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BU BÜLTEN SİZİNDİR, ALABİLİRSİNİZ.

İBB’DE KADININ ADI
HER YERDE

İBB’DEN CUMHURİYET BAYRAMI MÜJDESİ: MECİDİYEKÖY‐MAHMUTBEY METROSU 28 EKİM’DE AÇILIYOR
KİPTAŞ GENEL MÜDÜRÜ ALİ KURT: “KENTSEL DÖNÜŞÜM TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK”
KENTİN YENİ YAŞAM MERKEZİ: KEMERBURGAZ KENT ORMANI
KADINLARA BIR DESTEK DAHA: İSMEK’LERE ÇOCUK KULÜBÜ

Sevgili hemşehrilerim,
Seçimden önce de sizlerin takdiriyle göreve geldikten
sonra da her yerde ve her fırsatta çocuk, kadın ve gençler
konusunda yapacaklarımızın sınırı olmadığını söyledim.
Yeni nesil yerel yönetim anlayışımızda bu üç gruba
öncelik vereceğimizi ilan ettim.
Göreve başlar başlamaz da vakit kaybetmeksizin, her
çalışma arkadaşıma ve her birimimize, yapılması
gerekenlerle ilgili talimatları verdim. Kadın yönetici
sayısını, İBB’ye yakışan orana çekmek için çabaladım.
Hemen söyleyeyim, yaptıklarımız bizim için de yeterli
değil; ama önemli bir yol katettiğimize inanıyorum, daha
çok yol alacağımızı da yineliyorum.
Örneğin; İBB tarihinde ilk kez kadınlar, genel sekreter
yardımcısı olarak kente hizmet etme fırsatı buldu. Sadece
üst düzey yöneticiler arasında değil, bağlı birim ve
iştiraklerimizde de kadın yönetici ve istihdamı gözle
görünen bir şekilde artırıldı. Yaptığımız atılımlar,
bürokratik kademelerle sınırlı kalmadı. Topluma da
dokunduk. Yıllardır kanayan yaraları sarmak için adımlar
attık. Aile Destek Paketi projesini yaşama geçirdik. Kadın
çiftçilerimize fidan desteği verdik. Ürünlerini
İstanbullulara sunabilecekleri satış alanları oluşturduk.
Annelerimizi unutmadık, daha doğrusu hiç aklımızdan
çıkmadılar ki. 0-4 yaş arası çocuklu annelerimize yönelik
ücretsiz toplu ulaşım hizmeti vermeye başladık. Bütün
bunları yaparken amacımız tekti: Kadınlar yaşamın dışına
itilmesin, her yerde “Ben de varım” diyebilsin.
Çabalarımız semeresini verdi. En son 88 kadın, metro
sürücüsü olmaya hak kazandı. İlk kez 5 kadın gemici de
kadromuz içinde yerini aldı. Hepsinin de çok ortak bir
özelliği var; bu görevleri birilerinden kartvizit getirerek
almadılar. Kendi liyakat ve becerileri ile seçildiler.
Değerli İstanbullular,
Tekrar söyleyeyim ki; bizim anlayışımızda ayrımcılık
hiçbir şeklide söz konusu olamaz; inanç, mezhep, etnik
köken, cinsiyet, siyasi görüş fark etmez. Herkes eşit
hizmet alır, eşit fırsatlardan yararlanır. Bu felsefemizle ne
kadar çok kadın istihdam alanında yoğunluk kazanır ve
ileri kademelere gelirse ben, o kadar çok mutlu olurum.
Bu mutluluk daha fazlalaşsın diye, kadınlara, hayatın
her alanında daha ileri hedeflerle yol almaları çağrısı
yapıyorum.
Tam da bu noktada, kadına yönelik her türlü şiddet ve
istismarı bir kez daha lanetliyorum, İstanbul
Sözleşmesi’nin bu konuda yapacağı katkının önemine de
ayrıca işaret ediyorum. Bu sözleşme üzerindeki tüm
olumsuz bakış ve tartışmaların bitmesini diliyorum.
Kıymetli dostlar,
İstanbul’a hizmetimizi aksatmadan hızla
gerçekleştirmenin gayreti içindeyiz. Zorluklarımız yok
mu? Var elbette; ama aşmasını da biliyoruz. İşte, duran
metro hatlarında yeniden çalışmalara başladık.

Ekrem İmamoğlu

Cumhuriyet Bayramımızda, çok önemsediğim,
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nı açıyoruz.
Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı'nı da yıl sonuna kadar
sizlerin hizmetine sunduğumuzda şehir içi ulaşımında bir
ölçüde rahatlama hissedeceğiz.
Doğrusu, gerek finansman sorunları, gerekse
pandemi nedeniyle çalışmalarımızda bazı aksamalar
oldu. Buna rağmen, gelecek yıl, inşaatlarını yeniden
başlattığımız hatları da hizmete sokabileceğiz. O
zaman rahatlama çok daha hissedilecek. Elbette bunlar
da yeterli değil; ama hiç kuşkunuz olmasın, metro
başta olmak üzere, ulaşım bizim ilk önceliklerimiz
arasında.
Bu arada bütün ağırlığımızı, olması gereken noktaya,
yerin altına veriyoruz; ama yer üstünde de bağlantı
yolları ve yeni güzergâhlar açmayı ihmal etmiyoruz.
Son olarak, pandemi sürecinde yeni bir evreye girdik
malumunuz. Daha önümüzde almamız gereken yol,
yapmamız gereken mücadeleler var. Biz İBB olarak tüm
önlemleri almaya devam ediyoruz; ancak en büyük
önlemin birey olarak bizlerden geleceğini tekrar
anımsatıyorum. Gerekli özeni göstererek; sosyal
mesafeye dikkat edip, hijyen kurallarını ihmal
etmeyerek sağlımızı birlikte koruyalım.
Eğitim dönemini de bu yıl pandemi nedeniyle farklı
bir ortamda başlattık. İBB olarak bu alanda da
öğrencilerimize ve öğretmenlerimize destek veriyoruz.
Üniversite öğrencilerimize yapmaya başladığımız
katkıyı bu yıl da sürdürüyoruz. Bu desteğin özenli bir
şekilde yapılacağından kuşkunuz olmasın. Herkese
sağlık ve mutluluklar diliyorum.
www.ibb.istanbul
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HALEN TEK YOL

MASKE
GEREK TÜRKİYE GEREKSE DÜNYA VERİLERİ ÖNÜMÜZDEKİ SONBAHAR VE KIŞ AYLARININ
COVID-19 (KORONAVİRÜS) PANDEMİSİ AÇISINDAN ZOR GEÇECEĞİNİ İŞARET EDİYOR. ÖZETLE,
DURUM CİDDİ. UZMANLAR, HANE HALKI DIŞINDA KALAN HERKESLE, KİM OLURSA OLSUN
MASKEYLE TEMAS EDİLMESİ KONUSUNDA UYARIYOR.
MESUDE ERŞAN

E

ylül sonu verilerine göre,
dünya genelinde COVID-19
vaka sayısı 33.5 milyonu
aştı. 1 milyondan fazla
hasta ise yaşamını kaybetti.
Türkiye verileri de alarm veriyor,
toplam hasta sayımız 312 bini geçti,
8 bine yakın kişi ise vefat etti.
WHO (Dünya Sağlık Örgütü)
Avrupa Ofisi, Ekim ve Kasım
aylarında koronavirüse bağlı
ölümlerin daha da artacağı uyarısı
yapıyor. Türkiye’nin içinde
bulunduğu kuzey yarımkürede
önümüz kış. Havalar soğuyacak,
kapalı ortamlara çekileceğiz,
böylece virüsün bulaşması
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kolaylaşacak. Buna grip, soğuk
algınlığı gibi mevsimin diğer rutin
hastalıkları da eklenecek.
Yine WHO, tüm dünyada
ortalama her 7 koronavirüs
vakasından birinin sağlık çalışanı
olduğunu açıkladı. Tükenen,
yaşamını yitiren sağlık
emekçilerini, dolu hastane
yataklarını, henüz uygulama
aşamasına gelemeyen aşı ve
ilaçları da düşününce, en azından
şimdilik geriye tek yol kalıyor:
Kendinizi, sevdiklerinizi ve
herkesi maske takarak, sosyal
mesafeye özen göstererek
korumak.

AYLAR SONRA ÇIKABİLİYOR
Öte yandan hastaların sayısı
arttıkça, enfeksiyonun yeni
sonuçları görülüyor. Virüs sadece
akciğerleri değil, başka hayati
organları da vuruyor. Hatta
hastalığı sessiz ve belirtisiz
geçirmek dahi her şeyin yolunda
seyrettiği anlamına gelmiyor. Zira
aylar sonra, başka zararları ortaya
çıkabiliyor.
COVID-19’un hücre içine giriş
kapısını ACE-2 enzimi açıyor.
Enzim, kalp, akciğer, böbrek,
bağırsak ve en çok da damarların
içinde bulunuyor. Kanda
kolesterol yüksekse daha fazla
virüs hücre içine giriyor.
Kalp koronavirüsün hedeflediği
hayati organlardan biri. Bazı
araştırmacılar, virüsün doğrudan
kalp hücresine girebildiğini
saptadı. Virüs kalpte enflamasyon
yani yangı yapabiliyor. Kalp ve
damar hastalıkları uzmanı Prof.
Dr. Meral Kayıkçıoğlu, “Solunum
şikayetiyle gelen hastalara ilk
müdahale yapılırken kalp o kadar
dikkat çekmiyor. Ancak
koronavirüs kalpte, iki önemli
soruna yol açıyor. Kalp kasını
etkileyerek (miyokardit-kalp kası
iltihabıyla), kasılma gücünü
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düşürüp, yetersizliğe sokabilir. Bu
yetersizliğin sürekli mi, geri
dönüşlü mü olup olmadığını
henüz bilmiyoruz. Zaman
gösterecek. Virüsün kalpte yol
açtığı diğer önemli sorun, ritim
bozuklukları. Bunlar masum
aritimler olabildiği gibi, hayatı
tehdit edecek kadar önemli
olabilirler. Hastalığı atlatanlarda
sonradan ortaya çıkan ölümler de
bununla ilişkili olabilir” dedi.
Virüs ayrıca, kalp damarlarını
tutarak, pıhtılaşmaya eğilimi çok
yükseltiyor. Dolasıyla kalp
krizlerine neden olabiliyor.

GENÇLERİ KALPTEN VURUYOR
Kliniklerde koronavirüs
enfeksiyonu geçirmiş, 40-50
yaşlarında, nefes darlığı,
yürüyememe gibi kalp yetmezliği
belirtileriyle gelen hastalara
giderek daha sık rastladıklarını
anlatan Prof. Dr. Kayıkçıoğlu,
“Sadece kalp değil, akciğer
damarlarında da ciddi tıkanmalar
gördük. Gençlerde daha çok.
Çünkü gençlerde solunum
bulguları daha ender görülüyor,
dolayısıyla kalple ilgili sorunları
gölgede kalmıyor, fark etmek daha
kolay olabiliyor” diye anlattı.

Koronavirüs bilim kurullarında hiç
kardiyolog bulunmadığını belirten
Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, “Olması
gerekiyor. Çünkü virüs başka
damar yapılarını da bozuyor.
Sözünü ettiğim komplikasyonlarla
daha sık karşılaşmaya başladık”
dedi.
Prof. Dr. Kayıkçıoğlu şu önemli
uyarıyı tekrarlıyor:
“Hane haklı dışındakilerle ister
çocuğunuz, ister anneniz-babanız
olsun maskeyle temas edin. Aynı
evde yaşasanız dahi, kurallara
uymayan varsa yine maske takın.
Korunmanın başka yolu yok.”

www.ibb.istanbul
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SİNİR SİSTEMİNİ DE TUTUYOR
Virüsün sinir tutulumu da yaptığını ortaya koyan veriler
var. Sinir sistemi üzerindeki etkisini nasıl yaptığı henüz
bilinmiyor. Ancak yine gençlerde inme, hafıza kaybı,
psikoz, MS, Parkinson gibi nörolojik hastalıklara da yol
açması nörologları korkutuyor.

GENÇLİĞİNİZE GÜVENMEYİN
Virüsün en kolay bulaşabileceği yerler, kafe-bar, spor
tesisleri, ibadethaneler, lokantalar, toplu taşıma araçları.
Hastalığın başından beri hep yaşlılardaki risklere vurgu
yapılıyor. Ancak genç olmak hastalıktan muaf tutmuyor.
ABD’den bildirilen bir araştırmaya göre, 18-34 yaş arasındaki
genç yetişkin hastaların yüzde 3’ü kaybediliyor, yüzde 21’i
yoğun bakıma alınıyor, yüzde 10’u ise entübe ediliyor.

KARANTİNA
HASTALARIN YÜZDE 67’Sİ EVDE GEÇİRMİŞ
Almanya’da yapılan bir araştırma, koronavirüsten iyileşen hastaların dörtte üçünden fazlasında kalp kası tahribatı olduğunu
ortaya koydu. Araştırma, Amerikan Tabipler Birliği’nin (JAMA) kardiyoloji dergisinde yayınlandı. Araştırmada, 45-53 yaşlarında, 100 COVID-19 hastası incelendi. Bunların yüzde 78'inde, iyileşmelerinden haftalar sonra da kalp kası iltihabı (miyokardit)
ve kalp zarında iltihaplanma (perikardit) saptandı. Hastaların 36’sı, devam eden nefes darlığı ve genel yorgunluk hali bildirdi.
71'inin kan testinde, çok yüksek oranda kalp kası hasarının işareti olan belirteçlere rastlandı. Araştırmadaki hastaların 67’si
hastalığı evde geçirmiş. Katılımcılıların yarısı hastalığı geçireli en az iki ay olmuş.
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Ellerini sık sık su
ve sabunla en az
20 saniye
ovarak
yıka.

Soğuk algınlığı olan kişilerle arana
en az 3-4 adım mesafe koy.

3-4 ADIM

Ellerinle gözüne,
ağzına ve
burnuna
dokunma.

Kıyafetlerini
60-90 derecede
normal deterjanla
yıka.

14

MADDEDE
KORONAVİRÜSE
KARŞI KORUNMA

Soğuk algınlığı
belirtilerin varsa
maske tak.
Yaşlılar
ve kronik
hastalığı
olanlarla
temas
etme.

Bulunduğun ortamı
sık sık havalandır.

Kapı kolu, lavabo
gibi sık kullanılan
yüzeyleri su ve
deterjanla
her gün
temizle.

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

Kişisel eşyalarını
ortak kullanma.

Ateş, öksürük ve
nefes darlığın
varsa sağlık
kuruluşuna başvur.

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

Yurt dışı
seyahatlerini
iptal et ya da ertele.

Yurt dışından
dönüşte 14 gün
evde kal.

Tokalaşma ya da
sarılma gibi yakın
temaslardan kaçın.

ALO

184

KORONAVİRÜS
DANIŞMA HATTI

/SÖYLEŞİ

KADINLARA BIR DESTEK DAHA:

İSMEK’LERE
ÇOCUK KULÜBÜ
PANDEMI SÜRECINDEN KADIN ÇALIŞANLARIN DAHA FAZLA
ETKILENDIĞINE DIKKAT ÇEKEN İBB İNSAN KAYNAKLARI VE EĞITIM
DAIRE BAŞKANI NURCAN ALAN, TÜM DÜNYADA, ÇOCUK SAHIBI
KADINLARIN ADETA CEZALANDIRILDIĞINI SÖYLEDI. İŞSIZLIK
SIKINTISI YAŞAYAN GENÇLERDEN ÜMITSIZ OLMAMALARINI
ISTEYEN ALAN, KADINLARIN EĞITIM IMKÂNLARINDAN DAHA
FAZLA YARARLANABILMESI IÇIN İSMEK MERKEZLERINE
ÇOCUK KULÜPLERI AÇILACAĞI MÜJDESINI VERDI.
AYŞE KAHVECİ

SAMİ TÜRK

K

urumsal verimliliğin
artması için yeni eğitim
programlarını hayata
geçiren İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, uzaktan
ve dönüşümlü çalışma
modelleriyle tüm personeli
salgından korumayı amaçlıyor.
İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim
Daire Başkanı Nurcan Alan ile
hem kurumsal çalışmaları hem de
kadın ve gençlerin eğitim ve
istihdamını konuştuk.

İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Nurcan Alan
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KADINLAR ADETA
CEZALANDIRILDILAR
Siz, çalışma hayatının en önemli
noktalarından insan kaynağı
birimindesiniz. Türkiye’de
işsizliğin, bilhassa genç
işsizliğinin arttığı bir dönemde,
insan kaynağının verimli
kullanıldığını düşünüyor
musunuz?
Aslında Türkiye, genç nüfusa sahip;
ama bu enerji dolu nüfusumuzu
kullanamıyoruz. İstanbul için
konuşursak; tarım alanları azaldı,
yapılaşma çoğaldı. Geçmiş yıllardan
beri süregelen ekonomik sıkıntıların
giderek büyümesi, sanayinin de
gerilemesine yol açtı. Çünkü
sanayinin giderleri arttı. Böyle
durumlarda ilk akla gelen, maalesef,
personel politikalarını değiştirmek
oluyor ve personel çıkartma yoluna
gidiliyor. İlk etapta da kadınların
çıkarıldığını görüyoruz. Geçenlerde
uluslararası danışmanlık şirketi
McKinsey’nin bir analizini okudum.
COVID-19 sürecinde, dünya
genelinde, kadınlar erkeklere oranla
1,8 kat daha fazla işten çıkarılmışlar.
Bu süreçte de en fazla sıkıntıyı
yaşayan yine kadınlar oldu aslında.
Okulların, kreşlerin kapanması,
çocuğu olan kadınların iş yaşamında
zorluklar yaşamasına neden oldu.
Çocuk sahibi kadınlar, bu durumda
adeta cezalandırıldılar.
Çocuğunu bırakacak yer
bulamayan anneler, gerçekten çok
zor bir süreç yaşadı. İBB, bu
noktada nasıl bir strateji izledi?
Kimi ailelerde, iş yerlerinin sunduğu
esnek çalışma kolaylığı sayesinde
babalar da destek olmaya çalıştı; ama
bu imkândan herkes yararlanamadı.
Biz ne yaptık? Özellikle çocuğu olan
kadın personellerimiz için inisiyatif
kullanarak evden çalışmalarına
destek olduk. Kadın personelimizin
yarısının çocuğu var. Hem
Başkanımız hem de üst
yöneticilerimiz, genelge yayınlayarak
kadın çalışanlarımıza destek oldular;

evden çalışma imkânı sağladılar. Şu
anda da yine salgının arttığı bir
dönemde bulunuyoruz. Kurum
bünyesinde yeni önlemler almaya
başladık. Uzaktan ve dönüşümlü
çalışma sistemlerini yeniden hayata
geçiriyoruz. Elbette her birimimiz
uzaktan çalışmaya uygun değil.
Buralarda da farklı pilot uygulamaları
devreye sokuyoruz.
YÜZDE 50 KAYBIMIZ OLDU
Pandemi nedeniyle uzaktan ve
dönüşümlü çalışmalar yapıldı.
Bunun verimliliğe yansıması nasıl
oldu?
Elbette iş süreçlerimizi etkiledi;
yüzde 50 kapasite düşmeye başladı.
Sadece kadın çalışanlardan kaynaklı
değil tabii, erkek personelimiz de
aynı uygulamalardan yararlanmıştı.
İmar projelendirilmesinden inşaata,
asfalt dökülmesinden Belediyemizin
ekonomik gelir elde ettiği hizmet
alanlarına kadar pek çok alanda,
yüzde 50 oranında kaybımız oldu.
Yaptığımız projeler gecikti. Bu
sıkıntıları sadece kamu değil, özel
sektör de yaşadı; tüm dünya yaşadı.
Eskiden, ‘Ekmek aslanın ağzında’
denirdi. Sanki şimdi ağzında değil
de midesinde. KPSS sınavlarına
milyonlarca gencimiz girdi.
Gençlerin kamuya bu kadar
yönelmesini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Gerçekten artık, ekmek aslanın
ağzında değil, midesinde. Eskiden
kamuya nitelikli personel bulmak
çok zor olurdu. Sanayinin güçlü

olduğu dönemlerde, gençlerimiz
daha iyi maaşlarla, daha iyi
koşullarda, özel sektörde çalışırlardı.
Sanayinin kötü olduğu dönemlerde
kamuya kaymaya başladı. Belediye
olarak vatandaşlarımızın,
gençlerimizin yanındayız. Ancak
kamunun da bir kapasitesi var, bunu
aşamıyorsunuz. Gelirlerinizin
azaldığı dönemde, maaşlarını
ödeyemeyeceğiniz personeli
alamazsınız. Bu noktada, gerçekten
sıkıntı yaşıyoruz.
GENÇLER ÜMIDINI
KAYBETMESIN
İnsan kaynakları yöneticisi
olarak gençlerimize ne tavsiye
edersiniz?
Gençlere şu anki koşullarda çok fazla
bir şey öneremiyorum; ama
ümitlerini hiçbir şekilde
kaybetmemelerini istiyorum.
Ümidimiz hakikaten çok önemli. Bu
topraklarda yüzyıllardır mücadele
ediyoruz. Mücadeleyle bir yerlere
geldi ülkemiz. Onlar da bu
toprakların çocukları, hep mücadele
edecekler. Bu ülke, bir şekilde
sıkıntılarından kurtulacak. Her şey
güzel olacak. Bizim gençliğimizde de
kaygılar vardı. O zaman bu kadar çok
üniversite olmadığı için, üniversite
mezunlarının işe girme şansı daha
yüksekti. Ülkemizde ve dünyada
hiçbir zaman vazgeçilmeyen
meslekler var. Bilişim, uzaktan
eğitimle beraber tescillendi; yıllar
sonra çok farklı noktalarda olacak,
daha da gelişecek. Bu alanlara
yönelmelerini tavsiye ederim.

OKULLARIN, KREŞLERİN KAPANMASI ÇOCUKLU
KADINLARIN İŞ YAŞAMINDA ZORLUKLAR YAŞAMASINA
NEDEN OLDU. ÇOCUK SAHİBİ KADINLAR, BU DURUMDA
ADETA CEZALANDIRILDILAR.
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EĞITIM IÇIN YETERINCE ÇABA
SARF EDILMIYOR
Türkiye’deki kadınların genel
durumunu nasıl görüyorsunuz?
Türkiye’de genel yapıya
baktığımızda her şey ailede
başlıyor. Kadınları da erkekleri de
yetiştiren, anne babalar.
Çocukları yetiştirirken aradaki
dengeyi kurabilmek lazım.
Maalesef; hâlâ ülkemizde,
çocuklar gelin yapılıyor, evden bir
boğaz eksik olsun diyerek kız
çocukları okutulmadan
evlendiriliyor. Çocuk istismarları,
çocuk ve kadın cinayetleri var. Şu
an belki çok iç açıcı görünmüyor;
ama biz kadınlar, ümidimizi
yitirmeyeceğiz. Başkanımız da
kadınların birçok alanda olması
için gayret ediyor; kadın otobüs
şoförleri, kadın İSPARK
görevlileri ilk defa bu dönemde
işe girdiler. Yine bu hafta 88
kadınımızın brövelerini almasıyla
kadın tren sürücü sayımız 99’a
ulaştı. Bu sayıda kadın sürücü
alınması da metro tarihinde bir ilk
oldu. Unutmayalım ki, kadın
dengeleyicidir. Fiziksel olarak
erkeklere göre biraz zayıf
görünebiliriz; ama onlardan hiçbir

eksiğimiz yok. Kadınlar her alanda
çalışabiliyor. Ülkemizdeki
cinayetleri en alt noktaya
çekebilmemiz için bilinçli,
eğitimli gençlerimiz destek
olacak. Sonuçta her şey, eğitimle
olacak; ama nitelikli eğitimle.
Vermiş olmak için eğitim
vermeyeceğiz. Eğitimin
niteliğinden çokça şikâyet
ediliyor; ancak düzelmesi için
yeterince çaba sarf edilmiyor.
Eğitim sisteminin düzelmesi için
elimizden geleni yapacağız ki,
kadınlarımız da çocuklarımız da
kurtulsunlar.
Büyükşehirlerde eğitimli
kadınların yanı sıra bu imkâna
kavuşamamış kadınlar da var. Bu
noktada, İSMEK’lerin yararı
yadsınamaz. Bu süreçte çalışmalar
nasıl devam ediyor?
170 noktada İSMEK
eğitimlerimiz devam ediyor.
Pandemi sürecinde
merkezlerimizi kapatmak
zorunda kaldık. Eğitimlerimize
uzaktan online olarak devam
ettik. Üç yüz bin İstanbulluya bu
alanda eğitim hizmeti
verebiliyoruz. 2020-21
döneminde eğitime devam
edecekmişiz gibi
planlamalarımızı yaptık. Halk
Eğitim'le yürüttüğümüz
sertifikalı çalışmalarımız var.
Ancak korona vakaları yine
artmaya başladı, gidişat çok iyi
değil. Merkezlerimizin süreçten
olumsuz etkilenmesinden endişe
ediyoruz. Online eğitimlere hız
verdik; eğitim videoları çektik.
Çok nitelikli öğretmenlerimiz
var. Eğer açılma kararı verilirse
pandemi sürecine uygun
çalışmalara başlayacağız.
Hangi alanlarda çalışmalara
devam ediyorsunuz?
El sanatları, yabancı dil, bilişim dâhil
pek çok alanda eğitim veriyoruz.
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BELEDİYEMİZİN
EKONOMİK GELİR ELDE
ETTİĞİ HİZMET
ALANLARINA KADAR PEK
ÇOK ALANDA, YÜZDE 50
ORANINDA KAYBIMIZ
OLDU.

SANAYICI ILE IŞ BIRLIĞI
YAPILIYOR
Daha öncelikli kıldığınız alanlar
oldu mu?
Sanayicilerle iş birliği yapmaya,
İSPER şirketimiz bünyesindeki
istihdam ofislerimizi beraber
yürütmeye başladık. Hangi
alanlarda istihdam açığı var, onlara
bakıyoruz. Sanayicinin
ulaşamadığı alanlara biz destek
oluyoruz; eğitmenlerimizle eğitim
veriyoruz. Kurye, çağrı merkezleri
gibi yeni gelişen alanlar var. Bunlar
eskiden de vardı; ama pandemiyle
beraber daha fazla ihtiyaç
oluşmaya başladı. Doğru insanlarla
doğru iletişim kurmanın,
insanların taleplerine doğru cevap
vermenin önemi arttı. Doğal hayat
içerisinde aklımıza hiç gelmeyen,
ciddi açıkların olduğu alanlar var.
Örneğin, oto sanayisinde kaporta
göçüklerini tamir edecek, araba
camlarına film çekecek işçi
bulamıyorlar. Bu tür açıkların
karşılanması noktasında,
eğitmenlerimizle birebir eğitim
vereceğiz.
KADINLARA DESTEK ARTARAK
SÜRECEK
İhtiyaca göre eğitim vererek hem
yetiştirilenlerin açıkta kalmasını
önleyecek hem de istihdama
katkıda bulunacaksınız.
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Evet. Aslında İSMEK’in açılımına
baktığımızda, İstanbul Meslek
Edindirme Kursları. Ancak daha
çok hobi kursları gibi algılanmaya,
o yönde de eğitim vermeye
yönelinmiş. Kadınlarımızın
sosyalleşmesine destek olan bu
alanlarda eğitim vermeye devam
edeceğiz; hiçbir şekilde
kapatmayacağız. Ayrıca yeni bir
uygulamaya başlıyoruz.
Merkezlerimize çocuk kulüpleri
kurarak, kadınlarımızın
kurslarımıza daha kolay
gelmelerine imkân sağlayacağız.
Anneler eğitim alırken çocuklar da
gözetmenler eşliğinde verimli
vakit geçirecekler. Çalışmaları
Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğümüz ile birlikte
yürütüyoruz.
Çalışanların verimliliği açısından
kurum içi eğitimlerde farklı bir
uygulamanız oldu mu?
Genç yetenekler için eğitim
programı açtık. Önce 30 yaşa
kadar, sonra da 30-40 yaş arası
çalışanlarımıza eğitimler vermeye
başladık. Kalıplaşmış eğitimler

üzerinden gidince kişi kendini
yenileyemiyor. Yenileyemediği
için de birtakım sıkıntılarla
karşılaşıyor. Bu programla,
çalışanlarımızın yeteneklerinin,
neler yapabileceklerinin farkına
varmalarını sağlamaya
çalışıyoruz. İBB, çok büyük bir
aile. Bu aile içerisinde,
birbirleriyle çok fazla iletişim
hâlinde olmayan departmanlar
var. Yıllardır bu iş yerinde
çalıştığı halde iş arkadaşını
tanımayan personelimiz var. Bu
çalışma, insanların birbirini
tanımasını sağladı. Kurum
içerisinde güzel bir hava yarattı.
Gençlere umut doğdu biraz. Tüm

kurum içi eğitimlerimizi, şu an
pandemi nedeniyle online olarak
yürütüyoruz.
Biraz da ilgi alanlarınızdan
konuşalım. Ne tür kitaplar
okursunuz?
Macera kitaplarını severim.
Spor yapıyor musunuz?
Bir dönem tenis oynadım; ama
dirseğimde yaşanan sıkıntı
nedeniyle bırakmak zorunda kaldım.
Sonra artık yürümeye başladım.
Akşamları kızımla beraber yürüyüş
yapıyoruz, hem birbirimize vakit
ayırmış hem de spor yapmış
oluyoruz.

SONUÇTA HER ŞEY EĞİTİMLE OLACAK;
AMA NİTELİKLİ EĞİTİMLE. EĞİTİMİN NİTELİĞİNDEN
ÇOKÇA ŞİKÂYET EDİLİYOR ANCAK DÜZELMESİ İÇİN
YETERİNCE ÇABA SARF EDİLMİYOR.
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Müzikle aranız nasıl?
Arabesk dışında her tür müzik
dinlerim. İyi bir dinleyiciyimdir.
Resime ilginiz var mı?
Evet, yağlı boya resimler yaparım.
Herhangi bir eğitim almadım; ama
yetenekliyim. Bir ara resim
eğitimi alayım mı, diye
düşündüm; ama iş
yoğunluğumdan kaldı. Sürekli
yapıyorsunuz, kenarda kalıyor. Bu
sefer de üzülüyorsunuz.
Aslında değerlendirebilirsiniz.
Belki yıllar sonra kıymete biner.
Sanat eserleri ülkemizde çok fazla
değer görmüyor. Bizim de bir
şekilde hayatta kalıp mücadele
etmemiz gerekiyor. Bir işte çalışıp
resmi hobi olarak yapmak zorunda
kalıyoruz.
Tiyatroya merakınız var mı?
Daha önce Bakırköy
Belediyesi’ndeydim. İlçelerin
yoğunluğu Büyükşehir’e göre daha
az. Orada ayda bir de olsa, ailece
tiyatroya gidiyorduk. Maalesef
pandemi nedeniyle tiyatrolara da
gidemiyoruz şu anda.
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MERKEZLERİMİZE ÇOCUK KULÜPLERİ KURARAK
KADINLARIMIZIN KURSLARIMIZA DAHA KOLAY
GELMELERİNE İMKÂN SAĞLAYACAĞIZ.

tüketmeye dikkat ederim. Derin
dondurucular kadınların
kurtarıcısı oldu bazı noktalarda,
acil çözümler üretebiliyoruz. Bunu
ben de yapıyorum; ama çok fazla
değil.

ÇÖZÜM ODAKLI OLMALI
Bunu ilk defa size soruyorum.
Yoğun iş temponuz var; ama
annesiniz ve ev sorumluluğunuz
da bulunuyor. Ev işleriyle aranız
nasıl?
Ev işleriyle aram çok iyi. Çok güzel
yemek yaparım. Çok da güzel
misafir ağırlarım.

Peki, güzel yemek yapmayı
çocukluğunuzdan beri işin içinde
yetişerek mi öğrendiniz?
Annemden öğrendim. Annem bir
iş yaparken mutlaka yanına
çağırırdı. Küçükken çok katkı
sağlayamasak da ufak işlerle
görmemizi sağlardı.

