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BirlikteBaşaracağız

Değerli Hemşehrilerim,

Öncelikle kentimize, ülkemize, tüm dünyaya sağlıklı, mutlu, barış
ve huzur içinde bir yıl diliyorum. 2021, birçok açıdan zorlu bir yıl
oldu. Bir yandan pandeminin hayatımıza kattığı olumsuzluklarla
mücadele ederken bir yandan gittikçe ağırlaşan ekonomik
koşullar nedeniyle sıkıntılı süreçlerden geçtik. Bu dönemlerde
dayanışma ve yardımlaşma en büyük gücümüz oldu. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) olarak ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza
destek olmak için var gücümüzle çalıştık. Veren elin alan eli
görmediği Askıda Fatura destek kampanyamız sayesinde birçok
yurttaşımızı bir nebze olsun rahatlatabildiğimizi bilmek bizlere de
huzur veriyor. Kampanyalarımıza yoğun ilgi gösteren hayırsever
yurttaşlarımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

Ekrem İmamoğlu

Sevgili İstanbullular,

Her yeni yıl, yepyeni umutlarla geliyor. 2022 yılında da adil, yeşil
ve yaratıcı İstanbul hedefimize güçlü adımlarla yürüyeceğimize
tüm kalbimle inanıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu
yıl da şeffaf ve katılımcı bir anlayışla, 16 milyon hemşehrimize
eşit yaklaşarak, kentin gerçek sahibi olan İstanbulluların istek ve
ihtiyaçlarını dinleyerek hizmet üretmeye devam edecek.
2021 içindeki umut verici bir yeni başlangıç ise İstanbul
Büyükşehir Belediyesi inisiyatifi ile Balkan coğrafyasından 11
ülkedeki 24 kentin belediyesiyle bir araya gelerek oluşturduğumuz
B40 ağı oldu. Ev sahipliğini yaptığımız, kent diplomasisi açısından
çok önem taşıyan zirvenin Balkanlar coğrafyasındaki şehirler arası
iş birliğini geliştirerek bölgenin kalkınmasına, dostluk duygusunun
gelişmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Bölgenin ortaklaşa
deneyimlediği sorunlara ortak çözümler üretmeyi ve sadece
bölge için değil tüm Avrupa ve dünyada örnek alınacak bir ağ
oluşturmayı hedefliyoruz.

yeni dönemde sergilediği şeffaf, katılımcı ve güvenilir
yönetim anlayışının büyük bir etkisi var. Dönüşümü
kesinlikle siyasi ya da ranta yönelik bir uygulama olarak
görmüyoruz. Halkımızın güvenli, sağlıklı, huzurlu evlerde
yaşamasına destek olan bir hizmet olarak görüyoruz. Yine
KİPTAŞ’ın, evi olmayan İstanbulluları ulaşılabilir ödeme
seçenekleriyle çevre dostu, sosyal donatıları olan, güvenli
konutlarla buluşturmak adına ortaya koyduğu sosyal konut
projelerinin sadece kentimize değil tüm ülkeye örnek
olacak nitelikte olduğuna inanıyorum. Halkımızın yoğun
ilgisi de bunu doğruluyor.

Aziz İstanbullular,

Depreme karşı hazırlıklı bir hale gelmek, kentimizin en önemli
gündem maddelerinden biri olmaya bu yıl da devam edecek.
Çünkü hepimiz biliyoruz ve bilim de işaret ediyor ki bir deprem
hattında yaşıyoruz ve İstanbul’da depreme dayanıksız yapılarda
yaşayan yurttaşlarımızın sayısı azımsanmayacak düzeyde. İstanbul
Yenileniyor Platformu’nu bu nedenle çok değerli buluyorum. Riskli
yapıda oturduğunu düşünen konut sahiplerinin çevrimiçi olarak
başvuruda bulunup kısa süre içerisinde teknik bir çalışmayla geri
dönüş aldığı bu sistemi kullanmaya tüm hemşehrilerimi davet
ediyorum. Bu platformun da katkılarıyla dönüşüm sürecimizin
ciddi anlamda hızlanacağını umuyorum.

Dünya, son yıllarda büyük bir değişimin içinden geçiyor.
Yeni nesil teknolojiler, yeni sektörlerle birlikte yepyeni
fırsatlar da yaratıyor. Bu fırsatları değerlendirip çağa ayak
uydurabilen kentler gelecekte ekonomik anlamda da büyük
başarılar yakalayacaklar. Bu açıdan İstanbul’un girişimci
gençlerine destek olmak biz yöneticilerin en önemli
sorumlulukları arasında. Bu amaçla OGEM’i kentimize
kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. OGEM’de
oyun geliştiriciler, ihtiyaç duyacakları tüm ekipmanlara
ücretsiz olarak ulaşabilecek. Ayrıca atölyeler, eğitimler,
etkinliklerle sektörün gelişimine destek olunacak.
İstanbul’u gelecekte oyun dünyasının merkezi haline
getirmek istiyoruz. Bu açıdan OGEM çok önemli bir adım.

Bir yandan da KİPTAŞ çok kıymetli dönüşüm projeleri hayata
geçiriyor, çözülmesi çok zor görülen projelerde bile uzlaşma
sağlayarak yol almaya devam ediyoruz. Bunda KİPTAŞ’ın

2022, kentimiz adına daha birçok önemli adımı atacağımız
bir yıl olacak. Hepinizin yeni yılını kutluyor, mutluluklar
diliyorum.

Kıymetli Dostlarım,
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İSTANBUL'DA NELER OLDU? / NELER OLACAK?

2 BİN GENÇ “KARİYER EĞİTİM GÜNLERİ”NE
GÜNLERİ” BAŞVURDU

İ

BB’nin gençlerin gelişimi için
düzenlediği Kariyer Eğitim
Günleri 11 Aralık’ta başladı.
Katılımcılara yepyeni bir vizyon
kazandırmayı amaçlayan eğitimler
ücretsiz olarak düzenlendi.
2 bin kişinin başvuru yaptığı
programlarda; akademisyenler,
uzmanlar, özel sektör temsilcileri
bilgi ve tecrübelerini gençlerin
gelişimi için paylaştı. Kariyer
Eğitim Günleri’nde ilk ders, iş
görüşmeleriyle başladı. Eğitimci
Yazar Haluk Tatar “CV Hazırlama
ve Mülakat Teknikleri” konusunda
bilgiler verdi. Bilgi Üniversitesi
Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı
Murat Saydam’ın “Profesyonel
Öğrenci Olmak” konusuyla başarılı

bir kariyer için neler yapılması
gerektiği anlatıldı. Kurumsal
Eğitim Uzmanı Dilek Tuğba
Uz da “Duygusal Dayanıklılık”
konusuyla gençlerle bir araya
geldi. 2020 yılında “Yılın İş
Adamı” seçilen The Brain
Group Kurucusu Emir Kosif ise
“4 Yanlış 1 Doğruya Götürür”
eğitimiyle gençlere bilgi ve
tecrübelerini aktardı. İletişim
Uzmanı Ayça Kuru’nun “Sosyal
Yaşamda Kişisel İş Etiketi, İmaj
ve İletişim” eğitimiyle katıldığı
Kariyer Eğitim Günleri’nin son
konuğu “Siz hiç ilham perisi
gördünüz mü?” konusuyla
Akademisyen Yazar
Prof. Dr. Uğur Batı oldu.

ÜMRANİYE’DE
972 ARAÇLIK ZEMİN
ALTI OTOPARKI AÇILDI

Ü

mraniye’de en önemli ihtiyaçlardan
biri de otopark. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB), Ümraniye trafiğini de
rahatlatacak olan 15 Temmuz Şehitler
Meydanı Zemin Altı Otoparkı’nı
hizmete açtı. Toplam inşaat alanı
yaklaşık 38 bin metrekare olan 6 katlı
otopark, 26’sı elektrikli, 55’i engelli araç
olmak üzere toplam 972 araç park etme
kapasitesine sahip. Parklanma açısından
çok problemli bir bölgede açılan otopark
İstanbulluların hizmetinde.

TUZLA’DA OTOPARK
VE MEYDAN
DÜZENLEMESI

T

18-25 Aralık’ta bir
hafta süresince
devam eden
eğitimlerin sonunda
gençlere katılım
belgesi verildi.

uzla’da sahil bölgesindeki araç
yoğunluğunu gidermek adına
İBB'nin başlattığı Tuzla Sahil Zemin
Altı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi
inşaatı tamamlandı.
Otoparkta elektrikli araç şarj altyapısı
da hazır. Toplam araç kapasitesi 738
olan otoparkta engelli vatandaşlarımız
için de 36 araçlık yer bulunuyor.
Otoparkın üzerinde yer alan meydan
düzenlemesi kısmında ise 6 bin
500 metrekarelik alanın 2 bin 500
metrekaresi yeşil alan, 500 metrekaresi
çocuk oyun parkı, 3 bin 500
metrekarelik bölümü de sert zemin
olarak düzenlenerek hizmete açıldı.
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ZONGULDAK-DEVREK’E
İBB’DEN KAR KÜREME
ARACI DESTEĞİ

İ

ÇIRAĞAN CADDESİ'NİN KALDIRIMLARI
DOĞAL TAŞLA YENILENDI

B

eşiktaş’taki tarihi Çırağan
Caddesi’ndeki kaldırımlar doğal
taşla yeniledi. İBB Yol Bakım ve Alt
Yapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
tarafından yürütülen çalışmalarda
1.500 metre uzunluğundaki caddede;
kaldırımlara 10.000 metrekare
doğal taş döşendi. Caddede altyapı
ve yağmur suyu ızgaraları tamamen
yenilendi. Yağmur sularının denize
aktarılması için son bağlantılar

Ocak 2022 sonuna kadar yapılarak;
cadde, yağmur suyundan tamamen
kurtarılacak. Kaldırımlar yaya, yaşlı,
pusetli ve özel gereksinimli bireylerin
rahat yürümesine olanak verecek
şekilde genişletilip yenilendi. Ağaçlar
ızgaralarla koruma altına alındı.
Beşiktaş’ın merkezinden Ortaköy’e
uzanan Çırağan Caddesi yeni,
ferah haliyle İstanbulluların büyük
beğenisini topladı ve çok güzel oldu.

stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) tarafından ZonguldakDevrek Belediyesine hibe edilen kar
küreme aracı göreve başladı. Devrek
Belediye Başkanı Çetin Bozkurt,
konuyla ilgili yaptığı açıklamada
“İBB tarafından belediyemize
hibe edilen kar küreme aracı, karla
mücadelemize büyük güç kattı.
Yaya kaldırımları ve dar alanlarda
kullanım kolaylığı olan araç, karla
mücadelede daha hızlı ve verimli
sonuçlar almamızı sağlıyor” dedi.

TRAFIĞI AZALTACAK
PROJEYE ÖDÜL

T

ürkiye Bilişim Derneği (TBD)
İstanbul Şubesi tarafından
gerçekleştirilen sektörün en
prestijli yarışmalarından ‘Bilişim
Yıldızları’, bu yıl ‘Yerli ve Milli /
Özgün Proje Yarışması’ temasıyla
düzenlendi. İBB, Yerel Yönetimler
Kategorisi’nde “İBB Ulaşım ve Trafik
Mükemmeliyeti Pandemi Sonrası
Trafik Yoğunluğunun Öngörülmesi
Projesi”ile birincilik elde etti. Proje,
ortalama seyahat süresinin ve trafik
sıkışıklığının düşürülmesine yardımcı
olacak. Trafik ışıklarına ihtiyaç duyan
anlık müdahaleler yapılabilecek.
İstanbullular, toplu taşımanın
yoğun olduğu saatlerde en uygun

ulaşım çözümlerine erişebilecek.
İBB, teknoloji anlayışı, strateji, ekip
oluşturma yeteneği, dijital dönüşüme
adapte başarısı ve topluma olumlu
katkılarından dolayı da “Enterprise IT
World CIO1000 APAC 2021” ödülüne

layık görülerek, uluslararası alandaki
başarılarına bir yenisini ekledi. İBB
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ödül;
İstanbul Senin, Açık Veri Portalı, Askıda
Fatura, İBB Wifi ve Zemin İstanbul gibi
projelerdeki liderliğinden dolayı verildi.
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SPOR

İBB Kadın Buz Hokeyi takım
kaptanı Alara Lökbaş (23) ve
kardeşi Dilara Lökbaş (22)

8 / www.ibb.istanbul

IBB OCAK2022 buz hokeyi.indd 8

31.12.2021 10:11

Haber hakkında
ayrıntılı bilgi için
QR kodu okutabilirsiniz.

YÜRÜYEBİLEN
HERKES KAYABİLİR
İBB tarihinin ilk “Kadın Buz Hokeyi Takımı” kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
“Kadın Buz Hokeyi Takımı”nın maçını ben de tribünden izleme şansını yakaladım.
Yazı: Ahmet Olcay Ergin Fotoğraf: Ferhat Uludağlar

B

uz hokeyi izlemek için tribüne
girdiğinizde sizi müthiş bir soğuk
hava karşılıyor. Hatta patenleriniz
yoksa ve normal ayakkabılarınızla
sahada duruyorsanız birkaç dakikada
ayaklarınız adeta buz kesiyor. Kaleci
dahil bir takımda 6 kişi olacak şekilde oynanan
bu oyun, en hızlı takım oyunlarından biri.
Heyecanlı, seyir zevki inanılmaz yüksek bir
spor. Oyun bir an bile durmuyor, oyuncu
değişiklikleri bile oyun durmadan hızlıca
gerçekleştiriliyor. Daha önce benim gibi
tribünlerden buz hokeyi maçı izlememişlere
şiddetle izlemelerini tavsiye ediyorum.
Süper Lig’de mücadele eden İBBSK, sahasında
konuk ettiği “Buz Korsanları” takımını 5-1

devirerek 3 puanın sahibi oldu.
İBB Kadın Buz Hokeyi takımı; 3 yabancı, 3
milli, 3 senkronize figür paten (artistik buz
pateni) sporcusu ve genç sporcuları
bünyesinde barındırıyor. Ayrıca takımda
anne Varaporn Arslan ile kızı Melis Arslan ve
Ebrar Damla Demirsal Asiye Çağla Demirsal
kardeşler de yer alıyor. Tribünden izlediğim
karşılaşmada İBBSK’nın kalesini 13 yaşındaki
Erva Su Kanat korudu. Maçta gösterdiği
performansa hayran kaldım. Müsabakada çok
ciddi kurtarışları oldu. İBB Kadın Buz Hokeyi
takımında oynayan 3 milli sporcudan ikisinin
kardeş olması da dikkat çeken bir başka hikaye.
Kaptan Alara Lökbaş (23) ve kardeşi Dilara
Lökbaş (22) yaşında...

www.ibb.istanbul / 9

SPOR

GAZETEDEKİ HABERLE
BAŞLAYAN MACERA

DILARA:
BELEDIYELERIN
BU TIP ADIMLAR
ATMASI ÇOK
ÖNEMLI. SPORUN,
BUZ HOKEYININ
GELIŞMESI,
ÖZELLIKLE KADIN
SPORCULARIN
YETIŞMESI ADINA
ÇOK ÖNEMLI.

Abla Alara Lökbaş,
annesinin bir
gazetede gördüğü
“yürüyebilen
her çocuk
kayabilir” haberi
ile hayatlarına
bu maceranın
girdiğini şu sözlerle
anlattı: “Annem,
o yazı üzerine
bizi buz pistine
götürdü. Önce
halk seanslarına
katılıyorduk. Daha
sonra bir kulüp
aracılığıyla figür
patene başladık.
3 yıl sonra da buz
hokeyine başladık.
10 yaşından beri buz
hokeyi oynuyorum.”
Dilara Lökbaş ise ilk
bir yıl içinde pateni
hiç sevmediğini, antrenörlerin "ablasından olur
ama bundan olmaz" dediklerini hatırladığını;
ancak şu an milli sporcu olduğunu hatırlatarak
şakalaştıklarını ifade etti.

İBB KADINA VERİLEN ÖNEMİ ARTIRDI

Alara Lökbaş, İBB'nin kadın buz hokeyi takımı
kurması hakkında, “İBB'nin kadın buz hokeyi
takımı kurması ve bizim de bu bünyede yer
almamız çok gurur verici. İBB, kadına verilen
önemi artırdı. Bütün belediyelerden böyle bir
destek bekliyorduk, İBB buna önayak oldu”
derken kardeşi Dilara da “Belediyelerin bu tip
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adımlar atması çok önemli. Sporun, buz
hokeyinin gelişmesi, özellikle kadın sporcuların
yetişmesi adına çok önemli. İBB de bunun
öncülerinden oldu. Burada oynadığım için çok
mutluyum. İlk kurulan her kulüp için şampiyon
olmak zordur ama biz hedeflerimizi küçük
tutmuyoruz. İBBSK’ya bir şampiyonluk kupası
getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

İBB Kadın Buz Hokeyi
takımı; 3 yabancı, 3 milli,
3 senkronize figür paten
(artistik buz pateni)
sporcusu ve genç
sporcuları bünyesinde
barındırıyor.

ADRENALİN DOLU BİR SPOR

Sahaya indiğimde hissettiğim soğuk havayla
nasıl mücadele ettiklerini sorduğumda forvet
Dilara Lökbaş, “İzleyenler ve tribünler için çok
soğuk geliyor. Hatta seyircinin az olmasında
bunun da etkisi var. Biz, koruma ekipmanları
giydiğimiz için üşümüyoruz. Ve adrenalin dolu
bir spor yaptığımız için terliyoruz. Bazen kaskı
çıkardığımızda kafamızdan buhar çıkıyor” dedi.

Süper Lig’de mücadele eden
İBBSK, sahasında konuk
ettiği “Buz Korsanları”
takımını 5-1 devirerek 3
puanın sahibi oldu. İBBSK,
ligde Buzadam takımıyla
liderliği paylaşıyor.
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SPOR

HEP AYNI TAKIMDA OYANADIK

İBBSK BAŞKANI
FATIH KELEŞ
“BUZ HOKEYI
DÜNYADA VE
AVRUPA’DA ÇOK
FAZLA ILGI GÖREN
BIR SPOR DALI.
BIZ DE
TÜRKIYE’DE
BUZ HOKEYININ
GELIŞMESI IÇIN
OLABILDIĞINCE
SORUNLARA
GÖĞÜS GEREREK
BRANŞA
DESTEĞIMIZI
SÜRDÜRECEĞIZ.”

Lökbaş kardeşlerin bu zamana kadar
hep aynı takımda oynaması da öne çıkan
konulardan biri. Aynı takımda oynamanın
olumlu taraflarını sorduğum Alara Lökbaş,
“Kardeşimle hep aynı takımda oynadık. Kardeş
olmamız ve yıllarca aynı takımda oynamamız
tabii ki avantaj sağlıyor. Bu, skora da yansıyor.
O forvet, ben defans oynuyorum. Benim
nereye pas vereceğimi o çok iyi biliyor ya da
ben onun nereye kayacağını çok iyi biliyorum.
O düşünmeden bile ben onun ne yapmak
istediğini anlıyorum, aynı şekilde kardeşim de
beni anlıyor” şeklinde konuştu.

KARDEŞİMLE ÇOK TARTIŞIYORUZ

“Maç içinde hata yaptığınızda tartışma yaşıyor
musunuz” sorumuzu Dilara Lökbaş şu şekilde
yanıtladı:
“Kardeşimle çok tartışıyoruz. Bunu saha
içerisinde yapmamaya çalışıyoruz ama
maalesef bazen oyuna, soyunma odasına,
idmana bile yansıyor. Hatta evde de bu
pozisyonları tartışıyoruz. O, savunmada bir
hata yaptığında veya onun verdiği pası ben

tutmadığımda büyük tartışmalar yaşıyoruz.
Antrenörlerimiz araya giriyor; ama kardeş
olduğumuz için bu tartışmalar bitince hiç
yaşanmamış gibi oluyor. Bildiğiniz kardeş
kavgaları diyebiliriz bunlara.”

KURTULMAYA ÇALIŞTIĞI TOTEMLERİ VAR

Maç öncesi olsun soyunma odasında olsun hep
aynı yere oturduğunu, başarılı olduğunda neler
yaptıysa onları tekrarlayarak totem yaptığını
belirten Alara Lökbaş, kardeşinin çok daha
fazla
totemi olduğunu söylüyor. Forvet oyuncusu
Dilara gülümseyerek şunları söyledi:
“Benim çok totemim var. Gün içinde bile
bir totem yapabiliyorum. Maç günü asla
başkasının eşyasını kullanmam özellikle,
başka bir oyuncununkini asla! Eşyasını
kullandığım kişinin oyununun bana
geçeceğine inanıyorum. Asla ve asla maç günü
ve soyunma odasında muz yemem! Çorap
totemim var. Uğurlu çoraplarımı şehir dışında
unutsam bile bir şekilde getirtirim. Bir gün
öncesinde o çorabı maçta giydiysem yıkar yine
o çorabı giyerim!”
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AYRIMCILIK YAPIYORUZ

İBBSK’nın kalesini 13
yaşındaki Erva Su Kanat
korudu.

BEN DAHA HIRSLIYIM

23 yaşındaki Alara Lökbaş’a “Hanginiz daha
çalışkan, hanginiz daha hırslısınız” sorusunu
yönelttim. Genç sporcu, “İkimiz de çok
çalışkanız ama ben daha hırslıyım” cevabını
verdi. Aynı soruyu Dilara Lökbaş’a sormadım,
acaba kardeşine bu konuda katılıyor mu,
açıkçası ben de merak ediyorum… Başarılı
iki sporcu da hedefleri arasında, “kadın buz
hokeyini ileriye taşımanın, Milli Takım’ın
seviyesini yukarıya çekmenin ve İBBSK ile
şampiyonluk yaşamak” olduğunu açıklayarak
sözlerini tamamladı.

İBBSK Başkanı Fatih Keleş de müsabaka
sonrası İstanbul Bülteni’ne konuştu. Alınan
galibiyetten mutlu olduklarını söyleyen Keleş,
“Buz hokeyi branşını çok önemsiyoruz. Uzun
yıllardır da bu branşın içindeyiz. Buzun
üzerinde hem kulübü hem de ülke sporunu
temsil eden birçok sporcumuz var. Erkek
takımımız var. Ama biz her branşta olduğu gibi
buz hokeyinde de kadınların temsil edilmesi
gerektiğini, onlara bu alanda da fırsat eşitliği
tanınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çizgide
yolumuza devam ediyoruz. Daha önce kadın
atletizm ve halter takımı kurmuştuk takım
sporları olarak. Kadın buz hokeyi takımını bu
yıl hayata geçirmiş olduk. Başarılı bir takım
kurduğumuza inanıyoruz. Süper Lig'de temsil
ediyorlar bizi mutluyuz. İyi sonuç alıyorlar,
keyif alıyorlar, buz hokeyini sevenlere de güzel
müsabakalar izletiyorlar. Sporun her alanına
destek vermek bizi çok mutlu ediyor. Bunu
elimizden geldiğince bütçemiz doğrultusunda
genişletmeye çalışıyoruz. Kadınlarımıza pozitif
ayrımcılık yapıyoruz. Bu zamana kadar biraz
geri planda bırakılmış birçok branşı hayata
geçirmeye çalışıyoruz. Çok iyi geri dönüşler
alıyoruz. Bu da bizi daha da mutlu ve motive
ediyor. Buz hokeyi dünyada ve Avrupa’da çok
fazla ilgi gören bir spor dalı. Biz de Türkiye’de
buz hokeyinin gelişmesi için olabildiğince
sorunlara göğüs gererek branşa desteğimizi
sürdüreceğiz.”
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TEKNOLOJİ

GENÇLER OGEM’DEN DÜNYAYA AÇILACAK
Genç girişimciler, hayallerindeki oyunu İBB Oyun Geliştirme Merkezi’nde (OGEM) gerçekleştirebilecek.
Girişimciler merkezdeki ekipmanlardan ücretsiz yararlanabilecek. OGEM'le dünya oyun sektörüne
İstanbul’dan yeni işler kazandırılacak.
Yazı: Ali Faruk İmre

Oyun Geliştirme Merkezi
(OGEM), adı verilen kamu
destekli merkezde genç
girişimciler; hayal ettikleri
oyun projesini hayata
geçirebilecek, küresel pazarda
yer almalarını sağlayacak
olanaklara sahip olabilecek.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
iştiraki Medya AŞ ve online oyun
geliştirme ağı Game Factory iş birliği ile
genç girişimciler için bir kuluçka merkezini
hizmete açıldı. Oyun Geliştirme Merkezi
(OGEM), adı verilen kamu destekli
merkezde genç girişimciler; hayal ettikleri
oyunu projesini hayata geçirebilecek, küresel
pazarda yer almalarını sağlayacak olanaklara
sahip olabilecek.

