOYSALDI

TEKNOLOJİ
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LİSELİ	GENÇLER	
GİRİŞİMCİLİK DENEYİMİNİ 
ZEMİN	İSTANBUL’DA	YAŞADI

 DERECEYE GİREN İLK ÜÇ 
PROJE ÖDÜLLENDİRİLDİ
İBB İstanbul Vakfı Başkanı Perihan 
Yücel, İstanbul Gönüllüleri Kurucu 
Koordinatörü Dilşat Arpacıoğlu, İBB 
Meclis Üyesi Taylan Yıldız ve İBB 
Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol 
Özgüner’in yer aldığı jüri 
değerlendirmeleri sonucunda ilk üçe 
giren takımlar açıklandı. “ScholeAR” 
ekibi, eğitimi verimli hale getiren 
yenilikçi eğitim platformu ile 
programın birincisi oldu.
Programın ikincisi ise geleceği 
şekillendirecek olan 3D yazıcı 
sektörünü sürdürülebilir, insan ve 
çevre dostu yöntemlerle geliştirmeyi 
hedefleyen “3D Solutions” ekibi oldu. 

Programının üçüncü olan takımı 
İkarus ise 14-19 yaş aralığındaki 
gençlere, girişimcilikle ilgili 
hayallerini gerçekleştirmelerine 
yönelik eğitim alabilecekleri 
mentorlarla görüşebilecekleri bir 
uygulama fikri geliştirdi. Dereceye 
giren takımlara eğitim, danışmanlık 
ve tablet gibi çeşitli ödüller verildi.

S
ürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’ esas alınarak 
gerçekleştirilen 
Sürdürülebilir Gençlik 

Atölyeleri-Proje Yarışması, iki 
haftalık yoğun eğitimler, 
seminerler ve eğlenceli etkinlikler 
ile gerçekleşti.

 GENÇLER HEM ÖĞRENDİ        
HEM EĞLENDİ
Google Cloud Türkiye Müdürü 
Önder Güler ve İBB Bilgi İşlem 
Daire Başkanı Erol Özgüner’in 
açılış konuşması ile başlayan 
program boyunca yarışmacılar; 
“Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri Eğitimi”, “Design 
Thinking Eğitimi”, “Persona 
Analizi Eğitimi”, “İş Modeli 
Eğitimi-Networking Eğitimi”, 
“Dijital Pazarlama ve Sunum 
Teknikleri Eğitimi”, “Kuluçka 
Merkezi Eğitimi ve Yatırım Alma 
Stratejileri Eğitimi” aldılar. 
Bunun yanı sıra projelerini 
geliştirmeleri ve sunumları için 
yarışmacılara mentorluk desteği 
sağlandı. 

ZEMİN İSTANBUL VE 
ULUSAL GENÇ 
GİRİŞİMCİLER 
PLATFORMU’NUN (UGGP) 
YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE, 
MINORPRENEURS 
EKİBİNİN DESTEKLEDİĞİ 
“SÜRDÜRÜLEBİLİR 
GENÇLİK ATÖLYELERİ-
PROJE YARIŞMASI”NA 
KATILIM HAKKI KAZANAN 
86 LİSE ÖĞRENCİSİ, 
PROJELERİNİ JÜRİ 
ÜYELERİNE SUNDU.
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BİR	İLK:	5G İLE DÖVME

D övme sanatının ne kadar hassas bir uğraş olduğu 
bilinir. Teknoloji devi, T-Mobile’a göre ise 
dövme, dileyenler için denemeye değer bir 

teknolojik teşebbüs; özellikle pandemi döneminde. 
Alman teknoloji devi, yeni hizmete soktukları 5G 
bağlantıları ile bir ilki gerçekleştirdi ve robot kolla bir 
gönüllüye dövme yaptı. Hollanda’da yaşayan Stjin 
Fransen’ın koluna, İngiltere’de bulunan dövme sanatçısı 
Wes Thomas tarafından kontrol edilen robot kol ile 
dövme yapıldı. Dövme işlemi 5G bağlantı üzerinden canlı 
olarak gerçekleştirildi. Projede sanatçının yaptığı her 
hareket, bilgisayar üzerinden 5G bağlantısı ile robotik 
kola aktarıldı.

INSTAGRAM’DAN	
İSTİSMARA KARŞI 
TARİHİ	KARAR

I nstagram, sosyal medyada gençlere yönelik pedofili gibi 
güvenlik tehdidinin önüne geçmek için çok önemli bir 
karar aldı. Firma gerçekleştirdiği politika değişikliği 

sayesinde, yetişkinlerin gençlere mesaj atmalarını 
engelleyecek. Bu kararla birlikte, Instagram 18 yaş altı 
kullanıcılara sürekli mesaj atmaya çalışan yetişkinleri 
‘potansiyel şüpheli’ olarak kaydedecek ve karşı tarafa bu 
yönde bildirim yollayacak. Firmanın yaptığı blog 
paylaşımında, “Uçtan uca şifrelemeye geçerken, gizliliği 
koruyan ve DM'lerin içeriğine erişmeden insanları güvende 
tutan özelliklere yatırım yapıyoruz” ifadesi yer aldı.

“ÇİN SEDDİ”NE		
SIGNAL	DA	ÇARPTI

W hatsApp'ın veri gizliliği politikasında 
değişikliğe gideceğini açıklamasının ardından 
kullanıcılar, Telegram'la birlikte ABD 

merkezli mesajlaşma uygulaması Signal'a yoğun talep 
gösterdi. Hatta, Elon Musk ’ın tavsiyesi sonrasında, 
Signal, 6-10 Ocak 2021 tarihleri arasında 7.5 milyon 
indirme sayısına ulaştı. Ancak, geçtiğimiz günlerde 
uygulamanın Çin'de artık kullanılamayacağı belirtildi. 
Böylece Signal; Facebook, Google, Twitter gibi Çin’in 
internet seddine çarpan uygulamalar arasında yerini 
almış oldu. 
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Osmanlı Devleti’ne ait kale dışı 
yerleşmeler ‘kale altı’dır. Bu 
yerleşmeler, ilk yerleşmelerdir.
Günümüzde de Tahtakale, son 
derece hareketli bir ticaret 
hayatına ev sahipliği yapıyor. 
İstanbul’un en eski sokak 
dokusunun iyi korunduğu az 
sayıdaki semtinden biri olarak, 
çoğu yokuş ve dar sokaklarında, 
girift bir araç ve insan trafiği 
görülüyor. Hatta, 1980 öncesinde 
gayriresmî döviz işlemleri ile de 
ünlenen semt, ‘Tahtakale 
Borsası’ teriminin doğmasına da 
neden oldu. Ancak daha sonra, 
döviz işlemleri üzerindeki 
yasağın kalkmasıyla birlikte bu 
özelliğini kaybetti.

 BİZANS KALESİ GÜNÜMÜZDE 
BİR ATÖLYE
Bazı araştırmacıların kaynaklarına 
göre; İstanbul’un, hatta dünyanın 
önemli ticaret merkezlerinden 
Tahtakale’nin, ismini Bizans 
Kalesi’nden aldığı tahmin ediliyor. 
O dönemlerde, gözetleme kulesi 
olarak kullanılan Büyük Valide 
Han civarındaki kale burcunun ise 
günümüzde, plastik montaj 
atölyesi yapıldığı belirtiliyor.
Uzmanlara göre burcun; Büyük 
Valide Han’ı tamamlayan 
yapılarından ve günümüzde Sağır 
Han olarak bilinen Sagir Han’ın 
(küçük han), kuzeydoğu iç 
duvarına yakın yerde bulunduğu 
ifade ediliyor.

T
arihte en bilinen ticaret ve 
iş merkezlerinden biri olan 
Tahtakale’nin isminin 
nereden geldiği ve ne 

zaman verildiğine dair net bilgilere 
ulaşılmış değil. Ancak en güçlü 
olasılık, o ismi Bizans Kalesi’nden 
aldığı yönünde.

 KALE ALTI “TAHTÜ'L-KAL'A”
Sözlük anlamı ‘kale altı, kale 
çevresi’ olan Tahtü’l-Kal'a’nın 
bozulmasıyla Tahtakale’ye 
dönüşen semtin, Mercan ya da 
Beyazıt dolaylarındaki eski sur 
benzeri yapının aşağı kotunda yer 
aldığı için bu ismi aldığı tahmin 
ediliyor.
Eminönü’nde, Mısır Çarşısı’nın 
güneybatısında, Mercan’la 
Rüstem Paşa Camii ve Hasırcılar 
Caddesi arasında kalan bu semt; 
bir liman içi semttir. Önemli 
ticaret iskelelerinin hemen 
arkasında uzanan bir bölge olarak 
Bizans ve Osmanlı 
Dönemlerindeki gibi günümüzde 
de ticaret ve iş merkezi özelliğini 
sürdürüyor. 

