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TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ
0-4 yaş arası çocuklu annelere
İSTANBULKART’la

Anne Kullanıyor



Ekrem İmamoğlu

Çiftçilere sağladığımız fide desteğini bu yıl daha da 
artırarak, yaklaşık 4.3 milyona çıkarıyoruz. Açıkçası 
ben, Türkiye’de tarıma yapılan yatırımları çok 
önemsiyorum. Bu yatırımların artırılmasının, içinde 
bulunduğumuz ekonomik daralmayı aşmakta büyük bir 
fırsat olacağını düşünüyorum. 

Annelerimiz de çocuklarımız da başımızın tacı. Onlar 
için akan sular durur. Bu anlayışla, kent yoksulluğunun 
gittikçe derinleştiği bu zor zamanlarda, destek 
paketlerimize bir yenisini daha ekledik: Bir bebeğin, ilk 
4 aydaki tüm gereksinimlerini tek pakette toplayarak bir 
beşiğin içinde annelere ulaştırıyoruz.

Ramazan’ın manevi atmosferini ve yardımseverliğini 
yaşatmak için ay boyunca çeşitli hizmetler sunmayı 
sürdürüyoruz. İstanbul’da iftar için her gün 20 bin 
kişilik sıcak yemek dağıtıyoruz. İftara yetişemeyenlere 
kumanya ikram ediyoruz. Sosyal medyadan Ramazan’ın 
kültürel iklimini yansıtan konserler, çocuk etkinlikleri 
ve sohbet programları yayınlıyoruz.

Sevgili İstanbullular,
Mayıs ayının ilk üç haftasını pandemi ile mücadele 

için ‘kapanarak’ geçireceğiz. Bu sıkıntılı sürecin 
ardından daha sağlıklı günlere ulaşacağımıza inanıyor, 
kurallara uymamızın gereğine dikkat çekmek istiyorum.  

Bir kez daha Anneler Günü’nüzü, Ramazan 
Bayramı’nızı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı’nızı en içten duygularımla kutluyor, 
mutluluk ve huzur diliyorum. 

Değerli İstanbullular,
“Gelecek demek, gençlik demek!” Bu sebeple 

Türkiye’mizi, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerinde bir 
yere çıkarmanın ilk şartı; gençlerimize hak ettikleri 
değeri vererek onlara, kendilerini en iyi şekilde 
yetiştirmelerini sağlayacak koşulları yaratmaktır. On 
altı milyonun standartlarını yükseltecek hizmet üretme 
sorumluluğu ile çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) kadroları olarak biz, bu anlayışa sahibiz. Bunu her 
fırsatta sahaya da yansıtıyoruz. Anımsarsanız; 31 
Mart’ın ardından görevde olduğumuz 18 günlük 
yönetimimizde bile ilk işimiz, öğrenci seyahat 
kartlarında yarı yarıya indirime gitmek oldu. Böylece 
bir yandan ailelere katkı sağlarken gençlerimizin kent 
içinde seyahat etmelerini de kolaylaştırdık. Bu önemli; 
çünkü insan kitaplarla kendini geliştirir ama bu yeterli 
değil. Onu sosyalleşme, gezme, görme ve deneyimleme 
ile tamamlamak da şarttır.  

Sevgili Gençler,
Bu yola çıktığımda size, “İstanbul, gençlik dostu bir 

kent olacak” sözünü verdim. Göreve geldiğimden bu 
yana, hep bu sözümün gereğini yaptım. Sizleri, 
İstanbul’da çözümün parçası gördüm, tüm olanaklarımızı 
bu amaçla seferber ettim. Çalışma arkadaşlarımla birlikte 
geliştirdiğimiz projelerle; sizi, sadece eğitim-öğretim 
yardımı, indirimli ulaşım, tablet dağıtımı gibi maddi 
konularda desteklemekle yetinmedik. Kendinizi ifade 
ederek içinde yaşadığınız kent için söz söyleyebildiğiniz, 
proje üretip sosyalleştiğiniz; sanata, bilgiye, spora 
kolayca ulaşabildiğiniz platformlar oluşturduk. 

Örneğin, “Gençliğimiz var!” adıyla yaşama geçirdiğimiz 
genç yetenek gelişim programı, bu yolda attığımız önemli 
bir adım oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
değerlerini tanıyan, sorumluluk almaya istekli, değişime 
ayak uydurabilen ve 16 milyon için heyecanla çalışabilen 
geleceğin liderlerini yetiştirmeye başladık.

Gençlik Ofislerimizin sayısını 7’ye çıkarmak için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece sağlıklı bir fiziksel 
gelişim için değil; gençlerimizin, farklı düşüncedeki 
insanlarla birlikte sosyalleşmeleri, kente aidiyet duygusu 
hissetmeleri için spor tesislerimizi İstanbul’un her 
yanına yayıyoruz. 2020 Eylül ayında başlattığımız “Yıldız 
Tarama Projesi” ile genç yeteneklerimizi ortaya 
çıkarıyor, onlara İBB Spor Kulübü altyapı takımlarının 
kadrolarında yer bulma fırsatı tanıyoruz. 

Kıymetli Hemşehrilerim,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, dara düşen 

herkesin yanında olmak için çalışıyoruz. Bu süreçte 
İstanbul’daki yaklaşık 20 bin bakkalı unutmadık. Hem 
onları ekonomik olarak desteklemek hem de 
İstanbulluya ucuz ve sağlıklı gıda sağlamak için, 
ayrıntılarını bültenimizin sayfalarında bulacağınız, 
“Halk Bakkal” projesini hayata geçiriyoruz. 
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ZİNCİRLİKUYU METROBÜS DURAĞI 
ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Unilever 
firması iş birliğiyle düzenlenen “Cif / Temizken 
Güzel” kampanyasının kapsamı genişletiliyor. 

İstanbul Boğazı ve Haliç kıyılarına konuşlandırılan ve 
yurttaşların beğenisini kazanan “çöpkapar” 
uygulamasından sonra, kentin ulaşım hattının kilit 
noktalarından Zincirlikuyu Metrobüs Durağı’nda da 
yeni bir proje başlatıldı. Çalışmalarda son noktaya 
gelindi.

PENDİK-KAYNARCA METROSU İÇİN 
TRAFİK AKIŞI YENİDEN DÜZENLENDİ

Ş ubat 2020’de İBB’nin yapımını yeniden 
başlattığı Pendik Merkez-Kaynarca-Fevzi 
Çakmak Metrosu’nda sekiz ayrı noktada kazı 

ve istasyon inşaatı çalışmaları sürdürülüyor. Pendik 
Merkez İstasyonu inşaat çalışması süresince 
uygulanacak olan geçici trafik sirkülasyon 
düzenlemesi, kademeli olarak uygulanmaya başlandı. 
Bölgede trafik akışı, alternatif güzergâhlar üzerinden 
sağlanıyor.

KISA-KISA

“N KOLAY İSTANBUL YARI MARATONU”NDA DÜNYA REKORU

İBB’nin iştirak şirketi SPOR İSTANBUL’un düzenlediği “N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu”nda  dünya rekoru kırıldı. 
Dünya şampiyonu unvanıyla İstanbul'a gelen Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.02'lik derecesiyle dünya rekoru 
kırdı. Erkeklerde ise ilk sırayı 59 dakika 35 saniyelik derecesiyle Kenyalı Kibiwott Kandie aldı.
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA HEDİYE

Ö zel gereksinimli çocuklar için İBB’nin verdiği eğitimler 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde de devam etti. 
İBB’nin spor tesislerindeki programlara katılan eğitimlerini aksatmayan çocuklara, farkındalık günü anısına 
çeşitli hediyeler verildi. 

İBB’DEN TİYATROLARA DESTEK

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi, “İstanbul’da 
Perdeler Kapanmasın” ilkesiyle yeni bir proje 
başlattı. Proje ile İstanbul’da çalışmalarını sürdüren, 

ancak COVID-19 nedeniyle kapanma durumuna gelen 
tiyatrolara güç verilmesi amaçlandı. İBB, daha önce de 
#İstanbulBirSahne projesi ile müzisyenlere destek 
vermişti. 

İBB 2020’DE, 148 BİN SOKAK HAYVANINI 
MUAYENE VE TEDAVİ ETTİ

İBB, hasta, yaralı ve sakat sokak hayvanlarının 
bakımını; dünyanın en büyük, modern ve hijyenik 
bakımevlerinde sağlıyor. Uzman veteriner 

hekimler eşliğinde hayvanların aşılama, 
kısırlaştırma, muayene, tedavi, bakım ve beslenmesi 
gerçekleştiriliyor. Sokak canlılarına en iyi koşullarda 
bakmak için yedi gün 24 saat esasıyla çalışan İBB, 
2020 yılında 148 bin 106 hayvana muayene ve tedavi 
hizmeti verdi. 39 bin 12 hayvan mikroçip 
uygulamasıyla kayıt altına alınırken, 21 bin 36 
hayvan kısırlaştırıldı. Toplam 44 bin 138 hayvana da 
koruyucu aşı uygulandı.
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YANLIŞ 
İDDİALAR VE               
DOĞRULARI

DOĞRU
2008 yılında çıkarılan 

Vakıflar Kanunu kapsamında, 
bugüne kadar toplam 53 taşınmaz, 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
devredildi. Devredilenlerin bir kısmı 
İBB yönetimi el değiştirmeden 
önceki yıllarda yapılmış. Taşınmazlar 
arasında; Gezi Parkı, Galata Kulesi, 
Şerefiye Sarnıcı (Çemberlitaş), 
Cankurtaran Magnaura Sarayı, Eski 
Fransız Hapishanesi, İBB Sağlık Daire 
Başkanlığı Unkapanı Binası, İBB 
Çemberlitaş Hizmet Binası, Eminönü 
Marmara Belediyeler Birliği Binası, 
Piyer Loti’deki (Eyüpsultan) ahşap 
yapılar, Eyüpsultan Mezarlığı, İBB 
Eyüpsultan Kütüphanesi, Haliç 
Kongre Merkezi, KUDEB (Koruma 
Uygulama ve Denetim Büroları) 
hizmet binaları, Karaköy Arap 
Camii’nin önündeki arsa ile dükkan, 
Fatih Ahi-Çelebi Sıbyan Mektebi, 
Bahariye Mevlevihanesi, Beykoz 
Kışlası ve 19 dönümlük arazi 
bulunuyor. İBB Hukuk Müşavirliği, 
bu taşınmazların hemen hepsine dava 
açtı. Hukuki süreç devam ediyor.

YANLIŞ
İBB’nin yatırım ve 

hizmetlerinin engellenmeye 
çalışıldığı iddiası doğru değil.

DOĞRU
İBB Ulaşım Koordinasyon 

Merkezi’ne (UKOME), ulaşım ile 
alakası olmayan atamalar yapıldı.
İBB’nin birimi olarak tanımlanan 
UKOME’ye; bir yönetmelikle Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli 
Eğitim Bakanlığı (MEB) gibi şehir 
trafiğiyle hiçbir ilgisi olmayan 
kurumlardan temsilci atandı ve bu 
şekilde İBB’nin oyu azınlığa 
düşürüldü. Söz konusu yönetmelik, 
İstanbul ulaşımıyla ilgili önemli 
kararlar alınmasına engel teşkil 
ediyor.
Havaalanı yolcu taşımacılığı 
İBB’nin elinden alındı.
Bir önceki dönem İBB iştiraki Otobüs 
AŞ’ye bağlı olarak İstanbul 
Havalimanı’na lüks taşımacılık 
hizmeti vermeye başlayan 
HAVAİST, seçim sonrası akamete 
uğradı. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı tarafından yayınlanan bir 
genelgeyle, havalimanları ile şehir 
arasında yolcu taşımacılığı yetkisi 
Büyükşehir Belediyelerinden 
alınarak Bakanlığa devredildi. İBB, 
genelgeye karşı idari yargıda iptal 
davası açtı.
Haydarpaşa-Sirkeci garları İBB 
yerine yeni bir şirkete kiralandı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet 

YANLIŞ
İstanbul Büyükşehir 

Belediyesine (İBB) ait çok sayıda 
gayrimenkulün, İBB Meclisinin 
çoğunluk oylarıyla alındığı iddiaları 
asılsız.

DOĞRU
İBB Meclisinin oy 

çokluğuyla aldığı kararlarla, toplam 
86 taşınmaz AK Partili ilçe 
belediyelerine verildi. Başkan Ekrem 
İmamoğlu’nun itiraz ederek 
kararları meclise geri göndermesine 
rağmen, aynı raporlar “ısrar kararı” 
olarak yeniden onaylandı. İBB 
yönetimi, bu 86 gayrimenkulden 
37’sinin ilçe belediyelerine tahsisini 
yapmak zorunda kaldı. Bahsi geçen 
47 taşınmazın tahsisi ya da devri 
İBB birimlerinin kullanımı 
nedeniyle yapılamadı, 2 taşınmazın 
da İBB mülkiyetinde olmadığı tespit 
edildi. Tüm bu meclis ısrar 
kararlarına İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu tarafından dava açıldı. 
Hukuki süreç devam ediyor.

YANLIŞ
İBB’nin taşınmazlarının, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından İBB’nin elinden alındığı 
iddiaları doğru değil.

 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
İBB, son 21 ayda depreme 

hazırlık ve kentsel dönüşüm 
konularında elle tutulur bir projeye 
veya hizmete imza atamadı. Bu 
alanlara yeterli kaynak ayırmadı.

DOĞRU
İBB’nin, 2020 yılı depreme 

hazırlık ve kentsel dönüşüm bütçesi, 
2019’da harcanan rakamın 2 katı olan 
347.6 milyon lira olarak belirlendi. 
2019 bütçesinden artırılan rakamla 
bütçe, toplamda 627 milyon lirayı 
buldu. 2021 yılı bütçesinde ise 
deprem ve kentsel dönüşüm için 
ayrılan pay, 2019 yılında harcanan 
rakamın yaklaşık 3 katı olan 423 
milyon lira; bu rakamın da 261 
milyon lirası kentsel dönüşüm 
çalışmalarına ayrıldı. Depreme karşı 
hazırlık konusunda çok önemli 
çalışmalar yürüten İBB, kendi 
mülkiyetindeki 110 yapıda tespit ve 
test çalışmasını tamamladı. Bu 
kapsamda, alanında uzman 31 kişilik 
bilim insanıyla siyaset üstü bir yapı 
olarak kurgulanan İstanbul Deprem 
Konseyi Bilim Kurulu oluşturuldu; 
kurul çalışmalarını hızla sürdürüyor. 
Şehir genelindeki toplanma alanları 
ve geçici barınma alanları 
güncellenerek, internet ortamında 
paylaşıldı. Topkapı Deprem Parkı ve 
Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı, 
afetlere yönelik kent mobilyaları ile 
birlikte kullanıma sunuldu. Depreme 
karşı İstanbul bütününün bir tipoloji 
çerçevesinde değerlendirilmesi için, 
Avcılar’da başlatılan pilot çalışma 
tamamlandı. Ayrıca, 9 ilçede toplam 
37 bin 366 yapı ziyaret edilerek 11 
bin 837 binada nihai işlem yapıldı. 
Kentsel dönüşüm çalışmaları 
kapsamında, 6 ilçede 12 proje 
alanında çalışmalar başlatıldı. 
Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde 
başlatılan dönüşüm çalışmasıyla,        
7 blok 190 dairelik site tamamen 
yenileniyor. 39 ilçede de kentsel 
dönüşüm çalışmaları için 
vatandaşlarla temaslar başlatıldı.            
6 ilçede açılan ‘imar ve mülkiyet 
ofisleri’ çalışmalarına devam ediyor. 
Silivri Konutları’nın tamamlanması 

için son 1 yılda 114 milyon 155 bin 
TL para ödendi. Konkordato ilan edip 
işi durduran müteahhit firmanın, 
binaları tamamlamasını yeni İBB 
yönetimi sağladı. İBB Meclisi, 
muhtelif ilçelerde bulunan İBB’ye ait 
sosyal konutların ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara ve mevcut konutun 
kiracısına tahsisine ilişkin, İBB 
Başkanına yetki verilmesini içeren 
raporu, oy çokluğuyla 4. kez reddetti.

YANLIŞ
İBB, 2020’de yalnız 947 

hayvanı tedavi etti.

DOĞRU
İBB, 2020 yılında 148 bin 106 

hayvana muayene ve tedavi hizmeti 
verdi. İstanbul’da hasta, yaralı ve 
sakat sokak hayvanlarının bakımı İBB 
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne 
ait modern ve hijyenik 
bakımevlerinde sağlanıyor. Uzman 
veteriner hekimler eşliğinde 
hayvanların aşılama, kısırlaştırma, 
muayene, tedavi, bakım ve 
beslenmesi gerçekleştiriliyor. Sokak 
hayvanlarına en iyi koşullarda 
bakılması için 7/24 esasıyla çalışan 
İBB, sadece geçen yıl 39 binin 
üzerinde hayvanı mikroçip ile kayıt 
altına aldı. 21 bin 36 hayvan 
kısırlaştırıldı 44 bin 138 hayvana 
koruyucu aşı uygulandı. Yine bu 
hizmetler kapsamında 440 hayvan 
sıcak yuvaya kavuşturuldu. Kış 
şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan 
sokak hayvanları için de 655 farklı 
besleme noktasında, 432 ton kuru 
mama dağıtıldı. Sokak hayvanlarına 
karşı sevgi ve duyarlılığın çocuk yaşta 
gelişmesi amacıyla 4 bin 729 
öğrenciye eğitim verildi.

Demiryolları (TCDD) tarafından, 
Haydarpaşa ile Sirkeci gar alanlarının 
kültür-sanat etkinliklerinde 
kullanılması amacıyla kiraya 
verilmesine ilişkin düzenlenen 
ihaleye, İBB; iştiraklerinin 
oluşturduğu “ortak girişim” ile 
katıldı. Ancak, İBB iştirakleri haksız 
olarak ihale dışı bırakıldı ve konu 
yargıya taşındı. Danıştay, yerel 
mahkemenin İBB’nin aleyhindeki 
kararına rağmen, bu hukuksuz 
ihaleyi iptal etti.
Marmaray-Maltepe İstasyonu 
civarı için üst geçide 7 aydır             
izin yok.
Marmaray’ın yapımı sonrasında, 
demiryolu hattının ikiye böldüğü 
alanda Maltepe’nin Altıntepe 
Mahallesi’nde oturan 30 binin 
üzerinde kişinin sahil ve Bostancı 
çarşısı ile bağlantısı koparıldı. 
Mahalle sakinleri, çarşı ve toplu 
ulaşıma erişmek için bir 
kilometreden fazla yürümek 
zorunda kalıyor. İBB, ortaya çıkan 
mağduriyeti giderecek bir proje 
hazırladı; buna göre yapılacak üst 
geçit, vatandaşların karşı tarafa 
erişimini en az yarım saat 
kısaltacak ve kolaylaştıracak. 
Ancak, ne yazık ki TCDD’den,           
7 aydır izin çıkmıyor. 
Kartal’da istasyonun altına 
düzenleme izni çıkmıyor.
Kartal’da Marmaray İstasyonu'nun 
yapımıyla meydana gelen yaklaşık 
150 metrelik viyadük altı alan 
değerlendirilmiyor. Çöplüğe dönüşen 
arazi, vatandaşlar için tehlike de arz 
ediyor. İBB, semt sakinlerinden gelen 
talep nedeniyle, söz konusu alanla 
ilgili “çevre düzenleme projesi” 
hazırladı. Ancak TCDD, 4 aydır 
çalışmanın başlamasına onay 
vermiyor. Vatandaşlar, mevcut 
haliyle kentsel estetik ve güvenlik 
açısından da sorunlar oluşturan 
viyadükün çevresinin bir an önce 
düzenlenmesini istiyor. Maltepe ve 
Kartal’daki her iki projede de 
“TCDD’nin mülkiyeti dışında 
yapılması” yönünde görüş belirten 
bürokratların, İBB’nin önceki dönem 
yöneticileri olması ise dikkat çekiyor.
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İBB'NİN YAYIMLADIĞI “İSTANBUL GÖÇ ARAŞTIRMASI”NA GÖRE, SURİYELİ 
GÖÇMENLERİN TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLAYAMAMASINDAKİ EN ÖNEMLİ ETKEN 

“DİL” BARİYERİ. SURİYELİ GÖÇMENLER, UYUMLA İLGİLİ DİĞER İKİ BÜYÜK 
SORUNLARINI DA, “MEDYADA ÇIKAN OLUMSUZ HABERLER VE İŞ İMKANLARININ 

KISITLI OLMASI” ŞEKLİNDE SIRALADILAR.

ALİ FARUK İMRE

İSTANBUL’UN 

YAPILDI

GÖÇ 
ARAŞTIRMASI

ANALİZ
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 10 TÜRK’TEN SADECE BİRİ 
UYUM SAĞLANABİLECEĞİNİ 
DÜŞÜNÜYOR
Dil konusunda Türk 
vatandaşlarının görüşü de aynı 
yönde. Araştırmaya katılan 
vatandaşların yüzde 86’sı, 
Suriyeli mültecilerin kültürel 
anlamda ev sahibi toplumdan 
farklı olduğu, bu nedenle 
İstanbul’a da uyum sağlayamadığı 
kanaatinde. Kültürel farklılığın 
ardından uyum sağlamanın 
önündeki ikinci en büyük engel 
yüzde 82’lik oranla Türkçe 
bilmemek olarak karşımıza 
çıkıyor.

 SURİYELİ KADINLARIN YÜZDE 
78’İ TÜRKÇE ÖĞRENMEK 
İSTİYOR
İstanbul’a göç etme kararlarında, 
iş imkanlarının daha fazla olması, 
tanıdık-akrabaların bulunması 
gibi faktörlerin yanında 
kadınların, “Başka illerde dış 
görünüşlerine dayalı ayrımcılık ve 
cinsel taciz yaşadıkları” tezleri de 
yer buldu. İstanbul içinde 
oturulacak semt tercih edilirken 
de bu etmenlerin belirleyici 
olduğu görülüyor. Çoğunluğu 
çalışmayan Suriyeli kadınlar, 
yaşadıkları mahallelerde 
kendilerini rahat ve evlerinde 
hissettiklerini söylüyor. Ancak 
Suriyeli kadınların yüzde 31’i 
Türk komşularıyla hiç 
görüşmediğini, yüzde 37.9’u da 

çok az görüştüğünü belirtiyor. 
Türk komşularıyla çocukları 
aracılığıyla iletişim kuran ve 
görüşen yüzde 30’luk bir kesim de 
var. Bu deneyimlere rağmen, 
Suriyeli kadınların yüzde 
77.8’inin uyum sağlamak için 
Türkçe öğrenmek istemesi dikkat 
çekiyor.

 SURİYELİ GÖÇMENLERİN 
YARISI, EĞİTİME ULAŞAMIYOR
Birleşmiş Milletler’in 10 Aralık 
1948’de kabul ettiği ve Türkiye’nin 
6 Nisan 1949’da onayladığı İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 26. 
maddesinde, “Herkes, eğitim 
hakkına sahiptir” hükmü yer alır. 
Bu, eğitim hakkının evrensel bir 
kabul olduğu anlamına da gelir. 
Ancak, ülkemizdeki Suriyeli 
göçmenlerin eğitim hakkından 
faydalandığını söylemek pek güç. 
Araştırmaya göre, katılımcıların 
yüzde 14’ü çocuklarını okula 
gönderemiyor. Bu yüzde 14’lük 
dilimin içindeki yüzde 61, 
çocuklarını maddi imkansızlık 
nedeniyle okula gönderemediğini 
belirtiyor. Çocukların okullarda 
karşılaştıkları zorluklar arasında ilk 
sırayı yüzde 29’la “Türk 
öğrencilerin dışlaması” alıyor. Onu 
yüzde 27’yle “maddi 
imkansızlıklar” izliyor. Suriyeli 
ailelerin çocuklarıyla yaşadığı temel 
sorunlar arasında ise ilk sırada 
yüzde 36’yla “kavga etmeleri” var. 
Onu yüzde 29’la “Türk 
arkadaşlarının olmaması” takip 
ediyor.

G
öç İdaresi Genel 
Müdürlüğünün verilerine 
göre; İstanbul, Türkiye’de 
en fazla Suriyeli 

mültecinin yaşadığı kent. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2019 
yerel seçimlerinin hemen ardından 
göç yönetişiminde ihtiyaç duyulan 
etkin yerel politikaları hayata 
geçirebilmek üzere çalışmalara 
başlamıştı. 2020 Şubat ayında, 
akademisyenlerden oluşan proje 
ekibi öncülüğünde ve Frekans 
Araştırma şirketinin teknik desteği 
ile “İstanbul Göç Araştırması” 
gerçekleştirdi. 

 DİL, UYUMUN ÖNÜNDEKİ 
BARİYER
Araştırmaya göre Suriyeli 
göçmenlerin uyum sağlamalarının 
önündeki üç engel: Türkçe bilmemek 
(yüzde 44), medyada Suriyeli 
mülteciler hakkında çıkan olumsuz 
haberler (yüzde 43) ve iş 
imkanlarının dar olması (yüzde 41) 
şeklinde sıralanıyor. Dil bariyerinin 
ne kadar önemli bir sorun olduğunu 
gösteren veri ise şu oldu: 
Göçmenlerin yüzde 74.7'si Türkçeye 
hakim değil ve Türkçe bilenler 
arasında ise çoğunluğu erkekler 
oluşturuyor. Ev sahibi toplum ile 
iletişimin yetersizliğinin kanıtı 
niteliğinde olan bu oran, uyum 
süreçlerini zorlaştıran etmenlerin en 
başında yer alıyor. Katılımcıların 
yüzde 65’i en çok dil eğitimi alanında 
destek almak istediğini beyan ediyor.

Türkçeyi az bilmem

Suriyeliler hakkında çıkan olumsuz haberler

İş imkanlarının dar olması

Türklerle yeterli derecede etkileşime geçememem

Suriyelilere yapılan ayrımcılık

Bazı Suriyelilerin uyum sağlamak istememesi

Eğitim olanaklarının yetersiz olması

Türklerin Avrupalılara çok benzemeleri

Türklerin bizim kadar dindar olmamaları

%44

%43

%41 

%33

%24

%20

%2

%2

%20

Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye uyum sağlayamama nedenleri?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ 
VERİLERİNE GÖRE, EĞİTİM 

ÇAĞINDA OLAN 1 MİLYON 82 
BİN 172 GÖÇMENİN SADECE 

648 BİN 108'İ EĞİTİME 
ULAŞABİLİYOR. BU DA 

NEREDEYSE EĞİTİM ÇAĞINDAKİ 
GÖÇMENLERİN YARISININ 
EĞİTİME ULAŞAMAMASI 

DEMEK.
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göçmenler de yoğun bir emek 
sömürüsü ile karşılaşmaktadır. Her 
iki grup da sağlık hizmetlerine 
ulaşmakta büyük zorluk 
yaşamaktadır. Özbekistanlı 
göçmenlerse, Türkler tarafından 
daha iyi karşılanmakta; ev içi 
işlerde veya hizmet sektöründe 
istihdam edildikleri, daha kolay 
Türkçe öğrendikleri, etnik ve 
kültürel olarak daha yakın 
bulundukları için daha az 
ayrımcılığa uğramakta, daha uygun 
şartlarda çalıştırılmaktalar. 

 YASAL DÜZENLEME, UYUM 
SÜRECİ İÇİN GEREKLİ
Raporun sonuç kısmında, Suriyeli 
mültecilerin ve yerel halkın 

karşılıklı sosyal uyumunu 
etkileyecek önemli faktörler 
arasında; özellikle eğitim, emek 
piyasası, uyum, sağlık gibi 
alanlarda yaşanan sorunları 
dikkate alan yasal düzenlemelerin 
olduğu, görüşüne yer verildi.  Türk 
vatandaşlarının yüzde 55’i, 
Suriyeli mültecilerin yasal statüsü 
olan “geçici koruma” halinin uyum 
önünde bir engel olduğunu 
düşünüyor. Ayrıca Türk 
vatandaşlarının yüzde 53.4'ü, 
belediyelerde Suriyelilere yönelik 
birimler oluşturulması ve 
belediyelerin bu alandaki 
sorunların çözümünde daha çok 
çaba sarf etmesi gerektiğini 
düşünüyor. 

 “DIŞLANMA KAYGISI 
YAŞIYORUM”
“Türkiye'de kendinizi ne derece 
dışlanmış hissediyorsunuz?” 
sorusuna Suriyeli mültecilerin 
yüzde 38’i, “Hiç dışlanmış 
hissetmiyorum yanıtını veriyor. 
“Dışlanmış hissediyorum” diyenler 
ise sadece yüzde 16. “Dışlanmış 
hissediyorum” diyenlerin yüzde 
26’sı bir Avrupa ülkesine göç etmeyi 
düşünüyor. Katılımcıların yüzde 
42’si Türklerle iletişime geçerken 
dışlanma kaygısı duyduğunu 
belirtiyor. En çok dışlanmış 
hissettikleri mekanlar sıralamasında 
“mahalle”, yüzde 31 ile ilk sırayı 
alıyor. Onun ardından yüzde 23’le 
“toplu taşıma” geliyor. 

 TALEP EDEN “GÖÇMEN” 
OLUNCA KİRALAR YÜKSELİYOR
Göçmenler ve derneklerle yapılan 
görüşmelerde vurgulanan önemli bir 
husus da, evlerin Afganistanlı 
göçmenlere (Afrikalı ve Suriyeli 
göçmenlere de benzer şekilde) çok 
daha yüksek fiyatlara kiralanması ve 
kiranın peşin alınmak istenmesi 
olarak belirtiliyor.

 NE YAZIK Kİ IRKÇILIĞA 
MARUZ KALIYORLAR
Araştırmanın ana gövdesini her ne 
kadar Suriyeliler oluştursa da 
Afrika ve Orta Asya ülkelerinden 
gelen düzensiz göçmenlerin de 
deneyimlerine yer verildi. Afrikalı 
ve Afganistanlı göçmenler farklı 
tecrübelere sahipler. Verilere göre 
Afrikalı göçmenler; ırkçılık, 
sömürü, ayrımcılık, cinsel taciz gibi 
birçok olumsuzluğu sık sık 
deneyimlemektedir. Afgan 

Mahalle 

Toplu Taşıma 

İş yeri 

Kamu Kurumları

Sosyal Medya

Diğer

Hissetmedim

%31

%23

%12 

%12

%9

%45

%1

En çok dışlanmış hissedilen mekanlar

Suriyeli mülteciler Türkleri nasıl tanımlıyorlar?

Din kardeşlerimiz

Kültürü bize yakın insanlardır

Misafirperver insanlardır

Bizi hor gören insanlardır

Kültürü bize yabancı insanlardır

Bizi istismar eden insanlardır

%79

%43

%24

%8

%5

%5

Aşağıdaki ifadelerden her birine ne derece katıldığınızı söyler misiniz? 

Evlerin Suriyelilere daha pahalı kiralandığını düşünmekteyim

Suriye’ye geri gönderilme kaygısı yaşarım

Türklerin Suriyelilere yönelik arkadaşça davrandıklarını düşünürüm

Türklerle iletişime geçerken dışlanma kaygısı duyarım

%3%14%18%65

Katılıyorum        Ne Katılıyor ne Katılmıyor        Katılmıyorum        Cevap Yok/Fikrim Yok

%3%37%18%42

%3%19%27%51

%3%20%18%59

ANALİZ
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Simten Birsöz İnanç,      
(Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
Göç İşleri Koordinatörü)

“Kentlerin herkes için; ama en 
çok da en kırılgan durumdakiler 
için dirençli olabilmesi, yerel 
yönetimlerin kapsayıcı politikaları 
hayata geçirmeleriyle mümkün. 
Bu politikaların temelinde, doğru 
ve etkin veri kullanımı yer alıyor. 
İBB, gerek hizmet sunduğu 
alanlarda gerekse saha 
araştırmaları ile nitelikli veriye 
ulaşmayı, 2020-2024 İBB Göç ve 
Uyum Eylem Planı’nda da bir 
öncelik olarak belirledi. İstanbul 
Göç Araştırması, bu alanda İBB 
tarafından yürütülen ilk geniş 
çaplı çalışma olması bakımından 
çok kıymetli. Aynı zamanda 
akademi ile kurulacak etkin           
iş birliklerinin de verimli bir 
örneği.”

Doç. Dr. Melis Cin               
(Lancaster Üniversitesi)

“İstanbul, sadece Suriyeli 
sığınmacılara değil, aynı zamanda 
Afrikalı, Özbek ve Afganistanlı 
göçmenlere de ev sahipliği 
yapıyor. Bu araştırma bize farklı 
göçmen grupları arasında kadın 
ve çocuk yoksulluğunun ne kadar 
derin olduğunu gösteriyor. 
Maalesef, çocuk işçiliği oldukça 
yaygın ve kadınlar da günlük 
hayatlarını devam ettirebilmek 
çocuklarına bakabilmek için 
kişisel sağlık ve hijyen 
malzemelerinden; bazen de 
öğünlerinden fedakarlık 
yapıyorlar. Ayrıca, göçmenler 
arasında çok kuvvetli bir kolektif 
dayanışma ve seferberlik var. Bu 
da yaşadıkları ayrımcılık, 
yoksulluk ve zorlukların 
üstesinden gelmek için önemli bir 
direniş stratejisi olarak karşımıza 
çıkıyor.”

Prof. Dr. Necmettin Doğan
(İstanbul Ticaret Üniversitesi)

“Türkiye, bu göç akımını 
sindirmekte hâlâ zorlanıyor; 
çünkü hem ekonomik kapasite 
hem de sosyo-kültürel anlamda 
buna hazır değil. Bu ise toplumda 
ayrımcı-dışlayıcı eğilimleri, 
siyasette ise mülteci karşıtı 
popülizmi artırıyor. 
Araştırmamızda, toplumda doğru 
sanılan bir yanlışa da vurgu 
yapıyoruz. Suriyeliler devletten 
yardım alıp keyif çatıyor gibi bir 
algı var. Oysa, mültecilerin 
birçoğu düşük maaşlarla 
çalışıyor. Çocuk ve yaşlı çalışma 
oranları da Türk toplumunun 
hayli üzerinde.”

İBB’NİN DESTEKLEDİĞİ “İSTANBUL GÖÇ ARAŞTIRMASI”NDA; PROF. DR. NECMETTİN 
DOĞAN (İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ), DR. RAHİME SÜLEYMANOĞLU KÜRÜM 

(BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ), DOÇ. DR. EDİP ASAF BEKAROĞLU (İSTANBUL 
ÜNİVERSİTESİ) VE DOÇ. DR. MELİS CİN (LANCASTER ÜNİVERSİTESİ) RAPORTÖR 

OLARAK GÖREV ALDI. GÖRÜŞLERİNİ ALDIĞIMIZ AKADEMİSYENLER, ARAŞTIRMANIN 
MEGAKENTTE YAŞAYAN GÖÇMENLERİN YAŞAMINA KAPSAMLI BİR BAKIŞ AÇISI 

SUNDUĞUNU VURGULADI. 

RAPOR BİZE NELER 
ANLATIYOR?
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RAMAZAN, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMANIN EN YOĞUN ŞEKİLDE HİSSEDİLDİĞİ 
RAHMET AYI. İBB, RAMAZAN AYINDA DA DAR GELİRLİNİN YANINDA OLDU. 

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 130 BİN ADET RAMAZAN KOLİSİ ULAŞTIRDI.              
BUNUNLA BİRLİKTE, ANADOLU’DAKİ ZOR DURUMDA OLAN KOOPERATİFLERDEN 
ALINAN ÜRÜNLERDEN OLUŞAN 20 BİN KOLİ İLE DE HEM DAR GELİRLİYİ HEM DE 

ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ. RAMAZAN RUHUNU PANDEMİ ŞARTLARINDA DA 
HİSSETTİRMEK İÇİN HER GÜN 40 BİN KİŞİLİK SICAK YEMEK VE KUMANYA 

HAZIRLAYAN İBB, AYA ÖZEL KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİ DE ONLINE PLATFORMLAR 
ÜZERİNDEN İSTANBULLULARLA BULUŞTURDU.

İBB, RAMAZAN’IN       
MANEVİ ATMOSFERİNİ

PANDEMİ ŞARTLARI 
İÇERİSİNDE DE HİSSETTİRDİ

HİZMET

TAYFUN DERYAL GÖKÇE ATİK - NİLAY SOYSALDI
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yardımcı olmaya başladı. Bu iyilik 
ve merhamet ayında, ihtiyaç 
sahipleriyle eldekini bölüşmek için 
daha gayretli olundu. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB), salgın 
tedbirleri gereği toplu iftar ve 
sahurlar düzenleyemedi, 
İstanbulluyu meydanlarda 
buluşturan Ramazan etkinlikleri 
planlayamadı. Ancak, Ramazan’ın 
anımsattığı birliktelik duygusuyla 
ihtiyaç sahiplerinin yanında 
olmaya, iftara yetişemeyenlere 
sıcak yemek sunmaya devam etti.

G
idişinin ardından 
özlemle beklenen; gelişi 
için aylar, haftalar 
öncesinden gün sayılan 

“On bir ayın sultanı Ramazan”la 
birlikte, tüm İslam coğrafyası yine 
bambaşka bir iklime kavuştu. 
Salgın tedbirleri nedeniyle 
teravihlerde, iftar ve sahurlarda 
buluşulamasa da Ramazan ayının 
manevi atmosferi herkesi sardı. 
İnsani ve dini duygularla insanlar 
biraz daha yakınlaşmaya, 
karşısındakini anlamaya, ona 

ASKIDA 
FATURAYA 
DESTEK                       
40 MILYON LIRAYI  
AŞTI

İBB’nin, toplumsal 
dayanışmayı geliştirmek 
için geçtiğimiz Ramazan ayında 
başlattığı “Askıda Fatura” uygulaması 
ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri 
buluşturmaya devam ediyor. Halkın 
desteğiyle faturanın yanında; aile, anne-
çocuk ve eğitim destek paketlerinin de 
dahil olduğu Askıda Fatura’ya yapılan 
yardımlar 40 milyon TL’yi aştı.
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 130 BİN RAMAZAN KOLİSİ
İBB, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma ayı Ramazan’da dar 
gelirliye desteklerine devam etti. 
Anadolu’daki kooperatiflerden 
alınan “bulgur, erişte, nohut, 
fasulye, pirinç, bal ve zeytinyağı” 
gibi gıda maddelerinden oluşan 
koliler, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. 
Anadolu’dan temin edilen, çoğu da 
kadın kooperatiflerinden alınan bu 
ürünlerle hem 20 bin aile ihtiyacını 
giderdi hem de üretici desteklendi.
Yapılan desteklere ek olarak İBB, 
Ramazan’da daha geniş bir kitleye 
erişmek için 130 bin erzak kolisi 
hazırladı. Dayanışma ruhuyla, 
ekonomik sorunlarla boğuşanların 
yükünü hafifletmek amacıyla 
hazırlanan yardım kolilerinin 
içerisinde temel gıda maddeleri 
yer aldı.