TÜRKİYE, OYUN SEKTÖRÜNDE NEREDE?

Türkiye, özellikle mobil oyunlar alanında
küresel bir marka olma yolunda ilerliyor.
Ülkemiz daha yolun başında; ama veriler

ülkemizin gerçekten de önemli bir potansiyeli
olduğunu ortaya koyuyor. Şöyle açıklayalım:
Mart 2021'de ABD'deki Apple App Store’un
ilk 10 mobil oyunundan 6’sı Türk stüdyoları
tarafından yaratıldı. Aynı zamanda dünyanın
önemli şirketleri Türkiye’de ofis kiralamaya
başlarken 2020’de Zynga, Türk oyun şirketi
Peak’i 1,8 milyar dolara satın aldı. 42matters.
com sitesinin son verilerine göre Türk
şirketleri tarafından yaratılan oyunların
uygulamalar üzerinden indirilme oranı
875 binin üzerinde. Google Play verileri
incelediğinde, Türkiye’deki uygulamaların
yüzde 30’unu yerli oyun yayıncıları
oluşturuyor.
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SÖZ GENÇLERDE
İstanbul Bülteni’ne konuşan oyun sektörünün genç paydaşları, bir kamu
kurumu tarafından tanınmanın heyecan verici olduğunu aktardı.

OGEM’LERDEN “UNICORN” BİR GİRİŞİM ÇIKAR

Türkiye ekonomisinin dinamosu İstanbul,
aynı zamanda oyun sektörünün de yeni
cazibe merkezi. Verilere göre Türkiye’de 8
bin 775 oyun girişimcisi var. Ancak, küresel
pazarda Türkiye yayıncılarının payı yüzde 2
civarında. İBB tarafından kurulan OGEM’ler
de Türkiye’nin bu pazardaki yerini genişletmek
amacı için çok uygun bir ortam. Çünkü İBB
sunduğu ortamda, genç girişimciler için
teknolojik anlamada yeterli donanıma sahip bir
kuluçka merkezini sadece kente değil sektöre
de kazandırdı. Bahsettiğimiz gibi bir Türk
girişimi olan Peak şirketinin, oyun sektöründe
unicorn (en az bir milyar dolar değere ulaşan
girişim) ligine yükselmesi akıllara neden bir
daha olmasın sorusunu getiriyor?

Başkan İmamoğlu,
OGEM Youtube
stüdyosunda “Atom”
kanalının yayınına
konuk oldu.

Ergin Berke Arslan (26)
YOUTUBER-GAMER

Batuhan Çelik (21)
OYUN GELİŞTİRİCİ
YOUTUBER

“Üç yıldır, oynadığım oyunları
‘GamersTurk’ adlı Youtube kanalıma
yüklüyorum. Bugün kanalım, 740
binin üzerinde kullanıcı tarafından
takip ediliyor. Bir yandan da
üniversite eğitimime devam ediyorum.
Bizler de bu sektörün paydaşları
olarak OGEM’deki örneğin; Youtube
stüdyosundan faydalanabileceğiz.
Burası Türkiye’nin pazardaki
yerine güç katabilir.”

“Oyun sektörünün içerisine çok
küçük denebilecek bir yaşta
girdim. 14 yaşından beri Minecraft
oynayıp, Youtube’da yayınlıyorum.
Aynı zamanda, bu oyuna eklentiler
yazıyorum. OGEM, çok ferah ve
geniş bir alan. Buraya verilen
emek, buradan çıkacak olan emek
asla boşa gitmez. İBB’nin gençlerle
olan iletişiminden memnuniyet
duyuyorum.”

“İSTANBUL’UN YARATICILIK VE GİRİŞİMCİLİK
MERKEZİ OLMASINI İSTİYORUZ”

OGEM’in açılışı sektörün önde gelen
firmalarını, akademisyenlerini, hayali olan
gençleri ve “oyun” dünyasında tanınan figürleri
(popüler kültür deyişiyle “gamer”ları) bir araya
getirdi. OGEM’in sunduğu imkanlara tanıklık
edenler heyecanını sosyal medya hesaplarından
paylaştı. Merkezin açılış konuşmasını yapan
Başkan İmamoğlu, heyecanı gözlerinden
okunan gençlere şöyle seslendi:
“Siz oturun, çalışın, bizim arkadaşlarımızla
iş birliği yapın. Sektörlerden buraya iş birliği
yapmak isteyen kurum ve kuruluşları davet
edelim. Yani biz, artık buranın böylesi bir
merkez olmasıyla, zaten başarı elde edilmiş
bir alanın büyütülmesiyle ilgili bir adım
atıyoruz. Bundan sonrasında en az bizim
kadar hak sahibisiniz ve bizim kadar bütün
girişimciler burada söz sahibi olacaklar. Bunu
da geliştireceğiz.”

Ömer Burak Doğru (20)
GAME FACTORY’DE
OYUN YÖNETİCİSİ

NEREDE?

OGEM, Haliç’in eşsiz
manzarasına komşu
olan Beyoğlu’ndaki
Miniatürk’ün yanında
bulunan İBB İletişim
Koordinatörlüğü
yerleşkesinde yer alıyor.

“OGEM, bizleri çok
heyecanlandıran bir proje. Bizim
oyun geliştiricilerimiz ‘online’
çalışıyor. Burada onlara açık bir
ofis imkanı sunuluyor. Buradaki
demirbaşlara baktığımızda bir
oyunun geliştirilmesi için gayet
yeterli ekipman var. İBB’nin
bu fırsatı bizleri sunması, bizi
tanıması anlamına geliyor. Bu çok
sevindirici.”

Eren Yener Öztürk (31)
GAMER
“2-3 senelik gamer’ım. Yani oyun
oynuyorum. Zaten mesleğim olan
mali müşavirlikten, animasyon
çizerliğine bir mesleki geçiş
yaptım. Biz gamer’lar olarak,
başkasının tasarladığı hayal
gücünü deneyimliyoruz oyunlarda.
OGEM’de beni en çok etkileyen,
gençlere aşılanan umut oldu. Bir
de kamunun eliyle bu umudun vaat
edilmesinden heyecan duyuyorum.
Bizim dönemimizde bunları pek
yaşayamadık.”
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YEŞIL İSTANBUL

HALİÇ'TE MAVİ İLE YEŞİL BULUŞTU
İBB, tarihi antik çağdan günümüze gelen ve kentin turistik açıdan zengin bölgesi Haliç’te
yeşil alanlar için kolları sıvadı. Birinci etabı geçtiğimiz yıl açılan “Haliç Kıyıları Yeşil Koridor
ve Yaşam Alanı Projesi”nin ikinci etabı İGDAŞ Parkı’na ev sahipliği yapacak.
Yazı: Özgür Turan Fotoğraf: Derya Balkan

1 Ocak 2021’de açılan T5 Cibali- Alibeyköy
Hattı’nın da güzergahlarından olan bölge,
“İstanbul Senin – Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması”
ile kentlinin de görüşü alınarak düzenlendi.
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A

ltın Boynuz olarak da bilinen Haliç’in
tarihi antik çağlara kadar gidiyor. Tıpkı
Marmara Denizi ve Boğaz gibi İstanbul’u
simgeleyen su alanlarından olan Haliç,
Roma ve Osmanlı İmparatorluklarından
günümüze tarihi, coğrafi, kültürel ve
ekolojik önemini sürdürüyor. Marmara Denizi’nin
kara parçasına dahil olmasıyla meydana gelen
Haliç, sahip olduğu zenginlikle kentteki gözde
yerleşim yeri oldu.

DOĞAL LİMAN

Haliç, gerek Doğu Roma (Bizans) gerekse de
Osmanlı İmparatorluğu döneminde doğal liman
olarak kullanılırken çevresi de mesire ve dinlenme
yeri olarak kullanılmıştı. 20. yüzyılın başlarıyla
sanayileşen bir kent olan İstanbul’da çevre
sorunları ortaya çıkarken Haliç de kirlenmenin
en çok görüldüğü bölgelerden biri oldu. 1980’li
yıllarda alınan kararlarla sanayi alanlarından
temizlenmeye çalışılan Haliç, günümüzde
ticaret, eğitim ve yerleşim yeri olarak öne çıkıyor.
Sahip olduğu sahil bandı
ve kuzeyden Alibeyköy
Deresi’ne bağlanmasıyla biyo
çeşitliliğin öne çıkmasıyla
bilinen bölge, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin
(İBB) yeşil alan düzenleme
çalışmalarıyla değerine
değer katıyor.

HALİÇ PROJESİ
İLE İSTANBUL’A

3 MİLYON

HALKIN YEŞİL ALANI

Balat, Eminönü, Vefa,
Fener gibi tarihi semtlere
komşuluk yapan Haliç,
yeniden düzenlenerek
başta 16 milyon İstanbullu
olmak üzere tüm ülkeye
hizmet veriyor. 1 Ocak
2021’de açılan T5 CibaliAlibeyköy Hattı’nın da
güzergâhlarından olan bölge,
“İstanbul Senin-Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması”
ile kentlinin görüşü alınarak düzenlendi. Kazanan
proje, 3 milyon metrekareyi aşan alan, 7 farklı
bölgede toplam 42 fikrin yarışmasıyla belirlendi.
Toplamda 250 bin metrekareye ev sahipliği
yapan birinci etap içerisindeki dokuz parkla da
ziyaretçilerine keyifli vakitler yaşatıyor. İGDAŞ
Parkı’nın da içerisinde yer aldığı ikinci etapta
çalışmalar sürüyor.

METREKARELİK
YEŞİL ALAN
KAZANDIRILIYOR
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KİTAP

İSTANBUL, DÜNYANIN
EN KIYMETLİ SOFRASI…
‘Geçmişten Günümüze İstanbul Lezzetleri’, okurları
İstanbul’un lezzet tarihinde bir yolculuğa çıkarıyor...
Yazı: Zeynep Mavnacıoğlu Fotoğraf: Ferhat Uludağlar

İ
İBB Yayınlar Koordinatörü
Cengiz Özkarabekir ve
Gazeteci Yazar Mehmet
Yaşin Emirgan Pembe
Köşk'te yemekte buluştu.

stanbul, tarihler boyunca pek çok
medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapan
eşsiz bir şehir. Bu topraklarda yaşayan her
kültür, kendinden birer parça bıraka bıraka bu
kültürün büyümesine vesile olmuş adeta.
Bir mahalle düşünün ki; Rum, Yahudi, Ermeni
ve Türk evlerinde pişen yemekler, komşularla
paylaşılıyor, dost sofralarında çoğalıyor,
çeşitleniyor. İşte İstanbul’daki bu zengin
kültür, hiç şüphesiz bugünün yeme kültürünün
oluşmasında da kendini hissettirmiş. Pek çok
medeniyetin hayat bulduğu bu topraklar, tarihle
yoğurulmuş yemeklerinden birer lokma bırakmış

bu koca İstanbul sofrasına.
Bu eşsiz lezzetlerin kimisi zamana meydan
okuyamadan unutulmuş gitmiş, kimi ise
yüzyılları aşarak İstanbul’un lezzetleri haline
gelmiş.

BU SOFRADA HERKES VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), her biri
kadim medeniyetlerde doğup da günümüze
ulaşan, çok kültürlülüğün en güzel ahengini
yansıtan bu rengarenk sofralarımızı kitaplaştırdı.
İBB Yayınları’ndan çıkan ve Merin Sever’in
derlediği ‘Geçmişten Günümüze İstanbul
Lezzetleri’ kitabı, İstanbul’un eşsiz yeme
kültürünü, her bir lezzetin kökleriyle birlikte
ele alarak anlatıyor. Anı, hikaye ve söyleşilerden
oluşan kitap, bir yanıyla İstanbul’un yeme içme
tarihine ışık tutarken diğer yanıyla geleceğe bir
iz bırakıyor.

LEZZETLERİN TARİHİNE YOLCULUK

Kitabı elimize alır almaz, eski İstanbul
sokaklarında bir yolcuğa çıkıyoruz adeta.
Şimdilerde unutulmuş; İstanbul çayır
peynirinin kokusunu hissediyor, İstanbul’a
has helvanın püf noktasına şaşırıyor, Ermeni
ve Rum mezelerinin hikayesine dalıp gidiyor,
sokak lezzetlerini tatmak için can atıyoruz.
Türk, Rum, Ermeni, Yahudi, Laz, Balkan,
Kafkas, Süryani ve daha nicelerinin bu sofrayı
nasıl ilmek ilmek ördüğüne şahit oluyoruz.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kitabı
tanıtırken söylediği “İstanbul, dünyanın en
kıymetli sofrası…” ifadelerinin ne kadar da
yerinde olduğunu görüyoruz aslında.
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“FARKLILIK ZENGİNLİKTİR”

Geçmişten Günümüze İstanbul Lezzetleri
kitabının derleyeni Merin Sever’le kitap
hakkında sohbet ediyoruz. Sever, İstanbul’un
tarih boyunca yeni tatlara açık oluşundan
bahsederek, bu etkilerin şehri nasıl
zenginleştirdiğinden söz ediyor. Sever, kitabın
oluşum sürecinde; İstanbul’un bildiğinden,
düşündüğünden, hatta hayal ettiğinden de
zengin bir şehir olduğunu yeniden keşfetmenin
kendisini ne kadar etkilediğinden bahsederek
şöyle devam ediyor sohbete:
“Bu şehirde hangi kültürün hangisiyle, kimin
kimle kesiştiğine inanamazsınız.
Bakın mesela eski Fatihliler, eski İstanbullular,
Müslüman da olsalar diğer mutfakları da
bilirlerdi, birbirimize tabaklar gelip giderdi.
Doğrusu benim içimdeki, zihnimdeki
İstanbul’um, böyle bir İstanbul. Belki hayali
bir İstanbul bu. Mademki daha iç içe, kardeşçe
yaşamak istiyoruz, o halde insanlara ayrışmayı
değil tüm farklılıklarımızla birlikte yaşamayı
hatırlatmak gerek diye düşündüm ben, hep
bunu vurguladım. Farklılık zenginliktir. Bunu
da en güzel yansıtacak olan şeylerin başında
yemek kültürü gelir.”

İSTANBUL’UN SOKAK LEZZETLERİ DENİLİNCE…

Kitaptaki, ‘İstanbul’un Sokak Lezzetleri’
yazısıyla okuyucuları adeta bir lezzet turuna
çıkaran Mehmet Yaşin’le buluşmamızda ise
doya doya İstanbul’a has sokak lezzetlerini
konuşuyoruz. Balık ekmek, simit, kokoreç,
turşu, mısır, kestane derken Yaşin’in en sevdiği
sokak lezzetinin ne olduğunu merak ediyoruz.
Yaşin hiç düşünmeden “kokoreç” yanıtını
veriyor. Bununla birlikte İstanbul’un en eski
sokak lezzetleri olan balık ekmek ve simidin
geçmişten bugüne kadar gelebilen en has lezzetler
olduğunu söylüyor. Sohbetimizin devamında
ise, İstanbul’da sokak yemekleri kültürünün
Osmanlı dönemlerine dayandığından bahsediyor
Mehmet Yaşin. O dönem İstanbul’da sokak
kavuncularından, şerbetçilere, pilavcılardan
turşuculara oldukça çeşitli bir sokak yemekleri
kültürü olduğunu hatırlatıyor bize.

İSTANBUL’UN LEZZETLERİ
MENÜSÜ 16 OCAK TARİHİNE
KADAR BELTUR PEMBE
KÖŞK MENÜSÜNDE YER ALACAK.

Merin Sever
YAZAR
İSTANBUL’A HAS LEZZETLER
HANGİLERİ?
“Sizce İstanbul’a has bir
lezzet var mı?” sorumuza
Merin Sever şu yanıtı veriyor:
“Olmaz mı, elbette var.
Lakerda mesela bence
en has, en tipik İstanbul
lezzetlerinden biri. Bunun için
Marmara’dan Karadeniz’e
yüzmüş, sonbahar sonunda
geri gelen, İstanbul’un
sersemletici lodosunu
yemeden yakalanmış bir
torik lazım. Sonra sevgili
Takuhi Tovmasyan’ın
vurguladığı gibi, topik
öncelikle bir İstanbul Ermeni
yemeğidir; Ermenistan’daki
Ermeniler eğer buralardan
göçmemişlerse topiği
bilmezler bile. Zaten
bu yüzden “yemekler
coğrafyalara aittir diyoruz,
buranın lezzeti bunlar.
Keza Osmanlı saray
yemeklerinin bazıları da doğal
olarak sadece İstanbul’la
bütünleşmiş lezzetler, lüfer
dolması gibi... Bir de, kökeni
İstanbul’da olmasa ya da
sadece İstanbul’da yapılmasa
da, İstanbul’la çok bütünleşen
lezzetler var. Mesela lokum,
badem ezmesi, çevirme tatlısı
gibi. Lokum birçok şehirde
yapılır, ama saray İstanbul’da
olduğu için 'haliyle yüksek
maaşlı saray erkânı ve en
zengin tüccarlar da burada
olduğu için- her zaman bir
şehrin ürettiği en iyi lokumlar
İstanbul’a gelmiştir."

Kavun satıcısı

“İSTANBUL
LEZZET GÜNLERİ”
GELENEKSELLEŞECEK
İBB Yayınlar Koordinatörü
Cengiz Özkarabekir,
Geçmişten Günümüze
İstanbul Lezzetleri kitabının
İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun fikri ile
gelişip büyüdüğünü
söyledi. Özkarabekir, bu
kitapla birlikte; “İstanbul
Lezzet Günleri” temasıyla
her yıl düzenlenecek
bir gastronomi etkinliğinin
startının verildiğini de
söyledi.

Kerevizli mücver
Açık Hava Gazinosu
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KÜLTÜREL MİRAS

‘İSTANBUL
LALESİ’
DOĞDUĞU
TOPRAKLARA
DÖNDÜ

"İstanbul Lalesi", Hollandalı lale
araştırmacıları tarafından hatırlanıp
araştırıldı ve Hollanda köylerinde
bulundu. Çoğaltılıp anavatanına,
İstanbul'a getirildi.
Yazı: Nilay Soysaldı
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16. yüzyılda topraktan
yabani bir çiçek
olarak doğdu. Kanuni
Sultan Süleyman’ın
Şeyhülislamı Ebu Suud
Efendi onu bulup
geliştirdi, yabani
görünümüne biçim verip
Osmanlı bahçelerinin
vazgeçilmezi
haline getirdi.

T

arih sahnesinde güzelliği
ile ayrı bir yer edinmiş
olan lale, Orta Asya’dan,
Pamir Dağlarının
eteklerinden yola çıkarak
Anadolu’ya ve ardından
İstanbul’a kadar uzanan
zorlu yolculukta Türklere
yoldaşlık etti. Birçok form
kazanan lale, güzelliğiyle
tüm dünyayı etkisi altına
aldı. Önemli bir ticari araca
dönüştü. Koca bir devre
adını verdi. Kıyafetlerde,
sanat yapıtlarında yer etti.
En özel çeşitlerinden biri, badem şekli ve sivri
hançerleriyle tipik İstanbul Lalesi. 16. yüzyılda
topraktan yabani bir çiçek olarak doğdu.
Kanuni Sultan Süleyman'ın Şeyhülislam'ı
Ebu Suud Efendi, onu bulup ıslah etti,
yetiştirip yaygınlaştırdı. Osmanlı bahçelerinin
vazgeçilmezi haline getirdi. adına İstanbul
Lalesi dedi. Zaman içinde yiten, Türkiye’de
kendiliğinden yetişmeyen ‘İstanbul Lalesi’ bir
süre sonra unutuldu. İşte bu lale Hollandalı lale
araştırmacıları tarafından hatırlanıp araştırıldı
ve Hollanda köylerinde bulunarak çoğaltılıp
anavatanı İstanbul’a getirildi.

1.000 İSTANBUL LALESİ

Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosu Arjen
Uijterlinde ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
Emirgan Korusu İstanbul Meydanı’na 1.000
İstanbul Lalesi dikti. Nisan ayında doğduğu
topraklarda yeniden uyanacak olan lalenin
dikimine dedesi ile koruyu gezmeye gelen 4
yaşındaki Hüma da eşlik etti. Bu tarihi an,
Hüma’nın doğum gününe denk gelmesiyle
daha da anlamlandı.

TÜRKİYE’DE KENDİLİĞİNDEN YETİŞMEYEN
‘İSTANBUL LALESİ’, HOLLANDALI LALE
ARAŞTIRMACILARI TARAFINDAN HATIRLANIP
ARAŞTIRILDI VE HOLLANDA KÖYLERİNDE
BULUNARAK ÇOĞALTILIP ANAVATANI
İSTANBUL’A GETİRİLDİ.
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DOSTLUĞUN TEMSİLİ

Lale dikimi sonrası görüşlerini paylaşan
Başkonsolos Uijterlinde, İstanbul Lalesi’nin
yüzyıllar sonra evine dönmesini birlikte
kutlamaktan duyduğu mutluluğu aktardı.
Uijterlinde, Hollanda ve Türkiye arasında
400 yılı aşkındır süren diplomatik ilişkileri ve
aralarında hiç savaş yaşanmadığını hatırlattı.
Başkonsolos, İstanbul Lalesi’nin iki ülke
arasındaki dostluğu da temsil ettiğini söyledi.

DÜNYANIN TANIKLIK ETTİĞİ MUCİZE

Hollanda Başkonsolosu’nun içten sözlerine
teşekkürle konuşmasına başlayan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, bu güzel buluşmanın
dostluğun temsiline ek barışla da taçlandığını
söyledi. İmamoğlu, “Bir çiçeğe bu kadar misyon
yüklenir mi, diye düşünülebilirsiniz. Ama işte
dünya böyle mucizelere tanıklık edebiliyor”
dedi. İmamoğlu, yüzyıllar önce oluşan lale
kültürünün bu özel türünün doğduğu topraklara
kavuşturulmasının bize bırakılan en derin
kültürlerden bir tanesi olduğuna dikkat çekti.

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu kucağında
Hüma, Hollanda
Başkonsolosu
Uijterlinde ve Dünya
Lale Derneği Başkan
Yardımcısı İbo
Gülşen İstanbul
Lalesi’ni dikerken.

