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Değerli İstanbullular,
Hepimizin bildiği gibi COVID-19’a karşı geliştirilen aşı,
resmi olarak 14 Ocak’tan itibaren ülkemizde de
uygulanmaya başlandı. Bu ümit verici gelişmenin, en
başarılı şekilde sonuçlandırılarak can kayıplarının önüne
geçmesini temenni ediyorum. Pandeminin ortaya çıktığı ilk
günden itibaren aldığımız önlemleri, gelişmelerin seyrine
göre, hiç azaltmadan sürdürdük. Virüsten en çok etkilenen
İstanbul’umuzda kısıtlamaların azalarak, hayatın normale
döneceği günleri umutla bekliyorum.
Kıymetli Hemşehrilerim,
İstanbul’umuz, 16 milyonluk nüfusuyla, 38 Avrupa
ülkesinden daha büyük. Bu kadim ve büyük kentimizi
etkileyen bir diğer konu ise kuraklık. Malumunuz,
ülkemizin hemen hemen tamamı gibi İstanbul da yağışsız
bir dönemden geçiyor.
Uzun süredir yapımı tamamlanamayan ve İstanbul için
önemli bir su kaynağı olacak Melen Barajı konusundaki
girişimlerimiz neticesinde, Devlet Su İşleri ile İSKİ arasında
sağlıklı bir iletişim kuruldu. Bize verilen bilgiye göre, Melen
Barajı’nın 2023’te su tutmaya başlaması öngörülüyor.
Bu umut veren gelişmenin yanında; kuraklık riskiyle
karşı karşıya olan İstanbul’un, Sazlıdere ve Terkos gibi en
önemli su kaynaklarını yok edecek Kanal İstanbul
Projesi’nin, ne büyük bir çevre felaketine yol açacağını da
bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim.
İSKİ, susuzlukla mücadele konusunda çalışmalarını
sürdürüyor. Ocak ayında hizmete aldığımız İstanbul Su
Kontrol ve Otomasyon Merkezi (İSKOM) sayesinde,
İstanbul’da su dağıtım kalitesi daha da artacak.
Belirtmeliyim ki, İstanbul için şimdilik su kesintisi riski
yok. Ancak, tedirginliğimiz devam ediyor. Aralık ayında
İstanbullulara yaptığımız çağrı sayesinde, yüzde 4’lük su
tasarrufu sağlandı. Buradan çağrımızı yineleyerek, su
tasarrufuna dikkat eden tüm yurttaşlarımıza bir kez daha
teşekkür ediyorum.
Sevgili Dostlarım,
İstanbul’u bir yandan çevresi, yeşili, sosyal olanakları ile
daha yaşanılabilir bir kent haline getirmeyi hedeflerken
diğer yandan, altyapı ve ulaşım konularında da önemli işler
başarmaya devam ediyoruz. Durdurulan metroları yeniden
başlattık, Mecidiyeköy-Mahmutbey ile EminönüAlibeyköy raylı sistem hatlarını hizmete aldık. Deniz
ulaşımını da en az raylı sistemler kadar önemsiyoruz. Deniz
ulaşımının, toplu ulaşımdaki payını artırmaya yönelik
çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu hedefle, 50 deniz
taksinin üretimine, tarihi Haliç Tersanesi’nde başladık;
gerektiğinde sayısını daha da artırabileceğiz.
Diğer yandan, uzun yıllardır İstanbul’un kangren
sorunları haline gelmiş altyapı ve çevre problemlerini de
çözüyoruz. İSKİ tarafından kentin dört bir yanında
yürütülen çalışmalar, ciddi altyapı problemlerini ortadan
kaldırıyor.

Ekrem İmamoğlu

Buradan, Kadıköy Kurbağalıdere’deki çalışmada da sona
gelindiğini tüm hemşehrilerime müjdelemek isterim. Dere
ıslahı ile sahil düzenleme çalışmaları tamamlandı. Koku ve
kirlilik ortadan kalktı. Kurbağalıdere’de balıklar yeniden
görülmeye başlandı.
Değerli Hemşehrilerim,
Katılımcı anlayışla hazırladığımız bir projeyle de
Haliç ve çevresinde yaklaşık 3 milyon metrekarelik
alanı rehabilite ediyoruz. Projede, birincilik
ödüllerini alan tasarımlar uygulanmaya başladı.
Çok yakın zamanda, İstanbullunun kıyılarından
yararlanabildiği, daha yeşil ve daha ulaşılabilir bir
Haliç görebileceğiz.
Son olarak şunu da belirtmek istiyorum;
Ülke genelinde artan yoksulluğun iyice hissedildiği
şu günlerde, İstanbul’da, insanların bir liralık ekmek
almak için kuyruklara girdiği bir gerçek. Burada
açıklıkla dile getirmek istiyorum ki; ekmek davası ve
yoksullukla mücadele konusunda hiçbir engel
tanımayacağız. Hemşehrilerimize uygun fiyatlı ve
sağlıklı ekmeği ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu konuda
tüm kamu kurumlarının da aynı hassasiyeti
taşımalarını umuyorum.
Sözlerime son verirken, herkesin 14 Şubat Sevgililer
Günü’nü kutluyor, mutlu bir ay diliyorum.
Sağlıklı, mutlu ve sevgiyle kalın…
www.ibb.istanbul
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BTK’DAN İBB’NİN TALEBİNE ONAY
BTK, İBB’nin yıl sonunda süresi dolacak mevcut
internet frekansının 2021 sonuna kadar uzatılmasına
onay verdi. İstanbullular 1 yıl daha ücretsiz İBB WiFi
hizmetinden seyahat halindeyken de faydalanacak.
Böylece, milyonlarca liralık kamu kaynağı boşa
gitmemiş oldu.

İSTANBUL GÖNÜLLÜLERİ'NDEN
“LİSEYİ BİTİRİYORUM” PROJESİ

İ

stanbul Gönüllüleri, lise eğitimi yarıda kalmış
gençler için umut olacak bir projeyi yaşama
geçirdi. “Liseyi Bitiriyorum” projesi, en az 25
yaşındaki gönüllülerin haftada bir saat vakit ayırarak
eğitimi yarıda kalmış gençlere rehberlik etmesi
üzerine dayanıyor. Projeye başvuran adaylar,
rehberlik eğitiminden geçirilecek. Proje, ilk etapta
İstanbul’da yaşayan yurttaşlarla sınırlı olacak.
Ayrıntılı bilgi ve başvurular için
http://istanbulgonulluleri.org/liseyi_bitiriyorum
web sitesi kullanılabilir.

İBB, KAR YAĞIŞININ KENTİ ESİR ALMASINA İZİN VERMEDİ

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olumsuz hava koşullarının kent yaşamını etkilememesi için zaman zaman
yoğunlaşan kar yağışı boyunca onlarca müdahale gerçekleştirdi. Bin 351 araç-iş makinesi ve 7 bin 31 personeli ile
sahada görev yaptı. İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ekipler tarafından kar küreme ve tuzlama
çalışması yürütüldü. Meydana gelen trafik kazaları, ağaç devrilmeleri, su birikintisi ve istinat duvarı çökmesi
ihbarlarına müdahale edildi. Ulaşım aksamaları ihbarlarına, İBB ekipleri hızlıca yanıt verdi.
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İBB BİNLERCE EVSİZİ KONUK
ETMEYİ SÜRDÜRÜYOR

S

osyal belediyeciliğin en güzel örneklerini
sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
kentin dört bir yanındaki evsiz vatandaşlara
ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. “Evsiz Dostu Şehir
Yaratma Projesi” kapsamında çalışmalarını sürdüren
İBB, bugüne kadar binlerce evsiz yurttaşı konuk etti.
Aktarma ve barınma merkezlerinin kapasiteleri,
izolasyon koşulları göz önünde bulundurularak
düzenleniyor.

İBB, TÜRK SPORUNA ALTYAPI
DESTEĞİ VERMEYİ SÜRDÜRÜYOR

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türk sporuna
altyapı desteği sunmak ve İstanbulluların sporla iç
içe yaşamasını sağlamak için çalışmalarını
sürdürüyor. Yeni spor tesislerinin yapım
çalışmalarına devam ediliyor. Spor ve olimpiyat
ruhunun tüm şehre yayılması, İstanbullulara spor
yapabilecekleri daha fazla alan kazandırılması ve
daha fazla sporcu yetiştirilmesi amacıyla
Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa,
Başakşehir, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Üsküdar,
Sultanbeyli ve Maltepe’deki 12 spor tesisinin yapım
çalışmalarına hız verildi. Tesislerden 8’i, 2021
yılında tamamlanacak.

BARAJ HAVZALARINDAN 40 TON ATIK ÇIKTI

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kuraklık yüzünden suları çekilen baraj havzalarındaki atıkları temizledi. İlk
olarak Terkos, Sazlıdere ve Ömerli barajlarında başlatılan kapsamlı çalışma, 2 hafta içinde, kent genelinde
tamamlandı. Çalışmalarda toplam 1.400 personel ve 200 temizlik aracı yer aldı. İstanbul il sınırları içindeki 7 baraj
havzasından toplam 40 ton atık çıktı.
www.ibb.istanbul
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MOBİL EKMEK BÜFELERİ
İSTANBULLUNUN HİZMETİNDE

SABIT İHE BÜFELERININ SAYISININ ARTIRILMASI
YÖNÜNDE İBB MECLISI’NE VERILEN TEKLIFLERIN
GECIKTIRILMESI ÜZERINE BAŞKAN İMAMOĞLU, KONUYA
EL ATTI. “BIZ, HIÇBIR BIÇIMDE VE HIÇBIR ZAMAN
MAZERETE SIĞINMAYACAĞIZ” DIYEN İMAMOĞLU’NUN
YÖNLENDIRMESIYLE, 27 ILÇEDE 40 MOBIL EKMEK
BÜFESI DEVREYE ALINDI. EĞITIMDEN GEÇIRILMIŞ
PERSONELIN VERDIĞI HIZMET, İSTANBULLULARIN
BEĞENISINI TOPLADI. PANDEMI DÖNEMINDE İHE
BÜFELERI ÖNÜNDEKI KUYRUKLAR, ORTADAN KALKTI.
GÖKÇE KAÇMAZ

İ

NİLAY SOYSALDI

stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), mazeret yerine çözüm
üreten belediyecilik anlayışının
en son örneğini, Halk Ekmek
Mobil Büfelerini sahaya sürerek
gösterdi. Daha önce sabit İstanbul
Halk Ekmek (İHE) Büfelerinin
sayısını arttırmak amacıyla iki kez,
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İBB Meclisi’ne teklif veren yönetim,
beklediğini bulamadı. Teklifler,
uzun süre mecliste çoğunluğu
oluşturan Cumhur İttifakı oylarıyla
sürüncemede kaldı. Bu süreçte, İHE
büfeleri önündeki kuyruklar ise
uzadı. Sağlıklı ve ucuz ekmeğe
ulaşım aksamaya başladı.

İHE Genel Müdürü
Okan Gedik

İMAMOĞLU ÇÖZÜMÜ
Özellikle de yoksulları etkileyen bu
olumsuz tablo üzerine, göreve
geldiğinden bu yana birçok
platformda, “Biz, hiçbir biçimde ve
hiçbir zaman mazerete
sığınmayacağız” ifadesini kullanan
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
yönlendirmesiyle ‘İHE Mobil Büfe
Projesi’ için harekete geçildi.
İHE’nin yürüttüğü proje, çok kısa
zamanda uygulamaya kondu. İHE,
27 ilçede 40 araçla ekmeği halkın
ayağına götürdü. Sahadaki satış
ekiplerine, hijyen eğitimi ve müşteri
davranışları hakkında eğitimler
verildi. Nitelikli personel tarafından
verilen bu hizmet, İstanbullular
tarafından da beğeniyle karşılandı.
Konu hakkında pek çok olumlu geri
dönüş alındı. Ucuz ve sağlıklı
ekmeğe ulaşmak, oluşturulan bu
yeni çözümle, sorun olmaktan çıktı.
Tam da bu noktada beklenen oldu.
İBB Meclisi’nde sürünceme
halindeki teklif, Cumhur İttifakı’nın
da desteğiyle geçti. İBB, 142 yeni
sabit büfe açmak için kendi
meclisinden izin almayı başardı.

HADIMKÖY’DEKİ DÖRDÜNCÜ FABRİKANIN
DEVREYE GİRMESİYLE HEM ÜRETİM MİKTARI
HEM DE ÜRÜN YELPAZESİNDEKİ ÇEŞİTLİLİK
ARTIRILACAK.

EKİPLER YER SAPTAMASI İÇİN
SAHADA
Ancak yeni büfeler için izin
alınması, bir sihirli değnek işlevi
görmüyor. Çünkü büfeler, gelişi
güzel, eşe, dosta, siyasi yakınlara
değil; liyakat koşullarını sağlayan
üçüncü kişilere, şeffaf bir ihale
süreci sonucunda teslim ediliyor. Bu
da belirli bir prosedürün,
kamuoyuna açık ve denetlenebilir
bir şekilde işletilmesini gerektiriyor.
Şu an İHE, gereksinimlerin
karşılanabilmesi için kent genelinde
350 yeni satış noktasına ihtiyaç
duyulduğunu raporlamış durumda.
Ekipler, başta dar gelirli nüfusun
yaşadığı mahalleler olmak üzere,
İstanbul’un her bir köşesini gezerek
büfe kurulacak doğru yerlerin
saptanması çabası içinde. Kısacası,
yeni 142 büfenin İstanbul’a

kazandırılması zaman alacak. Bu
yüzden de İstanbullu, mobil büfe
hizmetlerinden bir süre daha
yararlanmayı sürdürecek. Yeni
büfelerin açılmasıyla birlikte
İstanbul’daki sabit İHE büfelerinin
sayısı 675’e çıkacak ve yeni
istihdam alanları yaratılacak. Ucuz,
lezzetli ve kaliteli ekmeğe ulaşım
kolaylaşacak.
MOBİL BÜFELER
HAYIRSEVERLİĞİ DE TETİKLEDİ
Her ne kadar geçici bir çözüm olsa
da mobil büfeler, kısa zamanda
kalıcı izler bırakmayı başardı.
Devreye girmesiyle eş zamanlı
olarak toplumdaki hayırseverlik
duygularını tetikleyen unsurlardan
biri oldu. Konuyla ilgili İHE Genel
Müdürü Okan Gedik, şunları
söyledi:
www.ibb.istanbul
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“Bir mobil büfemizden, hayırsever
bir vatandaşımızın tüm ekmekleri
satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere
dağıtılmasını talep etmesi, sadece
hepimizi duygulandıran güzel bir
anı olarak kalmadı. Başkanımızın,
söz konusu hayırsever vatandaşa
sosyal medya hesabından teşekkür
etmesi, kendiliğinden gelişen bir
‘ekmek bağış’ kampanyasının
ortaya çıkmasına neden oldu.
Belediyemizin Beyaz Masa
kayıtlarına göre, sosyal medya ve
çağrı merkezi aranarak satın alınan
ekmek 600 bini aştı. Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü vasıtasıyla
ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.
Ekmek bağışı yapmak isteyen
hayırsever halkımızın
gösterdikleri dayanışma refleksi,
kendiliğinden kampanyaya
dönüşünce Halk Ekmek olarak biz
de bu sürece katkı sağlamaya
çalıştık. Süreç, ekmek bağışı
kampanyası için İBB ALO 153
Beyaz Masa çağrı merkezine
müracaat eden hayırseverlerin
bizden satın alacakları ekmeklerin,
İBB Sosyal Hizmetler
Daire Başkanlığı
vasıtasıyla ihtiyaç
sahibi ailelere
ulaştırılması,
şeklinde
ilerleyecektir.”
EKMEK
ÜRETİMİNDE
KATLANAN
ARTIŞ
Pandemi ve ekonomik
krizin derinleşmesiyle birlikte
İHE, yıllardır 800-900 bin
civarında tuttuğu ekmek üretimini
de katladı. Bugün İHE, üç
fabrikasında toplam 1 milyon 400
bin adet normal ekmek üretiyor.
Yüz binlerce aileyi sevindiriyor.
16 milyon İstanbulluya, en temel
gıda maddesi olan ekmeği makul
fiyatlı ve sağlıklı bir şekilde
sunuyor. Ekmek fiyatlarının
belirlenmesinde düzenleyici rol
oynuyor.
10
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MOBİL BÜFELERİN HİZMETE ALINMASIYLA EŞ
ZAMANLI OLARAK HAYIRSEVER YURTTAŞLAR,
EKMEK BAĞIŞI KAMPANYASI BAŞLATTILAR. BAĞIŞ,
KISA ZAMANDA 600 BİN EKMEĞİ AŞTI.

“ÇITAYI
YÜKSELTECEĞİZ”
Ancak İHE, ulaşılan
üretim miktarını
yeterli bulmuyor.
Piyasanın yarı
fiyatına; üstelik daha
kaliteli, lezzetli ve
sağlıklı ekmeğin
İstanbullulardan gördüğü
rağbet, İHE’yi yeni yatırım
arayışlarına itmiş durumda. Ayrıca
İHE, sadece normal ekmek de
üretmiyor. Altın çörekten organik
ekmeğe kadar geniş bir yelpazede
üretim yapan İHE’nin Genel
Müdürü Gedik, yeni ekmek
çeşitleriyle sofralarını
zenginleştirmek isteyen
İstanbullulara şu müjdeyi verdi:
“İstanbul’a dördüncü fabrikamızı
kazandırmak amacıyla yoğun bir
çaba içerisindeyiz. Üretimde çıtayı

hem kalite hem de miktar olarak
yükselteceğiz. Kapasitemizi
arttırmak ve mevcut ürün
çeşitlerine yenilerini eklemek üzere
Hadımköy’de bir ekmek fabrikası
inşa ediyoruz. Fabrikamızın
kurulacağı alan 78 bin metrekare. Bu
alanın 34 bin metrekaresinde üretim
binası kurulacak. Diğer birimlerle
birlikte toplam kapalı alan 55 bin
metrekare olacak. Fabrikamızda en
son üretim teknolojilerini
kullanacağız. Çünkü, Başkanımızın
da sık sık ifade ettiği gibi biz, 16
milyon İstanbullunun en iyisine
layık olduğunu düşünüyoruz.
Ürünlerimizi taze ve dondurulmuş
olarak piyasaya sunacağımız yeni
fabrikamızda; ekşi mayalı, uzun
fermantasyon yöntemiyle, normal
ve çeşit ekmekler üreteceğiz.
Sofralarımızı, sağlıklı ürünlerle
zenginleştireceğiz.”

SOSYAL DESTEK

SOSYAL DESTEK İSTANBULKART’TA

YENİ DÖNEM

SADECE 2020 YILINDA 223 BIN AILENIN YARARLANDIĞI SOSYAL DESTEK
İSTANBULKART’TA, YETERLILIKLERI KARŞILAYAN IŞLETMELERLE YENI SÖZLEŞMELER
YAPILDI. BIR YIL SÜRECEK SÖZLEŞMELER, İSTANBUL’UN HER ILÇESINDE EN AZ BIR
ŞUBESI BULUNAN 8 MARKET ZINCIRINI VE İSTANBUL HALK EKMEK’I (İHE) KAPSIYOR.
SOSYAL DESTEK İSTANBULKART KULLANICILARI, MARKETLERDEN BELIRLENMIŞ BIR
LISTEYE GÖRE DEĞIL, KENDI IHTIYAÇLARINA GÖRE ÖZGÜRCE ALIŞVERIŞ
YAPABILIYOR.
GÖKÇE KAÇMAZ
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NİLAY SOYSALDI

2021 SOSYAL DESTEK
İSTANBULKART ANLAŞMALI
İŞLETMELER LİSTESİ
Şok Marketler Ticaret AŞ (ŞOK)
Migros Ticaret AŞ (MİGROS)
Ersan Alışveriş Hizmetleri ve
Gıda San. Tic. AŞ (KİM)
Özen Alışveriş Hizmetleri AŞ
(ONUR)
Altun Gıda İhtiyaç Tüketim Mad.
İnş. ve San. Tic. AŞ (HAPPY
CENTER)
Çağrı Gıda Tem. Mad. İnş. San.
ve Tic. AŞ (ÇAĞRI)
CarrefourSA Carrefour&Sabancı
Ticaret Merkezi AŞ
(CarrefourSA)
A101 Yeni Mağazacılık AŞ (A101)
İstanbul Halk Ekmek AŞ (İHE)

İBB Sosyal Hizmetler Müdürü
Neval Gündoğan Arslan

İBB, SADECE NAKDİ VE AYNİ YARDIMLARLA YETİNMİYOR. ÖRNEKTEPE VE
SULUKULE’DE KURULAN MAHALLE EVLERİ'NDE OLDUĞU GİBİ
İNSANLARIN KÜLTÜREL AÇLIĞINI GİDERMEYİ VE EĞİTİM AÇIKLARINI
KAPATMAYI DA AMAÇLIYOR.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), yeni dönemde sosyal
hizmetler alanında da büyük bir
gelişim gösterdi. Yardım
yapmayı, güçlünün zayıfa lütfu
olarak değerlendiren algı değiştirildi.
Bunun yerine, hak temelli bir
hizmet olduğu anlayışı yerleştirildi.
İlgili birimlerde, çoğu kadınlardan
oluşan 200’den fazla sosyolog,
psikolog, sosyal çalışmacı ve
psikolojik danışman istihdam edildi.
Böylece kurumdaki profesyonel
personel açığı giderildi. Çalışma
sistemi yenilendi; verimli üretkenlik
sağlandı. Bütüncül bir sosyal hizmet
verebilmek için örnek bir model
oluşturuldu.
YARDIMA BAĞIMLI KILAN
MODEL DEĞİŞTİRİLDİ
“Açlık sınırının altında aile
kalmayacak" hedefi doğrultusunda,
her aileye gereksinim duyduğu

kadar yardım yapılmaya başlandı.
En önemlisi de insanları yardıma
bağımlı hale getiren modelin
ortadan kaldırılması oldu.
Yurttaşlar, hakları konusunda
bilgilendirildi. Sistem, yardım alan
insanları iş ve meslek sahibi hale
getirecek şekilde, yeniden organize
edildi. Böylece insanlara, yaşam
boyu yardıma bağımlı kalmak
yerine, umutlu olma duygusu
aşılandı.
RENCİDE ETMEDEN YARDIM
Son 18 ayda yaşanan gelişmelerin en
çarpıcı yansıması ise 2020 yılında
223 bin ailenin yararlandığı, Sosyal
Destek İstanbulkart’ta görüldü.
Teknik yeterlilikleri olan zincir
marketlerle bir yıllık yeni
sözleşmeler yapıldı. İBB Sosyal
Hizmetler Müdürü Neval Gündoğan
Arslan, yaşanan gelişmeleri şöyle
değerlendirdi:

“Özellikle pandemiyle birlikte
İstanbul’da, kent yoksulluğu
derinleşmeye başladı. Dolayısıyla
belediyemizin yardımlarına
başvurularda da dramatik bir artış
oldu. Bu tablo ile mücadelede Sosyal
Destek İstanbulkart önemli bir rol
üstlendi. Bildiğiniz gibi bu kartla
kullanıcı, tüm anlaşmalı
marketlerden ve İstanbul Halk
Ekmek’ten (İHE), alkol-tütün grubu
hariç, kendi gereksinim duyduğu
ürünleri alabiliyor. Yani aileler,
belirlenmiş sabit ürünlerle
desteklenmiyor. Onlara, ‘pirinç,
bakliyat yiyeceksin’ gibi bir
dayatmada bulunulmuyor.
Çocuklarıyla birlikte markete gidip
tüm yurttaşlar gibi alışverişlerini
yapıyor. Rahatsız edici bir davranışa
maruz kalmıyor. Diğer yandan
İstanbulkart’ın geçtiği işletmeleri de
titizlikle seçiyoruz. Sırf yardım
yaparmış gibi görünmek için
www.ibb.istanbul
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insanları alelade işletmelere
yönlendirmiyoruz. İyi hizmet
almalarını sağlıyoruz. Her yıl
yaptığımız sözleşmelerle, hizmet
kalitesinden emin olduğumuz
kuruluşlarla anlaşıyoruz. Bu yüzden,
İstanbul’un tüm ilçelerinde en az bir
şubesi olan, İstanbulkart
kullanımına uygun donanım ve
bağlantı altyapısına sahip zincir
marketleri seçiyoruz. Teknik
altyapının yeterliliği konusunu çok
önemsiyoruz. Çünkü insanların,
ellerinde ürünleriyle kasada
kalmalarını, psikolojik açıdan zor
durumlara düşmelerini asla
istemiyoruz.”
BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
PORTALINA 1 MİLYON
BAŞVURU
İBB’nin yardımları, Sosyal Destek
İstanbulkart ile sınırlı değil. Kurum,
pandemiyle birlikte sadece “Birlikte
Başaracağız” portalı üzerinden bir
milyonu aşan yardım başvurusu
aldı. Ortaya çıkan bu yoğun
ihtiyaçlılık durumu karşısında İBB,
önceliği, günlük temel
gereksinimlerin karşılanmasına
verdi. Pandeminin ilk dalgasında
555 binin üzerinde gıda ve hijyen
kolisi dağıtımı yapıldı. Yaklaşık 36
bin aileye Alışveriş Kartı desteğinde
bulunuldu. Koli dağıtımları halen
devam ediyor. Aralık’ın başından bu
yana artan talepleri karşılamak için
60 binden fazla gıda kolisi ihtiyaç
sahiplerine iletildi. İhtiyaç sahibi
aileler ile hayırsever yurttaşları bir
araya getiren bir dayanışma ağı
oluşturularak; Askıda Fatura, Anne
Bebek Paketi ve Aile Destek Paketi
yaşama geçirildi. ‘Alan elin veren eli
bilmediği’ örnek bir yardım modeli
ortaya konuldu.
14
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MAHALLE EVLERİ KÜLTÜREL
GELİŞMEYE KATKI SUNUYOR
Bunların yanı sıra; Halk Süt,
ilkokuldan üniversiteye kadar her
düzeydeki öğrenciye ve dar gelirliye
yönelik nakdi yardımlar, tersine göç
hizmeti, eşya desteği gibi alanlarda
da çalışmalar kesintisiz sürdürüldü.
İBB Sosyal Hizmetler Müdürü
Arslan, kurumun ayni ve nakdi
desteklerinin dışında, başka
alanlarda da aktif olduğunu
vurgulayarak şunlara değindi:
“Geçtiğimiz Kasım ayında Örnektepe
ve Sulukule’de iki Mahalle Evimizi
hizmete açtık. Mahalle Evleri’yle;

kadın, çocuk, yaşlı ve gençlerin
sosyal ve kültürel hayata katılımının
arttırılmasını, eğitim destek
faaliyetlerinin yürütülmesini,
mahalle kültürünün geliştirilmesini
amaçlıyoruz. Bu evlerde, mahalle
halkının ihtiyaçlarına bağlı olarak
etkinlikler düzenleniyor.
Mahallelinin sanat, edebiyat, kültürel
faaliyetlerle iç içe yaşaması,
yeteneklerini geliştirebilmesi ve
yaşam becerilerini güçlendirmesi
sağlanıyor. İnsanların üretime
katılabilmesi için bilgi edinme,
bilinçlenme ve beceri kazanmalarına
çalışılıyor.”

SAĞLIK

2021

PANDEMİNİN KAYBETTİĞİ
UMUDUN KAZANDIĞI
YIL OLSUN
ŞENGÜL GÜLBAHÇE

Y

eni yıl, 2021 umutla
başladı; ortak akıl, iş
birliği, dayanışma ile
aşının kısa sürede
bulunmuş olması yeniden yaşama
sevincimizi perçinledi. Ancak virüs
tehlikesi devam ediyor, pandemiye
karşı savaşın kazanılması, aşı
yaptırmış olmanın rehavetine
kapılmadan tedbirleri uygulamaya
devam etmekle mümkün olabilir.
VIRÜS, KITLE IMHA
SILAHLARINDAN DAHA
TEHLIKELI
31 Aralık 2019’da Çin’in Vuhan
şehrinde görülen ilk ölüm vakası ile
gündeme gelen; kısa sürede tüm
dünyaya kolayca yayılan bir virüs,
COVID-19. Dünya Sağlık
Örgütü’nün (DSÖ), virüsün tehlikeli
bir bulaşma özelliğine sahip olduğu
bilgisini paylaşarak salgın ilan ettiği
tarih ise 13 Ocak 2020. Sadece iki
haftalık kısacık süreçte; henüz bilim
insanlarınca tanınmayan, ne kadar
tehlikeli olduğu ve nasıl bulaştığı
bilinmeyen virüs birçok ülkeye
yayıldı. 11 Mart 2020 tarihinde ise
koronavirüsün dünyanın pek çok
yerinde görülmesiyle Dünya Sağlık
Örgütü, küresel çapta bir salgının
başladığını belirterek pandemi ilan
edildiğini duyurdu.
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Birinci yılını dolduran ve küresel
ölçekte tüm dünyaya yayılan
COVID-19 pandemisinde şu ana
kadar 2 milyondan fazla insan
hayatını kaybetti. Bir tek can
kaybı bile üzüntü vericiyken,
sayı milyonlarca olurken
insanların adeta birer rakama
dönüşmesi, haber değerinden
ibaret gibi algılanması, tüm
bunlara farkında olmadan
alışılması, çok acı.
Türkiye’de ilk koronavirüs
vakası 11 Mart’ta açıklandı; 89
yaşındaki COVID-19 hastası 15
Mart’ta ne yazık ki hayatını
kaybetti. Nisan ayındaki birinci
dalganın ardından, getirilen
kısıtlamalar ve karantina
süreçleri ile yaz döneminde
vakalarda düşüş gözlendi.
Ancak, özellikle hava sahasının
geç kapatılması, yurt dışından
geliş gidişler ile kısıtlamalardan
bunalmış, kısa zamanda normal
hayata geçme isteğindeki
bireylerin hastalığa karşı
kayıtsızlığı ve tedbirlerin göz
ardı edilmesi sonucunda, Ekim
ayı itibarıyla can kaybı arttı.
Aralık ayında ikinci dalganın
etkisi çok daha şiddetli oldu,
günlük ölümler 200 kişinin
üzerine çıktı.

