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Ekrem İmamoğlu

öncesinde inşa edilmiş 790 bin binanın hasar tespit 
çalışmalarına başladık. Yerinde dönüşüm için ilçelerde 
“Kentsel Dönüşüm Ofisleri” hizmete girerken iştirakimiz 
Kiptaş marifetiyle de 9 kentsel dönüşüm projesi açtık. 

Değerli Dostlarım,  
Tüm bu yatırım ve hizmetlerin yanında, en büyük 

devrimi; “yeni nesil katılımcı demokrasi” anlayışıyla millet 
iradesinin yönetime katılmasında gerçekleştirdiğimizi 
düşünüyorum. Şeffaflık, liyakat ve halka hesap verme 
ilkelerini yeniden hakim kılarak İBB’yi itibarlı, güvenilir, 
öngörülebilir bir kurumsal yapıya kavuşturduk. İşe 
alımları liyakat esasına göre yaparken, ihaleleri canlı 
yayınladık. 

Son olarak, illüzyon bir törenle yeniden gündemimize 
taşınan, kentimize en büyük ihanet anlamına gelen ‘Beton 
Kanal’ konusundaki kararlı karşı duruşumuzu 
sürdüreceğimizi tekrarlamak isterim. İstanbul’umuzu bu 
garabetten korumak için gereken her türlü hukuki ve idari 
tasarruf hakkımızı kullanacağız.

Sevgili İstanbullular, 
İstanbul ve Türkiye’de, önümüzdeki günlerde de bu 

şehrin ve bu ülkenin gerçek sahiplerinin, yani sizlerin 
istediği olacak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın… Bu 
duygularla Kurban Bayramı’nızı gönülden tebrik ediyor, 
İBB ailesi olarak bayram için ihtiyaç duyduğunuz her türlü 
tedbiri aldığımızı belirterek birlik, beraberlik ve dayanışma 
içinde huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Hepinize 
bir kez daha saygı, sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Sevgili Hemşehrilerim,
Aziz şehrimizden tüm dünyaya demokrasi ve özgürlük 

konusunda ilham kaynağı olan bir iradenin sergilendiği 
günlerin 2. yıl dönümünde, yine birlikteyiz. 31 Mart’ta 
iradeleri yok sayılmak istenen sizler, 23 Haziran’da kural 
tanımayan, kibir dolu bir anlayışı tarihe gömdünüz. O gün, 
adalet ve hukuktan taviz vermeyeceğinizi, millet 
iradesinin üstünde bir güç tanımayacağınızı açıkça ortaya 
koydunuz. Hepinize tek tek bir kez daha şükranlarımı 
sunuyorum.

23 Haziran’da sandıklardan yalnızca oy pusulası değil, 
bir de demokrasi pusulası çıkardınız! 23 Haziran, bu 
nedenle demokrasi ve özgürlük duygularımızın 
yenilendiği gündür. Bu şehrin ve bu ülkenin onuru, 
umududur. 23 Haziran, asla vazgeçmeyerek her türlü 
yanlışı söküp atabileceğimizi gösterdiğimiz gündür. 
Bundan sonra 23 Haziran, İstanbul’da “Demokrasi 
Şenliği”nin tarihidir. 

Aziz İstanbullular, 
Dün sizlerin iradesini iptal ettirmeye gayret edenler, 

bugün ellerinden gelse İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
kurumsal kimliğini iptal ettirecekler. Belediyemizin 
gelirlerini azaltmak ve etkisizleştirmek için yapılan haksız, 
adaletsiz uygulamalar; sözde hukuki adımlar ve garip 
soruşturmalar hepinizin malumu… Bütün bu akıl almaz 
girişimlerden medet umanlara bir kez daha hatırlatmak 
isterim; zarar vermek istediğiniz muhatabınız ben değilim, 
muhatabınız 16 milyon İstanbullu. 23 Haziran günü 
sandıktan bir de hesap pusulası çıktı; ama sizler hâlâ bu 
iradeyi anlamadınız. Biz bu iradeyi yüz yıldır biliyoruz: 
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! 

Kıymetli Hemşehrilerim,
Mutlulukla ifade edebilirim ki; İstanbulluların iradesi 

ve dualarıyla, 2 yılda israf ve yolsuzluk düzenini bitirdik. 
İstanbul’un atılım yıllarını başlattık. Pandemi ve 
ekonomik buhrandan geçen ülkemizin zor günlerinde, 
şehrimizde dayanışma kültürünü geliştirdik, 1.6 milyon 
haneye destek vererek, kent yoksulluğuyla yoğun bir 
mücadele başlattık. Eğitime özel önem verdik. “150 
mahalleye 150 kreş” hedefiyle yola çıktığımız projemizde 
ilk 20 kreşi faaliyete geçirdik. 100 bin ilkokul öğrencisi ile 
65 binden fazla üniversiteliye eğitim katkısı sağladık. 
İBB’nin ilk öğrenci yurdunu tamamladık, 3’ü de yıl sonuna 
kadar bitecek.

Ulaşım alanında, 29 km’lik raylı sistem hattını 
hizmetinize sunduk. Yapımını aynı anda sürdürdüğümüz 
10 metroyla da bir dünya rekoruna imza attık. Şehrimizin 
enerji ihtiyacının karşılanması için geri dönüşüm ve katı 
atık teknolojileri alanında yeşil enerjide dünya çapında 
yatırımlar yapıyoruz. Diğer taraftan altyapı yatırımlarıyla, 
kentin farklı noktalarında su taşkını sorunlarını çözdük. 
İstanbul’da depreme karşı önlem almak amacıyla 2000 yılı 
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SPOR	KURULU	OLUŞTURULDU

IBB bünyesinde “Spor Kurulu” oluşturuldu. Kurul, 
İstanbul’da “sporun yaşamın içindeki yerini 

güçlendiren” yenilikçi bir model geliştirme 
sürecinde. Bu yenilikçi model ile bilimin ışığında tüm 
paydaşların ve uzmanların tartışmalara katıldığı bir 
süreç izlenecek. Türkiye’de hak ettikleri yerde 
olmayan jimnastik, atletizm gibi dallar ve ata sporları 
desteklenecek.

BİSİKLET	OKULU	HİZMETTE

IBB, “İsbike Bisiklet Okulu”nu hizmete aldı. İSPARK, 
“Haydi İstanbullular Bisiklet Okuluna” sloganıyla 

7’den 70’e binlerce kişiye bisiklet kültürünü 
yaygınlaştırmak için eğitim vermeye başladı. Okulda 
görev almak için belirlenen kriterlere göre özel olarak 
seçilen İSPARK personeline teorik ve uygulamalı 
bisiklet eğitimi verildi. Eğitimlerini başarıyla 
tamamlayan ve sertifikalarını alan 25 kişilik bisiklet 
eğitmeni, 3 ay boyunca 10 bin kişiye bisiklet 
kullanmayı öğretecek. Eğitimler, 26 Eylül’e kadar 
sürecek. 

KISA-KISA
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KİPTAŞ’TAN	SAĞLIK	ÇALIŞANLARINA	AYRICALIK

IBB, 149 konut ve 9 ticari birimden oluşan “KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler” projesi ile bir ilke imza attı. İlk kez bir 
sosyal konut projesinde uygulanacak “Gri Su Geri Kazanım” sistemiyle hem bu evlerde yaşayanlar hem de 

İstanbul kazanacak. Çevre dostu sosyal konut projesindeki sistem sayesinde evlerde kullanılan nitelikli atıksular 
arıtılarak yeniden klozetlerin rezervuarlarında ve bahçe sulamasında 
kullanılabilecek. Yeni dönemde temeli atılan Silivri 4. Etap ve KİPTAŞ İzmit 
Çınar Evler sosyal konut projelerinde olduğu gibi salgın döneminde yoğun 
emek sarf eden, gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanları yine 
unutulmadı ve ayrıcalıklı grup 
kategorisine alındı.



ŞİLE’YE	ARICILIK	VE	KOORDİNASYON	
MERKEZİ	

IBB, ilçe belediyesi ve bölgedeki kooperatiflerle 
yapılan üçlü protokol ile Şile’ye Arıcılık Merkezi 

kazandırdı. Arıcılık Merkezi, en modern aygıtlarla 
donatıldı. Ayrıca İBB, Adalar’dan sonra Şile’de de 
koordinasyon merkezi açıyor. İBB Şile Koordinasyon 
Merkezi aracılığıyla, ilçedeki çalışmalarla belediye 
birimleri arasındaki eşgüdümün güçlendirilmesi 
sağlanacak. Hizmetler daha etkin yürütülüp, tarihi ve 
kültürel mirasın korunarak geleceğe taşınması için 
gerekli hedef ve faaliyetler takip edilecek. Sivil toplum 
kuruluşları ve Şilelilerin İBB’den taleplerinin 
karşılanmasına yönelik çalışmalar da koordinasyon 
merkezi tarafından yapılacak. 

SARIYER	VE	ÜSKÜDAR’DA	KADIN	EMEĞİ	PAZARI	

A ile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen yüzlerce kadın girişimci, İstanbul Gönüllüleri Kadın Emeği Pazarı’nda 
ürünlerini halkla buluşturmaya devam etti. Kadın Emeği Pazarı, Sarıyer Meydanı ve Üsküdar Marmaray çıkışında; 

7-19 Haziran 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı her gün, 10.00-19.00 saatleri arasında 
ziyaretçileriyle buluştu. Yoğun ilgi gören Kadın Emeği projesi, ilk olarak Beşiktaş İskele Meydanı’nda hayat bulmuştu. 
14-31 Aralık 2020 tarihleri arasında pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen pazarda, 500 kadın 
girişimcinin el emeği ile ürettiği çeşitli ve yaratıcı ürünler stantlarda satışa sunulmuştu.

ÇOCUK	VE	GENÇLERE	DANIŞMANLIK	

IBB, yarınımız olan çocuk ve gençler için            
psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.             

Telefonla psikolojik danışmanlık hizmeti almak 
isteyenler 0 (212) 449 49 00’dan, merkezlerde yüz 
yüze hizmet almak isteyenler ise ALO 153’ten 
randevu alabiliyorlar. Bu süreçte birçok yönden 
olumsuz etkilenen çocuk ve gençlerin izolasyon 
nedeniyle uzun süre okuldan ve arkadaşlarından 
uzakta olmaları, yaşıtlarıyla yeterli iletişim 
kuramamaları; onların ruhsal, bedensel, zihinsel, 
sosyal ve akademik gelişimlerini olumsuz etkiliyor. 
Bu yaşanan olumsuzluklar da genç bireylerde kaygının 
artmasına neden oluyor.
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YANLIŞ 
IDDIALAR VE               
DOĞRULARI

değildi. Arıtılan su, şu anda olduğu 
gibi Marmara Denizi ile İstanbul 
Boğazı’na aktarılacaktı. 
Dolayısıyla, müsilaj konusunda 
bu projenin artısı veya eksisi asla 
söz konusu değil. İstanbul’un 
büyümesi nedeniyle, bu tesisin 
stratejik önemde olduğu iddiası da 
bütünüyle dayanıksız ve bilim dışı. 
Nüfus artışı yoğun olan Başakşehir 
ve Küçükçekmece ilçelerine hizmet 
verecek bir başka ileri biyolojik 
atıksu arıtma tesisi planlandı. 
Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma 
Tesisi, İSKİ’nin Atıksu Master 
Planı’nda da yer almıyordu ve 
yapılması halinde 2 bin yetişkin 
ağaç kesilecekti. Haliç’e herhangi 
bir su deşarjı yapılamayacağı için 
tesisin burada yapılması, 
tamamen 1.5 milyar liralık bir 
israftan ibaret olacaktı. Ayrıca, 
tesisin yapılması halinde ileriki 
yıllarda Altınboynuz’da yeniden 
koku ve kirlilik problemi 
oluşacaktı. İptal edilen projenin 
bulunduğu alanda, 15 yıldır hizmet 
veren bir terfi merkezi bulunuyor; 
bu tesis atıksuları Yenikapı ve 
Baltalimanı arıtma tesislerine 
pompalıyor, arıtılan atıksular 
Marmara Denizi’ne deşarj ediliyor. 
Şunu da belirtmeliyiz ki, itirazlar 
oluşana kadar, projeye Eyüpsultan 
Belediyesi de karşı çıkıyordu. 
Konunun bir de çarpıcı mali boyutu 

bulunuyor; İSKİ tarafından           
2017 yılında 100 milyon lira olarak 
belirlenen Silahtarağa İleri Biyolojik 
Arıtma Tesisi’nin ihale bedeli, 7 ay 
sonra 500 milyon liraya, 1 yıl sonra 
1.5 milyar liraya çıkartıldı. 
Yapılsaydı, 100 milyon lira maliyet 
planlamasıyla başlanacak olan tesis, 
döviz artışıyla 2 milyar liraya mal 
olacaktı.

YANLIŞ 
İBB, bir önceki yönetim 

tarafından başlatılan Yenidoğan-
Cumhuriyet-Emek Metrosu’nun 
yapımını durdurdu ve tüneline 
toprak doldurdu.

DOĞRU
Çekmeköy-Sancaktepe-

Sutanbeyli ile Yenidoğan-
Cumhuriyet-Emek metro hatları 
(eski adı ile Sarıgazi ‘Hastane’-
Taşdelen-Yenidoğan) Mart 2017’de 
birlikte ihale edildi. Her iki hattın 
yapımları, yüzde 4’lük fiziki 
ilerleme aşamasındayken Aralık 

YANLIŞ
Marmara Denizi’ndeki 

müsilajın sebebi Silahtarağa İleri 
Biyolojik Arıtma Tesisi’nin 
yapılmamasıdır.

DOĞRU
İptal edilen projenin, “yer 

seçimi ve kapasite açısından yanlış 
olduğu ve çevreci bir yatırım 
olmadığı” bilimsel olarak tespit 
edildi. İTÜ Çevre Mühendisliği 
Bölümünden bir profesör ve iki 
doçentten oluşan bilim heyetinin 
ve İSKİ’nin hazırladığı iki ayrı 
raporda, tesise ihtiyaç olmadığı ve 
mevcut durumun sürmesi 
gerektiği net biçimde vurgulandı. 
Rapora göre, bölgede nüfus                
2.5 milyon kişi artsa dahi, mevcut 
sistemlerin (Yenikapı ve 
Baltalimanı arıtma tesisleri) 
kapasitesi yeterli. Öte yandan, iptal 
edilen proje yapılmış olsaydı da         
3 yıldan önce bitmeyecekti ve 
hassasiyetinden dolayı Haliç’e 
atıksu pompalanması söz konusu 

 OSMAN KARABACAK

GÜNDEM
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ISTANBULLULARIN GÜNDEMINE 
TAŞINMAK ISTENEN BAZI 

IDDIALARI MERAK EDIP SIZLER 
IÇIN ARAŞTIRDIK. IŞTE DILE 

GETIRILEN YANLIŞLAR VE 
DOĞRULARI… 

ulaşım araçlarının kapasitesini 
yarı yarıya düşürdü. Seferleri yeni 
sisteme göre yeniden düzenledi ve 
kameralı denetimle yoğun hatlara 
anında müdahale etmeye çaba 
gösterdi. Bütün otobüsleri 
İETT’nin denetimine alarak, 
kaliteyi ve sefer sayılarını artırdı. 
Ancak, pandemi dönemindeki saat 
kısıtlamaları ve işine gitmek 
zorunda olan vatandaşlar, zaman 
zaman yoğunluğa neden oldu. Fakat 
bu yoğunluk, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığının yönettiği 
Marmaray’da da kaçınılmaz olarak 
yaşandı. Tüm bunların dışında, İBB 
Yönetimi, metrobüs hattındaki 
talebi ve 8 yıldır eskiyen filoyu 
dikkate alarak, 300 yeni otobüs 
alımı için dış kredili ihaleye 
çıkmak üzere hazırlık yaptı. 
Ancak, Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı, 8 aydır bu 
alımı yatırım programına dahil 
etmediği için ihale 
gerçekleştirilemedi. İBB, bunun 
üzerine kendi öz kaynaklarıyla 
100 yeni metrobüs alımı için             
6 Temmuz 2021 tarihinde ihaleye 
çıkma kararı aldı.

YANLIŞ
İBB, devlet hastanelerindeki 

BELTUR kafeleri kapattı, 
vatandaş hizmet alamıyor.

DOĞRU
Sağlık Bakanlığı tarafından 

yapılan ihaleyle kiralanan 
kafelerin kira süresi doldu. İBB, 
buna rağmen ülkemizi etkisi altına 
alan pandemi döneminde kamu 
yararını üstün tuttu ve hizmete 
kesintisiz devam etti. Bu süreçte 
hizmet verilen hastanelerden de bu 
yönde istek geldi. Ancak sözleşme 

süresi sona eren yerlere ilişkin 
Bakanlıktan ecrimisil (haksız 
işgal tazminatı) talepleri geldi ve 
cezai işlemler uygulandı.                 
52 milyon lira tutarındaki cezai 
yük, İBB iştiraki BELTUR’u mali 
olarak zora sokmaya 
başladığından, 2020 yıl sonu 
itibarıyla sözleşme süresi dolan 
kamu hastanelerinden mecburen 
tahliye işlemleri gerçekleştirildi. 
BELTUR, 2019 ve 2020 yıllarında 
38 hastanede toplam 60 kafe 
kapatmak zorunda kaldı. Yine, 
yaklaşan sözleşme bitiş tarihleri 
sebebiyle Temmuz 2021’de 
Beylikdüzü Devlet Hastanesi, 
Tuzla Devlet Hastanesi ve Kartal 
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi ile Aralık 
2021’de Dr. Siyami Ersek Göğüs 
Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ndeki 
noktalardan da çıkılacak.                     
15 Temmuz 2022’de ise BELTUR, 
İstanbul’daki kamu 
hastanelerinde hizmet verilen 
tüm kafelerden çıkılmış olacak. 
Şirket, 2019 itibarıyla toplam           
55 hastane ve 78 noktada yaklaşık 
1.000 personelle İstanbullulara 
kaliteli ve uygun fiyatlı gıda 
hizmeti sunuyordu.

2017’de durduruldu. Yeni yönetim 
göreve gelince; metro hattının 
Çekmeköy-Sancaktepe-
Sultanbeyli kısmı için Ekim 
2019’da kredi temin edilerek 
çalışmalar yeniden başlatıldı. İBB, 
6.9 km uzunluğunda ve                     
6 istasyonlu Yenidoğan-
Cumhuriyet-Emek Metro 
Hattı’nda da imalatlara başlamak 
için aynı süreci izledi. 
Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek 
Metrosu’nun dış kredi ile 
yeniden başlatılması için 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı Yatırım 
Programı’na talepte bulundu. 
Ancak, “yolculuk talebinin metro 
için düşük olduğu ve projenin 
krediye uygun görülmediği” 
yönünde yazılı cevap verildi. İBB, 
onay süreçlerinin 
tamamlanmamış olmasından 
dolayı yeni kredi başvurusunda 
bulunamadı. Bu süreçte, 4 yıldır 
açık halde duran metro şaftının 
geçici desteklerinin ömrünü 
tamamladığı, deprem ve çevre 
sakinleri açısından risk 
oluşturduğu belirlendi. 
Şantiyedeki riskleri bertaraf 
etmek için tüm dünyada 
uygulanan ve riskleri ortadan 
kaldıracak en bilimsel metot 
olarak bilinen geçici dolgu imalatı 
yapıldı. Böylece, projenin çok 
yakınında bulunan yerleşim 
yerleri ile trafikte oluşturduğu 
tehlikeler ortadan kaldırıldı. İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
yatırımın iptal edilmediğini, 
kredi bulununca projeye devam 
edileceğini açıkladı.

YANLIŞ
Pandemi sürecinde 

otobüsler ve metrobüs çok dolu. 
İBB bu konuda hiçbir tedbir 
almıyor.

DOĞRU
İBB, pandemi 

başladığından bu yana ulaşım 
sektörüne 1 milyar 280 milyon lira 
destek sağlayarak, bütün toplu 
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İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 
birbiri ardına kente kazandırdığı nadide 
eserlere son derece önemli bir tablo daha 
eklendi. Dünyanın sayılı müzayede 

evlerinden Sotheby's’te, tahminlerin çok 
üstünde fiyata satılan Kanuni Sultan 
Süleyman’ın yağlı boya portresi, alıcısı 
tarafından bağışlanarak İBB koleksiyonuna 
katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Saraçhane Yerleşkesi’nde düzenlenen törenle 
İstanbul’a getirilen eserin ön gösterimini 
gerçekleştirdi. Törende, Fatih’in 
tablosunun yanına Kanuni’nin 
portresini  elleriyle yerleştiren 
İmamoğlu, memleketi Trabzon ve 
kendisi için iki büyük Türk 
hakanının çok özel bir yeri 
olduğunu söyledi. Kendisinin 
de Kanuni gibi Fatih Sultan 
Mehmet’in 1461’de 
fethettiği Trabzon’da 
doğduğunu belirten 
İmamoğlu, 
“İlkokulumun adı da 
Kanuni Sultan 
Süleyman 
İlkokulu’ydu. 
Hem Fatih 
Sultan 
Mehmet 
hem de 
Kanuni Sultan 
Süleyman bizler için, 
ailelerimiz için bambaşka 
bir yere sahiptir” dedi.

İBB, GENTILE BELLINI’NİN ATÖLYESİNDEN ÇIKAN FATİH SULTAN MEHMET 
TABLOSUNUN ARDINDAN, YÜZYILLARDIR AVRUPA’DA ÖZEL KOLEKSİYONLARDA 
YER ALAN KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN YAĞLI BOYA PORTRESİNİ DE İSTANBUL 
İLE BULUŞTURDU. İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, İKİ ŞAHESERİ, SARAÇHANE 
YERLEŞKESİNDEKİ TÖRENDE YAN YANA GETİRDİ. FATİH VE KANUNİ TABLOLARININ 
İSTANBUL VE TÜRKİYE İLE BULUŞMASININ GURURUNU YAŞADIKLARINI SÖYLEYEN 
İMAMOĞLU, TABLOLARIN HALİÇ TERSANESİ’NDE KURULACAK “SANAT 
MÜZESİ”NDE SERGİLENECEĞİNİ AÇIKLADI.

KÜLTÜR VARLIKLARI
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FATİH’İN TABLOSUNUN ARDINDAN

KANUNİ PORTRESİ DE İSTANBUL’DA

TAYFUN DERYAL



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 gibi kıymetli 
parçalar yer aldı. Anadolu 
medeniyetleri ve Osmanlı 
Devleti ile ilgili sanat 
eserlerinin de yer aldığı 
müzayedenin en dikkat çeken 
parçası, Kanuni Sultan 
Süleyman portresi oldu. Sanat 
dünyasının ilgisini üzerinde 
toplayan portre, tahmini 
fiyatının da üzerinde rekor bir 
fiyatla satılırken, İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, eserin                   
2 Mayıs 2021’de eser alıcısı 
tarafından İBB’ye 
bağışlandığını açıkladı.

 KANUNİ’NİN 43 YAŞINDAKİ 
TASVİRİ
Kanuni Sultan Süleyman’ın nadir 
bulunan portesinin 16. yüzyıl 
sonları ile 17. yüzyılın ilk 
dönemleri arasında yapıldığı 
düşünülüyor. Bakır panel üzerine 
yağlı boya ile yapılan eserin, tıpkı 
Fatih tablosu gibi Osmanlı ve 
Venedik devletleri arasında 
gerçekleştirilen alışverişler 
sonucunda ortaya çıktığı 
düşünülüyor. Kanuni’nin 
resmedildiği portre de bu 
sanatsal ilişkiler sonucu ortaya 
çıkarak günümüze kadar ulaşan 
yapıtlar arasında yer alıyor. 
Osmanlı’nın en uzun süre hüküm 
süren padişahının 43 yaşındaki 
halini yansıtan eser, Kanuni’nin 
Bağdat Seferi’nin ardından, 
Bağdat ve çevresini Safeviler’den 
aldığı döneme denk düşüyor.
Kanuni Sultan Süleyman, 1534 
yılında Venedikli bir yetkilinin 
tarifi üzerine “büyük siyah gözlü, 
biraz iri burunlu, şefkatli, kirli 
sakallı, uzun kırmızı bıyıklı, uzun 
ve ince boyunlu” şeklinde tasvir 
ediliyor. İtalyan ressam 
Cristofano dell’Altissimo 
tarafından yapıldığı tahmin 
edilen eser 11 Haziran 2021 Cuma 
günü, İBB Saraçhane Binası’ndaki 
güvenlikli odaya yerleştirildi.

 SANAT İÇİN EN DOĞRU         
ADRES: “İBB”
Yurt içinde ve yurt dışında 
İstanbul’u hissettirecek özel 
sanat eserleriyle yakından 
ilgilendiklerini aktaran 
İmamoğlu, bu alandaki 
girişimlerine devam 
edeceklerinin altını çizdi. “İBB, 
halka aittir” diyen İmamoğlu, 
geleceğe taşınması istenen 
eserler için en doğru ve sıcak 
adresin “İBB” olacağını söyledi. 
İBB’nin koleksiyonunda 
bulunan tüm eserlerin Haliç 
Tersanesi’nde yapımı devam 
eden Sanat Müzesi’nde 
sergileneceğini paylaşan 
İmamoğlu, “İBB, İstanbul’u 
değerli kılacak, yarınlara 
taşınmasını önemsediğiniz 
bütün eserlere ev sahipliği 
yapmaktan büyük onur 
duyacaktır” ifadelerini 
kullandı.

 DÜNYA, BU MÜZAYEDEYİ 
KONUŞTU
İBB, Kanuni portresinin de yer 
aldığı 31 Mart 2021’deki “İslam 
Dünyası ve Hindistan Sanatı” 
başlıklı müzayededen, çok 
sayıda parçayı satın alarak ait 
olduğu topraklara getirdi. Satın 
alınan eserler arasında Zuhruf 
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İBB, İSTANBUL’U 
DEĞERLİ KILACAK, 

YARINLARA 
TAŞINMASINI 

ÖNEMSEDİĞİNİZ 
BÜTÜN ESERLERE EV 
SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN 

BÜYÜK ONUR 
DUYACAKTIR.



KÜLTÜR VARLIKLARI
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MODA	İSKELESİ”	
YENIDEN HALKLA BULUŞUYOR

“
İSTANBUL’UN TARİHİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL ALANLARINI HALKLA 
BULUŞTURMA HEDEFİYLE ÇALIŞAN İBB MİRAS EKİPLERİ, UZUN ZAMANDIR 
KULLANILMAYAN MODA İSKELESİ’NDE DE RESTORASYON ÇALIŞMASI 
BAŞLATTI. KÜTÜPHANE, OKUMA SALONU, KÜLTÜR-SANAT VE SOSYAL 
ETKİNLİK ALANLARI GİBİ İŞLEVLER KAZANDIRILACAK İSKELE, YENİDEN 
ULAŞIM HİZMETİ DE VERECEK.

AYŞE KAHVECI EMINE HILAL KORUCU
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I
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Varlıkları Daire 
Başkanlığı İBB Miras ekipleri, 
şair Ünal Beşkese’nin, 

“Moda’da Teşrin Akşamları” 
şiirinde anlattığı bu güzelliğin 
yeniden yaşanabilmesi için tarihi 
Moda İskelesi’nde restorasyon 
çalışmalarını yürütüyor. 
İstanbullular, önümüzdeki teşrin 
akşamlarında, yani sonbaharın 
bütün güzelliğiyle yaşandığı 
eylül-ekim aylarında; bir gurup 
vakti, deniz laciverte boyanırken 
iyot kokusunu içlerine çekip 
kitaplarını okuyabilecekler. Artık 
emekliye ayrılan, Şehir 
Hatları’nın bünyesinde bile 
olmayan “Suvat” vapuru, Moda 
Burnu’nu dönüp dumanını 
tüttürerek hemşehrilerini 
selamlayamayacak; ama o 
heyecan, iskeleye yanaşacak 
başka vapurlarla yaşanmaya 
devam edecek. 

 KÜTÜPHANE VE ETKİNLİK 
ALANLARI 
İstanbul’un en eski iskelelerinden 
olan Moda’da, restorasyon 
çalışmaları aslına uygun bir şekilde 
yapılıyor. Çalışmalar 
tamamlandığında, uzun yıllardır 
ulaşım hizmeti vermeyen iskele, 
hem bu işlevini yeniden kazanacak 
hem de kütüphane ve etkinlik alanı 
olarak kullanılacak. Alt salon 
ulaşım, kültür-sanat ve sosyal 
etkinliklerle; üst salon ise 
kütüphane ve okuma salonuyla 
İstanbulluların hizmetinde olacak. 

 1917 YILINDA FAALİYETE 
GEÇTİ
Moda; koyu, denizi, plajı, 
bahçeleriyle olduğu kadar, kültür-
sanat ve cemiyet hayatıyla da 
daima İstanbulluların gözde 
muhitlerinden biri oldu. Burayı 
önemli kılan mekanlardan biri de 
şüphesiz Moda İskelesi’dir. 

Yerlerde bakır renkli çınar 
yaprakları yatardı, baygın
Ve buram buram iyot kokusu 
dolardı soluklara;
Bir başka olurdu 'teşrin'lerin 
gurubu
Moda'da...
Akşam,
Moda İskelesi'ne al ipekten bir 
şal gibi inerken
Burundaki ağaçların üzerinden 
bir duman görünür,
Derken,
Beyaz atlı bir kral gibidir 
'Suvat' vapuru
Burnu dönerken.

MIMAR VEDAT TEK

Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın 
öncülerinden olan Mimar Vedat 
Tek, Sanayi-i Nefise Mektebindeki 
ilk Türk öğretim görevlisidir. 
Defterhane-i Hakani Nezareti Binası 
(Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü), Sirkeci Büyük Postane, 
Ankara Palas, II. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Binası (Cumhuriyet 
Müzesi), Haydarpaşa İskelesi, 
Kastamonu Hükümet Konağı ve 
Moda İskelesi, Tek’in en önemli 
eserleri arasında yer almaktadır. 

Ünal Beşkese
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inşa edilmiş. Yapının zemin katı; 
yolcu salonu, personel odaları ve 
WC olarak ünitelere bölünmüştür. 
Çatı ile örtülü olan teras katı daha 
sonraları ahşap bir 
konstrüksiyonla kapatılmış; 1917 
yılında Sovyet Devrimi’nden sonra 
İstanbul’a sığınan Ruslar 
tarafından gazino olarak 
işletilmiştir. 15 Eylül 1937’de 
şiddetli lodos sonucu yıkılan bu 
terastan günümüze yalnızca 
çevresini kuşatan korkuluklar 
ulaşmıştır. 
 
 VAPUR SEFERLERİ 2001’DE 

YENİDEN BAŞLADI
İskele, 1937 yıkımından sonra 
1964 yılında tekrar açıldı ve 1979 
yılına kadar sahil gazinosu olarak 
kullanıldı. 1985 yılında yolcu azlığı 
nedeniyle vapur seferleri 
kaldırıldı. 1992 yılında tamamen 
terk edilen iskelede, yapılan 
restorasyon çalışmalarının 
ardından 2001 yılında vapur 
seferleri yeniden başladı.

