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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 geliştirmezsek, geleceğe umutla bakmamız
mümkün olmayacak.

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.
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Elinizdeki kitapçık işte bu amaçla hazırlandı. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs - Haziran 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 periyodlarla 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 bizim salgınla mücadele
performansımızın net bir biçimde görülmesi,
eksiklerimizin, yanlışlarımızın teşhis ve tespit edilmesi
için de yararlı bir araç olarak görüyoruz. Mayıs - Haziran
2020 tarihleri arasındaki mücadelemizi değerlendirerek
eleştirileriyle, öneri ve uyarılarıyla bize yol gösterecek
tüm kişi ve kurumlara ancak şükran duyarız.

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 İBB’nin iş
birliğiyle yürüttüğü çalışmalara yeteri
kadar örnek sunamıyoruz. Açıkçası, iş
birliği bir yana, İBB 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 dört 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.

Dayanışma, bilimsel ve
eleştirel düşünce, yönetimde
şeffaflık gibi, bu dönemde
hayati öneme sahip
olduğunu gördüğümüz
değer ve kavramlara sahip
çıkıp geliştirmezsek,
geleceğe umutla bakmamız
mümkün olmayacak.

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, Levent As ve Ahmet Kaya'ya
Allah'tan rahmet, sevdiklerine ve tüm İBB ailesine
başsağlığı diliyorum. İBB her zaman bu değerli çalışma
arkadaşlarımızın geride bıraktığı ailelerinin yanında
olacak, ilgi ve desteğini esirgemeyecektir.
Halen koronavirüs tedavisi görmekte 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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HAMİDİYE AŞ
Sokağa çıkma yasağı olan günlerde
üretim ve sevkiyatlara kesintisiz devam
ettik. Yasak olan günlerde 167 bayi, 263
araç ve 760 personel ile su teslimatları
gerçekleştirdik. Bu uygulamayı, tüm
sokağa çıkma yasağı süreçlerinin rutini
haline getirdik.

METRO İSTANBUL AŞ
Metro ve İstasyonlarda Sosyal Mesafe
Kuralı Düzenlemeleri Yaptık. İl Umumi
Hıfzıssıhha Meclis kararı uyarınca, toplu
taşıma araçları ve istasyonlarında sosyal
mesafe kurallarına uyulması için raylı
sistem oturma ve bekleme alanlarında
düzenlemeler yaptık. Bu düzenlemelerle,
oturma ve bekleme alanlarını,
sosyal mesafeyi koruyacak şekilde
işaretledik. İstasyonlar ve araç içlerinde
duyurular astık, anonslar ile yolcuları
bilgilendirilmeye başladık.

MUHTARLIKLAR VE GIDA DAİRE
BAŞKANLIĞI
Sokak hayvanları için beslenme noktalarını
genişlettik. 650 noktada hayvanları besledik.
Sokak hayvanlarının beslenebilmesi için 46
ton kuru mamayı belirli periyotlarla dağıttık.

• 16 bin 180 hayvanı muayene ve tedavi ettik.
• 3 bin 135 hayvanı aşıladık.
• Bin 313 hayvanı kısırlaştırdık.
• 3 bin 729 hayvanı mikroçip ile kayıt altına
aldık.
• 219 hayvanı osteosentez ettik.

İSTAÇ AŞ
Söğütlüçeşme - Beylikdüzü metrobüs hattı boyunca Asya
Yakası’nda 7, Avrupa Yakası’nda 37 olmak üzere, toplamda 44
durağı detaylı bir şekilde yıkadık. İşlemleri, 7 araç 14 personel
ile gerçekleştirdik.

İSTANBUL İMAR AŞ
Bayrampaşa Kentsel Dönüşüm Ofisindeki Tedbirleri Artırdık.
Vatandaşlarımız tarafından ziyaret edilen, 20 personelimizle
birlikte bilgilendirme çalışmalarını yürüttüğümüz
Bayrampaşa Kentsel Dönüşüm Ofisine, el dezenfektanları
yerleştirdik. Ofisi periyodik olarak dezenfekte ettik. Ofise
gelen ziyaretçilerin ateşlerini ölçmeye başladık.
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Mayıs

HALK EKMEK AŞ
Ekmek dağıtım personeli ve büfe
işleticilerine maske, eldiven, dezenfektan
ve kolonyadan oluşan hijyen malzemeleri
dağıttık.

SAĞLIK DAİRE BAŞKANLIĞI
Vektörle Mücadele

İSTAÇ AŞ
İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na bağlı
gasilhanelerin önlerinin ve çevrelerinin yıkanması
çalışması kapsamında Avrupa yakasında 9, Asya
yakasında 6 olmak üzere, toplamda 15 gasilhane, 13
araç 26 personel ile yıkanarak temizlendi. Haftada
1 defa olacak şekilde bu temizlik çalışması devam
ediyor.

ENSTİTÜ İSTANBUL
“Vatandaşlık Geliri Semineri”
“COVID-19 Konuşmaları Video Seminerleri”
kapsamında, Emeritus Prof. Dr. Ayşe Buğra ile
salgının toplumsal etkileriyle birlikte yeniden
gündeme taşınan ‘Vatandaşlık Geliri’ konusunu ele
aldık.
Link: https://enstitu.ibb.istanbul/covid19/covid-19konusmalari/
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Salgın sürecinde yeni vakaların azalması,
havalarının beklenenden erken ve yüksek
sıcaklıklarda seyretmesi ile birlikte Vektörle
Mücadele Hizmetlerimizi yeniden yapılandırmaya
başladık. Bu süreçte Hacettepe Üniversitesi’nden
akademisyenlerle ve konunun uzmanlarıyla
toplantılar gerçekleştirdik.
Adalar ilçesinde vektörlerle mücadele pilot
çalışmalarına başladık. Bu bağlamda ne kadar
Dünya Sağlık Örgütü ya da ilgili bakanlıkların onay
verdiği koruma oranı yüksek ilaçlarla mücadele
ediyor olsak da kimyasal mücadeleyi sonlandırmak
veya minimize etmeyi hedef alan; bunun
yerine, sivrisinek üreme kaynaklarının büyük bir
bölümünün insan eliyle oluşturulduğu gerçeğinden
hareketle, kültürel mücadeleye ağırlık veren
çalışmalara başladık.
Aedes türü hastalık bulaştırma ihtimali yüksek
olan bir sivrisinek türü şuan Akdeniz kıyılarında
İspanya, İtalya ve Yunanistan’da görülmeye, halk
sağlığını tehdit etmeye başladı. Sağlık Daire
Başkanlığı olarak bu konuda çalışmalarımıza
erkenden başladık ve fizibilite çalışmalarını
yürütüyoruz.
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DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Rafal Trzaskowki, Varşova Belediye Başkanı
Başkan İmamoğlu, Polonyalı mevkidaşı ile
normalleşme süreciyle ilgili olarak karşılıklı
bilgi paylaşımında bulundu.