BİR SEMTİN HİKAYESİ

İSTANBUL’UN TİCARET MERKEZİ 

TAHTAKALE
İSTANBUL’UN GÜZİDE 
SEMTLERİNİN 
İSİMLERİNİN NEREDEN 
GELDİĞİNİ 
ARAŞTIRDIĞIMIZ 
YAZILARIMIZI BU AY 
‘TAHTAKALE’ İLE 
SÜRDÜRÜYORUZ.

FUNDA	KELEŞ
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II. Mehmed (Fatih Sultan 
Mehmed) tarafından 1470 yılında, 
çevredeki esnafın akşamları 
rahatça yıkanabilmesi, 
dinlenebilmesi için yaptırılmış bu 
güzide eser, I. Dünya Savaşı 
sonrasında satılıyor. Duvarları ve 
kubbeleri, maalesef hamamı satın 
alanlar tarafından tahrip ediliyor. 
‘Erkekler soğukluğu’ denilen 
bölüm, betonarme bir yapıyla 
dolduruluyor. 1980’li yıllarda 
soğuk hava deposu olarak 
kullanılıyor. Başta Eminönü 
olmak üzere İstanbul’un birçok 
semtinin buz ihtiyacını karşılıyor. 
Peynir stoklamak için de 
kullanılan bir perakendeciler 
çarşısı halini alıyor. 1990’lı yıllara 

gelindiğinde ise çarşı olarak 
kullanılması amacıyla geçirdiği 
büyük restorasyonun ardından, iş 
hanına dönüştürülüyor.
Tahtakale Hamamı Çarşısı diye 
adlandırılan bu kıymetli mimari 
eser, konumu ile işlek bir noktada 
bulunmasına ve tarihi önemi 
büyük olmasına rağmen, gereken 
özeni ve saygıyı bugün de 
görememektedir.

İstanbul’un fethedilmesiyle 
geçmiş asırlarda dünyanın önemli 
ticaret merkezleri arasına giren 
Tahtakale ve çevresi, günümüzde 
de ticaret yoğunluğunun yaşandığı 
bölgelerin başında geliyor. Ticaret 
erbaplarının yanı sıra, tarihi 
yapılarıyla da yerli ve yabancı 
turistlerin ilgisini çeken 
Tahtakale’nin adı, ülke genelinde 
pek çok şehrimizde de kullanılıyor.

 “TAHTAKALE HAMAMI 
ÇARŞISI”
İstanbul’un en eski yapılarından 
olan ve en büyük çifte hamamlar 
arasında yer alan Tahtakale 
Hamamı, günümüzde artık bu 
amaçla kullanılmıyor.

TARİH BOYUNCA 
ÖNEMLİ BİR TİCARET 

MERKEZİ OLAN 
TAHTAKALE, 

GÜNÜMÜZDE DE AYNI 
ÖNEMİ SÜRDÜRÜYOR.
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 İstanbul’un mevsimi sizce hangisi?
Tabii ki erguvanların açtığı zaman, erguvan mevsimi.

 Size göre İstanbul’un olmazsa olmazı nedir?
İstanbul’un tarihselliği. Bu tarihsellik ortadan yok 
olduğu zaman şehir tabii ki kalmıyor. Ve olmazsa 
olmazı; İstanbul Boğaz’ı.

 Sizce İstanbul’un kokusu, çiçeği ve ağacı nedir?
Ağacı erguvan, çiçeği morsalkım, kokusu da lavanta. 

 Avrupa Yakası mı Anadolu Yakası mı? 
Anadolu Yakası, aslında daha Avrupa 
görünüyor ama ben, Avrupa Yakası’na 
alışığım.

 Size göre İstanbul’un en güzel yeri 
neresi?
Tabii ki Tarihi Yarımada. 

 İstanbul’daki lezzet durağınız 
nedir?
Son zamanlarda 
Mahmutbey’de Seraf 
Lokantası’na çok 
gidiyorum. Çünkü, 
Anadolu lezzetlerini 
çok rafine bir 
biçimde 
yapıyorlar.

 İstanbul’un dışına çıktığınızda en çok nesini 
özlüyorsunuz? 
Kentleri fazla özlemem de oradaki dostlarımı özlerim. 
Tabii ki İstanbul’da da en çok özlediğim; dostlarım oluyor. 

 İstanbul’da gerçekleştirdiğiniz ilk hayaliniz neydi ve 
kalan bir hayaliniz var mı?
İstanbul’da çok güzel konserler verdim. Şan Tiyatrosu, 
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Rumeli Hisarı 
Konserleri, Kuruçeşme Arena Konserleri. Bu mekan 
sayısını arttırabilirim. Bir tek Açıkhava Tiyatrosu kaldı. 
O da devam etsin istiyorum. İstanbul’da hayallerimizi 
gerçekleştirdik ama o gerçekleştirdiğimiz yerler, 
mekanlar yıkıldı. Mesela Şan Tiyatrosu’nda 1984’te 24 
konser vermiştim, her gece üst üste; burası yandı. AKM, 
yıkıldı. Kuruçeşme Arena, otel oluyor. Rumelihisarı’nda 
artık konser verilemiyor. Bunun gibi ne kadar konser 
verdiğimiz mekan varsa artık yok. Bir kalan Harbiye 
Açıkhava Tiyatrosu. Oraya da hiçbir şey olmamasını 
diliyorum.

 İstanbul’un sizce en önemli sorunu nedir?
İstanbul’un bence en önemli sorunu depremdir. Trafik 
ve diğer sorunlar da çok önemli, bunları biliyoruz ama 
deprem; büyük bir felaket.  

 İstanbul dışından bir misafiriniz geldi ve onunla bir 
yemek yeme hakkınız var. Boğaz'da bir akşam yemeği 
mi yoksa Eminönü’nde balık ekmek mi?
Ben ikisini de ikram etmek isterim. Bu tabii biraz da 
gelen misafire bağlı. Ama ben şahsen balık ve ekmeği 
tercih ederim.

“İSTANBUL’DA	
HAYALLERİMİZİ	

GERÇEKLEŞTİRDİK	AMA	
MEKANLARI	YIKILDI”

10 SORU 1 ÜNLÜ

İSMAİL	HAKKI	ŞİMŞEK
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ZÜLFÜ LİVANELİ KİMDİR: 
Ömer Zülfü Livaneli, 20 

Haziran 1946'da Konya'da 
doğdu. Sanat yaşamı 
boyunca 300'e yakın 

besteye ve 30 film 
müziğine imza attı. 20'den 

fazla da kitap yazan 
Livaneli, hayatının bir 
dönemine de siyaseti 

yerleştirdi. 1972 yılında 
fikirlerinden dolayı 

cezaevinde yatan ve 
sonrasında 11 yılı sürgünde 

geçen, o dönemi 
kitaplarında da anlatan 

Livaneli, 1994 yerel 
seçimlerinde, Sosyal 

Demokrat Halkçı Parti’den 
İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığına aday 
oldu. 2002 genel 
seçimlerinde ise 

Cumhuriyet Halk 
Partisi’nden İstanbul 

milletvekili seçildi. 
“İlk aşkım edebiyat”, diyen 
ve her kitabı onlarca baskı 

yapan yazarın öne çıkan 
kitapları arasında Serenad, 

Huzursuzluk,  Mutluluk, Son 
Ada, Bir Kedi Bir Adam Bir  

Ölüm ilk sırada sayılabilir. 
Bugüne kadar dört uzun 

metrajlı film yöneten 
Livaneli’nin filmleri şöyle: 

“Yer Demir Gök Bakır”, 
“Sis”, “Şahmaran” ve 

“Veda”.
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ÇEŞMELERE	HASSAS 
VE TASARRUFLU 

RESTORASYON
İSTANBUL’UN KURUYAN, TAHRİP OLAN ÇEŞMELERİNDE KAPSAMLI RESTORASYON 
BAŞLATAN KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI İBB MİRAS EKİPLERİ, TAMAMEN 

KENDİ BÜNYESİNDEKİ İŞGÜCÜYLE, ON YEDİ ÇEŞMENİN RESTORASYONUNU 
TAMAMLADI. BÖYLECE TOPLAMDA 135 TARİHİ ÇEŞME SUYA KAVUŞTURULDU.   

GALATA KULESİ’NİN KARŞISINDAKİ BEREKETZADE ÇEŞMESİ RESTORASYONUNU 
HALKA AÇAN İBB, ÇALIŞMALARI YERİNDE GÖRMEK, BİLGİ ALMAK İSTEYEN TÜM 

İSTANBULLULARA, “HOŞ GELDİNİZ” DEMEYE HAZIR. 