En güzel hangi yemeği
yaparsınız?
Bütün yemekleri güzel yaparım,
ayırt edemem şimdi. Bu şaka değil,
bir gerçek. Zeytinyağlı enginarı
çok güzel yaparım, eşim çok sever.
Enginarın çıktığı dönemde, her
hafta mutlaka evimizde enginar
vardır. Sebzeleri mevsiminde

Usta çırak ilişkisi, zorlamadan
nasıl yapıldığını öğretme aslında...
Aynen öyle. Arada, ‘Ben çok
yoruldum, bana yardımcı olur
musunuz?’ derdi. Biz de annemize
kıyamazdık, Ona destek olurduk.
Annem de çok güzel yemekler
yapar. Annelerin yemekleri zaten
çok lezzetli olur. Burada bir hususa
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dikkat çekmek isterim. Aile
yaşantılarımızda değişiklikler
oldu. Bizim dönemimizde de
eğitim önemliydi; ama çocuklara
şu telkin edilirdi: Okuyacaksın;
ama yine evde yemek yapacaksın.
Ya da ufak tefek tamirat işleri
yapman gerekecek.
Eskiden ‘Bu işi bil; ama yapma’
denilerek iş öğrenmeye teşvik
edilirdi çocuklar, gençler.
Maalesef yeni kuşaklar sadece,
‘Eğitimini yap, başka şeye karışma’
şeklinde yetiştiriliyor.
Çocuklarımıza ufaktan iş
öğretmeliyiz. Hayat da bir eğitim
aslında. Evde kazanılan beceriler,
çocukların hayatına çok şey
katıyor. Hayatta karşılaşacakları
zorluklarla nasıl mücadele
edeceklerini ilk olarak evde
öğrenmiş oluyorlar. Her şey
aslında birbiri ile dengeli gidiyor.
Çözüm odaklı olmak çok önemli.

/ULAŞIM

İBB’DEN CUMHURİYET BAYRAMI MÜJDESİ:

MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY

METROSU
28 EKİM’DE
AÇILIYOR

DÜNYAYI DERINDEN SARSAN KORONAVIRÜS NEDENIYLE TEST SÜRÜŞLERI
GECIKEN MECIDIYEKÖY-MAHMUTBEY METROSU, CUMHURIYETINIZIN
KURULUŞUNUN 97. YILDÖNÜMÜ HEDIYESI OLARAK BIR GÜN ÖNCE HIZMETE
AÇILIYOR. SON TEKNOLOJIYLE DONATILAN 18 KILOMETRE UZUNLUĞUNDAKI 15
ISTASYONLU HAT, İSTANBUL’UN VE TÜRKIYE’NIN 2. SÜRÜCÜSÜZ METROSU
OLACAK VE GÜNDE 450 BIN YOLCU TAŞIYACAK. RAYLI SISTEMIN, METROBÜSÜN
VE E-5’IN YOĞUNLUĞUNU AZALTMASI BEKLENIYOR.
OSMAN KARABACAK
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oğun bir hareketliliğin
yaşandığı İstanbul,
modern kentlerin
vazgeçilmezi olan raylı
sistemleri adım adım hayata
geçiriyor. Geçmiş dönemde
durdurulan raylı sistem
yatırımlarının tamamlanması için
büyük bir çalışma başlatan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), koronavirüse rağmen yer
altında ve yer üstünde yoğun bir
çalışma sürdürüyor.
İBB yönetimi, şantiyelerinde
çalışan personelin COVID-19
riskini azaltmak ve projelere hız
kesmeden devam edebilmek için
bir dizi önlem aldı. Yatakhane,
yemekhane ve sosyal alanların
düzenli olarak dezenfekte edildiği
şantiyelere, dışarıdan kontrolsüz
kimse de alınmıyor. Personel,
sağlık taramasından geçtikten
sonra işbaşı yapıyor.
TEST SÜRÜŞLERİ BAŞARIYLA
TAMAMLANDI
Kabataş-MecidiyeköyMahmutbey Metrosu’nun ilk
etabı olan MecidiyeköyMahmutbey Hattı’nda son
aşamaya gelen test sürüşleri,
salgın sürecinde yerel kaynaklarla
devam ettirildi. Sinyalizasyon
testlerini yapan İspanyol ekibin
Temmuz ayında Türkiye’ye
dönmesiyle beraber, uluslararası
standartlarda yürütülen test
sürüşleri başarıyla tamamlanmış
oldu. Sürücüsüz metroyla ilgili
gerekli uluslararası sertifikalar
alınarak hat açılışa hazır hale
getirildi.
Üsküdar-Çekmeköy
Metrosu’ndan sonra Türkiye’nin
ve İstanbul’un ikinci sürücüsüz
metrosu olan MecidiyeköyMahmutbey Metrosu, en son
teknoloji kullanılarak inşa edildi.
2014 yılında yapımına başlanan 18
kilometre ve 15 istasyonlu hatta,
tam otomatik sürücüsüz trenler
hizmet verecek. İstanbullulara
hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım

hizmeti sunulacak hatta,
vatandaşların özel araçlarını park
ederek toplu ulaşımla
yolculuklarına devam edebilmesi
için 4 istasyonda, toplam 1.100
araçlık otopark da yer alıyor.
İMAMOĞLU: EMEĞİ GEÇEN
HERKESE TEŞEKKÜR
EDİYORUM
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Mecidiyeköy-Mahmutbey
Hattı’nın test sürüşlerini
başarıyla tamamlamanın
mutluluğunu yaşadıklarını
belirterek, “Geçmişte bu önemli
yatırımı başlatan eski Belediye
Başkanlarımıza ve emeği geçen
teknik ekibe İstanbullular adına
teşekkür ediyorum. İşleri
hızlandırarak bu önemli eseri 29
Ekim 2020 tarihinde, yani
Cumhuriyet Bayramımızın 97. yıl
dönümünde açmak bize nasip
olacağı için çok mutluyum. Ancak
dünyanın göz bebeği İstanbul’a ve
ülkemize böyle devasa bir eser
kazandırmamızdaki en büyük pay,
bizlerden desteklerini
esirgemeyen İstanbullularındır.
Böyle önemli bir projenin hayata
geçirilmesinin haklı gururu da
vatandaşlarımıza aittir” dedi.

E-5, TEM VE METROBÜSÜN
YOĞUNLUĞU AZALACAK
Raylı sistemin test çalışmalarını
yakından takip eden İBB Raylı
Sistem Daire Başkanı Pelin
Alpkökin de iki etaptan oluşan
metronun, Avrupa Yakası'nda
yerleşim olarak yoğun nüfusa
sahip 8 ilçeyi birbirine
bağlayacağını söyledi.
Alpkökin, hattın entegrasyon
noktalarının ve istasyonların
kritik noktalarda olduğuna dikkat
çekerek, “Metro hattındaki
istasyon girişleri, bölge
insanlarının yolculuk
alışkanlıklarına en yakın yerlere
ve diğer toplu ulaşım sistemlerine
hızla ulaşılabilen, yolcu erişim
taleplerini en iyi karşılayabilecek
şekilde konumlandırıldı. Hat
üzerinde bulunan 4 istasyon, aynı
zamanda otopark olarak hizmet
verecek. Bu sayede, TEM ve E-5
bölgelerinde sabah ve akşam
saatlerinde yaşanan araç
yoğunluğunu hafifletici etkisi
olacağını düşünüyoruz. Ayrıca
E-5 güzergâhı boyunca günlük, 1
milyon civarında yolcu taşıyan
metrobüs hattının yükünü biraz
da olsa alacağından ümitliyiz”
diye konuştu.
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İBB Raylı Sistem
Daire Başkanı
Pelin Alpkökin
ÇEVRECİ YATIRIM, ZAMAN VE
YAKIT TASARRUFU
SAĞLAYACAK
Yaklaşık 3 milyar liraya mal olan
sürücüsüz tam otomatik metronun,
raylı sistemi teşvik ederek trafiği
ve fosil yakıt kullanımını azaltacağı
için, önemli bir çevre yatırımı
olduğunun da altını çizen Alpkökin,
şu bilgileri verdi:
“Hatla, tek yönde saatte 35 bin,
günlük ise 450 bin yolcu taşınacak.
Yoğun anlarda 1,5 saati aşan
Mecidiyeköy-Mahmutbey arası da
33 dakikaya inecek. İkinci etap olan
Kabataş-Mecidiyeköy kısmı 2022
yılı başında tamamlandığında ise,
hattın uzunluğu 24,5 kilometreye,
istasyon sayısı da 19’a çıkacak.
İstanbul’da en önemli metro
hatlarından biri olacak. BeyoğluBeşiktaş-Şişli-KağıthaneEyüpsultan-GaziosmanpaşaEsenler-Bağcılar ilçeleri, raylarla
yer altından birbirine bağlanacak. 6
ayrı noktada metro, tramvay ve
metrobüs hatlarına; Beşiktaş ve
Kabataş istasyonlarında ise deniz
yolu ulaşımına entegre edilerek
büyük bir ulaşım ağı oluşturacak.
Gaziosmanpaşa-Esenler-Bağcılar
ilçeleri deniz yolu ile de bağlanmış
olacak.”

BU YIL SONU RAYLI SİSTEM 260
KM’YE ÇIKACAK

AÇILACAK İSTASYONLAR
Mahmutbey, Göztepe Mahallesi,
Yüzyıl-Oruç Reis, TekstilkentGiyimkent, Karadeniz Mahallesi,
Yeni Mahalle, Kâzım Karabekir,
Yeşilpınar, Veysel KaraniAkşemsettin, Çırçır Mahallesi,
Alibeyköy, Nurtepe, Kağıthane,
Çağlayan, Mecidiyeköy. İkinci
etapta açılacak istasyonlar ise
Fulya, Yıldız, Beşiktaş, Kabataş.

KABATAŞ-MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTI''NI,
BAHÇEŞEHİR VE ESENYURT’A UZATACAK PROJENİN
YAPIMINA BAŞLANDI.
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2019 yılı mevcut raylı sistem
uzunluğu, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığının hatları dâhil, 233
kilometre. Bu yıl içinde açılacak
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu ve
Eminönü-Alibeyköy Tramvayı ile bu
uzunluk, 260 kilometreye ulaşacak.

ENTEGRASYON NOKTALARI
(F1) Kabataş-Taksim Füniküleri
ile Kabataş İstasyonu’nda,
(M2) Yenikapı-Hacıosman
Metrosu ile Mecidiyeköy
İstasyonu’nda,
(M3) Bakırköy İDO-KirazlıKayaşehir Metrosu ile
Mahmutbey İstasyonu’nda,
(M11) Gayrettepe-3. Havalimanı
Metrosu ile Kâğıthane
İstasyonu’nda,
(T1) Eminönü-Kabataş Tramvayı
ile Kabataş İstasyonu’nda,
(T4) Topkapı-Sultançiftliği
Tramvayı ile Karadeniz Mahallesi
İstasyonu’nda,
(T5) Eminönü-Alibeyköy
Tramvayı ile Alibeyköy
İstasyonu’nda,
Metrobüs ile Mecidiyeköy
İstasyonu’nda,
Deniz yolu ulaşımı ile Kabataş ve
Beşiktaş istasyonlarında
entegrasyon sağlanacak.

ULAŞIM/

YOLCULUK SÜRELERİ
Beşiktaş-Mecidiyeköy 6 dakika
Mecidiyeköy-Alibeyköy 8 dakika
Çağlayan- Gaziosmanpaşa 13
dakika
Beşiktaş-Sarıyer Hacıosman 26
dakika
Mahmutbey-Mecidiyeköy 26
dakika
Beşiktaş-Mahmutbey 32 dakika
Mahmutbey-Yenikapı 40 dakika
Mahmutbey-Sarıyer Hacıosman
45 dakika
Mahmutbey-Üsküdar 45 dakika
Mahmutbey-Kadıköy 52 dakika
Mahmutbey-Sabiha Gökçen
Havalimanı 96 dakika
YOLCU GÜVENLİĞİ VE
KONFORU EN ÜST SEVİYEDE
Uluslararası ve yerel standartlara
uygun yangın önleme ve koruma
sistemleri ile yolcuların güvenliği
azami seviyede tutulacak.
Trene ulaşımda yaşlı ve engelli
erişimleri eksiksiz yapılacak.
Tüm istasyonlarda ve istasyon
girişlerinde, uluslararası
standartlar doğrultusunda;
yürüme ve ikaz bantları, tutunma
barları ve özürlü asansörleri tesis
edilecek, yüzeyden perona erişim

kolaylığı sağlanacak.
Görme engelli vatandaşlarımız
için zemine kabartılı yürüme yolu
yapılarak istasyon girişinden
perona kadar güvenli erişim
sağlanacak.
Titreşim önleyici elastomer
yastık: rayların altına
uygulanarak, trenin sebep olduğu
gürültü ve vibrasyon en aza
indirilip seyahat konforu
artırılacak.
HALKALI - SABİHA GÖKÇEN
“HIZRAY” İLE 55 DAKİKA
İstanbul’un, doğudan batıya
yaklaşık 140 kilometre gibi
oldukça uzun bir hatta sahip
olduğunu dikkate alan Ekrem
İmamoğlu yönetimindeki İBB,
Halkalı’dan Sabiha Gökçen’e kadar
uzanacak 11 istasyonlu Hızray
projesini hayata geçirme kararı
aldı.
İstanbul’un boydan boya oldukça
uzun bir hatta sahip olduğuna
dikkat çeken Başkan Ekrem
İmamoğlu, kentin ulaşım akslarını
rahatlatacak çok önemli bir raylı
sistem projesini hayata
geçireceklerini müjdeledi. Bugüne
kadar, duran metroları yeniden

başlatarak önemli mesafeler kat
ettiklerini aktaran İmamoğlu,
şöyle konuştu:
“İstanbul’daki tüm ulaşım
araçlarının belli bir kilometresi
var. Mesela, lastik tekerlekli
araçlarda bu saatte 20 kilometreye
kadar düşüyor. Örneğin,
Marmaray 38 kilometre. Bunu
çözmemiz gerekiyordu. Bu sebeple
‘Hızray’ ile Halkalı’dan Sabiha
Gökçen’e, 11 istasyonu olan bir
proje yapıyoruz. Durak sayısının
az olması, hızı artırıyor. Bu sayede
Sabiha Gökçen’den Halkalı’ya 55
dakikada gidebileceğiz. Ayrıca
birçok dikey metro hattını içine
alan bir istasyon düzeni var. Bu
proje, İstanbul’un boydan boya çok
hızlı erişimine olanak sağlayacak
bir proje. Hedefimiz; bu projeyi
2021’in ilk altı ayında Meclisin ve
yetkili bir takım kurulların
izinlerini alacak duruma getirmek.
Maliyeti yaklaşık 5 milyar dolarlık
bir proje. Dört yıllık bir süresi var.
Bu projenin maliyetini de ‘yapişlet-devret’ modelinin en ahlaklı
hâliyle yapabileceğiz.
Görüşmelerimiz de var. 2021’in
6’ncı ayında bu projeyi yapılabilir
bir hale getirmek istiyoruz.”
www.ibb.istanbul
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İSTANBUL’DA

BOZUK YOL
KALMAYACAK

İBB, SORUMLULUK ALANINDAKI ANA ULAŞIM YOLLARINDAKI SÜRÜŞ KONFORUNU ARTIRMAK
VE ASFALTA BAĞLI KAZA ORANINI DÜŞÜRMEK IÇIN REHABILITASYON ÇALIŞMALARINI
ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. İSTANBUL’UN ANA ARTERLERI, ŞIMDIYE KADAR 650 BIN TON
KALITELI ASFALTLA BULUŞTU. 450 MILYON LIRALIK BIR ÇALIŞMAYLA VATANDAŞLARIN
ŞIKÂYETÇI OLDUĞU BOZUK YOLLAR DÜZELTILIYOR, ÇUKURLAR KAPATILIYOR.
İLÇE BELEDIYELERINE DE 100 MILYON LIRALIK ASFALT YARDIMI YAPACAK OLAN
İBB’NIN HEDEFI, YIL SONUNA KADAR 550 BIN TON DAHA ASFALT DÖKEREK ŞEHRIN
YOL KALITESINI DÜNYA STANDARTLARINA TAŞIMAK.
OSMAN KARABACAK
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İ

stanbul, hızla bitirilmeye çalışılan
metro yatırımlarına rağmen,
yılların ihmali nedeniyle hâlâ
büyük oranda kara yoluna bağlı
bir şehir. Pandemi sürecinin
ardından daha da artan şehir içi
yolculuk hareketi verileri de bu
gerçeği doğrular nitelikte. TÜİK’in
2019 verilerine göre; trafiğe kayıtlı 4
milyon 190 bini aşkın araçla
İstanbul'daki motorlu taşıt sayısı 21
ilin toplam nüfusunu geçmiş
durumda.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
İstanbul İstatistik Ofisinin, Ağustos
2020 verileri de toplu ulaşımdaki
kara yolu tercihini gözler önüne
seriyor. Toplu taşımada günlük
yolculuk sayısı yüzde 5,7 artarak 4
milyona yaklaşmış durumda. En
çarpıcı bilgi ise, yolcuların yüzde
48,1’inin otobüsü, yüzde 12,5’inin

metrobüsü tercih etmesi. Bunun bir
anlamı da 2,5 milyondan fazla
insanın, lastik tekerlekli araçları
kullandığı gerçeğidir.
ASFALT ÇALIŞMALARINA 450
MİLYON LİRA HARCANIYOR
Kış şartları nedeniyle yıpranan
yollara, Haziran ayından itibaren
artan araç baskısı da eklenince İBB
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon
Daire Başkanlığına ne denli büyük iş
düştüğü görülüyor. Salgın
sürecindeki kısıtlamaları fırsat bilen
Daire Başkanlığı, pek çok ana arterde
yenileme ve onarım çalışmasını
tamamladı.
Yoğun araç ve yaya trafiği nedeniyle
çalışmaların yapılamadığı veya
güçlük yaşandığı güzergâhlarda,
COVID-19 tedbirlerinin alındığı
dönemde gerekli çalışmalar

tamamlandı. İstanbul Otogarı,
Adalar, Bayrampaşa Sebze Hali, ilçe
merkezleri, meydanlar, İETT otobüs
peronları, metro istasyonları, sahil
yolları, D-100 Karayolu’nun yan
yolları asfaltlandı.
İBB’DEN İLÇELERE 100 MİLYON
LİRALIK ASFALT YARDIMI
İstanbul’a yeni yollar kazandıran İBB,
diğer yandan 39 ilçedeki 4 bin
kilometreyi aşkın ana arterde bakım,
onarım ve asfalt yenileme
çalışmalarını da aksatmadan
sürdürüyor. Bu amaçla, 2020 yılı
boyunca 1 milyon 200 bin ton asfalt
kullanılacak. İBB’nin sorumluluğunda
olmayan ara arterlerdeki çalışmalar
için ise yıl sonuna kadar, ayrım
gözetmeksizin, ilçe belediyelerine
toplamda 100 milyon liralık asfalt
yardımı yapılacak.

ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINDA 1.000 PERSONEL
GÖREV ALDI. BU ÇALIŞMALAR İÇİN; 29 FİNİŞER, 18
YÜKLEYİCİ, 100 KAMYON, 67 SİLİNDİR, 36 ASFALT
KESME MAKİNESİ, 10 YOL SÜPÜRGE ARACI, 45
ASFALT ROBOTU, 10 JENERATÖR, 10 ASFALT FREZE,
10 VİNÇ KULLANILDI.

www.ibb.istanbul
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İSTANBUL YÜKSEK KALİTELİ
BETON YOLLAR İLE
TANIŞACAK
İBB, daha ekonomik, daha
çevre dostu ve daha dayanıklı
beton yol projesiyle ilgili AR-GE
çalışması başlattı. Çok önemli
bir akademik ekiple yürütülen
projede şehirlerde çevre ve
gürültü kirliliğine neden olan iş
makineleriyle asfaltın kazılarak
yamanması tarihe karışacak.
Asfalt ısıtılarak yerinde geri
dönüşümü sağlanacak.
Dünyada ekonomik, çevre
dostu, dayanıklı özellikleriyle
bilinen beton yollar,
önümüzdeki yıldan itibaren
İstanbul’da uygulanmaya
başlanacak.

İBB Yol Bakım ve Altyapı
Koordinasyon Daire Başkanı
Seyfüllah Demirel
4 BİN KM YOLA BAKIM
ONARIM YAPILIYOR
Asfaltlama çalışmalarını anlatan
İBB Yol Bakım ve Altyapı
Koordinasyon Daire Başkanı
Seyfüllah Demirel, araçta sürüş
konforunu artırmak ve yol
hatalarına bağlı trafik kazalarını
önlemek için, ana ulaşım yollarını
rehabilite ettiklerini belirterek,
“Kış sezonu sonunda yol
üstyapısında bilhassa araç
yollarındaki çukur, ondülasyon ve
altyapı tranşelerinde meydana
gelen bozulmalar oluştuğu tespit
edildi. Asfalt onarımı, kısmi
kaplama (yama) ve tam kaplama
gibi çalışmalar yaparak İstanbul’un
yollarını, Avrupa standartlarına
taşımak için çalışıyoruz” dedi.
Salgın süreci ve yaz boyunca devam
eden asfalt çalışmalarıyla bozulan
yolları rehabilite ettiklerini ve
ömrünü tamamlamış yolları
yenilediklerini belirten Demirel,
“Şu ana kadar 4 bin kilometre yola,
650 bin ton asfalt döktük. Yıl
sonuna kadar devam edecek işlerle
550 bin ton asfalt daha dökerek
toplamda 1,2 milyon ton asfalt
kullanmış olacağız. Bu çalışmaların
maliyeti, sene sonuna kadar devam
edecek işlerle 450 milyon lirayı
bulacak” diye konuştu.
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YOL DÜZENLEMESİ, ALTYAPI
VE KIŞ ÇALIŞMALARI
Yaya alanları ve alt-üst geçitlerin
bakım onarımı, yaya ve araç
korkulukları yapımı, yağmur suyu
kanal imalatları bakımı ve
işletmesi, geometrik yol
düzenlemeleri gibi alanlarda
iyileştirme çalışmaları yaptıklarını
da aktaran Demirel, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Daire Başkanlığımız, kar ve
buzlanma ile mücadele çalışmaları;
muhtelif hafriyat alım işleri, köy
yollarındaki iyileştirmeler,
belediyemiz envanterine kayıtlı
tüm araç ve iş makinelerinin bakım
onarım işlerinde aktif rol alıyor.
Ayrıca, İstanbul genelindeki diğer
altyapı kurumlarının
koordinasyonunun sağlanması, kazı
ruhsat ve izinlerinin verilmesi ile
denetim işlerini de yapıyoruz.”
ASFALT VE ONARIM
ÇALIŞMASI YAPILAN
CADDELER
Arnavutköy Fatih CaddesiAtaşehir 3004. Caddesi-Avcılar
Yoluç Caddesi, Meşrutiyet
Caddesi, Reşitpaşa CaddesiBayrampaşa
Sebze Hali ve
Büyük İstanbul Otogarı-Beşiktaş
Zeytinoğlu Caddesi-Beykoz

Mihrişah Valide Sultan Caddesi ve
Karakulak Caddesi-Beylikdüzü Batı
Trakya Bulvarı, Kavaklı Caddesi,
Liman Caddesi-Büyükçekmece
Çakmaklı Yolu, Behçet Kemal
Çağlar Caddesi-Çatalca Kiptaş
Erguvan Kent Konutları, Örcünlü
Nakkaş Yolu, Çekmeköy Şile
Otoyolu (Ümraniye-Taşdelen)Esenyurt Köprülü Kavşağı, Nazım
Hikmet Bulvarı,-Eyüp Sultan
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi,
Fatih Sultan Mehmet BulvarıKadıköy Şair Arşi CaddesiKâğıthane Sokullu Caddesi,
Cendere Metro-Kartal Savarona
Meydanı, Mimar Sinan Caddesi,
Şehit Aydın Çelik Caddesi,
Çanakkale Caddesi-Maltepe
Atatürk Caddesi, Büyükbakkalköy
(Başıbüyük) Bağlantı YoluKüçükçekmece D100 Kuzey Yanyol
1-Sancaktepe Atayolu Caddesi,
Kızılay Caddesi, Atatürk Caddesi,
Osmangazi Caddesi-Sultanbeyli
Petrol Yolu Caddesi-Silivri Kiptaş 3,
İspir Caddesi-Mehmet Silivrili
Caddesi, Kavaklı Güller Caddesi Şile Hasanlı Köy Yolu-Şişli Akar
Caddesi, Hasret Caddesi,
Cumhuriyet Caddesi-Tuzla
Patlayıcı Maddeler Yolu, Yeni Hal
Yolu-Üsküdar Paşa Limanı CaddesiZeytinburnu Kennedy Caddesi.
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İBB’DEN TRAFİĞİ AZALTACAK
ÜÇ ÖNEMLİ YOL PROJESİ
İBB, geçmiş dönemde duran 10
kavşak, 42 kilometre yol ve 11
alt-üst geçit çalışmalarını 433
milyon lira harcayarak büyük
ölçüde tamamlarken İstanbul
trafiğine nefes aldıracak 3 kritik
yol projesinin yapımına da
başladı. Arnavutköy, Hadımköy
ve Başakşehir’deki çalışmalarla
bu bölgelerdeki yoğun trafik
hafifletilecek. Sürücüler zaman
kazanacak. Yollar, Kasım ayında
ulaşıma açılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Yol Bakım ve Altyapı
Koordinasyon Daire Başkanlığı,
kentin kritik noktalarında yol
yapım ve yenileme inşaatlarıyla
kara yolu ulaşımını rahatlatmayı
sürdürüyor. Arnavutköy,
Hadımköy ve Başakşehir’deki yol
çalışmalarının, bölgedeki trafik
yükünü azaltacağını ifade eden
İBB Yol Bakım ve Altyapı
Koordinasyon Daire Başkanı
Seyfüllah Demirel, “Yollar,
Kasım ayında İstanbulluların
hizmetine sunulacak. Sürücüler,
kritik noktalarda trafiğe
takılmadan yolculuklarını
sürdürme olanağına kavuşacak;
zamandan ve yakıttan tasarruf
edecek” dedi.

YENİ HAVALİMANINA GİDEN
ÜCRETSİZ YOL GENİŞLİYOR
Arnavutköy Tayakadın’daki
bağlantı yolunun, ek şeritlerle
yenilenmesi çalışmalarına
başlandı. Şu an geliş-gidiş birer
şerit olan 4 kilometrelik yol, her
iki yöne birer şerit daha eklenerek
2x2 şeklinde genişletilecek.
Arnavutköy ve çevresindeki
ilçeler ile yeni havalimanına
ücretsiz ulaşım olanağı sağlayan
yolun genişletilmesiyle bölgedeki
trafik yükü hafifletilecek. Proje,
Kasım ayında tamamlanacak.

25 DAKİKA KAZANDIRAN
BAĞLANTI YOLU
Çalışmaların başladığı bir diğer
güzergâh da Büyükçekmece
Çakmaklı Mahallesi-Hadımköy
TEM bağlantı yolu. Geliş-gidiş
2x2 şerit olarak inşa edilen yol,
toplam 4,5 kilometre
uzunluğunda. Kasım ayında
İstanbulluların kullanımına
sunulacak yolun hizmete
alınmasıyla, Büyükçekmece’den
Hadımköy istikametine yolculuk
yapan sürücüler, Gürpınar
Kavşağı ve halk arasında “Deve
Bağırtan Caddesi” olarak anılan
güzergâhtaki yoğun araç
trafiğinden kaçınma olanağına
kavuşacak. Vatandaşlar
toplamda 20-25 dakika zaman
kazanacak.
KAYAŞEHİR’DE 6 ŞERİTLİ YOL
HİZMETE GİRECEK
İBB Yol Bakım ve Altyapı
Koordinasyon Daire Başkanlığı,
Başakşehir’deki Şamlar ve
Kayabaşı mahallelerini birbirine
bağlayıp Kayaşehir’e kadar
uzanan geliş-gidiş 6 şeritli yolda
da inşaat çalışmalarını
sürdürüyor. Toplam 5
kilometrelik bu yol Kasım
ayında hizmete sunulacak.
www.ibb.istanbul
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İBB’DE KADININ
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GEÇMIŞTE
BIRÇOK BIRIMINDE KADIN
ISTIHDAMININ OLMADIĞI İSTANBUL
BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI’NDE EKREM
İMAMOĞLU YÖNETIMIYLE, KADININ ADI VE GÜCÜ
HER YERDE HISSEDILIR OLDU. TARIHINDE ILK KEZ ERKEK
DIŞINDA GENEL SEKRETER YARDIMCILARININ ATANDIĞI
İBB’DE, KADIN ÇALIŞAN SAYISI 13 BINI AŞTI. YÖNETICI SAYISI
ISE YÜZDE 11,5’TAN 25,8’E YÜKSELDI. OTOBÜS ŞOFÖRLÜĞÜ,
TREN SÜRÜCÜLÜĞÜ, CANKURTARANLIK, GEMICILIK GIBI ÇOK
STRATEJIK IŞLERDE BAŞARILARINI PERÇINLEYEN KADINLAR,
İSMEK’TE MESLEK VE IŞ SAHIBI, İSTANBUL VAKFI ILE İSTANBUL
KENT KONSEYINDE BAŞKAN OLDU.
OSMAN KARABACAK

ONUR GÜNAL

İstanbul Belediyesi, Büyükşehir unvanını kazandığı 1984 yılından bu yana, en
üst düzey kadın yöneticileriyle Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık döneminde
tanıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel
Sekreter Yardımcılığı görevine ilk kez iki kadın atayarak ‘fırsat ve hayat
eşitlensin’, ‘yeni nesil belediyecilik’ anlayışında çok önemli bir ilke
daha imza attı. Ardından daire başkanları, genel müdürler, vakıf
ve konsey başkanları gibi üst düzey kadın yöneticilerle
tanışmaya devam eden İstanbul; otobüs şoförlüğü, tren
sürücülüğü, cankurtaranlık, gemicilik gibi çok
stratejik işlerde de kadınların gücüne
bir kez daha şahit oldu.

ADI HER YERDE
www.ibb.istanbul
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İBB’nin tüm birimlerinde 24 Haziran 2019’da kadın
çalışan sayısı 11 bin 772 iken, Eylül ayında bu rakam
13 bin 69’a yükseldi. Kadın istihdamı yüzde 14,91’den
16,35’e çıkarıldı. İBB bünyesindeki kadın yönetici
sayısı yüksek oranda artış gösterdi; yüzde 11,5’ten
25,8’e doğru ivme katetti. İSKİ, İETT ve İBB’nin 28
şirketiyle birlikte de kadın yöneticiler toplamda 10,18
iken, 18,20’ye doğru artış gösterdi.
Başkan Ekrem İmamoğlu, İBB’nin yeni yönetimini
belirlerken kadın istihdamına büyük önem verdi. İBB
tarihinde ilk defa genel sekreter yardımcılığı görevine
iki kadın yöneticiyi, Şengül Altan Arslan ile sonradan
bir başka göreve atanan Yeşim Meltem Şişli’yi getiren
İmamoğlu, Özel Kalem Müdürü olarak Kadriye
Kasapoğlu’nu atadı. İmamoğlu, ayrıca İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığına Nurcan Alan’ı, Kültür Daire
Başkanlığına Hülya Muratlı’yı, Yazı İşleri ve Kararlar
Daire Başkanlığına Nurten Ulusoy’u, Çevre Koruma ve
Kontrol Daire Başkanlığına Prof. Dr. Ayşen Erdinçler’i,
Raylı Sistem Daire Başkanlığına Doç. Dr. Pelin
Alpkökin’i, Mali Hizmetler Daire Başkanlığına Arife
Nimet Baylan Bazan’ı ve İşe Alım Koordinatörlüğüne
Zeynep Neyza Akçabay’ı getirirdi. Ayrıca İBB
İştiraklerinden İSPER AŞ’ye Ayşe Banu Saraçlar’ı,
MEDYA AŞ’ye Dr. İpek Elif Atayman’ı, ŞEHİR
HATLARI AŞ’ye Sinem Detetaş’ı genel müdür olarak
atadı. İstanbul Kent Konseyi ve İstanbul Vakfı gibi
sivil toplum kuruluşlarıyla yakın çalışan birimlerin
başına gelen isimler ise Tülin Hadi ile Perihan Yücel
oldu. İSPARK’ın genel müdür vekilliğini de yine bir
kadın, Derya Atacan yürütüyor.
YENİ KADIN TREN SÜRÜCÜLERİ GÖREVE BAŞLADI
Toplam 7 bin 500 aday arasından seçilerek “Tren
Sürücüleri Eğitim Programı”nı başarıyla tamamlayan 88
kadın tren sürücüsü, brövelerini İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’ndan alarak yeni görevine başladı. 2020
yılında istihdamın yüzde 92’sini kadınlardan yana
kullanan İBB iştiraki METRO İSTANBUL’daki kadın
sürücü sayısı da 99’a yükseldi.