 ‘MODA İSKELESİ’ TABELASI 
ASILDI
Tarihi iskele, 2014’te yapılan 
restorasyonla restoran olarak 
kullanılmaya başlandı. Ancak 2016 
yılında, İstanbul 5 Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun kararıyla, onaylanan 
restorasyon projesine uyulmadığı 
için işletme kapatıldı. 16 Ağustos 
2020 tarihinde, binaya ‘Moda 
İskelesi’ tabelası monte edilerek 
yeniden hizmete açılacağı müjdesi 
verildi.

Moda’ya ilk vapur seferi 1914 
yılında başladı; ama o tarihte 
henüz bir iskele yoktu. Kıyıdan 
denize doğru uzanan taş bir 
platform ve ucunda da bilet kesen 
görevli için bir kulübe vardı. İskele 
1916-17 yıllarında Mimar Vedat 
Tek tarafından neo-klasik üslupta 
yapıldı. 

 DÖRT CEPHESİ FARKLI 
TASARLANMIŞ
Dikdörtgen planlı iskelenin dört 
cephesi birbirinden farklı olarak 
tasarlanmıştır. Güney cephesinde, 
sivri kemerler arasında kalan ana 
kapının kemer tablası üzerinde, 
Osmanlıca ‘Moda 1335’ yazılı 
kitabe yer almaktadır. Bu kapının 
iki yanında sivri kemerli ikişer 
kapı; doğu ve batı cephelerinde 
birer kapı ve ikişer dikdörtgen 
biçimli pencere bulunmaktadır.

 KÜTAHYA ÇİNİLERİYLE SÜSLÜ
Zarif Kütahya çinileriyle süslü 
olan Moda İskelesi, iki katlı olarak 

KÜLTÜR VARLIKLARI

ALT SALON ULAŞIM, 
KÜLTÜR-SANAT VE 

SOSYAL ETKİNLİKLERLE; 
ÜST SALON İSE 

KÜTÜPHANE VE OKUMA 
SALONUYLA 

İSTANBULLULARIN 
HİZMETİNDE OLACAK. 



Canlandırıyoruz!
Vapur Hatlarımızı Artırarak 

Deniz Ulaşımını

Sarıyer-Beykoz Hattı Açıldı.

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy Seferleri Başladı!



OSMAN KARABACAK

T
eknolojinin hızla gelişmesi ve pandemi 
süreci; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de elektronik paranın, mobil ve online 
ödeme sistemlerinin daha sık 

kullanılmasına zemin hazırladı. İstanbulkart ile 
Türkiye’nin ilk elektronik ücret toplama sistemini 
oluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
iştiraki BELBİM AŞ, son iki yılda dijitalleşme 
vizyonunu daha da geliştirdi. Toplu ulaşımda ve 
sosyal yardımlarda yoğun kullanılan İstanbulkart, 
artık şehrin her noktasında ve birçok alanda 
İstanbulluların vazgeçilmezi oldu.

 KARADENİZ: “İSTANBULKART İLE HAYATLARA 
DOKUNUYORUZ”
BELBİM Genel Müdürü Yücel Karadeniz, tüm dünyayı 
etkisi altına alan pandemi sürecinin, temasın en aza 
indirilmesi gereken bir dünya yarattığını belirterek, 
İstanbul’da halk sağlığını güvence altına alabilmek 
için dijital dönüşüm çalışmalarını hızlandırdıklarını 
söyledi. Sahip oldukları yenilikçi yapıyla, sektörde 
değişen koşullara hızlı bir şekilde adapte olduklarını 
ifade eden Karadeniz, “Amacımız, dünyanın en önemli 
şehirlerinden İstanbul’da hayatlara kolaylık ve konfor 
kazandırmak” dedi.
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ŞEHRIN YAŞAM KARTI	
“İSTANBULKART”

İSTANBUL, BİR DİJİTAL DÖNÜŞÜME ŞAHİT OLUYOR. TASARIMI YENİLENEN 
İSTANBULKART’I ULAŞIM KARTI OLMANIN ÖTESİNE TAŞIYAN İBB İŞTİRAKİ BELBİM; 
MÜZELERDEN MARKETLERE VE ONLINE ALIŞVERİŞE KADAR BİRÇOK NOKTADA 

KULLANILAN BİR “YAŞAM KARTI” OLUŞTURDU. BELBİM, KREDİ KARTIYLA 
“YETERSİZ BAKİYE” DÖNEMİNİ BİTİRMEK GİBİ ÇOK SES GETİRECEK PROJELER 

ÜZERİNDE DE ÇALIŞIYOR.

BİLİŞİM
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noktada kullanılabilir kıldık.
Yaygın zincirler olan A101, BİM, 
CarrefourSA, MİGROS ve ŞOK 
gibi marketlerde İstanbulkart 
satışı, yükleme ve ödeme hizmeti 
veriyoruz. Yemek ve market 
ödemeleri için 30 bin noktada akıllı 
ödeme imkanı sunan Multinet ile 
anlaştık. Tüm bu restoran veya 
marketlerde, hatta eve siparişlerde 
pos cihazı ile İstanbulkart’tan 
ödeme seçeneği oluştu. İş Bankası 
iş birliği ile İstanbulkart kullanım 
alanları daha da genişledi. 
İstanbulkart, bankanın anlaşmalı 
olduğu tüm üye iş yerlerinde, 
“Maximum Mobil ve Maximum 
İşyerim” uygulamalarında ödeme 
kolaylığı getirdi. İş Bankası’yla 

çalışma, verdiğimiz hizmetle 
sınırlı kalmıyor. İstanbulluların 
hayatını daha kolay ve kaliteli hale 
getirmek için kampanyalarla dolu 
bir rota çiziyoruz. Yani, 18 milyon 
kullanıcısıyla ulaşımda alternatifi 
olmayan İstanbulkart’ı, son 2 yılda 
‘Şehir Yaşam Kartı’ olarak da 
konumlandırdık.”

 DİJİTAL KONFOR ALANI 
GENİŞLİYOR
Yücel Karadeniz, İstanbul’a hizmet 
etmenin büyük bir özveri 
istediğinin farkında olarak 
üretmeye devam ettiklerini dile 
getirerek, “Anne Kart ve Sağlık 
Çalışanı Kartı ile sosyal 
sorumluluk alanında yüz binlerce 

 MARKETTEN SONRA 
“BANKA”DA DA 
İSTANBULKART DÖNEMİ
Son 2 yılda dijitalleşme vizyonunu 
diri tutarak BELBİM’in faaliyet 
alanlarını genişlettiklerinin altını 
çizen Karadeniz, sözlerini şöyle 
sürdürürdü:
“Hizmetlerimiz arttıkça, yeni bir 
bakış açısıyla inovasyonu da 
geliştirme ihtiyacımız doğdu. Bu 
amaçla önemli adımlar attık.
İstanbulkart’ı taksilerde, 
müzelerde, marketlerde, 
bakkallarda, online alışverişlerde, 
kafe-restoranlarda, akaryakıt 
istasyonlarında, eğlence 
sektöründe, perakende 
mağazacılıkta ve daha birçok 

PANDEMİ SÜRECİNDE 
ULAŞIMI DAHA GÜVENLİ 
KILMAK İÇİN KISA SÜREDE 

15.5 MİLYON 
İSTANBULKART’IN HES 
KODU EŞLEŞTİRMESİ 

YAPILARAK ENTEGRASYON 
SAĞLANDI. COVID-19 
TANILI HASTALARIN, 

TAŞIYICILARIN VEYA BU 
KİŞİLERLE TEMASI 
OLANLARIN TOPLU 
ULAŞIM KULLANIMI 

ÖNLENDİ.

BELBIM, BAŞARISINI ÖDÜLLERLE TAÇLANDIRDI

BELBİM AŞ, yaptığımız atılımlarla İstanbulluların hayatlarına 
dokunurken, bir yandan da sektöre liderlik ediyor. Tüm bu 
çabalar da birbirinden değerli kurumlar tarafından son bir yılda 
çeşitli ödüllere layık görüldü. BELBİM; PSM Awards’tan “Dijital 
Dönüşüm, En İnovatif Ürün/Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” 
kategorilerinde üç ödül kazandı. İstanbul Marketing Awards’tan 
“Marka Yeniden Konumlandırma” ve “Ürün/Hizmet Geliştirme” 
kategorilerinde 2 ödül, IDC Ödülleri’nden “Change 
Management” ve “Business Enablement” kategorilerinde 2 ödül 
alan şirket, CXO Medya CIO Ödülleri’nde de “En Yenilikçi CIO” 
kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

BELBİM Genel Müdürü 
Yücel	Karadeniz
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geliştirdi. Fiziksel kartın tüm 
haklarını barındıran ve profil 
haklarını saklı tutan bu algoritma, 
dünyaya bir ilki sundu.
Bir başka uygulamayla, 
Mastercard’ın online temassız 
ödeme çözümü Masterpass, 
BELBİM’in ‘İstanbulkart Mobil’ 
uygulamasına entegre edildi. 
Böylece kullanıcılar, Masterpass’in 
kart bilgilerini güvenli saklama 
altyapısı üzerinden her seferinde 
kart bilgisi girmeden para ve 
abonman yükleme işlemini kolay 
ve güvenle yapmaya başladı. 
BELBİM’in online alışveriş 
dünyasına “getir” ile attığı adım 
ise IOS işletim sisteminde Apple 
Pay dışında NFC teknolojisiyle 
ödeme gerçekleştirilebilen 
dünyadaki ilk örnek oldu. 
Dijitalleşme vizyonunu ödeme 
alanında da genişleten BELBİM; 

yolculuklarda online-offline QR 
kod ile geçiş projesini de hayata 
geçirdi. QR kod ile ödeme 
özelliğiyle, fiziksel kart dijitale 
taşınarak temas sıfıra indirildi. 

 İBB, “HALK BAKKAL” İLE 
ESNAFIN YANINDA
Dünyayı derinden sarsan 
COVID-19 salgınının sağlık 
sektöründe ve sosyoekonomik 
alanda büyük etkileri oldu. 
İstanbul’da sayıları gün geçtikçe 
azalmasına rağmen, yoksul 
hanelerin veresiye defterlerini 
tutarak ayakta kalmaya çabalayan 
bakkalların da zor bir sürece 
girdiğini gören İBB, sosyal 
dayanışma çemberini genişleterek 
“Halk Bakkal” projesini başlattı. 
İBB iştiraki BELBİM’in geliştirdiği 
dijital altyapıyla; 160 bin Sosyal 
Destek Kart sahibi aile ile tüm 
İstanbullular, mahallelerinin 
bakkalından yaptıkları 
alışverişleri İstanbulkart ile 
ödeme şansı yakaladı. Böylece 
hem esnaf desteklenerek kente 
katma değer sağlandı hem de 
ihtiyaç sahibi ailelerin hayatları 
kolaylaştırıldı.

anneyle sağlık çalışanının hayatına 
dokunuyoruz. Her geçen gün 
ekosistemimize yeni markalar 
ekleniyor. Dijitalleşen 
kanallarımızdan çok güzel geri 
dönüşler alıyoruz. İki yılda o kadar 
ilerledik ki, artık yepyeni bir 
stratejimiz var. Marka yüz, kimlik 
ve imajımızı; daha da önemlisi 18 
milyon kullanıcısı olan 
İstanbulkart’ımızı, bu stratejiyi 
destekleyecek şekilde daha renkli 
ve modern bir tasarımla 
İstanbullulara sunuyoruz” diye 
konuştu.

 TEMASSIZ ÖDEME 
YAYGINLAŞTIRILDI
Mobil bankacılığın gücünü de 
yanına alan BELBİM; 
İstanbulkart’ın temassız ve kolay 
ödeme özelliklerini her geçen gün 
genişletti. İstanbullulara ulaşmak 
amacıyla, İstanbulkart Mobil’den 
verilen yükleme talimatlarında 
Akbank, Denizbank, Finansbank, 
Garanti Bankası, Türkiye İş 
Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi 
Bankası ile iş birliğine gidilerek 
bankaların Enpara, Papara, Paycell 
ve Tosla mobil uygulamaları 
eklendi. Türk Telekom ile yapılan 
iş birliği sonucunda nakit ve kredi 
kartına ihtiyaç duyulmadan, 
sadece SMS ile İstanbulkart 
yüklemesi mümkün hale geldi. 
Böylece biletmatiklerde ve bireysel 
temsilciliklerdeki yoğunluk 
azaltıldı, pandemi sürecinde temas 
en aza indirildi. Vatandaşların 
beklentilerini göz önünde 
bulunduran BELBİM, 5 aktarmaya 
kadar İstanbulkart ile her geçişte 
mesafe bazlı ücretlendirmeleri 
hesaplayabilen bir algoritma 

ISTANBULKART MOBILE YENI ÖZELLIKLER EKLENIYOR

İstanbulkart Mobil uygulamasını yenileyen BELBİM; tasarımsal olarak daha 
kullanıcı dostu olacak. Uygulamaya İstanbulkart’tan İstanbulkart’a para 
transferi, mikro kredi başvurusu, ulaşım dışı QR ile ödeme gibi özellikler de 
eklenerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

BİLİŞİM
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KURUMSAL GELİŞİM

I
STON, yapı sektöründeki 
dijital dönüşümde önemli bir 
aşama kaydetti.  AR-GE 
çalışmaları sonucu 3D 

teknolojisi ile kent mobilyaları 
üretimi yapan İSTON, hedef 
büyüterek mimari yapıların 
üretimine başladı.

İSTON, AR-GE ÇALIŞMALARINDA “3D YAZICI TEKNOLOJİSİ” İLE DEVRİM YAPIYOR. 
3D YAZICI TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİME BAŞLAYAN İSTON, “3D KONUT” 

PROJESİNİN İLK ÖRNEĞİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI. 3D TEKNOLOJİSİ İLE 
ÜRETİLEN KONUT, BÜTÜNÜYLE YERLİ ROBOT VE MALZEME İLE İNŞA EDİLDİ.

İSTON	SEVIYE ATLIYOR

ALI FARUK IMRE FAHRETTIN ŞAHINCI
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İstanbul’un yeşil alan, kıyı şeridi ve 
meydanlarını donatmaya başlayan 
İSTON’un yeni tasarım kent 
mobilyaları kullanıcılar tarafından 
büyük beğeni topluyor.

 3D TEKNOLOJİSİNDE İLK 
DENEMEDE BAŞARI ELDE EDİLDİ
İSTON, üretim süreçlerindeki 
başarısının yanı sıra, AR-GE 
çalışmaları ile de önemli gelişmelere 
imza atıyor. İSTON, 3D yazıcı 
teknolojisi ile üretimine başladığı 
konut projesinin ilk örneğini Tuzla 
Tesisi’nde tamamladı. Tamamen 
yerli robot ve malzeme ile inşa 
edilen konut, yapı sektörünün 
dijitalleşmesi yolunda önemli bir 
gelişme özelliği taşıyor.  3D 
teknolojisinin kentsel gelişime 
sağlayacağı faydalara değinen 
Togay: “Şu ana kadar İSTON olarak 
yaptığımız çalışmalar ve dünyada 
yakından takip ettiğimiz projeler 3D 
teknolojisi ile mimari yapıların ve 
kentsel donatıların üretilebildiğini 
kanıtlamıştır” dedi.
Togay sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin bir iştiraki olarak 

 İSTON’UN ÜRÜN YELPAZESİ 
2000’E YAKLAŞTI
2020 yılında ürün yelpazesini 
genişleten İSTON, yeni nesil 
belediyecilik anlayışı ile çok sayıda 
kentsel ürünü tasarlayarak üretiyor. 
İSTON, AR-GE çalışmaları ile 
tasarım ve üretim teknolojisini 
sürekli geliştirerek dört ayrı tesiste, 
yedi ayrı alanda faaliyetlerini 
sürdürüyor. İSTON Genel Müdürü 
Ziya Gökmen Togay, İSTON’un son 
dönemdeki başarılı performansına 
ilişkin olarak şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Hayatın tüm alanlarını 
derinden etkileyen pandemi 
koşullarında İSTON olarak büyüme 
kaydetmek, bizler için mutluluk ve 
onur verici. Sanayi üretiminin bir 
ülkenin reel olarak gelişmesinde 
büyük önem taşıdığını biliyoruz.  Bu 
sebeple bizler üretim kapasitemizi 
artırıp teknolojik yenilenmeyi tesis 
ederken, tasarruf tedbirlerimiz ile de  
şirketimize önemli ölçüde girdiler 
sağlamış olduk. Yüksek katma 
değerli ürünlerimiz ile yürütmüş 
olduğumuz faaliyetler neticesinde 
Türkiye’nin en büyük sanayi 
kuruluşları arasında yer almak 
sorumluluğumuzu daha da 
büyütmüştür. İSTON olarak tüm 
çalışanlarımızla bu mesuliyetimizin 
bilincindeyiz.”

 DERECEYE GİREN PROJELER 
ÜRETİM BANDINA GİRDİ
İBB tarafından geçtiğimiz sene 
gerçekleşen, “İstanbul Senin Kent 
Mobilyaları Tasarım Yarışması”nda 
dereceye giren tasarımların İSTON 
tesislerinde üretimine başlandı.  

bu yeni teknoloji ile yapılarımızı 
ve ürünlerimizi daha güvenli, 
düşük maliyetli ve çevre dostu 
olarak  üreterek başta İstanbul 
olmak üzere tüm kentlerimizin 
hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. 
İnovasyona dayalı 
çalışmalarımızla ürün 
çeşitliliğimizi ve kullanım 
alanlarını yaygınlaştırmayı 
hedefliyoruz.

3D YAPI TEKNOLOJISININ 
SAĞLADIĞI FAYDALAR

• Beton yazıcılar ile karmaşık şekiller 
daha kolay üretilebileceğinden, yapı 
ve ürün tasarımlarında mimari 
özgürlük alanı yaratıyor. 

• Üst üste eklemeli üretim metodu ile 
sadece ihtiyaç duyulan yerlerde 
beton baskı yapılmasına olanak 
sağladığından malzeme 
kullanımındaki kayıpların önüne 
geçiliyor.

• Robot teknolojisi kullanımı 7 gün 24 
saat üretime olanak veriyor.

• Katmanlı üretim olarak kabul edilen 
3D Yazıcı teknolojisi, bilgisayar 
ortamında tasarlanan 3 boyutlu 
ürünleri somut hale getirebilen hızlı 
prototipleme özelliği taşıyor. 

ISTON, TÜRKIYE'NIN                             
EN BÜYÜKLERI ARASINDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin  
kentsel yapı elemanları alanında faaliyet 
gösteren şirketi İSTON, İstanbul Sanayi 
Odası tarafından yapılan Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
Araştırması'nda 437. olarak en büyükler 
arasında yer aldı. 2014 yılından beri 
hiçbir belediye iktisadi kuruluşunun        
yer almadığı, Türkiye’nin en büyük       
500 sanayi kuruluşu listesinde İSTON, 
kamu kategorisinde de 9. sırada            
yer aldı.

İSTON Genel Müdürü 
Ziya	Gökmen	Togay

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARI 
ARASINDA YER ALMAK, SORUMLULUĞUMUZU 

DAHA DA BÜYÜTMÜŞTÜR



22 /                         www.ibb.istanbul

PANDEMİ



bağışıklığa ulaşılması için 2. doz 
aşı oranının yüzde 70’lere 
çıkarılması gerekiyor. 1 
Temmuz’da ülkemizde 
normalleşmeye girilecek; ancak 
kontrollü sosyal hayata geçiş 
önemli, varyantlar nedeniyle 
tehlike hâlâ devam ediyor.

 VARYANT RİSKİ DEVAM 
EDİYOR
Koronavirüs ile ilgili olarak 
görüşlerine başvurduğumuz 
Prof. Dr. Feyza Erkan’ı kısaca 
tanıtarak yazımıza başlamak 
istiyoruz. İstanbul Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri 
Birimi Koordinatörlüğü, Türk 
Toraks Derneği Genel 
Başkanlığı, İstanbul Tabip Odası 
Denetleme ve Onur Kurulu 
Üyeliği görevlerinde de bulunan 
Prof. Dr. Feyza Erkan halen İBB 
Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi 
ve İstanbul Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi olarak görev 
yapmakta.
Birinci yılını dolduran pandemi 
sürecinde dünyada ve ülkemizde 
genel olarak COVID-19 
olgularında ve ölümlerinde düşüş 
görülmekte olduğunu belirten 
Prof. Dr. Feyza Erkan, güncel 
duruma dair şu bilgileri verdi:

2
1. yüzyıl, bireyin gittikçe 
yalnızlaştığı hız ve 
tüketim çağı. 
Pandeminin bir sebebi 

de bu hızlı yaşam tarzı; dünyanın 
her tarafına hızlı ve kolay erişim, 
seyahatler, uçuşlar. Son yirmi 
yılda neredeyse her dört yılda bir 
yaşanan salgınlar ve ardından 
gelen COVID-19 pandemisi 
küresel bir tehlike oluşturuyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs pandemisinde 
güncel vaka sayısı 180 milyona, 
vefat eden kişi sayısı ise 3.9 
milyona yükseldi. Aşılama 
çalışmaları devam ederken 23 
Haziran itibarıyla dünyada 
aşılama toplam 2 milyar 580 
milyon dozu geçti. Türkiye’de 
hızlı aşılama sürecinin 
başlamasıyla birlikte 44 milyon 
443 bin 631 doz aşılama yapıldı; 
aşılanan nüfus oranı 1. doz yüzde 
34, 2. doz yüzde 17. Toplumsal 
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ŞENGÜL GÜLBAHÇE

COVID-19’A KARŞI EN ÖNEMLİ SİLAH: AŞI. TEHLİKELİ VARYANT RİSKİNİN DEVAM 
ETTİĞİNİ BELİRTEN PROF. DR. FEYZA ERKAN, “HEM AŞILARA VE HEM DE 

HASTALIKLA OLUŞAN DİRENCE KARŞI DAYANIKLILIK GÖSTEREN BETA (GÜNEY 
AFRİKA) VE DELTA (HİNDİSTAN) VARYANTLARININ YAYILMA TEHLİKESİ HALEN 

DEVAM ETMEKTE. ANCAK HIZLI VE YAYGIN AŞILAMA İLE SIKI KİŞİSEL 
ÖNLEMLERLE BU RİSK AZALTILABİLİR” UYARISINDA BULUNDU.

PANDEMI	AŞIYLA	
SON BULACAK

İBB Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim 

Üyesi Prof.	Dr.	Feyza	Erkan

DELTA VARYANTI YAYILIYOR



paylaşılmasının önemini 
vurgulayarak; “Endişe verici (VOC: 
Variants of Concern) ve ilgi çekici 
(VOI: Variants of Interest) 
varyantlar Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) tarafından yeniden 
isimlendirildiler:
Alfa: B.1.1.7 İngiltere
Beta: B.1.351 Güney Afrika
Gama: P1 Brezilya
Delta: B.1.617.2 Hindistan 
Ayrıca Lambda olarak 
isimlendirilen ilgi çekici bir 
varyant (VOI: C.37) da Peru, Şili, 
Arjantin gibi Güney Amerika 
ülkelerinde son iki ayda değişik 
oranlarda saptanmıştır. Bu varyant 
hastalık ve aşıyla oluşan nötralizan 
antikorlara dirençli olup, 
bulaşıcılığı da yüksektir” şeklinde 
ifade etti.

 AŞILARIN VARYANTLARA 
KARŞI ETKİNLİĞİ
Mevcut aşıların etkinliğinin, Beta 
ve Delta varyantlarına karşı yüzde 
20-50 oranlarında düşük kaldığını 
ve bu varyantların, hastalığı 
geçirmiş kişilerde oluşan 

“Ölüm ve olgu sayılarındaki 
düşüşe rağmen tüm dünyada 
Hindistan kaynaklı Delta varyantı 
yayılmaya devam ediyor. 
İngiltere’de kapanma önlemleri ve 
aşılama ile mayıs ayı ortalarında 
günlük vaka sayıları 1.700’lere 
inmişti. Ancak ülkede “Delta 
(Hindistan)” varyantının 
yayılmaya başlamasıyla sayılar 
tekrar 15.000’lerin üzerine 
yükseldi. Bu yüzden ülkede bar ve 
eğlence yerleri gibi kapalı 
mekanların açılmasının 4 hafta 
ertelendiği duyuruldu.”
Yaz geldi, turizm hareketliliği de 
başladı. Geçen yıl olduğu gibi 
tedbirlerde hızlı gevşetilmeye 
gidilerek normalleşme sürecine 
girilmesi bekleniyor. Ancak 
varyantlar buna ne kadar izin 
verecek bilemiyoruz. Aşılamanın 
hızlanması sevindirici; ama öbür 
yandan koronavirüs için tehlikeli 
süreçler tamamen sona erdi mi 
sorusu da gündemde. Soruyu 
yönelttiğimiz Erkan, ülkemizde 
varyant analizlerinin düzenli 
olarak yapılması ve toplumla 

antikorlara karşı da benzer 
oranlarda dirençli olduğunu 
belirten Erkan, şöyle devam etti:
“Tüm varyantlarda bulaşıcılık riski 
ve bulaştırma süresi daha uzun. 
Hastalığın klinik tablosu da bazı 
varyantlarda değişmiş; örneğin 
koku kaybı daha seyrek 
görülmekte, baş ağrısı ve 
yorgunluk ise öne geçmiştir.
Aşılama süreci ülkemizde şu anda 
çok hızlı ve yaygın ilerliyor. Günde 
1-1.5 milyon kişiye aşı yapılıyor. 
Sadece BioNTech değil Sinovac 
alternatifi de sunuluyor. Eğer 
aylarca önce bu hızda aşılamaya 
başlamış olsaydık, on binlerce 
ölümü önlemiş olur ve şimdi 
salgını büyük ölçüde kontrol altına 
almış olurduk. Aşı temininin ve 
aşılamanın bundan sonra da bu 
hızla devam etmesini umuyoruz.” 

 AŞI KARŞITLIĞI ANLAMSIZ
İnsanlarda hâlâ aşıya karşı bir 
güvensizlik söz konusu. Bunun 
sebepleri ve güvenilirlik ile ilgili 
kaygıların giderilmesi için neler 
yapılabileceğini de sorduğumuz 
Prof. Dr. Feyza Erkan, aşı 
karşıtlığının tüm dünyada ve 
ülkemizde büyük bir sorun olarak 
devam etmekte olduğunu 
belirterek şu önemli açıklamada 
bulundu: 
“Her şeyin piyasalaşması ve ilaç 
endüstrisinin kâr motivasyonu 
nedeniyle bazı kişiler buna 
duygusal bir tepki vermektedir. Bu 
kişiler pozitif bilimsel gelişmeleri 
izlememekte, hastalıkların 
getirdiği riskleri objektif 
değerlendirememekte, kendi 
önyargı ve duygularının etkisi 

DÜNYADA 2.5 MİLYAR, ÜLKEMİZDE İSE 44 MİLYON KİŞİYE AŞI YAPILMIŞ; AŞILARIN 
GÜVENLİ OLDUKLARI KANITLANMIŞ, CİDDİ YAN ETKİLERİ ORTAYA ÇIKMAMIŞ. 

AKSİNE 2. DOZDAN İKİ HAFTA SONRA AĞIR HASTALIĞI VE ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 
95-100 ORANINDA ÖNLEYEREK ÇOK ETKİLİ OLDUĞU SAPTANMIŞ.
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COVID-19 GEÇIRENLER                 
IÇIN AŞILAMA

“COVID-19 geçirmiş olan kişilerde 
tek doz BioNTech yapılması 
yeterlidir. Ancak Sinovac iki doz 
yapılmalıdır.” 



bilgiler vermesi, gelişmeleri 
yakından takip edemeyen bilim 
insanlarının ve hekimlerin çelişkili 
beyanları aşı tereddüdüne yol 
açmaktadır.”

 BİYOTEKNOLOJİ ÇOK GELİŞTİ: 
“MRNA” GÜVENİLİR
COVID-19 aşılarının çok kısa bir 
sürede geliştirilmiş olması ve 
gelecekte ne gibi riskler taşıdığının 
bilinmemesi aşı karşıtlığı ve 
tereddüdü için önemli bir neden 
olarak sayılabilir. Ancak geçtiğimiz 
yıllarda biyoteknoloji ve genetik 
alanında çok önemli gelişmeler 
olduğunu ifade eden Erkan, “mRNA 
üretimi, kansere karşı 20-30 yıldan 
beri geliştirilmekte olan bir 
teknoloji olup, vücut hücrelerimizi 
uyardıktan sonra ortadan 
kaybolmakta, DNA’da herhangi bir 
değişikliğe yol açmamaktadır.
Ölü aşı üretme ve vektör aşı 
teknikleri de çok uzun süreden beri 
dünyada başarıyla 
uygulanmaktadır. Aşıların kısırlık 
yaptığı, vücudumuza çip takıldığı, 
mıknatıs alanı oluşturduğu gibi 

altında kalarak birçok yeniliğe 
karşı tepkisel davranmaktadır. 
İngiltere’de aşı karşıtlığı eğitim 
düzeyi düşük sosyal grupta daha 
yüksek bulunmuştur. Aşı karşıtları 
sosyal medya, yazılı ve sözlü basın 
ile yaydıkları yanlış inançlar ve 
bilgiler ile insanları etkileyerek 
hastalıkların yayılmasına ve 
ölümlere neden olmaktadırlar. Bu 
yüzden tüm sosyal medya ve basın 
yöneticilerinin sorumluluk alarak, 
yanlış bilgilerin yayılmasına engel 
olması gerekir. 
Bazı kişilerde ise aşı tereddüdü, 
kararsızlığa yol açmaktadır. 
Salgının başından beri sağlık 
yöneticilerimizin halka doğru, net, 
saydam bilgiler ulaştırmamış 
olması, bazı aşılar hakkında yanlış 

bilgiler tamamen yanlıştır. Aşılara 
eklenen katkı maddeleri çok düşük 
miktarda olup, vücudumuza 
herhangi bir zararı olmadığı kesin 
olarak kanıtlanmıştır. 
Aşıların uzun sürede de herhangi 
ciddi bir sorun yaratmayacağı 
öngörülmektedir. Oysa COVID-19 
hastalığının vücudumuzda değişik 
organlarda uzun süreli ciddi 
hasarlar yaratabileceğini biliyoruz” 
dedi.