 HER GÜN SICAK YEMEK                
VE KUMANYA
İBB, orucunu açmak isteyen 
İstanbullular için her gün 20 bin 

tamamı İBB ve Kültür AŞ sosyal 
medya hesaplarında duyuruldu. Bu 
ayın olmazsa olmaz lezzetlerini 
yansıtan yemek programları, 
İstanbullularla online buluştu. 
Konserler ve çocuk etkinliklerinin 
yanı sıra, sevilen ve alanında uzman 
isimlerle çeşitli sohbet programları 
gerçekleştirildi.
İBB iştiraki Kültür AŞ’nin organize 
ettiği Ramazan Konserleri’nde; İpek 
Dinç, Bora Gencer ve Burak Malçok 
gibi tanınan isim ve gruplar yer aldı. 
Ramazan Sohbetleri serisinde de 
Ahmet Ümit, Nebil Özgentürk ve 
Gani Müjde gibi isimlerin katılımıyla 
Ramazan ayına dair söyleşiler 
planlandı. Tarih Sohbetleri’nde de 
İstanbul ve Ramazan’ın tarihi 
hakkında, İlber Ortaylı ve Sinan 
Meydan’ın yer aldığı bilgilendirici 
programlar hazırlandı.
Çocuk Etkinlikleri’nde hem kültür 
mirasımızın hem de Ramazan’ın 
vazgeçilmezi “Karagöz-Hacivat ile 
İbiş” kukla gösterimleri çocuklarla 
buluştu. 
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kişilik sıcak yemek hazırladı. 
Yemekler, İBB’den talepte bulunan 
ve altyapısı müsait olan ilçe 
belediyelerinin aşevleri vasıtasıyla 
vatandaşlara servis edildi.
Günlük olarak dağıtılan 20 bin sıcak 
yemeğe ilave olarak iftarına 
yetişemeyen İstanbullu için de 
hazırlık yapıldı. Her gün metrobüs 
ve metro durakları, vapur iskeleleri, 
meydanlar gibi 15 ana ulaşım 
noktasında, mobil büfeler ve 
belediye araçlarıyla 20 bin kişilik 
kumanya ikram edildi. Ayrıca 
İBB’nin misafirhanelerinde kalan 
sağlık çalışanları ile emniyet 
birimlerinin talep ettiği iftar ve 
sahur malzemeleri de karşılandı.

 ONLINE RAMAZAN 
EĞLENCELERİ 
İBB, pandemi koşulları nedeniyle 
Ramazan ayına yönelik kültürel 
etkinliklerini “Şehr-i Ramazan 
Etkinlikleri” adı altında online 
platformlara taşıdı. Gerçekleştirilen 
online Ramazan etkinliklerinin 

HİZMET



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Yeniden sevdiklerimizle
bir arada, coşkuyla
kutlamak dileğiyle…

RAMAZAN
BAYRAMI’MIZ

Mübarek Olsun



İBB, ÇOCUKLU ANNELERE YÖNELİK DESTEK PAKETLERİNE BİR YENİSİ EKLEDİ. 
0-4 YAŞ ARASI ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİ, TOPLU ULAŞIMDAN ÜCRETSİZ 

YARARLANDIRAN İBB, ŞİMDİ DE BİR BEBEĞİN İLK 4 AYDA İHTİYACI OLAN HER 
ŞEYİ TEK PAKETTE TOPLUYOR. BU PAKET, BİR BEŞİĞİN İÇİNDE ANNELERE 

ULAŞTIRILACAK. YENİDOĞAN DESTEK PAKETİ DAĞITIMINA MAYIS ORTASINDAN 
İTİBAREN BAŞLANMIŞ OLACAK.

İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK GÖKÇE ATİK

HİZMET

Sandık Dolusu
Hed

k 
ee idd yediidd
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İ
stanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 
Mart’ta İBB’nin, yenidoğan 
bebeklerin ihtiyaçlarını 

karşılayacak yardım paketinin 
müjdesini verdi. “Bu koca 
megapolde varlığı paylaşırsak 
Türkiye düzelir” diyen 
İmamoğlu, yardım paketine dair 
de “En az 4 ay boyunca, bir 
bebeğin bütün ihtiyaçlarının 
içinde olduğu bir paket 
vereceğiz” bilgisini paylaştı.

 “3 ÇOCUK TAVSİYE ETMEK 
KOLAY ”
Müjdesinin üzerinden bir hafta 
geçmeden, sosyal medya 
hesapları üzerinden destek paketi 
dağıtımlarına başlayacaklarını 
duyuran İmamoğlu, “3 çocuk 
tavsiye etmek kolay da 
masraflarını karşılamak kolay 
değil. Yeni doğan bebeklerin tüm 
ihtiyaçlarını, 4 ay 
karşılayabilecek destek paketini, 
ihtiyaç sahiplerine ücretsiz 
dağıtmaya başlıyoruz. Özellikle 
bebek ürünleri üreticilerimizi 
kampanyaya desteğe davet 
ediyorum” diye yazdı. 

 İLK ETAPTA ÖNCELİK SOSYAL 
YARDIM ALAN AİLELERİN
Başkan İmamoğlu’nun 
duyurduğu Yenidoğan Destek 
Paketi’nin dağıtımına, 9 Mayıs 
Pazar günü kutlanacak olan 
Anneler Günü’nde yapılacak 
lansmanın ardından başlanacak. 
Bebek bezinden kıyafetine, 
bakım malzemelerinden 
oyuncağına kadar yeni doğmuş 
bir bebeğin, ilk 4 ay için ihtiyaç 
duyacağı her şey, ailelere bir 
beşik içinde ulaştırılacak. 

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan

İBB’nin “Yenidoğan Destek 
Paketi” dağıtımı için ilk etaptaki 
hedefinde, halen sosyal 
yardımdan yararlanan 10 bin aile 
var.

 “DESTEK OLMAK İSTEYEN 
ÇOK OLDU”
Destek paketi ile ilgili bilgi veren 
İBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Dr. Şengül Altan Arslan, proje 
duyulur duyulmaz destek olmak 
isteyen çok kişi çıktığını söyledi. 
“Gelen yardımları kendi 
bütçemizle birleştirerek böyle bir 
paket hazırlığı içerisindeyiz” 
diyen Arslan, paket içeriğine dair 
şu detayları paylaştı: 
“Dört aya yetecek kadar bebek 
bezi koyuyoruz. Şampuanı, 
zıbını, battaniyesi, yatağı, 
beşiği, ateş ölçeri, tırnak makası, 
yeleği; pişik kreminden 

pudrasına kadar bir çocuğa 
gerekebilecek her şeyi düşündük 
ve pakete yerleştireceğiz.”
İBB Sosyal Hizmetler Müdürü 
Neval Gündoğan Arslan da ilk 36 
aylık dönemde ebeveynlerin 
çocuklarıyla birlikte okumaları için 
tasarlanan ve gelişim süreçlerine 
uygun; çocukların odaklanma, 
görsel algı, bilişsel ve dilsel beceri 
gibi temel becerilerinin gelişmesini 
amaçlayan 6 kitaptan oluşan bir 
setin de destek paketinin içinde 
yer aldığını söyledi.

 ALO 153 DESTEK HATTINA 
DESTEK TALEBİ İLETİLEBİLECEK 
Kampanyaya destek olmak 
isteyen vatandaşlar ise Alo 153 
Beyaz Masa destek hattı aracılığı 
ile İBB Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğüne ulaşarak, destek 
taleplerini iletebilecek.  
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HİZMET

İBB’NİN EN ÖNEMLİ SOSYAL HİZMETLERİNDEN BİRİ OLAN İSADEM, YENİ 
DÖNEM ANLAYIŞIYLA BİRLİKTE ADETA KABUK DEĞİŞTİRİYOR. 

BİREYLERİN SAĞLIKLI VE MUTLU BİR YAŞAM SÜREBİLMESİ İÇİN PEK 
ÇOK ALANDA ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK VE EĞİTİM İMKANLARI SUNAN 
İSADEM’LER, HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTIRILMASIYLA TOPLUMDAKİ 

HERKESE DOKUNABİLECEK. 

İSADEM’LERDE 
HİZMET YELPAZESİ 

GENİŞLİYOR

İBB Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanı Yavuz Saltık, Bakırköy-
Kartaltepe İSADEM Oyuncak 
Kütüphanesi'nde.

ZEYNEP MAVNACIOĞLU GÖKÇE ATİK
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İ
stanbul’un 19 ilçesinde, yüz 
binlerce kişiye pek çok alanda 
danışmanlık ve eğitim hizmeti 
sunan İstanbul Aile Danışmanlık 

ve Eğitim Merkezi (İSADEM), 
kapsamı genişletilerek yenileniyor. 
Yeni yönetim anlayışıyla birlikte 
hizmet çeşitliliği artan merkezlerin, 
tüm İstanbulluya dokunması 
amaçlanıyor. 
İSADEM’lerdeki değişim ve 
dönüşümü İstanbul Bülteni’ne 
değerlendiren İBB Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanı Yavuz 
Saltık, merkezlerin yenilenmesi 
sürecinde, ‘hak temelli sosyal 
hizmet anlayışı’ çerçevesinde 
hareket edildiğinin altını çizerek 
söze başladı. Süreç boyunca, 
akademisyenlerden oluşan bir 
danışma kurulundan görüş ve 
öneriler alındığını söyleyen Saltık, 
“Toplumda her bireyin eşit haklara 
sahip olduğu düşüncesini 
benimsiyoruz. Bunun için 
dezavantajlı grupların 
güçlendirilmesi ve toplumda fırsat 
eşitliğinin sağlanmasını çok 
önemsiyoruz. Tüm sosyal 
politikalarımızı bu görüş 
doğrultusunda şekillendiriyoruz. 
İSADEM’lerde de bu bakış açısıyla 
kapsamlı bir revizyona gitme 
kararı aldık” dedi.

YETIŞKIN OKUMA-YAZMA KURSLARI

Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Fatih, 
Güngören, Küçükçekmece, 
Sancaktepe, Sultangazi, Ümraniye 
ve Zeytinburnu ilçelerindeki 
İSADEM’lerde yetişkinler için temel 
okuma yazma kursları için 
katılımcılar belirlendi, kurslar 
açılmaya başladı. Kursların, 2021 yılı 
sonuna kadar tüm merkezlerde 
açılması planlanıyor. 

 TOPLUMDA FIRSAT EŞİTLİĞİ
İSADEM'lerde hizmet 
yelpazesinin genişleyeceğini 
belirten İBB Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürü Şenay Gül ise 
merkezlerin; kadın-erkek, çocuk-
yaşlı olmak üzere, daha geniş 
kitlelere ulaşabilmesini 
amaçladıklarını dile getirdi. Gül, 
yenilenen anlayışla birlikte, 
İSADEM’lerin, toplumun her 
kesiminden bireyin temel         
psiko-sosyal ve sağlık 
gereksinimlerinin 
karşılanmasında daha aktif rol 
alacağını ifade ederek, 
“Merkezlerimizde, kişilerin ruh 
ve beden sağlığının korunması, 
aile bireylerinin yaşam 
kalitelerinin artırılması, 
çocuklarla gençlerin 
gelişimlerinin desteklenmesi, 
kadına yönelik şiddetin önlenmesi 
ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması yönünde çalışmalara 
odaklanıyoruz” dedi.

 AÇEV'LE ORTAK                         
ANNE-BABA EĞİTİMLERİ 
Çalışmalar kapsamında, Anne 
Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile 
ortak eğitim programları da 
yürütülmeye başlandı. Bu 
eğitimlerde; annelerin, çocuk 
gelişimi konusunda 
bilinçlendirilmesi, çocuklarıyla 
iletişimlerinin güçlendirilmesi ve 
sağlıklı yaşam gibi konularında 
bilgilendirilmesi amaçlanıyor. 

Diğer yandan, Türkiye Aile 
Planlama ve Kadın Sağlığı Vakfı 
işbirliği ile kadınlara; kadın sağlığı 
sorunları, çocukluk ve ergenlikte 
cinsel eğitim, cinsiyet temelli 
şiddet ve kadın hakları gibi 
konularda eğitimler veriliyor.
AÇEV’le ortak yürütülen iş birliği 
kapsamında ilk kez babalar da 
programa dahil edildi. Eğitimlerde, 
aile içindeki demokratik 
davranışlarının gelişmesi ile 
birlikte; babaların sorumluluk 
üstlenmeleri, çocuklarıyla sağlıklı 
iletişim kurabilmeleri ve şiddet 
içeren davranışların önlenmesi 
gibi konulara odaklanılıyor. Okul 
öncesi 3-6 yaş ile 7-11 yaş 

ISADEM’LERDEN ÜCRETSIZ 
ALINABILECEK HIZMETLER 

İstanbullular, İSADEM’lerde;
 Temel sağlık taramalarını 

yaptırabilir,
 Grup danışmanlıkları ile bireysel 

psiko-sosyal danışmanlık 
hizmetleri alabilir,

 Sağlıklı beslenme, anne-baba 
eğitimleri gibi çeşitli konularda 
eğitim ve etkinliklere katılabilir, 

 Yetişkinler için okuma-yazma 
kurslarına gidebilir,

 İstanbul 95 Ebeveyn Rehberlik 
Programı kapsamında; doğum 
öncesi ve sonrası bireysel 
ebeveynlik rehberlik ve 
danışmanlık hizmetinden 
faydalanabilirler. 

İSADEM bünyesinde yürütülen bu 
eğitimler; klinik psikolog, psikolog, 
sağlık eğitimcisi, diyetisyen, çocuk 
gelişimcisi ve alanında uzman diğer 
personeller tarafından veriliyor.



 HER MERKEZE OYUNCAK 
KÜTÜPHANESİ
Anne ve babaların olduğu kadar 
çocukların da çeşitli etkinliklerle 
desteklendiği İSADEM’lerde, yeni 
bir uygulama da hayata geçti. 
Bütün İSADEM’lerde kurulan 
Oyuncak Kütüphaneleri ile her 
yaş grubundan çocuk, gelişimsel 
özellikleri ve eğitimsel 
ihtiyaçlarına en uygun 
oyuncaklara “ödünç verme” 
yöntemiyle ulaşabilecek.  
Öte yandan, özellikle çocukluk 
döneminde başlayan obezitenin 
önlenmesi konusunda da harekete 
geçen İBB, geçmiş dönemlerde 
sadece yetişkinlere yönelik 

verilen obezite farkındalık 
eğitimlerini, İSADEM’ler 
aracılığıyla çocuklara da vermeye 
başladı. Dünya çapında obeziteyle 
mücadele konusunda 
çalışmalarıyla bilinen uluslararası 
şirket NovoNordisk’in  
“Obeziteyi Değiştiren Şehir: 
İstanbul” projesi kapsamında, 
doğru beslenme ve çocukluk çağı 
obezitesi konularında bilinç 
düzeyinin artırılarak farkındalık 
yaratılması hedefleniyor.
İSADEM hizmetlerinden 
yararlanmak isteyen İstanbullular 
Alo 153 Beyaz Masa üzerinden 
kendilerine en yakın merkezi 
öğrenerek kayıt yaptırabilirler.

dönemleri arasında çocuğu olan 
anne ve babalar, bu eğitimlere 
katılabiliyor. 

 BİREYSEL DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ
İSADEM’lerde, ailelere, grup 
danışmanlıkları ve atölye 
çalışmalarıyla erişilebildiği gibi, 
kişinin talebi ya da uzmanın 
önerisi doğrultusunda bireysel 
danışmanlık hizmetleri de 
sağlanıyor. İSADEM bünyesinde 
2019-2021 yılları arasında            
398 bin 823 kişiye grup eğitim ve 
etkinlik hizmeti verilmişken,          
23 bin 950 kişiye de bireysel 
danışmanlık hizmeti sağlandı.
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HİZMET

İBB Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürü 
Şenay Gül

ÜCRETSIZ UYGULANAN           
TARAMA TESTLERI

Toplum sağlığını geliştirmeyi 
hedefleyen merkezlerde; Obezite, 
Diyabet, Anksiyete ve Depresyon 
Risk Taramaları, Çocuklar için 
Denver Gelişim Testi, Otizm 
Tarama Ölçeği uygulanıyor. 2019-
2021 yılları arasında yetişkinlere 
uygulanan tarama hizmetleri 
kapsamında;
 24 bin 889 kişiye obezite risk 

taraması,
 20 bin 237 kişiye diyabet risk 

taraması,
 22 bin 311 kişiye anksiyete ve 

depresyon risk taraması yapıldı.
Okul öncesi dönemde olan 
çocukların kişisel-sosyal, dil, ince 
motor ve kaba motor becerilerinin 

değerlendirilmesi ve ruhsal-
davranışsal sorunlarının 
belirlenmesi amacıyla 
‘çocuk gelişim testleri 

ve ölçekleri’ uygulanıyor. 
2019-2021 yılları arasında 

toplam 34 bin 809 çocuğa 
Denver II Gelişimsel 
Tarama Testi, 4 bin 766 

çocuğa Otizm Erken Tanı 
tarama ölçeği (M-CHAT) 

uygulandı.



Kampanya 13 Nisan - 31 Mayıs tarihleri 
arasında İstanbul il sınırları içerisinde
geçerli ve stoklarla sınırlıdır.

Hamidiye mobil uygulamasından sipariş veren
herkese ilk siparişinde 6’lı 1,5 L hediye.

HEDİYE

HAMİDİYE SU
BEREKETLİ RAMAZAN
SOFRALARINDA



YENİ İHE BÜFELERİNİN İŞLETMESİ 

DEZAVANTAJLILARDA
İBB, KENT GENELİNDE YENİ HALK EKMEK BÜFELERİNİ KURMAYA BAŞLADI.           
BU KAPSAMDA AÇILAN 60 YENİ HALK EKMEK BÜFESİNİN İŞLETMESİ ŞEHİT 

YAKINLARI İLE GAZİ, ENGELLİ, DUL VE YETİM YURTTAŞLARA VERİLDİ.

sürüncemede bırakılmıştı. Halkın 
ucuz ekmeğe ulaşması önündeki 
engeli aşan İBB, 40 yeni mobil 
ekmek büfesini hizmete aldı. 

 OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER 
ALDIK
Sabit büfelerden mobil büfelere 
geçiş sürecini anlatan İstanbul Halk 
Ekmek AŞ (İHE) Genel Müdürü 
Okan Gedik, “Salgın sürecinde 
uygulanan kısıtlamalardan dolayı, 
çok sayıda vatandaşımızın 
ekonomik krizden etkilenmesi ve 

büfe sayılarının yetersizliği 
nedeniyle ekmek satış büfelerimizin 
önünde uzun kuyruklar oluştu. Halk 
Ekmek büfesi olmayan mahallelere 
büfe kurma talebimiz, İBB 
Meclisinde kabul edilmedi. Sürecin 
uzaması üzerine Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle, 
ekmek satış büfemizin bulunmadığı 
mahallelerde hem ihtiyaç 
sahiplerinin mağduriyetinin 
giderilmesi hem de halkımızın 
ürünlerimize erişebilmesini 
sağlamak amacıyla, ‘İstanbul Halk 

Y
ıllardır günlük 800-900 
bin adet ekmek üreten 
Halk Ekmek, pandeminin 
etkisiyle daha da zorlaşan 

hayat şartlarında 250 gr ekmeği           
1 TL'den satışa çıkarınca yoğun ilgi 
gördü. Bu ilginin ardından, günlük 
ekmek üretimi 1 milyon 400 bine 
ulaştı. 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisine, CHP Grubu tarafından 
yeni İHE büfeleri kurulmasına 
ilişkin iki teklif verilmiş; ancak bu 
teklifler oy çokluğu ile 

AHMET OLCAY ERGİN

HİZMET
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Ekmek Mobil Satış Noktaları’ 
hizmete sunuldu. Halkımız, mobil 
büfelerin hizmete alınmasını büyük 
bir beğeni ve takdirle karşıladı. Bu 
konuda çok olumlu geri dönüşler 
oldu” dedi.

 350 YENİ SATIŞ NOKTASINA 
İHTİYAÇ VAR
İBB Meclisi kararı ile ekmek satış 
büfesi bulunmayan mahallelerde 
İHE büfelerinin kurulumuna 
başlandığını söyleyen Gedik, “İlk 
etapta 60 olmak üzere toplamda   
142 adet büfe kurulumunu en kısa 
sürede tamamlayacağız. ‘İHE yeni 
konsept’ diye adlandırdığımız büfe 
tipinde işletme hakkı, Meclis kararı 
gereği; şehit yakınları, gaziler ile 
engelli dul ve yetim 
vatandaşlarımıza veriliyor. 
İstanbul’da, ekmek satış büfemizin 
hiç bulunmadığı mahallelere 
ürünlerimizi ulaştırabilmek 
amacıyla, 350 adet yeni satış 
noktasına ihtiyacımız var. Bu 
konuyla ilgili, yer tespiti yapıp yeni 
satış noktası geliştirme 
çalışmalarımız hızla devam ediyor” 
şeklinde konuştu. 
Kurulmakta olan 60 büfenin; yüzde 
25’ini şehit yakınları, yüzde 25’ini 
gazi, yüzde 25’ini engelli, yüzde 
25’ini de dul ve yetim yurttaşların 
işleteceğinin altını çizen Gedik, 
işletmecilerin belirlenmesinde İBB 
Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığından destek alındığını da 
sözlerine ekledi. 
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HALKIMIZ MOBİL 
BÜFELERİN HİZMETE 
ALINMASINI BÜYÜK BİR 

BEĞENİ VE TAKDİRLE 
KARŞILADI.

İHE Genel Müdürü Okan Gedik

İSTANBUL’DA HALK EKMEK SATIŞ BÜFESİ        
BULUNMAYAN MAHALLELERE ÜRÜNLERİMİZİ 
ULAŞTIRABİLMEK AMACIYLA, 350 YENİ SATIŞ 

NOKTASINA İHTİYACIMIZ VAR.

 “RAMAZAN”IN İLK MÜJDESİ 
İBB’DEN
Ramazan ayının ilk müjdesi de 
İBB'den geldi. Ramazan denilince 
ilk akla gelen, sofralarımızın 
vazgeçilmezi ‘Ramazan pidesi’ olur. 
İstanbul Halk Ekmek (İHE), işte 
ürettiği o pideleri yüzde 62.5 daha 
ucuza yurttaşlarla buluşturma 
kararı aldı. 

Bu konudaki değerlendirmelerini 
de aldığımız Gedik, şunları dedi:
“Türkiye'nin en modern 
tesislerinde el değmeden ürettiğimiz 
365 gr pidenin satış fiyatı 1.5 TL 
olacak. Piyasada aynı gramajdaki 
pidenin fiyatı 4 TL. Vatandaşlarımız 
Ramazan’da 365 gramlık pideyi 1.5 
TL'den Halk Ekmek büfelerinden 
satın alabilecek.



Eyüpsultan-Edirnekapı ve 
Sultangazi-Cebeci fabrikaları olmak 
üzere, üç fabrikasında el değmeden 
üretim yapıyor. Üretim kapasitesini 
artırmak ve mevcut ürün çeşitlerine 
yenilerini eklemek üzere, 
Arnavutköy ilçesi Hadımköy 
bölgesine yapılması planlanan yeni 
ekmek fabrikasının inşaatı da devam 
ediyor. Bu fabrika, 78 bin 
metrekarelik alana inşa edilecek ve 
34 bin metrekaresi üretim binası 
olarak kullanılacak. Yeni 
fabrikamızda ekşi mayalı, uzun 
fermantasyon (mayalanma) 
yöntemiyle, normal ve çeşit 
ekmeklerin üretilmesini 
planlıyoruz.”

TÜRKİYE'NİN EN 
MODERN TESİSLERİNDE 

EL DEĞMEDEN 
ÜRETTİĞİMİZ 365 GR 
RAMAZAN PİDESİNİN 

SATIŞ FİYATI 1.5 TL 
OLACAK.

 KURULUM NOKTALARINDA 
YOKSULLUK HARİTASI
İstanbul'da kent yoksulluğuna 
öncelik veren İBB; Halk Süt, 
çiftçiye ücretsiz fide desteği, 
bölgesel istihdam ofisleri gibi 
birçok projede olduğu gibi Halk 
Ekmek konusunda da yoksulluk 
haritası ile hareket ediyor. İBB, 
vatandaşlara etkili bir şekilde 
yardımcı olmak adına 
matematiksel veri sonuçlarıyla 
birlikte İBB Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi 
Müdürlüğünün teknoloji 
çalışmalarından yararlanıyor. 
İhtiyacı olan İstanbulluya halk 
ekmeği ulaştırmak için 
geliştirilen Nüfus Dağılım 
Haritası, Durum Analizleri ve 
Veriye Dayalı Karar Destek 
Sistemi sayesinde süreç etkin 
biçimde yönetiliyor. Konum ve 
nüfus bilgisi ile yürüme mesafesi 
analizleri üzerinden Halk Ekmek 
büfelerinin yerleri belirlenip 
vatandaşın bu hizmete efektif 
erişimi sağlanıyor.

Üç fabrikamızda yaklaşık 200 bin 
adet 365 gr kare ve yuvarlak pide 
üreteceğiz. İBB olarak, ülkemizin 
yaşadığı ekonomik zorlukta, 
İstanbullulara bu ramazanda da en 
sağlıklı, en ucuz pide ve ekmeği 
sunacağız.”
Eski İBB Başkanı Ahmet İsvan 
tarafından; fiyat tekelini kırmak, 
halka ucuz ve sağlıklı ekmek 
sağlamak amacıyla 1977 yılında 
kurulan Edirnekapı fabrikasında 
üretime başlandığını anımsatan 
Gedik, İHE’nin 44 yıldır İstanbul 
halkına sağlıklı, kaliteli un ve unlu 
mamuller sunduğunu belirterek 
gelecek planlarını da şöyle anlattı:
“Başlangıçta, halkın ucuz ekmeğe 
ulaşması amacıyla kurulan İHE, 
ürün yelpazesini genişletti; ekmek 
grubu, un grubu, glütensiz ürün 
grubu, kurabiye-bebe bisküvisi 
grubu ve atıştırmalıklar olmak üzere 
beş grupta toplam 55 çeşit ürünle 
halkımızın beğenisine sunuyoruz. 
İHE İstanbul’da, biri Anadolu 
Yakası'nda Kartal-Cevizli, ikisi ise 
Avrupa Yakası'nda bulunan 
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İBB, BİRBİRİ ARDINA 
GELİŞTİRDİĞİ SOSYAL 
BELEDİYECİLİK 
ÇÖZÜMLERİYLE, ARTAN 
KENT YOKSULLUĞUNA 
KARŞI YURTTAŞLARA 
NEFES ALDIRMAYA 
ÇALIŞIYOR. YAKINDA 
ZAMANDA 
UYGULAMAYA 
GEÇECEK OLAN “HALK 
BAKKAL” İLE DE 
ESNAFA YENİ BİR GELİR 
KAPISI AÇILACAK. 
SİSTEME KATILMAK 
İSTEYEN BAKKALLAR, 
260 MİLYON LİRALIK 
YENİ BİR PAZARA DAHİL 
EDİLECEK.

 YAŞAMLARA DOKUNULUYOR
Kurulan sistemin başarısı ise 
insanların yaşamlarına 
dokunmaktan geçiyor.  İBB, yaptığı 
yardımlarda, ne tohum dağıtımında 
ne Anadolu’daki tarım 
kooperatiflerinin desteklenmesinde; 
kısacası hiçbir sosyal belediyecilik 
faaliyetinde ayrımcılık yapmıyor. 
Paydaşlarıyla arasında siyasi, etnik 
ve dini ayrımcılıktan kaynaklanan 
duvarlar örmüyor. Bu da hizmetlere 
sahici bir nitelik kazandırıyor. Bir 
ölçüde de olsa, toplumun kanayan 
yaralarına merhem oluyor. 

 PANDEMİ, BAKKALARI           
DAHA ZORDA BIRAKTI
Yürütülen çalışmaların en önemli 
ayaklarından biri de yakında 
İstanbullularla buluşacak olan “Halk 
Bakkal” sistemi. İstanbul’da 20 bine 
yakın bakkal var. Mahalle aralarında 
kalan bu bakkalların market zincirleri 
ile rekabet etmesi oldukça zor. Bu 
zorluk, pandemi sürecinde daha da 

A
rtan kent yoksulluğuna 
karşı İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB), ürettiği 
çözümlere, her geçen gün 

bir yenisini daha ekliyor. Geçmişten 
bu yana gelen uygulamaları, 
niteliklerini yükselterek 
sürdürürken ilklere imza atmaktan 
da geri kalmıyor. Yeni belediyecilik 
döneminde, çocukların süt 
ihtiyacının karşılanmasından 
çiftçiye verilen ücretsiz fidelere, 
silajlık mısır tohumu dağıtımından 
Anadolu’daki kooperatiflerin 
desteklenmesine kadar üretilen tüm 
çözümlerin iki boyutu var. Birincisi, 
gereksinim sahibi yurttaşların 
kaderlerine terk edilmemesi. 
İkincisi de düşmekte olan üretimin 
yeninden canlandırılması. Başka bir 
deyişle; yapılan, üretim 
potansiyelinin ayağa kaldırılarak 
daha geniş kitlelerin refahtan hak 
ettikleri payı almasını sağlamak ve 
insanları yardıma muhtaç konumda 
olmaktan kurtarmak. 

artmış durumda. Başka bir deyişle; 
çocukluğumuzun bakkal amcaları, 
dükkanlarına kilit vurmak üzere…  

 PROJE, DEMOKRATİK BİR 
SÜREÇLE OLGUNLAŞTI
Yine de geç kalındı sayılmaz, henüz 
umut var. Çünkü İBB, yeni 
dönemde, varlığı yıllardır bilinen; 
ama görmezlikten gelinen bu 
soruna da el attı. İBB yöneticileri; 
Bakkallar Odası ve esnafla ile bir 
araya geldi. Sorun birlikte masaya 
yatırıldı. Demokratik bir sürecin 
yürütüldüğü bu toplantılarla proje 
olgunlaştı. Hatta ‘ciro (iş hacmi) ve 
bölgelerine göre’ projeye dahil 
edilen esnafın, Halk Bakkal 
olduğunun kolayca anlaşılmasını 
sağlayan logo bile belirlendi.  

 BAKKALLAR 260 MİLYON 
TL’LİK AĞA DAHİL EDİLİYOR
Projenin temelini, yıllık 260 milyon 
lira tutarındaki Sosyal Destek 
İstanbulkart ağına bakkalların da 

GÖKÇE KAÇMAZ

BİR MÜJDE DE 

BAKKALLARA

NİLAY SOYSALDI
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 TÜKETİCİYE DE BAKKALA DA 
UCUZ, SAĞLIKLI, TEMİZ ÜRÜN
Projeyi en başından bu yana 
yakından izleyen ve bu hale 
gelmesinde büyük payı olan İBB 
Başkan Danışmanı Gökhan 
Günaydın, Halk Bakkal süreci 
hakkında şu bilgileri paylaştı:
“Projenin son halkası ise Anadolu 
kooperatifleri ile Halk Bakkalları, 
bir lojistik merkez üzerinden 
eşlemek. Dolayısıyla Anadolu’daki 
ürününü pazarlayamayan 
kooperatifleri biz, bu sistemle Halk 
Bakkallara bağlayacağız. Bakkal 
arkadaşlarımız, gönüllü bir şekilde 
bu sisteme girdiklerinde, 
Anadolu’nun tüm ürünlerini kendi 
raflarında sergileyebilecekler. 
Yurttaşlarla buluşturabilecekler. 
İBB de lojistik faaliyetlerini para 
kazanmak için değil, kamu yararı 
için yürüteceğinden dolayı; temiz 
ve sağlıklı gıda, kente aracısız 
gelecek. Bu çok önemli… Çünkü 
mevcut sistemde, tarım ürünleri 
tarladan raflara gelinceye kadar 
inanılmaz bir şekilde fiyat 
artışlarına maruz kalıyor. Sadece 
otoyollara ödenen astronomik 
ücretler bile tarım ürünlerinin 
İstanbul’a pahalı gelmesinin 
nedenlerinden biri. Bunun yanı sıra 

eklenmesi oluşturuyor. Böylece, 
önceki dönemde kısıtlı sayıda 
zincir markette geçen ve 
kullanıcısına talep ettiği birçok 
ürünü edinme olanağı tanıyan 
sistemin yelpazesi, binlerce esnafı 
da kapsayacak bir şekilde 
genişletiliyor. Bir anlamda kazancın 
tabana yayılmasına çalışılıyor. 
Ekonomik daralmanın yanı sıra bir 
de pandemiden bunalan esnafa, 
Halk Bakkal projesiyle omuz 
veriliyor. 

 YENİ BİR GELİR KAPISI
İBB, bu süreçte esnafın 
mülkiyetine, kasasına 
dokunmuyor. Sadece bir pos 
makinesi ve cep telefonu 
uygulamasıyla sözleşmeye imza 
atan bakkallara, yeni bir gelir kapısı 
açıyor. Yardım kartlarının da 
geçerli olduğu Halk Bakkal 
noktalarının çoğalmasıyla,  
COVID-19’un ortalıkta kol gezdiği 
bu riskli süreçte, vatandaşların 
evlerinden uzaklaşmadan 
ihtiyaçlarını karşılaması 
amaçlanıyor. Bu da tüketici 
açısından aynı zamanda hem 
ulaşım giderlerinden hem de 
yürüme mesafesinden tasarruf 
etmek demek. 

aracı sistemi de fiyatlara olumsuz 
etki ediyor. Biz, kooperatifleri 
doğrudan bakkallara bağlayarak 
aradaki belli maliyetleri ortadan 
kaldırıyoruz. Bu sayede bakkal 
raflarındaki ürünler ucuzlayacak. 
Fiyatları aşağı çekmek ve 
enflasyonla mücadele kolaylaşacak. 
Tüketicinin cebi rahatlayacak. 
Çünkü Türkiye’de gıda enflasyonu, 
diğer kategorilerin oldukça 
üzerinde… Diğer yandan da 
Anadolu’da tarım alanları 
çoraklaşmaktan kurtulacak. 
Yeniden yeşillenecek. Hızla nüfus 
kaybetmekte olan Anadolu köyleri, 
yeniden üretime dönecek. Tersine 
göç hızlanacak. Bu sayede büyük 
kentlerdeki aşırı nüfus baskısı da 
bir oranda azalacak. Anadolu’da, 
kırsal kesimde yaşayan insanımızın 
eli para görecek. Eğitim, sağlık, aile 
geliri gibi konularda kentlerle 
kıyaslanabilir düzeyde refahtan pay 
almaları sağlanacak. Yinelemek 
gerekirse bizim bu sistemdeki 
rolümüz kolaylaştırmak ve lojistiğe 
hizmet vermek; para kazanmak 
değil. İstiyoruz ki; Anadolu’daki 
çiftçimiz emeğinin hakkını tam 
olarak alsın, 16 milyon İstanbullu 
da sağlıklı ve temiz ürünlere, en 
uygun fiyatla ulaşsın.”  

BİR MÜJDE DE 

BAKKALLARA

BİZİM BU SİSTEMDEKİ 
ROLÜMÜZ 

KOLAYLAŞTIRMAK VE 
LOJİSTİĞE HİZMET 
VERMEK; PARA 

KAZANMAK DEĞİL. 
İSTIYORUZ Kİ; 

ANADOLU’DAKİ 
ÇİFTÇİMİZ EMEĞİNİN 

HAKKINI TAM OLARAK 
ALSIN, 16 MİLYON 
İSTANBULLU DA 

SAĞLIKLI VE TEMİZ 
ÜRÜNLERE, EN UYGUN 

FİYATLA ULAŞSIN.
İBB Başkan Danışmanı Gökhan Günaydın



PANDEMİ

K
oronavirüs pandemisinde 3. dalganın 
etkisindeyiz. Bu süreçte COVID-19 birçok ülkede, 
binlerce kez mutasyona uğradı; mutasyonlar 
çoğaldıkça ortaya çıkan yeni varyantların 

bulaşıcılığı ve tehlikesi de artıyor. Aşılama,         
190 ülkede bir milyar dozu geçti ve yıl sonuna 
kadar da üç milyar dozu geçmesi bekleniyor. 
Hızla yayılan İngiltere B.1.1.7, Brezilya P1, 
Güney Afrika B.1.351 ve Hindistan B.1.617 
varyantlarına karşı şimdi de 3. doz aşıların 
gerekliliği konusu tartışılıyor.
Pandemiyle mücadelede vatandaşlarının büyük bir 
bölümünü aşılayan başta İsrail olmak üzere, İngiltere ve 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) en başarılı ülkeler 

ŞİMDİYE 
KADAR 
DÜNYADA 
150 
MİLYONDAN 
FAZLA KİŞİ 
KORONAVİRÜS 
NEDENİYLE 
HASTALANDI, 3 
MİLYONDAN FAZLA İNSAN 
DA HAYATINI KAYBETTİ… 
SÜREÇ İÇERİSİNDE BİR MİLYAR 
DOZUN ÜZERİNDE AŞI YAPILDI. 
UZMANLARIN GÖRÜŞÜ: “AŞI 
OLMASAYDI VAKA SAYISI ÇOK DAHA 
FAZLA OLURDU.” HIZLI AŞILAMA VE 
TEDBİRLERE UYUMDA KARARLILIK,  
PANDEMİ SÜRECİNİ BELİRLEYECEK.