MUHTARLIKLAR VE GIDA DAİRE
BAŞKANLIĞI
Ticaret İl Müdürlüğünden temin edilen 75 bin
adet maskeyi, esnaflara ve hallere gelenlere
ücretsiz dağıttık.

HAMİDİYE AŞ
Hastanelerin COVID - 19 bölümlerinden gelen
71 bin 800 adet acil ürün talebini karşıladık.

ENSTİTÜ İSTANBUL
Dünya Kentlerindeki COVID - 19
Uygulamalarını Araştırdık
5 Mayıs’ten başlayarak 13 Mayıs’a kadar
COVID - 19 salgını karşısında dünya
kentlerindeki yerel yönetimlerin, geliştirdikleri
uygulamalar ve aldıkları önlemler hakkında
bilgiler derledik. Derlenen bilgileri belli
aralıklarla güncellemeye devam ettik.
- Helsinki (Güncelleme tarihi: 05.05.2020)
- Paris (Güncelleme tarihi: 06.05.2020)
- Madrid (Güncelleme tarihi: 13.05.2020)
Link: https://enstitu.ibb.istanbul/covid19/
yerel-yonetimler/
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SPOR İSTANBUL AŞ
Engelli bireylerimize yönelik Evde
Egzersiz videoları paylaştık
Engelli bireylerimizi de unutmadık.
Down sendromlu, otizmli, işitme engelli,
görme engelli ve tekerlekli sandalyeli
bireylere özel videolarımız ile tüm sosyal
medya mecralarımızda; 69 bin 538
erişim, 78 bin 208 gösterime ulaştık.
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ŞEHİR HATLARI AŞ

Mayıs

Yeni Senaryolara Hazırlık Yaptık
Olası felaket senaryosu kapsamında,
vatandaşları deniz yoluyla sağlık
merkezlerine taşımak amacıyla kullanılacak
vapurları belirledik. Tek kullanımlık tulum,
yüz siperliği, ağız maskesi tedarik ederek
acil durum yönetiminde kullanılmak üzere
envantere aldık.

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
C40 3. Belediye Başkanları Webinar
Toplantısı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Askıda Fatura Uygulamasını Yaşama Geçirdik
İBB tarafından onaylanmış ihtiyaç sahibi
ailelerin İSKİ ve İGDAŞ faturalarının
hayırseverlerin desteği ile ödenmesinin
sağlandığı “Askıda Fatura” uygulaması
altyapı ve sistemlerini hazırladık. Sistem
üzerinden Haziran sonuna kadar yaklaşık
175 bin fatura ödenirken ödenen faturaların
toplam bedeli 24 milyon liraya yaklaştı. İlgi
gören uygulama Aile Destek Paketi ve Anne
Bebek Paketi ile genişletildi.

C40 Şehirler İklim Liderlik Grubu tarafından
üçüncü kez düzenlenen COVID - 19 Salgını
Belediye Başkanları toplantısına 22
Belediye Başkanı veya Belediye Başkan
Yardımcısı katıldı. Normalleşme sürecinde
şehirlerin yeniden açılmasına ilişkin olarak
alınan önlemler ve atılacak adımlarla ilgili
bilgi paylaşımında bulunuldu. Toplantıda
konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, ülkemizde
salgına ilişkin belirsizliğin sürdüğünü
ve bu süreçte yaşanan sorunları diğer
katılımcılarla paylaştı.

Link: https://askidafatura.ibb.gov.tr/

HALK EKMEK AŞ
Tüm büfe işleticilerine koronavirüs ve
sosyal mesafenin korunması ile alakalı
bilgilendirme ve farkındalık eğitimi verdik.
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DIŞ İLİŞKİLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
İmamoğlu, İBB’nin Pandemi
Deneyimini Yazdı
Belediye Başkanımızın imzasıyla
“COVID-19 ve Yerel Yönetimler”
konulu bir makale yayınladı. Bu yazı,
İklim Liderlik Grubu (C40) tarafından
sosyal medya kanalında duyuruldu.

İSTAÇ AŞ
İstanbul’da bulunan
ve dış alan yıkanması
müsait olan, yüz kadar
Resmi / Özel Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezinin
bahçesini ve çevresini
9 ve 10 Mayıs günlerinde,
40 araç ve 80 personel ile
yıkadık.

MEDYA AŞ
Pandemi Sürecinde Metro
Çalışmaları
Pandemi sürecinde de hız kesmeyen
İstanbul’da metro çalışmalarını
vatandaşlarımızla paylaştık. Bu yılın
Aralık ayında açılması planlanan
Eminönü - Alibeyköy tramvay
hattındaki çalışmalardan görüntüler
yayınladık.