Emirgan Korusu’na
1.000 İstanbul Lalesi
dikildi. Nisan ayında
doğduğu topraklarda
yeniden uyanacak.
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HOLLANDA’NIN KÖYÜNDEN İSTANBUL’A

İstanbul Lalesi’nin vatanına dönmesinde
kilit rol oynayan Dünya Lale Derneği Başkan
Yardımcısı İbo Gülşen de bu tarihi ana eşlik
edenler arasındaydı. İstanbul Lalesi’nden
Hollanda'da karşılaştığı bir yetiştiriciye
rastlamasıyla haberdar olduğunu söyleyen
Gülşen, bu özel türün yolculuğunu şöyle
aktardı: "Gördüğüm bu güzel lale formunun
İstanbul Lalesi olduğunu duyunca çok
şaşırdım. Türkiye’de izi kaybolmuş, doğada
da kendiliğinden yetişmediği biliniyordu.
Uzun araştırmalarımız sonucu Hollanda’nın
köylerinde İstanbul Lalesi’ne rastladık ve
hemen çoğaltma işlemlerine başladık. Bu
çalışmalar sonucu İstanbul Lalesi bugün
evine dönebildi, bundan derin bir mutluluk
duyuyorum.”

KÜLTÜREL MİRASIN GELECEK
NESİLLERE DEVREDİLMESİ…

HOLLANDA BAŞKONSOLOSU’NUN IÇTEN SÖZLERINE
İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, “BIR ÇIÇEĞE
BU KADAR MISYON YÜKLENIR MI, DIYE
DÜŞÜNÜLEBILIRSINIZ. AMA IŞTE DÜNYA BÖYLE
MUCIZELERE TANIKLIK EDEBILIYOR”.

İstanbul Lalesi’nin bundan çok uzun yıllar
önce başlayan serüvenin tarihteki naif
bir anına tanıklık etmek, elbette ki insana
sorumluluklarını hatırlatıyor.İklim değişikliği
tehdidi altında olduğumuz bir dönemde
böyle özel bir çiçeğin evine dönmesi, doğanın
korunmasının önemini yeniden gösterdi. Küçük
Hüma’nın doğum gününde minik elleriyle
eşlik ettiği bu yurda dönüş, doğanın ve kültürel
mirasın gelecek nesillere devredilmesindeki
sorumluluğumuzu da yeniden hatırlatmış oldu.
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BALKANLAR’DA
YENİ BİR
SÜREÇ
BAŞLIYOR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla 11 Balkan
ülkesindeki 24 kentin belediye başkanları B40 Balkan
Zirvesi’nde İstanbul’da bir araya geldi. Belediye başkanları,
“Küresel İklim Krizi, Göç, Kent Yoksulluğu, Pandemi ve
Enerji Yönetimi” gibi konuları masaya yatırdılar.
Yazı: Ali Faruk İmre -Tayfun Deryal

Zirvenin organizasyonu,
uluslararası toplantı ciddiyetinde
gerçekleşti. Belediye
başkanları için protokol de
“NATO Düzeni” diye bilinen
yuvarlak masa etrafında oturma
şeklinde ayarlandı.
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“İNANCIM ODUR Kİ, BUGÜN BAŞLATTIĞIMIZ B40 AĞI, BALKAN ŞEHİRLERİ
ARASINDA AYNI ZAMANDA BİR BARIŞ VE DEMOKRASİ AĞI OLACAKTIR.”
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İ

stanbul, 29-30 Kasım tarihleri arasında
kent kent diplomasisi alanında çok önemli
bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) inisiyatifi
ile Balkan coğrafyasından 11 ülkedeki 24
kentin belediyesi bir araya gelerek B40
ağını oluşturdu. B40 Balkan Zirvesi’nin kuruluş
deklarasyonunda, “İyi yönetişimin dirençli,
demokratik, şeffaf ve kapsayıcı, geleceğin
şehirleri için veri, bilim ve ortak akla dayanan
bir yerel yönetişim yaklaşımının gerekliliği”
ifadesine yer verildi.

B40'ın ilk lider selfie'si.

SADECE BELEDİYELERİN BAYRAKLARI VARDI

Zirvenin organizasyonu, uluslararası toplantı
ciddiyetinde gerçekleşti. Girişte ziyaretçileri 24
kentin bayrakları altında çalının Balkan ezgileri
karşıladı. Belediye başkanları için protokol
de “NATO düzeni’ diye bilinen yuvarlak
masa etrafında oturma şeklinde ayarlandı.
Konukların yerleri alfabetik düzende belirlendi.
Zirvede, yüksek siyasetin ateşi yoktu. Dostluk
iklimi hakimdi. Belediyeler, ülke bayrakları
yerine kendi logolarının olduğu bayraklar ile
temsil edildi.

İBB Başkanı İmamoğlu ile
Yunan mevkidaşı
Bakoyannis, İSTON’un
İstanbul ve Atina için özel
olarak ürettiği bankı
deneyimledi. Bankın
üzerinde, Nelson
Mandela’nın “Otur ve
konuş” sözü yer alıyor.
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24 Belediye Başkanının İmzaladığı Deklarasyon:
“Zirve’ye katılan Balkan şehirlerinin yerel yönetimler liderleri ve ‘B40 Balkan Şehirleri
Ağı’nın kurucuları olarak bizler; sürdürülebilir kalkınma ve barışın bölgemizdeki şehirler
için sunduğu potansiyelin farkında olarak;
• Avrupa’nın geleceğine dair ortak bir vizyon ile,
• Ortak çıkarlarımıza yönelik alanlarda verimli iş birlikleri kurmayı amaç edinerek,
• Karşı karşıya olduğumuz iklim değişikliği ve diğer küresel sorunların yerel, bölgesel
ve küresel düzeyde ortak çözümler üretmek üzere beraber çalışmayı gerektirdiği
bilinciyle,
• İyi yönetişimin dirençli, demokratik, şeffaf ve kapsayıcı, geleceğin şehirleri için veri,
bilim ve ortak akla dayanan bir yerel yönetişim yaklaşımını gerektirdiğinin kabulüyle,
• Sürdürülebilir kalkınma amaçları başta olmak üzere, ‘Yeni Kentsel Gündem’ ve diğer
uluslararası anlaşma ve planların yerelleştirilmesinin kritik önemine vurgu yaparak,
‘İstanbul Zirvesi’yle yukarıdaki ortak değerler ışığında oluşturduğumuz B40-Balkan
Şehirleri Ağı çatısı altında:
• Bu ağ çerçevesinde beraber çalışarak şehirlerimiz arasındaki diyalogu
güçlendirmeyi,
• Ekonomi, kültür, inovasyon, sürdürülebilirlik ve dayanışma alanlarında iş birliği
kurmayı,
• İklim değişikliğinin etkilerini tersine çevirmeye ve bölgemizdeki yerel demokrasi ile
iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmeye odaklanan yeni iş birliği alanlarını geliştirmeyi,
• Yerel ve bölgesel düzeyde karşılaşılan zorlukları, çözüm yollarını ve iyi uygulamaları
taraflarla paylaşarak ortak platformlarda
mütekabiliyet ve diyalog çerçevesinde
değerlendirmeyi,
• Tüm seviyelerde karar alıcılara yönelik
tavsiye geliştirilme süreçlerine katkı
sunmayı,
• Ağ üyelerince belirlenecek yıllık
öncelikler çerçevesinde, platform
toplantılarının planlanması ve toplantı
gündemlerinin belirlenmesine katkı
sağlayarak, toplantılara Başkan ve
teknik personel ile katılmayı,
• Düzenlenecek toplantılara ev sahipliği
yapmayı ve katılmayı,
Belediye Başkanları,
B40 final
• Katılımcı faaliyetler yoluyla yerel toplulukların katılımını güçlendirmeyi,
deklarasyonunun
basılı olduğu
• Ağ sekretaryasına destek sunmayı beyan ediyoruz.”
anı duvarına
imzalarını attılar.
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B40 Balkan Zirvesi’nin
kuruluş deklarasyonunda,
“İyi yönetişimin dirençli,
demokratik, şeffaf ve
kapsayıcı, geleceğin
şehirleri için veri, bilim ve
ortak akla dayanan bir
yerel yönetişim
yaklaşımının gerekliliği”
ifadesine yer verildi.

İMAMOĞLU: “BALKAN ÇOCUĞU ATATÜRK BİZİM
İÇİN DEĞERLİ BİR ROL MODELDİR”

Zirvenin ilk konuşmasını ev sahibi İstanbul’un
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.
İmamoğlu yaptığı konuşmada, zirvenin
önemini, “Önümüzdeki dönemde bu birlikteliği
sürdürmeyi başarırsak sadece Balkan
coğrafyası için değil, tüm Avrupa ve dünya
için de ilham verici bir model inşa edebiliriz”
sözleriyle açıkladı.

Başkan İmamoğlu konuşmasında, bu projenin
ilham kaynağı modern Türkiye’nin kurucusu
Atatürk’ü anmayı unutmadı ve şu açıklamaları
tarihe not düştü: “Çünkü çok kültürlü yapısı,
insan kaynaklarının çeşitliliği ve dinamizmi
ile Balkanlar bölgesi çok sayıda oyun kurucu
roller üstlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de, önemli
bir Balkan çocuğu olarak bizim için değerli bir
rol modeldir.”

BELEDİYE BAŞKANLARI NELER DEDİ?
Zirvede söz alan
belediye başkanları,
B40 Belediyeler
Ağı’nın önemine
vurgu yaparken Tiran
Belediye Başkanı
Veliaj’ın Atatürk’ün
sözünden yaptığı alıntı
dikkat çekti.

Atina Belediye Başkanı
KOSTAS BAKOYANNIS:

“Bu benzersiz zirve, yepyeni bir
başlangıcın habercisi.
Hem şehirler hem insanlar olarak en
iyimizi ortaya koymak zamanı.
Balkanlar bizim ortak evimiz. Bu ağın
zamanı zaten gelmişti.”

Saraybosna Belediye Başkanı
BENJAMINA KARIC:
“Uluslararası ilişkilerde kent
diplomasisinin daha mevcut olduğuna
inanıyorum. Çünkü devletlerin
kalkınmalarında kentler kilit bir
role sahip. Bu bakımdan B40 Ağı ile
kentler arası iş birliği güçlenecek;
coğrafi mesafeye rağmen
şehirlerimiz için en iyi çözümleri
birlikte bulacağız.”
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“BALKANLAŞMA” KELİMESİNİN
OLUMSUZ YANI SON BULACAK

“Balkanization” ya da Türkçe tabirle
“Balkanlaşma”, özellikle uluslararası
ilişkilerde iki devlet arasındaki hasımlık
ilişkisini tanımlamak için yaygın olarak
kullanılır. B40 ağı bu algıyı kökten
değiştirebilecek potansiyele sahip bir oluşum.
Başkan İmamoğlu’nun konuşmasında
değindiği gibi ülkeler, “Daha güçlü bir iş birliği
ve daha iyi bir geleceği birlikte inşa etmek
için” buluştu. İklim sorunları, mülteci krizi,
enerji ve nitelikli demokrasi gibi konular
bölgenin ortaklaşa deneyimlediği konular.
B40 da işte bu sorunlara ortak çözüm
noktasında önemli bir misyon üstelenecek.

“GÜNEŞIN DOĞUDAN DOĞMASI NASIL YALIN
BIR GERÇEKSE AVRUPA’NIN İSTANBUL’DAN VE
BALKANLAR'DAN BAŞLADIĞI DA AŞIKÂRDIR…”

DEKLARASYONDA “YEREL DEMOKRASİ VURGUSU”

Zirvenin son gününde katılımcı belediye
başkanları bir kez daha bir araya geldi.
Prof. Dr. İlhan Tekeli, Yunus Arkan, Dr.
Emre Eren Korkmaz, Prof. Dr. Tarık
Şengül ve Özen Tümer’in iki gün süreyle
bir araya gelen teknik çalışma gruplarının
dokümanları belediye başkanları ile
paylaşıldı. Sunumların ardından söz belediye
başkanlarındaydı. Son bir değerlendirmede
bulunan belediye başkanları, B40 Zirvesi’nin
ortak deklarasyonuna imza attı. Başkan
İmamoğlu’nun okuduğu deklarasyonda, yerel
demokrasi vurgusu yapıldı. Bildirgede, “İklim
değişikliğinin etkilerini tersine çevirmeye ve
bölgemizdeki yerel demokrasi ile iyi komşuluk
ilişkilerini güçlendirmeye odaklanan yeni
iş birliği alanlarının geliştirilmesi, yerel ve
bölgesel düzeyde karşılaşılan zorlukların,
çözüm yollarının ve iyi uygulamaların taraflarla
paylaşılması” ifadesi yer aldı.

Belgrad Belediye Başkanı
ZORAN RADOJICIC:

“Bu zirvede yer almak benim için gurur
vericidir. Pandemi, iklim değişikliği,
siyasi farklılaşmalar hepimizin
ortak sorunu. Hepimizin ortak amacı
vatandaşlarımız için somut adımlar atmak.
Bizim sorumluluklarımızdan birisi de
vatandaşlarımız arasında iyi bir iletişimi
sağlamak. Bu temeli spor, kültür alanlarında
iş birlikleri ile atabiliriz.”

İSTANBUL’UN SÜPER UYGULAMASINA YOĞUN İLGİ

İki günlük etkinlikte, aralarında Metro İstanbul,
İSTTELKOM, İSBAK, Şehir Hatları, KİPTAŞ,
BELBİM ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının
olduğu 10’dan fazla İBB iştiraki stant açtı.
Bu stantta iştirakler, yaptıkları işleri dijital
ortamda ziyaretçilere anlatma fırsatı buldular.
Geçtiğimiz aylarda 16 milyonun hizmetine
sunulan “İstanbul Senin” mobil uygulaması,
belediye başkanları tarafından yoğun ilgi gördü.

Pula Belediye Başkanı
FILIP ZORICIC:

“Bu tür konferanslar, bölgedeki
şehirler arasında iş birliğini
kurmak ve geliştirmek için
mükemmel bir fırsattır.
Zirvenin, deneyimlerimizi
paylaşmak ve çeşitli alanlarda
iş birliğini güçlendirmek
için harika bir platform
olacağını umuyorum.”

Tiran Belediye Başkanı
ERION VELIAJ:
“Atatürk’ü örnek almalıyız.
Ona bir gün soru sormuşlar
‘Verdiğin en büyük savaş
neydi’ diye. Atatürk de,
‘Hayatımın en büyük savaşı
cehalete karşı
verdiğim savaştı’ demişti.
Bu, cehaletle olan savaşı biz de
verirsek geleceğimiz çok açık.”

Beldiye başkanları
İSTAÇ Atık Yakma
Tesisi'ni gezdi.

Edirne Belediye Başkanı
RECEP GÜRKAN:

“Belki şu an farkında değiliz ama
gelecekte tarih bu toplantıyı mutlaka
not edecek, yazacak ve bu toplantının
Balkan coğrafyasının gelişmesinde ve
sürdürülebilirliğindeki katkısı çocuklarımız
ve torunlarımız tarafından her zaman
saygıyla anılacak. Bu coğrafya tüm
milletlerin, tüm kültürlerin, tüm inançların
ortak bir coğrafyası...”
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BUKOLEON
SARAYI’NDA
HEYECAN
VERİCİ
KEŞİFLER…
İstanbul, binlerce yıl öncesinin mimari
tanıklarıyla adeta bir açık hava müzesi…
İBB Miras’ın, 1.600 yıllık Bukoleon Sarayı
restorasyonunda heyecan verici keşifler
birbirini izliyor…
Yazı: Şengül Gülbahçe

İ

stanbul, yeni keşiflerle tarihi her geçen
gün daha eskilere dayandırılan kadim şehir…
Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğuna
başkentlik yapmış, üç büyük din ve sayısız
kültüre ev sahipliği eden kent. İBB Miras
ekipleri kentin hafızası kültürel varlıkların
korunması, yaşatılması için kazı ve restorasyon
çalışmalarını özenle sürdürüyor. Restorasyonu
devam eden Bukoleon Sarayı’nda kazı
çalışmaları derinleştikçe heyecan verici yeni
bulgulara ulaşılıyor.
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BUKOLEON SARAYI kalıntıları 1900’lerin başı,
sahil yolu yapılmadan önce…
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UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ’NDE

Bukoleon Sarayı, Tarihi Yarımada’nın Marmara
Denizi kıyısında bugünkü Cankurtaran ile
Kumkapı arasındaki Çatladıkapı mevkiinde,
Küçük Ayasofya’nın hemen doğusunda bulunan
ve bugüne yalnızca kalıntıları ulaşmış Bizans
sahil sarayıdır.
UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde
bulunan ve 1. Derecede Arkeolojik Sit
Alanı içinde yer alan Bukoleon Sarayı’nda
restorasyon ivme kazandı. İstanbul Bülteni
olarak İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir
Polat’tan restorasyon çalışmalarına dair
görüşlerini aldık. Ayrıca projede görevli
Arkeolog Ali Asker Ülker ile de tarihi alanı
gezdik. Eşsiz bir deneyimdi…

İBB Miras, 2020 yılında Bukoleon
Sarayı’nda restorasyon ve arkeolojik kazı
çalışmalarına başladı. Toprak altındaki
sarayda sekiz buçuk metreye varan toprak
dolgunun kaldırılarak sarayın özgün
seviyesine ulaşıldığını belirten Polat,
“İBB Miras’ın çalışmalarıyla, literatürde
olmayan, ilk kez karşılaşılan ve keşfedilen
buluntular gün yüzüne çıkarılmaya devam
ediyor. Bunlardan biri geçtiğimiz haftalarda
sarayın törensel alanında ortaya çıkarılan,
bir grup iskelet buluntusudur. İskeletler
üzerinde yapılan ilk araştırmalarda bulunan
izlerden, burada toplu bir katliam yaşanmış
olabileceği düşünülüyor” diyerek önemli bir
keşfe imza atıldığını söylüyor.

5. yüzyılda inşa
edildiği bilinen
Bukoleon Sarayı’nda
İBB Miras ekibinin
restorasyon ve kazı
çalışmasında insan
iskeletlerine
rastlandı.

Ali Asker Ülker
İBB MİRAS
ARKEOLOG
“Kazılar sırasında 9 adet
insan iskeletine ulaştık.
İskeletlerden birinin kafatası
kısmında kesici bir aletten
(muhtemelen kılıç) kaynaklı
bir kesik izi bulunuyor. Bu da
bize bu insanların tarihin bir
evresinde, büyük ihtimalle bir
kargaşa döneminde katledilip
topluca buraya gömüldüklerine
işaret ediyor...”
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İSTANBUL’UN EN
ESKİ ÇEŞMESİ

“1.600 YILLIK
SARAYIN
TARİHİ
SÜTUNLARINA
DOKUNMAK
İNSANI
ZAMANDA
YOLCULUĞA
ÇIKARIYOR…”

23 Eylül’de
Bukoleon
Sarayı’ndaki
arkeolojik kazıda
İstanbul’un en
eski çeşmesi
bulunmuştu.
Çeşmenin hemen
ardında bulunan
sarnıçta kazıların
devam ettiğini
söyleyen Mahir
Polat, “Sarnıcın
arkasındaki
alanda, üç kola
açılan tonozla
örtülü olan yapının
da bulunmasıyla,
bir kaçış dehliziyle
karşılaşıldığı
düşünülüyor.
Devam eden arkeolojik kazı çalışmaları
neticesinde hem Bukoleon Sarayı’nın mimari
elemanlarıyla birlikte öyküsü, hem de İstanbul
tarihinde bilinmeyenler aydınlatılacak” dedi.

İNSAN İSKELETLERİ,
BU İNSANLAR NASIL ÖLDÜRÜLDÜLER?

Tarihi alandayız. Arkeolog Ali Asker Ülker ile
dolaşıyoruz. İnsan iskeletlerinin bulunduğu
alana geldiğimizde, Ülker alanı işaret ediyor, “8
Kasım günü bu alanda çalışma devam ederken
ilk iskelete ulaştık. İki, üç derken dokuz insan
iskeleti açığa çıkarmıştık. Büyük bir muamma
ile karşı karşıyaydık. Soru şuydu: Bu insanlar
nasıl öldürüldüler? Çünkü ilk izlenimlerimiz
buranın toplu bir gömü alanı olduğuna işaret
ediyordu. Ve bazı iskeletlerde kesici aletten
kaynaklı izler mevcuttu” diyor gururla.

BELKİ DE BİR KAÇIŞ TÜNELİYDİ…

Bukoleon Sarayı kalıntıları içerisinde
dolaşırken, ‘Kim bilir bir zamanlar ne kadar
güzeldi’ diye düşündüm... Dehliz, tünel gibi bir
yapıya geldiğimizde anlatmaya devam etti Ülker:
“Yaklaşık altı metre dolgu toprak attıktan sonra
kazı ekibinden Veysi, büyük bir heyecanla ‘Ali
Bey, burada bir boşluk göründü ve aşağıya doğru
devam ediyor’ diye seslendi. Büyük bir merakla
o bölgeye yaklaştım ve ekibe hemen bu kısmı
genişletelim, dedim. Yarım saatlik çalışmadan
sonra bir insanın geçebileceği bir açıklık elde
ettik. Büyük bir merak ve heyecanla içeri doğru

sürünerek girdiğimde buranın muntazam bir
işçiliğe sahip koridorlu bir yapı olduğunu gördüm.
O anki heyecanımı anlatamam size…”
Ülker, kazılar sırasında, imparatorların
limandan gelen ziyaretçilerinin saraya geçişini
sağlayan bir anıtsal geçiş alanına da ulaştıklarını
söylüyor. İmparatorluk merdivenleri, denilen
alanda limandan gelen imparatorun resmi
ziyaretçiler tarafından kullanılan oldukça büyük
ve görkemli sütunlar bulunuyor. Yıkılmış olsa da
kalıntıları hâlâ duran sarayın güzel seyir terası
üzerinde Adalar’ı, Marmara’yı izleyen İmparator
ve konuklarını hayal edebiliyorum.

ŞANTİYE ALANI HAFTA SONU GEZİLEBİLİR

İBB Miras ile güzel bir hafta sonu programı
yapabilirsiniz. Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı,
Bukoleon Sarayı ve Sen Piyer Han restorasyon
alanlarını dilerseniz başvuruda bulunarak
gezebilirsiniz. Gezmek istediğiniz şantiye için
aşağıdaki linklerden başvuruda bulunabilirsiniz.

AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK

İBB Miras ekibinin restorasyon çalışmaları
tamamlanınca Kara Surları ve Bukoleon Sarayı
açık hava müzesi olacak. Bu yeni gezi rotası
İstanbul’a değer katacak.
n İBB Miras şantiye gezisi başvuru formu: forms.gle/nTvRK1aFF5fDyBkZ8

Bukoleon Sarayı
İstanbul’da,Tarihi
Yarımada’nın Marmara
Denizi kıyısında bugünkü
Cankurtaran ile Kumkapı
arasındaki Çatladıkapı
mevkiinde, Küçük
Ayasofya’nın hemen
doğusunda bulunuyor.
Bugüne yalnızca kalıntıları
ulaşmış Bizans sahil
sarayının adını
bahçesinde yer alan boğa
(bous) ve aslan (leon)
heykellerinden aldığı
rivayetler arasında. Saray
hakkındaki ilk bilgi orta
Bizans dönemine (9.
yüzyılın ortalarından 13.
yüzyılın başına kadar)
aittir. Bukoleon Sarayı,
İmparator II. Theodosis
(408-450) tarafından
yaptırılmıştır. Bulunan ve
halen görünebilir
bölümleri ise büyük
olasılıkla Teofilos
zamanında (829-842)
eklenmiştir.