PANDEMİDE 3. DALGA

ÇÖZÜM: AŞIYA 
ULAŞMAK

ŞENGÜL GÜLBAHÇE
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arasında. Almanya ise aşılama hızı 
açısından yavaş olmakla birlikte, 
tam kapanma ve önlemlere 
uyulması konusundaki kararlılığı 
sayesinde vaka sayısını aşağı 
çekebildi.
Türkiye’de özellikle İngiltere 
varyantının etkisiyle risk her 
geçen gün artıyor; 81 il verileriyle 
hazırlanan güncel risk haritasında, 
illerin büyük bölümü çok yüksek 
riskli grupta yer alıyor. 
Mutasyonlu varyant, COVID-19 
ile aynı yolla, fakat ondan daha 
hızlı bir şekilde yayılıyor. Hastane 
yatışları arttı, yoğun bakım 
doluluk oranları yükselişte. Bütün 
bunlar sağlık sistemini zorluyor, 
sağlık çalışanlarının yükünü de 
artırıyor. Aşılama programında ise 
55 yaş üzerine sıra geldi; 
pandeminin sona ermesi için aşı 
çok önemli, sırası gelen 
vatandaşlarımızın aşılanması 
gerekiyor.
Gündelik yaşama; izolasyon, 
mesafe ve aşılama süreçleri ile 
tamamen hükmeden salgının 
sebep olduğu kayıpların ekonomik 
ve sosyal yönleri de var. Ekonomik 
yükü kaldırmaya çalışan sektörler 
daha ne kadar dayanabilecek 
bilinmiyor. Ancak, ihtiyaç duyulan 

toplumsal bağışıklığa sağlıklı 
bir şekilde ulaşılması, aşı 

ve kurallara uyumla 
sağlanabilecek.

İstanbul’da vaka yoğunluğu çok 
yüksek; kentte, salgının başından 
beri büyük bir mücadele veriliyor. 
İBB Bilim Kurulu Üyesi Halk 
Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nilay 
Etiler’e, koronavirüs mutasyonları 
ile ilgili gelinen son durumu ve 
toplumsal bağışıklığın elde 
edilmesi ile aşılama arasındaki 
ilişkiyi sorduk. Virüslerin, 
kendilerini çok çabuk değişime 
uğratabilen bir yapıya sahip 
olduklarını vurgulayan Etiler, 
süreci şöyle anlattı:
“Pandeminin nedeni olan            
SARS-CoV-2 virüsünün, 2020 
sonbaharında mutasyona 
uğradığını biliyoruz. 
Mutasyonlarla, virüsün farklı 
varyantları ortaya çıktı. 
Türkiye’de ise varyant virüs ilk 
olarak Ocak 2021’de gözlendi ve 
hızla yayıldı. Öyle ki, nisan ayına 
geldiğimizde Sağlık Bakanlığı 
verilerine göre, ülkemizdeki 
vakaların yüzde 85’inin İngiliz 
varyantı olduğu bildiriliyor. 
Dünyada İngiliz varyantının yanı 

sıra Güney Afrika, Brezilya ve 
son olarak da Hindistan 

mutasyonları var; 
tümünde 

bulaşıcılık fazla ve bulaştırıcılık 
süresi de daha uzun. Varyantın 
bulaşıcılığının artması, toplumsal 
bağışıklık için gerekli olan 
bağışıklama düzeyinin de yüksek 
olmasını gerektiriyor.”

 TEST SAYISI ARTIRILMALI
Pandemide, vaka sayılarının 
yüksekliği nedeniyle belki de en 
tehlikeli süreç denebilecek, 3. 
dalganın içerisindeyiz: 21 Nisan 
itibarıyla, Türkiye’de 24 saatteki 
vefat sayısı 364, yeni vaka sayısı 
ise 61 binin üzerinde. Bu verilerle 
Avrupa’da günlük vaka sayısında 
birinci sıradayız, dünyada ise 
Hindistan ve Brezilya’'nın 
ardından üçüncü sıraya çıktık. 
Vaka sayısındaki hızlı yükselişin 
sebeplerini sorduğumuz Etiler, 
şunları ifade etti:
“Her şeyden önce şunu söylemek 
gerekir ki; aşılar COVID-19 
salgınının kontrol edilmesinde 
önemli araçlarımızdan biri. Aşılar, 
sağlam kişilerin korunmasında 
önemli, ama tek başına yeterli 
değil. Enfeksiyonun kaynağına 
yönelik olarak yapılması gereken 
işler var; örneğin belirti olsun 
olmasın, enfeksiyonu yayan 
kişilerin bulunması ve izole 
edilmesi çok önemli. Bunun için 
yaygın test yapılması gerekiyor. 
Diğer yandan filyasyon çalışmaları 
da kaynağın bulunmasına hizmet 
ediyor. Ayrıca bulaşmanın 
engellenmesi için kişiler arası 
temasın azaltılması, fiziki 

İBB Bilim Kurulu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nilay Etiler
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insandan insana bulaşıyor ve 
katlanarak artıyor. Diğer yandan, 
çalışan kesim için bazı önlemlerin 
uygulanması mümkün değil ya da 
pek çok zorluk var.” 

 ALERJİK YAPI ÖNEMLİ
Sağlık Bakanlığı, tarih 
verilmemekle birlikte Sputnik V 
aşısının Türkiye’de üretimi için 
Rusya ile sözleşme imzalandığını, 
üretimden önce de bir miktar aşının 
ülkeye getirileceğini açıkladı. Yerli 
aşıda ise Faz 2 çalışmalarının 
tamamlandığı belirtildi.
Türkiye’de ilk olarak               
Sinovac-CoronaVac, ardından 
Pfizer-BioNTech aşısı tedarik 
edildi. Doğal olarak da CoronaVac 
mı BioNTech mi sorusu çokça 
soruluyor. Aşının, ‘insanın 
bağışıklık sistemini uyararak 
virüsle karşılaşma söz konusu 
olduğunda, hastalığı ya da 
hastalığın ağır formlarını önleyen’ 
bir etkiye sahip olduğunu 
söyleyen Etiler, “CoronaVac aşısı 
inaktif aşı grubundan, çok eskiden 
beri bilinen ‘klasik aşı’ 
diyebileceğimiz bir aşı türü. 
BioNTech aşısı ise yeni 
teknolojilerle üretilen bir aşı. 

BioNTech, diğer mRNA aşıları 
gibi inaktif aşılara göre daha fazla 
bağışıklık yanıtı oluşturuyor. 
Aşıyı üreten firma Pfizer, 
BioNTech aşısının ciddi alerjik 
reaksiyon öyküsü olanlarda 
uygulanmasını önermiyor. Sağlık 
Bakanlığı rehberinde de bu bilgi 
yer alıyor. O nedenle ‘alerjik 
yapıya sahip olan kişilerin 
Sinovac aşısını olması’ öneriliyor. 
En önemli nokta bu” dedi.

 ÇOCUKLAR VE GENÇLER RİSK 
GRUBUNDA
Bulaş hızı, COVID-19’dan daha 
yüksek olan yeni varyantların 
çocuklarda ve gençlerde daha 
yoğun biçimde enfeksiyonlara 
sebep olduğu görülüyor. Etiler, bu 
süreçte koronavirüs vakalarının 
gençlerde daha fazla 
yaygınlaştığını gözlemlediklerini 
belirterek şunları ifade etti:
“Salgının başından beri, genç 
yaşlarda enfeksiyon kontrolü için 
önerilen önlemlerin daha gevşek, 
gençlerin risk algısının ise düşük 
olduğunu gördük. Sağlık 
Bakanlığının elindeki verilerde 
vakalara dair ayrıntılı 
epidemiyolojik bilgiler var. 

mesafenin korunması, maske 
takılması, el hijyeni gibi önlemler 
gerekiyor. Aşılama ise sağlam 
kişilerin korunması 
kategorisindeki önlemlerden biri.”

 “ÖNLEM YORGUNLUĞU”
Peki son dönemdeki hızlı vaka 
artışının sebepleri ile ilgili neler 
söylenebilir? Tedbirler ve 
sorumlulukların yerine getirilmesi 
konusunda eksikler mi var? Son 
dönemdeki vaka artışı hatta vaka 
patlamasının, aşılamaya rağmen 
ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. 
Nilay Etiler, şöyle devam etti:
“Ne yazık ki bu vaka artışı bazı 
kişilerde aşının yararsız olduğu 
düşüncesine de yol açtı, bu doğru 
değil. Burada en büyük endişemiz, 
bu inanışın aşılamanın önüne geçip 
yaygın aşılama yapılmasını 
engellemesi. 
Pandeminin ilk yılını geride 
bıraktık, toplumda ‘önlem 
yorgunluğu’ ile ortaya çıkan 
gevşeme; fiziki mesafenin, 
maskenin ihmal edilmesi ve 
kapanma günlerinde evlerde sosyal 
buluşmaların sürmesi gibi 
durumlar ile vaka sayısında 
patlama oldu. Sonuçta virüs 

PANDEMİ

BİLİM İNSANLARI, GÜNLÜK VAKA SAYISINDA HİNDİSTAN VE BREZİLYA'NIN 
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 TAM KAPANMANIN 
ARDINDAN AŞI VE TEDBİRLERE 
DEVAM
Türkiye genelinde vaka artışları 
nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs 
tarihleri arasında tam kapanmaya 
gidiliyor. Ramazan ayı 
içerisindeyiz, bayram da geliyor. 
Prof. Dr. Nilay Etiler, dikkat 
edilmesi gereken hususları şöyle 
sıraladı: “Ramazan ayı toplu 
iftarların, sahurların yapıldığı, 
insanların bir araya geldiği, sosyal 
ortamların çokça yaşandığı bir 
zamandır. Ancak pandemi devam 
ettiği sürece bundan uzak durmak 
gerekir. Burada bir kez daha şunu 
hatırlatmak isterim: Toplu 
yemekler hem fiziksel mesafenin 
ortadan kalktığı hem de yemek için 
maskenin çıkarıldığı bir durum 
yaratıyor, bu nedenle çok riskli. 
Pandemi döneminde tam 
kapanmanın ardından bu riski göze 
alamayız, almamalıyız. Tedbirlere 
uymaya devam etmeliyiz. Bakınız 
30 binden fazla insanımızı 
kaybettik, kontrol altına 
alınamayan bu salgın nedeniyle 

insanlar işlerini ve gelirlerini 
kaybetti.  O nedenle bunları 
pandemisiz günlere ertelemek 
gerekir.”

 ÖNCE SAYGI...
İnsanları iyilik, dayanışma, 
kardeşlik duygularıyla çepeçevre 
kuşatan Ramazan ayı 
içerisindeyiz. Her zaman olması 
gerektiği gibi Ramazan’da ve 
bayramda da “başkasının hakkını 
gözetme”nin en önemli 
erdemlerden biri olduğu bilinciyle 
kapalı mekanlarda bir arada 
bulunmamaya ve sosyal mesafe 
kurallarına uygun davranmaya 
özen gösterilmeli. Kimin virüs 
taşıdığını bilmiyoruz, toplumsal 
hareketliliğin azaltılması ile 
bulaşma riski de azalacaktır. 
Yaşadığımız bu zor günleri 
atlatabilmek için pandeminin 
ciddiyetinin farkında olarak 
sorumluluk duygusuyla, hem 
kendimizi hem de karşımızdakini 
koruyacak şekilde akıllıca 
davranmaya özen göstermek 
zorundayız.

Örneğin, vakaların yaş dağılımları. 
Ancak bunlar açıklanmadığı için 
bizim bilgimiz sadece 
gözlemlerimize dayanıyor.
Şu anda kullanılan aşılar 
yetişkinler için geliştirilmiş, 
çocukluk döneminde önerilmeyen 
aşılar. O nedenle çocuk ve 
gençlerin bulaşmayı önleyecek 
önlemlere uymaları sağlanmalı. 
Bu, çocuklara verilecek genel 
sağlık eğitimi kapsamında olmalı, 
COVID-19’dan korunma eğitimi 
verilmeli. Okullarda çocuklara 
verilen sağlık eğitiminin diğer bir 
önemi de şu: Bu eğitim, çocukla 
birlikte çocuğun anne ve babasına 
da ulaşıyor; bu sayede toplumda 
dolaylı bir sağlık eğitimi yapılmış 
oluyor. Ayrıca eğitim, çocuğun 
gelecekte, yetişkinlik 
dönemindeki davranışlarını 
etkiliyor. COVID-19 enfeksiyonu 
yüzde 30-40 oranında belirtisiz 
seyrediyor; bu belirtisizlerin çoğu 
çocuklar ve ergenler. Enfeksiyonu 
belirtisiz geçiriyorlar ancak etken 
olan virüsü başkalarına 
bulaştırıyorlar.”

TÜRKİYE’DE EN FAZLA GÖRÜLEN MUTASYON TÜRÜ İNGİLTERE VARYANTI 
OLMAKLA BİRLİKTE; BREZİLYA, GÜNEY AFRİKA VE SON OLARAK DA 

HİNDİSTAN VARYANTINA RASTLANDI. AŞILAMA HIZI VE TEDBİRLERE UYMA 
HASSASİYETİ SALGINLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ.
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olan) yüzeylerin’ günde 1-2 kez 
dezenfekte edilmesinin bulaş 
riskinin azaltılmasında daha az etkili 
olduğunu kaydetti. Bu nedenle 
bulaşın önlenmesi için 
vazgeçmememiz gereken önemli 
kurallardan biri; maske ve fiziksel 
mesafe ile birlikte el hijyeninin 
sağlanmasıdır. Yüzey temizliği ile 
ilgili önemli bir husus da temizliğin 
illa ki dezenfektanlarla yapılması 
gerekmediği, sabun veya deterjan 
içeren ev tipi temizleyicilerin yeterli 
olduğudur.”

SAĞLIK
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ŞENGÜL GÜLBAHÇE

COVID-19 
VARYANTLARI
HANGİ 
ORTAMLARDA 
NE KADAR 
YAŞIYOR?

“Yüzeyde bir tükürük damlacığı, 
kan hücresi, solunum sekresyonu 
gibi canlı bir hücre yoksa veya 
yüzey dezenfektan kullanılarak 
temizlenmiş ise virüs canlılığını 
yitirecektir. Virüsün çeşitli 
yüzeylerde 3 güne kadar yaşadığını 
ortaya koyan bazı deneysel 
çalışmalar olmakla birlikte gerçek 
ortamda virüs, deneysel 
çalışmalardaki kadar yoğun 
olmadığı için genellikle ‘4-8 saat’ 
kadar canlı kalabilmektedir.”

 EL HİJYENİ ÖNEMLİ
Yüzeyin özelliklerine bağlı olarak 
virüsün, farklı süreler aktif 
kalabildiğine ilişkin çeşitli görüşler 
var, bu konu henüz kesinlik 
kazanmış değil. COVID-19 
nedeniyle aşırı temizlik hassasiyeti 
hepimizi bir ölçüde bunaltsa da 
geldiğimiz noktada, bulaşmanın 
önlenmesi için alınması gereken en 
önemli tedbirlerden biri de hijyen. 
Mikrobiyal risk değerlendirmesinin
yapıldığı çalışmalarda düzenli olarak 
el hijyeni sağlanması ile yüzeylerden 
bulaş riskinin önemli ölçüde 
azaldığını söyleyen Sözen, ‘el 
hijyeni’ yerine ‘kontamine (bulaşma 

S
ARS-CoV-2 virüsüne 
bağlı gelişen COVID-19 
ve binlerce mutasyonlu 
varyantının neden olduğu 

pandeminin “solunum 
damlacıkları ve yakın temas” 
yoluyla yayıldığı artık herkes 
tarafından biliniyor. Aşılama 
sürecinin devam ettiği, sağlık 
çalışanlarının da olağanüstü 
gayretlerle virüse karşı savaş 
verdiği bu süreçte, vaka sayısının 
hızla artış göstermesi, sebeplerin 
sorgulanmasını gerektiriyor.
COVID-19 ve varyantlarının 
hangi ortamlarda ne kadar süre ile 
yaşayabildiği konusu önemini 
koruyor. Binlerce varyantın 
dolaştığı ortamda, korunma 
yöntemlerine dair güncel bilgileri 
hatırlamak istedik. Bu amaçla, İBB 
Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seval 
Sözen ile virüsün yüzeylerde ve 
mekanlarda bulaşma risklerini 
konuştuk. Virüslerin canlı hücre 
içerisinde yaşamak zorunda 
olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. 
Seval Sözen, şöyle devam etti:



kapalı ortamların klima sistemleri 
ile havalandırılması sırasında virüs 
tutucu özelliği bulunan filtrelerin 
kullanılması ve bu filtrelerin düzenli 
aralıklarda değiştirilmesi, dünya 
genelinde kabul görmüş önlemler 
arasındadır.
Virüsün bulaşma riskinin, yeterince 
havalandırılmayan, iç ortam 
havasının gereğince temizlenmediği 
kapalı alanlarda herkesin aynı 
havayı soluması nedeniyle büyük 
oranda arttığına dikkat çeken Sözen,  
sözlerine şunları da ekledi: 

“İklimlendirme sisteminde virüs 
tutma özelliği olan HEPA filtre 
olmaması veya hava çekim 
gücünün yetersiz kalması 
durumunda, virüs aktivitesini uzun 
süre koruyabileceği için bulaş daha 
kolaydır. Bu nedenle, ortamın taze 
hava ile havalandırılması büyük 
önem taşımaktadır. İç mekanlarda 
kullanılan hava temizleme 
sistemlerinin etkinlik düzeyi, 
ortam havasını bir saatte kaç defa 
devridaim edebildiği ile orantılıdır. 
Kapalı mekanlarda filtrasyon 

 VİRÜS TUTUCU HEPA FİLTRE 
Virüsler kendi başlarına canlılık 
gösteremez, bu nedenle onlar için 
bir hayat döngüsünden 
bahsedilemez. Bu noktada virüs 
aktivasyonundan söz etmek daha 
doğru olacaktır. “Maske, fiziksel 
mesafe ve hijyen” de dünya 
genelinde virüsün yayılımını 
önlemek için tanımlanan başlıca 
tedbirlerdir. Bunların yanında kapalı 
ortamların sık sık havalandırılması, 
kişisel temizlikle beraber ortam 
temizliğine de özen gösterilmesi, 

BULAŞIN;                    
KAPALI MEKANLAR, 

ASANSÖRLER, 
KALABALIK ORTAK 

ALANLAR GİBİ 
YERLERDE DAHA KOLAY 

VE HIZLI OLMASI, 
VİRÜSÜN DAMLACIK 

YANİ SOLUNUM YOLU 
İLE BULAŞMASININ BİR 

SONUCUDUR.
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olduğunca daha az yoğun saatler 
seçilmelidir. Ayrıca sosyalleşme 
açık havada ve fiziksel mesafe 
kurallarına uygun şekilde yapılmalı 
ve bunun için eve en yakın yerler 
tercih edilmelidir.
Virüs ile mücadelede temel 
tedbirlerden biri hijyen 
olduğundan, kısmi ve tam 
zamanlı kapanmalar sonucunda 
evsel su tüketimi artmıştır. Bu 
dönemde su kesintilerinin 
yaşanmaması için İSKİ özel önem 
göstermiştir. İçinde 
bulunduğumuz günlerde 
barajlarda doluluk oranı 
artmıştır, bizi bir su sorunu 
beklememektedir, ancak bununla 
birlikte suyun israf edilmemesine 
özen gösterilmelidir. 

Pandemi döneminde 
yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde 
klor miktarı artırılarak olası bulaş 
riskinin önüne geçilmiştir. 
İstanbul’da içme suyu arıtımında 
pandemi öncesinde de olduğu gibi 
ön ve son klorlama ile 
dezenfeksiyon yapılmakta, 
dezenfeksiyon öncesi hızlı kum 
filtreleri de bulunmaktadır. Netice 
olarak, su arıtma tesislerinde 
uygulanan dezenfeksiyon ile 
virüsün sudan bulaşma riski ortadan 
kaldırılmaktadır. 
Atıksularda virüsün, sıcaklığa ve 
katı madde miktarına bağlı olarak 
canlılığını birkaç saatten birkaç 
güne kadar sürdürebildiği tespit 
edilmiştir. Atıksu arıtma 
tesislerindeki her bir arıtma 

prensibi ile iç ortam havasını 
temizleyen havalandırma 
sistemlerinde en önemli kısım 
filtre malzemesidir. Bugüne kadar 
havalandırma sistemlerinden temel 
beklenti, ‘mekan özelliklerine bağlı 
olarak, çeşitli gözenek boyutlarında 
filtre kullanımları ile partikül 
madde giderimi’ üzerine 
yoğunlaşmışken bu salgınla 
birlikte, hava filtrelerinden 
beklentilerde oldukça büyük 
değişiklikler olmuştur. Çeşitli 
firmalar, bu yönde inovatif 
çalışmalarını sürdürmektedir. Bu 
çerçevede, mümkün olduğunca açık 
havada bulunmak, kapalı mekanları 
sık sık havalandırmak bulaş riskini 
ve virüs yükünü azaltacaktır.”

 İSKİ, ETKİN BİR 
DEZENFEKSİYON UYGULUYOR
İstanbul’un yüksek nüfusu, alınan 
bireysel önlemlerin etkisini 
maalesef azaltmaktadır. Nüfus 
yoğunluğu düşük olan Hollanda, 
pandemide sokağa çıkma yasağını 
özellikle getirmemiştir. Yasakların 
sona erdiği saatlerin ardından, 
birçok kişinin aynı anda sokağa 
çıkması durumunda hastalanma 
riskinin artacağı düşüncesiyle bu 
uygulamadan kaçınılmıştı. Nüfusu 
dikkate alındığında, benzer 
uygulamaların İstanbul için 
faydadan çok zarar getireceğini ifade 
eden Sözen, kentimizde vaka 
artışının kontrol altında 
tutulabilmesi için yapılabilecekleri 
şöyle sıraladı:
“İstanbul, iş ve sosyal hayatın iç 
içe olduğu bir şehirdir. Bulaş 
riskinin azaltılması için toplu 
taşıma kullanımında mümkün 

VİRÜS, KAPALI ORTAMLARDA UZUN SÜRE AKTİVASYONUNU DEVAM ETTİREBİLİYOR. 
NE KADAR SÜRE İLE OLDUĞUNA İLİŞKİN DEĞİŞİK GÖRÜŞLER SARF EDİLMEKLE 

BİRLİKTE; DERI HÜCRELERİ, SAÇ TELLERİ, GİYSİLER, ORTAK KULLANILAN ALETLER 
GİBİ CANSIZ NESNELER İLE VİRÜS TAŞINIM RİSKİNİN OLDUKÇA DÜŞÜK (1/10.000) 

SEYRETTİĞİNİ GÖSTEREN ÇALIŞMALAR MEVCUTTUR.
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önerdiğini belirten Sözen, şöyle 
devam etti:
“Bakanlığın belirlediği sağlık 
kriterlerine dikkat eden turizm 
mekanlarını tercih etmek en doğrusu 
olacaktır. Mümkün olduğunca 
sayfiye evleri tercih edilmelidir. Tatil 
sırasında grup aktivitelerinden 
kaçınılmalı, restoran, kafe gibi ortak 
kullanım alanlarında fiziksel mesafe 
kurallarına dikkat edilmeli ve 
mümkün olduğunca bu alanlarda 
bulunma süresi düşürülmelidir. 
Sauna, masaj salonları, spor salonları 
ve çocuk kulüpleri gibi yakın temas 
içeren alanlar mümkün olduğunca az 
kullanılmalı, açık havada, fiziksel 
mesafeye uygun, temas 
gerektirmeyen aktiviteler tercih 
edilmelidir.”

 UMUT VE GAYRET
Zorlu geçen bir yılın ardından, 
virüsü birçok açıdan tanıyoruz ve 
korunma yollarını da büyük oranda 
biliyoruz. Virüs, yaşamak için 
direniyor; sürekli uğradığı 
mutasyonlarla yeni varyantlara 
dönüşmesi de bundan… Her 
hatamızda güçlenerek bizimle 
hayata tutunuyor; kendimizi ve 
sevdiklerimizi düşünüyorsak bunu 
aklımızdan çıkarmamalıyız.
Karşımızdakini korumak, aynı 
zamanda kendimizi de korumak 
aslında. Pandemi bize en çok da 
karşımızdakine saygı göstermeyi, 
onun haklarını korumayı öğretti 
belki de… Umutluyuz, biraz daha 
sabır ve gayretle bu günleri birlikte 
güçlenerek atlatacağız.

adımı, virüsle ilgili potansiyel 
risklerin kademeli olarak 
azaltılmasını sağlamaktadır. 
Arıtılmış atıksuyun sulama 
amaçlı yeniden kullanıldığı atıksu 
arıtma tesislerinde arıtma sonrası 
dezenfeksiyon yapılmaktadır. 
Bununla birlikte pandemi 
döneminde olası riski ortadan 
kaldırmak için arıtılmış atıksular 
ile yeşil alan sulama uygulamasına 
son verilmiştir.” 

 KULLANILMIŞ MASKELER 
ÖZEL ÖNLEM GEREKTİRİR
COVID-19 pandemisi ile artış 
gösteren en önemli atık türleri tek 
kullanımlık maske, eldiven gibi 
kişisel hijyen malzeme atıklarıdır. 
Olası risklerin önüne geçebilmek için 
kullanılmış maskelerin bertaraf 
edilmesi hususunda özen 
gösterilmesi gerektiğini ifade eden 
Prof. Dr. Seval Sözen, şunları söyledi:
“Sağlık kuruluşlarında oluşan bu tür 
atıklar, enfekte kişiden bulaşan 
virüs sebebi ile kontamine atık 
sınıfında tıbbi atık olarak 
değerlendirilmelidir. Evlerden ve iş 
yerlerinden kaynaklanan tek 
kullanımlık maske ve eldiven gibi 
kişisel hijyen malzemesi atıkları da 
özel önlemler dahilinde ‘diğer atık’ 
kategorisinde evsel atıklar ile 
birlikte yönetilmelidir.” 

 YAZ TATİLİ PLANLARI
Yaz geliyor, kamp-otel turizmi gibi 
farklı tatil planları yapılıyor. Pandemi 
koşullarında bir tatil programı 
yapılacaksa Sağlık Bakanlığının 
sektörler için hazırlamış olduğu 
COVID-19 Kontrollü Sosyal Hayat 
Çalışma Rehberi’nin takip edilmesini 

MUSLUKLARDAN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR SUYUN AKMASI İÇİN İSKİ,                          
ETKİN BİR DEZENFEKSİYON UYGULAMAKTADIR. VİRÜS ZARFLI BİR YAPIYA SAHİP 

OLDUĞUNDAN DEZENFEKSİYON İŞLEMİNE DAYANIKSIZDIR. SU ARITMA 
TESİSLERİNDE UYGULANAN DEZENFEKSİYON İŞLEMİNDEN GEÇMİŞ SUDAN,         

VİRÜS BULAŞMA RİSKİ YOKTUR.
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İBB Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seval Sözen 
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SAĞLIK

SAĞLIK ALANINDA YAPTIĞI ATILIMLARLA ÖRNEK OLAN İBB, İÇİNDE 
BULUNDUĞUMUZ PANDEMİ DÖNEMİNDE DE İSTANBULLULARIN SORUNLARINA 
ÇARE OLUYOR. TOPLUM SAĞLIĞININ ÖNCELENDİĞİ ÇALIŞMALAR, İBB TIP 
MERKEZLERİ ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞİYOR.

TIP MERKEZLERİ 
HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR

K
oronavirüs pandemisi, 
başta sağlık sektörü olmak 
üzere, hemen hemen 
hayatın her alanını 

etkilemiş durumda. Türkiye’de ilk 
vakanın görüldüğü Mart 2020’den 
beri, kamu veya özel sektör 
sahipliğine bakılmaksızın tüm 
hastaneler, aynı zamanda pandemi 
hastaneleri olarak da çalışıyor. Bu 
durum seferberlik olarak görülse de 
özellikle virüsün bulaşma riski, 
sağlık sorunları bulunan her 
vatandaşta endişeye yol açabiliyor. 
Bu dönemde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) Sağlık Daire 
Başkanlığı da bünyesindeki üç sağlık 
merkezinde, özellikle kronik 
hastalığı bulunan İstanbulluların 
COVID-19 dışı sağlık ihtiyaçlarını 
karşılıyor.

ÖZGÜR TURAN GÖKÇE ATİK



www.ibb.istanbul                          / 39

PANDEMIDE IBB TIP MERKEZLERI

“Fiili olarak dünya, 2019 Aralık 
ayından beri koronavirüs sürecinin 
içinde. Bu süreç, ülkemizde de 11 Mart 
2020’de resmen ilan edildi. İBB 
olarak vizyoner bir bakış açısıyla 
daha ülkemizde vakalar görülmeden 
25 Şubat 2020’de, Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu’nun ‘Acil’ toplantı 
çağrısıyla, koronavirüs çalışmalarımızı 
başlattık. Pandemi sürecinde 
vatandaşlarımız, mevcut 
hastanelerdeki virüs yükünden dolayı 
tereddütler yaşayınca, tıp 
merkezlerimiz tercih nedeni oldu ve 
olmaya da devam ediyor.”

RANDEVU IÇIN                                         
IBB TIP MERKEZLERININ              
TELEFON NUMARALARI

Şehzadebaşı Tıp Merkezi: 

0212 455 15 50

Tozkoparan Tıp Merkezi: 

0212 449 74 50

Darülaceze Tıp Merkezi: 

0216 528 84 84 

de genişleterek, halkımızın 
hizmetine sunacağız. Önümüzdeki 
yıllarda da İstanbul’da çeşitli 
yerlerde yeni hizmetler sunmaya 
devam edeceğiz. Öncelikli 
hedefimiz; kadın sağlığı, çocuk 
sağlığı ve ağız diş sağlığı 
üzerinedir. Yeni açacağımız 
merkezlerin tümünde de kadın 
sağlığı bölümleri bulunacak.” 

 ALANINDA UZMAN KADRO   
İLE HİZMET
İBB Sağlık Daire Başkanlığının 
“koruyucu, önleyici, tedavi ve 
rehabite edici” olarak özetlenen 
çalışmalarında; evsizlere, İBB’nin 
evde bakım projesine dahil olanlara 
ve sosyal güvencesi olmayan 
yurttaşlara ücretsiz sağlık hizmeti 
veriliyor. Uzm. Dr. Eryiğit, yapılan 

 ESENYURT’A YENİ                           
TIP MERKEZİ
Avrupa Yakası’nda Şehzadebaşı ve 
Tozkoparan, Anadolu Yakası’nda da 
Darülaceze’de yer alan tıp 
merkezleriyle İBB, SGK kapsamında 
hastaların tedavisini sağlıyor. 
Merkezlerde 2015’ten bu yana, 
bekleme sürelerini azaltmak ve hasta 
memnuniyetini artırmak adına, 
randevu sistemi kullanılıyor. İBB Tıp 
Merkezlerinin sayısının daha da 
artacağını söyleyen Sağlık Daire 
Başkanı Uzm. Dr. Önder Yüksel 
Eryiğit, tıp merkezlerinin geleceğine 
ilişkin görüşlerini şu sözlerle aktardı: 
“Sosyal belediyeciliğin en güzel 
örneklerini hayata geçirerek, gerek 
Türkiye’de, gerekse de dünyada 
birçok belediyeye ilham kaynağı 
oluyoruz. İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun vaatlerinden biri 
olan, ‘bütünleşik sağlık 
hizmetlerini sağlama’ yolundaki 
vizyonumuzda, yeni tıp merkezleri 
kurmak ve geliştirmek var. Yakın 
gelecekte Esenyurt’ta, içerisinde 
tıp merkezimizin de bulunduğu 
bütünleşik sağlık hizmeti sunacak 
bir kompleksin planlama 
çalışmaları bitti, uygulama 
safhasına geçiyoruz. Ayrıca,  
Fatih-Şehzadebaşı’nda bulunan tıp 
merkezimizin hizmet yelpazesini 

çalışmaları şu sözlerle özetledi:
“Tıp merkezlerimizde; uzman 
hekim kadromuzla, tıbbi tanı ve 
tedavi hizmetlerini, SGK anlaşmalı 
olarak, vatandaşlarımıza sağlıyoruz. 
Evde sağlık hizmetlerimizle, yaşlı ve 
yatağa bağlı durumda olan ihtiyaç 
sahibi vatandaşların sağlık 
hizmetlerini evlerine ulaştırıyoruz. 
Rehabilite edici sağlık hizmetleri 
alanında, Tozkoparan ve Darülaceze 
Tıp Merkezlerimizde yer alan fizik 
tedavi ünitelerimizle, halkımıza fizik 
tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri 
sunuyoruz. Darülaceze Tıp Merkezi 
çatısı altında sunulan fizik tedavi 
hizmetlerinde hekimlerimizin 
uygun gördükleri hastalara, robotik 
yürüme cihazı başta olmak üzere, 
teknolojinin en gelişmiş 
olanaklarından faydalanarak hizmet 
sunuyoruz.”

İBB Sağlık Daire Başkanı            
Uzm. Dr. Önder Yüksel Eryiğit

ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ; 
KADIN SAĞLIĞI, ÇOCUK 

SAĞLIĞI VE AĞIZ DİŞ 
SAĞLIĞI ÜZERİNE. YENİ 

AÇACAĞIMIZ 
MERKEZLERİN TÜMÜNDE 

DE KADIN SAĞLIĞI 
ÜZERİNE BÖLÜMLER 

BULUNACAK.



KADINLARDAN, ASLA ÜMİTSİZLİĞE KAPILMAMALARINI İSTEYEN İETT MALİ 
HİZMETLER DAİRE BAŞKANI SEVCAN BİLİR, ÇALIŞMALARI VE SÜREKLİ 
KENDİLERİNİ GELİŞTİRMELERİ TAVSİYESİNDE BULUNDU. PANDEMİ 

DÖNEMİNDE, İETT’NİN GELİRLERİNİN YÜZDE 45 ORANINDA DÜŞTÜĞÜNE 
DİKKAT ÇEKEN BİLİR, “SOSYAL DEVLET İLKESİ GEREĞİ, MALİYETLERİ 

KARŞILAMAYAN SEFERLER YAPMAK ZORUNDAYIZ. ‘MADEM ÖYLE BAZI 
SEFERLERİ YAPMAYALIM’, DEME LÜKSÜ OLMAYAN BİR KURUMUZ. İETT BİR SAAT 

ÇALIŞMASA İSTANBUL’DA HAYAT FELÇ OLUR” DEDİ.

KADINLAR, 
KENDİLERİNİ 
SÜREKLİ 

GELİŞTİRMELİ

AYŞE KAHVECİ NİLAY SOYSALDI

SÖYLEŞİ

 Maliye kökenlisiniz. Uzun bir 
çalışma döneminiz var.
Burası, çalıştığım yirmi birinci 
kurum. Maliye Meslek Lisesinde 
okuduğum için maliyeciliğim lise 
yıllarımda başladı. Aslında 
Ankara Maliye Meslek Lisesini 
kazandım, ama o zamanlar 
Elazığ’a posta geç geldiği için 
kayıt tarihini kaçırdık; hatta 
yerime, yedeklerden öğrenci 
alındığını öğrendik. Ankara’dan 
konuştuğumuz kişi, İstanbul 
Maliye Meslek Lisesinden benim 
için boş kontenjan buldu. Onun 
yönlendirmesi ile İstanbul’a 
geldik. Allah razı olsun ondan. 

 İstanbul’a gelmek nasıl bir 
duyguydu?
Babam, Devlet Demiryollarında 
revizör işçisi (vagon teknisyeni), 
annem ev hanımıydı. Beş çocuk 
okutuyorlardı ve hayat şartları 
zordu. Hafta sonu babam, 
Ankara’dan evrakları alıp geldi. 
Okulu zar zor bulduk. Kayıt için 
gerekli olan sağlık raporu işlerimizi 
Tekirdağ’da Milli Eğitim müfettişi 
olan amcam halletti. Orada yengem, 
çantama bir şeyler koydu. Tüm 
bunlar olurken benim için hâlâ hayal 
gibiydi, çünkü Elazığ’dan ilk defa 
çıkıyordum. ‘Bu iş olmaz, pazartesi 
geri döneriz’ diye düşünüyordum.
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İ
stanbul Elektrik Tramvay ve 
Tünel (İETT) İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Mali Hizmetler 
Daire Başkanı Sevcan Bilir, 

küçük yaşta başladığı hayat 
mücadelesi ile kadınlarımıza çok 
güzel bir örnek. Bir koltuğa 
birkaç karpuz sığdıran; hem anne 
hem iş kadını olarak sürekli 
kendini geliştiren Bilir, 
başarısının sırrını, “İşinizi 
seviyorsanız azmin elinden hiçbir 
şey kurtulmaz” diye özetledi. 
Bilir’le 14 yaşında okumak için 
İstanbul’a gelişini, iş yaşamını, 
kadınlara tavsiyelerini ve özel 
ilgi alanlarını konuştuk.



İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
Mali Hizmetler Daire Başkanı 

Sevcan Bilir

BABAMLA 
VEDALAŞTIM, 

YATAKHANE ABLASI 
GELİP ALDI BENİ.              

ÇOK AĞLADIM… CEBİMDE 
BİRAZ PARA VE KÜÇÜK 

BİR ÇANTAYLA          
OKULA YERLEŞTİM.
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öğrendik. Anne babalarımız bize cüzi 
miktarda para gönderirdi. Onunla bir 
ay geçinmeye çalışırdık. Şimdiki gibi 
anında para transferi de olmuyordu. 
Günlerce beklerdik.

 Bekleyeceksiniz de kaç gün sonra 
gelecekti değil mi?
Evet. Hangimizin parası geldiyse 
onu harcardık. Kıyafetlerimizi, 
yiyeceklerimizi, paramızı, her 
şeyimizi arkadaşlarımızla 
paylaşırdık. Güven, samimiyet, 
paylaşım vardı yani.

 Lise bittikten sonra hemen meslek 
hayatınıza başladınız değil mi?
Evet, ilk görev yerim Çanakkale idi. 
Sonra Ankara’ya taşınan ailemin 
yanına gittim. Hem Karayollarında 
(Karayolları Müdürlüğü) çalışıp hem 
de Gazi Üniversitesi Maliye 
Yüksekokulunda okudum. Çok 
yorucu oluyordu, günde sekiz on 
araca binmek zorunda kalıyordum. 
Akşam iş çıkışlarında okula gidip 
ders notlarını alıyordum.