 AŞININ YAN ETKİLERİ
Aşı sonrasında, aşı kaynaklı 
sorunlar, yan etkiler olabiliyor. 
Özellikle kolda ağrı, yorgunluk, 
baş ağrısı, ateş, ishal, kusma gibi 
yan etkilerin Sinovac’ta yüzde 
2-10, BioNTech’te yüzde 2-24 
oranında ortaya çıkabildiğini 
belirten Erkan; özellikle BioNTech 
2. dozdan sonra yan etki oranının 
daha yükseldiğini; ancak bu yan 
etkilerin 2-3 günden sonra 
tamamen kaybolduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Feyza Erkan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“BioNTech ve diğer tüm aşılar, 
alerjik bünyeli kişilerde de 
yapılabilir. Ülkemizde sağlık 
çalışanlarında yapılan çalışmada 
alerjik reaksiyon Sinovac’ta yüzde 
0.8, BioNTech’te yüzde 1.7 
oranında bulundu. Yani alerjik 
reaksiyon riski BioNTech’te daha 
yüksektir; ancak aşı olan 1.000 
kişiden sadece 17’sinde görülmüş 
ve hepsinde rahatsızlık kolayca 
tedavi edilebilmiş. Polietilenglikol 
(PEG) dediğimiz bir endüstriyel 
katkı maddesine alerjisi olanlar 
BioNTech aşısı yaptırmamalı. Eğer 
1. dozda anaflaksi dediğimiz ciddi 

BİLİM DÜNYASINDA mRNA ÜRETİMİ, KANSERE KARŞI 20-30 YILDAN BERİ 
GELİŞTİRİLMEKTE OLAN BİR TEKNOLOJİ OLUP HIZLA VİRÜSE UYARLANMIŞ. 

mRNA VÜCUT HÜCRELERİMİZİ UYARDIKTAN SONRA ORTADAN 
KAYBOLMAKTA, DNA’DA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞE YOL AÇMAMAKTA.
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AŞI OLMAK SORUMLULUKTUR

Aşı olmak sadece kendimiz için değil, 
COVID-19’a yakalandığımızda hastalığı 
bulaştırma potansiyelimiz nedeniyle 
sevdiklerimize, yakınlarımıza ve tüm 
topluma karşı olan sorumluluğumuzun 
gereğidir. 
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hijyen tedbirlerimiz devam 
etmelidir. Özellikle kapalı 
alanlardaki toplanmalardan 
kesinlikle kaçınmalıyız. Kapalı 
alanda 8 metrekareye, açık alanda 
4 metrekareye bir kişi düşecek 
şekilde kişi sayısı ayarlanmalıdır. 
Açık alanlarda dahi 2 metre mesafe 
mutlaka korunmalıdır.”

 SORUMLULUK…
COVID-19 geçirmek, ağır etkileri 
ve zorlu yoğun bakım süreçlerinin 
yanında geçen sayımızda detaylı 
olarak anlattığımız gibi “Long 
COVID” denilen, uzun süreli, ciddi 
ve kalıcı olabilecek yan etkiler de 
bırakabilmekte. Yeni varyantlar, 

alerjik reaksiyon gelişmişse 2. 
dozu aynı aşı ile olmamalı. 
BioNTech aşı sonrasında İsrail’de 
1 milyonda 16 kişide, özellikle 
genç erkeklerde hafif kalp kası 
iltihabı görülmüş, tamamı 
herhangi bir hasar kalmadan 
iyileşmişlerdir. Doz azaltılarak bu 
yan etkinin önlenebileceği 
bildirilmiştir. COVID aşıları ilk üç 
ay hariç gebelerde ve emzirenlerde 
de güvenle yapılmaktadır.”

 OKUL ÇALIŞANLARI VE 
ÖĞRENCİLER AŞILANMALI
Sonbaharda başlayacak olan 2021-
2022 eğitim-öğretim yılında 
eğitimlerin yüz yüze yapılması 
planlanıyor. Pandemide yeni bir pik 
olmaması, sağlıklı bir normalleşme 
için önerilerini sorduğumuz Erkan, 
şunları söyledi:
“Tüm okul çalışanları ve 
öğretmenlerden sonra genç 
erişkinler ve çocuklar da 
aşılanmalıdır. Okullarda sınıf 
mevcudu azaltılmalıdır, hijyen 
önlemleri için daha fazla eleman ve 
malzeme sağlanmalı, etkili 
havalandırma için önlemler 
alınmalıdır.
Tüm toplumun yüzde 70’i 
aşılanana kadar maske-mesafe ve 

özellikle de Beta ve Delta 
varyantlarının hızlı yayılımı, yaz 
dönemi turizm seyahatleri 
nedeniyle tüm dünyada uçuşların 
artması pandemi ile ilgili riskleri 
artırıyor.
Ortak değerler, sorumluluklar 
doğrultusunda özellikle kapalı 
alanlarda tedbirlere uyum 
göstermek, saygı ve dayanışma 
içinde salgınla mücadele vermek 
aynı zamanda bir yurttaşlık görevi. 
Belki de COVID-19 ile er geç 
herkes karşılaşacak, fakat ağır 
hastalık şeklinde geçirilip 
geçirilmeyeceğini aşılanma 
durumu belirleyecek.
Bilime güvenelim.

PANDEMİ

IBB ISTANBUL DARÜLACEZE’DE PANDEMI SÜRECINDE “SIFIR VAKA” BAŞARISI 

İBB Sağlık Daire Başkanlığı İstanbul 
Darülaceze Müdürlüğü, 2 Mart 2020 
tarihinden itibaren yaş almış bireylerini 
izole edip korumaya başladı. COVID-19 
pandemisi kapsamında kurum çalışanları 
ve sakinler virüse karşı bilgilendirilerek, 
koruyucu sağlık donanımları temin 
edildi. Bakım  personeli, kurumda yatılı 
hizmet verebilecekleri çalışma sistemine 
geçirildi. Bu sayede dışarıdan 
gelebilecek virüs yükü önlenmiş oldu.
Çalışan ve sakinlerin salgına karşı tutum 
ve davranışlarını, kaygı ve stres 
düzeylerini kontrol altına almak 
amacıyla psikologlar tarafından 
psikolojik destek görüşmeleri yapıldı. 
Ayrıca sakinlerin ve yakınlarının kurum 
içerisinde pandemi kuralları kapsamında 
bire bir veya online görüntülü görüşme 
yapabilecekleri ortamlar oluşturuldu.

Pandemi sürecinde Darülaceze’de 
yaşamını sürdüren 498 sakinin ve 
personelin birinci ve ikinci doz aşıları 
yapıldı. Yakın zamanda grip aşısı olmuş, 
alerji öyküsü bulunan, epilepsi gibi 
kontrendike olan ve kronik hastalıkları 
bulunan bireyler aşılamaya dahil 
edilmedi.
Kurumsal bakım kapsamında yaşlılara 
verilen tüm bakım ve sosyal ihtiyaçların 
yanı sıra 2020 yılında faaliyetlerine 
başlayan “Sağlıklı Yaşam Merkezi”nde 
yaş almış bireylerin fiziksel, duygusal, 
bilişsel ve sosyal gereksinimlerini 
karşılamaya yönelik “rehabilitasyon ve 
terapi amacıyla Tuz Odası, Refleksoloji, 
Renk ve Müzik Terapi Odaları, Jakuzi 
(Hidroterapi), Türk Hamamı ve Havuzu” 
bulunuyor.
Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 

11’incisi düzenlenen ve 35 üye 
belediyenin 102 projeyle katıldığı Sağlıklı 
Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda 
İBB Sağlık Daire Başkanlığı İstanbul 
Darülaceze Müdürlüğü, Sağlıklı Yaşam 
kategorisinde “Sağlıklı Yaş Al” projesiyle 
“En İyi Uygulama Ödülü”ne layık 
görüldü.
Tüm dünyada ve Avrupa’daki 
huzurevlerinde COVID-19 kaynaklı toplu 
ölümlerin gerçekleşmesine rağmen, İBB 
İstanbul Darülaceze Müdürlüğünün 
pandeminin başladığı andan itibaren 
tüm önlemleri almasıyla sıfır vaka 
hedefine ulaşıldı. Kurumun, yaşlı 
bakımında pandemi süreç yönetimi ve 
başarı öyküsü, Nisan 2021 tarihli Türkiye 
Geriatri Dergisi’nde (Turkish Journal of 
Geriatrics) bilimsel makale olarak kabul 
edildi.





İSTANBUL’DA, DURDURULAN METROLARIN YAPIMINA YENİDEN BAŞLANIRKEN 
YARIM KALAN HATLAR TAMAMLANARAK HIZLA AÇILIYOR. EN YENİ 

TEKNOLOJİLERLE DONATILMIŞ MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METROSU DA 
HİZMETE ALINAN SON HATLARDAN BİRİ. TAMAMEN SÜRÜCÜSÜZ SİSTEMLE 

ÇALIŞAN HAT, KUMANDA VE KOMUTA MERKEZİNDEN 24 SAAT BOYUNCA 
İZLENEREK YÖNETİLİYOR. ÖTE YANDAN YAPIMI DEVAM EDEN DİĞER 

HATLARIN DA TAMAMLANMASIYLA BİRLİKTE “İSTANBUL, AVRUPA’NIN EN ÇOK 
SÜRÜCÜSÜZ METROSUNA SAHİP ŞEHRİ” OLACAK.

ZEYNEP MAVNACIOĞLU RIDVAN ARDA
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merkezden 7/24 takip edilerek 
yönetiliyor. Sürücüsü olmayan 
metro araçları, sinyalizasyon 
sistemiyle birlikte, kumanda 
merkezinden verilen rota ve 
komutlarla çalışıyor. Trenler ve 
hattın tüm ekipmanları, yüksek 
teknolojili sensörler yardımıyla 
tamamen otomatik şekilde 
yönetiliyor. Merkezde, tüm 
istasyonlardaki yolculu alanları 
izleyebilen kamera sistemi de 
bulunuyor. Böylelikle, 
Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metrosu toplam 1.246 kamera ile 
anbean takip ediliyor.  

 SÜRÜCÜSÜZ METROLARDA 
ÜST DÜZEY GÜVENLİK
Sürücüsüz metroların, 
uluslararası standartlarda en 
yüksek güvenlik seviyesine sahip 
sistemler olduğunu belirten 
Metro İstanbul Genel Müdürü 
Özgür Soy, her türlü olay ya da 
arızaya ilişkin sorun ve çözüm 
senaryolarının hazır durumda 
olduğunu söyledi. Her görevlinin, 
bu senaryolara göre üzerine 
düşen rolü gerçekleştirdiğini 
aktaran Soy, “Çalışanlarımız, bu 
belirlenmiş ve tatbikatlarla 
deneyimlenmiş durumlara kendi 
rolü içerisinde müdahalede 

bulunuyor, gerektiğinde ise 
tanımlanmış yetkiler 
çerçevesinde inisiyatif 
kullanabiliyor. Bunların dışında; 
trenlerimizde acil müdahale 
personeli de yer alıyor” dedi.
Genel Müdür Özgür Soy, 
Türkiye’de raylı sistemlerde 
taşınan her iki yolcudan birinin 
Metro İstanbul yolcusu olduğu 
bilgisini paylaşarak, bu devasa 
sistemin kusursuz işleyebilmesi 
için arka planda büyük bir 
teknolojik altyapı ve özverili 
çalışmanın yattığını belirtti. Soy, 
geçmiş dönemlerde taşeronlar 
vasıtasıyla yapılan pek çok işin, 
yeni dönemle birlikte Metro 

I
stanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB), bir yandan 
durdurulan metro projelerini 
yeniden başlatarak 

çalışmalara devam ederken 
diğer yandan yarım kalmış 
metroları hızla tamamlayarak 
hizmete alıyor. 29 Ekim 2020’de 
açılışı yapılan Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metrosu da 
hizmete giren en yeni hatlardan 
biri. Son teknolojilerle 
donatılmış 18 kilometre 
uzunluğundaki bu hattın dikkat 
çeken en önemli özelliği ise 
sürücüsüz sistemle çalışması. 
Biz de İstanbul’un ikinci, Avrupa 
Yakası’nın ilk sürücüsüz metrosu 
olan Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metro Hattı Kumanda ve Kontrol 
Merkezi’ni ziyaret ederek 
“sürücüsüz metro”ların nasıl 
çalıştığını yerinde inceledik. 

 HATTIN TAMAMI 1.246 
KAMERA İLE İZLENİYOR 
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro 
Hattı’nın Tekstilkent 
istasyonunda bulunan Komuta ve 
Kumanda Merkezi, sistemin adeta 
beyni gibi çalışıyor. Hattın 15 
istasyonu ve tüm araçları bu 

ISTANBUL, AVRUPA’NIN EN ÇOK 
SÜRÜCÜSÜZ METRO HATTINA 
SAHIP ŞEHRI OLACAK 

2020 verilerine göre dünyadaki       
27 sürücüsüz metro hattından biri 
İstanbul’da bulunuyor. Üsküdar-
Çekmeköy Metro Hattı 20 km hat 
uzunluğu ile dünyada 18’inci, 
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro 
Hattı ise 18 km hat uzunluğu ile 
dünyada 21’inci sırada yer alıyor.
Yapımı devam eden; Dudullu-
Bostancı, Göztepe-Ataşehir, 
Çekmeköy-Sancaktepe-
Sultanbeyli, Mecidiyeköy-Kabataş 
ile Mahmutbey-Esenyurt 
uzatmaları da sürücüsüz metro 
sistemiyle hizmet verecek. İstanbul, 
bu projelerin tamamlanmasıyla 
birlikte Avrupa’nın en çok 
sürücüsüz metro hattına sahip 
şehri olacak. 

“PANDEMI ŞARTLARINDA, 
MERKEZI HÜKÜMET TARAFINDAN 
DESTEKLENMEDIK” 

Pandemi nedeniyle yolcu sayısının 
oldukça azaldığına dikkat çeken 
Özgür Soy, Metro İstanbul’un tüm 
seferlerinin azaltılmadan devam 
ettiğini belirtti. Dünyada hemen her 
ülkede, toplu taşıma sistemlerinin 
merkezi hükümetler tarafından 
desteklendiğini aktaran Soy, 
“Maalesef merkezi hükümet, 
İstanbul’da hiçbir şekilde toplu 
ulaşım maliyetlerine katkıda 
bulunmadı. İBB, kendi kaynaklarıyla 
destek verdi” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL, 
DÜNYANIN AYNI 
ANDA EN ÇOK               

METRO ÇALIŞMASI 
YÜRÜTÜLEN ŞEHRİ.

Metro İstanbul 
Genel Müdürü 

Özgür	Soy



İstanbul bünyesinde 
gerçekleştiğini vurgulayarak, 
“Yakın zamanda büyük bir 
teknolojik atılımla, ‘yerli’ 
sürücüsüz sinyalizasyon 
sistemini hayata geçirmeyi 
hedefliyoruz” şeklinde konuştu.   

 METRO İSTASYONLARI 
YAŞAM ALANINA DÖNÜŞÜYOR
183 kilometrelik metro hattıyla 
toplam 189 istasyonda günde 2.5 
milyon yolcuya hizmet veren 
Metro İstanbul, son iki yıl 
içerisinde yolcu güvenliği ve 
memnuniyeti için durmaksızın 
çalışıyor. Yaklaşık 1 milyon 
metrekare büyüklüğündeki metro 
istasyon alanlarının, her gün 
milyonlarca kişi tarafından 
kullanıldığına dikkat çeken Özgür 
Soy, metroların İstanbullular için 
yeni yaşam alanlarına 
dönüştürüleceğini dile getirerek 
şöyle devam etti:
 “Bu noktaları pek çok açıdan 
değerlendirerek, kültür-sanat 
kavşakları şeklinde 
konumlandırmak istiyoruz. 
Yolcularımız işten ya da okuldan 
eve dönerken sergi gezebilecek, 
metro müzisyenlerimizin mini 
konserlerine katılabilecek. Yeni 
ticari alan düzenlemeleri de 

yapacağız. Bu yöndeki 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.”  

 BİSİKLET DOSTU VAGONLAR
Raylı sistemlerdeki yolcu 
sayılarını artırmak için de yeni 
projeler hayata geçiriliyor. 
Bisikletli yolcuların da metroyu 
rahatlıkla kullanabilmesi 
amacıyla, “Bisiklet Dostu” 
vagonlar tasarlanıyor. Yakın 
zamanda, metro araçlarının arka 
vagonları bisikletli yolculara 
ayrılacak. Diğer yandan, uygun 
istasyonlarda bisiklet park 
alanları yaratılacak. Yolcuların, 
bisikletlerini park edip devam 
edecekleri bir sistem kurulmasına 
yönelik çalışmalar devam ediyor. 
Metro alanındaki otoparklara 
araçlarını park ederek metroyla 
yolculuğuna devam eden özel 
araçlı yolcular içinse ücretsiz 
seyahat olanağı sağlanacak.
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SÜRÜCÜSÜZ METRO                    
NASIL ÇALIŞIR?

Sürücüsüz Metro Kumanda 
Merkezi: Metrodaki tüm 
fonksiyonların kontrol edildiği 
merkezdir. 24 saat aktif olan 
kumanda merkezinde bulunan 6 
oturum, uzmanlarca her an kontrol 
ediliyor.

Trafik Oturumu: Ana hattaki tren 
hareketlerinin sinyal sistemi 
üzerinden gerçekleştirildiği 
oturumdur. Hattaki trenlerin 
sürülmesini ve park edilmesini 
sağlar.

Araç Oturumu: Ana hattaki 
trenlerin arızalarını sistem 
üzerinden takip eder, yolcu diyafon 
çağrılarına cevap verir, 
kameralardan tren içlerini online 
izler, tren içlerine yolcu 
bilgilendirme anonsları yapar. 

Araç Depo Oturumu: Depo 
sahasında trenlerin hareketlerini 
sağlar, bakım ve yıkama planlarına 
göre araç hareketlerini organize 
eder. Arızalı araçları atölye 
birimlerine bildirir ve müdahale için 
atölye sahasına sevk eder.

Scada Oturumu: Tüm hatta ve 
depo sahasında araç ve 
istasyonların enerji beslemelerini 
yapar. İstasyonlardaki elektrik ve 
elektromekanik sistemleri kontrol 
ve takip eder. Çalışan teknik 
ekiplerin izinlerini kontrol eder ve 
çalışmalarını takip eder. 

İletişim Oturumu: Her istasyonu 
kameralarla izler, hat genelinde ve 
istasyonlarda anonslarla yolcu 
bilgilendirmeleri yapar. Olası acil 
durumlarda istasyonlardaki 
personellerin talepleri üzerine acil 
durum ekiplerini arayarak ilgili 
bölgeye sevk eder. 

Süpervizör Oturumu: Tüm 
kumanda merkezi oturumlarını 
izler, destekler, koordine eder ve 
gerektiğinde yedekler veya 
yönlendirir.

METROLARDA ILK KADIN 
ISTASYON AMIRLERI

Metro İstanbul, toplumsal cinsiyet 
eşitliğini desteklemeye devam 
ediyor. Son iki yıl içinde kadın 
personel sayısı yüzde 8’den yüzde 
10’a çıkarıldı. Ayrıca, 33 yıllık şirket 
tarihinde ilk kez kadın istasyon 
amiri istihdamı gerçekleşti.  
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AHMET OLCAY ERGIN

YILLARDIR YÜKSEK 
ARAÇLARIN GEÇİŞİNDE 
SIK SIK KAZALARIN 
YAŞANDIĞI VE OLASI BİR 
DEPREMDE YIKILMA 
RİSKİ TAŞIYAN 
UNKAPANI KAVŞAĞI 
KÖPRÜSÜ, İSTANBUL 
BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ 
TARAFINDAN YENİDEN 
YAPILIYOR.

I
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), 29 Nisan-17 Mayıs 
tarihleri arasındaki 17 günlük 
tam kapanma sürecinde 

“Unkapanı Kavşağı Köprü 
Yenileme ve Tramvay Alt Geçidi 
İnşaatı İşi” projesi kapsamında 
bölgede çalışmalara başladı. 
Projeye dair detayları İBB Fen 
İşleri Daire Başkanı Recep 
Korkut'tan dinledik. 

 KÖPRÜNÜN TEKNİK ÖMRÜ 
SONA ERDİ
Unkapanı Kavşağı Köprüsü’nün 
1960'lı yıllarda inşa edildiğini ve 
köprünün yüksekliğinin 3.70 
metre olduğunu anımsatarak 
sözlerine başlayan Korkut, 
“Köprünün yüksekliği, otobüslerin 
geçişine uygun olsa da daha 
yüksek araçların geçişini olanaksız 
kılıyordu. Zaman zaman araçlar 
köprü kirişlerine çarparak zarar 
veriyordu. Bu sebeple, bölgede 
kazalar ve yoğun trafik 
oluşuyordu. Araçların kirişlerine 
çarpması nedeniyle zaman içinde 
köprünün teknik ömrünün 
kısalması gibi bir sonuç doğdu. 
Köprüyü güçlendirme amaçlı bazı 
takviyeler yapılmış; ancak o 
yapılanlar da güvenlik için yeterli 
bir çözüm oluşturmamış” dedi. 



inşa ediliyor. Köprü yüksekliği de 
3.70 metreden 4.80 metreye 
çıkarılarak yüksek araçların 
güvenli geçişi sağlanacak. Trafik 
sirkülasyonunu rahatlatmak adına 
da köprü bağlantı kolları eskisine 
göre daha geniş olarak planlandı.”

 YENİ KÖPRÜ, TRAMVAYI 
EMİNÖNÜ’NE ULAŞTIRACAK
İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep 
Korkut, Unkapanı Kavşağı 
Köprüsü yenilenirken 1 Ocak 
2021’de hizmete açılmış olan 
Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı 
Tramvay Hattı’nın Eminönü'ne 
kadar ulaştırılması için bölgede 
350 metre uzunluğunda yeni bir 
alt geçit inşa edileceğinin 
müjdesini de verdi. Korkut, bu 
süreçte 57 ağaç aktarımının da 
yapılacağını açıkladı. 

BÖLGEDE ALTYAPI 
ÇALIŞMALARI
Proje kapsamında Unkapanı 
bölgesinde altyapı çalışmaları 
olacak. 6 metre genişliğinde ve 2 

metre yüksekliğinde toplam 450 
metre yağmur suyu menfezi; 508 
metre yağmur suyu, 645 metre 
atıksu hatları inşa edilerek 
yaşanan altyapı sorunlarının, sel 
baskınlarının önüne geçilmesi 
hedefleniyor. Eminönü-Cibali-
Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay 
Hattı üzerindeki tramvay alt 
geçidi ve bölgedeki altyapı 
çalışmaları ile birlikte projenin 
Temmuz 2022’de tamamlanması 
planlanıyor.

 AĞAÇLAR ZARAR GÖRMEDEN 
TAŞINDI
Köprünün yıkımının hassas 
hesaplama ve çözümlemelerle 
gerçekleştirildiğini anlatan 
Korkut, “Yıkım için önce trafik 
sirkülasyonunu sağlayan bir ada 
oluşturuldu. Kavşağın kolları 
geçici olarak kaldırılarak trafik için 
dönel kavşak yapıldı. Kavşak 
alanında bulunan 29 ağaç da zarar 
görmeden taşındı” ifadelerini 
kullandı. 

 KÖPRÜ ALTINA GENİŞ BİR 
GEÇİŞ ALANI
Eski hali ile köprünün 4 orta ayak 
üstüne oturtulmasının alt geçiş 
yollarında daralmaya neden 
olduğunu; yeni tasarımda ise 
bunların önüne geçildiğini 
söyleyen Recep Korkut, projeye 
dair şu bilgileri verdi: 
“Yeni tasarımda, daha rahat geçiş 
için tek orta ayak üstüne 32.5 
metre genişliğinde 44 metre 
uzunluğunda 2 açıklıklı yeni bir 
kavşak köprüsü 
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KAVŞAK ALANINDA 
BULUNAN 29 AĞAÇ DA 

ZARAR GÖRMEDEN 
TAŞINDI.

İBB Fen İşleri Daire Başkanı
Recep	Korkut

ULAŞIM



Çok Güzel Oldu
KURBAĞALIDERE 
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ATILIM	YILLARI	

I
BB’nin 23 Haziran 
seçimlerinin yıl dönümü 
etkinliği olan “23 Haziran 
Demokrasi Şenliği”, CHP 

Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla 
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava 
Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. İYİ 
Parti Başkanı Meral Akşener de 
şölene katılanlara video konferans 
ile seslendi. Ailesinin de yanında 
olduğu programda İstanbul 
Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci 
yılda İstanbullulara dördüncü kez 
hesap verdi.

 “23 HAZİRAN, 
VAZGEÇMEYENLERİN 
GÜNÜDÜR”
Etkinlikte konuşan İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 
seçimlerini yok sayan zihniyete 
İstanbulluların 23 Haziran’da 
gerekli dersi verdiğine ve 
iradesiyle dünyaya demokrasi 
örneği sunduğuna dikkat çekti. 
İmamoğlu, “O gün Türkiye’nin 
vicdanı, İstanbullularla birlikte 
ayağa kalktı ve kendisini 
vatandaşın üzerinde görenleri 
mahkumetti. Adalet ve hukuktan 
taviz vermeyeceğini ve millet 

iradesinin üstünde güç 
tanımayacağını açıkça ortaya 
koydu. 23 Haziran 2019 günü 
sandıklardan yalnızca oy pusulaları 
değil, bir de hesap pusulası çıktı. 
Demokrasi tarihimizdeki en kara 
sayfalardan birini kapattı. 23 
Haziran, demokrasi ve özgürlük 
duygularımızın yenilendiği bir 
tarihtir. Bu şehrin ve bu ülkenin 
onuru ve umududur. 23 Haziran, 
asla vazgeçmeyenlerin, her türlü 
yanlışı söküp atabileceğinin 
kanıtlandığı bir tarihtir. 23 Haziran 
tarihi, İstanbul’da Demokrasi 
Şenliği’nin tarihidir” diye konuştu.

AZİZ ŞEHİR İSTANBUL’DAN, TÜM DÜNYAYA DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK 
İRADESİNİN KARARLILIKLA SERGİLENDİĞİ GÜNÜN İKİNCİ YIL DÖNÜMÜ, 

“DEMOKRASİ ŞENLİĞİ” OLARAK KUTLANDI. ETKİNLİKTE KONUŞAN CHP GENEL 
BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, “İSTANBUL’U KAZANAN TÜRKİYE’Yİ KAZANIR! 
DOSTLARIMIZLA BERABER TÜRKİYE’Yİ KAZANACAĞIZ” DEDİ. İYİ PARTİ GENEL 
BAŞKANI MERAL AKŞENER DE, “AKÇELİ İŞLERLE BİTAP OLAN AZİZ İSTANBUL, 

TEMİZ ELLERE, İYİ İNSANLARA DEVREDİLDİ” İFADESİNİ KULLANDI. İKİNCİ YILDA 
İSTANBULLULARA HESAP VEREN İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU İSE, “23 

HAZİRAN ASLA VAZGEÇMEYENLERİN, HER TÜRLÜ YANLIŞI SÖKÜP 
ATABİLECEĞİNİN KANITLANDIĞI BİR TARİHTİR. İKİ YILDA İSRAFI BİTİREREK 

İSTANBUL’UN ATILIM YILLARINI BAŞLATTIK” DİYE KONUŞTU.

ISTANBUL’UN

 BAŞLADI
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 “İBB’Yİ YETKİSİZLEŞTİRMEYE 
ÇALIŞIYORLAR” 
Dün vatandaşın iradesini iptal 
ettirmeye gayret edenlerin, bugün 
ellerinden gelse İBB’nin kurumsal 
yapısını iptal ettirmek istediğini 
vurgulayan İmamoğlu, “İBB’nin iş 
yapmasını önlemek, gelirlerini 
azaltmak ve etkisizleştirmek için 
garip, çirkin ve adaletsiz 
uygulamaların, sözde hukuki 
düzenlemelerin, açılan ve açılmak 
istenen dava ve soruşturmaların 
haddi hesabı yok. Yerel yönetimleri 
güçlendirmek yerine, İBB’yi 
yetkisizleştirmeye çalışıyorlar. 
Kurumumuza ve şahsıma yönelik 
garip soruşturma ve incelemeler 
herkesin malumu” ifadelerini 
kullandı.

 “KENTE ÖZEN, İNSANA 
SAYGI…”
Konuşmasında, “23 Haziran’da 
bana, ‘Biz adalet, hukuk, demokrasi 
için, bu kentin iyiliği için bir araya 

gelmesini biliriz. Sen de bizi 
ayırmadan, bölmeden hizmet üret, 
eşitlik ve adalet için çalış’ dediniz” 
ifadesini kullanan İmamoğlu, iki 
yıldır İstanbulluların direktiflerini 
eksiksiz yerine getirme 
sorumluluğuyla çalıştıklarını; adalet, 
dayanışma, özgürlük ve üretim 
kavramları üzerinde yeni bir kentsel 
hayat yükselsin diye uğraştıklarını 
vurguladı. İmamoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü;
“Gururla ifade ediyorum ki, bu iki 

yılda İBB’nin israf bataklığını 
kuruttuk. Fırsat eşitliğini, kentsel 
adaleti ve çevreyi umursamayan, 
betona, ranta ve kayırmacılığa dayalı 
iş yapma anlayışını belediyemizden 
söküp attık. İki yılda İstanbul’da 
yepyeni bir düzen kurmaya başladık. 
Adalete, liyakate, kent 
yoksulluğuyla mücadeleye, insana 
özen ve kente saygı prensibine 
dayalı olarak kurduğumuz bu 
yepyeni düzen sayesinde atılım 
yıllarını başlattık.”
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AYNI YIL 2 KEZ                      
IBB BAŞKANI SEÇILDI

31 Mart 2019 İstanbul yerel 
seçimleri, sonrasında 
yaşanan hukuksuzluklarla, 
Türkiye ve dünya siyaset 
tarihine geçti. 31 Mart 
seçimleri, YSK tarafından 6 
Mayıs 2019’da iptal edilince 
İstanbul, 23 Haziran 2019’da 
bir kez daha sandık başına 
gitti. 31 Mart’ı, yüzde 0.25’lik 
bir farkla rakibinin önünde 
tamamlayan Ekrem 
İmamoğlu, 23 Haziran’da 
oy farkını yüzde 9’lara 
çıkardı ve aynı yıl içinde 
ikinci kez İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı seçildi.

23 HAZİRAN, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN 
YENİLENDİĞİ BİR TARİHTİR. BU ŞEHRİN VE BU 

ÜLKENİN ONURU, UMUDUDUR. ASLA 
VAZGEÇMEYENLERİN, HER TÜRLÜ YANLIŞI SÖKÜP 
ATABİLECEĞİNİN KANITLANDIĞI BİR TARİHTİR.                 
23 HAZİRAN TARİHİ İSTANBUL’DA DEMOKRASİ 

ŞENLİĞİ’NİN TARİHİDİR!



 “LİYAKATLİ BİR KADROYLA 
7/24 ÇALIŞIYORUZ”
Vatandaştan aldıkları güçle, 
İstanbul tarihinde görülmedik 
ölçüde liyakatli bir kadroyla 
7/24 çalıştıklarına vurgu 
yapan İmamoğlu, şöyle 
konuştu: 
“Bu şehrin tarihinde en çok iş 
üreten, en hızlı çalışan, en 
demokrat ve kamu kaynaklarını 
en titiz biçimde kullanan ekip 
olmak için çabalıyoruz. Herkesi 
kucaklayan, her renge saygı 
gösteren ve her sese kulak 
veren yeni nesil bir 
belediyecilik sergiliyoruz. Beni 
bu makama kadar getiren 
koşulların ve bana verilen 
şansın bir benzerini, 16 
milyonun çocuklarına ve hatta 
onların çocuklarına sağlamak 
için büyük bir vicdani 
sorumlulukla çalışıyorum. Ben, 
bu şehre ve bu şehrin geleceğine 
inanıyorum.”