Mahir Polat
İBB GENEL SEKRETER
YARDIMCISI
“Sarnıcın arkasındaki alanda,
üç kola açılan tonozla örtülü
olan yapının da bulunmasıyla,
bir kaçış dehliziyle karşılaşıldığı
düşünülüyor. Devam eden
arkeolojik kazı çalışmaları
neticesinde hem Bukoleon
Sarayı’nın mimari elemanlarıyla
birlikte öyküsü, hem de
İstanbul tarihinde bilinmeyenler
aydınlatılacak.”

Bukoleon Sarayı ve Limanı.
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TÜRKIYE'NIN
EN UYGUN
KONUTLARINI
ÜRETIYORUZ
KİPTAŞ, yeni dönem
vizyonuyla; evi olmayan
İstanbulluları konut
sahibi yapmak için
var gücüyle çalışıyor.
Tek tip konut anlayışını
terk eden KİPTAŞ,
çevreci bir anlayışla
hem sosyal konut ve
kaynak oluşturmak için
lüks konut üretiyor hem
de kentsel dönüşüm
yaparak kenti yeniliyor.
Yazı: İsmail Hakkı Şimşek
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B

ugün almak istediğimiz ama yarına
ertelediğimiz hiçbir şeyi bir günün
sonunda aynı fiyata bulamıyoruz.
Aldığımız ne varsa bir anlamda
yanımıza kar kalıyor. Ekonominin hiç
de iyi olmadığı şu dönemde; İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ,
dar gelirli ve evi olmayan İstanbulluları konut
sahibi yapmak için var gücüyle çalışıyor.

BİR KOLTUKTA ÜÇ KARPUZ TAŞIYOR

Yeni dönemde şirket vizyonunu değiştiren
KİPTAŞ; çevreye saygılı, geri dönüşüme önem
veren, içinde yaşamaktan zevk duyulan modern
yapılar inşa ediyor. KİPTAŞ’ın alışılagelmiş
sosyal konut tipinden tamamen uzaklaşması,
her ekonomik seviyeden vatandaşta da bu
evlerden birine sahip olma isteği uyandırdı.
Öyle ki, sosyal konut projesi KİPTAŞ Silivri 4.
Etap Konutları, 40 bin başvuru aldı. Bitirdiği
her proje ile kendine sağlam bir referans
oluşturan KİPTAŞ, bir koltukta bir anlamda
üç karpuz taşıyor. Hem kentsel dönüşümle

İstanbul’un riskli yapılarını yeniliyor hem
sosyal konut üretiyor hem de kendisine kaynak
oluşturmak için lüks konutlar inşa ediyor.
İstanbul Bülteni olarak, KİPTAŞ Genel
Müdürü Ali Kurt’a, İstanbul’daki kentsel
dönüşüm sürecini hızlandıran İstanbul
Yenileniyor Platformu’nu, yakında anahtar
teslimi yapılacak projelerini ve 2022’de hangi
projelerin İstanbul’da yükseleceğini sorduk.
Ekonomik şartların ve siyaset için yapılan
bazı manevraların kendilerini uğraştırdığını
kaydeden Kurt, İstanbullularda kentsel
dönüşüm bilincini oturtmaya başladıklarını
görmekten de mutlu olduklarını söyledi.

KİPTAŞ Pendik
Arkatlı Evler temel
atma töreni.

“SOSYAL KONUT STANDARDINI DEĞİŞTİRDİK”

KİPTAŞ’ın yeni vizyonunu sorduğumuz
Ali Kurt, önceliklerinin kentsel dönüşüm
ve sosyal konut projeleri olduğunu söyledi.
Sosyal konutta da standartları değiştirme
söylemiyle yola çıktıklarının altını çizen Kurt,
şöyle devam etti: “Sosyal konut denince akla
geçmişten beri hep tek tip projeler, küçük
kutu gibi daireler gelirdi. Biz bu anlayışı
değiştirerek tasarım odaklı, merkezinde insan
olan, faydalı kullanım alanı arttırılmış kat
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planlarının olduğu projelerle bundan sonra
sosyal konutlarımızı yapacağız dedik. KİPTAŞ
Silivri 4. Etap Konutları projemiz, bu anlayışın
ilk ürünüdür. Bize göre Türkiye’deki tüm sosyal
konut standardını değiştirecek bir proje. Sosyal
konut dendiğinde; vatandaş kafasını evinin
içine soksun da nasıl olursa olsun anlayışı
vardı. Biz ise ciddi bir yaşam alanı yaratıyoruz;
peyzaj alanlarıyla, içindeki göletiyle, yansıma
havuzuyla ve evlerin kullanım alanlarının
artırılmasıyla…”

“TÜM PROJELERDE KREŞLERİMİZ VAR”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “kreş
vizyonu”na katkı sağlamak için şu ana kadar
İstanbul’da temelini attıkları tüm projelerde
kreşlere yer verdikleri bilgisini paylaşan Kurt,
alım gücü iyi olmayan vatandaşlar için de yeni
ödeme planlarını devreye aldıklarını söyledi. Kurt,
örnekler vererek şöyle devam etti: “Evi olmayan
vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya çalışıyoruz.
Bugünün ekonomik şartlarında maliyetlerin
artması ve ihtiyaç sahibi vatandaşın alım gücünün
azalması bizi yeni arayışlara itti. Mesela, KİPTAŞ
Tuzla Aydınlık Evler projemizde; ara ödeme
metotları bankalarla yaptığımız özel anlaşmalarla
evi olmayan vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz.”

“GRİ SU GERİ KAZANIM SİSTEMİ” TÜRKİYE’DE BİR İLK

Ali Kurt’a, KİPTAŞ’ın sosyal konutlarında
geçmiş dönem ile yeni dönem arasındaki
farkları da sorduk. “Mimari ve çevre tasarımı
olarak yüzde 100 farklı” diyen Kurt, diğer
detayları da şu cümlelerle paylaştı:
“Biz, yaşam alanlarında da faydalı kullanım
alanını maksimum seviyede tutarak merkezine
tamamen insanı alan, tasarım odaklı projeler
yapıyoruz. Eski projeler tamamen tek tip
projelerdi. İnşaat kalitemizden kesinlikle ödün
vermiyoruz. Teknolojiyi takip ediyoruz ve yeni
projelerimizin hepsi çevre odaklı.
Enerji tasarrufu, mümkün mertebe güneş
enerjisi kullanmaya çalışıyoruz. Türkiye'de
ilk kez bir sosyal konut projesinde gri su
geri kazanım sistemini kullandık. Bu, ciddi
bir yatırımdır. Bu sistem sayesinde evlerde
kullanılan nitelikli atık sular arıtılarak
yeniden klozetlerin rezervuarlarında ve bahçe
sulamasında değerIendirilmiş olacak.
Mutlaka mimariye, atıklarla ilgili geri dönüşüme
ve özellikle çevreci olmasına dikkat ederek
projelerimizi yapıyoruz. Her projemiz için ayrı
bir mimar ile çalışıyoruz. O mimarın ufkuna,
bölgenin dokusuna göre proje üretiyoruz.
Hiçbir projemiz birbirine benzemiyor.”

“MUTLAKA
MIMARIYE,
ATIKLARLA
ILGILI GERI
DÖNÜŞÜME VE
ÖZELLIKLE
ÇEVRECI
OLMASINA
DIKKAT EDEREK
PROJELERIMIZI
YAPIYORUZ.”

KİPTAŞ - Bağcılar Kiraz Evleri

KİPTAŞ - Eyüpsultan Yeşilpınar Evlerİ

KİPTAŞ - İzmit Çınar Evleri

KİPTAŞ - Pendik Arkatlı Evleri

KİPTAŞ - Pendik Arkatlı Evleri

KİPTAŞ - Tuzla Meydan Evleri
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Ali Kurt
KİPTAŞ GENEL
MÜDÜRÜ
“Yaklaşık 350 milyonluk yatırım
değeri ile büyük bir proje
ve 1.396 konuttan oluşuyor.
40 bin başvuru aldık. Çünkü
Türkiye’deki sosyal konut
standartlarının dışında bir
proje. Yüzde 40’ı yeşil alan,
göleti ve yansıma havuzu
olan bir proje. Kat planları,
daire tipleri birbirinden farklı
ve ilklerin kullanıldığı sosyal
konut projesi. Projenin bazı
detaylarını biz halkın katılımıyla
belirledik. Anket düzenledik. Bazı
standartları vatandaş belirledi.
Mesela, onların belirlediği renge
göre biz banyo seramiklerini
belirledik. Bunu da şeffaf bir
şekilde paylaştık. KİPTAŞ’ta
bir ilk, muhtemelen Türkiye
tarihinde de bir ilktir, şantiye
süreçlerimizi sosyal medya
hesaplarımızda vatandaşla
paylaştık.”
KİPTAŞ
Genel Müdürü
Ali Kurt, yapılan
inşaat çalışmalarını
adım adım
yerinde inceliyor.

“TÜRKİYE'NİN ŞU DÖNEMİNDEKİ
EN UCUZ SOSYAL KONUT PROJESİ”

KİPTAŞ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
katılımıyla 13 Aralık’ta “KİPTAŞ Tuzla Aydınlık
Evler” ile 22 Aralık’ta da “KİPTAŞ Güngören
Doğakent Evleri” kentsel dönüşüm projelerinin
temelini attı. Kurt, Tuzla’daki projenin; evi
olmayan insanları ödenebilir koşullarda ev
sahibi yapma hedefiyle yola çıkılan bir proje
olduğunu söyledi. Projenin aynı zamanda
Türkiye’deki en ucuz sosyal konut projesi
olduğunun altını çizen Kurt, “Türkiye'deki
ortalama konut satış rakamlarının altında
satıyoruz. Farklı ödeme planlarıyla ‘2022 için
belirlenen asgari ücretin altında’ başlayan sabit
taksit seçenekleri sunuyoruz. Peşin fiyatı 383
bin TL’den başlayan daire tiplerimiz var” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ YAPILAN YANLIŞ
UYGULAMALARI KIRMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Güngören’de, hak sahipleriyle yüzde 100
anlaşılarak 22 Aralık 2021’de temeli atılan
kentsel dönüşüm projesi ile ilgili de bilgi
veren Kurt, çok daha öncesinde başlanılması
gereken projenin bazı çevrelerin gayretiyle
vatandaşların yanıltıldığını ve bundan dolayı
da sürecin uzadığını söyledi. Kurt, süreci şöyle
anlattı: “Buradaki binalar dört yıl önce riskli
yapı ilan edilmiş. Normalde riskli bina ilan
edilmesinin ardından yıkılması gerekiyordu
ama üç yıl sonra yıkılmış ve insanlar ortada
kalmış. Hak sahipleri çözüm için bize
Mart 2021’de geldiler. Bu süre içerisinde
vatandaşlarımız bazı manipülasyonlar da
yaşadı. Sonrasında hak sahipleri ile yüzde
100 uzlaştık ve geçtiğimiz 22 Aralık’ta
projenin temelini attık. Şimdiye kadar kentsel
dönüşümle ilgili yapılan yanlış uygulamaları
kırmaya çalışıyoruz. Maalesef, vatandaşlar
yanlış uygulamaları emsal alıyor, güven sorunları
var ve kafaları karışık. En zor şey vatandaşı
borçlandırarak yapısını yenilemeye ikna etmek.
Güngören’de de aynısı yapıldı; vatandaşın kafası
karıştırıldı. Bu kafa karışıklığı, süreci uzattı ve bu
da maliyetlerin artması ile vatandaşa olumsuzluk
olarak yansıdı. Güngören’deki vatandaşlarımıza
kafa karışıklığı yaşatılmamış olsaydı; bu, yüzde
85 oranında daha az maliyetle buradaki kentsel
dönüşümü gerçekleştirebileceğimiz anlamına
geliyordu. Uzlaştıktan sonra temel atmaya kadar
geçen süre içerisinde inşaat maliyetlerindeki
artış yüzde 55’in üzerinde. Şimdi ise hem
ekonominin geldiği süreç maliyetleri artırdı
hem de vatandaşlarımız onca zaman boyunca
mağduriyet yaşadı.”
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KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP KONUTLARI PROJESİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönetimi
devralmasından sonra KİPTAŞ’ın ilk sosyal
konut projesi “KİPTAŞ Silivri 4. Etap
Konutları” oldu. Yeni yönetimin vizyonunu da
göstermesi açısından önem arz eden projede
sona gelindi. 25 Aralık 2021’de hak sahiplerinin
daire belirleme kurasını gerçekleştiren KİPTAŞ,
projenin anahtar teslim tarihini de etaplar
halinde 1 Mart 2022 olarak açıkladı. Böylece
projenin 5 ay erken teslimine başlanacak.
KİPTAŞ’ın yeni dönemde hiçbir projesi
birbirine benzemese de KİPTAŞ Silivri 4.
Etap Konutları, genel bakış açısının nasıl
olduğunu anlamak adına önemli. Hemen
her gün sahada projeleri denetleyen Kurt,
projenin bazı detaylarını İstanbullularla
belirlediklerini, şantiye sürecini de sosyal
medya hesaplarından paylaşarak Türkiye’de
bir ilke imza attıklarını söyledi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÜÇ AŞAMADAN OLUŞUYOR

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun yönetimi
devralmasından sonra
KİPTAŞ sosyal konut
projesilerine hız verdi.

İstanbul’un en önemli gerçeklerinden olan
deprem sorunu için İBB, son dönemde
hummalı bir çalışma yürütüyor. Bunun için
İstanbul Yenileniyor Platformu geliştirildi.
İBB Şehircilik Grubu’nun koordinatörlüğünü
yapan KİPTAŞ, projeyi İmar Aş ve Bimtaş ile
hayata geçirdi. Bu platform, kentsel dönüşümde

anahtar teslimine kadar olan bir süreci
yönetiyor. Üç aşamalı olan bu sistemi Kurt,
şöyle tarif etti:
“1999 öncesinde yapılan riskli yapılarda
oturduğunu düşünen vatandaşlar internet
sitesi üzerinden başvuruda bulunuyor; ‘benim
yapım riskli, mevcut durum hakkında bilgi
istiyorum’ diyor. Biz de 1 hafta içerisinde
vatandaşımıza mevcut yasal durumu hemen
gönderiyoruz ve sürecin nasıl işleyeceğini
anlatıyoruz. Kendilerine, ‘2/3 çoğunluğu
sağlarsanız KİPTAŞ olarak sizler için çalışırız,
yenileme için bir fiyat teklifi göndeririz’
diyoruz. Yani, birinci aşamada mevcut durum
tespitini yapıyoruz ki bu da bir ilktir. Vatandaşa
‘senin planın bu,
bölgendeki sıfır
konutların değeri
bu, parselin bu’
diyerek derli
toplu bir bilgi
gönderiyoruz.
İkinci aşamaya
geçmek için o
blokta veya sitede
oturan vatandaşın
çoğunluğu
sağlamasını
istiyoruz. Çünkü,

KİPTAŞ SILIVRI
4. ETAP
KONUTLARI,
40 BIN
BAŞVURU ALDI.
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KAPAK DOSYASI

avantajı; inşaat maliyet fiyatına yenileme
bedeli çıkarıyoruz. Bizim kâr amacımız yok.
Borçlanmak isteyenlere de bankada kefil
oluyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 400 binin
üzerinde insanın yaşadığı 107 binin üzerinde
bağımsız birim başvuruda bulundu. Adalar’ın
özel yapısı var, bundan dolayı 39 ilçenin
38’inden başvuru aldık. Başvuruları harita
üzerinde incelediğinizde, İstanbul’un her
mahallesinde riskli yapıda oturduğunu düşünen
vatandaşımız var. Çok travmatik bir şey bu”
değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEDEN KENTSEL DÖNÜŞÜME
BAKIŞ AÇISI YANLIŞTI

“8 PROJE
DEVRALDIK,
7’SINI
TESLIM ETTIK.
AKTIF 9
ŞANTIYEMIZDEN
BIRI İZMIT’TE.
2022’DE
HEDEFIMIZ 5-6
PROJE DAHA
HAYATA
GEÇIRMEK.”

emek sarf ederek bir proje yapıyoruz. Eğer
diğer vatandaşlar bunu istemiyorsa çalışmanın
bir anlamı yok. Yasada 2/3 zorunluluk var
onunla da paralel gitmek için. Birinci aşama
süreci geçildikten sonra ikinci aşamada
vatandaşa bir reçete sunarak senin yapını
dönüştürürüz diyoruz. Teklifi gönderirken,
‘Sizleri şu kadar borçlandırarak dönüşümü
gerçekleştiririz, asgari yapacağımız imalat
da budur’ diyerek bunun taahhüdünde
de bulunuyoruz. Eğer bunu kabul ederse
üçüncü aşamada sahaya giriyoruz, projenin
detaylarını birlikte belirliyoruz ve riskli yapıyı
yıkıp yeniden yaparak anahtar teslimini
gerçekleştiriyoruz. Bağcılar’da bunun bir
modelini yaptık.”

39 İLÇENİN 38’İNDEN BAŞVURU ALINDI

İstanbul Yenileniyor Platformu’nu, riskli
yapılarda oturan vatandaşlara eşit hizmet
vermek için hayata geçirdiklerini belirten Kurt,
“Bize ulaşan var, ulaşamayan var. Bu sistem
tamamen şeffaf. Verilerimizi düzenli bir şekilde
paylaşıyoruz. Bu sistemin garantörü finansal
olarak KİPTAŞ’tır. Kentsel dönüşümde
vatandaşa borçlandırma çıkarıyoruz.
Ödemeyi ya bize yapacak ya da banka kredisi
çekecekler. Bununla ilgili KİPTAŞ kefalet
kullanıyor. Sistemin tüm finansal garantörü
KİPTAŞ oluyor. Bu sistemin en önemli

Platformu hayata geçirdikten sonra çok
zorlandıklarını ama vatandaşta da borçlanma
bilincinin oluştuğunu vurgulayan Genel Müdür
Ali Kurt, kentsel dönüşüme geçmişteki bakış
açısının vatandaş tarafından yeterince kabul
görmediğini belirtti. Kurt, önceki ve gelinen
süreci şöyle anlattı:
“Geçmişte yapılan yanlış uygulamalardan
dolayı vatandaş diyordu ki, ‘devlet gelsin,
benim evimi yenilesin’. Biz de dedik ki, eski
arabayı yenilerken para vermiyor musunuz, evi
yenilerken neden vermiyorsunuz? Bu bilinci
yerleştirmek çok zor oldu. Ama bunu oturttuk.”

TEKNİK VE FİNANSAL GARANTÖR KİPTAŞ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Deprem
konusu siyasi bir mesele değildir” sözünü
hatırlatarak platformun yaptığı işleri anlatan
Kurt, İBB Meclisinde siyaset için KİPTAŞ’ın
eleştirilmesine de değindi. Ekonominin geldiği
noktanın konut maliyetlerini arttırdığını
söyleyen Kurt, “Sabahtan akşama fiyatlar
değişiyor” dedi. Genel Müdür Ali Kurt, şöyle
devam etti: “Biz vatandaşa borçlanması ile
ilgili olarak teklif gönderirken enflasyondan
dolayı 90 günle süreyi sınırlandırıyorduk. Şimdi
bunu 30 güne düşürdük. 30 gün bile iddialı
bir süre. Çünkü akşamdan sabaha maliyetler
değişiyor. Bu kadar bilinci yerleştirmişken,
uzlaşma oranlarını yakalıyorken biz de diyoruz
ki, gelin riski yapılarda oturan vatandaşlarımızı
kaderleriyle baş başa bırakmayalım, gelin
ortak bir masa etrafında acil eylem planı
gerçekleştirelim. Çünkü, inşaat sektörünün
yüzde 80’i dövize endeksli ve maliyetler hızla
artıyor. Bu ortamda elimizi çabuk tutup riskli
yapıda oturan vatandaşımız için bir çözüm
üretmemiz gerekiyor. Kimse de bunu dert
etmiyor. KİPTAŞ’ın yaptıkları ve yapacakları
ile ilgili olarak Deprem Komisyonu ve Doğal
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Afet Komisyonu’nda sunum yaptık. Bizi
dinlediler ve kapıya kadar da uğurladılar. Ama
İBB Meclisinde KİPTAŞ ile ilgili popülist
söylemlerde bulunuyorlar. Burada siyaset
üstü davranmak gerekiyor. Bunu da söylüyorlar
ama yapmaya gelince yapmıyorlar. Bunun
örneklerini Eyüpsultan ve Güngören’de gördük.
Yüzde 100 uzlaşı sağladığımız vatandaşlara
dava açtırtıyorlar, projeyi durduruyorlar. Bunlar
bizi yıldırmıyor, aksine daha da motive ediyor.
İstanbul Yenileniyor Platformu, kentteki tüm
riskli yapılara çözüm üreten sürdürülebilir bir
sistemdir. Bu sistemin teknik ve finansal tüm
garantörü de KİPTAŞ’tır. Maliyetine yenilemeyi
taahhüt ediyoruz, yeter ki uzlaşı olsun.”

2022 HEDEFİ YENİ PROJELER

Devam eden ve planlanan projelerle ilgili de
bilgi veren Kurt, “Bir tanesi önceki dönemden
olmak üzere devam eden 9 projemiz var. Geçmiş
dönemden 8 proje devraldık; 7’sini teslim ettik.
Şu an aktif 9 şantiyemiz var; bunlardan biri
de İzmit’te. 2022’de hedefimiz 5-6 proje daha
hayata geçirmek” şeklinde konuştu.

DEPREM FELAKETI ILE YAŞANACAK
KAYIPLARI EN AZA INDIRMEK IÇIN PROJE
ÜSTÜNE PROJE GELIŞTIREN İBB YÖNETIMI,
SON OLARAK İSTANBUL YENILENIYOR
PLATFORMU’NU KURDU. RISKLI YAPIDA
OTURDUĞUNU DÜŞÜNEN KONUT SAHIPLERI
istanbulyenileniyor.com’a BAŞVURARAK
YARDIM ISTIYOR VE KISA SÜRE IÇERISINDE
VATANDAŞLARA TEKNIK BIR ÇALIŞMAYLA
GERI DÖNÜLÜYOR.
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İMAR

İSTANBUL’DA 210 BİNDEN
FAZLA RİSKLİ BİNA BULUNUYOR
İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı
Tayfun Kahraman, İstanbul’da riskli binaları tespit ettiklerini açıkladı.
Yazı: Sümeyra Kırca

İ

stanbul Planlama Ajansı (İPA), konut
sektörünün paydaşlarını 3-7 Aralık
tarihlerinde online olarak düzenlediği
“Konut Zirvesi”nde buluşturdu. Zirvenin
moderatörü İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel
İyileştirme Dairesi Başkanı Dr. Tayfun
Kahraman oldu.
Tayfun Kahraman 2020 yılında İstanbul’un
22 ilçesindeki binaları hızlı bir şekilde
taradıklarını ve sonuçları çok vahim
bulduklarını anlattı. Kahraman, İBB’nin bir
önceki yönetiminin açıkladığı rakamların iki
katından daha fazla binanın riskli durumda
olduğunu açıkladı. İstanbul’da acilen 100 bin

binaya hemen müdahale edilmesi gerektiğini
vurgulayan Tayfun Kahraman, “Bir önceki İBB
yönetiminin 2018 yılında yaptığı bina hasar
raporuyla 2020 yılında bizim yaptığımız rapor
karşılaştırıldığında ciddi farklar görülüyor.
Bizim raporumuza göre olası 7,5 büyüklüğünde
bir depremde ağır hasar alacak bina sayısı eski
rapora göre 2,3 kat daha fazla olurken orta
hasar alacak bina sayısının ise 1,2 kat daha fazla
olduğunu gördük” diyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜ PARAYLA
DAHİ MALZEME BULAMIYOR!

