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ÖNSÖZ
Hepimizin hafızalarında yer edecek, zor günler 
yaşıyoruz. Ezberlerimizi bozan, tüm kişi ve kurumları 
yeni bakış açıları, yeni alışkanlıklar edinmeye yönelten, 
sıra dışı bir dönem bu. 
Elbette koronavirüs salgınını yeneceğiz, tüm yaraları 
saracağız. Ne var ki, bu süreçten gerekli dersleri 
çıkarmaz, yaşananları doğru anlayıp yorumlayamazsak, 
bizi bekleyen yeni tehdit ve risklere tam hazırlıklı 
olamayacağız. Dayanışma, bilimsel ve eleştirel düşünce, 
yönetimde şeffaflık gibi, bu dönemde hayati öneme 
sahip olduğunu gördüğümüz değer ve kavramlara sahip 
çıkıp bunları geliştirmezsek, geleceğe umutla bakmamız 
mümkün olmayacak.
Elinizdeki kitapçık işte bu amaçla hazırlandı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin Mart–Nisan 2020 tarihleri 
arasında, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 
yürüttüğü faaliyetlerin bir dökümünü içeren bu iki aylık 
faaliyet raporunu kamuoyunun bilgisine sunmanın 
geleceğe hazırlanmak adına önemli bir çaba olduğuna 
inanıyorum. 
Her şeyden önce, salgın bütünüyle sona erene dek, ikişer 
aylık periyotlarla kamuoyuyla paylaşmaya devam 
edeceğimiz bu faaliyet raporlarıyla, değerli İstanbullu 
hemşehrilerimize, salgına hazırlık ve salgınla mücadele 
konusunda yaptıklarımızın hesabını vermiş olacağız. 
Sahip olduğu nüfus yoğunluğu, vaka ve vefat oranları 
itibarıyla İstanbul, koronavirüs salgınının ülkemizdeki 
merkezi durumundadır. Bu nedenle, İstanbul’da salgınla 
ve salgının ekonomik, sosyal sonuçlarıyla mücadele 
kapsamında, yerel yönetim düzeyinde yürütülen 
çalışmaların bir bütün halinde görülüp bilinmesi 
kurumsal hafıza ve tecrübe adına son derece önemlidir. 
Ayrıca, bu faaliyet raporunu, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak salgınla mücadele performansımızın 
net bir biçimde görülmesi, eksiklerimizin, yanlışlarımızın 
teşhis ve tespit edilmesi için de yararlı bir araç olarak 
görüyoruz. İki aylık mücadelemizi değerlendirerek 
eleştirileriyle, öneri ve uyarılarıyla bize yol gösterecek 
tüm kişi ve kurumlara ancak şükran duyarız.

Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
iştiraklerinin iki aylık faaliyetlerini 
gün gün paylaştığımız bu raporda bir 
konunun hayli eksik olduğunu fark 
edeceksiniz. Ne yazık ki hükümet ve 
diğer kamu kurumları ile İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle 
yürüttüğü çalışmalara yeteri kadar 
örnek sunamıyoruz. Açıkçası, iş birliği 
bir yana, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile hükümet arasında 
devlet gelenek ve terbiyesi 
çerçevesinde normal bir iletişimin bile 
kurulamadığı iki ay yaşadık. Bu 
iletişimi kurabilmek ve devletin tüm 
kurumlarının el birliğiyle 
İstanbullulara daha iyi hizmet 
etmesini sağlayabilmek adına 
yaptığımız tüm resmi girişimleri de 
bu raporda bulabilirsiniz. 
Salgının en başından beri biliyoruz ki, 
virüsün yayılmasını durdurabilmek, 
sağlık hizmetlerinin aksamasını 
önleyebilmek, salgının yol açtığı 
ekonomik ve sosyal sorunlarla 
mücadele edebilmek topyekün bir 
seferberlik halini gerektirmektedir. 
Bu seferberliğin tek bir motivasyonu 
vardır: Milletimizin salgını en az can 
kaybıyla, en az ekonomik ve 
toplumsal bedelle atlatması. Bunun 
dışında hiçbir siyasi ve idari 
mülahazanın önemi ve anlamı yoktur, 
olamaz. 
Bu anlayış içerisinde; İstanbul için en 
doğru tedbirlerin, doğru zamanda 
alınmasına ve uygulanmasına 
katkıda bulunmak, İstanbul’un acil 
sorunlarını doğrudan iletebilmek 
amacıyla hükümet ile yerel yönetim 
arasındaki uyum ve iş birliğini 
maksimum düzeye ulaştırabilmek 
bizim için öncelikli hedeflerden biri 
oldu. Gördüğümüz muamele, 
aldığımız karşılık ne olursa olsun 
bundan sonra da öyle olmaya devam 
edecek. Çünkü temsil ettiğimiz 
makamlar bunu gerektiriyor ve 
ülkemizin bu iletişim ve iş birliğine 
çok ihtiyacı var. 
Geçtiğimiz iki ay boyunca, sağlık 
çalışanları başta olmak üzere, pek 
çok kritik alanda milyonlarca 
yurttaşımız zor koşullara rağmen ara 
vermeden çalışmaya devam etti. 
Onlara minnettarız, şükran 
borçluyuz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koronavirüsle Mücadele 
Faaliyet Raporu’nda birkaç cümleyle yazıp geçtiğimiz 
çalışmaların arkasında da Belediyemizin 80 bin 605 
çalışanının emeği, özverisi, gayreti var. Onlarla gurur 
duyuyorum ve her birine çok teşekkür ediyorum. 
Bu iki aylık dönem içerisinde koronavirüs nedeniyle 
kaybettiğimiz çalışanlarımız Süleyman İleri, Bengü 
Demirel, Mehmet Bağ, Ahmet Hakan Fenerci, Kadir Kaya, 
Ömer Kılıç, Zafer Gürel, Ali Tanrıverdi, Yıldıray Sarı, Halis 
Sağlam, Galip Arıcı ve Levent As'a Allah'tan rahmet, 
sevdiklerine ve tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ailesine başsağlığı diliyorum. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi her zaman bu değerli çalışma 
arkadaşlarımızın geride bıraktığı ailelerinin yanında 
olacak, ilgi ve desteğini esirgemeyecektir. 
Halen koronavirüs tedavisi görmekte olan 399 
çalışanımızın kısa sürede sağlıklarına kavuşacağına 
inanıyor, bir kez daha her birine geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyorum. 
Biz bir aileyiz. Evimizde, iş yerimizde, mahallemizde, 
şehrimizde, yurdumuzda hatta bütün dünyada 
kocaman, tek bir aileyiz. Bunu hissettiğimiz, 
hissettirdiğimiz ölçüde sağlıklı, mutlu ve huzurlu 
yaşayacağız. 
Sevgi ve saygılarımla...
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hayati öneme sahip 
olduğunu gördüğümüz 

değer ve kavramlara sahip 
çıkıp bunları geliştirmezsek, 
geleceğe umutla bakmamız 

mümkün olmayacak.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE FAALİYET RAPORU MART-NİSAN 2020 24 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



ÖNSÖZ
Hepimizin hafızalarında yer edecek, zor günler 
yaşıyoruz. Ezberlerimizi bozan, tüm kişi ve kurumları 
yeni bakış açıları, yeni alışkanlıklar edinmeye yönelten, 
sıra dışı bir dönem bu. 
Elbette koronavirüs salgınını yeneceğiz, tüm yaraları 
saracağız. Ne var ki, bu süreçten gerekli dersleri 
çıkarmaz, yaşananları doğru anlayıp yorumlayamazsak, 
bizi bekleyen yeni tehdit ve risklere tam hazırlıklı 
olamayacağız. Dayanışma, bilimsel ve eleştirel düşünce, 
yönetimde şeffaflık gibi, bu dönemde hayati öneme 
sahip olduğunu gördüğümüz değer ve kavramlara sahip 
çıkıp bunları geliştirmezsek, geleceğe umutla bakmamız 
mümkün olmayacak.
Elinizdeki kitapçık işte bu amaçla hazırlandı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin Mart–Nisan 2020 tarihleri 
arasında, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 
yürüttüğü faaliyetlerin bir dökümünü içeren bu iki aylık 
faaliyet raporunu kamuoyunun bilgisine sunmanın 
geleceğe hazırlanmak adına önemli bir çaba olduğuna 
inanıyorum. 
Her şeyden önce, salgın bütünüyle sona erene dek, ikişer 
aylık periyotlarla kamuoyuyla paylaşmaya devam 
edeceğimiz bu faaliyet raporlarıyla, değerli İstanbullu 
hemşehrilerimize, salgına hazırlık ve salgınla mücadele 
konusunda yaptıklarımızın hesabını vermiş olacağız. 
Sahip olduğu nüfus yoğunluğu, vaka ve vefat oranları 
itibarıyla İstanbul, koronavirüs salgınının ülkemizdeki 
merkezi durumundadır. Bu nedenle, İstanbul’da salgınla 
ve salgının ekonomik, sosyal sonuçlarıyla mücadele 
kapsamında, yerel yönetim düzeyinde yürütülen 
çalışmaların bir bütün halinde görülüp bilinmesi 
kurumsal hafıza ve tecrübe adına son derece önemlidir. 
Ayrıca, bu faaliyet raporunu, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak salgınla mücadele performansımızın 
net bir biçimde görülmesi, eksiklerimizin, yanlışlarımızın 
teşhis ve tespit edilmesi için de yararlı bir araç olarak 
görüyoruz. İki aylık mücadelemizi değerlendirerek 
eleştirileriyle, öneri ve uyarılarıyla bize yol gösterecek 
tüm kişi ve kurumlara ancak şükran duyarız.

Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Ne var ki, bu süreçten 
gerekli dersleri 

çıkarmaz, yaşananları 
doğru anlayıp 

yorumlayamazsak, 
bizi bekleyen yeni 

tehdit ve risklere tam 
hazırlıklı 

olamayacağız. 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
iştiraklerinin iki aylık faaliyetlerini 
gün gün paylaştığımız bu raporda bir 
konunun hayli eksik olduğunu fark 
edeceksiniz. Ne yazık ki hükümet ve 
diğer kamu kurumları ile İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle 
yürüttüğü çalışmalara yeteri kadar 
örnek sunamıyoruz. Açıkçası, iş birliği 
bir yana, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile hükümet arasında 
devlet gelenek ve terbiyesi 
çerçevesinde normal bir iletişimin bile 
kurulamadığı iki ay yaşadık. Bu 
iletişimi kurabilmek ve devletin tüm 
kurumlarının el birliğiyle 
İstanbullulara daha iyi hizmet 
etmesini sağlayabilmek adına 
yaptığımız tüm resmi girişimleri de 
bu raporda bulabilirsiniz. 
Salgının en başından beri biliyoruz ki, 
virüsün yayılmasını durdurabilmek, 
sağlık hizmetlerinin aksamasını 
önleyebilmek, salgının yol açtığı 
ekonomik ve sosyal sorunlarla 
mücadele edebilmek topyekün bir 
seferberlik halini gerektirmektedir. 
Bu seferberliğin tek bir motivasyonu 
vardır: Milletimizin salgını en az can 
kaybıyla, en az ekonomik ve 
toplumsal bedelle atlatması. Bunun 
dışında hiçbir siyasi ve idari 
mülahazanın önemi ve anlamı yoktur, 
olamaz. 
Bu anlayış içerisinde; İstanbul için en 
doğru tedbirlerin, doğru zamanda 
alınmasına ve uygulanmasına 
katkıda bulunmak, İstanbul’un acil 
sorunlarını doğrudan iletebilmek 
amacıyla hükümet ile yerel yönetim 
arasındaki uyum ve iş birliğini 
maksimum düzeye ulaştırabilmek 
bizim için öncelikli hedeflerden biri 
oldu. Gördüğümüz muamele, 
aldığımız karşılık ne olursa olsun 
bundan sonra da öyle olmaya devam 
edecek. Çünkü temsil ettiğimiz 
makamlar bunu gerektiriyor ve 
ülkemizin bu iletişim ve iş birliğine 
çok ihtiyacı var. 
Geçtiğimiz iki ay boyunca, sağlık 
çalışanları başta olmak üzere, pek 
çok kritik alanda milyonlarca 
yurttaşımız zor koşullara rağmen ara 
vermeden çalışmaya devam etti. 
Onlara minnettarız, şükran 
borçluyuz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koronavirüsle Mücadele 
Faaliyet Raporu’nda birkaç cümleyle yazıp geçtiğimiz 
çalışmaların arkasında da Belediyemizin 80 bin 605 
çalışanının emeği, özverisi, gayreti var. Onlarla gurur 
duyuyorum ve her birine çok teşekkür ediyorum. 
Bu iki aylık dönem içerisinde koronavirüs nedeniyle 
kaybettiğimiz çalışanlarımız Süleyman İleri, Bengü 
Demirel, Mehmet Bağ, Ahmet Hakan Fenerci, Kadir Kaya, 
Ömer Kılıç, Zafer Gürel, Ali Tanrıverdi, Yıldıray Sarı, Halis 
Sağlam, Galip Arıcı ve Levent As'a Allah'tan rahmet, 
sevdiklerine ve tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ailesine başsağlığı diliyorum. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi her zaman bu değerli çalışma 
arkadaşlarımızın geride bıraktığı ailelerinin yanında 
olacak, ilgi ve desteğini esirgemeyecektir. 
Halen koronavirüs tedavisi görmekte olan 399 
çalışanımızın kısa sürede sağlıklarına kavuşacağına 
inanıyor, bir kez daha her birine geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyorum. 
Biz bir aileyiz. Evimizde, iş yerimizde, mahallemizde, 
şehrimizde, yurdumuzda hatta bütün dünyada 
kocaman, tek bir aileyiz. Bunu hissettiğimiz, 
hissettirdiğimiz ölçüde sağlıklı, mutlu ve huzurlu 
yaşayacağız. 
Sevgi ve saygılarımla...

Dayanışma, bilimsel ve 
eleştirel düşünce, yönetimde 
şeffaflık gibi, bu dönemde 

hayati öneme sahip 
olduğunu gördüğümüz 

değer ve kavramlara sahip 
çıkıp bunları geliştirmezsek, 
geleceğe umutla bakmamız 

mümkün olmayacak.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE FAALİYET RAPORU MART-NİSAN 2020 25KORONAVİRÜSLE MÜCADELE FAALİYET RAPORU MART-NİSAN 2020



KORONAVİRÜSLE
MÜCADELE
FAALİYET
RAPORU

MART
2020



KORONAVİRÜSLE
MÜCADELE
FAALİYET
RAPORU

MART
2020



2
Mart

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Pandemi ilan edilmeden önce koronavirüse 
ilişkin farkındalık oluşturmak ve toplumsal 
bilinci artırmak amacıyla yazılı ve görsel 
bilgilendirme çalışmaları yaptık. 
Bu kapsamda;  
 
• Üst geçit
• Billboard
• Raket afiş 
• Afiş
• Elektrik direği dikey afiş
•  Megalight gibi açık hava reklam 
mecralarında ve

• Metro, tramvay, metrobüs, otobüs, Şehir 
Hatları vapurları ve meydanlarda bulunan 
bilgi ekranlarında spotlar yayınladık.

   İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın 
Yayın Müdürlüğü desteği ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü aracılığı ile Mart ayında 300 bin 
adet broşür dağıttık.

   İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin web 
sayfası üzerinden Dünya Sağlık Örgütü’nün 
yeni tip koronavirüsle ilgili bilgi notunu 
erişime açtık. Banner ile koronavirüse 
karşı alınacak tedbirleri içeren 14 kuralı 
yayınladık.
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ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
Bilgilendirme çalışmalarıyla eş 
zamanlı olarak toplu ulaşım ve 
kapalı mekanların dezenfeksiyon 
çalışmalarına başladık.
• Metro AŞ aracılığıyla 100 kişilik 
ekiple, aylık koruyuculuğu olan nano 
teknoloji ile 3 düzeyde temizlik 
hizmetlerini gerçekleştirdik. 

• Şehir Hatları AŞ ile vapurlar ve 
iskelelerde 2 aylık koruyuculuğu 
olan dezenfektan kullandık.

• İETT’nin 420 personellik ekibiyle, 
otobüslerin tüm yüzeylerini, günlük 
periyotlarla deterjan uygulayarak 
temizledik.

• Otobüs AŞ iştiraki üzerinden mobil dezenfeksiyon 
ekipleri oluşturduk. 

• Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile 44 metrobüs 
istasyonunda toplamda 65; Taksim-Tünel Tramvay 
Hattı’nda ise 2 istasyona 4 adet el dezenfeksiyon 
ünitesi yerleştirdik. 
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SAĞLIK DAİRE BAŞKANLIĞI
Mobil Hijyen Filosu kurarak,
• Halkın yoğun olarak kullandığı, 
özellikle İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait kapalı mekanlarda 
dezenfeksiyon işlemlerini yaptık.

• Dezenfeksiyon işlemlerini kamuya 
ait kapalı mekanlar, ibadethaneler, 
adliye binaları, hastaneler ve sağlık 
kuruluşlarında da sürdürdük. 

• 25 Nisan itibarıyla, 7 milyon 668 bin 
136 m2 alanı dezenfekte ettik.
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRE 
BAŞKANLIĞI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
tüm hizmet binalarında dezenfeksiyon 
işlemi başlattık.
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KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE 
BAŞKANLIĞI
39 camiyi bütün alanları ve 
halılarıyla, 10 cemevini tüm 
alanlarıyla birlikte dezenfekte ettik.
39 cami ve 43 cemevine 
dezenfeksiyon malzemesi ulaştırdık. 
Şişli Sinagogu, Ermeni Patrikhanesi 
ve Türkiye Hahambaşılığını 
dezenfekte ettik.
Camilerde cuma günleri koronavirüs 
salgını çerçevesinde temizlik işlemleri 
gerçekleştirdik.
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SAĞLIK DAİRE BAŞKANLIĞI
Yapılan bilgilendirme çalışmalarını 
işaret dili videoları haline getirdik ve 
halkımızla paylaştık.