METRO İSTANBUL AŞ
Sokağa Çıkma Kısıtlaması Süresince Raylı
Sistem Seferlerine Devam Ettik
Raylı sistem hatlarımızda, İçişleri
Bakanlığı’nca alınan sokağa çıkma yasağı
kararı (9 – 10 Mayıs ve 16, 17, 18, 19 Mayıs)
uyarınca, resmi tatiller ve hafta içine denk
gelen günlerde, saat 07:00-20:00 arasında;
Cumartesi ve Pazar günlerinde ise saat
07:00-10:00 ve 17:00-20:00 arasında olmak
üzere 30 dakika aralıklarla sefer yapılması
kararını aldık.
Sokağa Çıkma Kısıtlamalarında Hizmet Veren
Raylı Sistem Hatları:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı

KÜLTÜR AŞ
Evden açıklamalı konserler serisi başlattık
Karantina günlerinde evlerde geçirilen
zamanı daha kaliteli ve keyifli hale getirmek
için Evden Açıklamalı Solo Konserler serisi
başlattık. Her pazar Kültür AŞ’nin kultur_
istanbul instagram hesabından yayınlanan
konser serisinde, müzikseverler Mayıs ayı
boyunca Kerem Görsev, Bülent Evcil, Özcan
Ulucan, Mutlu Torun ve Ecesu Sertesen’in
muhteşem performanslarını izledi.
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M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattı
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı
M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı
M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hattı
T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı
T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı
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Mayıs

Mayıs

İSKİ
Su Faturalarını Taksitlendirdik
İBB Meclis Kararı ile 17 Nisan 2020 – 16 Temmuz
2020 tarihi arasındaki tüm su faturaları için,
gecikme zammı uygulanmaması ve bu tarihler
arasındaki ödenmemiş su faturaları için de
vade farksız 3 eşit taksitlendirme uygulamasını
başlattık.

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

SPOR İSTANBUL AŞ

Bloomberg Philantrophies Sağlıklı Şehirler
Ortaklığı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı’nda satranç turnuvası düzenledik

COVID - 19 normalleşme süreciyle birlikte
sosyal önlemlerin hafifletilmesine yönelik
yaklaşımların konuşulduğu toplantıda,
konuyla ilgili stratejiler ve deyimler
paylaşıldı. Toplantıya, İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan katıldı.

Online gerçekleşen turnuvada
Atatürk’ümüzün “Bedeni idman, fikri idmanla
muvazi gitmelidir” ilkesinden yola çıktık.
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvada
yaklaşık 1000 genci online turnuvamıza konuk
ettik. Turnuva 18 Mayıs günü sona erdi.
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MEDYA AŞ

Mayıs

İBB Minibüsçülere Maske Dağıttı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında minibüsçülere
ilk etapta 40 bin adet maske dağıtılma hizmetini
İstanbulluların bilgisine sunduk.

HALK EKMEK AŞ
Büfelerde ekmekleri, önceden
hazırlanan 2-3-4-5’erli poşetler
halinde müşterilere vermeye
devam ettik.

METRO İSTANBUL AŞ
Raylı Sistem Seferlerini Düzenledik
Hayatın normalleşmesine dair alınan kararlar
uyarınca, yolcu sayılarında meydana gelmesi
öngörülen artışın karşılanması ve sosyal
mesafenin korunmaya devam edebilmesi için, raylı
sistem seferlerini yeniden düzenledik.
Buna göre;
İşletmede bulunan hatlarda seferler 06:00-23:00
saatleri arasında yapılmasını, F1 Taksim-Kabataş
füniküler hattı yeniden seferlere başlamasını,
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında yeniden
8’li vagonlar ile işletme yapılmasını,
tüm hatlarda 2’şer tren seti yedek olarak hazır
bekletilmesini,
T1 ve T4 tramvay hatlarında pik saatlerde tam
kapasite çalışmasını kararlaştırdık.
Taksim- Kabataş Füniküler Hattında Dezenfekte
Çalışması Yaptık
Yeniden işletmeye açılması kararı alınan F1
Taksim-Kabataş füniküler hattında, yolcuların
temas edeceği tüm alanlar ve ekipmanlar
ile personelin görev alanlarında temizlik ve
dezenfeksiyon işlemlerini yaptık. Ayrıca istasyon
ve araç içlerinde İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından
alınan sosyal mesafe kuralına uyulması için gerekli
uyarı ve işaretlemeleri tamamladık.
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15

19

Mayıs

Mayıs

HALK EKMEK AŞ

KÜLTÜR AŞ

Ekmek dağıtım araçlarını, her gün dağıtımdan
hemen sonra, dezenfekte ettik.

“İlelebet” Oyununu İstanbullularla
Buluşturduk

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Kardeş Ülke Güney Kore’den İBB’ye Anlamlı Jest
Seul Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler
sonucunda, 2800 adet test kiti ve 1 PCR cihaz
sisteminin belediyemize hibesi sağlandı. Söz
konusu kitler, Sağlık Daire Başkanlığına teslim
edildi.
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Hilmi Zafer Şahin’in yazdığı, Arda Aydın’ın
yönettiği ve oynadığı, Atatürk’ün insani
yönünü, hayatını ve devrimlerini konu alan
“İlelebet” tiyatro oyununun, video çekimini
gerçekleştirdik. Bu kayıt, 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
kapsamında İBB’nin tüm sosyal medya
hesaplarından yayınlandı.

20

Mayıs

Mayıs

KÜLTÜR AŞ
Ata’mızı Samsun’a, Gençlerimizle Uğurladık

İSTAÇ AŞ
16 Mayıs’tan başlayarak 20 Mayıs’a kadar İBB
Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na bağlı, mekanik
yıkama çalışmalarına elverişli olan yaklaşık 195
mezarlığın, yollarını ve çevresini yıkadık. Ayrıca,
araçların giremediği noktaların temizliği için de
elle süpürme ekiplerimiz çalıştı. Çalışmalarda
toplam 416 personel 141 araç görev yaptı.

20
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Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’dan
Samsun’a doğru yola çıktığı 16 Mayıs’ta, Tan
Sağtürk Akademi’nin genç öğretmenleri ile
İstanbul Boğazı’nda, Bandırma Vapuru’nun
rotasını takip ederek bir uğurlama
videosu çektik. Zülfü Livaneli’nin “Böyledir
Bizim Sevdamız” eserini, Tan Sağtürk’ün
koreagrafisiyle birleştiren “Ata’yı Samsun’a
Uğurlama” videomuzu kültür.istanbul.tv YouTube
hesabımızdan yayınladık.