Zirveye katılan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali
Kurt ise yükselen döviz kurlarının inşaat
sektörünü derinden etkilediğini anlattı.
İnşaat maliyetlerinin son bir haftada yüzde
15, son bir ayda ise yüzde 25 oranında arttığına
işaret eden Ali Kurt, “Dövizin dışında da bir
artış söz konusu, parasını vererek dahi ürün
tedarik edemiyoruz. Tedarik zincirinde ciddi
sıkıntı var” dedi. Ali Kurt 2020 Haziran ayında
Silivri-4 projesinin temelini attıklarında
metrekare fiyatlarının 1.800 lira olduğunu
ancak bugün metrekare fiyatlarının 4 bin liraya
fırladığını da kaydetti. İstanbul’da depreme
hazırlanmak için ‘İstanbul Yenileniyor’
kampanyası düzenlediklerini hatırlatan Ali Kurt,
1999 yılı öncesinde yapılmış her riskli yapının
yenilenmesine talip olduklarını vurguladı.

7,5

BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ
OLASI BIR
DEPREMDE

83 BIN 229
BINA
AĞIR HASAR,

131 BIN
174

BINA ISE
ORTA HASAR
ALACAK
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RUHSATLI YAPILARIN
DÖNÜŞÜMÜNDE KOLAYLIK
Yılların çarpık kentleşme sorunuyla yaşamak zorunda kalan İstanbul, deprem
gerçeğiyle yeni bir yüzleşmeye hazır mı? Kent genelindeki 210 binden fazla bina
acilen yenilenmeyi beklerken, ruhsatlı yapıların dönüşümü için önemli bir adım atıldı.
Yazı: Osman Karabacak

Ş

şehir genelinde kentsel dönüşüm
çalışmalarını hızlandıracak önemli
bir karar aldı. İstanbul’daki 36 ilçeyi
kapsayan karar, İBB Meclisinden oy
birliğiyle geçti. “Meri Nazım İmar
Planları ve Riskli Yapılara İlişkin Plan
Notu” onayı ile binaların yapıldığı dönemdeki
imar planına göre yeniden inşa edilebilmesinin
önü açıldı. İstanbul’daki 36 ilçede 211 imar
planı kapsamındaki yaklaşık 300 bin hektarlık
alandaki yapılar uygulamadan yararlanabilecek.
Buna göre, Riskli Yapı Tespiti yapılmış,
ruhsat veya yapı kullanma izin belgesi alan
yapılar, meri imar planı şartlarının korunması
kaydıyla ruhsatlarında veya izin belgelerinde
yazan toplam inşaat alanına ve yol kotunun
üzerindeki kat adedine göre yapılabilecek.
Kararla; otopark, sığınak ve ortak alanlar da
emsal dışı tutuldu.

AKGÜN: “214 BİN BİNANIN
ACİL DÖNÜŞMESİ GEREKİYOR”

İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan
Akgün, 39 ilçedeki binaların depreme ne kadar

Gürkan Akgün
İBB İMAR VE
ŞEHIRCILIK
DAIRESİ BAŞKANI
“Mesela daha önceki imar
koşullarına göre 6-7 katlı bir
bina yapmıştınız. Ama sonra
yapılan imar planlarıyla bu
binaların emsalleri 3-4 kata
düşürüldü. Yeni alınan kararla,
ruhsatlı yaptığınız binanızı
yenilemek istediğinizde, eski
imar hakkını kullanabileceksiniz.
Böylece kentsel dönüşümde
oluşabilecek hak kayıplarının
önüne geçilmiş olacak.”

SİT ALANLARI
VE HAVZALAR
KAPSAM DIŞI
dayanıklı olduğunu gösteren tarama çalışmasını
tamamladıklarını belirterek, “İstanbul’da 1
milyonun üzerinde bina ve 6 milyonun üzerinde
daire ve iş yeri var. Son yıllarda yenilenen
binalar var. Ancak, yine de korkutucu bir
tablo var. Tespitlerimize göre 83 bin yapının
acil olarak dönüşmesi lazım. Bu binalar
olası büyük İstanbul depreminde ağır hasar
alacak. Yaklaşık 131 bin binanın da orta hasarlı
olarak depremden zarar göreceğini belirledik.
Tam 1,5 milyon insanın olası bir İstanbul
depreminde büyük bir sıkıntı yaşayacağını,
ölüm ve yaralanmalarla karşı karşıya
kalacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Kentsel
dönüşümün, tüm kurumların ve vatandaşların
taşın altına elini koymaları gereken çok önemli
bir süreç olduğunu vurguladı.

İBB Meclisinin aldığı
karara dahil edilmeyen
Esenyurt ilçesi için,
mahkeme kararıyla iptal
edilen imar planlarının
yenilenmesi beklenecek.
SİT (koruma alanı)
alanında kalan Fatih ve
Adalar ise kapsam dışı
bırakıldı. 2960 sayılı
Boğaziçi İmar Kanunu’nda
ön görünümde kalan
binalar ile su havzası, park,
okul, hastane, yol gibi
donatı alanlarında kalan
yapılar ve 3194 sayılı İmar
Kanunu’nun Geçici
16. maddesine göre
uygulama yapılmış binalar
da kapsam dışı bırakıldı.
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HİZMET

İYİ BİR SİTE YÖNETİMİ
NASIL OLMALI?
Apartman ve site yönetimi, zor ve bir o kadar da sorumluluk gerektirir.
Günümüzde artık apartman ya da site sakinlerinden seçilen bir yönetici değil,
profesyonel olarak bu işleri yürüten şirketler yönetim işlerini yerine getiriyor.
Yazı: Funda Keleş

Ş

ehir hayatının yaşam koşullarını
değiştirmesi, kimi yerlerde mahalle
kültürünün yerini sitelere bırakması
yeni sektörleri de beraberinde getirdi.
Önceleri sadece apartman yöneticiliği
önemliyken, günümüzde yoğun yaşam
alanlarının olduğu sitelerin yönetimi de
bir o kadar önemli. İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin şirketlerinden biri olan Boğaziçi
Yönetim AŞ de toplu yaşam alanlarında
‘entegre tesis yönetimi’ üzerine uzmanlaşmış
bir şirket olarak çıkıyor karşımıza.

Profesyonel site
yönetimlerinde temel
hizmetler ve yaklaşım
modelleri kadar, sosyal
yaklaşımlar da önemlidir.
Boğaziçi Yönetim AŞ de
düzenlediği aktivitelerle bu
yaklaşımı en iyi şekilde
hayata geçiriyor.
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TOPLU KONUT YÖNETİMİNE SAMİMİ DOKUNUŞ

1997 yılında toplu konutlara yönetim hizmeti
vermek amacıyla İBB’nin bir iştiraki olarak
kurulan Boğaziçi Yönetim AŞ, İstanbul’un
en büyük yaşam alanlarından bazılarının
yönetimini üstlenmenin yanı sıra kuruluş
amacı olan toplu konutlarda da özgün bir
yaklaşımla hizmet vermeye devam ediyor.
2021 yılında 73 site ve 46 bin 856 bağımsız
bölümde site yönetim hizmeti veren şirketimiz,
bu özgün yönetimi nasıl gerçekleştiriyor biraz
inceleyelim dilerseniz.

BİR KAHVALTI YA DA KAHVE EŞLİĞİNDE
TOPLANTIYA NE DERSİNİZ?

Profesyonel site yönetimlerinde, temel
hizmetler ve yaklaşım modelleri ne kadar
önemli ise bir yaşam alanında en sağlıklı ve
huzurlu ortamı yakalamak da bir o kadar
önemlidir. Bunun yolu da sosyal yaklaşımdan
geçiyor. Boğaziçi Yönetim AŞ’nin rolü de
burada başlıyor. Pek çok konuda yapılan
toplantılar ve görüşmeler, sosyal aktiviteleri de
beraberinde getiriyor. Örneğin, site sakinleri
ile yapılacak bir koordinasyon toplantısı sabah
saatlerinde ise bir kahvaltı ile başlayabiliyor.
Öğle saatlerine denk gelen gündem görüşmeleri
‘Türk kahvesi’ eşliğinde gerçekleşebiliyor.
İBB’nin kültürel etkinlikleri çocuklara hoşça
vakit geçirtebiliyor ya da düzenlenen ‘Beyaz
Gezi’lerle toplu konut alanlarındaki sakinler,
İstanbul’un eşsiz güzelliklerini keşfedebiliyor.
Site sakinleri için moral kaynağı olan bu
aktiviteler, özellikle içinde bulunduğumuz
pandemi döneminde bu etkiyi bambaşka bir
boyuta taşıdı. Büyük oranda evde kaldığımız
bu günlerde, tesis yönetimi ve temizlik
hizmetleri de ayrıca bir önem kazandı. Boğaziçi

Yönetim AŞ de hizmet verdiği sitelerde, ilgili
Bakanlıkların yayımladığı tüm genelgelere
uyarak ve gereken tedbirleri alarak hizmetlerini
sürdürüyor.

SÜREKLİLİĞİ OLAN, PERFORMANS VE MEMNUNİYET
ODAKLI YÖNETİM YAKLAŞIMI

Huzurlu bir site ortamı için
site sakinlerinin moralmotivasyonunun yanı sıra
özellikle temizlik ve hijyen
de önemli. Pandemi
döneminde bu uygulamalar
daha da önem kazandı.

Bir site yönetimi düşünün; sitedeki
sorunlara ilgisiz, sakinlerin görüşlerini
pek de önemsemiyor, dikkate almıyor! Ne
hissederdiniz?
İşte Boğaziçi Yönetim AŞ’nin yönetim sistemi,
buna müsaade etmeyen bir sistem. Hizmet
alanlarında iş sürekliliği olan, kaliteli ve
memnuniyet kaynaklı bir anlayışla çalışmalar
yürütülüyor. Bu yönetim anlayışı da beraberinde
ihtiyaçları hızlı bir şekilde tespit etmeyi,
çözüm ve iyileştirmeyi ise en elverişli zamanda
kaliteli bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlıyor.
Site sakinleri, talep ve sorunlarını sürekli
olarak hatırlatma ihtiyacı duymuyor, çünkü
sistem sürekli olarak ‘iyileştirmeye ve kendini
geliştirmeye yönelik’ işliyor.

PROFESYONEL SITE YÖNETIMLERINDE,
TEMEL HIZMETLER VE YAKLAŞIM MODELLERI
NE KADAR ÖNEMLI ISE YAŞAM ALANINDA
EN SAĞLIKLI VE HUZURLU ORTAMI
YAKALAMAK DA BIR O KADAR ÖNEMLIDIR.
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HEMŞEHRİ BULUŞMALARI

İSTANBUL’DA
ANADOLU GELENEKLERI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Hemeşehri Buluşmaları”
memleket sevdalılarını ağırlamaya devam ediyor. Elazığ’ın cevizli çiğköftesi,
Zonguldak’ın fındık helvası Aralık ayı buluşmalarına damgasını vurdu.

Elazığlılar Buluşması,
9-11 Aralık tarihlerinde
Maltepe Etkinlik
Alanı’nda gerçekleşti.

Yazı: Sümeyra Kırca

Devrek'ten gelen ustalar,
kızılcık sopalarından baston
yapıyorlar. Zonguldak Devrek,
300 yıldan beridir bastonun
başkenti.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
düzenlediği “Hemşehri Buluşmaları”
ile Türkiye’nin 81 vilayetine tek tek ev
sahipliği yapmaya devam ediyor. Yenikapı ve
Maltepe Etkinlik Alanı Aralık ayında Elazığ ve
Zonguldak illerini ağırladı. İller, kendi yemek
kültürlerini bu etkinlikte tanıtırken, İstanbul’da
ikamet edip memleket özlemi çeken hemşehriler
de hemşehri buluşmalarında hasret giderdi.
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ELAZIĞLILAR BULUŞMASI'NDA
HERKES ÇOCUKLUĞUNU ARADI

Elazığlılar Buluşması, 9-11 Aralık tarihlerinde
Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleşti. Alana
girer girmez Yöresel Ürünler Çadırı’na atıyorum
kendimi. Elazığ’dan gelen ürünler dikkat çekiyor
ancak en çok da ‘orcik’ denen ‘Bandırma cevizli
sucuk’a nedense büyük bir ilgi var. Tezgahın
başındaki Elazığlı esnafa soruyorum bu ilginin
nedenini. Cevap biraz duygulandırıyor beni. Esnaf
“Herkes çocukluğunu arıyor” diyor. “Nasıl yani”
diye sorgulamadan edemiyorum. Esnaf anlatmaya
devam ediyor:
“Buraya gelip cevizli sucuk alan herkes, ‘Bu
bizim çocukluğumuzun tatlısı’ diyor. Yani bu
ürün herkesin çocukluğunda olan bir lokumdur.
Glikoz kullanılmaz, has pancar şekerinden
yapılır. En önemli özelliği bayatlamaz, bir yıl
saklayabilirsiniz.”

Elazığlı esnaf, bir parça koparıp ikram ediyor.
Önce damağıma yoğun bir şeker tadı geliyor, sonra
zihnime “Bu, kahveyle güzel gider” fikri yerleşiyor.
Bu tezgahın tam karşısında çiğ köfte yoğuran
bir esnaf görüyorum. Esnaf ürününü tanıtırken,
“Elazığ’a özel cevizli çiğ köfte” diye bağırıyor.
Cevizli sucuğu yedikten sonra ‘Acaba cevizli
çiğköfte nasıl olur’ diye merak ediyorum.
Çiğköfteyi yoğuran esnaf bir parça cevizli çiğ
köfteyi uzatırken ben ona ‘Neden ceviz’ diye
soruyorum. Esnaf, “Et yerine ceviz koyuyoruz.
Bazı insanlar çiğ köftede et fikrine sıcak bakmıyor.
Et çiğ yenir mi, diye. Biz de et yerine ceviz
koyuyoruz. Bu da oldukça talep görüyor” diyor.
Cevizli çiğköftenin tadı normal çiğ köfteden pek
farklı değil...
Tezgahları teker teker gezerken ilerde badem
şekeri yapan bir üretici dikkatimi çekiyor. Üretici,
bademi bir draje kaplama makinesiyle badem
şekerine çeviriyor. İlk kez badem şekeri yapımını
gördüğüm için büyülenmiş gibi izliyorum.
Bademler değirmen gibi bir makinenin içinde
çevriliyor. Eritilmiş pancar şekeri, kepçeyle
bademlerin üzerine dökülüyor ve bademler
değirmenin içinde döndükçe şeker soğuyor ve
badem şekeri son halini alıyor.

BURAYA GELIP CEVIZLI SUCUK
ALAN HERKES, ‘BU BIZIM
ÇOCUKLUĞUMUZUN TATLISI’ DIYOR.
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BASTONUN BAŞKENTİ ZONGULDAK DEVREK

Maltepe Etkinlik Alanı’ndan ayrılıp
Yenikapı Etkinlik Alanı’nda Zonguldaklılar
Buluşması’na gidiyorum. Diğer günlerde
olduğu gibi burada da birçok şeyi ilk kez
görüyorum. Zonguldak’tan gelen ustalar çoktan
eline almış ‘kızılcık’ sopalarını, sopalara şekil
vererek baston yapıyorlar. Hemen bir ustayla
muhabbet ediyorum, usta, “ Devrek bastonunun
işçiliği Devrek’e hastır. Kızılcık ağacı son derece
sağlam ve esnektir. 300 yıldan beri ilçede bu
meslek gelişmiş. Bastonun başkenti Zonguldak
Devrek’tir” diyor.
Biraz ilerdeki tezgahta küçük maket evler
meraklılarıyla buluşuyor. Usta Cevdet Aydemir
ile koyu bir sohbete başlıyorum. 2 yıl önce bu işe
hobi olarak başladığını ve Zonguldak Gökçebey
Köy Evleri’nin maketini yaptığını anlatıyor. Maket
evlerin en güzelinin dut ağacından olduğunu
anlatırken beni ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinin
meşhur konağının maketine götürüyor. Binbir
emekle yapılmış devasa bir maket konak ve
hemen yanında Atatürk’ün Selanik’teki evinin

maketi yan yana karşılıyor sevenlerini…
Kültür Çadırı’ndan çıkıp Yöresel Ürünler
Çadırı’na giriyorum. Zonguldak’ın Devrek ilçesine
has fındık helvasını ilk kez görüyorum. Fındık
helvasını yapan usta hemen tarifini veriyor:
“Çöven otunun köken suyunu çıkarıyoruz.
Şekeri fındık ya da cevizle odun ateşinde 3 günde
pişiriyoruz. Ağda kıvamına gelince soğumaya
bırakıyor ve keserek servis ediyoruz.”

ETKİNLİK ALANINDA, DEVREKLI
USTANIN BINBIR EMEKLE YAPTIĞI
MAKET KONAK SİZİ KARŞILIYOR...
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İCRAAT

SÖZ VERDİK, YAPTIK!
BAŞKAN EKREM İMAMOĞLU, İSTANBULLUYA VERDİĞİ SÖZLERİ,
SEÇİM VAATLERİNİ BİR BİR YERİNE GETİRİYOR.

Şehit çocuğu, yetim ve ihtiyaç sahibi
çocuklarımıza eğitim desteği…

“S

en Oku Diye” diye, eğitim yardımı projesi
kapsamında 100 bin şehit çocuğu ve yetime
maddi destek sağlanacak. Bu kapsamda
her öğrenciye 300 TL destek sağlanacak. Eğitim
Destek Paketi ile çocuk okutan ailelere destek
olacağız. Mahalle Evlerinde ücretsiz kurslar
ve ulaşım desteği 500 bin öğrenciye kırtasiye
ve üniforma desteği ihtiyaç sahibi ailelere özel
destek, yaklaşık 1 milyon 855 bin öğrencinin farklı
ihtiyaçlarına yönelik destekte bulunulacak.”
24 Şubat 2019

“Sen Oku Diye kapsamında şehit çocukları, öksüz/
yetim çocuklar ve engelli çocuklara yılda 1 kere
verilen eğitim desteği yüzde 20 artırılarak 250
TL’den 300 TL’ye çıkarıldı. 2019 yılında 91.458
çocuğa, 2020 yılında 78.797 çocuğa destekte
bulunuldu. 2021 yılında 80.166 çocuğumuz eğitim
sözü verdik, yaptık.” 21 Kasım 2021

Ailelere ihtiyaç duydukları
oranda yardım yapılıyor…

“İ

stanbul'da hiç kimse yatağa aç girmeyecek.
Ailedeki çocuk, yaşlı, engelli sayısı ve hanenin
gelirine göre yoksullara her ay nakdi yardım
yapılacak. Tek yaşlısı/hastası/engellisi olan ailelere 100
TL, iki yaşlısı/hastası/engellisi olan ailelere 200 TL
olarak yardım verilecek.”
11 Mart 2019

Göç Birimi, çalışmalarını sürdürüyor…

“M

ülteci konusunda analiz yapılacak. Ulusal
politika oluşması için öncü olacağız.
Uluslararası arenada Suriye’ye barış
getirilmesi için uğraşacağız.” 24 Mart 2019

“İlçe belediyelerinin göç yönetişimi kapasitelerinin
arttırılmasına yönelik faaliyetler kapsamında 2020 yılı
içinde ilçe belediyeler ile görüşmeler yapıldı. 2020
İstanbul Göç Araştırması gerçekleştirildi, Temmuz
2019’dan itibaren çalışmalarına başlayan “Göç Birimi”
faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede “Göç ve
Uyum Politikaları Müdürlüğü” kurulması da planlanıyor.
Dr. Ümit Erdem İş Sağlığı Güvenliği ve Meslek
Hastalıkları Araştırma Merkezi’nde (İSGEM) iş sağlığı
ve güvenliği açısından özel risk grubu olan göçmen
çalışanların da iş ve meslek sorunlarının çözümü için
hizmet verilecek.” 6 Aralık 2021

“Aile Sigortası projesi kapsamında, ‘açlık sınırının altında
aile kalmayacak’ hedefi doğrultusunda kişi başı gelir
üzerinden ailenin ihtiyaç duyduğu kadar (oransal yardım)
ailelere destek oluyor. Bu model ile her aileye standart
yardım değil, her aileye ihtiyaç duyduğu kadar yardım
yapılıyor. Yardımlardan faydalanan ailelere ekmek, 6-24
ay arası bebeği olanlara haftalık 2 paket bebe bisküvisi ve
3-6 yaş arası çocukları olanlara da 1 çocuğa haftada 2 litre
olmak üzere ayda 8 litre UHT süt desteği sağlanıyor.”
15 Aralık 2021
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MUTFAĞI SANATA DÖNÜŞTÜREN OKUL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Enstitü İstanbul İSMEK bünyesinde “Geleneksel Türk Mutfağı”ndan
“Dünya Mutfağı”na kadar geniş bir yelpazenin yer aldığı “Maltepe Mutfak Sanatları Okulu”nu hizmete aldı.
Yazı: Funda Keleş Fotoğraf: Ferhat Uludağlar
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Haber hakkında
ayrıntılı bilgi için
QR kodu okutabilirsiniz.

I

stanbul Büyükşehir Belediyesi,
Enstitü İstanbul İSMEK bünyesinde
Bahçelievler’de hizmet veren Mutfak
Sanatları Okulu’nun yanı sıra, Anadolu
Yakası’nda da “Maltepe Mutfak Sanatları
Okulu”nu hizmete aldı. Bu yeni eğitim
döneminde öğrenci alarak eğitimlerine
başlayan okulda, Geleneksel Türk Mutfağı’ndan
dünya mutfağına, kebaptan suşiye, pasta ve
makarna yapımı tekniklerinden yiyecek içecek
işletmeciliğine kadar pek çok bölüm yer alıyor.

MİS GİBİ KOKULAR EŞLİĞİNDE…

Enstitü İstanbul İSMEK bünyesinde bu yıl
eğitimlerine başlayan Maltepe Küçükyalı’daki
“Mutfak Sanatları Okulu”na girdiğiniz an
dünyanın en güzel kokusu olan ekmek kokusu
sizi karşılıyor. İlk katta teorik derslerin verildiği
dört derslik bulunuyor. İkinci katında da
pratik eğitimler yapılıyor. Bu kattaki mutfak ve

atölyeler size; rengârenk pastalar, envai çeşit
hamur işleri, kahve kokuları, yemek kokuları
ile başka bir dünyanın kapısını aralıyor. 242
öğrencinin eğitim aldığı okulda, ayrıca bir
seminer salonu ile kütüphane de bulunuyor.
Okulda, haftanın yedi günü eğitim veriliyor.

MESLEK VE İSTİHDAM ODAKLI BİR EĞİTİM SÜRECİ
Kurulduğu günden bugüne meslek edindirme
ve istihdam alanında önemli bir vizyona sahip
İSMEK, eğitim ve iş alanındaki değişime
ayak uydurarak günümüz şartlarına göre
kendini geliştiriyor. Gerçek bir enstitü
mantığıyla “Enstitü İstanbul İSMEK” olarak
yoluna devam eden İSMEK, kadınların da iş

242 ÖĞRENCININ EĞITIM ALDIĞI OKULDA,
BIR SEMINER SALONU ILE KÜTÜPHANE
BULUNUYOR. HAFTANIN YEDI
GÜNÜ OKULDA EĞITIM VERILIYOR.