KADINLARIN SAYISI HER YERDE ARTSIN,
HAYAT EŞİTLENSİN!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, 2019’un Ağustos ayında düzenlenen
törende bröve alan 66 tren sürücüsünden yalnızca
4’ünün kadın olduğunun altını çizerek, “O gün
‘Kadınların sayısı her yerde artsın, eşitlensin hayat’
demiştim. Çok mutluyum, çünkü bu sene 88 kadın
tren sürücüsü yeni işine başladı. Hedefimizi
gerçekleştirme yolunda büyük adımlarla ilerlemenin
gururunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.
Dört ay süren zorlu bir eğitim ve değerlendirme
sürecini başarıyla tamamlayan sürücülere brövelerini
takdim eden Başkan İmamoğlu, yeni tren sürücülerinin
yegâne torpillerinin kendi azimleri olduğunu belirtti.
İmamoğlu, “Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın
önlenmesi aslında ne kadar değerli. Sizin güvenli
ellerinizle, vicdanlı ruhunuzla, kararlı duruşunuzla, hak,
hukuk anlayışının en güzel örneğini vereceğinize olan
inancımla, hepinize başarılar diliyorum. Ailelerinize
verdiğiniz bu gurur verici tablodan dolayı da kendinizle
ne kadar gurur duysanız azdır. Bir yıl içerisinde 5 ayrı
raylı sistemi hizmete alma hedefimiz var. Yeni kadın
veya erkek sürücülere ihtiyacımız var. Buradan
İstanbullulara hazırlık yapmalarını şimdiden
öneriyoruz. Bizi takip etmeye devam etsinler” dedi.
KADINLARIN GÖZLERİNDE
“BEN BAŞARDIM” DUYGUSU VARDI
Bröve töreninde işe başlama hikâyelerini içtenlikle anlatan
kadın tren sürücülerinin gözlerinde “Ben başardım”
duygusu ve ailelerine verdikleri katkıdan dolayı mutluluk
vardı. İş başvurusunu kariyer.ibb.istanbul sitesi üzerinden
yaptıklarını, gayet adil, şeffaf ve liyakate dayalı bir sınav
ile mülakat süreci yaşadıklarını anlatan kadınlar, binlerce
insanın canının kendilerine emanet edildiğinin bilinciyle
çok titiz ve dikkatli çalıştıklarını söylediler.
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ŞAFAK ALTUNBAŞ
Dış ticaret mezunuyum ama ibb.kariyer’i ilk günden beri
takip ediyordum. Aklımda tren sürücüsü olmak yoktu
ama masabaşı işlerden de sıkılmıştım. Tren sürücülüğü
zorlu ama gayet güzel bir iş. Kadınların yapabileceğini
göstermiş olduk. Biz de tünellere giriyoruz. Ray
değiştirerek biz de atölyeye tren götürüyoruz ve
çıkarıyoruz. Bu işle kendime güvenim arttı. Yeni
mesleğim, her yerde kadının gücünü göstermek anlamına
geliyor. Tamamen şeffaf, torpilsiz ve referanssız bir süreç
yürütülmesine olanak sağladığı için Başkan İmamoğlu ile
İBB’ye minnettarız.

ELIF CAN
Uygulama sınavında bazı arkadaşlarımız yeterince başarılı
olamayarak sınavdan geçemedi. Liyakati buradan da
anlayabilirsiniz. Ben daha önce Esenler Otogarı’nda özel
bir firmada muhasebecilik yapıyordum. Annem aracılık
etti ve muhasebeciyken tren sürücüsü oldum. Ama öyle
bir eğitim verdiler ki kendimi sanki hep tren
sürücüsüymüşüm gibi hissediyorum. Bir doktor, bir
avukat neyse, insan emanet edildiği için bence tren
sürücülüğü de böyle saygın ve önemli bir meslek.
BÜŞRA MUTLU
Daha önce inşaat teknikeriydim ve sınava çağrılacağımı
dahi hiç ummuyordum. Çok zor sınavların ardından işe
başladık. Çok mutluyum. Ben bir de hamileyim. Başkan
Ekrem İmamoğlu’na kadınlara böyle bir imkân tanıdığı
için çok teşekkür ediyorum. Yolcularımızdan da çok
olumlu geri dönüşler alıyorum. Bize destekleri beni ayrıca
mutlu ediyor.
EZGI DEMIR
Başvurunun ardından dönüş yaptıklarında
inanamamıştım. Bilgisayar programcılığı mezunuyum
ben. Hiç aklımda olmayan bir mesleği kendi mesleğim gibi
benimsedim. Her işte kadınların olması bizi mutlu ediyor.
Bu iş benim için sorumluluk ve fedakârlık demek. Yolcular
metroda bir olay olduğunda bizi kahraman gibi görüyorlar.
Bu duyguyu yaşamak gurur verici.
GAMZE ALKAN
Ben acil teknikeriyim. Özel sektörde mesleğimde iş
bulamayınca farklı alanlara yönelmek istedim. Tren
sürücüsü olarak saniyelerle çalışıyoruz ve can taşıyoruz.
Perona girdiğimde insanlar trene ikinci kez bakıyorlar,
gerçekten kadın mı sürüyor diye. Ama son istasyonlarda
karşılaştığımızda tebrik ediyorlar. ‘Helal olsun’ diyorlar.
Bence her kadın bu mesleği yapabilir.

GAMZE TURAN
On yıldır ücretli öğretmenlik yapıyordum. Şartları
biliyorsunuz. İş ilanında tren sürücülüğünü görünce,
‘Neden olmasın’ dedim. Bir yerde bitecek,
alınmayacakmışım gibi geliyordu bana. Ama süreç çok adil
ve hızlı ilerledi. Bir baktım buradayım. Böyle bir işi
başarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Vardiyalı bir iş
olduğu için bir anne olarak zaman zaman zorluk
çekiyorum. Raylarda ve kabin içerisindeyiz sürekli. Ama
kadınlar her şeyi başarabiliyor. Öncesinde maddi
sıkıntılarımız vardı. Eşim de çok destekledi beni bu işte.
Şu anda çok mutluyum. Kendimi şu anda her açıdan çok
mutlu hissediyorum.
ÖZLEM ŞEN
Dört üniversite mezunu sınıf öğretmeni ve bankacıydım.
Öğretmen olarak atanamadım. Kreşler için başvuru
yapmıştım. Tren sürücülüğü için aradılar. Pilot olmak
çocukluk hayalimdi. Makinistliği de benzer bir iş olarak
gördüm ve şu an buradayım. Ben hamileyim bir de. İBB’ye
güvenerek çocuk yaptım. Türk kadınının başaramayacağı
hiçbir şeyin olmadığına inanıyorum. Maaşımız çok
bereketli ve İBB’de gerçekten biz kadınlara çok değer
veriyorlar. Bütün özverimi, bilgimi buraya harcamak
istiyorum. Karşılığını da fazlasıyla alıyoruz.
DENIZ TAN
Teknik ressamım ama bundan önceki süreçte işsizdim. Bu
meslek benim için çok iyi oldu. Daha önce böyle bir işe
başvurmak için bir tanıdığınızın olması gerekiyordu.
Kadınlara öncelik verilmesi de onur verici. İşimi severek
yapıyorum. Bence her kadın başarabilir. Çok az insanın
yapabildiği bir şeyi başardım ve hayata artık çok daha
güçlü bakıyorum.
BURCU KARAKUŞ
İki çocuğum var. Zorlu süreçlerden başarıyla geçtim. İBB
ailesinde olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.
İyi ki de buradayım. İyi ki de bu kadar zorlu süreçlerden
geçmişim. Ben muhasebe mezunuyum. Tren sürücülüğü
hiç aklımda yoktu. Artık kendimi çok donanımlı
hissediyorum. Her kadın her mesleği yapabilir.
Çocuklarımın da ileride anneleriyle gurur duyacaklarına
eminim.
www.ibb.istanbul
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ŞEHİR HATLARI’NDA BEŞ KADIN
GEMİCİ İŞBAŞI YAPTI
Her geçen gün daha fazla kadın istihdam eden İBB’de
geçen ay bir ilk daha gerçekleşti. İBB iştiraki Şehir Hatları
AŞ, 5 kadın gemiciyi bünyesine kattı. 169 yıllık tarihi olan
şirkette ilk kez kadın gemiciler çalışmaya başladı. Yaşları
19-23 arasında değişen, lise ve üniversitede
denizcilik eğitimi almış beş genç kadın
gemicinin hedefi, gemilerde kaptan
olmak.
Kadın gemiciler işe alınırken
denizcilik meslek lisesi mezunu,
stajlarını tamamlamış ve deniz
deneyimine sahip olmaları şartları
arandı. Ayrıca kişisel kariyer
planlamaları, denizciliğe karşı
hevesleri, kurum kültürüne uyumlu
olmaları gibi kriterler de belirleyici oldu.
Kadın gemiciler şimdilik, 08.00-17.00
arasında gemilerde hizmet veriyorlar.
Vapurlardaki yaşam alanları da düzenlendikten sonra
diğer denizciler gibi 24 saat gemilerde çalışabilecekler.
CİNSİYET FAKTÖRÜ İŞE ALIMDA
BELİRLEYİCİ OLMAYACAK
Cinsiyet faktörünü işe alım kriterlerinden
çıkardıklarını belirten Şehir Hatları AŞ Genel
Müdürü Sinem Dedetaş, şöyle konuştu:
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“Şimdiye kadar kurumumuzda hiç kadın gemici
çalışmamış. Yeni arkadaşlarımız istekliydi. Gemide
çalışmayı kendileri tercih etti. Diğer gemicilerimizle aynı
prosedürden geçtiler. Hevesleri ve liyakatleri olduğunu
gördük, biz de memnuniyetle ekiplerimize kattık. İşin
istekle ve severek yapılması hâlinde, kadın-erkek ayrımı
olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başarıda ve
işin kalitesinde, işin severek ve istekle
yapılması fark yaratıyor. En güzeli ‘Kadın
gemici olmaz’ algısını kırmamız oldu. İş
başvurusunda yeterli ehliyet ve liyakat
durumunda, kadınlık herhangi bir
engel teşkil etmez.”
HAYALLERİNDEN
VAZGEÇMEDİLER
Gemicilerden Özge Alp 23 yaşında. Bir
süre yat sektöründe çalıştıktan sonra
kariyer.ibb’ye başvurdu. Alp,
“Başvurumdan iki hafta sonra mülakata
çağrıldım ve sonuçta işe alındım. Deniz benim için
çocukluğumdan beri tutku. Ayrıca sörf yapıyorum,
dalgıcım. Eğitimim boyunca, ‘Kadından denizci olmaz,
uzun yola çıkamaz’ dendi, vazgeçmem beklendi. Bense
hayalimin peşinde koştum ve şimdi Şehir Hatları'nın
gemilerinde çalışmaktan gurur duyuyorum.
Üniversitede uzak ve yakın yol kaptanlığı eğitimi aldım.
Buradaki hedefim de ileride kaptan olmak” dedi.
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İETT’NİN KADIN ŞOFÖRLERİ ÇOK BAŞARILI
Sınavlarda başarı gösteren ve İETT tarafından eğitilen 9 kadın şoför, aylardır görevlerini başarıyla sürdürüyor.
İstanbullulara hizmet etmekten memnuniyet duyduklarını belirten kadın şoförler, işlerini titizlikle
yaptıklarını söylediler.
Başkan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da İETT’nin ilk kadın şoförlerine destek vermiş ve otobüslerine
binmişti. İmamoğlu, “Kadınların, hayatın her alanında çok başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Kadınlara uygun
iş değil, işe uygun insan prensibini benimsiyoruz. Görülüyor ki kadınlar her işi başarıyla gerçekleştiriyor. Çünkü
kadınlar, anneliği yapıyor. Kadınlarla beraber her şey daha güzel olacak” demişti.

Beyza Adıgüzel 20 yaşında. Henüz lisedeyken stajını
Şehir Hatları vapurlarında yapmış. Adıgüzel, “Staj benim
için büyük avantaj ve deneyimdi. Hep kendimi burada
görmek istiyordum. Şehir Hatları bize bu yolu açtı. Şu
anda da çok mutlu ve gururluyum. Gemide hepimiz eşit
şartlarda çalışıyor, aynı görevleri yerine getiriyoruz.
Sadece halat atıp almıyoruz. İhtiyaca göre, kaptan
köşkünde de geminin bakım ve tutumlarında da görev
alıyoruz” diye konuştu.
Aynur Avcı 21 yaşında. Avcı da lise stajını Şehir Hatları
vapurlarında yaparak gemiciliğe ilk adımları atmış.
Çocukluğundan beri deniz aşığı olduğunu anlatan Avcı,
“Denizcilik öğrencisiyken bana ‘Gemici olma; hemşire,
öğretmen, doktor ol’ deniyordu. Mezuniyetim sonrası,
‘Kadının gemide ne işi var, kadından gemici olmaz’
deniyordu. İBB ile hayalime bir adım daha
yaklaşabileceğimi düşündüm. Öyle de oldu. Görev
başındayken yolculardan çok güzel tepkiler alıyorum.
Dua edenler, ‘Maşallah’ diyenler, alkış tutanlar bile
oluyor” dedi.
Dilara Çapa ise gemici kadınların en genci, henüz 19
yaşında. Şehir Hatları'nın kadın gemici alacağını
bilmeden iş başvurusunda bulunduğunu belirten Çapa,
“Gemi ortamında kadın-erkek ayrımı yok. Hepimiz aynı
işleri yapıyoruz. Bizim gemide olmamızın yolcularımızın
çok hoşuna gittiğini gözlüyorum. Kim bilir, belki yine biz
Şehir Hatları'nın ilk kadın kaptanları da oluruz” şeklinde
konuştu.

İSPARK’IN İLK KADIN ÇALIŞANLARI
İŞBAŞI YAPTI
İBB Başkanı İmamoğlu’nun sık sık gündeme
getirdiği, “İSPARK’ta hiç kadın çalışan olmaması”
sorunu yeni yönetimle birlikte çözüldü. İSPARK’ın
ilk kadın çalışanları, Derya Atacan ve Zülfiya Işan
işbaşı yaptı. İSPARK Pazarlama ve Kurumsal
İlişkiler Müdürü olarak işe başlayan Atacan, şirketin
genel müdür vekilliğini de yürütüyor. Zülfiya Işan
ise otopark personeli olarak görev yapmaya başladı.
İSPARK ayrıca, İBB kariyer sayfasına yeni kadın
çalışanlar aradıklarına dair ilan da verdi.
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KADIN GÜVENLİK GÖREVLİLERİ
METROBÜS HATTINDA
Her gün bir milyondan fazla kişinin seyahat ettiği 44
istasyonlu metrobüs hattında kadın güvenlik personeli
göreve başladı. Özel Güvenlik Kanunu ve ilgili
yönetmeliklerde belirtilen sorumluluklar çerçevesinde
hareket eden kadın güvenlik görevlileri, TÜYAP,
Cevizlibağ, Zeytinburnu, Şirinevler istasyonlarında
hizmet veriyor. 52 kilometre uzunluğa sahip 601 araçla
hizmet verilen metrobüs hattında çalışan güvenlik
görevlileri; iş sağlığı ve güvenliği, güvenlik mevzuatı,
terör kaynaklı güvenlik riskleri, etkili iletişim, ilk yardım
ve risk analizi eğitimleri aldı. İETT Genel Müdürü
Hamdi Alper Kolukısa, “Yedi gün 24 saat hizmet veren
metrobüs hattımızda kadın güvenlik görevlilerinin işe
başlamış olması bizleri çok mutlu ediyor. İnanıyorum ki
kadın elinin değdiği yerler daha da güzelleşecektir” dedi.

İBB’DE İLK KADIN CANKURTARAN DÖNEMİ
İBB tarihinde ilk kez kadın cankurtaranlar,
İstanbulluların güven içerisinde denizle buluşması
için geçtiğimiz yaz göreve başladı. Doğa Yağcı, Ekin
Öztürk ve Kübra Çakır Şile, Riva ve Çatalca’da
İstanbulluların deniz keyfi yaşaması için nöbet tuttu.
Bu göreve gelmeyi uzun süredir istediğini söyleyen
Doğa Yağcı, “Hiçbir iş, kadın erkek olarak
ayrılmamalı. Çünkü kadınlar, her işi yapabilir” dedi.

İSTTELKOM'DA KADIN YÖNETİCİ SAYISI ARTIYOR
İBB iştiraki İSTTELKOM’da, yeni dönemde kadın çalışan oranı yüzde 12’ye, yönetim kadrolarında çalışan kadın
sayısı yüzde 30 seviyesine ulaştı. İBB’nin telekomünikasyon ve altyapı iştirak şirketi İSTTELKOM’da; Burçin Koç
Uzun-İnsan Kaynakları Müdürü, Esin Zeytinoğlu-Mali İşler Müdürü ve Betül Berran Ortanç-Şirket Avukatı,
Hatice Çakır Akyel-İnsan Kaynakları Şefi, Büşra Aydın-Kalite Yönetim Şefi olarak görev yapıyor.
Kadın liderler ve yöneticiler arttıkça başarının artacağını belirten İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Nihat Narin,
“Yarınlarımıza değer katan kadınların toplumda görev almaları geleceğimizin şekillenmesine büyük katkı
sağlayacaktır” dedi.
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KİPTAŞ GENEL MÜDÜRÜ ALİ KURT:

“KENTSEL DÖNÜŞÜM

TERCİH DEĞİL
ZORUNLULUK”
OLASI BIR DEPREMIN YAKLAŞIK
500 BIN KONUTTA HASARA YOL
AÇACAĞI TAHMIN EDILEN
İSTANBUL’DA, DEPREME UYGUN
BINALARIN YAPIMI VEYA
DÜZENLENMESI BÜYÜK ÖNEM
TAŞIYOR. İŞTE, TAM DA BU
ALANDA EN HIZLI ŞEKILDE
HAREKET EDIP DEPREMDE EN
AZ HASAR GÖREN BIR
İSTANBUL IÇIN KİPTAŞ, ÖNEMLI
KENTSEL DÖNÜŞÜM
PROJELERINE IMZA ATMAYI
SÜRDÜRÜYOR.
ÖZGÜR TURAN

RIDVAN ARDA

1

7 Ağustos 1999 Gölcük
Depremi’nden 21 yıl sonra
konutların dayanıklılığı,
İstanbulluları
endişelendirmeye devam ediyor.
Yaklaşık 500 bin konutun hasar
göreceği öngörülen şehirde, sağlam
konut ihtiyacı gün geçtikçe artıyor.
Riskli alanların mutlaka yıkılması
gerektiğinin altını önemle çizen
KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt,
kentsel dönüşüme siyasi bakışla
yaklaşılmasının, önlerindeki en
büyük sorunlardan biri olduğunu
söyledi. Kurt, şu değerlendirmeyi
yaptı:
KIPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt
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“Örneğin; Alibeyköy’deki kentsel
dönüşüm yaptığımız yerde, 192 tane
bağımsız bölüm var. Bu
bölümlerden 130’unda
vatandaşlarımız, bizim sunduğumuz
projedeki dairelerini seçti; ama
yalnızca 65 vatandaşımız sözleşmeyi
imzaladı. Sayının bu kadar az
olmasının nedenlerinden biri,
pandemi nedeniyle memleketlerine
dönen vatandaşlar olsa da asıl etken,
siyasal partisi ne olursa olsun,
bölgede konuyla ilgili hukuki ya da
idari anlamda bilgisi olmadığı hâlde
söylem gerçekleştiren kişiler.
Aslında vatandaşlarımız projeye
soğuk değil. Fakat, bu yolla
oluşturulan mahalle baskısı
sonucunda sorunlar yaşanıyor. Biz
yine de önümüzdeki haftalarda, bu
sayının 100’ü geçmesini bekliyoruz.
Ancak bu sayı geçilir ya da geçilmez;
söylemeliyim ki burası riskli bir
alan. Riskli alan olduğundan
hemşehrilerimizin can güvenliği için
yıkmak zorundayız. Eylül ayının
sonu ile Ekim ayının başlangıcı
arasında İBB’den ruhsat aldıktan
sonra, oradaki riskli yapıları resen
(kimseye bağlı olmadan) yıkacağız.
Bunu yapmak görev ve
sorumluluğumuz. Çalışmalarda şu
an iyi bir aşamadayız. 17 Ağustos’ta
bölgedeki riskli binaların bir
bölümünün yıkımını
gerçekleştirdik.”
“YENI BINA YAPMAYA
GEREK YOK”
Sürecin finansal modelinin bir
şekilde üretilebileceğini anlatan
Kurt, uzlaşının ve devlet
otoritesinin çok önemli olduğunu

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ
GERÇEKLEŞTİRİRKEN
MEVCUT BOŞ KONUTLARI
DEĞERLENDİRMELİYİZ.

“SIYASI BIRLIK SAĞLANMALI”
Eyüpsultan’da gerçekleştirilen kentsel
dönüşüm çalışmalarında, siyasi birliğin
olmaması KİPTAŞ’ın işini zorlaştırıyor.
Siyasi birlik ve değişmez kriterlerin,
anlaşma sürecini büyük oranda
kolaylaştıracağını söyleyen Kurt,
gerekirse bölgedeki binaları zorla
yıkmak durumunda kalınacağını
açıkladı. Kurt, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Riskli yapının anlaşılmasında sıkıntı var.
Allah göstermesin, illaki bir binanın
ortadan ikiye ayrılıp yıkılması mı
gerekiyor? Kentsel dönüşüm
planlarımıza karşı çıkanlar, kararın iptali
için Danıştaya dava açtılar; fakat
Danıştay, kararı onayarak yapılan
itirazları reddetti. Bölgede yaşayan
insanların tapusu yok, biz onlara yeni
düzenlemeyle tapu da veriyoruz.”

kaydetti. Kurt’un bu konudaki
sözleri de şöyle oldu:
“İnsanlar genelde boş konut
stokunu, yeni inşaatlar üzerinden
düşünüyor. Benim anlatmaya
çalıştığım durum, genel bakıştan
biraz farklı. Benim eğilmek
istediğim konu; kişilerin kendi
oturdukları ev dışında sahip
olduğu ev veya evler. Ama bu
konutların ne kadar sağlam
olduklarını bilmiyoruz. Diyelim ki
500 bin riskli konutumuz, 1
milyon 300 bin de sağlam
konutumuz var. 500 bin riskli
konuttaki vatandaşlarımızı sağlam
yapılara teorik olarak bir günde
taşımak mümkün. Fakat, yeni bir
bina yapmak, işin olağan sürecine
göre, tüm koşullar uygun ve
hazırsa 24 ayı bulur. TOKİ,
2003’ten bugüne, ülke çapında
yaptığı 860 bin konut ile bu işin
uzmanı. 860 bin konutun 500
binini, emlak piyasasının çok iyi
seyrettiği 2012’ye kadar yaptıkları
oluşturuyor.
www.ibb.istanbul
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“DEVLETIN
YAPABILECEKLERI VAR”
Bugün baktığımızda; devlet, ucuz
kredi yoluyla konut piyasasını
canlandırdı. Fakat bu yatırımlar,
konut ihtiyacı bulunanlardan ziyade,
yatırımcılara yönelik oldu. Oysa
devlet, zarar göreceği beklenen 500
bin konuttaki vatandaşlara, ‘Riskli
yapını boşalt ve şu binalara geç.
Piyasa faizi normalde 10 puansa size
7 puan, hatta 5 puan olacak’ şeklinde
teklifini sunabilirdi. Böyle bir proje
uygulansaydı riskli yapı
sorunumuzda çözüme doğru yol
almış olacaktık. Devletin çözüm
konularında yerel yönetimler ile
ortak bir zeminde ilerlemesi
gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde
katıldığım bir toplantıda, bazı
belediye başkanları ile görüştüm. Bir
belediye başkanı, ilçesindeki
konutların 30 bininin, başka bir
belediye başkanımız da kendi
ilçesindeki 120 bin konutun
yarısının boş olduğundan bahsetti.
Sadece iki ilçemizdeki sayılar
bunlar. Her ilçe depreme karşı
envanterini çıkartır ve devlet de
buna uygun finansman planını
uygular. Riskli yapılardan tahliyede
kişi ya da kişilerin rızasına bakılmaz.
Mevcut kaynakları verimli
kullanarak riskli yapılardaki
vatandaşları, hızla sağlam yapılara
taşımamız çok önemli.”
“OLASI EN İYI ÇÖZÜM
YIKIM”
Kentsel dönüşüm konusunda halkın
yeterli oranda bilgilendirilmediğini
söyleyen Kurt, geçmiş dönemlerde
yapılan yanlış kentsel dönüşüm
uygulamalarının da önyargı
oluşturduğunu vurguladı. Kurt,
dönüşüm süreçlerinde ilçe
belediyeleriyle görüş alışverişinde
bulunduklarını da ifade etti. Kurt,
şöyle devam etti:
“Vatandaşlarımızın, kentsel
dönüşümün tercih değil
zorunluluğunun ve yenileme
zorunluluğunun farkına varması
gerekiyor. Vatandaşlarımız, eski bir
34 /
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“250 BİN BİNA ORTA VE ÜSTÜ
HASAR ALACAK”
İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel
İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun
Kahraman’a göre, deprem ve
sonrasında gerçekleştirecek afet
yönetimi, İstanbul için ciddi bir mesele.
İBB’nin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesi ile ortak çalışmasından
bilgiler sunan Kahraman, 2000 yılından
önce yapılan binaların, büyük oranda
hasar göreceğinin tespit edildiğini
söyledi. Yaklaşık 790 bin binanın 250
binin, orta ve üstü hasar alacağını
kaydeden Kahraman, İstanbul’da
milyonlarca kişinin evsiz kalabileceğine
dikkat çekti.

bina verip yeni bir bina alıyorsa
karşılığında mutlaka bir ücret
ödemeli. Bunu iyi anlatmamız
gerekiyor. Gerçekleri söylemek,
gerçekler üzerine politika üretmek
durumundayız. Geçmişte yapılan
Fikirtepe gibi yanlış uygulamalardan
ders alıp gerçekten ihtiyaca cevap
verecek işler çıkarmalıyız. Belediye
başkanlarımız, genel olarak yıkım
sonrası yerleştirme işlemlerini
düşündüklerinden hızla faaliyete
geçemiyor. Benim tavsiyem,
yerleştirme ihtimali düşünülmeden
yıkıma hemen başlanması. Çünkü
deprem gibi doğa olayları, insanların
beklentilerine göre gerçekleşmiyor.
Kısa vadede yıkımdan daha iyi bir
çözüm göremiyorum. Konu ile ilgili
uzman hocalarımız binaları
güçlendirmenin de iyi bir seçenek
olduğunu söylüyor. Açıkçası
güçlendirme de bir seçenek.
Güçlendirme sonucu bina, hasar alsa
da içindekilerin zarar görmeme
olasılığı artıyor.”
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OLİMPİYATA ADAY İSTANBUL’UN YENİ

SP R MERKEZ
MALTEPE

İSTANBUL’UN SPOR ADASI OLAN MALTEPE ORHANGAZI PARKI, YENI ÇALIŞMALARLA
DAHA FAZLA SPORTIF ALANA KAVUŞARAK ÖNEMLI BIR SPOR MERKEZI
OLMAYA HAZIRLANIYOR…
FUNDA KELEŞ

SAMİ TÜRK

Olimpiyat
Oyunları’nın
İstanbul’a gelmesi için
çalışmalarını sürdüren İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, olimpiyat için
önemli bir adım olan atletizm pistleri
yapımının yanı sıra diğer branşlar için de
projelerini hayata geçiriyor. Futboldan
basketbola, voleyboldan veledroma,
fitnesstan tenise, model araç parkurundan
minyatür spor alanına kadar, pek çok
birimin yer aldığı Maltepe Orhangazi
Şehir Parkı, yenilenen hâliyle
önemli bir spor merkezi
oluyor.
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fazla olimpik sporcunun
yetişmesini sağlayacak ve
atletizmin altyapısını güçlendirecek
bir tesis olacak.
Maltepe spor adasında; 40x60
ölçülerinde 1 adet plaj sporları
sahası, 30x50 ölçülerinde 2 adet
halı saha, çevresinde 10 kulvarlı
tartan pisti bulunan 68x105
metrelik bir futbol sahası,
organizasyonlar için 350 kişilik
tribünü bulunan 1 adet merkez
tenis kortu, antrenman ve
organizasyonlar için 4 adet tenis
kortu bulunuyor. Fitness salonu,

veledrom, model araç parkuru, 4
adet açık voleybol sahası, 10 adet
açık basketbol sahasının
bulunduğu adada, 2 adet minyatür
spor sahası yer alıyor.
Maltepe sahilde bulunan spor
adasını, daha çok vatandaşın ve
sporcunun kullanabilmesi için
çeşitli projeler de hayata
geçiriliyor. Futboldan fitnesse,
voleyboldan su sporlarına kadar
birçok organizasyon ve etkinliğin
düzenlendiği alan, yapılan yeni
çalışmalarla artık daha aktif ve
verimli kullanılabilecek.

MUHARREM ŞABANÇELEBI

MALTEPE SPOR ADASI
İstanbul’un, mevcutta pek çok
branşını bünyesinde barındıran bir
spor adası konumundaki İBB
Maltepe Orhangazi Şehir Parkı, İBB
Gençlik ve Spor Müdürlüğünün
yürüttüğü yeni çalışmalarla daha
fazla sportif alana kavuşuyor.
Birçok branşta İstanbullulara spor
yapma imkânı tanıyan alana, bir de
Uluslararası Atletizm Pisti
kazandırılacağını daha önceki
sayımızda okuyucularımıza
aktarmıştık. Bu tesis,
atletizm branşında daha
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İBB Gençlik ve Spor Müdürü
İlker Öztürk

TENİS, KONSANTRASYONA
DAYALI BİR SPOR OLDUĞU
İÇİN BUNA YÖNELİK OLARAK
DA SES YALITIMINI,
GÜRÜLTÜYÜ ÖNLEYİCİ BİR
ŞEKİLDE PLANLADIK.

YILIN DÖRT MEVSİMİ TENİS
OYNANABİLECEK
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile
İBB Tesisler Bakım ve Onarım
Müdürlüğü, Maltepe Orhangazi
Şehir Parkı’ndaki tenis kortlarını
yenilemek ve daha nitelikli hâle
getirmek amacıyla birkaç ay önce
kortların tadilatına başladı.
Antrenmanlar ve müsabakalar için
kullanılan 4 adet açık tenis
kortundaki yenileme çalışmaları,
geçtiğimiz Haziran ayında
tamamlandı. Eylül ayı içerisinde
hizmet vermeye başlayan tesiste,
olumsuz hava koşullarında da tenis
oynanabilmesi için kortların üzeri
kapatıldı. Böylece, 365 gün
38 /
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kullanılacak şekilde kapalı hale
gelmesi sağlandı. Ulusal ve
uluslararası müsabakalara ev
sahipliği yapacak şekilde geliştirilen
tesis, teniste daha fazla sporcunun
yetişmesine katkı sunacak.
KORTLAR BALON SİSTEMİ İLE
ÇEVRELENDİ
Zemin iyileştirmelerinin de
yapıldığı tesisteki en önemli yenilik
ise dört kortun üzerinin ve
çevresinin kapatılması oldu. Kortlar;
11 metre yüksekliğe, 90 metre
uzunluğa ve 37 metre genişliğe
sahip, "balon" olarak da bilinen
Double Membran System (DUOL
DMS) yöntemiyle kapatıldı.

TÜM MÜSABAKALAR AYNI
ANDA İZLENEBİLECEK
Maltepe’ye, dört korttaki
müsabakaları aynı anda izleme
olanağı sağlayan ve önlü arkalı
oturma düzeni olan bir de tribün
kazandırıldı. 856 kişilik koltuk ve
200 kişilik balkon kapasitesi
bulunan tribünle birlikte mevcut
alanlara ilave olarak altı soyunma
odası, bir eğitmen odası ve bir de
depo alanı yapıldı.
Kapalı sistemde kışın ısıtma, yazın
soğutma ve taze hava olanakları
sağlayan havalandırma sistemleri ile
hizmet verecek olan tesis,
İstanbullulara dört mevsim spor
hizmeti sağlayacak.