METRO İSTANBUL AŞ
Raylı Sistem Araçlarında Hijyen
Çalışması Yaptık
Metro araç içlerinde daha önce
yapılmış nano - teknolojik gümüş-iyon
bazlı ve 30 gün etkili dezenfeksiyon
işleminin Mayıs programını
gerçekleştirdik. Bununla birlikte rutin
temizlik işlerine devam ettik.

HALK EKMEK AŞ
Ham madde stoklarını maksimum seviyede tuttuk.
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Mayıs

Mayıs

ENSTİTÜ İSTANBUL
“#Meydanaçık Platformu”nu Oluşturduk
Enstitü İstanbul tarafından COVID-19
Araştırmalarının kamuya açık bir tartışma
zeminine dönüştürülmesi amacıyla
“#meydanaçık Platformu”nu oluşturduk.
Salgının ortaya çıkardığı tartışmaları, önerileri,
öngörüleri biriktirmeyi ve çoğaltmayı amaçlayan
platform, web sayfası üzerinden fikirlerin ifade
edilmesi ile hem kentsel demokrasinin temeli
olan meydana çıkmayı hem de söz üretmeyi ve
politika önermeyi olanaklı hale getiriyor.
Link: https://enstitu.ibb.istanbul/covid19/
meydanacik/
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Mayıs

ENSTİTÜ İSTANBUL
“Kamusal Ulaşım Politikalarının Geleceği
Semineri”
COVID - 19 Konuşmaları Video Seminerleri
kapsamında, WRI Türkiye Ulaşım & Yol Güvenliği
Yöneticisi Tolga İmamoğlu ile salgının, gündelik
yaşamı dönüştürdüğü dönemde geliştirilen
kamusal ulaşım politikalarını ve bu politikaların
geleceğini; dünya metropolleri ve İstanbul
özelindeki süreci değerlendirdik.
Link:https://enstitu.ibb.istanbul/covid19/covid-19konusmalari/

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Bir Asrı Geride Bırakan Yaş Almış Hemşerilerimize
Bayram Hediyeleri Verdik
İstanbul’da yaşayan 100 yaş ve üzeri
vatandaşlarımıza bayram hediyelerini ulaştırmak
üzere 18 araç ve 18 şoför personel görevlendirdik.
Ziyaretlerde yaş almış İstanbullulara İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun selam, saygı ve bayram
tebriklerini ilettik. Gerçekleşen ziyarette 650
vatandaşı ziyaret ettik ve Başkan İmamoğlu’nun,
vatandaşların adlarına hazırladığı özel mektupları
ve bayram çikolatalarını ulaştırdık.
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AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ
Tarımsal Destek Amaçlı Hibe Sebze Fidesi
Dağıtımı Yapıldı
İstanbul’un köylerinde, üreticiler için ihtiyaç olan
sebze fidelerini pandemi döneminde temin ederek,
çiftçilerin tarlalarının boş kalmamasını sağladık.
Üretimin devamlılığını destekledik.
İstanbul’da dokuz ilçede, 82 köyde, 701 üreticiye,
3,5 milyon adet tarımsal destek amaçlı sebze
fidesi dağıtımı yaptık.
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26

Mayıs

Mayıs

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
Berlin Belediyesi Kardeş Şehirleri 2.
Video Konferansı
Berlin Belediye Başkanı Michael
Muller’in ev sahipliğinde, “Berlin’in
Kardeş Şehirleri” ile COVID - 19
salgınına ilişkin olarak ikincisi
gerçekleşen video konferansın ana
konusu, normalleşme sürecinde
yüksek riskli grupları korurken, sosyal
mesafe kısıtlamalarının hafifletilmesi
oldu. Toplantıda söz hakkını kullanan
İmamoğlu, Türkiye’de dört aşamada
uygulanacak olan normalleşme
süreci hakkında bilgi verdi. Ayrıca,
İstanbul için en büyük problemin
ekonomik baskı ve toplu taşıma
sistemi olduğunu ifade ederek,
“Askıda Fatura” kampanyası ve kırsal
alanda çalışan vatandaşlara yapılan
fide yardımından da bahsetti.

BELTUR AŞ
Açılış Prosedürünü Belirledik
Mayıs’ın son haftasında
işletmelerimizde kontrollü
normalleşme sürecine nasıl
geçileceği ile ilgili genelgeler esas
alınarak, BELTUR Yeniden Açılma
Prosedürü’nü oluşturduk. Açılma
prosedürü gereğince BELTUR,
restoranlar ve kafeleri “yeni normale”
göre düzenledik. Oturma düzeninde
sosyal mesafeye esas aldık. Masalar
arası mesafeler artırdık, koltuk
ve sandalye sayılarını azalttık.
Tüm tesislerin girişlerine ve uygun
duvarlara dezenfektanlar monte
ettik. Salgından korunmanın yollarını
anlatan uyarıcı afişler astık. Girişlerde
misafirlerimizin ateşini ölçtük, yüksek
ateşi olanları sağlık kuruluşlarına
yönlendirdik. Maskesiz ziyaretçi kabul
edemeyeceğimizi anlatan bilgilendirici
yazılar konumlandırdık.
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Mayıs

SPOR İSTANBUL AŞ
Türkiye’nin İlk Online Spor Festivali Sweatfest Live’i
Yaptık
Resmi destekçisi olduğumuz Türkiye’nin ilk online
spor festivali SweatFest Live projesi ile 6 farklı
odada, 58 farklı eğitmen eşliğinde, 40 farklı spor
dersi ve içerikleri yayınladık. İletişim çalışmalarımız
sonucu, yaklaşık 11 bin kişi derslere katıldı. Sosyal
medya mecralarımızda da 7 milyon 548 bin kişiye
eriştik.
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MEDYA AŞ
İSMEK’ te Üretilen Maske Sayısı 100 Bini Aştı
Eğitmenleri, yürütülen çalışmalara gönüllü
olarak katkı sağlayan İSMEK’in 1,5 milyon maske
üretme hedefini ve çalışmalarını paylaştık.
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28
Mayıs