 KENT YOKSULLUĞU İLE 
YOĞUN MÜCADELE
İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun konuşmasında yer 
verdiği, 2 yıllık değerlendirmenin 
ana başlıkları ise şöyle:
Kent yoksulluğuyla mücadele 
etmek için sosyal yardım bütçesi 
tam 4 katına çıkarıldı. 1.2 milyar 
liradan daha büyük bir bölümü 
ihtiyaç sahibi İstanbullulara ayni 
veya nakdi yardımlar için 
kullanıldı. Toplam 1.6 milyon 
haneye maddi destek sağlandı. 
560 bin aileye ‘Gıda ve Hijyen 
Kolisi’ desteği,130 bin çocuğa her 
ay yaklaşık 8 milyon litre süt 
desteği, 40 binden fazla 
çocuğumuza tablet, 38 bine yakın 
alışveriş kartı, 0-4 yaş arası 
bebeği olan annelere ücretsiz 
ulaşım, öğrenci ve öğretmenlere 
ulaşım indirimi sağlandı. Askıda 
Fatura projemizle 270 bin ailenin 
İSKİ ve İGDAŞ faturalarının 
ödenmesine aracı olundu. 9 bin 
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KILIÇDAROĞLU: “ISTANBUL’U 
KAZANAN TÜRKIYE’YI KAZANIR!”

23 Haziran Demokrasi Şöleni’nin 
onur konuğu CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, hesap 
verebilmenin siyasetçi için gurur ve 
onur meselesi olduğunu belirterek, 
“Siyasette verilen sözün arkasında 
durmak kadar değerli bir şey yoktur. 
Beni mutlu eden şu: Evet bir 
büyükşehir belediye başkanı seçildi. 
Evet, çaba harcadı. Bugün, yaptığı 
çabaların, verdiği sözlerin ne kadar 
gerçekleştiğini İstanbullularla 
paylaştı, halkına hesap verdi. Siyaset 
kurumunun temel unsuru, temel 
öğesi vatandaşına hesap vermektir” 
dedi. Sadece İstanbul’da değil bütün 
Türkiye’de gerçek demokrasi için 
mücadele ettiklerine dikkat çeken 
Kılıçdaroğlu, “Dostlarımızla beraber 
bunun mücadelesini verdik. 
İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi 
kaybeder demişlerdi. Tersi nedir? 
İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır! 
Ve size söz veriyorum, dostlarımızla 
beraber Türkiye’yi kazanacağız” 
ifadelerini kullandı. 
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295 kardeş aile eşleşmesi ile 
ihtiyacı olan anneler, anne-bebek 
paketlerine kavuşturuldu. 
Kurban bağışı kampanyamızla 
132 bin aileye kavurma paketi 
dağıtıldı. Pandemi sürecinde            
5 bin 848 sağlık çalışanına 
toplamda 16 milyon liralık 
ücretsiz konaklama, ücretsiz 
ulaşım ve iaşe katkısı verildi. 
Sosyal Kart uygulamasıyla yoksul 
160 bin aileye bir yılda sağlanan 
nakit katkı ise 360 milyon lira 
oldu. İBB İstihdam Ofisi, 2 yılda 
18 bine yakın insana iş buldu.

 EĞİTİM EN ÖNCELİKLİ 
HİZMET ALANI
Eğitim konusunu en öncelikli 
alan olarak gören İBB yönetimi, 
“150 mahalleye 150 kreş” 
hedefiyle çıkılan yolda ilk                 
20 kreşi faaliyete geçirdi. Yıl 
sonunda kreş sayısı 50’nin 
üstüne çıkartılacak. 100 bin 
ilkokul öğrencisine 300 lira,             

65 binden fazla üniversiteliye          
3 bin 200 lira eğitim desteği 
verildi. Beyoğlu’nda 210 öğrenci 
kapasiteli ilk öğrenci yurdu 
tamamlandı, 3 yeni öğrenci 
yurdu da bu yıl bitecek. 
Gençlerin istihdamına yönelik 
eğitim ve destek sağlamak üzere 
4 noktada Gençlik Ofisi açıldı,       
4 yeni ofis de yakında hizmete 
açılıyor. Özel gereksinimli 
bireylere eğitim veren “ÖZGEM” 
hizmete alındı. İSMEK’te 
pandemi boyunca 556 binden 
fazla İstanbullu uzaktan 
eğitimden yararlandı.

 YEŞİL VE ÜRETEN BİR KENT
İBB yönetimi, işbaşına gelir 
gelmez yeşile verdiğimiz önemi 
uluslararası platformlara taşıdı 
ve Kopenhag’da yapılan C-40 
toplantısında İklim Eylem 
Planı’na imza attı. 2020 yılında 
toplam 4 milyon metrekarelik 
yeşil alan düzenlenerek hizmete 

AKŞENER: “KAYNAKLAR MILLET 
IÇIN HARCANMAYA BAŞLANDI”

Videolu mesajında millet iradesine 
vurgu yapan İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener ise, 
İstanbul’un, “Fethini Peygamber 
Efendimizin müjdelediği, Fatih 
Sultan Mehmet Han’ın bizlere 
emaneti olan paha biçilemez bir 
miras” olduğunu vurgulayarak, 
“Bu gerçekler ışığında, her 
birimize düşen önemli bir görev 
var: İstanbul’un kıymetini bilmek. 
İstanbul’u layık olduğu şekilde, 
güzel ve yaşanabilir bir kente 
dönüştürmek” dedi. 23 Haziran’da 
millet iradesinin demokrasi 
tarihimizde açılan yarayı 2 ay gibi 
kısa süre içerisinde tedavi ettiğini 
söyledi. Akşener, “Peki sonuçta ne 
oldu? Akçeli işlerle, kirli ilişkilerle 
harap ve bitap olan, 25 yıldır 
sürekli ihanete uğrayan aziz 
İstanbul, temiz ellere, iyi insanlara 
devredildi. Haramın hortumları 
kesildi. Kaynaklar, millete hizmet 
için harcanmaya başlandı” diye 
konuştu.
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açıldı. Ardından çevre yatırımları 
katlanarak toplam 10 milyon 
metrekarelik 12 yeni yaşam 
vadisi projesi birden başlatıldı. 
İstanbul’da sağlıklı tarım ve 
tarımsal kalkınma için stratejik 
kararlar alınarak uygulamaya 
konuldu. Anadolu’daki 
üreticilerden tedarik edilen 
toplam 3.6 milyon sebze fidesi 
çiftçilere ücretsiz dağıtıldı. Bu yıl 
da üreticilere ücretsiz 4.2 milyon 
yazlık sebze fidesi desteği verildi. 
5.2 milyon da kışlık fide desteği 
sağlanacak. Çiftçilerin aracısız 
olarak doğrudan tüketiciyle 
buluşturması için Kadıköy’de 
“Üretici Kooperatifi Pazarı” 
kuruldu. Halk Süt için 6.5 milyon 
litre süt,  İstanbul’un 
çiftçilerinden alındı. Sadece 
çocukların süt ihtiyacı için             
46 milyon liralık bütçe kullanıldı. 
Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde 
“Su Ürünleri İşleme ve 
Değerlendirme Tesisi” kuruldu.

 İSTANBUL’UN ATILIM  
YILLARI BAŞLADI
İstanbul’un kangren olmuş trafik 
düğümünü çözmek için en büyük 
atılım, ulaşım alanında yapıldı ve 
önceki yönetimin durdurduğu 
veya hiç başlamadığı 10 hatta 
birden raylı sistem inşaatlarına 
başlandı. Bugüne kadar 
Mahmutbey-Mecidiyeköy 
Metrosu, Eminönü-Alibeyköy 
Tramvayı ile Ataköy-İkitelli 
Olimpiyat Metrosu’nun                        
3 istasyonluk 2.1 km’lik kısmı 
işletmeye alındı. Raylı sistem 
yatırımlarına İncirli-Sefaköy-
Beylikdüzü Metrosu ile HIZRAY 
projeleri de ekleniyor. Her iki hattın 
proje çalışmaları bu yıl tamamlanıp 
ihale süreçleri başlatılacak. 
Önümüzdeki yıl ise 12 hatta metro 
inşaatı aynı anda devam ettirilerek, 
yeni bir dünya rekoruna imza 
atılacak. Bu hatlar tamamlandığında, 
İBB’nin işlettiği raylı sistem ağı       
360 km’ye çıkacak. Ulaşımda ayrıca 

toplam 3 bin 41 erguvan ve turkuaz 
renkli özel halk otobüsü İETT 
bünyesine katılarak hizmet 
standardı yükseltildi; hem de bu 
uygulamayla pandemi döneminde 
esnafa gelir garantisi verilerek 
destek olundu. Deniz ulaşımında ise 
Şehir Hatları seferlerine 49 yeni 
sefer ilave edildi. Bir sonraki yıl için 
89 ilave sefer daha planlandı. Bütün 
buhazırlıklarla İstanbul’un 
trafiğinde ciddi bir rahatlama 
sağlanması hedefleniyor. 

İSTANBUL'DA 10 AYRI 
HATTA YAPIMI DEVAM 
EDEN METROLARLA BİR 
DÜNYA REKORU KIRILDI. 

SON İKİ YILDA TAM            
29 KM RAYLI SİSTEM 
İŞLETMEYE AÇILDI.



KAPAK

 “ADİL, YEŞİL VE YARATCI 
İSTANBUL” İÇİN YAPILANLAR:
 1.6 milyon haneye 1.2 milyar 
liralık destek verilerek kent 
yoksulluğuyla mücadele 
başlatıldı.

 Suda toplam 4.6 milyarlık 
indirim yapılarak aile bütçelerine 
dolaylı destek sağlandı. 

 İsraf düzeninin beli kırılarak 
sağlanan tasarruflarla 
İstanbul'un yoksul hanelerine 
yıllık bin 200 liradan 16 bin         
296 liraya kadar bütçe desteği 
sağlandı.

 Ulaşıma 3.3 milyarlık 
sübvansiyon verilerek kent içi 
hareketlilikte atılım yapıldı. 

 Raylı sistemlere 4.46 milyar öz 
kaynak, 4.9 milyar lira tahvil 
satışı ve 3.83 milyar dış kredi 
olmak üzere toplamda 13.19 
milyar lira kaynak sağlandı. 10 
hatta birden çalışmaya başlatılan 
şantiyelerle dünya rekoru kırıldı.

 Şehrin enerji ihtiyacının 
karşılanması için, geri dönüşüm 
ve katı atık teknolojileri 
alanlarında 3.8 milyar liralık bir 
bütçeyle, yeşil enerji alanında 
dünya çapında yatırımlar 
başlatıldı.

 10 milyon metrekareyi aşan yeni 
yaşam vadisi çalışmalarıyla, 
yaşam kalitesine yönelik kalıcı 
yatırımlar yapılıyor.

 İstanbul’un 98 farklı noktasında, 
900 milyon liralık yatırımla su 
taşkını sorunlarını çözen 
kapsamlı altyapı hizmetleri 
tamamlandı.

 Millet iradesinin yönetime 
katılması yolunda çeyrek 
yüzyıldır yapılmamış olanlar 
yapılarak yerel yönetimlere ‘yeni 
nesil katılımcı demokrasi’ 
konusunda örnek olundu. 

 Şeffaflık, liyakat ve halka 
hesap verme ilkeleri yeniden 
hakim kılınarak, İBB; şeffaf, 
itibarlı, güvenilir, 
öngörülebilir bir kurumsal 
yapıya kavuşturuldu.

 Taksim, Bakırköy ve Kadıköy 
meydanları ve Salacak sahili için 
‘Kentsel Tasarım Yarışması’ 
düzenlendi. Yüzlerce projenin 
yarıştığı etkinliklerde 384 bin 
154 İstanbullu oy kullandı.

 “Demokratik” bir belediye 
vizyonu için hemen her konuda 
çalıştay yapılarak, ortak akla 
ulaştıracak bir mekanizma 
oluşturuldu.

 Kadın çalışan oranı 2 katına, üst 
yönetici sayısı ise 3 katına 
çıkarıldı.

 İstanbul’un iki yakasında açılan 
13 “Bölgesel İstihdam Ofisi 
(BİO)” ile yaklaşık 18 bin 
İstanbulluya istihdam olanağı 
sağlandı.

 İstanbul’da depreme karşı önlem 
almak amacıyla 2000 yılı 
öncesinde inşa edilmiş 790 bin 
binanın hasar tespit 
çalışmalarına başlandı. 

 Çatalca, Küçükçekmece, 
Büyükçekmece, Esenyurt ve 
Beylikdüzü ilçelerinde eksik 
olan mikro bölgeleme 
çalışmaları başlatıldı. 

 Bayrampaşa, Eyüpsultan, 
Sultangazi, Şişli ve Kağıthane 
ilçelerinde kentsel dönüşüm 
projeleri kapsamında hizmet 
veren 9 “Kentsel Dönüşüm 
Ofisi” açılarak hak sahipleriyle 
görüşmeler sağlandı. 

 İBB iştiraki KİPTAŞ tarafından 
modern ve depreme dayanıklı 
sosyal konutlar üretilmeye 
başlandı. Konut projelerinde 
yoksullara, ilk defa konut sahibi 
olacaklara, şehit yakınlarına ve 
sağlık çalışanlarına öncelik 
tanındı.

 KİPTAŞ Silivri 3. Etap Sosyal 
Konutları ve Pendik Yeşilce 
Aydos Evleri projeleri 
tamamlanarak, hak sahiplerine 
teslim edildi.

 Silivri 4. Etap Sosyal 
Konutları’nda inşaatlara 
başlandı. 

 150 bağımsız bölümden oluşan 
“Tuzla Meydan Evler” projesine 
ise bu yıl içinde başlanıyor.
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beraberinde getiriyor. Buna bağlı 
olarak çeşitli psikolojik ve 
fiziksel rahatsızlıklar ortaya 
çıkıyor. Ancak, bunlar aşılamaz 
sorunlar değil. Bilim insanları, 
dünyadaki canlılığın varoluşunu 
tehdit eden bu sorunlara karşı 
bugüne kadar birçok öneri ortaya 
koydu. Bunlardan birisi de 
kuşkusuz, ulaşımda bisiklet 
kullanımını özendirmek. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), yeni dönemde 
önceliklerinin arasına, kenti 
bisiklet ulaşımına elverişli hale 
getirmeyi de yerleştirdi. 
Günümüzde İstanbul’un 
metrolarındaki bisikletlilere özel 
vagonlardan yollara; “isbike” 
tarafından verilen kurslardan 
EuroVelo (Bisiklet yolu ile 
Avrupa seyahat projesi) 
vizyonuna kadar yapılan bir dizi 
çalışmanın amacı, pedal 
çevirenlere dost bir kent 
yaratmak. Bu açıdan bakıldığında 
İBB bünyesinde “mavi şimşekler” 
olarak adlandırılan bir bisikletli 
zabıta ekibinin kurulması hiç de 
şaşırtıcı olmadı. 

YENİ BELEDİYECİLİK 
DÖNEMİNDE İNSAN VE 
ÇEVREYE SAYGI 
ANLAYIŞIYLA 
SÜRDÜRÜLEN 
HİZMETLERE BİR YENİSİ 
DAHA EKLENDİ.               
İBB BÜNYESİNDE, 
BİSİKLETLİ ZABITA BİRİMİ 
KURULDU. EKİPLER, 
KENTİN TARİHİ, TURİSTİK 
MEYDANLARINDA VE 
SAHİLLERDE GÖREV 
YAPACAK. 

 ARKASINDA 20 YILLIK 
DENEYİM VAR
Birimin kurucusu İBB Zabıta Daire 
Başkanı Engin Ulusoy, bu konuda 
deneyimli bir isim. Bundan 20 yıl 
önce Marmaris Emniyet Müdürü 
olarak hizmet verirken ilk adımı 
atmış; yetki alanında bisikletli 
polis timini kurmuş. O dönem 
ulusal basına da yansıyan bu 
girişim, Marmaris’te hem turizm 
hem de kentliler açısından kısa 
zamanda meyvelerini vermiş.  
Daha o zamanda bile “insana 
saygıya dayanan kamu hizmeti” 
anlayışının hem devlete hem de 
kentin marka değerine yaptığı 
katkılara bizzat tanıklık etmiş. 

 ÇIKIŞ NOKTASI,                     
İNSANA VE ÇEVREYE SAYGI
Kuşkusuz, daha önce 
deneyimlenen bu uygulama, 
aradan geçen yılların öğrettikleri 
de eklenerek İBB’ye taşındı. İlk 
etapta kentin yayalaştırılmış 
meydan ve sahillerinde iş başı 
yapan bisikletli ekiplerin, 
zamanla Adalar’da da görev 
alması gündemde. 

44 /                         www.ibb.istanbul

HİZMET

U
laşım ve çevre 
sorunları, günümüz 
kentlerinin başındaki 
en büyük belalardan. 

Özellikle kentlerde yoğunlaşan 
motorlu taşıt kullanımındaki 
artış; yurttaşları yaşamdan 
bezdiren trafik tıkanıklığı, 
gürültü, hava, su ve çevre kirliliği 
gibi birçok olumsuzluğu 

GÖKÇE KAÇMAZ

EMINE HILAL KORUCU



İlçenin inişli çıkışlı yollarında 
göreve başlayacak olan ekibinin 
elektrikli bisiklet kullanımı 
hazırlıklarıyla meşgul olan 
Ulusoy, zabıtanın çiçeği 
burnunda yeni birimi hakkında 
şunları söyledi:
“Bu ekibi, sırf bisikletli zabıta 
kuralım mantığı ile oluşturmadık. 
İstanbul’da yayalaştırılmış 
bölgeler var; İstiklal Caddesi, 
Sultanahmet, Salacak, 
Caddebostan… Bütün kurumlar 
orada lastik tekerlekli motorlu 
araçlarla çalışmalarını yürütüyor. 
Bu bölgelerde araçla gezilmesi, 
yurttaşlarımızı rahatsız ediyor. 
Araçlar ilerleyebilmek için, 
mecburen, klakson çalarak 
kendilerine yol açmaya çalışıyor. 
Diğer yandan ürettikleri egzoz 
gazı da havayı kirletiyor. Keyifli 
vakit geçirmek için eşi, dostuyla 
meydanlarda turlayan insanların 
sürekli kenara çekilmesi için ikaz 
edilmesi bir yana, bir de gürültü 
ve hava kirliliği oluşuyor. Oysa 
onlar, yaşamın stresinden bir an 
olsun kurtulup nefes almak 
istiyorlar. Bu, tartışılmaz bir 

insan hakkı. Dolayısıyla 
Başkanımız İmamoğlu’nun, ‘Adil, 
yeşil ve yaratıcı İstanbul’ 
bakışıyla hizmet edebilmek için 
hem insana hem de çevreye 
saygılı böyle bir birim kurmak 
zorundaydık. Bugüne kadar böyle 
bir birimin kurulmamış olması 
büyük eksiklik. Özlenen kamu 
hizmetini, İstanbullularla 
buluşturduk. Çünkü insana 
saygının olmadığı bir toplumun 
kalkınmasını, gelişmesini 
bekleyemeyiz. Kamu olarak, 
insana saygı duyacağız. Onlardan 
da bu sürece katılmalarını 
bekleyeceğiz. 
Ayrıca, dünyanın üç büyük 
imparatorluğuna başkentlik 
yapmış İstanbul’un, turizm 
açısından dünyanın göz bebeği 
olduğu bir gerçek. Bisikletli 
Zabıta birimi aracılığıyla, bu 
kentin marka değerinin 
güçlenmesine de katkı sağlıyoruz. 
Motorlu araçlar yerine bisikletli 
ekiplerle yapılan denetimler, 
kendi yurttaşlarımız gibi turistler 
açısından da olumlu sonuçlar 
doğuruyor.”
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Bisikletli Zabıta Birimi Eğitmeni 
Murat	Suyabatmaz
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Bunlar üst üste toplandığında ciddi 
bir maliyet ortaya çıkıyor. Bu 
anlamda bisikletli zabıta uygulaması 
önemli bir fırsat. Çünkü bu 
uygulama, yılda ortalama bir milyon 
liralık tasarrufa kapı açtı. Araç 
kirası, Katma Değer Vergisi (KDV) 
ve yakıt giderlerinden İBB’nin 
kurtulmasını sağladı. Bunlara ek 
olarak bir aracın parklandığı alana 
toplam 10 bisiklet sığabiliyor. Başka 
bir deyişle, kentin kronik 
sorunlarından olan otopark 
yetersizliğine de dolaylı bir çözüm 
üretilmiş oluyor. 

 HER İŞİN BAŞI SAĞLIK
Diğer yandan zabıta ekiplerinin 
bisiklet sürmesi, sağlık durumları 
açısından da olumlu. Düzenli olarak 
bisiklet sürmek; kardiyovasküler 
zindeliği, kas gücünü, esnekliği ve 
eklem hareketliliğini artırıyor. 
Duruş ve koordinasyonu 
geliştiriyor. Kemikleri güçlendirerek 
birçok hastalığın önlenmesini 
sağlıyor. Stres ve beden yağ 
düzeylerini düşürüyor. Bu sayede 
çalışanların yaşam kalitesi de 
yükseliyor.

Ulusoy’a göre bisiklet, sadece 
bisiklet değil. Doğru bir eğitimin 
ardından, kamu düzeninin 
sağlanmasında yararlanılabilecek 
önemli bir araç. Bu amaçla izlenen 
programa değinen Zabıta Daire 
Başkanı Engin Ulusoy, şunları 
vurguladı: 
“Ekiplerimize çok ciddi eğitim 
verdik. Sadece personelimizin 
güvenli bisiklet sürüşü eğitimlerini 
gerçekleştirmekle kalmadık; 
ellerindeki araçları, olaylara etkin 
müdahale amacıyla kullanma 
yeteneklerini de geliştirdik. Böylece, 
denetimler esnasında kendilerine 
yönelik bir saldırı olduğunda, 
bisikletleri aracılığıyla meşru 
müdafaa yapma, korunma 
yöntemlerini öğrendiler. 
Denetimden kaçan ya da kural 
ihlalinde bulunan bir kişinin etrafını 
sarıp etkisiz hale getirme kapasitesi 
kazandılar. Ayrıca, bisikletli zabıta 
bir tim halinde gezdiği için kamu 
düzenini bozan olaylara müdahale 
etmesi daha kolay. Örneğin, İstiklal 
Caddesi’nde yaya personelin bir kez 
devriye attığı süreçte bisikletli 
ekipler 4 tur yapabiliyor. 

 YILDA BİR MİLYON LİRA 
TASARRUF
Sistemin bir diğer özelliği de kamu 
kaynaklarının verimli 
kullanılmasına yaptığı katkı. 
İstanbul, Türkiye ekonomisinin 
lokomotifi; bu bir gerçek.  Sistemin 
sağlıklı işlemesi için denetimlerin 
çoğaltılması şart. Bu da daha fazla 
aracın yürürlükteki organizasyona 
katılması demek. Bir aracın yıllık 
giderlerinde Motorlu Taşıtlar 
Vergisi (MTV), trafik sigortası, 
muayene, periyodik bakım, kasko ve 
akaryakıt gibi kalemler yer alıyor. 

İBB ZABITA DAİRE 
BAŞKANI ENGİN ULUSOY, 

ASIL AMAÇLARININ 
İNSANA SAYGILI KAMU 
HİZMETİ OLDUĞUNU; 
ANCAK BİSİKLETLİ 
EKİPLERİN AYNI 

ZAMANDA TÜRKİYE’NİN 
TURİZM MERKEZİ 

İSTANBUL’UN MARKA 
DEĞERİNİN 

GÜÇLENDİRİLMESİNE DE 
ÖNEMLİ BİR KATKI 

SAĞLADIĞINI SÖYLEDİ. 

HİZMET
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Başka bir deyişle denetimi 3-4 kat 
arttırmış oluyoruz. Ara sokaklara, 
dar sokaklara da rahatlıkla girerek 
olaylara kolaylıkla müdahale 
edebiliyoruz.”

 EĞİTİMLER “ŞAMPİYON”DAN
İBB Bisikletli Zabıta biriminin 
eğitimi ise profesyonel ellerde. İşin 
başında Murat Suyabatmaz var. 
Suyabatmaz, 120 defa “A Milli 
Takım” formasını giymiş bir ulusal 
sporcu. Türkiye adına uluslararası 
yarışmalarda 26 kez kürsüye çıktı. 
Bugüne kadar edindiği deneyimi 
İBB’nin Bisikletli Zabıta ekiplerine 
aktaran Suyabatmaz şunları 
kaydetti: 
“Ekibi, en iyi şekilde hazırlamak 
için sıkı çalıştık. Kemerburgaz, 
Hacıosman (Atatürk) gibi kent 
ormanlarındaki zorlu parkurlarda 
yaptığımız antrenmanlar çok 
yararlı oldu. Personelimiz oldukça 
yetkin bir hale geldi. Kadın-erkek 
fark etmeksizin her bir 
arkadaşımız adeta bir bisiklet 
akrobatına dönüşmüş durumda. 
Her geçen gün üzerine koyarak 
ilerliyoruz.”

Öte yandan İstanbul’un tarihi, turistik 
meydanları, sahil bantları ve mesire 
alanlarında hizmet veren Atlı Zabıta 
ekiplerine uluslararası alanda da ilgi 
var. Yeni belediyecilik döneminde 
kadın istihdamıyla öne çıkan Atlı 
Zabıta, Fransız TV5 kanalına haber 
konusu oldu. İBB’nin iş yaşamında 
kadına açtığı yerin anlatıldığı haber, 
fonda İstiklal Marşı eşliğinde verildi. 
Haberin, İstanbul ve İBB açısından çok 
değerli bir tanıtım olanağı sağladığını 
ifade eden Zabıta Daire Başkanı 
Ulusoy, Atlı Zabıta konusundaki bazı 
kafa karışıklıklarına da açıklık getirdi:
“Atlı Zabıta, bazı insanlar tarafından 
yanlış anlaşılıyor. Sanki seyyar 
satıcıların peşine atlarla düşecekmişiz, 
İstanbul’un göbeğinde Western 
sahnelerini aratmayan manzaralar 

oluşturacakmışız gibi bir izlenime 
kapılıyorlar. Gerçekte ise Atlı Zabıta 
gözcülük görevi görüyor. Kule gibi 
yüksekte olduğu için görüş alanı daha 
geniş. Olaylara daha hızlı hakim 
oluyor. Saptadığı olumsuzlukları, 
telsizle yetkili birimlere ileterek 
olaylara müdahaleyi hızlandırıyor. Bir 
başka deyişle bu birim ağırlıklı olarak 
bildirim görevi yapıyor. Örneğin 
Adalar’da yangına karşı, bu birimden 
çok yararlanıyoruz. Herhangi bir 
yangın riskini, yerde veya araç içinde 
görev yapan bir ekibe nazaran çok 
daha önce saptayıp, ilgililere 
iletebiliyorlar. Böylece daha az 
personel ile daha çok iş yapıyoruz. 
Sadece iki zabıta ile bir meydana         
ya da ormana kolayca hakim 
olabiliyoruz.” 

ATLI ZABITA FRANSIZ KANALI TV5’TE



DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ İTFAİYE TEŞKİLATLARINDAN BİRİ OLAN İSTANBUL 
İTFAİYESİ, YENİ BİR EĞİTİM MERKEZİNE KAVUŞTU. BÜYÜKBAKKALKÖY’DE 

AÇILAN “İTFAİYE ARACI SİMÜLASYON MERKEZİ” İSTANBUL’UN İLK, TÜRKİYE’NİN 
İSE EN BÜYÜK TESİSİ. İTFAİYECİ ADAYLARININ GERÇEĞE EN YAKIN ŞEKİLDE, 
SANAL BİR SÜRÜŞ DENEYİMİ YAŞAMASINA OLANAK SAĞLAYAN MERKEZ,         

2021 YILININ OCAK AYI İTİBARIYLA HİZMET VERMEYE BAŞLADI. 

ZEYNEP MAVNACIOĞLU NILAY SOYSALDI

HİZMET
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İSTANBUL’UN ILK 											
“İTFAİYE	ARACI	SİMÜLASYON	

MERKEZİ”	AÇILDI
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I
tfaiyecilik, kuşkusuz dünyanın en özverili meslekleri arasında 
yer alıyor. İtfaiyeciler, saniyelerle yarışılan o kısacık zaman 
diliminde, yardıma koşabilmek için canla başla mücadele 
ediyorlar. 16 milyonluk nüfusu ile pek çok Avrupa ülkesinden 

daha büyük bir şehir olan İstanbul’da ise bu durum zaman zaman 
çok daha zorlu ve fedakârlık gerektiren bir hal alabiliyor. 
Yangınlardan kazalara, afetlerden su baskınlarına kadar hemen 
her olumsuzlukta imdada koşan İstanbul İtfaiyesi; 125 istasyon, 
859 araç ve 4.478 personeli ile dünyanın en gelişmiş 
itfaiyelerinden biri. Kazazedelere en kısa sürede yardım 
götürebilmeyi hedefleyen İstanbul’un itfaiyecileriyse, bu 
meşakkatli ve özverili mesleğe oldukça kapsamlı bir eğitim 
programından geçerek hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezlerinde (İBİTEM) teorik ve saha 
eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar, daha sonra 
istasyonlarda görev alabiliyor.  



refleks halini alır. Bizler de İBB 
İtfaiye Eğitim Merkezlerinde 
adaylarımızın kendi hayatlarını da 
koruyarak olaylara müdahale 
edebilme reflekslerini 
güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

 İSTANBUL’UN İLK, 
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
MERKEZİ 
İtfaiyeci eğitimlerini büyük bir 
titizlik ve hassasiyetle yürüten 
İBB, bu kapsamda eğitim 
merkezlerine bir yenisini ekledi. 
Maltepe Büyükbakkalköy İtfaiye 
Eğitim Tesisi içinde, İstanbul’un 
ilk, Türkiye’nin ise en büyük 
itfaiye aracı simülasyon merkezi 

açıldı. Araç simülasyon merkezi 
sayesinde, itfaiyeci adaylarının 
gerçeğe en yakın şekilde sanal bir 
sürüş deneyimi yaşamasına 
olanak sağlanıyor. 
Büyükbakkalköy İtfaiye Araç 
Simülasyon Merkezi’nde, itfaiye 
personelinin araç eğitimleri, 
gerçeğe uygun araçlar üzerinde 
veriliyor. Merkezde; ambulans, 
dar alan itfaiye aracı (Unimog), 
6x6x6 afet aracı, su ikmal aracı 
ve 18-30-52-60 metre araç 
eğitimlerine uygun merdiven 
aracı olmak üzere toplam 5 araç 
simülasyonu ve 1 taktik masa 
simülasyonu ile toplam 6 adet 
istasyon bulunuyor. Araç sürüş, 

 560 SAATLİK EĞİTİM 
PROGRAMI
Aday itfaiyecilerin eğitimleri; 
Anadolu Yakası’nda 
Büyükbakkalköy, Avrupa 
Yakası’nda ise Bahçelievler ile 
Resneli eğitim tesislerinde 
veriliyor. Eğitimler hakkında bilgi 
veren İBB İtfaiye Müdür 
Yardımcısı Hakan Karabulut, 
Temel Er İtfaiye Eğitimi 
kapsamında teorik ve uygulamalı 
olmak üzere toplam 560 saatlik 
eğitim programının mevcut 
olduğunu belirtti. Karabulut, 
adayların yaklaşık 3.5 ay boyunca 
yoğun bir eğitim sürecinden 
başarıyla geçtikten sonra göreve 
başlayabildiklerini dile getirdi. 
İtfaiyeciliğin fedakarlık ve cesaret 
isteyen kutsal bir meslek 
olduğuna dikkat çeken Karabulut 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bir itfaiyeci için zaman kavramı 
ölüm ile yaşam arasında seyreder. 
Bu zaman süreci, yangında ya da 
bir kazada mahsur kalan biri için 
ne kadar önemliyse olaya 
müdahale eden itfaiyeci için de o 
kadar değerlidir. Bu sürede 
aslolan kazazedenin en hızlı ve 
güvenilir bir şekilde 
kurtarılmasıdır. Bu duygu, 
itfaiyecinin bilinçaltına adeta 
doğuştan işlenmiştir. Zaman 
geçtikçe alınan eğitimler ve 
karşılaşılan olaylarla birlikte 

RESNELI EĞITIM MERKEZI

Son teknolojilere sahip Resneli 
Eğitim Merkezi’ndeki eğitimler, 
itfaiyecinin gerçek olaylar sırasında 
karşılaştığı veya karşılaşması 
muhtemel senaryoları tecrübe 
etmesini sağlıyor. Merkezde verilen 
eğitimler sırasında; yüksek sıcaklık, 
yoğun duman, karanlık ortam, 
patlama vb. yangın yerindeki 
tehlikeler, senaryolar eşliğinde 
fiziksel ve zihinsel olarak yaşatılıyor. 
Tesisteki eğitimler, gece görüşlü ve 
yüksek ısıya dayanıklı kamera 
sistemleriyle etkinlikleri ölçülerek 
kayıt altına alınıyor

50 /                         www.ibb.istanbul

 İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Hakan	Karabulut

HİZMET



eğitimler gerçek araçlarla 
veriliyordu. Bu sebeple, görev 
dışı bırakılmak zorunda kalan 
araçlar, yakıt ve diğer giderler 
gibi sorunlara neden oluyordu. 
Bugün ise eğitim maliyetleri 
açısından düşüşler sağlanıyor. Bu 
tesisin en önemli olumlu 
yanlarından biri de karbon 
emisyonunun sıfıra inmesi 
sayesinde çevre dostu olması” 
şeklinde konuştu. 
Simülasyon merkezindeki 3 gün 
süren toplam 24 saatlik 
eğitimlerini başarıyla tamamlayan 
adaylar, Formula 1 Pisti’nde (F1) 
gerçek araç sürüş eğitimlerine 
çıkabiliyor. 

pompa, araç tabyalama (itfaiye 
aracının stratejik açıdan en 
uygun alana yerleştirilmesi), 
yangına müdahale gibi temel 
konular eğitim programının 
içerisinde yer alıyor. 