MUHARREM ŞABANÇELEBI
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SPORCU YARALANMALARI
ÖNLENİYOR
Kortları çevreleyen sistem, sporcu
sağlığı için de önemli bir fonksiyonu
yerine getirecek. Yastık görevi
yapan iç hava tabakası ile tenis
oynayanlar, sert çarpmalardan ve
bunlara bağlı olarak ortaya
çıkabilecek yaralanmalardan
korunacak. Bu hava katmanları, aynı
zamanda ses dalgalarını da kestiği
için sporcuların dış etkenlerden
kaynaklı konsantrasyon bozukluğu
sorunu da çözülmüş olacak.
DAHA FAZLA SPORCU
YETİŞECEK
İBB Maltepe sahil tenis kortlarının

üzerinin ve çevresinin kapatılması
ile mevcut durumdaki aylık 300
kişilik olan kort kullanıcı sayısının
artması ve tesisin, tenise ilgi
duyanlar için cazibe merkezi olması
bekleniyor. Eylül ayında açılan ve
yılın 365 günü her türlü hava
koşulunda hizmet verecek olan
kortlar, daha fazla çocuk ile gencin
tenis eğitimi alabilmesine ve daha
fazla sporcunun yetişmesine de
imkân sağlayacak.
“EN İYİ ŞARTLARDA SPOR
YAPILSIN DİYE ÇALIŞIYORUZ”
Maltepe’de yürütülen çalışmalarla
ilgili İstanbul Bülteni okuyucuları
için bir değerlendirme yapan İBB

Gençlik ve Spor Müdürü İlker
Öztürk, bu büyük alanın, bir spor
merkezi hâline dönüştürülmesi için
çalışmalarını sürdürdüklerini
belirtti. Öztürk: “Maltepelilerin ve
İstanbulluların, en iyi şartlarda spor
yapması için pandemi sürecini de
değerlendirerek burada sporla ilgili
tüm altyapıları, olimpik bir ruhla
geliştirmeye ve olimpik alanlardan
oluşan bir seviyeye getirmeye
çalıştık. Büyük bir alana sahibiz.
Buranın futbol alanlarını, basketbol
alanlarını ve dinlenme alanlarını
düzenledik. Esasında burayı, bir
spor merkezi hâline dönüştürmeye
çalışıyoruz. 4 tane tenis kortunun
yenileme çalışmalarını tamamladık.
www.ibb.istanbul
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Bütün teknik ve sportif detaylar
gözlemlenerek çalışmalar yürütüldü.
Ortada 856 kişilik, çift taraflı
izlenilebilir bir tribün kazandırdık.
Tenis, konsantrasyona dayalı bir
spor olduğu için buna yönelik olarak
da ses yalıtımını, gürültüyü önleyici
bir şekilde planladık. Ayrıca, balon
sistemini uyguladığımız tavan
yüksekliği de yaklaşık 11 metreye
yakın oldu. Bu da ferahlık açısından
oldukça önemli bir durum
oluşturuyor. Daha önce açık olan bu
kortları, üzeri tamamen kapanır
hâlde yaptık. Yani, şimdiye kadar bu
kortlar kullanılıyordu; ancak kış
döneminde ve soğuk olumsuz hava
koşullarında kullanıma kapalıydı.
Biz, 365 gün boyunca halkın
kullanabilmesi için hazır hâle
getirmeye çalıştık. Hafta içi
sabahları 07.00 ile akşam 23.15
arası, hafta sonu da 08.00 ile 21.15
arası halkımızın hizmetindedir”
dedi.
SADECE SPOR DEĞİL,
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DE
YAPILABİLECEK
Tesisin bakım ve yenileme
çalışmalarını yürüten İBB Tesisler
Bakım ve Onarım Müdürü Bayram
Yurdakul da yaptıkları yenileme
çalışmalarını değerlendirdi.
Yurdakul: “Burada yaptığımız
çalışma, sadece dört tenis kortunun
üstünün kapatılması değil aslında.
Aynı zamanda İstanbul halkına yaz
kış spor yapma imkânı ve sportif
etkinliklerle beraber, kültürel
etkinlikler için de kullanılabilecek
bir mekân kazandırmaktı. Bu
yaptığımız tesis, çift katmanlı bir
pnömatik sistem. İçerisinde, 856
kişilik bir tribünü bulunuyor.
Altında soyunma odaları da var.
Kültürel etkinlikler için de burayı
planlarken; bir sergi salonu,
toplantılar, belki mini konserler,
farklı spor etkinliklerine de hazır
hâle getirilebilecek bir tesis
planladık. Yaklaşık 3 bin 330
metrekarelik bir alan burası.
İçerideki havayı, saatte 8 defa
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İBB Tesisler Bakım ve Onarım Müdürü Bayram Yurdakul

YAPTIĞIMIZ TESİS, ÇİFT
KATMANLI BİR
PNÖMATİK SİSTEM.
ALTINDA SOYUNMA
ODALARI DA VAR.
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
İÇİN DE BURAYI
PLANLARKEN; BİR SERGİ
SALONU, TOPLANTILAR,
BELKİ MİNİ KONSERLER,
FARKLI SPOR
ETKİNLİKLERİNE DE
HAZIR HÂLE
GETİRİLEBİLECEK BİR
TESİS PLANLADIK.

değiştirebilecek cihazları seçtik ki
farklı bir amaçla kullanıldığı zaman,
her türlü fonksiyona hizmet
verebilecek şekliyle olsun.
Temennimiz ve dualarımız, hiçbir
zaman salgın hastalık ve afetlerde
kullanılmasın ama onun için de tüm
hazırlıklarımız mevcut. Engelli
girişine de uygun” dedi.
SU SPORLARI PARKURU GENİŞ
ÇAPLI OLACAK
İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker
Öztürk ayrıca, Maltepe Orhangazi
Şehir Parkı’ndaki spor alanlarında
yürütülen yenileme çalışmalarının
yanı sıra, bu alandaki Su Sporları
Parkuru’nun da geniş çaplı bir Su
Sporları Merkezi’ne dönüştürülmesi
için proje çalışmalarının başladığını
belirtti.
Çalışmalar tamamlandığında
bölgenin, ilerleyen zamanlarda kara
ve deniz tarafının bir arada olduğu
önemli bir spor merkezi haline
geleceğini sözlerine ekledi.
Ayrıca, mevcuttaki veledromun
daha aktif kullanılabilmesi ve burada
çeşitli etkinliklerin
düzenlenebilmesi için de proje
çalışmalarının devam ettiğini
söyledi.
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KENTİN YENİ YAŞAM MERKEZİ

KEMERBURGAZ

KENT ORMANI

GEÇTIĞIMIZ EKIM AYINDA HIZMETE AÇILAN KEMERBURGAZ KENT ORMANI, PANDEMI SONRASI
İSTANBULLULARIN UĞRAK MEKÂNLARINDAN BIRI OLDU. İSTANBULLULAR, İBB IŞTIRAKI BOĞAZIÇI
YÖNETIM AŞ TARAFINDAN IŞLETILEN ORMANDA HER MEVSIM SPOR, SANAT VE KÜLTÜR
AKTIVITELERIYLE BULUŞUYOR.
ZEYNEP MAVNACIOĞLU
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G

eçtiğimiz 26 Ekim'de,
İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu tarafından
açılışı yapılan
Kemerburgaz Kent Ormanı,
pandemiyle birlikte
İstanbulluların yeni dinlenme ve
eğlenme mekânlarından biri
hâline geldi. Salgın sürecinde
kapalı alanlardan uzak kalmak
isteyen İstanbullular, spor, sanat
ve eğlence aktivitelerine sahip
yeni bir yaşam merkezine
kavuştu. İBB'nin tesis yönetim
konusunda uzman iştiraki
Boğaziçi Yönetim AŞ tarafından
işletilen ormanda, dört mevsim
boyunca çeşitli etkinlikler
düzenleniyor.
KEMERBURGAZ ORMAN
TİYATROSU
Geçtiğimiz kış, kurulan buz
pistiyle özellikle çocukların
yoğun ilgisini çeken
Kemerburgaz Kent Ormanı'nda,
Ağustos ayı itibariyle
Türkiye'nin en büyük
atlıkarıncası da hizmet vermeye
başladı. Ormanda ayrıca,
CrossFit tesisi ile tenis kulübü de
yer alıyor. Misafirlerine spor
yapma imkânıyla birlikte, eğitim
alma fırsatı da sunan tesisler,
haftanın yedi günü açık.
Ormanda kurulan macera parkı
da özellikle gençler tarafından
yoğun ilgi görüyor.
TESİS YÖNETİMİNDE
ÖNCÜ OLACAK
İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ,
ülkemizde yeni gelişen 'tesis
yönetimi' kavramı konusunda öncü
olma hedefinde. Bu alanda kamudaki
ilk şirket olan Boğaziçi Yönetim,
KİPTAŞ konutlarının site yönetiminin
haricinde; İBB ve iştiraklerine ait
belediye tesisleri, tiyatro ve spor
salonlarının temizlik işlerini de
yürütüyor. Yeni dönemde şehir
tuvaletlerinin işletilmesi görevini de
devralan şirket, Kemerburgaz Kent
Ormanı ve Otogar'ın yönetimini
profesyonel bir anlayışla sürdürüyor.

MAĞLOVA KEMERİ ARTIK
ULAŞILABİLİR
Mimar Sinan tarafından 600 yıl önce
İstanbul’a su taşımak amacıyla
yapılan Mağlova Kemeri,
Kemerburgaz Kent Ormanı’ndaki
düzenlemeler sayesinde
İstanbulluların erişimine açıldı. İBB,
kemere giden yolların düzenlemesine
de başladı. Ahşap merdivenlerle
ulaşımın sağlanacağı tarihi kemer,
kısa bir süre sonra İstanbul'un turizm
gözdelerinden olacak.

Sonbaharla birlikte, ormanda
yeni bir sürpriz daha
İstanbulluları bekliyor. Özel bir
tiyatro kuruluşuyla gerçekleşen
iş birliği sayesinde İstanbullular,
sezon boyunca açık havada
tiyatroyla buluşma imkânı
yakalayacak. Birçok Avrupa
şehrinde de uygulanan açık hava
tiyatrosu ve beraberindeki
etkinlikler, İstanbul'a yeni bir
soluk katacak.
BOĞAZİÇİ YÖNETİM’İN
TECRÜBESİYLE İŞLETİLİYOR
Kurulduğu yıllarda KİPTAŞ ve
TOKİ sitelerinin yönetim
işlerini yürüten Boğaziçi
Yönetim AŞ, Kemerburgaz Kent
Ormanı ve Otogar'ın

yönetimlerini devralarak, hem
buralardaki hizmet kalitesini
artırmayı hem de 'tesis yönetim'
alanında öncü şirketlerden
olmayı hedefliyor.
Boğaziçi Yönetim AŞ Genel
Müdürü Ethem Pişkin,
yönetimini ilk devraldıkları
tesisin Kemerburgaz Kent
Ormanı olduğunu belirterek,
ormanın her dönem rağbet gören
bir alan hâline gelmesi için çeşitli
projeler ürettiklerini söyledi.
Pişkin, yeni dönemde İBB
tesisleri başta olmak üzere, özel
sektöre de hizmet vermeye
başladıklarını ifade ederek bu
sayede ciddi bir tasarruf ve
istihdam olanağı sağladıklarını
kaydetti.
www.ibb.istanbul
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NİLAY SOYSALDI
Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü
Ethem Pişkin

BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ,
YENİ DÖNEMDE TESİS
YÖNETİMİNİ DAHA
PROFESYONEL ŞEKİLDE
YÜRÜTECEK. BÖYLECE
HEM HİZMET KALİTESİ
ARTACAK HEM DE
TASARRUF SAĞLANACAK.

BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ, 57 BİN
KONUTA HİZMET VERİYOR
Boğaziçi Yönetim AŞ, Türkiye
çapında toplam 85 sitede 57 bin
konuta hizmet veriyor. Sitelerde
güvenlikten peyzaja, sosyal
tesislerden muhasebe kayıtlarına dek
tüm kalemler titizlikle yönetiliyor.
Pandemi döneminde, yönetilen
sitelerdeki apartman ve ortak
kullanım sahalarını düzenli olarak
dezenfekte eden şirket, 65 yaş üstü
sakinlerin alışveriş ihtiyaçlarını da
karşıladı. Ayrıca çocukların pandemi
sürecinden etkilenmesini en aza
indirebilmek adına, normalleşmeyle
birlikte site içlerinde çeşitli kültürel
faaliyetler de düzenledi.
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OTOGAR, BÖLGENİN
KÜLTÜREL BULUŞMA NOKTASI
OLACAK
Büyük İstanbul Otogarı'nı
yönetme işini de üstlenen
Boğaziçi Yönetim AŞ,
Belediyenin diğer birimleriyle
birlikte burayı, 1 yıl gibi kısa bir
sürede, daha yaşanabilir, temiz
ve güvenli bir noktaya taşıdı.
Bundan sonraki süreçte otogar,
sadece yolcuların seyahat
güzergâhı olmaktan öte, bölge
insanının yararlanacağı bir
kültürel buluşma noktası hâlini
alacak. Bu konu hakkında da bilgi
veren Ethem Pişkin, şunları
kaydetti:
"Otogar bir çekirdek, çekirdeğin
çevresinde Esenler, Bayrampaşa
gibi ciddi genç nüfusun olduğu
yerler var. Başkanımızın
talimatıyla burada sosyolojik ve
toplumsal bir dönüşümü
sağlamak için çalışıyoruz. İBB
Gençlik ve Spor Müdürlüğü
projesiyle gençlerin ders
çalışabileceği, güvenli şekilde
sosyalleşebilecekleri bir Gençlik
Ofisi açıldı. Otogar, bölgenin

kültürel gelişimine katkı sunacak
bir yaşam merkezi olacak. Yakın
zamanda hem otogarın hem
çevredeki mahallelerin
faydalanacağı bir de kütüphane
açılacak. Yine çocukların müzik
yapabileceği atölyeler kurulacak.
Böylece Başkanımızın vizyonu
doğrultusunda, yavaş yavaş
mahallelere dokunarak kültürel
anlamda da katkı sunacağız."

/HİZMET

İSTANBUL’UN YENİ

YAŞAM VADİSİNDE
SONA YAKLAŞILDI

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN SEÇIM VAATLERINDEN OLAN, AYAMAMA DERE ISLAHI VE
ÇEVRESININ YAŞAM VADISINE DÖNÜŞTÜRÜLME PROJESINDE ADIM ADIM ILERLENIYOR. ISLAH
ÇALIŞMALARINDA SONRA GELINIRKEN BAŞKAN İMAMOĞLU, ÇALIŞMALARIN YAPILDIĞI SAHADA
INCELEME GEZISINDE BULUNDU. ISLAH ÇALIŞMALARININ BITIŞ TARIHI OLARAK 2021’IN MART
AYINI IŞARET EDEN İMAMOĞLU, “ARTIK BU BÖLGE HEP TRAJIK OLAYLARLA ANILIYOR.
AYAMAMA’YI TEKRAR O ESKI RUHUNA KAVUŞTURACAĞIZ. MART AYINDA BURADA ILK
ETAP BITECEK. SONRASINDA PEYZAJ UYGULAMASI BAŞLAYACAK. DOLAYISIYLA 2021’DE
ASLINDA CIDDI BIR ÖRNEĞINI GÖRECEĞIZ” DIYE KONUŞTU.
İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK
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stanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun seçim vaatleri
arasında kuşkusuz en dikkat
çekenlerden birisi de kente yepyeni
15 yaşam vadisi kazandırmaktı.
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı
döneminde ilçeye kazandırdığı
yaşam vadisinin benzerlerini
İstanbul geneline yaymak isteyen
İmamoğlu, vaadini
gerçekleştirdiğinde İstanbul 20
milyon metrekarelik doğal hava
koridorlarına kavuşacak.
15 YENİ YAŞAM VADİSİ
Ayamama Deresi’nin ıslahından
sonra bölgeye kazandırılacak yaşam
vadisinin haricinde; Eşkinoz,

Nakkaşdere, Haramidere,
Tavukçudere, Çırpıcı, Ayvalıdere,
Baltalimanı, Kavaklıdere, İdealtepe,
Tugay, Kemiklidere de bulunuyor.
Beylikdüzü’ndeki yaşam vadisinin
4. ve 5. etapları da ilçe belediyesi ile
birlikte yapılacak. “Yeşil, adil ve
yaratıcı bir İstanbul” mottosunun en
güzel örneklerinden olacak yaşam
vadilerinde; yeşil alanları, yürüyüş ve
bisiklet yolları, sosyal alanlar
gündelik hayatın içinde önemli
mekânlar haline getirilecek; vadilerde
yaya ve bisiklet ulaşımının birbiriyle
bağlantısı, sürekliliği sağlanacak.
Diğer yandan bu yaşam vadilerine,
yeşil alan oranı düşük yerleşim
merkezlerinden elektrikli shuttlelarla
düzenli servis sağlanacak.

EKREM İMAMOĞLU:
“AYAMAMA TRAJİK OLAYLARIN
YAŞANDIĞI BİR ALAN”
İstanbul’un hava koridorlarından
biri olması planlanan alanlardan
Ayamama Yaşam Vadisi de
derenin etrafında yer alacak.
Islah çalışmalarının
tamamlanması ile başlanacak
proje hayata geçirildiğinde; 15
kilometre bisiklet, 20 kilometre
de yaya yolu İstanbulluların
hizmetinde olacak.
Islah çalışmalarında gelinen
aşamayı görmek için saha
inceleme gezisine çıkan
İmamoğlu, sonrasında şu müjdeyi
verdi:
“Ayamama Deresi aslında
İstanbul için çok önemli bir alan.
Hatta bir dönem; ne yazık ki
trajik olayların yaşandığı, can
kayıplarının olduğu bir dere. Su
baskınlarının neticesinde hem
araçların sular altında kaldığı
hem araçlarının içinde kalan
insanların can verdiği, trajik
olayların yaşandığı bir alan.
Mart ayında burada ilk etap
bitecek. Birçok aşaması var.
Mart ayında peyzaj uygulaması
başlayacak. Dolayısıyla, 2021’de
aslında ciddi bir örneğini
göreceğiz. Burada bir kısım
tarihi alanların da
hissedilebildiği bir peyzaj
düzenine de çalışıyoruz. Onun
için 2021'i, görmeye, hissetmeye
hatta yaşamaya başlayacağımız
yıl olarak tanımlıyoruz.”
HUKUK NE GEREKİYORSA
O YAPILACAK
Ayamama Deresi’nin yaşam
vadisine dönüşebilmesi için
ıslah çalışmalarının önemi kadar
dere çevresinin kamulaştırılması
da gerekiyor. Yaşam vadisine
dönüştürülecek alanlar aynı
zamanda İstanbul’un en kıymetli
arazileri arasında görülüyor.
İmamoğlu da kamulaştırmanın
zor ve önemli bir konu olduğuna
dikkat çekerek, “Özellikle E5
üstü bölümde kamulaştırma
işlemlerimiz devam ediyor.
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İBB Genel Sekreterimiz Can Akın
Çağlar Bey, orada bazı kurumlarla
kamulaştırma süreçlerini takip
ediyor. Tabii ki uzlaşma, tabii ki
hukuk neyi gerektiriyorsa o
yapılacak” ifadelerini kullandı.
6 İLÇEDEN GEÇİYOR
İstanbul’un en uzun derelerinden
biri olan Ayamama Deresi, yan
kolları ile 42 kilometreye kadar
uzanıyor. Başakşehir, Sultangazi,
Küçükçekmece, Bağcılar,
Bahçelievler ve Bakırköy gibi
İstanbul’un nüfus yoğunluğu en
yüksek ilçelerinden geçen derenin
ıslahı, bir anlamda İstanbul’un
büyük bir bölümüne nefes alma
olanağı sağlayacak.
KESİTLER 56’DAN 100
METREYE ÇIKARILDI
Yan kollarıyla 42 kilometreyi bulan
21 kilometrelik Ayamama,
İstanbul’un en uzun derelerinden
biri. Islah çalışmalarına yaklaşık 10
yıl önce başlanmış derenin, 15 bin
800 metrelik kısmı tamamlanmış.
Kalan 5 bin 200 metrelik kısımda;
ıslah çalışması, atık su kollektörü
imalatları, kamulaştırma işlemleri
ve imar uygulamaları devam ediyor.
Her yağmurda taşan ve sonrasında
İstanbul’a yakışmayan görüntülere
sahne olan derenin kesiti de 56
metrekareden 100 metrekareye
çıkarılıyor.
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AYAMAMA DERESİ VE YAN YOLLARI
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İBB ZABITASINDA

ALIŞILAGELMİŞİN
DIŞINDA BİR
ANLAYIŞ
ATLI ZABITA BIRIMINI KURARAK İSTANBUL’A YENI
BIR SIMGE KAZANDIRAN İBB ZABITA DAIRE
BAŞKANLIĞI, HUZUR VE GÜVEN TESISININ
YANINDA, KENT YAŞAMINA DOKUNACAK
PROJELER DE GELIŞTIRIYOR. ALIŞILAGELMIŞIN
DIŞINDA BIR ZABITA KONSEPTI ÇIZMEYI
AMAÇLADIKLARINI SÖYLEYEN İBB ZABITA
DAIRE BAŞKANI ENGIN ULUSOY, 16 MILYONUN
MUTLULUĞU IÇIN YAPTIKLARI ÇALIŞMALARI,
İSTANBUL BÜLTENI’NE ANLATTI.
TAYFUN DERYAL

EYÜP AKSOY
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alkın günlük yaşamına
dokunan hizmetler
sunan belediyeler,
demokrasilerde;
özgürlüğün, eşitliğin ve
katılımcılığın sergilendiği yapılar
olarak görülür. İşbaşına seçimle
gelen belediye yönetimi, kent
düzenini ve esenliğini, ortak
çıkarlar çerçevesinde sağlamayı
amaçlar. Yerel hizmetleri yerine
getirirken de farklı organları,
eliyle denetler. Kent içi yaşama

düzenleme getirmekle yetkili en
bilinen belediye organı, 1826’da
kurulan Zabıta Teşkilatı. Geride
bıraktığımız Eylül ayı içerisinde
yeni yaşını kutlayan köklü
teşkilat, 16 milyonluk
metropolden en küçük ölçekli
beldeye kadar ülkenin her
yerleşim merkezinde görev
yapıyor. Kurulduğu günden bu
yana İstanbul’da huzur, sağlık ve
düzeni sağlamak için çalışan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Zabıtası, bu sorumluluğunu
yerine getirmekle yetinmiyor;
kentte yaşamı kolaylaştırmak ve
güzelleştirmek için projeler
geliştiriyor.

“İSTANBUL’LA
ÖZDEŞLEŞECEK BİR SİMGE”
İBB Zabıta Daire Başkanı Engin
Ulusoy, teşkilatın 194’üncü yılı
için birçok etkinliğin
planlandığını belirterek İstanbul
Valiliği, Emniyet Teşkilatı ve İBB
Meclis üyeleri ile birçok paydaşı
kapsayan programların
düşünüldüğünü söyledi. Yeniden
artışa geçen COVID-19 vakaları
nedeniyle bu düşüncelerini
gözden geçirdiklerini ve bazı
faaliyetleri gerçekleştirmeme
kararı aldıklarını açıklayan
Ulusoy, “Her şeye rağmen
kuruma yakışır bir kutlama
gerçekleştirmek istedik. Bunda
da başarılı olduk. Kurduğumuz
Atlı Zabıta Birimini de burada
İstanbullulara tanıttık” dedi.
Ulusoy, atlı birim oluşturma
sürecinin, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun ‘İstanbul ile
özdeşleşecek bir simge önerisi’
üzerine başladığını aktardı.
Başlatılan çalışmanın
neticesinde, atlı birliklerin
Zabıta Haftası’nda kurulduğunu
söyleyen Ulusoy, hafta
kapsamında Başkan
İmamoğlu’nu ziyaret ettiklerini
belirtti. Ulusoy yapılan ziyaret
ile ilgili, “Başkanımız bizi
karşıladı ve atlara şeker yedirdi.
O ziyarette Atlı Zabıta Biriminin
kuruluşunu da yazılı olarak
imzaya sunduk” ifadelerini
kullandı.

TOPLUM, ARTIK ONLARI
GÖZLEYEBİLECEK. ONLAR
ARTIK SAKLANMIŞ,
ADALAR’DA BİR AHIRDA
YAŞAYAN ATLAR DEĞİL.
ARTIK ONLARIN
KORUYUCUSU VE SAHİBİ,
BÜTÜN İSTANBUL.
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“ARTIK ONLARIN
KORUYUCUSU, BÜTÜN
İSTANBUL”
Adalar’da fayton taşımacılığının
durdurulmasının ardından,
atların İBB tarafından satın
alındığını anımsatan Ulusoy,
atların o anki durumunu şöyle
aktardı:
“Atların birçoğunun bakımsız
olduğu anlaşılıyordu. Oldukça
yorgun düşmüşlerdi ve zayıf
görünüyorlardı. Hepsinin
bakımları yapıldı; sağlık
kontrolünden geçirildi, aşıları
vuruldu ve vücutları temizlendi.
Bakımı yapılan atlar, yeniden
güzellikleriyle ortaya çıktılar.
Adalar’daki zayıf düşmüş atları,
sağlıklı olarak aramızda görmek
çok sevindiriciydi. Toplum, artık
onları gözleyebilecek. Onlar artık
saklanmış, Adalar’da bir ahırda
yaşayan atlar değil. Artık onların
koruyucusu ve sahibi, bütün
İstanbul.”

ATLAR FARKLI ALANLARDA
İSTANBULLULAR İLE
BULUŞTURULACAK
Ulusoy, atların insanlara alışık
olmasına rağmen şehir
hareketliğinden oluşan klakson
ve siren seslerine yabancı
olduklarının da bilgisini verdi.
Üç hafta süren bir eğitimle bu
yabancılığı giderdiklerini anlatan
Ulusoy, sonrasında da atların
reaksiyonlarını gözlemlediklerini
ve bir olumsuzlukla
karşılaşmadıklarını söyledi.
Atlı birliklerin, kentin birçok
noktasında görev yapması için
hazırlandıklarını belirten Ulusoy,
çalışmanın içeriği hakkında bilgiler
verdi. Süreci İBB’nin diğer ilgili
birimleriyle koordine olarak
yürüttüklerini söyleyen Ulusoy,
İBB Zabıtasında 20 at bulunduğunu
kaydetti. Ulusoy’un verdiği bilgiye
göre, bu sayı kısa sürede artırılacak.
Böylelikle ilerleyen süreçte Taksim
ve Sultanahmet’in yanı sıra;

Taksim’de görücüye çıkan Atlı Zabıta Birimi personeli, Zabıta Teşkilatının
194. kuruluş yıl dönümü haftası etkinlikleri kapsamında, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu ile tanıştı. Başkan İmamoğlu, Florya’daki Başkanlık Konutu önünde
gerçekleştirilen etkinlikte bir atı sembolik olarak şekerle besledi.
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Kadıköy, Maltepe, Kartal, Florya ve
Avcılar sahillerinde de atlı birlikler
görev alacak. Turistik açıdan
önemli bulunan birliklerin diğer bir
katkısı da atların yüksek boyları
nedeniyle geniş görüş açısı
sunması. İBB Zabıta, bu avantaj
sayesinde olumsuz durumlara
hızlıca müdahale edebilecek.
Ulusoy, atlarla İstanbulluları
buluşturmayı hedefleyen farklı bir
projenin de detaylarını paylaştı.
Çalışmaların sürdüğü ve diğer
belediye birimlerinin de sürece
katkı sunacağı proje ile İstanbullu,
farklı noktalarda atlar ile
buluşturulacak. İBB Gençlik ve
Spor Müdürlüğünün Beykoz’daki
alanında çocuk ve gençlere dönük
etkinlikler ile İBB parklarında atlı
güvenlik birimlerinin
oluşturulması, planlanan projeler
arasında bulunuyor.
“PANDEMİDE YOKSULLUK
TIRMANDI”
Beş müdürlük ve kırk dört birim
amirliğiyle şehrin her noktasında
ihtiyaçları karşılamak için çaba
gösterdiklerini belirten Ulusoy,
pandemi nedeniyle kent
yoksulluğunun gözle görülür
biçimde arttığını kaydetti. Bu
artışla birlikte sokakta yaşayanların
sayısında tırmanış gözlendiğini
söyleyen Ulusoy, buna dönük bir
çalışma içerisinde olduklarının
bilgisini de verdi. İlgili belediye
birimleri ve sivil toplum
kuruluşlarıyla bir araya gelerek
soruna çözüm getirmek
istediklerini anlatan Ulusoy, “Bu
süreçte belirli fabrikaların
kapanmasından dolayı, özellikle
sığınmacılar arasında sokakta
yaşamaya başlayanların sayısı arttı.
Bu konuda yoğun şikayetler
alıyoruz. Biz, belirli tedbirler
alıyoruz ancak bu insanların evleri
ve kalacak yerleri yok. Geçen yıl, bu
şekilde yaşayan 10 binin üzerinde
kişiyi misafir ettik. Sosyal
Hizmetler Daire Başkanlığının
tahsis ettiği tesislerde ağırladık.

HİZMET/

İBB Zabıta
Daire Başkanı
Engin Ulusoy
Orada yer kalmadığı durumlarda da
otellerde barındırdık. Ancak bu
sürdürülebilir bir süreç değil”
şeklinde konuştu.
İnsanların, farklı nedenlerle
sokakta yaşamak zorunda
kaldığını söyleyen Ulusoy, bu
kişileri yeniden topluma
kazandırmak için içerisinde
oldukları çalışmayı şöyle anlattı:
“İstanbul’daki tüm kamu kurumları
ve sivil inisiyatiflerle birlikte el ele,
kent yoksulluğuyla mücadele
vermemiz gerekiyor. Yurt dışındaki
yaklaşımları da inceliyoruz.
Öncelikli olarak; bu kişilerin insani
ihtiyaçlarını gidermesi için kapalı
otoparklara açılır kapanır yataklar
yapılabilir mi, diye düşünüyoruz.
Tuvalet ve duş ihtiyaçlarını da
vatandaşlarımız bu alanlarda
karşılayabilsin. İnsanlar bizim
tahsis ettiğimiz yere girecek,
yıkanacak, yiyecek ve yatacak.
İnsanları sokakta yaşamaya
mahkûm etmeyelim. Polis ve zabıta
yöntemleriyle bu insanları
uzaklaştırarak bir sonuç elde
edemeyiz.”
Ulusoy, sokakta yaşayanlar için
geliştirmek istedikleri bir başka
projenin bilgisini de şu ifadelerle
verdi:

“Yeni işsiz kalmış kişiler var.
Onlara İSMEK’te eğitim vererek işe
kavuşmasını sağlayabilir ve tekrar
sistemin içerisine alabiliriz. Bir
kısmı da özel nedenlerden dolayı
mağdur olmuş, evinden uzaklaşmış
ya da okulu bitirememiş. Bunları
geçici bir süre misafir edip
imkânlar sağlayıp normal hayata
döndürebiliriz. Sivil toplumun iş
birliği ve bizim de desteğimizle bu
insanlara temiz kıyafet
sağlayabiliriz. Bazı kişilerin de
sosyal araştırmalarını yaparak
belirli ilçe ya da İSYÖN
pazarlarında çalışmasını
sağlayabiliriz. Buraları; turistik
eşya ve çiçek satılan, sokak
müzisyenlerinin yer aldığı alanlara
dönüştürülebiliriz. Bir konsept
yaratmak istiyoruz.”
YATIRIMCIYA KOLAYLIK
Daha çok yatırımcıyı İstanbul’a
çekmek hedefiyle, ruhsat verme
sürelerini kısaltan yeni uygulamayı
da anımsatan Ulusoy, “Zabıta olarak
değişik bir konseptte çalışmak
istiyoruz. İstanbul’un mutluluğu,
güvenliği ve kalkınması için her
konuya katkı sunmayı amaçlıyoruz.
Yatırımcıya, beş gün içerisinde
ruhsat vermeyi taahhüt ediyoruz.

16 MİLYONUN RAHATÇA
YÜRÜYEBİLECEĞİ,
GEZEBİLECEĞİ,
İNSANLARIN MUTLU
OLACAĞI BİR İSTANBUL
HEDEFLİYORUZ.

Bunun yanında ruhsat
müdürlüklerine İstihdam Ofisleri
açmak istiyoruz. Böylelikle
yatırımcıyla iş bulmayı bekleyen
kişileri buluşturacağız.”
Moloz atığından fiyat etiketine
kadar, çok boyutlu bir alanda hizmet
verdiklerini kaydeden Ulusoy,
açıklamasını şöyle sonlandırdı:
“Esnafla diyalog kuruyoruz. Onların
isteklerini dinliyoruz, kurallara
uymalarını sıklıkla vurguluyoruz.
Caddelere taşan işgaller olmasın
istiyoruz. Kent canlılığını yok
etmeden insanların rahatça
yürüyebileceği bir İstanbul
istiyoruz. 16 milyonun gezebileceği,
mutlu olacağı bir İstanbul
hedefliyoruz.”
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TEHLİKEYE
DÜŞMÜŞ
HER CANLININ
YANINDALAR

İBB İTFAIYE DAIRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PAYLAŞILAN
VERILERE GÖRE, İSTANBUL’DA ILK 6 AY IÇERISINDE HAYATI
TEHLIKESI BULUNAN TOPLAM 11 BIN 550 HAYVAN
KURTARILDI.
ALİ FARUK İMRE

İ

NİLAY SOYSALDI

tfaiye teşkilatı, her sabah
“Allah’ım tehlikeye düşmüş
her canlının...” sözüyle
görevlerine başlar. Edilen
duada belirtildiği gibi, onlar için,
insan ya da başka bir canlı ayrımı
görev tanımlamalarında yok.
İtfaiye personeli, yaşamsal
tehlikesi olan her canlının yanına,
en hızlı şekilde ulaşmayı
sürdürüyor.
İBB İtfaiye Daire Başkanlığı
verilerine göre İstanbul’da, ilk 6
ayda hayati tehlike geçiren 11 bin
550 hayvan müdahale edilerek
kurtarıldı. Aynı veriye göre, İBB
İtfaiyesinin en çok kurtardığı
hayvan türleri arasında kediler ilk
sırayı aldı. Bu sürede 7.786 kedi,
mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
En çok kurtarılan ikinci tür ise
kuşlar oldu. Bu süreçte İBB
İtfaiyesi, 3 bin 180 kuşun hayatını
kurtardı.
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“HEM YILANI HEM DE
VATANDAŞI KURTARDIK”
İBB İtfaiyesi genelde kedi, köpek
veya kuş gibi çaresiz duruma
düşen hayvanlarla ilgili
ihbarlarına yetişmekle
yetinmiyor elbette. İtfaiyenin
hayatlarını kurtardığı hayvanlar
arasında; yılan, at, iguana,
maymun, kartal ve ceylan gibi
canlılar da bulunuyor.
Yaşamı tehdit altında olan
hayvanlarla ilgili ihbarlar,
İstanbul’un bölgelerine göre
farklılık gösteriyor. İstanbul'un
genelinden gelen kedi, köpek, kuş
kurtarma ihbarlarının yanı sıra
Çatalca, Arnavutköy, Silivri ve
Şile ilçelerinden kuyuya düşen
inek, çamura saplanmış manda,
denize düşen at gibi ihbarlar da
geliyor.
İlginç kurtarma olayları da
yaşanmakta. İguanası ağaca

HİZMET/

kaçan bir hayvansever, durumu
itfaiyeye bildirdi. Olay yerine
gelen erler, merdivenle ağaca
çıkıp iguanayı oradan indirdi ve
sahibine kavuşturdular. Bir diğer
ilginç kurtarma eylemi ise bir
arabanın motor bölümüne kaçan
yılan için yapıldı. Gelen ihbar
üzerine itfaiye ekipleri olay
yerine gitti. Ancak itfaiye erleri
müdahaleye uygun bir ortam
olmadığı için İBB Trafik Zabıta
Amirliğinin çekicisi yardımıyla
aracı, itfaiye istasyonuna
getirdi. Hassas bir çalışmanın
ardından yılan, motordan
çıkartılarak Tarım ve Orman
Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü
yetkililerine teslim edildi. Olay
yerinde bulunan erler
yaşadıklarını, ”Hem yılanı hem
de vatandaşı kurtardık” şeklinde
esprili bir dille andı.