İstanbul’un en güzel mimari 
özelliklere sahip çeşmelerindendir. 
Binlerce çeşmeden bir kısmı 
günümüze kadar ulaşsa da çoğunun 
taşları kırıldı, kitabeleri kayboldu, 
musluklarından su akmayan kuru 
birer çeşme haline geldi. Hatta 
çeşmelerin çoğunun yanına ya da 
karşı taraflarına çöp konteyneri gibi 
sistemler yerleştirildiği için içleri de 
çöplerle doldu. 
Bedri Rahmi Eyüboğlu, ‘Güzel ile 
Faydalı’ şiirinde, İstanbul 
çeşmelerinin halinden duyduğu 
üzüntüyü şöyle dile getiriyordu: 
“İstanbul'un çeşmeleri
Genç yaşta sütü kurumuş analar gibi 
Şah damarları burulmuş
Kimi yıllardır su demiş yorulmuş
Bırakmış kendini sırtüstü güneşe 
Çöp tenekesi olmuş.
Kiminin ocağına incir dikilmiş
Kiminin diri diri dilleri sökülmüş
Kiminin yerlerinde yeller eser
Taşıyla mermeriyle harman 
savrulmuş.” 

 135 TARİHİ ÇEŞME SUYA 
KAVUŞTU
Bedri Rahmi’nin yıllar önce dile 
getirdiği bu durum, maalesef 
günümüze kadar yansıdı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, bir yandan 
yıllardır suyu akmayan tarihi 
çeşmeleri suya kavuştururken diğer 
yandan, kapsamlı bir restorasyon 

çalışması yürütüyor. İSKİ ve İBB 
Miras ekiplerinin çalışmaları ile 
başta, 30 yıldır suyu akmayan 
Sultanahmet Meydanı’ndaki                 
III. Ahmet ve Azapkapı Saliha 
Sultan Çeşmeleri olmak üzere,          
135 tarihi çeşme yeniden suya 
kavuşturuldu. 

 TÜM ÇALIŞMALARI İBB MİRAS 
YÜRÜTÜYOR
Restoratör, mimar, mühendis, 
restorasyon işçileri ve restorasyon 
ustalarından oluşan Kültür 
Varlıkları Daire Başkanlığı İBB 
Miras ekipleri, çeşmelerin 
projelendirme işlemlerini ve 
sonrasında restorasyon 
uygulamalarını yapıyor. Tamamen 
İBB Miras’ın kendi bünyesindeki 
işgücü ile ihale edilmeden yapılan 
bu çalışmalar, hem büyük bir 
tasarruf hem de çalışmaların 
hassasiyetle yürütülmesini sağlıyor.
Bugüne kadar 17 tarihi çeşmenin 
restorasyonunu tamamlayan 
ekipler, beş çeşmenin 
restorasyonuna devam ediyor. 
Mevcut durumları belgelenen ve 
kapsamlı onarımdan geçirilen 
çeşmelerde; genel cephe temizliği, 
derz-sıva-kurna tamiratları, kitabe 
restorasyonları, altın varak 
uygulamaları ve çevre düzenlemeleri 
yapıldı. Su tesisatları yenilenerek 
suyu akar hale getirildi.

İ
stanbul’da, 15. asırdan 
başlayarak 19. asrın sonuna 
kadar, şehrin artan nüfusuna 
paralel olarak binlerce çeşme 

yapıldı. Gerek Suriçi’nde gerekse 
sur dışında, neredeyse her sokakta 
bir çeşmeye rastlamak mümkündü. 
Hemen her sultan, sadrazam, valide 
sultan ve diğer ileri gelenler 
dönemin ekonomik, sosyal ve 
siyasi gücünün göstergesi olarak 
çeşme yaptırdı. 

 ÇEŞMELER, FARKLI GÖREVLER 
İFA ETTİ
Sanatkârların, çeşitli süslemelerle 
ince ince işlediği, zevk ve 
hayırseverlik ürünü olan çeşmeler, 
zamanla hayır yapma amacını aşarak 
başlı başına bir estetik ve mimari 
yapı haline geldi. Yaptıran kişiye 
methiye ve duaların yer aldığı çeşme 
kitabeleri, hat yazıları ve manzum 
şiirleriyle edebiyatımızda önemli 
yer tuttu. 
Farklı biçimlerde yapılan çeşmeler, 
farklı görevler ifa etti. Kimilerinden 
sakalar su doldurdu, kimilerinde 
atlar sulandı, kimileri meydanları 
süsledi, kimilerinden ise halk, hem 
su içti hem de testileriyle evlerine 
su taşıdı. Sultanahmet Alman 
Çeşmesi, Topkapı Sarayı III. Ahmet 
Çeşmesi, Tophane Çeşmesi, 
Üsküdar III. Ahmet Çeşmesi, 
Azapkapı Saliha Sultan Çeşmesi 

AYŞE	KAHVECİ

KÜLTÜR VARLIKLARI
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Osman Ağa (Mısırlı) Çeşmesi (Kadıköy-Söğütlüçeşme)

1605 yılında, Bâbüssaâde ağası Mısırlı Osman Ağa 
tarafından, klasik üslupta küfeki taşından yaptırılan çeşme, 
özgünlüğünü büyük ölçüde koruyarak günümüze kadar 

ulaşmıştır. Söğütlüçeşme’de, yine aynı kişi tarafından 
yaptırılan Osman Ağa Camii karşısında yer almaktadır.

Bâbüssaâde Osman Ağa Çeşmesi (Kadıköy-Hasanpaşa) 

Kadıköy Hasanpaşa’da bulunan çeşme, Mısırlı Osman 
Ağa’dan sonra aynı göreve gelen Sofyalı Bâbüssaâde 

Osman Ağa tarafından 1612-1621 yılları arasında 
yaptırılmıştır. Kesme küfeki taşından inşa edilen çeşmenin iki 

parçalı kitabesi mevcuttur. Dinlenme sekisi ve su teknesi 
mermerdir.

Kuruçeşme (Avcılar)

Kesme taştan klasik üslupla yapılan çeşme, tek yüzlü sokak 
çeşmesidir. 

Tomtom Çeşmesi (Beyoğlu)

Tomtom Camii’nin yanında bulunan çeşme, kesme taştan 
yapılmış duvar çeşmesidir. Basık bir kemer altına alınan 

cephesine, oymalı ufak bir ayna taşı yerleştirilmiştir. Teknesi 
ve setleri mermerdendir. Kitabesi yoktur.

Kadırga Meydanı Acısu Çeşmesi (Fatih)

1741 yılında, Taş Mektep binasıyla birlikte, Mısır Valisi 
Hatipzade Yahya Paşa tarafından yaptırıldığı 

düşünülmektedir. Oldukça sade bir görünüme sahip 
çeşmenin, çift sivri kemerli tasarımı, cephelerdeki silmelerle 

hareketlendirilmiştir. 

Murat Paşa Çeşmesi (Fatih)

Millet Caddesi üzerinde, avlu duvarında bulunan çeşme,         
17. yüzyıl başında, Sadrazam Kara Davud Paşa tarafından 

yaptırılmıştır. Millet Caddesi açılırken avlu duvarı ile birlikte 
geriye alınarak yeniden inşa edilen çeşme, klasik üslupta 
kesme taştan yapılmıştır. Sivri kemerlidir ve ayna taşı düz 

ve sadedir. 

II. Mahmud (Boyacıköy Kanlıkavak) Çeşmesi (Sarıyer)

19. yüzyıl başlarında, dikdörtgen şeklinde, mermerden 
yapılmış bir sokak çeşmesidir. Ayna taşının iki yanındaki 

sütunların ayakları süslemelidir. 

Çatalçeşme (Kadıköy-Bostancı) 

1550 yılında, İhsan Ağa tarafından yaptırılan çeşmenin iki 
kitabesi vardır. Eski fotoğraflarda, çeşmenin yan cephesinde 

yer alan alçak ve uzun su yalağı, buradaki haznenin 
hayvanlar için ayrıldığını göstermektedir. 

RESTORASYONU TAMAMLANAN ÇEŞMELER: 
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Selami Ali Çeşmesi (Kadıköy)

3. Selim zamanında mermerden sütun şeklinde yapılan 
çeşmenin üst kısmında saçak ve başlık; başlığın ön, arka ve 
yan yüzeylerinde, yapraklarla süslenen tuğra madalyonu; 

musluğun arkasında ise büyük bir rozet çiçek yer 
almaktadır.  

Sadrazam Seyyid Hasan Paşa Çeşmesi (Fatih) 

Yapım tarihi bilinmemekle birlikte, kitabesine göre; Kanuni 
Sultan Süleyman’ın yaptırmış olduğu çeşme; 1745 yılında, 
Sadrazam Seyyid Hasan Paşa tarafından onarılıp yeniden 

inşa edilmiştir. 1965 yılında Atatürk Bulvarı açılırken 
Unkapanı’nda İMÇ önüne taşınan çeşmenin teknesi 

yenilendi, mermer kitabesi de yerleştirildi.