BILIM INSANLARININ
BÜYÜK BAŞARISI
Ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede
COVID-19, ölüm sebeplerinde birinci
sıraya yükseldi. Bu nedenle küresel
çapta iş birliği ile başlamış olan aşı
çalışmaları hızlandırıldı. Sonunda,
ABD merkezli ilaç devi Pfizer ile
Alman biyokimya firması BioNTech
iş birliğiyle geliştirilen COVID-19
aşısı, yapılan testlerde yüzde 90’ın
üzerinde başarıya ulaştı. Türk bilim
insanları, Dr. Özlem Türeci ve Prof.
Dr. Uğur Şahin’in de aralarında
bulunduğu ekibin çabasıyla üretimi
başarılan koronavirüs aşısı umut
verdi. Dünyada ırkçılık, ötekileştirme,
bencillik ve küresel kapitalizmin
neden olduğu ekonomik krizlerin
yükselişte olduğu bir dönemde,
göçmen bir aileden gelen bu insanların
başarısı, insan hakları, sosyal adalet ve
eşitlik ilkelerinin güçlendirilmesi
gereğini tüm insanlığa yeniden
anımsattı.
Küçük Prens’in yazarı Saint Exupery
der ki: “İnsan olmak, sorumlu
olmaktır. İnsan olmak, kendisine bağlı
gibi görünmeyen bir düşkünlük
karşısında bile utanç duymaktır.
Arkadaşların kazandığı bir utkudan
dolayı gurur duymaktır. Kendi taşını
koyarken, dünyanın kuruluşuna
yardım ettiğini sezmektir.”

GIANNI PORTOGALLO

İBB, AŞI TAKVİMİ
ÇERÇEVESİNDE; YAŞ
ALMIŞ, KRONİK
RAHATSIZLIĞI VEYA AŞIYA
KARŞI HERHANGİ BİR
ENGELİ BULUNMAYAN
330 DARÜLACEZE
SAKİNİNİ AŞILADI.
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MILYONLARCA INSAN
AŞILANDI
Türkiye’de 14 Ocak’ta Sinovac
(Coronavac) aşısı ile vatandaşlar
hastanelerde aşılanmaya başlandı.
Aşılamada öncelik sırası sağlık
çalışanlarına verildi; ardından yaşlı,
engelli, koruma altında olanlar ve 65
yaş üstü ile devam edilerek
toplumun her kesimine sürecin
yayılması planlandı. Ayrıca e-Nabız
üzerinden ve 2023’e SMS
göndererek randevu oluşturma yolu
ile de aşılama durumunu öğrenmek
mümkün olabilecek.
Dünyada ve Türkiye’de aşılama
sürecine ilişkin güncel durumu İBB
Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi,
İstanbul Tabip Odası COVID-19
İzleme Kurulu Üyesi Göğüs
Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilüfer
Aykaç’a sorduk. Uzman Dr. Nilüfer
Aykaç, bugüne kadar 50’den fazla
ülkede aşılama çalışmalarına
başlandığını belirterek, “Dünyada
18 Ocak 2021 itibarıyla 40 milyon
kişiye aşı yapılmıştır. En çok aşı
yapan üç ülke sırasıyla ABD (12.28
milyon), Çin (10 milyon) ve Birleşik
Krallık’tır (4.31 milyon). Günlük
aşılama kapasitesi açısından
Türkiye, aşı teminindeki
gecikmelere rağmen, sağlık
çalışanlarının büyük özverisi ile
dördüncü sıradadır. Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
zengin ülkeler tarafından COVID-19
aşılarının istiflenmesine değinerek,
dünya feci bir ahlaki başarısızlığın
eşiğindedir; en düşük gelirli bir
ülkede sadece 25 doz aşı uygulandı,
demiştir” şeklinde konuştu.
Pandeminin sebep olduğu

“Çalışmalar göstermiştir ki,
hastalığı geçiren kişilerde oluşan
bağışıklık 3-6 ay süresince kişiyi
korumakta. Aksi bir çalışma
yayınlanıncaya kadar, şu anki
bilgilerimize göre, COVID-19
geçiren kişilerin, hastalık sonrası ilk
3-6 ay süresince COVID-19 aşısı
yapılmasına ihtiyacı yoktur,
diyebiliriz.”

İBB Bilim Danışma Kurulu Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer Aykaç
bulaşıcılığı artıracak mutasyon
zincirini kıracak olan aşılamanın
önemine vurgu yapan Aykaç,
“Ülkemizde tek çeşit aşının
yapılacak olması sorun. Bununla
birlikte aşıların yaygın olarak
uygulanması gereken bu dönemde,
aşının tüm ülkede güvenli,
ulaşılabilir ve ücretsiz temin
edilebilir olması ile salgının sebep
olacağı sosyal yıkım
engellenecektir” dedi.
Aşılama konusunda en merak
konularından biri de “Hastalığı
geçirmiş olanların aşı yaptırmasına
gerek var mıdır?” sorusu. Dr.
Nilüfer Aykaç’ın soruya yanıtı şöyle
özetledi:

#SAĞLIKÇIYASAHIPÇIK
Her gün yüzlerce canı
kaybettiğimiz koronavirüs
salgınının kahramanı, tüm yükü
taşıyan sağlık çalışanları.
İnsanlık onlara çok şey borçlu;
her an stres altında, ağır
hastaların tüm süreçlerine tanık
olmanın getirdiği travmalar ve
virüs kapma kaygısı içerisinde
çalışan bu insanlar için
COVID-19 bir meslek hastalığı.
Sağlık çalışanlarının pandemi
dönemdeki beklentilerini
sorduğumuz Aykaç, salgının
başından beri ülkemizde ve tüm
dünyada sağlık çalışanlarının,
toplumun diğer kesimlerine
göre yaklaşık 10 kat daha fazla
oranda COVID-19 hastalığına
yakalandığını söyleyerek ekledi:
“Bugüne kadar sağlık
çalışanlarındaki kayıp 20 Ocak
2021 itibariyle Türkiye’de 353
oldu. İtalya, Fransa, Almanya,
Belçika, Kanada, Amerika
Birleşik Devletleri, Güney
Afrika ve Malezya dâhil 130’a
yakın ülke tarafından,
COVID-19 sağlık çalışanları
için meslek hastalığı olarak
kabul edilmiştir. Dünya Çalışma
Örgütü ve Dünya Sağlık

HASTALIĞI GEÇİREN KİŞİLERDE OLUŞAN BAĞIŞIKLIK 3-6 AY SÜRESİNCE KİŞİYİ
KORUMAKTA. AKSİ BİR ÇALIŞMA YAYINLANINCAYA KADAR, COVID-19 GEÇİREN
KİŞİLERİN, HASTALIK SONRASI İLK 3-6 AY SÜRESİNCE COVID-19 AŞISI YAPILMASINA
İHTIYACI YOKTUR, DİYEBİLİRİZ.
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Örgütü’nün de COVID-19
hastalığının meslek hastalığı
olarak kabul edilmesine ilişkin
değerlendirmeleri vardır. Sonuç
olarak dünyanın birçok
ülkesinde, başta sağlık
çalışanları olmak üzere; kargo,
süpermarket, güvenlik
çalışanları gibi bazı iş kollarında
mesleki maruziyet tanımlaması
sonucu, COVID-19 meslek
hastalığı olarak kabul edildi.
Türkiye’de de COVID-19
nedeniyle hastalanan ve vefat
eden, fiilen sağlık hizmeti
sunumuna katılan tüm sağlık
çalışanlarının; ölümünün ve
hastalığının başkaca bir
araştırmaya veya illiyet bağı
tartışmasına gerek kalmaksızın
doğrudan meslek hastalığı
olarak kabul edilmesi gerekir.
Bu kabule göre de yasada
belirtilen meslek hastalığı
haklarından yararlanmalı,
yakınlarına tazminat ödenmeli
ve gelir bağlanmasını sağlayacak
hızlı bir yasal düzenleme
yapılmalıdır.”

MUTASYONA UĞRAYAN
VIRÜS, AŞIYI ZAYIFLATIYOR
MU?
Dünya, 1 yıldır COVID-19
pandemisi ile uğraşıyor, bu süreçte
virüsün mutasyona uğramış olan
yeni varyantlarının tespit edildiği
haberleri gelmeye başladı. Dr.
Aykaç, mutasyonu, “Genetik
materyalde meydana gelen
rastlantısal değişimdir ve evrimin
bir parçasıdır” şeklinde
tanımlayarak COVID-19 mutasyon
varyantları için şunları söyledi:
“Birden fazla mutasyon taşıyan
virüsler varyant olarak adlandırılır.
Biz, mevsimsel gripte de çok sık
mutasyonlar görüyoruz. Bu nedenle
her yıl grip aşıları, bu mutasyonlara
göre düzenleniyor ve yenileniyor.
Değişime uğrayan varyant virüsü
Eylül ayında İngiltere’de vakaların
artmasıyla birlikte daha da önem
kazandı. 13 Aralık 2020 tarihinde
enfekte ettiği kişi sayısı arttı. Bu
hastalar Birleşik Krallık’ın 60 farklı
bölgesinde olmakla birlikte en fazla
Güneydoğu İngiltere’de bulundu,
ayrıca Galler ve İskoçya’da da

Prof. Dr. Cemil Taşcı, COVID-19 teşhis ve tedavisinde çalışan
kaybettiğimiz ilk sağlık kahramanımızdı. Her gün kayıplarımız artıyor,
COVID-19 meslek hastalığı olmalı.

görüldü. Dünya Sağlık Örgütü
mutasyonu izlediklerini, mutasyona
uğrayan koronavirüsün Birleşik
Krallık dışında, Danimarka ve
Avusturya olmak üzere farklı
ülkelerde de görüldüğünü açıkladı.”
Aykaç, mutasyonların ortaya
çıkmasının beklenen bir durum
olduğunu; fakat hastalığı
ağırlaştırdığı ya da daha fazla ölüme
yol açtığına ilişkin henüz elde veri
olmadığını da belirtti. Son olarak
mutasyonun aşıları etkileyip
etkilemeyeceği sorusunu
yanıtlayan Uzman Dr. Nilüfer
Aykaç, “Bu mutasyon,
koronavirüsün ACE2 reseptörlerine
bağlanarak insan hücrelerine
girmesini sağlayan ve virüse
meşhur taç görünümünü veren
spike proteinlerinde meydana
geldiği için önemli. Yeni varyantın
sebep olduğu mutasyon, dünya
çapında özellikle aşının hedef aldığı
spike proteinini değiştiriyor. Ne
var ki aşılar, spike proteininin
birçok farklı bölgesine karşı
bağışıklık kazandırıyor; dolayısıyla
tek bir mutasyonun aşıları
tamamen veya kısmen işlevsiz
kılması mümkün gözükmüyor. Şu
ana kadar bildiklerimizle net bir
kanı ifade etmek güç. Bu konuda
daha fazla çalışmaya ihtiyaç
olduğunu söyleyebiliriz. SARSCoV-2 bir RNA virüsüdür ve
dolayısıyla virüs kendisini
çoğalttıkça mutasyonlar doğal
olarak yaşamaktadır. Bu yeni
virüsün daha fazla bulaştırıcı, daha
ölümcül olduğu veya mevcut aşı ve
tedavileri etkileyebileceğine ilişkin
henüz bir kesin bilgimiz yok. Bu
konuda daha geniş ve çok sayıda
çalışmanın yürütülmesi gerekiyor”
dedi.
COVID-19 pandemisinde halen
dünyada 570 bin, Türkiye’de ise
günlük vaka sayısının 20 binleri
bulduğu koşullarda salgının kontrol
altına alındığının
söylenemeyeceğine dikkat çeken
Aykaç, “Bilim insanları canla başla
çalışırken vatandaşların da
www.ibb.istanbul
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kaygılanmayıp kişisel önlemleri
uygulamaya devam etmesine,
arttırmasına her zamankinden daha
fazla ihtiyacımız var” uyarısında
bulundu.
İYI AŞI VE DAHA IYI AŞI
VARDIR
ABD Jackson Laboratuvarı’nda ve
Connecticut Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde baş araştırmacı ve
bağışıklık sistemi uzmanı Prof. Dr.
Derya Unutmaz da aşılama
süreçlerinde gelinen son aşamalara
dair gündemdeki sorularımızı
yanıtladı. Sosyal medyada çokça
tartışılan, aşıya karşı güvensizliğe
sebep olan, “İyi aşı, kötü aşı diye bir
şey var mıdır?” sorusu üzerine,
‘böyle bir şeyin olamayacağını, her
aşının onay alınmadan önce faz 3
çalışmalarını tamamlamış olması ya
da en azından belli bir raporun
oluşması; yan etkilerinin,
koruyuculuk alanlarının anlaşılması
gerektiğini’ ifade eden Prof. Dr.
Derya Unutmaz, şöyle devam etti:
“Yalnız aşıların şöyle bir farkı
oluyor, bazı aşılar daha koruyucu
diğerlerine göre. Hem kişiyi
koruyucu hem bulaştırmayı önleyici
olabiliyor. Yani aşının kuvvetiyle,
gücüyle alakalı olarak ‘iyi’ veya
‘biraz daha iyi’ olarak belki
sınıflandırabiliriz. Bu bakımdan
örneğin mRNA aşıları yüzde 95
oranında koruyucular, enfekte
olmayı çok yüksek oranda
engelliyorlar; belki bulaşmayı da
biraz engelliyor olabilirler, onu şu
anda tam bilmiyoruz.”
Unutmaz’ın, “Türkiye kendi aşısını
ne zaman üretebilecek?” sorusuna
yanıtı da şöyle oldu: “Türkiye’de aşı

onaylanabilir, ama onaylanmaması
gerekiyor. Faz 3 sonuçlarının
kesinlikle görülmesi lazım.”

Connecticut Üni. ve Jakson
Laboratuvarı Baş Araştırmacısı
Prof. Dr. Derya Unutmaz
çalışmaları daha çok laboratuvar
düzeyinde. Bir tanesi, faz 1
çalışmasını tamamladı, Kayseri’deki
Erciyes Üniversitesi’nde. Bu da
inaktif aşı, Çin aşısına benzer bir aşı.
O aşının faz 2’si anladığımız
kadarıyla bu ay içinde başlayacak. Faz
2’nin de bir iki ay sürmesi beklenir,
ondan sonra tabii ki faz 3
çalışmasının başlaması gerekiyor.
Faz 3 çalışması belki en erken Mart
gibi başlayabilir. Ama faz 3 çalışması
en uzun olan çalışmadır. Yani, 3-4 ay
sürer. Bu bakımdan Türkiye’nin yerli
olarak bir aşıyı, HaziranTemmuz’dan önce sonuçlarına
ulaştırması ve onaylaması zor
gözüküyor. Eğer faz 3 yapılmazsa

AŞI YAPANLAR, AŞI
OLDUĞUNU UNUTSUN
Aşılamanın başlamasıyla birlikte,
aşı sonrası süreçlerde nasıl
davranılması gerektiği konusu da
önem kazanıyor. Prof. Dr. Derya
Unutmaz herkesin aşı yapması
gerektiğini belirterek, “Aşı
olduktan sonra aşı olduğunuzu
unutmanızı öneriyorum. En
azından ikinci dozdan sonraya
kadar. Çünkü, birinci ile ikinci doz
arasında, özellikle Çin aşısında
herhangi bir koruma
olmayacağını düşünüyoruz. Diğer
aşılarda da yüzde 30 ila 50 arasında
bir koruma var. İkinci aşıdan sonra
koruma olacaktır; fakat yine de
tedbirlere devam edilmesi
gerekiyor. Çünkü, siz kendinizi
korusanız bile karşınızdakini
koruyamayabilirsiniz; yani virüs
size bulaşır, sizi hasta etmez; ama
siz başkalarına bulaştırıcı durumda
olabilirsiniz. Bu bakımdan belli bir
toplumsal bağışıklığa ulaşana kadar
veya ilişkide bulunduğunuz kişilerin
de aşı olduğundan emin olana dek
tedbirli olmalı” önerisini yaptı.
PANDEMI BIZE NE ÖĞRETTI?
Bu salgın bize çok şeyler de öğretti.
Salgından çıkarabileceğimiz dersleri
sıralayan Prof. Dr. Derya Unutmaz;
virüslerin ne kadar büyük bir tehdit
olduğunu artık öğrendiğimizi,
bunlara karşı dünyanın çoğu
ülkesinin hazırlıklı olmadığını, bu
nedenle yeterince önlem
alınmadığını belirtti. Yorulmaz

MRNA AŞILARI YÜZDE 95 ORANINDA KORUYUCULAR, ENFEKTE OLMAYI
ÇOK YÜKSEK ORANDA ENGELLİYORLAR; BELKİ BULAŞMAYI DA BİRAZ
ENGELLİYOR OLABİLİRLER, ONU ŞU ANDA TAM BİLMİYORUZ.
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sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bunları düşman ve tehdit olarak
görmek lazım ve özellikle sağlık
sektörüne ve teknolojiye daha çok
yatırım yapılması gerekiyor.
Örneğin, aşı üretim kapasitelerinin
olması çok kritik bir noktaydı.
Aşıların hızlı bir şekilde
geliştirilmesi ve de çok miktarda
üretilmesi bizim için çok önemliydi.
Bunu bazı ülkeler yaptı, birçok
ülkede bu kapasite yoktu. Bunların
Türkiye’de de yerleşmesini umarım,
ileride çıkabilecek bulaşıcı
hastalıklar için bu çok önemli
olacak.”
Tüm dünyayı sarsan pandemi
sürecinde en çok da bilimin
öneminin anlaşıldığına da değinen
Unutmaz, “Bu aşıların bu kadar kısa
bir süre içerisinde geliştirilmiş
olması tamamen bilimin zaferidir.
Bunlar yıllardır üzerinde çalışılan
konular, belli bir olgunluğa ulaştılar
ve çok kısa süre içerisinde inanılmaz
etkili aşılar oluştu. Bu gerçekten,
bilimin ve teknolojinin büyük bir
zaferidir. Bunlara yatırım yapmanın
ne kadar önemli olduğunu öğretmiş
oldu” dedi.

BIRBIRIMIZI KORUDUĞUMUZ
ZAMAN HEPIMIZ KORUNMUŞ
OLURUZ
“Halk sağlığının, toplumsal
sağlığın ne kadar önemli olduğunu
son bir yıl içerisinde daha iyi
gördük. Birbirimizi koruduğumuz
zaman hepimizi korumuş
oluyoruz” şeklindeki sözlerine de
dikkat çektiğimiz Derya Unutmaz
ülkelerle ilgili şu değerlendirmeyi
de yaptı:
“Bunun en kötü örneğini
Amerika’da gördük, Avrupa’nın
bazı ülkelerinde gördük. ABD gibi
çok zengin, ileri teknolojisi olan
bir ülkede 400 bin insan hayatını
kaybetti, korkunç bir bedel ödendi.
Bunun da bence en önemli
sebeplerinden biri genel halk
sağlığına çok fazla önem
verilmemiş olması, bireysel
tedavilere çok daha fazla önem
verilmesi. Türkiye bu bakımdan
süreci iyi yönetti diyebiliriz.
Çünkü sağlam bir halk sağlığı
sistemi var. Bunun en son örneğini
aşılanmada gördük. Birkaç gün
içinde bir milyona yakın insan
aşılandı.”

SÜREÇ DEVAM EDIYOR
Milyonlarca insan pandemide
hastalığa yakalandı; kimi ağır
semptomlarla, zor süreçlerle hastalığı
atlattı kimi ise hiçbir belirtiyi
hissetmeden iyileşti. Şimdi en önemli
sorunlardan biri de hastalığı atlatmış
olanların travmaları ve bunun
sonuçlarıyla nasıl başa çıkılabileceği
gerçeği. İyileştikten sonra bile
“hastalığın vücuda verdiği zararlar”
konusu uzun süre zihinleri meşgul
edecek. Süreç de devam ediyor, bilim
insanlarının araştırma sonuçları her
gün bir bilinmezliği daha aydınlatıyor.
Pandemi sürecinde en çok ihtiyaç
duyduklarımızın başında sanat
geliyor kuşkusuz. Herkesin bir
şekilde yaslandığı, kendini
bulduğu tek gerçek olan sanat. Bu
yazı da sanatla bitsin istedik...
Bir şiirden, bir sözden,
Bir melodiden, bir filmden
Geçirip güzelleştirmeden can
dayanmıyor
Yıldızların o ışıklı fırçası azıcık
değmeden
Bu şahane hüzün tablosu
tamamlanmıyor…
(Gidemem, Sezen Aksu)
www.ibb.istanbul
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İSTANBULLU HALİÇ'E,
HALİÇ HAK ETTİĞİ DEĞERE
KAVUŞUYOR
İBB, TARIHI VE KÜLTÜREL DOKUSU SON YILLARDA TAHRIP OLAN HALIÇ'IN, HAK
ETTIĞI DEĞERE YENIDEN KAVUŞABILMESI IÇIN DÜĞMEYE BASTI. HALIÇ VE
KIYILARINI, İSTANBULLU ILE BULUŞTURACAK PROJE IÇIN TASARIM YARIŞMASI
DÜZENLENDI. UZUN YILLARDIR YAYAYLA BAĞLANTISI KOPUK DURUMDAKI
HALIÇ, BU PROJE ARDINDAN KENTIN EN ÖNEMLI YAŞAM VE CAZIBE
MERKEZLERINDEN BIRI HALINE GELECEK.
ZEYNEP MAVNACIOĞLU

T

arih boyunca pek çok
medeniyete ev sahipliği
yapan Haliç, coğrafi
özellikleriyle olduğu kadar
kültürel zenginlikleriyle de
İstanbul'un adeta gözbebeği.
Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet
dönemlerinde hem silueti hem de
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NİLAY SOYSALDI

dokusu gelişmeye devam eden
Haliç'te, özellikle 1950'lerden
sonra sanayileşmenin de etkisiyle
pek çok alan tahrip edildi. 80'li
yıllarda bölgede temizlik
çalışmaları başlatılsa da uzun süre
sahipsiz kalan Haliç, iç
mahallelerinden

kopuk, insanların kıyılarından
yararlanamadığı, tarihi ve kültürel
dokusunun bozulmaya yüz
tuttuğu bugünkü
halini aldı.

EMİNE HİLAL KORUCU
www.ibb.istanbul
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HALİÇ KIYILARI
İSTANBULLUYLA BULUŞACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
sadece şehrin değil ülkenin de en
kıymetli hazinelerinden olan
Haliç'e, hak ettiği değeri yeniden
teslim edebilmek amacıyla, Haliç
Tasarım Projesi’ni hayata geçiriyor.
Haliç ve çevresinde yaklaşık 3
milyon metrekarelik alanı kapsayan
bu çalışmaya ilişkin İstanbul
Bülteni’ne değerlendirmede
bulunan, İBB Park Bahçe ve Yeşil
Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr.
Çağatay Seçkin, Haliç'te çoğu
alanların, halkın kullanımına kısıtlı
durumda bulunduğunun altını
çizerek sözlerine başladı. Haliç
kıyılarının, çevresindeki semtlerden
dahi kopuk olduğunu ifade eden
Seçkin, öncelikle bu sorunun
giderilmesini amaçladıklarını
vurguladı. Haliç Tasarım
Projesi'nin, sadece bir yeşillendirme
çalışması anlamına gelmediğini
belirten Seçkin, "Proje, kara ile kıyı
bağlantısını yeniden kuracak,
İstanbullunun mümkün olduğu
kadar su ve yeşil alanla
buluşabileceği bir Haliç
oluşturacak" dedi.
HALİÇ TASARIM PROJESİ İÇİN
YARIŞMA DÜZENLENDİ
İBB, Haliç ve kıyılarını yeniden
tasarlarken, katılımcı bir anlayışla
yola çıktı. Bu doğrultuda açılan
'İstanbul Senin Haliç Kıyıları
Tasarım Yarışması’na, toplam 110
proje ekibi katıldı. Yarışmanın ilk
etabında 42 proje ön elemeyi
geçerek finale hak kazandı. Final
yarışmasında, Haliç bölgesi 7 alana
ayrıldı ve her alan için 6 ekip
projeler üretti.

Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin

EKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN, ÇAĞIN
GEREKLERİNE UYGUN BİR PROJE TASARLANDI.
ŞEHİR İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ BİR YAŞAM ALANI
ORTAYA ÇIKACAK. PROJENİN TAMAMI, SİLUETTE
GÖRÜLEN TÜM TARİHİ YAPILARIN SUYLA İLİŞKİSİNİ DE
KURUYOR. YANİ İSTANBUL’U YILLAR SONRA HALİÇ’LE
BULUŞTURUYORUZ.

"HALİÇ İÇİN AYNI ANDA
42 BEYİN FİKİR ÜRETTİ"
Tasarımlar, alanında uzman şehir
plancısı, mimar ve peyzaj
mimarlarından oluşan jüri üyelerince
büyük bir titizlikle incelendi.
Başkanlığını Mimar ve Şehir
Palancısı Zekai Görgülü’nün yaptığı
jüri, değerlendirmesinde Haliç
bölgesinin tarihi kimliğini
yansıtacak, yeşil alan ve ulaşılabilirlik
kriterlerini ön planda tuttu.
Yarışma sürecine ilişkin de bilgi
veren Çağatay Seçkin, "Yarışma,
oldukça dinamik ve katılımcı bir
şekilde gerçekleşti. Aynı alan
üzerinde farklı projeleri çalıştırarak,
en iyi fikri bulmaya çabaladık.
Böylece 42 beyin, eş zamanlı şekilde
fikir üretmeye çalıştı. Haliç tasarımı
için önemli bir katkı sundu"
ifadelerini kullandı.
HER BÖLGENİN RUHUNA
UYGUN PROJE
Haliç Tasarım Projesi kapsamında
çalışmalar ilk etapta, Eminönü
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Alibeyköy Cep Otogarı arasında
belirlenen 4 bölgede yürütülmeye
başladı. Her bölgenin kendi
ruhuna uygun tasarımların
üretildiği projede, 1. Bölge,
Eminönü ve Fener İskelesi
arasındaki alanı kapsıyor. Bu
bölgede, Eminönü Meydanı'nın
Haliç’le bağlantısının sağlanması
amaçlanırken, Balat, Ayvansaray
ve Feshane şeridini kapsayan 2.
Bölge'de, mahallelerin deniz ve
yeşille buluşması ön plana
çıkıyor. Proje alanının, Eyüp
teleferiğinden Silahtarağa’ya
kadarki kısmını kapsayan üçüncü
bölgesinde ise sakin ve dingin
yeşil alanlar hedefleniyor.
Projenin son etabı ise Bilgi
Üniversitesi ile Alibeyköy Cep
Otogarı arasındaki kısımdan
oluşuyor. Bu alandaki projede,
ekolojik tasarımlar, büyük yeşil
parklar ön planda. Haliç’in 4
bölgesinde başlatılan uygulama
çalışmalarının 2022 yılında
tamamlanması hedefleniyor.

TARİHİ YARIMADA HALİÇ’LE
BULUŞACAK

BALAT'TAN AYVANSARAY'A
YEŞİL ALANLAR

Haliç tasarım yarışmasının 1. Bölge
kazananları, MDesign Peyzaj ve
Çevre Düzenleme Firması adına
Murat Memlük ve FREA Mimarlık’tan
Fatih Yavuz tasarımlarında öne çıkan
başlıklarla ilgili şu bilgileri verdiler:

Balat, Ayvansaray ve Feshane
şeridini kapsayan 2. Bölge için
tasarım yapan ekibin temsilcisi Doç.
Dr. Ervin Garip, proje alanıyla ilgili şu
bilgiyi aktardı:

Murat Memlük
“Haliç'in, insanların gelip zaman
geçirdiği, tarihi, kültürü, sanatı
doyasıya yaşadığı bir mekan olması
amacıyla yola çıktık. Bu doğrultuda ilk
yapmak istediğimiz, yaya ile Haliç’i
buluşturmak.”

“Proje bölgemizde bulunan Balat ve
Ayvansaray semtlerinin yeşil
alanlarla, neredeyse hiç
buluşamadığını gördük. Bu
kapsamda, kıyının şehre
bağlanmasını oldukça önemsiyoruz.
Projede bu amaçlarla, özellikle Balat
tarafında, aktif yeşil alanlar tasarladık.
Haliç, artık çevre mahalleleriyle de
bütünleşen bir alan haline gelecek.
Ayrıca, Bulgar Kilisesi, Kadınlar
Kütüphanesi ve Feshane gibi tarihi
yapılar yönünden zengin bir alandan
bahsediyoruz. Bu yapıların da Haliç’in
bir parçası haline gelmesini
amaçlıyoruz.”

Fatih Yavuz
“Eminönü Meydanı ve Haliç arasından
geçen yolun, kıyı ile Tarihi Yarımada’yı
ayıran en önemli sınır olduğunu
düşünüyoruz. Bu ayrımı ortadan
kaldırabilmek için çözümler önerdik.
Bunların da en önemlisi, Eminönü
Meydanı'ndaki trafik düzenlemesi
olacak. Meydan’ın, mevcut
keşmekeşinden kurtularak önemli bir
kent odağı olmasını amaçlıyoruz.”

SAKİN DİNLENME ALANLARI

ALİBEYKÖY’E YEŞİL VADİ

Eyüp Teleferik’ten
Silahtarağa’ya kadarki alanı
kapsayan 3. Bölge’nin projelerini
ise Eko Tasarım ve Planlama
yetkilisi Cemil Okumuş’tan
dinledik:

Haliç Tasarım Projesi'nin 4. Bölgesi
ise Bilgi Üniversitesi ile Alibeyköy
Cep Otogarı arasında bulunuyor. Bu
alanla ilgili bilgiyi de tasarım birincisi
Atelye 70 Planlama ve Tasarım
Grubu adına, Doğu Kaptan aktardı:

"Projeyi oluştururken, öncelikle
bölgenin tarihini analiz ettik.
Bilimsel verilerle, her çağdan
doneler aldık. Böylece, gelecek
vizyon planı oluşturduk. Haliç'in,
hem günümüze hem geleceğe hitap
edebilmesini istedik. Bu kapsamda;
İstanbul'un ihtiyaçlarını da gözeten
daha sakin, insanların güvenli bir
şekilde vakit geçirebileceği alanlar
tasarladık. Bu doğrultuda yürüyüş
ve bisiklet yolları, sanat aktivite ve
etkinlik alanlarını projeye dahil
ettik."

