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BU BÜLTEN SİZİNDİR, ALABİLİRSİNİZ.



Çok Güzel Oldu
KURBAĞALIDERE 



Ekrem İmamoğlu

mutluluğunu yaşarken, Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası ile 25.5 kilometrelik İncirli-Sefaköy-
Beylikdüzü Metrosu’nun yapımına yönelik bir 
protokolü imzalamış olmamızın müjdesini buradan da 
paylaşmak isterim. Ayrıca, Ataköy-İkitelli- 
Olimpiyatköy Metro Hattı’nın ilk üç istasyonunu, 
İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümünde hizmete 
açtığımızı da anımsatmadan geçemeyeceğim.

Bize emanet edilen bu kutsal şehrin bugünkü 
yöneticisi olarak; “İstanbul’umuzu layık olduğu şekilde 
geleceğe taşımayı” sorumluluk kabul ediyorum. İşte 
tam da bu nedenle, şehrimizin geleceği için bir çevre 
felaketi olacak Kanal İstanbul projesini kabul etmiyor, 
bilimsellikten uzak “Oldu bitti!” anlayışına karşı 
çıkıyorum. Bu konuda elimizden gelen her çabayı 
ortaya koyacak, yanılışı anlatmaya devam edecek, 
hukuki mücadelemizi de sonuna kadar sürdüreceğiz. 
“Gelin, İstanbul’umuzu derinden tahrip edecek, 
Marmara Denizi’ni öldürecek bu beton kanal 
projesinden vazgeçin, çöpe atın” çağrısını yapmaktan 
vazgeçmeyeceğiz. 

Değerli İstanbullular, 
Sözlerimi sonlandırırken, pandemi şartlarının 

tamamen ortadan kalkmadığını, tedbirli şekilde hareket 
etmemiz gerektiğini tekrar tekrar hatırlatmak 
istiyorum. Aşı sırası gelen bütün hemşehrilerimin, hem 
kendi sağlıkları hem de toplumsal sorumluluklarının 
gereği olarak aşısını yaptıracağına inanarak hepinize 
sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyorum.

Değerli İstanbullular, 
İstanbul’umuzu; ulaşımıyla, çevresiyle, sosyal 

olanakları ve içinde barındırdığı tüm güzellikleriyle daha 
yaşanabilir bir kent haline getirmeyi kendimize görev 
bildik. Bu yetkiyi, 23 Haziran 2019 seçimleriyle birlikte, 
bizzat sizden aldık ve bunu aklımızdan asla çıkarmıyoruz. 
Görevde bulunduğumuz iki yıllık süreçte, üzerimizdeki 
sorumluluğun bilincinde, şeffaflık ilkesiyle 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Çok açık şekilde belirtmek isterim ki; tüm haksız 
girişimlerine rağmen, hizmetlerimizi aksatmadan 
sürdürüyor, her türlü olanak ve hukuki yolları kullanarak 
mücadelemize devam ediyoruz.

Kıymetli Dostlarım, 
İstanbul’u adil, yaratıcı ve yeşil bir şehir yapma 

hedefiyle çıktığımız yolda, uzun yıllardır kangren haline 
gelmiş altyapı sorunlarını tek tek çözüyoruz. Bugün 
baktığımızda, İstanbul’un 98 kritik noktasında 
başlattığımız altyapı çalışmalarından 59’u tamamlandı, 
39 noktadaki çalışmalar ise devam ediyor. Yaklaşık 900 
milyon liralık yatırımla, kentin 50-60 yılını teminat 
altına alacak bir altyapı projesini hayata geçiriyoruz.

Diğer yandan; geçmiş yıllarda neredeyse bir çevre 
felaketine dönüşen Kadıköy Kurbağalıdere’de çevre 
düzenleme çalışmalarında da sona geldik. Dere ıslah 
edildi, çevresi yürüyüş ve bisiklet yolları olarak 
düzenlendi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nden bu yana 
Kurbağalıdere, yeni bir soluklanma alanı haline geldi. 

Sevgili Hemşehrilerim, 
İstanbul’un daha yeşil ve yaşanabilir bir kent olması 

için atıl durumda bulunan milyonlarca metrekarelik alanı 
yeniden düzenleyerek kullanımınıza açtık. İçinde 
bulunduğumuz haziran ayında, Yakuplu Kent Ormanı’nın 
açılışını da gerçekleştirerek, bölgenin yeşil alan ihtiyacını 
önemli ölçüde karşılayabileceğiz. 

Söz verdiğimiz gibi, yaşam vadisi projelerimizle, 
Silivri’den Tuzla’ya kadar, 15 derenin çevresindeki 
yaklaşık 13 milyon metrekarelik alanı yeşillendirerek 
İstanbul’a kazandırıyoruz.

Çevre yatırımlarımızı da dünya standartlarında dev 
tesisler inşa ederek sürdürüyoruz. Eyüpsultan’da açılış 
aşamasında olan Atık Yakma ve Biyometanizasyon Tesisi, 
Avrupa’nın en büyüğü olacak. Böylesi yatırımlarla 
İstanbul’umuzu, iklim değişikliklerine dirençli hale 
getirebilmeyi hedefliyoruz. İşte bu nedenle; “C40 Belediye 
Başkanları Zirvesi”nde “Deadline 2020 Taahhüt 
Mektubu”nu imzalayıp 2050 yılı sıfır karbon hedefine 
yönelik revizyon çalışmalarını başlattık.  

Kıymetli Dostlarım, 
Daha yaşanabilir bir İstanbul hedefiyle çıktığımız 

yolda, ulaşım yatırımlarımıza da hız verdik. Aynı anda 
10 metro inşaatını sürdüren tek dünya kenti olmanın 
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ZABITA	MEMURU	BAŞVURULARI	
HAZİRANDA	

İBB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
olarak istihdam edilmek üzere 278 zabıta memuru 

alacak. Sınava girmek isteyen adayların, 
21-27Haziran 2021 tarihleri arasında                            
www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik 
ortamda başvuru formu doldurmaları gerekiyor. 
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi,                    
5 Temmuz 2021tarihinde www.ibb.gov.tr adresinde 
yayınlanacak.

TAKSİM	ÇİÇEKÇİLERİ																										
DAHA UYGUN MEKANLARDA	

Taksim Meydanı’nın tarihi ile özdeşleşmiş 
figürlerinden olan çiçekçiler, kendileri için 

tasarlanmış yeni yerlerine taşındı. 80 yılı aşkın 
süredir Taksim Cumhuriyet Meydanı’nda, tarihi 
Maksem (eskiden bölgenin su dağıtımının-taksiminin 
yapıldığı tarihi bina) duvarına bitişik barakalarda 
hizmet veren çiçekçiler, artık hava koşullarından 
etkilenmeyecek, daha insanca koşullarda hizmet 
verebilecekler.

KISA-KISA
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İSTANBUL’A	HAYAL	GEÇİDİ

İ stanbul Oyuncak Müzesi’nin arka sokağındaki alt geçit, “Hayal Geçidi”ne dönüştürüldü. Gerçeğin, hayallerin ayak izini 
takip ettiği düşüncesiyle yapılan çalışma, kente sembol bir alt geçit kazandırdı. Grafiti sanatçısı Kien’in tasarımıyla alt 

geçit çağdaş sanat ve görsel kültürün güzelleştirdiği bir eser haline geldi.



HİSARLARDA	RESTORASYON	
ÇALIŞMALARI	BAŞLADI

İ stanbul tarihinin sembol yapılarından, Anadolu ve 
Rumeli hisarlarında  restorasyon çalışmaları 

başladı. İstanbul Boğazı’nın karşı kıyı ile olan en dar 
noktasına 1395 yılında, Yıldırım Beyazıt tarafından 
inşa ettirilen Anadolu Hisarı ve 1452’de, Fatih 
Sultan Mehmet döneminde yaptırılan Avrupa 
Yakası’ndaki Rumeli Hisarı’nda başlayan 
restorasyon çalışmaları, 2022 yılında 
tamamlanacak. 

İBB’DEN ECZACILIK	GÜNÜ	KUTLAMASI

14 Mayıs 1839 tarihinde Askeri Tıp Mektebinin ilk eczacı sınıfı açıldı ve o tarihten sonra 14 Mayıs, Eczacılık Günü 
kabul edilerek kutlanmaya başladı. İBB, 14 Mayıs Eczacılık Günü’nde İstanbul genelinde hizmet veren 120 nöbetçi 

eczaneyi ziyaret ederek, çalışanların gününü kutladı. Pandemi sürecinde büyük fedakârlıkla çalışan eczacılara Başkan 
Ekrem İmamoğlu’nun şükranları iletildi. Eczacılar, salgın döneminde sağlık çalışanlarına sunulan ücretsiz ulaşım ve 
otopark ile konaklama hizmetlerine teşekkür etti.

KİRİNOMİT	SİNEĞİ	TEHLİKESİNE          
KARŞI ÖZEL	ÇALIŞMA

İBB, hastalık bulaştırma riski taşıyan vektörlerle 
yılın 12 ayında mücadele ediyor. Son yıllarda 

özellikle Büyükçekmece Gölü yakınlarındaki 
mahallelerde görülen ve “kirinomit (göl sineği)” 
olarak bilinen sinekler için de harekete geçildi. İBB, 
kan emmeyen, ısırmayan bu sinek çeşidi ile ilgili 
şikayetlerin ve halk nezdindeki tedirginliğin önüne 
geçmek için farkındalık çalışmaları yürütmeyi 
hedefliyor.
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KUTLAMA

İSTANBUL’UN FETHİ’NİN 568. YIL DÖNÜMÜ BÜYÜK BİR 
COŞKUYLA KUTLANDI. HALİÇ KONGRE MERKEZİ’NİN 
AÇIK ALANINDAKİ KUTLAMA; GÖRSEL ŞÖLENE 
DÖNÜŞTÜ. PANDEMİ KOŞULLARI SEBEBİYLE 
BÜYÜK KUTLAMAYI EKRANLARI BAŞINDAN 
İZLEYEN İSTANBULLULARIN COŞKUSUNA, HALİÇ 
ÇEVRESİNDE OTURAN VATANDAŞLAR DA 
BALKONLARINDAN EŞLİK ETTİ. 

İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK

İSTANBUL’UN	FETHİ’NE	
YAKIŞIR	KUTLAMA

İ
stanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB), İstanbul’un 
Fethi’nin 568. yıl dönümünü 
fethe yakışır bir şekilde 

kutladı. Kutlamalara merkez 
olarak Fatih Sultan Mehmed’in 
İstanbul’a giriş yaptığı Haliç 
seçildi. Görsel şölen, Haliç’in 
yakın bölgelerinde oturan 
vatandaşlar tarafından da 
balkonlardan izlendi. Haliç 
Kongre Merkezi’nin açık 
alanında sahilde düzenlenen 
kutlamaların onur konukları; 
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener oldu. 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 
eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen 
etkinlikte, CHP TBMM Grup 
Başkanvekili Engin Altay, CHP, 
İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin 
Genel Başkan Yardımcıları, CHP 
İstanbul İl Başkanı Canan 
Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul 
İl Başkanı Buğra Kavuncu, İBB 
üst yönetimi, İBB Meclisi CHP 
Grup Başkanvekili Doğan 
Subaşı, belediye başkanları ile 
siyasi parti temsilcileri hazır 
bulundu.

 8 FARKLI NOKTADA 
KUTLAMA
Mustafa Demir Hoca’nın 
okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti 
ve İBB Mehteran Takımı’nın 
konser verdiği fetih 
kutlamasında, “drone”, 
“mapping” ve ışık gösterileri 
kullanıldı. Özel olarak 
programlanan yüzlerce “drone”, 

10 dakikalık muhteşem 
multimedya gösterisi yaptı. 
Haliç’in yanı sıra 8 farklı 
noktada; Salacak sahili, Pierre 
Loti, Beşiktaş-Yahya Kemal Parkı 
Fatih Sultan Mehmed Heykeli, 
Yedikule, Topkapı, Belgrad Kapı, 
Rumeli Hisarı ve Sarayburnu 
Atatürk Anıtı’nda da eş zamanlı 
ışık ve ses gösterileri düzenlendi. 
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CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU:

“İNŞALLAH HEP BERABER EBEDİYETE KADAR DA 
KUTLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Burada, Osmanlı Devleti’nin en genç padişahlarından 
olan, o zaman sadece 20 yaşındaki Fatih Sultan 
Mehmed Han ve şanlı ordusunu rahmet ve minnetle yâd 
etmek için buluştuk. Fatih Sultan Mehmed, çağ açıp çağ 
kapatan bir lider. Dolayısıyla kendisi de zamanının değil, 
asırların kahramanı olmuştur. Bu öyle bir gurur, öyle bir 
onurdur ki, İstanbul’un Fethi’nin üzerinden tam 568 yıl 
geçti, biz her yıl aynı heyecanla kutluyoruz. İnşallah hep 
beraber ebediyete kadar da kutlamaya devam 
edeceğiz. İstanbul Fatih’ine ve onun emanetine sahip 
çıkan ve bu şehri işgalcilerden kurtaran Mustafa Kemal 
Atatürk’ün dediği gibi: Bu şehir Türk vatanının ziyneti, 
Türk tarihinin serveti, Türk milletinin göz bebeğidir.” 
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 37 METRELİK SAHNE KURULDU
Sahne performansları ve konuşmalar, Fatih Sultan 
Mehmed'in İstanbul'u almak için döktürdüğü “Şahi” 
topundan esinlenilerek tasarlanan 37 metrelik sahne 
üzerinde yapıldı. Sahne önüne konumlandırılan 
toplar ve özel makyajlı, kostümlü performans 
sanatçıları, fetih döneminin askerlerini canlandırdı. 
Etkinlikte ayrıca, yeniden genişletilerek basılan 
“Fatih Sultan Mehmed” isimli kitabın tanıtımı 
yapıldı. Ekrem İmamoğlu kitabın birer örneğini, 
Kemal Kılıçdaroğlu ve Merak Akşener’e takdim etti.

 YÜZ BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul’un fetih 
kutlamalarına İstanbullular fiziksel olarak 
katılamadı. Pandemi koşulları ve sokağa çıkma 
kısıtlaması nedeniyle kutlamaları yakından izleme 
fırsatı bulamayan vatandaşların imdadına, İBB ve 
Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesapları ile 
İBB TV yetişti. Yüz binlerce kişi büyük kutlamayı 
dünyanın değişik yerlerinden sosyal medya 
hesapları üzerinden izledi. 
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İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER: 

“İMAMOĞLU’NUN FATİH’TEN FEYZALACAĞINA 
İNANIYORUM”

“Bugün burada olmak inanılmaz heyecan verici, güzel 
bir duygu. Tam 568 yıl evvel, Peygamber Efendimizin 
müjdesini verdiği, İstanbul'un fethedildiği tarih. Bir 
tarihçi olarak söylemeliyim ki; gemilerin zincirlerle 
aştırıldığı, zekanın, aklın sembolü olan Haliç’in 
kenarındayız. Yıllar evvel o güzel asker, o güzel 
komutan İstanbul'u fethetti. İstanbul şehrindeki ne hayat 
tarzına, ne mimariye, ne burada yaşayan insanların 
hiçbir alanına el uzatmadan, iki kültürün birleşiminde bir 
sentez ortaya çıkardılar. İmamoğlu’nun, İstanbul’un 
şehremini olarak Fatih’in adaletinden ve saygısından 
feyzalıp, o yolda yürüyeceğine inanıyorum. İstanbul, 
güzel şehir… İstanbul, dünyanın incisi. İstanbul, 
atalarımızdan bize, bizim de çocuklarımıza, 
torunlarımıza bırakacağımız bir miras.”

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU:

“FATİH, BENİM MANEVİ DÜNYAMIN ÖNEMLİ 
LİDERLERİNDEN BİRİDİR”

“Bu şehrin fethi, sadece surların ve zincirlerin aşılmasıyla 
başarılmadı. ‘Toprakları değil, gönülleri fethetmeye 
gidiyoruz!’ diyen Fatih, fetihten sonra bu şehirde hakim 
olan yeni yaşam tarzını da kurguladı. O büyük ve 
kucaklayıcı lider, bu kadim şehirde, her inancı, her çeşit 
geleneği, her kültürü ve yaşam tarzını koruyan, adil, eşit 
ve hoşgörülü bir yönetimi tanımladı. Çünkü, istisnasız 
tüm tarihçilerin mutabık olduğu gibi, Fatih Sultan 
Mehmed Han gerçek bir entelektüeldi. Eğitime, kültüre, 
bilim ve sanata yaklaşımıyla çağının çok ilerisindeydi. 
Uzlaşmaz gibi gösterilen Doğu ve Batı kültürlerini özgün 
bir sentez içinde buluşturdu ve kültürel bir ‘yeniden 
doğuşa’, yani ‘rönesansa’ öncülük etti. Bu, “Fatih’in 
Rönesansı”dır ve en güzel ifadesini İstanbul’da bulmuş, 
İstanbul’la özdeşleşmiştir. Kuşkusuz, Fatih Sultan 
Mehmed dünya tarihi için olduğu kadar İstanbul’da 
yaşayan herkes için de çok önemli bir padişahtır. Tıpkı 
fetihten yüzyıllar sonra, bu güzel şehri düşman 
işgalinden kurtaran ve yeniden ayağa kaldıran bir diğer 
dünya lideri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi. Ne mutlu 
bize ki, tarihimizde izinden yürüyebileceğimiz ve bize 
hayat boyu yol gösterecek böylesi büyük 
kahramanlarımız ve liderlerimiz var.” 

KUTLAMA
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YANLIŞ 
İDDİALAR VE               
DOĞRULARI

sebebi, ekonomik kriz nedeniyle 
artan kur etkisi. Yeni yönetim, 
son 2 yılda 13 milyar lira iç ve dış 
borç ödedi. Kur artışından İBB’nin 
uğradığı zarar 5.7 milyar lira. Buna 
göre 2020 yıl sonunda İBB’nin TL 
cinsinden toplam borcu 40 milyar 
lira olmasına karşılık, ihraç edilen 
eurobondın 4.3 milyar liralık kısmı 
metro yatırımlarında kullanılmak 
üzere nakit olarak kasada duruyor. 
İBB’nin, güncel kurdan 29 milyar 
lira net borcu bulunuyor. 2021 yılı 
bütçesinde öngörülen net 
borçlanma talebi ise 3.4 milyar lira 
ve İBB Meclisi onayına bağlı. 
Ancak, İBB’nin 2021 yılı hedefi, bir 
önceki yılda olduğu gibi bu 
bütçenin altında borçlanma 
yapmak. Borçlanma kapasitesi 
hesaplanırken; bir önceki yıl geliri 
ile yeniden değerleme oranı 
çarpıldıktan sonra 1.5 katı 
alınıyor. Buna göre, borç alamaz 
iddiası da yanlış.

YANLIŞ 
İBB, Adalar’da faytonlardan 

çekilen 978 atı kaybetti.

DOĞRU
İBB, Adalar’daki 25 yıllık 

fayton sorununu, fayton plakası 
başına 300 bin lira, her at içinse 4 

bin lira ödeyip satın alarak ve 
tüm tarafları memnun ederek 
çözdü. Adalar’da, hayvan 
haklarının ihlal edildiği faytonlar 
yerine elektrikli, çevreci bir toplu 
ulaşım sistemi kuruldu. Bu 
süreçte, 1.179 at, İBB tarafından 
satın alınıp, 860’ı (978’i değil) 
talep eden kamu kurumlarına, 
STK’lara, muhtarlıklara ve 
şahıslara çipleri takılarak 
sahiplendirildi. İlgili mevzuat 
doğrultusunda sahipli atların 
çipler üzerinden takibi Tarım ve 
Orman Bakanlığı teşkilatınca 
gerçekleştiriliyor. Adalar’da kalan 
115 at, İBB denetiminde bakım ve 
tedavileri titizlikle yapılarak 
yaşamlarını sürdürüyor. 
Kamuoyuna görüntüleri yansıyan 
ölen 224 at ise pandemi 
sürecinden önce 2019 yılında 
Adalar’da ortaya çıkan ruam 
hastalığı nedeniyle öldü. İstanbul 
Valiliğinin kararı doğrultusunda, 
atların iğne usulüyle yaşamlarına 
son verilmesi görüntüleri de bu 
döneme ait. Üstelik işlemi yapan 
ekip İBB değil, Tarım İl Müdürlüğü 
personeli. Görüntülerde maske 
takılmaması, tarihin pandemi 
sürecinden önce olduğunu açıkça 
ortaya koyuyor. Ancak, yeni İBB 
yönetimi göreve gelmeden önce 

YANLIŞ
Kamu bankaları belediyelere 

kredi verme konusunda ayrım 
yapmaz, genellikle belediyelere 
kredi vermez.

DOĞRU
Önceki yönetim döneminde 

(2018 yılında), yerel yönetimlere 
kredi vermez denilen kamu 
bankası Vakıfbank, İBB’ye 870 
milyon lira kredi verdi. Bu borcu 
ödemek Ekrem İmamoğlu 
yönetimine kaldı. Oysa, İBB’nin 23 
Haziran 2019’dan sonra kamu 
bankalarına kredi için yaptığı tüm 
girişimler sonuçsuz kaldı. Üstelik 4 
Aralık 2020 tarihinde yurt dışına 
580 milyon dolarlık tahvil 
ihracatıyla sağlanan kaynak, bu 
tarihten bir gün önce 3 Aralık 
2020’de bir kamu bankasının 
çıkarttığı bonodan daha düşük 
maliyetli.

YANLIŞ
İBB’nin 43 milyar lira borcu 

var ve 2 yılda borç alamaz konuma 
getirildi.

DOĞRU
Haziran 2019’da toplam 27 

milyar lira borç devralındı. 2020 
yılında borç artışının en önemli 

 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
İstanbul’da COVID-19 toplu 

taşımada yayılıyor ve İBB otobüs 
sayısını artırmıyor, tedbir almıyor.

DOĞRU
Resmi kayıtlar ve kamera 

sistemleri, İstanbul’da son bir 
yılda tam kapasite hizmet 
verildiğini gösteriyor. Kent 
genelinde toplam 6 bin otobüs 
ve metrobüste 530 otobüs 
hizmet veriyor. Metro ve Şehir 
Hatları vapurları da kapanma 
olmayan günlerde tam kapasite 
ile çalışmaya devam ediyor. 
Pandemi sürecinde, kapanma 
haricinde seferler kesinlikle 
azaltılmadı. İBB, son bir yılda 
pandemi sürecinde yaşanan yolcu 
azalması nedeniyle sadece 
İETT’ye 1.8 milyar lira 
sübvansiyon desteği verdi. 
Pandemi riskinde otobüslere 
normal zamanın üçte biri kadar 
yolcu alındığı düşünülürse, 
İstanbul’da 18 bin yeni otobüse ve 
20 bin yeni şoföre ihtiyaç 
duyulduğu ortaya çıkıyor. 
Eleştirilerde, bu otobüslerin 
temin sürecinin uzunluğu ve 
maliyeti ile zaten yoğun olan şehir 
içi trafiğine yansımasının dikkate 
alınmadığı anlaşılıyor. Aynı 
şekilde 530 körüklü otobüsle 
hizmet veren metrobüs sistemine 
yeni araç eklemek de teknik 
olarak imkansız. Pandemi 
nedeniyle daraltılan iş saatleri 
nedeniyle oluşan yoğunlaşma ve 
insanların ekonomik kriz 
ortamında ailesini 
geçindirebilmek için sokağa çıkma 
zorunluluğu da gözden kaçırılıyor. 
Bu süreçte, Türkiye’nin aksine 
dünyanın birçok ülkesindeki 
hükümetlerin yerel yönetimleri 
ve vatandaşlarını ciddi bütçelerle 
desteklediği de unutulmamalı.

YANLIŞ
Kanal İstanbul’un kotu             

6 metre aşağıda kaldığı için tuzlu 
suyun tatlı suya karışma riski yok. 
Kanal, deprem riski de taşımıyor.

DOĞRU
Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından hazırlatılan 
resmi ÇED raporuna göre; 
“Kanal İstanbul, Küçükçekmece 
Gölü’nün iptal edilmesine 
neden olacak. Sazlıdere 
Barajı’nın yüzde 60’ını 
oluşturan ana bölüm iptal 
edilecek. Kanal’dan sızacak 
tuzlu suyun yer altı sularına 
olumsuz etki yapacağı 
belirlenen kesimlerde ve gerek 
kanal inşaatı ve gerekse işletme 
döneminde Terkos Gölü’nden 
‘Kanal su sızıntısını önlemek 
için tedbirler alınması’ da 
zorunlu. Kanal’ın kuzey 
kesiminde Terkos Gölü ile 
olumsuz etkileşimi olacak birçok 
bölüm var. Söz konusu iki kesim 
arasında kalan Kanal güzergahı 
boyunca gölden gelecek akışı 
engellemek amacıyla, kanal 
kesitinin geçirimsizliğini 
sağlamaya olanak tanıyan bir 
sızdırmazlık duvarı uygulanacak. 
Kanalın güneyinde 5.2 km’lik 
kesimde geçilen kireçtaşı yapısı 
nedeniyle mevcut yer altı suyu 
rezervinin tuzlanması riski, 
beton şilte yapılarak önlenecek. 
Kanal güzergahı boyunca yan 
yüzler ile tabana bu sistem 
uygulanacak.” Öte yandan, Kanal 
taban kotunun göl kotundan 
düşük olması nedeniyle (fark 
25.35 m) kazı esnasında ve 
Terkos Gölü'nün dolu olduğu 
durumlarda Kanal’a su boşalması 
kaçınılmaz.

Adalar’da 1.695 at vardı. 23 
Haziran 2019’da bu sayının 
1.179’a düştüğü tespit edildi. 
Aradaki 516 ata ne olduğu ise 
belli değil.

YANLIŞ
İBB son 2 yılda yatırımları 
durdurdu, hiçbir hizmet 

yapmadı.

DOĞRU
Yeni İBB yönetimi, 

Haziran 2019’da neredeyse hepsi 
durmuş toplam 177 şantiye 
devraldı. 53 proje tamamlandı. 
84 şantiye de aktif olarak devam 
ediyor. Cumhurbaşkanlığı 
tarafından imalat girdilerindeki 
beklenmeyen ani artışlardan 
dolayı Ocak 2019’da çıkarılan 
tasfiye kararnamesi kapsamında, 
talepler doğrultusunda 16 
sözleşmenin tasfiyesi yapıldı. İki 
sözleşmede tasfiye ve devir 
yapıldı (İnkılap, Bolluca); üç 
sözleşme devredildi (Ataköy 
Gençlik, Adıyaman, Arnavutköy 
Bolluca); bir sözleşme İBB 
tarafından şartlar yerine 
gelmediği için feshedildi 
(Feriköy). Yedi sözleşme ise 
COVID-19 nedeniyle tasfiye 
edildi ya da tasfiye sürecinde 
(Pendik sahil, Küçüksu, 
Yenimahalle, Topkapı, Kartaltepe, 
Mehmet Akif itfaiye, Battalgazi 
itfaiye). İBB Kültür Varlıkları 
Daire Başkanlığına devredilen 
Kadıköy Hasanpaşa Gazhanesi 
Haziran 2021’de açılacak. Kalan 4 
işin tamamlanması için çalışmalar 
hızla sürüyor. İstanbul Kara 
Surları Emniyet Tedbirleri 
Alınması İnşaatı’nın 2022 yılında 
bitirilmesi planlanılıyor. 
Eyüpsultan Feshane Tasavvuf ve 
Osmanlı Kıyafetleri Müzesi’nin 
Ağustos 2022’de açılması 
hedefleniyor. Muammer Karaca 
Tiyatrosu Restorasyonu’nun ise 
Ekim 2022’de bitirilmesi 
planlanıyor. Yerebatan Sarnıcı 
Restorasyon ve Çevre Düzenleme 
İnşaatı da devam ediyor.
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ULAŞIM

OSMAN KARABACAK

ŞEHRİN BATI YAKASI 
METROYLA	BULUŞACAK
YARIM BIRAKILAN TÜM METRO YATIRIMLARINI 
YENİDEN BAŞLATAN VE SON 2 YILDA 3 RAYLI 
SİSTEMİ HİZMETE ALAN EKREM İMAMOĞLU 
YÖNETİMİ, KENTİN İHMAL EDİLEN BATI YAKASINDA 
DA İLK PROJEYİ BAŞLATIYOR. BU KAPSAMDA, İBB 
İLE AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI 
ARASINDA “YEŞİL ŞEHİRLER KENTSEL AKSİYON 
PLANI” MUTABAKAT METNİ İMZALANDI. ANLAŞMA 
ÇERÇEVESİNDE PLANLADIKLARI İLK PROJENİN, 
“İNCİRLİ-SEFAKÖY-BEYLİKDÜZÜ TÜYAP METRO 
HATTI PROJESİ” OLACAĞINI AÇIKLAYAN 
İMAMOĞLU, YENİ ULAŞIM AKSININ METROBÜS 
YOĞUNLUĞUNU ALACAĞINI SÖYLEDİ.

İstanbul’a bu müjdeyi 
vermekten büyük mutluluk 
duyuyorum” dedi.
Hattın İncirli-Sefaköy arasının 
yapımı ise 2018 yılında 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 
devredilmişti. Bu kısmın 
yeniden İBB’nin sorumluluğuna 
verilmesi için Ağustos 2020’de 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 
başvuru yapıldı. Ancak, İBB’nin 
sorumluluğundaki Sefaköy-
Beylikdüzü-TÜYAP Hattı’nın 
ihale süreci çalışılıyor. İhalenin 
2022’nin ilk yarısında 
tamamlanarak inşa çalışmasının 
başlatılması planlanıyor. Proje, 
D-100 Karayolu ve metrobüs 
hattının yoğunluğunu azaltacak 
olması nedeniyle, Avrupa 
Yakası’nın en önemli ulaşım 
akslarından biri olacak. Raylı 
sistem işletmeye açıldığında, 
günde yaklaşık 500 bin yolcuya 
hizmet verecek ve aynı aksta yer 
alan metrobüs hattının yolcu 
yoğunluğunu önemli ölçüde 
azaltacak.