Şeyhülislam Mirzazâde Mehmet Said Efendi Çeşmesi (Üsküdar)

18. yüzyılda, Şeyhülislam Mehmet Said Efendi tarafından 
Sultantepe Namazgâhı'nda yaptırılan çeşme, kesme taştan, 

klasik tarzda inşa edilmiş tek yüzlü sokak çeşmesidir. 

Vezir Mehmet Paşa (Çınaraltı) Çeşmesi (Küçükçekmece)  

1642 yılında, Vezir Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı 
düşünülen çeşme, bir meydan çeşmesi niteliğindedir. 2012 
yılında yapılan detaylı onarımda, tümüyle yeni malzemeyle 

kaplanan orijinal taş doku tekrar ortaya çıkarıldı.

Ortaköy Damat İbrahim Paşa Çeşmesi (Beşiktaş)

Ortaköy Meydanı’ndaki çeşme, 1723 yılında, Hibettullah 
Hanım ve damadı Kethüda Mehmet Paşa tarafından 

yaptırılmıştır. Mermerden yapılmış, tamamı oymalı bir 
kornişle taçlanan çeşme, servi ağacı ve kabartma olarak 

işlenen çiçek motifleri ile oldukça zariftir.

Cumhuriyet Halk Fırkası Sakarya Akarı Çeşmesi (Şişli-Feriköy)

1926 yılında inşa edilmiştir. Cumhuriyetin ilanının hemen 
ardından, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde inşa edilen 

çeşmelerdendir. Kırma çatılı formunda saçağı, ayna taşı 
ve kurnası ile birlikte, bir köşe çeşmesi olarak 

tasarlanmış ve yeni mahalle dokusunun bir öznesi 
olmuştur. 

Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi (Üsküdar)

1874 yılında, Hüseyin Avni Paşa tarafından Paşalimanı Caddesi 
üzerinde yaptırılan çeşme, tamamen mermerden, büyük bir 

eserdir. Çeşmenin üstü demir parmaklıkla çevrilmiştir. 

Bereketzade Çeşmesi (Beyoğlu) Restorasyonu Halka Açık

Hamidiye (Beşiktaş), Malik Ağa (Beylikdüzü), Köyiçi 
(Esenler), II. Mahmut (Beyoğlu) ve Bereketzade (Beyoğlu) 

çeşmelerinde restorasyon çalışmaları devam ediyor. 
Bereketzade Çeşmesi restorasyonu, yerinde izlenebilecek. 
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İSTANBUL’A ADANMIŞ   BİR HAYATIN SERGİSİ

ALİ	FARUK	İMRE		

NİILAY	SOYSALDI

ESKİ İBB BELEDİYE 
BAŞKANI AHMET İSVAN’IN 
YAŞAMINI ANLATAN 
SERGİ, ZİYARETÇİLERİNİ 
1970’Lİ YILLARIN 
TÜRKİYE’SİNE VE 
İSTANBUL’UNA 
GÖTÜRÜYOR.                        
20 HAZİRAN’A KADAR 
AÇIK KALACAK SERGİDE, 
FOTOĞRAFLAR, 
KARİKATÜRLER, 
YAZIŞMALAR, RAPORLAR, 
KİTAPLAR, VİDEOLAR, 
OBJELER VE 
GAZETELERİN YANI SIRA 
DÖNEME AİT BASIN 
TOPLANTILARININ SES 
KAYITLARI DA YER 
ALIYOR.

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Saraçhane Yerleşkesi 
sanata ev sahipliği yapmaya 
devam ediyor. Gentile 

Bellini'nin atölyesinden çıkan 540 
yıllık Fatih Sultan Mehmet 
tablosunun satın alınarak 
sergilenmesinin ardından İBB, eski 
Belediye Başkanı Ahmet İsvan’ı 
anlatan bir sergi ile kentliye 
kapılarını açıyor. Sergi, 1973-1977 
seneleri arasında İBB Başkanlığı 
görevi yapmış İsvan’ın, 
belediyecilik vizyonuna ışık 
tutuyor.

 SERGİ ALANI ÖZÜNE 
DÖNÜYOR
Saraçhane Sergi Salonu, Saraçhane 
Binası'nın mimarı Nevzat Erol 
tarafından sergi salonu olarak 
tasarlanmış olsa da sonrasında 
farklı biçimlerde işlev görmüştü. 
İstanbullulara bir sergi salonu 
kazandırmak ve belediye binasını 
halka açmak adına Ahmet İsvan,        

17 Nisan 1975’te bina içerisindeki 
bu alanı bir sergi salonuna 
dönüştürdü. Ahmet İsvan 
döneminde farklı sergilere mekân 
olan; fakat daha sonraki 
yönetimlerde bu fonksiyonunu 
yitiren salon, böylece 46 yıl sonra 
kurucusu Ahmet İsvan’ın anısına 
düzenlenecek olan sergiye de ev 
sahipliği yapmış olacak.

 “SARAÇHANE’Yİ YENİDEN 
HALKLA BULUŞTURUYORUZ”
İBB Saraçhane Binası, önümüzdeki 
süreçte şehrin hafızasını, tarihsel 
mirasını odağına alan pek çok sergi 
ve etkinliğe ev sahipliği yapmaya 
devam edecek. İBB Kültür 
Varlıkları Daire Başkanı Oktay 
Özel, Saraçhane’deki bu 
hareketliliği, “İstanbul’un kültürel 
mirasının bir parçası olarak 
yaşamaya devam ediyor. Halka ait 
olan bir belediye binasını yeniden 
halkla buluşturuyoruz” sözleriyle 
yorumladı. 

KÜLTÜR-SANAT
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İSTANBUL’A ADANMIŞ   BİR HAYATIN SERGİSİ

SERGİ KÜRATÖRÜ ARZU YAYINTAŞ

“Çalışmalarımızı; İETT, İSKİ, Hamdiye Su, Halk Ekmek, Atatürk Kitaplığı gibi 
Ahmet İsvan’ın kurduğu kurumlarla dirsek temasında yürüttük. İsvan’ın kişisel 
arşivinin yanı sıra, belediye arşiv kayıtlarından binlerce belge incelendik ve 
İsvan’ın ekibi ile görüşmeler yaptık. Bu sergide odak noktamız, İsvan’ın 
İstanbul’a hizmetleri ve belediyeciliğe bakış açısı oldu. Sergiyi kurgularken 
‘Ahmet İsvan olsa bu dönemi nasıl aktarırdı?’ sorusu hep aklımdaydı ve 
izleyiciye farklı okumalar yapma imkanı verme fikri de buradan çıktı. İzleyiciler 
sergiden ayrılırken yanlarında sergiden bir anı götürsünler istedik. Bunun için 
İsvan’ın arşivinden seçtiğimiz fotoğraflardan kartpostallar tasarladık.  
Ziyaretçilerimiz, ‘halkçı’ belediyeciliğe dair bir mücadelenin hikayesine 
baktığında; günümüze dair referansları da görmüş olacak.”
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gösteriyor. Bu konu ayrıca 
incelenmesi, üzerine 
düşünülmesi gereken bir detay 
olarak karşımızda 
bulunmaktadır” dedi. 

 AHMET İSVAN HAKKINDA
Hayata Cumhuriyet ile gözlerini 
açan Ahmet İsvan, 1923 yılında 
İstanbul’da doğdu. Robert Koleji’ni 
bitirdikten  sonra tarım alanında 
uzmanlaşmak için ABD’ye gitti. 
İsvan, 1973 yılında aday olduğu 
İstanbul Belediye Başkanlığı 
görevine, yüzde 63.6 oy alarak 
geldi. Görevde kaldığı 4 yıl 
boyunca İsvan’ın en önemli 

hizmeti, belediye bünyesinde 
kurduğu Halk Ekmek oldu. 
Fırıncıların fiyat tekeline karşı, 
halka, ucuz ve sağlıklı ekmek 
sağlamak için kurulan Halk Ekmek 
fabrikası, 1977 yılında hizmete 
girdi. İsvan, tarihe Kanlı Pazar 
olarak geçen 1 Mayıs 1977 günü, 
İşçi Bayramı'na katılabilmeleri için 
emekçilere belediye otobüslerini 
tahsis ettiği gerekçesiyle, 12 Eylül 
darbesi sonrası yargılandı ve 27 ay 
hapis cezasına mahkum edildi. 
İsvan, 40 yıl sonra, ne tesadüftür 
ki 1 Mayıs günü hayata gözlerini 
yumdu (1 Mayıs 2017). Rahmetle, 
saygıyla anıyoruz.