 Şunu fark ettim, hiç olduğunuz 
yerde durmayı tercih 
etmemişsiniz. Sürekli yeni 
kazanımlarınız olmuş. 
Maliye Bakanlığında çalışmanın en 
güzel yanlarından biri buydu; 
kurumları tanıyor, mevzuatı çok 
iyi öğrenmek zorunda 
kalıyorsunuz. Bu da sizin ufkunuzu 
daha çok açıyor. Zaten 
çocukluğumdan bu yana mevzuatla 
iç içeyim, 14 yaşımdan bu yana. 
Bildikçe üzerine katmak daha 
kolay oluyor. Bilgiyi 
güncellediğiniz zaman birikiminiz 
de artıyor. İşinizi seviyorsanız 
azmin elinden hiçbir şey 
kurtulmaz diye düşünüyorum. 

 Sürekli para pulla, hesap kitapla 
uğraşmak; kamunun parasını 
harcamak nasıl bir duygu?
Hep para pul, hesap, ama seviyorum 
işimi. Kamunun parasını harcamak 
çok zor; çünkü milyonlarca insanın 
hakkı olan, emanet bir para. Bu 
parayı kolay kazanmıyoruz; çok 
dikkatli harcamamız, tasarruflu 
olmamız, doğru yere 
harcadığımızdan emin olmamız 
gerekiyor. Koltuk benim değil, 
emaneten oturuyorum. Kamudaki 31 
yıllık çalışmamın 21 yılını yönetici 
olarak geçirdim. Sorumluluğumun 
bilincindeyim, bugüne kadar hiç 
sorun yaşamadım.

 Çalıştığınız diğer kurumlarla 
‘belediye’ arasında bir farklılık var 
mı? 
Belediyenin farklı olduğu 
söyleniyordu, ama değil. Neticede 
mevzuat aynı, kurallarımız belli, onu 
uygulamak zorundayız.

 Babanızdan ayrılmak zor 
olmuştur.
Hem de nasıl, hiç beklemiyordum! 
Kayıttan sonra Müdürümüz Fahri 
Hocam babama, “Tamam siz 
gidebilirsiniz” dedi. Babamla 
vedalaştım, yatakhane ablası gelip 
aldı beni. Çok ağladım… Cebimde 
biraz para ve küçük bir çantayla 
okula yerleştim. 

 Sonra alıştınız tabii.
Okula ilk teslim olduğumuzda, 
ailemiz ile iki ay görüşmemiz 
yasaktı. Arkadaşım Selma ile 
okuldan kaçmayı bile düşündük. 
Parasız yatılı okuduğumuz için; 
kıyafetlerimizi, kitap ve 
defterlerimizi, harçlığımızı okul 
veriyordu. Okula ilk gittiğimizde de 
ağladık ayrılırken de... Çünkü çok 
güzel eğitim aldık. 

 Yatılı okul öğrencisi olmak nasıl 
bir duygu?
Çok güzel. Ben kızımın ve oğlumun 
yatılı okulda okumasını isterdim 
doğrusu. Öncelikle hayatı 
anlıyorsunuz.

 Disiplin de veriyor değil mi?
Evet, aynı zamanda sorumluluk da 
veriyor. Her işinizi kendiniz 
yapıyorsunuz. Yataklarımız her gün 
kontrol edilirdi, düzgün değilse azar 
işitip uyarı alırdık. Küçük yaşta 
tertipli düzenli ve tutumlu olmayı 

SÖYLEŞİ
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BU PARAYI KOLAY KAZANMIYORUZ;                  
ÇOK DİKKATLİ HARCAMAMIZ, TASARRUFLU 

OLMAMIZ, DOĞRU YERE HARCADIĞIMIZDAN   
EMİN OLMAMIZ GEREKİYOR.



 Hayatın zorlukları karşısında, 
kadınlara ne tavsiye edersiniz? 
Kadınlar önce kendilerini iyi 
yetiştirmeli. Annem, 
okutulmamış, küçük yaşta 
evlendirilmiş bir kadındı. Ben 
şanslıydım...  Çevresinde bir sürü 
insan, kız çocuklarını 
okutmuyorken babam kız 
çocuklarını okuttu. Beni o yıllarda 
Elazığ’dan aldı, İstanbul'a yatılı 
okula getirdi. Allah razı olsun. 
Kadınlar kendi ayakları üzerinde 
durabilmeli. Ne zaman, kimin 
başına ne geleceğini bilemezsiniz. 
Anne, baba, eş, kimseye muhtaç 
olmadan, kadınların kendi 
ekmeğini kazanabilmesi çok 
önemli. İmkanlar ne olursa olsun, 
çalışmalarını ve sürekli kendilerini 
geliştirmelerini tavsiye ediyorum. 
Bunun yaşı yok; sadece okul 
bitirmekle de ilgili değil.  

 Türkiye'de kadınların durumunu 
nasıl görüyorsunuz?
Ülkemizde kadınların işgücüne 
katılım oranı yeterli seviyede değil. 
Öte yandan bazen, biraz da bizlerden 
mi kaynaklanıyor diye 
düşünüyorum; yani çabalamıyor, 
çabuk mu vazgeçiyoruz diye aklıma 
gelmiyor değil. Tek sorumluluk 
kadınlarda değil tabii. Tüm kamu 
kurumlarında liyakat esas alınmalı; 
kadın-erkek arasında bu konuda 
ayrım yapılmamalı. Ayrıca, kadın 
istihdamının artması için pozitif 
ayrımcılık yapmaya da ihtiyaç var. 
Kadınlara biraz daha imkan vermek 
gerekiyor. Mesela, İETT’de ilk kadın 
şoför istihdamı, ancak yakın 
zamanda  gerçekleşti. Çok da başarılı 
oldular. Örnek de oldular, 
kadınlardan çok talep gelmeye 
başladı. İnşallah sayılarını artıracağız, 
kadınları her yerde görmek istiyoruz.

 İETT, pandemiden nasıl 
etkilendi? 
Pandemi döneminde, yolculuk 
gelirlerimiz yakıt parasını bile 
karşılamadı. Gelirlerimizde yüzde 
45 oranında düşüş oldu. Bizim 
gelirlerimiz giderlerimizi hiçbir 
zaman karşılamamıştır; ama 
pandemi ile şu anda karşılama oranı 
yüzde 30’lara kadar düştü. Sosyal 
devlet ilkesi gereği maliyetleri 
karşılamayan seferleri de yapmak 
zorundayız. “Madem öyle bazı 
seferleri yapmayalım” deme lüksü 
olmayan bir kurumuz. İETT bir saat 
çalışmasa İstanbul’da hayat felç 
olur. Bu bilinçle hareket ediyoruz. 
Çok yoğun çalışıyoruz; ama yorgun 
musunuz diye sorarsanız, değiliz. 
Çünkü işimizi seviyoruz, verdiğimiz 
hizmetin güzelliğinin farkındayız. 
Verdiğimiz hizmeti kutsal bir görev 
olarak düşünüyorum.
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TÜM KAMU KURUMLARINDA LİYAKAT ESAS ALINMALI;                            
KADIN-ERKEK ARASINDA BU KONUDA AYRIM YAPILMAMALI. AYRICA KADIN 

İSTİHDAMININ ARTMASI İÇİN POZİTİF AYRIMCILIĞA DA İHTİYAÇ VAR.



SÖYLEŞİ
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 Biraz da özel  ilgi alanlarınızdan 
konuşalım. Elazığ'ın yemekleri 
çok güzel olur, yemek yapmakla 
aranız nasıl? 
Teyzemin çocuğu yoktu, daha 
ilkokuldayken yazları köye, onun 
yanına giderdim. Onlar tarlaya 
gittiğinde, çocuk halimle evin 
temizliğini, yemeklerini ben 
yapardım. Yemek yapmayı küçük 
yaşta öğrenmem benim için avantaj 
oldu. Ne yapsam beğeniliyor, 
yemekleri hem hızlı hem güzel 
yapıyorum. Ayrıca sağlıklı 
olmasına da dikkat ediyorum, 
hamur işi fazla yapmıyorum. Kuru 
dolma ve yaprak sarmamı kızım 
çok seviyor. Zeytinyağlıları 
yapmayı da severim.

 Müziğe ilginiz var mı?
Sesim hiç iyi değil. Müzik aleti 
çalmayı istiyordum; ilk 

memuriyete başladığımda, 
kendime bir tane org da aldım. 
Denedim; ama sonra “benden 
sanatçı olmaz” dedim. Dinlemeyi 
severim ama.

 Resim yapar mısınız?
Güzel karakalem resim yapıyordum. 
Fırsatım olursa yine resim yapmak 
isterim. 

 Spora vakit ayırabiliyor 
musunuz?
Yürümeyi, yüzmeyi seviyorum; 
ama yeterince vakit bulamıyorum. 
En büyük sıkıntım, aynı anda 
birçok şeyi yapmak zorunda 
kalmam oldu. Ne zaman emekli 
olurum bilmiyorum; ama yapmak 
istediğim çok şey var.

 Hayalinizde ne var?
Gezmek, kitap okumak istiyorum. 
Bir sürü kitap var; ama okumaya 
vaktim olmuyor. Bilirkişi 
dosyalarını okumak, roman okumak 
gibi geliyor bana. Hepsinin ayrı bir 
hikayesi var. 

 Ne tür kitapları okumayı 
seviyorsunuz?
Genelde psikolojik, insan ruhunu, 
düşüncelerini anlamaya yönelik 
kitapları seviyorum. 

 Hem kırsalı hem şehri 
biliyorsunuz. Kırsalda mı şehirde 
mi kadın olmak daha zor?
Kırsalda kadın olmak biraz daha 
zor; çünkü şehirde belli bir 
koşturma ve tempo içerisinde çok 
fazla göz önünde olmuyorsunuz. 
Tabii bulunduğunuz kırsal da 
kültür de önemli. Yıllar önce, Ağrı 
Diyadin'de malmüdürüyken, bir 
personelimle sokakta yürüyorduk. 
“Müdürüm, sizin önden gitmeniz 
benim gücüme gidiyor” dedi. 
Çünkü böyle bir duruma alışık 
değildi. Orada kadınlar sokakta 
yürümüyordu, kadınların kamusal 
alanda bulunduğu tek yer 
hastanelerdi. Böyle yerlerde 
çalışmak zordu, beş yüz çalışanın 
içinde ancak iki üç kadın 
oluyordu. Çalıştığınız yere göre 
kılık kıyafetiniz, duruşunuz ister 
istemez değişiyordu.

YEMEK YAPMAYI KÜÇÜK YAŞTA ÖĞRENMEM 
BENİM İÇİN AVANTAJ OLDU. NE YAPSAM 

BEĞENİLİYOR; YEMEKLERİ HEM HIZLI                                        
HEM GÜZEL YAPIYORUM.



Doyasıya sarılabildiğimiz günlerin özlemiyle…

ANNELER
GÜNÜ

KUTLU OLSUN



GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, SADECE CUMHURİYETİ GENÇLERE EMANET ETMEKLE KALMADI. AYNI ZAMANDA 
HER ALANDA ONLARIN YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN DE ÇOK ÇALIŞTI. DÜNYADA İLK DEFA KARA 

TAHTA BAŞINDA HALKINA DERS VEREN BAŞÖĞRETMEN VE OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİNİ ZORUNLU HALE 
GETİREN BİR LİDER OLARAK HİZMETLERİ, TÜM DÜNYADA GENİŞ YER BULDU. 

GÖKÇE KAÇMAZ isteataturk.com

KAPAK
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G
azi Mustafa Kemal’in Samsun’a ayak bastığı 
ve Anadolu’dan Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı 
gün, Türk tarihinin en önemli dönüm 
noktalarından biridir. Köhne fikirlerin, 

yerinde saymaktan aşınmış eski yolların geride 
bırakıldığı ve yeni bir başlangıcın ilk adımının atıldığı 
tarih. Bu anlamda Atatürk’ün Söylev’ine (Nutuk), 
“1919 yılı Mayısı’nın 19’uncu günü Samsun’a çıktım” 
cümlesiyle başlamış olması hiç de şaşırtıcı değil. Hatta 
kendisine doğum günü sorulduğunda hiç düşünmeden 
“19 Mayıs” yanıtını vermesi de…
Cumhuriyetin kurulmasının ardından 19 Mayıs, 
sadece ulusal bayram olmadı. Aynı zamanda Gazi 
tarafından gençliğe armağan edildi. Çünkü 
bağımsızlık, sürekli yenilenmeyi ve gelişmeyi 
gerektirir. İlerlemeye kapalı, daha da önemlisi; 
teknolojik, bilimsel, toplumsal ve kültürel 
yeniliklere öncülük edemeyen bir ulus, varlığını 
sürdüremez; bağımsızlığını koruyamaz. Başka 
ulusların, açık ya da örtülü bir biçimde 
boyunduruğuna girer. Özellikle de Türkiye gibi 
jeopolitik bakımdan son derece kilit önemi olan bir 
coğrafyada ise, bu kaçınılmazdır. 

 “CUMHURİYETİ BİZ KURDUK, ONU 
YÜCELTECEK VE YAŞATACAK SİZLERSİNİZ!”
Kısacası, bağımsızlığın korunması, Cumhuriyetin 
yaşatılması ile gençlik arasında ontolojik bir ilişki 
bulunuyor. Çünkü gençlik, bir toplumdaki değişim, 
gelişim ve yenilenmenin dinamik temeli. Çok 
yinelenen bir ifade ile ‘bir ulusun geleceğinin 
güvencesi’. Bu güvence, Atatürk’ün dilinde şu şekilde 
karşılık buldu:
“Gençler! Cesaretimizi takviye ve devam ettiren 
sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile 
insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir 
hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız. Ey 
yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti 
biz kurduk; onu yükseltecek ve yaşatacak 
sizlersiniz!”

 GENÇLİK, YAŞLA SINIRLI DEĞİL
Ancak, 35’inde general, 40’ında başkomutan olan ve 
42’sinde Cumhuriyeti ilan eden Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk için gençlik kavramı, insan yaşamındaki 
biyolojik bir evreyle, belli yaşlar arasındaki bir sosyal 
tabakayla sınırlı değil. Atatürk’ün, “Genç fikirli 
demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli 
demektir” ve “Benim nazarımda 20 yaşında bir yobaz 
ihtiyardır, 70 yaşında bir idealist de güçlü bir 
gençtir” sözleriyle ifade ettiği üzere, buradaki asıl 
odak noktası; açık düşüncelilik, yenilikçiliktir. Bir 
başka deyişle; Atatürk’e göre, akıl gibi gençlik de 
yaşta değil baştadır. 

Mustafa Kemal Atatürk Yalova'da tanıyıp himayesine aldığı Sığırtmaç Mustafa 
ve öğretmeni ile birlikte Dolmabahçe Sarayı'nın önünde.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde. Bütün ısrarlara rağmen 
ayakta ders dinlerken.

Sivas Kız Lisesinde.

Edirne’de öğrenci ve öğretmenlerle.
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 BİLİMSEL TEMELDE EĞİTİM
Bu sebeple Atatürk, genç kuşağın bilimin ışığında çok iyi 
yetiştirilmesi için tüm gücüyle çalıştı. Okuma yazmanın 
kolayca öğrenilebilmesinden yaygınlaşmasına, eğitimde 
fırsat eşitliğinden niteliğinin artırılmasına ve ülkenin her 
bir yurttaşının bilimsel temelde yükselen aynı müfredata 
erişebildiği bir sistem kurulmasına kadar bu alanda 
birçok devrim gerçekleştirdi. 
Bir ulusun tarih sahnesinden silinmeye çalışıldığı 
dönemde bile, eğitim konusunu gündemine aldı. 
Eskişehir-Kütahya Savaşları devam ederken, 16-21 
Temmuz 1921’de Ankara’da ilk eğitim şurası düzenlendi.  
Kurtuluş Savaşı sürerken de Maarif Vekâleti’ne (Milli 
Eğitim Bakanlığı), bütçeden oldukça büyük pay ayırdı. 
Gerektiğinde yazı tahtasının başına geçerek, 
“başöğretmen” unvanına yakışır şekilde ders verdi.

 SPOR, EĞİTİMİN ANA UNSURLARINDAN
Atatürk, gençlerin sadece okul sıralarında bilimsel ve ahlaki 
esaslar açısından yetiştirilmesiyle yetinmedi. Bedensel 
eğitime de çok önem verdi. Bunu da şöyle ifade etti:
“Her türden spor etkinliklerini, Türk gençliğinin ulusal 
eğitiminin ana unsurlarından saymak gerekir. Bu işte 
hükümetin, şimdiye kadar olduğundan çok daha ciddi ve 
dikkatli davranması, Türk gençliğinin spor bakımından 
da ulusal heyecan içinde özenle yetiştirilmesi önemli 
tutulmalıdır.”

 KÖYLERDE DAHİ, SPOR DESTEKLENDİ
Genç Cumhuriyet’in Osmanlı borçlarını ödemekte 
olduğu, ağır ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiği bir 
dönemde, spor faaliyetlerine ve sporculara büyük destek 
verildi. Bir cumhuriyet altınının 10 lira olduğu dönemde 
İdman Cemiyeti İttifakı’na (Gençlik ve Spor Müdürlüğü) 
17 bin TL verdi. 1924 yılında çıkarılan Köy Yasası’na, 
kırsal kesimde sporun desteklenmesine dönük maddeler 
eklendi. Aynı yıl bütçeye, sporu desteklemek amacıyla, 
50 bin lira ödenek konuldu. Bu dönemde spora modern 
tekniklerle yaklaşılmaya başlandı ve bu amaçla “Beden 
Terbiyesi Kanunu” çıkarıldı. 19 Mayıs’ın sadece gençlik 
değil; aynı zamanda, spor bayramı da olması Atatürk’ün 
bu konudaki hassasiyetinden kaynaklanmaktaydı. 

 HİZMETLERİNİ, DÜNYA KONUŞTU
Atatürk, gençliğin yetişmesinde sporun önemini çağdaşı 
devlet adamlarından çok daha iyi kavradı. Pek çok alanda 
olduğu gibi bu yönde de öncü adımlar attı. O dönemde 
dünyanın en bilinen spor gazetelerinden biri olan Fransız 
L’Auto, Türkiye’de sporun kat ettiği mesafeyi okurlarına 
şu cümlelerle aktarmıştı: 
“… Atatürk, dünyada ilk defa beden eğitimini zorunlu hâle 
getiren devlet adamıydı. Söylev ve kağıt üzerinde 
kalmayan uygulamalarıyla stadyumlar ve spor tesisleri 
yaptırdı. Döneminde Türkiye’de, spor gittikçe artan önem 
ve değer kazandı.”

İstanbul Üniversitesinde öğrencilerle.

10. yıl kutlamalarında bisikletiçilerin geçişini izlerken.

İsmet Paşa Kız Enstitüsünde sınavdan sonra öğrencileriyle.

Florya’da tekne gezintisinde.
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BURASI 
GENÇLERİN YERİ

KAPAK

İBB, GENÇLİK OFİSLERİNİ KENT GENELİNE YAYIYOR. ŞU AN SAYISI 
DÖRT OLAN OFİSLERİN SAYISI, EN YAKIN ZAMANDA YEDİYE ÇIKACAK. 

AMAÇ; GENÇLERİN KENDİLERİNİ BULACAKLARI, DONANIMLARINI 
ARTIRABİLECEKLERİ, KALİTELİ ZAMAN GEÇİREBİLECEKLERİ ORTAMLARI 

KENT GENELİNE YAYMAK VE DAHA ÇOK GENCİ KUCAKLAMAK.          
YILDA 10 BİN GENCİN YARARLANDIĞI İBB GENÇLİK OFİSİ’NE KAYIT       

İÇİN HERHANGİ BİR BAŞVURU ŞARTI YA DA SINIRLAMA YOK.

GÖKÇE KAÇMAZ GÖKÇE ATİK
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Spor Kompleksi’nde ve Tevfik Aydeniz Spor 
Tesisi’nde açılacak bu iki yeni Gençlik Ofisi, spor 
temalı olacak. Bu yeni ofislerde spor kültürü, spor 
tarihi, sporcu yaralanmaları, sporcu beslenmesi, 
sporcu ve aile iletişimi eğitimleri verilecek. Bunun 
yanında yeni Gençlik Ofislerinde kişisel gelişim, 
kariyer nitelikleri edinme, yabancı dil eğitim 
olanaklarının yanı sıra spor atölyeleri de bulunacak. 
Ofislerde eğitim sınıfları, bilgisayar alanları, okuma 
bölümleri, açık ve kapalı dinlenme alanları ve ders 
çalışma bölümlerinde gençler hizmet alacak. Bunlara 
ek olarak Haldun Alagaş Spor Tesisi’nde de bir 
gençlik ofisi açılacak. Böylece İstanbul genelindeki 
ofis sayısı yediyi bulacak.

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) “Gençlik 
Ofisleri”, yeni belediyecilik döneminde yapılan 
nitelik artırıcı çalışmalarla, yarının yetişkinlerinin 
buluşma noktası oldu. Daha önce bir noktada 

hizmet veren ofislerin sayısı, 2020 yılında dörde 
çıkarıldı. Ofislerin ilki olan Cağaloğlu Gençlik 
Ofisi’ne Sarıyer, Büyük İstanbul Otogarı ve Fatih’teki 
yeni merkezler eklendi.  

 OFİS SAYISI YEDİYİ BULACAK
İBB, gençlerden ilgi gören ofislerin sayısının 
artırılmasında kararlı. Şu an itibarıyla üç yeni ofisin 
hazırlıkları tamam. Yakın zamanda açılması 
planlanan iki yeni gençlik ofisi var. Cemal Kamacı 

İBB GENÇLİK OFİSLERİNDE PAKET PROGRAM DAYATMASI YOK. PROGRAMLAR, 
GENÇLERİN GEREKSİNİM VE TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA DEMOKRATİK BİR 
SÜREÇTE OLUŞTURULUYOR. BÖYLECE, ÜLKEDE DEMOKRASİ KÜLTÜRÜNÜN 

GELİŞİMİNE DE KATKIDA BULUNULUYOR.
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 DAYATMA DEĞİL, DEMOKRASİ
Ayrıca İBB’nin, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile 
üzerinde çalışılan bir başka Gençlik Ofisi projesi daha 
bulunuyor. Üniversitenin Hadımköy 
Yerleşkesi’ndeki bu merkez, her şeyi ile öğrenci 
odaklı olacak. Burada normal ve bilgisayarlı çalışma 
odaları yer alacak. Eğitimler için konferans salonu, 
müzik odası ve dijital oyun alanı desteği ile 
üniversiteli gençlere hizmet verilecek. Eğitim ve 
diğer içeriklerde ise söz, öğrencilere bırakılacak. 
Buradaki içerik demokratik bir şekilde talep ve 
gereksinimler doğrultusunda belirlenecek. Gençlere 
paket programlar dayatılmayacak. 

 YARINLARA YATIRIM
Ofisler, 15-29 yaş arası gençlere hitap ediyor. 
Onların bugünlerini değerlendirmelerine, yarınlarına 
yatırım yapmalarına olanak sağlıyor. Gençlerin 
eğitimine, kişisel gelişim ve istihdamlarına yönelik 
kurs ve seminer programları düzenliyor. Sınavlara 
hazırlanmaları için uygun ortam sağlıyor. Dinlenme, 
eğlenme ve kaliteli zaman geçirme fırsatı sunuyor. 
Gençler, ofisler sayesinde akranlarıyla kaynaşmaya 
ve sosyalleşmeye başlıyor, birlikte çalışma ve ekip 
ruhu gibi kavramları yaşama geçirebiliyor.

 AKADEMİK MERKEZ NİTELİĞİNDE
Gençlik Ofislerinin bir diğer yönü de akademik 
merkezlere dönüşmüş olması. Buralarda araştırma 
yapan, tez ya da makale yazan gençlere, dijital 
kaynaklara ulaşabilmeleri için ücretsiz internet ve 
bilgisayar desteği veriliyor. Bilgisayar odalarında, sesli 
ve sessiz çalışma bölümlerinde uygun ortam sağlanıyor.  
Bilimsel ve kültürel eğitimler düzenleniyor. Bu 
eğitimlere katılanlar, hem kişisel hem de mesleki 
donanım kazanıyor. Katılım belgeli yabancı dil ve diğer 
kurs programları ile gençlerin eğitimlerini tamamlayıcı 
bilgiler veriliyor. En çok rağbet gören programlarsa 
şunlar: Girişimcilik, Temel Bilgisayar, İngilizce, Proje 
Yazma-Yönetme, Uygulamalı Fotoğrafçılık, Grafik 
Tasarım, Finans ve Ekonometri. Yine bu ofislerde, 
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası 
gençler, bölüm seçimi ve üniversite sonrası kariyer 
planlaması için ücretsiz destek alabiliyor.

GENÇLİK OFİSİ EĞİTİMLERİNDE; GİRİŞİMCİLİK, TEMEL BİLGİSAYAR, İNGİLİZCE, 
PROJE YAZMA-YÖNETME, UYGULAMALI FOTOĞRAFÇILIK, GRAFİK TASARIM, FİNANS 

VE EKONOMETRİ GİBİ BRANŞLAR, EN ÇOK RAĞBET GÖREN PROGRAMLARIN 
BAŞINDA GELİYOR.

KAPAK
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düzenlediğimiz eğitim programlarında bir kontenjan 
sınırı bulunuyor. Onun dışında, kitap kafelere ve 
dinlenme alanlarına çok yoğun bir ziyaretçi trafiği 
yaşıyoruz. İBB Gençlik Ofislerini açmaktaki 
amacımız, gençlerin kendilerini bulabilecekleri, 
fiziksel ve mental açıdan rahat edebilecekleri; 
buradaki kişisel gelişim, kariyer ve mesleki eğitim 
programlarına katılarak donanımlarını 
artırabilecekleri; dinlenebilecekleri, serbest 
zamanlarını kaliteli bir şekilde 
değerlendirebilecekleri alanlar ortaya koymak. 
Eğitim programlarına katılmak, ders çalışmak, 
sınavlara hazırlanmak, oyun ve dinlenme alanlarını 
kullanmak ve diğer tüm hizmetlere dahil olmak 
üzere, yılda 10 bin kişi İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin Gençlik Ofislerine geliyor. Ayrıca 
Sarıyer’deki ofisimizin kütüphane hizmetinden 14 
bin gencimiz yararlanıyor. Hem ofislerin sayısının 
artması hem de pandeminin ortadan kalkması 
durumunda, ofislerimizden hizmet alacak gençlerin 
sayısının katlanarak artması bekleniyor.” 

 GENÇLER SANATA YÖNLENDİRİLİYOR
Gençlik Ofislerinde yer alan sanat atölyesi ve 
kütüphane bölümlerinde müzik, resim 
çalışmalarıyla katılımcılar kendilerini keşfediyor, 
hobi ediniyor ya da yeteneklerini geliştirme fırsatı 
yakalıyor. Kütüphane ve kitap kafe bölümlerinden 
de ilgilerine göre istedikleri kitapları ödünç 
alabiliyorlar.  

 KENDİLERİNİ BULUYORLAR
İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, “Gençleri 
anlamaya çalışıyor, onları takip ederek, bilgi 
merkezli konfor alanları oluşturmaya çalışıyoruz. 
İnternet ortamındaki göçebe bilgiden uzaklaşmış, 
daha nesnel ve akademik bilgiler üzerinden 
donanımlı bireyler oluşturmak büyük arzumuz” 
diyerek şunları kaydetti: 
“Bu ofislerimizde herhangi bir başvuru şartı ya da 
sınırlama yok. Hizmeti verirken ‘Burası senin 
yerin!’ sloganı ile gençlerimizi davet ediyoruz. 
Gerçekten de ofislerimiz buluşma noktası. Sadece 

İBB, GENÇLERE KENT GENELİNDEKİ 52 TESİSTE 25 DALDA SPOR YAPMA 
OLANAĞI TANIYOR. GENÇLER, YELKENDEN-BUZ PATENİNE BİRÇOK SPOR DALI 

İLE TANIŞIYOR. ŞU AN YAPIMI SÜREN 14 YENİ TESİSİN 8’İ DE YIL SONUNA 
KADAR HİZMETE ALINACAK. 

İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk
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 52 TESİSTE SPOR YAPMA OLANAĞI
İBB’nin gençlere sunduğu olanaklar sadece eğitim ve 
sanat ile sınırlı değil. İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun “Gençlerin bu kentte hayal 
kurmalarını sağlayacağım” anlayışıyla yeni bir sayfa 
açan kurum, spor konusundaki hizmetlerini de 
yaygınlaştırıyor. 
Şu an İstanbul genelinde, 52 spor tesisinde, 25 dalda 
hizmet veriliyor. Bu tesislerde, alanında uzman ve 
üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş bin 
538 personel görev yapıyor. Gençler, bu tesislerde su 
sporlarından buz patenine, güreşten tenise birçok 
branşta spor yapma olanağını yakalıyor. 

 14 YENİ TESİS GELİYOR
Bir yandan da İstanbul genelinde spor tesislerinin 
artırılması için yoğun bir çalışma sürdürülüyor. İBB 
Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk, sağlıklı bir yaşam, 
obeziteyle mücadele, genç yeteneklerin ortaya 
çıkarılması gibi konular açısından spora erişimin 
kolaylaştırılması gerektiğine vurgu yaparak şu 
bilgileri de paylaştı:  
“Mevcut tesislerimizin yanı sıra, daha fazla çocuk ve 
gencin spor yapmasına olanak sağlamak istiyoruz. Bu 
amaçla, 11 ilçede 14 yeni spor tesisi daha yapılıyor; 
dokuzunun yıl sonuna kadar tamamlanması 
planlanıyor. Bu tesislerde  üç yarı olimpik havuz, üç 
futbol sahası, iki stüdyo ve  yedi fitness salonu 
bulunacak. Yine halı saha, kano, kürek, yelken 
yapılabilen su sporları merkezi, çok amaçlı salon, 
uluslararası atletizm sahası ve açık spor alanlarını da 
İstanbullular ile buluşturmak için hummalı bir 

2020 YILININ EYLÜL AYINDA BAŞLATILAN 
YILDIZ TARAMA PROJESİ İLE                   

GENÇ YETENEKLERİN ORTAYA 
ÇIKARILMASI VE İBB SPOR KULÜBÜ 

(İBBSK) ALTYAPI TAKIMLARINA SPORCU 
KAYNAĞI OLUŞTURULMASI 

AMAÇLANIYOR.

çalışma içindeyiz. Ayrıca şu anda okul bahçelerinde 
yapımı tamamlanma aşamasına gelen 34 spor salonu 
daha bulunuyor. Sadece tesis yapmakla 
yetinmiyoruz; tesislerde ve okullardaki salonlarda 
yaz-kış spor okulu etkinlikleri de düzenliyoruz. 15 
yaş sınırına kadar, farklı yaş gruplarına hitap eden bu 
okullar, sadece fiziksel gelişime katkıda bulunmuyor; 
aynı zamanda genç yeteneklerin Türk sporuna 
kazandırılmasına da zemin hazırlıyor. Burada, 
eğitimin yanı sıra gençler; rakibe saygı, paylaşma, 
ekip ruhu ve yardımlaşma gibi kavramlarla da erken 
yaşta tanışıyor.”

 İBB’DEN GENÇ YILDIZ AVCILIĞI 
İBB, 2020 yılının Eylül ayında başlattığı Yıldız 
Tarama Projesi ile de genç yetenekleri ortaya 
çıkarmaya çalışıyor. Amaç, ücretsiz yaz-kış spor 
okullarına katılan tüm öğrencilerin taramadan 
geçirilerek 8-14 yaş grubundaki yeteneklerin 
belirlenmesi ve İBB Spor Kulübü (İBBSK) altyapı 
takımlarına sporcu kaynağı oluşturulması. Proje 15 
ilçede, 7 dalda ve 17 farklı noktada uygulanıyor. 

KAPAK
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KEREM KAMAL

GÜREŞ

“Tokyo Olimpiyat Oyunları için 
çalışmalarımızı yüksek tempoda, 
aralıksız sürdürüyoruz. Haftanın 
dört  günü çift antrenman 
yaparken hafta sonu ise koşu 
çalışıyoruz. Önümüzdeki Avrupa 
Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. 
Avrupa Şampiyonası’nda da 
bayrağımızı göndere çektirmek 
için büyük çaba gösteriyoruz. 
Olimpiyat yolunda, Milli Takım 
kampında ve İBB Spor Kulübü'nde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii 
her şeyin başı önce sağlık. 
Olimpiyatlara sağlıklı ve formda bir 
şekilde gitmek için çok dikkat 
ediyoruz. Umarım Tokyo’da 
madalya alıp ülkemi 
gururlandırırım.”

NAFIA KUŞ

TAEKWONDO

“Olimpiyatlar öncesi çalışmalarımız 
yoğun tempoda devam ediyor. Bu 
yoğun tempoda aynı zamanda 
diğer turnuvalara da katılıyoruz. 
Her organizasyonda ülkemizi 
gururla temsil etmek için elimizden 
geleni yapıyoruz. Şu anda haftanın 
her günü antrenmanlarımız oluyor. 
Hafta sonlarını genel olarak 
dinlenmeye ayırıyoruz. Gün, çift 
antrenmanla geçse de kondisyon 
çalışmalarımızı hiç aksatmıyoruz. 
Tokyo Olimpiyat Oyunları’na 
sakatlıksız ve en hazır halimizle 
gitmek istiyoruz. Umarım orada 
kürsüye çıkarak, ülkemizi en iyi 
şekilde temsil ederiz. Tüm 
çalışmalarımız ve çabamız        
bunun için.”

SERAP ÖZÇELIK ARAPOĞLU

KARATE

“Tokyo Olimpiyat Oyunları’na  çok 
sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Bir 
gün çift, bir gün tek antrenman 
yaparken bazen de iki gün çift, bir 
gün tek programlar uyguluyoruz. 
Hazırlıklarımıza aralıksız devam 
ediyoruz. Çok uzun bir yolculuktu, 
sabırsızlıkla bekliyorduk ve artık 
Tokyo Olimpiyatları’na 100 günden 
az kaldı. Heyecan dorukta. 
Olimpiyatlardan önce önümüzde 
bizi bekleyen üç büyük turnuva 
var. Bunlar bizim için hazırlık 
aşaması olacak müsabakalar. 
Kendimizi test etme imkânı 
bulacağız ve en iyi şekilde 
olimpiyatlara gitmiş olacağız. 
Antrenman planlaması yaparken; 
karate antrenmanlarının yanı sıra 
haftada iki gün de genel kuvvet, 
patlayıcı kuvvet ve kondisyon 
antrenmanları yapıyoruz. Ama 
bunun haricinde karate 
antrenmanlarına daha çok ağırlık 
veriyoruz. Formda olmak açısından 
şu an iyi durumdayız.”

15 OLİMPİYAT MADALYASI İLE İBBSK ÜLKENİN 
EN BAŞARILI SPOR KULÜBÜ

SPOR YATIRIMLARIYLA ÖNE ÇIKAN İBB, KURUM OLARAK DA GENÇLERİN 
BU POTANSİYELİNİ YAŞAMA YANSITIYOR. İBB SPOR KULÜBÜ (İBBSK), 
OLİMPİYAT OYUNLARINDA BUGÜNE KADAR; 4 ALTIN, 5 GÜMÜŞ VE 6 

BRONZ OLMAK ÜZERE, TÜRKİYE’YE TOPLAM 15 MADALYA KAZANDIRDI. BU 
ALANDA EN BAŞARILI TÜRK KULÜBÜ OLDU. ŞU AN 2021 TOKYO OLİMPİYAT 

OYUNLARI’NA HAZIRLANAN İBBSK, YENİ REKORLAR PEŞİNDE.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İMAMOĞLU’NUN SEÇİM MOTTOSU 
“GENÇLİĞİMİZ VAR!” YENİ BELEDİYECİLİK DÖNEMİNDE GENÇLERE YÖNELİK BİR 

YETENEK AVCILIĞI PROJESİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ. BU ÇALIŞMAYLA, 
YURTTAŞLARA SAHADA DOKUNARAK DENEYİM KAZANAN GENÇLER, 60 PROJE 

ÜRETTİ. BUNLARDAN HANGİLERİNİN UYGULANACAĞINA İSE 16 MİLYON 
İSTANBULLU KARAR VERECEK. 

 GENÇ ÇÖZÜM SAHADAN 
GELİYOR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
seçim mottosu “Gençliğimiz Var!” 
adı altında yaşama geçirilen ‘genç 
yetenek gelişim programı’ bu yolda 
atılan en dikkat çekici adımların 
başında geliyor. Programın amacı; 
İBB’nin değerlerini tanıyan, onlara 
sahip çıkan, sorumluluk almaya 
istekli, değişime ayak uydurabilen 
ve 16 milyon için heyecanla 
çalışabilecek geleceğin liderlerini 
yetiştirmek ve geliştirmek. 
Eğitimlerle yetkinliklerini kurumsal 
düzeyde geliştiren genç yetenekler, 
günlük yaşamlarında da bu konuda 
deneyim kazanmak için saha 
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İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni belediyecilik döneminde 
gençliğe ayrı bir sayfa açtı. Onların seslerini duyurabilecekleri, yerel 
yönetime katılabilecekleri, düşüncelerinin önemsendiği ve dinlendiği 
bir İstanbul için projeler üretmeye başladı. Onların yaratıcılıkları, 

zekâları ve özgüvenlerine yaslanarak “İstanbul’da, gençliği çözümün 
parçası haline getirmek, yurttaşlara hizmeti ilk sıraya koyan cesur 
liderler yetiştirmek” öncelikli amaç olarak benimsendi.

KAPAK

GÖKÇE KAÇMAZ



girdikleri  “Gelişim Kampı” ise, 
bu birikimlerin meyvelerinin 
alındığı platform. Toplam 4 gün 
süren programda; katılımcılar 
biriktirdikleri bilgi, beceri ve 
deneyimler ışığında geliştirdikleri 
çözüm önerilerini, somut 
projelere dönüştürüyorlar. Burada 
üretilen başarılı projeler ise üst 
yönetime taşınıyor. Kısacası bu 
program, genç beyinler tarafından 
üretilen yaratıcı çözümlerin hızla 
yaşama geçirilmesini sağlayan bir 
mekanizma halini alıyor. İstanbul 
gibi karmaşık sorunlarla boğuşan 
bir metropolde, böyle bir 
mekanizmanın ne kadar yaşamsal 
olduğu ortada. 