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Deprem Hackathonu Yaptık
İstanbul’da olası bir deprem anında
ve sonrasındaki iletişim problemlerini
(mağdurla yakın arasındaki, mağdurla
kurtarma ekipleri arasındaki, vs.) çözmek
amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Türkiye Bilişim Vakfı, Başlangıç Noktası,
İTÜ Yapay Zeka Merkezi, Zemin İstanbul
ve Kodluyoruz işbirliği ile 28-31 Mayıs 2020
tarihlerinde online bir yarışma düzenlendik.
Yarışma, salgın dolayısıyla online yapıldı.
Bu yarışmaya seçilen takımlar, 84 saat
boyunca makine öğrenmesi, yapay zeka,
büyük veri, blockchain, nesnelerin interneti
gibi yeni teknolojileri kullanarak inovatif
çözümler geliştirmeye çalıştılar.
Link: https://depremhackathonu.ibb.
istanbul/

29

KÜLTÜR AŞ
Kültür AŞ Yayınlarında Hız Kesmedik
1918-1923 yılları arasındaki işgal dönemi İstanbul’unun,
yani “esir şehrin” spor tarihini anlatan “Esir Şehirde
Spor” yayımlandı. İstanbul’un Fethi’ni, Kültür AŞ
Yayınları’ndan “Fetih ve Kıyamet 1453” kitabının sert
kapaklı özel basımını, 29 Mayıs’ta satışa sunarak
kutladık.

Mayıs

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE
BAŞKANLIĞI
Yeniden ibadete açılan camilerde
maske ve dezenfektan dağıttık
COVID - 19 önlemleri kapsamında
camilere gelen vatandaşlarımıza
dağıtılacak olan malzemeleri
ulaştırmak üzere 37 araç ve 37 şoför
personel görevlendirdik

BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ
Selatin Camilerde Açılış Hazırlıkları
Yaptık

KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE
BAŞKANLIĞI

Normalleşme süreciyle beraber yeniden
ibadete açılan Selatin camilerinde,
açılış öncesi kalıcı dezenfeksiyon
işlemleri yaptık. Camilerin sık
kullanılan alanlarında yoğun temizlik
faaliyetlerinin yer aldığı hazırlık
programı gerçekleştirdik.

Yeniden Halka Açık Hale Gelen Açılan
İbadethanelere Maske Temin Ettik

Açılışın ilk gününde camiyi ziyaret
edenlere el dezenfektanı dağıttık.
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Camilere masa, akordiyon bariyer,
tek kullanımlık örtü, 25 bin maske ve
500 litre el dezenfektanı ulaştırdık.
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Sosyal mesafe kuralıyla, yeniden
ibadete açılan, maske takmanın
zorunlu olduğu ibadethanelerde,
vatandaşlarımıza desteğimizi
sürdürdük. Bu kapsam da 7 bin
maskenin talep eden ibadethanelere
ulaşmasını sağladık.
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30
Mayıs

31

Mayıs

BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ
Kemerburgaz Kent Ormanı’nı Açılışa Hazırladık
1 Haziran tarihi itibariyle yeniden hizmete açılan
Kemerburgaz Kent Ormanı’nın, 5,5 milyon
metrekarelik alanında, kontrollü sosyal hayat kuralları
için önlemler aldık. Koronavirüs tehdidine karşı, oyun
parkları, oturma grupları başta olmak üzere tüm
alanlarda dezenfeksiyon işlemleri uyguladık.

İETT
Pandemi Hastanesi için Yeni İETT Hattı Açtık
Atatürk Havalimanı içinde açılan Prof. Dr. Murat
Dilmener Acil Durum Hastanesi’ne ulaşım sağlamak
amacıyla, yeni bir otobüs hattını planladık. Yeni
açılan İETT hattıyla, özellikle hastane çalışanlarının,
Marmaray, Metrobüs ve Metro hatlarına kolay
ulaşmasını amaçladık. 73H Atatürk Havalimanı-Acil
Durum Hastanesi hattını, 2 araçla Beşyol ve Sefaköy
Metrobüs durakları ile Atatürk Havalimanı Metro
durağına entegre şekilde planladık.

KİPTAŞ
KİPTAŞ Genel Müdürlük Binası’nda Koruyucu
Önlemler Aldık
Satış ve sözleşme işlemleri için gelecek müşteriler
ve kurum çalışanlarını, salgın riskinden korumak
amacıyla, görüşmelerin yapılacağı masalara
siperlikler yaptık. Binaya gelen müşterilerin,
ateşlerinin ölçülmesi ve bina içerisinde maske
takılması kuralına devam edilmesi kararını aldık.

MEDYA AŞ
İBB Yol Bakım Havalimanı Pandemi Hastanesi Kavşak Yapımı
İBB tarafından gerçekleştirilen, Yeşilköy’deki sahra hastanesi için
sinyalizasyonlu kavşak yapımını yerinde takip ettik.

28

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE FAALİYET RAPORU

MAYIS-HAZİRAN 2020

29

Mayıs
Genel

KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI
Kültür Merkezlerini Periyodik Olarak
Dezenfekte Ettik
Cemal Reşit Rey, 14 adet kültür merkezi
ve Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
başta olmak üzere, tüm ofislerimizde
dezenfeksiyon işlemlerini uyguladık

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
Kültürel Faaliyetlerimizi Dijital Ortamda
Sürdürdük

Şehirler Arası Terminalleri Dezenfekte Ettik
İstanbul da bulunan terminallerde yoğunluk
bulunmasa da seyahat izni olan vatandaşların
güvenli yolculuk yapabilmeleri için gerek fiziki
mekanda, gerekse otobüslerde dezenfeksiyon
çalışmaları periyodik şekilde yaptık.

Vatandaşlarımızın evde kaliteli vakit
geçirmesini sağlamak için, zengin içeriğe
sahip programlar hazırladık. Konser, tiyatro,
çocuk etkinlikleri, anma ve yıl dönümü
programları, arşiv yayınları ve sanatsal
bilgilerin paylaşımını dijital kanallar
aracılığıyla sürdürdük.