MUHTARLIKLAR VE GIDA DAİRE 
BAŞKANLIĞI
Sokak hayvanlarının beslenebilmesi 
için 46 ton kuru mamayı belirli 
periyotlarla dağıttık.
8.815 hayvanı muayene ve tedavi 
ettik.
3.092 hayvanı aşıladık.
1.056 hayvanı kısırlaştırdık.
1.999 hayvanı mikroçip ile kayıt altına 
aldık.
142 hayvanı osteosentez ettik. 
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRE 
BAŞKANLIĞI
350 adet koronavirüs bilgilendirme 
kitapçığını personele dağıttık.
Sağlık Bakanlığınca hazırlanan yeni 
tip koronavirüs broşürlerinden 3 bin 
adet bastırarak personele ulaştırdık.
Doğru el yıkama için afiş çalışması 
hazırlayarak tüm hizmet binalarına 
dağıttık.
Yerleştirilen termal kameralar ile 
ayak hijyen havuzu için bilgilendirme 
afişlerini tüm hizmet binalarına 
astık.

İSTAÇ AŞ
4 bin 492 sağlık kuruluşundan 3 bin 
552 ton tıbbi atık ve ayrıca yurt 
dışından gelenlerin konakladıkları 
yurtlardan da karantina atıkları 
topladık. 
52 araçla 2 bin 281 sefer düzenledik.
Bu çalışmalarda 157 personel 
görevlendirdik. Tıbbi Atık Yakma ve 
Sterilizasyon Tesislerimizi 24 saat 
çalışır duruma getirdik ve toplanan 
tıbbi atıkları güvenle yok ettik.
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İSPARK AŞ
Sokağa çıkma yasağının olduğu 
günlerde, hizmetlerin aksamaması 
ve güvenlik adına, bazı lokasyonlarda 
personel bulundurmaya devam ettik.
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SAĞLIK DAİRE BAŞKANLIĞI
İlçe belediyeleri ile toplantı yaparak 
gerekli aksiyon planları oluşturduk.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE 
BAŞKANLIĞI
Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının 
ardından aşağıda sıralanan planlı 
etkinlikleri hemen iptal ettik ya da 
erteledik.
• Nisan ayındaki “30. Kariyer Eğitim 
Günleri”,

• 13-14 Mart “LÖSEV Spor Şenliği”
• AKOM “Afetten Korunma 
Eğitimleri”,

• Sarıyer ve Tepeören’deki “Sokak 
Hayvanlarının Sağlığı ve Bakımı 
Eğitimleri”,

• Odayeri Tesislerindeki Sıfır Atık 
Bilinçlendirme Eğitimleri,

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Ofisi Eğitim Programları,

• Okul Spor Salonları Kış Spor 
Okulları,

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
desteğiyle “Mahalle Maçları 
Geri Geliyor” sloganı ile “Red 
Bull Neymar Jr’s Five İstanbul 
Elemeleri”,

• “İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
RunTOFD Fatih Tarihi Yarımada 
Gece Koşusu” etkinlikleri.

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birleşik 
Krallık Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin’in 
talebiyle COVID-19 salgını konulu telekonferansı gerçekleştirdi.
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İSKİ
Borçlardan kaynaklanan su kapama 
işlemlerini geçici olarak durdurduk.
Borcundan dolayı suyu kapalı olan konut 
abonelerinin suyunu açtık.
Planlı su kesintisi çalışmalarını erteledik. 
Vatandaşların hizmet aldığı 39 şube 
müdürlüğünde, ilçe belediyeleri ile koordineli 
olarak ilaçlama çalışmaları başlattık.
Yaşlı ve hasta aboneler için Mobil İSKİ’nin 
aktif ve eksiksiz olarak çalışmasını 
kararlaştırdık.

SPOR İSTANBUL AŞ
Spor İstanbul’a bağlı tesislerin açık olmayan 
alanlarını kapattık.

KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI
Cemal Reşit Rey konserlerini, Şehir 
Tiyatroları’nın oyunlarını ve kültür 
merkezlerindeki etkinlikleri iptal 
ettik. Seyircilerin tercihine göre bilet 
iadelerini ve askıya alma işlemlerini 
gerçekleştirdik.

KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE 
BAŞKANLIĞI
Müze ve kütüphanelerimizin 
faaliyetlerini geçici süre ile 
durdurduk.

İSMEK
Kurslarımızın faaliyetlerini geçici 
süre ile durdurduk.
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRE 
BAŞKANLIĞI
Geçici süreyle aşağıdaki  
şubelerin faaliyetlerini 
durdurduk.
• 38 BELNET şubesi,
• 13 Deneyap Teknoloji Atölyesi, 
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Sarıyer Kütüphanesi,

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Ofisi,

• 187 adet okul spor salonu.

İGDAŞ
Hizmet binaları ve araçlarında 
dezenfeksiyon işlemi başlattık.
Tüm ana hizmet binalarına ısı ölçer termal 
kamera kurduk. 23 adet karantina odası 
oluşturduk. Bekleme salonlarının tamamına 
el dezenfeksiyon makinesi yerleştirdik. 
Maske kullanımını zorunlu hale getirdik.
Sosyal mesafeyi korumak ve kalabalık 
oluşumunu engellemek amacıyla, vezne 
girişlerine içerden açılabilen otomatik kapı 
sistemleri taktık. 

KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın 
Müdürlüğü Matbaası’nda, 420 bin adet COVID-19 
bilgilendirme broşürü, 10 bin adet bilgilendirme 
kitapçığı bastık.
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BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ
İstanbul Otogarı’nda dezenfeksiyon 
çalışmalarını başlattık ve ortak alanlara 
dezenfektan ünitesi montajı yaptık.

İSPARK AŞ
Tüm otoparkları dezenfekte ettik,  
uyarıcı ve bilgilendirici afişler 
yerleştirdik.
Alibeyköy Cep Otogarı’nda, yolcu 
firmalarının bankoları ile yolcu arasında 
ve bekleme salonlarında bulunan 
koltuklarda sosyal mesafeyi sağlama 
çalışmaları yaptık. Belirli noktalara 
dezenfektan üniteleri yerleştirdik.
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SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Taksim Meydanı metro çıkışı, Eminönü 
Meydanı İBB İletişim Noktası önü, Kadıköy 
İskelesi İBB İletişim Noktası önü, Bağcılar 
Meydanı, Üsküdar İskelesi İBB İletişim Noktası 
önü ve Esenyurt Meydanı’nda vatandaşlara 
bilgilendirme çalışmaları yaptık. 

KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI
Cemal Reşit Rey, 14 adet kültür 
merkezi ve Harbiye Muhsin Ertuğrul 
Sahnesi başta olmak üzere tüm 
ofislerimizde dezenfeksiyon 
işlemine başladık.
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ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
İş yerlerinin açılma ve kapanma 
saatleri ile tamamen kapalı kalması 
gerekenlere yönelik, toplam 12 bin 
781 denetim gerçekleştirdik.
İstisnai faaliyet gösteren 104 iş yerini 
denetledik.

Başta, ruhsatı belediye tarafından 
verilenler olmak üzere, kapalı 
tutulması gereken iş yerlerinin 
denetimlerini yaptık. Lokanta 
ve benzeri yerlerde paket servis 
satışlarının uygunluğunu denetledik.

15
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İETT
Okul hatlarındaki otobüs 
seferlerini durdurduk.

SOSYAL HİZMETLER 
DAİRE BAŞKANLIĞI 
Meydanlarda mobil hijyen 
stantları kurduk.
Beş dilde (Türkçe, 
Kürtçe, Arapça, Farsça 
ve İngilizce) koronavirüs 
bilgilendirme animasyonu 
hazırlayarak, göçmen ve 
yabancı nüfusun aktif 
olarak kullandığı iletişim 
kanallarında yayınladık.
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MUHTARLIKLAR VE GIDA DAİRE 
BAŞKANLIĞI
Hayvan sağlık taraması ve parazit 
uygulaması yapan mobil araç VetBüs’ün 
taramalarını belirsiz bir süreyle iptal ettik.
Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi’nde 
(HATÜ) sahipli hayvanlara verilen sağlık 
hizmetini durdurduk.

KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI
Şehir Tiyatroları’nın üretim ve eğitim 
atölyeleri ile depolarını kapattık.

İSPARK AŞ
Vatandaşlarımızın evrak işlemlerini fiziki 
ortamdan kaldırarak online işlemlere 
yönlendirdik. Tüm iletişim noktalarına 
konu ile ilgili bilgilendirici ve yönlendirici 
afişler astık.
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İGDAŞ
Her türlü işlemin ALO 153, 
internetsubesi.igdas.com.tr mobil 
uygulaması ve www.igdas.istanbul 
web sitesi üzerinden yapılabileceği 
bilgisini tüm abonelere ilettik. 