 “GÜCÜNÜ HALKTAN ALAN 
BELEDİYE BAŞKANI”
Sergide, döneme ait gazete 
kupürlerinden, Türk siyasetinin 
70’li yıllardaki atmosferine dair 
bilgiler de edinilebiliyor. O çetin 
atmosfere rağmen Ahmet İsvan, 
halka hizmeti ilke edinen bir 
belediye başkanı olarak karşımıza 
çıkıyor. İsvan, eşitlikçi bir 
yaklaşımla İstanbul’un 
gecekondu bölgelerine ve az 
gelişmiş mahallelerine yol, su, 
kanalizasyon, otobüs ve hizmet 
götürerek barınma hakkının bir 
savunucusu oldu. İsvan, siyasi 
kariyeri boyunca çoğulcu ve 
katılımcı bir yerel yönetim 
pratiğinin mümkün 
olabileceğinin de somut 
örneklerini verdi. 
Oktay Özel, Ahmet İsvan’ın 
belediye başkanlığı görevini icra 
süresince, karşısına çıkarılan 
zorluk ve dirençlere de dikkat 
çekerek, “O süreç, günümüzde 
Başkan Ekrem İmamoğlu’nun 
yönetiminde gerçekleştirdiğimiz 
hizmetlerde karşımıza çıkan 
süreçle büyük bir benzerlik 

KÜLTÜR-SANAT

İSTANBUL’UN SOMUT VE SOMUT OLMAYAN 
KÜLTÜREL MİRASINI KORURKEN,                           

KENTİN HAFIZASINI YAŞATMA İLKESİYLE         
HAREKET EDİYORUZ.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel

Ahmet İsvan’ın siyasi kariyeri 
boyunca kullandığı daktilo, 
onun mücadelesinin 
simgelerinden biri.
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KENTE YENİ BİR ÇEHRE
İBB, KENTSEL AÇIK ALANLARDA YER ALAN PLASTİK, FONETİK VE RİTMİK SANAT 
YAPITLARININ HALKLA BULUŞMASI VE ESERLERİN GELECEĞE KALİTELİ BİR 
ŞEKİLDE SUNULMASI İÇİN KAMUSAL ALANDA SANAT ŞEFLİĞİNİ KURDU.                                     
ŞEFLİK, FİKİRTEPE’DEKİ SOYUT DUVAR RESMİNİN ARDINDAN, AVRUPA’YA GÖÇ 
EDEN GURBETÇİLERE SAYGI AMACIYLA YAPILAN “UMUDA YOLCULUK” HEYKELİNİN 
AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEK.

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. A. Zekai GÖRGÜLÜ
Prof. Dr. Can KARADOĞAN
Prof. Dr. Fatma AKYÜREK
Prof. Dr. Neslihan PALA
Prof. Dr. Nilüfer ERGİN DOĞRUER
Prof. Dr. Rahmi AKSUNGUR 
Doç. Dr. Oğuz HAŞLAKOĞLU
Dr. Can AYTEKİN
Öğr. Gör. Hakan KURŞUN
Ferda ÇAĞLAYAN 

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar 
Daire Başkanlığı bünyesinde 
kurulan Kamusal Alanda Sanat 

Şefliği, kente sanatsal bir çehre 
kazandırmak için çalışmalarına 
devam ediyor. Geçtiğimiz ocak 
ayında kurulan Kamusal Alanda 
Sanat Şefliğinde; görsel, işitsel ve 
dramatik sanatlar konusunda 
uzman akademisyen, sanatçı ve 
teknik kişilerden oluşan Danışma 
Kurulunda birlikte karar alınıyor.
 
 KAMUSAL ALANDA                     

SANAT ŞEFLİĞİ
Alınan kararlar doğrultusunda, 
İBB’nin yetkisi altında bulunan 
kentsel açık alanlarda, sergilenecek 
ya da icra edilecek sanat eserleri ve 
sanatçılar halkla buluşturuluyor. 
Ayrıca kent meydanları ve yeşil 
alanlar gibi kamusal alanlarda 
mevcut sanat eserlerinin tespitinin 
ardından, bilgilendirme, koruma ve 
bakım faaliyetleri 
gerçekleştirilecek. Şeflik; sanat 
eserlerinin yanı sıra, açık alan sergi 

ÖZGÜR	TURAN NİLAY	SOYSALDI

ESERLER KALİTEYİ ARTIRIYOR

Kamusal Alanda Sanat Şefliğinde 
görev alan ve alanında uzman 

kişilerden oluşan Danışma Kurulu, 
İstanbul’u daha kaliteli bir kent 

haline getirmek için kolları sıvadı. 
Kamusal alanda yer alan sanat 

eserleri ile kent değer kazanırken, 
eserlerin yarattığı sanatsal 

farkındalıkla, yurttaşların kültürel 
gelişimi sağlanıyor.

KÜLTÜR-SANAT
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sahip olduğu tınıyı müzikle 
zenginleştirmek istiyoruz. 
Koronavirüs pandemisi 
dolayısıyla programımızda 
gecikme olsa da belirli 
parklarımızda sürekli olarak 
müzisyenlerin yer almasını 
planlıyoruz. Bu süreçlerin 
tamamında, alanında uzman 
kişilerle aynı masaya oturarak 
Kamusal Alanda Sanat Şefliğini 
hayata geçirdik. Böylelikle 
yapılabilecek tüm işleri, 
bünyemizde bulunan uzman ve 
danışmanlarla daha kaliteli ve 
bilimsel hale getireceğiz. 
Danışmanlarımız arasında kendi 
alanlarında uzman müzisyen, 
heykeltıraş, ressam ve sanat 
tarihçileri bulunuyor. 
Fikirtepe’deki Konuşan Duvarlar 
Projesi şefliğimizin ilk 
çalışmasıydı. Ardından, 
Moda’daki Umuda Yolculuk 
Heykeli çalışması geldi. Yapılan 
faaliyetlerdeki ana amaç; sanat 
eserlerinin bakımlarını 
sağlamaktan ziyade sanatı, 
yeşilin bir parçası haline 
getirmek.”

çalışmalarının ve sanata ilişkin 
farkındalık projelerinin 
organizasyonunu üstlenirken diğer 
kamu kurumları, sivil toplum 
kuruluşları ve akademisyenlerle 
birlikte çalışacak. 
 
 HAYATIN STRESİNDEN UZAK 

MEKANLAR
Çalışmaya başladıkları ilk günden 
bu yana, sorumluluklarında olan 
tüm kentsel açık alanlardaki sanat 
eserlerinin envanterini gözden 
geçirdiklerini söyleyen, İBB Park 
Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire 
Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay 
Seçkin, İstanbul’daki yeşil 
alanların, sanat faaliyetleri için çok 
zengin olanaklar barındırdığına 
dikkat çekti. Kentsel sanat 
eserlerinin varlığının insanlarda 
güzel çağrışımlarda bulunacağını 
belirten Prof. Dr. Seçkin, hayata 
geçirilen Kamusal Alanda Sanat 
Şefliğini şu sözlerle tanıttı:
“Görsel peyzajın yanı sıra işitsel 
peyzaja da çok önem veriyoruz. 
Bütün yeşil alanlarımızla müziği 
ve dansı buluşturmak, doğanın 

AMAÇ; SANATI, 
KAMUSAL ALANLARIN 

PARÇASI HALİNE 
GETİRMEK.

UMUDA YOLCULUK

Umuda Yolculuk Heykeli, 60 yıl önce 
Sirkeci Garı’ndan Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerine gerçekleşen işçi göçünün ve 
bu göçün yükünü çeken birinci 
kuşağın daima hatırlanması ve 
saygıyla anılması amacıyla hayata 
geçiriliyor. Anıt, İBB Park Bahçe ve 
Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ve 
Demokratik Sosyal Dernekler 
Federasyonu iş birliği ile hayata 
geçirildi. Yapımı tamamlanan ve yerine 
yerleştirilen Umuda Yolculuk 
heykelinin açılışı, önümüzdeki mayıs 
ayında gerçekleşecek. Kadıköy 
İnceburun’dan Haydarpaşa Tren 
İstasyonu’na doğru bakan anıt, 
çalışmak için gurbete giden 
insanlarımızı temsilen Anadolu’yu 
selamlayacak.