İ
stanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) ile Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD) arasında “Yeşil Şehir 

Aksiyon Planı Mutabakat İmza 
Töreni” gerçekleştirilerek, 
şehrin batı yakasına yapılacak 
metronun yolu açıldı. Sefaköy-
Beylikdüzü-Tüyap Metrosu ile 
toplam nüfusu yaklaşık                    
2 milyonu aşan Beylikdüzü, 
Esenyurt ve Avcılar ilçelerinin 
kent merkezlerine hızlı ve 
konforlu bir şekilde erişimi 
amaçlanıyor. 
İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü 
TÜYAP arasına yapılacak 25.8 
kilometrelik ve 15 istasyonlu bir 
raylı sistem, metrobüs ile 
Yenikapı-Atatürk Havalimanı 
Metrosu’na bağlanacak. EBRD 
Başkanı Odile Renaud-Basso ile 
mutabakat metnine imza atan 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
“Yeşil İstanbul yolunda yol 
yürürken, kıymetli bir                       
iş birliğine imza attığımızı 
müjdelemekten, bütün 

14 /                         www.ibb.istanbul



www.ibb.istanbul                          / 15



 İKİTELLİ-BAHARİYE 
METROSU BÖLGE TRAFİĞİNİ 
RAHATLATIYOR
Haziran 2017’de yapımına 
başlanan 13.4 km uzunluğundaki 
12 istasyonlu İkitelli-Ataköy 
Metrosu’nun tünel kazı ve kalıcı 
kaplama çalışmaları Temmuz 
2020’de tamamlandı. Test 
sürüşleri başarıyla tamamlanan 
Bahariye-Masko-İkitelli 
istasyonları da, İstanbul’un 
Fethi’nin 568. yılında, 29 Mayıs'ta 
hizmete açıldı. 2.1 km’lik üç 
istasyondan oluşan hat, bölge 
trafiğini de bir ölçüde 
rahatlatmaya başladı. Kalan 11.3 
km’lik kısmın 2022 yılının son 
çeyreğinde işletmeye açılması 
hedefiyle çalışmalar sürdürülüyor. 
Mevcut Başakşehir-Olimpiyat-

Kirazlı Metrosu’nun İkitelli Sanayi 
İstasyonu’ndan başlayan proje, 
TEM Otoyolu ve D-100 
Karayolu’nu bağlayan Basın 
Ekspres Bağlantı Yolu’na paralel 

 ÜÇ “RAYLI SİSTEM” AÇILDI, 
DÖRDÜNCÜSÜ YOLDA
Geçmiş yönetim döneminde 
durdurulan 8 metroyu yeniden 
başlatan İBB, şu anda aynı anda 
devam eden 10 raylı sistem 
hattıyla dünyada kırılması zor bir 
rekora imza atıyor. 18 km’lik 
Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metrosu, 9 km’lik Cibali-
Alibeyköy Tramvayı ve 2.1 
km’lik Bahariye-Masko-İkitelli 
metro istasyonlarını işletmeye 
açan İBB yönetimi, açılış hızı 
konusunda da önemli başarılara 
imza attı. Bu yıl 29 Ekim’de 
açılması planlanan Rumeli 
Hisarüstü-Aşiyan Füniküler 
Hattı ile İstanbul’da son 2 yılda 
30 km’lik raylı sistem hattı 
devreye girmiş olacak.
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SON İKİ YILDA 30 KM                    
METRO HATTI HİZMETE ALINDI

29 Ekim 2020’de 18 km’lik 
Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metrosu’nu, 1 Ocak 2021’de ise 
Eminönü-Alibeyköy Tramvayı’nın 
9 km’lik Cibali-Alibeyköy 
arasındaki ilk kısmını hizmete alan 
İBB, 29 Mayıs’ta da İkitelli-Ataköy 
Metrosu’nun 2.1 km’lik kısmını 
oluşturan Bahariye-Masko-İkitelli 
istasyonlarını işletmeye açtı. Ekim 
2021’de açılması planlanan Rumeli 
Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı 
ile son iki yılda 30 km raylı sistem 
hattı devreye girmiş olacak.

EKİM 2021’DE AÇILMASI PLANLANAN RUMELİ HİSARÜSTÜ-AŞİYAN 
FÜNİKÜLERİ İLE SON İKİ YILDA 30 KM RAYLI SİSTEM HATTI DEVREYE          

GİRMİŞ OLACAK.

ULAŞIM

İkitelli-Bahariye Metro Hattı'nın açılışını CHP	Genel	Başkanı	Kemal	Kılıçdaroğlu yaptı.



 RUMELİ HİSARÜSTÜ-AŞİYAN 
FÜNİKÜLERİ İÇİN HEDEF                
29 EKİM
Haziran 2017’de yapımına 
başlanan Rumeli Hisarüstü-Aşiyan 
Füniküler Hattı, Mart 2019’da öz 
kaynak ve ödenek yetersizliğinden 
dolayı durduruldu. Haziran 
2020’de öz kaynak yaratılarak 
çalışması yeniden başlatılan 800 
metrelik 2 istasyonlu projede, 
Ağustos 2020’de füniküler sistem 
ve araç imalatı aşamasına geçildi. 
Geçtiğimiz nisan ayında kazı 
imalatları tamamlanarak ana 
tüneller birleştirildi. Yurt dışında 
imal edilen füniküler sisteminin 
ilk kısım üretimleri tamamlandı ve 
İstanbul’a getirildi. Projede, mayıs 
ayında tüm tünel kalıcı kaplama 
imalatları tamamlandı ve ilk ray 

kaynağı gerçekleştirildi. Füniküler 
sistemi montaj çalışmaları 
başlayan hattın, 29 Ekim 2021’de 
Cumhuriyet Bayramı’nda 
hizmete alınması hedefleniyor. 
Saatte 3 bin yolcu taşıma 
kapasitesine sahip olacak Rumeli 
Hisarüstü-Aşiyan 
Füniküleri’nin, deniz yolu ile 
entegre edilebilmesi için iskele 
yerleşimi ve hat planlaması 
çalışmalarına da başlandı. 
İstanbul’un üçüncü füniküleri 
hizmete başladığında, Levent-
Hisarüstü Metrosu ve Şehir 
Hatları ile entegrasyon da 
sağlanacak. Raylı sistemleri ilk 
kez Boğaziçi sahili ile 
buluşturacak hat, kentin iki 
yakası arasındaki yolculuklarına 
hız ve konfor kazandıracak.

bir koridor izleyerek Ataköy 
İstasyonu’nda son buluyor. 
Ataköy-İkitelli Olimpiyatköy 
arasını 23 dakikaya indirecek olan 
hat, tek yönde saatte 36 bin yolcu 
kapasitesine sahip olacak. Raylı 
sistem, İkitelli Sanayi 
İstasyonu’nda Bakırköy-Kirazlı-
Başakşehir Metrosu; Mehmet Akif 
İstasyonu’nda Kabataş-
Mecidiyeköy-Mahmutbey-
Esenyurt Metrosu; Mimar Sinan 
İstasyonu’nda Kirazlı-Halkalı 
Metrosu; Yenibosna İstasyonu’nda 
Yenikapı-Atatürk Havalimanı 
Metrosu; Ataköy İstasyonu’nda 
ise Marmaray ve metrobüs hattı 
ile entegre olacak. Beş ilçeden 
geçecek metronun, bölgedeki 
karayolu trafiğini de büyük ölçüde 
rahatlatması bekleniyor. 
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RUMELİ HİSARÜSTÜ-AŞİYAN FÜNİKÜLERİ RAYLI SİSTEMLERİ İLK KEZ RUMELİ 
HİSARÜSTÜ’NÜ BOĞAZİÇİ SAHİLİ İLE BULUŞTURACAK. YENİ HAT, ŞEHRİN İKİ 
YAKASI ARASINDAKİ YOLCULUKLARA HIZ VE KONFOR KAZANDIRACAK.



 ALİBEYKÖY TRAMVAYI 
EMİNÖNÜ’NE UZANIYOR
Ekim 2016’da yapımına başlanan 
Eminönü-Alibeyköy Tramvayı, 
2019 yılı başında finansman 
sorunları nedeniyle durma 
noktasına geldi. Haliç sahilinde 
zemini dikkate alınmadan yapılan 
tasarım nedeniyle Balat-
Ayvansaray arasında toplam 1.3 
kilometrelik hatta zeminde 
oturmalar yaşanmıştı. Bu kısım 
kırıldı ve kazıklarla güçlendirildi. 
Ardından, betonlama ve ray 
döşeme işlemleri yeniden yapıldı. 
Tramvay hattının teknik 
sorunlarının yanı sıra finansal 
sorunları da öz kaynaklarla 
çözülerek, Ocak 2021’de Cibali-
Alibeyköy Cep Otogarı 
arasındaki 9 km’lik kısmı 
işletmeye açıldı. 
İBB, yoğun trafik akışında yer 
alan ve ekonomik ömrünü 
tamamlayan Unkapanı Köprülü 
Kavşağı’nda yenileme 
çalışmalarını başlattı. Mayıs 
ayındaki tam kapanma süreci 
fırsata çevrilerek yıkımı 
gerçekleştirilen köprünün 
yerine, 32.5 metre genişliğinde 
44 metre uzunluğunda 2 
açıklıklı yeni bir köprünün 
yapımına başlandı. İnşaat 
çalışması 3 ayda tamamlanarak 
trafik akışı normale dönecek. 
Proje kapsamında, Cibali’deki 
tramvay hattının Eminönü’ne 
uzatılması için de Unkapanı 
bölgesinde 350 metre 
uzunluğunda bir alt geçit inşa 
ediliyor. Bu işin ise 31 Temmuz 
2022 tarihinde bitirilmesi 
planlanıyor. Böylece, Alibeyköy 
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ÖNCEKİ YÖNETİM DÖNEMİNDE DURDURULAN 8 METROYU YENİDEN 
BAŞLATAN İBB, AYNI ANDA DEVAM EDEN 10 RAYLI SİSTEM HATTIYLA 

DÜNYADA KIRILMASI ZOR BİR REKORA İMZA ATIYOR.

ULAŞIM



Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metrosu ve Eyüp-Piyer Loti 
Teleferik Hattı ile entegre olan 
hat Eminönü’ne uzatıldığında, 
Kabataş-Bağcılar Tramvayı ile 
de entegrasyon sağlanacak. 
Böylece, bölgedeki kara, deniz ve 
raylı sistem ulaşımı birbirine 
bağlanmış olacak. Saatte tek 
yönde 12 bin yolcu kapasitesiyle 
bölgedeki yoğun trafiği 
hafifletecek olan tramvay, günde 
90 bin yolcuya hizmet verecek. 
Alibeyköy Cep Otogarı’na raylı 
sistemle ulaşım imkanı da 
sunacak olan hat, şehirlerarası 
yolcuları İstanbul’un girişinde 
karşılayacak. 

Cep Otogarı’ndan Cibali’ye 
kadar yapılan tramvay hattının 
Eminönü ile bağlantısı 
sağlanmış olacak. Toplam 10.1 
km’lik 14 istasyonlu Eminönü-
Alibeyköy Tramvayı’nın bu 
ikinci etabının Ekim 2022’de 
hizmete alınması hedefleniyor.
Türkiye’de ilk defa katenersiz 
(direksiz) yerden enerji 
beslemeli raylar kullanılan 
Eminönü-Alibeyköy Tramvay 
Hattı, son teknoloji kullanılarak 
inşa edildi. Yaklaşık bir milyon 
kişinin yaşadığı Eyüpsultan ve 
Fatih ilçelerinden geçen hat, 
Haliç kıyısında panoramik 
seyahat imkanı sunuyor. 
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PROJE KAPSAMINDA, CİBALİ’DEKİ TRAMVAY HATTININ EMİNÖNÜ’NE 
UZATILMASI İÇİN UNKAPANI BÖLGESİNDE 350 METRELİK BİR ALT GEÇİT        

İNŞA EDİLİYOR. HATTIN EKİM 2022'DE AÇILMASI PLANLANIYOR.

YILLARIN YORGUNU UNKAPANI 
KAVŞAĞI YENİLENİYOR

İBB, yıllardır bekletilen bir projeyi 
daha hayata geçirdi. Yoğun trafik 
akışında yer alan ve ekonomik 
ömrünü tamamlayan Unkapanı 
Köprülü Kavşağı yenileniyor. Mayıs 
ayındaki tam kapanma süreci fırsata 
çevrilerek başlatılan çalışma 
kapsamında, Cibali-Alibeyköy 
Tramvayı’nı Eminönü’ne uzatacak 
350 metre uzunluğunda alt geçit de 
inşa ediliyor. Köprülü kavşak 3 ayda 
tamamlanarak trafik normal akışına 
dönecek. Alt geçit çalışmasının bir 
yılda tamamlanması ve tramvayın 
Cibali-Eminönü arasındaki kısmının 
Ekim 2022’de işletmeye alınması 
hedefleniyor.



YENİ KONSEPTLERİYLE        İSTANBULLUNUN KARŞISINDA
HİZMET

Pembe Köşk

Kemerburgaz Kent Ormanı Çadır Köşk

Sarı Köşk

Miniatürk

Tramvay Büfe Gezgin Lezzetler

Beltur Burger Pendik



TAYFUN DERYAL

YENİ KONSEPTLERİYLE        İSTANBULLUNUN KARŞISINDA

İSTANBUL’UN DÖRT BİR YANINDA 200 
NOKTASI BULUNAN BELTUR, YEPYENİ 
MENÜ VE KONSEPTLERİ, GÜNÜBİRLİK 

TATİL İMKANI SUNAN PLAJLARIYLA YAZ 
SEZONUNA HAZIR. KENTİN GASTRONOMİ 

KÜLTÜRÜNÜ DÜNYA TRENDİYLE 
BİRLEŞTİREN BİR DÖNÜŞÜM İÇERİSİNDEKİ 

BELTUR’DA HEDEF; İSTANBULLULARIN 
NEFES ALDIĞI BİRER BULUŞMA 

NOKTASINA DÖNÜŞMEK.

İ
BB’nin gastronomi ve turizm 
iştiraki BELTUR, tarihi 
köşkler, sahil kafeteryalar, 
otogarlar, hastaneler, parklar, 

meydanlar, plajlar ve metrobüs 
istasyonlarında; kısacası ihtiyaç 
duyulan her noktada halka 
hizmet veriyor. Yüksek standardı 
hesaplı ödemeyle konuklarına 
sunan BELTUR, pandemi 
süresince başlattığı değişimleri 
yaz döneminde uygulamaya 
koyarak İstanbullunun karşısına 
çıkıyor. Yeniliklerle ilgili 
İstanbul Bülteni’ne açıklamada 
bulunan BELTUR Genel Müdürü 
Osman Cenk Akın, “Herkesin 
bildiği konseptleri daha da 
geliştirerek en iyisini yaratma 
gibi bir hedefimiz var. Klasik 
mutfak anlayışımızın yanında, 
çağın gerekliliklerine de ayak 
uyduran bir yaklaşımla 
çalışıyoruz” dedi.
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kimliğimize ve standartlarımıza 
uygun hale getiriyoruz. Tabii 
önceliğimiz; COVID-19 
tedbirlerine uyarak, sosyal mesafe 
kuralları çerçevesinde hizmet 
vermek olacak” diye konuştu.

 VEJETARYEN VE GLUTENSİZ 
ÜRÜNLER EKLENDİ
Misafirlerini yepyeni konseptlerle 
ağırlayacaklarını aktaran Akın, bu 
konuda büyük bir heyecan 
duyduklarını söyleyerek şu bilgileri 
paylaştı:
“Hizmet verdiğimiz kafe, restoran 
ve plajlar gibi noktalar için yeni bir 
planlama yaptık. Tüm bu alanlar 
yine BELTUR adıyla, ancak kafe, 
mutfak, plaj gibi alanlar farklı 
renklerle ifade edilecek. Tüm 
menülerimize vejetaryen ürünler ile 
glutensiz beslenmek isteyenler için 

 HASTANE ŞUBELERİ                  
AÇIK KALDI
Yeme-içme sektöründe yer alan 
işletmeler gibi BELTUR’un da 
pandemiden etkilendiğini söyleyen 
Akın, normalleşme dönemleri hariç 
tutulduğunda, köşk ve restoranların 
1.5 yıldır kapalı olduğunu belirtti. 
Bu dönemde hastane şubelerinin 
hizmetlerine aralıksız devam 
ettiğini aktaran Akın, “Hastanelerde 
verdiğimiz hizmeti kesmedik. 
Özveri ile çalışan sağlık personeli 
başta olmak üzere, hasta ve hasta 
yakınları için 7 gün 24 saat 
faaliyetlerimize devam ettik” 
ifadelerini kullandı.

BELTUR Genel Müdürü	
Osman	Cenk	Akın

YILLIK PLAJ BİLGİLERİ

  Plaj Kıyı Görevli  
 Plaj Uzunluğu Personel  
Yıllar Sayısı (metre) Sayısı

2005 3 7.000 68

2006 7 10.900 113

2007 14 23.550 239

2008 18 28.750 281

2009 18 28.750 281

2010 18 28.750 281

2011 33 38.800 348

2012 32 39.300 356

2013 35 44.500 411

2014 35 45.500 421

2015 36 46.100 431

2016 38 47.200 450

2017 38 47.800 481

2018 38 47.800 481

2019 38 47.800 481

2020 43 53.330 545

2021* 49 58.930 618

 PLAJ SEZONU HAZİRANIN İLK 
HAFTASI BAŞLAYACAK
Geçtiğimiz yıl Caddebostan 
Plajları ile Menekşe ve Güneş 
plajlarında hizmet verdiklerini 
bildiren Akın, bu alanların caz 
dinletileri, plaj voleybolu ve spor 
aktiviteleri gibi etkinliklerle birer 
günübirlik tatil merkezine 
dönüştüğünü anımsattı. Plajların 
haziranın ilk haftasında 
açılmasının öngörüldüğünü 
aktaran Akın, “Bu yıl mevcut 
plajlara ek olarak yeni noktalarda 
da faaliyet göstereceğiz. 
Görevlerimize Kısırkaya, 
Karaburun ve Yeniköy plajlarını da 
ekledik. Geçen yıl olduğu gibi 
İstanbullunun karşısına hak ettiği 
plaj ve etkinliklerle çıkmaya 
hazırlanıyoruz. Oralarda hummalı 
bir çalışma yürütüyoruz. Kurumsal 

HİZMET



hoşça vakit geçirebilecekleri bir 
mekana dönüştü.”
Pendik’te bulunan bir BELTUR 
noktasının burger konseptiyle 
İstanbullularla buluşacağını 
kaydeden Akın, “İstanbul halkının 
uğrak noktalarından biri haline 
gelmesini umduğumuz başka bir 
noktamız da burası olacak. Burger 
konseptimizde herkesin damak 
tadına uygun burger çeşitlerimiz yer 
alacak” şeklinde konuştu.

 FİYAT-KALİTE DENGESİ 
KORUNACAK
Kaliteden ödün vermeden fiyat ve 
kalite dengesini koruyarak hizmet 
vermeye devam edeceklerini 
sözlerine ekleyen Akın, en büyük 
amaçlarını; ‘İstanbul’da akla gelen 
ilk üç markadan biri olmak’ diye 
açıkladı. Önemli bir Türk şefini 

veya bir Türk restoranını belirli 
bir dönem ağırlama ve bu lezzetleri 
İstanbullular için ulaşılabilir hale 
getirme düşüncelerinin de 
bulunduğunu aktaran Akın, 
açıklamasını şöyle tamamladı:
“Resim sergisinden caz konserine 
kadar, sürekliliği yakalayan 
aktiviteler yapmak istiyoruz. 
Mekanlarımız buna çok uygun. 
Herkesin bildiği konseptleri daha 
da geliştirerek en iyisini yaratma 
gibi bir hedefimiz var. Klasik 
mutfak anlayışımızın yanında, 
çağın gerekliliklerine de ayak 
uyduran bir yaklaşımla çalışıyoruz. 
İstanbulluya yakışan konsept 
mekanlarımız, yasakların 
kalkmasıyla birlikte tüm 
müşterilerimiz için nefes alma 
mekanlarına dönüşüyor. 
Adımızdan sıkça söz ettireceğiz.”

kurabiye ve makarna entegre ettik. 
Ayrıca, Yıldız Parkı içerisinde 
bulunan ve “Yeşil Sera” olarak 
bilinen mekanı “BELTUR Kafe”ye 
dönüştürdük. Burada konuklarımıza 
Türk kahvesinden, yüzde yüz 
Arabica çekirdeklerinden oluşan ve 
Latin Amerika’nın üç bölgesinden 
harmanlanmış espressolara kadar 
değişik kahve çeşitleri sunuyoruz. 
Burası İstanbulluların kahvelerini 
yudumlarken internete 
girebildikleri, kitap okuyabildikleri, 

İSTANBUL’UN PLAJLARI 

Menekşe Plajı: Küçükçekmece Gölü 
yanında bulunan ve ücretsiz hizmet 
verilen Menekşe Plajı, 630 metrelik sahil 
şeridine sahip.  

Güneş Plajı: Florya Tren İstasyonu 
karşısında yer alan ve yaz aylarında 
İstanbullular için serin bir tatil köşesi olan 
840 metre uzunluğundaki Güneş 
Plajı’nda, iki bölüm halinde hizmet 
veriliyor. 

Caddebostan Plajları: Caddebostan 
Plajları, semt sahilinde belediyeye ait 
toplam 1.000 metre uzunluğunda 3 ayrı 
plaj olarak uzanıyor. 

Kısırkaya Plajı: İBB’nin bu yıl soyunma 
kabini, duş ve tuvalet altyapısı kurduğu 
plajın 1 kilometrelik sahil şeridi bulunuyor.

Karaburun ve Yeniköy Plajları: İBB’nin 
soyunma kabini duş ve tuvalet altyapısı 
kurduğu birbirine bitişik Karaburun ve 
Yeniköy plajlarının, yaklaşık 3 kilometrelik 
kıyı şeridi bulunuyor.

Semizkum Plajı: İBB, Silivri’de bulunan 
Semizkum Plajı’na da soyunma kabini duş 
ve tuvalet alanları kazandırdı. 
Semizkum’un 3 kilometre uzunluğunda 
plajı bulunuyor.

Çatalca Yalıköy Plajı: Günübirlik 
ziyaretçiler için soyunma kabini duş ve 
tuvalet altyapısı kurulan bir başka alan da 
1 kilometre kıyı şeridi uzunluğuna sahip 
Yalıköy Plajı. 

İBB, SEZON BOYU NÖBETTE

İBB, kendi işlettiği plajlar dışında, 
İstanbul'un 58 bin 930 metre 
uzunluğundaki 49 plajda da 
cankurtaran hizmeti veriyor. 24 
Mayıs'ta başlayan cankurtaran 
hizmeti, 618 personel, 49 Jet-Ski,          
4 adet Kurtarma Botu, 2 Drone ve  
18 ATV aracıyla yerine getiriliyor.
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HİZMET

İBB, YENİDOĞAN BEBEĞİN, İLK 4 AYINDA İHTİYAÇ DUYACAĞI HER ŞEYİ 
BİR BEŞİKTE TOPLAYARAK ANNELERE GÖNDERMEYE BAŞLADI.                  

5 NİSAN’DA “YENİDOĞAN DESTEK PAKETİ”NİN MÜJDESİNİ VEREN İBB 
BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, ANNELER GÜNÜ’NDEN BİR GÜN ÖNCE DE 
EŞİ DİLEK İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE DESTEK KOLİLERİNİN DAĞITIMINI 

BAŞLATIP İLK PAKETİ YOLCU ETTİ.

İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK

YENİDOĞANA	
İBB’NİN	ELİ	DEĞDİ
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İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), belediyecilik 
hizmetlerinin yanında, sosyal 
belediyeciliğin güzel 

örneklerini de kentlilerle 
buluşturmaya devam ediyor. Daha 
önce 0-4 yaş arası çocuk sahibi 
anneleri, toplu ulaşımdan ücretsiz 
yararlandıran İBB, mayıs ayından 
itibaren, yenidoğan bebeğin ilk 4 
ayında ihtiyaç duyacağı her şeyi 
bir beşikte toplayarak annelere 
göndermeye başladı. 

 ÖNCE MÜJDE, SONRA İCRAAT
Ekrem İmamoğlu, “Yenidoğan 
Destek Paketi”nin müjdesini, 5 
Nisan’da sosyal medya hesapları 
üzerinden, “Yenidoğan bebeklerin 
tüm ihtiyaçlarını 4 ay 
karşılayabilecek destek paketini, 
ihtiyaç sahiplerine ücretsiz 
dağıtmaya başlıyoruz. Özellikle 
bebek ürünleri üreticilerimizi 
kampanyaya desteğe davet 
ediyorum” diyerek vermişti. 
İmamoğlu, müjdesinden 33 gün 
sonra eşi Dilek İmamoğlu ile 
“Yenidoğan Destek Paketi”nin 
dağıtımını başlattı.

 AİLELER, ÖZENLE                      
TESPİT EDİLDİ
İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 
İmamoğlu’nun müjdesinin 
ardından vakit kaybetmeden 
harekete geçti. İlk olarak, sosyal 
incelemesi yapılarak ihtiyaç 
sahipliği tespit edilen 4 bin 799 
hamile kadın ile birlikte gerekli 
şartlara uyan yaklaşık 10 bin aile 
belirlendi. Hediyeler arasında yer 
alan beşiklerin içerisine; bir 
bebeğin ilk 4 ayında ihtiyaç 
duyduğu tüm malzemeler özenle 
yerleştirilerek dağıtıma hazır hale 
getirildi.
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farkındayız. Zira bahsettiğimiz şey; 
çocuklarımız, yani geleceğimiz. Bir 
çocuk, hayata ne kadar umutla, ne 
kadar güzel başlarsa bir ülkenin 
geleceği de o kadar güzel, o kadar 
umut dolu olur.”

 “CENNET, GERÇEKTEN 
ANNELERİN AYAKLARI 
ALTINDA”
Başkan İmamoğlu, sonraki günün 
(9 Mayıs) “Anneler Günü” 
olduğunu hatırlatarak, “Bütün 
bebeklerimizi sevgiyle 
kucaklıyorum. Ailelerini, anne ve 
babalarını şimdiden tebrik 
ediyorum. Bütün annelerin 
Anneler Günü’nü kutluyorum; 
başta, kendi annemin ve yakın 
zamanda kaybettiğimiz 
kayınvalidem olmak üzere... 
Bütün annelerin güzel günlerde, 
sağlıklı yaşam sürmesini 
diliyorum. Hayatını kaybedenlere 
rahmet ve minnet duyuyorum. 
Kimse unutmasın; cennet 
gerçekten annelerin ayakları 
altında. Hepsinin ellerinden 
hürmetle öpüyorum” dedi.

 “HER GÜZEL FİKRİ HAYATA 
GEÇİRMEKLE SORUMLUYUM”
İmamoğlu, konuşmasında, 
“Yenidoğan Destek Paketi” 
projesinin sadece kendi fikri 
olmadığına da vurgu yaptı:          
“İyi ki o güzel fikirleri paylaşan 
dostlarımız var! Her şeyi benim 
düşünecek halim yok. Böyle bir 
imkanım da yok; buna gerek de 
yok. İstanbulluların bana 
sunduğu her güzel fikri, hayata 
geçirmekle sorumlu bir belediye 
başkanıyım.” 

 “KREŞ İMKANI DA 
SUNACAĞIZ”
İmamoğlu, koli dağıtılacak 
ailelerin bir yıl boyunca ziyaret 
edileceklerini de belirterek bu 
konuda şunları dedi:
“Koliyi verip bırakmıyoruz. 
Uzman arkadaşlarımız, bir yıl 
boyunca, o ailenin moral, 
motivasyon ve ihtiyaç 
noktasında yanında olacak. Orada 
da bırakmıyoruz. Daha sonra 
ihtiyacı olan çocuklarımıza, yine 
kreş imkanı sunuyoruz.                 

 İLK GÖNDERİM “ANNELER 
GÜNÜ”NDE YAPILDI
Anneler Günü’nden bir gün önce 8 
Mayıs’ta, Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğünün Edirnekapı’daki 
biriminde gerçekleştirilen 
etkinlikte, İmamoğlu çiftine, İBB 
Genel Sekreter Yardımcısı Şengül 
Altan Arslan ve Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanı Yavuz Saltık da eşlik 
etti.

 “ÖNEMLİ OLAN, İSTANBUL'UN 
BEBEKLERİNİN YANINDA 
OLMAK” 
Etkinlikte konuşan Ekrem 
İmamoğlu, “Yenidoğan Destek 
Paketi” projesinin verdiği heyecana 
işaret ederek, bebeklerle annelerine 
sunulan katkının değerli olduğunu 
söyledi. “Ama esas önemli olan, 
İstanbul'un bebeklerinin; yani 
kızlarımızın, oğullarımızın yanında 
olmak” diyen İmamoğlu, şöyle 
devam etti:
“Projeye sunulan katkıların artarak 
süreceğine inanıyorum. İstanbul ve 
İstanbul dışından birçok 
gönüllünün katkı sunacağının 
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 ŞENGÜL ALTAN ARSLAN:           
“10 BİN AİLEYE ULAŞACAĞIZ”
İBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Şengül Altan Arslan da 
“Yenidoğan Destek Paketi”ni ilk 
olarak sosyal inceleme yaptıkları 
ailelere göndereceklerini belirtti. 
Arslan, “Yaklaşık 5 bin ailemiz var. 
Ama sosyal incelemeye 
gideceğimiz çok sayıda aile de var. 
Yaptığımız projeksiyonda yılın 
sonuna kadar, 10 bin kadar aileye 
ulaşacağız gibi görünüyor” dedi.

 KİTAP SETİ DE VAR
Paket içeriği ile yenidoğan 
bebeklerin ilk 4 aylık tüm ihtiyaçları 
karşılanabilecek. Sosyal incelemesi 
yapılmış ve sosyoekonomik 
muhtaçlığı tespit edilmiş ailelere 
ücretsiz olarak ulaştırılacak paketin 
içinde, ilk 36 aylık dönemde 
ebeveynlerin, çocuklarıyla birlikte 
okumaları için tasarlanan bir kitap 
seti de yer alacak. Kitap seti, gelişim 
sürecine uygun olarak çocukların 
odaklanma, görsel algı, bilişsel ve 
dilsel temel becerilerinin 
gelişmesini amaçlıyor.

 HEDİYELER BEŞİK İÇERİSİNDE
Destek paketi, paketin parçası olan 
bir beşik içerisinde ailelere 
ulaştırılacak. İlk etaptaki hedef, 
sosyal yardımdan yararlanan 10 bin 
aileye ulaşmak. Bu amaçla İBB 
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
tarafından sosyal incelemesi 
yapılmış ve muhtaç durumda olan        
4 bin 799 hamile tespit edildi. Bu 
aileler tek tek aranıp bilgi alınarak 
dağıtım planlaması yapıldı. İlk 
aşamada, açlık sınırının altında gelir 
sahibi aileler hedeflendi. Destek 
paketlerinin ailelere Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü 
bünyesindeki “İstanbul 95 Projesi” 
ile iş birliği içerisinde ulaştırılması 
planlandı.

 BEŞİK İÇERİSİNDE NELER VAR?
Ahşap beşiğin içerisinde “6 kitaptan 
oluşan bir kitap seti ile çocuk bezi, 
biberon (anti colic), ıslak mendil, ağız 
mendili, zıbın, eldiven, hırka, patik, 
çorap, alt-üst kıyafet ve pijama, 
pudra, pişik kremi, bebek şampuanı, 
ateş ölçer, çıngırak, battaniye ve 
bebek tırnak makası” yer alıyor.