İBB İTFAİYESİNDEN MESAJ VAR
Bir hayvan mahsur durumda değil de hareket
halindeyse, ekiplerin o hayvanı arayıp
bulmaları sırasında geçen vakit, muhtemel bir
yangın olayına geç müdahaleye sebebiyet
vermektedir. Hayvansever
vatandaşlarımızdan bu konuda sakin
olmalarını ve söz konusu hayvanın sıkışmaya
maruz kalmaması halinde girmiş olduğu
durumdan aynı şekilde çıkabileceğini
unutmamalarını rica ediyoruz.

SAHİPSİZ YABANİ
HAYVANLAR TARIM VE ORMAN
BAKANLIĞINA VERİLİYOR
Yaşam tehlikesi olan ve
kurtarılmayı bekleyen birçok
hayvan türüyle karşı karşıya
kalan İBB İtfaiye ekipleri, yabani
hayvan statüsünde bulunan
ebabil kuşları gibi canlıları da
kurtarıyor. Bu tarz yabani
hayvanlar, uçmak gibi yaşamsal
faaliyetlerini
gerçekleştiremiyorsa itfaiye
tarafından Tarım ve Orman
Bakanlığına haber veriliyor ve
mevzuata uygun süreç
başlatılıyor.
Kurtarılan ve yaralı sahipsiz
sokak hayvanlarında ise süreç
şöyle işliyor:
Kurtarılan canlı, Büyükşehir ya
da ilçe belediyelerin veterinerlik
birimlerine götürülüyor ve
kontrolden geçiriliyor.
Veterinerlerin gerek gördüğü
durumlarda ise hayvan barınak
merkezleri ile de iletişime
sağlanıyor ve sonraki sürece
birlikte karar veriliyor.
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Semih Tutar
İstanbul Bülteni ekibi olarak, görüşmelerimizi yaptığımız sırada ihbardan
dönen itfaiye erinin, karton kutu içerisinden bir martı çıkardığını fark ettik
ve süreci takibe aldık. Martı, bir apartmanın banyo boşluğuna düşmüş,
oradan kurtarılmıştı. Yaralı martı, onu kurtaran er tarafından İtfaiye
Daire Başkanlığının yanındaki Fatih Hayvan Hastanesine götürüldü ve
burada tedavisi yapıldı.

İsa Çaştur
İsa Caştur (35), İBB İtfaiye eri
İsa Caştur, 2007 senesinden beri
itfaiyecilik yapıyor. “İtfaiye
deyince vatandaşlarımızın aklına
ilk olarak insan kurtarmak
geliyor; ama biz bütün canlıları
kurtarıyoruz” diyen Caştur’a
göre, bu mesleğin
tanımlamasında hayvanları
kurtarmak da var
Yaptığı işi ‘kahramanlık’ olarak
adlandırmayan Caştur, “İyilik
yaptığımızda, her insan gibi biz
de içsel bir huzur yaşıyoruz”
sözleriyle açıkladı hissettiklerini.
Unutamadığı bir hikâyesi
bulunup bulunmadağını
sorduğumuzda bize şu yanıtı
şöyle oldu:
“Kocamustafapaşa'da, bir
doberman kurtarmıştık. Bodrum
katında, demir parmaklıklara
sıkışmıştı, zavallı hayvan.
Dobermanın, korkutan bir
görüntüsü var doğrusu; ama görev
başında bu endişeleri bir kenara
bırakıyorsunuz. Köpeğin sahibinin
yardımıyla, canlıyı yarım saat
süren bir çalışmanın ardından
kurtarmıştık. Köpeğin
kurtarıldıktan sonraki sevincini,
kendine has tavırlarıyla bizlere
teşekkür edişini asla unutmam.’
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KÖPEK BALIĞINA YARDIM
ETTİLER
İBB İtfaiye birimlerinin bir başka
operasyon alanı da sular. İBB
dalgıçları da sık sık denize düşen,
sahipli ya da sahipsiz hayvanların
canını kurtarıyor. Temmuz ayında,
İstanbul Boğazı’ndaki Yenikapı
Şehit Taner Çebi Kara ve Deniz
İtfaiye İstasyonunda pek sık
rastlanmayan bir olay yaşandı.
Akşam saatlerinde, erlerin dikkatini
kayalıklara takılmış bir balık çekti.
Yaklaştıkça bunun bir köpek balığı
olduğunu anladılar. Hiç vakit
kaybetmeden harekete geçen itfaiye
erleri, yavru köpek balığını takıldığı
kayalıklardan kurtardılar; hatıra
fotoğrafı çektirmeyi de unutmadılar!

Osman Ertuç

Osman Ertuç, (34) İBB İtfaiye eri,
İtfaiye Su Altı/Üstü Arama
Kurtarma
Osman Ertuç, 15 senedir
İstanbul İtfaiyesinde itfaiye eri
olarak çalışıyor. Yaklaşık üç
senedir dalgıç olarak görevini
sürdüren Ertuç, hayvan
kurtarmanın nasıl bir his olduğu
sorumuza şu yanıt verdi:
“Ülkesini en çok seven, işini en
iyi yapandır. Ülkemizin
ağaçlarından kuşuna, bütün
canlıların sorumluluğunu
alıyoruz. Hayvanı kurtarmanın
ön plana çıkan kısmı ise size
derdini anlatamamasıdır. Onlara
ulaşmak, insana ulaşmaktan
daha zor.”

HİZMET/

SİMÜLASYON MERKEZİ VE
KÖPEKLİ ARAMA EKİBİ
GÜÇ KATACAK
İBB, BIR ÖNCEKI DÖNEM YARIM KALAN İTFAIYE SIMÜLASYON MERKEZINI TAMAMLADI.
TESISTE PERSONELE SANAL ORTAMDA ARAÇ VE EKIPMAN EĞITIMI VERILECEK.
KURULUŞ AŞAMASINDAKI KÖPEKLI ARAMA KURTARMA EKIBI DE
İSTANBUL’DAKI ÇOK ÖNEMLI BIR EKSIKLIĞI GIDERECEK.
OSMAN KARABACAK

Belçika Malinois

İ

BB İtfaiye Daire Başkanı Remzi
Albayrak, sayısal olarak az bir
personelle dünyanın önde gelen
itfaiyelerini hatırlatacak önemli
başarılara imza attıklarını belirterek,
teşkilatı güçlendirecek iki yeni
projeyi İstanbul Bülteni ile paylaştı.
İBB Simülasyon Merkezinin
yapımına 2017 yılında başlanmış
olmasına rağmen işin bir önceki
dönemde durduğunu, hatta tesisin
unutulma noktasına geldiğini
söyledi. Göreve gelir gelmez, ihaleyi
alan firmayla iletişime geçerek atıl
durumdaki bu inşaatı bitirdiklerini
ifade eden Remzi Albayrak, şu
bilgileri verdi:
“Bu yıl içinde Simülasyon
Merkezimizde eğitimlere
başlayacağız. Tesiste itfaiye
araçlarının simülatörleri ve olay
komuta simülasyonu bulunuyor.
Bütün arkadaşlarımız burada önce
sanal ortamında eğitilecek. Sonra
Resneli’deki uygulamalı eğitim
alanımızda fiili eğitim vereceğiz.

Labrador

Alman Kurdu
Teorik, simüle ve fiili eğitimleri en
doğru şekilde vererek personelimizin
eğitimini en üst seviyeye
taşıyacağız.”
AFETLERE KÖPEKLİ ARAMA
EKİBİ İLE MÜDAHALE
İstanbul İtfaiyesinin yeni bir
ekiple kendisini güçlendireceğini
vurgulayan Remzi Albayrak,
“Köpekli Arama Kurtarma Ekibi
kuruyoruz. Onlar da Su Altı Arama
Kurtarma Ekibimiz gibi Arama
Kurtarma Grup Amirliği altında
ikinci ekip olarak hizmet verecek.
Personelleri belirleyerek ekibi
oluşturuyoruz, Köpekleri de
tedarik etme aşamasındayız.
AFAD ile yaptığımız bir protokol
gereği teşkilatımızdan seçmiş
olduğumuz arkadaşlara köpekli
arama kurtarma konusunda
eğitimler verilecek. Çok yakında,
bu alandaki önemli açığı kapatarak,
olası afetlere karşı daha da
hazırlıklı olacağız” diye konuştu.
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SOKAK HAYVANLARINA

ŞEFKAT BELEDİYECİLİĞİ
İBB, YARDIMA MUHTAÇ YÜZ BINLERCE SOKAK HAYVANININ YANINDA OLUYOR VE ONLAR IÇIN EN
UYGAR ORTAMI ‘YAŞATMA MODELI’ ILE SAĞLIYOR.
ALI FARUK İMRE

T

ürkiye’de sokak
hayvanları sayısı
hakkında net bir çalışma
yok; ama tahmin edilen
sayı, 8 milyon olarak ifade
ediliyor. İstanbul’da ise sokağa
terk edilen hayvanların sayısı
üzücü bir şekilde yüksek.
İstanbul'da 2018 verilerine göre;
162 bin 970 kedi, 128 bin 900
köpek olmak üzere 291 bin 870
sokak hayvanı olduğu
öngörülüyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), sokağa terk edilmiş hayvan
dostlarımızın refah seviyesini
yükseltmek için, tüm imkanları ile
hizmet sağlıyor. Bugün İBB,
Kısırkaya, Gümüşdere, Tepeören
olmak üzere üç ‘Sahipsiz Hayvan
Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam
Alanı’; Fatih Hayvan Aşılama ve
Tedavi Ünitesi, Cebeci Hayvan
Hastanesi ve Bakımevi; Orhanlı
Bahçeli Yaşam Alanı olmak üzere 6
birimindeki 7.314 kapasitesi ile

sahipsiz hayvanların bakımını
üstleniyor. Bu merkezlerde ampute
kalanlar da var, sahiplenilmeyi
bekleyen hayvanlar da.
İstanbul Bülteni ekibi olarak, 4
Ekim Hayvanları Koruma Günü
kapsamında İBB Veteriner
Hizmetleri Müdürü Muhammet
Nuri Coşkun ve Veteriner
Başhekim Mevlüt Maytalman ile
bir araya geldik, İBB’nin bu
alandaki faaliyetlerini masaya
yatırdık.

HİZMET/
YAKLAŞIMIN ADI:
“YAŞATMA MODELİ”
Ülkemizde, sahipsiz hayvan
hizmetleri yerine getirilirken
5199 sayılı Hayvanları Koruma
Kanunu dikkate alınarak hizmet
veriliyor. Bu kapsamda sahipsiz
bir hayvan, bulunduğu ortamdan
alındıktan sonra bakımevlerine
getirilir; aşılanır, kısır değilse
kısırlaştırılır, küpe ile
işaretlenir, sahiplendirilmesi
için bir süre beklenir ve
sahiplendirilemez ise öncelikle
alındığı ortama geri bırakılır.
Uzmanlar, verilen bu yöntemi
özetle ‘yaşatma modeli’ şeklinde
anlatıyor. Peki, yurt dışında
durum nasıl?
Avrupa ülkelerinin büyük bir
kısmında, yaşatma modelinden
farklı bir yöntem uygulanıyor.
Örneğin Almanya’da bakımevine
getirilen sahipsiz bir hayvan, 28
gün orada tutuluyor; şayet
sahiplendirilemez ise
uyutuluyor. İngiltere’de ise bu
süre 7 gün. Avrupa’da
sokaklarda sahipsiz hayvanların
görülmemesinin sebebi aslında
bu olarak gösteriliyor.
HER YIL KISIRLAŞTIRILAN 25
BİN HAYVAN
Yukarıda bahsettiğimiz gibi,
İstanbul’da sahipsiz sokak
hayvanları sayısı yüksek. Bu sayıyı
azaltmak için İBB’nin başvurduğu
yöntem kısırlaştırma. Bu
kapsamda her yıl İBB, yaklaşık
olarak 25 bin hayvan
kısırlaştırıyor. Belediyeden
paylaşılan verilere göre bu sayının
yaklaşık yüzde 40’ı kedi yüzde 60’ı
ise köpek. Coşkun, bu süreci
bizlere şu şekilde anlattı:
4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI
KORUMA GÜNÜ HAKKINDA
Hayvanların refah standartlarını
dünya çapında yükseltmek, evrende
insanlardan başka canlılar olduğunu
anlamak, onların yaşam alanlarına
müdahale etmemek, yaşama hakkına
saygı duymak amacıyla 1931 yılından
beri Dünya Hayvanları Koruma Günü
kutlanıyor.

“Kısırlaştırma, yoğun emek, iyi bir
ekip ve ekipman gerektiren oldukça
zahmetli bir faaliyet. Hayvanların
yakalanması, bakımevlerine nakli,
muayeneleri, günlük bakımlarının
gerçekleştirilmesi, mikroçip
takılarak VetNet Hayvan Kayıt
Sistemimize bilgilerinin girilmesi,
operasyonlarının yapılması,
operasyon sonrası medikal bakım
işlemlerinin tamamlanması ve
sahiplendirilemeyenlerin tekrar
öncelikle alındığı ortama bırakılması
gibi pek çok kademeli işlemleri
kapsıyor.”
İBB, VetNet üzerinden aşısını,
tedavisini ya da bakımını yaptığı
hayvanları mikroçip desteği ile kayıt
altına alıyor. Paylaşılan verilere
göre, bugüne kadar 234.428 hayvan
mikroçip ile kayıt altına alındı.
SOKAĞA BIRAKILAN HAYVAN
SAYISI ARTTI, SAHİPLENEN
VATANDAŞ AZALDI
Pandemi süreciyle birlikte, ne yazık
ki sokağa bırakılan hayvanların
sayısında da artış gözlemlendi. Aynı
oranda İBB tarafından
sahiplendirilen hayvan sayısında da
düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yılın
Ağustos ayında İBB tarafından 63
hayvan sahiplendirilirken bu sene
aynı dönemde sahiplendirilen
hayvan sayısı 31’de kaldı.
Pandemi süreci, hayvanlara mama
desteğini de etkiledi. Yaşadığı
çevrede hayvanları besleyen 65 yaş
üstü çok sayıda hayvansever,
getirilen kısıtlamalardan dolayı
sokak hayvanlarına daha önce
gösterdikleri ilgiyi veremedi; ama
kentin en büyük paydaşı İBB, sokak
hayvanlarını bu süreçte de yalnız
bırakmadı.
İBB, salgın öncesi 199 noktada
sahipsiz hayvan besleme işlemini
rutin olarak yapıyordu. Salgınla
beraber sahipsiz hayvanların
beslenmeleri için besleme noktası
sayısı ve kullanılan mama miktarı
26 ilçede ve 655 noktaya kadar
artırıldı.
İBB Veteriner Hizmetleri
Müdürlüğü tarafından sokak
hayvanları için yaklaşık olarak aylık
30 ton mama desteği sağlanıyor.

4 EKİM MESAJLARI
İBB Veteriner Hizmetleri Müdürü
Muhammet Nuri Coşkun
“Halkımız, hayvan sahiplenirken
bunun geçici bir heves olmadığından
emin olsun. Yaşı küçük sahiplenilen
hayvanların büyüdüğü zaman farklı
fizyolojik ihtiyaçlarının olabileceği
unutulmamalıdır. Emin olmadan
sahiplenilen hayvanlar terk
edildiğinde, yaşayacakları travma
unutulmamalıdır.”
Veteriner Başhekim Mevlüt
Maytalman, Tepeören Sahipsiz
Hayvan Bakımevi ve Bahçeli
Yaşam Alanı
“Boş verircesine atılan bidonun bile
bir canlının hayatını nasıl tehlikeye
soktuğunu görmüştük. Bidon sadece
bir örnek olmakla beraber; olta
misinası, poşetler, çöpler vb. doğaya
atılan materyaller hayvanlar için
tehlike oluşturabilmektedir. Bu
konuda herkesin duyarlı olması,
yaşam hakkı olan her canlıya saygı
ve sevgi göstermesi gerekmektedir.”
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İBB'DEN YAĞMUR SUYU
KANALLARI ÇÖZÜMÜ
İBB, YER ALTINDAKI TARIHI MIRAS YÜZÜNDEN KAZI YAPILMASI SON DERECE GÜÇ
OLAN EMINÖNÜ BÖLGESINDEKI SEL BASKINLARINI ÖNLEMENIN YOLUNU BULDU VE
VARLIĞI ÖNCEDEN DE BILINEN ANCAK AKTIF HÂLE GETIRILMEMIŞ YAĞMUR SUYU
KANALLARINA, IŞLEV KAZANDIRMAYA BAŞLADI. BÖYLECE YILLARDIR SÜREN TARIH MI
YOKSA HIZMET MI IKILEMI DE SONA ERDI. İBB YOL BAKIM VE ALTYAPI
KOORDINASYON DAIRE BAŞKANI SEYFULLAH DEMIREL, YAŞLARI 50 ILA 120
ARASINDAKI DÖRT KANALI, BÖLGENIN MEVCUT ALTYAPISINA EKLEYEREK
EMINÖNÜ’NDEKI BASKINLARIN ÖNÜNE GEÇILECEĞINI SÖYLEDI.
GÖKÇE KAÇMAZ
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stanbul, binlerce yıllık tarihinde
olduğu gibi günümüzde de
dünya kentleri arasında zirveye
oynuyor. Finans, spor, kültürsanat, turizm ve ticaret merkezi
olma konusunda bölgesel ve
küresel hedefleri var. Bu ayrıcalıklı
kenti; doğal güzelliği, jeopolitik
konumu, farklılıkları bir arada
yaşatması ve barışçı kültürü pek
çoklarının bir adım önüne
geçiriyor. Ancak 1950’lerden sonra
yoğunlaşan göç dalgası, plansız
kentleşmenin yol açtığı sorunlar
ve hızla yığılan nüfusun
gereksinimlerini karşılamakta
yetersiz kalan altyapı ağı,
arzulanan hedeflere ulaşmanın
önünde büyük bir engel. Özellikle
ciddi boyutlara ulaşan yağmur
suyu kanalı yetersizliği, İstanbul
için kronik bir hastalığa dönüşmüş
durumda. Kent, şiddetli yağışlar
karşısında zaman zaman çaresiz
kalıyor. Yağmur suyu altyapısının
hızla yenilenerek kente yakışır bir
hâle getirilmesi gerekiyor.
TOPLAM 119 BASKIN NOKTASI
SAPTANDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), yeni belediyecilik
döneminde, her alanda olduğu gibi
altyapıya bağlı yağmur suyu
sorunlarını çözmek için de kolları
sıvadı. İSKİ ile birlikte yapılan
çalışmalar neticesinde, başlangıç
olarak kent genelinde su basan 119
nokta saptandı. Bu noktalardan
biri de Eminönü bölgesi.
İstanbul’un finans, ticaret ve
turizm merkezi olan Eminönü
bölgesi, geçmişten bugüne sıkça su
baskını yaşıyor. Tarihi
Yarımada’nın kalbinde bulunan bu
bölge, geçmişte hiç istenmeyen
görüntülere sahne oldu. Sel
baskınlarında yalnızca büyük
miktarda maddi zarar oluşmadı;
çok daha kötüsü, yürekleri yakan
can kayıpları da yaşandı. İBB, bir
daha bu manzaraların ortaya
çıkmaması için bölgedeki
çalışmalara hız verdi. Ancak
çalışmaların yürütüleceği alan,

İBB Yol Bakım ve Altyapı
Koordinasyon Daire Başkanı
Seyfullah Demirel
âdeta bir açık hava müzesi...
Nereye kazma vursanız oradan
tarih fışkırıyor. Normal koşullarda
iki-üç ayda bitirilebilecek
çalışmalar, Eminönü bölgesinde
dört-beş yıl sürebiliyor. Bölgede
yapılan pek çok yatırımda olduğu
gibi burada da aynı ikilemle
karşılaşılıyor: “Tarihi miras mı
kente hizmet mi?”
DÖRT KANAL MEVCUT
ALTYAPIYA EKLENECEK
Yeni belediyecilik döneminde bu
ikilemi aşacak formül bulundu.
İBB Yol Bakım ve Altyapı
Koordinasyon Daire Başkanlığı,
bölgede varlığı önceden de bilinen
ancak kullanılmayan yağmur suyu
kanallarını, aktif hâle getirme
kararı aldı. Sayısı dördü bulan ve
yaşları 50 ila 120 arasında değişen
bu tünellerle, bölgenin yağmur
suyu sorununa çözüm getirilecek.
Böylece yeni bir yatırım yapılması
gerekmeyecek, altyapı donatıları
hızla kentin hizmetine
sunulabilecek ve ata yadigârı
kanallar, atıl kalmaktansa yeniden
işlev kazanarak kentle birlikte
yaşamayı sürdürecek.

KANALLARIN EN ESKİSİ
OSMANLI DÖNEMİNDEN
Bu kanallardan en eskisi, Cağaloğlu
Anadolu Lisesi’nin önünden
başlayıp İstanbul Valiliğinin
önünden geçerek Sirkeci Garı’ndan
sonra denizle buluşuyor. Yerin 3
metre altından giden bu kanal, 700
metre uzunluğunda. Her 70 metrede
bir baca ve ızgaraları bulunuyor.
Tabanı ateş tuğladan yapılmış bu
hattın, zamanında 250 bin
metrekarelik bir alanın yağmur
suyunu tahliye etmesi için inşa
edildiği biliniyor. Osmanlı
İmparatorluğu döneminde
Fransızlar tarafından yapılan hattın
eni 1,2; yüksekliği ise 1,4 metre.
Bölgedeki diğer kanallar ise
Cumhuriyet döneminde yapılmış.
Hizmete almadan önce iki kanalda,
atık su-yağmur suyu ayrıştırması
yapılacak. Böylece atık su
kollektörlerine yağmur suyunun
karışmasının da önüne geçilmiş
olacak. İstanbul Ticaret
Üniversitesinin önündeki betonla
doldurularak atıl hâle getirilen
kanalın açılıp hizmete sunulması
için, arkeologlar eşliğinde
çalışmalara da başlanıldı.
www.ibb.istanbul
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ÇALIŞMALAR ARKEOLOG
EŞLİĞİNDE YÜRÜTÜLECEK
İBB Yol Bakım ve Altyapı
Koordinasyon Daire Başkanı
Seyfullah Demirel, İstanbul
Bülteni’ne, bölgedeki çalışmalar
hakkında şu açıklamaları yaptı:
“Bölgenin tarihsel önemi sebebiyle
Anıtlar Kurulunun bilgisi olmadan
hiçbir çalışma yapmıyoruz. Gerekli
izinlerin alınmasına son derece
önem veriyoruz. Şu an İstanbul
Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünden
onayımızı aldık. Oradan gelen bir
arkeolog eşliğinde çalışmalarımıza
başladık. Bu yıl içinde bitirmeyi
amaçlıyoruz. Hem tarih korunsun
hem de İstanbullu hizmet alsın
istiyoruz. Şu an üzerinde
çalıştığımız kanallar ile İSKİ’nin
çalışmaları ve mevcut altyapı bir
araya geldiğinde Eminönü’ndeki
yağmur suyu baskınları son
bulacak.”
BASKINLARIN SEBEBİ HATALI
İMAR KARARLARI
“İstanbul genelinde birçok tarihi
kanal var. En çok Eminönü
bölgesinde olmakla birlikte
Kadıköy, Beyoğlu ve Üsküdar’da
saptanmış tarihi su kanalları
bulunuyor; ama plansız
gelişmeden, hatalı imar
kararlarından dolayı zamanla atıl
hale gelmiş durumda. Hem tarihi
doku zedelenmiş hem de kente
hizmet eden altyapı tasfiye
edilmiş. Özellikle Suriçi
bölgesindeki tarihi altyapıyı
korumuş olsaydık pek çok felaketi
hiç yaşamamış, bu içler acısı
durumlarla hiç karşılaşmamış
olacaktık. Aslında İstanbul’un
eğimli topoğrafyası, yağmur
sularının tahliyesi açısından çok
elverişli bir durum sağlıyor. Ancak
biz bunu bir avantaja
çevirememişiz. Dere yataklarına
mahalleler, semtler kurmuşuz.
Dolayısıyla her şiddetli yağışta bu
mahalleler çok ciddi zarar görüyor.
Silivri ve Basın Ekspres’te onlarca
canı kaybettiğimizi
62 /

www.ibb.istanbul

unutmamalıyız. Basın Ekspres’te
binaların ikinci katlarından araba
çıkarttığımızı, yine Sefaköy
Orman Fidanlığı’nda tırları
yüzerken gördüğümüzü de
unutmamamız gerekiyor. Neden
oldu bu? Derenin içerisine
yapılmış binalar yüzünden.”
BETONLAŞMA YÜZÜNDEN
TOPRAK YAĞMURU EMEMİYOR
“Bizans döneminde yağmur suyu,
evlerin alt katlarında ve
sarnıçlarda depolanıyordu. Bu
sayede yağmur suyunun, yüzey
suyu olarak akış miktarı ve hızı
azalıyordu. Sokaklarda anlık su
baskınlarının önüne geçiliyordu.
Ancak günümüzde çarpık ve hızlı
kentleşme yüzünden yavaş
hızlarda seyreden yağışlarda bile
yağmurun neredeyse tamamı
“yüzey suyu olarak” akıyor.
Doğanın tahrip edilmediği normal
şartlarda, düşen yağışın yüzde 2530’u toprak tarafından emilir. Bu
oran, hızla betonlaşan kentlerde
yüzde 2-5 aralığında seyrediyor.
Yağışın toprak tarafından
emilememesinin yanı sıra
İstanbul’un irili ufaklı birçok ‘sel
rejimli’ dere ve dereciklerden
oluştuğunu da göz önünde
tutmamız şart. Topoğrafik olarak
önümüze çıkan bu sorunu

aşabilmenin tek yolu, yüzey
sularını sık ve yeterli kanallarla
yer altına almak. Derelerin doğal
döngüsünü korumak… Doğayla
uyumlu, yeşil bir kent olabilmek
için yağmur suyunu planlı bir
şekilde uzaklaştırmalı ve verimli
bir şekilde kullanmanın yollarını
bulmalıyız.”
YAĞMUR SUYU EYLEM PLANI
HAZIRLANACAK
Yeni dönemde, İstanbul
genelindeki baskınları çözmek için
atılan adımlardan biri de geniş
kapsamlı bir “yağmur suyu eylem
planı” hazırlamak. Bu amaçla, ilk
olarak İBB bünyesindeki geçmişten
gelen yönetimsel işleyişe ilişkin
eksiklikler tespit edildi. Yağmur
suyu hatları için proje ve inşaat
faaliyetlerinin birlikte takip
edileceği yeni bir birim kuruldu. Bu
birim, İSKİ ile koordineli bir
biçimde tüm İstanbul’u bölgelere
ayıracak. Daha sonra her bölgedeki
güncel yağmur suyu havza
hesaplarını yapacak. Ana ulaşım
yolları için yağmur suyu kanal
projeleri hazırlayacak. Böylece İBB,
olası su baskınlarına karşı mücadele
planlarını önceden yapmış olarak
öngörüden uzak, hesapsız ve
projesiz çalışmalar dönemini sona
erdirecek.

/BİR SEMTİN HİKÂYESİ

İSTANBUL’UN
“ŞAŞKIN BAKKALI”
FUNDA KELEŞ

İ

stanbul’un ilçe ve semtlerine
verilen isimlerin nereden
geldiğini sizler için
araştırmaya devam ediyoruz.
Bu sayımızda, isminin
verilmesinin arkasında insanın
içini ısıtan ve ufkunu genişleten
gerçek bir hayat hikâyesinin
olduğu, Anadolu Yakası’nın
nezih bir semti olan
Şaşkınbakkal’ın, bu değişik ismi
nereden aldığına bakalım
isterseniz…

64 /

www.ibb.istanbul

BURAK APARI

İSTANBUL’DA BİR SEMTE
ADINI VEREN ŞAŞKIN BAKKAL
Bundan 88 yıl önce (1932
yılında), uçsuz bucaksız bir yer
hayal edin; sağında, solunda ne
bir yerleşim var, ne de bir
dükkân. Bugünkü halinden bir
hayli farklı olan Bağdat
Caddesi’nden bahsediyoruz. O
dönem sakin ve neredeyse hiç
yerleşim olmayan kıraç
toprakların ortasında, kuş uçmaz
kervan geçmez bir yerde, Ahmet
Koşar isimli bir adam, bölgeye
bir bakkal dükkânı ve manav
açtı. Daha doğrusu, kiraladığı bir
bahçeye birkaç sandık koyarak
sebze-meyve sattı. Çevresinde,
“çok çalışkan ve dünyanın en

akıllı adamı” olarak tanınan
Ahmet Koşar, devamlı oradan
oraya koşturup durdu. Bir bacağı
diğerinden hafif kısa olduğu için
“Topal Ahmet” olarak da bilinen
Ahmet Koşar’ın, yerinde hiç
durmaması ve sürekli bir yerden
bir yere koşturmasından dolayı,
Soyadı Kanunu çıktığında
“Koşar” soyadını aldığı da
söylenir.
YAZLIKÇILAR: “ŞAŞKIN BU
BAKKAL, BURADA HİÇBİR ŞEY
SATILMAZ!”
Yazları Suadiye İstasyonu’na
doğru inen yazlıkçılar, o dönem
yalnızca birkaç köşkle, çiftlik
evinin ve Erenköy Kız

BİR SEMTİN HİKÂYESİ/

ANADOLU YAKASI’NIN EN NEZİH SEMTLERİNDEN ŞAŞKINBAKKAL’A İSMİNİ VEREN
‘ŞAŞKIN BAKKAL’ AHMET KOŞAR’IN HİKÂYESİ, 1932 YILINDA KIRAÇ TOPRAKLARIN
BULUNDUĞU BAĞDAT CADDESİ’NDE KİRALADIĞI BİR BAHÇE İÇİNDE SEBZE VE MEYVE
SATIŞI YAPMASIYLA BAŞLAR…

Lisesi’nin yer aldığı bölgeden
aşağıya doğru yürürken, bu
alabildiğine uzanan bomboş
kırlık alanın ortasındaki
küçücük bakkalı görüp, bunu
çok garip buldular. Kendi
aralarında, “Burada kime ne
satacak?”, “Şaşkın bu bakkal,
burada hiçbir şey satılmaz”
diye konuştular. Ve böylece
‘şaşkın bakkal’ daha fazla
anılmaya ve hafızalara
kazınmaya başladı. Herkes,
O’na şaşkın dese de sırf bu
sebepten bile dikkatleri üzerine
çekti Ahmet Bey’in bakkalı.
Bölgede yerleşim arttıkça da
‘şaşkın bakkal’ işlerini büyüttü,
hatta bölgenin en değerli
dükkânlarından biri oldu. Yani,
Ahmet Koşar’ın, bu hiçbir şeyin
olmadığı yere yaptığı yatırım,
ona ‘şaşkın bakkal’ unvanını
getirirken; bu semte de
‘Şaşkınbakkal’ isminin
verilmesine vesile oldu.