 SANAL ORTAMDA, GERÇEĞE 
YAKIN EĞİTİMLER
Eğitim merkezinin en büyük 
kazanımının iş güvenliğine dair 
riskleri minimize etmesi 
olduğunu ifade eden itfaiye 
eğitmeni Okay Tekin ise “Sanal 
bir ortamda gerçeğe yakın 
şartlarda yapılan eğitimlerle olası 
iş kazalarının önüne geçiliyor. Bu 
merkezler hayata geçmeden önce, 

ISTANBUL ITFAIYESI’NE 
KADIN PERSONEL 

İstanbul İtfaiyesi, ilk kez 
kadın personel kadrosu 
için ilana çıktı. İlk etapta 
istihdam olanağı sağlanan 
37 kadın personelin 
eğitimleri devam ederken 
101 kadın personel için ise 
sınav süreci başlatıldı. Öte 
yandan, İstanbul 
itfaiyesinde ilk kez yazılı 
sınav gerçekleşti. Bunun 
dışında, parkur sınavları da 
kameralarla kayıt altın 
alındı.
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İtfaiye Eğitmeni	Okay	Tekin	



YILLARDIR, BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI OLUMSUZLUKLARLA ANILIYORDU. İBB’NİN 
ELİNİN DEĞMESİYLE, KISA SÜREDE OTOGARIN HEM ÇEHRESİ DEĞİŞTİ HEM DE 
İŞLEYİŞİ ESNAFTAN TAM NOT ALDI. ÇOK ŞİKAYET ALAN SARI TAKSİ HİZMETİ           
İÇİN DE KOLLAR SIVANDI. GEÇMİŞTEN BU YANA HİZMET VEREN 130 TAKSİ İLE        
“5 DURAKTA, 4 NOKTADA 24 SAAT” ESASINA GÖRE ÇALIŞMA BAŞLATILDI.

HİZMET

ISMAIL HAKKI ŞIMŞEK

BÜYÜK ISTANBUL OTOGARI’NDA	
TAKSİYE	DİSİPLİN	GELDİ

I
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),  kaderine terkedilen 
ve yıllardır yaşanan kötü olaylar sebebiyle adı hep 
olumsuzluklarla anılan Büyük İstanbul Otogarı’nda 
dönüşüm ve değişimi, 4 Mayıs 2019’da işletmeci 

firmanın sözleşmesinin dolmasının ardından hemen 
başlattı. Bu değişimin ilk adımı, 2019 Temmuz ayında 
otoparkların işletmesinin İSPARK AŞ’ye devredilmesiyle 
atıldı. İkinci ve son adım ise tüm işletmesinin İBB’ye 
devredildiği 9 Eylül 2019 günü geldi.
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had safhada olmasının önemli rol 
oynadığını ifade eden Beşli, 
“İstanbul bütününde Sayın 
Başkanımız İmamoğlu’nun ve 
İBB’nin de özendiği taksi 
yapısının bir küçük modelini, 
otogarda başlatmak suretiyle 
hayata geçirdik. Çok uzun süredir 
otogardaki taksi hizmeti belli bir 
disiplin, organizasyon ve sistem 
içerisinde yapılmıyordu” dedi.

 “24 SAAT ESASINA GÖRE 
HİZMET VERİYORUZ”
Yeni düzenleme ile hem taksici 
esnafının büyük bir kazanç 
sağladığı hem de kaliteli hizmet 
alan yolcuların memnun olduğu 
bilgisini paylaşan Beşli, projeye 
dair şu detayları paylaştı:
“UKOME kararı ile ‘Otogar Taksi 
Durağı’ ihdas edildi. Ardından 
geniş bir çalışmayla en uygun 
çözümler düşünüldü ve nihai 
karara bağlandı. Geçmişten bu 
yana hizmet veren mevcut 130 
taksi ile başlanılan projede bugün, 
5 sevk ve denetim personeli ile 5 
durak, “4 noktada 24 saat” esasına 
göre hizmet veriyoruz. Taksilerde 
ehliyet, taksici kimliği, 
dezenfektan ve hijyen denetimleri 
yapılıyor. Ayrıca ticari taksilerin 
standartlara uygun olup olmadığı 
kontrol ediliyor. Artık Büyük 
İstanbul Otogarı’nda yolcu talep, 

şikayet ve mağduriyetlerinin bir 
muhatabı var. Kayıtlı, denetlenen 
ve güvenli taksi hizmetimizin 
kalitesini ihtiyaçlar, yolcu ve 
kamuoyu beklentileri 
doğrultusunda araçlarımızı 
iyileştirerek, sayısını artırarak, 
taksi şoförlerimizi sürekli eğiterek 
yükselteceğiz.”

 HEM TAKSİCİ ESNAF                 
HEM VATANDAŞ MEMNUN
Yeni düzenlemenin hayata 
geçirilmesinde görüşleri alınan 
taksici esnafı ile konforlu ve 
güvenli seyahat eden vatandaşlar, 
projeye tam not verdi. 

 İBB’NİN ELİ OTOGARA DEĞDİ 
Otogarın otoparkları ve 
işletmesinin tümüyle İBB’ye 
devrolmasının ardından çalışmalar 
aralıksız sürdürüldü. Bir yılı aşkın 
süredir pandemiyle boğuşan 
Türkiye’de yaşanan kapanma 
süreçlerini İBB, otogarı baştan 
aşağı yenilemek için fırsata 
çevirdi. Otoparkların devrinin 
hemen ardından, eski yönetimden 
kalan “mobo kabinleri” sökülerek 
yerine İSPARK AŞ’nin kabinleri 
yerleştirildi. Otoparklar 
temizlenerek aydınlatma sorunları 
giderildi. Ücretli olmasına rağmen, 
esnafın ve vatandaşların şikayetçi 
olduğu tuvaletler yenilendi ve 
İSPER AŞ tarafından işletilmeye 
başlandı. Otogarın alt katlarında 
bulunan metruk binalar ise amaç 
dışı kullanımın önüne geçmek için 
yıkıldı. Otogarın tüm cephesi 
boyandı ve her yağmurda yaşanan 
su baskınlarının önüne geçildi.

 SARI TAKSİYE DİSİPLİN
İstanbul’un kadim sorunlarından 
biri de sarı taksiler. Hem kentli 
hem de bizzat sarı taksi esnafı bu 
soruna yıllardır çözüm 
bulunmasını bekliyor. İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
defalarca bu sorunu çözmek için 
girişimde bulunmasına rağmen 
UKOME (Ulaşım Koordinasyon 
Merkezi) tarafından sürekli 
engellendi. Buna rağmen yapılan 
düzenlemelerle otogardaki 
“disiplinsiz” bir şekilde hizmet 
veren sarı taksi hizmetine de 
çekidüzen verildi. 

 FAHRETTİN BEŞLİ: 
“ŞİKAYETLER HAD 
SAFHADAYDI”
İstanbul Bülteni olarak, Büyük 
İstanbul Otogarı’ndaki değişimde 
başından sonuna kadar yer alan 
İşletme Müdürü Fahrettin 
Beşli’ye “Sarı Taksi Hizmeti”nin 
detaylarını sorduk. Projeyi 
hayata geçirmelerinde, yolcu 
mağduriyetleri ve şikayetlerinin 

MEDENI SÖĞÜCÜ-TAKSI ŞOFÖRÜ

“1997 yılından beri Otogar’da 
taksicilik yapmaktayım. Bu son 
düzenlemeye kadar, hiçbir dönem 
süreç içerisine dahil edilmedik. Bu 
noktada katkısı olan herkese 
teşekkür ediyorum.”

ALEYNA KAVAKLIOĞLU-ÖĞRENCI 

“22 yaşındayım, üniversite 
öğrencisiyim. Ailem Düzce’de, ben 
burada yurtta kalıyorum. Yıllardır 
Büyük İstanbul Otogarı’nı 
kullanıyorum. Son taksi 
düzenlemesiyle artık burada, bir 
kadın olarak güvenle seyahat 
edebiliyorum.”

Büyük İstanbul Otogarı 
İşletme Müdürü Fahrettin	Beşli
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İBB, BU SENE 20-23 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA KUTLANACAK KURBAN 
BAYRAMI İÇİN AVRUPA VE ANADOLU YAKASI'NDAKİ 6 MODERN TESİSİYLE 
HİZMET VERECEK. KENT GENELİNDE İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLERİN 
OLUŞMAMASI İÇİN DENETİMLER ARTIRILARAK SÜRDÜRÜLECEK. ÖTE YANDAN 
BU SENE, İBB’NİN KESİM ALANLARINDA BEKLEYENLERE, LCD EKRANLARDA 
SIRA TAKİBİ YAPABİLME İMKANI SUNULACAK.

HİZMET
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IBB, KURBAN	
BAYRAMI’NA	HAZIR

ZEYNEP MAVNACIOĞLU



sağlanması için ilgili tüm kurum 
ve kuruluşlarla koordinasyon 
halinde çalışıyoruz. COVID-19 
salgını sebebi ile oluşan yeni 
normalde, İBB’ye ait kurban satış 
ve kesim alanlarında, maske 
temini ve dezenfektan kullanımı 
başta olmak üzere önlemlerimizi 
alıyoruz. Özellikle kurban satış 
alanlarında oluşabilecek kalabalığı 
önlemek için sosyal mesafe 
konusunda düzenleme 
sağlayacağız. Randevulu yapılacak 
kesimlerle alanlarda, kalabalık 
oluşmasının engellenmesi 
planlanmaktadır. Randevu 
saatinden belirli bir süre önce 
alana girişler kısıtlanacak ve sosyal 
mesafe kuralları korunacaktır.”

 LCD EKRANLARDAN SIRA 
TAKİBİ 
İstanbul’da bu sene Avrupa 
Yakası’nda 3, Anadolu Yakası’nda 
3 olmak üzere, İBB’ye ait 6 tesiste 
kurban satış ve kesim hizmeti 
verileceğini belirten Karaağaç 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Alibeyköy-Eyüpsultan, 
Ferhatpaşa-Ataşehir, Kayaşehir-
Başakşehir, Kurnaköy-Pendik, 
Yeşilkent-Avcılar ve Paşaköy-
Sancaktepe’de bulunan 
tesislerimiz, toplam 234 bin 200 
metrekarelik alana sahip. Toplam 
10 bin 696 büyükbaş ve bin 700 
küçükbaş hayvan kapasiteli 

tesislerimizde, hem kurban satışı 
hem de kesim hizmetini 
vereceğiz. Modern barınma ve 
kesimhanelerin bulunduğu 
tesislerde, hizmetleri 
hızlandırmak için en son 
teknolojiden yararlanılıyor. 
kurban satış ve kesim alanlarında 
ayrıca mescit, lavabo, WC, 
dinlenme alanları ve kantin de 
bulunuyor. Vatandaşlarımız bu 
sene, kurban satış ve kesim 
alanlarında beklerken LCD 
ekranlarda sıra takiplerini de 
yapabilecek.”

 KENT GENELİNDEKİ TÜM 
TESİSLER DENETLENECEK
Bayram süresince, kent 
genelindeki yaklaşık 1.000 kurban 
satış ve kesim alanı, İBB’nin 
veteriner hekim ve zabıtalarından 
oluşan ekipleri tarafından 
denetlenecek. İBB ekipleri İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle 
koordineli şekilde, kaçak ve 
kontrolsüz kesimlerle ilgili 
denetimlere bayram süresince 
devam edecek. Diğer taraftan, 
İBB’nin et muayenesi konusunda 
eğitimli veteriner hekimleri de bu 
dönem boyunca kurban satış ve 
kesim alanlarında bulunacak. 
Ayrıca makine kullanımı 
konusunda eğitim alan tecrübeli 
kasaplar,  kurban kesim 
ünitelerinde görev alacak. 

K
urban Bayramı’nın 
yaklaşmasıyla birlikte, 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) ilgili tüm 

birimleriyle, İstanbulluların mutlu 
ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi 
için çalışmalarına devam ediyor. Bu 
yıl 20-23 Temmuz tarihleri arasında 
kutlanacak Kurban Bayramı 
süresince, İBB ekipleri kent 
genelinde herhangi bir olumsuzluk 
yaşanmaması için görev başında 
olacak. 

 KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ 
ÖN PLANDA
İBB Veteriner Hizmetleri Müdürü 
Dr. Veteriner Fevzi Karaağaç, 
pandemi tedbirlerinin bu sene de 
ön planda tutulacağını ifade ederek 
şu bilgileri aktardı: 
“Şehrimizdeki kurban 
hizmetlerinin aksatılmadan, hijyen 
kuralları içinde, güvenli bir şekilde 

www.ibb.istanbul                          / 55

“KURBAN MOBIL 
UYGULAMASI”YLA BILGILER CEPTE

İBB, Kurban Mobil Uygulamasıyla da 
İstanbullulara büyük kolaylık 
sağlayacak. IOS ve Android 
marketlerden ücretsiz şekilde 
indirilebilen uygulama sayesinde, İBB’ye 
ait kurban satış ve kesim yerleri 
kolaylıkla bulunabilecek. Ayrıca 
kurbanlık hayvanların küpe numaraları 
üzerinden bilgileri de sorgulanabilecek.

ALO 153 BEYAZ MASA                 
GÖREV BAŞINDA

İBB, bayram süresince kurbanlık 
hayvanların eti ile ilgili şüpheli hususlar 
hakkında vatandaşların bilgi edinmesi 
amacıyla ALO 153 Beyaz Masa 
üzerinden ‘Bilgilendirme Hattı’ 
oluşturdu. Kurban Bayramı öncesi ve 
bayram boyunca kaçan kurbanlıkların 
yakalanması için 8 ayrı ekip kuruldu. 
Ekip, kaçan büyükbaş hayvanları 
yakalayarak sahiplerine teslim edecek.



KÜLTÜR-SANAT FAALİYETLERİNİN, ÇOK FAZLA İNSANA DOKUNABİLMENİN, 
İLETİŞİMİN EN GÜZEL YOLU OLDUĞUNU BELİRTEN İSTANBUL VAKFI GENEL 

MÜDÜRÜ PERİHAN YÜCEL, “İLHAM VEREN ADIMLAR” KİTABINI YENİ YAYINLARIN 
İZLEYECEĞİNİ AÇIKLADI. ANADOLU KADINININ YOKU VAR EDECEK KADAR 
YETENEKLİ OLDUĞUNU VURGULAYAN YÜCEL, GENÇLERE VE KADINLARA, 

“YARGILAMAYIN, YADIRGAMAYIN VE BEKLENTİ İÇİNDE OLMAYIN” 
TAVSİYESİNDE BULUNDU.

KADINLAR İNANILMAZ YETENEKLİ: 

“YOKTAN	YONGA	
ÇIKARIRLAR”

AYŞE KAHVECI BARIŞ TEKIN

 Sizi daha çok kültür-sanat 
etkinlikleriyle, bu alana 
katkılarınızla tanıyoruz. Halka 
yeterince ulaşılabildiğini 
düşünüyor musunuz?
Kültür ve sanat, hayata iz 
bırakmanın yoludur. Sadece kişiler 
için değil toplum için de böyledir. 
Aslına bakarsanız güzelliği 
paylaşmaktır. Sanata; binalar, 
heykeller, resimler aracılığıyla 
baktığınızda o, bulunduğu yeri 
süsleyen; müzik, tiyatro, edebiyat 
olarak baktığınızda da ruhunuzu 
güzelleştirendir. Çok fazla insana 
dokunabilmenin ve iletişimin de en 
güzel yoludur. Çünkü dil, din, ırk, 
hiçbir şey gözetmez. İnsanları aynı 
duyguda buluşturabilmenin tek 
yoludur. Buna karşın, sınırlı 
şehirlerde, sınırlı sayıda konser 
salonları var. Kaliteli müzik, iyi 
seyirlikler, insanları mutlu edecek 
alanlar ne yazık ki her yerde 
yaratılmıyor. Sadece İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi büyük 
kentlerdeki insanlar bundan 

faydalanabiliyor. Anadolu’nun pek 
çok yerinde ne yazık ki bu imkan 
yok. Biraz da tercihle ilgili sanırım. 
İhtiyaç görülmüyor; oysa çok 
büyük bir ihtiyaç. O sanat 
kurumları hayata geçmedikçe 
insanlar, kendi yeteneklerini 
sınayabilecekleri alanlardan 
mahrum kalır. 

 İstanbul’da “sanatı” nasıl 
görüyorsunuz?
İstanbul’da kültür-sanat faaliyetleri 
son iki yıldır pandemi nedeniyle 
durağanlaştı. Fakat sanata, kültüre 
yatırımın gerekliliğine inanan, 
bunun için çabalayan bir Başkanımız 
var; koşullar düzeldiğinde bugüne 
kadar yapılanlara yeni şahane işler 
ekleneceğine inanıyorum. 
Biliyorsunuz pandemiye rağmen 
araçlar içinde konserler izledik. 
Sanat icra edenlerin maddi-manevi 
bu faaliyetlere ihtiyacı olduğu gibi 
sanatseverlerin de var. Hepimiz, 
kültür-sanat faaliyetlerini takip 
etmeyi çok özledik.

U
zun yıllar kültür-sanat ve 
yayıncılık faaliyetleri 
yürüten İstanbul Vakfı 
Genel Müdürü Perihan 

Yücel, Vakıf aracılığıyla başta 
çocuklar ve kadınlar olmak üzere, 
toplumun pek çok kesimine 
ulaşmak istediklerinin altını çizdi. 
İnsanlara, hayata pozitif bakmalarını 
öneren Yücel, “İstanbul Vakfı, 
insanları iyileştirmek, onları mutlu 
etmek üzere kurulmuş kıymetli bir 
yapı. Pek çok insana 
dokunabildiğiniz bir alan” dedi. 
Yücel’le, kültür-sanat hayatını, 
Dilek İmamoğlu önderliğinde 
basılan “İlham Veren Kadınlar” 
kitabını, Türkiye’de kadınların ve 
gençlerin durumları ile özel ilgi 
alanlarını konuştuk.

SÖYLEŞİ
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 İstanbul Vakfı Genel Müdürü 
Perihan	Yücel
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İNSANLARI MUTLU 
ETMEK, ONLARIN 

RUHUNA DOKUNMAK 
ÇOK GÜZEL BİR 
DUYGU. BENİMKİ 

HİZMETKÂR LİDERLİK, 
HİZMET ETMEKTEN 

HOŞLANIYORUM.



diye onlara gösterdim. Örneğin; 
yıllar önce bulunduğumuz ildeki 
büyük bir tekstil fabrikası, 
ürünlerinin nakışını İstanbul’da 
yaptırıyordu. İstanbul’daki kadınlar 
da yapsınlar tabii; ama fabrikanın 
olduğu ildeki kadınların üretime 
katılması daha önemliydi. Yüz 
binlerce ürünün nakışını 
atölyemizde eğitim alan kadınlar 
yaptı. Bir bayram öncesi, yaşça 
benden çok büyük bir kadın 
ellerime sarılarak, “Hayatımda ilk 
defa bayram için tatlı alacağım 
pastaneden. Çalıştığım için vaktim 
yok; ama param var” dedi. Karşılıklı 
ağlaştık ve hiç unutamadım. 

 İstanbul Vakfı olarak, Sayın Dilek 
İmamoğlu’nun önderliğinde, 
“İlham Veren Adımlar” kitabını 
yayınladınız. Bu proje nasıl gelişti?
Kadınların daha yaratıcı, birçok 
şeyin ilham kaynağı olduğunu 
düşünüyorum. Yazarların, 
şairlerin, ressamların çoğu erkek; 
ama tarihte yerini almış pek çok 
kıymetli esere hep kadınlar ilham 
vermiş. Bereket tanrıçaları kadın. 
Kadınım diye, feminist açısından 
baktığımdan değil, kadın ve erkeği 
“iki yarımdan bir tam” olarak 
görürüm; ama kadının yetenekleri 
erkeklere göre daha farklı. Çünkü, 
dünyada kadın ve erkeğin varlık 
sebebi farklı, diye inanırım. İlk 
insandan bu yana erkekler 
savaşmak, kadınlar iletişim için 
var. Bunu etrafınızda da 
gözlemleyebilirsiniz. 
Dilek Hanım da gerçek anlamda 
ilham veren bir kadın. Çünkü 
kendi öncelikleri arasında 
çocuklar, kadınlar var. Bu kadar 
işinin arasında çocuklarla online 
oyun grupları yapıyor. Kadınların 
mutlak surette ekonominin içinde 
olmasını, istihdamını önemseyen 
bir kadın; “Çabalayan her kadın 
ilham veren kadındır” diyor. 
Vakfın Genel Müdürü olarak 
şundan mutluluk duyuyorum ki, 
iyi ki böyle ilham veren bir 
kadınla burada birlikte 

 Röportaj yaptığım kişilere 
“sinemaya, tiyatroya, konsere 
gidiyor musunuz, müzikle 
uğraşıyor musunuz” diye 
soruyorum. Siz, bu işleri bizatihi 
düzenliyorsunuz... 
İyi bir dinleyiciyim öncelikle. Israrla 
takip ettiğim şeyler var. Sinemayı 
çok özel buluyorum; herkese, her 
şeye ve dünyaya ulaşmanın 
yöntemi. Dünyada inanılmaz bir 
sanayi kolu gibi kıymetli bir sektör. 
Naçizane, TÜRSAK Vakfı Yönetim 
Kurulu üyesiyim. Vakfımızın 
düzenlediği “en iyi senaryo 
yarışması”nın da jüri üyesiyim. 
Kültür ve sanat benim hayatımın 
olmazsa olmazı, oralarda 
dinleniyorum. İnsanları mutlu 
etmek, onların ruhuna dokunmak 
çok güzel bir duygu. Benimki 
hizmetkâr liderlik, hizmet etmekten 
hoşlanıyorum. Hiçbir zaman “bir 
şey olmak” gibi bir gayem olmadı. 
Fakat “bir şey yapmak ve başarmak” 
hep oldu. Hele yaptığım şey bir de 
insana dokunuyorsa, işte o zaman o 
duyguyu anlatmak tarifsiz. 

 Sizin “Güçlü Kadın, Sağlıklı 
Nesil” sloganınız var. Biraz açar 
mısınız?
Bir erkeği eğitir, ona bir şey 
öğretirseniz güzel bir katkı 
sağlamış olursunuz. Bu da çok 
kıymetli; fakat bir kadını 
eğitirseniz o bir nesile sirayet 
eder. Çünkü bir aileyi, bir 
mahalleyi, bir nesli bilgilendirmiş 
olursunuz. Bir kadına emek 
vermek, onu bilinçlendirmek, 
onunla birlikte hareket etmek, 
çok kıymetli.

 Türkiye’de kadınların durumunu 
nasıl görüyorsunuz?
Kadınlar inanılmaz yetenekli 
bizde. Size tarif edemem 
yeteneklerini. Anadolu’da 
becerikliliği tarif eden “yoktan 
yonga çıkarmak” diye bir tabir 
vardır. Anadolu kadını öyle, 
yoktan yonga çıkarır. Bu niye yok, 
o niye az diye şikayetçi değildir. 

SÖYLEŞİ
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İLHAM VEREN 
ADIMLAR KİTABINDAN 
ELDE EDİLEN GELİRLE 

KIZ VE ERKEK 
ÇOCUKLARINA BURS 

VERİLECEK.

Onu bilir, bulur ve yapar. Keşke 
daha çok fırsat verilse. Görev 
yaptığımız yerlerde toplum 
merkezleri, atölyeler kurdum. 
Hayatım boyunca, kadınlara örnek 
gösterdiğim şeyleri önce kendim 
yaptım. Benim yaptığımı, siz 
benden daha güzel yaparsınız, 
dedim. Bu sayede ben de çok şey 
öğrendim; çok iyi dikiş dikerim, 
nakış yaparım. Uzun yıllar 
giysilerimi kendim diktim. Her 
seferinde bunu ben yapıyorum, 



 Kendi yazdığınız, ayrıca 
yayınladığınız kitaplar da var. Ne 
tür kitaplar okumaktan 
hoşlanıyorsunuz? 
Aynı anda okuduğum birkaç tane 
kitap olabiliyor. Son zamanlarda 
daha çok Vakıfla ilgili projeler için 
çocuklarla, kadınlarla ilgili 
kitaplar okuyorum.  Daha çok 
ansiklopedik kitaplar okur oldum. 
İyi bir kitap koleksiyonum var. 
Daha önce gittiğim illerde iki kere 
üniversitelere ve halk 

kütüphanesine kitaplarımı 
bağışlamıştım. Kitap konusunda 
biraz açgözlülüğüm de var. Kendi 
kitabımı okumayı, ona sahip 
olmayı severim. Dijitalden 
okumayı çok sevmediğimi 
söyleyebilirim. Kitaba dokunmalı, 
onu koklamalıyım. Son 
zamanlarda uykuya geçmeden 
önce mutlak surette sesli kitap 
dinlemeye başladım. Kitaplarım 
Türk-Rus ilişkilerini anlatan, çok 
keyifli araştırma kitaplarıydı.

 Sporla aranız nasıl?
Ortaokul boyunca jimnastik 
yaptım. Boyum uzayınca 
takımdan çıkardılar. Hentbol, 
voleybol oynadım. Sonrasında 
yürümek benim sporum oldu. 
Gideceğim alanlara hep yürürüm. 
Açık havayı sevdiğim için kapalı 
alanlarda spor yapmayı tercih 
etmiyorum. 

çalışıyoruz, yoksa daha zor 
olabilirdi bu iş. “İlham Veren 
Adımlar” projesini önerdiğinde, 
inanılmaz mutlu olduk. Bu kitap, 
“Büyüt Hayallerini” projesinin bir 
ürünüdür. Bir ay içerisinde 65 bin 
adet kitap bastık. Bundan elde 
edilen gelirle kız çocuklarına ve 
tabii ki, erkek çocuklarına da 
burslar verilecek. Bu kitapların 
devamı da gelecek. İstanbul Vakfı, 
insanları iyileştirmek, onları 
mutlu etmek üzere kurulmuş 
kıymetli bir yapı. 

 Gençlerin pek çok sorunu var. 
Pandemi döneminde bu daha da 
arttı. Onlara bir tavsiyeniz olabilir 
mi? Hayata nasıl baksınlar?
Bir kere olumlu baksınlar. Her şeye 
rağmen hayat güzeldir. Onu 
güzelleştirmek de elimizde. Bizde 
şöyle bir merak var; hep 
karşımızdakinin hayatına yolculuk 
etmeye, ona akıl vermeye kalkarız. 
Oysa en çok kendimize yabancıyız 
aslında. Önce kendimize bir 
yolculuk yapalım, kendimizi 
tanıyalım, sonra başkalarının 
hayatlarında ne olup bittiğine 
bakalım. Benim yaşam düsturum 
şudur: Yargılamayacaksın, 
yadırgamayacaksın ve beklenti 
içinde olmayacaksın. Gençlere 
söyleyeceğim de budur. Yargılamak, 
hiç kimsenin haddine değil. Çok 
renkli bir ülkenin mozaik 
insanlarıyız, bu yüzden kimseyi 
yadırgamamalı. Karşındaki insan 
senin ihtiyaçlarını bilemeyebilir, bu 
nedenle isteyeceksin, ihtiyacın 
varsa söyleyeceksin yoksa ömür 
boyu beklemek zorunda kalabilirsin. 
Bir de hayata pozitif ve umutla 
bakarlarsa sonrası süper olur. Hayat 
denen şey bir yolculuk. İnsanlar 
öleceği günü bilmediğinden 
kendilerini ölümsüz sanıyorlar. Biz 
ölümlüyüz; bu pandemide bir kez 
daha öğrendik ki, yalnızlık gerçekten 
Allah’a mahsus. Biz bir arada 
güzeliz. Kadınlar için de öyle. Her 
zaman umutlu olsunlar. 