Yani tamamlayıcı, İstanbul'un 
çocuklarının, bir nevi ilkokul 
seviyesine kadar 
hazırlanmasında, Büyükşehir 
Belediyesi olarak en üst seviyede 
katkı sürecini planladık ve 
harekete geçirdik.” 

 DİLEK İMAMOĞLU: 
“ARZUMUZ; ÇOCUKLARA 
YAŞANILABİLİR BİR DÜNYA 
BIRAKMAK”
Eşinin ardından konuşan Dilek 
Kaya İmamoğlu da duygularını 
şöyle dile getirdi: 
“Alan elin, veren eli görmediği 
çok güzel bir duyarlılık örneği 
gösterdiniz. Emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum. 
Bebeklerin temel ihtiyaçları 
bunlar; olmazsa olmazları. Ama 
bu süre geçtikten sonra, aslında 
en büyük amacımız ve arzumuz, 
onlara daha özgür ve 
yaşanılabilir bir dünya 
bırakmak. Sanırım o zaman biz 
de dünyaya geldikleri için 
bebekler de; hepimiz çok daha 
mutlu oluruz.” 
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İSTANBUL GÖNÜLLÜLERİ’NİN (İG) YENİ PROJESİ OLARAK HAYATA 
GEÇİRİLEN 500 İG OTOBÜSÜ; GEZİCİ KÜTÜPHANE VE ETKİNLİK HATTI 

OLARAK “TÜM KALPLERDEN GEÇER” SLOGANIYLA YOLA ÇIKTI.            
"500 İG" OTOBÜSÜ, İSTANBUL’UN MERKEZİNE UZAK OLAN YERLEŞİM 

YERLERİNDE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEK.

ALİ FARUK İMRE

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), İETT ve Kültür AŞ                    
iş birliğiyle hayata geçirilen          
500 İG, gezici bir kütüphane 

olmasının yanında etkinlik otobüsü 
olarak da kullanılabilecek. Avrupa 
ve Anadolu yakalarındaki köylere 
giderek çocuklara ulaşacak 500 İG, 
ilk olarak iki özel donanımlı otobüs 
ile yolculuğuna başladı. İBB Başkanı 
İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, 
otobüsleri yerinde inceledi.

 AMAÇ: ÇOCUKLARI 
KİTAPLARLA BULUŞTURMAK
İstanbul’un merkezine uzak olan 
yerleşim yerlerinde faaliyetlerini 
sürdürecek 500 İG, içerisinde yer 
alan kütüphanesiyle çocukların 
kitap okuma alışkanlığı 
kazanmalarını amaçlıyor. 
İstanbul’un her ilçesine 500 İG 
otobüs hattını eklemek isteyen 
İstanbul Gönüllüleri, gezici 
kütüphane ile daha fazla çocuğa 

ulaşarak çocukların yeteneklerini 
keşfetmelerini, bilgiye kolay 
ulaşmalarını ve eğlenceli 
etkinliklerle kaliteli zaman 
geçirmelerini istiyor. 

 HER İKİ YAKADA 
ÇOCUKLARLA BULUŞULACAK
Hafta sonları hariç, her gün 09.00 
ile 18.00 saatleri arasında 
çocuklarla buluşacak 500 İG, 
mümkün olduğunca fazla 

HİZMET
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yerleşim yerine giderek 
maksimum hizmet vermek üzere 
planlandı. Başlangıç olarak, 
Avrupa Yakası’nda Arnavutköy, 
Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, 
Avcılar, Eyüpsultan ve Sarıyer 
ilçelerinin köyleri ve merkeze 
uzak semtlerinde; Anadolu 
Yakası’nda ise Beykoz, 
Çekmeköy, Ümraniye, Maltepe, 
Pendik, Tuzla, Sultanbeyli, 
Sancaktepe ve Şile ilçelerinin 
köyleri ve merkeze uzak 
semtlerinde aylık rotalar 
belirlendi.

 ÇALIŞMALAR GÖNÜLLÜ 
KATILIMA AÇIK 
Ayda en az bir defa aynı yerleşim 
yerine tekrar uğraması planlanan 
500 İG, otobüs sayısının 
çoğalmasıyla birlikte semtlere ve 
köylere düzenleyeceği seferlerini 
de artıracak. 4-16 yaş arası 
çocukların ve gençlerin 
kullanımına uygun olarak 
tasarlanan 500 İG, ziyaretçi 
çocukların velilerine de kapılarını 

açarak diledikleri kitapları 
okumalarına fırsat veriyor. 
İstanbul Gönüllüleri’nin ortaya 
çıkardığı 500 İG projesi, tamamen 
gönüllülük bilinciyle çalışmalarını 
sürdürecek ve etkinliklerde görev 
alacak kişiler gönüllü olarak 
çalışmalara katılabilecekler. 
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HİZMET

İHE, SADECE NORMAL EKMEĞİ DEĞİL, ÜRETTİĞİ 55 ÇEŞİT ÜRÜNÜ DE HALKA  
EN UYGUN KOŞULLARDA SUNUYOR. GÜNDE 100 TON ÇEŞİT EKMEĞİ, 3 BİNİN 

ÜZERİNDEKİ NOKTADA İSTANBULLULARLA BULUŞTURUYOR. HALKIN 
TALEBİNİN, “DOYMAK İÇİN EKMEK”TEN “BESLENMEK İÇİN EKMEK”E DOĞRU 

DÖNÜŞÜMÜNDE ÖNCÜ BİR ROL OYNUYOR.

ÇEŞİT	EKMEKTE	
SOSYAL SORUMLULUK

GÖKÇE KAÇMAZ

H
alkçı belediye başkanı 
Ahmet İsvan tarafından 
44 yıl önce kurulan 
İstanbul Halk Ekmek AŞ 

(İHE), her geçen gün ürün 
yelpazesini geliştirerek toplumun 
sağlıklı beslenmesine katkı sunmayı 
sürdürüyor. Yetersiz beslenme ve 
kötü koşullarda üretilmiş gıdaların 
birçok hastalığa yol açtığı 
günümüzde, Halk Ekmek sofraları 
kaliteli, sağlıklı ve ekonomik 
ürünlerle donatıyor.

 GÜNDE 475 TON ÜRETİM
İHE denilince akla ilk olarak 
“tanesi bir liradan satılan normal 
ekmek” geliyor. Ancak İHE, 
bilinenden çok daha geniş bir ürün 
yelpazesine sahip. Günde 375 ton 
normal ekmeğin yanı sıra, 100 ton 
da farklı çeşitlerde ekmek üretimi 
yapıyor. Bunları, 3 binin üzerinde 
noktada İstanbullularla 
buluşturuyor. 

 55 ÇEŞİT ÜRÜN
İHE, 5 farklı grupta üretim yapıyor. 
Bunlar; ekmek, un, glutensiz 
ürünler, kurabiye ve bebe bisküvisi 
grupları ile atıştırmalıklar. Beş 
farklı grupta 55 çeşit ürün, her gün 
Türkiye’nin en modern 
tesislerindeki 14 üretim hattında 
16 milyon İstanbullu için 
hazırlanıyor. 

 ÖLÇÜT: TÜKETİCİ 
BEKLENTİLERİ
Ürün çeşitlerinin belirlenmesinde, 
tüketici beklentileri önemli bir ölçüt. 
Örneğin; tuz eklenmemiş ürünler, 
kalp, damar ve böbrek hastalarına 
yönelik. Tam buğday unlu ve çavdarlı 
ürünler, diyet lifi açısından zengin. 
Altın Sandviç, Akdeniz Ekmeği, Altın 
Çörek gibi ürünler, taş taban fırında 
ekşi maya kullanılarak hazırlanıyor. 
Farklı damak tatlarına hitap ediyor. 
Unlar, geleneksel tatların 
yakalanması için hijyenik şartlarda, 
taş ve su değirmenlerinde öğütülerek 
satışa sunuluyor. Ayrıca, çayın 
yanında keyifle tüketilebilecek 
sağlıklı atıştırmalıklar olarak ‘İHE 
Tereyağlı Susamlı Kurabiye’ ve ‘İHE 
Yulaflı Keçiboynuzlu Kurabiye’ de 
İstanbulluların beklentilerini 
karşılıyor.

EKMEK DEYİP GEÇMEMEK LAZIM

Ekmek, hem doyuruculuğu hem 
ekonomik oluşu hem de 
vücudumuza kazandırdığı 
karbonhidrat, protein, mineral ve 
vitamin yönünden önemli bir gıda. 
Örneğin 300 gram ekmek, bir 
insanın günlük kalori ihtiyacının 
yüzde 30-36’sını, proteinin yüzde 
39-42’sini, demirin yüzde 12-48’ini, 
kalsiyumun yüzde 9-57’sini, tiaminin 
yüzde 27-63’ünü, riboflavinin yüzde 
15-27’sini, niasininin ise yüzde 
15-27’sini karşılıyor. Ekmeğin besin 
değeri, yapıldığı una ve 
formülasyona göre değişiklikler 
gösteriyor. Karbonhidratça zengin 
bir gıda olmasının yanı sıra 
esmer ekmekler, yüzde 50 
karbonhidrat, yüzde 8.5-9 
protein, yüzde 3-3.5 yağ, 
yüzde 2 mineral madde 
ve yüzde 37 su içeriyor. 
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 “ÖZEL BESLENME               
İHTİYACI OLAN KİŞİLERİ 
UNUTMUYORUZ” 
İçinden geçilen pandemi sürecinde 
de sıkça gündeme geldiği üzere, 
sosyal sorumluluk bilinciyle işlerini 
yaptıklarını ifade eden İHE Genel 
Müdürü Okan Gedik, şu bilgileri 
kaydetti:
“Çeşitlerimizi belirlerken özel 
beslenme ihtiyacı olan kişileri 
unutmuyoruz. Onlara yönelik fazla 
ürün olmaması bizi bu konuda 
harekete geçiriyor. Ayrıca bu 
ürünlerin pahalı olması da bizi, 
daha ucuza yeni çeşitler üretmeye 
teşvik ediyor. Örneğin, İstanbul 
Üniversitesi ile birlikte çölyak ve 
fenilketonürili (Fenilketonüri 
hastalığı-PKU, kalıtımla geçen 
metabolik bir hastalıktır) bireylere 
yönelik glutensiz ekmek ve 
glutensiz nişastalı karışım ürettik. 
Bu alandaki sorunun çözümüne 
önemli bir katkı yaptık. Bugün 
glutensiz ürünlerimiz, Türkiye’nin 
dört bir yanına ulaştırılıyor. 
İnternet sitemizden sipariş 
vererek, kredi kartlı ödeme imkanı 
ile çölyaklı, otizmli ve PKU'lu 
bireylere bu özel ürünler 
gönderiliyor. Yine yaşlılar için 
geliştirdiğimiz ‘Altın Bahar’ 
ekmeğimiz var.  Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu ile birlikte tanıtımını 

ÖZEL BESLENME İHTİYACI OLANLARI 
UNUTMUYORUZ. ONLARA YÖNELİK FAZLA ÜRÜN 

OLMAMASI BİZİ HAREKETE GEÇİRİYOR. BU 
ÜRÜNLERİN PAHALI OLUŞU DA YENİ ÇEŞİTLER 

ÜRETMEMİZİ TEŞVİK EDİYOR.

İHE Genel Müdürü Okan	Gedik
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 HALKIN SAĞLIK KAYGILARI 
YAKINDAN İZLENİYOR
İHE, hem Türkiye’deki hem de 
dünyadaki tüketim eğilimlerini 
yakından izliyor. Halkın sağlıkla 
ilgili kaygılarına kulak kesiliyor. Bu 
da sektörel planlamaya doğrudan 
yansıtılıyor. Üretim ve pazarlama 
stratejileri, elde edilen bu bilgiler 
göz önünde bulundurularak 
şekillendiriliyor. 

 “TEKNOLOJİYİ YAKINDAN 
TAKİP EDİYORUZ”
İHE’nin çalışmalarıyla sektörde 
standartları belirlediğini işaret eden 
Genel Müdür Gedik, şu ifadeleri 
kullandı:
“Geliştirdiğimiz ‘çeşit ekmek’ 
konsepti sayesinde satışlarımızı 
artırmayı başardık. Piyasada 

ürünlerimize olan ilgi bir hayli 
yoğunlaştı. Elbette, bu durumda 
bizim de üretim kapasitemizi 
artırmamız gerekti. Şu an buna 
yönelik çalışmalarımız hızla 
sürüyor. Hadımköy’de inşa 
edilen ve Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu’nun da çalışmalarını 
bizzat yerinde izlediği yeni 
fabrikamızı biliyorsunuz. Burada 
ekşi mayalı, uzun fermantasyon 
yöntemiyle, normal ve çeşit 
ekmekler üreteceğiz. Hedefimiz, 
16 milyon İstanbulluya en iyi 
hizmeti sunmak. Bu amaçla, 
teknolojiyi sürekli ve yakından 
takip ediyoruz. Değişime ve 
gelişime inanıyoruz. Sektöre 
öncü olacak projeleri hayata 
geçirmek için var gücümüzle 
çalışıyoruz.” 

yaptığımız bu ürün, günde 2 tane 
tüketildiğinde günlük protein, 
kalsiyum, D vitamini, enerji ve lif 
gereksinimlerinin önemli bir 
bölümünü karşılayabilmekte. 
Bunun gibi çocuklarımız ve 
bebeklerimizin sağlığını da hiç 
aklımızdan çıkarmıyoruz. Son 
dönemdeki AR-GE çalışmalarımız 
sonucunda, bebeklerimizin sağlıklı 
gelişimine katkı sağlayacak bisküvi 
üretimine başladık; “Minnak” 
markasıyla İstanbulluların ve 
değerli annelerimizin hizmetine 
sunduk. İstanbul’da 39 ilçede 
sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında, küçük çocuğu olan 
dar gelirli ailelerimize haftada 2 
paket bebe bisküvisi İBB sosyal 
kartları ile ücretsiz olarak 
veriliyor. Amaç: Sağlıklı nesiller!” 
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HİZMET

İBB; ÇÖLYAK VE PKU HASTALARI         
İLE OTİZMLİ BİREYLERİ RAMAZAN 
BAYRAMI'NDA UNUTMADI

İBB, her yıl olduğu gibi bu yıl da 
çölyak, otizm ve fenilketonüri 
hastalarına özel bayram hediyeleri 
hazırladı. Hediyeler, Türkiye 
genelinde bin 279 adrese ücretsiz 
olarak kargolandı. Hediye 
paketlerinden yararlanmak için 
İHE’ye hastalık raporuyla başvurmak 
yeterli. Geçmişte sadece dini 
bayramlarda yapılan bu hizmete, 
yeni dönemde yılbaşı da eklendi.

HEDEFİMİZ, 16 MİLYON İSTANBULLUYA EN İYİ HİZMETİ SUNMAK.                       
BU AMAÇLA TEKNOLOJİYİ SÜREKLİ VE YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ. 

DEĞİŞİME VE GELİŞİME İNANIYORUZ.



BAHARiYE VE MASKO
iSTASYONLARI

ATAKÖY-OLiMPiYAT
METRO HATTI

Açıldı



TAYFUN DERYAL

HİZMET

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), işlettiği ve yapımını 
sürdürdüğü tesisleriyle, 
amatör branşlara sağladığı 

ekipman destekleriyle ve 
gerçekleştirdiği uluslararası 
etkinliklerle kentin spora 
bakışına yepyeni bir vizyon 
katmayı amaçlıyor. İstanbul’da 
sporu, yaşamın merkezi haline 
getirmek isteyen İBB’nin bu 
hedefinin önemli bileşenlerinden 
biri de “Okul Spor Salonları”.    
224 okulun öğrencileri, İBB’nin 
inşa ettiği spor salonlarında 
beden eğitimi derslerini ve spor 
faaliyetlerini yapıyor. Ayrıca 
kulüpler ve İstanbullular da 
haftanın yedi günü bu salonları 
kullanabiliyorlar. İBB, spora olan 
ilgiyi geliştiren ve pekiştiren okul 
spor salonlarına halkın erişiminin 
daha da kolay hale gelmesi için 
kentin 34 farklı noktasındaki 
okullara, yeni spor salonları inşa 

İBB, İSTANBUL’UN FARKLI NOKTALARINDAKİ 34 OKULUN BAHÇESİNE YENİ SPOR 
SALONLARI İNŞA EDİYOR. ÇALIŞMALARIN TAMAMLANDIĞI 8 SALONUN HİZMETE 
AÇILMASI İÇİN PANDEMİ SÜRECİNİN NORMALLEŞMESİ BEKLENİYOR. DEVREYE 

GİRMESİYLE BİRLİKTE ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİ YAPTIĞI, 
İSTANBULLULARIN DA HAFTANIN YEDİ GÜNÜ KULLANABİLDİĞİ OKUL SPOR 

SALONU SAYISI 232’YE YÜKSELECEK. 

İBB’DEN	34	OKULA	
SPOR	SALONU

ediyor. Üstelik bu salonlardan         
8’i şimdiden kullanıma hazır hale 
getirildi. Yapımı tamamlanan 
Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, 
Kadıköy, Kartal, Maltepe, 
Üsküdar ve Pendik ilçelerindeki 
salonlar, pandemi sürecinin 
normalleşmesiyle birlikte hizmete 
açılacak. 

 8 SALON HAZIR
Yapımına devam edilen okul spor 
salonlarının inşası, İBB Yapı İşleri 
Müdürlüğü tarafından 
sürdürülüyor. 23 ilçede toplam 34 
okulu kapsayan çalışmalarda; 
Anadolu Yakası’nda 6, Avrupa 
Yakası’nda 2 olmak üzere 8 salon 
tamamlanarak kullanıma hazır hale 
getirildi. Fiziki düzenlemelerin 
bitirilmesinin ardından 
aydınlatma, ısıtma ve 
havalandırma sistemleri ile birlikte 
7 gün 24 saat devrede olacak 
güvenlik kameraları da spor 
salonlarına entegre edilecek

 213 BİN 852 ÖĞRENCİ 
FAYDALANABİLECEK
Yapımı tamamlanan spor 
salonlarının da açılması ile birlikte 
İBB tarafından yapılan okul spor 
salonlarının sayısı 232’ye 
yükselecek. Hizmete giren salonlar 
mevcut kapasiteyi 8 bin 240 kişi 

YAPIMI TAMAMLANAN                     
OKUL SPOR SALONLARI

 Rosvita Timur İmrağ Anadolu Meslek 
Lisesi (Büyükçekmece)

 Kardelen Mesleki ve Teknik Lisesi 
(Gaziosmanpaşa)

 Hüseyin Ayaz Ortaokulu (Kadıköy)
 Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu 

(Kartal)
 Güzin Dinçkök Ortaokulu (Maltepe)
 Koray Karaca İmam Hatip Ortaokulu 

(Kartal)
 Çağrıbey Anadolu Lisesi (Üsküdar)
 Şevket Sabancı Anadolu Lisesi 

(Pendik)
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Silivri’de bulunan Müjdat Gürsü 
Stadı. 1994'te geçirdiği bir trafik 
kazası sonucu hayatını kaybeden 
futbolcu Müjdat Gürsü’nün adını 
taşıyan stat, geniş kapsamlı bakım 
ve onarım çalışmalarıyla baştan 
aşağıya yenilendi.
Çalışmaların tamamlandığı tesiste, 
mevcut 2 bin 500 kişilik tribün 
modernize edildi. Kapasitesini 
genişletmek için stada bin 700 
kişilik ilave bir seyirci alanı daha 
yapıldı. Bölgedeki amatör ve 
profesyonel spor kulüplerine hizmet 
verecek olan tesis; tenis kortları, 
basketbol ve voleybol sahalarıyla 
spor kompleksine dönüştürüldü.

artırarak yıl boyunca toplam 213 bin 
852 öğrenciye spor yapma imkanı 
sunacak.
İBB Okul Spor Salonları, sadece 
öğrencilerin hizmetinde olmayacak; 
tesisi kullanmak isteyen amatör ve 
profesyonel sporcular ve 
İstanbullular da salonları 
kullanabilecek.

 KULÜPLERE ALTYAPI DESTEĞİ
İBB’nin yaptırmış olduğu spor 
salonları aynı zamanda 22 branşta 
spor yapmaya imkan sunan bir 
etkinlik merkezi olarak da 
kullanılıyor. Pek çok aktivite 
ücretsiz olarak bu alanlarda 
gerçekleştirilebiliyor. Bu tesisler 
Türk sporu için de önemli 
fonksiyonları yerine getiriyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor 
Kulübü’nün farklı branşlardaki 
takımlarının yanı sıra 150 spor 
kulübünden 15 bine yakın sporcu da 
okul spor salonlarından hizmet 
alıyor. 

 MÜJDAT GÜRSU STADI 
YENİLENDİ
Yeni spor tesisi projelerinin hayata 
geçirilmesinin yanında, mevcut spor 
tesislerinin daha etkin ve verimli 
kullanılabilmesi için İBB’nin 
yenileme çalışması yaptığı salonlar 
da bulunuyor. Bunlardan biri de 

YAPIM AŞAMASINDA OLAN            
OKUL SPOR SALONLARI

 Hasan Tahsin İmam Hatip 
Ortaokulu (Arnavutköy)

 Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu 
(Avcılar)

 Anafartalar İlköğretim Okulu 
(Bağcılar)

 Murat Kölük İlkokulu (Bağcılar)
 Borsa İstanbul Mesleki Teknik 

Anadolu Lisesi (Başakşehir)
 TOKİ Osmangazi İlkokulu 

(Başakşehir)
 Bahçeşehir İMKB Mesleki Teknik 

Anadolu Lisesi (Başakşehir)
 Şehit Büyükelçi İsmail Erez 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  
(Bayrampaşa)

 Azem Yükseloğlu Anadolu 
 İmam Hatip Lisesi (Beylikdüzü)                
 Çatalca Çok Programlı Lisesi 

(Çatalca)
 Şehit Furkan Doğan Anadolu 

İmam Hatip Lisesi (Eyüpsultan)
 Emine Sabit Bayrak Ortaokulu 

(Gaziosmanpaşa)
 Şener Birsöz İlkokulu (Kadıköy)
 Küçükçekmece Anadolu Lisesi 

(Küçükçekmece)
 Sultan Abdülhamit Han 

 İmam Hatip Ortaokulu 
(Küçükçekmece)

 Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi 
(Maltepe)

 İmdat Vakfı Dumlupınar Ortaokulu 
(Maltepe)

 Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu 
(Pendik)

 İbrahim Yirik Sağlık Meslek Lisesi 
(Silivri)

 Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 
(Silivri)

 Sultanbeyli Anadolu Lisesi 
(Sultanbeyli)

 Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi 
(Sultangazi)

 Fuat Soylu İlkokulu (Şişli)
 Tezer Taşkıran Ortaokulu (Tuzla)
 Muzaffer Güzide Pulur 

 İmam Hatip Ortaokulu (Tuzla)
 Yunus Emre Anadolu 

 İmam Hatip Lisesi (Tuzla)
 Çağrıbey Anadolu Lisesi (Üsküdar)
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 HANE GELİRİ 2 BİN 500 
LİRANIN ALTINDA
İstanbul İstatistik Ofisi, 
geçtiğimiz aylarda, “Öğrenci 
Eğitim Desteği”ne ilişkin verileri 
yayınladı. Bu verilere göre, 
başvurusu kabul edilen 
öğrencilerin yüzde 73.5’inin hane 
gelirleri, 2 bin 500 liranın altında, 
yüzde 24’ünün gelir durumu ise 
2.500-4.000 lira arasında kaldı. 
Sadece, yüzde 2.5’inin hane geliri 
4 bin lira ve üzerinde olduğu 
belirlendi. Yardım almaya hak 
kazananların, yüzde 54.4’ünü 
kadın, yüzde 45.6’sını erkekler 
oluşturdu.

 EN ÇOK EĞİTİM YARDIMI 
ALAN İLÇE BAĞCILAR OLDU
İstatistik Ofisi verilerine göre, 
eğitim yardımı başvurusunun en 
çok yapıldığı ilçe, 16 bin 
41 başvuru ile Pendik 
oldu. Pendik’i, 
Esenyurt, Bağcılar, 
Küçükçekmece, 

Ümraniye takip etti. 4 bin 59 
öğrenci ile en çok eğitim 
yardımının yapıldığı ilçe Bağcılar 
olarak açıklandı. Eğitim 
yardımının yapıldığı diğer ilçeler 
ise şöyle sıralandı: Esenyurt (3 
bin 681), Pendik (3 bin 398), 
Bahçelievler (3 bin 26) ve 
Küçükçekmece (3 bin 12). 
İlçelere göre yapılan başvuruların 
kabul oranlarına bakıldığında ise 
yüzde 32.9 ile Sultanbeyli ilk 
sırada geldi. Sultanbeyli’yi, 
Arnavutköy (yüzde 32.3), 
Sultangazi (yüzde 30.3) Esenler  
(yüzde 28) ve Bağcılar (yüzde 
27.6) izledi.

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) kentin üniversiteli 
gençlerinin yanında olmaya 
devam ediyor. Başkan 

İmamoğlu’nun seçim vaatleri 
arasında yer alan “Üniversite eğitimi 
yardımı”nın ilki, 2019’da hayata 
geçti. İmamoğlu, vaadine “Üniversite 
öğrencisi genç yol arkadaşlarım; size 
bir söz vermiştim. İBB olarak on 
binlerce İstanbullu üniversiteli 
gencimize eğitim yardımına 
başlıyoruz. İstanbul’u öğrenciler 
adına daha yaşanabilir bir kent 
yapmak için çabalıyoruz” sözleriyle 
start vermişti. Halen devam eden 
eğitim destek programına başvuru 
gencuniversiteli.ibb.istanbul         
web sitesi üzerinden gerçekleşiyor.

 İKİ YILDA 63 BİN ÖĞRENCİ 
DESTEK HAKKI KAZANDI
İBB İstanbul Planlama Ajansı 
bünyesinde faaliyet gösteren 
İstanbul İstatistik Ofisi’nin derlediği 
verilere göre, 63 bin 236 
üniversiteliye eğitim yardımı 
yapıldı. 2020-2021 eğitim 
döneminde ise programdan 
faydalanan öğrenci sayısı 33 bin 659 
oldu. 

GENÇLERE	İBB’DEN	
EĞİTİM	DESTEĞİ
BAŞKAN EKREM İMAMOĞLU’NUN SEÇİM ÖNCESİ VAATLERİNDEN OLAN EĞİTİM YARDIMI 
HAYATA GEÇIRİLDİĞİ GÜNDEN BU YANA ÖĞRENCİLER, EĞİTİMLERİNE DAHA RAHAT 
ODAKLANIYOR; AİLELERİNİN EKONOMİK YÜKÜNÜ BİRAZ DAHA HAFİFLETİYORLAR. 
İBB’NİN EĞİTİM DESTEK PROGRAMINA, İKİ YILDA TOPLAM 122 BİN 366 GENÇ BAŞVURDU, 
63 BİN 236 ÖĞRENCİ EĞİTİM DESTEĞİ HAKKI KAZANDI.

HİZMET

ALİ FARUK İMRE
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HARUN OĞUZ (21), 
DİYALİZ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ

“İBB’nin eğitim destek 
programını sosyal medyada 
gördüm. Çok şükür, ilk senemde 
destek programına kabul edildim. 
Destek paralarımızı üç ayda bir 
alıyoruz. Ben aynı zamanda bir 
hastanede çalışıyorum. Bu destek 
sayesinde, abimle kaldığım eve 
ekonomik anlamda da katkı 
sağlıyorum. Gelecek planlarım 
için biraz ümitsizim; ama öncelik 
eğitime. Belediyeye bu 
desteğinden dolayı teşekkür 
ederim.” 

SEMANUR YALÇIN (21),   
FİZYOTERAPİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ

“Birinci sınıf öğrencisiyim. Beş 
kardeşiz, üçümüz öğrenciyiz. Tek 
bilgisayar üçümüze yetmiyordu. 
Eğitimlerimiz online olduğu için 
kendime ait yeni bir bilgisayara 
ihtiyacım vardı. Destekle bir 
bilgisayar aldım. Programdan, 
arkadaşlarım sayesinde haberdar 
oldum. Ben de arkadaşlarıma 
önerdim. Türkiye’nin koşullarına 
göre gelecek planlarım sürekli 
değişiyor. Şimdiki amacım 
eğitimimi tamamlayıp yüksek 
lisans yapmak.”

İBB-GENÇ ÜNİVERSİTELİ EĞİTİM 
YARDIMI BAŞVURU KOŞULLARI 

• T.C. vatandaşı olmak

• Öğrencinin kendisinin veya ailesinin 
(anne-baba vefat durumunda ise 
bir yakının) İstanbul’da ikamet 
etmesi 

• Lisans veya ön lisans öğrencisi 
olmak

• Normal öğrenim süresinin içinde 
eğitimine devam ediyor olmak

• Devlet üniversitesinde okuyor 
olmak veya vakıf/özel üniversitede 
%100 burslu okuyor olmak

• Ara ve son sınıf öğrencileri için yıl 
sonu başarı notunun en az 100 
üzerinden 53 ya da 4 üzerinden          
2 olması

• Gelir durumu açısından maddi 
desteğe ihtiyacı olmak

ZELAL DALGALI (19), 
TIP ÖĞRENCİSİ

“Bölümümde hazırlık sınıfındayım. 
Beyin cerrahı olmak istiyorum. Destek 
programına internetten başvurdum. 
Bu seneki not ortalamamla da gelecek 
sene için burs kriterlerini tutturdum. 
Umarım gelecek eğitim döneminde 
başvurum yine kabul edilir. Ailemle 
yaşıyorum. Bu destek sayesinde, bir 
genç olarak, kendime özgür bir alan 
yarattım. Kafamda yapmak istediğim 
şeyler vardı, onları gerçekleştiriyorum. 
Bu eğitim desteği biz gençler için çok 
kıymetli. Not ortalamamızı tutturmak 
için de derslerimize ekstra motiveyiz.”