Soldan	sağa:	Prof. Dr. Fatma AKYÜREK , Prof. Dr. Rahmi AKSUNGUR,                                
Daire Başkanı: Prof. Dr. Yasin Çağatay SEÇKİN, Araştırmacı Yazar Ferda ÇAĞLAYAN, 
Kamusal Alanda Sanat Şefi Okan YILMAZ, Prof. Dr. Nilüfer ERGİN DOĞRUER
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BÜYÜT 
HAYALLERİNİ”
KIZ	ÇOCUKLARINA	
YOL	ARKADAŞLIĞI	YAPACAK
FİKİR ÖNCÜLÜĞÜNÜ DİLEK İMAMOĞLU’NUN YAPTIĞI “BÜYÜT HAYALLERİNİ” PROJESİ, 
KIZ ÇOCUKLARININ GELECEĞİNİ GÜZELLEŞTİRMEYİ AMAÇLAYAN YOLCULUĞUNA, 
“İLHAM VEREN ADIMLAR”  KİTABIYLA BAŞLADI. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU VE EŞİ DİLEK İMAMOĞLU, 40 TÜRK KADINININ İLHAM 
VERİCİ HİKAYESİNİN YER ALDIĞI ESERİN TANITIMINI BİRLİKTE YAPTI. İLHAM VEREN 
ADIMLAR KİTABINA YAZILARIYLA KATKI SUNAN NEBİL ÖZGENTÜRK, SUNAY AKIN VE 
NASUH MAHRUKİ’NİN ARALARINDA BULUNDUĞU PEK ÇOK İSİM DE BU ÖZEL GÜNE 
EŞLİK ETTİ. PROJEYLE KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ DESTEKLENECEK, YURTLAR 
YAPILACAK, TÜM ÇOCUKLAR İÇİN KÜTÜPHANELER KURULACAK.

İSMAİL	HAKKI	ŞİMŞEK - TAYFUN	DERYAL KORAY	ÇALIŞKAN

KÜLTÜR-SANAT

G
eçtiğimiz yıl yeniden 
sosyal dayanışma 
faaliyetlerine başlayan 
İstanbul Büyükşehir 

Belediyesinin 30 yıllık kuruluşu 
İstanbul Vakfı ve Dilek İmamoğlu, 
özel bir projenin başlangıcını yaptı. 
Doğrudan ya da dolaylı, gizli veya 
açık tüm engellere rağmen başarıya 
ulaşmış 40 Türk kadının ilham 
verici hikayesi “İlham Veren 
Adımlar” kitabında bir araya 
getirildi. Bilim, kültür, sanat, spor 
ve edebiyat dünyasından ilham 
veren yolculukların anlatıldığı eser, 
Haliç Kongre Merkezi’nde İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dilek 
İmamoğlu’nun yanı sıra 15 genç kız 
çocuğu, İBB Genel Sekreteri Can 
Akın Çağlar, İBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Şengül Altan Arslan, İBB 
İstanbul Kültür Vakfı Genel Müdürü 
Perihan Yücel, annesi Suna Kıraç’ın 
hikayesini yazan İpek Kıraç ile İlham 
Veren Adımlar kitabına yazılarıyla 
katkı sunan; sanatçı, gazeteci ve 
yazarların katıldığı etkinlikte 
tanıtıldı. 

“
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demelerini sağlamak. Duygularını 
harekete geçirmek ve onları doğru 
yoldan gidenlerin başarılarına ortak 
etmek” dedi.

 “HER ADIMI ÖNCE SEVGİYLE 
ATIN”
Kitapta yer alan yaşam öykülerinin 
çocuklara cesaret vermesini 
istediğini belirten İmamoğlu, 
kızlara şu öğütlerde bulundu:
“Hayatınızdaki her adımı önce 
sevgiyle atın. Dünyayı iyilikle 
büyütmek için sevginin evrensel 

gücüne inanın. Şunu unutmayın ki; 
öğrenerek, farkındalıkla dünyayı ve 
çevresindeki her canlıyı, her nesneyi 
tanıyarak hayata duyarlılıkla devam 
etmek, bizleri gerçek bir birey yapar. 
Ancak, tek başına bu da yeterli 
olmaz. Paylaşarak, güvenerek birlik 
olmalı ve sevgiyle öyle çoğalmalıyız. 
Çünkü bilgi, ancak sevgiyle 
harmanlandığında gerçek meyvesini 
verir.”

 SİZ YETER Kİ HAYALLER 
KURUN…
“Sevgili çocuklar, kızlar harika 
görünüyorsunuz. Gözleriniz pırıl 
pırıl, ışıl ışıl aydınlatıyor” diyerek 
konuşmasına başlayan İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, projeye katkı 
sunmaktan keyif duyacaklarını 
kaydetti. İyi ve doğru eğitimin 
özgürleştirdiğini, aynı zamanda 
umutları da artırdığını söyleyen 
İmamoğlu, “Kız çocuklarımızın 
yanındayız, tekrar güzel işler 
yapmak istiyoruz. Dilek’in bu çıktığı 
yolda, projeye öncülük etmesinden 
gurur duyuyorum. Ben de 
mutlulukla kendisine ve bütün ekip 
arkadaşlarına katkı sunmaktan 
gurur duyacağım. Siz yeter ki 
hayaller kurun, hayallerinizin 
yanındayız. Çocukların hayali bizi 
ileriye taşıyacak” diye konuştu. 

 ÇOCUKLARLA ŞARKI 
SÖYLEDİLER
Etkinlikte, pek çok müzik 
enstrümanını çalabilen üç kız 
kardeşten oluşan Samida müzik 
grubu, mini konser verdi. İmamoğlu 
çifti ve sahnedeki çocuklar “Deriko” 
şarkısını birlikte söyledi.

 İLK ÜRÜN “BÜYÜT 
HAYALLERİNİ” 
40 yazardan, ilham veren 40 kadın 
hikayesinin toplandığı “İlham Veren 
Adımlar” kitabını okuyan 15 kız 
çocuğuyla aynı sahneyi paylaşan 
İmamoğlu çiftinden ilk sözü, 
projenin öncüsü Dilek İmamoğlu 
aldı. “İlham Veren Adımlar”  
kitabının, maddi imkansızlık 
yaşayan çocukların eğitimini 
desteklemeyi amaçlayan “Büyüt 
Hayallerini” projesinin ilk aşaması 
olduğunu söyleyen İmamoğlu, 
“Büyüt Hayallerini projesine; 
eğitimin demokratikleşmek, 
özgürleşmek, gelişmek için en 
temel, en değerli araçlardan biri 
olduğuna inandığımız için başladık. 
Dezavantajlı grup gördüğüm ‘kız 
çocuklarının’ eğitim konusu benim 
için her zaman bir öncelik olmuştur. 
En büyük arzumuz, çocuklarımızın 
özgüvenlerini güçlendirmek, emek 
verip, cesaretle ‘ben de yapabilirim’ 
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 ARTIK TEK BİR TIKLA 
TELEFONLARIMIZDA
Geçen yıl uygulamaya açılan ve 
kentteki bütün kültür-sanat 
etkinliklerine erişim imkanı tanıyan 
kultursanat.istanbul portalı, artık 
“İBB Kültür” adıyla mobil 
aplikasyon olarak da hizmet veriyor. 
Sadece İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin değil, sektörün bütün 
temsilcilerinin faaliyetlerinin de yer 
alacağı uygulama, akıllı cep 
telefonlarına ve tabletlere ücretsiz 
olarak indirilebiliyor.

 SON DAKİKA DEĞİŞİKLİKLERİ 
BİLDİRİLİYOR
Her an güncel içeriğe sahip olan 
uygulamada, hangi etkinliğin 
nerede, ne zaman yapılacağı 
bilgisinin yanı sıra, konum bilgisine 
göre en yakın kültür merkezinin 
bulunması, mekanların 
güzergâhlarının oluşturulması gibi 
imkânlar da sunuluyor. 
İstanbul’daki kültür-sanat 
faaliyetleri birkaç başlıkla sınırlı 
kalmıyor. Seminerden söyleşiye, 
konserden sergi ve sinemaya kadar 
özel olarak oluşturulmuş bütün 
kategorilerde İstanbullulara bilgi 
aktarılıyor. Ayrıca, çocuklara 
yönelik etkinlikler de uygulama 
içerisinde yer alıyor. Etkinlik 
programlarındaki son dakika 
değişiklikleri, anında uygulamanın 
içeriğine yansıtılarak 
İstanbulluların mağdur olması da 
önleniyor.

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi, 
hizmetlerin herkes için 
erişilebilir olması amacını 
taşıyan yeni nesil belediyecilik 

anlayışını, tüm alanlarda hızla 
hayata geçiriyor. Kültür-sanat ve 
turizm sektöründeki bütün 
gelişmeleri internet üzerinden 
duyuran İBB Kültür Daire 
Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı ile iş birliği yaparak bu 
hizmetleri mobil aplikasyona taşıdı. 

 TÜM ETKİNLİKLER TEK 
EKRANDA
Uygulama, pek çok farklı açıdan da 
yeni avantajlar sunuyor. “Etkinliği 
Takip Et” sekmesini tıklayan 
kullanıcılar, gitmek istedikleri 
kültür-sanat faaliyeti öncesinde 
hatırlatma bildirimi alıyor. Bir 
diğer seçenek olan “Takvime Ekle” 
sekmesi ise kullanıcının istediği 
etkinliği takvimine almasını 
sağlıyor. Böylece “İBB Kültür” 
uygulamasını tercih eden bir 
İstanbullu, belirli bir zaman dilimi 
içerisinde gitmeyi istediği bütün 
etkinlikleri tek bir ekran üzerinden 
takip edip, hangi etkinliklerin 
birbiriyle çakıştığını da görebiliyor. 