HAYAT DENEN ŞEY, BİR 
YOLCULUK. İNSANLAR 

ÖLECEĞİ GÜNÜ 
BİLMEDİĞİNDEN 

KENDİLERİNİ ÖLÜMSÜZ 
SANIYORLAR.
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ISMAIL HAKKI ŞIMŞEK

23 HAZİRAN 2019 BAŞARISININ ARDINDAN İBB YÖNETİMİ, 2050 VİZYONUNU; “ADİL, 
YEŞİL VE YARATICI İSTANBUL” ŞEKLİNDE AÇIKLAMIŞTI. GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE, 
İSTANBUL’DA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARI ARTIRILDI. İSTANBUL ARTIK 
ÇOK DAHA YEŞİL. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İSE TÜM DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SORUNU. İBB 

İSTANBUL ENERJİ AŞ DE DÜNYA İLE BİRLİKTE BU SORUNLA MÜCADELE ETMEK, YENİ 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNUP BUNLARI HAYATA GEÇİRMEK ADINA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

SÜREÇLERİ YÖNETİM OFİSİ’Nİ AÇTI. 

ÇEVRE

IBB, “YEŞİL	KENT”	
HEDEFINE 

EMİN	ADIMLARLA	
ILERLIYOR
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 YÜKSEL YALÇIN: “İSTANBUL 
ENERJİ,  ‘ADİL, YEŞİL, YARATICI 
İSTANBUL’  VİZYONUYLA 
HAREKET EDİYOR”
İklim Değişikliği Süreçleri 
Yönetim Ofisi’nin kuruluş 
hikayesini, iklim değişikliği ile 
mücadeleye sunacağı katkıları 
birinci ağızdan yani İstanbul Enerji 
AŞ Genel Müdürü Yüksel 
Yalçın’dan dinlemek istedik. 
İstanbul Bülteni’ne 
değerlendirmelerde bulunan 
Yalçın, İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun “Adil, yeşil ve 
yaratıcı İstanbul” vizyonuyla 
hareket ettiklerinin altını çizdi. 
Yalçın, yeni kurulan ofiste, 
İstanbul’un 2050’de “karbon nötr” 
ve “dirençli şehir” hedefleri 
doğrultusundaki sistematik 
çalışmalar için projeler 
gerçekleştirdiklerini söyledi.

 GELECEK KUŞAKLARA TEMİZ 
BİR DÜNYA BIRAKMAK İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ
İBB’nin en köklü iştiraklerinden 
biri olan İstanbul Enerji AŞ, sadece 
enerji alanındaki yatırımları 
yapmıyor. Şirket, enerjiyle 
bağlantılı iklim ve çevre konuları 
ile bu kapsamdaki uluslararası 
projelere de katkı sunuyor. 
Katıldıkları küresel programlardan 
birinin de Avrupa Birliği Yeşil 
Mutabakatı olduğunu anlatan 

Yalçın, “C40-Büyük Kentler İklim 
Liderlik Grubu ağının altında da 
yine iklim değişikliğine ilişkin 
taahhütlerimiz ve 
sorumluluklarımız var. İstanbul 
Enerji olarak, bir yandan da 
çevresel hassasiyetle 
sürdürülebilir enerji, çevre, iklim 
programları ortaya koyuyor; 
santraller kuruyor, gelecek 
kuşaklara temiz bir dünya 
bırakmak için var gücümüzle 
mücadele ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

 “VİZYONUMUZ: 
ULUSLARARASI PROJELERDE 
YER ALMAK”
Enerjinin tedarikinde, fosil 
kaynakların kullanımını azaltacak, 
yatırımları hızlandırarak temiz 
enerjinin önünü açacak kilit 
sektörlerden biri olduklarını 
vurgulayan Yalçın, 
değerlendirmelerini şöyle 
sürdürdü: 
“Yenilenebilir enerji yatırımlarını 
artırabildiğimiz ölçüde küresel 
iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerinin azaltılmasına katkımız 
olacaktır. İklim Değişikliği 
Süreçleri Yönetim Ofisi, İstanbul 
Enerji’nin temiz ve yeşil enerji 
alanındaki bakış açısını ortaya 
koymak için konutlar, endüstriyel 
binalar, yerel yönetim ve devlet 
tarafından kullanılan binaların 

I
stanbul Büyükşehir 
Belediyesinin (İBB), enerji 
alanında faaliyet gösteren 
iştiraki İstanbul Enerji AŞ, 

iklim değişikliğine ilişkin 
ülkemizin ve dünyanın gelecek 
risklerini bilimsel tabanlı 
çalışmalardan takip etmek, 
kurumsal sorumluluklarını daha 
iyi tanımlamak ve eyleme 
geçirmek üzere planlama yaptı. 
Toplanan verileri değerlendiren 
Enerji AŞ, 2 Haziran 2021’de 
İklim Değişikliği Süreçleri 
Yönetim Ofisi’nin açılışını 
gerçekleştirdi. 



etkileri azaltan veya ortadan 
kaldıran, iklimimiz ve doğal 
çevremiz üzerinde olumlu etkiler 
yaratabilen binadır. Yeşil binalar 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 
yararlanır, değerli doğal kaynakları 
korur ve yaşam kalitemizi artırır. 
İstanbul Enerji İklim Değişikliği 
Süreçleri Yönetim Ofisi, 
ülkemizdeki ve dünyadaki 
uluslararası yeşil bina 
sertifikasyon programlarını 
yakından takip edip projelerini bu 
standartlar üzerine inşa ediyor.”

 YEREL YÖNETİMLER KİLİT 
ROLDE
Enerji ihtiyacının artmasıyla 
birlikte hem talebi karşılamak hem 
de çevre ve insan sağlığı 
üzerindeki olumsuz etkileri yok 
etmek için enerji dönüşümünün 
önemine dikkat çeken Yalçın, 
“Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli (IPCC)” 
tarafından 2014’te hazırlanan 
rapora göre; son enerji tüketimine 
bağlı karbondioksit (CO2) 
emisyonlarının yüzde 71-76’sı, 
küresel enerji tüketiminin ise 
yüzde 67-76’sının şehirlerde 
gerçekleştiği ortaya konulmuştur. 
Enerji dönüşümü üzerine yapılan 
çalışmalarda sürdürülebilir, düşük 
karbonlu veya sıfır karbon 
emisyonlu ekonomiye geçişte 
yerel yönetimlerin kilit rolde 
olduğu belirtilmiştir” bilgisini 
paylaştı.
Yerel yönetimlerin bu alanda 
alacağı kararların hayati önemine 
değinen Yalçın, şöyle devam etti: 
“Enerji dönüşümü fosil yakıtlardan 
daha düşük karbonlu sistemlere 
geçiş olarak ele alındığında, yerel 
yönetimlerin en az bir adet 
yenilenebilir enerji kaynağını ana 
enerji kaynağı olarak seçtiği 
görülür. Enerji üretimine bu açıdan 
bakıldığında, birden fazla 
yenilenebilir enerji kaynağının 
bulunduğu bölgelerde karma 
yenilenebilir enerji tesisleri 
kurulabilir. 

yeşil program çalışmalarını 
yapacak. Enerjiyle bütünleşik 
projeler yapmak ve uluslararası 
projelerde yer almak bu ofisin 
vizyonu arasında yer alıyor. 
Özetle; bilim alanıyla özel sektörü 
bir arada tutacak ‘enerji, çevre, 
iklim’ başlığındaki bu üç dizilimi 
yan yana yürütmek adına bir 
sorumluluk üstlendik.” 

 ÇEVRE DOSTU 
TEKNOLOJİLERE DESTEK 
SAĞLIYORUZ
İstanbul Enerji AŞ’nin, yerel 
yönetimlerin ‘sürdürülebilir enerji 
eylem palanlarına’ destek 
sağladığını belirten Yalçın, 
“Sürdürülebilir enerji 
politikalarının tasarlanması, 
planlanması ve uygulanması 
teknik ve kapsamlı mühendislik 
çalışmalarını zorunlu kılar. Çevre 
koruma, arazi kullanımı ve 
mekânsal planlama konularında 
uygulanabilir stratejiler öngörür. 
Ekonomi ve sosyal işler, bina ve 
altyapı yönetimi, hareketlilik ve 
ulaşım, bütçe-finans ve satın alma 
gibi yerel yönetimdeki çeşitli 
departmanlar arasında iş birliği ve 
koordinasyon gerektirir. 
Sürdürülebilir enerji eylem 
planları; kentlerin ısınma, 
aydınlatma ve ulaştırma gibi 
hizmetlerinin fosil yakıt 
kullanımını azaltıp karbon salınımı 
yapmayan, çevre dostu 
teknolojilerle üretilmiş enerji ve 
yakıt kullanımını artırmak için 
hazırlanır. Biz tüm bu süreçlere 
teknik ve mühendislik destekleri 
sağlıyoruz” dedi. 

 DÜNYAYI YAKINDAN TAKİP 
EDİYORUZ
“Yeşil Bina (HQE)” kriteri 
kavramına da açıklık getiren 
Yalçın, dünyadaki sertifikasyonları 
yakından takip ettiklerinin altını 
çizerek, şöyle devam etti: 
“Yeşil Bina; bir binanın 
tasarımında, yapımında veya 
işletiminde olabilecek olumsuz 

ISTANBUL ENERJI IKLIM 
DEĞIŞIKLIĞI SÜREÇLERI YÖNETIM 
OFISI’NDE YAPILACAK 
ÇALIŞMALAR:

 İstanbul Enerji’nin iklim değişikliği 
süreçlerine ilişkin kurumsal 
sorumlulukların yürütülmesi,

 İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığının liderliğinde yürütülen 
iklim değişikliği çalışmalarına                 
eş güdüm içerisinde katkı 
sağlanması, 

 İstanbul’un iklim değişikliği ve enerji 
yol haritaları konularında iş birliği 
yapılması, 

 Ulusal ve Avrupa Birliği proje 
çağrılarına yönelik projelerin 
hazırlanması, 

 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 
2017-2023’te belirtildiği gibi tasarruf 
potansiyelleri ile birlikte enerji 
verimliliğinde uygulanabilecek 
önlemlerin belirlenmesi için ilgili 
projelerde enerji verimliliği etütlerinin 
takibi ve bu kapsamdaki çalışmaların 
yürütülmesi,

 Akademik alanda ‘enerji-çevre-iklim’ 
başlıklarında yapılan çalışmaların, 
İstanbul Enerji projelerine ışık tutması 
amacıyla akademik alanda iş birliği 
faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 İklim değişikliği süreçleriyle ilgili 
akademik yayınlarla pratik saha 
çalışmalarını eşleştirerek bu konudaki 
enerji politikalarının gelişmesine katkı 
sağlanması, 

 ESCO (enerji performansı 
sözleşmesi) modeli temel alınarak 
enerji verimliliği projelerinin 
geliştirilmesi, 

 Karbon nötr çalışmaları yapan, iklim 
değişikliği süreçlerini yerel 
yönetimlerde ele alan gelişmiş 
ülkelerdeki teknik çalışmaların 
İstanbul Enerji’de uygulanması ve 
uygulama sonuçlarının karşılanması, 

 İklim değişikliği süreçleri ile ilgili 
konferans, kongre ve 
sempozyumlara katılarak konuyla 
ilgili güncel bilgilere ulaşılması ve 
sektöre katkı sağlanması,

 Üniversite, lise ve öncesi eğitim 
süreçlerindeki genç kuşaklara iklim 
değişikliği ve enerji konularında 
bilgilendirme ve tanıtım 
programlarının yapılmasıdır. 

ÇEVRE



geçirdiklerini anlatan Yalçın, 
tesisin çevreye katkısı ve 
kapasitesi ile ilgili şu güncel 
verileri paylaştı:
“Bu tesisin kuruluş amacı hem çöp 
gazının doğal olarak oluşturduğu 
metan gazının doğaya salınımını 
engellemek hem de bu gazı yakarak 
elektrik enerjisi üretimi 
sağlamaktır. Seymen Enerji 
Üretim Tesisi 2020 Eylül ayında 
enerji üretimine başlamıştır. Şu 
anda 25 MW’lık enerji üretim 
kapasitesine sahip olan tesis, 
yaklaşık 130 bin hanenin yıllık 
elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.  
Tesisimiz 30 Ağustos’ta 36 MW 
kapasiteye ulaşacak olup, 90 
MW’lık tam kapasiteye 
ulaşmasıyla birlikte tek noktada 
kurulu, dünyanın en büyük 
biyokütle enerji üretim tesisi 
olacaktır. Böylece, yıllık yaklaşık 

465 bin hanenin elektrik ihtiyacını 
karşılaması öngörülmektedir. Bu 
seviyedeki bir tesis yıllık yaklaşık 
3.6 milyon ton CO2 salınımını da 
engelleyerek enerji üretiminden 
kaynaklı iklim değişikliği etkilerini 
önemli ölçüde azaltacaktır. Tesis 
aynı zamanda ORC (Organic 
Rankine Cycle) sistemiyle, 
kullanılamayacak olan atık ısının 
elektrik üretiminde kullanılmasını 
sağlar. Bu yönüyle de yüksek ısı ve 
kapasitede çalışan endüstriyel 
uygulamalar için örnek teşkil 
etmektedir.”
Genel Müdür Yüksel Yalçın’a, 
yapılan çalışmaların nihai 
hedefini sorduğumuzda, 
“Hedefimiz: 2050 yılına; karbon 
nötr bir şehir olarak girebilmek ve 
daha yaşanılabilir, daha yeşil ve 
sürdürülebilir bir geleceğe 
kavuşmaktır” yanıtını aldık. 

Bu kaynakların belirlenmesinde ve 
kullanılmasında yerel yönetimler 
enerji verimliliğini artırmak, 
maliyetleri düşürmek, halkı ve 
sanayiyi bu dönüşüme dahil etmek 
için birçok alanda kararlar ve 
önlemler alır.”

 TÜRKİYE DAHA ÜST 
SIRALARDA YER ALMALIDIR
Uluslararası Yenilenebilir Enerji 
Ajansı IRENA’nın 2017’de 
yayınladığı raporda; IRENA’ya üye 
ülkeler arasında elektrik 
üretiminde yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı açısından 
Türkiye’nin 13. sırada olduğunu 
hatırlatan Yalçın, Türkiye’deki 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
bolluğu ve kullanım fırsatları göz 
önüne alındığında ülkemizin bu 
listenin üst sıralarında yer alması 
gerektiğinin de altını çizdi.

 SEYMEN ENERJİ ÜRETİM 
TESİSİ ÇEVRE DOSTUDUR
İstanbul Enerji olarak, İstanbul’un 
biyoenerji potansiyelini etkin bir 
şekilde kullanabilmek için 
Silivri’de Seymen Enerji Üretim 
Tesisi projesini hayata 

 TESİSİMİZ, 90 MW’LIK TAM KAPASİTEYE ULAŞMASIYLA 
BİRLİKTE TEK NOKTADA KURULU, DÜNYANIN EN BÜYÜK 

BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ OLACAKTIR.

İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü 
Yüksel	Yalçın
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yeni çalışmalarıyla da kendinden 
söz ettiriyor. İBB Park Bahçe ve 
Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı 
öncülüğünde yapılan çalışmalar; 
arı evleri, yunus ve kuş gözlemleri 
gibi projelerle doğal hayata 
yönelik bilincin artırılması 
hedefleniyor. Bu amaçla, 

İstanbul’un yeşil alanlarındaki 
bitki ve hayvanlara zarar 
vermeyen, onların sağlıklı yaşam 
sürdürmelerini hedefleyen 
ışıklandırma projesi Scada’yı da 
yürürlüğe koyan İBB, 
çalışmalarını “Yaban İstanbul” 
başlığı altında sürdürüyor.

I
stanbul, sahip olduğu nüfus 
kadar ekolojik zenginliği ile de 
ülkemizde öne çıkan şehirler 
arasında bulunuyor. Geçtiğimiz 

aylarda, yeşil alanlardaki doğal 
hayat üzerine çalışacak olan 
Kentsel Ekolojik Sistemler 
Müdürlüğünü hayata geçiren İBB, 

İBB, ÇEVRENİN BİR PARÇASI OLAN DOĞAL YAŞAMI ÖNCELEYEN PROJELERE İMZA 
ATIYOR. “YABAN İSTANBUL” BÜNYESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA ANA AMAÇ; 

DOĞAL HAYATA YÖNELİK BİLİNCİN ARTIRILMASI.

ÖZGÜR TURAN
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İBB’DEN,	DOĞAL	
HAYATI	ÖNCELEYEN	

PROJELER

ÇEVRE

 KUŞ GÖZLEMI

İstanbul, dünyanın en önemli “kuş 
göç yolları” üzerinde bulunuyor. 
Kentsel Ekolojik Sistemler 
Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Orman Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynel 
Arslangündoğdu’nun ortak 
projesi; İstanbullulara, göç eden 
kuşların tanıtılmasını ve bu 
konuda farkındalık oluşturulmasını 
hedefliyor. Göç eden kuşlar, 
kentteki biyoçeşitliliğin en yoğun 
olduğu yerlerden geçtiği için çok 
büyük önem arz ediyor. 
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Sanayileşme ve kentleşmenin hız 
kazandığı son yüzyıl, aynı 
zamanda dünya ormanlarının en 
az yarısının yok olmasıyla da 
anılacak. Yeşil alanların azalması, 
doğal yaşam üzerinde kötü etki 
bırakmasıyla birlikte, insanlığa 
da; kıtlık, susuzluk ve salgın 
hastalıkları miras bıraktı. Sanatçı 
Sencer Vardarman’ın 
gerçekleştirdiği çalışmalarda, 
“Benim geleceğim, senin 
geleceğin” teması işlendi. 
Sergide, dünyada yaşayan farklı 
canlı türlerinin geleceğinin ve 
kaderinin ortak olduğuna vurgu 
yapıldı. İBB ve Tarabya Kültür 

Akademisinin ortaklaşa 
yürüttüğü sergi kapsamında, 
İstanbul’daki çeşitli mekanlarda 
türleri tükenmekte olan canlıların 
fotoğrafları sergilendi. 
“Gözlerime Bak” adı verilen 
proje, haziran ayı boyunca 
Atatürk Kent Ormanı, Büyük 
Çamlıca Korusu, Hidiv Kasrı ve 
Gülhane Parkı’nda yurttaşlara 
sunuldu. İnsanları, gezegenin 
geleceği ile ilgili düşünmeye 
davet eden global bir çalışma 
olan “Gözlerime Bak”, eylül 
ayından itibaren tüm dünyada 
“Look Into My Eyes” adıyla 
sergilenecek.

 “GÖZLERIME BAK” SERGISI 

 ARI EVI-ARI OTELI PROJESI

Kentsel Ekolojik Sistemler 
Müdürlüğü ve  İstanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim 
Görevlisi Dr. Fatih Dikmen’in iş 
birliği ile yürütülen projede, 
arıların doğal yaşamını korumak 
ve içinde bulundukları floraya 
katkı amaçlanıyor. Proje 
kapsamında, yeşil alanlarda 
çiçeklerin tozlaştırıcısı olan arılara 
ev yapılması hedeflenirken, 
kentleşmenin beraberinde 
getirdiği olumsuz etkiler de en 
aza indirilmeye çalışılıyor. Arı 
evleri; Kemerburgaz ve Atatürk 
Kent Ormanları ile Emirgan ve 
Gülhane Korularında doğal 
yaşama hizmet veriyor. 
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ATATÜRK KENT ORMANI’NA ÜÇ ÖDÜL

SCADA projesinin uygulandığı yer olarak da bilinen Atatürk 
Kent Ormanı, 12. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri’nde “Kamu 
Tarafından Gerçekleştirilen Peyzaj Tasarımında 
Sürdürülebilir Uygulamalar ve Projeler Ödülü” kategorisinde 
derece aldı. Günümüzde elli yılı aşkın süredir yaban 
hayatına, çeşitli endemik türlere ve zengin bir biyolojik 
çeşitliliğe ev sahipliği yapan orman, WUP (World Urban 
Parks) ve IVIA (International Visual Identity Award) 
etkinliklerinde de ikinci sırada yer almıştı.

TÜRKAN SABANCI BEBEK PARKI YENILEME PROJESI

İBB, toplam 18 bin metrekarelik alana yerleşen Türkan 
Sabacı Bebek Parkı’nda onarım ve yenileme çalışmalarını 
gerçekleştiriyor. Spor aletleri ve yeşil alanların 
yenileneceği çalışmada, parktaki asfalt zemin yerine 
granit taş döşenmesi planlanıyor. Böylece, park 
içerisinden İSPARK alanına doğrudan geçiş sağlayan bir 
yaya yolu yapılarak, otopark alanı park ile entegre 
olacak. Aydınlatma sistemleri değiştirilerek park 
içerisindeki doğal hayat da korunacak.

ISTANBUL EKOSISTEMLERI ÇALIŞTAYI

İBB, ilçe belediyeleri, ilgili kamu kurumları, sivil toplum 
kuruluşları ve üniversiteler iş birliği ile doğa tabanlı 
uyum, yeşil altyapı ve iklim değişikliğine uyum çabalarını 
değerlendirebilmek için 16 Haziran’da çalıştay düzenledi. 
Program çerçevesinde sekiz çalıştay grubu 
oluşturulurken, kentteki yeşil alanlarda ekolojik 
dönüşüme yönelik kararlar alındı. Çalıştay, sonucunda 
biyolojik çeşitlilik haritalarının oluşturulmasına yönelik 
araştırma faaliyetlerine başlandı.

ÇEVRE

YAŞAMAK IÇIN YAŞATMAK

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ve 
İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’nun iş birliği ile 

ekosistemde olumsuz etkiler bırakan atıklara dikkat 
çekmek amacıyla Re:Waste Sergisi İstanbullulara 

sunuldu. İlk olarak 12 Haziran’da Caddebostan sahilinde 
vatandaşlarla buluşan sergi, 13-30 Haziran arasında 

Göztepe Parkı’nda sergilendi.

BOĞAZ’DA “YUNUS GÖZLEMI”

İstanbul’daki yaban hayatının farkındalığını artırmak ve 
İstanbul ekosisteminin en önemli parçası olan deniz 
ekosistemi içerisinde yaşayan canlı türlerinin 
korunmasına dikkat çekmek isteyen İBB, Dünya Doğayı 
Koruma Vakfı (WWF) ile ortak çalışma gerçekleştirdi. 
Boğaz’da gerçekleştirilen çalışmaya Park Bahçe ve 
Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay 
Seçkin, Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, 
İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğr. Üyesi Dr. 
Emrah Çoraman ve WWF Türkiye’nin Deniz ve Yaban 
Hayatı Sorumlusu Ayşe Oruç katıldı. Çalışmada 
yurttaşlara yunus gözleminde mevcut sorunlar ve 
alınacak tedbirler ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu. 



Ellerini sık sık su ve
sabunla 25-30 saniye
ovarak yıka.

Diğer insanlarla arana en az 3-4 adım
mesafe koy. Tokalaşma ya da sarılma gibi
yakın temaslardan kaçın.

3-4 ADIM

Ellerinle gözüne,
ağzına,
burnuna
dokunma.

Kıyafetlerini
60-90 derecede
normal deterjanla
yıka.

Öksürürken ya da
hapşırırken ağzını
ve burnunu
tek kullanımlık
mendille
kapat.
Mendilin
yoksa
dirseğinin
iç kısmını
kullan.

Bol sıvı tüket,
dengeli
beslen,
uyku
düzenine
dikkat et. 

14
MADDEDE

KORONAVİRÜSE
KARŞI KORUNMA

Seyahat edeceksen
o bölgedeki
salgın durumunu
incele ve alınması
gereken önlemleri
hayata geçir.

COVID-19 nedeniyle
hasta olan biriyle
temasın varsa en az
14 gün kendini izole et.

Kendi sağlığın ve
yakınlarının sağlığı
için aşı ol.

14
Yaşlılar ve kronik
hastalığı olanlarla
temastan sakın,
zorunlu hâllerde
maske, mesafe ve
hijyen kurallarına
eksiksiz uy.

Ateş, öksürük ve
nefes darlığın
varsa sağlık
kuruluşuna başvur. 

Kişisel eşyalarını
ortak kullanma.

Bulunduğun ortamı
sık sık havalandır.

Kapı kolu, lavabo ve
tırabzan gibi
sık kullanılan
yüzeyleri günde
birkaç kez 
deterjanlı
bezle sil.

184
KORONAVİRÜS
DANIŞMA HATTI

ALO
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ÇEVRE

PANDEMİ DÖNEMİNDE, KAPALI SPOR SALONLARI YERİNE İSTANBUL’DA           
SPOR YAPMAK MÜMKÜN MÜ? EVET, İSTANBUL’UN PARKLARI, KENT ORMANLARI 
İSTANBULLUYA HEM ALETLİ HEM DE ALETSİZ SPOR YAPMA İMKANI SUNUYOR.

İBB’NIN PARK	VE	KENT								
ORMANLARI,	SPORUN	DA	MERKEZİ

ALI FARUK IMRE NILAY SOYSALDI

 ATATÜRK KENT ORMANI
İBB, Atatürk Kent Ormanı’nda 1.1 milyon metrekare 
alanıyla, bozulmamış doğasıyla ve orman içindeki 
tüm yaşam birimleri ile canlı bir sistem oluşturdu. 
Doğal yaşam korunarak 19 Mayıs 2020’de hizmete 
sunulan alan içerisinde; 10 bin metrelik doğa 
yürüyüş parkuru, 400 metre uzunluğunda bisiklet 
parkuru bulunuyor. Doğal ve ahşap malzemenin 
kullanıldığı iki adet çocuk oyun grubu, iki adet spor 
(fitness) alet grubunun bulunduğu parkları da 
unutmamalı. 
Ayrıca, “Oryantiring Haritası” olan bu alanda 
çocuklara yönelik; eğlence, eğitim, doğayı birleştiren 
bitki, hayvan topluluklarının gözlemlenebileceği 
farklı mekanlar birbirleriyle oryantiring rotası ile 
bağlanmış  durumda. Kullanıcıya, yönlendirme 
tabelaları aracılığı ile bilgi verilerek oryantiring 
sporu yapılabiliyor. 

P
andemi tehdidi hâlâ devam ediyor. Spor yapan 
vatandaşlar için uzman doktorlar açık alanları 
adres olarak gösteriyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin (İBB) 39 ilçesindeki farklı 

büyüklük ve fonksiyonlara sahip 380 yeşil alanında 
birçok spor etkinliği yapılabiliyor. İşte o alanların 
bazılarını sizler için derledik.
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 KÖPEK EĞİTİM PARKURU,                                                     
CAN DOSTLARIMIZA ALAN SAĞLADI
İBB, hayvanların sağlığını da unutmadı ve           
köpek eğitim parkurlarını hazır hale getirdi. 
Dostlarımızın rahatlıkla gezebilecekleri, egzersiz 
yapıp, sosyalleşebilecekleri; Tepe Nautilus önü 
Köpek Eğitim Parkuru, Bebek-Türkan Sabancı, 
Maçka-Demokrasi, Cihangir, Dikilitaş, Millet ve 
Yoğurtçu parkları içinde oyun, eğitim alanları 
hizmete açıldı.

 KAYKAY TUTKUNLARI İÇİN İDEAL ALANLAR
Avrupa Yakası’nda Başakşehir Hoşdere Millet Bahçesi, 
Sultangazi Şehit Vedat Barceği Parkı, Avcılar Sahil Parkı; 
Anadolu Yakası’nda ise Şehit Ömer Öner Parkı, Maltepe 
Kanuni Sultan Süleyman Parkı, Orhangazi Şehir Parkı, 
Sultanbeyli Gölet Parkı ve Dedeoğlu Caddesi Parkı olmak 
üzere sekiz farklı noktada İBB, profesyonel ve amatör 
kaykay tutkunu spor sevenlerin yeşil alanlarda, ağaçların 
altında hem antrenman yapmalarına hem de eğlenceli 
vakit geçirmelerine katkı sağlıyor.

 ÖDÜLLÜ ENGELSİZ SPOR ALANLARI 
Spor alanlarının erişilebilirliğinin, engelli bireylerin hayata 
katılımlarına büyük oranda katkısı var. Türkiye 2020 
Erişilebilirlik Ödülleri kapsamında; İBB Park Bahçe ve 
Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, “Zeytinburnu ve Kartal 
Engelsiz Spor parkları, Üsküdar Otizmli Bireyler 
Sakinleşme Alanı” uygulamaları ile ödül aldı. Ülke çapında 
katılımın olduğu yarışmada, halk oylaması kategorisinde 
“Erişilebilir Tasarım ve Ürünler” alanında İBB Park, Bahçe 
ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı üçüncü oldu.

 ORHANGAZİ ŞEHİR PARKI’NDA                              
BİSİKLET SERÜVENİ
İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Maltepe Sahili Orhangazi 
Parkı içinde yer alan “Bisiklet Veledromu” bisiklet 
severlerin eğlenceli vakit geçirebilecekleri güzel bir spor 
alanı. Veledromun ortasında bir dağ bisikleti yarış pisti de 
mevcut. Bu pisti çevreleyen, yol ve yarış bisikletleri için 
performanslarını geliştirebilecekleri bir pist de var.        
Ayrıca aynı alanda; “yirmi çocuk oyun alanı, dokuz fitness 
spor aleti grubu, bir kaykay pisti, iki trafik eğitim parkuru, 
bir macera parkı, bir bilim parkı, bir atletizm pisti ve bir de 
voleybol alanı” bulunuyor.



ÇEVRE

70 /                         www.ibb.istanbul

İSTANBUL’UN TARİHİ VE 
KÜLTÜREL DOKUSUNA 
SAHİP ÇIKAN İBB, KENDİ 
MÜLKLERİ ÜZERİNDEKİ 
İŞGALİYELERİ 
KALDIRARAK HALKIN 
KULLANIMINA AÇIYOR. 
YEREBATAN SARNICI 
ÜZERİNDE BULUNAN VE 
VATANDAŞLARA KAPALI 
OLAN ALAN, PROJEYE 
AYKIRI UYGULAMALARA 
SON VERİLEREK PARK 
HALİNE GETİRİLDİ. 

AYŞE KAHVECI

I
stanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB), mülkiyeti 
kendisine ait alanlardaki 
haksız işgaliyelere son 

vererek bu yerleri halkın 
kullanımına açıyor. Özel bir 
şirket tarafından işletilen ve 
vatandaşların kullanımına 
kapatılan Yerebatan Sarnıcı’nın 
üzerindeki alan, yeniden 
kamunun kullanımına açık park 
haline getirildi. Artık bu alanda 
sadece kafeterya müşterileri 
değil, isteyen herkes vakit 
geçirebilecek. Bir yanında 
Ayasofya Camii diğer yanında 
Yerebatan Sarnıcı bulunan 
parkta, Tarihi Yarımada’nın en 
eşsiz tarihi ve kültürel dokusunu 
yaşamak mümkün olacak.