ÖĞRENCİLER,	DESTEK	SAYESİNDE							
EĞİTİMLERİNE	DAHA RAHAT	ODAKLANIYOR

İSTANBUL BÜLTENİ’NE 
KONUŞAN 

ÖĞRENCİLER, İBB’NİN 
SAĞLADIĞI EĞİTİM 

DESTEĞİ SAYESİNDE, 
SOSYAL ANLAMDA 
ÖZGÜRLÜK ALANI 

OLUŞTURDUKLARINI 
BELİRTTİLER. EĞİTİM 
BURSUNUN DEVAMI 
İÇİN ELDE EDİLMESİ 
GEREKLİ OLAN NOT 
KRİTERİNE ULAŞMAK 

İÇİN DERSLERİNE 
DAHA ÇOK 

ÇALIŞTIKLARINI 
VURGULADILAR.
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AHMET OLCAY ERGİN

HİZMET

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), COVID-19 pandemisiyle 
mücadelede İstanbulluya 
ihtiyacı olan her alanda hizmet 

sunuyor. Koronavirüs nedeniyle 
vefat eden vatandaşların cenaze 
işlemleri ve Alo 188 hattının yeni 
uygulamasının detaylarını İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. 
Ayhan Koç, İstanbul Bülteni’ne 
anlattı. Türkiye'nin neresinde 
olunursa olunsun 188 arandığında 
cenaze hizmetlerine ulaşıldığını 
anımsatarak sözlerine başlayan 
Ayhan Koç, “Daha önce de 188 
vardı; ama kurumsal bir dil de 
kurumsal bir problem çözme 
sistemi de yoktu. Teknolojinin 
geliştiği bu çağda, 188’i nasıl daha 
iyi hale getirebiliriz, diye 
düşündük ve sonuç olarak bunu 
tek merkezde toplamaya karar 
verdik” ifadelerini kullandı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE ARTAN VEFAT SAYILARI, 
EN ZOR GÖREVİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ MEZARLIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞINA 
YÜKLEDİ. HARCADIĞI YOĞUN MESAİ İLE 
MÜTEVEFFA YAKINLARININ ACILARINI PAYLAŞAN 
BAŞKANLIK, HİZMETİN AKSAMADAN SÜRMESİNİ 
SAĞLIYOR. ÇALIŞMALARINI HIZ KESMEDEN 
SÜRDÜREN BİRİM, YENİ BİR HİZMETİ DAHA 
VATANDAŞA SUNACAK. ULUSAL BİR HAT OLAN 
ALO 188, İBB TARAFINDAN DAHA VERİMLİ HALE 
GETİRİLEREK HİZMETE DAHA KISA SÜREDE 
ULAŞIMIN YOLU AÇILACAK.

EMİNE HİLAL KORUCU
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 ZAMAN KAYBI ÖNLENECEK
Vatandaşın, mezarlık ziyareti 
sırasında görebileceği herhangi bir 
eksikliği, aksaklığı bildirmesi 
durumunda ‘iş başlatma’ işleminin 
yapıldığını belirten Koç, şöyle 
devam etti:
“İyi bir program uygulayacağız. Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığımızla entegre 
şekilde çalışıyoruz. İşlem başlatma 
süreci, çağrı merkezi üzerinden 
ilerleyecek. Cenaze yeri, imam, 
gassal, araç tayin ve tahsisini bu 
sistemde yapacağız. İletişim 
kurulması adına telefonlarını da 
paylaşacağız. Örneğin bir cenaze 
oluyor, cenaze yakını bizi arıyor. 

Araç gönderiliyor, olası bir 
gecikmede cenaze yakını bizim 
birimleri tekrar arıyor, bizim 
birimler şoförle irtibata geçiyor. 
Yani anlayacağınız zaman kaybı 
yaşanıyor. Cenaze yakını bu 
sistemle; ‘imam, gassal, şoför kim’ 
hepsini bilecek. Hepsi ile iletişim 
içinde olacak. Aradaki bu tarz 
engelleri kaldırıp, hızlı bir 
koordinasyon sağlayacağız.”

 VATANDAŞIN AYAĞINA 
GİDECEĞİZ
Dr. Ayhan Koç, pandemi sürecinde 
iş yüklerinin iki katına çıktığını 
belirterek “Geldiğim günden beri 
hep şunu söylüyorum: Bir insanın 
babası ölüyor, daha acısını 
yaşamadan, ne yapacağını 
bilmeden, panik halde, Mezarlıklar 
Daire Başkanlığına gelip ‘Babam 
öldü, ne yapacağım?’ diye 
uğraşıyor. Biz bunun önüne 
geçmek istiyoruz, kurduğumuz 
sistemle. Bu acılı insanlara biz 
ulaşacağız; onlar acılarını yaşarken 
biz de ulaşılabilir olacağız, 
yanlarında duracağız yani. 
‘Babamızı nasıl defnedeceğiz, dini 
vecibeler en iyi şekilde nasıl yerine 
getirilecek’ diye düşünmesinler 
istiyoruz. Hadis-i Şerif’te 
‘Zorlaştırmayın, kolaylaştırın’ der 
Peygamber Efendimiz.                        

 CENAZE İŞLEMLERİNİN YÜZDE 
80’İ UZAKTAN YAPILACAK
Gelişen teknoloji ile bireylerin, 
hizmet alınacak kuruma gitmeden 
işini görüp pek çok sorunu 
çözebildiğini belirten Koç, Alo 188 
projesi hakkında şu bilgileri 
paylaştı: 
“Günümüzde birçok iş, kurumların 
çağrı merkezleri ile halledilebiliyor. 
Biz bunu neden yapmayalım, diye 
düşündük. Vefat eden kişilerin 
raporları Sağlık Bakanlığı ile aynı 
zamanda bize de geliyor. Alo 188'i 
devreye aldığımızda; çağrı 
merkezindeki arkadaşlar, ölüm 
raporunda yer alan irtibat numarası 
ile vefat eden kişinin yakınına 
ulaşacak. Çağrı merkezi çalışanları, 
ulaştığı kişiden mezar yeri, nakil 
aracı, defin işlemi gibi taleplerinin 
tümünü alacak. Vatandaşlar kuruma 
gitmeden, cenaze işlemlerinin yüzde 
80'ini uzaktan yapabilecek. Yaşanan 
vefat durumları çağrı merkezine 
otomatik düşecek; uyarı gelecek ve 
bu uyarıyla biz harekete geçeceğiz. 
Mezar yeri veya cenaze için gereken 
her türlü talebi karşılayacak 
pozisyona geleceğiz. Bu projeyi 
tamamladık. Çalışmalarımız 1 yıldır 
devam ediyordu, pandemiden dolayı 
gecikmeler oldu. Çağrı merkezinde 
çalışacak arkadaşların eğitimleri 
bitince uygulamayı hayata 
geçireceğiz.”
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ALO 188'İ DEVREYE ALDIĞIMIZDA, ÇAĞRI MERKEZİNDEKİ 
ARKADAŞLARIMIZ, ÖLÜM RAPORUNDA YER ALAN İRTİBAT NUMARASI 

ÜZERİNDEN VEFAT EDEN KİŞİNİN YAKININA ULAŞACAK. ÇAĞRI MERKEZİ 
ÇALIŞANLARI ULAŞTIĞI KİŞİDEN; MEZAR YERİ, NAKİL ARACI, DEFİN 

İŞLEMİ GİBİ TALEPLERİNİN TÜMÜNÜ ALACAK.

hale gelmek için yaklaşık iki aydır 
Alo 153 Beyaz Masa’da çağrı 
alıyorlar; yani onlara burada hem 
teorik hem pratik eğitimler 
veriliyor. Cenaze yakınlarından 
gelecek olan çağrılarda büyük bir 
hassasiyet göstermemiz 
gerektiğini biliyoruz.”

 PANDEMİDE HİÇ PROBLEM 
YAŞAMADAN BÜTÜN 
DEFİNLERİ YAPTIK
Pandemi döneminde yaptıkları 
çalışmalarla ilgili bilgileri de 
paylaşan Koç, bu konuda da 
şunları söyledi: 
“Kimin bulaşıcı hastalığa 
yakalandığını, COVID-19 olduğunu 
bilmiyorduk. Bize gelen raporlarda 
da öyle bir şey yoktu. Ölüm sebebi 
ne olursa olsun hepsi koronavirüs 
yüzünden vefat etmiş gibi 
davranmak zorundaydık, insanları 

koruma amaçlı. Bu yüzden üst 
düzey tedbirler aldık. Vefat eden 
kişinin COVID-19 olup olmadığını 
bilmediğimiz için hepsi öyleymiş 
gibi davranıyorduk. Bütün dünyanın 
da öyle yapması gerekiyordu bence. 
Bizim işimiz kişinin nasıl öldüğü ile 
ilgili değil, dini kriterleri yerine 
getirip cenazeyi defnetmektir. 
Pandemi döneminde iş yükümüz iki 
katına çıkmasına rağmen önceki 
dönemlerin bazı aksaklıklarını dahi 
bu süreçte yaşamadık. Günlük 200 
olan cenaze sayısı bu süreçte 
yaklaşık 500’e çıktı. Hiç problem 
veya gecikme yaşamadan bütün 
definler yapıldı. İmamından 
gassalına, işçisinden şoförüne bütün 
personele bu yüzden teşekkür 
ediyorum. Herkes de gördü ki 
personellerimiz, en zor görevi 
yerine getirmek için hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmadılar.”

Biz de bunu sağlamaya 
çalışıyoruz. Artık vatandaş bizim 
ayağımıza gelmeyecek, biz onların 
ayağına gideceğiz” dedi.

 ACILARINI PAYLAŞIYOR 
OLACAĞIZ
Vardiyalı sistemle 7/24, 22 kişinin 
çalışacağı çağrı merkezinde, görev 
yapacak kişilerin psikolojik, 
sosyolojik, insani ilişkiler gibi 
konularda eğitim aldığını da 
aktaran Koç, açıklamalarını şöyle 
sürdürdü: 
“Personellerimizin hepsi en az bir 
üniversite mezunu. Doktorası 
olanlar, yüksek lisans yapanlar, 
ikinci üniversiteyi bitirenler de 
var. Eğitimli bir kadromuz var 
yani. Psikolojik durumdan eğitime, 
diksiyondan empati yeteneğine 
kadar önemli kriterleri dikkate 
aldık. Çalışanlarımız daha becerikli 

İBB Mezarlıklar Daire Başkanı 
Dr.	Ayhan	Koç
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koronavirüs nedeniyle hayatını 
kaybetti; bu, şimdiye kadar 
yaşanan en yüksek can kaybıydı. 
29 Nisan-17 Mayıs tarihleri 
arasında uygulanan tam kapanma 
sürecinde vaka sayılarında hızlı bir 
düşüş gözlendi, 60 binlerde olan 
günlük vaka sayısı 11 binlere kadar 
indi. Sağlık Bakanlığı, COVID-19 
tablosunu 29 Mayıs itibarıyla; 
vaka sayısı 7 bin 656, vefat sayısı 
137 olarak açıkladı. İllere göre risk 
durumunda; İstanbul başta olmak 

üzere, Türkiye’nin büyük bir kısmı 
yüksek riskli durumda. Hastalık ne 
yazık ki hâlâ toplumda yaygın 
şekilde görülüyor. Aşılama 
sürecinde altı aylık bir zamanı 
geride bıraktık. 

 ENDİŞE VERİCİ VARYANT
Bu sayımızda koronavirüs 
mutasyonlarında güncel durum, 
COVID-19’un uzamış etkileri; yani 
LONG COVID ile salgından 
korunma yollarını işleyeceğiz. 

C
OVID-19 pandemisi, 
mutant varyantların da 
etkisiyle 15 aydır, 
Türkiye’nin ve dünyanın 

gündeminde olmayı sürdürüyor. 
Bilim insanları, aşılama sürecinin 
tüm dünyada hızlı ve yaygın 
şekilde devam etmesi durumunda 
toplumsal bağışıklığın 
yaygınlaşacağını ve pandemide 
yaşadığımız üçüncü dalganın, son 
büyük dalga olacağını belirtiyorlar.
30 Nisan’da Türkiye’de, 394 kişi 
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ŞENGÜL GÜLBAHÇE

COVID-19’DAN ÇIKIŞ YOLU:

HIZLI	VE	ETKİN	
AŞILAMA

HER KAYIP, BİR CAN!



bulaştırıcılık süresi uzamıştır. 
Ancak, bu varyantların hastalığı 
ağırlaştırdığına veya ölümleri 
arttırdığına dair kesin kanıtlar yok.  
1. B.1.1.7: İlk görüldüğü yer ve 

zaman: İngiltere, Eylül 2020. 
Toplam 142 ülkede rastlandı. 
Sağlık Bakanı 28 Nisan’da yaptığı 
açıklamada ülkemizde en sık bu 
varyantın saptandığını bildirdi. 

2. B.1.351: İlk görüldüğü yer ve 
zaman: Güney Afrika, 1 Ağustos 
2020. Toplam 97 ülkede ve 
ülkemizde kısıtlı sayıda görüldü.

3. B.1.1.28.1 (P.1): İlk görüldüğü yer 
ve zaman: Brezilya, Aralık 2020. 
Toplam 56 ülkede rastlandı. 
Brezilya’nın Amazon eyaletinde 
toplumun yüzde 70’i bağışıklık 
kazanmış olduğu halde, büyük 
kısım bu varyantla yeniden 
enfekte oldu.

4. B.1.617: İlk görüldüğü yer ve 
zaman: Hindistan, Ekim 2020. 
Toplam 44 ülkede görüldü. 
Bulaşıcılık derecesinin yüksek 
olduğuna dair bulgular var.     

B.1.1.7 (İngiltere) ve 
B.1.617(Hindistan) varyantları 

aşılara büyük oranda duyarlıdır. 
Ancak diğer iki varyant hem 
hastalıkla gelişen hem de aşılarla 
kazanılan bağışıklığa karşı değişen 
oranlarda dirençli bulunmakta. 
Dolayısıyla geçirilen hastalık ve 
aşıların, bu üç varyanta karşı 
koruma yapamayacağını hesaplayıp 
ülkede yayılımlarını engellemeli.”

 LONG COVID                         
UZAMIŞ COVID-19
Pandemi sürecinde yeni kavramlarla 
karşılaşıyoruz. COVID-19 
enfeksiyonu geçirdiği halde çok 
sayıdaki kişi yorgunluk, kas 
güçsüzlüğü, nefes darlığı öksürük, 
tat-koku kaybı, uykusuzluk; göğüs, 
baş, eklem ağrıları gibi 
rahatsızlıklarının aylarca devam 
ettiğini bildiriyor. DSÖ, 
koronavirüse yakalanan ve 
iyileşmesine rağmen üç haftadan 
fazla sürede şikayetlerin devam 
ettiği durumlar için, “Uzamış 
COVID-LONG COVID” kavramını 
kullanıyor. Yani, COVID-19 
geçirenlerde etkiler bazen uzun 
süreli kalabiliyor ve travmalar yaşam 

Konuyla ilgili görüşlerine 
başvurduğumuz İBB Bilim Kurulu 
Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Feyza Erkan, virüs mutasyonları ile 
ilgili detaylı bilgi vererek 
Türkiye’deki endişe verici varyantlar 
üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:
“Koronavirüslerin çoğalması 
sırasında gen dizilimlerinde görülen 
değişikliklere ‘mutasyon’ diyoruz. 
Orijinal virüsten farklılık gösteren 
mutasyonlu virüslere ise ‘varyant 
virüs’ denmekte. Salgın sürecinde 
daha kolay bulaşan varyantlar 
zamanla seçilir ve baskın hale gelir. 
Bunlar, ‘endişe verici varyant’ 
(Variant of Concern: VOC) olarak 
tanımlanır. Ayrıca çok sayıda 
varyant halen izlenmekte olup 
‘dikkate alınması gerekenler’ 
(Variant of Interest: VOI) olarak 
tanımlandı.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ),         
4 Mayıs 2021 tarihli son durum 
raporuna göre, dünyada halen dört 
endişe verici varyant yaygın 
durumda. Bu dört varyantta da 
bulaşıcılık artmış, enfekte kişilerin 

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK, AŞILAMA İLE MÜMKÜN. GELİNEN SÜREÇTE 
ÜLKEMİZDE YÜZDE 25 CİVARI TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIĞA ULAŞILDI.             

SALGININ KONTROL ALTINA ALINABİLMESİ İÇİN BU ORANIN YÜZDE 70’LERE 
ÇIKARILMASI GEREKİYOR.
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 AYLARCA SÜREN ŞİKAYETLER 
Tüm bu rahatsızlıkların yanında 
diğer önemli kalıcı bulgunun ise 
kalp kası iltihabı, taşikardi, kalp 
ritmi bozukluğu olduğunun altını 
çizen Erkan, kalp ritmi 
bozukluklarının, kısmen otonom 
sinir sistemi hasarına bağlı ortaya 
çıktığını belirterek şöyle devam 
etti:
“Koku ve tat alma bozuklukları 
bazen 6 aya kadar uzayabilir. Saç 
dökülmesi, kulak çınlaması, 
işitme kaybı, terleme gibi 
belirtiler de COVID sonrası 
dönemde saptanabilmekte. 
Depresyon, anksiyete; 
posttravmatik stres bozukluğu, 
bilişsel ve uyku bozuklukları gibi 
6 aya kadar sürebilen psikiyatrik 
belirtiler olguların yüzde 
23-26’sında görülmekte. 
Obsessif-kompulsif bozukluk, 
irritabilite, uyuşturucu madde 
kullanımı, unutkanlık, geçici 
hafıza kayıpları, dikkat ve 
konsantrasyon bozukluğu gibi 
belirtiler de geç dönemde ortaya 
çıkabilir. 

Diğer seyrek görülen kalıcı nörolojik 
belirtiler; ensefalit, epileptik 
nöbetler, beyin damar hastalıkları, 
periferik sinir hastalıkları olabilir. 
Bu belirtiler virüsün yaptığı iltihap, 
damar tıkanmaları, oksijensiz kalma, 
kortizon kullanma gibi birçok 
faktörden kaynaklanabilir.”

 KAPANMA SÜRECİ VE 
TEDBİRLER YETERLİ Mİ?
Prof. Dr. Feyza Erkan, etkili ve 
yaygın bir aşılama yapılamadığı 
sürece bulaşmaları önlemek için 
toplumsal hareketliliği azaltmanın 
şart olduğunu söyledi ve risk 
aşamalarına dikkat çekti:
“DSÖ ve birçok ulusal-uluslararası 
bilimsel kuruluş, salgının 
yaygınlığına bağlı olarak 
kapanmanın kapsamını ve açılmanın 
yapılması gereken kriterlerini 
belirlediler.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Bilimsel Danışma Kurulu da 
hem 2020 Mayıs ayında hem de bu 
yıl 12 Mayıs 2021 tarihinde, 
açılmanın kademeli ve belli 
kriterlere göre yapılması 

kalitesini düşürebiliyor. Peki LONG 
COVID ile ilgili klinik araştırmalar 
neler söylüyor? Prof. Dr. Feyza 
Erkan,  COVID-19 geçiren hastaların 
yüzde 10-35’inde belirtilerin 3 
haftadan daha uzun sürebildiğini 
belirterek, “Literatürde bu duruma, 
‘Uzamış COVID-19, Post COVID 
Sendromu’ gibi isimler veriliyor ve 
şu beş şekilde karşımıza çıkar:
1. Ağır hastalık geçirenlerde 

iyileşme sürecinin uzaması.
2. Hastalığın ağırlık derecesinden 

bağımsız olarak belirtilerin 6 hafta 
ve daha uzun sürmesi.

3. Hastalık iyileştikten sonra 
semptomların, üç veya altı hafta 
süresince geri dönmesi.

4. Hastalığı belirtisiz geçirenlerde 
bir veya üç ay sonra semptomların 
yeniden ortaya çıkması.

5. Belirtisiz veya hafif geçiren 
kişilerde 12 ay içinde ani 
ölümlerin görülmesi.

Yorgunluk ve halsizlik yüzde 17.5-
72 hastada en sık görülen belirti 
olup bazı hastalarda 7 ay kadar 
sürebilmekte. Hastalığın ağırlık 
derecesine göre belirtilerin oranı 
değişir. Nefes darlığı yüzde 10-40 
hastada görülmekte ve 4 aya kadar 
devam edebilmektedir. Uzun süren 
nefes darlığı, hastanede veya yoğun 
bakımda kalan ağır hastalarda daha 
sıktır. Bu hastaların az bir kısmında 
akciğer hasarı kalıcı olmakta. Diğer 
uzun süreli belirtilerden göğüs ağrısı 
yüzde 22, öksürük yüzde 19 hastada 
görülmekte ve iki aya kadar 
sürebilmekte. Hastaların yüzde 
35’inde, akciğer grafisinde veya 
bilgisayarlı tomografide patolojik 
bulguların da uzun dönemde devam 
ettiği saptanmıştır” dedi.

UZUN COVID-19 ETKİSİ “DİYABET, HİPERTANSİYON VE KRONİK AKCİĞER 
RAHATSIZLIĞI” GİBİ HASTALIKLARLA BİRLİKTE DAHA BÜYÜK RİSK 

OLUŞTURUR. ANCAK, SAĞLIK SORUNU OLMAYANLARDA DA COVID-19’UN 
ETKİSİ BAZEN AYLARCA SÜREBİLİR.
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olan kişilerin bir arada bulunmasına 
izin vermeli. 
2. Yüksek Risk (Turuncu): Kısmi 
Kapanma-Kısıtlama 
Günlük yeni vaka sayısı                 
5.600-11.500. 
Bu aşamada açık alanda insanların, 
maskeli olarak ve en az 2 metre 
mesafeyi koruyarak etkinliklere 
katılımına izin verilebilir. Toplantı, 
kutlama, konser gibi büyük 
toplanmalar yapılmamalı. Kafeler ve 
restoranlar sadece açık alanlarında 
hizmet vermeli; masalarda, aynı 
haneden 4, farklı hanelerden en fazla 
iki kişi çapraz oturmalıdır. Kapısı 
doğrudan dış mekana açılan mağaza 
ve dükkanlar, kuaförler 4 
metrekareye bir, temiz havaya 
açılmayan alışveriş merkezleri ve 
pasajlardaki dükkanlarda ise 8 
metrekareye bir kişi olmak 
koşuluyla hizmet vermeli. Kapalı 
alanlar yüzde 100 temiz hava ile 
havalandırılmalıdır. Semt 
pazarlarında kişi sayısı 4 
metrekareye bir kişi ve tezgahlar 
arası 3 metre olacak şekilde 
ayarlanmalıdır. Açık havuzlar, 

plajlar, ören yerleri, açık hava 
müzeleri kişiler arası 2 metre 
mesafe korunmak koşuluyla 
açılabilir. Spor etkinlikleri de 
seyircisiz olmak kaydıyla bu 
aşamada başlayabilir. 
Okullar sınıfta 4 metrekareye bir 
kişi düşmesi ve mümkünse 15 kişiyi 
geçmemesi koşuluyla açılabilir. 
Yüzde 50 kapasite ve araç içi 
temizlik koşuluyla şehir içi ve şehir 
dışı seyahatler başlayabilir. 
3. Orta Risk (Sarı): Koruma
Günlük yeni vaka sayısı                 
1.150-5.600.
Bu aşamada yüksek risk (turuncu) 
bölgedeki açılmalara ek olarak spor 
etkinliklerine izin verilir. İki metre 
fiziksel mesafe, maske ve hijyen 
kurallarına göre kişi sayısı belirlenir. 
Ayrıca bu aşamada kapalı semt 
pazarları ve hayvan pazarları da 2 
metre mesafe ve doluluk durumu 
kontrolü koşuluyla açılabilir.
4. Düşük Risk (Yeşil): Önleme
Günlük yeni vaka sayısı              
1.150’nin altında.
Bu aşamada orta risk (sarı) bölgedeki 
açılmalara ek olarak, kapalı alan 

gerektiğini belirten raporlar 
yayınladı. Bu raporlara 
koronavirus.ibb.istanbul web 
sitesinden ulaşılabilir.
Salgının düzeyi, 100 bin kişi başına 
düşen haftalık yeni olgu sayısı, 
haftalık pozitif PCR testi yüzdesi ve 
haftalık üreme katsayısı (R) gibi net 
sayısal kriterlerin değerlendirilmesi 
ile dört risk aşamasına ayrılır. 
Kriterlerden sadece biri yüksek olsa 
dahi risk grubunu belirlemeye 
yeterli. Risk aşamaları en yüksekten 
başlamak üzere, kırmızı-turuncu-
sarı-yeşil (Sağlık Bakanlığı 
haritasında mavi) renklerle 
gösterilmektedir. Eğer iki hafta 
boyunca yakından izlenen 
göstergeler iyiye doğru değişirse, bir 
sonraki düşük risk aşamasına 
geçilebilir. Ancak, göstergeler 
düzelmezse açılma yapılmaz; hatta 
göstergelerde kötüleşme saptanırsa 
tekrar yüksek risk aşamasına 
dönülür.”

 RİSK DURUMU KRİTERLERİ
Uluslararası standartlarda, 100 
binde hastalık olgu sayısına göre 
günlük verilerle hesaplanmış risk 
durumu kriterleri ve her aşamada 
alınması gereken önlemleri şöyle 
sıralayabiliriz:
1. Çok Yüksek Risk (Kırmızı):       
Tam Kapanma
Günlük yeni vaka sayısı 11.500.
Bu aşamada tam kapanma yapılmalı. 
Sağlık, gıda, güvenlik gibi zorunlu 
hizmet veren sektörler dışında tüm 
işyerleri, oteller, restoranlar, kafeler 
kapatılmalı, seyahatlere izin 
verilmemeli. Sadece açık havada 
temas gerektirmeyen yürüyüş gibi 
bireysel sporlara ve aynı haneden 
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SALGINI DURDURMANIN YOLU, TÜM RİSK GRUPLARI BAŞTA OLMAK ÜZERE 
TOPLUMUN HER KESİMİNDE HIZLI VE ETKİN AŞILAMA. TEST, İZOLASYON, 

TOPLUMSAL HAREKETLİLİĞİN AZALTILMASI VE KORUMA TEDBİRLERİ DE BU 
SÜREÇTE ÇOK ÖZENLE SÜRDÜRÜLMELİ.



Açılma dönemi filyasyon 
çalışmalarının daha etkin ve 
yaygın yapılmasını gerektirir. 
Zamanında ve yeterli sayıda test 
yapılması, pozitif olguların 
izolasyonu, temaslıların tespit 
edilerek karantinaya alınması, 
gerekirse riskli iş yerlerinde 
taramalar yapılmalı.” 

 BİZ OLMAYA DEVAM…
Salgında yaşanan kayıplar 
neticesinde sadece hastalık 
geçirenlerde değil, tüm toplumda 
umutsuzluk, tükenmişlik hissi ve 
ruhsal yorgunluk yaşanıyor. 
Belirsizliğin devam etmesinin 
getirdiği kısır döngü, hareketsizlik, 
sosyal izolasyon ve ekonomik 
sorunlar yaşam kalitesini her geçen 
gün biraz daha düşürüyor. Pandemi 
yönetimi, bilimin ışığında küresel 
ölçekte alınabilecek önlemlerle 
mümkün. Aşı, maske, mesafe, 
hijyene devam; bir süre daha, hep 
birlikte.
Ve sevgiye, saygıya, barışa, huzura, 
iş birliğine, dostluğa; biz olmaya 
devam.

etkinliklerine 2 metre fiziksel 
mesafe, maske ve kişisel hijyen 
koşullarına uyulması, doluluk 
oranının kontrolü, havalandırma 
sisteminin temiz hava sağlaması 
koşuluyla izin verilir.

 AÇILMA SÜRECİ VE 
DEVAMINDA YAPILMASI 
GEREKENLER
Sürecin başarılı yönetilmesi ve 
kapanmadaki kazanımların artarak 
devam etmesi için önerilerini 
sorduğumuz Erkan, yapılması 
gerekenleri şöyle sıraladı:
“Açılma sürecinde mutlaka 2 
metre fiziksel mesafe, maske ve 
kişisel hijyen kuralları ile yüzey 
temizliğine yönelik önlemler 
uygulanmalı. Müşterilerle temasta 
bulunan kişiler mutlaka siperlik ve 
maske takmalı.  
Kapalı alanlarda pencere ve kapı 
açarak sürekli havalandırma 
sağlanmalı; temiz havaya açılan 
pencere yoksa havalandırma-
iklimlendirme sistemi yüzde 100 
temiz hava sağlayacak şekilde 
ayarlanmalı. Sağlık Bakanlığının 
yayınlamış olduğu COVID-19 
Salgın Yönetimi ve Çalışma 
Rehberi’ne titizlikle uyulmalı. 
Salgının kontrolü, sağlıklı veri 
akışı ve bölgesel verilerin ayrıntılı 
değerlendirilmesi ve projeksiyonu 
ile mümkün. Açılma döneminde 
bu, daha da detaylı yapılmalı; 
böylece, kritik bir eşiğe 
gelindiğinde, hızla uygun adıma 
geçilebilmelidir. Şehirlerin, hatta 
ilçelerin verileri detaylı 
incelenmeli ve bölgesel önlemler 
hızla uygulanarak salgın kontrol 
altında tutulmalı.
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SALGIN DÖNEMİNDE EĞİTİM VE OKULLARIN DURUMU ÖNCELİKLİ ELE 
ALINMALI, TÜM KAYNAKLAR, OLABİLEN EN SAĞLIKLI ORTAMDA VE 

MÜMKÜNSE EN KISA SÜREDE YÜZ YÜZE EĞİTİM SAĞLAYACAK ŞEKİLDE 
SEFERBER EDİLMELİ.

İBB AİLESİNDEN 57 ÇALIŞMA 
ARKADAŞIMIZI COVID-19 NEDENİYLE 
KAYBETTİK
İstanbul’da salgını kontrol etmek için 
gerekli önlemleri alarak canla başla çalışan 
İBB ailesinden, 29 Mayıs 2021 itibarıyla 
COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden   
57 çalışma arkadaşımızın isimleri: 
Süleyman İLERİ, Ahmet KAYA, Bengül 
DEMİREL, İzzet ÖZBAŞ, Özeyir AYDIN, 
Ömer KILIÇ, Ali TANRIVERDİ, Ahmet 
Hakan FENERCİ, Mehmet BAĞ, Levent 
AS, Mustafa CANLI, Emin KARACA. 
Cemal Oral YILDIRIM, Adil KAYA, Galip 
ARICI, Kadir KAYA, Ömer Faruk TAŞCI, 
Zafer GÜREL, Halis SAĞLAM, Nazım 
KARTAL, Alpay KONAR, Yıldıray SARI, 
İsmail YENİL, İbrahim ÖZTÜRK, Mehmet 
Serdar KASIMOĞLU, Mustafa İSKİT,       
Uğur AKÇAY, Ümit GÜL, Mustafa ÇETİN, 
Bünyamin GENÇ, Ömür Gökhan DALDIK, 
Ümit ERDEM, Raziye GÜNAY, Uğur 
ÖZGÜVEN, Orhan KORKMAZ, Kemal 
KAYLAN, Ali YILDIRIM, Kadir GÖKÇE, 
Ahmet KAYA, Veysi TEKİDİ, Çağlar 
AYDIN, Murat ÜZÜK, Mehmet Sani GÖK, 
Taner KAPLAN, İsmail KAYA, Numan 
KILIÇ, Özgün ÖZTÜRK, Sefa SARI, Metin 
YALÇIN, Mahmut ÇAKIR, İlker YANIK, 
Metin KIZILER, Aziz AĞCA, Bayram 
ULUS, Faik KÖKLÜ, Veysel ÖZDEMİR, 
Hüseyin ÖZEV… İBB ailesi olarak, 
rahmetle, saygıyla, minnetle anıyoruz… 



İPA GENEL KOORDİNATÖRÜ ESRA HURİ BULDUK, İSTANBUL’DAKİ TEMEL 
SORUNUN YOKSULLUK OLDUĞUNU VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 
DE BUNUNLA MÜCADELE İÇİN BİR MİSYON ÜSTLENDİĞİNİ SÖYLEDİ. BULDUK, 

“İSTANBUL’UN KODLARINDAN BİRİ: DAYANIŞMA. ÖZELLİKLE PANDEMİYLE 
BİRLİKTE GÖRDÜK Kİ; KOMŞUMUZ AÇKEN TOK YATMAYA GÖNLÜMÜZ 

ELVERMİYOR” DEDİ. KADINLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIN ÖNEMİNE İŞARET 
EDEN BULDUK, 2019 YEREL SEÇİMLERİNDEN BU YANA İBB HİZMETLERİNE 

KILAVUZLUK EDEN BİR TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİ OLMASINI, 
UMUT VERİCİ BULDUĞUNU SÖYLEDİ.