İSTANBUL’DA TELEFONLU
İLK BAKKAL
Ahmet Koşar’a, yani şaşkın
bakkala, zamanın ötesinde bir
adam denilebilir. Telefonun ilk
olarak kullanıldığı bir bakkal
çünkü. Kadıköy’den Bostancı’ya
kadar henüz kimselerde telefon
olmadığı bir zamanda,
İstanbul’un ilk telefonlu bakkalı
oldu, bir süre “telefonlu manav”
olarak da anıldı.
Zaman geçti ve bu ileri görüşlü
adam, şaşkın bakkalı yıkıp,
yerine, semte sinema getirmeye

karar verdi. Ticaretteki
başarısını ilerleterek, 1964
yılında Atlantik Sineması’nı
kurdu. Ardından da armatörlük
ve nakliyecilik yapmaya başladı.
BARIŞ MANÇO’NUN İLHAM
ALDIĞI “AHMET BEY’İN
CEKETİ”
Ünlü sanatçı Barış Manço’nun,
Moda’da oturmadan önce
gençlik yıllarında
Şaşkınbakkal’da oturduğu
söylenir. Ahmet Koşar ve
Mehmet Koşar kardeşler de
bölgede çok sevilen, sayılan ve
çalışkanlıklarıyla takdir toplayan
kişilerdi. Ahmet Koşar, hiçbir
zaman dışarı ceketsiz çıkmayan
biriydi. İşinde ve özel hayatında
hep bir ceketi vardı. Barış
Manço’nun kafasında da bir
Ahmet Koşar imajı oluştu.
Şarkının içinde geçen bazı şeyler
mizansen olsa da Ahmet Koşar’a
ithaf edilmiş ya da Ahmet Koşar
örnek alınarak yazılmıştı:
“Ahmet Bey’in Ceketi”
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ÇOCUK DOSTU KENT

İSTANBUL

İSTANBUL, 4 MILYONA YAKIN ÇOCUK NÜFUSUYLA DÜNYANIN PEK ÇOK ÜLKESINDEN DAHA
KALABALIK BIR ŞEHIR. PEKI BU ŞEHIR, ÇOCUKLARINA NELER VADEDIYOR? İBB BAŞKANI EKREM
İMAMOĞLU'NUN ‘ÇOCUK DOSTU İSTANBUL’ HAYALINDEN YOLA ÇIKARAK KENT YÖNETIMININ
ÇOCUKLAR IÇIN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARI INCELEDIK.
ZEYNEP MAVNACIOĞLU

T

oplumu geleceğe taşıyan en büyük değer,
kuşkusuz çocuklar. Yetişkinlerin dünyasında,
kendi seslerini duyurabilme çabasıyla
büyüyorlar. Çoğu zaman onların yerine
kararlar alınıyor, birey oldukları gerçeği bile unutuluyor.
Öyle de; her fırsatta, 'geleceğin teminatı' diye
bahsedilen çocukların 'bugünü' için neler yapılıyor?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun ‘Çocuk Dostu İstanbul’ vaadinden yola
çıkarak İBB’nin 1 yılda bu vizyonu hayata geçirmek için
yürüttüğü çalışmaları öğrenmek üzere yetkililer ile bir
araya geldik.

66 /

www.ibb.istanbul

NİLAY SOYSALDI

SOSYAL BELEDİYE/

SOSYAL DAYANIŞMADA
ÇOCUKLAR UNUTULMADI
Pandemi döneminde gündeme gelen
Askıda Fatura, dayanışmanın güzel
bir örneği olarak hayata geçti. Onun
bir ayağı da Anne Bebek Paketi
seçeneğidir. Aynı sistemle 0-3 yaş
bebeği olan ailelere destek olunuyor.
Şimdiye kadar, 2 bin 200 anneye
ulaşılan sistemde yardımlar hâlen
devam ediyor.

ÇOCUK İHMAL VE
İSTİSMARINI ÖNLEME
MERKEZİ
Kentteki tüm çocukların, adil ve eşit
şartlarda yaşaması ilkesini
benimseyen İBB, çocuklara yönelik
çalışmalarını sistematik bir anlayışla
yürütüyor. Bu alandaki çalışmalara
önemli katkılar sunan İBB Kadın ve
Aile Hizmetleri Müdürü Şenay Gül,
yeni yaklaşımın en somut örneği
olan, Çocuk Koruma ve
Koordinasyon Biriminin Haziran
ayından bu yana faaliyetlerine
başladığı haberini bizlerle paylaştı.
Gül, kamu kurumları,
üniversitelerin ilgili birimleri, sivil
toplum kuruluşları ve meslek
örgütleriyle eş güdüm içerisinde yol
alan bu birimin, çok yeni olmasına
rağmen, çocuk istismarını önlemede
etkin çalışmalar gerçekleştirdiğini
anlattı.
Çocuklara yönelik ihmal ve
istismarı önlemenin, İBB’nin genel
çocuk politikalarının önemli bir
parçası olduğunu ifade eden Gül,
şunları dedi:
“Çocuk dostu bir kent politikasıyla
yola çıkarken; ihmal ve istismarı
önleyerek çocukların, her alanda
iyilik hâlini artırmak temel
hedefimiz oldu. Çocuk Koruma ve
Koordinasyon Birimi, İBB’nin tüm
birimleriyle eş güdümlü şekilde
çalışmalarını yürütüyor. Meslek
elemanları tarafından çocuğun
yaşadığı bölgede; ihmal ve istismar
riskleri, ebeveynlik rolleri,
çocukların bilişsel, fiziksel,
psikolojik gelişim düzeyleri,
eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere

İBB Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürü
Şenay Gül

HER BİREY ON SEKİZ
YAŞINA KADAR ÇOCUK
OLARAK KABUL EDİLİR.
HER ÇOCUK
VAZGEÇİLMEZ HAKLARA
SAHİPTİR.
(ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ 1. MADDESİ)

erişimleri öncelenerek gerekli
destek mekanizmaları planlanıyor.
Ayrıca merkez uzmanları
tarafından İBB personellerine
çocuk ihmal ve istismarı
konusunda farkındalık eğitimleri
veriliyor.”
Gül, çocuk ihmal ve istismarının
tespit edilmesi durumunda, 5395
Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
kapsamında işlem yapıldığının,
adli mercilere ve ilgili sosyal
hizmet kurumlarına bildirimde
bulunulduğunun bilgisini verirken
konunun takipçisi olduklarının
altını çizdi.
HER MAHALLEYE YÜRÜME
MESAFESİNDE PARK
Kentte çocuklara yönelik birçok
alanda kökten ve sistematik bir
dönüşümü başlatan İBB, 0-3 yaş
arasındaki çocuklar için yürütülen
çalışmaları ise İstanbul 95 Projesi
çatısı altında gerçekleştiriyor.
3 yaşındaki sağlıklı bir çocuğun,
boy uzunluğundan ismini alan
İstanbul 95 Projesi, ‘Kente 95
santimetre yüksekliğinden
baksaydık ne görürdük’ sorusuyla
yola çıkıyor.
Geniş kapsamlı bir çalışma alanı
olan bu projeyle kent, adeta
yeniden ele alınıyor. Projenin
önemli bir kısmını, park, bahçe ve
oyun alanlarında yürütülen
çalışmalar oluşturuyor.
Bu projeyle birlikte, İstanbul’un
‘Çocuk Oyun Alanları Master
Planı’nı oluşturmayı hedefleyen
İBB, tüm mahallelerdeki parkların
envanterini çıkartmakla işe
başladı. Bu çalışmayla her
mahalleye en fazla 500 metrelik
yürüme mesafesinde, ulaşılabilir
parklar yapılması hedefleniyor.
Yine İstanbul 95 vizyonundan
hareketle, çocuk oyun parklarında
bugüne kadar ihmal edilen 0-3 yaş
arası çocuklar için de özel oyun
alanları tasarlanacak. Parklardaki
dönüşümle birlikte, artık çocuğa
ve doğaya zarar vermeyen doğal
materyaller kullanılacak.
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ANNE KARNINDAN 3 YAŞA
KADAR İBB REHBERLİĞİ
İstanbul 95’in önemli ayaklarından
bir diğeri de Ebeveyn Rehberliği
Programı.
Önümüzdeki Kasım ayı itibariyle
uygulanmaya başlayacak
programda, İstanbul Aile
Danışmanlık ve Eğitim Merkezi
(İSADEM) personelleri, anneye
hamileliğin 7’nci ayından itibaren
rehberlik hizmeti sunacak. Ev
ziyaretleriyle başlayan program,
çocuk 3 yaşını doldurana kadar
devam edecek. Boğaziçi
Üniversitesi ve Bernard van Leer
Vakfı ile ortaklaşa yürütülen
programda; çocuğun beslenmesi,
fiziksel, sosyal ve duygusal
gelişimi, uzmanlarca 3 yıl
boyunca izlenip desteklenecek.
Aileye, olumlu ebeveynlik
konusunda yol göstericilik
yapılacak. Böylece aileyle uzun bir
yolculuğa çıkılacak.
YUVAMIZ İSTANBUL'UN
15 KREŞİ AÇILDI
Öte yandan, Başkan
İmamoğlu’nun seçim dönemi
vaatlerinden olan 150 mahalleye
150 kreş sözü de gerçekleşiyor.
Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik
Merkezlerinin 15’inde eğitimlere
başlandı. 21 Eylül’de açılışı
yapılan kreşlerde; en az 4, en
fazla 8 sınıflı olmak üzere,
toplam 75 sınıf açıldı. Açılışı
yapılan 15 merkez, toplam bin
460 çocuğa hizmet verme
kapasitesine sahip.

Özellikle kent çeperlerinde açılan
etkinlik merkezlerinde
uygulanacak eğitimler, Boğaziçi
Üniversitesi ve AÇEV'le birlikte
hazırlanıyor. Eğitimler haftanın 5
günü, sabah 08.30-17.00 arasında
verilecek. Yakın zamanda
müfredata yabancı dil eğitimi de
eklenmesi planlanıyor.
İBB ‘EUROCITIES’ TAAHHÜT
MEKTUBUNU İMZALADI
İBB, çocuk hakları konusundaki
kararlılığının bir göstergesi olarak
Eurocities-Avrupa Sosyal Haklar
Sacayağı Taahhüt
Kampanyası'nın imzacısı oldu.
Bu sayede İBB, İstanbul'un
çocuklarına nitelikli,
sürdürülebilir ve bütünlüklü bir
sosyal hizmet anlayışıyla hizmet
sunulacağının sözünü verdi.
Konuyla ilgili kapsamlı çalışmalar
yürüten İBB Sosyal Hizmetler
Daire Başkanlığı Çocuk
Politikaları Koordinatörü Yaprak
Sarıışık, çocuklar için eşit ve adil
bir kent vizyonuyla hareket
ettiklerini vurgulayarak her
çocuğun bir birey olduğunu ve her
birinin vazgeçilemez haklara sahip
olduğunun altını çizdi.
Sarıışık, İBB’nin imzaladığı
taahhüt ile çocuklara yönelik
yapılan ve yapılması planlanan
tüm bu projeler için bir söz
verildiğini belirtti. Kentin tüm
çocuklarını kapsayan bu
çalışmalar ile İstanbul’u daha
adil bir şehir yapma yolunda
ilerlediklerini ifade eden

İBB 1 YILDA NELER YAPTI?
İBB Çocuk Koruma ve
Koordinasyon Birimi kuruldu
İstanbul 95 projesi ile 0-3 yaş arası
çocuklar odağa alındı
Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik
Merkezleri 15 ilçede açıldı
Kent Konseyi çatısı altında Çocuk
Meclisi kuruldu
0-4 yaş çocuğu olan annelere
ulaşım ücretsiz hâle geldi
Halk Süt ile süte erişemeyen çocuk
kalmadı
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HAYATA GEÇİRİLEN 0-4 YAŞ
ÇOCUĞA SAHİP ANNELERE
ULAŞIMIN ÜCRETSİZ
OLMASI DA ÇOCUK
POLİTİKALARINDAKİ
BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMIN BİR
PARÇASI.

PANDEMİ SÜRECİNDEKİ KÜLTÜREL
ETKİNLİKLER NEFES ALDIRDI
İBB Çocuk Politikaları Koordinatörü
Yaprak Sarıışık:
“Oyun ile sosyal ve kültürel hayata
katılım, çocuğun temel haklarından
biri. O yüzden özellikle dezavantajlı
kesimlerdeki çocukların, daha
avantajlı olan akranlarıyla eşit şartlara
erişebilmesini sağlamak bizim
görevimiz.
Özellikle pandemi sürecinde
yürüttüğümüz kültürel etkinliklerimiz
çok önemliydi. Sokakta Sanat Var
etkinlikleri, sinebüsler, gezici
sahnelerimiz, masal saati
etkinliklerimiz ve seyyar park
aktivitelerimiz ile kültür sanatı her
yere, herkesin erişebileceği şekilde
götürmeye çalıştık.”

Sarıışık sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Sayın Başkanımız 'Çocuk Dostu
İstanbul' vaadiyle, ‘Bu şehrin
bütün çocukları eşit olacak’ diye
yola çıkmıştı. Şimdi ise bu
taahhüde imza atarak bunu
somut olarak hayata geçiriyoruz.
İstanbul böylelikle Avrupa Sosyal
Haklar Sacayağı'nın 11. ilkesinin
savunucusu olduğunu beyan etti.
Çocuk hakları ve çocuk dostu bir
kent olma konusunda, öncü bir
şehir olduğunu uluslararası
platformda ortaya koydu.
İnanıyorum ki İstanbul, bunu
görünür kılarak birçok şehre
örnek olacak. İstanbul’un bu
taahhüdü imzalaması, çocuk
politikaları ve uygulamalarımızın
dünya ölçeğinde olduğunu da
gösteriyor.”

/SOSYAL BELEDİYE

ÇOCUK MECLİSİ İLE
KATILIMCILIK SAĞLANACAK
TOPLUMDA FIKIR VE GÖRÜŞLERI ÇOĞU ZAMAN GÖZ ARDI EDILEN ÇOCUKLAR,
KENT KONSEYI ÇATISI ALTINDA KURULAN ÇOCUK MECLISINDE KATILIMCI ANLAYIŞLA ARTIK
FIKIRLERINI DILE GETIREBILECEKLER.

İstanbul Kent
Konseyi Başkanı
Tülin Hadi

İ

stanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, çocukların, yaşları küçük birer yurttaş olduğunu ve her yurttaş gibi onların da kendilerini ifade etme hakkı bulunduğunu belirtti. Hadi, Çocuk Meclisiyle onlara
kendilerini ifade edebilecekleri, şehir hakkında etkin söz
sahibi olabilecekleri ortamı oluşturduklarını sözlerine
ekledi. Yaş aralığı 6 ila 16 arasında değişen çocukların
katılım sağlayabildikleri İstanbul Çocuk Meclisine ilk
davetler, sosyal medya üzerinden yapıldı. Pandemi nede-
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niyle genel kurul toplantıları henüz gerçekleşmese de
internet üzerinden yapılan toplantılarda bir araya gelen
çocuklar, İstanbul'a dair fikirlerini paylaşmaya başladılar. Kentin her kesiminden çocuğun söz hakkı olmasının
amaçlandığı Çocuk Meclisine ilçe konseylerinden de katılım hedefleniyor. Kentin geleceği hakkında söz sahibi
olmak isteyen çocuklar, Saraçhane'de bulunan İstanbul
Kent Konseyine aileleri ile birlikte gelerek Çocuk Meclisine üye olabiliyorlar.

SOSYAL BELEDİYE/

ÇOCUKLAR NE DİYOR!

CEREN, 13 YAŞINDA
İstanbul'da yapılacak yeni
projelere fikir vermek için
Kent Konseyine katıldım.
İstanbul’da gezilecek çok
fazla yer olmasını
seviyorum.İstanbul’da
çözülmesi gereken en
önemli sorun trafik
sorunu.

EFE, 14 YAŞINDA
İstanbul’u
değiştirebileceğimi
düşündüğüm için İstanbul
Kent Konseyine katıldım.
İstanbul’un en çok
doğasını, tarihini,
özgürlüğünü seviyorum.
İstanbul’da, deniz kirliliği
çok sıkıntı; çünkü deniz
kirliliği canlı çeşitliliğinin
azalmasına ve sudaki
oksijen miktarında düşüşe
neden oluyor.

ÖMER DENIZ, 7 YAŞINDA
Cumhurbaşkanı olmak
istiyorum. Çocuk hakları için
Çocuk Meclisine katıldım.
İstanbul’da denizi ve tarihi
yerleri seviyorum.
Bir fakir var, bir de zengin
var; herkesin eşit haklarda
ve zenginlikte olmasını
isterdim. Bunu adalet ile
sağlardım.

İPEK, 11 YAŞINDA
İstanbul Çocuk Meclisine
katılma nedenim, İstanbul
ile ilgili fikirlerimi
paylaşmak ve faaliyete
geçirebileceğim bir alan
olmasıdır. İstanbul'un,
sorunlarıyla değil,
çözümleriyle anılan örnek
bir kent olması için
planlarımı
gerçekleştirmek
istiyorum.
İstanbul'da en çok
sevdiğim şey; yeşil ile
mavinin ve martıların
birleşmesi.
İstanbul'un en önemli
sorunu, kalabalığın
artması nedeniyle çarpık
kentleşme sonucu yeşil
alanların azalmasıdır.

YIĞIT ÖMER, 6 YAŞINDA
Çocuk Meclisine,
İstanbul’u korumak için
neler yaparız diye üye
oldum.
İleride Başkan olmak
istiyorum, nasıl olabilir
onun için.
Çocukların sorunlarını
anlatmak için, bir de
başta Ekrem Amca’yı
görmek, tanışmak için.
Galata Kulesi ve
tarihimizi; en önemlisi,
müzeleri çok seviyorum.
Bence İstanbul’daki en
büyük sorun kalabalık
sorunu! Çok kişi var, onlar
biraz başka şehirlere
gitse buralarda da
sorunlar, trafikler, çöpler
azalır.

ALI, 11 YAŞINDA
Yaşıtlarımla İstanbul’u,
çocuklar için daha
yaşanabilir bir kent haline
getirmek istiyorum.
İstanbul, içinden Boğaz
geçen şehir. En çok
manzarasını seviyorum.
Ancak İstanbul’da, daha
çok park, daha çok yeşil
alan olmalı. Hatta kapalı
alanların da mutlaka bir
açık alanı olmalı. Yeşil
alanlar deprem ve
pandemi gibi durumlar
için de çok önemli.

KUMRU, 10 YAŞINDA
İstanbul’un bazı eksi ve
artı yönleri var. Bunları
konuşmak ve çözüme
kavuşturmak istiyorum.
İstanbul’a ait en çok tarihi
eserleri ve İstanbul
Boğazı’nı seviyorum.
Bence İstanbul’da acil
olarak çözülmesi gereken
konu yeşil alanların
yürüme mesafesinde
olması zorunluluğu. Ama
en acili yeşil alana ulaşım
sıkıntısı.

ÇOCUKLARA, ŞEHİR HAKKINDA ETKİN SÖZ
SAHİBİ OLABİLECEKLERİ BİR ORTAM
OLUŞTURMAYI AMAÇLIYORUZ.
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CUMHURİYET
EKONOMİYİ BAĞIMLILIKTAN KURTARDI

29 EKIM 1923’TE CUMHURIYET’IN ILAN EDILMESI ILE BIRLIKTE TÜRKIYE, UYGARLIK YOLUNDA KOŞAR
ADIMLARLA ILERLEMEYE BAŞLADI. YÜZYILLAR ARDINDAN BIR HALK, FIKRI HÜR, VICDANI HÜR BIR
ULUSA DÖNÜŞTÜ. TÜRKIYE’NIN AZ ZAMANDA BU KADAR ÇOK YOL ALMASININ ARDINDA,
ATATÜRK’ÜN IFADESIYLE, EKONOMIYE BIRINCI DERECEDE ÖNEM VERILMESI VARDI. DIŞ BORÇLA
AYAKTA KALAN OSMANLI’NIN AKSINE CUMHURIYET, 13 YILDA 9 KEZ BÜTÇE FAZLASI VERDI, 7 KEZ
ÇIFT HANELI BÜYÜME ORANI YAKALADI.
GÖKÇE KAÇMAZ
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undan 97 yıl önce, 29 Ekim 1923 tarihinde, Türk ulusu yurdunda
bir daha emperyalizmin boyunduruğu altına girmesin diye,
Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet, yeni bir yürüyüşün
başlangıcı oldu. Kariyeri zaferlerle dolu bir başkomutan ve lider
olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu yürüyüşü kendi saltanatını ilan
etmek için yapmadı. O, zoru seçti. Egemenliği, kayıtsız şartsız millete
verdi. Bir imparatorluğun dağınık tebaasını, bütünleşmiş bir ulusa
çevirdi. 600 yüzyıl sultanlık hükümranlığı altında yaşamış halkı, fikri hür,
vicdanı hür bireylere dönüştürdü. Türk ulusu, belli haklarla o dönemde
tanıştı: Kadınlara seçme ve seçilme hakkı, din ve vicdan serbestliği; basın
özgürlüğü, düşünce, toplantı ve gösteri yapma hürriyeti, özel yaşamın
gizliliği, konut dokunulmazlığı, hatta dilekçe hakkı...
Bozüyük’te kereste fabrikası
ziyaretinden (1926).

AVRUPA’DAKİ KENTLERE BİLE
KAPİTÜLASYON VERİLDİ
Bütün bu devrimlerin karşılık
bulması için güçlü bir ekonomi
gerekliydi. Ancak, Parvus
Efendi’nin, 1912 yılında Türk
Yurdu Dergisi’nde ifade ettiği
gibi Osmanlı, Batılı
sermayedarların sömürgesi
durumundaydı. İmparatorluk,
1854-1914 yılları arasında
ekonomisini bütünüyle dış borçla
yürütür hale geldi. Örneğin;
1874-1875 yıllarında bütçe geliri
17 bin altınken dış borç ödemesi
13 bindi. Osmanlı’nın borç
batağında olmasından yararlanan
Batılı ülkeler, Türklerden daha
fazla ayrıcalık koparmanın
yollarına bakıyordu. İlk defa
İngiltere ile 1838’de Balta
Limanı’nda imzalanan
antlaşmanın üzerinden 4 yıl
geçmeden; Fransa, Löbek,

Bremen, Hamburg, Sardunya,
İsveç, Norveç, Danimarka,
Toskana gibi birçok ülke ve kente
kapitülasyonlar verildi. (Esat
Çelebi-Atatürk’ün Reformları ve
Türkiye Ekonomisine Etkileri
1923-2002)

CUMHURİYETE KALAN
MİRAS: SADECE 4 FABRİKA
Cumhuriyet ilan edildiğinde nüfus
13 milyondu. Madenlerin,
limanların, demiryollarının büyük
çoğunluğu yabancıların ellerindeydi;
tarım ve sanayi yetersizdi. Ülkede 4
fabrika ve işçi sayısı ondan fazla olan
282 atölye bulunmaktaydı. Bunların
da yüzde 85’i yabancıların elindeydi.
Atatürk, ekonomiyi düze
çıkarmadan gerçek bağımsızlığın
elde edilemeyeceğinin farkındaydı.
Bu sebeple, Lozan Antlaşması
imzalanmandan ve daha barış
garanti altına alınmadan 5 ay önce
İzmir İktisat Kongresi’ni topladı.
Kongreye; sanayiciler, tüccarlar,
işçiler ve çiftçileri temsilen 1.135
delege katıldı. Bir ulusun aydınlık
geleceğinin yalnızca erkek
bireyleriyle yürüyemeyeceği
bilinciyle kongrede, kadın işçileri
temsilen delegeler de bulundu.

Gazi, Orman Çiftliği’nde
çalışmaları yerinde
izlerken (1929).
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görüldü. Türkiye, dünyada krom
üreticisi ve ihracatçısı ülkeler
arasında ikinci sıraya yükseldi.

Alpullu Şeker Fabrikası
gezisinden bir kare (1930).

Bunlardan Rukiye Hanım, kapanışta
bir konuşma yaptı. (Afet İnan,
Devletçilik İlkesi ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin Birinci Sanayi
Planı 1933)
“EKONOMİMİZE BİRİNCİ
DERECE ÖNEM VERMEK
ZORUNDAYIZ”
Gazi, bu kongrede ekonominin
önemine dikkat çekerek gelecekte
yapacaklarının mesajını, o günden
verdi:
“Bir ulusun doğrudan doğruya
yaşamı ile ilgili en önemli etmen o
ulusun ekonomisidir. Tarihin ve
deneyimin belirlediği bir gerçek,
bizim ulusal yaşamımızda ve ulusal
tarihimizde bütünüyle
görülmektedir. Gerçekten Türk
tarihi incelenirse yükseliş ve çöküş
nedenlerinin ekonomik sorunlardan
başka bir şey olmadığı hiç zaman
yitirmeden anlaşılacaktır. Yeni
Türkiye’mizi yaraştığı uygarlık
düzeyine ulaştırabilmek için,
ekonomimize birinci derece önem
vermek zorundayız.”
Genç Türkiye Cumhuriyeti, sırtında
85 milyon liralık Osmanlı borcuyla
çıktığı bu yolda önemli başarılar elde
etti (Korkut Boratav, Türkiye İktisat
Tarihi). Aşar vergisi kaldırılarak
çiftçinin karşı karşıya kaldığı mali
yüklerin hafifletilmesi yoluna gidildi.
Tarımda kendi kendine yeter bir ülke
haline gelmek için önemli adımlar
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atıldı. Demografik açıdan çok daha
kalabalık olan Osmanlı’nın son 32
yılında köylüye kullandırılan kredi,
22 milyon liraydı. Cumhuriyet ise
sadece ilk on yılında 121 milyon
liralık krediyle çiftçiyi destekledi.
(Sinan Meydan, El Cevab)
9 YILDA AĞIR SANAYİ
ÜRETİMİ YÜZDE 152 ARTTI
1929-1938 yılları arasında ağır
sanayi üretimi yüzde 152, toplam
sanayi üretimi ise yüzde 80 arttı.
Kömürde yüzde 100, kromda yüzde
600, diğer madenlerde yüzde 200
daha fazla üretim yapıldı.
Cumhuriyet ile birlikte demir,
Türkiye’de işlenmeye başlandı.
Demir üretimi, sıfırdan 180 bin tona
çıktı. Şeker üretiminde 200 kat artış

Cumhuriyet'in 10. Yıl Törenlerinde
10.Yıl Nutku'nu okurken (1933).

TÜRK LİRASI DEĞER KAZANDI
Ekonomide planlı döneme geçildi.
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı yapıldı.
Bu plan, 1934-1938 yılları arasını
kapsıyordu. Türkiye, Batılı ülkeler
arasında süreli ekonomik plan yapan
ilk ülke oldu. 1930’da 1 dolar 2,12 lira
iken, paramız dolar karşısında değer
kazandı. 1939 yılında 1 dolar 1,28
liraya geriledi. Türk bankacılık
sistemi geliştirildi. 1924 yılında
ülkedeki mevcut bankaların yüzde
80’i yabancıların elindeydi. 15 yıl
içinde banka sayısı iki katına
çıkarılırken yabancı sahipliği yüzde
23’e geriletildi. Türkler, uzun yıllar
sonra ekonomide ipleri eline aldı.
Atatürk döneminde; hastanesi,
okulu, lojmanı, kütüphanesi, tiyatro
ve sinema salonları, spor tesisi,
araştırma geliştirme bölümü olan
fabrikalar kuruldu. Örneğin nüfusu
12 bin olan Nazilli’de açılan
Sümerbank Basma Fabrikası’nda
700 kişilik sinema ve tiyatro salonu
bulunuyordu.
YOLCU UÇAĞI İHRAÇ
EDİLMEYE BAŞLANDI
Cumhuriyet’in ilk 15 yılında
birçok ulusal savunma sanayi
kurum ve kuruluşu inşa edildi.
Gölcük Tersanesi, Eskişehir Uçak
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Nazilli Basma Fabrikası’nın
açılışında (1937).

Fabrikası, Tayyare, Otomobil ve
Motor Türk AŞ (TOMTAŞ),
Kayseri Uçak Fabrikası, Kırıkkale
Mühimmat Fabrikası, Kırıkkale
Elektrik Santrali ve Çelik
Fabrikası, barut, tüfek ve top
fabrikaları gibi birçok tesis,
Türkiye ekonomisine güç kattı,
yabancılara bağımlılıktan kurtarma
yolunda önemli bir aşama
kaydedilmesini sağladı. Sadece
Kayseri’deki fabrikada 12 yılda
176 uçak üretildi. Yolcu
uçaklarının ilk kez sefere
çıkmasından 10 yıl sonra Türkiye
de bu pazara girdi. Üretilen ilk
yolcu uçakları, Danimarka,
Hollanda gibi ülkelere ihraç edildi.
Bu dönemde Türkiye, dünya
üzerinde uçak sanayisi olan 10
ülkeden biriydi. (Sinan Meydan,
Akl-ı Kemal, Cilt 3-4)
“REFAH VE BAYINDIRLIK
YOLU”
Genç Cumhuriyet, Atatürk’ün
“refah ve bayındırlık” diye
tanımladığı demiryolu ulaşımına
da çok önem verdi. Osmanlı
döneminden kalan ve yabancıların
elinde bulunan hatlar
kamulaştırıldı. Yaklaşık 3 bin 200
kilometre daha yeni demiryolu
inşa edilerek ülke genelindeki hat
uzunluğu 8 bin kilometreye
çıkarıldı. Toplam 26,5 saat süren
Ankara-İstanbul yolculuğu, 12

saate indirildi. (Müşerref Avcı,
Atatürk Dönemi Demiryolu
Politikası)
Osmanlı döneminde sürekli açık
veren bütçenin kaderi değişti.
1924-1936 yılları arasındaki 13
mali yıl bütçesi kesin hesaplarının
2 yılı denk, 9’unda ise bütçe fazlası
yaşandı. (Mustafa Aysan, Atatürk
Dönemi Ekonomi Politikaları)
Cumhuriyet tarihinde ekonomide
13 kez çift haneli büyüme oranı
yakalanırken bunun 7’si Atatürk
döneminde gerçekleşti. Osmanlı
dönemindeki ithalata bağımlılığın
ortadan kaldırılması yolunda dev
adımlar atıldı. Şeker, çimento ve
kerestede ülke gereksiniminin
bütünü, yünlü dokumada yüzde
83’ü, pamuklu dokumada yüzde

ÜLKEDE DEMİRYOLU
ODAKLI SAĞLAM BİR
ULAŞIM ALTYAPISI İNŞA
EDİLMEYE BAŞLANDI.
SADECE YENİ
YATIRIMLAR YAPILMADI,
AYNI ZAMANDA
YABANCILARIN
ELİNDEKİ HATLAR DA
MİLLİLEŞTİRİLDİ.
43’ü, kâğıtta yüzde 32’si, cam ve
cam eşyada yüzde 63’ü ulusal tarım
ve sanayi ile karşılanmaya başlandı.
(Orhan Çekiç, 1938 Son Yıl)
Sonuç olarak Türkiye, bir daha
emperyalist işgale uğramamak için
Cumhuriyet ile birlikte bütünsel bir
dönüşüme girdi. Sadece sosyal
yaşamda değil ekonomide de büyük
atılımlar yapmaya özen gösterdi.
Çünkü Atatürk’ün de vurguladığı
gibi “Tam bağımsızlık, ancak mali
bağımsızlık ile olanaklıdır. Bir
devletin maliyesi bağımsızlıktan
yoksun olunca o devletin bütün
yaşam ışıklarında bağımsızlık felç
olur.”
Cumhuriyet Bayramınız Kutlu
Olsun!
Yaşasın Cumhuriyet!