 TARİHİ DOKUYA                      
ZARAR VERDİ
Kentsel ve arkeolojik sit alanı 
üzerinde bulunan alan, onaylı 
imar planında park olarak yer 
alıyor. İstanbul 4 Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma 
Kurulu onaylı projede; çevre 
dokusuyla uyumlu, sert 
zeminlerin, yeşil alanların 
bulunduğu ve küçük bir 
kafeteryanın da yer aldığı çevre 
düzenlemesine izin veriliyor. 
Ancak son yıllarda alanın 
tamamını kullanan kafeterya 
işletmecisi, projeye aykırı 
uygulamalarla hem tarihi 
dokuya ve çevreye zarar verdi 
hem de tarihi mekan algısını 
kısıtladı. EMINE HILAL KORUCU
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Bu kapsamda, tarihi dokuya 
zarar veren uygulamalara 
müdahale edildi. Alanın etrafını 
çevreleyen demir korkuluklar, 
giriş kapısı ile üzerindeki 
tanıtım tabelası, ürün satışı 
yapmak amacıyla oluşturulan 
kapalı platformlar söküldü. 
Oturma grupları üzerinde 
bulunan ve her biri ayrı 
renklerdeki demir profiller ile 
monte edilmiş tenteler 
kaldırıldı. Yaklaşık 20 santim 
yüksekliğinde oluşturulan 
platformlar kırıldı. Alanın 
ortasına izinsiz yapılan ve 
altında bulunan Yerebatan 
Sarnıcı’na su sızdırarak zarar 
veren süs havuzu sökülerek yeri 
toprakla dolduruldu.

 PARK, BİR HAFTADA 
TAMAMLANDI
Boşaltılan alanlar, Park Bahçe ve 
Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı 
tarafından bir hafta içerisinde 
yeniden düzenlenerek halkın 
kullanımına açık park haline 
getirildi. Düzenleme kapsamında şu 
işler yapıldı:
 Parkın yapısına uygun olmayan 

ağaç ve çalılar sökülüp 
saksılara alındı. 

 Parkın içindeki havuz iptal 
edildi. 

 Diri örtü temizliği yapılarak 
fazla toprak ile beraber alandan 
uzaklaştırıldı.

 Elektrik ve sulama tesisatının 
kontrol ve bakımı; sert 
zeminlerin bakım onarımları; 
havuz çevresindeki ferforjenin 
kaynak ve boya işleri ile söküm 
yapılmayan bitkilerin form ve 
çapaları yapıldı.

 Üç ıhlamur, bir zeytin ağacı ile 
700 adet mevsimlik çiçek 
dikildi. 

 450 metrekare hazır çim 
serildi.

 Basınçlı su ile sert zemin 
temizlendi.

 Onar adet bank ve çöp kovası 
ile totem yerleştirildi.

 SULTANAHMET MEYDANI 
YENİDEN DÜZENLENECEK  
İstanbul’un meydanları, tarihi ve 
kültürel kimlikleri korunarak, 
vatandaşların daha etkin bir 
şekilde kullanımına açılıyor. 
Ayasofya Camii, Sultanahmet 
Camii, Topkapı Sarayı, Yerebatan 
Sarnıcı, Dikilitaş, Sultanahmet 
Çeşmesi, tarihi Hipodrom gibi 
birçok anıt eseri ve kültürel 
mirası bünyesinde barındıran 
Sultanahmet Meydanı da 
bütünlüklü olarak yeniden 
düzenlenecek. Roma, Bizans ve 
Osmanlı İmparatorluklarından 
kalan eserlerin arkeolojik 
kimlikleri de ön plana çıkarılarak 
meydan adeta bir açık arkeoloji 
müzesi haline getirilecek. 

İlgili Kurul, 2018 yılında, 
kafeterya alanı dışında kalan 
bölgelerin işletme kapsamında 
kullanılamayacağı ve halka açık 
hale getirilmesi yönünde karar 
verdi. 2020 yılında ise izinsiz 
yapıların ve işgaliyelerin Koruma 
Uygulama ve Denetim 
Müdürlüğü (KUDEB) 
denetiminde kaldırılması istendi.

 İŞGALLER KALDIRILDI
Kurul kararı doğrultusunda 
hukuki süreç başlatan İBB, 
uyarıların dikkate alınmaması 
üzerine harekete geçti. Zabıta 
Daire Başkanlığı, KUDEB ve İmar 
Daire Başkanlığının 
koordinasyonlu çalışması sonucu 
işgaller ortadan kaldırıldı.

SON YILLARDA 
ALANIN TAMAMININ 
İZİNSİZ OLARAK 
KULLANILMASI VE 
PROJEYE AYKIRI 
UYGULAMALARLA 

HEM TARİHİ DOKUYA 
HEM DE ÇEVREYE 

ZARAR VERİLDİ.



“BAHÇEYE DAİR HER ŞEY” SLOGANIYLA YOLA ÇIKAN İSTANBUL AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ, 
ŞİMDİ DE İSTANBUL’U BİR MİLYON GÜLLE DONATMAYA HAZIRLANIYOR. İBB’NİN 
İSTİHDAM ETTİĞİ VE ÇOĞUNLUĞUNU KADINLARIN OLUŞTURDUĞU ÜRETİCİLERİN 

YETİŞTİRDİĞİ GÜLLER, SEKİZ AY BOYUNCA ÇİÇEK AÇABİLDİKLERİ İÇİN 
İSTANBULLULARA GÖRÜNTÜ GÜZELLİĞİ YAŞATACAK.

ÇEVRE
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 ALIM GARANTİSİ VERİLİYOR
Güllerin üretimi, İstanbul’u 
çevreleyen üç ilde gerçekleştiriliyor. 
Sakarya’nın Pamukova, Geyve, 
Akyazı ilçeleri ile Yalova’da ve 
Bursa’nın Kestel ilçesinde üretilen 
güller, kooperatif aracılığıyla alım 
garantili yetiştiriliyor. 24 aylık gül 
üretim sürecinin 18 ayını çıplak kök, 
kalan altı ayını da saksılama süreci 
oluşturuyor. Ağaç ve Peyzaj AŞ’nin 
ürettiği güller, aynı zamanda 
Türkiye’nin çeşitli belediyelerine de 
satılarak, şirkete gelir kalemi 
oluşturuyor. Fransız “Meilland 
gülleri”ne ek olarak yerli gül ıslahı 
çalışmalarına da devam ediliyor; bu 
amaçla, bu yıl beş bin yerli gülün 
üretimine başlandı. Peyzaj 
çalışmalarının yanı sıra vatandaşlar 
da gülleri İstanbul’un on farklı 
yerinde bulunan Bahçe Marketler 
aracılığıyla temin edebiliyor.           
Bahçe Marketler, çiçeklerin dağıtım 
merkezi olarak tanımlanıyor.

  “YERLİ VE MİLLİ GÜL 
ÜRETİMİ” PROJESİ
Bahçe Marketlerde, Meilland 
gülünün yanı sıra kırkı peyzaj, on 
çeşidi de bahçe gülü olmak üzere elli 
farklı gül çeşidi satılıyor. Satış ve 
dikim faaliyetlerine ek olarak Yalova 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 
Araştırma Enstitüsü ile Türkiye’nin 
gül konusundaki en büyük projesi 
gerçekleştiriliyor. “Yerli ve Milli 
Gül Üretimi” ülküsüyle üretimine 
başlanan Gülbağ 1071, ülke 
tarihindeki ilk yerli gül olarak tescil 
edilmesiyle dikkat çekiyor. Şirket, 
Gülbağ 1071’den sonra da on beşe 
yakın gülün tescili için başvurusunu 
gerçekleştirdi.

H
er yıl bir milyondan fazla 
rengârenk gül 
İstanbul’un yeşil 
alanlarını, meydanlarını 

ve yol kenarlarını süslüyor. Yılın 
sekiz ayı sürekli çiçek açabilen 
güller; -35 derece soğuğa, 40 derece 
sıcağa ve egzoz gazlarına dayanıklı 
olduğu için diğer gül çeşitlerine 
göre uzun ömürlü olmalarıyla 
dikkat çekiyor. İBB’nin iştirak 
şirketlerinden İstanbul Ağaç ve 
Peyzaj AŞ’nin ürettiği güller, aynı 
zamanda ülkedeki istihdam 
sorununun giderilmesinde büyük 
rol oynuyor. 2005 yılında Meilland 
firmasıyla yapılan anlaşma 
sonucunda yetiştirilmesine 
başlanan güllerin, satışa hazır hale 
gelmesi iki yılı buluyor.
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Peyzaj Bahçe Sarmaşık Baston

BAHÇE MARKETLERDE SATILAN GÜL ÇEŞITLERI

NEDEN MEILLAND GÜLÜ TERCIH 
EDILIYOR?

.• Sulamaya diğer güllerden daha az 
ihtiyaç duyuyor.

• Aşılı gül olduğu için kırk yıla kadar 
dayanabiliyor.

• Egzoz gazına karşı direnç 
gösterebiliyor.

• Kış mevsimi hariç her zaman 
çiçekli kalabiliyor.



 

PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENEN 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI, 23 TEMMUZ-                    
8 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK. DÜNYANIN YAKINDAN TAKİP 

EDECEĞİ OLİMPİYATLARDA İBB SPOR KULÜBÜ, 13’Ü OLİMPİK, 8’İ PARALİMPİK OLMAK 
ÜZERE 21 SPORCU İLE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK. BU BAŞARIYA İMZA ATAN 

SPORCULARDAN BİRİ DE TEDAVİ İÇİN YÜZMEYE BAŞLAYAN ELİF İLDEM. 

SPOR
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TEDAVİ İÇİN YÜZMEYE BAŞLADI, ŞIMDI
OLİMPİYATLARDA	YARIŞIYOR

AHMET OLCAY ERGIN

5 Eylül tarihleri arasında paralimpik 
yarışları düzenlenecek. İstanbul 
Bülteni olarak biz de Tokyo 
Paralimpik Olimpiyatları 
öncesinde paralimpik yüzücü Elif 
İldem ile bir araya geldik. 
Beyin ile vücut kasları arasındaki 
iletişimi sağlayan çevresel 

sinirlerin etkilendiği Charcot 
Marie Tooth (CMT) hastalığı 
nedeniyle doktorunun tavsiyesi 
üzerine 20 yaşında tedavi amacıyla 
yüzmeye başlayan milli sporcu, 5 
yıl içinde paralimpik oyunlarına 
katılma hakkı elde ederek büyük 
bir başarıya imza attı.

I
stanbul Belediyesi Spor Kulübü 
(İBBSK), 21 milli sporcu ile 
ülkemize madalya kazandırmak 
adına Tokyo Olimpiyatları’nda 

mücadele edecek. 23 Temmuz-            
8 Ağustos tarihlerinde 
gerçekleştirilecek olimpik 
oyunlarının ardından 24 Ağustos-        



 

anlattı. Başarılı sporcunun o 
sözleri şöyle: 
“Bilgisayarla yazamıyorum. 
Telefonla biraz yazabiliyorum, 
parmaklarımı kullanamıyorum. 
Daha sonra çıldırdığım bir dönem 
oldu. Sabah antrenmana gidiyorum 
kollarım yorgun düşüyor. 
Hastalığım da ilerleyince hepsi 
birleşti. Ne yapacağım derken 
telefon tutamaz hale geldim. 
Aniden arabada giderken 
dudaklarımla yazmaya başladım. 
Baktım yazıyorum, hoşuma gitti, 
dudağımla yazmaya başladım. Bir 
gün annem, ‘Dudaklarını uzata 
uzata ördek gibi olacaksın’ dedi. 
Ben de ‘Aaa! Doğru diyorsun 
dudaklarım öyle botokslu gibi 
kalır’ dedim. Dudağımla 
yazıyorsam burnumla da 
yazabilirim dedim ve burnumla 
yazmaya başladım. Şu anda da 
burnumla yazıyorum. Ellerimi 
kullanmaya çalışıyorum ama şu an 
güçsüzleştiler biraz.” 

 ANTRENMAN ÖNCESİ 
MEDİTASYON YAPIYORUM
25 yaşındaki yüzücü, Tokyo 
Paralimpik Oyunları’na 
hazırlıklarına dair şunları söyledi: 
“Olimpiyata hazırlanmak yoğun ve 
yorucu bir iş, ertelenince üzüntü 

yaşadım. Yaklaşık bir buçuk-iki ay 
havuza girmedim; ama boş 
durmadım. Günlük bir buçuk-iki 
saat lastik çekerek kara idmanı 
yaptım. Yüzmediğim için pilates 
topunda yüzdüm. Antrenman 
öncesi meditasyon yapıyorum. 
Hastalığım ilerleyen bir hastalık, 
ilerledikçe daha da 
güçsüzleşiyorum. Her sene aynı 
kalamıyorum. Geçen sene 
yaptığım derecemi yine yaptım; 
ama bu kez daha da zorlandım.”

 DERECEMİ GELİŞTİRİYORUM
Haftanın 6 günü hem kara hem su 
antrenmanları yapıyoruz. Ayrıca 
haftada 2-3 gün dışarıda fizik 
tedavi çalışması yapıyorum; kendi 
sağlığım ve suda faydası olması 
adına. Bir dönem spor psikolojisi 
eğitimi de almıştım; “bir sporcu 
kendini nasıl daha iyi hissedebilir, 
yarışa çıktığında stersi, heyecanı 
nasıl dengeleyebilir” bu gibi 
konular için mental çalışmalar 
yapıyorum. Pandemiden sonra ilk 
defa Avrupa Şampiyonası'na gittik. 
Kadınlar paralimpik yüzmede 
S1’den S10’a kadar kategoriler var. 
S1 en ağır engelli kategorisi, ben bu 
kategoride yarışıyorum. S10 ise en 
hafif engelli sporcuların olduğu 
kategori. 

 ALMANYA’DA DÜNYA 
ŞAMPİYONASI BARAJINI GEÇTİ
Tedavi amaçlı başladığı yüzmeden 
milli sporculuğa uzanan yolu Elif 
İldem, şöyle özetledi: 
 “1.5 yaşından beri nörolojik bir 
rahatsızlığım var. Doktorlar, güçlü 
kalıp hastalığımın ilerlemesinin 
önüne geçmek için yüzmeyi önerdi. 
Ben de kendi çapımda denizde 
yüzüyordum. Yaşım 20’ye 
geldiğinde tanıdığım bir antrenör 
‘Gel bizim kulüpte yüz’ dedi. 
Rehabilitasyon amaçlı yüzüyorken 
hocalarım iyi yüzdüğümü ve 
yarışlara katılmam gerektiğini 
söyledi; ben de heyecanlandım tabii 
ayrıca motivasyonum da arttı. 
İstanbul’da seçmelere girdim, güzel 
de geçti. Daha sonra Alanya’daki 
Türkiye Şampiyonası’na katıldım, o 
da iyi geçti. Bu başarılarla daha da 
motive oldum. Ardından hocalarım 
antrenman saatlerimi artırdı. 
Haftada 2 gün çalışıyorken bu, 
zamanla 5-6 gün oldu. Yüzmeye 
başladıktan bir sene sonra 
Almanya’da uluslararası bir 
yarışmada Dünya Şampiyonası 
barajını geçtim ve milli sporcu 
olmaya hak kazandım. Yaklaşık 5 
yıldır milli yüzücü olarak 
antrenmanlarıma devam ediyorum.”
Sporcu kimliğinin yanında 
akademik alanda da başarılı olan 
İldem, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Psikoloji Bölümündeki eğitimini 
fakülte birincisi ve okul üçüncüsü 
olarak tamamladı, Bahçeşehir 
Üniversitesindeki yüksek lisansını 
da onur derecesiyle bitirdi. 
Spor ile eğitimi bir arada götürmek 
istediğinin altını çizen İBBSK 
yüzücüsü, kendisinin aynı 
zamanda bir klinik psikolog 
olduğunu ve mesleğini de çok 
sevdiğini belirtti. 

 YÜKSEK LİSANS TEZİNİ 
BURNUYLA YAZDI
İldem, tez yazma sürecinde annesi 
ile arasında geçen diyaloğu da 
kendine has üslubuyla, zaman 
zaman gülerek, gülümseyerek 
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ALMANYA’DA 
ULUSLARARASI BİR 
YARIŞMADA DÜNYA 

ŞAMPİYONASI 
BARAJINI GEÇTİM VE 

MİLLİ SPORCU OLMAYA 
HAK KAZANDIM.



kadar konuşulmuyor. Olimpik 
oyuncularla konuştuğumuz için 
biliyoruz ki onlar çok daha fazla 
kamp yapıp yarışlara katılabiliyor. 
Bizde ise şöyle bir dezavantaj 
mevcut; 4-5 yarış varsa biz bunların 
1 ya da 2 tanesine katılabiliyoruz. 
Engelli branşlara verilen bütçe bence 
yetersiz.” 

 BİR BARDAK SU YUTTUM…
Unutamadığı bir anısını 
sorduğumuz İldem, “2019 Londra 
Dünya Şampiyonası vardı. Hocam 
derecemi görmek için beni ekstra bir 
yarışa yazdırdı. Yarışa gireceğimiz 
zaman antrenörlerimiz bizi suya 
bırakıyordu; hocam beni yanlışlıkla 
suya atar gibi oldu. Suya sert 
düşünce yarış başlamadan 
neredeyse bir bardak su yuttum! Bir 
yandan gülüyorum bir yandan da 
sinirleniyorum, ‘Ne yapacağım, su 
yuttum’ diyorum içimden. Tabii 
bunlar saniyeler içinde oluyor. 
Zaten normalde de nefes sorunum 
var. Nefesim kitlendi, nefes 

alamadan yarış başladı; aşırı 
zorlandığımı hissettim. Çıktığım 
zaman ise orada 3.22’lik derecemi 
3.18’e düşürmüştüm. Çok mutlu 
oldum” diyerek hikayesini 
heyecanla anlattı.

 SPORCU PSİKOLOJİSİNE 
KATKIDA BULUNMAK 
İSTİYORUM
Geleceğe dair planlarından bahseden 
İBBSK sporcusu, “Paris 2024 
Paralimpik Oyunları’na kadar 
kaliteli çalışarak ilerlemek 
istiyorum. Öncelikle hedefim 
yüzmeyle kendi işimi devam 
ettirmek. Sporun ve psikolojinin 
içinde yer alan biri olarak imkan 
olursa spor ve psikolojiyi 
birleştirerek bu alana katkı sunmak 
istiyorum. Sporda ve günlük hayatta 
engelli bireyleri spora nasıl adapte 
edebiliriz, psikolojik olarak engelli 
bireyin yaşam kalitesini nasıl 
artırabiliriz, hayata bakış açısını 
nasıl değiştirebiliriz gibi konularda 
çalışmalar yapmak istiyorum” dedi.

Kadınlarda S1’de benden başka 
kimse olmadığından, ben de üst 
gruplarla yarışıyorum. Onlar 
benden daha güçlü olduğu için 
zorlanıyorum. Madalya olsa da 
olmasa da ben kendi derecemi 
geliştiriyorum, geliştirmeye 
devam ediyorum.” 

 BİR AİLEDEN 2 KİŞİ TOKYO’DA
Elif İldem’in kuzeni Cenk İldem de 
güreşte 97 kg grekoromen stilde 
Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 
yarışacak. Kuzeni hakkında 
açıklamalarda bulunan paralimpik 
yüzücü, “Cenk İldem kuzenim olur, 
o da güreş alanında olimpiyatlarda 
yarışacak. Dayım Hüseyin İldem de 
güreşçiydi. Gençler Dünya 
Şampiyonluğu vardı hatta. Abim de 
belli yaşa kadar güreşti, madalyaları 
var. Aynı aileden 2 kişinin Tokyo’ya 
gitmesi benim için onur verici. Bu 
da beni olumlu yönde motive 
ediyor” dedi. 

 ENGELLİ BRANŞLARINA 
VERİLEN BÜTÇE YETERSİZ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor 
Kulübü’nün kendilerine birçok 
alanda destek olduğunu, özellikle 
engelli bireylere uygun fiziksel 
ortamın sağlanmasından çok 
memnun olduğunu vurgulayan milli 
yüzücü, medyanın kendilerine daha 
fazla yer vermesini beklediklerini 
söyleyerek şöyle devam etti:   
“Olimpik bir başarı olduğunda bunu 
bütün medyada görüyoruz. Para 
Atletizm sporcuları 6-7 madalya ile 
dönüyor ama olimpik sporcular 

HAFTANIN 6 GÜNÜ 
HEM KARA HEM SU 
ANTRENMANLARI 
YAPIYORUZ. AYRICA 
HAFTADA 2-3 GÜN 

DIŞARIDA FİZİK TEDAVİ 
ÇALIŞMASI 

YAPIYORUM.

SPOR
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Yenilendi
TENiS KORTLARI

ORHANGAZi ŞEHiR PARKIMALTEPE 



SPORA YATKINLIĞI VE 
YETENEĞİ OLAN 
İSTANBULLU ÇOCUKLAR, 
İBB’NİN HAYATA 
GEÇİRDİĞİ “YILDIZ 
SPORCU TARAMA 
PROJESİ” İLE 
KEŞFEDİLECEK. 
KABİLİYETLİ SPORCULAR, 
ZAMANINDA VE DOĞRU 
BİÇİMDE SEÇİLECEK. 
ÇOCUKLARIN 
KAPASİTELERİNE 
ULAŞMASI İÇİN UZUN 
SÜRELİ VE SİSTEMATİK 
BİR SÜREÇ BELİRLEYEN 
İBB, YETENEKLİ 
ÇOCUKLARI OLİMPİK 
SPORLARIN TÜRKİYE’DEKİ 
LOKOMOTİFİ İSTANBUL 
BBSK’NIN ALTYAPISINA 
KAZANDIRACAK.

SPOR
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İBB,	GELECEĞİN	SPOR 
YILDIZLARINI	KEŞFEDİYOR

TAYFUN DERYAL

TURAN KESKIN

çevriliyor. Ülkelerin en iyi 
yeteneklerini yolladığı bu 
turnuvalar, aynı zamanda teknik, 
taktik, psikolojik ve kondisyonel 
özelliklerin; dahası altyapıların 
da yarışı demek. Sporcu eğitimi, 
antrenörlerin niteliği, araç-gereç 
ve tesislerin kalitesi ile sporcu 
keşfinde isabet sağlayanlar, 
uluslararası arenalarda kalıcı 
başarılar elde ediyor. Kimileri de 
zaman içerisinde kendi ekolünü 
oluşturuyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB), ülke sporuna 

katkı sunmak için özel bir 
projeye başladı. Farklı spor 
branşlarında kabiliyeti olan 
gençleri keşfetmek için “Yıldız 
Sporcu Tarama Projesi” hayata 
geçirildi. Projeyle, İBB’ye bağlı 
spor tesislerinde ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile ortak 
işletilen okul spor salonlarında 
sporcu yapılanmasının 
sağlanması ve spor kültürünün 
ön planda tutulduğu mevcut 
altyapı modeline destek olunması 
amaçlandı.

S
porseverler, geçtiğimiz 
yıl gerçekleşmesi 
planlanırken COVID-19 
pandemisi nedeniyle bu 

yıla ertelenen EURO 2020 UEFA 
Avrupa Şampiyonası ve Tokyo 
Yaz Olimpiyatları sayesinde 
keyifli bir yaz yaşıyor. Haziranda 
futbolla başlayan heyecan 
dalgasına, bu ay olimpiyat 
oyunları da eklendi. Her iki 
organizasyonda Türkiye’nin yer 
almasıyla yediden yetmişe 
herkesin dikkati bu turnuvalara 



Başlangıcından bugüne kadar 350 
çocuğun katıldığı “Yıldız Sporcu 
Tarama Projesi”nde, branşa özgü 
temel spor eğitimleri veriliyor. 
Yetenekli çocukların yüksek 
sportif güce erişmesi için verilen 
derslerde uzman eğitmenler görev 
alıyor. Elit sporcu grupları 
arasında yer almayı başaran genç 
yeteneklerin gelişimi olimpik 
sporların Türkiye’deki lokomotifi 
İstanbul BBSK tarafından 
üstleniliyor.

 SPOR EĞİTİMİ VERİLECEK
İBB Yıldız Sporcu Tarama 
Projesi’nde ilk olarak İstanbul’un 
her iki yakasında programın 
gerçekleşeceği okullar 
belirlenerek okulların ilçelerine ve 
lokasyonlarına göre analizleri 
yapıldı. Ardından da proje için en 
uygun eğitmenlerin seçimi 
yapılarak yetenek gelişimi 
konusunda derinliği olan 
isimlerin görev alması sağlandı. 
Ayrıca üniversitelerden destek 
alınarak sporcuların kişisel 
gelişimleri için eğitim programları 
düzenlendi.

 ÇOCUKLAR, ÖZEL 
TURNUVALARLA TECRÜBE 
KAZANACAK
İBB, geleceğin şampiyon 
sporcularının keşfedilmesini ve 

yetiştirilmesini hedefleyen 
projenin uygulandığı okullara 
malzeme desteği sağlıyor. Bir 
yandan genç yıldızlar 
keşfedilirken diğer yandan da 
sporcu adaylarının ihtiyaç 
duyduğu altyapı desteği 
kendilerine verilmiş oluyor.
Pandemi sonrası ritmini giderek 
artırması hedeflenen proje 
kapsamında, branşlara özgü 
okullar arası turnuva ve spor 
organizasyonları da 
düzenlenecek. Ayrıca ihtiyaç 
halinde projenin uygulandığı 
okullara yakın yerlerdeki pilot 
kulüplerle protokol yapılacak. 
Böylelikle öğrencilerin 
yarışmalarına ve gelişimlerinin 
takip edilmesine olanak 
sağlanacak.
Öte yandan üniversitelerin Spor 
Bilimleri Fakülteleriyle 
koordinasyon kurularak 
sporcuların kişisel gelişimleri 
için eğitim programları 
düzenlenecek. Proje kapsamında, 
sporcu adaylarının yanı sıra 
eğitmenlerin de önemli 
kazanımlar sağlaması bekleniyor. 
Kulüp odaklı çalışmaya teşvik 
edilen eğitmenlerin, ilerleyen 
aşamalarda İstanbul BBSK’nın 
antrenör kadrosuna 
kazandırılması projenin hedefleri 
arasında yer alıyor.

 ÇOCUKLARIN 
POTANSİYELLERİ 
KEŞFEDİLECEK 
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
tarafından başlatılan programda 
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Spor Kulübü (İstanbul BBSK) ve 
SPOR İSTANBUL” proje ortağı 
olarak yer alıyor. Proje kapsamında, 
İstanbul sınırlarındaki okul spor 
salonları ve spor tesislerindeki 
ücretsiz yaz-kış spor okullarına 
katılan tüm öğrenciler taramadan 
geçiriliyor. Gelişime açık yaş aralığı 
olan 8-14 yaş grubundaki genç 
yetenekler belirleniyor. İlgili 
oldukları branşlarda elit sporcu 
gruplarının oluşturulması 
hedefleniyor. Seçilen yıldız 
sporcuların da İstanbul BBSK’nın 
altyapı takımlarına kazandırılması 
planlanıyor.

 12 İLÇEDE UYGULANIYOR
2020 Eylül ayında uygulanmaya 
başlanan projede, diğer tüm spor 
organizasyonları ve toplu 
etkinliklerde olduğu gibi 
ertelemeler yaşandı. Salgın 
koşullarının etkinlik yapmaya 
elverişli hale gelmesiyle de 
programa geride bıraktığımız 
haziran ayında yeniden start 
verildi. Proje; 13 farklı ilçede, 8 
branşta ve 15 farklı noktada 
uygulandı.
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GÜREŞ 

 Esenyurt/Kıraç Ortaokulu 

 Pendik/Ömer Çam 
Ortaokulu

 Sancaktepe/Yenidoğan 
Ortaokulu

JUDO

 Avcılar/Mehmet Emin 
Horoz Mesleki Teknik 
Anadolu Lisesi

 Çekmeköy/Ali Kuşçu 
İlkokulu

TAEKWONDO

 Bağcılar/Ziya Gökalp 
Ortaokulu

 Sancaktepe/Yenidoğan 
Ortaokulu 

BADMINTON

 Beylikdüzü/Neşe Sever 
İlkokulu

 Pendik/Fethi 
Gemuhluoğlu Ortaokulu 

 Kadıköy/Mehmed 
Beyazıd Mesleki Teknik 
Anadolu Lisesi 

MASA TENISI

 Kartal/Şehit Er Yıldıray 
Biroğlu Ortaokulu 

CIMNASTIK 

 Beylikdüzü/Neşe Sever 
İlkokulu

 Zeytinburnu/Adile 
Mermerci Anadolu Lisesi

 Büyükçekmece/Emlak 
Konut Mimar Sinan 
Anadolu Lisesi 

 Tuzla/Evliya Çelebi 
Ortaokulu 

ATLETIZM

 Sultanbeyli/İBB 
Orhangazi İmam Hatip 
Ortaokulu

KARATE

 Büyükçekmece/Mimar 
Sinan Ortaokulu

YILDIZ SPORCU TARAMA PROJESI’NIN UYGULANACAĞI BRANŞ VE NOKTALAR:



 HER DÖNEM MERKEZDE
Roma İmparatoru I. Konstantin 
tarafından kurulmuş olan Bakırköy; 
4. yüzyılda, saraylar, köşkler ve 
kiliselerle donanmış bir sayfiye 
yeriydi. Roma döneminde, Antik 
Çağ’daki önemini koruduğu gibi, 
aynı zamanda imparatorluğun 
Avrupa topraklarını Bizantion’a 
bağlayan ana yol “Via Egnatia 
(Egnatia Yolu)” üzerinde olduğu 
için askeri ve siyasi bir merkez olan 
“Hebdomon” adıyla anılmaktaydı. 
Roma döneminden sonra 
“Septimum/Jeptimun” adıyla 
anılan ve Bizans döneminde de bir 
askeri merkez haline gelen 
yerleşim; sırasıyla Avar, Arap ve 
Bulgar saldırılarına uğrayarak 
yağmalandı. Sonraları 12. yüzyılda 
Latinlerce işgali sırasında büyük 

ölçüde yakılıp, yıkıldı. Bizans’ın 
son dönemlerinde “uzun köy” 
anlamına gelen “Makrohori” olarak 
adlandırılan bu yerleşim birimi, 
İstanbul’un Fethi’nden sonra 
Osmanlıların eline geçince adı 
“Makriköy”e dönüştü. Yöreye 
Müslümanların yerleşmesi                  
17. yüzyılda gerçekleşti.                      
II. Abdülhamid döneminde ise 
gelişen ve köşklerle donanan 
Makriköy, 19. yüzyıl sonlarından 
itibaren İstanbul’un merkezî ve 
nüfusu yoğun bir ilçesi durumuna 
geldi. Bakırköy’ün tarihi, bir 
anlamda İstanbul’un tarihidir.

 ÖNEMLİ TARİHİ OLAYLARA  
EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Bakırköy’ün tarihinde kuşkusuz en 
önemli olay, 1877-78 Osmanlı-Rus 

I
stanbul’un batı yakasında, MS 
384 yılında bir eğlence ve sayfiye 
yeri olarak kurulan Bakırköy, 
bugün Avrupa Yakası’nın en 

yoğun nüfusa sahip ilçelerinden 
biri oldu.

İSTANBUL’UN EN ESKİ VE 
GELENEKLİ 
SEMTLERİNDEN BİRİ 
OLAN BAKIRKÖY’ÜN ADI 
NEREDEN GELİYOR, 
MERAK ETTİNİZ Mİ HİÇ? 
BU SAYIMIZDA, 
BAKIRKÖY’ÜN İSMİNİ 
NEREDEN ALDIĞINI 
SİZLER İÇİN ARAŞTIRDIK.