İSTANBUL’UN KODLARINDAN BİRİ:	

DAYANIŞMA

AYŞE KAHVECİ DERYA BALKAN

SÖYLEŞİ

Orada temel çalışma konum sosyal 
hizmetler alanında verimlilikti. 
Verimlilik, sivil alanda çok kafa 
yorduğumuz bir şeydi. O 
deneyimimi mümkün olduğu 
kadar sosyal hizmetlere de 
taşımaya çalıştım. İBB çok büyük 
bir yapı, bu nedenle kaynakları 
daha verimli kullanarak yeni 
tasarruf alanları bulmak ve daha 
çok hizmet üretmek mümkün. 

 İstanbul’un görünmeyen arka 
yüzünde insanların yaşadığı ciddi 
sıkıntılar var. İstanbul’da 
karşılaştığınız tablo neydi? Ne 
hissettiniz o tablo karşısında?
Çok uzun zaman saha çalışması 
yapan kurumların içinde görev 

aldım. Ancak pandemi, gündelik 
hayatın hemen hemen bütün 
kodlarını değiştirdi. Pandemi 
sürecini İBB’de çalışırken 
karşılamak sahayı tekrar tekrar 
deneyimleme ve derinleşmeme 
neden oldu. Sivil alandaki çalışma 
deneyimimden sonra masanın 
diğer tarafına böyle bir dönemde 
geçmek; benim için hem çok zor 
hem de çok anlamlı oldu. İstanbul 
çok güzel bir şehir; ama 
sosyoekonomik açıdan bu şehirde 
var olmak da bir o kadar zor. 
Ülkenin genel ekonomik 
konjonktürü ve yoksulluğun bu 
derece derinleşmesi İstanbul’u da 
çok etkiliyor. Bu gerçeklikle 
yüzleşmeden politika üretmek 
anlamsız. Ancak İBB’de çözüm 
üretmek için çalışan çok fedakar 
ve yaratıcı bir ekip var. İBB’nin 
yeni ve katılımcı anlayışı da 
İstanbul’daki tüm vatandaşları 
çözümün bir parçası haline 
getiriyor. İstanbullu artık şehrini 
seviyor; bu şehirde yaşayan tüm 
insanlar az-çok demeden birbirine 
destek oluyor. 
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 Çalışma hayatında sizi sürekli 
sosyal politikaların, sivil 
toplumun içinde görüyoruz. Sivil 
toplumla ilişkileriniz nasıl başladı, 
sizi buna iten şey neydi? 
Herkes bir soru ile başlıyor hayata, 
bir anlam arıyor. Üniversitede 
kendi anlamımı bulmaya çalışırken 
yapmak istediğim işin bu olduğuna 
karar verdim ve sivil alanda 
çalışmaya başladım. Avrupa Birliği 
Gençlik Fonları, Çocuk Akıl Sağlığı 
ve Rehberliği Derneği, TEMA ve 
Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda 
15 yılı aşkın bir süre çalıştıktan 
sonra, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinde Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığı Sosyal Politikalar 
Koordinatörü olarak görev aldım. 

İ
stanbul’un başta yoksulluk olmak üzere çok ciddi sorunları 
bulunduğunu ifade eden İPA (İstanbul Planlama Ajansı) Genel 
Koordinatörü Esra Huri Bulduk, İstanbulluların kentin yönetimine 
katılma eğilimlerindeki artışını, kente dair umudun ve inancın 

artışının göstergesi olarak yorumladı. Kentin sorunlarıyla yüzleştikten 
sonra onları çözecek politikaları hayata geçirmeye başladıklarını 
vurgulayan Bulduk’la, İBB’nin sosyal politikalarını, kadınların durumunu 
ve özel ilgi alanlarını konuştuk.



www.ibb.istanbul                          / 49

Fotoğraf çekimlerinde, İPA Genel 
Koordinatörü Esra	Huri	Bulduk'a 

oğlu Mehmet	Arin de eşlik etti.



 Zaten başlatılan kampanyalara da 
halktan çok yoğun bir destek var.  
Evet, gerçekten ciddi bir destek 
oluştu. Sosyal ve ekonomik 
dayanışma bunlardan sadece 
biriydi; ancak yeni dönem ile 
birlikte İstanbullu, kenti ile ilgili 
tüm alanlarda var olmak istiyor. Bu 
çok önemli; çünkü İstanbullunun 
kenti ile ilgili tekrar düşünmeye 
başlaması, kente dair umutlarının 
ve hatta inançlarının da arttığının 
göstergesi. İstanbul Planlama 
Ajansı tarafından yürütülen 
tasarım yarışmalarında kullanılan 
oyların sayısı da bunun kanıtı. 
Artık İstanbullular, 
meydanlarından mezarlarına; 
sosyal merkezlerinden kent 
mobilyalarına kadar pek çok alanda 
fikrini beyan ediyor. 

 İPA’nın yaptıkları da dahil olmak 
üzere pek çok araştırmada, 
yoksulluk ve yoksunluk 
kavramlarıyla sıkça karşılaşıyoruz. 
İstanbul’daki yoksulluğun boyutu 
nedir acaba?
İstanbul’da yoksulluğun boyutu, 
tabii ki çok derin. Özellikle 
pandemiyle beraber şunu gördük: 
Sadece bizim halihazırda 
güvencesiz dediğimiz sigortasız 
çalışanlar, sokak emekçileri, ev 
işçileri gibi pek çok kesimin yanı 
sıra daha önce işi olan; ama 
pandemi nedeniyle kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanan ya da işini 
kaybeden pek çok insan da bir 
sınıfsal dönüşüm içinde. Yoksullar 
daha da yoksullaştı. Daha önce 
orta sınıf dediğimiz kesim de 
yoksullaşıyor. İstanbul, bunu çok 
sert bir şekilde yaşıyor. İPA 

tarafından hazırlanan ‘Yoksulluk 
Haritası’ ile sosyal yardım 
taleplerinin geldiği boyutu ve 
derinleşen yoksulluğu daha da net 
görüyorsunuz. Pandeminin ilk dört 
ayında 1 milyondan fazla hane 
sosyal yardım başvurusunda 
bulundu. İstanbul’da 4-4.5  milyon 
hane olduğunu düşünürseniz; dört 
haneden birinin sosyal yardım 
ihtiyacı olduğunu görüyorsunuz. 
Yaşam mücadelesi daha da 
derinleşti. İPA olarak kentle ilgili 
faaliyetlerimizde, verileri ortaya 
koyarak bu veriler üzerine ihtiyaca 
yönelik politikalar inşa ediyoruz. 
2019 yılında Ekonomik Kalkınma 
ve İşbirliği Örgütü (OECD) Forum 
Başkanı Angel Gurria’nın, “Veri 
temelli duygusal politikalar 
zamanı geldi!” çağrısı, üzerine çok 
düşündüğüm bir konu oldu. Doğru 
politikalar geliştirmek; verilerin 
tam ve eksiksiz ortaya konması ve 
gerçekliğin en “duygusal” şekilde 
yorumlanması ile mümkün. 

 Gönüllülük kavramı sizde ne 
ifade ediyor?
Bence gönüllülük bir yan yana olma 
hali; bir nevi diğerkâmlık duygusu 
ile tetikleniyor. Gönüllülüğün bir 
hiyerarşiyle değil diğerkâmlıkla 
yapılabileceğine inanıyorum. 
İstanbulluların bu duygu ile birer 
“İstanbul gönüllüsü”ne 
dönüştüklerini görüyoruz. 

 Türkiye’de kadınların durumunu 
nasıl görüyorsunuz?
Türkiye, her yıl açıklanan Küresel 
Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde 
2019 yılına kıyasla üç sıra daha 
gerileyerek 156 ülke arasında 133. 

 Bu dinamik hâlâ yaşıyor değil mi? 
Çok net söyleyebilirim; İstanbul’un 
kodlarından biri: Dayanışma. 
İstanbul’un gerçekliği ile 
yüzleştikten sonra ilk hissettiğimiz 
şey, ‘evet çok işimiz var’ oldu. Ama 
aynı zamanda umut ve enerjimizin 
her şeyi hal yoluna koymaya yeterli 
olduğunu biliyorduk. Sadece 
kendimize, İBB’nin kurumsal 
yapısına ya da çalışanlarına değil, 
İstanbullulara da çok güveniyoruz. 
Özellikle pandemiyle birlikte çok 
net gördük ki; komşumuz açken tok 
yatmaya gönlümüz hiç elvermiyor. 
İBB’nin yeni dönemde başardığı en 
temel şey bu bence; İstanbullu, 
artık Büyükşehir Belediyesine 
güveniyor ve İBB vasıtası ile açılan 
dayanışma kanallarını kullanarak 
sosyal ve ekonomik dayanışmayı 
güçlendirmeyi tercih ediyor. 

SÖYLEŞİ
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EVET, ÇOK İŞİMİZ VARDI; AMA AYNI ZAMANDA 
UMUDUMUZ VE ENERJİMİZİN HER ŞEYİ HAL 
YOLUNA KOYMAK İÇİN YETERLİ OLDUĞUNU 

BİLİYORDUK.
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DOĞRU POLİTİKALAR GELİŞTİRMEK; VERİLERİ TAM VE EKSİKSİZ 
ORTAYA KOYMAK, GERÇEKLİĞİN EN “DUYGUSAL” ŞEKİLDE 

YORUMLANMASI İLE MÜMKÜN. 

pandemide 7/24 ve çok dilli 
ulaşılabilen Kadın Destek Hattı’nı 
ve Kadın Dayanışma Evi’ni hizmete 
sokması, 150 mahallede 150 kreş 
hedefi ile kadın istihdamını 
desteklemesi bu perspektifin 
ürünlerinden birkaçı. Bu uzun bir 
yol; fakat kadın hareketinin 
deneyiminden yararlanarak 
kadınların ihtiyaçları ile kurumların 
yapabilirlikleri en iyi şekilde 
eşleştirilebilir. Bu noktada güçlü bir 
siyasi iradeye sahip olmamız, 
hayallerimizi gerçekleştirebilme 
umudumuzu artırıyor.

 Kadınlara ve gençlere 
tavsiyeleriniz nedir?
Öncelikle tavsiye etmek çok güç 
bir şey, bunu söylemeliyim. 
Herkes farklı yolları, farklı 

adımlarla yürüyor. Benim 
yürüdüğüm yolda, ilham aldığım 
kadınlardan öğrendiğim şey 
“mücadeleden vazgeçmemek” 
oldu. Genç arkadaşlarımdan da 
sınırsız hayal ve hareket ilhamı 
alıyorum. Dolayısıyla kadınlarla, 
genç arkadaşlarıma her daim 
dayanışma içinde olmalarını ve 
başkalarının hayallerine değil; 
kendi hayallerine ulaşmak için 
çalışmalarını önerebilirim. 

 Biraz da özel hayatınızdan 
bahsedelim. Önce Adalı olmak, 
orada büyümek nasıl bir duygu 
diye sorayım. 
Heybeliada’da büyümüş olmak 
büyük bir şans benim için. 
Köklenmiş hissediyorum kendimi; 
bu duygu bana çok iyi geliyor. 

sıraya yerleşti. Kadınlar ve erkekler 
arasında işgücüne katılım, ücretsiz 
emeğe harcanan zaman, işgücü 
piyasaları içerisinde eşit işe eşit 
ücret almak ve eşit saygınlık görmek 
gibi pek çok katmanda yaşanan 
sorunlar pandeminin etkisiyle daha 
da derinleşiyor. İBB’nin İstanbul’un 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği 
tablosunu değiştirmek için 
hazırladığı kapsamlı bir yol haritası 
bulunuyor. 2019 yerel 
seçimlerinden bugüne İBB 
hizmetlerine kılavuzluk eden bir 
toplumsal cinsiyet eşitliği 
perspektifi var. Bu, kadın 
hareketinden beslenen ve kadınların 
uzun yıllardır kamudan talep 
ettiklerini hayata geçirme 
sorumluluğunu üstlenen bir yerel 
yönetim perspektifi. İBB’nin 
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ilham veriyor ve yaratıcılıklarını 
artırıyor. Ben gündelik hayattan 
ilham alıyorum; benim yaratıcılığımı 
artıran şey; sokağın, seyyar 
satıcıların, birbiriyle sohbet eden 
insanların, oynayan çocukların sesi 
oluyor. 

 Kitaplarla aranız nasıl?
Ağırlıklı olarak akademik yayınları 
takip etmek durumunda kalıyoruz, 
ama roman okumayı hiç 
bırakmadım. Annem hep, “Roman 
okuyacağına, ders çalış!” derdi. 
Özellikle güncel roman, Melisa 
Kesmez, Alper Canıgüz, Cem Akaş 
gibi yakın dönem romancılarını 
takip ediyorum. 

 Spor yapabiliyor musunuz?
Evet, sporla aram çok iyi. Adalar’da 
büyüdüğüm için iyi bir yüzücüyüm. 

Bir dönem de yelken sporu ile 
uğraştım; ancak çok uzun zamandır 
fırsat bulamıyorum. 

 Yemek yapar mısınız?
Aslında yemek yapmayı çok 
seviyorum ancak zamansızlıktan 
pek fırsat olmuyor. Altı yaşında bir 
oğlum var, annem oğlumun bakımı 
konusunda çok destek oluyor. 
Genellikle akşam yemeklerini de 
annemde yiyoruz. 

 Çocuk sahibi olmak, nasıl bir 
duygu ve sorumluluk veriyor?
Bir çocuğun büyümesine şahit 
olmak muhteşem bir duygu. Arin ile 
sohbet etmek, onunla aynı zamanı 
paylaşmak, onun gözünden dünyayı 
görmeye çalışmak bana çok ilham 
veriyor. Bir yandan değişen dünya 
kaygılandırıyor ve tüm çocukların 
eşit haklara erişememesi 
hüzünlendiriyor. Bir yandan da hem 
Arin hem de vakit geçirdiğim tüm 
çocukları gözlemlediğimde 
inanılmaz bir umutla doluyorum. 
Tüm dünyanın çocuklarının eşit 
olacağı hayalini gerçek kılmak için 
elimizden geleni yapacağız; ama biz 
yapamazsak da çocuklarımız 
mutlaka bu hayali gerçekleştirecek. 
İnanıyorum!

Babaannem, babam ve ben, aynı 
evde büyüdük, aynı ilkokula gittik. 
Adada daha özgür bir alandaydık, 
sokakta büyüdüm. Mahalle kültürü 
çok oturmuş durumda. Oğlumun 
mahallede oynadığı arkadaşının 
babasıyla ben ilkokul arkadaşıyım, 
dedesiyle babam da ilkokul arkadaşı. 
Aynı mahallenin içinde sürekli 
çocukları gözleyen mahalleli ve 
inanılmaz bir güven ortamı var. 
Adalar küçük yerler, birer kasaba 
gibi düşünebilirsiniz ancak 
inanılmaz bir potansiyeli de içinde 
barındırıyor.  

 Müzikle, resimle aranız nasıl? 
Müzikle, resimle aram pek iyi 
sayılmaz. Bu alanlarda yeteneği 
olanlara çok da özenirim; ama 
kendimde izlerine pek 
rastlamıyorum. Sanat, insanlara 

GÖNÜLLÜLÜĞÜN, BİR HİYERARŞİYLE DEĞİL 
DİĞERKÂMLIKLA YAPILABİLECEĞİNE 

İNANIYORUM.
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ZEYNEP MAVNACIOĞLU - ÖZGÜR TURAN - AHMET OLCAY ERGİN
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İSKİ’DEN SEL VE TAŞKINLARA 
KALICI ÇÖZÜM

İSKİ, İSTANBUL’UN UZUN YILLARDIR SÜREGELEN SEL VE TAŞKIN SORUNLARINI 
ÇÖZEBİLMEK İÇİN BÜYÜK BİR ALTYAPI PROJESİ YÜRÜTÜYOR. KENTİN KRİTİK 

DURUMDAKİ 98 BÖLGESİNDE BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, 59 
NOKTADAKİ SORUNLAR TAMAMEN ÇÖZÜME KAVUŞURKEN 39’UNDA İSE 

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

ZEYNEP MAVNACIOĞLU



 900 MİLYON LİRAYI AŞAN 
YATIRIM
İstanbul’un 39 ilçesinde sokak 
sokak yürütülen çalışmalara ilişkin 
bilgi veren İSKİ Atıksu İnşaat 
Daire Başkanı Mahmut Kahraman, 
pek çok alanda yatırımlara hız 
verdiklerini ifade ederek, sadece 
sel ve taşkın problemlerinin 
çözümü için yürütülen bu projenin 
900 milyon liranın üzerinde bir 
maliyetle hayata geçirildiğini 
belirtti. Kahraman, onlarca yıldır 
şehrin en kritik noktalarında, 
ortalamanın biraz üstündeki 
yağmurlarda bile felakete 
dönüşebilen taşkın sorunlarının 
çözümü için çok kararlı olduklarını 
dile getirdi. Bugüne kadar 98 
noktada çalışma yürütüldüğünü 

belirten Kahraman, “Sel ve 
taşkınlarla ilgili küçük-büyük her 
ihbarı ve şikayeti değerlendiriyor, 
çalışma programımıza anında dahil 
ediyoruz. Dolayısıyla müdahale 
edilen nokta sayısı yakın zamanda 
daha da artacak” dedi.

 “KENTİN 50-60 YILINI 
TEMİNAT ALTINA ALACAK 
ALTYAPI PROJESİ”
Her bölgenin farklı çözüm 
ihtiyaçları bulunduğunu belirten 
Mahmut Kahraman çalışmanın 
geneline ilişkin şu bilgileri paylaştı:  
“İstanbul’un Asya ve Avrupa 
yakalarında, ana arterlerde meydana 
gelen yağmur sularının, deniz, dere 
ya da barajlara akmasını sağlayacak 
bir altyapı sistemini inşa ediyoruz. 

İ
stanbul’da son yıllarda hemen 
her yağışın ardından belli 
noktalar sel ve taşkın 
görüntülerine sahne oluyor, 

sokaklar nehre dönerken alt geçitler 
sular altında kalıyordu. 
Hatırlanacağı gibi, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun göreve gelmesinin 
ikinci ayında, biraz şiddetli sağanak 
yağış sonucu, Eminönü alt geçidini 
su basmıştı. Başkan İmamoğlu, 
esnafın sorunlarını dinleyerek kalıcı 
tedbirler için İstanbul’un tamamına 
yönelik kapsamlı bir sel ve taşkın 
önleme çalışması talimatını 
vermişti. 
O günü milat kabul eden İSKİ, ilk 
etapta kentin adeta röntgenini 
çekerek detaylı bir “taşkın risk 
haritası” oluşturdu. Şehrin ana 
arterlerine öncelik verilerek 
hemen her yağışta sel 
görüntülerine sebep olan sorunlu 
noktalara hızla dokunuldu. 
Özellikle pandemi dönemindeki 
kapanmaları, adeta “selle 
mücadele” hamlesine dönüştüren 
İSKİ, bu süreçte 98 kritik noktaya 
müdahale etti. Bu bölgelerden 
59’unda problemler tamamen 
çözülürken 39’unda çalışmalar 
halen devam ediyor.  
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İSKİ Atıksu İnşaat Daire Başkanı 
Mahmut	Kahraman

59 NOKTA TAMAMEN                    
ÇÖZÜME KAVUŞTU

Üsküdar’da yağışlarda kara ile deniz 
buluşmuyor, Haramidere taşmadığı 
için Esenyurt’u su basmıyor, Kartal’da 
meydanlar nehirlere dönmüyor, 
Bakırköy’de esnafın dükkanına su 
girmiyor. Bunlara benzeyen kronik 
haldeki onlarca taşkın sorunu çözüme 
kavuştu.
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Bunun için yer altına tüneller inşa 
ediyor, eskimiş ve yetersiz kanalları 
yeniden yapıyoruz. 
Çalışmalarımızda, her ilçenin, 
sokağın ya da meydanın sorununa 
özel çözüm üretiyoruz. Bazen yeni 
ızgaralar yaparak problemi 
giderebilirken bazen dereleri ıslah 
ediyoruz. Diğer yandan İstanbul’un, 
uzun yıllardır ihmal edilmiş altyapı 
sorunlarından olan yağmur suyu ve 
atıksu kanallarını ayrıştırıyoruz. 
Geçmişte atıksu kanallarına 
bağlanan yağmur suları, fazla yağışta 
atıksu bacalarında taşmalara neden 
oluyordu. İşte biz bu iki hattı 
ayrıştırarak, temiz suyu kirli sudan 
ayırıyoruz. Dolayısıyla, anlık ve 

tünel projesi hazırlandı. Yine su 
baskınlarına engel olmak ve mansap 
oluşturmak için dere ıslahı ve 
bağlantı çalışmalarına da devam 
ediliyor. İstanbul genelinde, 22 ayda 
65 derede 29 kilometrelik ıslah 
gerçekleştirildi. Şiddetli yağışlarda 
taşkınların yaşanmaması için, 
birçok dere ve yan kolunda 
çalışmalar yürütülüyor. Bütün bu 
çalışmalar tamamlandığında, 
İstanbul genelinde yağmur suları 
için gerekli mansaplar oluşturularak, 
yağmur suyunun kent için bir 
felaket olmasının önüne 
geçilebilecek. 

 ÇALIŞMALAR TARİH 
HASSASİYETİ İLE 
YÜRÜTÜLÜYOR
İSKİ, İstanbul’un ana arterlerdeki 
çalışmalarını ise tarih bilinci ve 
hassasiyetiyle yürütüyor. 
Çalışmadan önce Anıtlar 
Kurulundan gerekli izinler alınıyor. 
Arkeolog eşliğinde yapılan kazılarda 
çıkan eserler, yine bir arkeolog 
gözetmen denetiminde 
fotoğraflanarak, Arkeoloji Müzeler 
Müdürlüğüne gönderilmek üzere 
muhafaza ediliyor. 

geçici bir çözüm üretmiyor, kentin 
50-60 yılını teminat altına alacak, 
güçlü bir altyapı projesi 
gerçekleştiriyoruz.”

 YAĞMUR SUYU, SEL 
FELAKETİNE DÖNMESİN 
İSKİ, İstanbul’un 39 ilçesinde 
yürütülen çalışmalar kapsamında, 
iklim değişikliğine bağlı olarak 
aniden bastıran yağmurların 
kontrollü deşarjının sağlanması 
amacıyla, devasa yağmur suyu 
kolektörleri inşa ediyor. İstanbul 
genelinde, 22 ay gibi kısa bir 
zamanda uygun kesitli 120 km 
yağmur suyu kolektörü yapıldı. 
Çalışmalar kapsamında, 
havzalardaki yağmur suyu 
taşkınlarına engel olmak, mevcut 
yetersiz çaplardaki kolektörleri 
rahatlatmak amacıyla, belirli 
bölgelerdeki yağmur suyu tünel 
projeleri de tamamlandı. Bir kısım 
tünellerin ihale ve inşaat çalışmaları 
ise devam ediyor.
Diğer yandan yağmur sularının 
deniz, göl, dere ya da baraj gibi alıcı 
ortama (mansap) ulaştırılması için 
2.000 milimetre ile 4.200 milimetre 
çapları arasında 10 kilometrelik 

AYVALIDERE TÜNELİ KAZISI 
TAMAMLANDI

Eylül 2019’da başlatılan, Bayrampaşa, 
Esenler, Güngören, Zeytinburnu ve 
Fatih’te yaşanan su baskınlarına son 
verecek Ayvalıdere Yağmur Suyu 
Tüneli’nin kazı çalışmaları tamamlandı. 
Toplam 4 bin 652 metre uzunluğunda 
ve 4 metre çapındaki tünelle, bu 
ilçelerdeki 16 kritik bölgenin yağmur 
suyu Haliç’e aktarılacak. Bununla 
birlikte Esenler Otogarı ile Haliç 
arasında inşa edilen yağmur suyu 
tüneli bölgedeki yağmur suyu ve 
atıksu hatları birbirinden ayrılacak. 
2021 yılı içinde tamamlanacak projeyle; 
Aksaray Meydanı ve alt geçidi, Devlet 
Demiryolu alt geçidi ile Bayrampaşa 
ve Zeytinburnu bölgeleri sel ve taşkın 
tehdidinden kurtulacak. 



İSTANBUL'A
AKTİF YEŞİL ALANLAR

KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ.

YAKUPLU
KENT ORMANI

Halka Açıldı



DERE ISLAHLARI

İSKİ, İstanbul genelinde 22 ayda 65 derede 29 km 
dere ıslahını tamamladı. Şiddetli yağışlarda dere 
taşkınlarını önlemek üzere birçok dere ve yan 
kolunda çalışmalar yürütülüyor. İstanbul’un en 
büyük derelerinden olan Kadıköy-Kurbağalıdere’de 
2.500 metre olmak üzere; Pendik-Kemiklidere’de 
ve yan kollarında 1.600, Kadıköy-Seyit Ahmet 
Deresi’nde 451, Beykoz-Alibahadır Deresi’nde 160, 
Beykoz-Mahmutşevketpaşa Deresi’nde 320, 
Sultanbeyli-Naldöken Deresi’nde 240, Beylikdüzü-
Kavaklıdere’de 2.200 metrelik dere ıslahı 
tamamlandı. 10 derede ise çalışmalar devam ediyor. 

HALİÇ’İN ÇAMURUYLA MODERN MÜCADELE

Altın Boynuz Haliç, çamurdan ve zaman zaman yaydığı kötü 
kokudan tamamen kurtuluyor. Projeyle, Alibeyköy ve 
Kağıthane’den gelen dere sularının Haliç’te biriktirdiği çamur, 
tarama gemisiyle toplanıp Haliç’te inşa edilen “Susuzlaştırma 
Tesisi”ne pompalanıyor ve susuzlaştırılarak bertaraf edilmesi 
sağlanıyor. Dip taraması ile Haliç’in suyu daha berrak hale 
geliyor. Üç ay deneme süresince Haliç’ten 315 bin ton sulu 
çamur taranarak, 6 bin ton susuzlaştırılmış çamurun bertarafı 
sağlandı. Dördüncü yılın sonunda Haliç’ten 280 bin ton 
çamur çıkartılması hedefleniyor. 

KURBAĞALIDERE’DE HAYAT BAŞLADI

Yıllardır etrafa saçtığı kötü koku nedeniyle şikayet konusu 
olan ve ıslah çalışması bir türlü bitirilemeyen 
Kurbağalıdere'deki çalışmalar sonunda tamamlandı. İBB ve 
İSKİ tarafından gerçekleştirilen ıslah çalışmaları kapsamında 
Kurbağalıdere'nin dere tabanında birikmiş balçık temizlendi.                           
İSKİ tarafından sürdürülen çalışmalarda Göztepe Köprülü 
Kavşak mevkii ve üst kısmında toplam 2 bin 650 metre dere 
ıslahı ve atıksu kolektörü yapıldı. Taşkınlara karşı dere kesiti 
20 metrekareden 80 metrekareye çıkartıldı. Bugünse, 
geçmişte kötü koku nedeniyle yanına yaklaşılamayan derenin 
etrafında yürüyüş ve bisiklet yolları yer alıyor.
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İSTANBUL BOĞAZI İLE MARMARA DENİZİ’Nİ 
KURTARACAK YATIRIMLAR 
Kentteki atıksuların yüzde 100'ünü biyolojik yöntemlerle 
arıtmayı hedefleyen İSKİ, yeni atıksu tesislerinden içme suyuna, 
dere ıslahından terfi merkezlerine kadar birçok yatırımı hayata 
geçiriyor. Ayrıca, yağmur sonrasında gelen suları da arıtma 
hedefinde olan İSKİ, bunun için de yeni tesisleri hayata geçirme 
hazırlığında. 
Bu kapsamda, dört atıksu arıtma tesisi inşaatı devam ediyor. 
Bunlardan ikisi biyolojik, ikisi de ileri biyolojik arıtma tesisi. 
Tesisler, Tuzla’da 400 bin metreküp, Ataköy’de 240 bin, 
Baltalimanı’nda 600 bin ve Yenikapı’da 450 bin metreküp 
günlük su arıtma kapasitesine sahip. İSKİ, tüm bu yatırımlarla, 
hem Boğaz’ı hem Marmara’yı daha temiz ve yüzülebilir hale 
getirmeyi amaçlıyor.

Devam eden çalışmalardan bazıları şöyle; 
 Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 3. Kısım
 Baltalimanı Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi
 Ataköy Atıksu Tüneli 
 Ambarlı Atıksu Tüneli 
 Beylikdüzü Kavaklıdere-Tuzla Hacetdere ve Çekmeköy 

Serindere Islahı ve Yaşam Vadileri
 Esenyurt Haramidere Islahı
 Ayamama Deresi Islahı
 Zeytinburnu 10. Yıl Deresi Islahı
 Üsküdar Çavuşdere-Bülbüldere Yağmur Suyu 
 Tünelleri ile Istavroz Deresi Atıksu Tüneli
 Şile İçme Suyu Arıtma Tesisi
 Ömerli Emirli İçme Suyu Arıtma Tesisi 
 (Günlük 500 bin metreküp kapasiteli)
 Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi 
 (Günlük 50 bin metreküp kapasiteli)
 Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi 
 (Günlük 120 bin metreküp kapasiteli)
 Melen Pompa Terfi Merkezi 
 3. Kademe
 Terkos-İkitelli İsale Hattı 
 (35 kilometre)
 Ömerli-Dudulu İsale Hattı 
 (15 kilometre)
 Ümraniye İçme Suyu 

Depoları ve 15 kilometre 
Çelik İsale Hattı Projesi

Öte yandan İSKİ, dış kredi ile 
yapılması planlanan yeni 
yatırımları da 5 yıl içerisinde 
tamamlamayı hedefliyor.  