"Bölge, karakter olarak Haliç'in
diğer bölümlerinden farklılaşan bir
alan. Bölge için tarih, sanat ve
kültür yönünden zengin sistemin
yeşil omurgası, diyebiliriz. Yani,
ekoloji ile kültürün birleştiği bir
yerden bahsediyoruz. İşte bu
ekolojik koridoru rehabilite
edeceğiz. Ekosistemi dönüştürerek,
İstanbul'a yeniden kazandırmayı
planlıyoruz. Bu kapsamda, çalışma
alanımızda pek çok yeşil alanla
birlikte 300 dönümlük bir park da
tasarladık.”

www.ibb.istanbul
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İSTANBULLULARA YILLARCA KÖTÜ KOKUSU VE INŞAAT GÖRÜNTÜSÜYLE SIKINTI VEREN
KURBAĞALIDERE’DEKI ISLAH PROJESI, ÖNCELIKLI IŞLER LISTESINE ALINARAK
ÇALIŞMALARA HIZ VERILDI. 204 MILYON LIRA HARCANARAK, DERE YATAĞI BALÇIKTAN
TEMIZLENDI; TABAN BETONLAMASI VE KENAR KAZIKLARIYLA GÜÇLENDIRME YAPILDI.
SAHIL DÜZENLEMESI VE BISIKLET YOLLARI TAMAMLANDI. MODA SAHILINE DOĞRU KIYI
VE ÇEVRE DÜZENLEME IŞLERI ISE HIZLA DEVAM EDIYOR. YOĞURTÇU PARKI DA YENI
PEYZAJIYLA HALKIN KULLANIMINA SUNULACAK. İBB FEN İŞLERI DAIRE BAŞKANI RECEP
KORKUT, “KURBAĞALIDERE TEKRAR HAYAT BULDU, CANLANAN HAYATLA BIRLIKTE
BALIKLAR GERI DÖNDÜ. DERENIN ÇEVRESI DE İSTANBULLULARIN; KEYIFLE
GEZEBILECEĞI, BISIKLETE BINEBILECEĞI, SPOR YAPABILECEĞI, DINLENEBILECEĞI BIR
REKREASYON ALANINA DÖNÜŞTÜ” DEDI.
OSMAN KARABACAK
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ir zamanlar yüzülen, balık
tutulan Kurbağalıdere’de
kirlilik nedeniyle oluşan
renk değişimi ve kötü
kokular, 2000’li yıllarda çevre
sakinlerini rahatsız eder boyuta
ulaşmıştı. İklim değişikliklerinin
yarattığı düzensiz yağışlar ve
yetersiz altyapı nedeniyle, son

yıllarda birkaç kez taşan
Kurbağalıdere’de çalışmalara 2010
yılında başlandı.
Kurbağalıdere’deki bu önemli
yatırım, Ağustos 2019’da İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun talimatıyla, öncelikli
işler listesine alındı. Projeler
yeniden planlanarak hızlandırıldı.

İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ile
İSKİ Genel Müdürlüğü’nün
yürüttüğü çalışmalarla, 1.5 yılın
ardından mutlu sona gelindi. Yaz
sezonunda tertemiz bir
Kurbağalıdere, yeni tasarımıyla göz
kamaştıracak; Yoğurtçu Parkı ve
Moda sahili ile İstanbullulara
‘merhaba’ diyecek.
www.ibb.istanbul
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ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇEVRE PROJESİ
Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye ve
Üsküdar’dan geçen 29 kilometre
uzunluğundaki Kurbağalıdere,
İstanbul’un en uzun derelerinden
biri. Islah projesi kapsamında
Göztepe Köprüsü ile deniz arasında
kalan yaklaşık 4 kilometrelik
kısımda çalışmalar tamamlandı.
Haziran 2019 yerel seçimleri
sonrasında hızlandırılan ıslah
çalışmalarında, Şefikbey
Köprüsü’nden derenin deniz
deşarjına kadar olan kısımda; dere
taban betonu imalatı, zemin
iyileştirme çalışmaları, dere kenarı
güçlendirme ve panel imalatları
bitirildi. Sahil düzenlemesi ile
bisiklet ve yaya yolu çalışmaları da
tamamlandı. Kurbağalıdere, yeni
sahil düzenlemesi, bisiklet ve yaya
yollarıyla İstanbullulara hazırlanıyor.

150 BİN METREKÜP BALÇIK
ÇIKARILDI
Kurbağalıdere’ye karışan atıksu
hatlarını ayrıştırmak ve çevre
sağlığını tehdit eden kötü koku ile
kirliliği ivedilikle önlemek amacıyla,
dev bir kolektör inşa edildi. İETT
Hasanpaşa Garajı’ndan başlayıp,
Yoğurtçu Parkı bitiminde bulunan
mevcut Moda kolektörüne bağlanan
1.560 metre uzunluğunda, 3.000
mm çapındaki atıksu tüneli, TBM
metodu ile inşa edildi.
Geçmişte dereye bağlanmış kanallar,
Kadıköy Moda Atıksu Arıtma
Tesisi’ne aktarılarak koku ve çevre
kirliliği önlendi. Derenin hem
Yoğurtçu Parkı hem de Dereağzı
Spor Tesisi tarafında, toplam 1.420
kazık çakılarak, yürüme yollarında
oluşan çökmeler engellendi.
Kurbağalıdere üzerinde yer alan ve
statik açıdan tehlike arz eden Recep
Peker Köprüsü de dahil olmak üzere,
toplam 7 köprü yenilendi. Bütün bu
çalışmalarla, dereye yakın binaların
zemini de güvenlik altına alınmış
oldu.
Islah çalışmaları kapsamında, dere
tabanında biriken ve yer yer 4 metre
derinliğe ulaşan yaklaşık 150 bin
metreküp balçık temizlenerek
28
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bertaraf edildi. 550 metre
uzunluğunda dere tabanı ıslahı ve 19
bin 300 metre jetgrout enjeksiyon
uygulaması (zemin malzemesi ve
çimento karışımından silindir
kolonlar imal edilmesi) ile zemin
iyileştirmesi, 1.314 metre cephe
paneli, çelik kazıkların paslanmasını
önlemek için 220 ton katodik
koruma imalatı gerçekleştirildi.
Dereağzı Spor Tesisleri tarafında ise
2.600 metrekare plak taşla kaplandı.
Güçlendirme için Dereağzı Spor
Tesisleri tarafında 377 forekazık,
273 çelik kazık ve 435 metre başlık
kirişi; Yoğurtçu Parkı tarafında ise

472 forekazık, 298 çelik kazık ve 510
metre başlık kirişi imalatı yapıldı.
Yoğurtçu Parkı mevkiinde kıyı
düzenleme ve güçlendirme
imalatları böylece bitirildi.
SON 1.5 YILDA 204 MİLYON
LİRA HARCANDI
Projenin tamamlanmasıyla
Kadıköy’ün çok önemli bir
sorununun çözüme kavuştuğunu
belirten İBB Fen İşleri Daire
Başkanı Recep Korkut,
Kurbağalıdere’nin deniz ile
buluştuğu noktada, derenin her iki
yakasında, ıslah ve güçlendirme

İBB Fen İşleri Daire Başkanı
Recep Korkut

çalışmalarının tamamlandığını;
Dereağzı Spor Tesisleri tarafında
çevre düzenleme işlerinin bittiğini;
Yoğurtçu Parkı ile Moda sahili
çevre düzenleme işlerinin de
birlikte tamamlanacağını söyledi.
Recep Korkut, “Temizlik sonrası
dere ile deniz arasındaki bariyer
kaldırıldı. Parkın sahil tarafındaki
duvarı güçlendirmek için tahkimat
yapıldı. Derenin her iki tarafında
sahile yaya ve bisiklet yolu inşa
edildi. Yoğurtçu Parkı’nın peyzajı da
yenilenecek. Son bir yılda İBB Fen
İşleri Daire Başkanlığı olarak,
Kurbağalıdere ıslah inşaatına 113

milyon lira harcadık. İSKİ de 91
milyon liralık yatırım yaptı” diye
konuştu.

karşı kalıcı çözüm getirildi. Böylece,
yağış sonrası bölgede yaşanan su
baskınları sona ermiş oldu.

GÖZTEPE ÇEVRESİNDE SU
BASKINLARINA SON VERİLDİ
Dere ıslah çalışması kapsamında,
İSKİ Genel Müdürlüğü de 91 milyon
lira harcayarak, Göztepe Kavşağı ile
Optimum AVM arasında kalan
bölgede dere kesiti genişletme
çalışmalarını tamamladı. Ekim
2019’da başlatılan projeyle,
Kurbağalıdere’nin E-5 Karayolu’nun
altından geçen kesiti rehabilite
edilerek, bölgedeki su baskınlarına

MODA SAHİLİ DE
DÜZENLENİYOR
Proje kapsamında inşa edilen su
alma yapısı ve terfi hattı sayesinde,
temiz deniz suyunun Kadıköy
Evlendirme Dairesi mevkiinde
Kurbağalıdere’ye deşarj edilerek,
oluşan kötü kokuların giderildiğini
aktaran Korkut, Yoğurtçu Parkı ile
Moda sahili arasındaki kıyı ve çevre
düzenleme çalışması hakkında
şunları söyledi:

Kültür Varlıkları Daire

MODA SAHİLİNE YÜRÜYÜŞ VE
Başkanlığı Projeler Müdür
BİSİKLET
YOLU
Yardımcısı
Yüksek Mimar

Moda
sahilinde,
Merve
Ala 400 forekazık
çakılarak kıyı düzenlemesi yapılıyor.
Yoğurtçu Parkı ve Moda Sahili çevre
düzenlemesi kapsamında; 350 metre
yürüme ve bisiklet yolu, 2.750
metrekarelik peyzaj düzenlemesi ile
4.100 metrekare taş döşemesi
yapılacak. Çalışma bittiğinde şiddetli
dalgaların sahili yıpratmasının önüne
geçilecek. Dereye deniz suyunun
giriş çıkışı kolaylaşacak. Böylece,
canlı yaşamının artmasına da
yardımcı olunacak.
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“Bu bölgede özellikle lodos
rüzgarıyla oluşan şiddetli dalgalar,
kıyı bandında tahribatlara neden
oluyordu. Çalışmalar
tamamlandığında deniz deşarjı
önemli oranda rahatlayacak,
dereye deniz suyunun giriş çıkışı
kolaylaşacak; dolayısıyla deredeki
canlı yaşamı artacak. Kadıköy’de
yakın zamanda inşaat sesleri
bitecek. Kurbağalıdere,
İstanbulluların keyifle gezeceği,
bisiklete binebileceği, spor
yapabileceği ve dinlenebileceği bir
rekreasyon alanı haline gelecek.
Vatandaşlarımızın haklı
şikayetleri mutluluğa dönüşecek.”
YOĞURTÇU PARKI DOĞAL
PEYZAJ İLE KORUNACAK
Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin,
sözlerine şu şekilde devam etti:
“Yoğurtçu Parkı’nda özel bir
drenaj çalışmasıyla su
baskınlarının önüne geçeceğiz.
Çim bitki köklerinin
zayıflamasını ve anıt ağaçların
zarar görmesini önleyeceğiz. Sert
zeminlerde doğaya verilen zararı
en aza indirmek için geçirimli
malzemeler kullanacağız.”
Yaklaşık 20 bin metrekarelik
Yoğurtçu Parkı,
Kurbağalıdere’nin denizle
buluştuğu noktada yer alması
sebebiyle, son derece önemli bir
noktada bulunuyor. İçerisinde
yer alan anıt ağaçlardan dolayı
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doğal sit alanı olan park,
girişindeki parka adını veren
tarihi Yoğurtçu Çeşmesi’nden
dolayı da kültürel sit alanında yer
alıyor. Uzun yıllar boyunca
oluşan toplumsal anılarla güçlü
bir tarihi kimliğe de sahip olan
park, Kadıköylüler ve ziyaretçiler
tarafından yoğun olarak
kullanılıyor.
Parkın, şiddetli yağışlarda sular
altında kaldığını belirten İBB
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar
Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin
Çağatay Seçkin, su baskınları
nedeniyle, çim bitki köklerinin

zayıflamaması ve anıt ağaçların
zarar görmemesi için özel bir
çalışma yapacaklarını söyledi.
Seçkin, “Parkın zeminine drenaj
kanalları yaparak, toprağın sıkışıp
havasız kalmasını önleyeceğiz.
Parkın genelinde sert zeminlerde
doğaya zarar vermemek için
geçirimli malzemeler kullanılacak.
Çocuk oyun, spor ve egzersiz alanı
gibi bölümlerde, doğallığı korumak
adına dişli kum serilecek” dedi.
Alanda mevcutta bulunan tenis,
basketbol ve squash sahalarının
(duvar tenisi) yenileneceğini ve
dağınık halde olan çocuk oyun
alanlarının, yeni tasarımda bir
araya toplanacağını ifade eden
Seçkin, “Çocuk oyun elemanları,
daha yaratıcı oyun imkanları
sağlayan doğal malzemelerle
değiştirilecek. Çocukların daha
iyi vakit geçirmesi için
pumptrack ve zeplin alanları ile
oyun çeşitliliğini artırmayı
düşünüyoruz. Mevcuttaki spor
ve egzersiz alanında da insan
sağlığına daha elverişli kültür
fizik aletleri kullanılacak. Evcil
hayvanlar için mevcutta var olan
park alanı da yenilenecek”
bilgisini paylaştı.

BİLMEKTE YARAR VAR/

İBB ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRİ / OSMAN ŞAVKAN

TÜKETİCİ MAĞDURİYETLERİNE
KARŞI NE YAPMALIYIZ?

B

aşta büyük metropoller
olmak üzere,
günümüzde,
yurttaşların en çok
karşılaştığı sorunların başında
tüketici mağduriyetleri geliyor.
Kimi zaman, gösterilen ürünle
satın alınan ürün aynı özellikleri
taşımıyor; fiyat etiketleri
müşterileri yanlış bilgilendiriyor
ya da edinilen malda bir takım
eksiklikler, kusurlar bulunuyor.
Bu tür durumlarda, tüketiciler
mağdur olurken satıcılar, çoğu
zaman etkilenmiyor bile. Çünkü,
istatistiki verilere göre,
tüketiciler haklarını bilmiyor.
Mağdur yurttaşların yüzde 30’u
ise haklarını hiç aramıyor. Ticari
yaşamı daha güvenilir kılmak
için, tüketicilerin daha bilinçli
olması ve haklarını araması
gerekiyor.

Tüketiciler, satın aldıkları mal ve
hizmetin ayıplı çıkması
durumunda, haklarını şu yollarla
arayabilirler:
Tüketici, malı geri vererek
parasını tahsil edebilir, yenisi ile
değiştirilmesini isteyebilir,
ayıbın giderilmesini ya da kusur
oranında indirim yapılmasını
talep edebilir. Tüketiciler ayrıca;
satıcının neden olduğu ‘satıştan
kaçınma, fiyat etiket ve
listelerindeki yanlış
bilgilendirmeler’ gibi durumların
tespiti halinde, mağduriyetlerini
giderme olanağına da sahip.

NEREYE BAŞVURULACAK?
Mağdur tüketiciler, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Tüketici Hakları Zabıta
Amirliğine, ALO 153 üzerinden ya
da Aksaray ve Kadıköy’de
bulunan Tüketici İletişim
Noktaları’ndan kişisel başvuruda
bulunabilirler.
ALO 153 TÜKETICININ
YANINDA
Şikayetleri değerlendiren İBB
Zabıta Amirliği, yetkisi
dahilindeki konulara doğrudan
müdahalede bulunuyor. Aksi bir
durumda, tüketicilerle satıcılar
arasında uzlaşı sağlanmaya
çalışılıyor. Sorun çözülmez ise
mağdur olan tüketici, kanun
hakkında bilgilendirilerek yasal
mercilere yönlendiriliyor.
Ayrıca, birime başvuran herkese
“Bilinçli Tüketici Rehberi”
veriliyor.
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stanbul’un “Deniz Taksi”
macerası eskiye dayanmasına
rağmen, son 13 yılında
bekleneni veremedi.
İstanbulluların adını duyduğu;
ama aktif olarak kullanamadığı bu
taksiler, yanlış yönetim anlayışı
sonucu Haliç’te çürümeye
terkedildi. Toplu ulaşımda
denizin payını arttıracaklarının
sözünü seçim çalışmalarında
veren İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Şehir Hatları’nın 170.
kuruluş yıl dönümünün kutlandığı
17 Ocak’ta, bu sözünü de
hatırlattı. İmamoğlu,
konuşmasında şu müjdeyi verdi:
“İstanbul’da deniz ulaşımı, hak
ettiği yerde değil. Toplu
ulaşımdaki payı yüzde 3
dolaylarında. Bunu yüzde 10,
hatta daha yukarıya çıkarmak
istiyoruz.” Başkan İmamoğlu,
deniz taksilerinin Haliç
Tersanesi’nde üretileceğini
belirterek, “İlk etapta 50 deniz
taksi üretip 2021’in yaz aylarında
hizmete almayı planlıyoruz” dedi.

SÜREÇ İYİ YÖNETİLEMEDİ
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin (İBB) deniz taksi
macerası 2008’de büyük
ümitlerle hayata geçirildi.
Projenin İBB tarafından değil,
özel bir şirket tarafından
işletilmesi, gerekli yatırımların
yapılamaması; deniz taksinin ölü
projeye dönüşmesine neden
oldu. Şirketin, bu işletmeciliği
kârlı görmemesi de deniz
taksinin fişinin çekilmesine
sebep oldu. Bu gelişmelerin
ardından, doğumundan 4 yıl gibi
kısa bir süre sonra, 2012’de,
projeden tamamen vazgeçildi.
TAKSİLER ÇÜRÜMEYE TERK
EDİLDİ
Bu tarihten sonra Haliç’te
kaderine terk edilen taksilerin
kimisi battı, kimisi ise
paslanarak çürüdü. Çevre
kirliliğine dönüşen bu manzara,
medyada da “Deniz taksiler
Haliç'te çürümeye terk edildi”
haberlerine konu edildi. Haliç

Köprüsü altında kötü
görüntülere sebep olan bu
taksiler, depoya kaldırıldı.
İmamoğlu da bu görüntüleri,
“Aradan yıllar geçiyor ve bu
deniz taksilerin, Haliç’te,
çöplüğe dönmelerini güçlükle
temizliyoruz” diye yorumladı.
İMAMOĞLU’NUN VAATLERİ
ARASINDAYDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
2019 yerel seçim sürecinde,
“Yüzde 3’lere kadar düşürülmüş
olan deniz taşımacılığının toplu
ulaşımdaki payını yüzde 10’lara
çıkaracağız” şeklinde
İstanbullulara söz vermişti.
Sözünü unutmayan İmamoğlu,
göreve gelir gelmez, gece
seferleriyle deniz ulaşımında 24
saat kesintisiz hizmet
verilmesini sağladı. Adalar’ın tek
ulaşım seçeneği olan seferlerin
sayısı arttırıldı. Anadolu Yakası
ile Adalar’ın bağlantısı sağlandı.
Beykoz-Sarıyer seferleri hayata
geçirildi.

HALİÇ
TERSANESİ
DENİZ TAKSİ İLE
ÖZÜNE DÖNÜYOR
İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK
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HALİÇ TERSANESİ’NDE
ÜRETİLECEK
Deniz taşımacılığının payını, toplu
ulaşımda yüzde 10’a çıkarma
hedefinin ayaklarından birini, Deniz
Taksi Projesi’ni yeniden hayata
geçirmek olarak gören İBB yönetimi,
çalışmalarını tamamladı. Şehir
Hatları’nın 170. kuruluş yıl
dönümünde, Fatih Sultan Mehmet’in
kurduğu ve 565 yaşında olan,
dünyanın, üretimi sürdürenler
arasında en eski tersanesi olma
unvanına sahip Haliç Tersanesi, yeni
deniz taksilerin tanıtımına ev sahipliği
yaptı. Aynı zamanda deniz taksilerin
üretileceği tersanede, bir süredir
sadece gemi ve vapur tamiratı
yapılıyordu. Haliç Tersanesi, deniz
taksileri üreterek bir anlamıyla özüne
de dönmüş olacak.

EKREM İMAMOĞLU:
“İSTANBUL’UN RUHUNA
UYGUN OLACAK”
Haliç Tersanesi’ndeki lansmanda,
Şehir Hatları Genel Müdürü
Sinem Dedetaş ile birlikte deniz
taksi maketine ilk reçineyi süren
İmamoğlu, yeni üretilecek deniz
taksilerin İstanbul’un ruhuna
uygun olacağını belirtti.
İmamoğlu, deniz taksiye dair şu
bilgileri paylaştı:
“Bu yılın yaz aylarında, 50 adet
deniz taksiyi, sisteme katmak
istiyoruz. Hem sayısal anlamda
hem daha sürdürülebilir hizmet
vermesi anlamında, 50 deniz
taksi yetmiyorsa daha fazlasını
hedefimize koymalıyız. Deniz
taksilerimiz, 10 kişi kapasiteli
olacak ve yolcularımızı

Adalar’dan Sarıyer’e,
Beylikdüzü’nden Üsküdar’a,
Pendik’ten Bakırköy’e taşıyacak.
Bu taksiler, 565 yıl önce Fatih
Sultan Mehmet’ten bize emanet
tersanede üretilecek. Güncel,
dijital teknolojik iletişimin de
katkı sunduğu bir sistemle deniz
taksi uygulaması hayata
geçecek.”
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İstanbul Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş
SİNEM DEDETAŞ: “TOPLU
ULAŞIMDA ALTERNATİF
OLACAK”
İstanbul Bülteni’ne açıklama yapan
İstanbul Şehir Hatları Genel
Müdürü Sinem Dedetaş, denizi
etkin olarak kullanma hayallerinin
bir parçası olarak, çalışmaları
başlattıklarını söyledi.
Deniz taksi uygulamasını,
‘maliyetin yüksek ya da uygun
olmadığı pek çok nokta için
alternatif toplu ulaşım hizmeti
sunma seçeneği’ gördüklerinin de
altını çizen Dedetaş, “Ulaşımda
geçirilen zamanı kısaltmaya ihtiyaç
duyduğunuzda ya da tarifeli saatler
size uymadığında, artık yeni bir
alternatif olarak deniz taksi olacak”
dedi.
KULLANICI İÇİN EKONOMİK
Dedetaş, deniz taksinin tasarım
ve üretim süreçlerini Şehir
Hatları’nda yapacaklarını
anımsatarak, şöyle devam etti:
“Deniz taksiler; çevreci, şehir hatları
kimliğini taşıyan, ilk yatırım
maliyetleri düşük ve dolayısıyla son
kullanıcı için ekonomik olacak. Deniz
ulaşımında, ulaşılabilir ve
34
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sürdürülebilir bir model yaratılacak.
Deniz ulaşım filomuzun en küçük
gemileri olarak hizmet verecek deniz
taksiler, büyük bir açığı kapatacak.
Belli bir tarife ve güzergâha bağlı
kalmaksızın hizmet verebilecek deniz
taksiler, umuyoruz ki sevilerek
kullanılacak ve ulaşımın bir parçası
haline gelecek.”
SEYAHAT SÜRESİ VE BEDELİ
ÖNCEDEN BELLİ OLACAK
Deniz taksinin en önemli avantajı,
yolcuları kara trafiği ve
kalabalığından kurtarması olarak
görülüyor. Günün her saatinde,
trafiğe girmeden seyahat
edilebilmesi, seyahat süresi ve
bedelinin önceden belli ve fiyatının
da ulaşılabilir olması deniz taksiyi
cazip kılacak. Deniz taksilerin
rengini de İstanbullular belirledi.
Vapur iskelelerine konulan
kiosklardan oy veren vatandaşlar,
deniz taksilerde görmek istedikleri
renk için oy kullandı. 150 binden
fazla oy kullanılan ankette; %36 oy
oranı ile İBB Deniz Taksi için Boğaz
isimli tasarım seçildi. Oylama, 1724 Ocak tarihleri arasında
gerçekleştirildi.

UKOME TAMAM, SIRA MECLİS
ONAYINDA
UKOME süreçleri tamamlanan
deniz taksi yönergesi, İBB
Meclisi’nin onayı sonrasında
yürürlüğe girecek. Yönerge
kapsamında yanaşma alanları da
belirlenen deniz taksiler, Şehir
Hatları’nın tüm iskelelerini
kullanabilecek. Bunun yanı sıra
tekne yapıları gereği,
rampalarının varlığı ile pek çok
alana yanaşabilecek.

Şehir Hatları’ndan Boğaziçi’ne yeni bir hat...

Sarıyer - Beykoz arası
karşılıklı seferlerimiz
başladı!
Hafta içi yapılacak seferlerimiz
karşılıklı olarak saat 06.45’te başlayıp,
19.20 seferleriyle son buluyor.
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ULAŞIM PLATFORMU
SORUNLARA BİRLİKTE
ÇÖZÜM ÜRETECEK
“İSTANBUL SENIN” FELSEFESIYLE ÇALIŞAN İBB; ULAŞIM HIZMETLERINE
İSTANBULLULAR VE AKADEMISYENLERLE BIRLIKTE YÖN VERECEK. BAŞKAN EKREM
İMAMOĞLU’NUN KURULMASINA BÜYÜK DESTEK VERDIĞI ULAŞIM PLATFORMU,
ŞEFFAF VE ŞEHRIN TÜM PAYDAŞLARININ KATKI SUNACAĞI ORTAK BIR MASA OLACAK.
KATILIMCI BIR ANLAYIŞLA; YÜKSEK KALITELI, ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJILER SUNAN,
GÜNCEL VE SÜRDÜRÜLEBILIR BIR ULAŞIM VIZYONU ORTAYA KONULACAK.
OSMAN KARABACAK

G

ünümüzde yoğun bir
hareketliliği barındıran
metropol şehirler, ulaşım
ve erişim sorununu en
hızlı ve en kaliteli şekilde çözmenin
mücadelesini veriyor. Vatandaşın da
yakınmalarında ilk sıralarda yer alan
bu konu, İBB yönetiminin de en
önemli çalışma alanlarından birisini
oluşturuyor.
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BARIŞ TEKİN

Salgın süreci başlamadan
önce,“İstanbul senin” felsefesiyle
eşitlikçi ve katılımcı bir hizmet
anlayışı sergileyen İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB), ulaşım
hizmetlerine de İstanbullular,
STK’lar, akademisyenler ve özel
sektör temsilcileriyle birlikte yön
verme kararı aldı. Başkan Ekrem
İmamoğlu, bu amaca yönelik olarak,

İstanbul Ulaşım Platformu’nun
kurulmasına destek verdi. Şeffaf
yapısıyla şehrin tüm paydaşlarının
katkı sunacağı platform; İBB
bürokratlarını tüm paydaşlarla
buluşturan ortak bir masa olacak.
Demokratik bir katılımla; kaliteyi
artıran, çevreye duyarlı, teknolojik,
kapsayıcı ve güncel tutulan, yepyeni
bir ulaşım vizyonu ortaya koyulacak.

ORHAN DEMİR: TÜM
BİLEŞENLER ORTAK AKLI
OLUŞTURACAK
İstanbul’un bu derinlikli
sorununu çözmek için raylı
sistemleri, deniz ulaşımını, hızı,
konforu ve entegrasyonu çok
önemseyen bir ekibi yöneten İBB
Ulaşımdan Sorumlu Genel
Sekreter Yardımcısı İbrahim
Orhan Demir, Ulaşım
Platformu’nun ortak aklı
oluşturacağının altını çizdi.
Kentlerde kapsayıcı, verimli ve
etkin bir ulaştırma sisteminin
oluşturulması için en temel
unsurun, farklı ulaşım sistemleri
arasındaki entegrasyon ve
koordinasyon olduğunu belirten
Demir, “Entegrasyonun
sağlanabilmesi için sektörün
planlama, yapım ve işletme
aşamalarındaki tüm
paydaşlarının bir araya gelmesi,
ortak akıl ile karar verme
süreçlerine dahil edilmesi, son
derece önemli” dedi.
Ulaşımla ilgili, kamudaki
sorununu anlatmak veya fikir
vermek isteyen her kişi ve
kurumu bir potada buluşturmayı
amaçladıklarını aktaran Demir,
sözlerini şöyle sürdürdü:

İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir

İSTANBUL ULAŞIM
PLATFORMU’NU
DEMOKRATİK, ŞEFFAF
BİR YAPI OLARAK
PLANLANDIK. FARKLI
ULAŞIM
TEMSİLCİLERİNİN YANI
SIRA, FARKLI SİYASİ
GÖRÜŞLERİ BİR ARAYA
GETİRECEK ŞEKİLDE
KURGULANAN BU
PLATFORMUN, ULAŞIM
SEKTÖRÜNÜN TÜM
BİLEŞENLERİ İÇİN BİR
VİZYON OLUŞTURMASINI
ÖNGÖRÜYORUZ.
ULAŞIMA İLİŞKİN
TÜM HUSUSLAR, ORTAK
AKIL İLE
DEĞERLENDİRİLEREK
KARARA BAĞLANACAK.

“İstanbul Ulaşım Platformu’nu
demokratik, şeffaf bir yapı olarak
planlandık. Farklı ulaşım
temsilcilerinin yanı sıra, farklı
siyasi görüşleri de bir araya
getirecek şekilde kurgulanan bu
platformun, ulaşım sektörünün
tüm bileşenleri için bir vizyon
oluşturmasını öngörüyoruz.
Geniş katılımla farklı konulara
ilişkin komisyonların
oluşturulması, bu komisyonlarda
alınan ortak kararların platformun
diğer kurullarında tartışılması
planlanıyor. Böylelikle kentte
ulaştırmaya ilişkin tüm hususlar,
ortak akıl ile değerlendirilerek
karara bağlanacak.”
UZMAN AKADEMİSYENLER
KURULU
İstanbul Ulaşım Platformu,
alanında uzman ve ülkemizin önde
gelen akademisyenlerden
oluşuyor. Kurulda; Prof. Dr. Haluk
Gerçek, Prof. Dr. Ergun
Gedizlioğlu, Prof. Dr. İsmail Şahin,
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Doç. Dr.
Eda Beyazıt, Doç. Dr. Halit Özen,
Doç. Dr. Kevser Üstündağ, Dr.
İsmail Hakkı Acar, Dr. Suat Sarı ve
Ulaşım Plancısı Erhan Öncü yer
alıyor.
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UTKU CİHAN:
“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÇOK
ÖNEMSİYORUZ”
İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku
Cihan da sürdürülebilir ulaşım
politikalarının tüm paydaş ve
vatandaşların katılımıyla, herkesi
kapsayacak şekilde oluşturulup
uygulanacağını söyledi. Paydaş ve
vatandaş katılımını önemseyen
kapsayıcı bir platformun, İBB’nin
hizmetlerini kolaylaştıracağına
dikkat çeken Cihan, şunları dedi:
“Ulaşım, kentte yaşayan veya
ziyaret eden herkesin günlük
yaşamını yakından ilgilendiren,
lojistikten turizme, sanayi
üretiminden tarımsal üretime kadar
tüm sektörleri etkileyen bir konu.
Bu nedenle, tüm paydaşların katkı
sunabileceği geniş tabanlı bir
platform oluşmasını amaçlıyoruz.
Toplu ulaşım kullanan ve ulaşım
politikalarından doğrudan etkilenen
vatandaşların da katılımını
destekleyici mekanizmaların
kurulmasını hedefliyoruz. Çevrimiçi

İBB Meclisi Üyesi
ve İBB Ulaşım
Platformu Danışma
Kurulu Üyesi
Dr. Suat Sarı

38

www.ibb.istanbul

İBB Ulaşım Daire Başkanı
Utku Cihan

ve yüz yüze toplantılar, karşılıklı
anlayış ve iş birliğini, proje
geliştirme imkanlarını çoğaltacak.
Komisyonlarda oluşacak tavsiye
kararları, İBB yönetimi tarafından
dikkate alınacak. Yönetimden de
platforma öneriler, proje teklifleri
sunulacak.”