İstanbul’da Lojistik Faaliyetleri Düzenlemeye
Devam Ettik
İstanbul’da lojistik faaliyetlerin güvenli ve
kontrollü yapılabilmesi için, ağır tonajlı araçların
güzergahlarını belirleyen güzergah izin
belgelerini, talep doğrultusunda düzenlenmeye
devam ettik. Belgeler düzenlenirken, vatandaşpersonel teması en az olacak şekilde tedbirler
aldık. Hafriyat taşıyan araçların belgelerini,
online düzenlenerek onaylanmaya devam ettik.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İBB Zeytinburnu Sosyal Tesisleri’nde sağlık
çalışanlarını ağırladık
Zeytinburnu sosyal tesisimizde 35 sağlık
çalışanına konaklama hizmeti verdik.
Ramazan ayında her gün 10 bin kişilik iftar
yemeği hazırladık
Talep eden ilçe belediyelerine günlük yaklaşık
10 bin kişilik iftar yemeği verdik. 24 Nisan’da
başlayan Ramazan ayında toplam 284 bin 167
kişilik iftar, 43 bin 207 kişilik de sahur yemeği
hazırladık.
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Sokakta Sanat Var
“Sokakta Sanat Var” projesi
kapsamında, iskele ve parklarda
etkinlik düzenledik. Bu kapsamda,
Kanlıca ve Beşiktaş İskelesinin
yanı sıra, Kemerburgaz
ormanında konserler
gerçekleştirildi.
Canlı Performans İnstagram’da
Instagram üzerinden dört
farklı sanatçıyla canlı yayın
gerçekleştirdik. Bu kapsamda
Sinan Kaynakçı, Metin & Kemal
Kahraman, Coşkun Karademir
ve Göksel Baktagir instagram
üzerinden canlı performanslar
sergiledi.
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Beğenilen Oyunları
Sanatseverlerle Buluşturduk
Şehir Tiyatroları Youtube
kanalından beş yetişkin oyununu
canlı olarak yayınladık.
1. 3 Mayıs 2020 Aşk-ı Memnu
2. 10 Mayıs 2020 Pembe Konağın
Gelinleri
3. 17 Mayıs 2020 Yedi Kocalı
Hürmüz
4. 24 Mayıs 2020 İstanbul Efendisi
5. 31 Mayıs 2020 Surname 2010

KÜLTÜR AŞ

1. 11 Mayıs 2020 Burak Davutoğlu
ile Diksiyon

3. 26 Mayıs 2020 Fulya Peker ve
Berna Çelikkaya ile Tragedya ve
Şimdi

2. 13 Mayıs 2020 Süeda Çil ile
Beden Dili

Sanatçılarla Söyleşi Yaptık

İstanbul Kitapçısı’nın şehrin
8 farklı noktasında yer alan
şubelerinin faaliyetlerini Mayıs
ayında da durdurduk.

Oyunculuk Atölyesi

3. 13 Mayıs 2020 Çağrı Hün ile Ses
ve Nefes
4. 16 Mayıs 2020 Murat
Garipağaoğlu ile Role Hazırlık

Mehmet Ergen moderatörlüğünde
üç farklı sanatçıyla instagram
üzerinden canlı söyleşiler
gerçekleştirdik.

5. 18 Mayıs 2020 Aslıhan
Kandemir ile Diksiyon

1. 14 Mayıs 2020 Engin Alkan
2. 21 Mayıs 2020 Cem Mansur

6. 20 Mayıs 2020 Çağrı Hün ile
Ses ve Nefes

3. 28 Mayıs 2020 Zihni Göktay

7. 22 Mayıs 2020 Süeda Çil ile
Beden Dili

Koronavirüs Broşürlerinin Kentin
Simge Yerlerinde Görünür Olması
İçin Çalıştık

8. 23 Mayıs 2020 Elçin Atamgüç
ile Role Hazırlık
9. 25 Mayıs 2020 Burak Davutoğlu
&Aslıhan Kandemir ile Diksiyon
10. 27 Mayıs 2020 Çağrı Hün ile
Ses ve Nefes
Atölyeler, Eğitimlere Devam Etti
Şehir Tiyatroları Genel Sanat
Yönetmeni Mehmet Ergen
moderatörlüğünde, üç Yazarlık
Atölyesi gerçekleştirdik. Ayrıca on
iki oyunculuk; üç tane de Çağdaş
Gösteri Sanatları Proje Geliştirme
Uygulama Merkezi atölyeleri
gerçekleştirdik:

11. 29 Mayıs 2020 Süeda Çil ile
Beden Dili
12. 30 Mayıs 2020 Mert Turak ile
Role Hazırlık

Orkestralar Müdürlüğümüzün
gerçekleştirdiği 18 etkinlik, 43 bin
167 kişi tarafından görüntülendi.

COVID - 19 nedeniyle evde
geçirilen zamanların daha
verimli ve keyifli olması için
www.istanbulkitapcisi.com’da
gerçekleştirdiğimiz indirimli
satışlarımıza ve tüm Türkiye’yi
kitapla buluşturmaya devam
ettik.
İstanbul Kitapçısı’nın İnternet
Sitesinden Verilen Siparişlere
COVID - 19 Kitabı Hediye Ettik
Mayıs ayından, Shangai COVID
- 19 Tedavi Uzman Grubu Lideri
ve Çin Fudan Üniversitesi
Huashan Hastanesi Enfeksiyon

İstanbul’un dört bir yanında
ücretli ve ücretsiz gerçekleştirilen
tüm kültür sanat etkinliklerini ve
içeriklerini, tek bir çatı altında
toplayan, 2020 yılı Altın Örümcek
Yarışması’nda Kamu Kurumu
kategorisinde en iyi 3’üncü
web sitesi seçilen www.kultur.
istanbul’a, COVID - 19 sürecinde
tüm Türkiye ve dünya genelinde
online gerçekleştirilen konser,
tiyatro, sergi, panel-söyleşi gibi
etkinlikleri de ekledik; sitemizin
içerik kapsamını global hale
getirdik.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İBB
Kültür Daire Başkanlığı arasında
ortak hizmet protokolü bulunan
Turizm Tanıtım Ofis’lerinden
Sultanahmet ve Sirkeci Turizm
Tanıtım Ofislerini dezenfekte
ettik.