KİPTAŞ
Genel müdürlük binasına gelen 
müşteriler için maske, eldiven dağıtım 
ve ayrıca dezenfektan noktaları 
oluşturduk.

BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ
Otogarda bulunan kafe ve 
kahvehanelerin faaliyetini durdurduk. 
Yönetimimizdeki sitelerde blok 
kapıları, asansörler ve site yönetimleri 
başta olmak üzere ortak kullanım 
alanlarının tamamını dezenfekte 
ettik. Site blok girişlerine el 
dezenfektanı yerleştirdik.

BELTUR AŞ
BELTUR’a bağlı tüm restoran ve kafeleri kapattık. 

SPOR İSTANBUL AŞ
48 tesisin tüm alanlarını kapattık.
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BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ
Yönetimimizde bulunan sitelerdeki sosyal tesisler, 
yüzme havuzları, fitness ve diğer kapalı spor 
alanları, hamamlar, saunalar, çocuk oyun grupları, 
çardaklar tedbiren kapatıldı.

İETT
İETT şoförlerinin ateşini ölçmeye 
başladık.

İSTANBUL HALK EKMEK  AŞ 
Ekmek dağıtım personeli ve büfe 
işleticilerine hijyen malzemeleri 
dağıttık. 
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İSTANBUL HALK 
EKMEK  AŞ
Ham madde stoklarını 
maksimum seviyeye 
çıkardık.

ENSTİTÜ İSTANBUL
Dünyanın başlıca metropollerindeki 
yerel yönetimlerin, salgına karşı aldıkları 
önlemler konusundaki çalışmalarımızı 
https://enstitu.ibb.istanbul/covid19/ sitesi 
üzerinden yayına açtık.

İSPARK AŞ
Sağlık çalışanlarına İSPARK’ı ücretsiz hale 
getirdik. 

İETT
Sağlık çalışanlarına toplu ulaşımı ücretsiz 
hale getirdik.
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ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
Ambalajlı satılması gereken gıda ürünlerine yönelik 
1.698 denetim yaptık. 

PARK, BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE 
BAŞKANLIĞI
Park ve kent mobilyaları dezenfeksiyon çalışmalarını 
başlattık.

İSTANBUL HALK EKMEK  AŞ
14 maddelik “Koronavirüse Karşı Korunma” broşürünü 
ekmek satış noktalarında vatandaşlara dağıttık.

BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ
Bankalarda dezenfeksiyon çalışmasını başlattık.

20
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PARK, BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE 
BAŞKANLIĞI
Dezenfeksiyon çalışmalarımızı tüm İstanbul 
genelinde sürdürdük.
Avrupa Yakası’ndaki parklarda;
• 12 bin 7 adet kent mobilyasını,
• 4 bin 34 adet oyun grubu ve fitness aletini,
Anadolu Yakası’ndaki parklarda;
• 3 bin 262 adet kent mobilyasını,
• 352 adet oyun grubu ve fitness aletini dezenfekte 
ettik. 

İSPARK AŞ
Hastane ve çevresindeki otoparkları vatandaşlar 
için de ücretsiz hale getirdik.

SPOR İSTANBUL AŞ
Evlerinde kalanların egzersiz yapabilmesi için 
online tesisimizi açtık.
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BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
tüm birimlerinin kolay hizmet 
verebilmesi için ilçelerdeki engelli 
ve 65 yaş üstü yurttaşlarımızın 
bulunduğu konumları belirledik.
    
KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI
Aşık Veysel’i, CRR Instagram 
hesabında Cem Mansur’un sunduğu 
canlı Ender Balkır konserinde andık. 
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ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
65 yaş üstü 145 yurttaşın acil gereksinimlerini 
karşıladık. 

BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ
İstanbul Otogarı’ndaki berber ve kuaförleri 
kapattık.
Lokanta, restoran, pastane gibi iş yerlerinin masa 
ve sandalyelerini kaldırdık.
Yalnızca gel-al ve paket servis hizmetine izin 
verdik.
Sitelerdeki tedbirleri artırdık. Site girişinde 
ateş ölçer ile kontrole başladık. Ateşi 38 derece 
üzerinde olanları sağlık kuruluşlarına yönlendirdik. 
Gelen misafirle site sakinlerinin kullandığı 
asansörleri ayırdık.

İSTAÇ AŞ
Tüm toplu alanlarda yıkama çalışmaları başlattık.
Her gün ortalama 700 personelin katıldığı 
çalışmalarda toplam 974 mekanik süpürme aracı 
kullandık.
Normalde haftada bir yıkanmakta olan 
Bayrampaşa ve Ataşehir sebze ve meyve hallerini 
her gün yıkamaya başladık.
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İETT
İETT otobüslerine şoför ve yolcu temasını 
engellemek amacıyla şoför kabini koyduk.

SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 
65 yaş üstü yurttaşlara Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
ALO 153 Çağrı Merkezi’nden özel hizmet vermeye 
başladık. 
Halen online gıda, market, yemek firması 
temsilcilerinin ulaşamadığı noktalarda İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Yerinde Çözüm Ekipleri 
65 yaş üstü yurttaşlarımızın taleplerine cevap 
vermeye devam ediyor.

KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI
850 otel işletmesiyle iş birliği yaparak sağlık 
çalışanlarına otellerde konaklama imkânı 
sağladık.

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
Gel-al ve paket servis yapan iş yerlerine yönelik toplam 
1.168 denetim gerçekleştirdik. 

KİPTAŞ
Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerinde taksitleri 
2 ay erteledik.

BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ
Otogarda ücretsiz maske ve eldiven dağıtımına 
başladık.
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ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
Temizlik ve ilaçlama çalışmalarımıza 100 
yeni dezenfekte istasyonunda minibüs, 
dolmuş ve taksilerle devam ettik. 

KÜLTÜR AŞ
İstanbul Kitapçısı şubelerimizi geçici 
olarak kapattık, istanbulkitapcisi.com 
üzerinden online satışlarda indirim 
kampanyası başlattık.
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Mart

31KORONAVİRÜSLE MÜCADELE FAALİYET RAPORU MART-NİSAN 2020



24
Mart

İETT
İETT otobüslerinde kapasiteyi yüzde 50’nin altına 
çektik. Metrobüslere güvenli mesafe düzenlemesi 
getirdik.
Toplu ulaşımda yüzde 70’lere varan yolcu 
düşüşüne rağmen, sabah ve akşam yoğunluğunun 
önüne geçmek için bazı hatlarda seferleri 
artırdık. Otobüs içi yoğunluğun yüzde 25-30’larda 
seyretmesini sağladık.

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Sağlık çalışanlarına maske üretmek amacıyla 
harekete geçen “3B Destek” ekibine ham madde 
desteği sağladık.

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
4 bin 120 marketi sosyal mesafe, çocuk yasağı 
ve yüzde 10 müşteri kısıtlaması kapsamında 
denetledik.
Toplu taşımada sosyal mesafenin korunmasına 
ilişkin 2 bin 334, maske kullanımına ilişkin 641, 
dezenfektasyona ilişkin 64 denetim gerçekleştirdik.
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SAĞLIK DAİRE BAŞKANLIĞI
Yenikapı Avrasya Gösteri 
Merkezi’nde İstanbul Yardımlaşma 
ve Koordinasyon Merkezi’ni kurduk. 
Merkez içinde;
• Ülkemizde ve dünyada salgının 
gelişimini yakından takip eden ve 
yol haritaları çizen Bilim Kurulu 
oluşturduk.

• Kimsesiz olan yaşlılar ve salgın 
sürecinde işlerini kaybederek 
yoksunluk içerisine giren yurttaşlara 
yapılacak yardımların lojistik sürecini 
yönetmeye başladık. 
0212 449 49 00 no’lu telefon hattı 
üzerinden 97 psikoloğumuz ile 
“Psikolojik Danışma Hattı”nı yaşama 
geçirdik. 5 bin 804 kişiye psikolojik 
danışmanlık hizmeti sağladık.

METRO İSTANBUL AŞ
TF2 Eyüp-Piyer Loti ve TF1 Maçka-
Taşkışla Teleferik Hattı’nda yolcu 
sayısı düştüğü için seferleri geçici 
olarak durdurduk. 

MUHTARLIKLAR VE GIDA DAİRE BAŞKANLIĞI
Sokak hayvanları için beslenme noktalarını genişlettik. 
620 noktada hayvanları besledik. 

İSTANBUL HALK EKMEK  AŞ
Günlük ekmeklerin paketli satışına başladık.

İSPARK AŞ
Tüm eczacılara ve eczane çalışanlarına bütün 
otoparklarımızda ücretsiz hizmet vermeye başladık.