İSTANBUL ULAŞIM
PLATFORMU, PAYDAŞ VE
VATANDAŞ KATILIMINI
ÖNEMSEYEN KAPSAYICI
BİR ZEMİN OLACAK.

SUAT SARI:
“ULAŞTIRMA BİLİMİ İLE ÖRTÜŞMEYEN
YATIRIM İSRAFTIR”
Konuya hem bir uzman gözüyle hem de siyasi pencereden
bakabilen İBB Meclisi Üyesi Dr. Suat Sarı da gelişmiş
ülkelerin kentlerinde ulaşım ve trafikle ilgili kararların
merkezi yönetim tarafından değil, kent otoritesi
tarafından, paydaşlarla istişare içinde alındığını vurguladı.
İstanbul’da daha rasyonel erişim altyapısı ve daha rahat bir
yolculuk için yakın bir gelecekte bu yetkilerin tek elde
toplanmasının, çok önemli olduğunu belirten Sarı da
görüşlerini şöyle özetledi:
“Önceki İBB yönetiminde yapılan bazı irrasyonel ulaşım
yatırımlarının, bugün israf oluşturduğunu üzülerek
izlemekteyiz. Danışma Kurulu üyelerinin kent ulaşımına
yönelik yüksek tecrübeleri ile ulaşım ve trafik konusunda
hem Ulaşım Platformu’na hem İBB’ye çok değerli öneriler
sunacağını düşünüyorum. İstanbul’un en önemli
meselelerinden birinin çözümüne yönelik olarak bu
platformun kurulması girişimi için Belediye Başkanımız
Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ederim. Umarım, bu ortak akıl
ile yönetişim modeli, tüm şehirlerimizde en yakın
zamanda kurulur.”

HALUK GERÇEK:
“KENTSEL HAREKETLİLİK
MEVZUATI OLUŞTURULMALI”
İTÜ Emekli Öğretim Üyesi ve İBB
Ulaşım Platformu Danışma Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Haluk Gerçek ise
kentlerin hızla ve plansız gelişmesi
nedeniyle, ülkemizde ulaşım ana
planlarının uygulanmasının
zorluğuna dikkat çekti. Dünyada
artık geleneksel ulaşım planları
yerine, sürdürülebilir kentsel
hareketlilik planının daha çok önem
kazandığının altını çizen Gerçek,
“Gelecekte birçok şey bizim eskiden
öngördüğümüz gibi olmayacak. Peki
bizim tahmin modellerimiz geleceğe
nasıl yansıyacak? Danışmanı
olduğum İstanbul Ulaşım
Platformu’nu, İstanbul’da katılımcı
ve sürdürülebilir planların yapılması
ve uygulanması açısından çok
önemsiyorum” dedi.
Haluk Gerçek, geleneksel ulaşım
planlarının; kentin gelecekteki arazi
kullanımını tanımlayan imar
planlarının gerçekleşmesi üzerine
oluşturulan, trafik ve araç odaklı bir
altyapı geliştirme planı olduğunu
söyledi. Şehirlerimizde plansız ve
hızlı büyüme nedeniyle arazi
kullanım öngörülerinin
gerçekleşmediğini ifade eden Gerçek,
şöyle devam etti:
“Ulaşım modellerini oluştururken,
gelecekteki belirsizlikler, insanların

davranışlarındaki değişiklikler ve
çevresel etkileri ölçmeye yarayacak
göstergeler göz önüne alınmalı. AB
ülkeleri başta olmak üzere, artık
dünyada kentsel ölçekteki ulaşım ana
planları, sürdürülebilir kentsel
hareketlilik planlarına doğru
evriliyor. Ancak şu anda Türkiye’de,
mevzuat açısından bunun bir
altyapısı oluşmuş değil. Ama
inanıyorum, bu olacak. Ülkemize çok
büyük yararı da olacak. Bu plan,
kentlilerin yaşam kalitesinin
artırılmasına yönelik, doğrudan
insan odaklı, erişilebilir, çevreye
duyarlı, kentin dayanıklılığını
artırmaya çalışan, kapsayıcı, yenilikçi
ve entegre bir ulaşım sisteminin
kurulmasını amaçlıyor. Özellikle
toplu taşımaya ve motorsuz ulaşım
türlerine (yaya, bisikletli ulaşım)
ağırlık veren bir planlama çerçevesi
oluşturmaya çalışıyor. Bunu
yaparken de geleneksel planlarda
olmayan katılımcılığı, tüm
paydaşlarla birlikte çözümü
önemsiyor.”

PANDEMİ VERİLERİNİN
BİRÇOĞU KALICI OLACAK
“Pandemi sürecinin insan
davranışlarını değiştirdiğini gördük.
Pandemiden sonra da bunların
birçoğunun kalıcı olacağını
biliyoruz. Geleceğe yönelik
belirsizlikleri de bu modellere nasıl
yansıtacağımızı düşünmemiz lazım”
diyen Gerçek, gelecekte birçok
şeyin, pek çok bakımdan değişik
olacağını hatırlatarak, şu tespitlerde
bulundu:
“Büyük Veri denilen; veri
toplama, işleme ve analiz etme
yöntemlerini yeni planlarımıza,
modellere entegre etmeliyiz.
Günümüzde yalnızca insanların
davranışları ve teknoloji
değişmiyor. Kullandığımız
modelleri de buna uyum
sağlayacak şekilde değiştirmezsek
başarılı olamayız. Akıllı şehir,
teknolojiyi toplumun yararı için,
kentlilerin yaşam kalitesini
artırmak amacıyla kullanmasını
beceren şehirdir.”

HALUK GERÇEK: “UZUN
SOLUKLU BİR YOLCULUĞA
ÇIKIYORUZ”
“Ulaşım Platformu olarak hayata
geçirmeyi hedeflediğimiz
sürdürülebilir kentsel hareketlilik
planının en temel ilkesi, bunun
aslında bir plan değil süreç
olmasıdır. Trafik tıkanıklığını
azaltmak için nereye, hangi
projeyi yapalım fikrinden çok; kent
vizyonuna ulaşabilmek için ortak
akılla belirlenen, insan odaklı
ulaşım stratejilerinin
uygulanmasıdır” diyen Prof. Dr.
Haluk Gerçek, politika paketlerinin
de bilimsel veriler ışığında sürekli
güncellenmesinin önemine dikkat
çekti.

İTÜ Emekli Öğretim Üyesi ve İBB Ulaşım Platformu
Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Gerçek
www.ibb.istanbul
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MİMAR
OLMAK
ÜRETMEKTİR; AMA
BAZEN ÖYLE
KOŞULLARLA
KARŞILAŞIRSINIZ Kİ,
DOKUNMAMAK YA DA
YAPMAMAYI SEÇMEK DE
MİMARLIKTIR BENCE.
İSTANBUL’UN BİRAZ BUNA
İHTİYACI VAR
HERHALDE.

İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanı Serap Öbekçi
40
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HEDEFİMİZ,

NİTELİKLİ
VE KALİTELİ
MİMARLIK
İSTANBUL’A, TEK FONKSIYONLU YAPILARDAN
ZIYADE ÇOK FONKSIYONLU YAPILAR
KAZANDIRMAK ISTEDIKLERINI SÖYLEYEN İBB
ETÜD VE PROJELER DAIRE BAŞKANI SERAP
ÖBEKÇI, PROJELERI HALKA DA SORARAK ORTAK
AKILLA HAYATA GEÇIRECEKLERINI VURGULADI.
HEDEFLERININ İSTANBUL’A, KALITELI VE
NITELIKLI MIMARLIK ÖRNEKLERI SUNMAK
OLDUĞUNU AÇIKLAYAN ÖBEKÇI, ÜLKEMIZDE
KADINA VERILEN DEĞERI YETERLI BULMADIĞINI
DA KAYDETTI. ÖBEKÇI, KADINLARA, KIMSEYE
IHTIYAÇ DUYMADAN AYAKLARI ÜZERINDE
DURMALARINI VE KENDILERINE GÜVENMELERINI
TAVSIYE ETTI.
AYŞE KAHVECİ

NİLAY SOYSALDI

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Adil, Yeşil ve Yaratıcı İstanbul' hedefi
için projeler hayata geçiriyor. Başta meydan projeleri olmak üzere,
halkın görüşlerine başvuruyor. İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanı Serap
Öbekçi, İBB’nin hedeflerini ve önceliklerini, İstanbul Bülteni’ne
değerlendirdi. Mimar Öbekçi ile İstanbul’u, mimari yapıları, hobilerini,
gençlere ve kadınlara tavsiyelerini de konuştuk.
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ZAMAN GEÇIRMEKTEN
HOŞLANDIĞIM YER, TARIHI
YARIMADA
İlk olarak şunu sorayım,
İstanbul’a alıştınız mı?
Zor bir soru. Alıştım sayılır.
Pandemi olmasaydı tabii daha hızlı
bir alışma olabilirdi; ama ondan
kaynaklı olarak süreç biraz uzasa da
alıştım.
Boğaz’ı olan bir şehirden,
Çanakkale’den, yine Boğaz’ı olan
diğer şehre geldiniz. Aslında
şanslısınız...
Şanslıyım evet. Bir Boğaz’dan çıkıp
diğer Boğaz’a geldim.
Siz bir mimarsınız. Herhalde
şehirlere çok daha farklı
bakıyorsunuzdur. Bir şehre
gittiğinizde ilk nereye bakarsınız?
Aslında şehirden şehire değişiyor.
Yolculuk yaparken evler nasıldır,
nasıl bir karakteri vardır; evlerin
içindeki insanlar kimdir, nasıl
yaşarlar; şu an neler yapıyorlar
diye düşünür, kurgusal bakarım.
Mimari olarak sorarsanız eğer, ilk
olarak; yüksek mi alçak mı,
bahçeli mi sevimli mi, yoksa daha
monoton mu diye bakarım. Sonra
da yaşam belirtileri ne, bir
sıcaklık var mı, onlara bakarım.
İstanbul’da sizi en çok çeken
yapılar hangileri? Bir mimar
olarak, keşke ben yapsaydım,
mimarı ben olsaydım, diye içinden
geçirdiğiniz yapı var mı?
Zor soru; hiç düşünmedim
herhalde. Sevdiğim yapılara bakıp
hayranlık duyarım. İstanbul’da,

burada çalışmaya başlamadan önce
de en çok zaman geçirmekten
hoşlandığım yer, Tarihi Yarımada
idi. Hala gidip yürümekten,
haritaya falan bakmadan
sokaklarında kaybolmaktan keyif
alıyorum. Daha çok anıt
eserlerimizin olduğu bir yer;
onların arasında kaybolmak, farklı
kültürlerden izler görmek beni
mutlu ediyor. Boğaz kıyısında
yürüyüş, oradan İstanbul’u
seyretmek de çok keyif veriyor.
DOKUNMAMAK, YAPMAMAYI
SEÇMEK DE MIMARLIKTIR
İstanbul’da mimar olmak nasıl
bir duygu? Şanslı mısınız?
Tabii; Roma, Bizans, Osmanlı
eserleri burada. Birçok kültürün
katmanlarını bir arada
görebildiğimiz, okuyabildiğimiz
bir kent. Üç imparatorluğa
başkentlik yapmış, o yüzden çok
önemli. Mimar olmak üretmektir;
ama bazen öyle koşullarla
karşılaşırsınız ki, dokunmamak ya
da yapmamayı seçmek de
mimarlıktır bence. İstanbul’un
biraz buna ihtiyacı var herhalde.
Yapmamak, yapmaktan daha iyidir
diye düşünüyorum.
YAPILARIN ÇOK FONKSIYONLU
OLMASINI ISTIYORUZ
İstanbul’a proje üretirken
hassasiyetiniz, önceliğiniz nedir?
Hedefimiz, nitelikli ve kaliteli
mimarlık. Yaptığımız binaların,
İstanbul’a, kente yakışır, aynı
zamanda fonksiyonel olmasını
istiyoruz. Şu anda, nitelikli mimarlık
örnekleri sunmaya çalışıyoruz.

KADINA VERİLEN DEĞER AÇISINDAN İYİ
NOKTADA OLMADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM.
KADINLARIN HER ALANDA ÖN PLANDA OLMASI
GEREKTİĞİ KANAATİNDEYİM.
42
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Ne tür fonksiyonlar içermesini
arzu ediyorsunuz?
Şu anda yapmış olduğumuz ve
yürüttüğümüz projelerin, tek
fonksiyonlu yapılardan ziyade
çok fonksiyonlu olmasını
istiyoruz. Birbiriyle yan yana
olabilecek fonksiyonları bir araya
getirip yapılarımıza yansıtmaya
çalışıyoruz. Mesela bir kültür
merkezimiz varsa, bunun
içerisinde daha farklı hangi
fonksiyonlar olabilir diye
düşünüyoruz.
HALK, ‘BENIM DE BUNDA
TUZUM VAR’ DIYECEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
projelerde halkın tercihlerini
sormaya başladı. Sizin bu konu
hakkında görüşleriniz neler?
Çok güzel. Bugüne kadar hep,
bizim de fikrimiz sorulsun
demedik mi? Söylesek de
söylemesek de bizim de
gönlümüzden geçen bir fikir
vardır. Şu an halkla birlikte
karar veriyoruz, onlara
güveniyoruz. Halkın seçim ve
tercihlerini duymak, bilmek
istiyoruz. Ona göre yol
haritamızı belirliyoruz. Yarışma
şartnamelerinde; jürinin, halkın,
idarenin seçiminin
ortalamasının alınacağı
belirtilmişti. Öyle bir süreç
geçirdik. Üç unsur birleştiğinde
ortak akla gidiyoruz.
Halkta, kendi seçtiği bir projenin
somutlaşması karşısında nasıl bir
duygu oluşur?
Kendine fikrini söyleme hakkı
tanınan insanlar, en yüksek oya
sahip projenin yapıldığını
görünce; ‘Evet, biz söz sahibiyiz,
kente sahip çıkıyoruz, bizim sahip
çıktığımız şeyin arkasında
duruluyor, gerçekleştiğini
görüyoruz’ diye düşüneceklerdir.
Tabii ki aidiyet duygusu gelişir.
Projeler tamamlandığında, halk,
‘Benim de bunda tuzum var’
diyecek.

İSTANBUL, NEFES ALACAK
İstanbul’da, bir çocuk ya da genç
olsaydınız ne hissederdiniz?
Eğitim olanakları daha iyi olsa da
çok mutlu olmazdım herhalde. Çok
dar alanlarda vakit geçirmek
zorunda kalıyorlar. İstanbul’un, hem
gençlere hem çocuklara hem de her
yaş grubuna hitap edecek parklara;
insanların nefes alabilecekleri yeşil
alanlara ihtiyacı var.
Sayın Başkan’ın sürekli ifade
ettiği üç hedeften biri de daha yeşil
bir İstanbul.
Hem daha fazla yeşil alan hem de
meydanların daha fonksiyonel
kullanılmasını istiyoruz. Meydan
projeleri tamamlandığında, çok
güzel kamusal mekanlar ortaya
çıkacak. İstanbul, nefes alacak.
Gençlere, ileride daha rahat iş
bulabilmeleri, daha mutlu
olabilmeleri için ne tavsiye
edersiniz?
Öncelikle, ne yapmak ne olmak
istediklerini iyi düşünsünler. Çünkü
severek yaptığınız her şeyde başarı
kendiliğinden geliyor zaten.
Kendilerini dinlesinler, öyle karar
versinler. Başarının bir diğer

destekleyicisi de çalışmaktır. Önce
işi çok seveceksiniz, sonra da çok
çalışacaksınız. Başarı, arkasından
gelecektir. Yaşamları boyunca, daha
vizyoner, daha geniş bakmaya
çalışsınlar. Sadece onlara sunulan
kalıplar içinde düşünmesinler.
KADINLAR, AYAKLARI
ÜZERINDE DURMAYI BILSIN
Türkiye’de kadınların durumunu
nasıl görüyorsunuz?
Öyle bir noktaya geldik ki,
neredeyse hemen her gün, kadına
şiddetle karşı karşıyayız. Öldürülen
kadınlarımız var. Hepsi birer can;
ama maalesef müdahale edemiyor,
yeteri kadar koruyamıyoruz. Çok
üzüldüğümüz bir tablo. Kadına
verilen değer açısından iyi noktada
olmadığımızı düşünüyorum.
Kadınların her alanda ön planda
olması gerektiği kanaatindeyim.
Çünkü kadınlar; üretkendir,
çalışkandır, hayatımızın temelidir.
O hayatı bir sanatçı gibi
şekillendirendir.
Kadınlara önerileriniz ne olur?
Öncelikle, kendilerine güvensinler;
yapamayacakları hiçbir şey yok.
Ayakları üzerinde durmayı

bilsinler. Ayaklarınızın üzerinde
durduğunuzda arkasından her şey
geliyor. Birisine ihtiyaç duymadan
ayakları üzerinde durabileceklerini
bilsinler, kendilerini o şekilde
yetiştirsinler. Kendi isteklerini,
ihtiyaçlarını karşılayabilecek
noktada olsunlar.
POLISIYE ROMAN OKUMAYI
SEVERIM
Biraz da özel zevklerinizden
konuşalım. Ne tür kitaplar
okumayı seversiniz?
Mesleki olanlar haricinde, özellikle
polisiye roman okumayı severim.
Çok yoğun olduğum zamanlarda,
kafamı dağıttığına inanıyorum; çok
keyif alıyorum. Yılbaşında, Murat
Ongun’un ‘Karanlık Hikâye’ kitabını
okumuştum. Yılbaşı boşluğunda
birkaç kitap daha aldım. Birisi,
Kapalıçarşı Cinayeti; İstanbul’da
geçiyor. İstanbul’u artık daha iyi
tanıdığım için, okurken kafamda
canlandı; daha zevkli okudum.
Ahmet Ümit’in dilini ve kalemini
beğenirim. Klasikleri okumayı da
çok severim.
Müzikle ilginiz nasıl?
Dinlemeyi çok severim.
www.ibb.istanbul
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Çok sevdiğiniz bir şarkı var
mıdır?
Barış Manço’nun Dönence
şarkısını çok severim. Dönüp
dönüp dinlersiniz ya, benim için
öyle bir şarkıdır.
Resim yapar mısınız? Mimarların
resme de yetenekleri var mıdır?
Çizimle, resim yapmak farklı
şeyler. Çizimimiz çok iyi
olabilir; ama resmimiz çok kötü
olabilir. Çok canım sıkıldığında,
kafamı dağıtmak için yapardım.
Uzun zamandır, yoğunluktan ve
koşturmaktan yapamadım.
Spor yapabiliyor musunuz?
Buraya gelmeden önce düzenli
spor yapma alışkanlığım vardı;
pilates ve yoga. Lisanslı
basketbol oynadım. Yüzmeyi çok
severim. Pandemiden dolayı,
ancak yürüyüş ve basit
hareketlerle yetiniyorum.
DOĞAYI ÇOK SEVERIM
Bazen şehirlerin renginin
olduğunu düşünürüm. Sizin için
İstanbul’un rengi nedir?
Bana nedense mavi gibi geliyor.
Muhtemelen Boğaz’la
eşleştirdiğim için. Kendi
memleketimi de mavi ile
eşleştiririm; gerçi bizimki, biraz
maviyeşil.
Sizce şehirlerin kokusu var mı?
Bence vardır.
İstanbul’un ve memleketiniz
Çanakkale’nin kokusu nedir diye
sorsam?
Çanakkale için bence, denizdir.
İstanbul çok büyük olduğu için,
bunu henüz keşfedemedim galiba.
Söylemek çok zor, zamanla oturuyor
böyle şeyler. Örneğin, bir yerde bir
fırın vardır, orası sıcak ekmek
kokusudur; aklınızda öyle kalır.
Kadıköy’e gittiğinizde başka bir şey;
Avrupa Yakası’nda bir yerde, farklı
bir şey olabilir. Bir kelime ile
anlatmak İstanbul’a haksızlık olur.
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Doğa ile ilişkiniz nasıl?
Doğayı çok seviyorum. Bahçeli bir
evim var Çanakkale’de. Küçüktü,
kendi çapımızda bir şeyler
ekiyorduk. Küçüklüğümüzde
köyde tarlalarımız vardı; bağ,
bahçe dediğimiz. Doğayla iç içe
büyüdüğümüzden kopmayı
istemeyiz.
İstanbul’da, ‘Buraya gittiğimde
huzur buluyorum’ dediğiniz yer
neresidir?
Boğaz’ın herhangi bir yerinden
araçla dahi geçsem, çok huzur
buluyorum. Bugünlerde, bir
yerde çay kahve içmek, vakit
geçirmek zaten mümkün değil.
Deniz kıyısı her zaman bana çok
iyi geliyor.

Mutfakla aranız nasıldır?
Misafirlerime ve sevdiklerime yemek
yapmaktan keyif alırım. Deniz
mahsulleri konusunda iyiyimdir.
Zeytinyağlıların hepsini yaparım.
Fotoğraf çekimlerinde, Balkız
isimli kedi sizi çok sevdi.
Kucağınızdan inmek istemedi.
Evde baktığınız hayvanınız var mı?
Hayvanları çok severim. Bir
köpeğim vardı, Limon. Elli iki
günlükken hayatıma girdi ve on altı
yıl boyunca hayatı paylaştığım
dostum oldu. Maalesef, Haziran
ayında kaybettik. Bir dosttan
ayrılmak kolay değil; O'nu çok
özlüyorum. Hiç kedim olmadı; ama
komşularımın kedilerini, sokak
kedilerini seviyorum.

BİLMEKTE YARAR VAR/

İBB ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRİ / MİRAY YILMAZ

“MEYVE FİDANI
DİKMENİN TAM ZAMANI”

M

eyveyi dalından
koparıp yemenin keyfi
bir başkadır. Şehirde
yaşayanlar için bu çok
lüks gelebilir; ama eski
apartmanların bahçelerindeki
meyve ağaçlarını hatırlamanızı
isteriz. Doğanın eşsiz tatlarını
toprakla buluşturmanın tam
zamanı. Siz de apartmanınızda,
bahçenizde bir meyve ağacı olsun
istemez misiniz? O zaman gelin,
meyve fidanını nasıl dikeceğimize
ve onu nasıl yetiştireceğimize bir
göz atalım:
Meyve fidanı, dikim yerine
götürülürken köklerinin nemi
mutlaka korunmalıdır. Dikim
işlemi, ağaç gövdelerine su
yürümeden, tomurcuklanma
başlamadan yapılmalı. Ilıman iklim
bölgelerinde, en uygun zaman
kasım-mart ayları arasıdır. Bu
dönemde fidanlar kök gelişimlerini
tamamladıkları için, yaz dönemini
risksiz ve en az zararla atlatırlar.
Kışı sert geçen bölgelerde ise
ilkbahar başlangıcından itibaren
fidanlar dikilmelidir.
Meyve fidanlarına dikimden önce
dikim budaması yapılmalıdır.
Bunun için yaralı kökler,
sağlam dokuya kadar kesilir,
dallarda bir miktar kısaltma

ve ayıklama yoluna gidilir. Böylece,
kökle taç arasında bir denge
kurularak fidanların tutması ve daha
sonra sürgünlerin kuvvetli
büyümesi sağlanır.
Dikimden 10-15 gün önce çukur
açılmalı; üstten çıkan toprak
çukurun bir kenarına, alttan çıkan
toprak ise diğer kenarına
ayrılmalıdır. Açılan çukurun
derinliği yaklaşık 40-60 cm,
genişliği ise 30-50 cm olmalı. Eğer
toprak işlenmemiş ise çukur daha
derin tutulmalıdır. Bu aşamalar
tamamlandıktan sonra, açılan
çukurun dibi sulanarak toprak
kabartılır ve hayvan gübresi konur.
Gübrenin üzerine başlangıçta
ayırmış olduğumuz üst toprak ilave
edilir. Fidan kökleri dik olacak
şekilde dikim yapılır ve çukurun
altından çıkardığımız toprakla
doldurulup iyice sıkıştırılarak can
suyu verilir. Derin dikimden
kaçınılmalıdır. Şiddetli rüzgârdan
korumak amacıyla fidanların
yakınına mutlaka herek (sırıkdestek çubuğu) çakılmalıdır.
Dikim işlemi, yağmurlu, rüzgârlı ve
güneşli havalarda yapılmamalı.
Fidan, dikilmeden önce havayla
belirli bir süre temas
ettirilmeli. Dikim sırasında
fidanın köklerinin

kıvrılmaması da çok önemlidir.
Dikimi takip eden ilkbaharda,
meyve fidanını budamak gerekir.
Sonraki 3-5 yıl içerisinde de şubat
sonu, mart başı ikinci defa
budanmalıdır. İlk budamayı
yapmadan önce ağacın gövdesini
oluşturacak 3-4 yan dalı belirlemek
önemli. Budanmayan meyve
ağaçları erken yaşlanır ve çok az
meyve verirler.
Meyve ağacınız yapraklarını
döktükten sonra, ocak ayına kadar
dalları seyrekleştiren, ağacı
gençleştiren bir budama işlemi
yapabilirsiniz. Bu işlem için güneşli
ve mümkünse don olmayan bir gün
seçilmelidir. Seyrekleştirme
esnasında birbirine yakın dallar,
zayıf ve hatta kurumuş dallarla
birlikte içeri doğru uzayan sürgünler
kesilir. İşlemden sonra, kesiklerin
temizlenmesi ve üzerine reçine
sürülmesi, hastalık bulaşmasını
engeller.
Rutbollu meyve ağaçlarını ve açık
köklü dikime hazır fidanları
Ağaç AŞ’ye ait Bahçe
Marketlerden temin
edebilirsiniz.
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İSKİ, İSTANBUL’DA SUYUN MUSLUKLARDAN KUSURSUZ VE KESINTISIZ AKMASINI
SAĞLAYAN AKILLI YÖNETIM SISTEMI İSKOM’U HAYATA GEÇIRDI. SUYUN, BARAJDAN
MUSLUKLARA GELINCEYE KADARKI TÜM YOLCULUĞUNU ONLINE TAKIP EDEN,
DENETLEYEN, ANLIK MÜDAHALELERDE BULUNABILEN İSKOM SAYESINDE, KAYIP
KAÇAKLAR AZALIRKEN SUYUN DENGELI BIR ŞEKILDE BÜTÜN İSTANBUL’A DAĞITIMI
SAĞLANACAK. ÖTE YANDAN İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, KURAK BIR
DÖNEMDEN GEÇEN İSTANBUL'DA, SUSUZLUK TEDIRGINLIĞININ DEVAM ETTIĞINI
BELIRTEREK TASARRUF ÇAĞRISINI YINELEDI. BU ÇAĞRININ ARDINDAN, KISA SÜREDE
YÜZDE 4 ORANINDA SU TASARRUFU SAĞLANDI.
ZEYNEP MAVNACIOĞLU
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CEMİL ŞAHİN

İ

stanbul, 16 milyonluk nüfusuyla, Avrupa’nın 38
ülkesinden daha büyük bir şehir. Bu şehirdeki en önemli
meselelerden biri de şüphesiz ki ‘su’. Her gün milyonlarca
musluktan durmaksızın akan su, çoğumuzun bilmediği
uzun bir yolculuktan sonra bizlere ulaşabiliyor. Günde
ortalama 3 milyon metreküp suyun tüketildiği bu şehirde,
sistemin kusursuz işleyebilmesi için İSKİ ekipleri geceli
gündüzlü çalışmaya devam ediyor.
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22 BİN 500 KM’LİK YOLCULUK
ANBEAN İZLENİYOR
Kentin tamamına 22 bin 500
kilometrelik bir içme suyu hattıyla
temiz ve içilebilir su sağlayan İSKİ,
tüm bu sistemi, son teknolojiyle
donatılmış İstanbul Su Kontrol ve
Otomasyon Merkezi’nden
(İSKOM) yönetiyor. İSKİ’nin
Kağıthane yerleşkesinde kurulan
İSKOM, ham suyun
musluklarımıza gelinceye kadarki
tüm yolculuğunu adım adım
izleyen, gerektiğinde müdahale
edebilen bir merkez. Geçtiğimiz
ay, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
açılışını yaptığı İSKOM'da,
İstanbul’un Istrancalar’dan
Melen’e dek uzanan tüm su
kaynakları izlenebiliyor. Merkezde
bulunan dev ekranlara aktarılan
bilgiler, İSKİ uzman ekiplerince
7/24 takip ediliyor.