BİR SEMTİN HİKAYESİ

FUNDA KELEŞ
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başında; Bizans döneminden kalma 
günümüzde konserlerin 
düzenlendiği mekan olan Fildamı 
(Fildamı Sarnıcı-Hebdomon 
Sarnıcı), 17. yüzyıl Osmanlı 
mimarisini yansıtan Baruthane, 
aynı dönemde (1601) yapılan ve 
1875 yılında Sultan Abdülaziz 
tarafından yeniden inşa ettirilen 
Çarşı Camii ve Çeşmesi, yine aynı 
dönemde yaptırıldığı sanılan Şifa 
Hamamı, 19. yüzyılda yaptırılan 
Bez Fabrikası (Bakırköy Pamuklu 
Sanayi Müessesesi), Yeşilköy 
yalıları, Bakırköy evleri, kiliseler, 
köşkler, Florya Deniz Köşkü 
sayılabilir. Bakırköy’ün 
merkezinde bulunan Ermeni 
Mezarlığı ve yanındaki Rum 
Mezarlığı da varlığını 
sürdürmektedir.

 BAKIRKÖY İSMİNİN 
VERİLMESİNİ ATATÜRK İSTEDİ 
Bakırköy, günümüzde şehrin 
göbeği olarak nitelendirilse de 
Bizans döneminde, hatta 1900’lü 
yıllara kadar İstanbul sadece 
Suriçi’nden ibaretti. Bu sebeple, 
bugünkü modern Bakırköy, o 
tarihlerde şehre uzaklığı nedeniyle 
Makrohori yani “uzun köy, uzak 
köy” olarak anılmıştır. Türkler bu 
bölgeleri fethettikten sonra ise 
Bakırköy ve çevresi Makriköy 
şeklinde anılmaya devam etmiştir. 
Ancak, Cumhuriyet döneminde 
dahi bu isimle anılan semtin adı, 
1925 yılında Atatürk’ün, semt 
adlarının Türkçeleştirilmesi 
talimatı ve isteği ile “Bakırköy” 
olmuştur.
Bakırköy, 1990’larda tümüyle 
kentleşmiştir. 1989’da, 
Küçükçekmece bu yapıdan 
çıkarılarak ayrı bir ilçe yapılmıştır. 
1992’de ise Bakırköy ilçe sınırları 
yeniden düzenlenerek; 
Bahçelievler, Güngören, Bağcılar ve 
Esenler adıyla yeni ilçeler 
oluşturulmuştur.
1990 yılında Türkiye’nin en 
kalabalık ilçesi olan Bakırköy, aynı 
zamanda İstanbul halkının beşte 
birini bünyesinde 
barındırmaktadır. 15 mahallesi 
bulunan ilçede, istatistiklere göre 
ticari hayatı canlı tutan 11 de 
alışveriş merkezi bulunmaktadır. 
Bu yönüyle, 12 Avrupa ülkesini 
geride bırakan ilçe, tarihte olduğu 
gibi günümüzde de merkezi bir 
yerleşimdir.

Savaşı’dır. Plevne Kalesi’ni ele 
geçiren Ruslar, İstanbul üzerine 
yürüdüler, Ayastefanos’u 
(Yeşilköy) işgal ederek burada 
karargâh kurdular. Tarihe, 
Ayastefanos Antlaşması olarak 
geçen belge, 3 Mart 1878’de burada 
imzalandı. Makriköy’ün, 
Cumhuriyet öncesinde Fransız 
askerlerince işgali de diğer 
unutulmaz olaylardan biri. Ankara 
Hükümeti’ne bağlı ordumuzun 
başarısı ile İstanbul’un işgali sona 
erdirilmiş ve Bakırköy de, 
Cumhuriyet dönemine adım 
atmıştır.

 TARİH VE YAŞAM İÇ İÇE
Antik Çağ’dan günümüze kadar 
çeşitli tarihi eserler bırakan 
Bakırköy’ün, önemli eserlerinin 

BİZANS’TA “MAKROHORİ” 
OLAN SEMTİN ADI, 1453 
YILINDA İSTANBUL’UN 

FETHEDİLMESİNDEN SONRA 
“MAKRİKÖY”E DÖNÜŞÜYOR. 
1925’TE ULUSAL SINIRLAR 

İÇİNDEKİ YABANCI KAYNAKLI 
ADLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ 
SIRASINDA SEMTİN ADI, 
ATATÜRK’ÜN İSTEĞİ İLE 
“BAKIRKÖY” OLUYOR.
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ALI FARUK IMRE  

TEKNOLOJİ
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BLUEDOT	GİRİŞİMİ	FORD	
OTOSAN’DAN YATIRIM ALDI

I BB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Akıllı Şehir 
Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Tech 
İstanbul” platformu girişimlerinden Bluedot, ilk 

yatırımını aldı. Ford Otosan, girişim sermaye şirketi 
olarak hizmet verecek olan Driventure şirketi, hızlı bir 
şekilde ilk yatırımını İBB’nin destek verdiği 
girişimlerden biri olan Bluedot’a yaptı. Yatırım yolunda 
ilerleyen diğer “Tech İstanbul” girişimi; elektrikli 
scooterların kent ulaşımına entegresini sağlayan 
“Duckt” başarılı hikayesi ile İBB’nin gurur duyduğu 
girişimler arasında yer alıyor. İBB İştiraki İSPARK, bu 
projelerin uygulanmasına ev sahipliği yapıyor.

APPLE	WATCH’TAN 
ŞEKERİNİZİ	KONTROL 
EDEBILECEKSINIZ

A BD merkezli yayın organı Bloomberg’ün 
açıkladığı rapora göre Apple, akıllı saatleri 
üzerinden kandan şeker ölçümü yapabilecek 

bir özellik üzerinde çalışıyor. Parmaktan bir damla 
kan alınarak ölçülen şeker değerleri, Apple Watch’ta 
kullanıcının kanını derisi üzerinden analiz ederek 
şekerini ölçen bir teknoloji kullanılacak. 
Bloomberg'ün paylaştığı bilgilere göre vücut 
sıcaklığı ölçme sensörü 2022 yılında tanıtılacak yeni 
Apple Watch’ta yer alacak. 

FACEBOOK	DA	YENİ	
ODASINI	TANITTI

C lubhouse benzeri ses odaları, çeşitli sosyal 
medya platformlarında yer almaya başladı.       
Bu akıma en son katılan platform Facebook 

oldu.  Bir süredir ses odaları üzerine çalışmalar 
yapan Facebook, mini bir podcast ile beraber 
geliştirdiği yeni özelliklerini kullanıcılarına sunmaya 
başladı. Böylece Twitter’ın ardından Facebook da bu 
akıma katılmış oldu. Live Audio Rooms adı verilen 
yeni özellik, Facebook ve Messenger da kullanıcılara 
açılacak. Mark Zuckerberg ise yaptığı açıklama 
Facebook'ta mevcut grup ve toplulukların bu 
özellikten faydalanabileceğini belirtti.



YAKUPLU
KENT ORMANI

Halka Açıldı



TAYFUN DERYAL

KÜLTÜR-SANAT
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K
ültür-sanat 
sektörü, 
pandemi 
döneminde en 

büyük birleştirici ve 
iyileştirici güçlerden biri 
olmayı sürdürdü. Yerel ve 
uluslararası pek çok 
kurum, evlerde kalmanın 
bir sorumluluğa 
dönüştüğü günlerde, 
dijital platformlar 
üzerinden sanatseverlerle 
buluştu. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) de kültür-sanat 
etkinliklerini dijital 
ortama aktaran 
Türkiye’deki ilk yerel 
yönetim olurken, bu 
yönüyle dünyada da öncü 
belediyeler arasına girdi. 
Bu süreçte bin 250’nin 
üzerinde etkinlik, sosyal 
medya platformlarında 

izleyicilerle buluşturuldu. 
Sahnelendiği dönemin 
beğenilen oyunlarından 
belgesellere, online 
atölyelerden konserlere ve 
sohbetlere kadar farklı 
temalarda yayınlar 
organize edildi. Evlerde 
geçirilen zamanı daha 
kaliteli ve keyifli hale 
getiren yayınlar, toplam 
16 milyon izleyici sayısına 
ulaştı. İBB, pandemi 
koşullarındaki iyileşmeyle 
birlikte açık havada ve 
online platformlarda 
sürdürdüğü etkinliklerine 
yenilerini eklemeye 
hazırlanıyor. İstanbullular, 
temmuz ve ağustos 
aylarında uygulamaya 
konulması planlan pek çok 
projeyle özledikleri sanat 
aktivitelerine yeniden 
kavuşuyor.

BİR YILI AŞKIN SÜREDİR ONLINE 
PLATFORMLARDA DÜZENLENEN KÜLTÜREL 
FAALİYETLER, YENİDEN KENDİ MECRASINA 

TAŞINIYOR. MÜZİKTEN TİYATROYA, 
FESTİVALLERDEN ÇOCUK OYUNLARINA 

KADAR PEK ÇOK ETKİNLİK İBB’NİN 
HAZIRLADIĞI YAZ PROGRAMLARINDA 

SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR. 

İSTANBUL’DA SANAT	
YENIDEN	RİTMİNİ	BULUYOR	
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 “İSTANBUL’DA 
PERDELER 
KAPANMASIN”
İBB, “İstanbul’da Perdeler 
Kapanmasın” ilkesiyle, 
tiyatro emekçileri için 
hayata geçirdiği projesiyle, 
izleyicilerle canlı 
performansları yeniden 
buluşturacak. İstanbul’da 
çalışmalarını sürdüren 
tiyatrolara güç vermesi 
amaçlanan proje 
kapsamında, 15 ilçede 
tiyatro oyunları 
sahnelenecek. Mayıs 
2021’de başvuruların 
alındığı proje ile yaklaşık 400 
özel tiyatroya 2 milyon TL 
tutarında bir destek 
sunulacak.

 BİNLERCE MÜZİSYEN, 
“İSTANBUL BİR 
SAHNE”DE SEYİRCİSİYLE 
BULUŞUYOR
İBB’nin müzisyenlerin 
yanında olmak için hayata 
geçirdiği projelerden 
“İstanbul Bir Sahne”, 
pandemiden etkilenen 
binlerce sanatçının 
performanslarına ev 
sahipliği yapıyor. İBB iştiraki 
Kültür AŞ’nin 
gerçekleştirdiği etkinliklerle; 
seyircisiyle buluşamayan, 
sahnesi kapanan ya da 
performansıyla geçimini 
sağlayan müzisyenlere katkı 
veriliyor. 

İBB, her müzisyene 2 bin TL 
destek sağladığı “İstanbul 
Bir Sahne”yi, Mart 2021’de 
gerçekleştirdiği bir açık çağrı 
ile başlatmıştı. Projeye 2 bin 
289 başvuru yapılırken, 
müzik topluluklarıyla 
birlikte toplam sayı 6 bin 
841 olarak gerçekleşti. 
Başvuru şartlarını sağlayan 
müzisyen sayısı ise 5 bin 10 
kişi oldu. “İstanbul Bir 
Sahne”nin eylül ayı sonuna 
kadar İstanbul’un dört bir 
köşesini müzik alanına 
çevirmesi planlanıyor.
Kültür AŞ’nin hep birlikte 
şarkılar söylemek için 
sabırsızlanan İstanbullular 
için düzenleyeceği bir başka 
etkinlik ise “İstanbul 
Kavuştayı” 5 Temmuz’da 
‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ 
ile başlayan konserler, 
Harbiye Cemil Topuzlu Açık 
Hava Tiyatrosu’nda 
sonbahara kadar aralıklarla 
devam edecek.  

 “İSTANBUL’DA 
SENFONİK YAZ” 
Cemal Reşit Rey (CRR) 
Senfoni Orkestrası,  yaz 
konserleri ile açık alanlarda 
müzikseverlerle buluşacak. 
Uzun bir aradan sonra 
İstanbullulara “gerçek 
müziğin canlı müzik” 
olduğunu hatırlatmayı 
amaçlayan “İstanbul’da 
Senfonik Yaz” başlıklı 

konser dizisi, Harbiye Cemil 
Topuzlu Açık Hava 
Tiyatrosu’nda 
gerçekleşecek. CRR Genel 
Sanat Yönetmeni Cem 
Mansur’un, “Büyük Bir Gece 
Müziği”, “Bir Yaz Akşamı”, 
“Dansa Davet” ve “Yaz 
Masalları” temalarıyla en 
popüler klasik eserlerden 
seçkilerle oluşturduğu 
konserlerde, tanınmış 
solistlere genç yetenekler 
eşlik edecek. 
CRR Genel Sanat Yönetmeni 
Cem Mansur, İstanbullulara 
müzik dolu yaz geceleri 
yaşatacak programlara 
“kamu hizmeti” olarak 
baktıklarını belirterek şu 
ifadeleri kullandı:
“Bu yeni açılma döneminde, 
gerçek müziğin canlı müzik 
olduğunu hatırlayacağımıza; 
özlemini çektiğimiz, 
müzisyen ve dinleyici 
iletişimini hiçbir zaman 
olmadığı kadar 
yaşayacağımıza inanıyorum. 

Yüzyılların geçişiyle her 
defasında yeniden canlanan 
eserleri paylaşalım. Müzik 
neden zamansız ve sınırsız, 
neden ‘klasik’ olurmuş 
sorusuna yanıtı birlikte 
verelim.”

 ÇOCUKLAR 
İSTANBUL’UN ESKİ 
OYUNLARINI 
ÖĞRENECEK
İBB, konserlerden çocuk 
etkinliklerine, söyleşilerden 
tiyatro oyunlarına ve film 
gösterimlerine kadar pek çok 
etkinliğe daha ev sahipliği 
yapacak. İstanbul’un park ve 
meydanları gibi uygun 
noktalarında çocuklar için 
“Çık Dışarıya Oynayalım” 
etkinlikleri yapılacak. 
Pandemi döneminde 
okullardan ve sokaklardan 
uzak kalan çocuklara, 
eğlenceli ve öğretici 
temalarda aktiviteler 
düzenlenecek. İBB, çocuklara 
ayrıca geçmiş dönemlerin 
oyunlarını “İstanbul’un 
Oyun Atlası” ile öğretecek. 
İstanbul’da sokaklarda 
oynanmış oyunlar, yeni 
nesillerle tanıştırılacak.
İBB, planlama aşamasında 
olduğu etkinlikleri farklı 
temalarda İstanbullulara 
sunacak. Kumsalda yaz 
konserleri ve ilçe festivalleri 
gibi pek çok etkinlik yaz ve 
sonbahar aylarında hayata 
geçecek.

IBB, SEKTÖRE 12 MILYON TL 
DESTEK SUNDU

İBB, kültür-sanat emekçilerinin 
yanında olmak için projeler 
geliştirdi. Pandeminin 
başladığı Mart 2020’den, aynı 
yılın sonuna kadar kültür-
sanat sektörüne 12 milyon TL 
tutarında destek sunuldu. İBB 
Kültür Daire Başkanlığı ve 
Kültür AŞ eliyle 
gerçekleştirilen bu destekler, 
binlerce sanatçıya ulaştı.



10 SORU 1 ÜNLÜ

ISMAIL HAKKI ŞIMŞEK

NASUH	MAHRUKİ

“KENTLİ	OLMAK, 	
KÜLTÜR MESELESİDİR”
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aidiyet duygusunda hasar ortaya 
çıkıyor. Eski yaşadığı yerde 
çalışma imkanı bulamayıp 
İstanbul’a dışarıdan gelenler, bu 
şehri tamamen bir iş alanı olarak 
görüyor. İstanbul’a karşı bir 
bağlılık ve aidiyet hissetmedikleri 
için de bu kenti daha kaliteli hale 
getirmek, dertlerinden arındırmak 
gibi bir öncelikleri olmuyor. Kentli 
olmak, kültür meselesidir. Kentli 
olmak demek; kente karşı sorumlu 
olmayı da gerektiriyor. Bunun 
tersi davranışlar kentin tarihine ve 
dokusuna da zarar veriyor.

 İstanbul dışından bir misafiriniz 
geldi ve onunla bir yemek yeme 
hakkınız var. Boğazda bir akşam 
yemeği mi yoksa Eminönü’nde 
balık ekmek mi?
Misafirimizin yaşına, hayat 

tercihlerine yani hangisinden 
daha çok hoşlanacağına bakarak 
karar vermek isterim. Çünkü ikisi 
de süper deneyimlerdir. 

 İstanbul’un mevsimi sizce 
hangisi?
İstanbul, ilkbahardan sonbahara çok 
keyifli olur. 

 Size göre İstanbul’un olmazsa 
olmazı nedir?
Özellikle “Eski İstanbul” 
dediğimiz, Suriçi’nde kalan yerler. 
Doğma büyüme İstanbulluyum; 
ama o surların önünden geçerken 
“Acaba geçmişte buralar nasıldı” 
sorusunu kendime sormaktan geri 
duramam. Surlar olağanüstü 
heyecan verici.

 Sizce İstanbul’un kokusu, çiçeği 
ve ağacı nedir?
Deniz kokusu, şimdi azalmış olsa da 
leylaklar ve ağaç olarak ise erguvan.

 Avrupa Yakası mı Anadolu 
Yakası mı? 
Ben hep Avrupa Yakası’nda 
yaşadığım için bu yakaya karşı daha 
özel bir sempatim var. 

 Size göre İstanbul’un en güzel 
yeri neresi?
İstanbul’u İstanbul yapan, İstanbul 
Boğazı’dır.

 İstanbul’daki lezzet durağınız 
nedir?
Etiler’de Dönerci Serkan. 

 İstanbul’un dışına çıktığınızda en 
çok nesini özlüyorsunuz? 
Doğma büyüme İstanbulluyum ve 
bu şehri çok seviyorum. 
İstanbul’un her şeyini özlüyorum. 
Ama İstanbul’u hissettiren 
özelliklerinin başında tabii Boğaz, 
Boğaziçi ve denizi geliyor. 

 İstanbul’da gerçekleştirdiğiniz ilk 
hayaliniz neydi ve kalan bir 
hayaliniz var mı?
İstanbul dışında bir yerde 
yaşamayı düşünmedim. Etiler’de 
dededen kalma bir evde 
yaşıyorum. Hayalim de benim gibi 
çocuklarımın da bu evde yaşayıp 
büyümeleri. Benim kişiliğimin 
oturmasında bu evin çok etkisi 
var. Bahçesinde doğayla ve 
hayvanlarla iç içe... Çocuklarımın 
da böyle bir hayatı yaşamasını 
isterim.

 İstanbul’un sizce en önemli 
sorunu nedir?
Tartışmasız en önemli sorunu; 
aşırı kalabalık olmasıdır. Bu şehir 
bu kadar büyük bir nüfusu 
kaldıracak ne altyapıya sahip ne de 
coğrafi bir alana. İstanbul, 
Türkiye’nin coğrafi olarak yaklaşık 
140’ta 1’ini oluşturuyor. Ama 
nüfus olarak baktığınızda 5’te 
1’ini, belki de 4’te 1’ini 
oluşturuyor. Bu, süper sağlıksız bir 
fotoğraf. Yaşadığımız bütün 
sıkıntıların kökünde İstanbul’un 
aşırı kalabalık olması var. Bu kadar 
kalabalık olunca da bir şehre 



1968’de İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şişli 
Terakki Lisesinde tamamladıktan sonra 1992 yılında 
Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinden, 2004 yılında 
Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu. 
Eski Sovyetler Birliği coğrafyasında bulunan 7.000 
metreden yüksek beş dağa da tırmanarak Rusya 
Dağcılık Federasyonu’nun KAR LEOPARI unvanını alan  
Mahruki, bu unvanı alan tek Türk’tür. Nasuh Mahruki, 
Everest Dağı’na tırmanan ilk Türk ve dünyadaki ilk 
Müslüman dağcı olmasının yanında YEDİ ZİRVELER         
(7 kıtanın zirvesine tırmanma) projesini tamamlayan, 
dünyanın en genç dağcısı oldu. 8.000 metreden 
yüksek Cho Oyu (Türkiye’nin en yüksek solo tırmanışı), 
Lhotse ve K2 (Türkiye’nin en yüksek oksijen desteksiz 
tırmanışı) dağlarına oksijen desteksiz olarak tırmandı. 
15 yıl aradan sonra Everest Dağı’na bir kez daha 

ALI NASUH MAHRUKI KIMDIR?

tırmandı. Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan, Nepal, 
Sıkkım, Tibet, Bhutan, Moğolistan ve Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerinde motosiklet yolculukları yaptı.
AKUT’un (Arama Kurtarma Derneği) Kurucu Üyesidir 
ve 18 yıl kuruluşun Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. 
Mahruki, AKUT Onursal Başkanlığı’nın yanı sıra çok 
sayıda vakıf ve kültür derneğinin de üyesidir. 
Kurtarma çalışmalarındaki öncü sosyal girişimciliği 
nedeniyle 2004 yılında Amerika’dan ASHOKA Vakfı’na 
Fellow olarak seçildi (Ashoka Fellowship Programı,      
bir sosyal destek projesidir). Filipinler’den Uluslararası 
GUSI Barış Ödülü'ne (2009), Bilkent Üniversitesinden 
Sosyal Bilimler alanında Fahri Doktora’ya (2012) layık 
görüldü. Moğolistan Kültür, Spor, Turizm Bakanlığı 
tarafından JUUKH BICHIG takdirnamesiyle 
ödüllendirildi (2014).
Milli sporcu, profesyonel dağcı, yazar ve fotoğrafçı 
olan Mahruki;  mağaracılık, yamaç paraşütü, aletli dalış, 
motor sporları, yelken ve bisiklet sporları da 
yapmaktadır.
Eserleri: Bir Dağcının Güncesi, Everest’te İlk Türk,         
Bir Hayalin Peşinde, Asya Yolları, Himalayalar ve Ötesi, 
Yeryüzü Güncesi, Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir, 
Kendi Everest’inize Tırmanın.
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İhale Kayıt No .................................2021/291292
İhale Tarih ve Saati ......................06 Temmuz 2021 Salı 10.30
İlgili Müdürlük / Birim ................Satınalma Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 60
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................346 Kalem Nalburiye Malzemesi Alımı İşi

İhale Kayıt No .................................2021/312102
İhale Tarih ve Saati ......................06 Temmuz 2021 Salı 11.00
İlgili Müdürlük / Birim ................Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 92 00
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................6 Kalem Kışlık Sebze Fidesi Alımı İşi

İhale Kayıt No .................................2021/277979
İhale Tarih ve Saati ......................08 Temmuz 2021 Perşembe 10.30
İlgili Müdürlük / Birim ................Satınalma Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 60
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................12 Kalem İş Sağlığı ve Güvenliği
 Ortam Ölçüm Cihazları Alımı İşi

İhale Kayıt No .................................2021/277409
İhale Tarih ve Saati ......................09 Temmuz 2021 Cuma 11.00
İlgili Müdürlük / Birim ................İşletmeler Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 600 95 00
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................160 Kalem‐2021 Yılı (2. Dönem)  
 Muhtelif Plastik, Yemek Seti, Alüminyum,  
 Karton, Kağıt Mamulleri, Karton Bardak ve  
 İhtiyaç Malzemeleri Alımı İşi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
İhale İşleri Müdürlüğü İhale Gündemi

05. 07. 2021 ‐ 28. 07. 2021
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İhale Kayıt No .................................2021/318360
İhale Tarih ve Saati ......................12 Temmuz 2021 Pazartesi 11.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................Satınalma Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 60
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................3 Kalem Güvenlik Kabini Alımı İşi

İhale Kayıt No .................................2021/311362
İhale Tarih ve Saati ......................13 Temmuz 2021 Salı 10.30
İlgili Müdürlük/Birim ....................Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 453 79 50
İhale Türü ........................................Yapım İşi
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................1 Kalem‐400.000 Metre İstanbul Geneli 
 İhtiyaç Duyulan Yollarda Çatlak Tamiri  
 Yapılması İşi

İhale Kayıt No .................................2021/163624
İhale Tarih ve Saati ......................13 Temmuz 2021 Salı 12.00
İlgili Müdürlük / Birim ................Satınalma Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 60
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................40 Takım Kar Küreme Aparatı ve 
 Tuz Serpme Makinesi Alımı İşi

İhale Kayıt No .................................2173
İhale Tarih ve Saati ......................14 Temmuz 2021 Çarşamba 10.00
İlgili Müdürlük / Birim ................Mesken Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 455 33 20
İhale Türü ........................................Taşınmaz Satışı
Niteliği ve Miktarı .........................Arsa

İhale Kayıt No .................................2176
İhale Tarih ve Saati ......................14 Temmuz 2021 Çarşamba 10.00
İlgili Müdürlük / Birim ................Emlak Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 455 33 88
İhale Türü ........................................Kiraya Verme
İhale Usulü ......................................Kapalı Teklif Arttırma
İşin Süresi / Teslim Tarihi ........4 Ay
Döküman Bedeli ............................1.000

İhale Kayıt No .................................2021/290403
İhale Tarih ve Saati ......................16 Temmuz 2021 Cuma 11.00
İlgili Müdürlük / Birim ................Trafik Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 49 70
İhale Türü ........................................Yapım İşi
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................198 Kalem Trafik Sinyalize Kavşak 
 İmalatı İşi‐Yapım İşi

İhale Kayıt No .................................2021/303420
İhale Tarih ve Saati ......................13 Temmuz 2021 Salı 11.00
İlgili Müdürlük / Birim ................Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 312 63 63
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................22 Kalem Kauçuk Zemin Kaplaması 
 Mal Alım İşi

İhale Kayıt No 2021/310699
İhale Tarih ve Saati ......................13 Temmuz 2021 Salı 11.30
İlgili Müdürlük / Birim Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü
İlgili Telefon 0212 449 42 35
İhale Türü Mal Alımı
İhale Usulü Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................230 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı İşi
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İhale Kayıt No .................................2021/358052
İhale Tarih ve Saati ......................26 Temmuz 2021 Pazartesi 10.30
İlgili Müdürlük / Birim ................Satınalma Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 60
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................2 Adet‐İtfaiye Suni Solunum Cihazı 
 Dolum Ünitesi Alımı

İhale Kayıt No .................................2021/277962
İhale Tarih ve Saati ......................26 Temmuz 2021 Pazartesi 11.00
İlgili Müdürlük / Birim ................Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 46 65
İhale Türü ........................................Hizmet Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................5.500 Adet Karar ile 1.700 Adet Klasör 
 Veri Girişi

İhale Kayıt No .................................2021/326445
İhale Tarih ve Saati ......................26 Temmuz 2021 Pazartesi 11.30
İlgili Müdürlük / Birim ................Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 46 35
İhale Türü ........................................Yapım İşi
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................59 Kalem İstanbul Anadolu Yakası Geneli 
 Yaya Üst geçidi Yapımı ve Mevcut  
 Üst geçitlerin Engelli Erişimine Uygun Hale  
 Getirilmesi İnşaatı Yapım İşi

İhale Kayıt No .................................2021/324678
İhale Tarih ve Saati ......................26 Temmuz 2021 Pazartesi 12.00
İlgili Müdürlük / Birim ................Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 312 63 63
İhale Türü ........................................Yapım İşi
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................1056 Kalem İstanbul Geneli Parkları, 
 Yeşil Alanları ve Kamu Bahçelerinde  
 Yapım, Onarım ve Tadilat İşi

İhale Kayıt No .................................2021/341955
İhale Tarih ve Saati ......................26 Temmuz 2021 Pazartesi 12.30
İlgili Müdürlük / Birim ................Yapı İşleri Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 47 96
İhale Türü ........................................Yapım İşi
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................9 Adet Bina İnşaatı ile Muhtelif 
 Bina Onarım, Tadilat ve Ek Yapıları

İhale Kayıt No .................................2021/336404
İhale Tarih ve Saati ......................27 Temmuz 2021 Salı 10.30
İlgili Müdürlük / Birim ................Bilgi İşlem Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 45 30
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................11 Kalem‐Mal Alımı

İhale Kayıt No .................................2021/326329
İhale Tarih ve Saati ......................27 Temmuz 2021 Salı 11.00
İlgili Müdürlük / Birim ................Bilgi İşlem Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 453
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................8 Kalem Veri Tabanı, Ortakatman, 
 Veri Ambarı ve Siebel Uygulamaları 
 Yazılım Lisans Bakımları ve Exadata  
 Sistemi Donanım Bakım İşi

İhale Kayıt No .................................2021/343811
İhale Tarih ve Saati ......................27 Temmuz 2021 Salı 11.30
İlgili Müdürlük / Birim ................Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 35
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................11 Kalem Muhtelif Mefruşat Alımı
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İhale Kayıt No .................................2021/362293
İhale Tarih ve Saati ......................27 Temmuz 2021 Salı 12.00
İlgili Müdürlük / Birim ................Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 453 78 78
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................45 Adet Deniz Taksi 
 5 Adet Hibrit Deniz Taksi

İhale Kayıt No .................................2021/356630
İhale Tarih ve Saati ......................28 Temmuz 2021 Çarşamba 10.00
İlgili Müdürlük / Birim ................İşletmeler Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 600 95 00
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................27 Kalem‐2021 Yılı (2. Dönem) 
 Et ve Et Ürünleri Alımı İşi

İhale Kayıt No .................................2021/306864
İhale Tarih ve Saati ......................28 Temmuz 2021 Çarşamba 10.30
İlgili Müdürlük / Birim ................Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0216 586 55 70
İhale Türü ........................................Yapım İşi
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................69 Kalem‐İstanbul Geneli Yollarda 
 Yağmur Suyu Hattı, Baca, Izgara Yapımı ile  
 Yağmursuyu Baca ve Izgaralarının Asfalt  
 Kotuna Getirilmesi, Muhtelif Yerlerde Açık  
 Kanal Yapılması

İhale Kayıt No .................................2021/352587
İhale Tarih ve Saati ......................28 Temmuz 2021 Çarşamba 11.00
İlgili Müdürlük / Birim ................Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 46 24
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................113 Kalem İlaç ve Serum Alımı

İhale Kayıt No .................................2021/209207
İhale Tarih ve Saati ......................28 Temmuz 2021 Çarşamba 11.30
İlgili Müdürlük / Birim ................Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 600 88 05
İhale Türü ........................................Yapım İşi
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................İstanbul Geneli Spor Tesislerinde 
 449 İş Kalemi Bakım ve Onarım İşi 

İhale Kayıt No .................................2021/362319
İhale Tarih ve Saati ......................29 Temmuz 2021 Perşembe 10.30
İlgili Müdürlük / Birim ................Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 312 69 00
İhale Türü ........................................Hizmet Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................600.000 Adet POI

İhale Kayıt No .................................2021/287929
İhale Tarih ve Saati ......................29 Temmuz 2021 Perşembe 11.00
İlgili Müdürlük / Birim ................Satınalma Müdürlüğü
İlgili Telefon ....................................0212 449 42 60
İhale Türü ........................................Mal Alımı
İhale Usulü ......................................Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı .........................23 Kalem Mal Alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
diğer ihale ilanlarına 

https://www.ibb.istanbul 
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Çengel bulmacamızı doğru olarak çözüp anahtar kelimeyi, açık adres bilgisiyle birlikte istanbulbulten@ibb.istanbul e-posta 
adresine gönderen ilk 25 okurumuza, Kültür AŞ yayınlarından kitap hediye ediyoruz. Keyifli okumalar...

BULMACA





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Fatih Sultan Mehmet’ten sonra
Kanuni Sultan Süleyman’ın

portresi de İstanbul’da.