Valiliğe, filyasyon ekiplerinde görev yapacak 
şoförlerimizin güvenliği için “Koruyucu  Donanımın 
Zorunluluğu” çağrısında bulunduk.
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İETT
Metrobüs ve raylı sistemlerin ardından 
İETT, Otobüs AŞ ve Özel Halk Otobüsleri’ne 
bilgilendirme afişleri astık.

SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 
Dezenfeksiyon uygulamasını 75 ekip, 201 
personelle sürekli hale getirdik. Toplamda 1 milyon 
211 bin 640 m3 kapalı alanı dezenfekte ettik.

EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin 
mülkiyetinde veya tasarrufunda olan 
taşınmazlardan, pandemi döneminde kapalı 
kaldıkları sürece kira bedeli alınmamasına, ayrıca 
bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılmasına 
karar verildi.

Sağlık Bakanlığına aşağıdaki talep ve önerilerde 
bulunduk: 
• Mevcut hastanelerin kapasitelerinin yetersiz 
kalması ihtimaline karşı Maltepe Gösteri Merkezi, 
Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi ve Gürpınar Su 
Ürünleri Hali’nde sahra hastanelerinin kurulması,

• İhtiyaç halinde Atatürk Havalimanı’nın da bu 
listeye katılabileceği,

• Sağlık çalışanlarına konaklama ve servis imkânı 
sağlama hizmetimizin İstanbul’daki sağlık 
çalışanlarıyla paylaşılması talebi,

• Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlıklarından salgınla mücadele 
çalışmaları çerçevesinde ciddi hasılat kayıplarına 
uğradığımıza ve bu sebeple hizmetlerin 
aksayabileceğine dikkat çekerek 2 milyar TL 
kaynak artırılması talebi. 
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SAĞLIK DAİRE BAŞKANLIĞI
Kent genelinde başlattığımız hijyen çalışmalarını, 
her iki yakadaki meydan, durak, alt geçit, park, 
cadde ve bulvarları temizleyerek sürdürdük.

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Başkan İmamoğlu, C40 Dünya Belediye 
Başkanları oluşumunun COVID-19 konulu 
özel toplantısına telekonferansla katıldı. 
“Cesur kararlar almaktan çekinen her ülke 
ağır bedeller ödüyor. Biz de bu konuda 
radikal olmalıyız.” mesajını verdi.

İhtiyaç halinde Vali başkanlığında 
oluşturulacak Vefa Sosyal Destek 
Gruplarına katılacak personelin listesini 
İstanbul Valiliğine sunduk.
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KİPTAŞ
Taksit erteleme kararına, herhangi bir faiz yansıtılmayan 
ek düzenlemeler yaptık. Nisan ve Mayıs taksitlerini iki ay 
öteleyerek, Haziran ayından itibaren her ay tek taksit 
olarak düzenledik. Ayrıca, Mayıs ayına ait Silivri 3. Etap 
Sosyal Konut ara ödemesinin Temmuz, Ağustos, Eylül, 
Ekim aylarında dört eşit taksit halinde ödenmesi kararını 
aldık.

BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ
Sitelerde, 65 yaş ve üstü sakinlerin ve kronik rahatsızlığı 
bulunanların ihtiyaçlarını karşıladık.
Otogarda, otobüs ve yayalar için dezenfeksiyon önlemleri 
kapsamında;
• Otogara giriş yapan tüm otobüslerin, giriş turnikesinde 
dış cephelerini dezenfekte edecek sistemle ve otogar 
ve kapalı çarşı giriş kapılarına dezenfekte kabinlerini 
kurduk.

• Otogardaki yolcu ve konuklar için Metro İstanbul 
istasyonu çıkışlarına maske ve bir çift eldivenden oluşan 
kiti alabilecekleri “Koruyucu Malzeme Otomatı”nı 
montajladık.

KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI
Dünya Tiyatro Günü’nde “Pollyanna” adlı 
çocuk oyunu ile “Geç Kalanlar” adlı oyunu 
online olarak yayınladık.
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ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
Personel taşıyan servisler, 
otobüsler, minibüsler, kentler arası 
otogarlardaki terminaller, gezinti 
tekneleri, deniz turu organizasyonları 
yapan şirketler, turizm ve spor 
işletmelerini sosyal mesafe 
konusunda denetledik.
Şehirler arası yolcu taşıması yapan 
terminallerde alınması gereken 
önlemler konusunda işletmeleri 
bilgilendirdik, otogarlar ve otobüsleri 
düzenli olarak dezenfekte ettik.

BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ
Virüsle mücadele sonuçlanıncaya 
kadar Kemerburgaz Kent Ormanı’nı 
yaya ve araç trafiğine kapattık.
İlçelerde tesis edilen kurulların 
verdiği izinlerle, yolculuk yapmaya 
hak kazanan kişilerin, şehirler arası 
otobüslerle seyahatlerinin temini, 
denetimi ve otogardan çıkışını 
düzenlemek için “Otogarda Seyahat 
İzin Kurulu”nu oluşturduk.

28
Mart
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29
Mart

SOSYAL HİZMETLER DAİRE 
BAŞKANLIĞI 
Evsiz yurttaşlara Eyüp Tevfik 
Aydeniz Spor Salonu’nda barınma 
desteği sağladık.

30
Mart
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Prof. Dr. Adem 
Baştürk Kültür Merkezi’nde yer alan Deneyap 
Atölyeleri’nde sağlık çalışanları için yüz koruyucu 
maske üretmeye başladık. 25 Nisan itibariyle 
2.700 koruyucu siper ürettik.

30 bin üniversite öğrencimizin hesaplarına 3.200 
TL tutarındaki burslarını yatırdık.

KÜLTÜR AŞ
Sosyal medyada yazarlardan gelen kitap 
önerilerini paylaşmaya başladık. Ahmet Ümit, 
Murat Gülsoy, Şükrü Erbaş, Gönül Kıvılcım, 
Haydar Ergülen, Ferit Edgü, Aytül Akal’ın yanı sıra 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kitap önerilerini 
kitapseverlerle buluşturduk. 

KİPTAŞ
Genel Müdürlüğe gelecek müşteriler için randevu 
sistemini başlattık.

BELBİM AŞ
Riskli grupta bulunan 60 yaş üstü 
vatandaşlarımızın 31 Mart itibariyla vize işlemi 
gereken kartlarının vize tarihlerini uzatarak yıl 
içinde dilediği zaman yapabilmelerini sağladık.

31
Mart
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İSYÖN AŞ
Vakanın ülkemizde görüldüğü 11 Mart 
tarihinden itibaren, el temasının yoğun 
olduğu genel kullanım alanlarını rutin 
aralıklarla dezenfekte ettik.
Sosyal tesislere balık sevkiyatı yapılan 
soğutuculu sevkiyat aracına, günlük 
dezenfeksiyon işlemi uyguladık.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi 
tarafından Gürpınar Balık Hali’nin, ihtiyaç 
halinde kullanılmak üzere sahra hastanesi 
yeri olarak belirlendiğini Sağlık Bakanlığına 
bildirdik.
Hem Su Ürünleri Hali’nde hem de pazar 
yerlerinde giriş çıkışlara vatandaş için el 
dezenfektanı yerleştirdik.

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
Vatandaşa verilen yangın güvenlik eğitimi ve 
yangın söndürme tatbikatları; mobil eğitim 
araçlarında verilen yangına karşı doğru davranış 
şekilleri; AKOM’da yapılan afetten korunma, okul ve 
kreşlerde verilen “Minik Adımlarla Güvenli Yaşam” 
eğitimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeline 
yönelik olarak planlanan deprem farkındalık,  ilk 
yardım ve deprem tatbikat faaliyetlerine COVID-19 
ile ilgili tedbirler ortadan kalkıncaya kadar ara 
verdik.
Yenişehir İtfaiye ve Başakşehir İtfaiye 
İstasyonlarında bulunan çocuk eğitim parkurunu 
kapattık. 
Her türlü afete yönelik, ortak gruplarla planlanan 
tüm tatbikat, toplantı, ziyaret, müdahale ve 
çalışmaları iptal ettik. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane, 
Bakırköy, Kasımpaşa, Kartal hizmet binaları 
ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
Şehzadebaşı, Tozkoparan, Kayışdağı Darülaceze 
Tıp Merkezlerinde acil yardım ambulansı 
görevlendirdik.
Acil yardım ve can kurtarma ambulansları ile 
şüpheli/teşhisli COVID-19 hastalarının nakli 
sonrası, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ilgili birimi 
tarafından ambulansların dezenfekte işlemlerine 
başladık.