İstanbul’da su dağıtımının
oldukça hassas bir dengeyle
gerçekleştiğini belirten İSKİ
Genel Müdürü Raif Mermutlu;
barajların, içme suyu
tesislerinin, terfi merkezlerinin,
depoların ve şebekelerin hatta
derelerin de her an online
izlendiğini, gerekli durumlarda
bu noktalara İSKOM’dan anlık
müdahale edilebildiğini belirtti.
“ADETA BÜYÜK BİR NEHRİ
YÖNETİYORUZ”
Mermutlu, İSKOM sayesinde,
kentin su kaynaklarının daha
doğru şekilde yönetildiğini de
ifade ederek sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Kent genelindeki 14 içme suyu
tesisinden depolara gönderilen
suyun, buralardaki takibi oldukça
önemli. Depolardaki su
seviyelerinin anlık olarak

gözlenmesi ve müdahale edilmesi
gerekiyor. Özellikle gece ve
gündüz arasında su kullanımı
açısından büyük farklılıklar
olduğundan, geceleri depolardaki
su seviyeleri aniden yükselebiliyor
veya bitebiliyor. Eğer bu seviyeler
anında kontrol edilmezse depolar
taşabilir, şehrin bir bölgesi susuz

SAYILARLA İSKOM
İSKOM’la 22 bin 500 km’lik bir
içme suyu ağı
108 Terfi Merkezi
AKILLI SİSTEMLERİ GELİŞTİREREK
HİZMET KALİTESİNİ DAHA DA
ARTIRACAĞIZ
Mermutlu: “İSKOM teknolojisini daha
da ileriye taşıyacak yeni akıllı su
yönetim çalışmalarımız var. Hidrolik
modelleme yapmak istiyoruz. Bu
sayede şebekelere daha fazla hakim
olabileceğiz. Bu çalışmaları
tamamladıkça, o bilgileri de İSKOM’a
aktarabileceğiz. Yani İSKOM yaşayan
bir mekanizma. Bu sistemi
geliştirerek hizmet kalitesini de
artırıyoruz.”
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201 Su Deposu
309 Debi Ölçer
254 Basınç Ölçer
13 Baraj
13 Yağmur Ölçme Sistemi
13 Atıksu Arıtma Tesisi
22 Atıksu Terfi Merkezi
150 Noktada Klor Konsantrasyonu
12 Noktada Arıtılmış Temiz Su
Kalitesi
15 Alt Geçit
95 Dere 7/24 izlenebiliyor.

kalabilir. Biz burada, adeta büyük
bir nehri kontrol ediyoruz.
Dolayısıyla, 1-2 saniye bile çok
önemli. Bu noktada, İSKOM’da
online toplanan verilerden
faydalanıyor, duruma göre kararlar
alabiliyoruz. Yani, hassas bir denge
söz konusu. Uzmanlarımız, bu
hassas dengeyi gözetebilmek için
tüm süreci titizlikle takip ediyor.”
İSKOM’LA KAYIP VE
KAÇAKLARA ANINDA
MÜDAHALE
İSKOM’un kent genelindeki kayıp
ve kaçak su oranlarını da önemli
ölçüde düşürdüğü bilgisini
paylaşan Mermutlu, herhangi bir
bölgede, ortalamanın üzerinde
aşırı bir su tüketimi fark
edildiğinde, ekiplerin anında o
bölgeye giderek inceleme
yaptığını; bu sayede, kayıp ve
kaçakların kısa sürede tespit

edilebildiğini sözlerine ekledi.
Baraj ve havzalara düşen yağış
miktarlarını da anlık ölçebilen
İSKOM, su doluluk oranlarıyla ilgili
güvenilir bilgileri sağlıyor. Yağışlar,
barajlardaki yağış ölçerler
vasıtasıyla anlık şekilde kontrol
ediliyor. İstanbul’un çeşitli
noktalarından alınan veriler, anında
İSKOM’a aktarılıyor ve güncel su
durumu bilgisine sahip olunuyor.

İSKOM’DA ONLINE
TOPLANAN VERİLERDEN
FAYDALANIYOR,
DURUMA GÖRE
KARARLAR
ALABİLİYORUZ.

SUYLA İLİGLİ TÜM BİLGİLER
İSKOM’DA
Su havzalarına düşen yağış
miktarından anlık enerji
tüketimlerine kadar, sistemdeki tüm
detaylar bu merkezden takip
edilebiliyor.
Engebeli bir coğrafyaya sahip olan
İstanbul’un, su dağıtım sistemindeki
anlık basınç değişimleri online
görülebiliyor. Basınç kaynaklı su
kayıp ve kaçak oranı azaltılabiliyor.
İstanbul’un tüm derelerinin ana
kolları, bu sistemden 194 kamerayla
24 saat kesintisiz şekilde
görülebiliyor, olası taşkınlar için
önceden müdahale edilebiliyor.
İstanbul’un hava tahmin raporları
bu merkezden de kısa, orta ve
uzun vade için izlenebiliyor. Su
alacak kaynaklar için gerektiğinde
ön hazırlık yapılabiliyor.
İSKOM, İstanbul’un tüm çağrı
merkezleri ile entegre iletişim
sistemine sahip. Olası tüm
arızalardan anlık haberdar olma ve
müdahale etme imkanı bulunuyor.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu
www.ibb.istanbul
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SUSUZLUK RİSKİ ŞU AN YOK,
TASARRUFA DEVAM
Su konusu, tarih boyunca
İstanbul’un en önemli
gündemlerinden biri olmuş.
Roma, Bizans ve Osmanlı
dönemlerinden kalma bentler,
sarnıçlar, kemerler ve çeşmeler
şehrin dışından merkeze su
getirebilme çabasıyla inşa
edilmiş.
Son yıllarda yaşanan iklim
değişikliği ve kuraklık ise
İstanbul için ciddi bir susuzluk
riskini gündeme getiriyor. İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu da her
fırsatta, susuzluk
tedirginliğinin devam ettiğini
belirterek, tasarrufun önemine
dikkat çekiyor.
İSKİ, ülke genelindeki
kuraklıktan İstanbul’un en az
etkilenmesi için çalışmalar
yürütüyor. Melen’den daha
fazla su alabilmek için ilave
bir pompa istasyonunu
devreye alma hazırlığında olan
İSKİ, bir taraftan da yerel su
kaynakları tespit çalışmalarını
yürütüyor. Silivri ve
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Çatalca’da belirlenen su
kaynakları, yakın zamanda
Terkos’a aktarılacak. Böylece,
susuzluk konusunda önemli
adım atılmış olacak.
İSKİ Genel Müdürü Raif
Mermutlu bu konuda, yağışlı
sezona girildiğini belirterek,
baraj seviyelerinin hızlı şekilde
yükseleceğini öngördüklerini
ifade etse de İstanbulluları su
tasarrufu konusunda duyarlı
olmaya davet ediyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise
İstanbul'un kurak bir dönemden
geçtiğinin altını çizerek, Aralık
ayında, eski yıllara oranla 5’te
bir düzeyde yağış alındığını
belirtti. İmamoğlu, susuzluk
tehdidinin ürkütmeye devam
etmesi gerektiğini vurguladığı
konuşmasında, tasarrufun
önemine de değindi. Tasarruf
çağrılarıyla birlikte, 2020 Aralık
ayı ile 2021 Ocak başı arasında
yüzde 4'lük su tasarrufu
sağlandığını açıklayan
İmamoğlu, İstanbullulara
teşekkür ederek, ‘Tasarrufa
devam’ dedi.

İSKİ’DEN SU TASARRUF ÖNERİLERİ
Meyve ve sebzeler sürekli akan
suyun altında değil, kaptaki bir su
içinde yıkanabilir. Bu su, çiçek sulama
vb. işlemler için de kullanılabilir.

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

Diş fırçalama ve tıraş olma sırasında,
sular boşa akıtılmamalıdır.

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

Bulaşık ve çamaşırlar, makineler
dolduğu zamanlarda yıkanmalı ve
ekonomik programlar tercih
edilmelidir.
Araç yıkamalarında, suyu sürekli
akıtmak yerine, geri dönüşümü olan
otomatik yıkama makineleri tercih
edilebilir.

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

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

Dahili tesisatlarda su kaçaklarının
olup olmadığı mutlaka kontrol
edilmelidir.
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MELEN BARAJI 2023’TE SU
TUTMAYA BAŞLAYACAK
İstanbul için önemli su
kaynaklarından Melen Projesinin
son aşaması olan Melen Barajı
inşası, 2012 yılında DSİ (Devlet
Su İşleri) tarafından başlatıldı.
Kente yılda 700 milyon metreküp
su sağlayacak olan barajın
yapımında, teknik sorunlar
yüzünden gecikme yaşandı.
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Hatta Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu, o dönem katıldığı
bir programda, barajın açılış
tarihini saatine kadar vererek,
"7 Aralık 2016 saat 14.59'da Melen
Barajı bitiyor" ifadelerini kullandı.
Barajın 2016 yılında hizmete
alınacağı, ilgili bakanlar
tarafından açıklanmasına
rağmen, ilan edilen tarihlerde
hizmete alınamadı.

Eroğlu, 2018 yılında katıldığı bir
TV programında ise Melen
Barajı'nın tamamlanmak üzere
olduğunu ve İstanbul’da 2071
yılına kadar su kesintisi
olmayacağını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
göreve geldiğinin dördüncü ayında
baraj alanında incelemelerde
bulundu. Gecikmeye ilişkin DSİ
yetkililerinden bilgi alan

İmamoğlu, barajın sorunsuz
şekilde tamamlanabilmesi için
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’yla
bir araya gelip sürecin
hızlandırılacağını o gün dile
getirdi.
İBB ve İSKİ bu süre zarfında
Melen Projesi’nin sağlıklı bir
şekilde hayata geçmesini
sağlamak için DSİ ile pek çok
toplantı ve görüşme

gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay
İSKOM açılışında bu konuya
değinen İmamoğlu, DSİ ile İSKİ
arasında sağlıklı bir iletişimin
kurulduğunu, yapılan toplantı ve
iş birliği buluşmalarının olumlu
sonuçları da beraberinde
getirdiğini ifade etti. İmamoğlu,
Melen Barajı’nın DSİ tarafından
2023 yılında tamamlanacağının
ifade edildiği bilgisini paylaştı.

SON YAĞIŞLAR SU
DOLULUK ORANLARINI
YÜZDE 19’LARDAN
YÜZDE 40'LARA TAŞIDI.
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KANAL İSTANBUL SUSUZLUK
TEHDİDİNİ ARTIRIR
İki yıl üst üste yağış almadığında
kuraklık riski yaşayan
İstanbul’da, her bir damla su
büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz
yılı ortalamaların altında yağışla
geçiren kentte, barajlardaki
doluluk yüzde 19’lara kadar
geriledi. İçinde bulunduğumuz
kuraklık riski, kentin önemli su
kaynaklarını tehdit eden Kanal
İstanbul Projesi’ni yeniden
akıllara getirdi. İSKİ Genel
Müdürü Raif Mermutlu, konuya
ilişkin değerlendirmesinde,
54
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“Bugün Kanal İstanbul olsaydı,
susuzluk riski yaşanırdı” dedi.
Yıllık 1 milyar metreküpü aşkın
suyun tüketildiği İstanbul, su
kaynakları açısından çok da
zengin olmayan şehirler
arasında sayılıyor. Önemli
kaynaklarının yüzde 65’i
Anadolu, yüzde 35’i Avrupa
yakasında bulunan İstanbul’da,
nüfus ise tam tersi oranda
bulunuyor. Kentte, herhangi bir
kuraklık riski olmasa da bu
durum bile, Avrupa Yakası için
su kaynaklarının önemini ortaya
koyuyor.

Geçtiğimiz yılı kısmen kurak
geçiren İstanbul için, uzmanlar
her bir damla suyun ne denli
önemli olduğuna dikkat çekiyor.
Baraj doluluk oranları yüzde
19'lara kadar gerilemişken,
kentin en önemli su kaynaklarını
tehdit eden Kanal İstanbul
projesi, yeniden tartışmaya
açıldı.
AVRUPA YAKASI'NIN SU
KAYNAKLARI YOK OLACAK
Geçtiğimiz yıl İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından
gerçekleştirilen Kanal İstanbul

İSKİ’YE 20 MİLYAR TL’NİN
ÜZERİNDE İLAVE YÜK

KANAL PROJESİ
SONUCUNDA ORTAYA
ÇIKACAK 1.2 MİLYONLUK
EK NÜFUSLA,
BÖLGEDEKİ SU İHTİYACI
DAHA DA ARTACAK.

Çalıştayı’nda bilim insanlarınca
ortaya konulan veriler, bu riskli
tabloyu net bir şekilde gösterdi.
Buna göre, Kanal İstanbul
Projesi’nin gerçekleşmesi halinde,
İstanbul’un 1.5 milyonluk
nüfusuna su sağlama kapasitesine
sahip Sazlıdere Barajı yok olacak.
Yine Avrupa Yakası’nın en önemli
kaynaklarından olan Terkos
Gölü’nün güneydoğu su toplama
havzası da ortadan kalkacak. Öte
yandan Terkos Gölü, deniz
suyunun karışmasıyla birlikte
tuzlanma tehlikesiyle karşı
karşıya kalacak. Uzmanlar

bunların yanında, Terkos Gölü’nü
besleyen yeraltı sularının kanala
boşalmasıyla birlikte, rezervlerin
yok olma riskinin bulunduğunu da
belirtiyor.
Bilim insanları, İstanbul’da
toplam 6 milyon nüfusun su
ihtiyacını gideren bu kaynakların
yok olmasının, içtiğimiz üç
bardak sudan birini sağlayan
kaynakları kaybetmek anlamına
geldiğine dikkat çekiyor. Üstelik,
Kanal İstanbul Projesi sonucunda
ortaya çıkacak 1.2 milyonluk ek
nüfusla, bölgedeki su ihtiyacı
daha da artacak.

İstanbul’daki su oranlarının, kurak
mevsimlerde kısa sürede kritik
seviyelere gerileyebildiğini belirten
İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu,
eğer Kanal İstanbul yapılmış
olsaydı, İstanbul’un bir susuzluk
riskiyle karşı karşıya kalabileceğini
belirtti. Mermutlu, Avrupa
Yakası’ndaki önemli su
kaynaklarının yok olma riskiyle
birlikte, projenin çok sayıda İSKİ
altyapısını da doğrudan
etkileyeceğini sözlerine ekleyerek
şu bilgileri paylaştı:  
“İSKİ şu anda, mevcut sistemiyle,
16 milyon İstanbulluya su veriyor,
atıksularını çevreye zarar
vermeden arıtıyor. Kanal İstanbul
ise İSKİ’nin master planlarında var
olmayan bir proje. Bu, İSKİ’nin tüm
içme suyu ve atıksu altyapılarını
doğrudan etkiliyor. Kanal İstanbul
güzergahından geçen büyük isale
hatlarımız, arıtma tesislerimiz,
barajlarımız ve su kaynaklarımız
var. Bu altyapılarımızın ve
kaynaklarımızın taşınması, İSKİ’ye
20 milyar TL’nin üzerinde ilave bir
yük getirir. İSKİ’nin yıllık yatırım
bütçesi 3.5 milyar TL. Dolayısıyla
bu durum bile altından
kalkılabilecek bir şey değil.”
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İSKİ’DEN YENİ
YATIRIMLAR
Kentteki atıksuların yüzde
100'ünü biyolojik
yöntemlerle arıtmayı
hedefleyen İSKİ, yeni atıksu
tesislerinden içme suyuna,
dere ıslahından terfi
merkezlerine kadar birçok
yatırımı hayata geçiriyor.
Ayrıca, yağmur sonrasında
gelen suları da arıtma
hedefinde olan İSKİ, bunun
için de yeni tesisleri hayata
geçirme hazırlığında.
Halen dört atıksu arıtma
tesisi inşaatı devam ediyor.
Bunlardan ikisi biyolojik ikisi
de ileri biyolojik arıtma
tesisi. Tuzla’da 400 bin
metreküp, Ataköy’de 240
bin, Baltalimanı’nda 600 bin
ve Yenikapı’da 450 bin
metreküp günlük su arıtma
kapasitesine sahipler. İSKİ,
tüm bu yatırımlarla, hem
Boğaz’ı hem Marmara’yı daha
temiz ve yüzülebilir hale
getirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda devam eden çalışmalardan bazıları şöyle:
Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 3. Kısım
Baltalimanı Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi
Ataköy Atıksu Tüneli
Ambarlı Atıksu Tüneli
Beylikdüzü Kavaklıdere-Tuzla Hacetdere ve
Çekmeköy Serindere Dere Islahı ve Yaşam Vadileri
Esenyurt Haramidere Islahı
Ayamama Deresi Islahı
Zeytinburnu 10. Yıl Deresi Islahı
Üsküdar Çavuşdere-Bülbüldere Yağmur Suyu
Tünelleri ile Istavroz Deresi Atıksu Tüneli
Şile İçme Suyu Arıtma Tesisi
Ömerli Emirli İçme Suyu Arıtma Tesisi (500 bin m3/gün)
Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi (50 bin m3/gün)
Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi (120 bin m3/gün)
Melen Pompa Terfi Merkezi 3. Kademe
Terkos-İkitelli İsale Hattı (35 km)
Ömerli-Dudulu İsale Hattı (15 km)
Ümraniye İçme Suyu Depoları ve 15 km Çelik İsale Hattı Projesi

56

www.ibb.istanbul

Öte yandan İSKİ, dış kredi ile yapılması planlanan yeni yatırımları da
5 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyor.
Bu projelerden bazıları ise şöyle:
Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Kademe (Günlük 1 milyon 123 bin metreküp kapasiteli)
Tuzla Atıksu Arıtma Çamur Yakma Tesisi
Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 2. Kademesi,
Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Kademesi
Baltalimanı, Yenikapı, Ataköy ve Kadıköy’de Deniz Deşarj Tesisleri
Paşaköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Kademesi
Başakşehir İleri Biyolojik Arıtma Tesisi
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ÜSKÜDAR
SEL BASKINLARINDAN
KURTULUYOR

EKSIKLIĞININ KURAKLIĞA, ORTALAMANIN ÜSTÜNDE OLMASININ DA BAZI
BÖLGELERDE KÂBUSA DÖNÜŞTÜĞÜ YAĞIŞLAR, KENTTEKI ALTYAPI PROBLEMINI
GÖZLER ÖNÜNE SEREN MANZARALARI BERABERINDE GETIRIYORDU. CADDELER
GÖLE DÖNERKEN, ALT GEÇITLER SUYLA DOLUYOR; İSTANBULLU PAÇALARI SIVAYIP
CANININ VE MALININ ENDIŞESINE DÜŞÜYORDU. KENTIN YAĞMURA TESLIM OLDUĞU
GÖRÜNTÜLERDEN EN BILINENI, ÜSKÜDAR’DA DENIZLE KARANIN GELENEKSELLEŞEN
BIRLEŞMESIYDI. BU SAHNELER, ARTIK BIRER BIRER SONA ERIYOR. İBB’YE BAĞLI
İSKİ’NIN GERÇEKLEŞTIRDIĞI ÇALIŞMALARLA, HER ŞIDDETLI YAĞIŞTA SORUN YAŞAYAN
ILÇEDEKI SU BASKINLARI TARIHE KARIŞIYOR.
TAYFUN DERYAL
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İSKİ Atıksu İnşaat Dairesi Başkanı
Mahmut Kahraman

K

entler, sahip olduğu
özellikler ya da ülke
dinamikleri gibi
nedenlere bağlı olarak
kırsala göre daha iyi bir yaşam
imkanı sunar. Yaşanabilir bir
çevre arayışının yanıtına, uygun
koşulların durağına dönüşürler.
Bu cazibenin karşılığı olarak da
doğru yönetilmesi gereken birçok
çevre sorunu ile yüzleşirler. Son
yirmi yılda, yüzde 65’lerden
yüzde 92’lere ulaşan kentsel
nüfus oranıyla Türkiye, en başta
da İstanbul, bu nüfus hareketinin
sebep olduğu problemlere reel bir
çözüm bulmakta zorlandı.
Kentleşmeye ve değişen iklim
koşullarına uygun altyapı
hizmetlerinin yoksunluğu,
fazlasıyla hissedildi. İstanbul’un
bazı bölgeleri, beklenenin biraz
üstünde düşen yağışla felç
olurken, insanlar maddi zarara
uğradı, hatta hayatlarını kaybetti.
Kentteki altyapıyı sorgulatan
simge noktalardan biri de her
baskında karayla denizin
birleştiği adres, Üsküdar oldu.
Asya topraklarının başladığı bir
köprübaşı olan Üsküdar, kentsel
gelişmeyle beraber su
baskınlarının sıklıkla yaşandığı

ÜSKÜDAR MEYDANI’NDA TAŞKINLARA SEBEP
OLAN YAĞIŞ SULARI, ÇEVREYE ZARAR
VERMEDEN, TÜNELLER VASITASIYLA
İSTANBUL BOĞAZI’NA İLETİLECEK.
ATIKSULAR DA ÜSKÜDAR ATIKSU ARITMA
TESİSİ’NE ULAŞTIRILACAK.

bir yere dönüştü. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB), her
şiddetli yağışta yaşanan bu
felaketlere son vermek için
kapsamlı bir çalışma başlattı.
Üsküdarlıyı rahata erdirecek
çalışma sayesinde, artık yağış
suları, korkulu rüya olmaktan
çıkacak. Çevreye zarar vermeden
tüneller vasıtasıyla İstanbul
Boğazı’na iletilecek. Atıksular da
Üsküdar Atıksu Arıtma Tesisi’ne
ulaştırılacak. İSKİ Atıksu İnşaat
Dairesi Başkanı Mahmut
Kahraman, İstanbul’da sağlıklı,
yaşanabilir, modern bir şehir
altyapısı oluşturma çabasında
olduklarını söyledi. İSKİ’nin, ilçe
ve havza bazlı sorunlara kalıcı
çözümler ürettiğini kaydeden
Kahraman, atık ve yağmur suyu
problemlerinin doğru
yatırımlarla birer birer
çözüldüğünü belirtti.

“ÖNEMLİ ALTYAPI HAMLELERİ
GERÇEKLEŞTİRDİK”
Şehir genelinde karışık sistem
olarak çalışan kanalizasyon
hatlarının, ayrık sistem durumuna
getirilmek istendiğini açıklayan
Kahraman, Üsküdar’da sürdürülen
altyapı modernizasyonu ile ilgili
şunları söyledi:
“Yağmur sularını toplama
sisteminin tesis edilmesi ve İstanbul
Boğazı’na akan atıksuların Üsküdar
Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletilmesi
için önemli altyapı hamleleri
gerçekleştirdik. Çalışmalar
kapsamında Çavuşdere ve
Bülbüldere için toplam 1.728 metre
uzunluğunda iki adet yağmur suyu
tüneli inşa edildi.”
Kahraman, İstanbul'un en eski
semtlerinden Üsküdar’daki
yağmur suyu baskınlarını ortadan
kaldıracak projede gelinen aşama
için şöyle konuştu:
www.ibb.istanbul
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“İstanbul’un başka bölgelerinde de
yaptığımız gibi Üsküdar’da da
yağmur suyu tünelleri ve
kollektörleri ile atıksu
kollektörleri ve şebeke hatları tesis
ettik. Mevcut karışık sistem
çalışan kanalizasyon hattını
ayrıştırdık. Böylece; Üsküdar
Meydanı’nda taşkınlara sebep olan
yağış sularını, çevreye zarar
vermeden, tüneller vasıtasıyla
İstanbul Boğazı’na iletebileceğiz.
Atıksular da Üsküdar Atıksu
Arıtma Tesisi’ne ulaştırılacak.”
Aktarma işlemi için Üsküdar’ın
birçok noktasında yepyeni bir
altyapı sisteminin tesis edildiğini
aktaran Kahraman, “Çavuşdere,
Halk, Tunusbağı ve Dr. Fahri Atabey
Caddelerinde yağmur suyu
kollektörleri ve ızgaraları ile atıksu
kollektörü ve şebeke hatları inşa
edildi. Hâlihazırda Dr. Fahri Atabey
Caddesi’nde devam eden ‘kapalı

kutu kesit dere imalatı’ çalışmalarını
kısa sürede tamamlamayı
planlıyoruz. Bu sonlandığında
Çavuşdere Havzası’nda toplanan
yağmur suları, tünel vasıtasıyla
İstanbul Boğazı’na iletilecek”
ifadelerini kullandı.
Bülbüldere Havzası’nda toplanan
yağmur sularının İstanbul
Boğazı’na ulaşması için de tünel
inşa ettiklerini kaydeden
Kahraman, gerçekleştirilen
çalışmalarla, Hakimiyeti Milliye
Caddesi ve Ahmediye
Meydanı’nda yağış sularının
birikmesine engel olunduğunu
söyledi.
TARİHİ DOKU HASSASİYETİ
İSKİ’nin, İstanbul’un tarihi
dokusunu ve İstanbulluların
yaşantısını olumsuz etkilememek
için çok titiz davrandığını dile
getiren Kahraman, inşaatların

İSKİ, İSTANBUL’UN TARİHİ DOKUSUNU VE
İSTANBULLUNUN YAŞANTISINI OLUMSUZ
ETKİLEMEMEK İÇİN ÇALIŞMALARINDA ÇOK
TİTİZ DAVRANIYOR.
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şehir şantiyeciliğine uygun
gerçekleştirildiğini vurgulayıp şu
detayları paylaştı:
“Üsküdar Meydanı ve çevresinde
yapılan tüm kazı çalışmaları,
İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Müdürlüğü’nün uzman
arkeologları denetiminde ve
İstanbul 6 Numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
kararlarına uygun olarak inşa
ediliyor. Bölgedeki çalışmalar; üç
arkeolog, bir restoratör ve bir
konservasyon uzmanı ile birlikte;
24 adet müze ara raporu ve 12 adet
kurul kararına göre yapılıyor.
Projenin değişik aşamalarında
Hakimiyeti Milliye Caddesi’nde
tonoz, Çavuşbaşı Caddesi’nde
kemerli köprü ve Selmanı Pak
Caddesi’nde sarnıç yapıları ile
karşılaştık. Bu tarihi eserlerin
yerinden taşınması, restore
edilmesi ve sergilenmesi için de
Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi’nin Vakıf Kültür
Varlıklarını Koruma Uygulama ve
Araştırma Merkezi tarafından
hazırlanan projesine göre
çalışmalar yapıldı. Bölgede
bulunan ve restore edilen bu
eserler, Üsküdar ilçesinin değişik
noktalarında halen sergileniyor.”

“SAĞLIKLI BİR ÇEVRE
OLUŞTURUYORUZ”
İstavroz Atıksu Kollektörü’nün
taşıdığı atıksuyun, dere vasıtasıyla
İstanbul Boğazı’na deşarj olduğunu
söyleyen Kahraman, bu olumsuzluğa
son vermek için yapılan çalışmanın
detaylarını da anlattı. Sağlıklı bir
çevre oluşturmak amacıyla
Üsküdar’da, İstavroz Atıksu
Tüneli’ni planladıklarını belirten
Kahraman, “Projeyle birlikte;
İstavroz Atıksu Tüneli, KüçüksuBeylerbeyi Atıksu Tüneli’ne
bağlanarak İstanbul Boğazı’na akan
atıksular Küçüksu Atıksu Arıtma
Tesisi’ne iletilecek. Bu kapsamda;
568 metre uzunluğundaki atıksu
tünelinin yapımı için Beylerbeyi
İlköğretim Okulu bahçesinde,
güvenli bir şekilde açılan şaftla inşaat
çalışmalarına başladık. Haziran
2021’de bitirilmesi hedeflenen
projenin daha da hızlı ilerlemesi
maksadıyla Küçüksu-Beylerbeyi
Atıksu Tüneli’ndeki mansap şaftı da
açılarak kazı çalışmalarına başlandı”
dedi.
İSTANBUL’A DEVASA ATIKSU
VE YAĞMUR SUYU TÜNELLERİ
İstanbul’un farklı bölgelerinde
oluşabilecek su baskınlarını

İSKİ, SON 18 AYDA, YAKLAŞIK 58 DEREDE
KISMİ DERE ISLAHI VE KOLLEKTÖR BAĞLANTI
ÇALIŞMALARI YÜRÜTTÜ. BİRÇOK DERE İLE
YAN KOLUNDAKİ ÇALIŞMALAR DA DEVAM
EDİYOR.