 ÖDÜLLÜ PROGRAM
Program, gençliğe ve yerel 
yönetim anlayışına yaptığı 
katkıyla dünyada da dikkat 
çekiyor. Bu proje ile İBB’nin, 
insan kaynakları alanında en 
güvenilir küresel otorite olan 
Association for Talent 
Development (ATD) tarafından 
verilen “The BEST” ödülünü 
kazanması, bunun bir yansıması. 
Yetenek gelişimini, organizasyon 
stratejilerini en iyi entegre eden, 
dünya çapında birçok şirketin 
kıyasıya yarıştığı platformda 
kazanılan bu ödül, İBB’yi 
uluslararası alanda örnek bir 
kurum haline getiriyor. 
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çalışmalarına dahil ediliyor. Böylece 
gençler, İBB’nin sahada yurttaşlara 
değdiği her noktada çalışma yaparak 
yaşanan sorunları yerinde 
gözlemliyor ve çözüm üretiyorlar. 
Bir yandan işlerini öğrenip 
kendilerini geliştirirken diğer 
yandan, içinde bulundukları büyük 
takımı da keşfediyorlar. Verdikleri 
hizmeti her boyutu ile 
İstanbulluların gözünden 
deneyimliyorlar. 

 BİRİKİMLERİN MEYVELERİ 
“GELİŞİM KAMPI”NDA 
TOPLANIYOR
Gençlerin, bir yıllık eğitim ve 
saha deneyimi sürecinin ardından 

İLK DÖNEMDE BİN 392 GENCİN KATILDIĞI PROGRAMIN YENİ ETABINDA 
BU SAYI BİN 500’E ÇIKARILACAK. İBB BÜNYESİNDE ÇALIŞMAYAN 
GENÇLERE DE PROGRAMDA YER VERİLECEK. AMAÇ; VİCDANLI, 

NİTELİKLİ, CESUR KAMU YÖNETİCİLERİ YETİŞTİRMEK…

İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman



KAPAK
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İBB, KENT GENELİNDE FAALİYET GÖSTEREN BÖLGESEL İSTİHDAM 
OFİSLERİ (BİO) ARACILIĞIYLA 15 BİNİN ÜZERİNDE İŞ ARAYANI,                 

ÖZEL SEKTÖR FİRMALARINA YERLEŞTİRDİ.

 “YETENEKLERİ ÜLKEMİZE 
KAZANDIRIYORUZ”
“Günümüz koşulları canımızı 
yaksa da gelecek bizim ve onu hep 
birlikte daha güzel yapacağız” 
diyen İBB Başkan Danışmanı Yiğit 
Oğuz Duman, İstanbul’un ve 
gençlerin sorunlarına bilimin 
ışığında eğildiklerini vurgulayarak 
şunları kaydetti:
“Türkiye İstatistik Kurumunun 
(TÜİK) açıkladığı işgücü 
verilerinden derlenen sayılara 
göre; İstanbul’da, şu anda 15-24 
yaş arası gençlerin 552 bini, ne 
eğitimde ne de istihdamda yer 
alıyor. İBB bünyesindeki Bölge 
İstatistik Ofislerimizin (BİO) 
konuyla ilgili araştırmalarında ise 
bu gençlerin yüzde 75.5’inin yurt 
dışında çalışmak ve yaşamak 
istediğini görüyoruz. Gençlere, ‘ne 
eğitimde ne de istihdamda neden 
yer almadıkları’ sorulduğunda; 
yüzde 79.3’ü Türkiye’de fırsat 
eşitliğinin olmadığından dolayı, 
yüzde 78.5’i ise önemli mevkilerde 
tanıdıkları bulunmadığı için bir işe 
giremediklerini belirtiyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak, 

göreve geldiğimiz günden beri, 
istihdamda liyakati esas alan bir 
politika izliyoruz. Gençlerin 
kariyer.ibb.istanbul adresi 
üzerinden yaptıkları başvurular, 
alanında uzman kişiler tarafından 
değerlendiriliyor. Böylelikle 
uygun kişiler, herhangi bir 
tanıdığa gerek olmadan istihdama 
katılabiliyorlar. Başvurularda 
herhangi bir ayrım yapılmadan 
gençlere eşit fırsatlar sunuluyor. 
Şeffaflık ve liyakate dayalı 
kariyer fırsatları gençler için de 
bir umut oluyor. ‘Gençliğimiz 
Var!’ mottosu ile değerli 
yetenekleri ülkemize 
kazandırmak için çalışıyoruz. 
Üniversite okuyan gençlerimizi 
geleceğe hazırlamak ve onlara 
çalışma hayatını tanıtmak ise 
önceliklerimiz arasında. 2021’de 
en az 2021gencimize belediyede 
staj imkanı sunmayı hedefliyoruz. 
Böylece kariyer.ibb.istanbul 
sitemizden aldığımız başvuruları 
şeffaflıkla inceliyor ve üniversiteli 
gençlerimize, İBB çatısında eşsiz 
bir çalışma deneyimi 
yaratıyoruz.”

 60 PROJE GELİŞTİRİLDİ
Program sayesine bugüne kadar 
bin 392 genç,  60 proje geliştirdi. 
Bu 60 proje, İBB 
yöneticilerinden oluşan bir jüri 
tarafından değerlendirildi. 
Yapılan değerlendirme 
sonucunda seçilen 15 projenin, 
Başkan İmamoğlu’na sunulması 
kararlaştırıldı. Ardından en çok 
beğeni toplayan 3 projenin halka 
götürülmesi adımı yer alacak. Bu 
son aşamada da İstanbullular, 
oylarıyla uygulamaya geçecek 
projenin hangisi olacağına karar 
verecek. 

 KATILIMCI SAYISI ARTACAK
Gelecek dönemde ise programa 
katılım artırılacak. Yeni 
dönemde bin 500 genç ile 
yaratıcı çözümler üretme 
yolculuğuna çıkılacak. Üstelik 
bu kez, İBB bünyesinde 
çalışmayan gençlere de kulak 
verilecek. Türkiye için vicdanlı, 
nitelikli, cesur kamu 
yöneticileri yetiştirebilmek için 
onların katkılarına da 
yaslanılacak. 
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 İSMEK HAYAT BOYU ÖĞRENME MERKEZLERİ, PANDEMİ KOŞULLARINA 
RAĞMEN, İŞ PİYASASININ GEREKSİNİMİNE GÖRE YENİLEDİĞİ EĞİTİM 

PROGRAMINI KESİNTİYE UĞRATMADI.

ve önemsiyor insanlar. Keza 
cinsiyet farkı, memleket gibi 
ölçütlerin de alınan kararlarda ne 
kadar etkili olduğuna bakıyorlar 
ve eğer orada notunuzu 
kırıyorlarsa, o da sorun. Biz bir 
buçuk yılda kadın 
yöneticilerimizin oranını da 
büyük İBB ailesinde yüzde 100 
artırdık. Yine mesleklerinde veya 
ilgi alanlarında uzmanlaşmak ve 
yeni bilgiler öğrenmek isteyen 
gençlerimiz için, İSMEK 
kurslarımız aracılığıyla, kaliteli 
eğitimler sunuyoruz. İstanbul’un 
dört bir yanında bulunan İSMEK 
kurslarımız gençlerimize eğitim 
hizmeti sunuyor. Pandeminin 
bile bu eğitimi etkilemesine izin 
vermedik. Uzaktan eğitimle, 6 
ayda 18 farklı alanda, 172 
program açtık; 200 bin kişiye 
eğitim verdik. İkinci altı ayda ise 
açacağımız 200 programla; 30 
bini canlı ders uygulamasıyla 
olmak üzere 200 bin kişiye daha 
erişeceğiz. Gençlerimizin 
kendilerini geliştirmesi, 
yaşadıkları şehrin kurumlarına 
güvenmesi, ekonomik 

özgürlüklerini ellerine alabilmesi 
için çalışmaya devam edeceğiz. 
Gençlerimizle birlikte 
başaracağız. Artık, vakit aksiyon 
alma, söylediklerinle yaptıklarını 
olabildiğince örtüştürme vakti! 
Kimsenin boş söze ihtiyacı yok 
artık. Biz bu tutarlılığı 
göstermeye gayret ediyoruz. 
Elbette her şeyi bir anda 
dönüştürmek kolay olmuyor; 
ama son bir buçuk yıllık yol 
yürüyüşümüz, yani yaptıklarımız, 
bizim değerlerimizi, 
önceliklerimizi, herkese 
hissettirdi diye düşünüyorum. 
Gençlerin de hiçbir zaman 
umutsuzluğa kapılma hakkı 
olmadığına inanıyorum. 
Yorulabilir, kırılabilir, kızabiliriz 
ama asla umutsuz olmamalıyız. 
Bu memleketin çok daha güzel 
günlere erişeceğinden en ufak 
şüphem yok. Herkes tüm gücüyle 
sadece daha fazla çalışmak 
zorunda… Bugün başaramadıysa 
yarın başarmak için maçta 
kalmak zorunda. Bunun 
başarılabileceğini en iyi bilen 
milletlerdeniz.” 

 “UMUTSUZLUĞA KAPILMA 
HAKKIMIZ YOK”
İBB’nin gençlerin sorunlarına dair 
ürettiği çözümler, onları sadece 
kendi bünyesindeki işleyişe dahil 
etmekle sınırlı değil. İSMEK’te, 
işgücü piyasasının gereksinimleri 
düşünülerek, yeniden düzenlenen 
nitelikli eğitimlerle, gençlerin 
mesleki gelişimlerine katkı 
sağlanıyor. Verilen eğitimler 
onları sektöre hazırlıyor. Diğer 
yandan BİO’lar aracılığıyla da 
gençlerin yetenek ve ilgilerine 
göre iş aranıyor, kariyer planları 
oluşturuluyor. “Onlara, özel 
sektörde de işe girme olanağı 
sunuyoruz” ifadesini kullana 
Duman, sürdürülen bu çalışmalar 
hakkında şu bilgileri paylaştı: 
“Geçtiğimiz 12 ayda, 15 binin 
üzerinde insanımıza özel 
sektörde iş bulup onları işe 
yerleştirdik. Tümüyle şeffaf, adil 
süreçlerle… Hedefimiz 2023’e 
kadar 200 bin insanımızı iş sahibi 
yapmak. Fırsat eşitliği deyince 
sadece işe alım akla gelmemeli. 
Çalışırken de ‘ilerleme ve gelişme 
fırsatları adil mi’, ona da bakıyor 



İSRAFI BİTİREN VE YENİ KAYNAKLAR BULAN İBB, MECİDİYEKÖY-
MAHMUTBEY METROSU VE EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI’NIN 
ARDINDAN, 4 YILDA TAM 10 RAYLI SİSTEMİ BİTİRMEYİ HEDEFİNE KOYDU. 

BU SENE, OLİMPİYAT-İKİTELLİ HATTI’NIN DEVAMI NİTELİĞİNDE OLAN 
İKİTELLİ-ATAKÖY METROSU’NUN 2.1 KM’LİK KISMI İLE RUMELİ HİSARÜSTÜ-

AŞİYAN FÜNİKÜLERİ SEFERLERİNE BAŞLANACAK. İSTANBULLULARIN 
YOLCULUKLARI DAHA ÇOK HIZ VE KONFOR KAZANACAK. 

İSTANBUL 10 YENİ 
METRO HATTI            

İLE HIZLANIYOR

OSMAN KARABACAK

ULAŞIM
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D
urdurulan raylı 
sistemlerin finansman 
sorununu hızla çözen 
İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi (İBB), 2020’de açılan ve 
önümüzdeki 4 yıl boyunca açılacak 
olan toplam 10 raylı sistemle; 
mevcut raylı sistem ağına 100.3 km 
uzunluğunda yeni hatlar 
kazandırarak uluslararası 
platformda ses getirecek büyük bir 
başarıya imza atmaya hazırlanıyor. 
İsrafı sona erdiren, yatırımları 
öncelik sırasına göre hayata geçiren 
ve pandemi şartlarına rağmen denk 
bütçe çabasını sürdüren İBB, 
gerçekleştirilen 580 milyon dolarlık 
tahvil (eurobond) satışıyla, 
durdurulan metro yatırımlarına hız 
kazandırdı. Geçmişten 2019 yılına 
kadar açılan hatların yıllık 
ortalaması 5 km iken, 2020’den 
itibaren 5 yıl içerisinde bu ortalama 
20 km’ye çıkartılacak. Kente etkin 
bir raylı sistem ağı kazandırılacak.

 “BU YIL 2 RAYLI SİSTEMİ 
DAHA İSTANBULLULARLA 
BULUŞTURUYORUZ”
İBB Raylı Sistem Daire Başkanı 
Pelin Alpkökin, Temmuz 2019’da 
sadece 2’sinde çalışmaların devam 
ettiği, kalan 8’inin durdurulduğu 10 
metro projesini devraldıklarını 
belirterek “Yapımı duran raylı 
sistem projelerinin tamamını 
yeniden başlattık. Hatların bir 
kısmının finansman sorununu öz 
kaynaklarımızla ve bazılarını ise 
uluslararası kredilerle çözdük” dedi.
Geçtiğimiz aylarda 18 km 
uzunluğundaki Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metrosu ile Eminönü-
Alibeyköy Tramvay Hattı’nın, 
Alibeyköy Cep Otogarı’ndan 
Cibali’ye kadar uzanan 9 km’lik ilk 
etabını hizmete açtıklarını hatırlatan 
Pelin Alpkökin, İstanbulluların 
pandemi şartlarına rağmen bu 
önemli hatlara büyük ilgi 
gösterdiğini söyledi. 

İBB’NİN HEDEFİ: 2020-2024 YILLARI ARASINDA TOPLAM 100.3 KM’LİK RAYLI       
SİSTEMİ TAMAMLAMAK. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞININ YAPTIĞI HATLARLA 

BİRLİKTE 2024’TE 432.5 KM’YE ULAŞACAK OLAN RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU İLE 
İSTANBUL, DÜNYADA EN UZUN METRO AĞINA SAHİP BİRKAÇ KENTTEN BİRİ OLACAK.

İBB Raylı Sistem Daire Başkanı 
Pelin Alpkökin



İstanbul’un toplu taşıma sisteminin 
ana omurgasını raylı sistemlerin 
oluşturduğuna dikkat çeken Pelin 
Alpkökin, bu sene 2 yeni hattı daha 
hizmete almayı hedeflediklerini 
kaydetti. Alpkökin, bu yeni hatlarla 
ilgili şu bilgileri verdi: 
“Test sürüşlerine nisan ayı 
içerisinde başlanan Olimpiyat-
İkitelli Hattı’nın devamı niteliğinde 
olan İkitelli-Ataköy Hattı’nın, 
Bahariye ve Masko istasyonlarını bu 
ay işletmeye alacağız. 13 km 
uzunluğundaki 12 istasyonlu 
projenin kalan kısmını işletmeye 
almak için çalışmalara hızla devam 
ediliyor. Temmuz 2020’de yapımını 
yeniden başlattığımız 800 metrelik 
Rumeli Hisarüstü-Aşiyan 
Füniküleri’nde de ray döşeme 
çalışmalarının ardından, hızla 
füniküler aracı ve tahrik sisteminin 
montaj çalışmalarına başlanacak. 
Ekim ayında işletmeye açılacak bu 
hat, Levent-Hisarüstü Metrosu’nu 
üç dakikada Aşiyan’a ve deniz yolu 
ile Anadolu Yakası’na bağlayacak. 
Bu sayede, kentin her iki yakası 
arasındaki yolculuklara hız ve 
konfor kazandıracağız. Saatte tek 
yönde 3 bin yolcu taşıyacak 
fünikülerin finansmanını tamamen 
öz kaynaklarla sağlıyoruz.”

Ağustos 2020’de hat sinyal 
testlerinin başlayacağı hattın, 
Haziran 2022’de açılışının 
gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 
Metro işletmeye açıldığında, saatte 
tek yönde 45 bin yolcu taşıyacak. 
Yeni hat ile Marmaray, Kadıköy-
Tavşantepe Metrosu ve Üsküdar-
Ümraniye-Çekmeköy Metrosu 
arasında entegrasyon sağlanacak.

 EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY
TRAMVAY HATTI
Mart 2019’da öz kaynak sağlanarak 
yapımına yeniden başlanan 
Eminönü-Alibeyköy Tramvay 
Hattı’nın Cibali’den Alibeyköy Cep 
Otogarı’na uzanan 9 km’lik kısmı 
olan “Cibali-Eminönü Cep Otogarı 
Tramvay Hattı”, 4 Ocak 2021’de 
yolculu işletmeye açıldı. Böylece, 
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu 
ve Eyüp-Piyer Loti Teleferiği ile 
entegrasyon sağlandı. 10.1 km 
uzunluğundaki hattın 2. etabı, 
Unkapanı Köprülü Kavşağı yenileme 
çalışmalarıyla birlikte 
değerlendiriliyor. Cibali-Eminönü 
arası 1.1 km uzunluğundaki 2. etap 
işletmeye açıldığında Yenikapı-
Hacıosman Metrosu, Kabataş-
Bağcılar Tramvayı ve Şehir Hatları 
ile de entegrasyon sağlanacak.
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14.3 KM'LİK 13 
İSTASYONLU METRO, 

ANADOLU YAKASI’NDA 
DOĞU-BATI AKSINDAKİ 

RAYLI SİSTEM HATLARINI 
KUZEY-GÜNEY 

DOĞRULTUSUNDA 
BAĞLAYARAK ETKİN BİR 

ENTEGRASYON 
SAĞLAYACAK.

 DUDULLU-BOSTANCI
METROSU
Şubat 2016’da yapımına başlanan ve 
2019 başında yapımı tamamen 
duran Dudullu-Bostancı Metro 
Hattı’nda çalışmalar, Temmuz 
2020’de özkaynak yaratılarak 
yeniden başlatıldı. Uzunluğu 14.3 
km olan hat, 13 istasyondan 
oluşuyor. Metro, Anadolu 
Yakası’nda doğu-batı aksındaki raylı 
sistem hatlarını kuzey-güney 
doğrultusunda bağlayarak etkin bir 
entegrasyon sağlayacak. 
Elektromekanik ve istasyon ince 
işlerinin sene başından itibaren hız 
kazandığı hatta, alınan 40 metro 
aracı ile araç tip testleri başlatıldı. 

ULAŞIM



 KABATAŞ-MECİDİYEKÖY 
METROSU
24.5 km uzunluğundaki 19 
istasyonlu Kabataş-Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metrosu’nun ilk 
aşaması olan Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metrosu, Ekim 2020’de 
işletmeye açıldı. Yeni hattın 
açılışıyla birlikte; Yenikapı-
Hacıosman Metrosu, Eminönü-
Alibeyköy Tramvayı, Topkapı-
Mescid-i Selam Tramvayı ve 
Kirazlı-Olimpiyat Stadı-Başakşehir 
Metrosu ile entegrasyon sağlandı. 
Saatte 70 bin yolcu taşıma 
kapasitesine sahip hattın 2. 
kısmındaki Kabataş ve Beşiktaş 
istasyonlarındaki arkeolojik kazı 
çalışmaları devam ediyor. Kabataş-
Mecidiyeköy Hattı’nın 2023’te 
hizmete alınmasıyla Kabataş - 
Bağcılar Tramvay Hattı ile de 
entegrasyon sağlanmış olacak.

 KİRAZLI-HALKALI METROSU
2018 ortasından itibaren ödenek 
yetersizliği nedeniyle durdurulan 
9.7 km uzunluğundaki 10 
istasyonlu Kirazlı-Halkalı 
Metrosu, Yenikapı-Kirazlı 
Metrosu’nun devamı olarak inşa 
ediliyor. İlk olarak riskli tünellerin 
beton kaplama imalatlarının 

tamamlandığı hat için “eurobond 
ihracı ile 170 milyon euro” 
tutarında finans sağlandı ve yapım 
işleri yeniden başlatıldı. Metronun 
ilk kısmı olan Kirazlı-Mimar Sinan 
istasyonları arasının 2023 yılında 
yolculu işletmeye açılması 
planlanıyor. Proje 
tamamlandığında, saatte tek yönde 
50 bin yolcu taşınacak. Kirazlı-
Başakşehir ve Kirazlı-Bakırköy 
İDO metroları ile yapımı devam 
eden İkitelli-Ataköy Metrosu’na 
entegrasyon sağlanacak.

 MAHMUTBEY-BAHÇEŞEHİR-
ESENYURT METROSU
Kredi temin edilememiş olmasından 
dolayı 2018 ortasından itibaren 
yapımına hiç başlanamayan 
Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt 
Metrosu’na, Aralık 2020’de yapılan 
eurobond ihracı ile 220 milyon euro 
finans sağlandı. Böylece, 18.5 km’lik 
12 istasyonlu metro hattında 
çalışmalar başladı. Proje tasarım 
çalışmaları devam eden hattın ilk 
kısmı olan Mahmutbey-Temapark 
bölümünün 2023 yılında açılması 
hedefleniyor. Yapımı devam eden 
Ataköy-İkitelli Metrosu ve Halkalı-
Yeni Havalimanı Metrosu ile 
entegrasyonu da sağlayacak olan 
hattın işletmeye açılmasıyla birlikte, 
tek yönde saatte 70 bin yolcu 
taşınacak. İkinci etabın 
tamamlanmasıyla Kabataş-
Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metrosu’nun bütün aktarma 
imkanları bu hat için de geçerli 
olacak.

 ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-
GÖZTEPE METROSU
Ödenek yetersizliği nedeniyle 2018 
ortasından itibaren yapımı duran 
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe 
Metrosu için Ağustos 2019’da 
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MECIDIYEKÖY-MAHMUTBEY 
METROSU 12 MILYON YOLCU TAŞIDI

Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz 
metrosu olan 18 km’lik Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metrosu, salgın 
şartlarının sürmesine rağmen günlük 
100 bin yolcuyu aştı. Şimdiye kadar 
12 milyon yolcu taşıyan metro, 
Kabataş ile Esenyurt ilçeleri arasında 
tek bir raylı sistem olarak 
projelendirildi. Avrupa Yakası’nın bu 
ilk sürücüsüz metro hattı, şehrin 
kuzeyindeki 6 ilçede yaşayan 3 
milyonluk nüfusun, merkezdeki iş, 
eğitim, eğlence ve kültür alanlarına 
erişimini kolaylaştırdı. E-5 Karayolu 
trafiğini büyük ölçüde rahatlatan hat, 
metrobüsten de günlük 50 bin       
yolcu çekti.



ULAŞIM
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175 milyon euro kredi sağlandı. 
Projede 18 farklı noktada 4 ayrı 
tünel çalışması ile istasyonlar, 
bağlantı tünelleri, makas yapıları ve 
tren geçici depolama alanlarının 
inşaat yapım işleri sürüyor. Anadolu 
Yakası’nda doğu-batı aksındaki raylı 
sistem hatlarını kuzey-güney 
doğrultusunda bağlayarak etkin bir 
entegrasyon sağlayacak 13 km’lik 11 
istasyonlu hattın, Nisan 2023’te 
işletmeye açılması planlanıyor. 
Saatte 45 bin yolcu taşıma 
kapasitesine sahip olacak raylı 
sistem; Marmaray, Kadıköy-
Tavşantepe Metrosu ve Üsküdar-
Ümraniye-Çekmeköy Metrosu ile 
entegrasyon sağlayacak.

 ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE-
SULTANBEYLİ METROSU
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy 
Metrosu’nun devamı niteliğinde 
olan hat, finans temin 
edilememesinden dolayı 2018 
ortasından itibaren durdurulmuştu. 
Ekim 2019’da yapılan 110 milyon 
euroluk kredi anlaşması ile Kasım 
2019 tarihinde yapım işleri yeniden 
başlatıldı. Aralık 2020 tarihli 
eurobond ihracı ile projeye                  
60 milyon euro daha finans daha 
sağlandı. Bu finans ile hat 
Sultanbeyli’ye kadar tamamlanacak. 
10.9 km’lik 9 istasyonlu hattın 
Çekmeköy-Sancaktepe Şehir 
Hastanesi kısmının 2023’te, 
Sancaktepe Şehir Hastanesi-
Sultanbeyli bölümünün ise 2024 
yılında yolculu işletmeye alınması 
planlanıyor. Proje tamamlandığında, 
saatte tek yönde 65 bin yolcu 
taşınarak ve Üsküdar ile Sultanbeyli 
ilçeleri tek bir raylı sistemle 
birbirine bağlanmış olacak. 

 KAYNARCA-PENDİK-TUZLA 
METROSU
Nisan 2017’de yapımına başlanan 
hatta, çalışmalar 2018 başından 
itibaren ödenek yetersizliği 
nedeniyle durdurulmuştu. Şubat 
2020’de temin edilen 86 milyon 

euro kredinin yanı sıra, 2020 Aralık 
ayında yapılan eurobond ihracı ile 
projeye 34 milyon euro daha ek 
finans sağlandı. 13 km’lik 8 
istasyonlu hattın yapım çalışmaları 
yeniden başlatıldı. Metronun ilk 
kısmı olan 3.9 km’lik Pendik 
Merkez-Kaynarca-Hastane 
bölümünün 2023 yılında hizmete 
alınması planlanıyor. Saatte tek 
yönde 70 bin yolcu taşınabilecek 
metro; Marmaray, Kadıköy-
Tavşantepe Metrosu ile Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığının yapımını 
sürdürdüğü Tavşantepe-SGH 
(Sabiha Gökçen Havalimanı) Hattı 
arasında entegrasyonu sağlayacak.

ALIBEYKÖY TRAMVAYI’NIN 
YOLCUSU 1 MILYONA YAKLAŞTI

Eminönü-Alibeyköy Tramvay 
Hattı’nın ilk etabı olan Cibali-
Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay 
Hattı, Haliç’te panoromik bir seyahat 
imkanı sunuyor. Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metrosu ile entegre 
tramvay hattına talep gün geçtikçe 
artıyor. Bugüne kadar 1 milyona 
yakın yolcu taşınan hatta, hafta içi 
günlük yolcu sayısı 10 bini aşıyor. 
Tramvay hattının ilk istasyonu olan 
Cibali ile Eminönü arasında ücretsiz 
İETT ring seferleri de başladı. 

ÜMRANİYE-ATAŞEHİR- 
GÖZTEPE 

METROSU'NDA;                  
18 FARKLI NOKTADA            

4 AYRI TÜNEL ÇALIŞMASI 
İLE İSTASYONLAR, 

BAĞLANTI TÜNELLERİ, 
MAKAS YAPILARI VE 

TREN GEÇİCİ DEPOLAMA 
ALANLARININ İNŞAAT 

YAPIM İŞLERİ HIZLA 
SÜRÜYOR.



UNKAPANI KAVŞAĞI
KÖPRÜSÜ

Yenileniyor

TRAMVAY HATTI
EMİNÖNÜ’NE
Bağlanıyor



İSPARK’TA TEKNOLOJİ 
İLE BÜYÜK DEĞİŞİM
İBB İŞTİRAKLERİNDEN İSPARK, OTOPARKLARDA KAPASİTE ARTIRMAKTAN EN 

YENİ TEKNOLOJİLERİ KULLANMAYA VE KADIN İSTİHDAMINDA FARK YARATMAYA 
KADAR BİRÇOK ALANDAKİ DEĞİŞİMLERLE, İSTANBULLUNUN YAŞAMINI 

KOLAYLAŞTIRAN ÖNEMLİ HİZMETLERİ SUNMAYA ÇALIŞIYOR. TEMMUZ 2019’DA 
BAŞLAYAN DEĞİŞİM SÜRECİNDEN GÜNÜMÜZE, İSPARK’TA YAŞANAN 

GELİŞMELERİ GENEL MÜDÜR MURAT ÇAKIR’DAN DİNLEDİK. 

AHMET OLCAY ERGİN

ULAŞIM
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Elbette bu oran yeterli değil. Kısa 
vadede bunu yüzde 10’a çıkarmak 
hedeflerimizden biri” şeklinde 
konuştu.

 NİTELİKSİZ İŞLETMECİLERE 
BARİYERLİ VE MESAİLİ ÖNLEM
İlk zamanlarda İSPARK alanlarında 
çalışma saatleri dışında yaşanan 
‘niteliksiz işletmeci’ diye 
tanımlanan yasa dışı faaliyetlerde 
bulunan kişi veya kişilerin 
oluşturduğu problemlere karşı 
aldıkları önlemlere dikkat çeken 
Çakır, şunları anlattı:
“Yetkisi olmadan, araba park 
edenlerden ücret talebinde bulunan 
bu kişiler için de çalışmalarımız 
oldu. Gündüzleri bizim faaliyet 
gösterdiğimiz alanlarda, mesai 
saatlerimiz dışında bu hukuksuz 
durumun yaşandığını fark ettik. 
Bunun üzerine mesai saatlerimizi 
buna göre ayarladık. Gereken 
yerlerde mesaimizi uzattık. Hatta 
eğer problem yaşanan alan büyükse, 
orada mesaimizi 24 saate çıkardık. 
Bariyer sistemi ile de alanı kontrol 
altına aldık.

 DÖNEM SONU HEDEFİ:                   
200 BİN KAPASİTE
"Güvenle Park, Güler Yüzle 
Hizmet" sloganı ile kentli olma ve 
park etme kültürünü yerleştirme 
amacıyla görev yaptıklarını 
sözlerine ekleyen Çakır, hedeflerini 
şöyle anlattı: 
“Yaklaşık 97 bin araç kapasiteli 
otoparkla mesaiye başladık ve bu 
sayıyı 110 bine ulaştırdık. İstanbul 
genelinde 2021 yılında çok daha 
fazla otopark açmak amacıyla; 
gerek mevcut yerlerimizin 
genişletilmesi, gerekse kente yeni 
otopark alanlarının kazandırılması 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Yaklaşık 2 bin 100 araç 
kapasitesinde mekanik otoparkımız 
var. Bu sayının artırılması ile dar 
alanlara daha fazla araç park 
edilmesini sağlayacağız. Hedefimiz, 
bu yılın sonunda yüzde 30 kapasite 
artışına ulaşmak. Yani 110 bin araç 
olan kapasitemizi 130 bin araç 
düzeyinin üzerine çıkarmayı 
hedefliyoruz. Dönem sonunda ise 
bu sayıyı 200 bin araç seviyesine 
ulaştırmayı düşünüyoruz.”

G
öreve geldiklerinde ilk 
işlerinin Esenler Otogarı 
otopark işletmesinin 
devralınması olduğunu 

söyleyerek sözlerine başlayan 
İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret 
AŞ (İSPARK) Genel Müdürü Murat 
Çakır, “Bu otopark işletmesi, İBB 
Meclisi kararıyla İSPARK’a verildi. 
2019 Ağustos başında burayı teslim 
aldık. İBB’nin diğer birimlerinin de 
katkısı ve dahliyle İSPARK olarak, 
Esenler Otogarı’nın bugünkü 
modern haline kavuşmasındaki ilk 
adımı attık” dedi. 

 İSPARK’TA KADIN İSTİHDAMI 
ARTACAK
Esenler Otogarı sürecinin ardından 
önlerine, o güne kadar ‘sıfır’ olan 
‘kadın istihdamını artırma’ 
hedefini koyduklarını dile getiren 
Çakır, “İSPARK’ta ilk kadın 
çalışanların işe alınmasıyla 
görevimize devam ettik. Şu anda 
114 kadın çalışanımız var. Bu da 
yüzde dört gibi bir oran yapıyor. 
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aktarmayı şöyle sürdürdü:
“Sahada tamamen nakit tahsilat 
vardı. Yüzde bir bile olmayan oranda 
kartla ödeme söz konusuydu. 
Öncelikle, kredi kartı ve 
İstanbulkart’ın tüm sahada 
kullanılabilir hale gelmesini 
sağladık. Devamında temassız 
ödemeye geçtik. En sonunda ise 
aplikasyon üzerinden mobil 
ödemeyle çeşitliliğimizi artırdık. Şu 
an nakit dışı tahsilat oranı yüzde 28 
seviyesinde. Bu oranın her ay daha 
da artmasını bekliyoruz. Pandemi 
koşullarında alternatif ödeme şekli 
hem müşterilerin hem 
çalışanlarımızın sağlığı için daha 
faydalı. Bunu yeni bir kampanya ile 
destekliyoruz. İstanbulkart ve kredi 
kartı ile yapılan otopark 
ödemelerinde yüzde 5’lik indirim 
kampanyamızı duyurduk. Bunun 

olumlu etkisi sahaya hemen 
yansımaya başladı. Kampanya, 
İSPARK’ın tüm otoparklarında 31 
Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli 
olacak. 

 ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN 
OTOPARKTA ŞARJ İSTASYONU
“Kolay ve Güvenli Taksi” 
mottosuyla oluşturduğumuz mobil 
uygulamamız olan “iTaksi”ye, 
otopark sayısını ve otoparkın 
doluluk boşluk oranını gösteren ve 
tanımlanan plakalar için mobil 
uygulamadan ödeme imkanı 
sağlayan yeni özellikler 
kazandıracağız. Bunun dışında 
rezervasyon çalışmamız da var. 
Elektrikli araç talebinin artmasıyla 
beraber, otoparklarımızda şarj 
istasyonu talebi olacağını 
öngörüyoruz. Bu konuda öncü 

Pendik’te zemin altı otoparkının 
Haziran 2021'de hizmete alınacağını 
müjdeleyen İSPARK Genel Müdürü 
Çakır, buranın 937 araç kapasiteli 
olduğunu, yanında ise 18 bin araç 
kapasiteli katlı bir otopark 
inşaatının sürdüğünü açıkladı. 
Çakır, bir yandan da açık 
otoparkların devreye alınması için 
İBB ile birlikte, özel sektör dahil, 
alan arayışlarının sürdüğünü 
sözlerine ekledi. 

 YÜZDE 5 İNDİRİM KAMANYASI
İSPARK olarak, teknolojinin 
kullanılmasına ve finansal 
çeşitliliğin sağlanmasına 
yoğunlaştıklarını belirten Çakır; 
özellikle pandemi döneminde 
çalışanların ve müşterilerin sağlığı 
için de bunun gerekli olduğunun 
altını çizerek yaptıkları çalışmaları 
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İSPARK’TA, İLK KADIN ÇALIŞANLARIN İŞE ALINMASIYLA GÖREVİMİZE DEVAM 
ETTİK. ŞU ANDA 114 KADIN ÇALIŞANIMIZ VAR. BU DA YÜZDE DÖRT GİBİ BİR 
ORAN YAPIYOR. ELBETTE BU ORAN YETERLİ DEĞİL. KISA VADEDE BUNU 

YÜZDE 10’A ÇIKARMAK HEDEFLERİMİZDEN BİRİ.
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ederek metro, metrobüs ve 
Marmaray gibi toplu taşıma 
araçlarına aktarma yaptıklarını 
ifade eden Çakır, bu imkanı 
sağlayan otoparklara ‘Park Et 
Devam Et’ dediklerini belirtti. Tüm 
toplu taşıma istasyonlarının 
çevresindeki otoparklara 
yoğunlaştıklarını da anlatan Çakır, 
“Buralara da ‘Park Et Devam Et’ 
otoparkı kazandırmaya çalışıyoruz. 
Bununla birlikte şehir merkezine 
raylı sistemlerle gidilmesini teşvik 
ediyor, trafiği de hafifletmeye 
çalışıyoruz. İSPARK, sürücüleri bu 
otoparklara yönlendirerek 
gidecekleri mesafeye daha kısa bir 
zamanda ulaşmalarını teşvik 
ediyor. Böylece her gün, yaklaşık 
100 kilometrelik araç konvoyunun 
trafikten çekilmesi sağlanıyor. 
‘Park Et Devam Et’ otoparklarıyla, 

trafiğin yoğun olduğu 44 noktada 
13 bin araç kapasitesiyle 
vatandaşlara hizmet veriliyor” 
dedi.
 
 3 BİN BİSİKLET 300 

İSTASYONDA HİZMET 
VERİYOR
Çakır, mikromobilite (mikro 
hareketlilik, sıfır karbon salınımı 
sağlayan küçük araçlar) 
faaliyetlerine de değinerek 
açıklamalarını, “isbike markası 
bisikletlerimiz var. İstanbul’da şu 
anda 3 bine yakın bisikletimiz, 300 
istasyonda  hizmet veriyor. isbike 
daha çok sahil şeridinde kullanılıyor 
gibi görülüyor. Ancak biz, ulaşımda 
da kullanılabilmesi için istasyon ve 
bisiklet yolları planlamasını ona 
göre yönlendiriyoruz” sözleriyle 
tamamladı. 

olmak istediğimiz için 
çalışmalarımızı tam gaz 
sürdürüyoruz. Kısa zamanda, 
öncelikle kapalı otoparklarımızda 
şarj istasyonlarının aktif hale 
gelmesini sağlayacağız. Kapalı ve 
açık otoparklarımızda, enerji 
verimliliği için de bir çalışma yaptık. 
Eski teknoloji olan aydınlatma 
ekipmanlarımızı, yeni teknolojilerle 
tasarruf sağlar hale getirmek için bir 
takvim ortaya koyduk ve bunu da 
takip ediyoruz.” 

 ‘PARK ET DEVAM ET’ İLE            
100 KM ARAÇ KONVOYU 
TRAFİKTEN ÇEKİLİYOR
Otopark stratejilerinde 110 bin 
kapasitenin 13 binini “Park Et 
Devam Et” otoparkları oluşturuyor. 
Birçok vatandaşın, araçlarını kısa 
mesafelerdeki belli noktalara park 

İSTANBUL’DA ŞU ANDA 3 BİNE YAKIN BİSİKLETİMİZ, 300 İSTASYONDA  
HİZMET VERİYOR. isbike DAHA ÇOK SAHİL ŞERİDİNDE KULLANILIYOR GİBİ 

GÖRÜLÜYOR. ANCAK BİZ, ULAŞIMDA DA KULLANILABİLMESİ İÇİN İSTASYON 
VE BİSİKLET YOLLARI PLANLAMASINI ONA GÖRE YÖNLENDİRİYORUZ.
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İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret AŞ (İSPARK) 
Genel Müdürü Murat Çakır



ÖZGÜR TURAN

KENTSEL DÖNÜŞÜM

KİPTAŞ Genel Müdürü 
Ali Kurt

İBB İŞTİRAKİ KİPTAŞ, 16 
MİLYONLUK NÜFUSA SAHİP VE 
DEPREM KUŞAĞINDA YER ALAN 
İSTANBUL’DA ÇALIŞMALARINI 
SÜRDÜRÜYOR. YENİ DÖNEMDE İL 
SINIRLARI DIŞINDA DA 
PROJELERE İMZA ATAN ŞİRKET, 
RİSKLİ YAPILARDA OTURAN 
VATANDAŞLARIN, UYGUN ÖDEME 
KOŞULLARIYLA GÜVENLİ 
KONUTLARA ULAŞMASINI 
SAĞLIYOR.