Sümerbank Merinos Fabrikası’nı
gezerken (1938).
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İSTANBUL, ATATÜRK’ÜN

STRATEJİK DEHASIYLA
İŞGALDEN KURTARILDI

İSTANBUL, 97 YIL ÖNCE, TEK KURŞUN YAKMADAN TEK BIR MEHMETÇIĞI TOPRAĞA VERMEDEN
DÜŞMAN IŞGALINDEN KURTARILDI. İŞGALCILER, TÜRK BAYRAĞINI SELAMLAYIP GELDIKLERI GIBI
GITTILER. İKI GÜN SONRA, 6 EKIM 1923’TE, İSTANBUL’DA YENIDEN TÜRK EGEMENLIĞI
KURULDU. FATIH SULTAN MEHMET’IN FETHETTIĞI GÜZEL İSTANBUL, BU KEZ IŞGALCILERDEN
KURTARILARAK EBEDIYEN VATAN TOPRAĞI OLMAYA DEVAM ETTI. KAN AKITILMADAN
KAZANILAN BU ZAFERIN ARDINDA ATATÜRK’ÜN STRATEJIK DEHASI VARDI.
GÖKÇE KAÇMAZ
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ünümüzden 102 yıl önce,
13 Kasım 1918’de;
İngiliz, Fransız, İtalyan
ve Yunan savaş
gemilerinden oluşan 61 parçalık
işgal donanması, Haydarpaşa
önlerine demirlediğinde geldikleri
gibi gitmek diye bir amaçları
yoktu. Hiç gitmeyeceklerine
inanıyorlardı. Ancak, Türk
ulusunun kararlı mücadelesi
karşısında bu inanç bir kâbusa
dönüştü. “İki büyük dünyanın
birleştiği yerde; Türk yurdunun
değeri, Türk tarihinin zenginliği,
Türk ulusunun gözbebeği İstanbul,
bütün yurttaşların yüreğinde yeri
olan bir kenttir” diyen Atatürk
başkomutanlığındaki ordu, işgali
tek bir kurşun yakmadan sona
erdirdi. Bu ayrıcalıklı kent, acılarla
dolu 5 yıllık bir işgal sürecinin
ardından, 6 Ekim 1923’te yeniden
Türk egemenliğine girdi.
Peki, 97 yıl önce, dünyanın en
güçlü devletlerine karşı böylesi bir
zafer nasıl kazanıldı? Bunun geri
planında Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün stratejik dehası
yatmaktaydı. O, dünyanın en ünlü
askeri kuramcılarından Carl von
Clausewitz’in, “Savaş Üzerine”
kitabında belirttiği gibi, önce
düşmanın ağırlık merkezini
belirledi; ardından da onu teke
indirmeye çalıştı.
Daha Kurtuluş Savaşı’nın
başlarından itibaren, Afrika’dan
Orta Asya’ya sömürülen uluslarla
iletişime geçti. Birçoğu İtilaf
Devletleri’nin sömürgesi olan bu
ulusların gönlünü kazandı.
Onlarla sıkı bağlar kurdu.
Sovyetler Birliği ile dengeli
ilişkiler yürüttü.
İngiliz sömürüsüne Asya’da
başkaldıran Emanullah Han ile 1
Mart 1921’de Moskova’da 10
maddelik dostluk antlaşması
imzaladı. Böylece sadece
Afganistan ile müttefik olmadı,
aynı zamanda yeni kurulmuş
TBMM Hükümeti’ne uluslararası
tanınırlık kazandırdı.

İSLAM DÜNYASINI KURTULUŞ
SAVAŞI ETRAFINDA
BİRLEŞTİRDİ
Yine kurduğu ilişkilerle İngiliz
sömürgesi Hindistan’da, Kurtuluş
Savaşı’na yönelik büyük bir ilgi
oluşturdu. Hint Müslümanları
arasında Mustafa Kemal adı çok
bilinir ve saygın hale geldi.
İngilizler, Türklerin bağımsızlık
mücadelesine yardım ettiği
gerekçesiyle 30 bin kişiyi hapse
attı. Ülkenin önde gelen din
bilginlerinden Süleyman Nadvi,
Türkiye’nin geleceğinin Atatürk
ve ordunun gücüne bağlı olduğunu
yazdı. Kurtuluş Savaşı’nın zafere
ulaşmasının yaratacağı büyük
mutluluğa işaret etti. [Ali Asghar
Khan, Hint Müslümanlarının Türk
Kurtuluş Hareketine Mali Yardımı
(1919-1923)]
Mustafa Kemal, Hintli liderlerden
Muhammed Ali ile Anadolu’da bir
araya geldi. Onu, davasına ikna
etti. Muhammed Ali, ülkesine
döndüğünde Müslümanların,
İngiliz ordusuna yazılmaması,
orduda bulunanların da derhal
istifa etmesi gerektiğini ilan etti.
Hintliler, Türk Kurtuluş Savaşı
lehine “hartala” (genel grev)
başlattı. Öğrenciler okullarını,
köylüler tırmıklarını, memurlar
bürolarını terk etti ve sokaklara
indi. Halife ve Atatürk için dualar
edildi.

ŞAM’DA HALKA ATATÜRK
POSTERLERİ DAĞITILDI
Gazi, Sivas’a davet ettiği Libyalı
Şeyh Ahmed Şerif Senusi’ye, 18
Şubat 1921’de “İttihad-ı İslam
Kongresi” düzenletti. Bu kongreye
Sünnilerin yanı sıra Kerbela Şii
Emiri ile Zeydiye mezhebinden
Yemen Hükümdar İmam Yahya da
katıldı. Orta Doğu ve Doğu
Afrika’daki Muvahhidin Cemiyeti,
Yakındoğu Cemiyeti, Batum İslam
Cemiyeti, İstikbal Cemiyeti, Halep
Teşkilat-ı Milliyesi, Mısır Vahd
Partisi, Kahire Gönüllü Fırkası,
Amman Çerkez Fırkası gibi yapılarla
birebir temasa geçti. Onlarla
İngiltere ve Fransa’ya karşı bir ortak
cephe oluşturmayı amaçladı. Siyasi
desteklerini aldı. Öyle ki; Sakarya
Zaferi’nin ardından Şam’da şenlikler
yapıldı. Camilerde mevlit okutuldu.
Atatürk’e İslam’ın Kılıcı unvanı
verildi. Sokaklarda, Selahaddin
Eyyübi ile birlikte resmedilmiş
posterleri dağıtıldı. (Adnan Güllü,
Hindistan Müslümanlarının Milli
Mücadele’de Türkiye’ye Yardımları)
KAHİRE’DE TÜRK ZAFERİ
KUTLANDI
Mısır halkı da kendi ana yurdunda
özgür yaşamak için, ayağında çarık
cepheden cepheye koşan, kanıyla
canıyla mücadelelerin en asilini
veren Anadolu insanı ile yakın
dayanışma gösterdi.

Kurtuluş Savaşı
sırasında diplomatik
hamlelerle düşmanın
birliğini bozan Atatürk,
Fransız diplomat
Claude Farrere ile…
1922).
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Düşmanı yurttan atmak için ordu
gücünün yanı sıra uzun erimli
planlar da yapan Atatürk,
çalışma masasında (1923).
Mısır Hilal-i Ahmer Cemiyeti
(Mısır Kızılayı) tarafından
toplanan yardımlar, Ankara’ya
ulaştırıldı. İnönü Zaferi dolayısıyla
Kahire'de sevinç gösterileri
yapıldı. Mısır halkı, sokaklarda
Mustafa Kemal Paşa'nın
fotoğraflarını elden ele
dolaştırarak bayram etti. (Gülsüm
Polat, “Millî Mücadele Sürecinde
Mısır İle Kurulan Bağ ve 'Kemalist
Propaganda' Algısı” Akademik
Ortadoğu)
DÜŞMANIN BİRLİKTELİĞİNİ
DAĞITTI
Atatürk’ün yaptığı bu
diplomatik hamleler, düşmanın
ağırlık merkezini dağıtıp onları
yalnızlaştırmak konusunda çok
etkili oldu. Diplomasi, cephede
kazanılan zaferlerle ve I. Dünya
Savaşı’nda işgalcilerin her
açıdan yıpranmalarıyla
birleşince Türk Kurtuluş
Savaşı’nın etkisi arttı. Özellikle
9 Eylül 1922’de İzmir’in Yunan
işgalinden kurtarılmasından
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sonra İtilaf Devletleri’nin
arasındaki anlaşmazlıklar, iyiden
iyiye gün yüzüne çıktı.
İtalya, savaşın başında
kendilerine verilen sözlerin
tutulmamasından dolayı zaten
küskündü. İngiltere’nin sahaya
sürdüğü Yunan ordusu, sağlanan
tüm istihbarat, taktik ve silah
desteğine rağmen, ardına
bakmadan kaçmak zorunda kaldı.
Afrika’dan Orta Asya’ya, İtilaf
Devletleri’nin sömürgelerinde
başlayan uyanış hareketleri ise
İngiltere ve Fransa başta olmak
üzere, tüm işgalcileri
kaygılandırıyordu. İşgalciler,
TBMM (Türkiye Büyük Millet
Meclisi) Hükümeti’nin Sovyetler
Birliği ile kurduğu ustaca
kurgulanmış diplomatik
ilişkilerden de tedirgindi. Başta
İngiltere ve Fransa olmak üzere
kapitalist Batı ülkeleri,
Türkiye’nin sosyalist bir
düzenin etkisi altına girmesini
istemiyorlardı. Bütün bunlara,
İtilaf Devletleri’ndeki halkların
yeni bir savaşı onaylamaması,
hatta İngiltere’de Winston
Churchill’in başını çektiği bir
grup bakanın Lloyd George
hükümetinden istifa etmesi gibi
olaylar da eklenince İtilaf
Devletleri’nin Türk
topraklarında kalması oldukça
zorlaştı.
Atatürk, Haydarpaşa
Garı’nda (1932).

İŞGALCİLERİN SAVAŞMA
DİRENCİNİ KIRDI
Bu tabloyu doğru okuyan Atatürk,
orduyu Çanakkale’deki tarafsız
bölgeye yönlendirdi. Bu hamle ile
sadece General Harrington
komutasındaki İngiliz güçlerini
sıkıştırmadı, aynı zamanda İtilaf
Devletleri’nin iç siyasetindeki
gerilimi yükselterek onları
psikolojik olarak da yıprattı.
Mudanya’da masaya oturmak
zorunda bıraktı. Ali Satan’ın
“İngiliz Yıllık Raporlarında
Türkiye 1922” kitabında da ifade
ettiği gibi, İngilizler açısından bu
anlaşma, Asya’nın Avrupa’ya
karşı kazandığı bir zafer oldu.
Üzerinde güneş batmayan
Britanya İmparatorluğu,
beklemediği bir yenilgiye uğradı.
Lozan Barış Antlaşması’ndan
sonra, 23 Ağustos 1923’ten
itibaren, İtilaf Devletleri
İstanbul’dan ayrılmaya başladı.
Son işgalci birlik ise 4 Ekim 1923
günü Dolmabahçe Sarayı önünde
düzenlenen bir törenle Türk
bayrağını selamlayarak kenti terk
etti. Bundan tam iki gün sonra
Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3.
Kolordu İstanbul’a girdi. Böylece
işgal altındaki İstanbul,
Atatürk’ün stratejik dehasıyla tek
bir kurşun atmadan, tek bir
Mehmetçik'i toprağa vermeden
kurtarılmış oldu.

Konserden tiyatroya, sergiden sinemaya,
İstanbul’un tüm kültür sanat etkinlikleri
tek adreste.
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İSTANBULLU,

ARKEOPARKINI

KENDİ TASARLAYACAK
MARMARAY KAZILARI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN THEODOSIUS
ANTIK LIMANI KALINTILARININ SERGILENECEĞI ARKEOPARK IÇIN
YARIŞMA DÜZENLEYEN İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI, TÜM
MIMARLARA, FIKIRLERINI ORTAYA KOYMA ÇAĞRISINDA
BULUNDU. ARKEOLOJIK ALANDAN ÇIKAN ESERLERIN
INSANLIK TARIHINE DAMGA VURACAK ÖNEMDE
OLDUĞUNUN ALTINI ÇIZEN İBB KÜLTÜR VARLIKLARI
KORUMA DAIRE BAŞKANI OKTAY ÖZEL, ALANIN DAHA
IŞLEVSEL NASIL KULLANACAĞINA YÖNELIK TASARIMLAR
BEKLEDIKLERINI SÖYLEDI.
AYŞE KAHVECİ

M

BARIŞ TEKİN

armaray Yenikapı
İstasyonu’nun yapımı
sırasında, Theodosius
Limanı kalıntılarına
rastlandı. İstanbul Arkeoloji
Müzeleri tarafından yürütülen
kazılarda ortaya çıkan eserler,
İstanbul’un tarihini 8 bin yıl
öncesine kadar götürdü.
İstanbul’un ilk yerleşimcilerine ait
ayak izlerine, liman duvarına, 5. ve
11. yüzyıllar arasına ait küçük
sandallar, balıkçı tekneleri,
donanma ve hizmet gemilerinden
oluşan otuz beş adet gemi
kalıntısına ulaşıldı. Şimdiye kadar
bilinen en büyük Bizans gemi
topluluğunu oluşturan kalıntılar,
aynı zamanda o dönemin gemi
yapım tekniklerine ait bilgilerin
elde edilmesine de katkı sundu.
İstanbul’un binlerce yıllık tarihinin
anlaşılması için büyük fırsat sunan
Yenikapı kazıları, arkeoloji
dünyasında büyük heyecan
uyandırsa da kazılar hızlı bir şekilde
yürütülmek zorunda kaldı. Ortaya
çıkan eserler depoya kaldırılırken bu
eserlerin sergileneceği bir müzenin
yapılması için uluslararası yarışma
düzenlendi. 2015 yılında, bir proje
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birinciliğe layık bulundu; müze için
de onay verildi. Ancak müze ile ilgili
herhangi bir gelişme olmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Marmaray kazıları sırasında ortaya
çıkan Theodosius Limanı
kalıntılarını, İstanbul’a yakışır bir
arkeoparkta sergilemek için
harekete geçti. Bunun için 20
Temmuz’da, ‘Theodosius Limanı
Arkeolojik Alanı Mimari Proje
Yarışması’ ilanıyla kapılarını tüm
mimarlara açan İBB, çok sayıda
katılımla beraber, farklı fikir ve
proje önerisi bekliyor. Limanın
tarihi önemini ve yarışmacılardan
beklentileri İBB Kültür Varlıkları
Koruma Daire Başkanı Oktay Özel
ile konuştuk.

ARKEOLOJİK KAZIDAN ÇIKAN ESERLER, İNSANLIĞIN
UFKUNU AÇACAK, İNSANLIK TARİHİNE DAMGA
VURACAK ÖNEME SAHİP.

KÜLTÜR/

KONSERVASYON IŞLEMLERI
SÜRÜYOR
Kalıntılardan çıkan eserlerin, İBB
tarafından tahsis edilen bina
içerisinde korunduğunu açıklayan
Özel, eserlerin durumuna ilişkin
şu bilgileri verdi:
“Eserler, İBB’nin İstanbul
Üniversitesi’ne sunduğu bir bina
içerisinde muhafaza ediliyor.
Bugüne kadar ciddi bir
konservasyon yapıldı, hala da
devam eden bir çalışma söz
konusu. İBB olarak üniversite ile
iş birliği içerisindeyiz ve
desteğimiz de devam ediyor.”
İNSANLIĞIN UFKUNU AÇACAK
ESERLER
Yenikapı Theodosius Limanı
arkeolojik alanının, İstanbul için
özel bir alan olduğunu altını
çizen Özel, “Bizans, Roma
döneminde liman olan; ama geç
dönemlerde doldurmalar
nedeniyle şehrin ortasında
kalmış bir alandan bahsediyoruz.
Arkeolojik kazıdan çıkan eserler,
insanlığın ufkunu açacak
insanlık tarihine damga vuracak
öneme sahip. Sadece İstanbul’un
tarihi için değil, Avrupa, Roma
ve Bizans tarihi için çok önemli
bir alan. Yenikapı’nın şöyle bir
güzel yanı da var. Bizans
döneminde, gemilerin şehre ilk
giriş sağladığı bölge iken bugün
de hava yolu, tren yolu ya da
başka yolla şehre gelenlerin,
İstanbul içerisine dağılımını
sağlayan bir transfer merkezi”
şeklinde konuştu.
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BIRINCIYI İSTANBULLULAR
BELIRLEYECEK
Arkeopark yarışması için tüm
mimarlara çağrıda bulunan Özel,
şunları söyledi:
“Arkeolojik alan, bütün
İstanbullunun hatta İstanbul’u
ziyaret edenlerin görebileceği
şekilde bir arkeolojik parka
çevrilebilir mi diye çalışmalara
başladık. Bu konuda en iyi yöntem
de İstanbullunun kendi parkını
kendinin tasarlamasıydı. 20
Temmuz günü yarışma ilanına
çıktık, Theodosius Limanı
Arkeolojik Alanı Mimari Proje
Yarışması. Son derece donanımlı
bir jüri oluşturduk. Başvurular 26
Ekim’e kadar sürecek. Bütün
mimarlara kapımızı açtık. Bu süreç
içerisinde, herkes projesini
hazırlasın, kafasındaki fikri ortaya
koysun istiyoruz. Yapılacak
projeyi, İlk üçe giren eserler
arasından İstanbullular seçecek.”
İSTANBULLULAR IÇIN
HAKSIZLIK OLACAKTI
Daha önce düzenlenen yarışmada
birinci seçilen projenin,
fizibilitesinin doğru yapılmadığına
ve kütlesel anlamda ağır bir yapı
olduğuna dikkat çeken Özel, bu
projeden vazgeçilmesinin
gerekçelerini şöyle sıraladı:
“Projenin yapımıyla ilgili seçimden
önceki dönemde bir gelişme yoktu.
Seçim sonrası bir fizibilite
çalışması yaptık. Daha önce
anlaşılan, imzalanan ve onaylanan
yapı projesi, çok büyük kütleli ve
devasa bir yapıydı. Hem fizibilitesi
doğru yapılmamış hem ekonomik
girdisi çıktısı doğru tahlil
edilmemiş hem de kütlesel
anlamda ağır bir yapıydı. Bizde
bunun yapılamayacağı,
yapılmasının da doğru olmayacağı
yönünde bir fikir oluştu. Zaten
imar açısından son derece sıkıntılı
bir alandan bahsediyoruz. Büyük
kütleli bir yapıyı oraya koymak
İstanbullular için haksızlık
olacaktı.”
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İBB Kültür Varlıkları
Koruma Daire Başkanı
Oktay Özel

YARIŞMACILARDAN, ANTİK THEODOSIUS LİMANI’NIN YERİ,
MİMARİ KALINTISI, BULUNTULARLA İLGİLİ SENARYOLAR
GELİŞTİRMELERİNİ BEKLİYORUZ.

BIR YAPILAŞMA
BEKLEMIYORUZ
Yarışma şartnamesinin bir vizyon
ortaya koyduğunun altını çizen
Özel, yarışmacılardan beklentilerini
ise şöyle özetledi:
“Yarışma şartnamesi, bir vizyon
ortaya koyuyor. Aslında oranın
tarihçesinin, İstanbul için, insanlık
için önemini ortaya koyan bir el
kitabı. Bu şartname ışığında konu
biraz yarışmacıların ufkuna,
yaratıcılığına kalmış durumda.
Katılımcılardan Antik Thedosius
Limanı’nın yeri, mimari kalıntısı
ve buluntularla ilgili senaryolar
geliştirmelerini bekliyoruz. Bu
senaryolar doğrultusunda iki
boyutlu, üç boyutlu düzenlemeler
yapılmasını; alanın daha işlevsel

olarak nasıl kullanılacağına yönelik
tasarımlar istiyoruz. Tasarımlar
yapılırken buranın son derece
önemli bir transfer alanı
olduğunun unutulmaması, bu
farkındalıkla hareket edilmesi
gerekiyor. Marmaray ile birlikte
oraya bir kütle geldiği için bir
yapılaşma beklemiyoruz.
İstasyonun içerisinde belli
mahaller var. Bu mahallerin
arkeopark alanı içerisine dâhil
edilerek kullanılabileceği,
etkinliklerin düzenlenebileceği
alanlar konusunda bir tasarım
beklentimiz var. Ayrıca arkeoojik
alanın nasıl gezdirilebileceği
konusunda öneri bekliyoruz. En
önemli konulardan biri de elbette
ziyaretçi merkezi konusu.”

/KÜLTÜR

MİRAS ONLARA EMANET
TARIH ÖNCESI DÖNEMDEN BIZANS’A, BIZANS’TAN OSMANLI’YA VE ORADAN MODERN
CUMHURIYET’E UZANAN, YÜZYILLARA MEYDAN OKUMUŞ BIR KENT İSTANBUL… HER
SOKAĞINDA, HER KÖŞESINDE BAŞKA DÖNEMLERDEN BIR YAPI, BIR DOKU, BIR IZ. HEPSI
BIRLIKTE, MIRAS… HEM DE KATMAN KATMAN. ÇOĞU ZAMAN KIYMETI BILINMEMIŞ, HOYRATÇA
ÖRSELENMIŞ TARIHSEL DOKU… İSTANBUL’UN, FARKLI KÜLTÜRLERDEN, FARKLI
DÖNEMLERINDEN KÜLTÜR YAPILARINA, ‘İBBMIRAS’ ÖZENLE SAHIP ÇIKACAK. BINLERCE YILIN
MIRASI, BUNDAN BÖYLE ONLARA EMANET.
UĞUR KOCAGER
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stanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı,
art arda attığı adımlar, yeni
projeler ve özenli misyonu ile
dikkat çekici çalışmalara imza atıyor.
İstanbul gibi; Roma, Bizans ve
Osmanlı’ya başkentlik yapmış, bin
yılları aşkın tarihe sahip kentin
kültür mirası ise ne envantere sığıyor
ne de kolayca tespit edilip elden
geçirilebiliyor. Oysa belki de
İstanbul, bu coğrafyada en çok vefa
gösterilmesi gereken, kültür varlığı
açısından en ilgiye değer
merkezlerden biri. Boğaz’ın iki
yakasında, her dönemecinde geçmişe
dair izler bulunabilecek bir konumda.
Aynı sokakta birden çok kültürün,
birden çok inanışın farklı
zamanlarda; ama aynı mekânda
buluşabildiği bir dünya şehri. Oysa
aynı İstanbul’un silüeti ise
korunamamış. Mimar Sinan imzalı
camileri, yol yapılacak diye hoyratça
verilen kararlarla yıkılmış.
Çeşmelerindeki su kesilmiş. Yıllarca
adeta bir mirasyedinin elinde ihanete
uğramış. Hâlâ da sembol olmuş
kulelerine hilti ile saldırılar sürüyor…
VEFA PROJESI: ‘İBBMIRAS’
İBB Kültür Varlıkları Daire
Başkanlığı bünyesinde kurulan
‘İBBMiras’, tüm bu gerçekliğin
bilinciyle, farkındalık yaratmak için
çalışmalarına başladı. Gündelik
yaşamın içinde kültür varlıklarına
gerekli hassasiyetle yaklaşarak
düzenli bakım-onarımlarını
sağlama, kültür varlıkları çevresinde
şantiye olmaksızın koruma
müdahalelerinde bulunma amacıyla
hareket ediyor. Her gün,
durmaksızın İstanbul’un kültür
mirasına sahip çıkıyor.

‘İBBMiras’ ekipleri, 3 ayrı bölgede,
18 farklı rota ile yaklaşık bin adet
kültür varlığını düzenli olarak
takip ederek periyodik temizlik ve
bakımlarını yapıyor. Ayrıca
ekipler, bu rotalarını, sosyal
medya veya Beyaz Masa yoluyla
vatandaştan gelen kültür
varlıklarını da ekleyerek süreç
içerisinde güncelliyor. Rotada yer
alan kültür varlığını ziyaret eden
ekipler, eseri düzenli olarak
fotoğraflayıp, eserin güncel
durumunu belgeleyerek ilgili
birimlere iletiyor. Sonrasındaysa
eserin, ihtiyaç duyduğu temizlik
ve bakım-onarım yöntemi tespit
edilerek gerekli malzeme
tedarikinin ardından periyodik
bakıma başlanıyor. Ayrıca ekipler
tarafından kültür varlıkları ve
çevresinde düzenli olarak çöp
temizliği de yapılıyor. Bu sayede
gündelik hayatın yoğun karmaşası
içerisinde göz ardı edilebilen
kültür varlıklarının sürekli olarak
takip edilerek korunması
sağlanıyor.
İhbarlar doğrultusunda, sahadan
gelen güncel verilerle esaslı
onarım ve restorasyona ihtiyacı
olduğu tespit edilen bazı kültür
varlıklarının onarımı da yine
‘İBBMiras’ ekipleri tarafından
yapılmakta.
SELATIN CAMILER DE
‘İBBMIRAS’A EMANET
Tarihi öneme sahip Osmanlı
sultanlarının yaptırdığı selatin
camilerinin temizlikleri, basit
bakım ve onarımları da yine
‘İBBMiras’ ekipleri tarafından
yapılıyor. Geleneksel yapım
malzemeleri ile inşa edilmiş, çoğu

1. derece tescilli kültür varlıkları
olan bu camilerin, temizliklerinin
de uygun malzeme ve yöntemlerle
yapılması gerekiyor. ‘İBBMiras’
ekiplerinde yer alan restorasyon
uzmanı mimarlar ile konservatörrestoratörler tarafından
hazırlanan temizlik
talimatnamesi, tüm temizlik
personeliyle paylaşılarak ve
temizlik personellerine gerekli
eğitimler verilerek önlemler
alınmış durumda. Ayrıca tüm
saha, sürekli olarak restoratör
uzmanlar tarafından denetleniyor
ve uygulamalar sürdürülüyor.
Tarihi camilerde çalışan
personeller de camilerde oluşan
yapısal sorunları, ilgili birimlere
hızlıca ileterek sorunların
büyümeden çözülmesine katkı
sunuyor.
ARŞIV VE İÇERIK
OLUŞTURULUYOR
Sahada uygulama yapan ‘İBBMiras’
ekipleri, bu fiziki uygulamaların
yanında kültür varlıklarının
projelendirilmesine de katkı
sağlıyor. Bu ekip, hâlen
projelendirilmemiş ve
belgelenmemiş pek çok kültür
varlığının tespitini yaparak, yok
olma riski taşıyan eserleri
projelendirerek gerekli rölöve ve
restorasyon projelerini hazırlıyor.
Eserler, kültür varlığımızın birer
parçası hâline geliyor.
Tüm bu süreçlerden görsel ve
yazılı içerikler üreten ekipler, bir
yandan arşiv oluştururken bir
yandan da bu içerikleri sosyal
medya yoluyla (@ibbmiras)
paylaşarak bilinç oluşturmayı
hedefliyor.
www.ibb.istanbul
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BILGI, UYGULAMA, ÇÖZÜM

BELEDIYECILIK
VE AR-GE

ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME SÜREÇLERI, YANI KISACA AR-GE, ÇOĞU ZAMAN ÜNIVERSITELERLE,
ENSTITÜLERLE VE ARAŞTIRMA IÇIN ÖZELLEŞMIŞ ŞIRKETLERLE ÖZDEŞLEŞMIŞ BIR KAVRAM. OYSA
KAMU ADINA HAREKET EDEN, HALKLA ILK ELDEN ILETIŞIM KURAN BELEDIYELER IÇIN DE YÜKSEK
ÖNEME SAHIP. GIDEREK BÜYÜYEN KENTLI NÜFUSUN IHTIYAÇLARINA, EN ETKIN VE EN AZ MALIYETLI
ÇÖZÜM IÇIN AR-GE, KAÇINILMAZ. İBB IŞTIRAKI İSBAK, TÜRKIYE’NIN ÖNCÜ AR-GE ŞIRKETI
OLARAK DIKKAT ÇEKIYOR. İSBAK, ATTIĞI ILK NITELIĞINDEKI ADIMLARLA HEM
İSTANBULLUYA ÇÖZÜM ÜRETIYOR HEM DE ÖRNEK OLUŞTURUYOR.
UĞUR KOCAGER

K

entlerde yaşayan nüfus
oranı her geçen gün
artıyor. Birleşmiş
Milletlerin tahminlerine
göre, 4 buçuk milyara yakın insan
bugün yaşamını kentlerde
sürdürüyor. Bu oranın, 2050
yılında ise yüzde 68 olacağı
öngörülüyor.
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SAMİ TÜRK

Avrupa Komisyonuna göre ise
kentleşme daha farklı
yorumlanıyor. Bu yoruma
baktığımızda, kentleşme oranı
hâlihazırda yüzde 85’e ulaşmış
durumda. Kentli modern insanın
ihtiyaçları ise her geçen gün
artıyor ve güçlü bir kamu
yönetimi ihtiyacı oluşuyor. Bu

noktada, kent ve kentlinin
sorunlarıyla ilk eden temas eden
yerel yönetimlerin, yeni anlayışlar
ve yeni uygulamalar geliştirmesi
gerekiyor. Bilgiye dayalı mikro
çözümlerden araştırma temelli
geliştirme faaliyetlerine kadar her
adım, kent insanının konforunu
ve yaşam standardını yükseltiyor.

TEKNOLOJİ/

İSBAK AŞ Genel Müdürü
Esat Temimhan

HEDEFİMİZ AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ ALANINDA ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ
YÜKSEK, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER İLE MUTLU ŞEHİRLERİN
OLUŞMASINA KATKIDA BULUNMAK.
“AR-GE’YI TEMEL BIR
YAKLAŞIM KABUL EDENLER
ÖNE GEÇECEK”
Yeni nesil belediyecilik anlayışının
zorunlu gereklerinden biri olarak
dikkat çeken teknoloji odaklı ARGE faaliyetleri, uzun süre yerel
yönetimlerin asli görevi olarak
görülmese de bugün bu anlayış
değişiyor. İBB’nin AR-GE
faaliyetlerini yürüten İSBAK AŞ
iştiraki Genel Müdürü Esat
Temimhan’a göre, AR-GE’yi, ek bir
işlev olarak değil temel bir yaklaşım
ve anlayış olarak gören yönetimler,
içinde bulundukları büyük yarışta
öne geçecekler. Kentli insanın gün
içinde yeni ve karmaşık sorunlarla

karşılaştığına dikkat çeken
Temimhan, “Milyonlarca insanın;
barınma, beslenme, çalışma, ulaşım
gibi hak ve ihtiyaçlarının verimli
şekilde yönetilmesi için yenilikçi
şehir yaklaşımlarına ihtiyaç
duyuluyor. Yerel yönetimlerin,
böylesine bir dünyadaki ana amacı
da insanların yaşam kalitesini
yaşamın akış hızına yetiştirecek
çözümler geliştirmektir” dedi.
İLKLERIN ŞIRKETI İSBAK
1986’da kurulan İstanbul Bilişim ve
Akıllı Kent Teknolojileri AŞ yani
İSBAK, İBB’nin ihtiyaç duyduğu
bakım hizmetlerini karşılamak
amacıyla faaliyete başladı. Ancak

değişen ihtiyaçlar doğrultusunda
bugün; yenilikçi yüzü ile dikkat
çeken, AR-GE faaliyetleri yürüten,
teknolojik projeler uygulayan, akıllı
şehir çözümleri üreten örnek bir
şirkete dönüştü. Bugün hâlâ bakım
hizmetlerini de sürdüren şirket,
yenilikçi adımlarıyla pek çok ilki
gerçekleştirdi. Bilişim 500
sıralamasında üst sıralarda yer
almayı başardı. Hatta, en üst sırada
yer alan kamu iştiraki oldu.
1995 yılında ilk yerli trafik sinyal
denetleyicisini ve trafik sinyal
lambasını üreten şirket, 2006
yılında da Türkiye’nin ilk ulaşım
mobil uygulamasını geliştirdi.
Şirket bugün; ulaşım planlama,
www.ibb.istanbul
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danışmanlık, akıllı şehir yönetim,
trafik sistemleri, coğrafi bilgi
sistemleri, ücret toplama ve geçiş
kontrol sistemleri, akıllı otopark
sistemleri gibi çok çeşitli alanlarda
faaliyetlerini sürdürüyor.
AKILLI ULAŞIM ALANINDAKI
ILK LISANSLI AR-GE MERKEZI
Akıllı şehir alanında da çalışmalar
yapan İSBAK, 2015 yılında ise yine
bir ilk olarak akıllı ulaşım sistemleri
alanındaki lisanslı AR-GE merkezini
kurdu. “Hedefimiz akıllı şehir
teknolojileri alanında uluslararası
rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir
ve yenilikçi çözümler ile mutlu
şehirlerin oluşmasına katkıda
bulunmak” diyen Genel Müdür
Temimhan, şöyle devam etti:
“Bugün, 16 milyon kişinin yaşadığı,
yılda 13 buçuk milyon turistin
ziyaret ettiği, 4 milyon aracın trafiğe
çıktığı İstanbul’da her geçen gün
yeni bir akıllı şehir uygulamasını
devreye alabiliyoruz.”
PANDEMIDE ETKILI VE HIZLI
ÇÖZÜMLER
“AR-GE’ye yatırım yapan
yönetimler, zamana yetişmenin
ötesinde onu yöneten ve ötesine
geçilmesini sağlayan becerilere ve
reflekslere sahip olurlar” sözleriyle
bakış açısını yansıtan Temimhan,
“Bu refleksin önemi, içinde
bulunduğumuz COVID-19 salgını
döneminde daha da net anlaşıldı.
Salgınla mücadele kapsamında
alınan pek çok zorunlu önlem, kent
yaşamı üzerinde doğrudan etki
sahibiydi” dedi.
Bu yönetim anlayışıyla hareket eden
İSBAK da salgın koşullarında kendi
öz kaynakları ile oldukça hızlı ve ilgi
gören çözümler geliştirdi ve
uyguladı. Öncelikle ‘Temassız Yaya
Butonu’ ile yaya geçitlerindeki
teması sıfıra indirdi. Proje, en yoğun
kavşaklardan başlanarak sahada
uygulanıyor. Bununla kalmayan
İSBAK, İSMEK eliyle üretilen
cerrahi maskelerin uygun şekilde
üretilebilmesi için
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AR-GE’Yİ EK BİR İŞLEV OLARAK DEĞİL, TEMEL BİR
YAKLAŞIM VE ANLAYIŞ OLARAK GÖREN YÖNETİMLER
İÇİNE GİRDİĞİMİZ BÜYÜK YARIŞTA ÖNE GEÇECEKLER.

ameliyathanelerin sterilizasyonunda
tercih edilen morötesi ışınları
kullanan dezenfeksiyon makinesinin
yapımını tamamladı. Bu sayede
maskeler üzerinde olabilecek
virüslerin yüzde 90 oranında
azaltılması sağlandı.
GELECEĞIN İSTANBUL’U
TEKNOLOJI VE GENÇLIK ILE
KURULUYOR
İSBAK’ın bir kamu iştiraki olarak
AR-GE çalışmalarında çalışacak
gençlere ihtiyaç duyduğunu ve
gençliğe kapılarını açık tuttuklarını
belirten Temimhan, İstanbul’un
geleceğinde yer alacak teknolojiler
ve İSBAK’ın İstanbul hedeflerini
şöyle anlattı:
“Akıllı şehir yolculuğunda dünyanın
büyük metropolleri hızlı bir yarış
içinde. Akıllı şehir uygulamalarını
yaşama geçirecek finansman
modelleri, yönetim yapıları,
teknoloji ekosistemleri ve altyapı
iyileştirmelerine yönelik yatırımlar
hızla artıyor. Şehirleşmenin, akılla

(IQ) ölçülür hale geldiği böylesine
bir dönemde, dünyanın en önemli
metropolleri arasında yer alan
İstanbul ve diğer büyük şehirlerimiz
de bu yarışın içinde.
COVID-19 salgını ile birlikte
nesnelerin interneti (IOT), yapay
zekâ, makine öğrenmesi gibi yeni
nesil teknolojilerin kazandığı önem,
akıllı şehir kavramının daha stratejik
boyutlarda tartışılmasını da
beraberinde getiriyor.
Başkanımız Sayın Ekrem
İmamoğlu’nun göreve gelmesiyle
birlikte önümüzdeki dört yılı
kapsayan, şehir yönetiminin
yanında İstanbulluları temsil eden
pek çok paydaşın görüş ve
önerilerine dayalı, katılımcı bir
yaklaşımla ‘İBB Stratejik Planı’
hazırlandı. Biz de ciddiyetle İBB’nin
akıllı şehir vizyonunun
yürütülmesinden sorumlu olarak bu
uygulamaları yaşama geçirmek için
çalışıyoruz. Teknolojinin gücüyle ve
bilgiye dayanarak İstanbul’u, yarışta
ön sıralara taşıyacağız”.
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APP STORE’DA VERGI ZAMMI
APPLE, UYGULAMA MAĞAZASI OLAN APP STORE’DA, TÜRKIYE IÇIN VERGI ZAMMINI DEVREYE ALDI.
MART AYINDA GETIRILEN DIJITAL HIZMETLER VERGISI SEBEBIYLE, KDV’YE EK OLARAK
YÜZDE 7 BUÇUK ORANINDA FIYAT ARTIŞI YAŞANDI.
UĞUR KOCAGER

A

pple şirketi, Türkiye’de
uygulamaya konan
yüzde 7 buçuk
oranındaki Dijital
Hizmet vergisini devreye aldı.
Vergi zammı App Store’daki
ücretli uygulamaları da uygulama
içi satın alımları da etkileyecek.
Apple, konu ile ilgili
“Uygulamalar ve uygulama içi
satın almalar için vergi ve fiyat
değişiklikleri” adıyla bir açıklama
yayınladı. Açıklamada, “Vergiler
veya döviz kurları değiştiğinde
bazen App Store'da fiyatları
güncellememiz gerekiyor.
Önümüzdeki birkaç gün içinde;
Şili, Meksika, Suudi Arabistan ve

Türkiye'deki vergi
değişikliklerine yanıt olarak App
Store'daki uygulamaların ve
uygulama içi satın alımların
fiyatları artacak” dendi. Fiyat
değişikliği otomatik yenilenebilir
abonelikleri ise kapsamıyor.
Güncel durumda Türkiye’de yüzde
18’lik Katma Değer Vergisi’ne
(KDV) ek olarak yüzde 7 buçukluk
da Dijital Hizmetler Vergisi
alınmış olacak. Yeni vergiye, 20
Mart 2020 tarihli Resmî Gazete'de
yayımlanan Dijital Hizmet Vergisi
Uygulama Genel Tebliği'yle,
reklam başta olmak üzere dijital
ortamdan sunulan hizmetler için
karar verilmişti.