önleyecek çalışmalar hakkında da
bilgi veren Kahraman,
çalışmaların son durumunu şöyle
özetledi:
6.400 metre uzunluğundaki
Ambarlı, 8.620 metre
uzunluğundaki Ataköy Atıksu
Tünelleri’nin inşaatı sürüyor.
Melen, Gümüşyaka, Riva ile
4.500 metre uzunluğundaki
Kilyos Atıksu Tünelleri proje ve
ihale aşamasına gelmiş durumda.
Atıksuların arıtma tesisine
ulaştırılması amacıyla; 2020 yılı
içinde, 50 kilometre tünel
projesi ile yağmur sularının
deniz, göl veya dere gibi alıcı
ortamlara ulaştırılması için 10
kilometre tünel projesi
hazırlandı.
Haliç Yağmur Suyu Tüneli
inşaatı devam ediyor.
Kadıköy Dinlenç, Ortaköy
Bebek-1 ve Bebek-2 Yağmur

Suyu Tünelleri ile Beşiktaş
Unkapanı ve Samatya Yağmur
Suyu Tünelleri de ihale etabında.
DERE ISLAH VE BAĞLANTI
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İSKİ, son 18 ayda, yaklaşık 58
derede kısmi dere ıslahı ve
kollektör bağlantı çalışmaları
yürüttü. Şiddetli yağışlarla
meydana gelen dere taşkınlarını
engellemek için de birçok dere ile
yan kolundaki çalışmalar
sürdürülüyor. Genel ve lokal
çalışmaların devam ettiği noktalar
ise şöyle:
Kurbağalıdere
Kemiklidere
Seyit Ahmet Deresi
Ayamama Deresi
10. Yıl Deresi
Karabal Deresi
Kavaklıdere
Haramidere
www.ibb.istanbul
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YATIRIM

AVRUPA'NIN EN
BÜYÜK ATIK TESISI
İSTANBUL'DA
OLACAK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI (İBB), 2021 YILINDA
TÜRKIYE’NIN ILK, AVRUPA’NIN EN BÜYÜK EVSEL ATIK
YAKMA TESISINI HIZMETE AÇMAYI PLANLIYOR. İBB
BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, EYÜPSULTAN’DA INŞAATI
BITME NOKTASINA GELEN ATIK YAKMA VE
BIYOMETANIZASYON TESISLERI’NDE INCELEMELERDE
BULUNMUŞ VE TESISIN 2021 YILININ HAZIRAN AYINDA
HIZMETE GIRECEĞI MÜJDESINI VERMIŞTI.
AHMET OLCAY ERGİN

B

NİLAY SOYSALDI

iz de İstanbul Bülteni
ekibi olarak İBB Fen işleri
Daire Başkanı Recep
Korkut ile buluşup 16
Eylül 2017'de inşasına başlanan
Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en
büyük evsel atık yakma özelliğine
sahip tesisi hakkında bilgi aldık.
İstanbul’un günlük 20 bin ton
atığının 3 bin tonunu bertaraf edip,
aynı zamanda enerji üretmeyi
amaçladıklarını söyleyen Recep
Korkut, tesisinin kurulu gücünün 85
MW (megavat) olduğunu belirtti
Korkut, 77.8 MW enerji üretip,
bunun 7.8 MW'lık kısmının tesis içi
işleyişte, 70 MW'lık kısmının da
ulusal sisteme elektrik vermek için
kullanılacağını aktarıp, tesis işleyişi
hakkında şu bilgileri verdi:
"Buradaki projenin oturum alanı 72
bin metrekare. Toplamda 40 bin
metrekare bir inşaat alanımız ve 27
bin metrekare de peyzaj alanımız
var. Bu alanda, topladığımız çöpü
yaktığımız 3 kazanımız var. Bu
kazanlarda çöp, yaklaşık bin
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santigrat derecede yakılıyor.
Kazanların dibinde kalan külleri de
toplanıyor. Taban külleri, yollarda
ve çimento gibi tesislerde
kullanılmak için işletmeci İBB
iştiraki İSTAÇ tarafından
götürülüyor. Yakma sonucu ortaya
uçucu kül de çıkıyor. Uçucu kül,
zehirli içerikler taşıyabileceği için
onlar ayrı şekilde bertaraf ediliyor.
İSTAÇ, bu külleri torbalayıp
prosedüre uygun şekilde ortadan
kaldırıyor. Tesisteki 3 kazanımız tek
türbini besliyor. Biz buna, ‘3 kazan
tek türbin’ diyoruz. Avrupa Birliği
normlarına uygun 45 metre
uzunluğunda bir bacamız var. Bu
bacadaki hedefimiz ise sıfır
emisyon."
ÇEVRE DOSTU BİR PROJE
Projelerde, çevre dostu
uygulamaları ön plana çıkaran İBB,
bu anlayışı Eyüpsultan'daki Atık
Yakma ve Biyometanizasyon
Tesisleri'nde oldukça fazla dikkate
alıyor. Başakşehir, Esenler,

Baruthane, Halkalı ve
Yenibosna'dan Silivri'ye; 3 bin ton
atığın, 100 kilometre taşınma
mesafesinin azaltılacağını dile
getiren Recep Korkut, "Yeni
yapılacak aktarma istasyonu ile bu
mesafeyi azaltacağız. Mesafenin
azalması ile 6 milyon kilometrelik
bir yol tasarrufu sağlayacağız. Tabii
bunu sadece araçların yakıt
tasarrufu olarak düşünmemek
lazım. Çok yönlü düşünmek
gerekiyor. Çöpü taşıma
mesafesinden veya yolların aşınma
olasılığından kaynaklı maliyet var.
Ayrıca kaza riskleri, İstanbulSilivri arasın oluşan yoğunluk var”
dedi. Recep Korkut, yakında yeni
bir katı atık tesisi yapılacağını da
sözlerine ekleyerek, “Burada 3 bin
ton atığı yakacağız. Kabaca ömrünü
25 yıl düşünüyoruz. 25 yılda, şu
anda Silivri'deki depolama
alanımızı, 142 futbol sahası ve 15
metre yüksekliğinde bir alanı, çöp
depolanmasından kurtarmış
oluyoruz" bilgisini verdi.

A

Haziran 2019
Toplam Harcama Tutarı
Fiziki Gerçekleşme

FEN
İŞLERİ
DAİRE
BAŞKANLIĞI

İBB ATIK YAKMA VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ
Aralık 2020

Haziran 2019
Toplam Harcama Tutarı
Fiziki Gerçekleşme

To
Fi

: 169.000.000 TL
: %20

: 169.000.000 TL
: %20

Toplam Harcama Tutarı
Fiziki Gerçekleşme

: 2.622.000.000 TL
: %91

TESISIN ÖZELLIKLERI:
3.000 ton/günlük kapasitesi ile
Avrupa’nın en büyük evsel atık
yakma tesisi olacak.
1 milyon 400 bin kişinin elektrik
ihtiyacı karşılanacak.

İBB Fen işleri Daire Başkanı Recep Korkut
ORGANİK ATIKTAN ELEKTRİK
ÜRETİLECEK
Asıl amaçlarının elektrik üretmek
olduğunu da sözlerine ekleyen
Korkut, yemek atıklarını da
biyolojik reaksiyonlara sokup,
biyometanizasyon tesisilerinde
çıkan gazı yakarak elektrik
üreteceklerini söyledi. Korkut,
"İstanbul genelinde; üniversiteler,
hastaneler, oteller, lokantalar, askeri
ve sosyal tesisler, büyük marketler
gibi noktalarda organik içerikli katı
atıklar toplanacak. Atıklar, transfer
istasyonlarına getirilecek. Burada
biriken atıklar, işlenmek üzere
tesise götürülerek işlenecek" dedi.
Atık Yakma ve Biyometanizasyon
Tesisler'i için konuşan Korkut,
"Yılda, 1 milyon ton evsel atık
işlenecek ve tesiste enerji üretimi de
gerçekleştirilecek. Günlük 3.000,
yıllık yaklaşık 1 milyon tonluk
kapasitesi olan tesiste, 1 milyon 400
bin kişinin ihtiyacını karşılayacak
düzeyde elektrik üretilecek. Ayrıca,
1.38 milyon ton sera gazı salımı

önlenecek. Bu da vatandaşlarımızın
anlayacağı şekilde söylersek,
yaklaşık 700 bin aracın bir yıllık
emisyonuna denk geliyor"
ifadelerini kullandı.
KOKU SORUNU ORTADAN
KALKACAK
İstanbul'un çöpünün yaklaşık yüzde
15'inin bertaraf edildiği tesisle, 100
hektarlık depolama alanından
tasarruf sağlanacak. İstanbul'da
oluşan evsel atıkların yüzde 15'i,
yakma yöntemi ile yok edilecek. Bu
yolla hem atıklar ortadan
kaldırılacak hem de elektrik üretimi
sağlanacak. Çöp taşıma maliyeti
azalırken, koku sorunu da ortadan
kaldırılacak. Son teknolojinin
kullanıldığı tesiste, emisyon
değerleri Avrupa Birliği limitlerinin
altında olacak. Tesiste kullanılacak
en son teknolojili “baca gazı arıtma
sistemi” ile çevre korunacak.
Bacadan çıkacak gazlar, “sürekli
emisyon ölçümü sistemi” ile
izlenecek ve kayıt altına alınacak. Bu

Tesis ile yaklaşık 100 hektarlık
depolama alanından tasarruf
sağlanacak.
İstanbul’da oluşan evsel atıkların
%15’i yakma yöntemi ile bertaraf
edilecek.
Koku problemi oluşturmayacak.
Çöp taşıma maliyeti azalacak.
Her türlü evsel nitelikli katı atık, bir
ön işlem gerektirmeden
işlenebilecek.
Emisyon değerleri AB limitlerinin
altında kalacak.
Türkiye’nin ilk evsel atık yakma
tesisi olacak.
Türkiye’nin enerji açığının
giderilmesine katkı verecek.

sayede, çöplerden çıkan sera gazı
salınımının yüzde 33’ünden
kurtulmuş olunacak. Tesis ile yerli
üretim desteklenecek. Tesiste, 90
kişilik bir ekip çalışacak.
İBB ayrıca, çevreci projeleriyle
azalttığı emisyondan artan karbon
salınım hakkını satmaya başlamış ve
bu kapsamda 320 bin karbon kredisi
karşılığı 1.6 milyon lira gelir elde
etmişti. İBB'nin bu yeni tesisinde de
benzer sonuçların oluşması
bekleniyor.
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ÇEVRE

VEKTÖRLERLE, DOĞAYA

Z

ararlı mikro organizmaları
taşıyan ve insanlara
hastalık bulaştıran tüm
canlılar, vektör olarak
adlandırılıyor. Başlıca vektörler
arasında; karasinek, sivrisinek,
kene, hamam böceği ve kemirgenler
yer alıyor. Son yıllarda ülkemizde
etkisini gösteren kuraklık,
vektörlerin üremesini kolaylaştıran
bir durum olarak ortaya çıkıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Sağlık Daire Başkanlığı öncülüğünde
yapılan çalışmalarda, geleneksel
yöntem olarak bilinen kimyasal
mücadele yerine, yalnızca
vektörlere yoğunlaşan biyolojik
larvasitler kullanılıyor. Böylelikle,
bölgedeki canlı yaşam olumsuz
etkilerden korunuyor.
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DURGUN SU, ÜREMEYE YOL
AÇIYOR
Türkiye’de en çok görülen
vektör türleri arasında
karasinekler ve sivrisinekler
yer alıyor. Sivrisinekler,
kutuplar dışında hemen hemen
her bölgede yaşayabilmeleri ve
bulaşıcı hastalıkları
taşıyabilmeleri açısından,
öncelikli tehdit olarak öne
çıkıyor. Türkiye’nin iklim
koşulları da sivrisineklerin
üremesinde kolaylaştırıcı bir
etken olarak görülüyor.
İnsanların ihmalleri
sonucunda yaratılan durgun su
kaynakları, sivrisineklerin
üremesinde başat rol oynuyor.
Kullanılmış lastikler,

saksıların tabağında beş
günden fazla kalan sular ve
çevrede oluşan su birikintileri
sivrisineklerin üremesinin en
çok görüldüğü yerler olarak
dikkat çekiyor. İBB, bu konuda
vatandaşları bilinçlendirmek
için çalışmalarına devam
ediyor.
TALEPLERDE YÜZDE 15 AZALMA
Vatandaşlar, “Alo 153 - Beyaz
Masa” hattına başvurarak
vektörlerle mücadele
çalışmalarından faydalanabiliyor.
Beyaz Masa’ya gelen vektörlerle
mücadele talepleri, 2019’da 82 bin
773 olurken bu sayı, 2020’de
yüzde 15’lik azalma ile 70 bin
546’ya geriledi.

BİLİMİN IŞIĞINDA ÇALIŞMALAR
İBB; Hacettepe, Koç ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitelerinden,
alanlarında dünyaca kabul görmüş bilim insanları ile ortak çalışma
gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İBB Sağlık Daire Başkanlığı, vektörlerle
aklın ve bilimin ışığında mücadele etmek, kaynaklarını daha etkin ve
verimli kullanmak adına Vektörlerle Mücadele Bilim Kurulunu oluşturdu.
Sivrisinekle Mücadele Eylem Planı'nı uygulamaya aldı. Vektörlerle
Mücadele Bilim Kurulu, başta Asya Kaplan Sivrisineği (Aedes
Albopictus) olmak üzere tüm sivrisinek türlerinden bulaşabilecek
hastalıkları önlemede rol alıyor.

SAYGILI MÜCADELE
VEKTÖRLERE KARŞI
TOPYEKÜN ÇALIŞMA
Saha çalışmalarında; İBB Sağlık
Daire Başkanlığı, İBB Çevre
Koruma ve Kontrol Daire
Başkanlığı, İBB Mezarlıklar
Daire Başkanlığı ve İSKİ görev
alıyor. Çalışmalar, Avrupa ve
Anadolu Yakalarında altı farklı
noktadan yapılıyor. Erişkin
sivrisineklerde, şehrin tüm
sokaklarında ULV cihazlarıyla
ilaçlamaya gidiliyor. 1 milyon
125 bin hektarlık alanlarda
yapılan mücadele, rögar ve bina
bodrumlarını da içeriyor. Kene ve
pirelere karşı mücadele, mesire
alanları ve parkları kapsarken,
İstanbullulardan gelen tüm
talepler de karşılanıyor.

MÜCADELE TÜRLERİ
Üniversiteler ve ilçe belediyeleri
ile ortak yapılan çalışmalarda
hedef; tamamen biyolojik ve
kültürel yöntemlerle mücadele.
Vektörlerle mücadele
konusunda dört farklı yöntem
tercih ediliyor. Yurttaşların
bilgilendirildiği kültürel
mücadele dışında; fiziksel,
biyolojik ve kimyasal mücadele
yöntemleri entegre olarak
kullanılıyor. Vektörlerin üreme
ve barınma noktaları ortadan
kaldırılıyor. Biriken su alanlarına
akışkanlık kazandırılması ve
hamamböceği, fare, sinek gibi
türlere ev sahipliği yapan
çöplerin düzenlenmesi, fiziksel
mücadele kapsamında yer alıyor.

ÖZGÜR TURAN

Biyolojik mücadele,
vatandaşların çabasıyla
düzenlenemeyen yerlerde,
çevreye zarar vermeyen
biyosidal ürünlerle yapılıyor.
Biyosidal ürünler, içerdikleri
aktif maddeler sayesinde zararlı
kabul edilen bakteri. virüs ve
mantar gibi mikroorganizmalar
ile sivrisinek, hamam böceği,
fare gibi hayvanlar üzerinde
etkili maddelerdir. Geleneksel
yöntem olarak da bilinen
kimyasal mücadele, diğer
yöntemlerin uygulanamadığı
durumlarda faaliyete geçiyor.
Kene ve pire ile kimyasal
mücadelede, mutlaka önceden
bilgilendirilme yoluna
gidiliyor.
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İSTANBUL AYDINLATMA
MASTER PLANI
“Geçmişe saygı, geleceğe atıf”
ilkesiyle başlatılan İstanbul
Aydınlatma Master Planı; ekolojik,
sosyal ve ekonomik planlama
başlıklarıyla oluşturuldu. Planda,
kentin her bölgesinin ihtiyacı
farklılık içerse de ulaşım aksları ve
çekici noktalar oluşturma
konusunda, ortak amaçlara dikkat
çekiliyor. İstanbul’daki yeşil
alanların yüzde 56’sını, açık alanlar
oluşturuyor. İBB, yurttaşların
kullanımında olan bu yeşil alanları,
doğal yaşama uygun ve güvenli
bir şekilde İstanbul’a sunuyor.
66
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ÇEVREYE DUYARLI
AYDINLIK BİR
İSTANBUL
İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI, KADIM BIR KENT OLAN İSTANBUL’U
TARIHI DOKUSUNA UYGUN BIR ŞEKILDE DONATMAYA DEVAM EDIYOR.
KATILIMCILIĞIN ÖN PLANA ALINDIĞI PROJELERDE AMAÇ; ŞEHRIN,
IŞIKLANDIRILIRKEN AYNI ZAMANDA EKOLOJIYE, EKONOMIYE VE GÜVENLIĞE
DUYARLI BIR SISTEME SAHIP OLMASI.
ÖZGÜR TURAN

A

ydınlatma sistemleri, güneş ışığının
etkisinin az ya da hiç görülmediği yerler
olan kapalı alanlar için büyük önem
taşıyor. Geceyi insanlar için yaşanabilir
kılan ışık, insan dışındaki canlı varlıklar için
hayati derecede öneme sahip. Yeşil alanlarda
yapılan yanlış ışıklandırma, geceleri göç eden
kuşların yollarını değiştirmesine neden oluyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe
ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, aydınlatma
sistemlerini sürdürülebilir bakış açısı, doğaya
uygun ve katılımcı bir anlayışla yeniden
düzenliyor.
İSTANBUL SENIN-AYDINLATMA ÜRÜNLERI
TASARIMI YARIŞMASI
Kentteki ışıklandırma sistemlerini değiştirmek
isteyen İBB, İstanbul Senin-Aydınlatma Ürünleri
Tasarımı Yarışması’nı gerçekleştirdi. 10 Ocak’ta
sonuçları açıklanan yarışmada birinciliği, Tenet
Projesi aldı. Proje; ışıklandırma sistemlerini, insan

boyuna göre düzenlenmesi temelinde ele alıyor.
Modüler bir yapıya sahip ışıklandırmalar sayesinden;
bakım, onarım ve değişim faaliyetleri daha az
maliyetle yapılabilecek.
SCADA PROJESI
İBB’nin sorumluluğu altında bulunan tüm alanlardaki
aydınlatmaların uzaktan izlenerek kontrol edilmesini
sağlayan SCADA Projesi’yle, kentteki tüm
aydınlatmalar, daha etkili ve enerji tasarrufu ilkesine
göre kullanılacak. Bu projeyle; yeşil alan, park, bahçe,
asansör, enerji tesisi, cami ve tarihi yerlerin
aydınlatma sistemleri uzaktan kontrol edilebilecek.
Kurum, kendisine gelen talep ve şikayetleri daha hızlı
çözüme kavuşturarak, gelen saha alarmlarına daha
hızlı müdahale edebilecek. Böylelikle yangın, doğal
afetler gibi olağanüstü durumlarda, bölgeye uzaktan
erişim sağlanarak elektrik enerjisi kaynaklı
tehlikelerin önüne geçilecek. Ayrıca, yeni nesil
aydınlatma teknolojileri kullanılarak enerji tasarrufu
konusunda büyük adımlar atılıyor.
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HİZMET

ADALAR VE SİLİVRİ’NİN
ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR
İBB, BAŞKAN EKREM İMAMOĞLU’NUN “39 ILÇEYE EŞIT HIZMET”
ANLAYIŞIYLA KENTIN HER NOKTASINA ULAŞMAYI SÜRDÜRÜYOR. HER YERE,
GEREKSINIM DUYULAN YATIRIM VE HIZMETLERIN GÖTÜRÜLMESINI
SAĞLIYOR. BU KONUYA ÖRNEK GÖSTERILEBILECEK ILK ILÇELER ISE KENTIN
SINIR UÇLARINDA KALDIĞI IÇIN, GEÇMIŞTE YATIRIMLARDAN HAK ETTIĞI
PAYI PEK DE ALAMAYAN ADALAR VE SILIVRI.
GÖKÇE KAÇMAZ
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NİLAY SOYSALDI

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), Ekrem İmamoğlu’nun
başkanlığa seçilmesinin ardından
kent genelinde partizanlığa
dayanmayan bir yatırım ve hizmet
felsefesi benimsedi. İBB Başkanı,
görevi devralır almaz İstanbul’un
her ilçesine ziyaretlerde bulunarak,
belediye başkanları ile görüş
alışverişinde bulundu. İlçelerin
gereksinim duyduğu hizmet ve
yatırımları saptadı. Ardından kent
genelinde bu saptamalar uyarınca,
“39 ilçeye eşit hizmet” ilkesini
temel alan yeni bir yol haritası
hazırlandı ve yaşama geçirilmeye
başlandı.
GEREKSİNİMLER
PAYDAŞLARLA BİRLİKTE
SAPTANDI
İBB Başkan Danışmanı Tonguç
Çoban, “18 aydır her ilçeye eşit
hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı
yürütüyoruz. Bu süreçte öne çıkan
ilçelerimizden ikisi Adalar ve Silivri.
Adalar, sadece İstanbul değil,
Türkiye açısından son derece
benzersiz bir ilçe. Ancak, uzun yıllar
ihmal edildiğini gördük. Paydaşlarla
bir araya gelerek kronik sorunlara
çözüm reçeteleri yazdık. Benzeri bir
şekilde Silivri’nin de gereksinim
duyduğu hizmet ve yatırımlardan
yoksun olduğunu tespit ettik.
Burada da tüm paydaşlarla bir araya
gelerek, ilçenin standartlarını
yükseltecek çalışmalara hız verdik.
Tüm ilçelerde aynı anlayışla
çalışıyoruz. Bu ilçede şu parti var,
şuradan bu parti oy almış gibi
hesapların içine girmedik. 16 milyon
İstanbullunun vergisini, adil ve
yaratıcı bir şekilde kullanma yolunu
benimsedik” dedi.
ADALAR İLK DEFA İETT İLE
TANIŞTI
Adalar’da öncelikli el atılan
sorunlardan biri, sürdürülemez
haldeki faytona dayalı ulaşım
sistemi oldu. İBB, ilk etapta
sorunun çözümü için Valilik,
Kaymakamlık, Adalar Belediyesi,

İBB Başkan Danışmanı
Tonguç Çoban

BAŞKANIMIZIN YÖNLENDİRMESİYLE
‘BU İLÇEDE ŞU PARTİ VAR, ŞURADAN BU PARTİ
OY ALMIŞ’ GİBİ HESAPLARIN İÇİNE GİRMEDİK.
16 MİLYON İSTANBULLUNUN VERGİSİNİ,
ADİL VE YARATICI BİR ŞEKİLDE KULLANMA
YOLUNU BENİMSEDİK.

Faytoncular ve Adalar kamuoyu ile
masaya oturdu. Ortaya konulan
çözüm, İBB Meclisi’nde oy
birliğiyle kabul edildi. Buna göre
İBB, fayton plakalarını 300 bin, her
bir atı ise 4 bin lira bedelle satın
aldı. Satın alınan atların tamamına
yakını, il tarım müdürlükleri
aracılığıyla sahiplendirildi. Geri
kalanlarla da mesire alanlarının
güvenliğini sağlamak ve ilçede
orman yangınlarını denetlemek
için atlı zabıta birimi oluşturuldu.
Faytoncu ailelerinden birer kişiyi
de bünyesinde istihdam etti.
Kaldırılan faytona dayalı ulaşım
yerine elektrikli araçlar getirildi.
Araç sürücülerinin yarısı ise
kadınlar arasından seçildi. Böylece
Adalılar, yıllar sonra ilk defa İETT
hizmetleriyle tanıştı. Şimdi ise
İBB’nin gündeminde, tamamı

Türkiye’de tasarlanan Adalar’a
özgü bir elektrikli aracın ilçede
hizmete alınması var. Ayrıca,
faytonların kaldırılmasının
ardından geride kalan 14 ahırın yer
aldığı alan, kültür-sanatın emrine
verilmek üzere projelendirildi.
ADALAR’A
KOORDİNATÖRLÜK
Öte yandan İBB, ilçede işlerin daha
hızlı ve sağlıklı yürütülebilmesi
için tüm birimlerin bir arada
çalışacağı Adalar
Koordinatörlüğü’nü de kurdu.
Koordinatörlük binası hizmete
alındığında İBB, ilçede sadece
yurttaşlarla değil devletin diğer
birimleriyle daha çözüm odaklı
ilişkiler yürütmeye başlayacak. Bu
proje, İstanbul’daki diğer ilçelere
de örnek olacak.
www.ibb.istanbul
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5 BİNLİK PLANLARDA TÜM
PAYDAŞLARIN SESİ
DUYULACAK
İlçenin 5 binlik planları ise
çalıştaylar yapılarak, katılımcı bir
anlayışla hazırlanıyor. Tüm
paydaşların istek ve beklentilerinin
karşılanması için titizlikle yürütülen
süreç Mayıs ayında son bulacak.
İlçenin geleceğini belirleyecek plan,
İBB Meclisi’ne sunulacak.
KENTSEL TASARIM ADALAR'IN
GÜZELLİĞİNİ YANSITACAK
İlçede odaklanılan bir diğer konu da
kentsel tasarım. İstanbul’un bu eşsiz
doğal servetine uygun bir kentsel
tasarım rehberi, İBB öncülüğünde
tüm paydaşlara açık bir diyalog ile
çalışılıyor. Amaç; ilçeye özgü,
kültürel mirası yansıtacak, doğal
güzellikler ile uyumlu bir kentsel
tasarım rehberi ortaya çıkararak
Adalar’ın çehresini değiştirmek.
ESİN VEREN KÜLTÜREL MİRAS
YATIRIMI
Adalar’daki yenilenme ve
onarılmayı bekleyen eserlere de el
atıldı. Özellikle yeni işlevler
kazandırılarak hizmete alınacak Taş
Mektep’te başlayan yenileme
çalışmaları, girişimcilere de esin
kaynağı oldu. Çok sayıda girişimci,
İBB’nin yaptığı çalışmanın ardından,
ilçedeki diğer kültürel eserlerin
yenilenmesine yöneldi.

Girişimcilerin kendi olanaklarıyla
sürece dâhil olması ise Adalar’ın
tarihi ve kültürel mirasının daha
hızlı ayağa kaldırılması ve bu işe
harcanan kaynakların artması
açısından önemli bir umut oldu.
FETHİ OKYAR KORUSU
HALKLA BULUŞACAK
Başkan İmamoğlu’nun “adil, yeşil ve
yaratıcı İstanbul” bakış açısıyla kent
genelinde yürütülen çalışmalar,
Adalar’da da yankısını buluyor.
Mustafa Kemal Atatürk’ün silah
arkadaşı Fethi Okyar’ın ailesine ait
koruyu ilgilendiren proje, bunlardan
en dikkat çekicisi… İçinde modern
Türk mimarisinin en başarılı

isimlerinden Sedat Hakkı Eldem’in
ilk dönem tescilli eserlerinden
birinin de bulunduğu 80 dönümlük
arazinin bir bölümünde peyzaj
çalışmaları yapılarak halkla
buluşturulacak. Proje, hem ilçeye
nefes aldıracak hem de İstanbul
markasını güçlendirecek. Fayton
Meydanı ise tıpkı Taksim, Salacak,
Kadıköy ve Bakırköy
meydanlarında olduğu gibi geniş
kitlelerin katılacağı yarışmalarla
yeniden düzenlenecek. Bilgi,
uzmanlık ve özgünlük, İstanbul’un
bir köşesinde daha yurttaşlarla
buluşacak. Kentin sembol
meydanlarına bir yenisi daha
eklenecek.
ULAŞILABİLİR ADALAR
Yeni dönemde Adalar’ın çözülen
sorunlarından bir diğeri de
merkez ile olan bağlantısı.
Geçmişte büyük yakınmaların
konusu olan vapur seferleri, yeni
dönemde çözüldü. Adalar, 24 saat
ulaşılabilir hale getirildi. Ayrıca
ilçedeki akülü araç, bisiklet ve
lojistik konusundaki sorunlar da
yeni bir bakış açısıyla ele alınarak
düzenlenmeye başladı. İBB Çevre
Koruma Kontrol Daire Başkanlığı
ve İSTAÇ, ilçe genelindeki
temizlik çalışmalarını en üst
düzeye çıkardı.
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TURİZM ADALAR'I
HOYRATÇA TÜKETEMEYECEK
Bilindiği gibi Adalar, İstanbul’un en
yüksek turizm potansiyeline sahip
ilçelerinin başında geliyor. Ancak İBB
yönetimi, sadece doğal güzellikleri
değil kültürel mirası ile de öne çıkan
bu ilçenin kitle turizmi baskısı
altında hoyratça tüketilmesine karşı.
Adaları, yeni turizm sezonuna
hazırlarken ilçe sakinlerinin gündelik
yaşam kalitesinin korunmasına da
özel önem veriyor. Bunun en açık
yansıması ise Adalar’a ulaşımda ilçe
sakini olmayanlara yönelik, özel
ücretlendirmede görülüyor.
D-100’DEKİ TRAFİK
KANGRENİNE NEŞTER
Silivri’de ise ilk olarak, yıllardır
kangren halini almış, D-100
üzerindeki trafik sorununa çözüm
üretildi. Sadece Silivrililerin değil
İstanbul’un batısına yönelik birçok
yolculuğun kâbusu haline gelen
soruna, bu dönem içinde neşter
vurulacak. Selimpaşa Kavşağı ile şu
an kesintiye uğrayan D-100
karayolundaki trafik akışı sürekli
hale getirilecek. TEM bağlantı yolu
ile D-100 karayolunun çakıştığı yere
altgeçit inşa edilerek transit geçiş
sağlanacak. Kocadere’nin D-100
karayolu ile kesiştiği bölgede dere
geçişi ıslah edilecek. Günümüzde 2

şerit olarak hizmet veren Ortaköy
Kavşağı Köprüsü yıkılarak yerine 4
şeritli yenisi inşa edilecek. Bölgede
trafik büyük ölçüde rahatlayacak.
FALEZLERE ÖNLEM
Zaman zaman meydana gelen taş
düşmeleri ve kaymalarla ilçede
büyük bir güvenlik açığı oluşturan
falezlere de gerekli önlemler
alınması için kollar sıvandı. Atölye
çalışmaları sonuçlandırıldı. Proje
kurula gönderildi. Onay da alındı.
Şantiye kuruldu. Bu ay, kurul onaylı
projeye göre yerinde montaj
çalışmaları başlatıldı. Proje, en yakın
zamanda tamamlanarak Silivri Sahili
daha güvenli hale getirilecek.

YILLARDIR İSTENEN ÜST
GEÇİT TAMAMLANDI
Engellilerin yakınmalarına konu
olan Silivri Devlet Hastanesi Yaya
Üst Geçidi de nihayet ilçe
sakinlerinin hizmetine alındı. Geçit,
engellilerin istekleri doğrultusunda
dezavantajlıların erişimine uygun
olarak yeniden inşa edildi. Üst
geçidin uzunluğu 85 metre, genişliği
ise 3.5 metre. Kolon temellerinin
altında 65 santimetre çapında
toplam 50 fore kazık bulunuyor.
Köprüye erişim, 2 prefabrik
merdiven ve 2 asansör ile
sağlanıyor. Merdiven ve asansörler
ise engelli erişim yönetmeliklerine
uygun bir şekilde imal edildi.

www.ibb.istanbul
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MÜJDAT GÜRSU STADI
YENİLENİYOR
Öte yandan ilçedeki Müjdat
Gürsu Stadı da yenileniyor.
Zemin çalışmalarının
tamamlandığı tesiste, mevcut 2
bin 500 kişilik tribün modernize
edildi. Buna, bin 700 kişilik ek bir
seyirci alanı da katılıyor.
Bölgedeki amatör ve profesyonel
spor kulüplerine hizmet verecek
olan stattaki çalışmalar, 4 ay
içinde tamamlanacak.
İMAM HATİPE SPOR SALONU
Silivri Kız Anadolu İmam Hatip
Lisesi’ne dört başı mamur bir spor
salonu kazandırmak için yapılan
yatırım da sürüyor. Spor
salonunun hızla bitirilmesine
çalışılıyor. Hafif çelik imalatları
sürüyor.
“KREŞTEN YAŞAM VADİSİNE”
İBB, SİLİVRİ’NİN HİZMETİNDE
İBB Başkanı İmamoğlu’nun “150
Mahalleye 150 Kreş” projesi
kapsamında Silivri de kreşine
kavuştu. Yakın zamanda yanına
yenileri de eklenecek. Ayrıca
ilçenin marka değerini
yükseltecek Boğluca Yaşam
Vadisi projesi de sürüyor.
Boğluca Deresi’nin bir yaşam
vadisine dönüştürülmesi temel
alınarak hazırlanan proje, yaza
kadar tamamlanacak. Silivrililer
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için yeni bir nefes alma ortamı
yaratılacak. İBB’nin, işsizlik
sorununa çözüm bulmak
amacıyla kent genelinde
yaygınlaştırdığı Bölgesel
İstihdam Ofisleri’nin biri de
Silivri’de açılıyor. İstihdam
Ofisi, iş arayan Silivrilileri özel
sektördeki firmalarla
buluşturacak. İnşası hızla süren
Silivri 4. Etap Konutları da
bilinen sosyal konut
anlayışından uzak, tasarım ve
mimarisiyle ilçe sakinleriyle
buluşuyor. Toplam 32 bloklu,
bin 396 konuttan oluşan projede;
50 cadde üstü dükkân ve bir de
kreş bulunuyor.