İSTANBUL’UN EN ÖNEMLİ GÜNDEMİ: 

KENTSEL 
DÖNÜŞÜM

NİLAY SOYSALDI
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biçimde ele alınması gerektiğini 
belirten KİPTAŞ Genel Müdürü Ali 
Kurt, şunları ifade etti:
“İstanbul’un ve İBB’nin en önemli 
gündemi, kentsel dönüşüm. 
Başkanımız Ekrem İmamoğlu bize 
hiçbir fedakarlıktan kaçınılmaması 
yönünde talimat verdi. KİPTAŞ’ın; 
Bağcılar, Eyüpsultan ve 
Beylikdüzü’nde yaptığı yenileme 
çalışmaları, temelde, kentsel 
dönüşümün üç sacayağı olarak tarif 
ettiğimiz: ‘müteahhit-vatandaş-
banka’ sistemini düzgün bir 
şekilde uygulamak ve uygulatmak 
ilkesine dayanıyor. Sistem düzgün 
bir şekilde uygulanmadığı için 
vatandaşlarımız, Fikirtepe 
örneğindeki gibi yanlış 
uygulamalar sonucunda güvenini 
yitirmişti. Bankalarımız da 
ülkemizdeki ekonomik gidişattan 
ötürü işin içinde olmak 
istemiyorlardı.”

1
6 milyonluk bir kent olan 
İstanbul, 2020 verilerine göre 
253 bin konut stokuna sahip 
olmasıyla dikkat çekiyor. 

Ülke tarihinin gördüğü en büyük 
depremlerden biri olan ve İstanbul’u 
da ciddi şekilde etkileyen 17 
Ağustos 1999 Gölcük depreminden 
sonra bina yönetmelikleri değişti. 
Buna rağmen İstanbul il sınırları 
içerisinde, gözle görülür bir biçimde 
eski ve depreme dayanıksız riskli 
konutların oldukça fazla olduğunu 
söyleyebiliriz. “Uygun fiyata kaliteli 
konut” mottosuyla yola çıkan İBB 
iştiraki İstanbul Konut İmar Plan 
Sanayi ve Ticaret AŞ (KİPTAŞ), 
riskli yapıların dönüşümünde aktif 
rol almaktadır. İstanbul Bülteni 
olarak, kentsel dönüşümün 
gerekliliğini ve KİPTAŞ’ın kentsel 
dönüşümdeki rolünü, Genel Müdür 
Ali Kurt ile konuştuk. 

 KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN 
UYGULAMA ŞEKİLLERİ
Kentsel dönüşüm çalışmaları; ‘kamu 
veya özel alanlarda mülkiyet 
problemi olan yapıların dönüşümü’ 
ve ‘vatandaşın kendi mülkiyetindeki 
ekonomik ömrünü tamamlamış 
alanlarda gerçekleştirilen yapısal 
düzenlemeler’ olarak ikiye ayrılıyor. 
İstanbul’da kentsel dönüşümün 
ekonomik ve siyasi ranttan uzak bir 
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İSTANBUL’DA ACİL 
OLARAK DÖNÜŞMESİ 

GEREKEN 300 BİN   
KONUT VAR.



KENTSEL DÖNÜŞÜM
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sağladık. Öncelikle hak sahipleriyle; 
projenin yapım maliyeti, inşa 
edilecek konutların satış değerleri 
ve yüzde 20 yenileme kesintisi 
olması konularında uzlaştık. Bu 
oran, bölge ve projeye göre 
değişkenlik gösteriyor. Yüzde 
20’den gelen fazla imar hakkı ile 
yapılacak ek konutların toplam 
satış bedelini, toplam maliyet 
bedelinden düşürdük. Daire 
kullanım alanını büyütmek 
isteyenlere anlaştığımız fiyattan 
satış yaptık; küçültmek 
isteyenlerden de aynı tutar 
üzerinden satın alma işlemi 
gerçekleştirdik. Burada, üç iş günü 
sürmesi gereken bir blokta yıkım, 
sadece sekiz saatte tamamlandı! 
Çok riskli binalardı, 
vatandaşlarımızı bir deprem 
olmadan buradan tahliye ettiğimiz 
için mutluyuz. Bağcılar’a, her daire 
için bir araçlık park yerinin 
bulunduğu, sosyal alanlarıyla da 
örnek bir proje inşa edeceğiz.”

 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ İLE 
ORTAK ÇALIŞMA
Beylikdüzü’nde yer alan Gürpınar 
Siteler Bölgesi, Ekrem 
İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye 
Başkanı olduğu dönemden bu yana 
kentsel dönüşümünün 
gerçekleşmesi için çalıştığı bir yer 
olarak biliniyor. İlçede yapılan 
çalışma, diğer iki projeden farklı 
olarak ilçe belediyesi ile ortak 
yürütülüyor. Bölge halkının daha 
önceden de KİPTAŞ’a 
başvurduğunu kaydeden Kurt, 
bölgede yaşadıkları zorlukları şu 
sözlerle aktardı:
“Beylikdüzü’nde bölge şartları 
gereği, farklı bir yöntem izledik. İlçe 
belediyesi ile ortak çalışma yapsak 
da burada karşımıza çok ciddi bir 
problem çıktı. Yapılan dönüşümden 
rant elde etmek isteyen bazı gruplar, 
bölgeye giderek vatandaşımızın 
aklını karıştırdı. Dönüşümü 
gerçekleştirdiğimiz Gürpınar 
bölgesi, Ekrem İmamoğlu’nun 

 BAĞCILAR’DA KENTSEL 
DÖNÜŞÜM
KİPTAŞ, 2021’in ilk yarısını 
bitirdiğimiz şu günlerde Beylikdüzü, 
Bağcılar ve Eyüpsultan’da başladığı 
yenileme çalışmalarıyla adından söz 
ettiriyor. Bağcılar ve Beylikdüzü’nde 
vatandaşların mülkiyetindeki 
alanda, yerinde dönüşüm projelerine 
başlayan şirket, riskli binaları yıkıp 
yerine; güvenli, modern ve sosyal 
alanları olan projeler inşa etmeyi 
planlıyor. Bağcılar’daki riskli 
binaların bir kepçenin tek bir 
darbesiyle yıkıldığını belirten Kurt, 
ilçede yapılan çalışma hakkında şu 
bilgileri verdi:
“Bağcılar’daki As Fatih Kent 
Sitesi’nde yer alan yedi blok ve 190 
konutluk bölge, 2017’de riskli yapı 
ilan edildi. İlk imzaların atıldığı 22 
Ocak 2021’den bu yana, bölge 
halkıyla yüzde 93 uzlaşıya vardık. 
Buradaki vatandaşlarımızın 
dönüşüm ile ilgili beklentisinin ve 
önceliğinin, can güvenliği olmasını 



www.ibb.istanbul                          / 73

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı 
döneminden beri siyasi bir arena 
durumunda. 9 Nisan’da Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat 
Çalık ile dönüşüm sahasında hak 
sahiplerinin de katılımıyla bir araya 
geldik. Yıkımı yaptırılan yapıların 
ne kadar dayanıksız olduğunu 
yerinde tespit ettik. O günden sonra 
dahi kentsel dönüşümün 
yapılamayacağına dair çeşitli 
iddialar ortaya atıldı. Bir kez daha 
söylemekte fayda var: Kentsel 
dönüşüm, siyasete konu edilmemeli; 
bu, can meselesi! O evlerde 
yaşayanların korkularına kulak 
verilmeli. Bizim önceliğimiz kâr 
değil, kamu faydası. ‘Ne kadar çok 
riskli yapı tahliye edersek, o kadar 
çok hayat kurtarırız’ motivasyonu 
ile projelere başlıyoruz. Bu nedenle 
biz kararlılığımızdan 
vazgeçmeyeceğiz. Burada sosyal 
donatıları ve otoparkları ile sağlıklı, 
güvenli bir yaşam alanı inşa 
edeceğiz.”

 KİRACI OLMAYANLARA DA 
TAŞINMA YARDIMI
Eyüpsultan-Yeşilpınar’daki bölge, 
Bakanlar Kurulu tarafından 
2016’dan beri riskli alan olarak 
belirtilmiş durumda. Yürürlükteki 
mevzuat, yer fark etmeksizin riskli 
alan ilan edilen bölgenin, en geç altı 
ay içinde boşaltılması gerektiğini 
belirtiyor. Yönetime geldikleri 
dönemde KİPTAŞ’ın mali anlamda 
zor durumda olduğunu belirten 
Kurt, bu zorluklara rağmen 
Yeşilpınar’da çok iş yapıldığını 
söyleyerek şu açıklamada bulundu:
“Zeytinburnu’ndaki merkez binamız 
iki ay öncesine kadar vergi 
borçlarından ötürü ipotekliydi. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM, SİYASETE KONU EDİLMEMELİ; BU, CAN MESELESİ!             
O EVLERDE YAŞAYANLARIN KORKULARINA KULAK VERİLMELİ.                        

BİZİM ÖNCELİĞİMİZ KÂR DEĞİL, KAMU FAYDASI. ‘NE KADAR ÇOK RİSKLİ  
YAPI TAHLİYE EDERSEK, O KADAR ÇOK HAYAT KURTARIRIZ.’

Bağcılar

Beylikdüzü

Silivri 4. Etap Konutları



KENTSEL DÖNÜŞÜM
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Yeşilpınar arsası da önceki yönetim 
tarafından satışa çıkarılmıştı. 
Ekonomik açıdan zorda olmamıza ve 
Yeşilpınar arsasına mevcut 
dönemde de teklif gelmesine 
rağmen, İBB olarak, burayı satmayıp 
örnek bir proje yapmaya karar 
verdik. Bu bölgede iki süreç 
yürütülüyor: İlk olarak hak sahipleri 
ile uzlaşma süreçlerine devam 
ediliyor. İkinci olarak da bölge riskli 
alan olduğu için, mevcut hukuki 
düzenlemelere ve kararlara 
dayanarak tahliyelere devam 
ediliyor. Bu iki durum birbiriyle 
karıştırılmamalı. Göreve geldikten 
üç ay sonra, sahaya iletişim ofisi 
kurduk; uzlaşma görüşmelerini 
yürüttük, sözleşmeleri imzaladık. 
Tasarrufumuzda bulunan 
Bayrampaşa’daki konutlarda, inşaat 
süresince vatandaşlara geçici 
taşınma imkanı sunduk. Biz, bu 
süreçte vatandaşa, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının belirttiği 
asgari kira yardımından daha 
fazlasını veriyoruz. Bakanlık, her bir 
bağımsız birim için en fazla bin 150 
lira yardım verirken, bizim 
rakamımız en az bin 350 lira. Ayrıca, 
bakanlık yalnızca kiracılara taşınma 
yardımı yaparken, biz tüm hak 
sahiplerine taşınma yardımı 
veriyoruz. Kira ve taşınma 
yardımını kişi bazlı değil, daire bazlı 
veriyoruz. Bu nedenle de iddia 
ediyorum ki, piyasada bundan daha 
iyi bir teklif bulunmuyor.”

YÜZDE 20 MANIPÜLASYONU

“Eyüpsultan’daki arsanın mülkiyeti KİPTAŞ’ta. Vatandaşlarımızın elinde tapu 
belgesi bulunmuyor. Bölgeye kötü niyetli gruplar girerek bizim, kat brütü 
üzerinden uyguladığımız yüzde 20 kesintiyi, hak sahibi gördüğümüz 
vatandaşlarımıza gerçek dışı bir şekilde yansıttılar. Bizim teklifimiz: Kat brütü 
üzerinden yüzde 20 kesinti sonrası, kalan yüzde 80’lik kısmın vatandaşa 
bedelsiz bir biçimde verilmesi ilkesi üzerine kurulu. Projemizle, bölgenin 
sosyal dönüşümüne de çok önemli katkı sağlanacak. Bu kapsamda; aile 
sağlık merkezi, kreş, kütüphane inşa edecek ve her daireye kapalı otopark 
vereceğiz. Bunlar hak sahiplerine bedelsiz sağlanacak; yani yüzde 80’in 
içinde değil. Üstelik, mevcut alan kullanımına ulaşmak isteyenler de çıkabilir; 
onlara da metrekare başına 3 bin lira borçlandırmayla alanlarını genişletme 
olanağı sunuyoruz. Bu bedel de evlerde oturulmaya başlandıktan sonra,         
36 ay boyunca vadesiz bir şekilde KİPTAŞ’a yapılacak ödemeyle alınacak.” 

IZMIT SOSYAL KONUT PROJESI

“İstanbul, Türkiye'nin gelişmesinin ana gücü konumunda. İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun bize,  öncelikle Marmara Bölgesi’ndeki belediyeler ve bağlı 
birimlere destek olunması yönünde talimatı mevcut. İlk olarak, İzmit Belediye 
Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de isteği üzerine, ortak çalışma yürütüldü. 
143 konutluk projemize başvuru, konut sayısının 30 katı kadar oldu. 
Farkındalık amacıyla, projede sağlık çalışanlarımıza da ayrı bir kontenjan 
sağladık. Bu proje ile kamu kurumlarının iş birliği içinde çalışması halinde, kısa 
sürede toplum yararına ne kadar faydalı işler yapılabileceğini gösterdik. 
Türkiye’de hangi belediye isterse, KİPTAŞ, tecrübesi ve bilgi birikimiyle 
yardım etmeye hazır.”

Kiptaş İzmit Çınar Evler

Eyüpsultan





İBB, İSTANBUL’UN UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE YER ALAN 
ESERLERİNDEN BİRİ OLAN KARA SURLARI’NI KURTARMAK İÇİN KAPSAMLI 

BİR RESTORASYON ÇALIŞMASI BAŞLATTI. TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN 
AKADEMİSYENLERİNİN YER ALDIĞI DANIŞMA KURULU’YLA BİRLİKTE 

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA, HIZLA İLERLİYOR. YAKLAŞIK İKİ YIL İÇİNDE 
TAMAMLANMASI PLANLANAN RESTORASYONUN ARDINDAN,                

BUGÜN YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ BU EŞSİZ MİRAS,                         
AÇIK HAVA SUR MÜZESİNE DÖNÜŞECEK. 

KARA SURLARI, 
AÇIK HAVA MÜZESİNE 

DÖNÜŞÜYOR 

ZEYNEP MAVNACIOĞLU NİLAY SOYSALDI

Osmanlı medeniyetine ait izleri 
de taşır. Surlar, bu özellikleriyle 
dünya kültür mirası açısından 
da oldukça önemli. Öyle ki, 
Tarihi Yarımada’nın boynunda 
bir gerdanlık gibi uzanan Kara 
Surları, tüm insanlığın mirası 
diye değerlendirilip, 1985 

yılında UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ndeki yerini aldı. 
Böylece, “Sultanahmet 
Arkeoloji Parkı, Süleymaniye ve 
Zeyrek”le beraber, İstanbul’da 
korunması gereken dört kültür 
varlığından biri olarak 
tescillendi.   

İ
stanbul’un 1.600 yıllık tanığı 
olan Kara Surları, kentin 
tarihi ve kültürel geçmişi 
hakkında en önemli sırları 

bize aktaran muazzam 
yapılardan. Kara Surları, sadece 
inşa edildiği Bizans Dönemi’ni 
yansıtmaz, aynı zamanda 
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 30 YIL ARADAN SONRA 
KAPSAMLI RESTORASYON
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), bugün yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya bulunan bu eşsiz miras 
için kolları sıvadı. İBB Kültür 
Varlıkları Daire Başkanlığı, Dünya 
Kültür Mirası Listesi’nde bulunan 
Kara Surları’nda, yaklaşık 30 yıl 
sonra kapsamlı bir restorasyon 
çalışması başlattı. 
Tarihi surların, uzun yıllardır ihmal 
edilmesinin yanı sıra, zaman 
içerisinde yanlış restorasyonlara da 
maruz kaldığını aktaran İBB Kültür 
Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, 
bu nedenle surların yer yer özgün 
kimliğinin bozulduğunu belirtti. 
Özel, İBB tarafından başlatılan 
restorasyon çalışmasıyla, surlara 
kapsamlı müdahalelerde 
bulunulacağını, bu alanın yeniden 
İstanbul kent ve kültür hayatının 
önemli bir parçası haline          
geleceğini söyledi. 

 YOK OLMA TEHLİKESİYLE 
KARŞI KARŞIYA
Güneyde Marmara kıyısından 
başlayan, kuzeyde Haliç’e doğru 
uzanan 7.2 kilometrelik bu 
kıymetli hat, 1.600 yıllık ömrü 
boyunca çok çeşitli badireler 
atlatarak bugüne gelebildi. En 
büyük hasarı, 1509 yılında 
“Küçük Kıyamet” olarak bilinen 
İstanbul depreminde alan surlar, 
o dönem önemli bir 
restorasyondan geçmiş. Tarihi 
surların, 17. yüzyılda ise                
III. Mehmed ve IV. Murad 
dönemlerinde restore edildiği 
biliniyor.
Zaman içerisinde iyiden iyiye 
hasar alan surlara, son önemli 
müdahale ise 1986 yılında 
yapıldı. Sonrasında ise küçük 
onarımlar dışında kendi haline 
terk edilen surlar, günümüzde 
yıkılma riski altında, adeta bir 
harabe görüntüsü veriyor. 

ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA         
NELER YAPILIYOR?

Göçme ve yıkılma riski bulunan 
surlara, “enjeksiyon” yöntemiyle 
sağlamlaştırma yapılıyor. Böylece 
beklenen İstanbul depremine karşı, 
surların yıkılarak yok olma riski 
önleniyor.
Eserin özgün kimliğini koruyabilmesi 
için, mümkün olduğunca “harabe 
dondurma” metodu uygulanıyor. 
Buna göre, şu anda bulunduğu 
özgün durumunu dondurarak, 
surların en az müdahale ile geleceğe 
taşınması sağlanıyor. 
Yıkılma riski taşıyan bölümler içinse, 
aslına uygun taşlar yerleştiriliyor. 
Taşların, orijinaline fiziksel ve 
kimyasal özellikleri açısından 
benzerlik taşıması için yetkin 
kurumlarda gerekli analizler 
yapılıyor. Çalışmalar, İstanbul ve 
çevresinde yer alan küfeki taşı 
ocaklarından çıkarılan taşlarla 
yürütülüyor. 

İBB Kültür Varlıkları 
Daire Başkanı 

Oktay Özel
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alanda 5 burçta çalışmalar başladı. 
Bu alanla eş zamanlı şekilde, Vatan 
Caddesi ile Sulukule Kapısı arasında 
kalan, Sulukule Kapısı’nı da içeren       
4 burcun ve sur duvarlarının da 
restorasyonu sürüyor.  Hâlihazırda 
9 burçta devam eden birinci etap 
çalışmasının, bir yıl içerisinde 
tamamlanmasını hedefliyoruz. 
Koruma Kurullarının onay sürecinin 
ardından diğer etaplara da hızla 
başlayacağız.”

 BİR KİLOMETRELİK            
TURİZM ROTASI 
İBB tarafından başlatılan 
restorasyon çalışmalarının dört 
etabı da tamamlandığında, Kara 
Surları boyunca toplam bir 
kilometreye yakın yeni bir turizm 
rotası kente kazandırılacak. Oktay 
Özel, Bilim Kurulu ile verilen 
kararlar doğrultusunda; yıllarca atıl 
durumda kalmış bu alanın, 
ziyaretçilere açılmasının 
planlandığını belirtti. Özel, “Kara 
Surları’nın İstanbullular ile 

buluşması ve gündelik yaşamın bir 
parçası haline gelebilmesi için 
projelendirme çalışmalarımız devam 
ediyor. Bu alanı, ziyaretçi merkezleri 
ve yürüyüş rotalarıyla birlikte, 
İstanbul’a ‘Açık Hava Sur Müzesi’ 
olarak kazandıracağız” dedi.
Ayrıca İBB, daha önce eşi 
görülmemiş bir uygulamayı da 
hayata geçirme hazırlığında. Kara 
Surları restorasyon sahasının 
kapıları, haftanın belirli gün ve 
saatlerinde meraklılarına açılacak. 
İstanbullular, yakın zamanda 
restorasyon alanına giderek 
çalışmaları yerinde görebilme fırsatı 
bulabilecekler. 

 ÇALIŞMALAR İLK ETAPTA              
9 BURÇTA BAŞLADI 
Geçtiğimiz şubat ayında başlayan 
restorasyon projesinin detaylarına 
ilişkin bilgi veren Oktay Özel; 
çalışmaların, ülkemizin önde gelen 
akademisyenlerinden oluşan Bilim 
Kurulu danışmanlığında 
yürütüldüğünü ifade ederek şöyle 
devam etti: 
“Restorasyon projesini, öncelikli 
risk içeren 20 burç ve sur 
duvarlarında yürüteceğiz. 
Bilim Kurulu ile yaptığımız 
değerlendirmeler sonucunda, ilk 
etapta en fazla riskli görülen 9 burç 
için müdahale kararları aldık. 
Yedikule Zindanları’ndan Belgrad 
Kapısı’na kadar olan 300 metrelik 

BUGÜN YOK OLMA 
TEHLİKESİ ALTINDAKİ 

KARA SURLARI, RESTORE 
EDİLEREK İSTANBUL’A 

YENİDEN 
KAZANDIRILACAK.

ÇALIŞMALAR BILIMIN IŞIĞINDA 
ILERLIYOR

İBB, tarihi kültür mirasını korumak ve 
geleceğe aktarmak için Türkiye’nin 
önde gelen akademisyenlerinin yer 
aldığı bir Bilim Kurulu oluşturdu. 
Böylesi bir alanda yapılacak her türlü 
uygulama kararı, alanında uzman 
kişilere danışılarak alınıyor. Kara 
Surları restorasyonu; Prof. Dr. Baha 
Tanman, Prof. Dr. Engin Akyürek, 
Prof. Dr. Feridun Çılı ve Prof. Dr. 
Zeynep Ahunbay’ın üye olarak yer 
aldığı Bilim Kurulu ile titiz şekilde 
yürütülüyor. 

Soldan sağa: Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof.Dr. Engin Akyürek, 
Prof. Dr. Baha Tanman, Oktay Özel, Prof. Dr. Feridun Çılı
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İBB, ÜSTÜ TORTULANMIŞ 
TARİHİ MEKANLARIN, 
BİNALARIN, 
MEZARLIKLARIN, 
SURLARIN BAKIMINI 
ÜSTLENİYOR; KENTE 
YENİDEN 
KAZANDIRILMALARI İÇİN 
ÇALIŞIYOR. TABİİ, BÜTÜN 
BUNLAR BİR VİZYONUN 
DA DIŞA VURUMU. İBB, 
İSTANBUL’U İSTANBUL 
YAPAN DEVLET 
BÜYÜKLERİNİN, 
ŞAİRLERİN, MİMARLARIN, 
SEYYAHLARIN İZLERİNİ 
SÜRÜYOR, KENTİ KÜLTÜR 
AĞLARI İLE ÖRMEYİ 
HEDEFLİYOR.

ALİ FARUK İMRE OKAN ULUSOY

KÜLTÜR VARLIKLARI

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), yıllardır ihmal edilen 
kültür sanat vizyonunu, 
yeniden ortaya koyuyor. Bu 

vizyonun temel nosyonu: 
İstanbul’u kültür, sanat ve tarih 
kenti yapmak. Bu hedefi 
gerçekleştirmek için İBB, müze 
gibi kültür kurumlarının sayılarını 
artırma çalışmalarını sürdürüyor. 
İstanbul Bülteni ekibi olarak, İBB 
Genel Sekreter Yardımcısı Mahir 
Polat’tan İBB’nin kültür mirası 
politikalarını dinledik. 

İBB Genel 
Sekreter 
Yardımcısı 
Mahir Polat
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  “SİZ, HİKAYENİZE SAHİP ÇIKMAZSANIZ,       
KİMSE SİZİN HİKAYENİZİ ANLATMAZ”
İBB’nin kültür ve sanat vizyonunu anlatan en önemli 
örneklerden birisi de Fatih Sultan Mehmet’in Rönesans 
dönemine ait tablosu. 1480 yılında İtalyan ressam 
Gentile Bellini’nin atölyesinden çıkan Fatih’in portresi, 
Londra’daki Christie’s Müzayede Evi’nden satın 
alınmıştı. İBB’nin bu hamlesi, toplumun geniş bir 
kesimi tarafından alkışlandı; ancak bir kesim de ödenen 
parayı eleştirdi. Polat’a bu eleştiriyi anımsattığımızda 
ilginç bir bilgiyi bizlerle paylaştı: Bellini’nin tablosu, 
Türkiye piyasasında alınan en pahalı tablolar listesinde 
“yirminci sırada” yer alıyor. Sonuçta, İBB, en uygun 
fiyatla Rönesans Dönemi eseri sadece kente değil, 
ülkeye kazandırmış oldu. Polat, bu durumun üzerine 
düşünülmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:
“Fatih’in tablosu bu kadar uygun bir fiyatla elden 
çıkartılıyorsa bizim ona değer vermediğimizdendir.  
2020 yılında böyle bir hazine neden satışa çıkarıldı, bunu 
sormak lazım. Kendi hikayenize sahip çıkmazsanız, 
başkası sizin hikayenizi anlatmaz.”

  “BİZ, KÜLTÜR ALANLARIMIZI                                    
FAST FOOD’LAŞTIRDIK!”
Yapılan bir araştırmaya göre, İstanbul’a gelen bir turist, 
kentin kültürünü yaklaşık iki buçuk günde geziyor.  
İstanbul’un bir semti bir-iki günde zor gezilebilirken, 
binlerce yıllık tarihe sahip bu kentin iki buçuk günde 
gezilmesini pek verimli bir aktivite olarak ele almamız 
güç. Polat, İBB olarak bu süreyi 5-6 güne çıkarmayı 
hedeflediklerinin altını çizdi. Mahir Polat’a göre 
yıllardır İstanbul’da, Sultanahmet’in çevresine 
sıkıştırılmış bir kültür politikası hüküm sürdü. Polat, 
bu politikayı, kentin fast food’laştırılması, yani 
ucuzlaştırılmış şeklinde yorumlayıp ekledi: “Kentin 
değerlerini azalttık. Bir fotoğraf karesine sığdırmaya 
çalıştık.”

  İSTANBUL’A YENİ MÜZELER KAZANDIRILACAK
Kente yeni müzelerin kazandırılması, İBB’nin önem 
verdiği konuların başında yer alıyor. Hatta müzeler 
henüz kente kazandırılmadan, yeni eserlerin alım 

çalışmaları hem yurt içinde hem de yurt dışında 
titizlikle yürütülüyor. Son olarak da müzayede evi 
“Sotheby’s”in “İslam Dünyası ve Hindistan 
Sanatları” başlıklı koleksiyonunda yer alan Kur’an-ı 
Kerim el yazmaları (9 sayfa), Mesnevi ve 
Mevlana’nın oğlu Bahaeddin Veled’in (Sultan Veled) 
İbtidânâme’si ile yüzyıllarca öncesine ait çeşitli el 
yazmaları İstanbul’a kazandırıldı. Tüm bu eserler, 
yapımı devam eden “Feshane Tasavvuf Müzesi”nde 
sergilenecek. 
“İstanbul, yeni müzeler ve tarihi duraklar kazanmalı” 
diyen Polat, kentin çöplüğe dönmüş tarihi 
mezarlıklarının, Osmanlı ve Bizans binalarının ve 
surlarının yepyeni bir şeklide kültür hazinesine 
kazandırılacağının müjdesini verdi.  
İstanbul’un ihtiyacı olan “Kent Müzesi” hakkında 
da bilgiler veren Polat, inşaat çalışmalarının 
yeniden başlatıldığını söyledi. Alanında uzman 
kültür tarihçilerinin ve müzecilerin desteği ile 
İstanbul’u anlatacak kent müzesi, daha gelişmiş bir 
içerik ile en kısa zamanda vatandaşlarla 
buluşturulacak. 

  TARİHİ YAPILARIN KADERİ, DEPOLARA                 
TERK EDİLMESİN
İBB, kentin tarihine sadece restorasyonlarla da sahip 
çıkmıyor; bir yandan Galata Kulesi’nden duyulan 
hilti seslerine kulak veriyor diğer yandan tarihi 
yapıların, Divanhane Eski Karakol Binası gibi rant 
projesine kurban edilmesini önlemeye çalışıyor. Bir 
gecede yerinden sökülüp ilçe belediyesi deposuna 
atılan Bekir Efendi Çeşmesi’nin kaderini diğer eserler 
de yaşamasın diye, bir hak mücadelesi veriyor. İBB, 
kentteki tarihi yapıları korumak adına ilgili 
kurumlara sürekli uyarılarda da bulunuyor. 
İBB, rantı geri plana iten, kamu kaynaklarının etkin 
ve verimli bir şeklide kullanılmasını önceleyen 
vizyonu ile İstanbul’un kültür mirasının, gelecek 
kuşaklara sağlam bir şekilde aktarılması için ortaya 
bir emek koyuyor. Aynı emeği, koruma kurullarından 
da bekliyor. 

İBB, 600’den fazla tarihi yapıyı        
her hafta düzenli olarak temizliyor.

Tarihi Baruthane binaları restore edilerek            
işlevli bir alan olarak halka kazandırılacak.
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SIFIR KARBON VE 
DİRENÇLİ KENT İÇİN 
İBB’DEN EMİN ADIMLAR
İBB, BAŞKAN İMAMOĞLU’NUN C40 BELEDİYE BAŞKANLARI 
ZİRVESİ’NDE “DEADLINE 2020 TAAHHÜDÜ”NÜ İMZALAMASININ 
ARDINDAN, İSTANBUL’UN MEVCUT İKLİM EYLEM PLANI’NDA 
BÜYÜK BİR REVİZYONA BAŞLADI. ŞEFFAF, GÜVENİLİR, KATILIMCI 
VE KAPSAYICI BİR ANLAYIŞLA HAZIRLANAN YENİ PLAN İLE 
“ADİL, YEŞİL VE YARATICI KENT, MUTLU İSTANBUL” HEDEFİNE 
EMİN ADIMLARLA YÜRÜNÜYOR. ÇALIŞMA, C40 AVRUPA 
KENTLERİ ARASINDA NÜFUS YOĞUNLUĞU AÇISINDAN İLK 
SIRADA OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP.  

G
ünümüzde yeryüzünü 
tehdit eden en büyük 
sorunların başında iklim 
değişikliği geliyor. 

Atmosferdeki sera gazlarının 
oranı, 250 yıldır sürekli artıyor. 
Nedeni; hızla artan sanayileşme, 
fosil yakıt kullanımı ve 
ormansızlaşma. Bu süreç içinde 
karbondioksit oranı yüzde 40’lık 
bir artış gösterdi. Dünya ısınmaya 
başladı. Bilim insanları, bu 
ısınmanın masum olmadığı 
konusunda hem fikir… Onlara 
göre iklim değişikliğinin etkileri 
yıkıcı olacak. Daha yoğun ısı 
dalgaları ve yangınlar nedeniyle 
yaralanmalar artacak. Hastalık ve 
ölüm riski yükselecek. Yoksul 
bölgelerde gıda üretimi azalacak. 
Bu süreçte yetersiz beslenme, 
sağlıklı gıda ve temiz suya erişim, 
insanlığın en büyük sorunları 
arasına girecek. Son bir yılda, 
küresel ölçekte büyük acılar 
üreten, kayıplara neden olan 
COVID-19 benzeri salgın 
hastalıkların yaşamsal bir rutine 
dönüşeceği öngörüsü ise ayrı bir 
kâbus…

GÖKÇE KAÇMAZ GÖKÇE ATİK

ÇEVRE
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hemen başında, Kopenhag’da 
düzenlenen C40 Belediye 
Başkanları Zirvesi’ne katıldı. 
Burada Başkan Ekrem İmamoğlu, 
İstanbul adına “Deadline 2020 
Taahhüdü’nü” verdi. İstanbul’un 
2050 yılı için “sıfır karbon” ve 
“dirençli kent” olma hedefi kabul 
edildi. Ardından İBB Çevre 
Koruma Müdürlüğü bünyesinde, 
kentin mevcut İklim Değişikliği 
Eylem Planı’nın Deadline 2020 
Taahhütleri ve Paris Hedefleri ile 
uyumlu hale getirilmesi 
çalışmalarına başlandı. C40 
uzman ekibinin teknik desteği ile 
yürütülen revizyon çalışmasının 
metodolojisi; şeffaflık, 
güvenilirlik, katılımcılık ve 
kapsayıcılık ilkelerine dayanıyor. 
Çalışma, C40 Avrupa kentleri 
arasında nüfus yoğunluğu 
açısından ilk sırada olma 
özelliğine sahip. 

 TÜM DÜNYA İLE İŞ BİRLİĞİ
İBB, yerel yönetim ağlarının en 
önemlilerinden C40 Büyük 
Kentler İklim Liderlik Grubu’nun 
(C40 Cities) Türkiye’deki ilk ve 
tek üyesi. Bu sayede diğer Avrupa 
kentlerindeki iyi uygulama 
örneklerini tanıma ve bunların 
İstanbul özelinde 
uygulanabilirliğini tartışma 
olanağını yakalıyor. Uluslararası 
alanda görünürlüğü artıyor ve 
diğer kentlerle ortak çalışmalar 

yürütüyor. Belediye Başkanları 
Küresel İklim ve Enerji 
Sözleşmesi (Global Covenant of 
Mayors-GCoM) kapsamında her 
yıl, CDP Şehirler Ağı’na sera gazı 
envanterini  raporluyor. İBB, 
ulusal ve uluslararası birçok 
platformda paydaşlarla bir araya 
gelip kentlerin karşılaştığı 
sorunlara yönelik ortak çözüm 
arayışına katkıda bulunuyor.

 HER BİRİME, İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ SORUMLUSU
Alınan başka bir önlem de 
yeniden yapılanma. İBB, iklim 
değişikliği ile mücadelede daha 
etkin ve uygulanabilir stratejiler 
belirlemek için, karar 
süreçlerinde konunun 
gözetilmesine büyük önem verdi. 
Kurum içi koordinasyonun 
sağlanması için de her birimde, 
iklim değişikliği sorumluları 
görevlendirdi. Böylece yapılacak 
proje ve hizmetlerde iklim 
değişikliği konusunun, 
yönetimsel süreçlere üst düzeyde 
etki etmesinin yolu açıldı. 
Karbon emisyon azaltımı ve 
uyum eylemlerinin etkin şekilde 
izlenmesine olanak tanıyan 
yöntemlerin geliştirilmesine de 
başlandı.

 YENİ STRATEJİLER 
GELİŞTİRİLDİ
İklim değişikliği konusunun acil 
olarak masaya yatırılmasının 
ardından, eldeki verilerden yola 
çıkılarak karbon salımında en çok 
paya sahip sektörler saptandı: 
“Bina-enerji, ulaşım, atık, su-
atıksu.” 
Ardından, İklim Değişikliği Eylem 
Planı revizyon çalışmaları 
kapsamında hedef ve eylemlerin 
belirlenmesi amacıyla, bu 
sektörler ile geniş çaplı paydaş 
çalıştaylar düzenlendi. 
İstanbul’un 2050 karbon nötr 
kent olma hedefine ulaşılması için 
yapılması gerekenler tartışıldı. 
COVID-19’a karşı verilen 
mücadele ve olası krizlere 

 ŞEFFAF, GÜVENİLİR VE 
KAPSAYICI ÖNLEM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), karşı karşıya olduğumuz bu 
büyük sorunla mücadelede kararlı. 
Yeni dönemde benimsenen “Adil, 
yeşil ve yaratıcı şehir, mutlu 
İstanbullu” ilkesi bu anlayışın 
eseridir. Ancak böylesi devasa bir 
sorunun altından, tek bir kurum, 
kent ya da ülkenin kalkabilmesi 
mümkün değil. Çözüm, küresel 
ölçekte el ele vermekten geçiyor. 
Bu sebeple İBB, yeni dönemin 
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Sistemi (ATAK)’ ile karbon 
emisyonunda yüzde 18 azalma 
sağlandı. Sürdürülebilir toplu 
taşıma ağı kurmak için raylı 
sistem üretimi hızlandırıldı.