Geleneksel Türk
Mutfağı
yemeklerinden
lezzetli bir Kabak
Sandal örneği.
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“ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAK ISTEYEN
KADINLARIN, BU EĞİTİMLERE
YOĞUN BIR BIÇIMDE KATILMALARI
BENI AYRICA MUTLU ETTI”

Pasta, Hamur İşi
Hazırlama ve Sunum
Teknikleri
Atölyesi’ndeki
çalışmalar…

dünyasına atılması ve ekonomiye katkı sunması
için önemli bir role sahip. Burada aldıkları
eğitimlerle, evlerinde geri planda kalmak
yerine; hem sosyalleşiyor hem de aktif olarak
iş dünyasında biz de varız diyerek ekonomiye
katma değer sunuyorlar. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu da bu konuda yürütülen
çalışmalardaki amacın, işsizliğin azaltılması
olduğunu belirtti. “Bütünüyle üreten bir annenin,
eve nasıl bir güç kattığını, yetiştirdiği çocuğa
da nasıl bir kimlik kattığını bilen birisiyim. O
bakımdan çalışan ve çalışmak isteyen kadınların,
bu eğitimlere yoğun bir biçimde katılmaları beni
ayrıca mutlu etmiştir” dedi.

Okulu ziyaret eden
Başkan İmamoğlu,
Pastacılık
bölümündeki
öğrencilerle pasta
süsledi.
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NEREDE?
Maltepe Küçükyalı Aydınevler Mahallesi,
Toplum Sokak, No: 2 adresindeki
“Mutfak Sanatları Okulu”na katılmak
isteyen İstanbullular; enstitü.ibb.istanbul
internet adresinden ya da
(0216) 417 57 90 no.lu telefondan
bilgi alabilirler.

BAŞKAN İMAMOĞLU’NUN ZİYARETİNDEN
RENKLİ GÖRÜNTÜLER

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 Ekim’de
eğitimlerine başlayan okulu, geçtiğimiz günlerde
ziyaret ederek; pastacılık, kebapçılık, dünya
mutfağı, kahve ve unlu mamuller sınıflarını gezdi.
İmamoğlu, burada kendisine ikram edilen kahveyi
içti, suşiyi tattı. Pastacılık bölümündeki öğrencilerle
birlikte pasta süsledi. Başkan İmamoğlu’nun ziyareti
sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

“SUŞİ”DEN “OSMANLI MUTFAĞI”NA…

Yukarıda da belirttiğimiz gibi haftanın yedi
günü eğitim verilen “Maltepe Mutfak Sanatları
Okulu”nda, gelenekselden dünya mutfağına kadar
pek çok alanda eğitim verilerek işin teknikleri
öğretiliyor. Bir mutfaktan pasta, bir başkasından
hamur işi kokuları burnunuza gelirken bir diğer
mutfaktan geleneksel yemeklerimizin kokuları ya
da hemen yanı başında kahve kokuları yayılıyor.
(0216) 417 57 90 no.lu telefondan bilgi alabilirler.

Şu anda 20 programı olan
okuldaki eğitim başlıkları;
Aşçı Çırağı
Aşçı Yardımcısı
Besinlerin Kimyasal Reaksiyonları
Dünya Mutfağı
Gaziantep Mutfağı
Geleneksel Türk Mutfağı
Kahvaltılık Atıştırmalık Atölyesi
Kebap Yapım Teknikleri
Makarna ve Sos Yapımı Teknikleri Atölyesi
Osmanlı Saray Mutfağı
Pasta Hazırlama ve Sunum Teknikleri (Pastacı Çırağı)
Pastacı Yardımcısı
Reçel ve Marmelat Yapım Atölyesi
Sağlıklı ve Diyet Yiyecek Hazırlama Atölyesi
Soğuk Yemek ve Salata Yapım Teknikleri Atölyesi
Soğuk Yiyecek Hazırlama
Suşi Yapım Teknikleri Atölyesi
Toplu Yemek Üretim Aşçısı (Catering Aşçısı)
Turşu Yapım Atölyesi
Yiyecek İçecek İşletmeciliği
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KADININ
SÖZÜ VAR

İBB, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ için
uzun soluklu etkinliklere ev sahipliği yaptı. Ortak duyarlılık ve bilinç
oluşturmak için düzenlenen programlar, 25 Kasım-11 Aralık tarihleri
arasında “Kadının Sözü Var” başlığı ile gerçekleşti.
Yazı: Ela Karasu
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Haber hakkında
ayrıntılı bilgi için
QR kodu okutabilirsiniz.

Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Didem Danış,
İBB Göç Politikaları Koordinatörü Meltem Ersan

D

ünya nüfusunun yarısını oluşturan,
yarısını da yetiştiren kadınlar ne
yazık ki toplumda hak ettiği değeri
göremiyor. Toplumdan topluma
farklılıklar oluşturan kadına verilen
değer, gelişmemiş ya da az gelişmiş
ülkelerde dip yapıyor. Türkiye, Atatürk
devrimleriyle birlikte kadına hak ettiği değeri
verdi. Cumhuriyetle birlikte kadınlarımız her
alanda seçkin bir yer edindi. Ancak son yıllarda
ülkemiz genelinde kadına yönelik şiddet
arttı. Erkek egemen anlayışla kadınlarımızın
ikinci plana düşürülme tehlikesi belirdi. Bu
kötü gidişi engellemek için ülkemiz genelinde
etkinlikler yapılıyor. Bunlardan biri de, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi
Başkanlığının, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü”nde kentin farklı
noktalarında düzenlediği etkinliklerdi. 25
Kasım-11 Aralık tarihleri arasında “Kadının
Sözü Var” başlığı altında, kadına yönelik şiddet
konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan
etkinliklerde söyleşiler, tiyatro oyunları,
konserler ve atölye çalışmaları yer aldı.

DEMOKRATİK VE EŞİTLİKÇİ YAKLAŞIM

1999 yılında Birleşmiş Milletler genel
kurulu tarafından ilan edilen bir gün 25
Kasım Kadına yönelik Şiddetle Uluslararası
Mücadele Günü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
verilerine göre farklı şiddet türlerine maruz
kalan kadınların oranı yüzde 30’un üzerinde.
Ülkemizde de maalesef ‘kadına şiddet’
güncelliğini yitirmeyen bir konu, neredeyse
her sabah ayrı bir kadına şiddet haberiyle güne
başlayan bir ülke durumuna geldik. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, kadınların yerel hayatta
karşılaştıkları zorluklara ve engellere çözüm

üretmeye yönelik demokratik, eşitlikçi ve
toplumsal gelişimi destekleyen politikaları
doğrultusunda, birtakım farkındalık etkinlikleri
düzenleyerek çorbada tuzu olsun istedi.
İBB Kültür Dairesi Başkanlığı Kültürel
Etkinlikler Şube Müdürlüğü tarafından
planlanan “Kadının sözü var” etkinliğinde, çok
çeşitli içeriklerde hazırlanan programlarla,
tüm kadınlar ortak paydada buluşturulmuş.
“İstanbul Sözleşmesi, Kadın Edebiyatçıların
Gözünden Türkiye ve Dünyada Kadın Olmak,
Medyada Kadın Olmak, Erkek Egemen Yoruma
Hapsedilen Müslüman Kadın, Yeni Bir Şiddet
Türü Olarak Güzellik Dayatması” ve daha pek
çok konu konuşuldu. Yazarlar, akademisyenler
ve sivil toplum kuruluşları İstanbul’un her iki
yakasında yer alan İBB Kültür Merkezleri’nde
kadınlarla bir araya geldi. Kadın temalı tiyatro
oyunları ve sinema filmleri, büyük oranda
kadın müzisyenlerin yer aldığı konserler, farklı
içeriklerde atölyeler ve çeşitli başlıklarda
söyleşiler de etkinliğe renk kattı.
Neler mi vardı etkinlikte? Medya ve edebiyat
dünyasında kadın olmanın zorluklarına
dair tanınmış kadın gazeteci ve yazarlar
deneyimlerini paylaştı. Şiddete maruz kalan
kadının yasal haklarının neler olduğu, başvuru
yapabileceği mecralar, hukuki yollar, maalesef
çekildiğimiz İstanbul Sözleşmesi’nin neden
kadınlar için hayati bir önem taşıdığı gibi
konuları çok değerli hukukçu, akademisyen
ve STK üyesi uzmanlardan dinlemek kadına
verilen önemin göstergesiydi. Yine kadın ve
aileye dair bilgileri İBB İSADEM (İstanbul
Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi)
temsilcileri anlatırken; itfaiyeci, otobüs şoförü
gibi görevlerde bulunanlar ile kadın yöneticiler
deneyimlerini paylaştı.

Mine Geçitli

İBB'DE KADIN
YÖNETİCİ ORANI
YÜZDE 10’DAN
YÜZDE 20’YE
YÜKSELDİ.

144

KADIN METRO
SÜRÜCÜSÜ.
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ETKİNLİK

Av. Hilal Gültepe Öztürk, İBB Kadın ve Aile
Hizmetleri Şube Müdürlüğünden Ayşegül Kuşku

Küçükçekmece Atakent Muhtarı Halime Totkanlı,
Göle Kadın Kooperatifleri Başkanı Türkan Deli

“KADIN, KADININ YURDUDUR”

2021’DE
METRO
İSTANBUL’DA
13 KADIN
ISTASYON
AMIRI
IŞBAŞI YAPTI.
İETT’DE,
77 KADIN
ŞOFÖR
DIREKSIYON
BAŞINA
GEÇTI.

Etkinlik kapsamında İBB Medya Koordinatörü
Ceren Akdağ ile oyuncu Sinem Öztürk Uslu
da 27 Kasım Cumartesi günü ‘Medyada Kadın
Olmak’ başlıklı söyleşide İstanbullularla
buluştu. Oyunculuğuyla ve canlandırdığı
karakterlerle kendisine alanında kalıcı yer
edinen Sinem Öztürk Uslu, çalışmaları
sırasında kadınların mesajlarını, sevgilerini,
bazen de nefretlerini, yani gerçek duygularını
hep hissetmiş omuzlarında. Dış görünüşü,
kim olduğu, sıfatı ne olursa olsun Türkiye’de
bir kadın olmakla ilgili hep düşündüğünü
dillendiriyor. Dinlemekten keyif aldığım söyleşi
de bakın Sinem Öztürk Uslu, şunları söyledi:
“Kadınlar her zaman daha sezgisel ve daha
güçlüdür. Kadın, kadının yurdudur mantığıyla
ilerlemek lazım. Her zaman bir kadın bir
kadına el uzatırsa daha çabuk çıkabilir her
şeyden. Kadın onaylanarak yaşamak zorunda
hissetmemeli. Dışa yolculuğu bırakıp, artık
içe yolculuk zamanıdır diyorum. Bütün
kadınların içinde inanılmaz bir yaratma gücü
var. İnsanın kaderi doğduğu yerde başlıyor.
Sevgiyle büyümek, eğitim, kontrol edebileceğin,
sevgisini verebileceğin kadar da çocuk. Bu da
bilinçle oluyor. Kadına şiddet kanayan yaramız.
Beyaz perdede şiddet görüntüleri olduğu gibi

Yönetmen Pelin Esmer, Oyuncu-Sunucu Pelin Batu,
Yapımcı Dilde Mahalli

yansıtılmamalıdır. Çünkü seyirci özenerek,
gördüklerinin uygulayıcısı da oluyor. Bu
duruma hep dikkat ettim. Umut veren işlerde,
umut aşılayarak, bundan sonraki projelerimde
de kadınlara ışık olacağız ki, kendi içlerindeki
gücü fark etsinler.”

“MEDYADAKİ İFADE DİLİ ÖNEMLİ”

Söyleşide, İBB Medya İlişkiler Koordinatörü
Ceren Akdağ da 20 yıldır çalıştığı medya
sektöründeki izlenimlerini anlattı. Akdağ
şunları söyledi:
“Medyada ifade dili çok önem taşıyor. ‘Eril
dil’ dediğimiz toplumsal cinsiyet eşitliğini
yok eden cinsiyetçi bakış açısının tamamen
silinmesi lazım. Sadece tıklanma oranı için
kadınların kilolarıyla, saçı-başıyla, kendini
görmek istemediği noktada ona sorulmadan
yapılan haber olmamalı. Kendimizi, kendimize
hatırlatmamamız lazım. Kadının kadına
desteğini göz ardı etmeyelim. Bunun insanlıkla
ve öğretmekle alakası var. Kadının yardım
alabileceği noktaları görmesi lazım. İBB ailesi
olarak Kadın Dayanışma evimiz var. 444 80 86
hattından ulaşabiliyorsunuz. Bir sesten ‘size
nasıl yardımcı olabilirim’ cümlesini duymak
bile umut taşıyor. İstihdam ofislerimizde
kadınlar için iş bulmaya yönelik işler yapılıyor.

Chakra
Orkestrası
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Mutlular, gücünü hatırlayan kadın onlar.
Öğrenilmiş, aslında öğretilmiş çaresizliğimizi
kabullenmemiz gerekiyor. Bize çizilen rolü, hiç
kimse bize çizmemeli. İstediğimiz karakterde
olmak, bizim seçimimiz olmalı. İBB’de, kadın
yönetici olarak hâlâ da devam eden yüksek
oranımız var ve bundan gurur duyuyorum,
çalıştığım yer adına.”

“KADIN İŞİ ERKEK İŞİ YOKTUR, İŞ VARDIR”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Arslan
Altan, 5 Aralık Kadın Hakları günü yapılan
etkinlikte ülkemizde kadına verilen değer
tarihçesi ve bugün gelinen noktanın analizini
paylaştı. Kadının mücadelesinin hiçbir
alanda henüz bitmediği ülkemizde aslında
yapılanın eşitlik mücadelesi olduğunun altını
çizen Altan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi
olarak toplumu ve bireyleri ilgilendiren
kararların alındığı, seçim ve atamayla
oluşan tüm karar organlarında kadın-erkek
eşitliğini demokrasinin gereği olarak kabul
ediyoruz. Eğitimden çalışma hayatına,
bürokrasiden siyasete, spordan sanata kadar
her alanda önemli rollere sahip olan kadınlar,
toplumumuzun mimarlarıdır. Bu yüzden
kadının toplumdaki öneminin bilincinde
olarak, hak ve özgürlüklerini benimseyerek,
hayatın bütün alanlarında etkin bir şekilde
katılmalarına imkan sağlayacak şartları
hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğu
ve umarım yansıtabiliyoruzdur. Elimizden
geldiğince hızlı hareket edip düzenlemeleri arka
arkaya hayata geçiriyoruz. Kendi üstümüze
düşenlerin elbette ki farkındayız ve elimizi
taşın altına koymaktan asla çekinmiyoruz.
Fırsat eşitliği sağlandığı anda kadınların bunu
başaracağına inancımız tam, keza başarıyorlar”
dedi. İBB’nin kadın çalışanlarının sayısını
artırmasıyla birlikte kadınların istihdam
edildikleri alanlarda daha verimli çalıştığını
sözlerine ekleyen Arslan, şunları söyledi:
“Genel Sekreter Yardımcılığı pozisyonuna

İSADEM Sağlık Eğitimcileri
Cevahir Alpan, Ceyda Zahide Işık

ilk defa İstanbul Büyükşehir
Belediyesi bir kadını getirdi.
Kadın şoförlerimiz var,
kaptanlarımız var. ‘Kadınlar
bunu hiç yapamaz’ dedikleri
çımacılarımız (vapur
iskelelerinde halat tutan) var.
Cankurtaranlarımız var, istasyon
amirimiz var. Son derece erkeklerle
özgülenmiş bir iş olan itfaiye var.
Gemicilerimiz var ve bunun gibi
birçok meslek kurumunda ilk defa
kadınlar 2019 sonrası istihdam
edilmeye başlandı. O yüzden
biz diyoruz ki, kadın işi erkek işi
yoktur iş vardır. Hedefimiz, eşitliği
sürdürülebilir hale getirmek.
İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda
İBB’nin bu vizyonu ile İstanbul,
dünyada örnek gösterilen şehirler
arasında yer alacak. En azından
yaptığı atılımla örnek olacak.”

BAĞIMSIZ, CESUR VE MUTLU

Ela Karasu (ortada), İstanbul Bülteni
için izlediği “Medyada Kadın Olmak”
etkinliğinde, söyleşinin konuğu oyuncu
Sinem Öztürk Uslu ve programın moderatörü
İBB Medya Koordinatörü Ceren Akdağ ile.

Bugünün güçlü toplumları
kadın hakları konusunda tavrını belirleyen
toplumlardır. Kadının konumu, toplumdaki
uygarlık göstergesi değil midir? Dünyada
her 3 kadından 1’i hayatında en az bir kez
şiddete maruz kalıyor. Ülkemizde bu oran
diğer gelişmiş devletlere oranla çok daha
yüksek. Kadına şiddetle mücadelede kadın
ve erkeklerin duyarlılıklarının artırılması,
farkındalık yaratılması ve bilinçlendirilmesi
lazım. Yine şiddet mağduru ve risk altındaki
kadınlara sunulan hizmetlerde ise kurumsal
mekanizmaların eşgüdüm içinde çalışmalarını
sürdürmesi gerekiyor. Biliyoruz ki toplumu
var eden ve ayakta tutacak olan bağımsız,
cesur, mutlu kadınlarımız ve o kadınların
yetiştireceği her bakımdan sağlıklı çocuklar… Ve
unutmayalım ki biz kadınlar her anlamda daha
güçlüyüz, yeter ki gücümüzün farkına olalım…

Prof. Dr. Adil Bebek,
İlahiyatçı Gazeteci Yazar Ayşe Sucu

Dr. Öğretim Üyesi Dilara Uslu, Doç. Dr. Ebru Zeren
ve Doktor Öğretim Üyesi Gülhan Seyhun

İBB ilkleri
gerçekleştirdi
• 2021’de Metro
İstanbul’da da kadın
istihdam atılımının
başarıyla gerçekleştiği bir
yıl oldu. İstanbul tarihinde
ilk defa 13 kadın, istasyon
amiri olarak iş başı yaptı.
• Yine bir ilk de 307
senelik İtfaiye teşkilatında
yaşandı. 37 kadın itfaiyeci
sahada görev almaya
başladı.
• Spor alanında da bir
önyargıya son verildi.
İBB Spor Kulübü
kadın buz hokeyi takımına
sahip oldu. Kadın
Buz Hokeyi Takımı,
Kadınlar Süper Ligi’nde
mücadele ediyor.
• Kendi olanaklarıyla
üretim yapan ancak
ürettikleri ürünleri
tüketiciyle buluşturma
noktasında sıkıntı yaşayan
kadınlara İstanbul’un
muhtelif yerlerinde Kadın
Emeği Pazarı kuruldu.
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METRO YATIRIMLARI

2022’de 17,1 kilometre,
4 yılda ise toplam
105,5 kilometre raylı
sistem yatırımının
tamamlanarak hizmete
açılması hedefleniyor.
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YENİ YILDA 3 YENİ
METRO HATTI
İstanbul’da bir önceki yönetim döneminde durdurulan
10 ayrı raylı sistem projesinde çalışmalar hızla ilerliyor.
2022’de 17,1 kilometre, 4 yılda ise toplam 105,5 kilometre raylı
sistem yatırımının tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.
Yazı: Osman Karabacak
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METRO YATIRIMLARI

IKI BUÇUK YILDA
29,1 KM RAYLI
SISTEM BITIRİLDİ.
MECIDIYEKÖYMAHMUTBEY METROSU,
ALIBEYKÖY-CIBALI
TRAMVAYI ILE İKITELLIATAKÖY METRO
HATTI’NIN BAHARIYE VE
MASKO İSTASYONLARI
IŞLETMEYE AÇILDI.

İ

stanbul, gelişmiş kentlerin olmazsa
olmazı sayılan raylı sistem hedeflerine
doğru, hızlı ve emin adımlarla ilerliyor. 23
Haziran 2019’da önceki yönetim döneminde
2 yıl süresince durdurulmuş 10 raylı sistem
yatırımını devralan İBB yönetimi, 2024
sonuna kadar 103 km’lik metro yatırımını
bitirmeyi hedefliyor. Tüm ulaşım planları bu
yeni vizyona göre revize edildi ve şantiyelerde
çalışmalar hızla başladı. İstanbul, bu yeni
vizyonuyla dünyada aynı anda en çok metro
yatırımı yapan yerel yönetim oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son
iki buçuk yılda 29,1 km raylı sistem bitirerek
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu, AlibeyköyCibali Tramvayı ile İkitelli-Ataköy Metro
Hattı’nın Bahariye ve Masko İstasyonlarını
işletmeye açtı. 233,5 km ile devralınan raylı
sistem ağı, 262,15 km’ye çıkarıldı. Kent
genelinde yapımı devam eden raylı sistem
hat uzunluğu ise 98,7 km. 2024 yılı sonuna
kadar 76,45 km uzunluğunda raylı sistemin

hizmete alınması planlanıyor. 2025 yılında
ise tamamlanan raylı sistem ağı 105,55 km’ye
çıkarılacak.

AŞİYAN FÜNİKÜLERİ 6 AY İÇİNDE AÇILACAK

Yapımına Haziran 2017’de başlanan Rumeli
Hisarüstü-Aşiyan Füniküleri’nin inşaatı
Mart 2019’da finans yetersizliği nedeniyle
durdurulmuştu. Tünel imalatları yarım
bırakılan, istasyon ve araç imalatlarına hiç
başlanmayan metro hattı için öz kaynak
oluşturularak Temmuz 2020’de yapım işleri
yeniden başlatıldı. Sözleşmeden doğan ve
finansal tüm problemler çözülerek tünel
imalatları, ray montajları ve araç üretimi
tamamlandı. İşletmede kullanılacak araçlar
ile tahrik sistemi hazır hale getirildi. Haziran
2019’da yüzde 23 fiziksel ilerlemeyle devralınan
Aşiyan Füniküleri, yüzde 90 seviyesine taşındı.
Sistemin montajına başlanan hat, test sürecinin
ardından bu yılın ilk yarısında hizmete girecek.
Böylece, metro ilk kez Boğaziçi’nde sahil ve
deniz yolu ile buluşmuş olacak. Konulacak yeni
gemi seferleriyle, Anadolu-Avrupa yakaları
arasında ve köprülerde trafiğin rahatlamasına
katkı sunulacak.

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu,
şantiyeleri düzenli
olarak gezerek hızla
devam eden metro
yatırımlarını yerinde
inceliyor.

İ

U
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H
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DUDULLU-BOSTANCI METROSU’NDA
TEST SÜRÜŞÜ BAŞLADI

Yapımına 2018 yılında başlanan, ancak
aynı yıl ödenek yokluğundan çalışmaların
durdurulduğu Dudullu-Bostancı Metrosu’nda
son 2,5 yılda önemli bir ilerleme sağlandı.
Yüzde 55 gerçekleşme oranıyla devralınan
hatta, ekonomik kriz ve pandemi şartlarına
rağmen öz kaynakla yol alındı. Yapımı yüzde
85 oranında tamamlanan metroda, Aralık
2021’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile
İBB Raylı Sistem Dairesi Başkanı Pelin
Alpkökin’in katılımıyla test sürüşlerine
başlandı. Dört ilçeden geçecek 13 istasyonlu
Dudullu-Bostancı Metrosu’nun 2022 yılının
sonunda işletmeye açılması hedefleniyor.
Marmaray’ın yanı sıra, Kadıköy-Tavşantepe ve
Üsküdar-Çekmeköy-Sultanbeyli
metroları ile entegre olacak hat, Bostancı
sahilini de metroyla buluşturacak.
Dudullu’daki sanayi bölgesi ile Ataşehir ve
Ümraniye’yi besleyecek metronun Kayışdağı
İstasyonu’nda, bin 657 metrekarelik bir kapalı
alana sahip ‘teknoloji merkezi’ de oluşturulacak.
Bu hat kapsamında 35 bin 316 metrekarelik bir
alanda Türkiye’nin ilk ‘2 katlı parklanma alanı’
da inşa ediliyor. Yüzde 33 fiziki ilerleme ile
devralınan otoparkın yüzde 90’ı bitirildi.