KESTANELİK MEZBAHASI
RUHSAT AŞAMASINDA
Hayvancılıkla uğraşan
yurttaşların, uzun zamandır
sıkıntı çektiği Çatalca’daki
Kestanelik Mezbahası da bu
dönemde hizmete girecek. Daha
önce büyük yatırımlar yapılan
ancak çapraz kontaminasyon
sorunu yüzünden ruhsat
alınamayan mezbahanın hizmete
alınması için önce eksiklikler
saptandı. Ardından gerekli
imalatlar yapılarak, mezbaha
ruhsat aşamasına getirildi. En kısa
zamanda hayvancılık sektörünün
hizmetine sunulacak. Ancak, bu
bölgede tarım ve hayvancılığa
verilen destekler bununla sınırlı
değil. İBB, İstanbul’daki ihtiyaç
sahibi ailelere yönelik geliştirdiği
“Halk Süt” projesi kapsamında
Silivri’den, Çatalca’dan süt
tedarik ediyor. Buradaki
hayvancılık sektörüne destek
oluyor. Yine İBB tarafından
çiftçilere, milyonlarca ücretsiz
fide dağıtılıyor. Verilen fidelerle
tarımsal üretimde çiftçilerin
maliyeti önemli ölçüde azaltılıyor.
Satılamayan ürünler ise İBB
tarafından, hal fiyatları üzerinden
alınıyor. Ekonomik kriz
ortamında çiftçiye nefes
aldırılıyor.

1 Yılda 2. Raylı Sistem Hattını Bitirdik

EMİNÖNÜ
ALİBEYKÖY
TRAMVAY HATTI

Hayırlı Olsun

HİZMET

İGDAŞ’TAN FARK YARATAN

YENİLİKÇİ PROJELER
BU SENE 35. YAŞINA GIREN İGDAŞ, 16 MILYON İSTANBULLUYA DAHA KONFORLU
BIR YAŞAM SUNMAK IÇIN ÇALIŞIYOR. İGDAŞ; 2021’I, OLASI BIR DEPREME KARŞI
ALINACAK ÖNLEMLER DAHIL OLMAK ÜZERE, HER İSTANBULLUYA DOKUNAN
PROJELERINI HAYATA GEÇIRME YILI OLARAK BELIRLEDI.
ALİ FARUK İMRE
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İSTANBUL’UN
KAYNAKLARINI YİNE
İSTANBUL İÇİN EN
VERİMLİ HİZMET VE
PROJELERE
DÖNÜŞTÜRECEĞİZ,
BU KENTİN YAŞAM
KONFORUNU 16 MİLYON
İSTANBULLU İÇİN
DAHA DA
YÜKSELTECEĞİZ.

İGDAŞ Genel Müdürü
Dr. Mithat Bülent Özmen

F

ortune 500 Türkiye
2020” listesinde İBB
iştirakleri arasında
birinci, Türkiye
genelinde 41. sırada yer alan
İGDAŞ, 35. yılında 10.1 milyar
TL aktif büyüklüğe sahip bir
kurum. Kısa süre içinde
“Deprem Erken Uyarı Sistemi”,
“Şubeye Kadar Zahmet Etme
Evde Kal”, “Kışı Taksite Bölün”
gibi yenilikçi projeleri hayata
geçiren İGDAŞ, yeni dönemde
de kent yaşamına değer katan
hizmetlere ve projelere imza
atmaya hazırlanıyor. İstanbul
Bülteni dergisi okurlarına 2021
hedeflilerini paylaşan İGDAŞ
Genel Müdürü Dr. Mithat
Bülent Özmen, “Sadece İstanbul
için çalışan daha güçlü bir
kurumu, katılımcı yönetim
ilkemiz ışığında hep birlikte
yöneteceğiz. Çünkü, 2 bin 135
çalışanımızla biz, evi İstanbul
olan büyük bir aileyiz” dedi.

DEPREM ERKEN UYARI
SİSTEMİ
İGDAŞ, deprem hazırlığı ve
afet yönetimi süreçleri
kapsamında, kayıpları en aza
indirmek için çok yönlü
çalışmalarını sürdürüyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesi ve TÜBİTAK iş
birliğiyle kurulan “Deprem
Erken Uyarı Sistemi”
üzerinden İstanbul’un deprem
aktivitesini, 850 noktadan
izleyebiliyor. Sistem
sayesinde alınan sismik
parametreler, depremi en kısa
sürede algılayıp hızla, diğer
entegre sistemler ve
müdahale birimlerini aktif
hale getiriyor.
KUVVETLİ YER HAREKETLERİ
KAYIT CİHAZI
Olası bir deprem anında,
doğal gaz hatlarında oluşacak
hasarlar nedeniyle

istenmeyen gaz çıkışlarının
yaşanması tehlikeye sebep
olabilir. Bu nedenle; İGDAŞ,
Boğaziçi Üniversitesi
Kandilli Rasathanesi ve
Deprem Araştırma Enstitüsü
danışmanlığında, TÜBİTAK
MAM iş birliğinde Kuvvetli
Yer Hareketleri Kayıt
Cihazı’nı geliştirdi ve
kurumun afet yönetim
altyapısına entegre
edilmesini sağladı. Özmen,
projenin önemini şu sözlerle
aktardı:
“Deprem sırasında, cihaz
üzerinde tanımlı sismik
parametrelere ait eşik
seviyelerinin aşılması
durumunda, bölge
regülatöründeki vana otomatik
olarak kapatılarak gaz akışı
kesiliyor. Böylece İBB, doğal
gaz kaynaklı oluşabilecek
ikincil felaketlerin önüne
geçmiş oluyor.”
www.ibb.istanbul
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ENERJİ BOŞA
HARCANMAYACAK
İGDAŞ, İstanbul Enerji AŞ
birlikteliği ile Pendik RMS-A
İstasyonu’nda (Basınç
Düşürme ve Ölçüm İstasyonu)
enerji geri kazanımı projesi
geliştirdi. Pendik RMS-A
İstasyonu’nda, toplam 10.7
MW (megavat) gücündeki
enerji üretim santrali ile
istasyondaki boşa giden
enerjinin geri kazanımının
sağlanması hedefleniyor. Bu
üretim 32.000 hanenin bir
yıllık elektrik ihtiyacının
karşılanması anlamına geliyor.
ERKEN KAZI UYARI SİSTEMİ
İGDAŞ, “Erken Kazı Uyarı
Sistemi Projesi” ile İstanbul
genelinde farklı kurumlarca
sürdürülen tüm şebeke altyapı
kazı çalışmalarında kontrolü ve
güvenliği sağlıyor. “Erken Kazı
Uyarı Sistemi Projesi” ile fiber
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optik kablolardan alınan
sinyaller yardımıyla ruhsatlı
kazıların uzaktan kontrolü ve
takibi gerçekleştiriliyor. Ayrıca
kontrol dışı ve izinsiz kazılara
da anında müdahale ediliyor.
Bu sistemle; İstanbul’un
kentsel altyapısında hem
hatların güvenliğinin
artırılması hem de olası hasar
ve maliyetlerin en aza
indirilmesi amaçlanıyor.
SAYAÇLAR UZAKTAN
OKUNACAK
2021 yılında test
uygulamalarının başlayacağı
“Uzaktan Sayaç Okuma Projesi”
ile İGDAŞ, doğal gaz
sayaçlarının uzaktan
kontrolünü sağlayarak; okuma,
gaz kapama, gaz kaçağı
durumunda akışı kesmeyi ve
gaz kullanımının anlık takibini
yapmayı hedefliyor. İGDAŞ
Genel Müdürü Özmen, yatırım

maliyetlerini azaltmaya yönelik,
“İBB’nin haberleşme
direklerinin bulunduğu bir
bölge seçilerek pilot
çalışmalarımızı başlatacağız”
mesajını verdi. Pilot çalışmada;
alternatif kablosuz haberleşme
sistemleri, uzaktan sayaç
okuma donanım ve yazılımları
da test edilip raporlanacak.
TÜM İŞLEMLERE ÇEVRİMİÇİ
DESTEK
Yaşanan pandemi sürecinde
abonelerin sağlığı düşünülerek
“Şubeye Kadar Zahmet Etme
Evde Kal” projesi hayata
geçirildi. Bu proje ile İGDAŞ
abonelerine, hizmet binalarına
gelmeden tüm abonelik,
bağlantı-abonelik sözleşme ve
sözleşme fesih işlemlerini hem
ALO 153 hattı hem de https://
www.igdas.istanbul sitesi
üzerinden gerçekleştirme
imkanı sunuldu.

EĞİTİM

İSMEK 2021
UZAKTAN EĞİTİMLERİ
YENİLİKLERLE BAŞLADI
İSMEK HAYAT BOYU
ÖĞRENME MERKEZLERI,
TÜM DÜNYAYI ETKISI
ALTINA ALAN COVID-19
SALGINI NEDENIYLE YÜZ
YÜZE EĞITIMLERINI BIR
SÜRE ERTELEME KARARI
ALMIŞTI. BU SÜREÇTE
İSTANBULLULARIN
EĞITIM ALMA
TALEPLERINI
KARŞILAMAK IÇIN
UZAKTAN EĞITIM
MERKEZI’NDE (UZEM)
VERILEN EĞITIMLER,
YENIDEN TASARLANDI.
İSMEK UZAKTAN
EĞITIMLERI,
GENIŞLETILMIŞ
PROGRAMLARIYLA HIZLA
DEVAM EDIYOR.
ALİ FARUK İMRE
RIDVAN ARDA

T

üm dünyada iki
milyondan fazla insanın
can kaybına neden olan,
etkisi altına almadığı
ülke kalmayan COVID-19
pandemisi, eğitim alanına da
büyük darbe vurdu. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB)
bağlı İSMEK eğitim merkezleri de
etkilenen eğitim kurumları
arasında yer aldı. Bu nedenle,
İBB Bilimsel Danışma Kurulu
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kararıyla, toplum sağlığını riske
atmamak adına, İSMEK’in yüz
yüze eğitimlerini ileri bir tarihe
erteleme kararı alınmıştı.
Mümkün oldukça evde kalınması
gereken bu dönemde, kendini
geliştirmek isteyen İstanbullular
için İSMEK UZEM eğitimleri,
yeniden tasarlandı ve sayıları
arttırıldı.
Şubat 2020’den bu yana eğitim
faaliyetlerini sürdüren İSMEK

Uzaktan Eğitim Merkezi,
herkesin daha az dışarı
çıkması gereken bu dönemde
eğitim kapsamını da genişletti.
Geçtiğimiz yıl 276 bin 850 kişi
İSMEK uzaktan eğitimlerinden
yararlandı. 2021 yılı itibariyle
eğitimlere 14 bin 636 kişi
dahil oldu. Son verilere göre
Toplamda 291 bin 486 kişi
uzaktan eğitimlerden
yararlandı.

PROGRAM SAYILARI
ARTTIRILDI
Pandemi dönemiyle birlikte
UZEM’de pek çok yenilik
yapıldı. Öncelikle eğitim
verilen programların sayısı
arttırıldı. Asenkron (canlı
olmayan) eğitimler, 11 alanda
86 programda yapılırken;
senkron, yani canlı eğitimler
ise 14 alan 117 programda
gerçekleştiriliyor. İSMEK,

“senkron” veya “asenkron”
devam edecek eğitimlere, süreç
boyunca yenilerinin eklenmesi
ve kapsamlarının
genişletilmesi konusunda
çalışmalarını sürdürüyor. Bu
konuda İstanbulluların eğitim
talepleri değerlendiriliyor.
Bu yeni dönemde senkron
eğitimlere; “Yabancı Diller”,
“Sanat ve Tasarım”, “Çocuk
Gelişimi ve Eğitimi” gibi
İstanbullulardan çok talep
gören alanlar da dahil edildi.
Japonca, kentli tarafından en
çok talep edilen derslerden bir
tanesi. Bunun yanı sıra
Osmanlı Türkçesi ve İşaret Dili
eğitimleri de İSMEK dil
branşları arasında bulunuyor.
İSMEK aynı zamanda, iş
hayatına adım atacak gençlere
ya da iş hayatında olan
profesyonellere yönelik
eğitimlerine de çevrimiçi
devam ediyor. Temel ofis
programlarının yanı sıra web
sitesi yapımı, liderlik ve
yönetim becerileri, iletişim,
beden dili gibi kentlinin hem
özel hem de iş hayatında işine
yarayabilecek eğitimleri
veriyor.
KAHVE YAPIM TEKNİKLERİ
ARTIK İSMEK KURSLARINDA
Asenkron eğitimler ise
malzeme kullanımının gerekli
olduğu programlar düşünülerek
oluşturuldu. Bu yüzden,
senkron yani canlı eğitime
uygun olmayan “Yiyecek ve

İçecek Hizmetleri”, “Güzellik
ve Saç Bakım Hizmetleri” ve
“Gıda Teknolojisi” gibi
alanlarda eğitimler, asenkron
şeklinde veriliyor.
Son dönemlerin en popüler
sosyalleşme mekanlarından
olan kahve dükkânları,
kentteki kahve tüketim
alışkanlarına da yansıdı.
Kahve, özellikle genç neslin
vazgeçilmez bir tüketim
alışkanlığı oldu. Hal
böyleyken, İSMEK’de
kentlinin bu ilgisini dikkate
aldı ve ülkenin önemli
“baristaları” (kahve uzmanı)
arasında gösterilen Mert Soley
ile iş birliğine gitti. İster hobi
olarak yapanları, ister
profesyonel kahve
tutkunlarını, İSMEK “Kahve
Yapım Teknikleri”
eğitimlerinde çok özel bir
serüven bekliyor.
UZAKTAN EĞİTİM
SERTİFİKALARI ONLINE
İSMEK Uzaktan Eğitim
sistemiyle alınan eğitimlerde,
“Katılım Sertifikası” ve “Başarı
Sertifikası” olmak üzere iki
farklı sertifika türü bulunuyor.
“Katılım Sertifikası”,
katılımcının dersi
tamamlaması ve katılım
sağlamasının önemli olduğu
programlarda, sistem
devamlılığı kontrol edilerek
veriliyor. Katılımcılar, “Başarı
Sertifikası”nı ise derse katılım
sağlamalarının yanı sıra sınav,
ödev, proje gibi değerlendirme
kriterlerini başarıyla
tamamlamadıktan sonra elde
ediyor.
İSMEK UZEM eğitimlerinden
yararlanan ve sertifika almaya
hak kazananlar, İBB Hayat
Boyu Öğrenme Müdürlüğü
onaylı ve QR kod doğrulamalı
sertifikalarına, uzaktanegitim.
ismek.istanbul adresinden
erişebiliyor.
www.ibb.istanbul
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Ortaköy

BİR SEMTİN HİKAYESİ

İstanbul’un İncisi:

İSTANBUL’UN INCISI VE EN GÖZDE YERLEŞIM YERLERINDEN BIRI OLAN
ORTAKÖY’ÜN ADININ NEREDEN GELDIĞINI HIÇ MERAK ETTINIZ MI?
İŞTE ORTAKÖY’ÜN HIKÂYESI…
FUNDA KELEŞ

B

oğaziçi’nin Avrupa
Yakası’ndaki uğrak
noktalarından Ortaköy,
tarihte küçük bir balıkçı
köyü iken; günümüzde hareketliliğin
adresi, kültürlerin buluştuğu bir
merkez.
DERE VADİSİNİN ORTASINDA
BALIKÇI KÖYÜ
İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı,
Boğaz’la bütünleşmiş incisi
Ortaköy, Antik Çağ'da Arkheon
(Argion) diye anılıyordu. Yeni
ismini, Bizans’ta I. Basileios
döneminde yaptırılan Ayios Fokas
Manastırı’ndan alan semt, daha
sonra bir balıkçı köyüne dönüştü.
Osmanlı’da ise Kanuni Sultan
Süleyman döneminde Türk
yerleşiminin yoğun olarak başladığı
köye, dere vadisinin ortasında
olmasından dolayı Ortaköy adı
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verildi. Bir zamanlar köyün
göbeğinden geçerek denize dökülen
dere ise Dereboyu Caddesi’ne
dönüştü.
Sadrazam Kara Ahmed Paşa’nın
kethüdası Hüsrev Kethüda
tarafından Mimar Sinan’a bir
hamam (Ortaköy Hüsrev Kethüda
Hamamı) yaptırıldı.
17. yüzyılın ortalarına gelindiğinde
dere içinde bir Müslüman
mahallesi, kıyıda ise yalılar
bulunan semtteki bu yapıların
hiçbiri günümüze ulaşamadı.
Beşiktaş Mevlevîhanesi ve
Ortaköy’e kadar uzanan geniş
alandaki yalıların yerine Çırağan
Sarayı inşa edildi. Ortaköy İskelesi
ile Defterdarburnu arasında kalan
şeritte Mehmed Kethüda Çeşmesi,
Ortaköy Camii, sıbyan mektebi ve
sahilin gerisinde de Rum, Ermeni
ve Musevi esnafın evleri; daha

sonra ise Neşetâbâd Sahilsarayı,
Esma Sultan Sahilsarayı, Naime
Sultan Yalısı, Hatice Sultan
Sahilsarayı, Fatma Sultan, Zekiye
Sultan yalıları sıralandı.
Defterdarpaşa Camii de bu
yüzyılda bölgede yapılmış önemli
bir eserdir.
Günümüzde Ortaköy ve Mecidiye
mahallelerinden oluşan Ortaköy
semti, sahile açılan vadi boyunca
yamaçlara kurulmuş bir
yerleşimdir. Balmumcu,
Kuruçeşme, Levazım, Ulus ve
Yıldız mahalleleriyle çevrili semtin
kuzey sınırı ise
Defterdarburnu’dur.

TARİHİ VE KÜLTÜREL
YAPISIYLA HERKESİN İLGİ
ODAĞI…
Ortaköy, tarihi ve kültürel yapısıyla
özellikle 1990’lı yıllardan itibaren
sadece İstanbulluların değil, yerli ve
yabancı turistlerin de ilgi odağı
haline geldi.
Semtin ve özellikle de meydanın,
İstanbul’un ilgi odağı haline
gelmesindeki en önemli
etkenlerden biri de üç dini temsil
eden anıtsal yapıların (Ortaköy
Camii olarak bilinen Büyük
Mecidiye Camii, Ayios Fokas
Kilisesi ve Etz Ahayim Sinagogu)
birbirine yakın olmasıdır.
Çevredeki özgün yapı gruplarıyla
tutarlı bir bütünlük ve uyum
içindeki bu üç yapının burada
olması ve farklı kültürlerin bir
arada yaşadığı bu ortam, semte de
ayrı bir hareketlilik katmakta.
Yapılan düzenleme çalışmaları ile
meydan ve çevresi, günümüzde;
kahveler, gece kulüpleri, barlar,
lokantalar, sanat atölyeleri,
antika ve hediyelik eşya
dükkânları, elişi ve sanat
pazarıyla gece gündüz canlı bir
buluşma merkezine dönüştü.
Kumpirciler, wafflecılar,

gözlemeciler de Ortaköy’e has
oluşan mekânlardır. Önemli
ulaşım akslarının kesişim noktası
olduğu için de her zaman
ziyaretçi yoğunluğu
yaşamaktadır.
ORTAKÖY’ÜN SEMBOLÜ
“BÜYÜK MECİDİYE CAMİİ”
Halk arasında Ortaköy Camii
olarak bilinen Büyük Mecidiye
Camii, Neo Barok tarzında
yapılmış bir camidir. 1853
yılında Sultan Abdülmecid
tarafından Mimar Nikogos
Balyan’a yaptırılan ve oldukça
zarif bir yapı olan cami; Barok
üslubunda, Boğaziçi’nde eşsiz bir
konuma yerleştirilmiştir.
Ortaköy İskele Meydanı’nın
kuzey ucundadır.
19. yüzyıl selatin camilerinde
olduğu gibi “harim bölümü”
(camilerde namaz kılmaya tahsis
edilen mekân) ve girişin önünde
yer alan “hünkâr kasrı”ndan
oluşmaktadır. Batıdaki hünkâr
girişi dışında her iki bölümün
meydana getirdiği kompozisyon,
kuzey-güney aksına göre
simetriktir. İki ayrı bölümün
birlikte yer aldığı doğu ve batı

cephelerinde, harim ve hünkâr
bölümleri ölçü olarak birbirine
eşittir.
Geniş ve yüksek pencereler,
Boğaz’ın değişken ışıklarını
caminin içine taşıyacak biçimde
düzenlenmiştir. Merdivenle
çıkılan yapının tek şerefeli iki
minaresi vardır. Duvarları, beyaz
kesme taştan yapılmıştır. Tek
kubbesi bulunan caminin kubbe
duvarları ise pembe
mozaiktendir. Mihrap, mozaik ve
mermerden; minber ise somaki
kaplı mermerden yapılmıştır ve
çok ince bir işçiliğin ürünüdür.
Boğaz’ın önemli ve eşsiz değerde
mimari eserlerinden biri olan
Ortaköy Camii, 2011-2014 yılları
arasında geçirdiği restorasyonla
daha da güçlendirilmiştir.

HALK ARASINDA
ORTAKÖY CAMİİ
OLARAK BİLİNEN BÜYÜK
MECİDİYE CAMİİ, NEO
BAROK TARZINDA
YAPILMIŞ BIR CAMİDİR.

www.ibb.istanbul
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COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ:

HİZMETİN AKILLI GÜCÜ
COĞRAFI BILGI SISTEMI (CBS) MÜDÜRLÜĞÜ, İBB’NIN VATANDAŞA SUNDUĞU
HIZMETLERDE, KONUMSAL VERI GÜCÜNÜ AKILLANDIRARAK ÖNEMLI BIR ROL
OYNUYOR. CBS; GÜNCEL, DOĞRU VE ŞEFFAF VERIYE HIZLI ULAŞILABILMESINI
SAĞLIYOR. BÖYLECE INOVATIF YAKLAŞIMLARLA VATANDAŞA HIZLI VE ISABETLI
ÇÖZÜMLER SUNMANIN YOLUNU AÇIYOR.
ALİ FARUK İMRE
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NİLAY SOYSALDI

B

üyük kentlerde hızlı
nüfus artışı ve göç gibi
nedenlerle, sorunlar her
geçen gün artıyor. İnsan
emeği, bu tarz sorunlara yanıt
vermekte bazen yetersiz kalıyor.
Teknolojinin çok hızlı geliştiği bu
ortamda bilgi sistemleri, kente
ilişkin çeşitli sorunların çözümüne
yardım eden bir araç olarak ortaya
çıkıyor. CBS, mekânsal veriler
üzerinden geliştirilen bilgi
sistemlerinin kullanılmasını
sağlayarak yerel yönetimler ve
vatandaşın, kentle etkileşim
halinde, isabetli ve hızlı ilişki
kurmasında çok etkin rol oynuyor.
İBB’nin kentle olan ilişkisinde
önemli rol oynayan Coğrafi Bilgi
Sistemi Şubesinin Müdürü
Rukiye Aydın Türktaş, 15 yıldır
İBB Coğrafi Bilgi Sistemi
Müdürlüğünde şef ve müdür
yardımcılığı görevlerini üstlendi.
Bugün ise birim müdürü olarak
CBS ekibinin başında. Türktaş,
CBS’nin yerel yönetimler için
önemini, “Günümüz teknoloji
çağında, her uygulamanın ve
hizmetin yapı taşı olan veri,
konum bilgisiyle daha da anlam
kazanıyor. Bu veriler olmadan
verimli ve etkin bir karar alma
süreci sağlanamaz” sözleriyle
ifade etti.

İBB Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürü
Rukiye Aydın Türktaş
KONUMSAL VERİDEN FAZLASI
İBB CBS Müdürlüğü, 2004
yılında kuruldu. Müdürlüğün
gerçekleştirdiği ilk projelerden
biri, kentin dijital haritasını
çıkarmak oldu. Bu, aslında o
dönem için çok önemli ve öncü
bir projeydi. Çünkü, bugün
bizlere online harita hizmeti
sağlayan teknoloji liderleri,
mega kente daha uğramamıştı.
Bugün, CBS tarafından
hazırlanan interaktif-online
haritalar, adeta kentin

Gigapiksel fotoğraf ve canlı turizm kameraları üzerinden İstanbul'u
panorama.istanbul sitesi üzerinden evinizden gezebilirsiniz.

mekânsal ruhunu dijital
ortama aktarmış durumda.
İstanbul’un, herhangi bir
mahallesinde, sokağında veya
binasındaki demografik
değişim trendi CBS
Müdürlüğünde yürütülen
analiz çalışmaları ile anlam
kazanıyor. Peki, bunun yerel
yönetimler için önemi nedir?
PAYDAŞLAR KONUMSAL VERİ
EKOSİSTEMİNE DAHİL EDİLDİ
16 milyonluk mega kentin
yerel yönetiminde, vatandaşın
İBB ile etkileşime geçtiği
birçok kanaldan biri ada/parsel,
diğeri ise adres bileşenleridir.
Örneğin; vatandaş, imar
durumu sorgulamak için ada/
parsel bilgisini kullanırken
Beyaz Masa’ya yapmış olduğu
bir başvuruda, adres bilgisini
kullanmakta ve taleplerini bu
bileşenlerle iletebilmektedir.
Doğal olarak, İBB’nin
vatandaşa sunduğu
hizmetlerde, CBS
Müdürlüğünün konumsal veri
altlıkları güncel bir şekilde
kullanılmaktadır. “Çağımızın
madeni, konumsal veri
olmuştur” demeyi yanılma
www.ibb.istanbul
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saymayan Türktaş, bu
verilerden faydalanma şeklini
şu sözlerle aktardı:
“CepTrafik, Şehir Haritası ve
Plan Askı uygulamaları ile
vatandaşa doğrudan
dokunuyoruz. ‘Kurumsal kent
bilgi sistemi uygulaması’ ve
‘panorama 360 derece
ölçülebilir sokak görüntüleri’
ile kamu kurum ve
kuruluşlarına hizmet
sunuyoruz. Böylelikle,
mükerrer işlerin önüne geçip,
kamu tasarrufu
sağlamaktayız. Ayrıca; özel
sektör, girişimciler ve
öğrencilere de İBB açık veri
portalı üzerinden konumsal
veri ve analizlerle destek
olmaktayız.”
İBB VATANDAŞA ULAŞIRKEN
CBS’DEN FAYDALANIYOR
CBS Müdürlüğü, pandeminin ilk
döneminde, İBB’nin oluşturduğu
kriz eylem masasında,
bünyesinde bulundurduğu
veriler ve yaptığı analizlerle çok
önemli bir rol oynadı. İBB
birimleri, bir gecede dışarı çıkma
yasağı ile karşı karşıya kalan 65
yaş ve üstü vatandaşların hayati
gereksinimlerini; ihtiyaç sahibi
vatandaşların sosyal yardım
taleplerini karşılamak için CBS
analizlerinden faydalandı.
Böylece, pandemide sahada
görev yapan ekipler, talep
sahiplerinin adreslerine zaman
kaybetmeden ulaşıp mağduriyet
yaşatmadan hizmet sunmuş
oldu.
SOSYAL YARDIMLARDA CBS
ÇÖZÜMLERİ KULLANILDI
Sosyal Hizmetler Daire
Başkanlığı, ‘Yuvamız İstanbul
Projesi’ ile açılacak yuvaların
yerlerinin en doğru ve faydalı
bir şekilde belirlenmesi için de
CBS analizlerinden faydalandı.
CBS Müdürlüğü; demografik,
mülkiyet ve konumsal analizler
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IHE büfelerine ulaşamayan nüfusun (1 km çapında) ilçe bazında yoğunluğu.
sonucunda Projeye uygun 200’e
yakın lokasyon önerdi.
Kreşlerin yerleri, önerilen
lokasyonlar ışığında belirlendi.
İBB’nin kurban eti dağıtımı ve
sosyal yardımlarının vatandaşa
ulaştırılmasında, CBS’nin rota
optimizasyon çalışmalarından
faydalanılarak, lojistik
operasyonlar gerçekleştirildi.
Sahadaki ekipler hem zaman
hem de yakıt masrafından
tasarruf ederek, hizmet gücünü
akıllı bir şeklide kullandı.
Son dönemin tartışmalı
konularından olan 142 yeni
Halk Ekmek büfesinin açılması
konusunda da İBB, bilimsel
yaklaşımını sürdürdü. CBS’nin
yaptığı çalışmalara göre, İHE
(İstanbul Halk Ekmek) 535 adet
büfesi ile 1 km’lik ulaşılabilir
alan içinde 11 milyon 465 bin
897 İstanbulluya hizmet
verebiliyor. Nüfusun 4 buçuk
milyonluk kısmına ise 1 km'lik
ulaşılabilir alan içinde hizmet
verilemiyor. CBS Müdürlüğü,
hazırladığı projeksiyon ile
ilçelerin yeni İHE büfeleri
ihtiyaç haritasını çıkartıp,
yetkili İBB birimleri ile
paylaştı.