 “PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ 
İYİLEŞMELER GEÇİCİ”
Bu süreçte küresel bir krize neden 
olan pandeminin ise çevresel 
değerlere etkisi olumlu oldu. 
Kapanmalar, kısıtlamalar 
sayesinde; trafik yoğunluğu, uçak 
seferleri, çalışma saatleri azaldı. 
Bu da doğal olarak karbon salımını 
düşürdü. İş yerlerinin kapalı 
olması atık üretimini geriletti. 
Yunuslar, Ortaköy sahillerinde 
objektiflere fotoğraf vermeye 

başladı. Hava kirliliği değerleri 
düştü. 
“Ancak, gelecek nesillere 
yaşanabilir bir gezegen bırakmak 
için kentler olarak mücadelemizi 
sürdürmek zorundayız” diyen İBB 
Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanı Prof. Dr. Ayşen 
Erdinçler’in konuya bakışı farklı:
“İçinde bulunduğumuz pandemi 
süreci, acil durumlarda yerel 
yönetimlerin ne kadar önemli 
olduğunu gözler önüne serdi. Bu 
dönem, krizin hem mağduru hem 
de sebebi olarak, kentlerin afetlere 
karşı ne kadar dirençli 
olduklarının da sorgulanmasını 
sağladı. İnsan faaliyetlerinin en 
aza indirilmesiyle, doğal tüketim 
alışkanlıklarının değiştirilmemesi 
ve farkındalığın yeterli düzeyde 
olmaması bu iyileşmenin geçici 
olduğunu göstermektedir. Tüm 
dünyada pandemi sonrası 
dönemde, temiz enerjiye yapılan 
küresel yatırımlardan ve iklim 
dostu politikalardan ödün 
verileceği düşünülmekte. Bu 
durumun iklim krizine olumsuz 
etkisinin olacağına dair fikirler 
dile getirilmektedir. Bu süreç bize, 
insan ve doğa açısından 
sürdürülebilir bir iyileşmenin, 
kaynakların verimli kullanılması 
ve döngüsel ekonomi 
prensiplerinin benimsenmesi ile 
sağlanabileceğini öğretti.”

yönelik hazırlanan “Yeşil ve Adil 
İyileşme Planı” doğrultusunda 
birçok stratejik adım atıldı. 
İstanbul’un temiz havaya sahip 
olmasını sağlayacak aktif yeşil 
alan miktarı önemli ölçüde 
artırıldı. 2020 yılında katı atıktan 
yaklaşık 456 bin megavat elektrik 
elde edildi. Atık kompost ve geri 
dönüşüm oranları yükseltildi. 
Toplam 500 bin hanenin enerji 
gereksinimine yanıt verecek ve 
yıllık 3 milyon 6 bin ton karbon 
salımını engelleyecek yeni enerji 
üretim tesisi açıldı. Büyük veri 
(big data) teknolojileri, kentin 
trafik sorununun aşılması ve akıllı 
kent çözümleri için kullanıma 
sokuldu. ‘Adaptif Trafik Yönetim 

ÇEVRE

PANDEMİ SÜRECİ BİZE, İNSAN VE DOĞA AÇISINDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR            
BİR İYİLEŞMENİN, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASI VE 
DÖNGÜSEL EKONOMİ PRENSİPLERİNİN BENİMSENMESİ İLE 

SAĞLANABİLECEĞİNİ ÖĞRETTİ.

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

86 /                         www.ibb.istanbul



 “HALKI SÜRECE DAHİL 
ETMELİYİZ”
İBB’nin, iklim değişikliği ile 
mücadeledeki en önemli 
paydaşlarından biri de yurttaşlar. 
Halk düzeyinde bu mücadeleye 
yapılacak katkı, sadece birkaç 
gündelik tüketim alışkanlığını 
kenara itmekle sınırlı değil. Çünkü 
yurttaşlar, demokratik haklarıyla 
yönetimin icraatlarına da etki 
ediyorlar. Bu sebeple de İBB, 
eğitim ve farkındalık çalışmalarına 
büyük önem veriyor. Geniş 
kitleler; sosyal medya, eğitim, 
seminer, söyleşi gibi etkinliklerle 
sürekli bilgilendiriliyor. Halkın 
farkındalık düzeyi artıyor.  
İBB’nin iklim değişikliği ile 
mücadele çalışmalarını demokratik 
ve katılımcı bir yaklaşımla 
sürdürdüğünü vurgulayan Çevre 
Koruma Müdürü Baysal Badem de 
yurttaşların bu konuda 
verebilecekleri katkılara dikkat 
çekerek şunları kaydetti:
“Tedbirler kararlaştırılırken 
bireylerin fikirlerini almalı; halkı, 
sürecin içine dâhil etmeliyiz. 
Gelecek nesiller için kentimizin 
sürdürülebilirliğini sağlamak, 
iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerine ve afetlere karşı 
geleceğini korumak zorundayız. 
Birleşmiş Milletler (BM) 
Hükümetler arası İklim Değişikliği 
Paneli’ (IPCC) verileri, bireysel 

adımlar atılmadığı sürece 
dünyanın gaz emisyonu 
hedeflerine ulaşmasının mümkün 
olmadığını söylüyor. Bireyin 
yaşam tarzına göre sera gazı 
emisyonuna etkisi de değişiyor. 
Bir ürün satın alırken, o ürünün 
üretimi sırasında harcanan 
enerjinin doğaya etkisinin ne 
olacağı düşünülmüyor. İnsanların, 
iklim değişikliğinin etkileri 
konusunda bilinçlenmeleri; atık 
geri dönüşümü ve tekrar kullanımı, 
su ve enerjiden verimli yararlanma, 
gıda israfının önlenmesi, fosil 
yakıtlı araçlarının sınırlandırılması 
ve çevre dostu ürünlerin 
özendirilmesi gibi konularda 
alışkanlıklarını yeniden 
şekillendirmeleri gerekmektedir.”

 ORTAK AKIL ZORUNLULUK
Katılımcı bir yönetim anlayışıyla 
sorunları çözmeye çalışan 
İBB’nin, özel sektörü bu sürecin 
önemli bir parçası olarak 
gördüğünü vurgulayan Erdinçler, 
şunları da ekledi: 
“Özel sektörün, planlama ve 
karar alma süreçlerine, iklim 
değişikliği ile mücadele ve uyum 
stratejilerini dahil etmeleri 
önem kazanmaktadır. Sera gazı 
azaltımı ve uyuma yönelik 
bugün yapılacak her türlü 
yatırım, yarın iklim 
değişikliğinin olumsuz 
etkilerinin toplum ölçeğinde 
daha az hissedilmesini 
sağlayacaktır. Düşük karbon 
merkezli yeni bir ekonomi ve 
kalkınma modelinin şekillendiği 
günümüzde, ilk olarak özel 
sektörün beklenen değişime 
hızlı, verimli ve etkin uyum 
sağlaması gerekmektedir. 
Bundan sonraki adım da iklim 
değişikliğine etkilerin tespit 
edilmesi, bu etkilerin 
stratejilerinin hazırlanmasıdır. 
Ardından, bu stratejiler 
kapsamında belirlenen hedeflere 
ulaşılmasına yönelik eylem ve 
yatırımlar gerçekleştirilmelidir. 
Kamu-özel sektör iş birliğinin 
güçlendirilmesi konusunda 
önümüzdeki süreçler, ortak akıl 
anlayışı ile yürütülmelidir.”

BM HÜKÜMETLER ARASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PANELİ (IPCC) 
VERİLERİ, BİREYSEL ADIMLAR ATILMADIĞI SÜRECE, DÜNYANIN 
SERA GAZI EMİSYONU HEDEFLERİNE ULAŞMASININ MÜMKÜN 

OLMADIĞINI SÖYLÜYOR.

Çevre Koruma Müdürü Baysal Badem
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İBB, “YEŞİL İSTANBUL” ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, ŞEHRİN DÖRT BİR 
YANINI YEŞİL ALANLARLA DONATIYOR. 53 DÖNÜMLÜK ALANA YAYILACAK 

YAKUPLU KENT ORMANI, PİKNİK YAPMAYA OLANAK TANIYAN GENİŞ 
MESİRE ALANINA DA SAHİP OLARAK FARK YARATACAK.
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YAKUPLU KENT ORMANI 
AÇILIŞINDA SONA DOĞRU

ÖZGÜR TURAN

ÇEVRE



İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin daha 
yeşil bir çehreye kavuşması yolunda çalışmalarını 
sürdürüyor. “Yeşil İstanbul” idealiyle yola çıkan ve 
geçtiğimiz yıl kente Atatürk ve Kemerburgaz Kent 

Ormanlarını kazandıran İBB, yakın gelecekte de 
Yakuplu Kent Ormanı’nı yurttaşların kullanımına 
açmayı hedefliyor. Beylikdüzü’nde yaklaşık 53 
dönümlük alana yapılan düzenleme sayesinde 
vatandaşlar, rahatça ulaşabilecekleri büyük bir yeşil 
alanı kullanabilecek.

 MESİRE ALANI ÖZELLİĞİ TAŞIYOR
Haramidere metrobüs istasyonu kullanılarak ulaşım 
sağlanabilen Yakuplu Kent Ormanı, sahip olduğu 3-6 
ve 6-12 yaş grubu için çocuk oyun alanları, kent 
sakinleri için dinlenme-piknik alanları, yürüyüş yolu 
ve fitness aletleri ile de dikkat çekecek. Çocukların 
sağlıklı gelişimlerine uygun, tamamen doğal 
malzemelerin kullanıldığı oyun alanlarının yanı sıra 
orman, aynı zamanda deprem toplanma alanı olarak 
da düzenlendi. Ahşap amfiler ve kır lokantası ise her 
yaştan doğaseverler için Yakuplu Kent Ormanı’nı 
cazibe merkezi yapacak. 

 “BİR METREKARE YEŞİL ALAN BİLE İHTİYAÇ”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye 
Başkanı olduğu dönemde hayata geçirmek istediği 
projelerden biri olan Yakuplu Kent Ormanı, İstanbul’un 
yeşil alan azlığı ile öne çıkan bölgesinde kullanıma 
açılıyor. Temmuz 2020’de bölgeyi ziyaret eden 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu 
dönemdeki çalışmaları şu sözlerle özetlemişti:
“Yakuplu halkı, yanlış hatırlamıyorsam, 10-15 bin 
imza toplamıştı. Burasının, özellikle Yakuplu için 
tarihi bir geçmişi de var. Haramidere’de korunması 
gereken bir alan burası. Bir ara buraya hastane veya 
başka bir şey yapılması konuşuldu. Bunlar denirken 
biz, vatandaşa dönük orman olarak kalmasını arzu 
ettik. Vatandaş tepki gösterince, son anda bir 
uygulama iptali oldu. Biz de Beylikdüzü Belediyesi 
olarak, Tarım ve Orman Bakanlığından talep ettik. Bu 
tahsis talebimize karşılık bakanlık, o dönem tahsisi 
İBB’ye yaptı. Biz de ‘Hangi belediye eliyle olursa 
olsun, yeter ki böyle tarihi bir park Beylikdüzü’ne 
kazandırılsın’ dedik. İBB olarak, yapmak ise bize nasip 
oldu. Yakuplu’da 1 metrekare bile olsa yeşil alan 
ihtiyacı var. Şimdi burası çok nitelikli, çok kimlikli bir 
festival alanı gibi bir çayır konumuna dönecek.”
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İBB, GEÇTİĞİMİZ YIL BAŞLATTIĞI ÇİFTÇİLERE SEBZE FİDESİ HİBE DESTEĞİNİ  
BU YIL DA SÜRDÜRÜYOR. 9 NİSAN’DA AÇILIŞI YAPILAN KEMERBURGAZ SEBZE 

FİDESİ ÜRETİM SERASI'NDA HİBE FİDELERİ, İBB BÜNYESİNDE YETİŞTİRİLECEK. 
ISINMASININ ÇÖPTEN ELDE EDİLEN ATIK ISI İLE SAĞLANDIĞI SERADA, 

BÖYLECE YIL BOYUNCA ÜRETİM YAPILABİLECEK.

ARTIK, FİDELERİ DE 
İBB ÜRETECEK

TARIM

ÖZGÜR TURAN
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Çevre Yönetimi ve Sanayi Ticaret 
AŞ’nin (İSTAÇ) Kemerburgaz Katı 
Atık Tesisi’nde bulunan sera, bu 
amaçla hızla yeniden düzenlendi. 
Böylece fide üretim girdilerinde 
büyük oranda tasarruf da sağlandı. 

 İKİ DÖNGÜLÜ ÜRETİM 
SİSTEMİ
2015 yılında, mevsimlik çiçek 
üretimi amacıyla Kemerburgaz Katı 
Atık Sahası’nda kurulan üç dekarlık 
büyüklüğe sahip Kemerburgaz 
Sebze Fidesi Üretim Serası, o 
tarihten bu yana işletilemediği için 
atıl durumda bulunuyordu. Gerekli 
bakım ve onarım çalışmaları 
yapılarak sera, sebze fidesi 
üretimine uygun hale getirildi. Bu 
süreci İstanbul Bülteni ile paylaşan, 
İstanbul Yönetim Yenileme AŞ 
(İSYÖN) Genel Müdürü Hamdi 
Arpa, çalışmalarında hijyen 
koşullarına çok önem verdiklerini 
vurgulayarak sera ile ilgili şu 
bilgileri aktardı:
“Seramızı; ‘her şeyin birlikte 
başarıldığında çok güzel olacağı’ 
anlayışımız temelinde, İBB 
iştirakleri olan İSTAÇ ve İstanbul 
Ağaç ve Peyzaj AŞ iş birliğiyle 
geliştirdik, üretim yapılabilir hale 
getirdik. Fidelerin üretildikleri 
tohumlar, Tarım ve Orman 

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), kurum mottosu olarak ilan 
ettiği “Adil, Yeşil ve Yaratıcı Bir 
İstanbul Yolunda” ilkesini hayata 

geçirme çalışmalarını sürdürüyor. 
Geçtiğimiz yıl, tarihinde ilk kez 
çiftçiye sebze fidesi desteğini 
başlatan İBB, bu yıl da 4 milyon 300 
bin fideyi İstanbullu çiftçilere 
ulaştırıyor. Dağıtılan fideleri, kendi 
bünyesinde üretmeyi amaçlayan 
İBB, çalışmalarına hız kazandırırdı. 
İBB iştirak şirketlerinden İstanbul 

Bakanlığınca sertifikalandırıldı. 
Seramızda, çiftçilere dağıtılacak 
olan 4 milyon 300 bin yazlık sebze 
fidesinin yarısından fazlası 
üretiliyor. Fidelerin dağıtılacağı 
çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı 
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) 
girmiş, Muhtarlıklar ve Gıda Daire 
Başkanlığımıza müracaat etmiş, 
yapılan inceleme sonucunda da 
talebi uygun bulunmuş tarım 
emekçileridir. Seramızda iki 
döngülü bir üretim planımız var. İlk 
olarak, örtü altı sebze üretiminde 
kullanılacak fideleri yetiştiriyoruz. 
Halen üç farklı domates, iki farklı 
biber ve bir patlıcan çeşidinin 
dağıtımını yaptık.

NURTEN INCE,                                   
İSYÖN AŞ FİDE ÜRETİM PERSONELİ 

“Bu şekilde bir iş teklifi alacağıma 
çok inanmasam da İBB’nin          
kariyer.ibb.istanbul sitesine iş 
başvurusu yapmıştım. Bir gün 
İBB’den aradıklarını belirterek; 
‘çiftçiye ve tarıma destek amaçlı bir 
sera kurulacağını, burada görev 
almak isteyip istemediğimi’ sordular. 
Hiç beklemezken, teklifi aldığım için 
çok şaşırdım. Kabul edip işe 
başladım. Başlangıçta tohumları 
ektiğimizde çok bir şey anlamadık. 
Ama tohumlar çimlenip büyüdüğünde, 
işimize olan sevgimiz, heyecanımız 
arttı. Her yeni güne başlarken fidelerin 
büyümesini, yeşillenmesini fark etmek, 
nasıl bir duygu anlatamam. Sanki onlar 
bizim çocuklarımız ve biz onlara ne 
kadar güzel bakarsak onlar da o kadar 
güzel büyüyor. Böyle güzel, çiftçiye 
faydalı bir projenin içinde olmaktan, 
çiftçilerimizin hayır duasını almaktan, 
bir şeyler üretiyor olmaktan son 
derece mutluyum. Dilerim bu işi başarılı 
bir şekilde sürdürmeye devam ederiz. 
Betonlaşmış İstanbul’u 
yeşillendirdiğimiz ve tarlaları 
betonlaşmaktan koruyacak işler 
yaptığımız için çok mutluyum.”

KIŞLIK SEBZE FIDELERI YOLDA

İSYÖN AŞ Genel Müdürü Hamdi Arpa: “Yazlık sebze fidelerinin üretimi ve 
dağıtımı tamamlandıktan sonra, seranın genel bakım ve temizliği yapılıp 
dezenfekte edilmesinin ardından, sebze fidesi (beyaz lahana, kara lahana, 
brokoli, kıvırcık, marul) üretimine başlayacağız. Sonuçta demeliyim ki, 
yapılan tarımsal destekler ve artan üretimle, İstanbul’da köy denildiğinde 
akla; Kadıköy, Bakırköy değil, tarımsal üretim yapılan bu köyler gelecek.”

İSYÖN AŞ Genel Müdürü Hamdi Arpa 



TARIM
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mezuniyetim sonrası Antalya’da 
18 yıl, sebze fidesi üretimi yapan 
seralarda çalıştım. İstanbul’da, 
değil serada sebze fide üretimi 
yapılacağı, tarımsal üretim 
yapıldığı bile, hiç aklıma gelmezdi. 
İstanbul denince, bir ziraat 
mühendisinin aklına gelen; 
kalabalık, trafik, yüksek binalar, 
betonlaşan ve sürekli tüketen bir 
şehir oluyor. Böyle düşündüğüm 
için, bu iş teklifini alınca da ilk 
başta çok şaşırdım; ama bir o kadar 

Nisan ayı sonuna doğru da 
İstanbul dışından tedarik ettiğimiz 
aşılı hıyar fidesinin dağıtımını 
tamamladık. İkinci aşamada ise 
yetiştirdiğimiz, açık alana 
dikilecek sebze fidelerinin 
dağıtımını başlattık. Mayıs sonuna 
gelindiğinde, seramızda 
yetiştirilen veya İstanbul dışından 
tedarik edilen fidelerin tamamını 
çiftçiye ulaştırmış olacağız. Yazlık 
sebze fidesi desteği kapsamında 
ise; üç domates, beş biber, bir 
patlıcan, bir karpuz ve biri aşılı 
olmak üzere iki hıyar çeşidine ait 
fideleri dağıtacağız.”

 “BU ŞEHİRDE ÜRETİM 
YAPILABİLECEĞİNE 
İNANMIYORDUM”
Kemerburgaz Sebze Fidesi Üretim 
Serası’nda çalışanlar, İBB’nin 
istihdama katkı amacıyla hayata 
geçirdiği kariyer.ibb.istanbul 
internet sitesi üzerinden yapılan 
başvurulardan seçildi. İSYÖN AŞ 
Fide Üretim Proje Koordinatörü 
Serap Yıldırım öncülüğünde çalışan 
ekip, kentin tarımsal ihtiyaçlarına 
yeni bir yaklaşım getirdi. Yıldırım, 
konuyla ilgili düşüncelerini şu 
sözlerle aktardı:
“Türkiye’de sera deyince, akla ilk 
gelen yer Antalya olur. Ben, 

da memnun oldum. Çünkü, yeni 
bir şey başarılacaktı ve ben bunun 
bir parçası olacaktım. Ocak ayının 
soğuk, yağışlı günlerinde serada 
bakım onarım çalışmalarına 
başlandığında, en büyük korkum, 
seranın kışlık sebze fidesi üretim 
sezonuna yetişip yetişemeyeceği 
idi. Çok şükür; kar, yağış demeden, 
bakım çalışmaları planladığımız 
sürede tamamlandı ve hızlıca 
tohumlarımızı çimlendirerek 
üretim sürecini başlattık.”

ERDEM GÜREŞ,                                
İSYÖN AŞ FİDE ÜRETİM PERSONELİ 

“Serada ağırlıklı olarak kadın 
arkadaşlar bulunuyorlar. Onların 
yaptıkları, daha ince işler. Erkek 
çalışanlar olarak biz, fiziki güç 
gerektiren, kadın arkadaşlarımızın 
işlerini kolaylaştıran işleri yapıyoruz. 
Başlangıçta tohum ekme makinesini 
kullanarak tohumları viyollere (kutu) 
ektik. Tohum ekme makinesini ve 
yaptığı işi görünce çok şaşırdım. 
Tarım denince aklıma gelen; orak, 
kazma, kürek gibi basit aletlerdi. 
Böylesine modern aletlerin 
kullanıldığını görünce, yapacağımızın 
ne kadar önemli bir iş olacağının 
farkına vardım. Ektiğimiz tohumların 
çimlendiğini, büyüdüğünü görmek 
çok heyecan verici. Viyollere 
ektiğimiz bazı tohumlar çimlenmiyor, 
onları görünce inanın çok, ama çok 
üzülüyoruz. Bazı akşamlar serada 
nöbete kalıyoruz. Arkadaşlar 
gittikten sonra, seradaki tüm fidelerin 
sorumluluğunuzda olduğunu bilmek, 
onlara bir şey olur endişesini taşımak, 
daha önce hiç yaşamadığım farklı bir 
duyguydu. Bu nedenle sıcaklığa, 
neme, serayla ilgili her şeye dikkatimi 
yoğunlaştırıyorum.”

ISI, GERI DÖNÜŞÜMDEN SAĞLANIYOR

İSYÖN AŞ Genel Müdürü Hamdi Arpa: “Seranın ısıtılması için ihtiyaç 
duyulan enerji, İBB iştirak şirketlerimizden İSTAÇ’ın katı atık tesisindeki 
enerji sisteminden sağlanıyor. Katı atıkların bertaraf edilmesi sonrası ortaya 
çıkan gazların atıldığı egzoz bacasının ürettiği ısı ile, seramızın ısınmasını 
sağlıyoruz. Böylece, seranın ısınması için elektrik veya doğalgaz 
kullanmadığımızdan, önemli bir gider kaleminden tasarruf etmiş oluyoruz.”

İSYÖN AŞ Fide Üretim Proje 
Koordinatörü Serap Yıldırım 





İBB, E-YÖNETİŞİM ALANINDA 
ÖNEMLİ BİR FON KAZANDI

İBB, E-YÖNETİŞİM KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR FONDAN FAYDALANMAYA HAK KAZANDI. 
“GLASS” ADI VERİLEN PROJE İLE İBB, VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINA DAHA DUYARLI 
OLMAYI, ONLARIN KAMU KURUMLARI İLE ETKİLEŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAYI VE KAMU 

POLİTİKALARINA KATILIMLARINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR.

başvurusunda bulunma, çalışma 
izni alma, yatırım yapma, eğitim 
alma ve sosyal hizmetlerden 
yararlanma gibi taleplerine ya da 
gittiği ülkede bulunduğu süre 
içerisinde fatura ödeme, şirket 
kurma gibi birçok ihtiyacına 
cevap vermek için geliştirildi. Bu 
ihtiyaçlar için blok zinciri 
teknolojisi kullanılacak. Böylece; 
daha hızlı, kağıtsız, şeffaf ve 
bekleme sürelerini azaltan, bu 
yeni uygulama ile vatandaşın 
alacağı hizmetlerin 
kolaylaştırılması hedefleniyor. 

 GÜVENLİ E-YÖNETİŞİM 
GLASS, vatandaşlar, işletmeler ve 
kamu otoriteleri arasındaki 
etkileşimlerin bütünlüğünü 
koruyan, kamu yönetimi 
hizmetleri için vatandaş merkezli 
bir e-yönetişim modeli sunuyor. 
Bu yolla vatandaşlar, işletmeler ve 

kamu otoriteleri arasındaki tüm 
etkileşimler, güvenli bir ortamda 
şeffaf hale gelirken vatandaşların 
veri sahipliği için de net kurallar 
belirlenecek. E-cüzdan (elektronik 
para sisteminde kullanılan 
kartların tek bir yerde 
tanımlandığı dijital cüzdan) 
üzerinden de kimlik doğrulama, 
belge paylaşımı, bilgi alışverişi 
güvence altına alınabilecek. 
Bütün bunlara ek olarak, 
GLASS’ın sunduğu teknoloji ve 
dağıtılmış, şifrelenmiş yapı 
sayesinde vatandaşın verilerinin 
saldırıya uğraması zorlaşacak. 
Kurumların daha sade ve daha 
verimli süreçler oluşturmasına 
destek verilecek. Sistemdeki 
bilgilerin katılımcılar tarafından 
görülebilir ve değiştirilemez 
olmasından dolayı, sahtecilik 
azalacak, daha güvenli bir ortam 
sağlanmış olacak.

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), aralarında Portekiz 
Adalet Bakanlığı ve 
Yunanistan Dijital Yönetim 

Bakanlığı gibi kuruluşların da 
bulunduğu “GLASS” projesine 
ortak oldu. Projenin İstanbul’daki 
AR-GE ayağı, İBB Engelliler 
Müdürlüğünün hizmetleri 
referans alınarak Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığı Bilgi İşlem 
Müdürlüğünün 
koordinasyonunda gerçekleşecek. 
Çalışmalar yürütülecek. Kamu 
kurumları dışında; Almanya, 
İngiltere, Lüksemburg ve Belçika 
gibi ülkelerin üniversiteleri de 
projeye destek veriyor.

 KAĞITSIZ BİR SÜRECİN 
HAZIRLIĞI
“GLASS” projesi, AB ve AB’ye 
aday ülke vatandaşlarının, 
ülkelerarası alanda; iş 

ALİ FARUK İMRE  

TEKNOLOJİ
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SNOWDEN’DAN 
SERVET DEĞERİNDE NFT

S
on dönemlerin popüler kavramlarından biri 
olan Non-Fungible Token (benzersiz dijital 
varlık) (NFT), bu sefer de Edward Snowden 
ile yan yana geldi. Snowden, ADB Ulusal 

Güvenlik Dairesinde (NSA) çalıştığı dönemde 
istihbarat konularında bilgi sızdırma suçlaması 
nedeniyle Rusya’ya sığınmıştı. Edward Snowden 
tarafından yapılan ‘Stay Free’ isimli bir NFT sanat 
eseri, düzenlenen açık artırmada 5.5 milyon dolara            
(2 bin 224 ethereum-kripto para) satıldı. Satıştan elde 
edilen gelirin, Basın Özgürlüğü Vakfı’na (The 
Freedom of The Press Foundation) bağışlanacağı 
açıklandı. Satılan sanat eseri, Snowden’ın NSA’daki 
kitlesel gözetleme aktivitelerinin, yasayı ihlal ettiğine 
hükmeden mahkeme kararının sayfalarından oluşan 
bir portresini içeriyor. 

MARS’TA BİR İLK  
DAHA YAŞANDI

A
merikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 
Mars'a gönderdiği helikopter Ingenuity'yi 
ilk kez uçurdu. Mars'tan  ulaşan ilk verilere 
göre, Ingenuity bir dakikadan daha az süre 

havada kaldı. NASA, ilerleyen zamanlarda, 
Ingenuity’nin  uçuş süresini ve yüksekliğini kademeli 
olarak artırmayı amaçlıyor. Ingenuity, 18 Şubat'ta 
Mars’a inen Perseverance adlı uzay aracıyla  
taşınmıştı. Uçuşun öncelikli amacı ise, bu 
teknolojinin başka bir gezegende çalışabildiğini 
göstermek.

BİRİNCİ ÇEYREĞİN 
LİDERİ BLUTV OLDU

F
ilm ve dizi izlemek isteyen internet 
kullanıcılarına online rehberlik hizmeti veren 
arama motoru JustWatch, yılın birinci 
çeyreğine ilişkin dijital yayın platformu 

verilerini açıkladı. Aktarılan detaylara göre; BluTV, 
2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de en yüksek 
pazar payına sahip platform oldu. Açıklamaya göre, 
yerli dijital yayın platformu, yüzde 43’lük bir pazar 
payına sahip. Listede; BluTV’yi yüzde 26 pazar 
payıyla NETFLIX, yüzde 18 ile Amazon Prime Video 
takip etti. Türk girişimciler tarafından kurulan 
MUBİ’nin  ise pazar payı yüzde 8 oldu.
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TURİZME 
YENİ 
YOL 
HARİTASI 
GELİYOR
TURİZM SEKTÖRÜ, COVID-19 PANDEMİSİNİN ETKİSİNDEKİ İKİNCİ SEZONUNA 
GİRMEYE HAZIRLANIYOR. PEK ÇOK İŞKOLUNU HAREKETLENDİREN TURİZMİN 
BU YILKİ PERFORMANSI, KRİTİK EŞİĞE GELMİŞ BİNLERCE ESNAFI VE YÜZ 
BİNLERCE ÇALIŞANI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR. İBB, BİR KAYIP SEZONU DAHA 
KARŞILAYACAK GÜCÜ KALMAYAN TÜRK TURİZMCİSİ İÇİN KAPSAMLI BİR 
ÇALIŞMA YAPIYOR. RESTORAN ALTYAPILARINI DESTEKLEMEKTEN YENİ TURİZM 
ROTALARI OLUŞTURMAYA KADAR PEK ÇOK DETAYIN YER ALDIĞI HAZIRLIK 
ÇALIŞMASIYLA, SEKTÖR PAYDAŞLARININ SALGIN SONRASINA GÜVENLİ BİR 
ŞEKİLDE ULAŞMASI AMAÇLANIYOR. SALGIN SONRASI İÇİN DE PLANLAMALAR 
YAPAN İBB’NİN HEDEFİ İSE İSTANBUL’A BİR TURİZM YOL HARİTASI 
KAZANDIRMAK.

TAYFUN DERYAL

TURİZM

T
urizm sektöründe sezon, 
bu ay itibarıyla açılıyor. 
Geçmiş yıllarda mayıs 
ayının  ilk haftasında 

havalimanlarında başlayan 
hareketlilik, günler geçtikçe daha 
da artar, turist kafilelerinin 
gelişleri basında haber konusu 
olurdu. Son beş yılda ortalama 30 
milyar dolar bandında gelir getiren 
bu gelişmeyi, sektörden olsun 
olmasın herkes ilgiyle izlerdi. 

(merkezleri), yüzde 70’leri aşan 
gelir kaybına uğradı. Birleşmiş 
Milletler Dünya Turizm 
Örgütü’nün (UNWTO) 2020 yılı 
verilerine göre, sektör bir yılda 1 
trilyon dolar kaybetti. 
Kötü geçen bir yılın ardından, 
2021 için beklentiler ilk başta 
iyimserdi. 2020 Aralık ayında 
başlayan COVID-19 aşılama 
çalışmaları dünya çapında 
yaygınlaşır olmuştu. Türkiye de 

2019’da, tarihi rekoru kırarak 34.5 
milyar dolar geliri ülkeye 
kazandıran sektör için bugün farklı 
bir durum söz konusu. Parlak 
geçen 2019’un ardından 2020, 
COVID-19 pandemisi nedeniyle, 
ayakta kalma çabası olarak geride 
bırakıldı. Hareketliliğin 
kısıtlandığı dünyada, Türkiye’nin 
de içinde olduğu “ABD, İspanya, 
Fransa, İtalya, Tayland” gibi 
turizm destinasyonları 
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 İBB, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 
240 BİN “GECE KONAKLAMA” 
İMKANI SAĞLADI
2020’de pandemi nedeniyle 
İstanbul’un yüzde 66.4  oranında 
ziyaretçi kaybettiğini kaydeden 
Biçer, otel ve restoran işleten 
esnafın çok zor bir yılı geride 
bıraktığını aktardı. Ülkemizde 
ilk vakanın görüldüğü Mart 
2020’den itibaren dört ay 
boyunca sağlık çalışanlarının 
İBB’nin katkısıyla otellerde 
konakladığını söyleyen Biçer, 
“İBB’nin desteğiyle sağlık 
çalışanlarına otellerde 240 bin 
‘gece konaklama’ imkanı 
sağlandı. Dört ay devam eden bu 
destek olmasaydı, yüzde 37 
civarında olan doluluk oranı 

sürecin başında 2021’in 
Mayıs’ında 20 yaş üstü nüfusunun 
tamamını aşılamayı öngörmüştü. 
Ancak süreç ilerledikçe istenilen 
aşamanın kaydedilemeyeceği 
görüldü. Turizmi doğrudan 
etkileyen bu sapma ve pandeminin 
sebep olduğu yeni pikler 
neticesinde, 2021’in turizm 
verileri açısından geçen yıla benzer 
bir sezon olacağı görüşü ağırlık 
kazanmaya başladı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
iştiraki BİMTAŞ Genel Müdürü ve 
İBB Turizm Platformu Direktörü 
Özcan Biçer, Türkiye’nin 30 
milyon turist hedefiyle yeni 
sezona başladığını aktardı. Bu 
hedefin tutturulmasını umduğunu 
söyleyen Biçer, ancak gelişmelerin 
bu yönde emareler vermediğini ve 
bunun gerçekleşme ihtimalinin her 
geçen gün azaldığını sözlerine 
ekledi. 2020’yi 15.8 milyon 
turistle kapatan sektörde, Antalya 
ve İzmir gibi deniz turizminin 
olduğu noktaların daha şanslı 
olduğunu kaydeden Biçer, İstanbul 
gibi kentlerde beklenen rakamların 
yakalanmasını, mevcut koşullarda 
gerçekçi bulmadığını da belirtti.

daha da düşerdi. İBB 240 bin 
gece konaklama imkanı 
sağlamamış olsa çok daha kritik 
bir seviyeyle karşılaşırdık” dedi.

 İŞLETMELER EL       
DEĞİŞTİRMEK ÜZERE 
Otel işletmecilerinin uzun 
süredir ayakta kalmaya 
çalıştığını aktaran Biçer, sektörü 
bekleyen tehlikeye dikkat 
çekerek, “Onlar için zorlu 
dönem devam ediyor. Otel 
binasına sahip olanlar kısa 
çalışma ödeneğiyle giderlerini 
bir ölçüde karşıladı. Kira borcu 
olmaması, onlar için 
döndürülebilir bir düzen sağladı. 
Asıl sorun yaşayanlar kira borcu 
olanlar. 

PANDEMININ ETKISI TURIZMDE  
ÇOK YOĞUN HISSEDILDI

2020’de İstanbul’a gelen turist 
sayısı, yıllık yüzde 66.4 azalarak 
14.9 milyondan 5 milyon 
seviyelerine indi. Aynı dönemde 
Türkiye’ye gelen toplam turist 
sayısı ise yıllık yüzde 71.7 düşüşle 
45 milyon 58 binden 12 milyon 734 
bin 213’e indi. 



Açık alanı, bahçesi olmayan 
restoranlar için de aynı durum 
geçerli; neredeyse kapalı 
durumdalar. İşletmelerin yüzde 
70-75’i kırılgan durumda, birçoğu 
iflas etmek ya da el değiştirmek 
üzereler. Endişemiz, bu yıl ya da 
gelecek yıl çok büyük bir el 
değiştirme görebileceğimiz 
yönünde. Nitelikli işletmeler, daha 
önce bu alanda çalışmamış 
yatırımcılar tarafından satın 
alınabilir. Bu da kalitenin düşme 
riskini ortaya çıkarır. Sektörü 
bilen paydaşlarımız artık iş 
yapamaz hale gelir ya da başka 
işkoluna giderse Türk turizmi kan 
kaybeder” dedi.

 12 BİN REHBER 14 AYDIR İŞSİZ
Turizm rehberlerinin, pandeminin 
yıkıcı etkisini hisseden bir başka 
meslek gurubu olduğuna dikkat 
çeken Biçer, “İstanbul’da 12 bin 
civarında rehber bulunuyor. Hepsi 
pandeminin başlangıcından beri 
işsiz kaldı.  Bu insanların ekonomik 
kapasiteleri, bu kadar uzun süre 
gelirsiz kalmayı karşılayabilecek 
durumda değil. İstanbul’da sektör 
yılda 15 milyar dolar para 
üretirken, paydaşların bu kadar 
çaresiz bırakılması inanılması zor 
bir durum” ifadelerini kullandı.

 TURİZME YOL HARİTASI 
Kırılgan olan sektörün bir kayıp 
sezon daha yaşamaması için hazırlık 
içerisinde olduklarını belirten Biçer, 
projelerle ilgili kısa bilgiler aktardı. 
Salgın gerçeğiyle yüzleşen, 
İstanbullunun ve turistlerin 
sağlığını riske atmayan, bir yandan 
da işletmelerin ayakta kalmasını 

Biçer, açıklamasını şu ifadelerle 
tamamladı:
“Bu dönemde insanlara bu desteği 
veremezsek, işletmelerini açık 
tutamazlarsa sadece otelciler değil 
diğer tüm işletmecileri de daha zor 
günler bekleyecek. Kriz devam 
ediyor. Çabamız bunun daha da 
derinleşmesini önlemek için. 
İstanbul’un yakın ve orta vadeli 
turizm yol haritası niteliğindeki 
kapsamlı çalışmamızı yakın bir 
zamanda açıklayacağız.”
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sağlayan çözümler üzerinde 
durduklarını kaydeden Biçer, 
“Salgın döneminde 
restoranlarımızın hijyen altyapısının 
misafir ağırlamaya uygun hale 
getirilebilmesi için çalışmalarımız 
olacak. Turistler bu alanların 
güvenli olduğunu bilecek. Açık 
kullanım alanı olmayan esnafımız 
için de çözümlerimiz olacak” diye 
konuştu.
İstanbul’a turizm haritaları ve 
rotaları kazandıracaklarını belirten 

TURİZM

İBB 2020’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA          
240 BİN GECE KONAKLAMA DESTEĞİ 

SAĞLAMAMIŞ OLSA SEKTÖRDE ÇOK DAHA 
KRİTİK BİR SEVİYEYLE KARŞILAŞIRDIK.

BİMTAŞ Genel Müdürü ve          
İBB Turizm Platformu Direktörü 

Özcan Biçer



0 (212) 663 03 03

KEMERBURGAZ KENT ORMANI BÜYÜK  İSTANBUL OTOGARI

TOPLU KONUTLAR KAMU HİZMETLERİ

info@bogaziciyonetim.istanbul

PROFESYONEL TESİS YÖNETİM HİZMETİ SUNUYOR,
ORTAK YAŞAM ALANLARINA DEĞER KATIYORUZ.

ORTAK YAŞAMA DEĞER

www.bogaziciyonetim.istanbul
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Eski inanışa göre Şehzadebaşı, 
Suriçi İstanbul’unun da en orta 
noktasıdır. Tarihi Mese Yolu 
(Divanyolu Caddesi) üzerindeki 
Milion Taşı, dünyanın tam 
ortasını simgeler ve bu 
özelliğiyle de bütün yolların sıfır 
noktası olarak kabul edilir. 
Bizans’tan sonra Osmanlı 
zamanında da İstanbul’un tam 
ortası “Şehzadebaşı” görülür ve 
İstanbul denince akla “Suriçi” 
yani Tarihi Yarımada gelir.