1. 16 Mayıs 2020 Özen Yula
2. 23 Mayıs 2020 Firuze Engin
3. 30 Mayıs 2020 Serdar Biliş

Emre Koyuncuoğlu
Moderatörlüğünde 3 ÇGSM
Atölyesi Gerçekleştirdik.
1. 12 Mayıs 2020 Yiğit Sertdemir,
Dilek Altundaş, Murat
Mahmutyazıcıoğlu ile Dijital ve
Tiyatro
2. 19 Mayıs 2020 Fatih Gençkal,
Ayşe Draz, Zeynep Uğur ile Korona
Döneminde Tiyatro ve Seyircisi
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Orkestra Müdürlüğü’nün Eşsiz
Repertuvarıyla Müzik Ziyafeti
Verdik

İstanbul Kitapçısı’nda İndirim
Kampanyamıza Devam Ettik

Dünya Çapındaki Kültür Sanat
Etkinliklerini www.Kultur.
İstanbul’da Topladık

Sultanahmet Ve Sirkeci Turizm
Tanıtım Ofislerini Dezenfekte
Ettik

Yazarlık Atölyesi
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Turizm Zabıta Birimlerine, Sağlık
Daire Başkanlığı tarafından
bastırılan COVID - 19 broşürlerinin
gönderilmesini sağladık.

İstanbul Kitapçısı, Yeni Normal
Sürecine Kadar Kapalı Kalmaya
Devam Etti

Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Wenhong Zhang’ın, “COVID
- 19’un Önlenmesi ve Kontrolü
Hakkında Bilgiler” kitabını,
istanbulkitapcisi.com üzerinden
kitap siparişi veren binlerce kişiyle
hediye ettik.

Pandemi Farkındalığını Artırmak
İçin 1 Milyonun Üzerinde Görsel
Materyal Ürettik
COVID - 19 ile mücadelemizi her
alanda sürdürdük. Tüm dünya
için risk teşkil eden salgına karşı
dikkatin üst seviyede kalması
için, 1 milyon 60 bin 800 adet
farkındalık arttırıcı görsel
materyal basımı yaptık.
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İSBAK AŞ
UV Işınlı Dezenfeksiyon Makinesi
Geliştirdik

SPOR İSTANBUL AŞ
Ramazana Özel Evde Egzersiz
Videoları Yayınladık
Ramazan ayı boyunca, Spor
İstanbul’un sosyal medya
sayfasından, iftar sonrası evde
yapabilecek egzersiz önerileri sunduk.
Kısa ve hafif egzersiz önerilerinden
oluşan videoları, Mayıs’ın ilk
haftasından itibaren yayınladık.
Canlı Yayın İle Evde Egzersiz
Her gün ortalama iki bin kişinin,
İstanbul’un en iyi ve tecrübeli isimleri
olan Spor İstanbul eğitmenleri ile
egzersiz yapmasını sağladık. Canlı
yayına katılan ve birlikte egzersiz
yapanların sayısı 35 bini ulaştı.
Gün sonuna kadar süren canlı
yayınlarımızı, toplam 292 bin 200 kişi
izledi. Yayınlarımız sayesinde, toplam
12 milyon gösterim ile 1 milyon 85 bin
tekil kişiye ulaştık.
Koşu Tutkunlarını Evde Koşu’ya Davet
Ettik
“Evde Koşu” projesini başlatarak,
evinde koşu bandına bağımlı
kalmadan, herkesi kendine en uygun
hedefi seçerek koşmaya çağırdık.
Evde Yarı Maraton, Evde Maraton,
10 KM Ramazan Yürüyüşü, 45 Günde
270 KM hedefi ile İstanbul’u bir
ucundan diğer ucuna evde koş dedik.
Sosyal medya paylaşımları ile 800 bin
gösterime ulaştık.
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Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda,
hijyen sorunlarına çözüm
bulmak amacıyla, pandemi
sürecinde İSMEK için UV
ışınlı Dezenfeksiyon Makinesi
geliştirdik. Makine, ortak
kullanıma tabi olan ürünlerin
dezenfekte edilmesinde öncü rol
oynamaktadır.

İGDAŞ
Düzenli Dezenfekte Çalışmaları Yaptık
Tüm hizmet binaları, çalışma ofisleri, vezneler, servis araçları,
ve şebeke şefliklerindeki “187 Doğal Gaz Acil” araçları başta
olmak üzere, 130 bina ve 763 aracı (113 servis aracı, 650
hizmet aracı) periyodik olarak dezenfekte ettik. Bin 28 litre
dezenfektan ile tüm binalar 954 kez, tüm araçlar bin 740 kez
ilaçlandı.
Saha Ekipleri ve Ofis Personeline Sürekli Kişisel Koruyucu
Malzeme Temin Ettik
Çalışanların ve abonelerin sağlığını korumak için, abonelerin
evlerine giden tesisat kontrol ve 7/24 acil müdahale ekiplerine;
hijyenik tulum, maske, gözlük, eldiven, sprey dezenfektan,
galoş, siperlik kişisel koruyucu malzemeleri düzenli temin
ettik. Ofis personeli de dahil olmak üzere, Mayıs ayında, 104
bin 813 adet maske, 143 bin 90 adet eldiven dağıttık.
Otomat Kapı Sistemine Geçtik
C tipi veznelerin tümünde, personelin tekli müşteri kabulünü
sağlayabilmeleri için, otomat kapı sistemine geçtik ve 43 adet
giriş kapısını değiştirdik.
Altyapı Çalışmalarımızı Hız Kesmeden Sürdürdük
Saha ekiplerimizle pandemi sürecinde ilan edilen sokağa
çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirerek, trafiğin ve kalabalığın
yoğun olduğu yerlerdeki altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde
tamamladık. Bu çerçevede 122 noktada alt yapı çalışması
gerçekleştirdik.
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KİPTAŞ
Silivri 4. Etap Konutları İçin Online
Başvuru Aldık
Silivri 4. Etap Konutları Ön Başvuru işlemi
için şirket tarihinde ilk kez online başvuru
imkanı tanıdık.
Projeye başvurmak isteyen İstanbullular,
1 – 21 Haziran tarihleri arasında internet
üzerinden form doldurarak, katılım
bedelini kredi kartı veya eft/havale ile
ödedi. Online ön başvuru sistemi ile
pandemi sürecinde, hem KİPTAŞ Genel
Müdürlük binasında hem de katılım
bedeli ödemeleri için banka şubelerinde
yoğunluk yaşanmasının önüne geçtik.