Projelerden bazıları ise şöyle: 
 Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Kademe 
 (Günlük 1 milyon 123 bin metreküp kapasiteli) 
 Tuzla Atıksu Arıtma Çamur Yakma Tesisi 
 Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 2. Kademesi,
 Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Kademesi 
 Baltalimanı, Yenikapı, Ataköy ve Kadıköy’de Deniz 
 Deşarj Tesisleri 
 Paşaköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Kademesi 
 Başakşehir İleri Biyolojik Arıtma Tesisi
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İSTANBUL’A 
15 YENİ YAŞAM VADİSİ

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN SEÇİM VAATLERİNDE YER ALAN YAŞAM 
VADİSİ PROJESİ HAYATA GEÇİYOR. SİLİVRİ’DEN TUZLA’YA KADAR, 15 DERENİN 

ÇEVRESİ, DÜZENLEMELER YAPILARAK İSTANBUL’A KAZANDIRILACAK. 
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIĞINDA, İSTANBUL’DA YAKLAŞIK 13 MİLYON 

METREKARELİK YENİ YEŞİL ALAN YARATILACAK. 

KAPAK

ZEYNEP MAVNACIOĞLU

1. BOĞLUCA YAŞAM VADİSİ

2. HARAMİDERE YAŞAM VADİSİ

3. EŞKİNOZ YAŞAM VADİSİ 

4. HASANOĞLU DERESİ YAŞAM VADİSİ

5. KAYAŞEHİR YAŞAM VADİSİ

6. MENEKŞE DERESİ YAŞAM VADİSİ

7. AYAMAMA YAŞAM VADİSİ

8. HALİÇ KIYILARI PROJESİ

9. BALTALİMANI YAŞAM VADİSİ

10. KURBAĞALIDERE YAŞAM VADİSİ

11. ÇAMAŞIRCIDERE YAŞAM VADİSİ

12. AYAZMA YAŞAM VADİSİ

13. PENDİK YAŞAM VADİSİ

14. KEMİKLİDERE YAŞAM VADİSİ

15. TUZLA YAŞAM VADİSİ



İ
stanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
ilçe belediye başkanıyken hayata 
geçirdiği “Yaşam Vadisi” projesi, 

İstanbul geneline yayılıyor. Bugüne 
kadar hemen her yağmurda taşma 
riski bulunan, kent için zaman 
zaman sorun haline gelen derelerin 
çevresi, bundan sonra 
İstanbulluların huzurla 
dinlenebileceği, nefes alıp spor 
yapabilecekleri, çeşitli temalarla 
sosyalleşebilecekleri yeşil alanlara 
dönüşüyor.
İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar 
Daire Başkanlığınca yürütülen 
çalışmayla, 15 Yaşam Vadisi 
projesinin etütleri tamamlandı. 
Uygulama projeleri hazırlanan 

vadilerin yapımına tek tek 
başlanıyor. Çalışmanın 
tamamlanmasıyla birlikte, 
İstanbul yaklaşık 13 milyon 
metrekarelik yeni yeşil alana 
sahip olacak. Bu da İstanbul’da 
kişi başına düşen 7.2 metrekarelik 
yeşil alan oranını 8 metrekareye 
çıkartacak. 
 
 HER BÖLGENİN İHTİYACINA 

GÖRE TASARIM
Yaşam Vadisi projesi 
yürütülürken her ilçenin kendi 
sosyal dokusu, kültürel 
özellikleri ve ihtiyaçlarının göz 
önünde bulundurulduğunu 
belirten İBB Park Bahçe ve Yeşil 
Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. 
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Yasin Çağatay Seçkin, vadilerin, 
bölge halkının sosyal ve kültürel 
ihtiyaçlarına cevap verecek 
özelliklerde olacağını kaydetti. 
Her bölgenin, kendine has 
beklentilere sahip olduğunun 
altını çizen Seçkin, “Kimi 
yerlerde eğitim birimlerine 
odaklanırken, kimilerinde spor 
alanlarına daha fazla ağırlık 
vereceğiz. Daha çok o bölgenin 
ihtiyaçları kapsamında tasarımlar 
yapacağız. Bunun için de İBB 
Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığı ve İstanbul Planlama 
Ajansı’yla (İPA) birlikte 
çalışıyoruz” dedi.  
İmar planlarında yeşil alan olarak 
tanımlanmasına rağmen, çoğu 
derenin çevresinde kaçak yapılaşma 
ve mülkiyet sorunları olduğuna da 
dikkat çeken Seçkin, bu alanların 
Yaşam Vadisi projesiyle en yakın 
zamanda İstanbullulara 
kazandırılacağını ifade etti.
İstanbul’un en yoğun yerleşim 
yerlerine yürüme mesafesinde 
olacak Yaşam Vadileri, kesintisiz 
bir yaya ve bisiklet ağını da 
beraberinde getirecek. Kimi 
ilçelerde raylı sistemlere 
entegrasyonun sağlandığı noktaları 
da barındıracak olan Yaşam 
Vadileri, diğer taraftan İstanbul 
için önemli bir ekolojik koridor 
oluşturacak. Dere boyunca, denize 
kadar uzanan bu hatların 
bitkilendirme tasarımından 
aydınlatmaya kadar tüm peyzaj 
düzenlemelerinin 
tamamlanmasıyla, bölge halkına 
yeni yaşam alanları 
kazandırılırken; İstanbul’un 
gelecekteki iklimsel zorluklara 
karşı dayanıklılığı da artırılacak. 
 
 AYAMAMA YAŞAM VADİSİ 

TÜM İSTANBUL’A NEFES 
ALDIRACAK
Kentin 15 bölgesinde yer alan 
vadilerden en dikkat çekeni, 
Bakırköy, Bahçelievler ve 
Küçükçekmece ilçelerinden geçen 
Ayamama Deresi Yaşam Vadisi. 
Yakın geçmişe kadar sel ve 



taşkınlarla gündeme gelen 
Ayamama Deresi’nin ıslahını 
tamamlayan İBB, şimdi ise Yaşam 
Vadisi projesiyle Ayamama 
çevresini, tüm İstanbullara nefes 
aldıracak yeni bir yaşam alanı 
haline getiriyor. Projeye göre, 
dere çevresinin kuzeyi festival 
alanı şeklinde tasarlanırken; 
güneyi ise yaya ve bisiklet 
ulaşımına olanak veren yeşil 
alanlar olacak.
 
 KURBAĞALIDERE ÇEVRESİ 

YAŞAM VADİSİ OLACAK
Projede dikkat çeken vadilerden bir 
diğeri ise İstanbul’un en kalabalık 
ilçelerinden olan Esenyurt ve 
çevresine hizmet vermeyi 

İSTANBUL’UN 15 YENİ YAŞAM VADİSİ

Başakşehir’de Eşkinoz, Hasanoğlu, Kayaşehir, 
Menekşe Yaşam Vadileri ile Esenyurt-
Haramidere, Bakırköy-Ayamama, Sarıyer-
Baltalimanı, Kadıköy-Kurbağalıdere, Maltepe-
Çamaşırcıdere, Pendik-Kemiklidere, 
Sancaktepe-Ayazma, Silivri-Boğluca, Tuzla, 
Pendik ve Haliç Yaşam Vadilerinin 
tamamlanmasıyla İstanbul’a yaklaşık 13 
milyon metrekarelik yeni yeşil alanı 
kazandırılacak. 
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amaçlayan Haramidere Yaşam 
Vadisi. İlçenin genç nüfusunun 
ihtiyaçlarına göre tasarlanan 
Haramidere Yaşam Vadisi’nde, 
yeşil alanlarla birlikte müzik, spor 
ve çeşitli eğitimler ön planda 
tutuluyor. 
Son yıllarda koku problemiyle 
İstanbulluların hafızasında yer 
eden Kurbağalıdere çevresi de 
ıslah çalışmasının 
tamamlanmasıyla birlikte, Yaşam 
Vadisi olarak bölgeye hizmet 
edecek. Pendik ve Tuzla 
ilçelerinden geçen Kemiklidere 
Yaşam Vadisi sayesinde ise 
yoğun mahalle dokuları arasında 
yeşil alanlar oluşturulması 
amaçlanıyor. 

YAKUPLU KENT ORMANI 
HAZİRAN 2021’DE AÇILIYOR

İBB, İstanbul’a 53 dönümlük yeni 
bir yeşil alan kazandırıyor. 
Beylikdüzü Yakuplu’da bulunan 
Kent Ormanı, piknik yapmaya 
olanak tanıyan geniş mesire 
alanına da sahip olacak. 
Haramidere metrobüs istasyonu 
kullanılarak ulaşım sağlanabilen 
Yakuplu Kent Ormanı, 3-6 ve 
6-12 yaş grubu için çocuk oyun 
alanları, kent sakinleri için 
dinlenme-piknik alanları, yürüyüş 
yolu ve fitness aletleri ile dikkat 
çekiyor. Orman aynı zamanda 
ahşap amfileri ve kır lokantasını 
da bünyesinde bulunduracak. 
Orman, haziran ayı içinde 
hizmete girecek. 



BEŞİKTAŞ MEYDANI 
Yenileniyor

BEŞİKTAŞ MEYDANI 
ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ



FLORYA ATATÜRK ORMANI’NDA 
DÖNÜŞÜM ZAMANI 

İBB, KENTTEKİ YEŞİL ALANLARA KİMLİK KAZANDIRMAYA DEVAM 
EDİYOR. FLORYA ATATÜRK ORMANI İÇİN ÖZGÜN BİR PLAN HAZIRLAYAN 

İBB PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 
CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN KENTE 

BIRAKTIĞI MİRASA DEĞER KAZANDIRACAK.

D
oğal alanlar ya da başka 
bir deyişle “yeşil 
alanlar” kentlere kalite 
katan, kimliklerini 

tanımlayan bir unsur olarak 
ortaya çıkıyor. Dünyada 
şehirleşmenin öncüsü kabul 
edilen Sanayi Devrimi’nden 
günümüze değin insanlar, 
yaşamlarını sürdürmede 
şehirleri ön plana çıkarıyor. 
Gerek tarihi, gerekse modern 
zamanlardaki karşılığıyla 
Türkiye’nin en büyük şehri 
İstanbul, artık yeşil alanları ile 
de kendinden söz ettiriyor. 
Geçtiğimiz iki yılda Atatürk ve 
Kemerburgaz Kent Ormanları ile 
şehre toplamda 6 milyon 
metrekare yeşil alan kazandıran 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), tarihi bir öneme sahip 
Florya Atatürk Kent Ormanı 
düzenlemesi ile “Adil, yeşil ve 
yaratıcı kent” hedefine katkı 
sunuyor.

ÖZGÜR TURAN
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FLORYA ATATÜRK ORMANI'NIN ALANI

Ölçüm Yılı Alan (Hektar)

1960 ......................................................................22.94 

1997 .......................................................................52.75

2004 .....................................................................67.55
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Florya’da eski adıyla Ayastefanos 
Mezarlığı’nın bulunduğu alana, 
çam ağaçları dikilerek buraya 
Atatürk Korusu adı verildi. 
Florya Atatürk Ormanı’nın 
planlaması için ilk projeyi Fransız 
mimar ve şehir plancısı Henri 
Prost hazırladı. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün talimatıyla görev alan 
Prost, İstanbul için Yenikapı’dan 
Florya’ya kadar yeşil ağırlıklı ve 
modern tasarımlar içeren bir 
kent planı oluşturdu.

 ORMANIN GÜNÜMÜZE KADAR 
SERÜVENİ
Kararname gereği 1938 yılında 
başlayan yeşillendirme çalışmaları, 
1945-1954 yılları haricinde, 
günümüze kadar devam etti. 
1960’ta 22.94 hektar alan sahip 
orman, son ölçümlerin yapıldığı 
2004 yılı verilerine göre 67.55 
hektara ulaştı. Alanda her ne kadar 
yeşillendirme çalışmalarına 

 FLORYA ATATÜRK 
ORMANI’NIN TARİHÇESİ 
İstanbul’da kent ormanları ile 
ilgili ilk çalışmalar Fatih Sultan 
Mehmed dönemine kadar gider; 
Fatih’in Beykoz’da yaptırmış 
olduğu bahçelerden “Tokad 
Bahçesi”, bunun ilk 
örneklerindendir. Yine, Fatih’in 
Haliç sırtlarında başlattığı 
ağaçlandırma, Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde daha da 
yaygınlaştırılmıştır. Bu 
dönemden günümüze kadar gelen  
serviler anıtsal özelliktedir. Lale 
Devri’ne gelindiğinde ise 
korulara, kasırlara büyük önem 
verilmiştir. Cumhuriyetin 
kurulmasıyla sistemli 
ağaçlandırma ve kent ormanı 
kavramı değer kazanarak öne 
çıkmaya başladı. Atatürk’ün 
isteğiyle oluşturulan iki kent 
ormanı; Ankara’daki Atatürk 
Orman Çiftliği ile İstanbul’daki 

Florya Atatürk Ormanı, en büyük 
yeşil alanlar arasındadır. Ülke 
çapında ilk ağaçlandırma 
çalışmaları, 1925’te Ankara’da 
yapıldı. Florya Atatürk 
Ormanı’nın ağaçlandırılmasına 
ise 1936 yılında başlandı. 
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Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, 
alanda canlı hayatı önemseyen bir 
anlayışla dönüşüm yapmaya 
hazırlanıyor. Bu kapsamda, 
“yetişkinleri, çocukları ve 
ormandaki canlı yaşamı 
önemseyen” bir anlayışa sahip 
çalışma hedefiyle Florya Atatürk 
Orman Şefliği kuruldu. Araç 
girişine yalnızca acil durumlarda 
izin verilirken, orman içindeki tüm 
yürüyüş yolları, tıpkı Atatürk Kent 
Ormanı’nda olduğu gibi, geçirimli 
malzemelerden yapılacak. Orman 
içindeki böceklerle biyolojik 
mücadele için yaban kuşlarının 
soyunun devam etmesi sağlanacak. 
Vatandaşları bilgilendirme amaçlı 
panolar, ormanın çeşitli alanlarına 
yerleştirilecek. Piknik etkisini en 
aza indirmek isteyen İBB, ormanın 
ekolojik bir alan olduğu konusunda 
farkındalık oluşturmak için 
konuklarını bu panolarla 
bilgilendirecek.

öncelik verilse de betonlaştırma 
girişimleri de yaşanmadı değil. 
Örneğin; 1991-1992 yılları 
arasında alanda açık otopark ve 
hayvanat bahçesi yapımı planlandı. 
İstanbul Üniversitesi’nin 
“bölgenin, hayvanat bahçesi için 
gerekli koşulları karşılamadığı” 
açıklamasından sonra projeden 
vazgeçildi. 

 ORMANI BEKLEYEN 
TEHLİKELER
Florya Atatürk Ormanı, sahip 
olduğu tarihi ve ekolojik 
özellikleri ile ikinci derece sit 
alanı tanımlı olsa da kentteki 
yoğun derecede bakıma muhtaç 
alanlardan biri olarak öne 
çıkıyor. İBB Park Bahçe ve Yeşil 
Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. 
Yasin Çağatay Seçkin, bazı 
komşu ağaç tepelerinin birbirine 
yakınlığının da bölgedeki 
ağaçların sağlığını olumsuz 

etkilediğini kaydetti. Seçkin, 
tehlikeler hakkında şu 
açıklamalarda bulundu:
“Aralama müdahalesi görmeyen 
ağaçlar, zamanla böcek ve mantar 
gibi dış saldırılara açık hale gelerek 
sağlıklarını kaybediyor. Kapalılık 
aralıkları göz önüne alınarak 
yapılan çalışmalarla, bitkisel 
dokuyu oluşturan ağaçların sağlıklı 
gelişimi mümkün kılınabilir. Yeşil 
alanların sürdürülmesinin 
temelinde, kapasitesine göre 
kullanım ve uygun bakım 
çalışmaları yatar. Florya Atatürk 
Ormanı’ndan faydalanmamız için 
de ilk önce mevcut floranın 
korunması gerekiyor.”

 TÜM PAYDAŞLARI 
ÖNEMSEYEN ANLAYIŞ
Florya Atatürk Ormanı, 
İstanbul’da halkın hizmetinde olan 
en büyük yüz ölçümlü yeşil 
alanlardan biri. İBB Park Bahçe ve 
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ÇOCUKLAR DOĞA İLE BULUŞACAK

Çocuk oyun alanları, oyun parkı, spor 
sahası ve kafeterya gibi tesisler, insan 
yoğunluğunun yüksek olduğu 
alanlarda yapılacak. ‘Oyun İstanbul’ 
projesi kapsamında oluşturulacak 
çocuk mekanları doğanın içinde 
hayata geçirilecek.



KAMU BİNALARINDA 
YENİLENEBİLİR ENERJİYE DÖNÜŞ

ADİL, YEŞİL VE YARATICI BİR KENT MİSYONUNU HER DEFASINDA DİLE 
GETİREN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇALIŞMALARINI BU 

YÖNDE SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYOR. YEŞİL VURGUSUYLA DOĞAYA VE 
ÇEVREYE VERDİĞİ ÖNEME DİKKAT ÇEKEN İBB, KAMU BİNALARINDA 

YENİLENEBİLİR ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAYACAK “PROCURE” 
PROJESİYLE BİR İLKE İMZA ATMAYI HEDEFLİYOR. 

AHMET OLCAY ERGİN RIDVAN ARDA
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bilimler gibi alanlarda Avrupa 
Komisyonu’nun hibe desteği 
sağladığı bilgisini veren İBB Park 
Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire 
Başkanı Yasin Çağatay Seçkin, 
procuRe projesi hakkında şunları 
söyledi: 

 “PROJE 6 KAMU BİNASINDA 
UYGULANACAK”
“İnovasyon, tedarik ve uygulama 
süreci olmak üzere üç aşamadan 
oluşan procuRE, bina teknolojisi 
ve yenilenebilir enerji alanında 
7.68 milyon euroluk AR-GE 
hizmeti sağlamak üzere; 
İstanbul, Barselona (İspanya), 

Porto (Portekiz), Velenje 
(Slovenya), Nürnberg (Almanya) 
ve Eilat (İsrail) şehirlerini bir 
araya getiriyor. Kamu 
binalarında enerji tüketiminin 
yüzde 100 oranında, yenilikçi 
teknolojik çözümler ve enerji 
verimlilik çalışmaları ürünü 
yenilenebilir enerjiyle 
karşılanmasını hedefliyor. Proje, 
3 okul ve 3 ofis olmak üzere 6 
kamu binasında uygulanacak. 
Tekrarlanabilir çözümler 
aracılığıyla, katılımcı şehirlerin 
sahip olduğu 21 bin binada, sıfır 
karbon seviyesine ulaşmanın 
önü açılacak.”

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), 28 Nisan 2020 tarihli 
“Avrupa Birliği (AB) Ufuk 
2020” programı kapsamında, 

“Düşük Karbonlu, İklime 
Dayanıklı Gelecek Oluşturma: 
Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji 
Çağrı Başlığı” için yaptığı 
“procuRE” projesi başvurusundan 
olumlu sonuç aldı. İstanbul’un da 
aralarında bulunduğu altı şehir 
için 8 milyon euroluk AB fonu 
başvurusu kabul edildi.
Ufuk 2020'nin; sağlık, güvenlik, 
gıda, enerji, ulaşım, biyoteknoloji, 
bilgi ve iletişim teknolojileri, ileri 
imalat teknolojileri ve sosyal 
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İBB’NİN, ENERJİ TÜKETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PAYININ YÜZDE 3’TEN 
YÜZDE 18’E ÇIKARTILMASIYLA KAMU KAYNAKLARININ DAHA EFEKTİF VE 

AKILLICA KULLANILMASI SAĞLANACAK.

GE faaliyetleri de finanse 
edilecek. AR-GE faaliyetleri 
sonucu oluşturulan bu çözümler, 
binanın yıl boyunca gerçekleşecek 
ısıtma, soğutma, elektrik gibi 
yüklerinin yüzde 100 yenilenebilir 
enerji ile karşılanması için 
kullanılacak.” 

 KAMU KAYNAKLARI AKILLICA 
KULLANILACAK
Kamu binalarında yüzde 3'ten 
yüzde 18’e çıkarılacak olan 
yenilenebilir enerjinin, İstanbul'a 
ve İstanbulluya faydalarına da 
işaret eden Prof. Dr. Seçkin, 
“İBB’nin enerji tüketiminde 
yenilenebilir enerji payını yüzde 
18’e çıkartmakla kamunun 
kaynakları daha efektif ve akıllıca 
kullanılacak. Ayrıca belediyemiz, 
inovatif yerli çözümler kullanarak 
bu teknolojileri üreten yerli 
firmaları desteklemiş olacak; 

onların ulusal ve uluslararası 
piyasalarda yer almalarına katkı 
verecek. Vatandaşın da 
yenilenebilir enerji konusundaki 
farkındalığı artmış olacak. 
İstanbulluların kendi binalarında 
yenilenebilir enerji üretmesiyle, 
enerji dağıtım hatları üzerindeki 
yük azalmış olacak. Hepimizin 
bildiği gibi yenilenebilir enerji 
kaynakları, kirliliğe neden olmaz. 
Bunlar, yoğun olarak kullanılan 
kömür, linyit ya da benzin gibi 
yakıtlara oranla daha temiz 
kaynaklardır. Doğal olarak 
varlığını sürdürdüğü için 
alternatif ve tükenmeyen bu 
yenilenebilir enerji kaynaklarıyla 
çevreye verilen kirliliği veya 
zararı da azaltmış olacağız” 
ifadelerini kullandı. 

 PROJE, İSMEK’TE HAYATA 
GEÇECEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesine 
ait parklar, otoparklar, katı atık 
aktarma tesisleri gibi alanlarda 
güneş enerji sistemlerinin de 
kurulacağını aktaran Prof. Dr. 
Seçkin, “Seçilen binaların mevcut 
ısıtma, havalandırma vb. 
sistemlerini yenilenebilir enerjiye 
dönüştüreceğiz. procuRE projesi, 
ilk olarak İSMEK Pastacılık ve 
Fırıncılık Okulunda uygulanacak. 
Binanın enerji etüdü ve enerji 
verimliliği projelerini 
gerçekleştireceğiz. Enerji 
verimliliğiyle düşürülen enerji 
tüketimleri, yenilenebilir enerji 
uygulaması ve enerji depolama 
sistemleri ile binanın enerji 
tüketimini karşılayacağız” 
şeklinde konuştu.

 PROCURE YENİLİKÇİ 
ÇÖZÜMLERE FİNANS OLACAK
Farklı teknolojileri bir arada içeren 
ileri seviye bina iyileştirmelerinin, 
bina işletmecileri için güç 
olduğunu belirten Seçkin, 
yenilenebilir enerjiyi izleme ve 
kontrol sistemleriyle güncel 
teknolojiler arasından optimum 
seçimi yapmanın uzmanlık 
gerektirdiğinin altını çizdi. Prof. 
Dr. Seçkin şu bilgiyi de verdi: 
“procuRE ile bina sahiplerinin 
karşılaştığı ortak sorunlara 
yönelik çözümlerin eksikliği 
giderilecek, mevcut bina 
iyileştirmeleri için yenilikçi 
çözümlerin geliştirilmesi 
çalışmaları finanse edilecek. Bu 
kapsamda, mevcut bina 
iyileştirmeleri için zamanın ve 
kaynakların daha verimli 
kullanıldığı, yenilikçi çözümler 
üretmesi beklenen firmaların AR-
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 İBB’NİN ENERJİ MALİYETLERİ 
DÜŞÜRÜLECEK
Geleceğe dair planları hakkında da 
bilgi veren Seçkin, “Hizmet 
binalarımız ile tesislerimizde enerji 
etütleri gerçekleştirdik. Etüt 
sonunda ortaya çıkan enerji 
verimliliğini artıran projelerin 
uygulanmasına devam ederek enerji 
tüketimimizin de azaltılmasını 
sağlayacağız” dedi. Enerji 
tesislerinin izlenmesi ve kontrol 
edilmesi amacı ile kapsamlı, entegre 
veri tabanlı kontrol ve izleme olan 
SCADA sistemini kurduklarını 
açıklayan Seçkin, “Bu kapsamda, 
aydınlatma sistemlerimiz dimleme 
dediğimiz enerji tasarruf çeşidiyle 
tüketimi azaltacak. Serbest 
piyasadan elektrik alınması, tarife 
yönetimi, kompanzasyon tesislerin 
kurulumu ve takip edilmesiyle İBB 
bütçesindeki enerji maliyetlerini 
düşüreceğiz” değerlendirmesinde 
bulundu.

 5 MİLYON 700 BİN EURO 
DEĞERİNDE BAŞVURU
Enerji verimliliği ve yenilenebilir 
enerji konularında AB ve İstanbul 
Kalkınma Ajansı (İSTKA) 
projelerine, Daire Başkanlığı 
olarak 2020 yılı için 10 proje ile   
5 milyon 700 bin euro değerinde 
başvuru gerçekleştirdiklerini 
belirten Seçkin, “Enerji 
verimliliği ve yenilenebilir enerji 
çalışmaları, İstanbul İklim 
Değişikliği Eylem Planı’ndaki 
hedeflere ulaşma yönünde katkı 
sağlayacak” dedi.

 İNOVATİF ÇÖZÜMLER 
ÜRETİLECEK 
Projenin İstanbul, Porto, Barselona, 
Velenje, Nürnberg ve Eilat 
şehirlerini bir araya getirdiğini 
hatırlatan Seçkin sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
“Proje ortakları, projede kendi 
binalarında uygulayabilecekleri 

teknolojik çözümleri ve uygulama 
yöntemlerini birlikte 
değerlendirerek, birbirlerine 
aktararak en uygun olan 
yöntemlerin ve teknolojilerin 
gelişmesine katkı sağlayacak. Her 
proje ortağı kendi yapısı ile ilgili 
bilgileri, proje yöneticileriyle 
paylaşarak proje kapsamında 
yapılabilecek inovatif çözümlerin 
ortaya çıkarılmasını sağlayacak.”

PROCURE İLE BİNA 
SAHİPLERİNİN 

KARŞILAŞTIĞI ORTAK 
SORUNLARA YÖNELİK 

ÇÖZÜMLERİN 
EKSİKLİĞİ 

GİDERİLECEK.
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İBB ATIK YAKMA VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ
FEN

İŞLERİ

DAİRE

BAŞKANLIĞI

Haziran 2019 Aralık 2020
Toplam Harcama Tutarı : 169.000.000 TL
Fiziki Gerçekleşme : %20

Toplam Harcama Tutarı : 2.622.000.000 TL
Fiziki Gerçekleşme : %91

İBB ATIK YAKMA VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ
FEN

İŞLERİ

DAİRE

BAŞKANLIĞI

Haziran 2019 Aralık 2020
Toplam Harcama Tutarı : 169.000.000 TL
Fiziki Gerçekleşme : %20

Toplam Harcama Tutarı : 2.622.000.000 TL
Fiziki Gerçekleşme : %91

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK TESİSİ                       
İSTANBUL'DA OLACAK 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2021 yılında 
Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük evsel atık 
yakma tesisini hizmete açma hazırlığında. 
Eyüpsultan’da inşaatı bitme noktasına gelen Atık 
Yakma ve Biyometanizasyon Tesisi, İstanbul’un 
günlük 20 bin ton atığının 3 bin tonunu bertaraf 
edip, aynı zamanda enerji üretebilecek. 
İstanbul genelinde; üniversiteler, hastaneler, oteller, 
lokantalar, askeri ve sosyal tesisler, büyük marketler 
gibi noktalarda organik içerikli katı atıklar 
toplanarak transfer istasyonlarına getirilecek. 
Burada biriken atıklar, işlenmek üzere tesise 
götürülecek. Yılda 1 milyon ton evsel atık işlenecek 
ve tesiste enerji üretimi de gerçekleştirilecek. 
Günlük 3 bin, yıllık yaklaşık 1 milyon tonluk 
kapasitesi olan tesiste, 1 milyon 400 bin kişinin 
ihtiyacını karşılayacak düzeyde elektrik üretilecek. 
Ayrıca, 1.38 milyon ton sera gazı salımı önlenecek. 
Yani yaklaşık 700 bin aracın bir yıllık emisyonuna 
denk geliyor.

HAVA KALİTESİNDE UYGUN STANDART

İBB, İstanbul’un hava kalitesini de yükseltmeyi hedefliyor. 
Hava değerlerini, Avrupa Birliği direktiflerinde belirtilen sınırın 
altına ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarına ulaştırabilmek 
için çalışıyor. 
İstanbul’un hava kalitesi, İBB Çevre Laboratuvarı’na bağlı 28 
istasyonda ölçülüyor. Uluslararası standartlardaki tam 
otomatik cihazlarla yapılan anlık ölçümler 7/24 izlenerek, 
sonuçlar kamuoyu ile paylaşılıyor.
İstanbul için hazırlanan İklim Eylem Planı’na uyumlu şekilde, 
İstanbul Hava Kalitesi Eylem Planı fizibilite çalışmaları da 
tamamlandı. 

HEDEF: 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE  

DİRENÇLİ BİR İSTANBUL 

İBB, İstanbul’u çevre dostu bir şehir 
yapabilme yönündeki çalışmalarına 

durmaksızın devam ediyor. İstanbul’u büyük 
şehirlerin önündeki en büyük tehditlerden olan 
iklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli hale 
getirmeyi hedefliyor. Bu amaçla, C40 Belediye 

Başkanları Zirvesi’nde İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun imzaladığı “Deadline 2020” Taahhüt 
Mektubu’nda geçen, 2050 yılı nötr karbon hedefine 

yönelik revizyon çalışmalarına da başlandı. 
Böylece Eylem Planı’nda yer alan, ‘sektörel 
bazdaki iklim değişikliğine uyum ve sera 

gazı azaltım eylemleri’, Paris 
Anlaşması’nın hedefleriyle 
uyumlu hale getirilecek.
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Üsküdar/2014

BU GÖRÜNTÜLER
MAZİDE KALDI

98 NOKTADA SU TAŞKINI SORUNUNU
900 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA

 ÇÖZÜYORUZ



TAYFUN DERYAL

SPOR

C
OVID-19 pandemisi 
nedeniyle bu yıla 
ertelenen 2020 Tokyo 
Olimpiyat Oyunları’na 

sayılı günler kaldı. Tarihinde ilk 
kez, salgın hastalık nedeniyle 
ertelenme yaşanan olimpiyatlar, 
Japonya’da 23 Temmuz-8 Ağustos 
tarihleri arasında düzenlenecek.    
14 branştan 83 sporcu, Türkiye 
adına Tokyo Olimpiyatları'nda 

OLİMPİK VE AMATÖR SPORLARIN TÜRKİYE’DEKİ LOKOMOTİFİ İSTANBUL 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ, ULUSAL VE ULUSLARARASI 

ARENADAKİ BAŞARISINI PANDEMİ NEDENİYLE 2021’E ERTELENEN “2020 TOKYO 
OLİMPİYAT OYUNLARI”NDA DA DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR. KULÜP BAŞKANI 
FATİH KELEŞ SON 5 OLİMPİYATTA TÜRKİYE’NİN ELDE ETTİĞİ 32 MADALYANIN 

15’İNİ KAZANAN İSTANBUL BBSK SPORCULARININ YİNE MADALYALARLA 
ÜLKEMİZE DÖNECEĞİNE İNANDIĞINI SÖYLEDİ.