“İBB, CBS ALANINDA BİR
OKUL”
Rukiye Türktaş, CBS’nin, hem
ülkede hem dünyada yükseliş
trendinde bir uzmanlık alanı
olduğunun altını çizdi. CBS
alanında uzmanlaşmanın, en
az iki senelik aktif çalışma
sonrasında
gerçekleşebileceğini aktaran
Türktaş, İBB’nin,
Türkiye’deki diğer yerel
yönetimlere kıyasla nitelikli
insan kaynağı açısından şanslı
olduğunu vurguladı. Türktaş,
İBB’nin genç üniversite
mezunu personeline, CBS
alanında yüksek lisans
kalitesinde bir imkân
sunduğunu söyledi.
CBS Müdürlüğü, lise ve
üniversite öğrencileri için
bilgilendirme amaçlı teknik
geziler de organize ediyor;
farkındalığını arttırmak amaçlı
çeşitli etkinlikler
gerçekleştiriyor. Tabii
etkinlikler bunlarla da sınırlı
kalmıyor. Ulusal ve
uluslararası etkinliklerde,
ekosistemdeki uzmanlar ile bir
araya gelinerek karşılıklı
tecrübe aktarımı sağlanıyor.
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SÖYLEŞİ

LEVENT ÜZÜMCÜ:
“106 YILLIK ŞEHİR
TİYATROLARI’NIN PARÇASI
OLMAK BÜYÜK GURUR”
İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK

İstanbul dışına çıktığınızda en çok nesini
özlüyorsunuz?
Açıkçası bizler, İstanbul’da yaşamak zorunda
kaldık. Bir yerde yaşamak zorunda kaldığınız
zaman maalesef, çok gönül bağı oluşamıyor.
İstanbul’un sevdiğim yanları var; ama ben
İzmirliyim.
İstanbul’da gerçekleştirdiğiniz ilk hayaliniz neydi ve
kalan bir hayaliniz var mı?
Şehir Tiyatroları’nda oynamaktı hayalim. Bu
gerçekleşti. 19 yıl sürdü ve daha sonra beni attılar.
İstanbul tekrar demokrasi güçlerinin eline geçince,
benim dönmem için müthiş bir çaba sarf ettiler. 106
yıldır var olan bir yapının parçası olmaktan büyük
gurur duyuyorum.
İstanbul’un sizce en önemli sorunu nedir?
Kalabalık olması. Çünkü, artık nefes alamıyoruz.
Coğrafi olarak Türkiye’nin en küçük illerinden biri
olmasına rağmen; İzmit, Tekirdağ hinterlandıyla
birlikte 26-27 milyon nüfus hareketliliğinden
dolayı, İstanbul’un herhangi bir yerinde sessizlik
ve sakinlik bulamıyorsunuz. İstanbul’a bu kadar
yükleniyor olmak, bir ayıp aynı zamanda.
İstanbul dışından bir misafiriniz geldi ve onunla bir
yemek yeme hakkınız var. Boğazda bir akşam yemeği
mi, Eminönü’nde balık ekmek mi?
Boğazda bir akşam yemeği.
İstanbul’un mevsimi sizce hangisi?
İstanbul’un mevsimi kesinlikle ilkbahar.
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Size göre İstanbul’un olmazsa olmazı nedir?
Kız Kulesi.
Sizce İstanbul’un kokusu, çiçeği ve ağacı nedir?
Suadiye’de oturduğum için bence İstanbul’un kokusu,
iyot; çiçeği, gül; ağacı da akasya.
Avrupa Yakası mı, Anadolu Yakası mı?
Anadolu Yakası.
Size göre İstanbul’un en güzel yeri neresi?
Arnavutköy.
İstanbul’daki lezzet durağınız nedir?
Çiya.

LEVENT ÜZÜMCÜ KIMDIR?
İzmir’de 6 Temmuz 1972’de doğdu. Üniversite
eğitimini, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet
Konservatuarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünde
tamamladı. Daha sonra Los Angeles Film Okulu
Oyuncu Yönetmenliği bölümünde eğitim aldı.
Başarılı bir tiyatro oyuncusu olan Üzümcü’yü Türkiye,
2004–2009 yılları arasında yayınlanan televizyon
dizisi Avrupa Yakası’ndaki Cem Onaran tiplemesiyle
tanıdı.
1996–2015 yılları arasında, İBB Şehir Tiyatroları’nın
oyuncusu olarak sahneye çıktı. Mayıs 2015'te
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yüksek Disiplin
Kurulu'na sevk edilmesinin ardından, Ağustos
2015'te görevinden ihraç edildi. Bu ayrılığı yaklaşık 4
yıl süren Üzümcü Mart 2020’de yeniden İBB Şehir
Tiyatroları’na döndü.

ŞEHİR
TİYATROLARI’NDA
OYNAMAKTI
HAYALİM. BU
GERÇEKLEŞTİ.
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TARİHİ
MEKÂNLAR
GÜNDELİK HAYATA
DAHİL EDİLECEK
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İBB; KARA
SURLARI,
CENEVIZ SURLARI,
ANADOLU HISARI VE
RUMELI HISARI’NDA,
KAPSAMLI RESTORASYON
ÇALIŞMALARI BAŞLATTI.
HISARLARDA YAPILACAK
RESTORASYONLA, BOĞAZ’IN IKI
YAKASINA IKI MÜZE YAPISI
KAZANDIRILACAK. TARIHI YAPILARI, ÖZGÜN
DOKUSUNA SADIK KALARAK GÜNDELIK
HAYATA DAHIL ETMEYI HEDEFLEDIKLERINI
BELIRTEN İBB KÜLTÜR VARLIKLARI DAIRE BAŞKANLIĞI
PROJE MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEK MIMAR MERVE ALA,
BIR YANDAN YILLARIN TAHRIBATININ DURDURULACAĞINI,
DIĞER YANDAN DA KÜLTÜREL MIRASIN GELECEK NESILLERE
AKTARIMININ SAĞLANACAĞINI SÖYLEDI.
AYŞE KAHVECİ

NİLAY SOYSALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, İstanbul Surları ve
Hisarları’nda restorasyon çalışmaları başlattı. Çalışmalar kapsamında, Tarihi Yarımada’yı
çevreleyen Kara Surları’nın (Theodosius Surları) iki ayrı bölümünde, Ceneviz Surları Harup
Kapı mevkiinde, Anadolu Hisarı ve Rumeli Hisarı’nda restorasyon uygulamaları yapılacak.
İstanbul’un tarihi için çok kıymetli olan; ancak zamanın ağır yükü ve ihmallerle büyük
tahribata uğrayan bu alanlarda yürütülecek restorasyon çalışmalarıyla, hem tahribat
durdurulacak hem de kültürel mirasın gelecek nesillere aktarımı sağlanacak. Tarihi
hisarların restorasyonu ile Boğaz’ın iki yakasındaki iki kıymetli kültür varlığı korunarak
şehre iki müze yapısı kazandırılacak.
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“HARABE DONDURMA”
ILKESI BENIMSENDI
Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Projeler Müdür Yardımcısı Yüksek
Mimar Merve Ala, yapılacak
restorasyon çalışmalarını İstanbul
Bülteni’ne değerlendirdi.
Restorasyon çalışmalarının,
alanında uzman isimlerden oluşan
bilim heyetlerinin tespit ve önerileri
çerçevesinde gerçekleştirileceğini
kaydeden Ala, dikkate aldıkları ilke
ve hedefleri şöyle özetledi:
“Restorasyon çalışmalarında,
koruma yaklaşımı doğrultusunda,
en az müdahale ile kültür varlığının
geleceğe aktarımını sağlamak
istiyoruz. Bu nedenle, ‘harabe
dondurma’, ‘konsolide ederek
koruma’ ilkeleri benimsendi. Yıllar
boyunca ihmal edilmiş bu alanları,
gündelik hayata dahil etmek
istiyoruz. Yapısal restorasyonun
ardından, bu yapıların şehre
kazandırılmasını, kentin
kullanıcılarına gezdirilmesini
amaçlıyoruz.”

RESTORASYON
ÇALIŞMALARINDA,
KORUMA YAKLAŞIMI
DOĞRULTUSUNDA,
EN AZ MÜDAHALE
İLE KÜLTÜR VARLIĞININ
GELECEĞE AKTARIMINI
SAĞLAMAK
İSTİYORUZ.

Kültür Varlıkları Daire
Başkanlığı Projeler Müdür
Yardımcısı Yüksek Mimar
Merve Ala
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KARA SURLARI
Dünya Kültür Mirası Listesi’nde
bulunan, 7.2 kilometre
uzunluğundaki tarihi Kara Surları,
5. yüzyılda, İmparator II.
Theodosius döneminde inşa edildi.
Çeşitli dönemlerde onarımlar
geçiren surlarda, son olarak 1991
yılında, küçük bir alanın onarımı
gerçekleştirildi. Ancak bu tarihten
sonra surlara yönelik kapsamlı bir
bakım-onarım yapılmadı. Yıllardır

bakımsız durumda kalan Kara
Surları, yok olma tehlikesiyle karşı
karşıya. Kara Surları’nın
restorasyon çalışmaları; Prof. Dr.
Baha Tanman, Prof. Dr. Engin
Akyürek, Prof. Dr. Feridun Çılı ve
Prof. Dr. Zeynep Ahunbay’ın yer
aldığı, alanlarında uzman bilim
heyetinin tespit ve önerileri
doğrultusunda yapılıyor.
Çalışmalarda, bilim heyetinin Kara
Surları üzerinde belirlediği riskli
alanlara öncelik verildi. Kapsamlı
restorasyon uygulamalarına
başlanırken Kara Surları’nın statik
güvenliği göz önüne alınacak.
Mevcut sur duvarları ve
burçlarının, yapısal onarımlarla
ayakta kalması amaçlanıyor.
CENEVİZ SURLARI
Ceneviz Surları, Cenevizliler
tarafından 14. yüzyılda inşa edildi.
Surların, on iki kapısı ve yirmi dört
kulesi bulunmaktaydı. Günümüze
yalnızca Galata Kulesi’yle mahalle
aralarında yer alan küçük bir kısmı
kaldı. Mevcut durumda tahribatın
çok yüksek olduğu Harup Kapı,
üzerindeki armasıyla günümüzde
korunmuş tek kapıdır.
Harup Kapı mevkiinde başlatılan
restorasyon çalışmalarıyla, Harup

RUMELİ HİSARI
Rumeli Hisarı, 1452 yılında, Fatih
Sultan Mehmet tarafından inşa
ettirildi. 1955-57 yılları arasında,
restorasyonu yapılıp, müze olarak
kullanıma açıldı.

Kapı ve çevresindeki duvarların
korunarak ayakta kalması
sağlanacak. Sur duvarları ve
kapısının, günümüze gelebilmiş
özgün dokusuna müdahale
etmeden, sağlamlaştırılarak
konservasyon uygulamalarının
tamamlanması hedefleniyor.
Ceneviz Surları’nın restorasyonu
ile kentte iz bırakmış köklü bir
medeniyetin mirasına da sahip
çıkılmış olacak.

Namazgâh kullanıma açılacak
Yapılacak restorasyon
çalışmalarında, en az müdahale
ile Hisar yapısı korunarak
geleceğe aktarılması sağlanacak.
Restorasyon uygulamalarının
ardından, yapıya müze
fonksiyonu verilerek kente
kazandırılacak. Hisar yapısı ile
birlikte namazgâh bölümü de
restore edilerek kullanıma
açılacak.

Restorasyonda çimento harcı
kullanılmış
Rumeli Hisarı’nın mevcut
durumuna ilişkin yapılan
çalışmalarda, geçen 59 senede,
yapıdaki bozulmaların arttığı,
dönem restorasyonunda ise
çimento harcı kullanılmış olduğu
tespit edildi. Tespitler sonrası
hazırlanan restorasyon
projesinde, kuramsal olarak
yapının bakım, temizlik ve
konservasyonu amaçlandı.
Yapının mevcut durumu
korunarak arkeolojik restorasyon
ilkeleri içinde konsolidasyonu
öngörüldü. Erken Fatih dönemine
dayanan tarihi ile İstanbul'un
ayakta kalmış en eski yapılarından
biri olan Rumeli Hisarı’nda,
yapının mevcut durumunun
korunması öngörüsü ile itinalı
restorasyon-konservasyon
uygulamaları yapılarak müze
kullanımının devam ettirilmesi
planlanıyor.

ANADOLU HİSARI
Anadolu Hisarı, 1395 yılında, Göksu
Deresi’nin Boğaz’a döküldüğü yerde,
1. Bayezid tarafından inşa edildi.
Yapı, 19. yüzyılın ortalarına kadar
mimari bütünlüğünü korudu.
1830’lu yıllardan sonra ise Hisar
duvarları ile Göksu Deresi ve deniz
arasındaki kıyı dolduruldu; buraya
yalılar yapılmaya başlandı. Bu
esnada, Hisarpeçe’den dışarı açılan
iki kapı yıkıldı. Buradaki duvarda iki
geniş gedik açılarak avludan geçilen
yol, sahil caddesine dönüştürüldü.
Dolayısıyla, bugünkü sahil yolu,
mevcut Hisar yapısını ikiye
ayırmaktadır. 1928 yılında, Hisar’ın
bazı kısımları tamir edildi ve
avludaki evler yıktırıldı.
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İBB, YEREBATAN
SARNICI’NDAKİ
RİSKİ ORTADAN
KALDIRIYOR
2020, MUHTEŞEM
ATMOSFERIYLE GÖZ
KAMAŞTIRAN YEREBATAN
SARNICI IÇIN DE IYI BIR YIL
OLMADI. UNESCO DÜNYA
MIRASI LISTESI'NDEKI
TARIHI YAPI, ÇÖKME
TEHLIKESIYLE KARŞI
KARŞIYA KALDI. İBB’NIN
TEHLIKEYI GIDERMEK IÇIN
HAZIRLADIĞI GERGI
GÜÇLENDIRME PROJESI,
ACIL UYGULAMA
GEREKTIRMESINE
RAĞMEN KORUMA
KURULU TARAFINDAN
UZUN SÜRE
ONAYLANMADI.
HER TÜRLÜ TEHLIKEYE
KARŞI SAVUNMASIZ
KALAN İSTANBUL’UN
ALAMETIFARIKALARINDAN
OLAN MEKANIN
BEKLEYIŞI, 66 GÜN SÜRDÜ.
İBB, KORUMA KURULU’NUN
ONAY VERDIĞI
PROJESIYLE YEREBATAN
SARNICI’NI NESILLER
BOYUNCA AYAKTA
KALACAK ŞEKILDE
GÜÇLENDIRECEK.
TAYFUN DERYAL
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23 EKİM 2020’DE
KORUMA
KURULU’NA
İLETİLEN PROJEYE
ONAY VERİLMEDİĞİ
İÇİN ÇALIŞMALARA,
30 ARALIK 2020’YE
KADAR, 66 GÜN
SÜRESİNCE
BAŞLANAMADI.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, gelinen noktayı anlatmak
için 20 Aralık 2020'de basın toplantısı düzenledi.

İ

stanbul, tarihin ve kültürlerin
yoğurduğu dünyadaki nadir
şehirlerden. Yedi tepeli kent,
antik çağlardan günümüze
kadar öyle yaşanmışlık ve
anlatılarla dolu ki; tıpkı Kudüs,
Roma, Bağdat ya da Kahire gibi,
ayrıcalıklı bir yer edinerek
evrensel kültürün ortak
hazinesine dönüştü. Bu tarih
zengini şehirleri diğerlerinden
farklı kılan özelliklerden biri de
kültürlerin biriktirdiği gizem,
rivayet ve efsanelerdir. Mimar
Sinan’ın Süleymaniye’yi inşası
hikayesi, Kız Kulesi rivayetleri
ya da Ayasofya efsaneleri
dışında, hem hayranlık hem de
ürperti uyandıran söylencelere
konu olan bir yer daha var. Öyle
bir yer ki, dünyanın dört bir
yanından milyonlarca kişi her yıl
burayı ziyaret ediyor. Bu gizemli
yer, Marmara Denizi’ni geçerek
Kınalıada’ya kadar yeraltından
gidilebildiği efsanesinin
başlangıç noktası, Yerabatan
Sarnıcı’dır.
1.500 yıldır gösterişinden
hiçbir şey kaybetmeyen
Yerabatan Sarnıcı’nın, gelecek
nesillere aktarılması için 2017

yılında, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) tarafından,
restorasyon çalışması
başlatıldı. İBB Kültür
Varlıkları Daire Başkanlığı’nın
sürdürdüğü projede, kentin en
eski ve en büyük sarnıcının
ciddi bir risk altında olduğu
görüldü. Yapıyı ayakta tutan
sütunları birbirine bağlayan
gergilerin, işlevsiz kaldığı fark
edildi. İBB, bu önemli tehdit
üzerine; yapının gerektirdiği
çalışmalarla ilgili proje
hazırlayarak konuyu 23 Ekim
2020 tarihinde Koruma Bölge
Kurulu’na iletti. Ancak;
Koruma Kurulu, konunun
aciliyetine rağmen, 2 Aralık
2020’ye kadar yapıyı
gündemine almadı. Gündeme
alındıktan yedi gün sonra ise
9 Aralık 2020’de, yerinde
görme kararı çıkardı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Mahir Polat, konunun
hassasiyetine ve hızlı
davranılması gerekliliğine
dikkat çekme amaçlı, kapsamlı
açıklama ve paylaşımlarda
bulundu. Yerinde görme
kararından sonraki süreci,

günbegün kamuoyu ile
paylaşan Polat, gelinen
noktayı anlatmak için 20
Aralık’ta, sarnıcın içinde,
restorasyon için kurulmuş
iskelelerin önünde basın
toplantısı da düzenledi.
Koruma Kurulu’nu hızlı karar
almaya davet edip süreci
ayrıntılarıyla anlattı.
Durumun fark edildiği ilk anda
hızlıca harekete geçtiklerini
kaydeden Polat, projeyle ilgili
acil karar alınması gereken bir
aşamadayken Kültür ve
Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları Müzeler Genel
Müdür Yardımcısı’nın aksi
yönde beyanlarına dikkat
çekti. İlgili açıklamada yapının
deprem riski barındırmadığı ve
aciliyetinin bulunmadığının
söylendiğini anımsatan Polat,
İBB’nin sunduğu bilimsel
rapor, bilgi ve belgeye karşın,
veri içermeyen bu açıklama
yöntemini eleştirdi. Yapıyı,
gelecek kuşaklara sağlıklı bir
şekilde teslim etmek
istediklerini belirten Polat,
yetkilileri, sorumluklarını
yerine getirmeye davet etti.
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İBB, KORUMA KURULU’NUN
ONAYLADIĞI PROJEYLE,
YEREBATAN SARNICI’NDA BULUNAN
ÇÖKME RİSKİNİ ORTADAN
KALDIRACAK.

GÜÇLENDİRME PROJESİ
BAŞLADI
İki ayı aşan bu sürecin
ardından, en küçük sarsıntı
karşısında bile savunmasız
kalan Yerebatan Sarnıcı için
olumlu gelişme, yılın son
günlerinde yaşandı. Koruma
Kurulu toplantılarında
gündeme gelmeyen, geldiğinde
ise onaylanmayan proje, 30
Aralık 2020’deki oturumda
kabul gördü. İBB, tarihi bir
riski ortadan kaldıran
çalışmaya, kurulun kararı tebliğ
edilir edilmez başladı.
İBB, Koruma Kurulu’nun
onayladığı projeyle, Yerebatan
Sarnıcı’nda bulunan çökme
riskini ortadan kaldıracak.
Çalışmanın tüm aşamaları,
restorasyon ilkelerine uygun
olarak gerçekleştirilecek.
Sürekliliği ve sütunlarla
bağlantısı olmayan gergi
sistemi, birbirleri ile
bağlantıları sağlanacak şekilde
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yeniden teşkil edilecek. Ayrıca,
paslanmaz çelikten
oluşturulacak yeni gergi sitemi,
yapıdan istenildiğinde kolayca
uzaklaştırılabilecek. Mevcut
gergilerin yapıdan
uzaklaştırılması da yapının
özgün dokusunu bozmayacak
şekilde, mümkün olan en az
müdahale ile gerçekleştirilecek.
DEPREME DAYANIKLI HALE
GELECEK
Proje, Yerebatan Sarnıcı’nı
İstanbul’da çok uzak olmayan
bir gelecekte yaşanması
beklenen depreme karşı da
güvence altına alacak. Mekanın
yatay ve düşey yüklere karşı
direnci geliştirilecek.

İBB, Yerebatan Sarnıcı’nın göz
kamaştırıcı atmosferinin en
önemli öğelerinden olan
sütunlar için de çalışma
yapacak. Mekanın binlerce yıllık
taşıyıcılarındaki çatlak ve parça
kopmalarının önüne geçebilmek
için çelik çemberleme
çalışmaları yürütülecek. Burada
yapılacak uygulamalarda da
mermer yapıda tahribat
yaratmayacak elemanlar
kullanılacak. Mermer kütleleri
bir arada tutarak direncini
artıracak çalışma, yine
istenildiğinde hiçbir zarar
vermeden yapıdan kolaylıkla
uzaklaştırılabilecek. Projenin
Mayıs 2021’de tamamlanması
planlanıyor.

YEREBATAN SARNICI ZİYARETÇİ SAYISI
2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.754.765

798.991

1.010.326

1.681.544

1.891.864

500.472

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

KÜLTÜR

FOTOĞRAF VE
HABERLERİYLE
CUMHURİYET İSTANBUL’UNUN İLK 20 YILI

İBB, KENTIN KÜLTÜREL VE GÖRSEL HAFIZASINA KATKI SUNAN BELGE DEĞERINDEKI
BIR ÇALIŞMAYA IMZA ATTI. CUMHURIYETIN ILK YILLARINDAN 2. DÜNYA SAVAŞI’NIN
BITIMINE KADAR GEÇEN DÖNEME AIT KARELER VE HABER METINLERI,
“FOTOĞRAFLAR VE HABERLERIYLE İSTANBUL HAFIZASI” KITABINDA BIR ARAYA
GETIRILDI. ESER, HER BAKIMDAN ÇEHRESI BAŞKALAŞAN ESKI İSTANBUL’UN VE
İSTANBULLUNUN GEÇIRDIĞI DEĞIŞIMLERE AIT VERILER SUNUYOR.
TAYFUN DERYAL

T

l olayları, şehrin önemli karakterlerini, eğlence

, bir bölümü kaybolan meslekleri, mimari eserleri,

İstanbul Hafızası 1924—1931 Cengiz Kahraman — Mehmet Yüce

arihin bildiği en önemli
medeniyetlerden üçünün
emeğiyle yoğrulan,
metinler, anlatılan olaylar ve hikâyeler
şehirlerin
birikimiyle
donatılan cİlt
I
ul’un hafızasına katkıda
bulunmayı
amaçlayan
İstanbul, binlerce yıllıkbu
oleksiyonlardaki fotoğrafları
“gerçek
hikâyeleriyle”
geçmişinin
sırlarını
barındırır.
ğrafları sadece zamanı,
mekânı
belirsiz
birer
Yaşayan her toplumun
inanışı,
geler olmanın ötesinde
yayımlanmış
haberleriyle günlük
hüzünleri
ve sevinçleri,
pratikleri ya da mecazları
İstanbul’un o günkü sakinlerine
Medeniyetin
ayattaki ayrıntıları,aktarılır.
kaybolan âdetleri,
mimari devamı da
ancak
hafıza
aktarımıyla
n perde arkasını anlatan
çokbu
önemli
belgelerdir.
Foto
mümkün tarihe
olabilir.
Zamanda geriye
r bu anlamda objektiflerinden
ışık tutarlar.
gittikçe aktarılan bu izler ne kadar
günümüze
erdiğimiz usta fotocansızlaşıyorsa,
muhabirleri Namık Görgüç,
yaklaştıkça
parlaklaşır.
mi Şahenk, Faik Şenol,
Selahattinda
Gizovekadar
fotoğrafçı
Günümüz
İstanbul’u
hakkında
otoğraflarla İstanbul’un görsel hafızasına önemli
işaretler barındırması bakımından
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
yılları, bu izlerin çok taze olduğu
Hafızası; 1924-1944 yılları arasında İstanbul’da
bir dönemdir.

KALKINMA HAMLELERİDEN 2.
DÜNYA SAVAŞI'NA
fotoğrafların kimler tarafından, hangi tarihte
Yeni yönetim biçimini ilan eden
yayımlandığını öğrenirken, şehrin bilinmeyen
genç Türkiye Cumhuriyeti’nde,
r olacaksınız.
siyasetin güzergâhı artık çok
farklıydı. İkinci Meşrutiyet’in,
Birinci Dünya Savaşı’nın ve Milli
Mücadele’nin toplumda bıraktığı
etkinin ardından, yepyeni bir
bilince kavuşmak için atılımlar
yapmanın zamanı çoktan

arı fotoğraflar ve haber metinleri eşliğinde anlatıyor.
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gelmişti. İstiklal Savaşı’nın
muzaffer komutanı ve yeni
devletin ilk Cumhurbaşkanı
Mustafa Kemal, kalkınma
hamlesini süratle uygulamaya
koydu. Savaşlarla geçirilen 20’nci
yüzyılın ilk çeyreğinin ardından,
sanayi atağından inkılaplara,
hatta o dönem için dünyada çok
az konuşulan kadın haklarına
kadar bir dönüşüm içerisinde
girildi. Ülke, büyük bir reform
hareketiyle çehre değiştirirken
bir yandan da 1930’lardaki
küresel ekonomik kriz ve 1940’lı
yıllardaki 2. Dünya Savaşı’nın
etkileriyle mücadele etti.
159

İSTANBUL’UN DEĞİŞİMİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Kültür Daire Başkanlığı
Basın Yayın Müdürlüğü, bu
koşulların ve bağımsızlık
mücadelesinin ardından kurulan
yeni devlette nasıl bir atmosfer
oluşturduğunu anlatan bir
çalışma yaptı. İki cilt halinde
yayımlanan “Fotoğraflar ve
Haberleriyle İstanbul Hafızası”
kitabıyla, Cumhuriyet’in ilk
yıllarından İkinci Dünya
Savaşı’nın bitimine kadar geçen
yirmi yılda, İstanbul’un geçirdiği
değişimler konu alındı. Cengiz

Kahraman ve Mehmet Yüce’nin
yazarlığını yaptığı kitapların
ilkinde 1924-1931 yılları,
ikincisinde ise 1932-1944 yılları
161
işlendi.
FOTOĞRAFLAR
KOLEKSİYONLARDAN ÖZENLE
SEÇİLDİ
İstanbul’un binlerce yıllık
hafızasına katkıda bulunmayı
amaçlayan kitapta, kişi ve kurum
koleksiyonlarındaki en özel
fotoğraflar, “gerçek
hikâyeleriyle” günümüze
ulaştırılıyor. Fotoğraflar; zamanı,
mekânı belirsiz birer enstantane
ve nostaljik imgeler olmaktan
öteye götürerek dönemin
yayımlanmış haberleriyle de
buluşturuyor.

inkılapların vatandaş üzerinde
bıraktığı etki ve izler, haber ve
fotoğraflarla ayrıntılı bir şekilde
sergileniyor.
Şehrin geleceği için “ibretlik
levhalar” niteliği taşıyan bu
belgeler, yakın geçmişte şehirde
yaşanan değişime dair ipuçlarını
tarihe not düşerek şehrin
hafızasına kazandırılıyor.
Eserdeki sosyal olaylara, şehrin
sakinlerine, eğlence mekânlarına,
kültürel ve tarihî önem taşıyan
yapılara ait bilgiler, zamanın
ruhunu hissetmek isteyenleri her
bir sayfasında yolculuğa
çıkarıyor. Kitapta ayrıca
fotoğrafların kimler tarafından
hangi tarihte çekildiğinin ve
basında nasıl yayımlandığının
bilgisi de yer alıyor.
197
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TARİHİ BİRER BELGE
Gazete ve dergiler için fotoğraflar
çeken o yılların foto
muhabirlerinin elde ettiği
kareler, tarihi birer belge özelliği
taşımakla kalmıyor, aynı
zamanda dönemin toplum
hayatının karakteristik
özelliklerine ve değişimlerine
ilişkin veriler de sunuyor.
Böylece, Cumhuriyet’in ilanının
ardından uygulanmaya başlanan
www.ibb.istanbul
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BERTAN KODAMANOĞLU
Resimdeki
Haliç üzerine
yapılmış,
Karaköy'le
Eminönü'nü
birleştiren
köprü
Yelkeni
direkten aşağı
alma

Öğlene kadar
süren aydınlık
zaman

Batarya
Kurtuluş,
kurtulma

Akılda
tutma,
hafıza

Dümen
kullanma kolu

2

Sonsuza değin

Ur

Dakikanın
altmışta biri

Geniş atkı

Akımtoplar

Kakım

İş yapma

Ayla
Sıvacı aleti

Bir ilçemiz

Beddua

Sahip

Kötülük,
fenalık

Bir ilçemiz

4

3
Bir tür
iskambil
oyunu

Telli balıkçıl

Şaşma
anlatan söz

Anne

Bir ilçemiz

Arka karşıtı

GALATA KÖPRÜSÜ

Kırım

Donuk, mat

9

Rast
Tıp dilinde
getirememe yarık

5

10

Küçük bir
kuş türü

Baş heykeli

8

Mardin'in
bir ilçesi

Eğme

Sirkeyle aynı
özellikleri
taşıyan

Seçiciler
kurulu

Bir ilçemiz

Yavru doğuran
birey

Kişi

Doğru, dürüst,
kusursuz

1

Aydın'ın bir
ilçesi

Adale

Erkek
oyuncu

Dert, keder

Yüzük taşı

Talyum
simgesi

Olmamış
badem

İlave

İnsan
topluluğu

Elastikiyet

6

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

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...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İhale İşleri Müdürlüğü İhale Gündemi
10. 02. 2021 ‐ 16. 02. 2021
İHALE TARİH/SAAT

TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK

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

10/ 02/ 2021 11.30

İşletmeler Müdürlüğü

2021 Yılı Muhtelif Bisküvi Alımı İşi

11/ 02/ 2021 10.30

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

7 Kalem Muhtelif Cenaze Malzemesi Alımı

11/ 02/ 2021 11.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

57 Kalem Bayrak, Flama ve Atatürk Posteri Alımı

11/ 02/ 2021 11.30

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

3 Kalem Suni Solunum Cihazı Yedek Malzemes Alımı

11/ 02/ 2021 12.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

2 Kalem Hasta Bezi Alımı

15/ 02/ 2021 11.00

Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü

14 Kalem Muhtelif İş Ayakkabısı ve Çizme Alımı

16/ 02/ 2021 11.30

Satınalma Müdürlüğü

Arıcılık Ekipmanları Alımı

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

TASARRUFLU
KULLANALIM
SUSUZ KALMAYALIM