 ÇEVRE DOSTU
Kültür-sanat alanına ilişkin 
binlerce sayfa tanıtım metninin 
basıldığı İstanbul’da, çevre dostu 
bu uygulama ile etkinlikleri, kâğıt 
sarfiyatı yapmadan duyurmak 
mümkün hale geldi. 

 İSTANBUL’UN TURİZM 
POTANSİYELİ GELİŞTİRİLECEK
Kültür Daire Başkanlığı, İstanbul’un 
turizm kapasitesini geliştirme ve bu 
yolla kent ekonomisinin  
büyümesine katkı sunma hedefiyle 
yeni proje fikirleri üzerinde 
çalışıyor. Bu çalışmaların başında, 
Turizm Müdürlüğü tarafından 
yürütülen ‘visit.istanbul’ (İstanbul’u 
ziyaret et) projesi geliyor. 
İstanbul’un sahip olduğu tarihi-

KÜLTÜR-SANAT VE TURİZM   ARTIK MOBİLDE
İBB KÜLTÜR DAİRE 
BAŞKANLIĞI, YENİ NESİL 
BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI 
DOĞRULTUSUNDA, 
İSTANBUL’DAKİ TÜM 
KÜLTÜR-SANAT 
FAALİYETLERİNİ               
“İBB KÜLTÜR” MOBİL 
APLİKASYONU İLE 
ERİŞİME AÇTI. 
UYGULAMA, AKILLI CEP 
TELEFONLARI VE 
TABLETLERDEN 
ÜCRETSİZ 
KULLANILABİLİYOR. 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR 
TURİZM VİZYONU İÇİN DE 
‘visit.istanbul’ 
UYGULAMASI HAYATA 
GEÇİRİLDİ. 

AYŞE	KAHVECİ

KÜLTÜR-SANAT

MART 2020 sehirtiyatrolari.ibb.istanbul
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 DÖRT TEMA BELİRLENDİ
Kampanya süresince, Tarih ve Yerel 
Yaşam Turizmi, Kültür-Sanat-
Tarih Turizmi, Kongre ve Finans 
Turizmi ve Gastronomi Turizmi 
başlıklı dört tema, farklı ve birbirini 
besleyecek iletişim yöntemleriyle 
uluslararası hedef kitleyle 
buluşturulacak. Bu temel ögeler de 
sağlık turizmi, spor turizmi, çok 
kuşaklı seyahat, doğa turizmi, ileri 
yaş turizmi ve engelsiz seyahat gibi 
bileşenlerle desteklenecek. 

 www.visit.istanbul
Dünya genelinde en büyük sayıda 
kitleye erişim için kurulan www.
visit.istanbul internet portalı ile 
İstanbul’da gündelik yaşam, yaklaşan 
etkinlikler, konaklama imkânları, 
bilet ve teklif fırsatlarının yanı sıra, 
iletişim kanalları hakkında 
kullanıcılar düzenli olarak 
bilgilendirilecek. Farklı alanlarda 
uzmanlaşmış on beş kişilik bir ekibin 
çalıştığı portal, farklı dillerde yayın 
yapacak. Mobil uygulama üzerinden 
de kullanıcılara, rezervasyon 
yapabilme, bilet alabilme ve 
İstanbul’da turist olmayı daha tercih 
edilir kılacak hizmetler sunulacak.

 PAYDAŞLARLA İŞ BİRLİĞİ 
YAPILIYOR
Katılımcı bir anlayışla yürütülen 
“visit.istanbul” hizmetinin daha 
etkin kullanılabilmesi için, İBB 
iştirakleri ile birlikte, diplomatik 
temsilcilikler, üniversiteler, kamu 

kültürel değerlerin yanı sıra, çok 
kültürlü ve renkli yaşamının 
tanıtılması; İstanbul’a ilişkin dünya 
kamuoyunda var olan yanılgıların 
giderilmesi amaçlanıyor. 
Uluslararası algıyı düzenli bir 
şekilde analiz ederek, hedef ülkelere 
yönelik sürdürülebilir bir iletişim 
stratejisi oluşturulacak.

 İSTANBUL, TURİZM MARKASI 
OLACAK
Sürdürülebilir bir turizm 
vizyonunun geliştirilmesiyle, 
İstanbul’un turist sayısı ve turizm 
gelirinin artırılması, sektörde 
istihdamın çoğaltılması, turizmin 
kent ekonomisinde öncü 
sektörlerden biri olması ve de 
sürecin sonunda İstanbul’un, dünya 
çapında örnek alınan bir turizm 
markası haline gelmesi öngörülüyor.

 BEŞ ÜLKE VE BİR BÖLGE 
HEDEF SEÇİLDİ
ABD, Almanya, Birleşik Krallık, 
Çin, Fransa ve Körfez ülkeleri, 
turizm potansiyelinin geliştirileceği 
hedef ülkeler olarak seçildi. 
Tanıtımlarda İstanbul’un, farklı 
kültür ve yaşam tarzlarının barış 
içinde bir arada yaşadığı, finans ve 
yatırım alanında odak haline gelen, 
zengin ve çok çeşitli mutfağıyla 
gastronomi merkezi olma 
potansiyeli taşıyan, modern ve 
geleneksel dokulara sahip kadim bir 
kültür metropolü olduğu 
vurgulanacak.

veya sivil toplum kuruluşları, sektör 
temsilcileri ile olası iş birliği 
imkânları değerlendiriliyor. 

 SOSYAL MEDYA ETKİN 
KULLANILIYOR
Turizm projesinin ikinci iletişim 
ayağını ise Facebook, Twitter ve 
Instagram gibi sosyal medya 
mecraları oluşturuyor. Tarihi 
mekanlar, kültür varlıkları, doğal 
güzellikler ve sosyal yaşam 
hakkında bilgi veren görseller, 
İngilizce içeriklerle düzenli olarak 
paylaşılıyor.
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İBB,	İSTANBUL	
KADINININ SERÜVENİNE

IŞIK TUTUYOR
İBB, İSTANBUL’UN UZAK VE YAKIN TARİHİNİ, KADINI MERKEZE ALARAK İNCELEYEN 
KAYNAK BELGE DEĞERİNDEKİ BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTI. İSTANBUL KADINININ 

TOPLUMSAL YOLCULUĞU, OTUZA YAKIN ARAŞTIRMACININ KATKISIYLA "OSMANLI 
İSTANBUL’UNDA KADIN" VE "CUMHURİYET İSTANBUL’UNDA KADIN" KİTAPLARINDA 

ELE ALINDI.  PEK ÇOK BELGE, FOTOĞRAF, RESİM VE KAYNAĞIN YER ALDIĞI İKİ CİLTLİK 
ESER, ÖZEL ARŞİV VE KOLEKSİYONLARLA DA ZENGİNLEŞTİRİLDİ.

TAYFUN	DERYAL

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); cinsiyet 
kalıplarından arınmış, eşit bir toplum 
mücadelesinin simgesi 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde, kentin kültür hazinesine nitelikli bir 

eser kazandırdı. İstanbullu kadınların toplumdaki 
rolü ve seyri, İBB iştiraki Kültür AŞ yayınlarından 
çıkan “Osmanlı İstanbul’unda Kadın” ve 
“Cumhuriyet İstanbul’unda Kadın” kitaplarında 
incelendi. Farklı alanlardan ve bakış açılarından 
otuza yakın yazarın katkısıyla; sadece tarih, kültür, 
kadın ve İstanbul çalışmalarıyla ilgilenenlerin değil,  
geçmişi kavrayıp bugüne ayna tutmak isteyen 
herkesin yararlanabileceği derinlikli bir başvuru 
kaynağı ortaya konuldu.

 UZMAN İSİMLER YER ALDI
Bir yılı aşan hazırlık ve araştırmalar sonucu 
oluşturulan eserde; Ahmet Makal, Aksu Bora, Ayşe 
Durakbaşa, Ayşegül Yaraman, Burçak Evren, Cengiz 
Kahraman, Cihan Aktaş, Çilem Tercüman, Fatma 
Keser, Filiz Barın Akman, Hülya Tezcan, İlber 
Ortaylı, İnci Enginün, Kiraz Akın, Mehmet Yüce, 
Nazan Moroğlu, Necdet Sakaoğlu, Nuran Tezcan, 
Özlem Kutkan, Pelin Batu, Sacide Bolcan, Selen 
Korad Birkiye, Serpil Çakır, Şükran Üst, Tuba 
Demirci, Umut Barış Taşdemir ve Zeynep Oral 
yazılarıyla yer aldı.  
Hazırlanışında iş birliğinin güzel örneklerinin 
verildiği çalışmada pek çok belge, fotoğraf, resim ve 

kaynak yer buldu. Eser, yirminin üzerinde özel arşiv 
ve koleksiyonla zenginleştirildi.