Mart
Genel
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MEZARLIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
COVID-19 nedeniyle vefat edenlerin cenaze 
işlemlerini en kısa sürede yapmaya başladık.
Hizmet birimlerinde görevli personel ve gelen 
vatandaşlar için maske zorunluluğu getirdik.
Cenaze işlemlerini gerçekleştiren personele 
ve bütün din görevlilerine özel koruyucu elbise 
dağıttık.
Tüm birimleri ve cenaze araçlarını rutin ilaçlamaya 
başladık.
Farklı inançlardaki bütün cenazelerde, sosyal 
mesafe kurallarına uyulması yönünde hem 
çalışanlara hem vatandaşa uyarılarda bulunduk.
Definleri, riski en aza indirmek üzere Avrupa 
Yakası’nda Kilyos Mezarlığı’na, Anadolu Yakası’nda 
Beykoz Yukarı Baklacı Mezarlığı’na yönlendirdik.
Sağlık Bakanlığının, bulaşıcı hastalıktan ölenlerin 
şehirler arası cenaze nakillerinin yapılmamasına 
ilişkin kararına uyarken, bulaşıcı hastalık dışındaki 
cenazelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ambulans nakil araçlarıyla  şehirler arası naklini 
sürdürdük.
Özellikle bulaşıcı hastalıktan vefat edenlerin 
gasil işlemlerinin yapıldığı Alibeyköy ve Çekmeköy 
gasilhanelerine ek olarak Mart ayında Arnavutköy 
ve Silivri gasilhanelerinde de işlem yapmaya 
başladık.

AKOM
AKOM’da yapılan “Afetten Korunma”, okul ve 
kreşlerde yapılan “Minik Adımlarla Güvenli Yaşam” 
eğitimlerine geçici olarak ara verdik.
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BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Mobil uygulamalara gerekli güncellemeleri 
yaparak uyarı ve mesajlar yerleştirdik.

KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI
Tüm etkinlikleri dijitale aktararak sosyal medya 
ağlarından paylaştık. Bu kapsamda;
• Nisan ayı boyunca her pazartesi CRR Genel 
Sanat Yönetmeni Cem Mansur’un,  müzik ve 
yaşam üstüne müzikli sohbet programını,

• Nisan ayında her pazar günü dijital konserleri,
• Orkestralar Müdürlüğü’nün evlerinden hazırladığı 
konser kayıtlarını,

• Yazar, şair ve sanatçılardan “Evde Kal” 
mesajlarını yayınladık.

• Nisan ayında her cuma günü belgesel 
gösterimleri gerçekleştirdik. 2 Nisan’da  
yayınlanan “Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali” 
belgeselinin ardından “Yaşar Kemal Efsanesi” ve 
“Yücel’in Çiçekleri” belgeselini yayınladık. 

1
Nisan

BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ
Otogar bünyesinde düzenli ilaçlama yapmaya 
başladık.
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DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Diğer dünya metropolleri ve uluslararası 
kuruluşlarla İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir araya geldiği 
telekonferans görüşmeleri organize ettik.  
İmamoğlu’nun daveti üzerine, AB Türkiye 
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger 
ile Başkan İmamoğlu, pandemi süreci hakkında bir 
telekonferans gerçekleştirdi.

MUHTARLIKLAR VE GIDA DAİRE BAŞKANLIĞI
Sahipsiz hayvan bakımevlerine vatandaşlarca 
yapılan toplu ziyaretlere geçici olarak ara verdik.

İSMEK
Satın Alma Müdürlüğü tarafından temin edilen 
malzemelerle maske üretimine başladık. Günlük 
10 bin maske hedefiyle yola çıktığımız projemizde 
135 Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü eğitmeni      
8 günde 100 bin maske dikti. 

2
Nisan

İSTANBUL YATIRIM AJANSI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü 
çalışmaları desteklemek amacıyla yurt dışı 
temaslarını başlattık. 
Aralarında finans, bankacılık-yatırım, konsolosluk, 
uluslararası kuruluş, denetim ve derecelendirme, 
üniversite, sivil toplum kuruluşları gibi farklı 
kesimlerden 180’nin üzerinde üst düzey katılımcıyla 
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağış Kampanyası 
Duyurusu”nu Türkçe ve İngilizce olarak paylaştık.
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3
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RAYLI SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait 
şantiyelerde çalışan personelin koronavirüs 
riskini azaltmak için yatakhane, yemekhane 
ve sosyal alanları düzenli şekilde dezenfekte 
ettik. Personelin, sağlık taramasından 
geçirilerek iş başı yapmasını sağladık.

EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Sağlık çalışanları için 2.000 kişilik otel 
odası kiralama projesi kapsamında yaklaşık 
200 otel sahibiyle telefonda, 75 otel ile de 
yerinde görüşmeler yaptık. 
42 otele 1.800 sağlıkçı yerleştirdik, otellerin 
doluluk oranının yüzde 95 olmasını sağladık.

SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 
https://birliktebasaracagiz.ibb.gov.tr/ web sitesi 
üzerinden sosyal yardım talebi aldığımız 10 
bin aileye, ihtiyaç durumuna göre 2 ay süreyle 
kullanabilecekleri 300 TL ve 600 TL market 
alışverişi desteği sağladık.

SAĞLIK DAİRE BAŞKANLIĞI
Toplu taşımada maske dağıtımına başladık. 4, 5 ve 
6 Nisan günlerinde yolculara 22 bin adet maskeyi 
ücretsiz olarak dağıttık.
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ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
Toplu alanlarda maske kullanım zorunluluğunun 
ardından, ilk etapta 100 bin maske dağıtımı 
gerçekleştirdik. İlerleyen günlerde maske 
dağıtımında 200 bine ulaştık. 1 milyon maske için 
de üretime başladık.

SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 
Esenyurt ve Bağcılar’da, hane halkı sayısı 4 ve üstü 
olan ailelere hane başı 2,5 kg narenciye dağıtımı 
yaptık.

4
Nisan

5
Nisan

METRO İSTANBUL AŞ
Yenikapı, Üsküdar, Kirazlı, Aksaray, Şişli, 
Bağcılar, Ataköy, Taksim, Ünalan ve 
Zeytinburnu metro istasyonlarına termal 
kameralar yerleştirdik. Yüksek ateş tespit 
edilen yolcuları, en yakın sağlık kuruluşuna 
yönlendirdik.
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6
Nisan

METRO İSTANBUL AŞ
Koronavirüs tedbirleri kapsamında metro 
seferlerini, yolcu yoğunluğu yüzde 25’i 
aşmayacak şekilde planladık. Raylı sistem 
seferlerine saat 21.00’de son vermeye başladık. 
Teknik olarak mümkün olan araçlarımızda 
hava sirkülasyonu yerine dışarıdan hava alma 
sistemi devreye alındı.

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
Başkan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin ciddi anlamda bütçe kaybına 
uğramasına rağmen, zor günler geçiren Özel 
Halk Otobüsü (ÖHO) esnafına 
30 milyon lira destek açıkladı.

EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Sağlık çalışanları otellere giriş yapmaya 
başladı. İlk 4 otel Kartal, Beyoğlu, Kadıköy 
bölgelerinde oldu.
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SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 
Alışveriş kartları ve 500 bin gıda kolisinin dağıtımına 
başladık.

KİPTAŞ
Daire belirleme kura çekilişi ertelenen Silivri  
3. Etap Sosyal Konut Projesi hak sahiplerini ve 
daireleri teslim aşamasına gelen Pendik Yeşilce 
Aydos Projesi hak sahiplerini SMS ile bilgilendirdik.

İstanbul Valiliğine aşağıdaki konularda hazır 
olduğumuzu bildirdik:
• Kamu–özel, talep eden tüm hastanelerde 
gerçekleştirdiğimiz iç mekân dezenfeksiyon 
işleminin yanı sıra, uygun görülmesi halinde 
pandemi hastanelerinin girişlerine dezenfeksiyon 
tünelleri konulması,

• İBB’ye bağışlanan ve koronavirüs tespitinde 
kullanılan PCR testlerinin İl Sağlık Müdürlüğü 
hizmetine devri.
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7
Nisan

İETT
Otobüs ve metrobüs seferlerini sosyal mesafeyi 
koruyacak şekilde yeniden planladık. Şoförlere, 
yolcu sayısı araç kapasitesinin yüzde 50’sini 
geçtiği durumlarda, yolcu almama ve yedek 
araç gönderilmesi için çağrı yapma talimatında 
bulunduk. Toplam 814 hatta kesintisiz hizmet 
vermeye devam ettik. Bu hatlarda, yaklaşık 5 bin 
697 adet İETT, Otobüs AŞ ve Özel Halk Otobüsü 
araçları hizmetini sürdürdü. Otobüs içleri ve 
metrobüs istasyonlarını yoğunluğa karşı sürekli 
kameralarla denetlemeye devam ettik.

İSKİ
Koronavirüs sebebiyle yüzde 4,5 artan su 
kullanımına dikkat çekmek amacıyla başlattığımız 
su tasarrufu kampanyası kapsamında, İSKİ ve 
Medya AŞ tarafından hazırlanan ilk animasyon 
filmini yayınladık.

İGDAŞ
Müşteri hizmetleri ve C tipi veznelerde 12.00-17.00 
saatleri arasında hizmet vermeye başladık.

İSTANBUL HALK EKMEK AŞ
Büfe çalışma saatlerini geçici olarak 09.00-18.00 
olarak güncelledik. 