İSTANBUL	BBSK’LI SPORCULAR	
YENİ	MADALYALAR	İÇİN	
OLİMPİYAT	YOLUNDA

madalya mücadelesi vermeyi 
garantiledi. Bunlardan 13’ü ise 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Spor Kulübü (İstanbul BBSK) 
sporcusu. İstanbul BBSK, olimpiyat 
oyunları için hazırlıklarını 
sürdürürken bir yandan da 
gerçekleşen Avrupa 
Şampiyonalarında ülkemize 
madalya kazandırmaya devam etti. 
Güreş, taekvondo, badminton, judo 

ve halter branşlarında 3 altın, 3 
gümüş ve 2 bronz madalya kazanan 
İstanbul BBSK sporcuları, son 
dönemde Türkiye’nin en başarılı 
spor kulübü oldu. İstanbul BBSK 
Başkanı Fatih Keleş, olimpiyatlar 
öncesi kazanılan başarıların 
kendilerini umutlandırdığını 
belirterek, “Asıl ve nihai hedefimiz, 
Tokyo Olimpiyatları’nda kürsüye 
çıkmak” dedi.
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bulunduğunu söyledi. “Önemli 
olan kenti olimpizm (beden ve 
aklın uyum içinde gelişmesi 
felsefesi) kültürüne hazır hale 
getirmek” diyen Başkan Keleş, 
şöyle devam etti:
“Eğer bizler İstanbul’a bu kültürü 
kazandırabilirsek 2032 ya da 
2036’da Yaz Olimpiyat Oyunları 
ve Paralimpik Oyunları’nı 

düzenleriz. İstanbul’un önemli 
tesisleri var. Ancak olimpiyatı 
tesisle değil insanla, olimpik ruh 
taşıyan bireylerle 
kazanabileceğimizi biliyoruz. 
İstanbul BBSK’nın, bu sürece 
olimpik ruh taşıyan sporcular 
bağlamında katkısı olacaktır. 
Ayrıca 2020 Tokyo, 2024 Paris ve 
sonraki olimpiyatlarda mücadele 
edecek sporcular için de çok 
önemli altyapı hamlelerimiz var. 
Pandemi sonrası İstanbul 
genelinde başarılı sporcu 
taraması yapacağız. Burada İBB 
Gençlik Spor ve SPOR 
İSTANBUL’la koordineli bir 
çalışma yapıyoruz.”

 ÖNEMLİ OLAN AMATÖR 
BRANŞLAR
2019’da göreve başlayan İstanbul 
BBSK Başkanı Fatih Keleş, 
profesyonele yönelen kulübü, 
işbaşına gelir gelmez amatör 
branşlara motive ettiklerini 
belirtti. Kulübü, “olimpik ve 
amatör sporların lokomotifi” 
olarak gördükleri için, büyük 
transfer bütçeleri gerektiren 
basketbol gibi branşları hedef 
almadıklarını anlattı. Basketbol 

 “SPORCULARIMIZ 
MİSYONLARINI SÜRDÜRECEK”
Başkan Keleş, 12 sporcunun 
Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat 
Oyunları’na, 8 sporcunun da 
Tokyo 2020 Paralimpik (engelli 
sporcu yarışmaları) Oyunları’na  
katılma hakkı elde ettiği bilgisini 
paylaştı. Ayrıca halter, atletizm, 
karate, bedensel engelli atletizmi 
(para atletizm) ve okçuluk 
dallarında da 5 sporcunun daha 
Tokyo vizesi alması umudu 
taşıdığını sözlerine ekleyen 
Keleş, “Öncelikle dünyanın en 
önemli spor organizasyonuna 
katılmak başlı başına bir onur 
vesilesi. Üst seviyede başarı 
göstereceğimize inanıyorum. Son 
5 olimpiyatta Türkiye’nin elde 
ettiği 32 madalyanın 15’ini 
kazanan sporcularımız, yine bu 
misyonlarını sürdüreceklerdir” 
dedi.
Sporcuların yoğun bir çalışma 
temposu içinde olduklarını 
aktaran Keleş, hazırlıklarla ilgili 
şöyle konuştu:
“Hazırlık süreci salt olimpiyatla 
da bağlantılı değil. Spor, 
devamlılık isteyen bir sosyal 
olaydır. Bıraktığınız, ara 
verdiğiniz an düşersiniz. Bu 
bağlamda da kota alan ve almak 
isteyen tüm sporcularımız artık 
hazırlık döneminin en formda 
günlerini yaşıyorlar. 
İstanbul’daki tesislerimizin       
yanı sıra Ankara, Bursa ve 
Çanakkale’de bulunan 
arkadaşlarımız var. Onlar da 
uzman antrenör, menajer ve 
fizyoterapist eşliğinde formlarını 
artırmak için ter döküyorlar.”

 “OLİMPİYATI, TESİSLE DEĞİL 
İNSANLA KAZANACAĞIZ”
Olimpiyat oyunlarını İstanbul’da 
gerçekleştirme hedeflerinin 
bulunduğunu da anımsatan 
Keleş; kentin konum, 
destinasyon, tarih, kültür, turizm 
anlamında her zaman şansının 

8 FARKLI BRANŞTAN 21 SPORCU 
OLİMPİYAT KOTASI ALDI

İstanbul BBSK sporcularından 
güreşte Cenk İldem, Kerem Kamal, 
Osman Göçen; taekvondo branşında 
Nafia Kuş, Nur Tatar, Hakan Reçber; 
judoda Vedat Albayrak, Mikail 
Özerler, Mihraç Akkuş; badmintonda 
Neslihan Yiğit; karatede Serap 
Özçelik Arapoğlu, Uğur Aktaş, 
Meltem Hocaoğlu Akyol; bedensel 
engelliler yüzmede Elif İldem, 
Beytullah Eroğlu, Koral Berkin Kutlu; 
bedensel engelliler okçulukta Bülent 
Korkmaz, Özgür Özen, Sadık Savaş, 
Yağmur Şengül; para taekvondo 
branşında da Mehmet Vasıf Yakut 
Tokyo Paralimpik Oyunları ve Tokyo 
Olimpiyatları’na katılma hakkı 
kazandı. Biz de İstanbul Bülteni 
olarak tüm milli sporcularımıza 
başarılar diliyoruz.

SPOR
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KİPTAŞ’la yaptığımız anlaşma 
sonucu, İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun büyük 
destekleriyle bu sözü yerine 
getirdik” dedi.

 “TESİSE, BETONA DEĞİL 
İNSANA YATIRIM”
Spor kültürünün olimpiyat 
ruhuyla bağlantılı olduğunu 
anlatan Keleş, konuyu şu örnek 
üzerinden ifade etti:
“Bir kentin kılcal damarlarına 
ancak sporla inersiniz. Çünkü spor 
ortak paydamızdır. Sahilde koşan 
insanları, Atatürk Kent Ormanı ve 
Göktürk Ormanı’na spor için 
gelenleri, kendi ilçe ve 
mahallelerindeki spor alanlarında 
zaman geçirenleri çokça görürsek, 
o zaman hem İstanbul’un hem 
Türkiye’nin bir spor kültürüne 
sahip olduğunu söyleyebiliriz. 
Tabana spor ruhunu 

kazandırabilirsek lisanslı sporcu 
sayımızda da artış olur. Örneğin; 
şu an İstanbul’da her hafta düzenli 
spor yapanların oranı yüzde 13. 
Bunlar, 18 yaş üstü ve haftada bir 
kere spor yapanlar. Bu sayı 100 
kişide 13 kişi olmamalı, 
yükselmesi gerekiyor. Örneğin, 
Londra, 2012 Olimpiyatı’nı 
aldığında bu şehirde oran yüzde 
40’ların üzerindeydi. Tesise, 
betona değil insana yatırım 
yaparak sporda bir yerlere 
gelebiliriz.”

dahil tüm branşlarda sporcu 
yetiştiren, milli takımı 
destekleyen bir yapıya dönüşmeyi 
ilke edindiklerini söyleyen Keleş, 
“Bütçede yaptığımız tasarruftan 
elde ettiğimiz gelirimizi, tamamen 
amatör branşlarda kullandık. Yine 
bütçe tasarrufu ile İstanbul’a yeni 
bir tesis kazandırılması adına İBB 
Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu’ndan söz aldık. Mali ve 
idari yapılanmada doğru adımlar 
attığımız bu süreçte, atletizm ve 
halterde kadın takımı oluşturduk. 
Atletlerimiz çok başarılı oldu, 
kadın voleybol takımımız yeniden 
yapılandı. 19 branşın 17’sinde 
kadın takımımız var” ifadelerini 
kullandı.
Tasarrufa rağmen başarılarda en 
ufak bir eksilme yaşamadıklarını 
kaydeden Keleş, “Bizden önceki 
dönemde, kulübün şampiyon 
sporcularımıza ev vaadi olmuş. 

ÜST SEVİYEDE 
BAŞARI 

GÖSTERECEĞİMİZE 
İNANIYORUM. SON 5 

OLİMPİYATTA 
TÜRKİYE’NİN ELDE 

ETTİĞİ 32 
MADALYANIN 15’İNİ 

KAZANAN 
SPORCULARIMIZ, 

YİNE BU 
MİSYONLARINI 

SÜRDÜRECEKLERDİR.

İstanbul BBSK Başkanı 
Fatih	Keleş
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TEKNOLOJİ
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TWITTER’DAN            
COVID-19	
MANİPÜLASYONU	
UYARISI

İBB’DE	Wi-Fi	6	TEKNOLOJİSİ!

H indistan hükümeti, Twitter’ın, ülkedeki 
bazı siyasetçilerin pandemi hakkındaki 
tweetlerini etiketlemesine tepki 

gösterdi. Günlük COVID-19 vaka sayılarının 
200 bini aştığı ülkede siyasiler, hükümeti 
pandemi sürecini kötü yönetmekle eleştiriliyor. 
Hindistan hükümeti, Twitter’ın bu hamlesinin 
tarafsızlık ve  “adalet-eşitlik” temellerine aykırı 
olduğu nedeniyle etiketi kaldırılmasını talep 
etti. Aynı Hindistan yönetimi geçtiğimiz ay da, 
hükümetin yeni tip koronavirüs mücadelesini 
eleştiren tweetlerin kaldırılmasını istemişti. 
Twitter’ın bazı tweetleri silmesi üzerine, insan 
hakları savunucuları ve muhalefet partileri 
karara itiraz etmişti.
Twitter, “manipüle edilmiş medya” uyarısı 
etiketini, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın 
ırkçılıkla ilgili “yalan haberler” konusunda 
paylaştığı videoda da kullanmış, birçok tweetin 
görünürlüğü engellenmişti. 

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), halka ve özel 
araştırmacılara hizmet veren Cumhuriyet 
Dönemi’nin ilk kütüphanelerinden Atatürk 

Kitaplığı’nda Wi-Fi 6 teknolojisini hayata geçirdi. 
Bu teknoloji bir önceki Wi-Fi standardına oranla üç 
kat daha fazla hız sunuyor.
İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler 
Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar 
doğrultusunda Wi-Fi 6 kurulumu tamamlanarak, 
halka çok daha iyi hizmet verilmeye başlandı. Wi-Fi 
6 teknolojisi ile daha yüksek performansla, yüksek 
veri transfer hızı sağlanırken aynı zamanda enerjiden 
de tasarruf ediliyor. Wi-Fi 6 teknolojisinin ihtiyaç 
halinde, yüksek veri transfer hızı gerektiren 
konumlarda araştırmacılar ve öğrenciler için farklı 
noktalarda da hizmete açılması hedefleniyor.

SPOTIFY’DAN	ÖNEMLİ										
İŞ BİRLİĞİ HAMLESİ

S esli kitaplar için İsveç merkezli Storytel ile özel 
bir iş birliğine giden Spotify, şirketin tüm 
kütüphanesini uygulama içerisinden ulaşılabilir 

hale getirmek için çalışmalara başladı. Spotify’ın, yeni 
sesli kitap özelliğini yıl sonuna kadar, tüm dünyada aktif 
etmek istediği açıklandı. Online müzik platformu 
şirketin bu hamlesiyle, Apple Music ile olan 
rekabetinde büyük avantaj sağlayacağı düşünülüyor. 
Storytel Türkiye, paylaştığı bilgide, 2021 yılının ilk          
4 ayında toplamda 4 milyon 205 bin saat sesli kitap 
dinlendiğini açıklamıştı.
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SU TASARRUFUNA DEVAM 

İSTANBUL

ALİ FARUK İMRE

K
üresel iklim değişikliği ve 
onun tetiklediği kuraklık, 
suyun önemini her geçen 
gün artırıyor. İstanbul’da 

ise artan nüfus, ortalama yedi 
senede bir yaşanan periyodik 
kuraklık, küresel iklim 
değişikliğinin etkileriyle de 
birleştiğinde; suyun verimli ve 
tasarruflu kullanılması, dönemsel 
bir çabanın ötesinde, hayatın her 
alanına yayılması gereken bir 
alışkanlığa dönüşüyor.

SUYUN DİKKATLİ VE 
İDARELİ KULLANIMINA 
YÖNELİK, İBB’NİN 
YAPTIĞI ÇAĞRILAR 
KARŞILIK BULUYOR; 
AMA YETERLİ DEĞİL. 
SON BİR SENEDE 
İSTANBUL’DA YÜZDE 
25’İN ÜSTÜNDE SU 
TASARRUFU SAĞLANDI. 
İBB, YAZ AYLARINDA SU 
TÜKETİMİNDE 
YAŞANACAK ARTIŞIN 
NEDEN OLABİLECEĞİ 
SUSUZLUK 
TEHLİKESİNE KARŞI 
İSTANBULLULARI 
TASARRUF 
KONUSUNDA, 
DUYARLILIK VE ÖZENİ 
YÜKSELTMEYE DAVET 
EDİYOR.

 TASARRUF ÇAĞRISI BİR 
SENEDİR DEVAM EDİYOR
Suyun tasarruflu kullanımı 
çağrıları, 2020 yılında yaşanan 
kuraklık döneminin de kanıtladığı 
gibi artık süreklilik arz eder hale 
geldi. Bu nedenle İBB ve İSKİ, 
birçok iletişim kanalında 
yayınlanan kamu spotları hazırladı. 
Tasarrufla ilgili ilk çağrı 10 Nisan 
2020 tarihinde yapıldı. Bunun 
ardından da belirli aralıklarla farklı 
bilgilendirici içerikler hazırlandı.

 “PERLATÖR” YÜZDE 25’LİK 
TASARRUF SAĞLADI
Musluklardan suyu az, ama 
tazyikli akıtan ve ciddi oranda su 
tasarrufu sağlayan aparatlar 
(perlatör), İstanbul’da aylık 30 
metreküp ve üzerinde su kullanan 
abonelere dağıtılıyor. Perlatör 
dağıtımı, daha sonra tüketimi daha 
az olan abonelerle de sürecek. 
Aparat kullanılan evlerde su 
tüketiminde yaklaşık olarak yüzde 
25 oranında tasarruf sağlandı.

BİLMEKTE YARAR VAR

80 /                         www.ibb.istanbul



 BARAJ DOLULUK ORANI, 
REHAVETE NEDEN OLMASIN
İstanbul, çok değil, yaklaşık 6 ay 
önce baraj doluluk oranında 
yüzde 20’lerin altını görmüştü. 
Bunun nedeni de kurak geçen kış 
koşullarıydı. Ancak, son 
dönemde yoğunlaşan kar ve 
yağmur yağışları yüzleri 
güldürdü; baraj doluluk oranı 
yüzde 80’i buldu. Ancak buna 
rağmen İSKİ, baraj doluluk 
oranının bir rehavet 
oluşturmaması yönünde 
uyarılarda bulunmaya devam 
ediyor. İSKİ, su tasarrufu 
konusundaki duyarlılık ve özenin 
daha da yükseltimesi amacıyla, 
yazın uygulanabilecek pratik 
yöntemleri açıkladı. Bu 
yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:

 Bahçe sulaması yapılan yerlerde 
tasarruflu aparatlar kullanılmalı 
ve buharlaşma etkisini en aza 
indirmek için sulama işlemi 
sabah erken veya akşam 
saatlerinde yapılmalı. 

 Halılar evde akan suyla 
yıkanmamalı; halı yıkama 
merkezlerinde temizlenmeli.

 Süs havuzları, çocuk oyun 
havuzları ya da sitelerde bulunan 
havuzlarda şebeke suyu 
kullanılmamalı.
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İSKİ’DEN SU TASARRUF ÖNERİLERİ

Diş fırçalama ve tıraş olma sırasında, 
sular boşa akıtılmamalıdır.

Musluk bataryaları ve duş başlıkları, 
tazyikli su akmasını sağlayan ürünler 
ile değiştirilebilir.

Bulaşık ve çamaşırlar, makineler 
dolduğu zamanlarda yıkanmalı ve 
ekonomik programlar tercih 
edilmelidir.

Sifonlar, gerektiği oranda kullanılmalı, 
küçük rezervuarı olan ürünler tercih 
edilmeli. Eğer bu mümkün değilse, 
rezervuarlar içerisine litrelik şişe 
konulabilir, böylece her sifon 
çekiminde 1 litre su tasarrufu 
sağlanabilir.

Meyve ve sebzeler sürekli akan 
suyun altında değil, kaptaki bir su 
içinde yıkanabilir. Bu su, çiçek sulama 
vb. işlemler için de kullanılabilir.

Bulaşık ve çamaşırlar elde yıkama 
yerine makinede yıkanabilir. Makine 
tercihlerinde ise A+ kategorisinde 
tasarruf sağlayan makineler tercih 
edilebilir.

Araç yıkamalarında, suyu sürekli 
akıtmak yerine, geri dönüşümü olan 
otomatik yıkama makineleri tercih 
edilebilir.

Bahçe sulamalarında, özellikle yaz 
aylarında buharlaşmanın etkisini 
azaltmak için sabahın erken, akşamın 
geç saatleri tercih edilebilir.

Dahili tesisatlarda su kaçaklarının 
olup olmadığı mutlaka kontrol 
edilmelidir.



İBB, TARİHİ YARIMADA’NIN YEDİNCİ TEPESİNDE YER ALAN BULGUR PALAS’I 
SATIN ALARAK ÖNEMLİ BİR MİRASI DAHA HALKA ARMAĞAN ETTİ.                          
ACİL ONARIM BEKLEYEN NOKTALARININ RESTORE EDİLECEĞİ BULGUR PALAS,                  
KÜLTÜR-SANAT AKTİVİTELERİ İLE KENTİN YENİ ODAK NOKTASI OLACAK.

YEDİNCİ TEPE, KÜLTÜR	
KOMPLEKSİNE	DÖNÜŞECEK

TAYFUN DERYAL

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 
birbiri ardına kente kazandırdığı nadide 
eserler arasına Bulgur Palas adıyla bilinen 
Bolulu Habip Bey Konağı da katıldı. 

İstanbul’un yedincisi tepesindeki yapı; 
Londra'da gerçekleştirilen açık artırmada 
satın alınan 540 yıllık Fatih Sultan Mehmed 
tablosu, yine Londra’daki “İslam Dünyası 
ve Hindistan Sanatları” başlıklı 
koleksiyondan satın alınan paha 
biçilemez manevi parçalar ve İBB’ye 
bağışlanan Kanuni Sultan 
Süleyman portresi gibi eserler 
halka armağan edildi. Bulgur 
Palas’ın yıllar yılı süren terk 
edilmişliğine ve 
yalnızlığına da İBB’nin 
bir kültür kompleksine 
dönüştürmek 
amacıyla satın 
almasıyla son 
verildi.

KÜLTÜR VARLIKLARI

DENİZ YEŞİL - OKAN ULUSOY
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İSTANBUL’UN DİĞER TEPELERİNE 
HAKİM KONUMDA

İstanbul’un yedinci tepesi olan 
Kocamustafapaşa (Cerrahpaşa) 
Tepesi’nde  yer alan Bulgur Palas’ın 
seyir kulesinden,  yedi tepeli 
İstanbul’un; Sarayburnu Tepesi, 
Süleymaniye (Beyazıt) Tepesi, 
Çemberlitaş (Nuruosmaniye) Tepesi, 
Fatih Tepesi, Yavuz Selim Tepesi ve  
Edirnekapı Tepesi görülebiliyor.

www.ibb.istanbul                          / 83



 ACİL MÜDAHALE GEREKİYOR
İBB Kültür Varlıkları Projeler 
Müdürü Merve Ala, İstanbul’un 
mücevherlerinden olan yapının, 
ihmaller nedeniyle acil 
restorasyon bekleyen noktalarının 
bulunduğunu belirterek yapıda 
ağır hasar oluşmadığı bilgisini 
paylaştı. Osmanlı konak 
mimarisinin tipik özelliklerini 
barındıran Bulgur Palas’ın, Bolulu 
Habip Bey tarafından 1912’de 
İtalyan mimar Giulio Mongeri’ye 
yaptırıldığını söyleyen Ala, 
“Yapıldığı dönem, Osmanlı’da  
Batı’ya dönük ıslahatların yapıldığı 
zamana denk geliyor. Bu etkiyle 
yurtdışından gelen mimarlar çok 
sayıda eserler verdiler. 
D’Aronco’nun, Mongeri’nin, hatta 
Balyan ailesinin ve Türk mimarlar 
Kemaleddin ile Vedat Pek’in de 
Batılı tarzda eserler verdiklerini 
görüyoruz. Burası tam da bu 
akımının temsilcisi olan 
yapılardan biri. Bulgur Palas, 
Birinci Ulusal Mimarlık 
Anlayışı’nın (Neoklasik Türk 
Üslubu) bir örneği” ifadelerini 
kullandı.
Dönemle ilgili Ala’nın paylaştığı 
bilgilere göre, bu dönemdeki 
eserler dış görünüşte Osmanlı ve 
Selçuklu kimliğini yansıtıyor. 
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İSTANBUL FATİH’LE BULUŞTU

İBB, National Gallery’nin “Daimi 
Sergilenen Sanat Eserleri” arasında 
yer alan Fatih Sultan Mehmed’in 
orijinal portresini 25 Haziran 2020’de 
satın aldı. İtalyan ressam Gentile 
Bellini’nin atölyesinde 1480 yılında 
yapılan eser, 6 Ekim 2020’de 
İstanbul halkıyla buluştu. Saraçhane 
Sergi Salonu’nda ‘Fatih’in Rönesansı’ 
temasıyla sergilenen portre, iki ay 
süresince ziyarete açık kaldı.

KÜLTÜR VARLIKLARI



Ancak yapım için Batı teknikleri 
kullanılıyor. Bu nedenle de 
yapıların önemli bölümü çelik 
konstrüksiyondan oluşuyor. Türk 
estetiğinin bir yansıması olarak 
çini bezemeler ve kaplamalar 
kullanılarak kemerlerde de 
Selçuklu tarzından esinleniliyor. 
Bu üslubun en güzel örneklerinden 
birini de Bulgur Palas sunuyor.

 BAHÇESİNDE SÜS HAVUZU VE 
MEYVE AĞAÇLARI
Konağın hüzünlü bir hikayesi var: 
1908’de Bolu mebusu (millet 
vekili) seçilen Bolulu Habip Bey, 
hububat ticaretiyle uğraşmaktadır. 
I. Dünya Savaşı yıllarında cepheye 
buğday, arpa, bulgur gibi temel 
erzaklarının taşınmasını sağlar,       
bu işten büyük gelir elde eder ve 
“bulgur kralı” lakabını alır. Konağı 
yaptırmaya başladığı zaman da 
Habip Bey’in bu ününden dolayı 
konak “Bulgur Palas” olarak 
bilinir. Savaş ve kriz dönemidir; 
imkansızlıklar sebebiyle konak bir 
türlü bitirilemez. Habip Bey 1926 
yılında kalp krizi geçirerek vefat 
eder, eşi Bedia Hanım ise borçları 
ödeyemez. Şatoyu andıran yapının 
1926 yılında Bolulu Habip Bey’den 
Osmanlı Bankası’nın mülkiyetine 
geçtiğini kaydeden Ala, mülkiyet 
değişiminden sonra yapının arşiv 
ve depo gibi amaçlar için 
kullanıldığını aktardı. Ala, Bulgur 
Palas’ta yer alan ünitelerle ilgili şu 
detayları verdi:

KANUNİ TABLOSU İBB’YE 
BAĞIŞLANDI

Londra’daki “Sotheby’s”in aynı 
koleksiyonundan rekor fiyata satılan 
Kanuni Sultan Süleyman portresi ise 
eser alıcısı tarafından İBB’ye 
bağışlandı. 19. yüzyıldan bu yana 
Fransız bir aileye ait olduğu belirtilen 
portrenin 16. yüzyılda, İtalyan ressam 
Cristofano dell’Altissimo tarafından 
yapıldığı tahmin ediliyor.

İBB Kültür Varlıkları Projeler 
Müdürü Merve	Ala
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İSLAM ESERLERİ AİT OLDUĞU 
TOPRAKLARDA

İBB, Sotheby’s müzayede evinin 
“İslam Dünyası ve Hindistan 
Sanatları” başlıklı koleksiyonu 
arasında yer alan çok önemli 
parçaları satın alarak ait olduğu 
topraklara getirdi. Alınan eserler 
arasında Zuhruf Suresi (bin 200 
yıllık) ve Maide Suresi (bin 100 
yıllık) el yazmaları ile 700 yıllık 
Kur’an-ı Kerim sayfaları, Mesnevi ve 
Bahaeddin Veled’in İbtidaname’si 
yer alıyor.

 “BULGUR PALAS ODAK 
NOKTASI OLACAK”
Bulgur Palas’ın imar planlarında da 
‘sosyal-kültürel tesis alanı’ olarak 
işaretlendiğini belirten Ala, 
“İBB’nin burayı alması, hâlihazırda 
yürürlükte olan imar planındaki 
tarife de uygun düşüyor. Bir 
bankanın özel mülkiyetindeyken 
kültürel amaçlar doğrultusunda 
kullanılabilecek bir alan, şimdi 
kente kazandırılmış oldu” dedi.
Bulgur Palas’ı İstanbullularla 
buluşturmak için hızlı bir şekilde 
rölöve ve restorasyon projelerini 
hazırlamaya koyulduklarını 
söyleyen Ala, açıklamasını şöyle 
tamamladı:
“Yedinci tepeden diğer altı tepenin 
görülebildiği bir nokta, 
İstanbullunun oldu. Bu alanı alma 
düşüncesi uzun süredir 
aklımızdaydı. Yapıyı aylar öncesi 
görmek istediğimizde gerek yeri, 
gerekse güzelliği nedeniyle 
hayaller kurmaya başlamıştık. 
Alımla birlikte, bu hayallerimizi 
gerçekleştirmeye başlıyoruz. 

Bulgur Palas’ın insanların bir araya 
geldiği, yemek yedikleri, geçici 
sergilerin yapıldığı, etkinliklerin 
gerçekleştirildiği, bazı kültür-
sanat yerleştirmeleriyle birlikte 
gündelik hayatlarını 
geçirebilecekleri bir kültür 
kompleksine dönüşmesini 
amaçlıyoruz. Bulgur Palas, 
panaromik seyir imkanı sunması 
ve gündelik kültürel etkinliklere 
olanak sağlamasıyla İstanbul’da 
odak noktası olabilecek bir yer.”

“Burası konak olarak inşa 
edildiğinden ek binalar, ihtiyaç 
duyulan diğer fonksiyonlar için 
bahçesine konumlandırılmış. 
Yapının bahçesinde benzeri 
konaklarda olduğu gibi bir süs 
havuzu ve etrafında meyve ağaçları 
bulunuyor. Kendi dönemindeki ek 
yapıların dışında, yakın dönemde 
yapılmış bir bina daha var. Buralar 
yapıyla uyumlu bir şekilde 
fonksiyon kazandırılabilecek 
durumdalar.”

BULGUR PALAS’IN İNSANLARIN 
BİR ARAYA GELDİĞİ, YEMEK 

YEDİKLERİ, GEÇİCİ SERGİLERİN 
YAPILDIĞI, ETKİNLİKLERİN 
GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ, BAZI 

KÜLTÜR-SANAT 
YERLEŞTİRMELERİYLE BİRLİKTE 

GÜNDELİK HAYATLARINI 
GEÇİREBİLECEKLERİ BİR KÜLTÜR 
KOMPLEKSİNE DÖNÜŞMESİNİ 

AMAÇLIYORUZ.

KÜLTÜR VARLIKLARI





İSTİKLAL CADDESİ’NE YILLARDIR KAYBETTİĞİ RUHU, İSTİKLALSENİN PROJESİ 
İLE YENİDEN KAZANDIRACAKLARINI BELİRTEN İBB GENEL SEKRETER 
YARDIMCISI MAHİR POLAT, “İSTİKLAL BİR ANKA KUŞUDUR; KENDİ 

KÜLLERİNDEN KENDİNİ TEKRAR DOĞURACAK” DEDİ. İBB’NİN, GALATA 
KULESİ’NDEN HARBİYE’YE KADAR UZANAN ALANDA YENİ PROJELER HAYATA 
GEÇİRECEĞİNİ İFADE EDEN POLAT, İETT METROHAN BİNASI’NIN İSTANBUL 

HAFIZA MÜZESİ’NE DÖNÜŞTÜRÜLECEĞİNİ AÇIKLADI.

AYŞE KAHVECİ OĞUZ ÇİÇEK

KÜLTÜR VARLIKLARI

İBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Mahir	Polat

İSTİKLAL BİR	ANKA	
KUŞUDUR,	TEKRAR UÇACAK!
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 ÇÖKÜNTÜYE YANLIŞ 
POLİTİKALAR NEDEN OLDU
İstiklal Caddesi’nin, 90’lı 
yıllarında boş yer, dükkan 
bulmak imkansızken 2000’li 
yıllardan itibaren sürdürülen 
yanlış kültür-sanat ve turizm 
politikalarına paralel olarak 
çöktüğüne dikkat çeken Mahir 
Polat, şunları söyledi:
“Buradaki yeme içme mekanları, 
eğlence kültürü, coşkulu bir 
kültür-sanat yaşamı, galerilerin 
çok güçlü olduğu alanlar neden 
tek tek gitti? Bunun üzerine iyi 
düşünmemiz gerekiyor. Bunun 
sosyolojik bir cevabı olmalı. 
İstanbul’a gelen her turistin 
gezmek isteyeceği, bütün 
işletmelerin İstanbul’da bir 
mekanları olsun diye ilk önce 
koşacakları yerken bugün İstiklal 
Caddesi boş dükkanları ve boş 
ofisleri ile tuhaf bir şekilde 
çöküntüye doğru gidiyor. 
Entelektüellerin buluşma 
noktası, büyük bir turizm ve 
kültür serveti, ilham kaynağı; 
düşüncenin, kültürün yaratıcı 
alanı olan İstiklal Caddesi gibi bir 
değer kolay kolay heba olamaz.”