 İLK CİLT OSMANLI İSTANBUL’U
Çalışmanın ilk cildinde, Osmanlı İstanbul’unda 
kadına yönelik yaklaşımların okuması yapıldı. 
Kadının çalışma hayatındaki yeri; Osmanlı toplumu 
ve aile yapısı; kadının hak ve özgürlük mücadelesi, 
hak talepleri; eğitim süreçleri; haremde hayat; sanat 
ve edebiyatta kadın; saray modası ve edebiyatta 
moda gibi birçok başlığa ışık tutuldu.

 KADININ VE TOPLUMUN DÖNÜŞÜMÜ
Var gücüyle özgürlük için savaşarak vatanın 
bütünlüğünü korumaya çalışan kadınlar, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasında ve yeni 
toplumun inşasında büyük katkılar sağladı. 
Cumhuriyet’in ilanı sonrasında yaşanan toplumsal, 
siyasal değişimin her adımında önemli rol oynadı. 
Çalışmanın ikinci cildi, bu değişimin en hissedilir 
şekilde yaşandığı İstanbul’da kadını ele aldı.
Cumhuriyet tarihi boyunca kadının çalışma 
hayatında; hak ve özgürlük mücadelesinde; Millî 
Mücadele'de; ve feminizmin gelişme sürecindeki 
rolü irdelendi. Cumhuriyet’le birlikte edebiyatta, 
güzel sanatlarda, tiyatroda, sinemada, mimaride, 
hukukta, sporda, modada kadınların daha görünür 
olması gibi konuların odağında Cumhuriyet 
İstanbul’unun analizi yapıldı.
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GÖKÇE	KAÇMAZ

KAVUKLU'YU 
KAYBETTİK

TÜRK 
TİYATROSUNDA 

HİCİV 
GELENEĞİNİN 

MADALYASI 
SAYILAN 

KAVUĞUN 
EMANETÇİSİ 

RASİM ÖZTEKİN, 62 
YAŞINDA YAŞAMA 

GÖZLERİNİ 
YUMDU. ÖZTEKİN, 
26 YIL BOYUNCA 

SAHNE ALDIĞI SES 
TİYATROSU’NDAN, 

SEVENLERİNİN 
GÖZYAŞLARI 

EŞLİĞİNDE, SON 
YOLCULUĞUNA 

UĞURLANDI. 
PANDEMİ 

ÖNLEMLERİ 
ÇERÇEVESİNDE 
GERÇEKLEŞEN 

TÖRENE, İBB 
BAŞKANI 

İMAMOĞLU’NUN 
DA ARALARINDA 

BULUNDUĞU 
SINIRLI SAYIDA 

SİYASETÇİ, 
SİNEMACI VE 

TİYATROCU 
KATILDI. 
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Y
aklaşık 17 yıldır kalp yetmezliği ile boğuşan 
ekranların ve sahnelerin gülen yüzü Rasim 
Öztekin, 62 yaşında yaşama gözlerini 
yumdu. Türk tiyatrosunda hiciv 

geleneğinin madalyası sayılan kavuğun emanetçisi 
Öztekin, 26 yıl boyunca sahne aldığı Beyoğlu Ses 
Tiyatrosu’ndan son yolculuğuna uğurlandı. 
Öztekin’in cenaze töreni pandemi önlemleri 
nedeniyle aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye 
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 
sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirildi. Törende, 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP İl Başkanı 
Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil 
Dara Odabaşı, Beyoğlu İlçe Belediye Başkanı Haydar 
Ali Yıldız; meslektaşları Zeliha Berksoy, Şoray Uzun, 
Şevket Çoruh, Derya Şensoy başta olmak üzere 
davetli sinema ve tiyatro oyuncuları da hazır 
bulundu.

 “BORCUMUZU YERİNE GETİRECEĞİZ”
Törende bir konuşma yapan İBB Başkanı İmamoğlu, 
Öztekin’in sembol bir isim olduğuna değinerek şunları 
kaydetti: 
“Kendisi ile bir araya geldiğimizde, İstanbulluların 
geleneksel tiyatromuzu ve ‘Kavuklu’ geleneğini, çok 
güçlü bir şekilde hissedileceği, bu tarihi öğrenip 
gelecek nesillere aktarabileceği, yaşayabileceği mekânı 
bu şehre kazandırma konusunda neler 
yapabileceğimizi hararetli bir şekilde konuşmuştuk. O 
mekânı, en kısa zamandı ona söz verdiğimiz biçimde 
bu şehre kazandırmak; İBB olarak tiyatromuza, 
tiyatromuzun ustalarına ve tabii ki şimdi 
uğurladığımız büyük usta Rasim Öztekin’e karşı 
kesinlikle bir borcumuzdur. Bunu mutlaka yapacağız 
ve bu borcumuzu yerine getireceğiz.”

 FERHAN ŞENSOY’UN ÖĞRENCİSİ 
Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi 
Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Sanat 
yaşamındaki ilk deneyimlerini, İstanbul Akademik 
Sanatçılar Topluluğu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 
ve Nöbetçi Tiyatro’da edindi. Ferhan Şensoy'un 
öğrencisi oldu. Ortaoyuncular topluluğunda 
profesyonel sanat yaşamına atıldı. 2016 yılında Kel 
Hasan Efendi'nin kavuğunu Ferhan Şensoy’dan aldı. 
Öztekin, İBB’nin yaptığı bir organizasyonla 20 Eylül 
2020’de kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Sanat 
yaşamı boyunca sadece tiyatroda değil, sinema ve 
dizilerde de pek çok rolde oynadı. Yaşamının son 
yıllarında YouTube'da da içerikler üretti. 

 ÖDÜLLERLE DOLU BİR KARİYER
Arşivlere bıraktığı tiyatro, sinema ve dizilerle anısı 
toplumun belleğine kazınan Öztekin, kısa yaşamına 
birçok ödül de sığdırdı:
 1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu
 1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı 

Oyuncusu
 2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve Müzikal 

Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
 2010, KALDER (Kalite Derneği) En Kaliteli            

Sanatçı Ödülü
 2010, Ayaklı Gazete Yılın En İyi Yardımcı              

Erkek Oyuncusu
 2011, Yılın Nasrettin Hocası
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TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK 4734 S.K.İ.K. 19. MAD. GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İŞİN ADI İHALE TARİH/SAAT

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
İhale İşleri Müdürlüğü İhale Gündemi

02. 04. 2021 ‐ 19. 04. 2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin diğer ihale ilanlarına 
https://www.ibb.istanbul adresinden ulaşabilirsiniz.

Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Binasının Ekipman 
Cihaz ve Sistemlerinin Yıllık Periyodik Bakım‐Onarımı ve İşletilmesi İşi

02/ 04/ 2021 11.30

Merkez İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Daire Başkanlığına Bağlı Müdürlüklerin Demirbaşına Kayıtlı Araç, İş Makineleri 
ve Bunlara Ait Motorlu‐Motorsuz Donanımların Bakım, Onarım, Servis İşleri İle Her 
Türlü Malzeme, İmalat, Yedek Parça Temini Hizmet Alımı İşi

05/ 04/ 2021 11.00

Elektronik Sistemler Müdürlüğü 2021 Yılı İBB WiFi Sistemi Bakım‐Onarım, Altyapı Kurulumu ve İşletilmesi05/ 04/ 2021 11.30

Satınalma Müdürlüğü Benzinli Motopomp Alımı 06/ 04/ 2021 10.30

Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü İBB Sorumluluğundaki Trafo Merkezlerinin Bakım ve Onarımlarının 
Yapılması Hizmet Alım İşi

06/ 04/ 2021 11.00

Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü İBB Sorumluluğundaki Jeneratörlerin Periyodik Bakım ve Onarımlarının 
Yapılması Hizmet Alımı

06/ 04/ 2021 11.30

Satınalma Müdürlüğü iOS Tablet Bilgisayar ve Kablosuz Yazıcı Alımı08/ 04/ 2021 11.30

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 36 Aylık Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi12/ 04/ 2021 11.00

Kentsel Tasarım Müdürlüğü Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması19/ 04/ 2021 17.00

Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü Taziye Yemeği, Lokma Tatlısı ve Kumanya Alımı ve Dağıtımı İşi16/ 04/ 2021 11.00

Satınalma Müdürlüğü Gıda Yardım Kolisi Alımı 06/ 04/ 2021 10.00