İstanbul Valiliğinden;
• İstanbul Darülaceze Müdürlüğü sakinlerinden 
birinin COVID-19 sebebiyle ölümü üzerine risk 
altında bulunan 687 Darülaceze sakini ve 918 
personelin acilen testlerinin yapılmasını,

• COVID-19 virüsünden dolayı vefat eden kişilerle 
ilgili olarak işlem başlatmadan önce bu kişilerin 
COVID-19 dolayısıyla vefat ettikleri bilgisinin 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile paylaşılmasını 
talep ettik.
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EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
25 Nisan tarihine kadar 10 yurt dahil olmak 
üzere, toplam 75 otel ve yurt ile görüşerek, 30’u 
ile kiralama, 34’ü ile rezerv tutulma konusunda 
prensipte anlaştık. 

“Ulusal Pandemi Planlaması” kapsamında devam 
eden filyasyon çalışmalarında hizmet vermek 
üzere 80 personel görevlendirdik.

İSTANBUL HALK EKMEK AŞ
Hafta içi tüm zincir marketlere 
günde üç-dört defa fazladan ürün 
sevkiyatı yaparak, marketlerin açık 
olduğu saatlerde halkın ürünlere 
ulaşabilmesini sağladık. 

İSTANBUL HALK EKMEK AŞ
Ekmek üretim tesislerimizi tam kapasite çalışır 
hale getirdik.

Büfe işleticileriyle ekmek dağıtım personeline 
maske, eldiven, dezenfektan ve kolonyadan oluşan 
hijyen malzemesi kiti dağıttık.

SPOR İSTANBUL AŞ
“Evde Spor” etkinliği kapsamında hafta içi her 
gün canlı yayınlanan egzersiz videolarına her 
perşembe farklı branştan milli sporcuları davet 
ettik. Neslihan Yiğit (Badminton) ile başlayan 
serilerde, Meltem Hocaoğlu Akyol (Karate) ve 12 
yaşındaki milli yüzücü Meriç Uygun’a yer verdik.

HAMİDİYE AŞ
Su üretim tesislerimiz tam kapasite çalışır hale 
getirdik.

İETT
Uzunçayır, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Şirinevler ve 
Avcılar metrobüs istasyonlarına termal kameralar 
yerleştirdik. Ateşi yüksek çıkan yolcuların, en yakın 
sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesine karar verdik.

İSTANBUL YATIRIM AJANSI
“Pandeminin İstanbul’da Yayılmasının Önlenmesi 
Çalışmalarında Destek Talebi” konusuyla Türkçe ve 
İngilizce mektuplar hazırlayarak İBB’nin mücadele 
kapsamında yaptığı ve yapacağı çalışmaları 
Başkan Ekrem İmamoğlu ve İYA CEO’su Nihat 
Narin imzasıyla Birleşmiş Milletler ve bağlı 
kuruluşlara, Dünya Bankası, Asya Kalkınma 
Bankası, Avrupa Kalkınma Bankası, Avrupa Altyapı 
ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Finans Kurumu 
ve Çin menşeli ICBC’ ye ilettik.

8
Nisan

9
Nisan

10
Nisan
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İETT
İlk uygulanan 48 saat süreli sokağa çıkma 
yasağında seyreltilmiş seferlerle hizmet verdik. 
Yasak süresince istisna kapsamında olan 
İstanbullular için 06.00-09.00 ve 17.00-19.00 
saatleri arasında otobüs seferleri,  06.00-09.00 
ve 16.00-20.00 saatleri arasında 10 dakikalık 
aralıklarla metrobüs seferleri düzenledik. 
Metrobüs şoförlerinin, virüs tehdidine karşı 
kendilerini korumaları için koruyucu tulum giyerek 
görev yapmalarını sağladık. 
Hastane talepleri doğrultusunda 41 hastanemize 
personellerinin ulaşımı için 45 adet otobüsü tahsis 
ettik.

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Sağlık personeline destek amacıyla 20 devlet 
hastanesinde bulunan BELTUR büfelerindeki 
İBBWiFi  hızını, İSTTELKOM aracılığla, 2 Mbps’den  
5 Mbps’ye, kotasını 1 GB’den  2 GB’ye yükselttik.

BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ
Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de 
otogardaki temizliğin aksamaması için karar aldık.

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili bilgilendirme 
anonslarına başladık. Yasağa uymayan toplam 413 
kişiyi evine gönderdik.
Toplam 405 sağlık çalışanı, eczacı ve kamu 
görevlisine ulaşım desteği sağladık.

İSTANBUL HALK EKMEK AŞ
Sokağa çıkma yasağı süresince ekmek üretimine 
devam ettik. 535 büfede, kesintisiz hizmet verdik. 
Yasak süresince çölyak ve fenilketönüri hastaları 
için, glutensiz ürünlerin üretimini sürdürerek 
hastalara kargo ve satış noktaları yoluyla 
ulaştırdık. Bu uygulamayı, tüm sokağa çıkma 
yasağı süreçlerinin rutini haline getirdik. 
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SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 
Alışveriş kart dağıtımı yapılacak aile sayısını 20 
bine çıkarttık. 

SPOR İSTANBUL AŞ
23 Nisan’a özel, çocukların kendi videolarını 
çekip 23 Nisan coşkusunu yaşayabilecekleri bir 
etkinlik planladık ve sosyal medya kanallarından 
duyurduk.

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Başkan İmamoğlu, talebi üzerine, 
Seul Belediye Başkanı, Park Won-
Soon ile bir araya geldi. COVID-19 
salgını konulu telekonferans 
toplantısında, iki büyükşehir arasında 
karşılıklı dayanışma ve iş birliği 
konusunda kararlar alındı.

14
Nisan
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BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Halkın salgın sürecinde doğru bilgi edinmesi ve İBB 
çalışmalarından haberdar olması amacıyla,  
https://koronavirus.ibb.istanbul sitesini yayına 
aldık.

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekrem İmamoğlu, C40 Dünya Belediye Başkanları 
ile gerçekleşen ikinci toplantıya telekonferans 
yoluyla katıldı. COVID-19 salgını konulu özel 
webinar toplantısında Başkan İmamoğlu, 
İstanbul’un salgın sürecinde aldığı önlemler 
konusundaki bilgileri mevkidaşları ile paylaştı.

KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI
Her hafta “Gezgin Söyleşileri” formatıyla, 
İstanbul’un tanıtımı ve turizmine dair önemli 
isimlerle söyleşiler gerçekleştirdik. 
15-22 Nisan Turizm Haftası çerçevesinde 
hazırlanan tanıtım filmini sosyal medyada 
paylaştık. 

COVID-19 pozitif çıkıp evinde tedavi gören ya 
da karantinada bulunan kişilerin tıbbi atıklarının 
usulüne uygun olarak toplanması için bu kişilerle 
ilgili bilgilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
ilgili ilçe belediyesi ile düzenli olarak paylaşılmasını 
Valilikten talep ettik.
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BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Sağlık çalışanlarının geçici konaklaması için 
İstanbul Turizm Platformu ile oteller arasında 
irtibat kuracak bir altyapı çalışması hazırladık.

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Başkan İmamoğlu, Milano Belediye Başkanı 
Guiseppe Sala ile telekonferans yöntemi 
ile görüştü. Başkan İmamoğlu’nun talebi 
doğrultusunda bir araya gelen iki belediye 
başkanı, COVID-19 nedeniyle hayatlarını 
kaybeden vatandaşlar için taziye mesajlarını 
paylaştılar ve karşılıklı bilgi paylaşımı ve iş birliği 
adına anlaşmaya vardılar. 

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Nuri Aydın’a, Yenikapı’daki İstanbul 
Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi ile her 
türlü ihtiyaç kaleminin temini ve lojistiğine hazır 
olduğumuzu beyan ettik.
Salgının en yaygın görüldüğü şehir olan 
İstanbul’da gerekli önlemlerin alınabilmesi için, 
İstanbul özelindeki istatistiki bilgilerin belirli 
rutinlerle İBB’ye bildirilmesini Sağlık Bakanı 
Sayın Fahrettin Koca’dan talep ettik. Tüm 
imkânlarımızla sağlık çalışanlarının yanında 
olduğumuzu bildirdik.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine, 
COVID-19 testi pozitif çıkan ya da karantinada 
bulunan personel ile ailelerinin her türlü 
ihtiyaçlarının karşılanması için Yenikapı 
Dayanışma ve Yardımlaşma Merkezi’nin tam 
yetkili adres olduğunu hatırlatarak, tüm 
yönetim kadrolarından üst düzey hassasiyet 
göstermelerini istedik.
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BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Koli teslimat uygulaması ile yardım kolilerinin 
daha hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını 
sağladık.
Sağlık personeli sorgu web servisi ile ulaşım ve 
konaklama hizmeti verilen sağlık personellerinin 
hızlı tespitini gerçekleştirdik.
Gönüllü Çalışanlar Formu oluşturduk.
 