 İSTİKLAL, TÜRKİYE’NİN           
GÖZ BEBEĞİ 
İstiklal Caddesi’ni bir Anka kuşuna 
benzeten Polat, Cadde'ye kaybettiği 
ruhunu yeniden kazandırmak 
istediklerini vurguladı. Uzun 
zamandır unutulmuş ve göz ardı 
edilmiş olan Cadde’nin İBB’nin 
yetki alanında olduğunu hatırlatan 
Polat, şöyle konuştu:
“İstiklal’in yüzyıllardır oluşan 
büyük bir ilhamı, sanatsal kültürel 
arka planı var. Eski ruhunu kaybetti; 
ama unutmayalım ki, İstiklal bir 
Anka kuşudur; kendi küllerinden 
kendini tekrar doğuracak. Anka 
kuşunun tekrar uçmasını 
sağlayacağız. Bizim ona katkı 
yapmamız yeterli. Çünkü böyle bir 
mimari, estetik, kültürel 
yoğunlaşma İstanbul’da çok az 
yerde var. Sadece İstanbul’un değil, 
Türkiye’nin göz bebeği burası. 
İstiklal Caddesi’nde çok kötü bir 
durum var; insanların oturabileceği, 
birlikte vakit geçirebilecekleri sivil 
alanlar yok. Burada insanların rahat 
ve özgürce oturabilmelerini, bu 
kültür ortamını bir kentli olarak 
yaşayabilmelerini istiyoruz. İBB’nin 
en önemli kentsel 

İ
stiklal Caddesi, Taksim ve 
Tünel meydanları arasında 
uzanan, sadece İstanbul’un 
değil, Türkiye’nin en önemli 

caddelerinden biri. Osmanlı 
döneminde büyük cadde 
manasında Cadde-i Kebir ve 
Fransızca, Pera’nın büyük 
caddesi anlamına gelen Grande 
Rue de Pera isimleriyle bilinen 
Cadde, yüzyıllarca 
entelektüelliğin, kültür-
sanatın, mimarinin, estetiğin, 
sosyal yaşamın, ticaretin, 
turizmin, eğlencenin en yoğun 
şekilde yaşandığı merkez oldu. 
Ancak son yıllarda Cadde’nin 
kendine özgü yapısı, cazibe 
merkezi olma özelliği kayboldu; 
pek çok kitapçı, mağaza, 
kültür-sanat merkezi, yeme 
içme mekanı kapandı ya da 
buradan taşındı. İstanbul’un 
enerji noktası, sivil yaşamın 
merkezi olan İstiklal Caddesi’ni 
yeniden eski günlerine 
kavuşturmak isteyen İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, 
‘İstiklalSenin’ projesini hayata 
geçirdi. İBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Mahir Polat, projeyi 
ve neden ihtiyaç duyulduğunu 
İstanbul Bülteni’ne anlattı.

İSTİKLAL’DEKİ YEME 
İÇME MEKANLARI, 

EĞLENCE KÜLTÜRÜ, 
COŞKULU BİR KÜLTÜR-

SANAT YAŞAMI, 
GALERİLERİN ÇOK 
GÜÇLÜ OLDUĞU 

ALANLAR NEDEN TEK 
TEK GİTTİ? BUNUN 

ÜZERİNE İYİ 
DÜŞÜNMEMİZ 
GEREKİYOR.
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Galata Kulesi’nin hukuki normlara 
uymayacak bir şekilde İBB’den 
alındığına dikkat çeken Polat, “Biz 
orada, mahkeme yoluyla İBB’nin 
haklarını savunuyoruz. Galata 
Kulesi iade edilecek, bu kesin bir 
durumdur. Çünkü tarihsel, hukuksal 
dayanağı olmayan bir uygulama 
mahkeme tarafından iade 
edilecektir” şeklinde konuştu. 
Taksim Meydanı projelerinin de 
Bölge Koruma Kurulundan 
onaylanmasını beklediklerini ifade 
eden Polat, buraların İstanbul’un en 
önemli noktaları olduğunun ve 
özensiz bir şekilde kaderlerine terk 
edilemeyeceğinin altını çizdi.

 METROHAN, İSTANBUL 
HAFIZA MÜZESİ’NE 
DÖNÜŞÜYOR
İBB’nin en önemli projelerinden 
biri; İETT Metrohan Binası’nın 

İstanbul Hafıza Müzesi’ne 
dönüştürülmesi. İETT’nin kendi 
tarihsel kimliğinin korunacağı 
projede; kütüphane, sergi salonu 
ve restoranlar yer alacak. 

 OTURMA BANTLARI 
YERLEŞTİRİLDİ
İstiklalSenin projesine vatandaş 
her aşamasında dahil olabilecek. 
Proje, vatandaşa caddeyi, sokağı 
daha fazla kullandırabilmeyi 
hedefliyor. Aydınlatmalardan 
caddenin kullanımına kadar 
İstiklal Caddesi’nin tamamını 
düzenleyen pek çok uygulama yer 
alıyor. Cadde boyunca hem 
yeşilliği içeren hem de gölgesinde 
oturulabilecek ağaç üniteleri, 
oturma bantları yerleştirildi. 
Caddenin altı beton bir zemin 
olduğu için yeni ekipmanlarla ağaç 
kazandırıldı.

stratejilerinden biri olarak 
Cadde’de planlama yaptık ve 
İstiklalSenin projesini hayata 
geçirdik. Sosyal yaşamın kendisini, 
buradaki ilişkileri ve kültür 
çalışmalarını yok etmeden, onları 
destekleyerek burada olmak 
istiyoruz.” 

 GALATA-HARBİYE AKSI 
CANLANACAK
İBB, Galata Kulesi aksından 
başlayarak Tünel Meydanı, 
Galatasaray Meydanı, Taksim 
Meydanı ve Gezi Parkı ile beraber, 
kültüre, sanata, gündelik yaşama 
hizmet edecek bütünleşik bir alan 
oluşturacak. Harbiye’de Atatürk 
Kitaplığı, Tünel’de Metrohan, 
ortada Muammer Karaca 
Tiyatrosu ve Taksim 
Meydanı’nda Maksem binaları, bu 
projede önemli role sahip olacak.

CADDE’DE İNSANLARIN RAHAT VE ÖZGÜRCE OTURABİLMELERİNİ, KENTİ 
SOLUYABİLMELERİNİ, BU KÜLTÜR ORTAMINI BİR KENTLİ OLARAK 

YAŞAYABİLMELERİNİ İSTİYORUZ.
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Botter Han 



zamanlı olarak istiklal.ist web 
sitesi de devreye girdi. Sitede, 
İstiklal Caddesi’nin tarih ve 
kültür hafızasını oluşturan 
mekanlar, kişi ve olaylar, gezi 
rotası ve projeye ilişkin 
uygulamalar yer alıyor. 
İstanbul’un önemli kültür 
insanlarının farklı temalarda 
önerdiği rotalar da sitede 
bulunacak. Vatandaşlar siteye 
girip kendi rotalarını 
oluşturabilecek.

 İBB MİRAS’TAN DANIŞMANLIK 
HİZMETİ
Cadde boyunca İBB Miras’ın alan 
yönetimi personeli; temizlik, 
zabıta, turizm rehberliği, teknik 
ihtiyaçların tamamının 
karşılanması gibi bütün 
süreçlerde sürekli danışmanlık 
hizmeti verecek. 

 KÜLTÜR-SANAT 
CANLANACAK
Proje kapsamında Taksim 
Cumhuriyet Sanat Galerisi ve 
Taksim Sanat Galerisi daha aktif 
çalışacak. İstanbul’un sivil kültür 
sanatı için, açık alanlarda sürekli 
kültür sanat sergileri ve 
etkinlikler yapılacak. Sokak 
müzisyenleri de sanatlarını daha 
rahat icra edebilmeleri için 
desteklenecek. 

 YÖNLENDİRME TABELALARI 
KONULDU
Önemli bir tarih ve kültür 
havzasına sahip İstiklal’in daha 
iyi tanıtılabilmesi için tarihi alan 
yönetimi ve yönlendirme sistemi 
geliştirildi. Caddeye girenlerin 
tarihi dokuları fark edebilmeleri 
için 400’e yakın yönlendirme 
tabelası yerleştirildi. 

 TARİHİ BİNALARA CEPHE 
RESTORASYONU 
Cadde için çok özel anlamlar 
ifade eden ancak yıllardır ihmal 
edilmiş olan Markiz Pastanesi, 
Botter Han ve Hazzopulo 
Pasajı’na cephe restorasyonu 
yapıldı. 

 istiklal.ist                                                
WEB SİTESİ YAYINDA
İstiklalSenin projesiyle eş 

CADDE İÇİN ÇOK ÖZEL ANLAMLAR İFADE EDEN ANCAK YILLARDIR İHMAL 
EDİLMİŞ OLAN MARKİZ PASTANESİ, BOTTER HAN VE HAZZOPULO 

PASAJI’NA CEPHE RESTORASYONU YAPILDI.
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Markiz Pastanesi

İstiklal’in renkli geçmişi ve zengin 
kültürel mirasını istiklal.ist web 
sitesinden takip edebilir; mekanların, 
kişilerin ve olayların izini sürerek 
kendi istiklal rotanı hazırlayabilirsin. 
çünkü İstiklal senin!



 SARAY ANLAMINA GELEN 
“PALATION” ZAMANLA 
“BALAT”A DÖNÜŞÜYOR 
İstanbul’un Fatih ilçesinde, Haliç 
kıyısında, Ayvansaray ile Fener 
arasında bir semt olan Balat’ın 
isminin, Rumca ‘saray’ anlamına 
gelen ‘palation’ sözcüğünden 
geldiği sanılıyor. Önceleri 
İstanbul’un Haliç kıyısındaki 
kapılarından birine verilen bu ad, 
daha sonra ise bütün semtin adı 
oluyor. Bizans döneminde, 
imparatorluk saraylarından biri 
olan Blahernai Sarayı’na, buradaki 
sur kapısından gidilirdi. Bu kapı, 
Aios Ioannes Kapısı veya Palation 
Kapısı olarak anılıyordu. Daha çok 
kullanılan Palation’un, semte isim 
olarak verildiği ve zaman içerisinde 
bu ismin değişerek Balat’a 
dönüştüğü tahmin ediliyor.

 HER YANI TARİH DOLU
Üç büyük dine mensup cemaatin 
birbirine komşu olarak yaşadığı, 
eski İstanbul’un tam kalbinde olan 
Balat, içinde birçok önemli tarihi 
yapıyı da barındırıyor. Meşhur 
Cibali Kapı, içinde Santa Clause’a 
(Noel Baba) ait bir portre bulunan 
Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi 
(Noel Baba Kilisesi), kilise (Azize 
Teodosya Kilisesi) olarak yapılıp II. 
Bayezid tarafından camiye çevrilen 
Gül Camii, İstanbul’un tarihi 
hamamlarından Küçük Mustafa 
Paşa Hamamı, Sveti Stefan Bulgar 
Kilisesi (Demir Kilise), Fener Rum 
Ortodoks Patrikhanesi, heybetli 
yapısıyla dikkat çeken Fener Rum 
Ortaokulu ve Lisesi, Moğolların 
Meryemi Kilisesi (Moğolların Azize 
Meryem Kilisesi-Kanlı Kilise), 
Balat’ın meşhur evleri ve Çıfıt 

İ
stanbul’un, yokuşu bol ve 
dolaşırken tarih kokladığınız 
otantik semti Balat, 
sokaklarında kaybolmak için 

vardır adeta.

İSTANBUL’UN GÜZEL 
SEMTLERİNİN 
İSİMLERİNİN 
NEREDEN GELDİĞİNİ 
SİZLER İÇİN 
ARAŞTIRMAYA 
DEVAM EDİYORUZ. 
BU SAYIMIZDA, 
OTANTİK SEMTİMİZ 
“BALAT” VAR.

BİR SEMTİN HİKAYESİ

HER YANI TARİH DOLU 
OTANTİK SEMT  

FUNDA KELEŞ
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kültürlere ait değişik eserler de 
sunabiliyor. Arnavut kaldırımlı 
sokakları adeta zamana direniyor. 
Fotoğraf çekmek isteyenler için çok 
güzel olanaklar sunan renkli ve 
otantik semt, son yıllarda yerli ve 
yabancı turistlerin uğrak noktası 
haline geldi.

 BALAT’TA GÖRMENİZ 
GEREKEN YERLER
Balat’ın son zamanlarda değerinin 
yükselmesine sebep olan yerleri, 
tarihi kabuğunun içindeki tatlı ve 
özgün mekanlardır. Tasarım 
dükkanlar, hipster mekanlar, 
modern fikirler içinde retro bir hava 
sunan artizanal kafeler, modern 
antikacılarla Balat zaman içinde 
değerini buldu. Balat’a gittiğinizde 
yaşayan efsane Agora Meyhanesi, 
antikacılar ve mezat evleri, konsept 

kafe ve kahvaltıcıları ile İstanbul’un 
en güzel mekanlarını keşfetme şansı 
yakalarsınız. Hipsterların cenneti 
vintage dükkanları, sanatçı ruhluların 
buraya taşınmasıyla açılan 
birbirinden güzel atölyeleri, içinde 
kaybolmak istenen tasarım 
dükkanları, organik ürün meraklıları 
için ideal doğal ve yöresel gıda ürün 
marketleri, klasik çalışma 
ortamlarına alternatif olarak açılan 
free-lancerlar için en güzel 
mekanlardan Olmadık Projeler 
Atölyesi; fotojenik merdivenli 
yokuşu, meşhur renkli ve de 
yuvarlak evli Sancaktar Yokuşu; İncir 
Ağacı Kahvesi’nin de bulunduğu 
Kırmızı Mektep’e çıkan renkli 
merdivenleri ve Dimitrie Cantemir 
Parkı’nı süsleyen renkli şemsiyeleri 
ile görülmeden dönülmeyecek bir 
semt Balat.

Çarşısı (Balat Çarşısı) bu tarihi 
yapıların başında geliyor.
Ayrıca, Balat’ta yer alan tarihi 
binadan dönüştürülen Kadir Has 
Üniversitesi merkez binası 
içerisinde bulunan Rezan Has 
Müzesi’nde de Artuklular’dan kalma 
üç bin yıllık bir takı koleksiyonu ve 
11. yy’dan kalma Bizans Dönemi’ne 
ait bir su sarnıcı bulunuyor.

 GÜNÜN SONUNDA 
“İYİ Kİ GELDİM!” DİYEREK 
DÖNECEĞİNİZ SEMT
Balat; tarihi dokusu, kokusu, insanı 
derken, ziyaret için gittiğiniz günün 
sonunda ayrılırken “iyi ki geldim” 
diyerek döneceğiniz bir semt. 
İstanbul kadar eski sayılabilecek ve 
bölgesinin en eski yerleşim yerleri 
arasında yer alan semt, 
ziyaretçilerine farklı dönem ve 

B A L A T
İSTANBUL’UN TARİH KOKAN 

OTANTİK SEMTİ BALAT;
YOKUŞLARI, MEŞHUR RENKLİ MERDİVEN VE 
EVLERİ, KAFE VE KAHVALTICILARI, SANAT 

ATÖLYELERİ, ANTİKACILARI, TASARIM 
DÜKKANLARI, RENKLİ ŞEMSİYELİ PARKI İLE 

GÖRÜLMEYE DEĞER.
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10 SORU 1 ÜNLÜ

İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK

AHMET	ÜMİT

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

 İstanbul’un mevsimi sizce hangisi?
İstanbul'un en güzel mevsimi, eylül. Yaz artık bitmiştir, 
yıllanmış bir şarap gibi en güzel renkli halini bulur, 
yapraklar sararmaya başlar. Eylül ayı biraz da hüzündür. 
İstanbul’umuz, ne yazık ki yaşlı ama biraz da hüzünlü… 

 Size göre İstanbul’un olmazsa olmazı nedir?
Elbette İstanbul Boğazı'dır. İstanbul'u İstanbul yapan 
Boğaz ve su yolunun Haliç'e doğru inmesi... Boğaz 
olduğu için zaten İstanbul böyle bir tarihe sahip. Bu 
yüzden, üç farklı kültüre başkentlik etmiştir. 

 Sizce İstanbul’un kokusu, çiçeği ve ağacı nedir?
Her yerde yetişen manolyanın kokusu. Ağacı, elbette 
çınar! Osmanlı'dan ve Roma'dan kalan, gelen bir şey. 
Çiçeği de erguvan.

 Avrupa Yakası mı Anadolu Yakası mı? 
Bu aslında çok eski bir tartışma. Hep Avrupa Yakası'nda 
yaşadım, o yüzden Avrupa Yakası, diyorum.

 İstanbul’un dışına çıktığınızda en çok nesini 
özlüyorsunuz? 
Beyoğlu'nun dar sokaklarından sahile inerken birden 
bire karşıma deniz çıkar. İşte en çok o manzarayı 
özlerim. Bilhassa güneşli havalarda, ikindi 
vakitlerini. 

 İstanbul’da gerçekleştirdiğiniz ilk hayaliniz neydi ve 
kalan bir hayaliniz var mı?
İlk hayalim Beyoğlu'nda yaşamaktı. Şimdi Beyoğlu’nda 
yaşamıyorum; ama ofisim orada. 2006'dan beri 
Beyoğlu'nda kendime ait bir ofisim var. 1994'ten beri de 
Beyoğlu'nda çalışıyorum, aslında. 1920'de yapılmış bir 
binada, gerçek anlamda bir yazıhane; küçük bir 
yazıhanem var. Başka bir hayalim daha var; Beyoğlu'nda 
bir edebiyat vakfı kurmak ve yetenekli genç yazarların 
eserlerini üretmelerine yardımcı olmak.

 İstanbul’un sizce en önemli sorunu nedir?
İstanbul’un en önemli sorunu, İstanbul'un kıymetini 
bilmeyen insanlardır. İstanbul'un ne olduğunu, nasıl bir 
kültür ve tarihi birikime sahip olduğunu bilmeden 
yaşayan, yaşadıkları için de bu şehri sadece ekmek kapısı 
olarak görenlerdir. Bu şehri yağmalayan ve buna engel 
olmayan yöneticilerdir. 

1960’ta Gaziantep’te doğdu. 1983’te Marmara 
Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. 1985-
1986 yıllarında, Moskova’da, Sosyal Bilimler 
Akademisinde siyaset eğitimi gördü. Şiirleri, 1989 
yılında Sokağın Zulası adıyla yayımlandı. 1992’de ilk 
öykü kitabı Çıplak Ayaklıydı Gece yayımlandı. 1996’da 
yazdığı ilk romanı Sis ve Gece, polisiye edebiyatta bir 
başyapıt olarak değerlendirildi. Bu romanın ardından 
Kar Kokusu, Patasana ve Kukla yayımlandı. Bu kitapları 
Ninatta’nın Bileziği, İnsan Ruhunun Haritası, Aşk 
Köpekliktir, Beyoğlu Rapsodisi, Kavim, Bab-ı Esrar, 

AHMET ÜMİT KİMDİR?

İstanbul Hatırası, Sultanı Öldürmek, Beyoğlu’nun En 
Güzel Abisi ve Elveda Güzel Vatanım adlı kitapları 
izledi. Ahmet Ümit’in, İsmail Gülgeç’le birlikte 
hazırladığı “Başkomser Nevzat-Çiçekçinin Ölümü ve 
Başkomser Nevzat-Tapınak Fahişeleri”; Aptülika 
(Abdülkadir Elçioğlu) ile birlikte hazırladığı “Başkomser 
Nevzat-Davulcu Davut’u Kim Öldürdü?” ve Bartu 
Bölükbaşı ile birlikte hazırladığı “Elveda Güzel Vatanım-
İttihatçıların Yükselişi” adlı çizgi romanları da 
bulunmaktadır. Eserleri yirminin üzerinde yabancı dile 
çevrilmiştir.

İSTANBUL’UN EN ÖNEMLİ SORUNU, BU ŞEHRİN KIYMETİNİ BİLMEYEN İNSANLARDIR. 
BU ŞEHRİ YAĞMALAYAN VE BUNA ENGEL OLMAYAN YÖNETİCİLERDİR.
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 Size göre İstanbul’un en güzel                   
yeri neresi?
Beyoğlu.

 İstanbul’daki lezzet durağınız nedir?
İki imparatorluk sofrasından 
bahsediyoruz aslında; Roma ve 
Osmanlı. Esnaf lokantası derseniz 
Beyoğlu'ndaki Lades. Pandemi 
öncesinde orada yemek yerdim. Litera 
meyhanesini de çok beğeniyorum. Bir 
de Beyoğlu’nda Umut Ocakbaşı adında 
bir kebapçım var.
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ÇARKIFELEK: Saat çiçeği, fırıldak çiçeği olarak da 
bilinen çarkıfelek, gölgeli ve nemli duvar diplerinde, 
saksıda veya bahçede yetiştirilebilir. Drenajı iyi olan 
hemen her toprakta yaşar. Suyu sever ancak yaz 
aylarında suya biraz daha fazla ihtiyaç duyar. Çiçeklenme 
zamanlarında susuz bırakılmamalıdır. 

MİRAY YILMAZ / PEYZAJ MİMARI - İSTANBUL AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ 

S
ıcak havalar balkon bahçeciliğine başlamak için 
en güzel dönemdir. Uygun büyüklükte bir saksı, 
toprak ve fideleri temin ederek işe 
başlayabilirsiniz. Saksıya toprağı doldurduktan 

sonra parmağınızla delikler açıp fidelerinizi yerleştirin. 
Etrafındaki toprakla kökünü sıkıştırın ve can suyunu 
verin. İlk birkaç gün boyunca düzenli olarak sulama yapın. 
Balkon ve bahçelerinizde yetiştirebileceğiniz, bakımı 
pratik çiçekleri sizler için derledik.

BİLMEKTE YARAR VAR
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CAMGÜZELİ: Cam kenarlarını 
sever ve bol bol ışık almak ister. 
Eğer kış aylarında 13 derecenin 
altına düşmeden muhafaza 
edilebilirse tüm yıl çiçekli 
kalabilir. Bahçenizde ona yer 
vereceğiniz bölgeye biraz kum 
ve çürümüş yaprak 
ekleyebilirsiniz.

YILDIZ ÇİÇEĞİ: Bol güneş seven 
yıldız çiçeği için asit karakterli 
bahçe toprakları idealdir. Saksıdaki 
toprak sık sık kontrol edilmeli, 
sulama işlemi toprağın durumuna 
göre yapılmalıdır.                          

SARDUNYA: Soğuk havadan 
hoşlanmadığı için üşütmemek 
gerekir. Bahçenizin ışık alan ancak 
çok da güneş görmeyen yerlerine 
ekebilirsiniz. Eğer bulunduğunuz 
bölgede nem düşükse sardunyadan 
çok fazla verim alamayabilirsiniz. 
Sulama, toprağın her yerine 
gelebilecek şekilde yapılmalıdır.

YILDIZPATI: Tüm bahçelerde 
yetiştirilebilecek çiçeklerden biridir. 
Sabah güneşini ve suyu çok sever. 
Yaz günlerinde, her gün sulanabilir. 
Çok sıcak olan yaz günlerinde ise 
günde birkaç kez sulama yapılabilir.

BODRUM PAPATYASI: Yaz 
boyunca beyaz, pembe, mor, 
eflatun, turuncu ve sarı çiçekler 
açar. Geçirgen, süzek bahçe 
topraklarını sever. Gün aşırı 
sulanmalı, toprağı kuru 
kalmamalıdır. Rüzgara karşı 
korunaklı ve güneş alan yerlere 
ekebilirsiniz. 

PETUNYA: Hem balkonda saksıda 
hem de bahçelerde yetiştirilebilirsiniz. 
Humuslu ve beslenmiş toprakları 
seven petunya bahçenin çok rüzgar 
almayan bir yerine ekilmeli, toprağı 
da kuru kalmamalıdır.

BEGONYA: Güneş ihtiyacı 
minimumdur. Gölge veya yarı gölge 
ortamlarda yetişir ancak çiçeklenme 
zamanında günde 2-3 saat kadar ışık 
almalıdır.

AKŞAMSEFASI: Fazla bakım 
istemeyen akşamsefası bol güneş 
sever. Suyu iyi geçirebilen, drenajı 
yüksek topraklarda her gün 
sulayabilirsiniz.

GÜL: Bolca ışık seven gül, direkt 
güneşe maruz kalsa bile etkilenmez. 
16-23 derece sıcaklığa ihtiyaç duyar. 
Çiçeklere zarar vermeden sap ve 
dikenleri de sulanmalıdır.

GÜNÜN YORGUNLUĞUNU, BALKONLARINIZDA, MİS KOKULU,             
RENGAREK ÇİÇEKLERLE ATIP YAZIN KEYFİNİ DOYASIYA YAŞAYABİLİRSİNİZ.
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BERTAN KODAMANOĞLU

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...

BULMACA

Resimdeki
Beşiktaş'ta

yer alan
tarihî saray

Bıkma,
usanma

Bir nota

Bir ilçemiz
Bangla-
deş’in

başkenti

Yönelme
durumu

Satürn'ün
bir uydusu

Eşleri
kardeş olan

erkekler

Küçük

Rize’nin
Çamlıhem-

şin ilçesinde
bir yayla

Kaplıca

Kabile, boy

Bulmaya
çalışmak

Tüketen
kimse

Radyum
simgesi

Tababet
Arınmış

Bir ilçemiz
Evren

Bağır

Susamış

Bir köpek
cinsi

Kadın

Bir işin
yapıldığı an

Kıyye Tikel, cüzi Elçilik
uzmanı

Bayağı,
sıradan

Oylumlu

Üzüm veren
bitki Bir ilçemiz

Mersin'in
bir ilçesi

Eski bir
uygarlık

Bir tür
börülce

Kadın şair
Bir kimse
bulunma-
dığı sırada
yapılan,
verilen

Kıyı, kenar

Kırım hanına
verilen unvan

Birtakım, kimi

Pedavra Bir ilçemiz

Mert,
babacan Hafif sis Hayati sıvı

Japon
mafyası

Sarı humma
virüsü

Kakım

Değerli bir
kumaş

Bir kıta

Bir ilçemiz
Sağlıklı,
sıhhatli,

salim
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YILDIZ SARAYI



TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK 4734 S.K.İ.K. 19. MAD. GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İŞİN ADI İHALE TARİH/SAAT

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
İhale İşleri Müdürlüğü İhale Gündemi

01. 06. 2021 ‐ 23. 06. 2021

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

Yapım İşi 2021 Yılı İstanbul Anadolu Yakası İtfaiye Binaları Bakım, Onarım ve Tadilat İşleri01/ 06/ 2021 10.30

Yapım İşi 2021 Yılı İstanbul Avrupa Yakası İtfaiye Binaları Bakım, Onarım ve Tadilat İşleri01/ 06/ 2021 11.00

Yapım İşi 2021 Yılı İBB Kayışdağı Darülaceze Yerleşkesi Muhtelif Binalarının Bakım, 
Onarım ve Tadilat İşleri

01/ 06/ 2021 11.30

Mal Alımı Balıkçı Gemileri Bakım, Onarım Malzemesi ve Ekipman Desteği Mal Alımı İşi03/ 06/ 2021 10.30

Mal Alımı 2021 Yılı (2. Dönem) Sebze ve Meyve Alımı İşi07/ 06/ 2021 10.30

Mal Alımı Kedi Kafesi Alımı03/ 06/ 2021 11.30 

Yapım İşi Florya Engelliler Kampı Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı03/ 06/ 2021 11.00

Mal Alımı 2021 Yılı (2. Dönem) Dondurulmuş Elma Dilim, Küp ve Parmak Patates Alımı07/ 06/ 2021 11.00

Mal Alımı 2021 Yılı (2. Dönem) Et ve Et Ürünleri Alımı İşi07/ 06/ 2021 11.30

Yapım İşi İstanbul Avrupa Yakası Geneli Köprü Güçlendirme, İstinat Yapıları ve 
Heyelan Önleme İnşaatı

04/ 06/ 2021 11.30

Hizmet Alımı İmar Planlarının/Değişikliklerinin Askı İşlemlerine İlişkin Bilgilendirme Tabelası 
Hazırlanması ve Muhtelif Yerlere Montaj/Demontaj İşlemlerinin Yapılmasına              
Dair Hizmet Alım İşi

01/ 06/ 2021 12.00

Hizmet Alımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otopark Otomasyon Sistemleri Kurulumu İşi08/ 06/ 2021 10.30

Hizmet Alımı Medya Planlama, Organizasyon, Dijital ve Basılı İçerik Üretimi ve Yayını Hizmet Alımı07/ 06/ 2021 12.00

Mal Alımı Deniz Taksi Mal Alımı İşi08/ 06/ 2021 11.30

Hizmet Alımı İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde Mevcut Durum Analizi ve 
Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanmasına İlişkin Hizmet Alım İşi

09/ 06/ 2021 11.00

Mal Alımı 2021 Yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Kullanılan Bilgi İşlem 
Donanımları Alımı ve Destek Hizmetleri İşi

09/ 06/ 2021 11.30

Mal Alımı Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İşi14/ 06/ 2021 10.30

Mal Alımı 74 Kalem Mutfak Malzemesi Alımı14/ 06/ 2021 12.00

Mal Alımı Suni Solunum Cihazı Dolum Kompresörü Alımı14/ 06/ 2021 11.00

Mal Alımı İBB Merkez Ambar Komple Ağır Yük Raf Sistemi Alımı22/ 06/ 2021 10.30

Hizmet Alımı İstanbul Veriye Dayalı Yönetim Modeli, Veri Derleme, Toplama, Analiz ve Süreç 
Geliştirme Hizmet Alım İşi

23/ 06/ 2021 11.00

Yapım İşi 2020 Yılı Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Sınırları Dahilindeki İmar 
Mevzuatına Aykırı Yapıların Yıkılması, Yıkılan Yapıların Molozlarının Kaldırılarak Döküm 
Sahalarına Nakli İşi

14/ 06/ 2021 11.30

Hizmet Alımı Tersine Göç Projesi Kapsamında Karayolu ile Eşya Taşımacılığı Hizmet Alımı08/ 06/ 2021 11.00