 İSTANBUL’UN ORTASINI 
GÖSTEREN YEŞİL TAŞ
Evliya Çelebi’ye göre İstanbul’un 
ortası, “Şehzade Camii’nin dış 
avlusunun Vefa Lisesine giden 
sol köşesindeki sütun”un 
bulunduğu yerdir. Caminin 
bulunduğu bu bölgenin, aşağı 
yukarı üç ismi olduğu söylenir: 
Şehzadebaşı, Vezneciler ve 
Saraçhane.
Bazı kaynaklara göre de 
Bizanslılar zamanından 
itibaren şehrin ortasını 

gösteren bir işaretin olduğu ve 
Mimar Sinan’ın da Şehzade 
Camii’ni inşa ederken, bu taşın 
yerine yeni bir taş diktiği, 
ifade edilir.
Sinan, camiyi yaparken, 
Vezneciler’e bakan avlu duvarına, 
içinde demir bir mil olan ve 
dönen ‘yeşil bir taş’ koydurur. 
Cami duvarının içinde çakılı 
kalmış bu yeşil taş, bugün artık 
dönmüyor; dönmediği gibi 
etrafından her gün gelip geçen 
binlerce kişinin dikkatini dahi 
çekmiyor.

 DÖNEMİN SANAYİ VE 
EĞLENCE MERKEZİ
Eskiden “saraç” denilen bir 
meslek grubu vardı ve bu 
saraçlar çanta, ayakkabı gibi 
birtakım deri eşyalar yapan 
sanatkârlardı. Fatih Sultan 
Mehmed’in, İstanbul’u fethinden 
sonra saraçlara bu bölgeyi tahsis 
etmesinden dolayı, bölgenin 
Saraçhane olarak da anıldığı 
belirtilir.

S
araçhane, Vezneciler ve 
Unkapanı semtlerine 
yakınlığı nedeniyle çok 
merkezi bir konumda 

bulunan Şehzadebaşı, doğal olarak 
İstanbul’un en işlek ve uğrak 
noktalarından biri.

 BÜTÜN TARİHİ DOKULARIN 
TAM ORTASI
İstanbul’un Avrupa Yakası’nda, 
Fatih ilçesinde bir semt olan 
Şehzadebaşı, Kemalpaşa ile 
Kalenderhane mahallelerinin bir 
bölümünü kapsamaktadır. Adını 
çokça duyduğumuz bu tarihi 
semtin en büyük özelliği, tarihi 
dokuların tam ortasında 
bulunmasıdır. Beyazıt Meydanı ve 
Beyazıt Kulesi, İstanbul 
Üniversitesi, Bozdoğan (Valens) 
Su Kemerleri, semte adını veren 
Şehzadebaşı Camii, Vezneciler ve 
Direklerarası tarihi sokakları ile 
ünlü Vefa Bozacısı, ilk başta 
aklımıza gelen ve semti 
çevreleyen tarihi yerlerin sadece 
bazıları.

BİR SEMTİN HİKAYESİ

İSTANBUL’UN 
BİRBİRİNDEN GÜZEL 
SEMTLERİNİN 
İSİMLERİNİ 
ARAŞTIRMAYA BU 
SAYIMIZDA 
ŞEHZADEBAŞI İLE 
DEVAM EDİYORUZ. 
İSTANBUL’UN TAM 
ORTASI OLDUĞU 
TAHMİN EDİLEN BU 
GÜZİDE SEMTİMİZİ 
GELİN HEP BİRLİKTE 
TANIYALIM.

FUNDA KELEŞ
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İSTANBUL’UN ORTASI

“ŞEHZADEBAŞI”



 

Lemi Atlı’nın (Boğaziçi Bülbülü) 
fasıl yaptıkları Fevziye 
Kıraathanesi; Hacı Reşit’in Çaycı 
dükkanı, Şule Kıraathanesi, 
Acemin Kahvesi, Turan Sineması 
ve Naşit Tiyatrosu bugün artık 
yok. Tiyatroların yerini oteller, 
kebapçılar ya da berberler almış 
durumda.

 HÜZÜNLÜ BİR HİKAYESİ OLAN 
ŞEHZADE CAMİİ 
Bilindiği gibi tarihi camilerimiz, 
sadece ülkemizde değil, aynı 
zamanda dünyada da oldukça ünlü 
camilerdir. Osmanlı mimarisini 
bariz bir şekilde gözler önüne 
seren ünlü Şehzade Camii de 
bunlar arasında yer alıyor. Yerli ve 
yabancı turistlerin yoğun olarak 
ziyaret ettiği, bu tarihî ve mimari 
yapısı ile ön plana çıkan caminin 
hikâyesi de bir o kadar ünlü ve aynı 
zamanda hüzünlüdür...
Kanuni Sultan Süleyman’ın emri 
ile Mimar Sinan’a yaptırılan 
Şehzade Camii’nin inşasına, 1543 

yılında başlanıyor. Yapımı beş 
yıl süren cami, 1548 yılında 
tamamlanıyor.
Kanuni Sultan Süleyman, 
caminin, dönemin sanayi 
ürünlerinin yapıldığı bölge olan 
Saraçhane’ye inşasını ister. 
Mimar Sinan’ın, “çıraklık 
eserim” dediği cami yapılırken, 
Sultan Süleyman seferdedir ve 
oğlu Mehmed’in vefat ettiği 
haberini Belgrad’da alır. Haberi 
aldıktan sonra çok üzülen 
Sultan, bu caminin isminin 
Şehzadebaşı olmasını ister.
Camide iki şehzade yatar. 
Şehzade Mehmed ile Şehzade 
Cihangir’in kabirleri de burada 
bulunduğu için “Şehzadeler 
Camii” olarak da tanınan yapı, 
çinilerle ve çeşitli malzemelerle 
süslenmiş, orijinalliğini 
koruyarak günümüze kadar 
gelmeyi başarmıştır.
Semte adını veren Şehzade 
Külliyesi, şüphesiz bölgenin en 
önemli tarihi yapısıdır.

Bazı kaynaklara göre eskiden 
bütün sinema ve tiyatrolar, 
Şehzadebaşı’nda bulunurdu. 
Orhan Veli’nin, “İstanbul’un orta 
yeri sinema” dizelerinden de bu 
anlaşılır.
19. yüzyılın ortalarından sonra 
Suriçi İstanbul’unun eğlence 
merkezi olan Şehzadebaşı, yavaş 
yavaş yerini Beyoğlu’na kaptırır. 
Şehrin eğlence merkezi olan 
tiyatro ve sinemaları bir bir 
Cadde-i Kebir’e (İstiklal Caddesi) 
kayar. Hele 20. yüzyılın ortasından 
itibaren buranın en önemli 
binalarından biri olan ve Şehir 
Tiyatroları’nın başladığı Letafet 
Apartmanı, Ferah Tiyatrosu ve 
Yeniçeri Hamamı gibi şehrin 
nirengi (dayanak) noktalarının 
yıkılıp, yerine otellerin açılması ile 
tarihi Şehzadebaşı da adeta tarihe 
karışıyor. Kemani Tatyos 
Efendi’nin, Udi Cemil Bey’in, genç 

İSTANBUL’UN EN İŞLEK VE UĞRAK NOKTALARINDAN BİRİ OLAN ŞEHZADEBAŞI,                          
AYNI ZAMANDA İSTANBUL’UN TAM ORTASI OLARAK DA KABUL EDİLİR.
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10 SORU 1 ÜNLÜ

İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK

İLBER ORTAYLI

 Size göre İstanbul’un olmazsa olmazı nedir?
Tabii ki kıyıları! Kıyıların süratli bir şekilde açılması 
gerekiyor. Rıhtımları, otel ve diğer müesseselerin işgal 
etmesine kesinlikle müsaade edilmemesi gerekiyor. En 
önemli şey rıhtımdır. İstanbul dediğiniz zaman, 
Üsküdar dahil, hepsi rıhtımdır. Maalesef, bunları ya çok 
yoğun bir trafiğe veriyoruz, kimse yürüyemiyor veya 
garip kafeler ve restoranlar işgal ediyor. Buna hakları 
yok. İstanbul’un rıhtımları 5-10 kişinin yararlanacağı 
yerler değil. “Galata Projesi” de rezalet, sevimsiz bir 
proje! Dönülebilir bu projeden. Oranın iyi işleyeceğini 
de düşünmeyenlerdenim. Bunu, bu şekilde ifade etmek 
lazım. 

 Sizce İstanbul’un kokusu, çiçeği ve ağacı nedir?
Ağacı eskiden erguvandı. O da hikaye oldu, bitti. Artık 
her yerde erguvan koruları var. Artık fıstık çamlarına 
dikkat etmek gerekiyor, artık ağacımız bu. İstanbul’un 
kokusu ise deniz kokusu. Bitirmek için de elimizden 
geleni yapıyoruz. Bütün kanalizasyonlar elden 
geçirilmeli. İstanbul’un çiçeği de laledir. Lalemizi ve 
menekşemizi de artık yetiştiriyoruz. 

 Avrupa Yakası mı Anadolu Yakası mı? 
Şu anda Anadolu Yakası maalesef daha iyi. Eskiden 
Avrupa Yakası’nda oturup Anadolu Yakası’nı 
seyrederdik, şimdi ise oturulacak hali yok. 

 Size göre İstanbul’un en güzel yeri neresi?
Şu an için en güzel yeri Sarayburnu’dur. Suriçi için bunu 
söyleyemiyorum; ama inşallah ileride belediye Suriçi’ni 
temizler. 

 İstanbul’daki lezzet durağınız nedir?
Cankurtaran dediğimiz Akbıyık’taki (Sultanahmet) 
bazı yerler. 

 İstanbul’un dışına çıktığınızda en çok nesini 
özlüyorsunuz? 
Suriçi İstanbul’u çok özlüyorum. O da kalmadı ki! 
Çocukluğumda en iyi bildiğim yer orasıydı. Mehtaplı 
bir gecede oradan İstanbul’a bakmanızı tavsiye 
ediyorum.

 İstanbul’da gerçekleştirdiğiniz ilk hayaliniz neydi ve 
kalan bir hayaliniz var mı?
Tahsil hayatımı Ankara’da gerçekleştirdim. İstanbul 
Üniversitesi’nde ders vermek istemiştim; ama yaşım 
ilerledikçe de onun pek tadı kalmadı. Galatasaray’da oldu, 
çok memnunum ondan.

 İstanbul’un sizce en önemli sorunu nedir?
Nüfus… Başka hiçbir sorun yok. Artan bir nüfus. 
İstanbul, çok büyük enerjisi olan bir şehir. Her şeyi 
hallediyor; ama böylesine büyük bir nüfus hareketiyle 
kimse baş edemez. Üstelik gelenlerin hepsi, 
memleketlerinden, tarımdan kaçıyorlar. Gelen kişiler 
kalifiye işçi olur, orada ekmek bulamaz buraya gelir, işe 
yarar. Ama bu nüfus, oturdukları yerden kuru hayalle 
İstanbul’a geliyor, daha zor şartlarda burada yaşıyorlar. 

 İstanbul dışından bir misafiriniz geldi ve onunla bir 
yemek yeme hakkınız var. Boğazda bir akşam yemeği mi 
yoksa Eminönü’nde balık ekmek mi?
Balık hikayesini unutun. Deryayı gören, Suriçi’nde 
lokantalar vardı ama onlar ölüyor. Onları desteklememiz 
lazım. Oralarda çok önemli ve unutulmaz yemekler 
yeniyor. 

 İstanbul’un mevsimi sizce hangisi?
Baharlarımız çok iyi. İlkbaharımız başladı, haziran sonuna 
kadar gider. Sonbahar ise eylül sonlarında başlayıp kasım 
sonlarına kadar gider.

İSTANBUL’UN OLMAZSA OLMAZI KIYILARIDIR. RIHTIMLARI, OTEL VE DİĞER 
MÜESSESELERİN İŞGAL ETMESİNE KESİNLİKLE MÜSAADE EDİLMEMESİ 

GEREKİYOR. İSTANBUL’UN RIHTIMLARI 5-10 KİŞİNİN YARARLANACAĞI YERLER 
DEĞİL. ‘GALATA PROJESİ’ DE SEVİMSİZ BİR PROJE! BEN ORANIN İYİ 

İŞLEYECEĞİNİ DE DÜŞÜNMEYENLERDENİM.

102 /                         www.ibb.istanbul



21 Mayıs 1947’de Avusturya Bregenz'de mülteci bir ailenin 
çocuğu olarak doğdu. 1949 yılında 2 yaşındayken ailesi 
önce İstanbul'a, sonraki yıllarda da Ankara'ya taşındı.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1969) ile 
Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih 
Bölümünü bitirdi. Ardından, Viyana Üniversitesi 
Slavistik ve Orientalistik Bölümünde öğrenim gördü. 
Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova Roma, Sofya, 
Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde misafir 
öğretim üyeliği yaptı, seminerler ve konferanslar verdi. 
Karadağ Cumhuriyeti, Bosna ve Makedonya 
Cumhuriyeti bilim akademilerinde üye ve Rusya 

ILBER ORTAYLI KIMDIR? 

Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Onursal 
Profesörü’dür. 
2002 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı oldu. Topkapı Sarayı 
Müzesi'nin 2005-2012 yılları arasında başkanlığını yaptı. 
Aynı zamanda da Milli Saraylar Bilim Kurulu Başkanı'ydı. 
Halen, Galatasaray Üniversitesi ve MEF Üniversitesinde 
Hukuk Tarihi alanında ders vermektedir.
Başlıca eserleri arasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
Gelenekten Geleceğe, Son İmparatorluk Osmanlı, İlber 
Ortaylı Seyahatnamesi, İstanbul’dan Sayfalar ve Bir Ömür 
Nasıl Yaşanır kitapları sayılabilir. 
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 “SANATÇILARIMIZA           
DESTEK OLMAK İSTEDİK”
İBB bünyesinde, kültür, sanat ve 
turizm hizmetleri sunmak üzere 
1989 yılında kurulan Kültür AŞ, 
bu projeyi hayata geçirerek, 
İstanbullu ile sanatçıları 
buluşturacak. Projenin doğuş 
hikayesi ve içeriğine dair 
İstanbul Bülteni’ne açıklamalarda 
bulunan Kültür AŞ Genel 
Müdürü Murat Abbas, 
“İstanbullu müzisyenlerimize, 
şehrimizin sokaklarını açarak 
onlara açık havada birer sahne 
sunmak istedik. Özledikleri 
sahne heyecanını tekrar 
yaşatmak ve içinden geçtikleri, 
ekonomik olarak altından 
kalkılması artık neredeyse 
imkansız hale gelen bu şartlarda, 
onlara destek için projemizi 
hayata geçirdik” dedi.

 SAHNE VE CAN SUYU  
OLMAYA HAZIRIZ
Proje kapsamında desteklenecek 
sanatçılarda; İstanbul’da ikamet 
etme ve T.C. vatandaşı olma şartı 
aradıklarını belirten Abbas, 
“Düzenli geliri olmayan ve 18 yaşın 
üzerindeki tüm müzisyenler 
projemize katılabilir. Bunlar 
dışında, müzik türü ya da farklı 
kısıtlayıcı şartlar koymadık” 
ifadelerini kullandı. “Projeyi 
başvuruya açar açmaz, ne kadar 
doğru bir proje gerçekleştirdiğimizi 
hemen anladık” diyen Abbas, şöyle 
devam etti:

P
andemi süreci kuşkusuz 
tüm sektörleri derinden 
etkiledi. Öyle ki, 
pandemi süreci bitse 

dahi bazı sektörlerin toparlanması 
belki de yıllar alacak. Öz 
sermayesi güçlü olan kuruluşlar 
süreci en az zararla kapatmaya 
çalışırken; bazı meslek dallarının 
yaralarını tek başlarına sarmaları 
ise neredeyse imkansız. 
Pandeminin ilk günlerinden 
itibaren kentlinin yanında olan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), yelpazesini biraz daha 
genişleterek pandemisiz günlerde 
herkese mutlu anlar yaşatan 
sanatçılara elini uzattı. Sahne 
tozuna, alkışa ve emeklerinin 
karşılığını almaya hasret 
sanatçılar, İBB’nin yeni projesi 
#İstanbulBirSahne ile eski güzel 
günlerine ‘dar alanda’ da olsa 
kavuşabilecekler.

 BAŞKAN İMAMOĞLU 
DUYURDU, 5 BİN BAŞVURU 
GELDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
30 Mart’ta sosyal medya 
hesaplarından, “Pandemi nedeniyle 
ekonomik zorluk yaşayan 
sanatçılarımıza destek oluyoruz. 
İstanbul’u dev bir sahneye 
dönüştürerek hem şehrimizi 
notalarla buluşturacağız hem de 
sanatçılarımıza destek olacağız” 
ifadeleriyle duyurduğu 
#İstanbulBirSahne projesi, ilk 4 
gününde 5 binden fazla başvuru aldı. 

İSMAIL HAKKI ŞİMŞEK ONUR ŞEKERCİOĞLU - EMRE TOPDEMİR

KÜLTÜR-SANAT
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Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas



“Pandemi koşullarında 
değerlendirebileceğimiz başvuru 
sayısına ulaşmış olduk. Ancak 
müzisyenlerimizin içinden 
geçtikleri sürece yakından şahit 
olduğumuz için, elimizden ne gelir 
diyerek, İBB’nin ve iştiraklerimizin 
güçlerini bir araya getirdik. 
Başvuruları da bir süre daha açık 
tutarak önümüzdeki dönem 
projelerinde değerlendirilmek üzere 
kayıt almaya devam ettik. Şu anda, 
6 bin 750 müzisyen ile İstanbul’u 
müziğin iyileştirici gücü ve 
neşesiyle buluşturmaya, 
müzisyenlerimize de sahne ve can 
suyu olmaya hazırız.”

 ETKİNLİK İÇİN                                      
100 NOKTA BELİRLENDİ
Konser verilecek veya etkinlik 
düzenlenecek alanlar seçilirken; 
İstanbul’un 39 ilçesini de müzikle 
buluşturacak şekilde planlama 
yapıldı. Adalar’dan Bağcılar’a, 
Çatalca’dan Sultanbeyli’ye her 
ilçeyi kapsayacak 100 nokta 
belirlendi. Abbas, belirlenen 
etkinlik alanlarına, online etkinlik 
düzenlenebilecek “dijital sahne”yi 
de eklediklerini kaydetti.

 HAZİRAN 2021’DEN  ÖNCE 
OLMAYACAK
Abbas, nisan ayı itibarıyla ülke geneli 
ve İstanbul’da artan vaka sayıları 
doğrultusunda, planlanan 
etkinliklerin ileri bir tarihe 
erteleneceğini ifade etti. “Haziran ayı 
itibarıyla umuyoruz ki, şehrimizin 
sokakları da müzisyenlerimizle 
buluşacak” diyen Abbas, projenin 
nasıl hayata geçirileceğine dair şu 
bilgiyi paylaştı:
“Sanatçılarımıza vereceğimiz 
desteği ve onların sahne heyecanını 
çok bekletmemek adına Dr. Enver 
Ören Kültür Merkezi’mizi içinde 
5-6 farklı özellikte sahne olabilen 
bir yapıya dönüştürdük. 
#İstanbulBirSahne projemize 
başvuran ve gereken şartları 
sağlayan müzisyenlerimizin, 
başvuru sırası doğrultusunda, 

konser kayıtlarını almaya başladık. 
Bu performansları kültür.istanbul 
YouTube ve IGTV hesaplarımızdan 
yayınlayarak şehrimizin 
sokaklarından önce hem 
İstanbulluları hem de tüm 
Türkiye’yi müzisyenlerimizin bir 
bölümü ile buluşturmuş olacağız.”

 HER MÜZİK TÜRÜNÜN 
TEMSİLCİSİ VAR
Murat Abbas, yapılan 2 bin 288 
başvuru başlığı altında 6 bin 750 
müzisyenin yer aldığını belirterek 
profesyonel müzisyenlerden, sokak 
müzisyenlerine DJ’lerden düğün ve 
etkinlikleri neşelendiren gruplara 
kadar geniş bir çerçevede başvuru 
aldıklarını söyledi. Müzik türü 
olarak bakıldığında da geniş bir 
yelpazede etkinlik 
düzenleyeceklerinin bilgisini 
aktaran Abbas, “Halk Müziği, POP, 
Rock, Türk Sanat Müziği ve Etnik/
Dünya Müzikleri ilk sıraları alsalar 
da Arabesk Müziğinden Caz’a, 
Tasavvuf Müziğinden Roman 
Havasına ve Reggae’ye kadar çok 
çeşitli türlerimiz” olacak dedi.

 PANDEMİ KOŞULLARINDA 
ETKİNLİK
Pandeminin ilk günlerinden beri 
hayatımıza yeni kurallar girdi. İBB 
de düzenlediği tüm etkinliklerde 
pandemi koşullarına dikkat etti. 
#İstanbulBirSahne etkinliklerinde 
de pandemi koşullarından taviz 
vermeyecek olan İBB, projenin ilk 
aşaması kabul edilen ‘dijital sahne’ 
çekimlerinde sıkı kurallar belirledi. 
Dijital sahne çekimlerinde ve 
şehrimizin sokaklarında 
düzenlenecek olan etkinliklerde İBB 
hijyen ekipleri de görev alacak.

 SPONSOR OLMAYACAK
#İstanbulBirSahne projesi, İBB’nin 
kendi kaynakları ve bütçesi ile 
hayata geçiriliyor. Herhangi bir 
sponsorluk desteği olmayan 
projede, her bir müzisyene tek 
sefere mahsus olmak üzere                   
2 bin TL destek verilecek.
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HAZİRAN AYI İTİBARIYLA 
UMUYORUZ Kİ, ŞEHRİMİZİN 

SOKAKLARI DA 
MÜZİSYENLERİMİZLE 

BULUŞACAK.

KÜLTÜR-SANAT
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64. BASKI
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İNGİLİZCE



İBB, GELENEKSEL KÜTÜPHANELERİN ÇOK ÖTESİNDE İMKANLAR SUNAN PROJESİNİN 
İLKİNİ SULTANGAZİ’DE HAYATA GEÇİRDİ. AHMED ARİF HALK KÜTÜPHANESİ; YOUTUBER 
STÜDYOLARINDAN DİJİTAL YAZILIM ALANLARINA, ATÖLYELERDEN KONFERANS 
SALONUNA KADAR BİLGİSİNİ VE YARATICILIĞINI GELİŞTİRMEK İSTEYEN HERKESE HİZMET 
VERMEK İÇİN KAPILARINI AÇTI. İBB, ‘DAHA YARATICI BİR İSTANBUL’ İLKESİNİN ÖNEMLİ 
BİLEŞENLERİNDEN OLAN PROJEYLE 2021 SONUNA KADAR, SOSYAL OLANAKLARA 
ERİŞİMDE SORUN YAŞAYAN DEZAVANTAJLI 20 MAHALLEYİ, YENİ NESİL BÖYLESİ 
KÜTÜPHANELERLE BULUŞTURMAYI HEDEFLİYOR.

108 /                         www.ibb.istanbul

2021’DE              
20 MAHALLEYE                 
20 YENİ NESİL 
KÜTÜPHANE

TAYFUN DERYAL DENİZ YEŞİL

KÜLTÜR-SANAT



hatırlatan bu süreci, bir yılı aşkın 
zamandır yaşıyoruz. Bu deneyimle 
birlikte, küresel bilgiye karşı 
muhafazakar davranılamayacağını 
bir kez daha anlarken, yerli 
imkanlarımızın durumunu da 
gözden geçirmiş olduk.
Küresel bilginin gelişmişliğinde 
pek çok gösterge bulunurken, belki 
de ilk akla gelen, antik 
İskenderiye’den beri bilginin 
saklanması ve aktarılmasında 
insanlık için hep değerli olan 
kütüphanelerdir. Bilgiye erişimde 
öncülük, bilginin gelişimine 
tanıklık eden kütüphaneler, 
binlerce yıldır tüm ilerlemiş 
toplumların emarelerinden biri 
oldu. Uluslararası Kütüphane 
Dernekleri Federasyonu'nun 
(IFLA) 2016 yılında yayımladığı bir 
araştırmaya göre; Türkiye’nin 

sosyal ve ekonomik açıdan 
gelişimine ivme katmak için 
yaklaşık 60 yıldır üyesi olmaya 
çalıştığı Avrupa Birliği ülkelerinde, 
6 bin 300 kişiye bir halk 
kütüphanesi düşüyor. Aynı 
araştırmaya göre, Türkiye’de ise 
bu rakam, 70 bin. Benzer bir 
durum üniversite kütüphaneleri 
için de geçerli. Sunduğu imkanlar 
ve bünyesindeki koleksiyonlar için 
ihtiyaç duyduğu bütçe bakımından 
Türkiye’deki üniversite 
kütüphaneleri, dünyadaki 
rakiplerinden oldukça geride. 
Yüksek Öğretim Kurumu 
verilerine göre, üniversitelerin 
toplam bütçelerinin ortalama 
yüzde 0.50’si kütüphanelere 
ayırılırken, gelişmiş ülkelerde ise 
bu oran en az yüzde 3-4 olarak 
gerçekleşiyor.

B
ilgi, kuşkusuz evrenseldir. 
Kimin tarafından 
üretildiği ya da nerede 
ortaya çıktığına 

bakılmaksızın ondan istifade 
edilmesi gerekir. Bunun en sıcak 
örneğini, her anımızı etkilemeyi 
sürdüren COVID-19 sürecinde 
deneyimledik. Bilim insanlarının, 
pandemiyi bitirecek tek çare olarak 
aşıyı işaret etmesinin ardından, 
tüm dünyayla birlikte gün saydık. 
Küresel çapta onlarca potansiyel 
aşı, klinik deneylerde; yüzlerce 
aday ise klinik öncesi denemelerde 
test edilirken menşeinin ne 
olduğunu önemsemedik. Çare 
olacak bir aşının, kimden gelirse 
gelsin, üretilmesini bekledik. 
Bilgiye ve üretime, soluduğumuz 
hava gibi muhtaç olduğumuzu en 
yakıcı şekilde bir kez daha 
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AHMED ARIF HALK 
KÜTÜPHANESI HIZMETE AÇILDI

Ahmed Arif Halk Kütüphanesi,          
2 Nisan’da İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ve çocukların katılımıyla 
açıldı. Konuşmasında Ahmed 
Arif’in, “dayan kitap ile / dayan iş 
ile / tırnak ile, diş ile / umut ile, 
sevda ile, düş ile” dizelerine yer 
veren İmamoğlu, Ahmed Arif Halk 
Kütüphanesi’nin açılış kurdelesini 
çocuklarla birlikte kesti.



 TEKNOLOJİK ALTYAPISI 
GÜÇLÜ ALANLAR 
Hüseyin Çiftçi, yeni nesil 
kütüphaneyi, “İçerisinde çok çeşitli 
kültürel ve sanatsal etkinliklerin 
gerçekleştirilebileceği, teknolojik 
altyapısı güçlü alanlar” olarak tarif 
ederken açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Bu anlayışla kurduğumuz 
kütüphanelerimizin olmazsa olmazı 
tabi ki, zengin içerikli kitap 
koleksiyonları. Yıl sonuna kadar 
açmayı planladığımız alanlarda, pek 
çok türden kitabımız yerini alacak. 
Bunun yanı sıra, dijital çağın 
ihtiyaçlarına uygun teknolojik 
altyapıyla donatılmış ve çok 
fonksiyonlu atölye alanları da 
buralarda olacak. Kütüphaneler, 
güçlü birer eğitim ve kültür merkezi 
olarak faaliyet gösterecek.”

 İLK ADRES: SULTANGAZİ
Sultangazi Ahmed Arif Halk 
Kütüphanesi’nin ön çalışmalarına 
2020 yılı sonlarında başladıklarının 
bilgisini veren Hüseyin Çiftçi, 
“Adını usta şair Ahmed Arif’ten 
alan kütüphanemiz, üniversite 
öğrencilerinin yoğunlukta olduğu 
Sultangazi ilçesi ve yakın çevresinde 
yaşayan gençlerin eğitimine ve 
gelişimine katkıda bulunacak. 
Bunun yanı sıra bir diğer amacımız 
da bölgenin sosyal ve kültürel 
yaşamını zenginleştirmek” dedi. 

Gençlerin son yıllarda yoğun ilgi 
gösterdiği dijital yazılım veya 
video art uygulamaları için, dijital 
kütüphane alanı ve youtuber 
stüdyolarına da kütüphanede yer 
verdiklerini anlatan Çiftçi, 
“Ahmed Arif Halk 
Kütüphanesi’nde gençlerle ve 
çocuklara, okuma alışkanlığı 
kazandıracak, onlara, sınavlara 
hazırlanma imkanı sunacak okuma 
alanlar sunuyoruz. Ancak bunun 
da ötesine geçip gençlerin 
yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri 
için müzik, resim ve drama gibi, 
sanatsal aktivitelere ayrılmış çok 
fonksiyonlu atölye alanları 
oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.
Çiftçi’nin verdiği bilgiye göre, 
Ahmed Arif Halk Kütüphanesi’nde 
185 kişilik okuma alanı ve kitap 
koleksiyonunda 17 bin adet kitap 
bulunuyor. 8 katlı olan kütüphane, 
toplamda 1258 metrekarelik bir 
alandan oluşuyor. Yapının 
terasında 60 kişilik konferans 
salonu yer alıyor. Çok amaçlı 
hizmet vermesi için tasarlanan bu 
alan; konferans, panel, seminer 
gibi etkinliklere olanak verme 
kapasitesine sahip.  Ayrıca 
İBB’nin, İstanbul’da binlerce kişiye 
iş bulmasına aracılık eden 
Sultangazi İstihdam Ofisi de 
Ahmed Arif Halk Kütüphanesi’nin 
giriş katında yer alıyor.

 KÜTÜPHANELERE                         
YENİ SOLUK 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 
ülkenin ve İstanbul’un bu karnesini 
olumlu yönde geliştirmek için yeni 
bir çalışma başlattı. Geçmişten 
geleceğe kapı açan; topluma bilgi 
veren, yol gösteren ve eğiten 
kütüphanelere yeni soluk getirecek 
proje hayata geçirildi. Zengin içerikli 
kitap koleksiyonları ile kültür ve 
eğitim merkezi faaliyetlerinin bir 
arada bulunacağı kütüphanelerin ilki 
olan Ahmed Arif Halk Kütüphanesi, 
İstanbul’da hizmet vermeye başladı. 
İBB Kütüphane ve Müzeler Müdür 
Yardımcısı Hüseyin Çiftçi, ilk 
örneği faaliyete geçen yeni nesil 
kütüphanelerle, geleneksel 
kütüphane anlayışını değiştirmek 
istediklerini söyledi. İstanbul’a 
2021’de 20 yenilikçi kütüphane, 
kazandırmayı hedeflediklerini 
söyleyen Çiftçi, “Özellikle sosyal 
imkanlara yeterli erişimi olmayan, 
dezavantajlı bölgelerde açacağımız 
yeni nesil kütüphanelerle, İstanbullu 
gençlerimizin ve çocuklarımızın 
eğitimine ve gelişimine katkıda 
bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.
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KÜTÜPHANE ADINI, 
DİZELERİNDE “DAYAN KITAP 
ILE” DİYEN, BÜYÜK ŞAİR 
AHMED ARİF’TEN ALIYOR

“…
   Dayan kitap ile
   Dayan iş ile.
   Tırnak ile, diş ile,
   Umut ile, sevda ile, düş ile
   Dayan, rüsva etme beni.”

İBB Kütüphane ve Müzeler Müdür Yardımcısı Hüseyin Çiftçi

KÜLTÜR-SANAT
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İBB, AŞIK VEYSEL’İ 
UNUTMADI

ÜNÜ SINIRLARI AŞAN HALK OZANI 
AŞIK VEYSEL, ÖLÜMÜNÜN 48. YIL 

DÖNÜMÜNDE “DOSTLAR BENİ 
HATIRLASIN” ETKİNLİĞİYLE ANILDI. 

İBB ENGELLİLER MÜDÜRLÜĞÜ 
SAHNE SANATLARI TOPLULUĞU 

İSEMX MÜZİK GRUBU’NUN 
SESLENDİRDİĞİ BİRBİRİNDEN GÜZEL 

EZGİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
ANMA PROGRAMINDA, AŞIK 

VEYSEL’İN UNUTULMAZ ESERİ “UZUN 
İNCE BİR YOLDAYIM” HEP BİR 

AĞIZDAN SÖYLENDİ.

İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK TAŞKIN MİŞE

KÜLTÜR-SANAT
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ile otizmli müzisyenler yer alıyor. 
Kurulduğu günden bugüne birçok 
ilkle imza atan İSEMX Müzik 
Grubu, dünyaca ünlü hit parçaları 
ve yöresel motifleri, elektronik 
altyapıyla izleyicisine sunarak 
büyük beğeni topladı. Ulusal ve 
uluslararası etkinliklerde yüzlerce 
konser verdi. İstanbul’daki 
üniversitelerle gönül birliği 
kapsamında çalışmalar yapan 
müzik grubu, öğrencilerle birlikte 
sahne performansı sergiledi.

 ÖZEL GÜNLERE KARŞI 
DUYARLI GRUP
İSEMX Müzik Grubu; dini ve milli 
bayramları kutlamada, Neşet 
Ertaş, Mevlana gibi düşünür ve 
halk ozanlarını ölüm yıl 
dönümlerinde anma hususunda 
duyarlılık gösteriyor. İSEMX, son 
olarak, aşıklık geleneğinin son 
büyük temsilcilerinden Aşık 
Veysel’i ölüm yıl dönümünde 
türkü ve ezgilerle andı. Etkinlik, 

İSEMX ve İBB yöneticilerinin 
birlikte söylediği “Uzun İnce Bir 
Yoldayım” türküsü ile son buldu.

 “DEZAVANTAJLI BİREYLER 
TOPLUMDA EŞİT KONUMDA 
YER ALMALI”
Etkinliğe ev sahipliği yapan 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanı 
Yavuz Saltık, İBB olarak 
dezavantajlı bireylerin toplumda 
eşit konumda yer almaları için 
ellerinden geleni yaptıklarını 
belirterek, “Yapmaya yine devam 
edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi 
bünyesindeki yöneticilerimizle 
birlikte ozanımız Aşık Veysel’i 
rahmetle andık. İSEMX müzik 
grubumuzu, yönetici 
arkadaşlarımızın da tanımasını 
istedik. Bundan sonraki 
etkinliklerinde birlikte bir şeyler 
yapmayı ümit ediyoruz. Bu güzel 
güne emeği geçen arkadaşlarımıza 
ve yöneticilerimize teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

S
osyal belediyeciliğin en 
güzel örneklerini sunan 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB), 1899-

1973 yılları arasında yaşayan ünlü 
halk ozanı Aşık Veysel’i, 
ölümünün 49. yılında “Dostlar 
Beni Hatırlasın” etkinliğiyle andı. 
İBB Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığı bünyesinde hizmet 
veren Engelliler Müdürlüğünün 
İSEMX Müzik Grubu, etkinlikte 
Aşık Veysel’in birbirinden güzel 
türkü ve ezgilerini seslendirdi. 

 ULUSAL VE ULUSLARARASI 
YÜZLERCE KONSER VERDİLER
İSEMX Müzik Grubu, 2011 
yılında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde, 
İstanbul’da yaşayan engelli ve 
engelli olmayan bireylerin bir 
araya gelmesiyle kuruldu. Farklı 
engel gruplarının bir araya 
gelmesiyle kurulan ekipte; görme, 
zihinsel ve süreğen engeli olanlar 
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Çengel bulmacamızı doğru olarak çözüp anahtar kelimeyi, açık adres bilgisiyle birlikte istanbulbulten@ibb.istanbul e-posta 
adresine gönderen ilk 25 okurumuza, Kültür AŞ yayınlarından kitap hediye ediyoruz. Keyifli okumalar...
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
İhale İşleri Müdürlüğü İhale Gündemi

03. 05. 2021 ‐ 27. 05. 2021

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

Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü İstanbul Genelinde Yapılacak Muhtelif Kültürel&Sanatsal Etkinlikler, Muhtelif Kültür&Sanat 
Organizasyonları, Bu Etkinlik ve Organizasyonların Tanıtım ve Duyuru Hizmetleri ile 
Muhtelif Baskılı Materyallerin Temini Hizmet Alımı İşi

03/ 05/ 2021 11.00

Merkez İtfaiye Müdürlüğü 2021 Yılı İstanbul Plajlarında Cankurtaran Hizmetleri Alımı İşi06/ 05/ 2021 11.00

Bilgi İşlem Müdürlüğü Harita Destekli Envanter Yönetimi, Proje Yönetimi, Etkinlik Yönetimi, Harici Kanal Yönetimi 
ve Görev Takip Yazılımı Ek Geliştirme ve Güncelleme İşi

17/ 05/ 2021 10.30

Satınalma Müdürlüğü Trafik İşaretlerine Ait Figürlü Malzeme Alımı18/ 05/ 2021 10.30

Trafik Müdürlüğü İstanbul Geneli Yol Ağı Üzerine Yatay Trafik İşaretlerinin Yapılması İşi24/ 05/ 2021 10.30

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Kuzu Besi Yemi Alımı İşi25/ 05/ 2021 10.30

Satınalma Müdürlüğü 77 Kalem Demir Malzeme Alımı18/ 05/ 2021 11.30

Şehir Planlama Müdürlüğü İstanbul'un Muhtelif Alanlarında 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planlarına Altlık 
Oluşturacak Veri Toplama, Analiz ve Sentez Çalışmaları ile Arazi Kullanım 
Modellerinin Oluşturulmasına Yönelik Hizmet Alımı İşi

24/ 05/ 2021 11.30

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 10.000 Adet Ahşap Beşik Alımı İşi27/ 05/ 2021 10.30

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Annelik Paketi Alımı İşi27/ 05/ 2021 11.00

Satınalma Müdürlüğü AB HORIZON 2020 Projesi Makine Teçhizat Alımı18/ 05/ 2021 11.00

Satınalma Müdürlüğü Çift Kompenant Yol Çizgi Boyası ve Silan Alımı24/ 05/ 2021 11.00

Yapı İşleri Müdürlüğü İstanbul Anadolu Yakası Kamu Binaları Bakım, Onarım, Tadilat ve 
Ek Hizmet Yapıları VII. Grup İnşaatı Yapım İşi

25/ 05/ 2021 11.00

Üstyapı Projeler Müdürlüğü Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması18/ 05/ 2021 17.00

Elektronik Sistemler Müdürlüğü 2021 Yılı Güvenlik, Görüntü, Geçiş ve Ses Sistemlerinin İşletimi, Bakımı ve Onarımı İşi17/ 05/ 2021 11.00