İNŞASI DEVAM EDEN
RAYLI SISTEM HAT
UZUNLUĞU 98,7 KM.
2022 YILI SONUNDA
2 KILOMETRELIK
FULYA VE YILDIZ
İSTASYONLARI DA
HIZMETE AÇILACAK.

FULYA VE YILDIZ İSTASYONLARI DA
AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun
Beşiktaş ve Kabataş bölgesinde arkeolojik kazılar
devam etmesine rağmen, inşaat çalışmaları da
sürdürülüyor. Haziran 2019’da yüzde 70 fiziksel
ilerlemeyle devralınan hattın şu anda yüzde 85’i
tamamlandı. Arkeolojik kazılar sebebiyle, 2022
yılı sonunda ilk etapta 2 kilometrelik Fulya ve
Yıldız İstasyonları hizmete açılacak.

Mecidiyeköy
Metro İstasyonu’na
yoğun talep
Test çalışmaları
tamamlanan 18
kilometrelik ve 15
istasyonlu MecidiyeköyMahmutbey Metrosu, 28
Ekim 2020’de işletmeye
açılmıştı. 7 Nisan 2021
tarihinde, MecidiyeköyÇağlayan metro
istasyonları arasında
kabarma meydana
geldiği, hat geometrisinin
bozulduğu, yürüme
yollarının hasar aldığı ve
bölgeden yoğun su
akışının başladığı
saptandı. İmalat
hatasından kaynaklanan
sorunlar gece-gündüz
çalışılarak giderildi.
Mecidiyeköy İstasyonu,
hızla tamamlanan test
çalışmalarının ardından
20 Aralık Pazartesi günü
yeniden hizmete açıldı.
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SOSYAL BELEDİYECİLİK

İSTANBUL HALK EKMEK

1978’DEN BERİ SOSYAL BELEDİYECİLİK
FELSEFESİYLE ÇALIŞIYOR
Artan maliyetler nedeniyle İstanbul’da ekmek fiyatları pek çok fırında 3,5 liraya kadar
yükseldi. İstanbul Halk Ekmek’te (İHE) normal ekmek satışının değişmeyip 1,25 liradan
devam etmesiyle uzun kuyruklar oluştu. Günlük ekmek talebi 1 milyon 900 bini geçti.
Yazı: Ahmet Olcay Ergin Fotoğraf: Ferhat Uludağlar
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A

rtan enflasyon ve
Türk lirasının değer
kaybı, İstanbul’da
ekmek fiyatının
bazı marketlerde
3 liraya, bazı semt
bakkallarında ise
3,5 liraya kadar
yükselmesinin
ardından İstanbul
Halk Ekmek’te normal
ekmek satışının
1,25 liradan devam
etmesiyle uzun
kuyruklar oluştu. Hatta
bu kuyruklar sadece Türkiye gündeminde
değil dünya gündeminde de yer aldı.
İstanbul Halk Ekmek büfeleri önünde
oluşan kuyrukların temel sebebini
sorduğumuz Halk Ekmek Genel Müdürü
Okan Gedik, “Hepimizin bildiği gibi 1,25 TL
olan bir fiyatımız var. Bunun muadili olarak
2,5 ile 3,5 TL arasında olan fırın fiyatları
var. Ekmeğimizin kaliteli, sağlıklı olması ve
maddi olarak da uygun olması muazzam bir
talep yaratıyor. Bu yüzden yoğun kuyruklar
oluşuyor” ifadelerini kullandı.

MALİYETLERİ EN İYİ YÖNETEN
EKMEK ÜRETİCİSİYİZ

Okan Gedik, Halk Ekmek’teki normal
ekmek fiyatlarının piyasaya göre daha ucuz
olmasını şu sözlerle açıkladı:
“Maliyetlerimizi gerçekten doğru bir
şekilde yönetiyoruz. Hatta iddialı
bir şekilde konuşacağım. Türkiye’de
maliyetlerini en iyi yöneten ekmek üreticisi
olduğumuzu söyleyebilirim; işçiliğimiz,
enerjimiz, ham madde, üretim sırasındaki
fire oranlarımız, gerçekten çok ciddi iyi
durumda. Bu konuyla ilgili de yaklaşık bir
sene önce başladığımız bir yılın dönüşüm
felsefesi vardı, bunu uygulamak vardı.
Üretim alanlarında arkadaşlarımız bu
dönüşüm içerisinde gerçekten çok başarılı
sunumlar yaptı ve sonuçlar aldı. Sonuçta
bu işte en önemli girdi un. Unun doğru
bir şekilde satın alınması çok çok önemli.
Geçen senenin mart ayında uzun vadeli yani
sene sonuna kadar yaptığımız anlaşmalarla,
ihalelerle bir çuval unu 127 TL’den toplu
satın aldık ve bu sayede ucuz ekmek
satışımıza devam edebildik. Maliyetlerimizi
doğru ve stratejik bir satın alma planlayarak
gerçekleştirdik. Bu anlaşma bitince tabii
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SOSYAL BELEDİYECİLİK

yeni fiyatlar devreye girecek. Orada da biz
elimizden gelen çabayı gösterip bunu minimum
seviyede yansıtmak için her şeyi yapacağız.
İstanbul halkına verdiğimiz bir söz vardı.
Ocak ayının sonuna kadar bu sözün arkasında
duracağız ve fiyat değişikliği yapmayacağız.”

PİYASAYI DOMİNE ETME AMACIMIZ YOK

İBB’nin sosyal belediyecilik anlamında Askıda
Fatura, Aile Destek Paketi, Anne-Bebek
Destek Paketi ve Eğitim Destek Paketi gibi
çalışmalarına değinen Okan Gedik, Halk
Ekmek’in de bu doğrultuda çalıştığının altını
çizdi. Gedik, “Halk Ekmek, kuruluş felsefesi
itibarıyla zaten piyasayı domine etmek için
değil, piyasayı düzenlemek için kurulmuş bir
şirket. 1978’den beri de bu amaçla faaliyetlerini
yürütüyor. Biz zaten bu pazarı domine etmeyi
hedeflemiyoruz, öyle bir amacımız yok.
Amacımız sektörün içerisinde belli standartları
koymak ve bu standartlara uygun ekmeği
üretirken maliyetleri de en dipte tutarak bu işle
ilgili fiyatı regüle eden bir oyuncu olmak. Yani
aslında göstermek istediğimiz ‘Halk Ekmek
bu fiyata ekmeği üretiyorsa bu mümkündür’
demek. Fiyat kontrolünü veya düzenlemesini
doğru bir şekilde yaparak vatandaşlarımıza
katkı sağlamak. Dolayısıyla bahsettiğiniz
belediye hizmetleri açısından özellikle zor
ekonomik şartlar altında kamu faydasına çok
önemli bir görev ve hizmet ifa ediliyor” şeklinde
konuştu.

ELİMİZLE, YÜREĞİMİZLE ÇALIŞIYORUZ

Görevi devraldıklarında günlük ortalama
800-900 bin adet ekmek üretimini 1,5
milyona çıkarttıklarını belirten İstanbul Halk
Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik, yaptıkları
çalışmaları şöyle anlattı:
“Geçtiğimiz günlerde 1 milyon 500 bin
adet üretim yaptık. Teorik kapasitemizin
sınırlarını gerçekten zorluyoruz ve 7/24
çalışıyoruz. Gerekirse bakım zamanlarından
feragat ediyoruz. Elimizle, yüreğimizle bu işi
yapıyoruz. Çünkü ciddi bir talep var. Burada
bir ekmek fazla üretmek için olabilecek
maksimum tedbiri almaya çalışıyoruz.
Görevi devraldığımızda bizim talepler böyle
yazılı formlarla toplanıyordu. Dolayısıyla
taleplerde kestirim yapılarak sipariş dağıtımı
yapılıyordu. Biz burada dijital ortama geçtik.
Bütün büfelerimizde tabletlerimiz vardı.
Teknolojisi yetersiz olanları yeniledik. Ve
şu anda sipariş toplamayı dijital ortamda
yapıyoruz. Tabii istisnalar olsa da biz her
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Okan Gedik
HALK EKMEK GENEL
MÜDÜRÜ
“Yeni Halk Ekmek fabrikamız
tabii bir müjde. İlk göreve
geldiğimizde yüzde 2 civarında
durmuş bir fabrikaydı.
Başkanımız hemen bu fabrikayı
devreye almamız konusunda
hepimizi yönlendirdi ve bu, Halk
Ekmek’in öncelikli konularından
biri oldu. Hadımköy Fabrikası
bizim için gerçekten en önemli
projelerden bir tanesi. 100
milyon euroyu aşan bir proje.”

gün saat 13.00 itibarıyla büfenin ihtiyacı
olan talebi dijital ortamda kendi sitemize
aktarıyoruz, çok yakından dinamik bir şekilde
takip edebiliyoruz. Örneğin cumartesi günü bu
verilerle elimize 1,9 milyon talep ulaştı. Talebin
bu rakamların daha da üzerine çıkacağını
düşünüyoruz. Kapasitemizin içerisinde
alacağımız tedbirleri zaten maksimum düzeyde
almış durumdayız.”

YENİ FABRİKA MART AYINDA HİZMETE GİRECEK

Halk Ekmek’te kapasite artışını yeni açılacak
fabrikayla müjdeleyen Genel Müdür Gedik,
sözlerini “Yeni Halk Ekmek fabrikamız tabii
bir müjde. Ve bu konuda ben Başkanımız
Ekrem İmamoğlu'nun öngörüsünü çok değerli
buluyorum. İlk göreve geldiğimizde yüzde 2
civarında durmuş bir fabrikaydı. Başkanımız
hemen bu fabrikayı devreye almamız
konusunda hepimizi yönlendirdi ve bu, Halk
Ekmek’in öncelikli konularından biri oldu.
Fabrikamız aksi bir durum yaşanmazsa Mart
2022’de üretim yapabilecek şekilde inşaatı
tamamlanmış olacak. Hadımköy Fabrikası
bizim için gerçekten en önemli projelerden bir
tanesi. 100 milyon euroyu aşan bir proje. Yani
arazisini, inşaat ve makine maliyetlerini de
dikkate aldığımızda 100 milyon euro. Sadece
Türkiye için değil, Avrupa için bile çok önemli
ve büyük bir proje. Bu projede biz kapasite
olarak her gün yaklaşık 220 tonun üzerinde
hamur işleyeceğiz. Ayrıca teknolojik olarak
baktığımızda, ekşi maya olarak tarif edilen
uzun fermantasyonla (mayalanma) üretilen
ürünlerimizi burada inşallah İstanbul halkının
beğenisine ve tadına sunacağız. Bunlar hem
sağlık açısından çok önemli gelişmeler olacak
hem de çeşitliliğimizi arttıran bir yatırım
olacak. Ekstradan 250 bin adet normal ekmek
üretimini sağlayacağız. Rulo ekmek dediğimiz
paketli ekmeklerden de üretim yapacağız”
diyerek sözlerini tamamladı.

BUGÜN İSTANBUL HALK EKMEK, 603 BÜFE VE 1400’E YAKIN BAYI,
BAKKAL, MARKET ILE YAKLAŞIK 1.100 KURUMSAL FIRMANIN
OLUŞTURDUĞU TOPLAMDA 3.000’IN ÜZERINDE MÜŞTERISI
ILE İSTANBULLUYA HIZMET VERMEYE DEVAM EDIYOR.
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ISTIHDAM

İSTANBUL’UN YENİ MUHAFIZLARI
HER BIRI LIYAKATLI,
HER BIRI IYI EĞITIMLI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2022 yılında göreve başlayacak
669 kişilik itfaiye eri ve zabıta memuru alımlarını liyakat esasıyla gerçekleştirdi.
Yazı: Sümeyra Kırca Fotoğraf: Ferhat Uludağlar

Y

eni yılda 415 itfaiyeci ve 254
zabıta memuru alımı yapıldı.
İstanbul İtfaiyesi’nde görev alacak
olan itfaiyecilerden 370’i erkek, 45’i
kadın olacak. Göreve yeni başlayacak
zabıtaların ise 52’si kadın 202’si ise
erkek olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
itfaiye ve zabıta memurlarıyla bir araya
geldi. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen
etkinlikte itfaiye ve zabıta memurlarını
temsilen 4 yeni çalışan duygularını dile getirdi.
Zabıta Havva Nur Can liyakatli bir işe alım
yaptıkları için Başkan İmamoğlu’na teşekkür
etti. İtfaiye eri Melisa Kızılboğa ise, “Bizden
önce işe alınan kadın itfaiyeciler dikkatimi

çekti. Ben de iş başvurusunda bulundum,
KPSS puanlarımızla e-Devlet üzerinden
başvurularımızı gerçekleştirdik. Mülakat
olmadığını bildiğim için Erzincan’dan İstanbul’a
geldim. Liyakatli bir alım gerçekleştirdiğiniz
için sizlere çok teşekkür ederim” dedi. Törende
konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise,
“Türkiye’mizin geleceğinde böyle liyakatli ve
adil bir alım yapıldığı için teşekkür edilmesine
gerek olmayan günler diliyorum” dedi.
İşe alımlarda kimsenin inancı ve yaşam
tarzlarına bakmadıklarına dikkat çeken Başkan
Ekrem İmamoğlu, yeni başlayan memurların
da görevini aynı bilinçle yerine getirmeleri
gerektiğini vurguladı.
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“TÜRKIYE’MIZIN GELECEĞINDE
BÖYLE ADIL BIR ALIM YAPILDIĞI
IÇIN TEŞEKKÜR EDILMESINE GEREK
OLMAYAN GÜNLER DILIYORUM.”
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HİZMET

İSTANBUL KIŞA HAZIR
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Kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, 7 bin 421 personel,
bin 582 araç ile görev başında. Görevli ekipler, İstanbul’un 468 farklı noktasında nöbet tutuyor. Trafiğin,
olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için 206 bin ton tuz hazır bekletiliyor. Her biri saatte 25 ton
solüsyon üretebilen 64 farklı solüsyon tankı da olası buzlanmaları önlemek için kullanıma hazır.
Yazı: Sümeyra Kırca Fotoğraf: Derya Balkan
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HİZMET

2

021-2022 kış çalışmalarının ilk
tatbikatı 21 Aralık gecesi İBB
Afet Koordinasyon Merkezi’nden
(AKOM) koordine edildi. Buzlanma
Erken Uyarı Sistemi’nden (BEUS)
gelen mesajlar doğrultusunda olası
buzlanmalara anında müdahale ediliyor.
Üstgeçitler, köy yolları, otobüs durakları,
meydanlar, ana yollar gibi kritik noktalarda
buzlanmalara karşı mevcut depolarda bulunan
206 bin ton tuz hazır durumda. Kritik noktalara
da hemen kullanılabilmesi için torba tuz
yerleştirildi.
Soğuk havanın etkisiyle arızalanıp yolda
kalması muhtemel araçlar için 11 çekici vinç,
her iki yakanın önemli noktalarında hazır
bulunduruluyor. Ayrıca, yoğun kar yağışlarında
hastanelerin acil servisleri ve iskelelerde
bekleyenler ile yollarda trafikte bekleyen
sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi için
‘Mobil Büfeler’ de görev yapıyor.
Köy yolları için de çalışmalar yapan İBB,
142 traktör için yol açma aparatını köy
muhtarlarına teslim etti. Bıçak adı verilen
destek aparatları sayesinde görevliler
traktörlerle kapanması olası köy yollarına
müdahale edebiliyor.

2021-2022

İBB kış çaşlışmaları
müdahale kapasitesi
Sorumlu Yol Ağı:
4.023 kilometre
Personel Sayısı: 7.421
Araç ve İş Makinesi
Sayısı: 1.582
Tuz Stoku: 206.056 ton
Kutu Tuz (kritik
noktalara): 350 adet
Solüsyon Durumu: 64
tank (1.290 ton kapasite,
saatte 25 ton üretim)
Traktör Sayısı (köy
yolları için) : 142
Vinç - Kurtarıcı
Sayısı: 11
Metrobüs
Güzergahı: 187 kilometre
(33 iş makinesi)
Buzlanma Erken Uyarı
Sistemi: 60 istasyon

CAN DOSTLARIMIZ İÇİN 500
NOKTADA 1 TON MAMA DESTEĞİ

Havaların soğumasıyla, kentin ücra
noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan
sahipsiz sokak hayvanları için besleyici değeri
yüksek kuru mama desteği veriliyor. İBB
Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü can
dostlarımız için 500 noktada günlük 1 ton
mama desteği sunuyor.

KENTIN 60 AYRI NOKTASINDA
KURULAN BUZLANMA ERKEN
UYARI SISTEMI (BEUS)
ILE YOLLAR BUZLANMADAN
ÖNLEM ALINIYOR.
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YARIŞMA

PHOTOMARATON’DA
EN İYİ KARELER YARIŞTI

Fotoğrafseverlerin her yıl merakla bekledikleri fotoğraf
maratonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Kültür Dairesi Başkanlığının desteğiyle gerçekleştirildi.
Yazı: Şengül Gülbahçe

Kübra Egin
Analog Kategori

Bora Yetimoğlu - Dijital Kategori

F

otoğraf Organizasyonları Derneği
(FOTON) tarafından düzenlenen
PhotoMaraton İstanbul fotoğraf
yarışmasında, amatör ve profesyonel
fotoğraf tutkunları analog, dijital ya da cep
telefonlarından en iyi kareyi yakalamak
için yarıştı. Başvuruların photomaraton.com
adresinden yapıldığı yarışmanın startı 6 Kasım
sabahı Sirkeci Garı’nda verildi. Katılımcılar
9 saatte, 9 farklı temada, 9 fotoğraf çektiler.
Farklı kategorilerde en iyi kareyi çeken 16 kişi
ödüllendirildiği yarışmanın sonuçları 4 Aralık’ta
açıklandı.
İstanbul Bülteni olarak, bu müthiş organizasyonda
dereceye giren ve sergilenen fotoğraflardan
birkaçını sizin için seçtik.
İstanbul sokaklarını küçük adımlarla dolaşırken
umudu, özlemi, aşkı, belki de bir hikayeyi
ölümsüzleştirerek hayata merhaba diyen
fotoğraflar bırakıyoruz…

Mohammadali Najib - Mobil Kategori
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TSUNAMİ TABELALARI
İSTANBUL’UN KIYI
İLÇELERİNE YAYILACAK
Olası bir tsunami felaketinde vatandaşı
güvenli bir şekilde tahliye etmeyi amaçlayan
‘Tsunami Tabelaları’ pilot bölge olarak seçilen
Büyükçekmece sokaklarına konumlandı.
Yazı: Sümeyra Kırca

İ
Tabelalar, olası bir
tsunami felaketinde
vatandaşları güvenli
bölgelere yönlendiriyor.

stanbul’un en büyük sorunlarından biri
de deprem. İstanbul’da Marmara Denizi’ne
kıyısı olan ilçelere olası bir tsunami riskine
karşı insanlara çıkış yollarını gösteren
“Tsunami Tabelaları” dikiliyor. İBB, Orta
Doğu ve Balkan ülkeleri arasında Tsunami
Tabelalarını hayata geçiren İsrail’den sonra
ikinci ülke oldu. Bu nedenle bu projeyi Kandilli
Rasathanesi oldukça önemsiyor. Tsunami,
deprem sonrasında deniz içi heyelanların yol
açtığı önce denizin çekilmesi sonra da büyük
dalgaların karaya ilerlemesine deniyor. Bu
büyük dalgalar, insanları ve evleri yutabilecek
büyüklükte oluyor. Bu nedenle İBB, Tsunami
Tabelaları ile vatandaşların denizdeki çekilmeyi
izlemek için sahillere gitmesi yerine oradan
uzaklaşmasını sağlayarak tsunamiye karşı
farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Tsunami
tabelalarıyla vatandaşı bu tehlikeye karşı
uyaran İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel
İyileştirme Dairesi Başkanlığı aynı zamanda
tabelalarda güvenli tahliye yollarını da
gösteriyor. Tabelalardaki haritalarda “kırmızı
çizgi” ile gösterilen yol, insanların tsunamiden
kaçması için uygun olan tahliye yolları iken
“yeşil noktalar” güvenli bölgeye ulaşıldığını
gösteriyor. Tahliye yollarını belirlemek ve
işaret levhalarını asmak tek başına yeterli
olmuyor. Tsunami etki alanları içinde asılan
bilgi panoları ile “vatandaşın tsunami anında

‘Tsunami Tabelaları’ pilot bölge
olarak seçilen Büyükçekmece
sokaklarına konumlandı.
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Haber hakkında
ayrıntılı bilgi için
QR kodu okutabilirsiniz.

nasıl davranması gerektiği, su basma seviyelerinin
nerelere kadar ulaşacağı” gibi konularda da bilgi
sahibi olunabiliyor. Bilgi panolarına yerleştirilen
QR kodları ile tsunami tehlikesi bulunan 17 ilçe
için Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü
tarafından hazırlanan İlçe Tsunami Tehlike Risk
Analizi Raporlarına ve Tsunami Eylem Planı’na
ulaşılabilecek.
İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal
Duran, UKOME’nin 2020 Mart ayında aldığı bir
kararla Büyükçekmece’nin pilot bölge seçildiğini
söyledi. Burada vatandaştan olumlu yanıtlar
aldıklarını vurgulayan Duran, UKOME’nin Eylül
ayındaki toplantısında ise İstanbul’un tüm kıyı
ilçelerinde Tsunami Tabelalarına onay verildiğini
açıkladı. Bu kararın ardından İstanbul’un geri kalan
16 kıyı ilçesine toplamda 800’ün üzerinde bilgi
panosu ve tahliye noktalarına yönlendiren tabelaları
6 ay içinde hazırlayacaklarını kaydetti. Tabelaların
konumlanacağı diğer ilçeler ise şöyle; Silivri,
Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy,
Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar,
Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Adalar.

UKOME’NİN EYLÜL 2021’DEKİ
TOPLANTISINDA İSTANBUL’UN TÜM KIYI
İLÇELERİNE TAHLİYE UYARI TABELALARININ
YERLEŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ.
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ÖZEL HABER

İSTANBULLU
KEMERBURGAZ
KENT ORMANI'NI
ÇOK SEVDİ
Toplam 5 milyon 500 bin metrekarelik yeşil alanıyla
İstanbul’un en büyük kent ormanı olan Kemerburgaz
Kent Ormanı, ziyaretçi rekoru kırdı. Pandemi
koşullarına rağmen Kemerburgaz Kent Ormanı,
son bir yılda, 1,5 milyonu aşkın İstanbulluyu
ağırladı. Bu ziyaretçilerden biri de
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ydu.