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
“Evde Kal” çağrılarına destek olmak amacıyla, 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü Instagram hesabı 
üzerinden, “İçeriden Dışarısı” temalı bir fotoğraf 
yarışması düzenledik.İSTANBUL HALK EKMEK  AŞ

Ekmek dağıtım personeli ve büfe işleticilerine 
hijyen malzemesi teminine devam ettik.

SPOR İSTANBUL AŞ
www.chess.com’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Spor İstanbul Turnuvası adıyla açılan özel 
alanda, 23 Nisan’a özel online satranç turnuvası 
düzenledik. Final karşılaşmalarını, milli satranççı 
Emre Can’ın yorumlamasını sağladık.
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İSTAÇ AŞ
13 mekanik yıkama aracı, 4 mekanik süpürge aracı ve  
30 personel ile Söğütlüçeşme-Beylikdüzü güzergâhında 
bulunan 52 kilometre uzunluğunda ve 44 durağa sahip 
metrobüs istasyonunu yıkadık.

METRO İSTANBUL  AŞ
Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde M1, 
M2, M3, M4, M5, T1 ve T4 hatlarıyla, 2 gün 
boyunca 07.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri 
arasında yarım saatlik aralıklarla hizmet 
verdik. 

ŞEHİR HATLARI AŞ
Toplam 280 personel ve 16 gemiyle, 7 hatta 60 
sefer yaparak 1.286 yolcu taşıdık. 

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Destek hizmetlerinin sürdürülmesi kararını 
alarak;
• Zeytinburnu Misafirhanesi’nde 48 oda ile 
sağlık çalışanlarına konaklama hizmeti 
verdik.

• 40 farklı noktada otellerde kalan sağlık 
çalışanlarının 3 öğün yiyecek ve içecek 
ihtiyaçlarını karşıladık.

• COVID-19 testi pozitif olup yemek destek 
talebi olan İBB personeline kumanya desteği 
verdik.
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DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekrem İmamoğlu, talebi üzerine Tahran Belediye 
Başkanı Pirouz Hanachi ile COVID-19 salgınına 
ilişkin karşılıklı dayanışma konusunda izlenecek 
yollar konusunda görüş alışverişi yaptı.

MUHTARLIKLAR VE GIDA DAİRE BAŞKANLIĞI
Mersinli çiftçinin ihracat yasağı ve koronavirüse 
karşı alınan önlemler sebebiyle ürününü 
satamaması sonucu, Mersin Büyükşehir Belediyesi 
ile iletişime geçtik. Halka dağıtacağımız yardım 
kolilerine dahil edilmek üzere, Mersin Tarsus 
Eshab-ı Kehf Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden 
yaklaşık 100 ton Lamas cinsi limon alım 
sözleşmesi yaptık. 

Sahipsiz hayvanlara yönelik beslenme desteğimizi 
COVID-19 tedbirleri çerçevesinde artırarak gönüllü 
vatandaşlar ve ilçe belediyeleriyle iş birliği halinde 
rutin olarak çalışmalarımızı sürdürdüğümüz 
bilgisini Valilikle paylaştık.

21
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KÜLTÜR AŞ

TBMM’nin 100. yılına ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’na özel Arbil Çelen Yuca’nın anlatımıyla 
canlı yayında “Binbir Kahramanın Masalı” projesini 
gerçekleştirdik. YouTube ve Facebook hesaplarımızdan 
yayınladık. 

SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal yardım alan 
ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 100 bin adet 23 Nisan 
hediye kutusu dağıttık. 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
100 bin kişiye hizmet verecek uzaktan öğrenme 
platformunu iyileştirdik.

MUHTARLIKLAR VE GIDA DAİRE BAŞKANLIĞI
Mersin’den alınan limonun ilk partisini İstanbul’a 
getirerek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne devrettik. 
Limonları 800 gramlık paketler halinde, ihtiyaç sahibi 
İstanbullulara dağıtılacak kolilere koyduk.
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BELTUR AŞ
Ramazan ayında, sosyal medya 
hesaplarımızdan Ramazan menüsü, 
yöresel tarifler gibi içerikler 
hazırlayarak paylaştık. 

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE 
BAŞKANLIĞI
İftar ve sahur hizmetleri kapsamında;
• 5 ilçe belediyesinin talebi 
doğrultusunda 5 bin 500 kişilik iftar 
hazırladık.

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
birimlerinin talepleri doğrultusunda, 
iftarlık ve sahurluk hazırlamaya 
devam ettik.

İSTANBUL HALK EKMEK AŞ
Büfelerde kalabalıklaşmayı önlemek 
adına Ramazan pidesi üretimini iptal 
ettik.

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Başkan İmamoğlu’nun talebi 
doğrultusunda Budapeşte Belediye 
Başkanı Gergely Karacsony ile gerçekleşen 
toplantıda COVID-19 salgını konusunda iki 
kent arasında dayanışma mesajları verildi.

23
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EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
43 otele 1678 sağlıkçı yerleştirdik.

İBB YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON 
DAİRE BAŞKANLIĞI
Salgın süresince trafikte yaşanan azalmayı ve sokağa 
çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştürerek, kent 
genelinde altyapı yatırımlarını artırdık. İstanbul’un 
kritik noktalarında binlerce ton asfalt serimi ve 
yenileme çalışması gerçekleştirdik.

İSTAÇ AŞ
4 mekanik yıkama aracı, 1 mekanik süpürge aracı, 
2 çift kabinli kamyonet ve 17 personel ile yolcu 
taşıma kapasitesi en yüksek hatlardan biri olan  
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda bulunan 
19,3 kilometre uzunluğundaki 31 istasyonu yıkadık 
ve temizledik. 

26
Nisan

KÜLTÜR AŞ
Her pazar saat 17.00’de, Kültür AŞ Instagram 
kanalında yayınlanan ve yaklaşık yarım saat süren 
“Evden Açıklamalı Solo Resitaller” serisini başlattık. 
İlkini 26 Nisan Pazar günü usta kanun sanatçımız Tahir 
Aydoğdu ile gerçekleştirdiğimiz seri kapsamında,  
3 Mayıs’ta Kerem Görsev, 10 Mayıs’ta Bülent Evcil,  
17 Mayıs’ta Özcan Ulucan, 24 Mayıs’ta Mutlu Torun, 
31 Mayıs’ta ise Ecesu Sertesen solo resitalleriyle yayın 
yapılmasını planladık.
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ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
Trafik ışıklarındaki yaya butonlarını 
temassız hale dönüştürerek İstanbul 
genelinde yaygınlaştırdık.

SOSYAL HİZMETLER DAİRE 
BAŞKANLIĞI 
Alışveriş kart dağıtımı yapılacak aile 
sayısını 30 bine çıkarttık.

İSTANBUL YATIRIM AJANSI
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği 
Brüksel Ofisi’nden gelen cevaplarla 
koordinasyon çalışmalarını gündeme 
aldık.

Pandemi süresince kapatılan korunaklı parkların, raporlarını ibraz etmeleri halinde 20 yaş altındaki 
özel gereksinimli bireylere açılmasını resmi bir yazı ile İstanbul Valiliğine önerdik.
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İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
Olası ambulans kaza ve 
arızalarına karşı tam donanımlı 
yedek ambulansları her an 
göreve hazır hale getirdik.

MEZARLIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
Bulaşıcı hastalıktan vefat eden cenazelerin 
nakli, gasli ve defni için özel giyimli ekipler 
oluşturduk.
Vefat eden kişinin aile mezarlığı olmadığı 
durumda da uygulanmak üzere, definleri, riski 
en aza indirmek  için ulaşım avantajından 
dolayı Avrupa Yakası’nda Kilyos ile Anadolu 
Yakası’nda Beykoz Yukarı Baklacı Mezarlığı’na 
ilaveten, Avrupa Yakası’nda Gümüşyaka 
ve Kayabaşı Mezarlıklarına yönlendirmeye 
başladık. 
Başka mezarlıkta mezar yeri olan 
vatandaşların cenazelerinin, istendiği 
takdirde, o mezarlıkta defnine izin verdik.

Nisan
Genel
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SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
100 binden fazla çocuğumuza Halk Süt’ü 
ulaştırmaya devam ettik.

İSYÖN AŞ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gürpınar Su Ürünleri 
Hali mezat alanında ürün bazında bölümlendirme 
yaparak bariyerler ile esnaflar arası gereken 
mesafeyi sağladık.
Benzeri uygulamaya semt pazarlarında da yer 
vererek, tezgâh aralarını açıp, yoğunluğu engelledik. 

İSPER AŞ
Halkla temas halinde sürdürülen projelere online 
veya telefon hattı ile devam ettik.
İşletmeler Müdürlüğüne bağlı tesislerde, kreş ve 
anaokulu projelerinde, tiyatro ve orkestralarda, 
kadın-aile projelerinde, sosyal mesafe kuralları 
kapsamında çalışmalara ara verdik.
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