GOOGLE TÜRKIYE’DEN

EK REKLAM KESINTISI
DÜNYANIN TEKNOLOJI DEVI GOOGLE, TÜRKIYE’DE YAYINLANAN REKLAMLAR IÇIN EK KESINTI
YAPACAĞINI DUYURDU. KESINTININ ORANI ISE YÜZDE 5 OLARAK AÇIKLANDI.

G

oogle, yaptığı bir açıklama
ile Türkiye’de yayınlanan
reklamlara yüzde 5
oranında ek kesinti
uygulayacağını duyurdu.
Uygulama, Kasım ayından
itibaren yürürlüğe girecek.
Google’dan konu ile ilgili
yapılan açıklama şöyle:
“1 Kasım 2020 tarihinden
itibaren Türkiye'de sunulan
reklamlar için bir sonraki faturanıza
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veya hesap özetinize yüzde 5, Türkiye
Yasal İşletme Maliyetleri
eklenecektir. Türkiye'deki
düzenlemelere uymanın
karmaşıklığı ve maliyetindeki
önemli artışlar nedeniyle Yasal
İşletme Maliyetleri
eklenmektedir.”
Bu yeni uygulamanın Mart 2020
tarihinde yürürlüğe giren Dijital
Hizmet Vergisi ile ilgili olduğu
değerlendirmeleri yapılıyor.
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FACEBOOK’TAN
ABD SEÇIMLERI IÇIN
KRITIK KARAR
FACEBOOK, 3 KASIM’DA YAPILACAK ABD SEÇIMLERINDEN 7 GÜN
ÖNCE SIYASI REKLAMLARI DURDURMA KARARI ALDI.

F

acebook, seçimlere
müdahale önlemleri
kapsamında aldığı
kararları duyurdu.
Facebook CEO’su Mark
Zuckerberg’in, hesabından
yaptığı açıklama ile duyurulan
karara göre, Facebook, seçime 7
gün kala siyasi reklama izin
vermeyecek. Zuckerberg’in “Bu
seçim her zamanki gibi bir seçim
olmayacak ve bu yüzden
herkesin demokrasimizi koruma
sorumluluğu var” sözleriyle
duyurduğu karara ek olarak, oy

kullanmaya gidenlerin
COVID-19 kapacağını iddia eden
paylaşımlar da siteden
kaldırılacak.
Ülkenin böylesine bölündüğü ve
seçim sonuçlarının günler, hatta
haftalar sonra sonuçlanabileceği
bir ortamda, sivil itaatsizlik
riskinin artmasından endişe
duyduğunu belirten Zuckerberg,
Facebook’un geçen seferki
seçimlere müdahil olduğu ve
sonuçları etkilediği yönündeki
suçlamalar sebebiyle
yargılanmıştı.

İNTERNET HIZINDA

100 MBPS AŞILDI
SPACEX FIRMASININ INTERNET UYDU FILOSU PROJESININ ILK TESTLERINDEN 100 MBPS SINIRINI
AŞTIĞI DUYURULDU. SANIYEDE, 100 MEGABITTEN FAZLA VERI INDIRME ANLAMINA GELEN HIZLA,
GÜNDELIK INTERNET IŞLEMLERINDE BEKLEME TARIHE KARIŞABILIR.

D

ev uzay ve teknoloji
şirketi SpaceX’in,
Starlink adı verilen
projesinde, testler
başladı. Şirketten yapılan
açıklamaya göre; test sürümünde,
düşük gecikme ve yüksek hızda
indirme sağlandı. Starlink projesi
kapsamında bugüne kadar
700’den fazla uydu fırlatılmış
durumda. Şirketin CEO’su Elon
Musk, proje ile dezavantajlı

bölgelere internet erişimi
sağlanabileceğini belirtiyor.
Starlink uyduları, bilenen
teknolojinin aksine, önce yere ve
sonra uyduya veri aktarmak
yerine, yörüngede doğrudan
birbirlerine veri aktarımı
yapıyorlar. Starlink'in,
tamamlandığında dünya
ölçeğinde en hızlı veri aktarımı
yapabilen seçenek olacağı
öngörülüyor.
www.ibb.istanbul
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HER ŞEY DAHA YARATICI
BİR İSTANBUL İÇİN
İBB’NIN KENTIN KÜLTÜR SANAT HAYATINA YENI BIR IVME KAZANDIRMAK IÇIN
OLUŞTURDUĞU İSTANBUL KÜLTÜR SANAT PLATFORMU, KONUYU TÜM BOYUTLARIYLA ELE
ALARAK ILERLIYOR. HEDEF ISE; DÜNYA ÇAPINDA ETKINLIKLER YAPAN, SANATIN HER
DALINDA ESERLER VEREN BIR İSTANBUL.
TAYFUN DERYAL

İ

stanbul, ruhunda ‘yaratıcılık’
olan ender şehirlerden biri. Bu
özelliğini de kurulduğu günden
itibaren siyasi, ekonomik, dini
ve kültürel başta olmak üzere
birçok açıdan üretken olmasına
borçlu. İstanbul’un ortaya
koyduklarıyla yakın ve uzak
çevresini etkileyebilmesi,
barındırdığı öğeleri maddi ve
manevi değere dönüştürme ile
mümkün oldu. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB),
kentin bu kabiliyetini birçok
alanda olduğu gibi kültür sanat
alanında da geliştirmek ve şehrin
yaratıcı yönünü tekrar aktif hale
getirmek için yeni bir yapıyı
devreye soktu. İstanbul’u daha
üretken bir sanat kentine
dönüştürmeyi hedefleyen
İBB’nin yeni projesi İstanbul
Kültür Sanat Platformu (İKSP),
çalışmalarına başladı.
ÜÇ KURUL OLUŞTURULDU
İKSP; kültür sanat yaşamını,
alanın bütün bileşenleriyle
birlikte katılımcı bir yaklaşımla
düşünmek; sorunlarını,
önceliklerini, vizyonlarını
belirlemek ve çözümler
geliştirmek için yola çıktı. Bunu
gerçekleştirmek için de aynı
amaca, birbirinden ayrı ödev ve
sorumlulukları yerine getirerek
katkı sunacak Genel Kurul,
Danışma Kurulu ve Çalışma
Kurulu organlarını oluşturdu.

SAMİ TÜRK

Genel Kurul, İKSP’nin en yetkili
organı olarak belirlendi. Üyeleri,
kamu ve özel tüm kurumlar ile sivil
toplum temsilcilerinden oluşan
Genel Kurulda, yapılan çalışmalar
görüşülecek ve tüm bileşenlere bilgi
akışı sağlanacak. Ayrıca stratejik
amaç ve hedeflerin katılımcı bir
yaklaşımla belirlenmesi için her
görüşe ulaşmaya çalışılacak.
Fikir ve önerilerin görüşüleceği bir
yapı olarak çalışmalarını sürdüren
Danışma Kurulu ise İKSP’nin
tavsiye niteliğinde kararların
alındığı organı. Üyelerinin bir yıl
gönüllülük esasıyla görev yapacağı
kurul, İstanbul’un dünya çapında
bir kültür sanat kentine
dönüşmesi için sektörün tüm
bileşenlerini dinlemeyi amaç
edinecek.
Çalışma Grupları ise; kendi
alanlarında kültür sanat stratejileri
ve eylem planlarının
belirlenmesine, araştırma,
uygulama ve izleme süreçlerinde
tüm kenti kapsayan ortak bir aklın
oluşmasına katkıda bulunmak için
çalışmalar yürütecek.
DANIŞMA KURULU
BELİRLENDİ
İKSP, çok seslilik ve özgür ifade ile
gelişebilen sanata, eserler
verebileceği uygun ortamı
sağlamak için tüm paydaşların
sürece dahil olduğu bir mekanizma
rolü üstlendi. Platform, bu yöndeki
adımlarından ilkini, toplumun

içerisinde var olan entelektüel
yönlerin yeniden ortaya
çıkarılması, güçlendirilmesi için,
aralarında yazar, oyuncu, sanat
eleştirmeni, akademisyen ve
sektörün önde gelen isimlerinden
oluşan İKSP Danışma Kurulunu
atadı.

İKSP, İBB ile
eşgüdüm içerisinde,
İstanbul’un dünyanın
önemli kültür sanat
merkezlerinden birisi
olması hedefine
katkıda bulunmayı
amaçlıyor.

KURUL ÜYELERİ
GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA
ÇALIŞIYOR
İKSP’nin kurulmasına İBB Kültür
Daire Başkanlığının Şubat 2020’de
gerçekleştirdiği Oluşum
Çalıştayı’nda karar verildi.
Sürdürülebilir bir yapı
oluşturulmasını hedefleyen
Çalıştaya, İstanbul’daki kültür
sanata dair kamu ve özel kurumların
temsilcileri ile akademisyenler,
sanatçılar ve sivil toplum
kuruluşlarının üyeleri katıldı.
Çalıştayda, İKSP’nin kültür sanat
politikalarına ilişkin tavsiye
niteliğinde kararlar sunacak bir
Danışma Kurulunun oluşturulması
kararlaştırıldı. Karar üzerine İKSP,
kentin kültür sanat yaşamının
bütün paydaşlarını temsilen
katılımcıların dâhil edildiği Danışma
Kurulunu belirledi.

Bir yıl görev yapacak gönüllü
temsilcilerden oluşan İKSP Danışma
Kurulunda; İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Şengül Altan Arslan, İBB
Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı,
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı
Kenan Kocatürk, Araştırmacı
Rumeysa Kiger, İKSV Kültür
Politikaları Çalışma Direktörü
Özlem Ece, yazar-sunucu Yekta
Kopan, akademisyen ve TV
programcısı Levent Erden,
müzisyen-yazar Harun Tekin,
tarihçi-yazar Saffet Emre Tonguç,
oyuncu Mert Fırat, yönetmen
Cengiz Özkarabekir ile İBB Medya
İlişkileri Koordinatörü ve Yazılı
Yayınlar Sorumlusu Şükrü
Küçükşahin yer aldı.
İlk toplantısını 31 Ağustos’ta,
ikincisini ise 17 Eylül’de yapan kurul,
ilk etapta sürece nasıl katkı sunacağı
ve sorun çözmede hangi rolleri

üstlenebileceği konularını ele aldı.
Pandemi sürecinin devam etmesi
nedeniyle sanata destek konusunda
hızlı hareket edilmesi; her sektörün
görüşlerinin hemen toplanması,
İstanbul’un görünür görünmez tüm
kültür sanat envanterinin çıkarılması
gibi konuları da ele alan kurul,
düzenli birleşimlerle alınan kararların
takibi ve gelişimini irdeleme
konusunda görüş birliğine vardı.

İKSP’NİN KURULMASINA
İBB KÜLTÜR DAİRE
BAŞKANLIĞININ ŞUBAT
2020’DE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ
OLUŞUM ÇALIŞTAYI’NDA
KARAR VERİLDİ.

/KÜLTÜR-SANAT

YENİ KAVUKLU
ŞEVKET ÇORUH

GELENEKSEL TIYATRONUN VE TULUATIN SIMGESI OLARAK KIŞIDEN KIŞIYE AKTARILAN
KAVUK, İBB’NIN DESTEĞIYLE GERÇEKLEŞEN ÖZEL BIR TÖRENLE RASIM ÖZTEKIN
TARAFINDAN ŞEVKET ÇORUH’A DEVREDILDI.
TAYFUN DERYAL
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D

üşündüğünü çekinmeden
söyleyen, özü sözü bir
kahramanlarıyla geleneksel
tiyatromuzun karakterleri, olanı
gösterir ve insanların bunları düşünmesini
amaçlar. Bunu da dolaylı anlatımlarla simge
ve semboller kullanarak ifade ederler. Bu
simgelerden günümüze kadar geleni ve en
bilindik olanı ise ‘Kavuk’tur. Geleneksel
tiyatronun ve tuluatın nişanesi olan Kavuk,
bugüne değin kişiden kişiye aktarıldı. Kel
Hasan Efendi’den İsmail Dümbüllü’ye,
ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan
Şensoy ve Rasim Öztekin’e emanet edilen
Kavuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
(İBB) destekleriyle 20 Eylül’de yapılan özel
bir etkinlikte Şevket Çoruh’a devredildi.
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava
Tiyatrosu’nda düzenlenen geceye, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 4’üncü
kavuklu Ferhan Şensoy, video mesajlarıyla
katıldı. Devir Teslim Töreni’ni izleyenler
arasında duayen tiyatrocular Haldun
Dormen, Müjdat Gezen, Mustafa
Alabora’nın yanı sıra Güner Özkul, Müjgan
Ferhan Şensoy ve Pelin Öztekin ile İBB
Başkan Danışmanı Murat Ongun, İBB
Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan
Arslan ve İBB Kültür Daire Başkanı Hülya
Muratlı da yerlerini aldı.
İMAMOĞLU : “EV SAHİPLİĞİ
YAPTIĞIMIZ İÇİN GURURLUYUZ”
Törene video mesajı ile katılan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, “Biz İstanbul olarak Türk
tiyatrosunu desteklemeye, tiyatronun

geleceği açısından en özgür alanları var
etmeye devam edeceğiz. Kavuğun bu
simgesel oluşumuna ev sahipliği yaptığımız
için de Türkiye adına, İstanbul adına gurur
duyuyoruz” ifadeleriyle Türk tiyatrosunun
her zaman yanında olduklarını iletti.
ÖZTEKİN: “AKLIMDAKİ İSMİ
ŞENSOY’A AÇTIM”
Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle
doktorunun canlı performans yapmasına
izin vermediğini söyleyen Öztekin, bu
nedenle emaneti devretmek istediğini
söyledi. Kavuk devir teslimi sürecinde
Aklında Şevket Çoruh’un olduğunu ve bu
fikrini hocası Ferhan Şensoy’a açtığını
belirten Öztekin, ustasının, “Çok iyi bir
karar kardeşim” sözleriyle verdiği onay
üzerine hemen Çoruh’u aradığını belirtti.
ÇORUH: “KAVUK, İKİ USTA
YAŞARKEN DEVREDİLDİ”
Öztekin’den Kavuk’u devralan 6’ncı
Kavuklu Şevket Çoruh, “Kavuk, ilk kez iki
kavuklu usta yaşarken bana veriliyor. Biri;
birçok muhteşem oyun ve kitap yazan,
Nöbetçi Tiyatro’yu ve Ortaoyuncular’ı
kuran, bize ilham veren Ferhan Şensoy.
Diğeri ise her rolü ile bizi kendine hayran
bırakan, Rasim Öztekin” dedi.
Türkiye’de tiyatronun, ilk dönemlerinden
bu yana zorluklarla baş ettiğine değinen
Çoruh, pandemi sürecinin tiyatroları nasıl
etkilediğine, Türkiye’de dünden bugüne
tiyatro ve tiyatrocuların yaşadığı; politik,
siyasi, ekonomik zorluklara dikkat çekti.
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İBB’DE YENİ SANAT
YILI BAŞLADI
İBB, PANDEMI KOŞULLARINA GÖRE DÜZENLEMELER YAPTIĞI SAHNELERINDE YENI KÜLTÜR SANAT
SEZONUNU AÇTI. YENI REPERTUVARINI AÇIKLAYAN İBB ŞEHIR TIYATROLARI, DÜNYADA BIR ILKI
GERÇEKLEŞTIRDI; 16 YENI OYUNLA SEZONA BAŞLAYAN ILK TIYATRO OLDU. TÜRK VE DÜNYA
MÜZIĞINDEN EN IYI ÖRNEKLERIN SERGILENDIĞI CEMAL REŞIT REY KONSER SALONU’NDA DA
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI. SALON, YENI DÖNEMDE DE KLASIĞINI SÜRDÜRECEK,
ETKILEYICI PERFORMANSLARIN ADRESI OLMAYA DEVAM EDECEK.
TAYFUN DERYAL

T

eknolojik gelişmişliğin
binlerce ışık yılı
uzaklardaki gizemi bile
araştırabildiği bu
dönemde, kendi içimizdeki bir
salgının tüm dünyayı etkisi altına
alacağına inanmak ilk başta güçtü.
Ancak, salgın ülkeden ülkeye
yayıldı, koronavirüsün ciddiyeti
giderek anlaşıldı ve herkes evlerine
kapandı. İnsanlar içine kapanırken
kültür sanat gösterilerinin

eksikliği hiç olmadığı kadar
hissedildi. Salgın hastalığa karşı
hazırlıksız yakalanan dünya, ilk
şokun ardından yeni önlemler aldı
ve yeni etkinliklerle insanları
sanatla buluşturmaya başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) de pandemiye dair tüm
önlemleri alarak yeni kültür sanat
sezonunu açtı. Yeni döneme hem
içerik hem de fiziki anlamda titiz
bir çalışma yürüterek giren İBB’ye
bağlı Şehir Tiyatroları ve Cemal
Reşit Rey Konser Salonu (CRR),
kentin kültür sanata bakışını
yönlendirmeye devam ediyor.

“ŞEHİR TİYATROLARI’NDA
PERDE HEP AÇIK KALDI”
Şehir Tiyatroları, repertuvarını ve
yeni sezon çalışmalarını, Harbiye
Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde
gerçekleştirilen bir törenle basın
ve kültür sanat dünyasıyla
paylaştı. Tanıtım toplantısında
konuşan İBB Kültür Daire Başkanı
Hülya Muratlı, üst başlık olarak
belirledikleri ‘Sezon Minimal’ ile
ilgili açıklamada bulundu. Şehir
Tiyatroları’nın 106 yıllık tarihinde
yaşadığı zorluklara rağmen, her
koşulda perdelerini açtığını
belirten Muratlı, “Sağlık
Bakanlığının ve Bilim Kurulunun
öngördüğü kuralları uyguladık,
tedbirleri aldık. Sınırlı koşullarla
da olsa Darülbedayi’nin hiçbir
zaman perdesini kapatmaması,
bizim için gurur verici. Bu geleneği
devam ettirme yönünde
kararlılığımız var” dedi.
“İSTANBUL’U SANATSIZ
BIRAKMADIK”
Kültür sanatın toplum üzerindeki
iyileştirici etkisine dikkat çeken
Muratlı, pandemi döneminde
İstanbul’u sanatsız bırakmamak
için çeşitli konseptlerle kentin
çeşitli noktalarına sahne
kurduklarını kaydetti. Parklara,
sokaklara, meydanlara, iskelelere
ve vapurlara kurulan bu sahnelerle
kültür sanat sektörünün yanında
durduklarını aktaran Muratlı,
verilen destekle ilgili şu bilgiyi
paylaştı:

96 /

www.ibb.istanbul

KÜLTÜR-SANAT/

“Tiyatro emekçilerine doğrudan
ödemeler yaptık. Bu desteğimizi
Ekim ayında da sürdüreceğiz.
Maltepe Etkinlik Alanı’nda dev bir
sahne kuruldu. Buranın tiyatro
gösterimine uygun hale gelmesi
için gerekli tedbirler alındı. Bin
kişilik izleyiciye hitap edecek
şekilde sahne düzeni tasarladık.
Önümüzdeki günlerde genelgelere
bağlı olarak bu sahneleri açacağız.
Orada, sadece özel tiyatro
emekçilerine yer vereceğiz.
Böylece pandemi döneminde
tiyatro emekçilerine Ekim sonuna
kadar, 3 milyon 768 bin lira ödemiş
olacağız. Bu destekten 3 bin 41
oyuncu ve sahne ekibi yararlanmış
olacak.”
DÜNYADA İLK KEZ BİR
TİYATRO 16 PRÖMİYER
YAPACAK
Muratlı’nın ardından söz alan İBB
Şehir Tiyatroları Genel Sanat
Yönetmeni Mehmet Ergen,
dünyada ilk kez bir tiyatronun, 16
yeni oyunla perdelerini açtığını
söyledi. Yeni döneme ‘Sezon
Minimal’ konseptiyle
başladıklarını kaydeden Ergen, şu
bilgileri paylaştı:
“Pandemi nedeniyle eserler, tek
perde oynanacak. Çok uzun
olmayan, 1 ile 1,5 saat arasında
değişen oyunlar olacak. 16 adet
oyun yapıyoruz. Oyunlarımızın
üçte ikisi, yani 10’u, yerli
yazarlardan. Bizim hikayelerimizi
bugün yaşayan, aramızda bulunan

yazarlarımız anlatıyor. Bu
kurmamız gereken bir dengeydi.
Bugünün yeni yazarları, yarının
klasikleri olabilirler. Bu da ancak
ellerinden tutarsak olur.
Oyunlarımızın diğer bölümü de
Antigone ve İfigenya gibi kadın
başrollerin olduğu eserler. Yeni
dönemde, Veba ile Nobel ödüllü
Harold Pinter’ın Kutlama eseri de
repertuvarımız içerisinde. Yeni
oyunların hepsi, Şehir Tiyatrosu
prömiyeri. Hatta, 16 oyundan 13’ü,
Türkiye prömiyeri.”
PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALINDI
Uzun bir aranın ardından yeniden
İstanbulluyu ağırlayacak Şehir
Tiyatroları’nda, pandemiye dair
tüm önlemler alındı. Tedbirlerin
rahat uygulanabilmesi için
düzenlemeleri de Şehir Tiyatroları
Müdürü Ceyhun Ünlü, şöyle
aktardı:
“Temiz havanın sahnelerimize
ulaşımı için gerekli fiziki
düzenlemeyi gerçekleştirdik.
Salonlarımızda, etkinlik süresi de
dahil olmak üzere, maske takmak
zorunlu. Fuaye alanlarımızı sosyal
mesafeye uygun hâle getirdik. Bu
alanlarda kalabalık oluşumunu
azaltmak için salon kapıları daha
erken açılacak. Böylelikle
seyircimizin, kademeli bir şekilde
salonlara akışını sağlayacağız.”
Salonlarda birer koltuğun boş
tutulacağı bilgisini de veren Ünlü,
İstanbullulara dijital bilete
yönelmelerini tavsiye etti.

CRR, YENİ SEZON İÇİN
GÜN SAYIYOR
İBB, İstanbul’da en iyi müziğin
adresi CRR’de de gerekli tüm
tedbirleri aldı. Önlemler ve yeni
sezon hakkında konuşan CRR
Genel Sanat Yönetmeni Cem
Mansur, İBB’nin kültürü, bir
uygarlık ihtiyacı olarak her
zaman gündemde tuttuğunu ve
desteklediğini belirtti. Salonların
Ekim ayında açılacağının
müjdesini veren Mansur, “Hiçbir
şey yapmadan beklemenin bir
seçenek olmadığını bildiğimiz
için, ne yaparız, nasıl yaparız
diye çok düşündük. Dünyadaki
örnekleri de izledik. Kültür
merkezlerimizi, birbirimize
dayandığımız, birlikte
iyileşeceğimiz mekanlar olarak
görüyoruz. Bilet satışından
fuayeye, salondan sahneye bütün
önlemlerin alındığı CRR,
evinizden çıktığınız anda en
güvende olacağınız yer” şeklinde
konuştu.
Mansur, sahnede uygulanacak
pandemi önlemlerini ise, “Her
etkinlik öncesi salonlar
dezenfekte edilecek. 60 dakikayı
geçmeyen arasız konserlerde;
yaylı çalgılar maskeli, nefesli
çalgılar özel olarak yaptırdığımız
koruyucu ekranlar arkasında
çalacak” diye sıraladı.
Oturma kapasitesini üçte bir
oranına indirdiklerini de
açıklayan Mansur, şöyle devam
etti:
“65 yaş üstü dinleyicilerimizi
düşünerek birçok konserin iki
defa peş peşe verilmesini
kararlaştırdık. İlk haftalar için
her tür müziğin en iyi
örneklerinin yer aldığı renkli bir
program hazırladık.
Sunduklarımızı da herhangi bir
internet platformunda
bulamayacaklarla sınırladık.
Canlı müziğin özlendiğinin
farkındayız. Biz de
dinleyicilerimizi özledik. Bu
şehrin kültür yaşamını, o güzel
misafirlerimiz olmadan ayağa
kaldıramayacağımızı biliyoruz.”
www.ibb.istanbul
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BERTAN KODAMANOĞLU
Üç direkli, bir
tür yelkenli
savaş gemisi

Resimdeki
Yıldız Parkı
içinde yer
alan köşk

Tatlı sözlere
aldanma

Yön
değiştirme

Bir nota

Bakır imi

Utanç
duyma

İki kişili
topluluk

Küçük taneli
bir tür üzüm

Nezir

Akıllı

Siyah

7

Onay, tasdik

Değin

9

5

Bir ilçemiz

Yüz, çehre

2

Kor
tutmaya
yarayan
araç

Kötü, fena

Oğul otu

Bir ilçemiz
Nesnellik

Macun

Bembeyaz

Kul, esir

Kaynak

Bin metre

8
Kendisine
inanılan
kimse

MALTA KÖŞKÜ

Nesne,
madde
Evli erkekle
yaşayan
kadın

Bütün,
eksiksiz

3

Telefon sözü

Pay

Şaka

Gelinin başını
örten örtü

Bezginlik
anlatan söz

Macaristan
halkından
olan

Dinen yasak
olmayan

Toplum
içindeki en
küçük birlik

Acıklı olay
Kurnaz
Berilyum
imi

Ceylan

Zeybek

Koyu mavi
renk

Kalıtım
Hazır,
tetikte

11

6
Fırça gibi
dik kesilmiş
(erkek saçı)

10

Tunus
plakası
Girdap

1
Cepte
taşınan
küçük torba

Bir ilçemiz

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Çengel bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, açık adres bilgisiyle birlikte istanbulbulten@ibb.istanbul e-posta
adresine gönderen ilk 25 okurumuza, Kültür AŞ yayınlarından kitap hediye ediyoruz. Keyifli okumalar...
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İhale İşleri Müdürlüğü İhale Gündemi
05. 10. 2020 ‐ 26. 10. 2020
İHALE TARİH/SAAT

TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK

4734 S.K.İ.K. 19. MAD. GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İŞİN ADI

05/ 10/ 2020 11.00

Elektronik Sistemler Müdürlüğü

Elektronik Sistemler Müdürlüğü

07/ 10/ 2020 11.00

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü

İstanbul Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere
Bitkisel Materyal Mal Alım İşi

09/ 10/ 2020 10.00

Elektronik Sistemler Müdürlüğü

Veteriner İlaçları ve Tıbbi Sarf Alımı İşi

09/ 10/ 2020 10.30

Elektronik Sistemler Müdürlüğü

Muhtelif Elektrik Malzemeleri Alımı

09/ 10/ 2020 11.00

Satınalma Müdürlüğü

3 Kalem Kedi Evi ve Kedi Kafesi Alımı

12/ 10/ 2020 10.30

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

3.745 Çift İtfaiye İş Ayakkabısı Alımı

13/ 10/ 2020 17.00

Altyapı Projeler Müdürlüğü

Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

14/ 10/ 2020 10.00

Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü

İstanbul Geneli Tranşe Kazıları Asfalt Yama ve Kaplama Yapılması

14/ 10/ 2020 11.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

13 Kalem Muhtelif Çöp Torbası Alımı

15/ 10/ 2020 10.30

Satınalma Müdürlüğü

Tekerlekli Sandalye İle Engelli ve Bebek Malzemesi Alımı

15/ 10/ 2020 11.00

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

36 Aylık Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi

15/ 10/ 2020 11.30

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

18 Kalem Muhtelif Melbusat Alımı

19/ 10/ 2020 10.30

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

7 Kalem İtfaiyeci Eldiveni Alımı

19/ 10/ 2020 11.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

7.490 Adet İtfaiyeci Tişörtü Alımı

19/ 10/ 2020 11.30

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

41 Kalem Aceze Melbusatı Alımı

21/ 10/ 2020 11.00

Satınalma Müdürlüğü

100.000 Adet Gıda Yardım Kolisi Alımı

23/ 10/ 2020 10.00

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezinin İşletilmesi İşi

23/ 10/ 2020 10.30

Satınalma Müdürlüğü

100.000 Ton Buzlanma Önleyici Olarak Karayollarına
Serpilen Tuz Alımı İşi

26/ 10/ 2020 10.00

İstanbul Şehircilik Atölyesi Müdürlüğü (İŞAT)

Avcılar ve Silivri İlçelerinde Bulunan 2000 Yılı Öncesi İnşa
Edilmiş Binaların İkinci Kademe Değerlendirme Yöntemleriyle
Deprem Risk Performanslarının Belirlenmesi Hizmet Alım İşi

26/ 10/ 2020 10.30

Satınalma Müdürlüğü

Termoplastik Sprey ve Çift Kompenant Yol Çizgi
Boyaları ile Tiner Alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin diğer ihale ilanlarına
https://www.ibb.istanbul adresinden ulaşabilirsiniz.
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