2

6 Ekim 2019 tarihinde CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
da katıldığı törenle açılışı yapılan
Kemerburgaz Kent Ormanı, İstanbul’un
yeni çekim merkezi oldu. 5 milyon 500
bin metrekarelik alanıyla İstanbul’un en
büyük yeşil alanı olan Kemerburgaz Ormanına
2021 yılı boyunca günlük ortalama 1.500 araç
giriş yaptı. Bu sayı hafta sonları 7 bin araca kadar
çıktı. Kemerburgaz Kent Ormanı 2021 yılındaki
pandemi koşullarına rağmen toplam 220 bin araca
ve 1 milyon 500 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
Yeme içme, spor, kültür-sanat ve piknik alanlarının
yer aldığı Kemerburgaz Kent Ormanı konser ve
festivallere de düzenlendi. Etkinlik Alanında 14
konser, 16 festival gerçekleştirildi. Kent ormanı
içerisinde yer alan Dot Tiyatro’da 25 oyun
sergilendi.
Kemerburgaz Kent Ormanında, 2021 yılı
içerisinde 50’si sosyal sorumluluk projesi olmak
üzere yaklaşık 130 farklı etkinlik düzenlendi.
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Özel ziyaretin
özel fotoğrafları
CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, açılış
töreninin ardından
Kemerburgaz Kent
Ormanı'nı yaklaşık 1 yıl
sonra ilk kez ziyaret etti.
Gürültüden uzak, temiz
havada yürüyüş yaptı. 26
Kasım’da İstanbul’daki
yoğun programlarına kısa
bir süre ara veren CHP
lideri, gözlerden uzakta
Kemerburgaz Kent
Ormanı'nda vakit geçirdi.
Kılıçdaroğlu’na İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu
eşlik etti. İşte, bu çok
özel ziyaretin yine çok
özel fotoğrafları…

KEMERBURGAZ KENT ORMANI'NDA,
2021 YILI IÇERISINDE 50’SI
SOSYAL SORUMLULUK PROJESI
OLMAK ÜZERE 130 FARKLI
ETKINLIK DÜZENLENDI.
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ÖZEL GÜN

NOEL SOFRASI

İBB, tarihinde ilk defa Hristiyan dini temsilcileri için Noel Yemeği düzenledi. Yemekte,
ev sahibi Başkan Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da yaşayan hiç kimsenin kendisini azınlık olarak
görmemesi gerektiğini vurgulayarak 16 milyon insanın bir ve eşit olduğunun altını çizdi.
Yazı: İsmail Hakkı Şimşek / Ahmet Olcay Ergin Fotoğraf: Ferhat Uludağlar

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da azınlıklar için en güvenilir limanın çoğunluğun kalbi olduğunu ifade ederek,
“Dünyanın her yerinde bu böyledir ve biz İstanbul Belediyesinde, onun değerli Başkanının kalbinde o limanı buluyoruz” dedi.

Y

eni dönemle birlikte İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB), kurum
tarihinde ilkleri gerçekleştiriyor.
Başkan Ekrem İmamoğlu’nun göreve
geldiği ilk yıl “İnanç Masası”nı kuran
yönetim, tarihin çeyiz sandığı kente
1453 ruhuyla hizmet ediyor. İBB İnanç Masası,
kurum tarihinde bir ilki gerçekleştirerek
Hristiyan toplumunun dini temsilcilerini Noel
Yemeği’nde bir araya getirdi.
İmamoğlu çifti, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Mahir Polat ve aralarında İstanbul Rum Patriği
Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği
Sahak Maşalyan, İstanbul - Ankara Süryani
Kadim Cemaati Ruhani Lideri Patrik Vekili
Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin, Hatay
Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile
eşi Nazan Savaş aynı masayı paylaştı. Haliç
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Noel
etkinliğinde, Beyoğlu Musiki Severler Derneği
ve Surp Vartanants Korosu birbirinden özel
ilahi ve şarkılar seslendirdi.

“KENTE HİZMET ETME NOKTASINDA
KARARLI BİR EKİBİZ”

Konuşmasında İmamoğlu, özel gün ve
bayramlarda, sevincin birlikte paylaşılmasının
toplumun değişik katmanlarını daha da

yakınlaştırdığına dikkat çekti.
Hemen her toplumda, din ve inançlar
üzerinden istismarların yapıldığını ve bunun
da dünya barışını tehdit ettiğini kaydeden
İmamoğlu, “Bu istismar aslında bütün
inançlara da aykırıdır. Biz, hiçbir inancın temel
felsefesine uymayan, sadece kendisini değerli
gören, böylesi anlayışların değişmesi için eşit,
adil ve kapsayıcı yönetim vizyonuyla, yönetişim
anlayışıyla bu kente hizmet etme noktasında
kararlı bir ekibiz” dedi.

Noel Yemeği'nin
Konukları:
Türkiye Ermeni Katolik
Cemaati Ruhani Reisi
Başepiskopos
Levon Zekiyan
Türkiye Süryani Katolik
Patrik Vekili Korepiskopos
Mgr. Orhan Çanlı
Keldani Katolik Kilisesi
Ruhani Lideri
Başepiskopos
Mgr. Ramzi Garmou
Vekili Mgr. François Yakan
İstanbul Latin Katolik
Cemaati Ruhani ReisiVatikan Temsilcisi
Episkopos S. E. Monsenyör
Massimiliano Palinuro
Ermeni Protestan Cemaati
Ruhani Lideri Pastör Kirkor
Ağabaloğlu
Protestan Kiliseler
Derneği Başkanı
Pastör Ali Kalkandelen
İstanbul Protestan
Kiliseleri Temsilcisi
Pastör Carlos Madrigal
Cemaat Vakıfları
Temsilcisi
S. Can Ustabaşı
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“DAHA DA İYİ BİR MÜSLÜMAN OLMA
ARZUSUNDA BİR İNSAN OLARAK…”

İstanbul’da her bireyin kendisini asil ve önemli
hissederek yaşamasını isteyen bir belediye
başkanı olduğunu ifade eden İmamoğlu,
konuşmasını şöyle bitirdi:
“İstirham ediyorum ki bu şehrin hiçbir
vatandaşı, lütfen ama lütfen, kendisini azınlık
olarak tanımlamasın. Bu şehrin 16 milyon
insanı birdir, eşittir, asıldır ve asildir. Hiçbir
insanımız, hiçbir vatandaşımız asla ve asla
azınlık olarak tarif edilemez, edilmemelidir.
Tüm Hristiyan aleminin bu özel gününde,
mensubu bulunduğum İslam dini açısından
da bir Müslüman olarak da iyi bir Müslüman
olma arzusunda olan bir insan olarak da son
derece önemli büyük değerimiz, Hazreti
İsa Peygamber’in doğum günü olan Noel
Bayramı’nızı yürekten kutluyorum.”

Lütfü Savaş
HATAY BELEDIYE
BAŞKANI
“Hristiyan vatandaşlarımızın dini
liderlerinin katılımıyla İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nin ev
sahipliğinde düzenlenen Noel
Bayramı Yemeği’ne katıldık. İBB
Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na
daveti için teşekkür ederim.
Tüm Hristiyan aleminin Noel’ini
kutluyorum.”
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ŞEHRİN TİYATROSU
TÜM İSTANBUL’DA
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Gündemi
16 Kalem Muhtelif Tabut ve Mezar
Kapak Tahtası Alımı İşi
İhale Kayıt No
2021/768979
İhale Tarih ve Saati 03/01/2022 10:00
İlgili Müdürlük/Birim Mezarlıklar Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 312 65 70
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Usulü
4734 - 19. Mad. Açık İhale

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü

2022 Yılı (1. Dönem) Balık Grubu Alımı
2021/790630
03/01/2022 10:30
İşletmeler Şube Müdürlüğü
0212 600 95 00
Mal Alımı
4734 - 19. Mad. Açık İhale

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü

44 KALEM İŞ ELBİSESİ ALIMI
2021/777521
03/01/2022 11:30
Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
0212 449 42 35
Mal Alımı
4734 - 19. Mad. Açık İhale

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü

2022 Yılı Muhtelif Bisküvi Alımı İşi
2021/822238
03/01/2022 12:30
İşletmeler Şube Müdürlüğü
0212 600 95 00
Mal Alımı
4734 - 19. Mad. Açık İhale

İhale Konusu

Sebze Fidesi Mal Alımı İşi
2021/797717
03/01/2022 11:00
Tarım ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
0212 449 92 00
Mal Alımı
4734 - 19. Mad. Açık İhale

İhale Konusu

2022 Yılı Unlu Mamuller ve
Şerbetli Tatlı Alımı İşi
İhale Kayıt No
2021/799198
İhale Tarih ve Saati 03/01/2022 12:00
İlgili Müdürlük/Birim İşletmeler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
2012 600 95 00
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Usulü
4734 - 19. Mad. Açık İhale

İhale Konusu

100 Adet Binanın Deprem Etkisi Altındaki
Performanslarının Değerlendirilmesi
Hizmet Alım İşi
İhale Kayıt No
2021/753299
İhale Tarih ve Saati 03/01/2022 14:00
İlgili Müdürlük/Birim İstanbul Şehircilik Atölyesi
Şube Müdürlüğü (İŞAT)
İlgili Telefon
0212 455 38 50
İhale Türü
Hizmet Alımı
İhale Usulü
4734 - 19. Mad. Açık İhale

İhale Konusu

18 KALEM ÇOCUK ETKİNLİK
MERKEZLERİ MOBİLYA ALIMI
İhale Kayıt No
2021/813470
İhale Tarih ve Saati 04/01/2022 10:30
İlgili Müdürlük/Birim Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 449 42 35
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Usulü
4734 - 19. Mad. Açık İhale
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QR KODU OKUTARAK
İHALE SAYFASINA GİDEBİLİRSİNİZ

İhale Konusu

İsmek Kurs Merkezi Otomat
3 Yıl Süreyle İşletilmesi
İhale Kayıt No
4740
İhale Tarih ve Saati 05/01/2022 10:00
İlgili Müdürlük/Birim Reklam Yönetimi Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 449 92 73
İhale Türü
Diğer
İhale Usulü
Açık Teklif Arttırma

İhale Konusu

MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamında Gemilerden
Alınan Toplam 1200 m3 (± %25) miktarındaki
Atık Yağın (13.02.08- Diğer Motor, Şanzıman ve
Yağlama Yağları) Bertaraf Edilmesi İçin Satışı İşi

İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü

5421
05/01/2022 10:00
Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü
0212 312 64 95
Diğer
Kapalı Teklif Arttırma

İhale Konusu

MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Petrol ve Petrol Türevi
Slaç (13.07.03-Atık Kodlu) veya Sintine Suyu (13.04.03Atık Kodlu) toplam 18.000 m3 (± %25) miktarındaki
Atıkların Bertaraf Edilmesi İçin Satışı

İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü

5422
05/01/2022 10:00
Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü
0212 312 64 95
Diğer
Kapalı Teklif Arttırma

İhale Konusu

Arsa Satış- Şişli/Eskişehir Mah.
1386 Ada 18 Parsel
İhale Kayıt No
4973
İhale Tarih ve Saati 05/01/2022 10:00
İlgili Müdürlük/Birim Emlak Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 455 33 88
İhale Türü
Taşınmaz Satışı
İhale Usulü
Kapalı Teklif Arttırma

01.01.2022-23.01.2022
İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü

Tuzla, Aydınlı Mah.
4823
05/01/2022 10:00
Emlak Şube Müdürlüğü
0212 455 33 88
Taşınmaz Satışı
Açık Teklif Arttırma

İhale Konusu

Arsa Satış-Pendik Dolayoba Mah.
10470 Ada/9 Parsel
İhale Kayıt No
4835
İhale Tarih ve Saati 05/01/2022 10:00
İlgili Müdürlük/Birim Emlak Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 455 33 88
İhale Türü
Taşınmaz Satışı
İhale Usulü
Açık Teklif Arttırma

İhale Konusu

Arsa Satış-Pendik Dolayoba Mah.
10463 Ada/9 Parsel
İhale Kayıt No
4866
İhale Tarih ve Saati 05/01/2022 10:00
İlgili Müdürlük/Birim Emlak Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 455 33 88
İhale Türü
Taşınmaz Satışı
İhale Usulü
Açık Teklif Arttırma

İhale Konusu

Marpol 73/78 Ek-I kapsamındaki Susuzlaştırılmış ve Su
Oranı Düşürülmüş 16.000 m3 (± %25) Petrol ve Petrol
Türevi Slop (16.07.08-Yağ İçeren Atıklar)
Atıklarının Bertaraf Edilmesi İçin Satışı İşi

İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü

5652
05/01/2022 10:00
Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü
0212 312 64 95
Diğer
Kapalı Teklif Arttırma
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Gündemi
İhale Konusu

Arsa Satış Fatih/İshakpaşa Mah.
106 Ada 7 Parsel
İhale Kayıt No
4974
İhale Tarih ve Saati 05/01/2022 10:00
İlgili Müdürlük/Birim Emlak Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 455 33 88
İhale Türü
Taşınmaz Satışı
İhale Usulü
Kapalı Teklif Arttırma

İhale Konusu

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü

Arsa Satış- Eyüpsultan/Alibeyköy Mah. 737/61
4606
05/01/2022 10:00
Mesken Şube Müdürlüğü
0212 455 33 20
Taşınmaz Satışı
Açık Teklif Arttırma

Arsa Satış-Fatih-Ördek Kasap Mah.-1989
Ada-11 Parsel
İhale Kayıt No
4975
İhale Tarih ve Saati 05/01/2022 10:00
İlgili Müdürlük/Birim Emlak Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 455 33 88
İhale Türü
Taşınmaz Satış
İhale Usulü
Açık Teklif Arttırma

İhale Konusu

Arsa Satış Kartal İlçesi, Yakacık Mah.
11.972 (eski 8441) Ada, 19 Parsel
İhale Kayıt No
4672
İhale Tarih ve Saati 05/01/2022 10:00
İlgili Müdürlük/Birim Mesken Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 455 33 20
İhale Türü
Taşınmaz Satışı
İhale Usulü
Açık Teklif Arttırma

İhale Konusu

İhale Konusu

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü

29 Kalem Eğitim Amaçlı
Kırtasiye Malzemesi Alımı
İhale Kayıt No
2021/796601
İhale Tarih ve Saati 07/01/2022 10:00
İlgili Müdürlük/Birim Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 449 42 35
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Usulü
4734 - 19. Mad. Açık İhale

Arsa Satış- Kağıthane/Merkez Mah. 6928/1
4678
05/01/2022 10:00
Mesken Şube Müdürlüğü
0212 455 33 20
Taşınmaz Satışı
Açık Teklif Arttırma

Arsa Satış Eyüpsultan/Alibeyköy Mah.
355 Ada 5 Parsel
İhale Kayıt No
4828
İhale Tarih ve Saati 05/01/2022 10:00
İlgili Müdürlük/Birim Mesken Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 455 33 20
İhale Türü
Taşınmaz Satışı
İhale Usulü
Açık Teklif Arttırma

Konservasyon Kimyasalı Alımı
2021/763908
07/01/2022 10:30
Satınalma Şube Müdürlüğü
0212 449 42 60
Mal Alımı
4734 - 19. Mad. Açık İhale
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İhale Konusu

01.01.2022-23.01.2022

Anadolu Yakası Park Bahçe
Atölye Ekipmanları Alımı
İhale Kayıt No
2021/793448
İhale Tarih ve Saati 07/01/2022 11:00
İlgili Müdürlük/Birim Satınalma Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 449 42 60
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Usulü
4734 - 19. Mad. Açık İhale

İhale Konusu

2000 yılı öncesi inşa edilmiş binaların ikinci
kademe değerlendirme yöntemleriyle deprem risk
performanslarının belirlenmesi hizmet alım işi
İhale Kayıt No
2021/755305
İhale Tarih ve Saati 10/01/2022 10:00
İlgili Müdürlük/Birim İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğü (İŞAT)
İlgili Telefon
0212 455 38 50
İhale Türü
Hizmet Alımı
İhale Usulü
4734 - 19. Mad. Açık İhale

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü

7 KALEM CENAZE DEFİN SETİ ALIMI
2021/815470
10/01/2022 11:30
Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
0212 449 42 35
Mal Alımı
4734 - 19. Mad. Açık İhale

İhale Konusu

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü

5 KALEM MASKE ALIMI
2021/849917
17/01/2022 10:00
Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
0212 449 46 24
Mal Alımı
4734 - 19. Mad. Açık İhale

İhale Konusu

İhale Konusu
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Telefon
İhale Türü
İhale Usulü

ALİBEYKÖY LOJİSTİK MERKEZİ İNŞAATI
2021/858106
20/01/2022 10:00
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
0212 449 47 96
Yapım İşi
4734 - 19. Mad. Açık İhale

İstanbul Genelinde Gemilerden Atık Alınması ve
Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi Hizmeti
İhale Kayıt No
2021/820824
İhale Tarih ve Saati 14/01/2022 10:00
İlgili Müdürlük/Birim Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 312 64 95
İhale Türü
Hizmet Alımı
İhale Usulü
4734 - 19. Mad. Açık İhale

2022 YILI İBB WiFi SİSTEMİ BAKIM-ONARIMALTYAPI KURULUMU VE İŞLETİLMESİ İŞİ
İhale Kayıt No
2021/829389
İhale Tarih ve Saati 17/01/2022 10:30
İlgili Müdürlük/Birim Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü
İlgili Telefon
0212 449 44 80
İhale Türü
Hizmet Alımı
İhale Usulü
4734 - 19. Mad. Açık İhale
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GÜNCEL

İSTANBULLULARIN GÜNDEMINE
TAŞINMAK ISTENEN BAZI
IDDIALARI, MERAK EDIP SIZLER
IÇIN ARAŞTIRDIK.

İŞTE, IŞIN DOĞRUSU

Yazı: Osman Karabacak

SU FATURALARINDA ARTIŞ MI
İNDİRİM Mİ OLACAK?

YANLIŞ

Aralık ayı İBB Meclisi toplantısında İstanbul’da suya
yüzde 20,58 oranında zam yapıldı.

DOĞRU

İBB Meclisi, 15 Aralık’taki toplantısında 2022 yılı su fiyatlarını
görüştü. İSKİ’nin; Hazine ve Maliye Bakanlığının yüzde 36,2’lik
yeniden değerleme oranı nispetinde artış yapılması yönündeki
teklifi oy çokluğuyla reddedildi. AK Parti ve MHP grupları yüzde
17,80 oranında zam teklif etti. Ayrıca, Sayıştay’ın kanuna aykırı
bulduğu 0,5 metreküplük insani su kullanım hakkı bedelinin
yeniden uygulamaya geçirilmesini de istedi. Oy çokluğuyla
alınan kararla, 2022 su fiyatında yüzde 17,80 oranında artış
yapıldı. Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, meclis kararını
yeniden değerlendirilmek üzere iade etti. İade gerekçesinde;
karar alındığında yasal dayanağının olmadığı, Sayıştay’ın açık
eleştirisi, son aylardaki maliyet artışları ile İstanbul dışında insani
su kullanım bedeli uygulayan bir başka büyükşehir belediyesi
bulunmadığı gösterildi. Öte yandan, İBB Meclisinin bu kararından
hemen bir gün sonra, 16 Aralık’ta yayınlanan Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nde, yetkili karar organlarına isteğe bağlı olarak
“insani su kullanım hakkı” indirimi yapma yetkisi verildi.
İstanbul’da 0,5 metreküplük insani su kullanım hakkı
yeniden uygulanmaya başlanırsa, fiyatta metreküp başına
1,31 lira düşüş yaşanacak ve İstanbullulara su faturaları
ortalama yüzde 6 indirimli yansıyacak.

HALK EKMEK TAM KAPASİTE ÇALIŞIYOR

YANLIŞ

İBB şirketi Halk Ekmek AŞ, yeterice ekmek üretmiyor ve
zamanında servis yapmıyor. Büfelerin önündeki kuyruklar bu
nedenle oluşuyor.

DOĞRU

Yaşanan döviz artışı ile una ve ekmeğe gelen zamlar nedeniyle, İstanbul’da
Halk Ekmek talebinde patlama yaşandı. İstanbul’da Ekim 2021’de kilosu
3 lira olan buğday fiyatı 5 liraya çıkarak yüzde 53 artış yaşandı. Ocak
2021’de 127 lira olan bir çuval unun (50 kg) fiyatı, Ekim 2021’de 192 liraya,
son 2 ayda ise 88 artışla 360 liraya yükseldi. Halk Ekmek, talep artışı
üzerine son 2 ayda tam kapasiteye geçerek, 1,25 liradan satılan normal
ve kepekli ekmek üretimini günlük 1 milyondan 1 milyon 600 bine
yükseltti. Toplam günlük kapasite ise 2,6 milyonu aştı. İstanbul Halk
Ekmek; Kartal, Cebeci ve Edirnekapı fabrikalarında 3 vardiya üzerinden
24 saat esasıyla hiç durmadan çalışıyor. Ancak, yaşanan ekonomik kriz
nedeniyle İstanbulluların talepleri daha fazla arttı ve büfelerin önünde
kuyruklar oluşmaya başladı. Nisan 2022’de üretime başlayacak olan
Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası ile 250 bin ek normal ekmek üretilecek
ve kapasite 1 milyon 750 bine çıkacak. Halk Ekmek, 250 gramlık 1,25
liradan satılan normal ekmeğin yanı sıra 50 çeşit ekmek ve unlu mamul
üreterek uygun fiyatlara satıyor. Tost ve sandviç ekmeği, doğal un, glutensiz
ürünler ile sağlıklı cips ve çocuk bisküvisi ürünler arasında. Tarihte
bir ilk olarak, artık "pazar" günleri de halk ekmek üretilerek satışa
sunuluyor. Üretilen ekmek ve unlu mamuller, günlük 3 ayrı servisle
603 Halk Ekmek büfesi, 1400 bakkal ve market ile 1100 kurumsal
firmaya en hızlı şekilde ulaştırılıyor.

UKOME, TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİNİ GÜNCELLEDİ

YANLIŞ

İBB, İstanbul’daki toplu ulaşıma ve servislere yüksek oranda
zam yaptı.

DOĞRU

Toplu ulaşımdaki ücretler UKOME tarafından belirleniyor. UKOME, İBB birimi de olsa son 2,5
yılda bakanlık temsilcileri, emniyet, jandarma ve esnaf odasının çoğunluk oyu var. 24 Aralık
2021’de yapılan UKOME toplantısında esnaf odası temsilcisi; taksilerde indi bindi ve
kısa mesafe ücretlerinde yüzde 100, kilometre başı ücrete ise yüzde 60 artış
yapılmasını teklif etti. Deniz ulaşımı hizmeti veren esnaf temsilcileri ise yakıttaki
ÖTV’nin kaldırılmasıyla maliyetlerinin yüzde 100’ün de üzerinde arttığına dikkat
çekti. İBB yöneticileri ise; son bir yılda akaryakıt fiyatının yüzde 75, elektrik faturasının yüzde
115, doların yüzde 53,5, asgari ücretin de yüzde 50 arttığını belirtti. Ancak, toplu ulaşım

araçları ile taksilere Hazine ve Maliye Bakanlığının yeniden değerleme oranına
denk gelen yüzde 36’lık, servislere ise yüzde 27’lik artış yapılmasını teklif etti.
Oylamaya sunulan teklif, bütün üyelerin oy birliğiyle kabul edildi. Yeni ücret
tarifesi, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanacak. Ulaşım sektöründe
bütün giderlerin dolar bazında olduğuna dikkat çekilen toplantıda, Avrupa’da
tek bilet fiyatının 22 ile 35 lira arasında olmasına rağmen pandemide bütün
hükümetlerin ulaştırma sektörüne büyük sübvansiyon desteği verdiği hatırlatıldı.
Toplu ulaşımdaki kalitenin, teknolojinin ve güvenliğin, ancak yerel yönetim ile
esnafa bu imkanın verilmesiyle sağlanabileceği de vurgulandı. Yeni İBB
Yönetimi Haziran 2019’da işbaşı yaptığında, İstanbul’daki taşıma esnafı son 3
yıldır zam alamamıştı. Buna rağmen, toplu ulaşımda öğrenci aylık kartı 85
liradan 40 liraya düşürüldü. Sağlık çalışanlarına 2 yıl boyunca ücretsiz ulaşım
sağlandı. 0-4 yaş çocuğu olan 231 bin anneye ücretsiz ulaşım sunuluyor.
İstanbul’daki öğrenci elektronik bilet fiyatları da Türkiye’deki büyükşehirler
arasında hâlâ en ucuzu.
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