KÜLTÜR AŞ
Yeni Normal Sürecine Şubelerimizi Kademeli
Olarak Açmaya Başladık

PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE
BAŞKANLIĞI

Haziran ayında kısmi normalleşme süreci
doğrultusunda Beyoğlu, Beşiktaş, Karaköy,
Eminönü ve Kemerburgaz Kent Ormanı
şubelerimizin kapılarını kitapseverlere açtık.
Kemerburgaz Kent Ormanı şubesinde COVID –
19 önlemlerine uyarak kafe hizmeti vermeye de
başladık.

Parklara Sosyal Mesafe Çemberi Çizdik
1 Haziran 2020 tarihi itibariyle, Koronavirüs
pandemisi ile mücadelenin normalleşme evresinde,
herkesin sosyal mesafe kurallarını anımsaması,
koruması ve kapasitenin aşılmaması için parklara
sosyal mesafe çemberleri çizdik.

Uygulamaları Avrupa Yakası’ndaki;
• Florya Sosyal Tesisleri, Küçükçekmece Sahil Parkı,
Haliç İTO Parkı, Maçka ve Bebek Parkları’nda,
Anadolu Yakası’ndaki;
• Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Pendik Sahil
Parkları’nda hayata geçirdik.
Yeni Normala Dönüş ile İlgili Sosyal Medya
Bilgilendirmeleri Yaptık

İSKİ
Su Sayaçlarında Normal Okuma Dönemine Geçtik
Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte, tüm
konut ve işyeri su faturaları için kıyas fatura yerine
normal okuma dönemini yeniden başlattık.
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1 Haziran 2020 tarihi itibariyle, yeni normale dönüş
kapsamında açılan park, bahçe ve yeşil alanlarının
kullanımı ve uyulması gereken kurallara ilişkin,
İstanbulluların bilgilendirilmesi amacıyla, internet
ve sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptık.
Paylaşım yapılan sosyal medya sitelerinin adresleri
şöyle:
• https://www.instagram.com/ibbyesilist/
• https://twitter.com/ibbyesilist
• https://www.facebook.com/ibbyesilist/
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METRO İSTANBUL AŞ
Raylı Sistem Seferlerini Yolcu Yoğunluğuna Göre
Yeniden Düzenledik
Normalleşme sürecinin başlamasıyla raylı
sistemlerde, sosyal mesafenin korunmaya devam
edebilmesi için, sefer sayılarını yeniden düzenledik.
Buna göre; tüm hatlarda seferlerin 06:00-24:00
saatleri arasında yapılmasını; M2 YenikapıHacıosman metro hattında, yeniden 8’li vagonlar
ile çalışılmasını; M4 Kadıköy-Tavşantepe metro
hattında 4’lü ve 8’li vagonlar ile karışık işletmeye
geçilmesini; tüm hatlarda, 2’şer tren setinin yedek
olarak hazır bekletilmesini; T1 ve T4 tramvay
hatlarında pik saatlerde tam kapasite çalışmasını
kararlaştırdık.

ŞEHİR HATLARI AŞ
El Antiseptiklerinin Sayısı Artırdık
El hijyenini sağlamak amacıyla, vatandaşların
kullanımı için, antiseptik ve aparatlar satın alarak
tüm vapur ve iskelelerimize dağıtımını yaptık.
Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Haziran 2020
tarihinde yayınlanan, “COVID - 19 Salgın Yönetimi
ve Çalışma Rehberi” kapsamında tüm vapur ve
iskelelerde el antiseptiği aparatlarının sayısını
artırdık.

BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ
Büyük İstanbul Otogarı’nda Önlemler
Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla, Büyük
İstanbul Otogarı’ndaki önlemleri artırdık. Otogarın
tüm alanlarını ve otobüsleri sürekli olarak
dezenfekte ettik. Kontrollü sosyal hayat kurallarına
özen gösterilerek, düzenli bilgilendirmeler yaptık.
Otogar Kapalı Çarşısı’na, tüm ziyaretçilerin
dezenfektasyon noktasından geçerek giriş
yapmasını sağladık. Tüm yolcuların ulaşabileceği
yerlere dezenfektan istasyonları koyduk.
Sürücü Kursu Araçlarını Ücretsiz Dezenfekte Ettik
Sıklıkla kullanılan sürücü kursu eğitim araçlarını
ücretsiz dezenfekte ettik. Yenikapı ve Maltepe
etkinlik alanlarında kurulan mobil dezenfekte
noktalarında, iki günde 313 aracın hijyen
çalışmalarını tamamladık. Hijyen çalışmalarında
kullanılan ürünler, 60 güne kadar etkili olmasına
karşın, araçları, 30 günde bir ücretsiz şekilde
yeniden dezenfekte etmeyi planladık.
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HALK EKMEK AŞ
• Büfe çalışma saatlerini, yeniden
08.00-19.00 olarak güncelledik.
• Fabrika ve büfelerde, maskesiz
müşterilerin içeri girişine izin
verilmeyerek talepleri, büfe işleticileri
tarafından, dışarıda kendilerine
teslim edilmeye başlandı.

SAĞLIK DAİRE BAŞKANLIĞI
Tıp Merkezlerimiz Hizmet
Vermeye Devam Etti
Yeni normalleşme tarihi olarak
bilinen 1 Haziran’dan itibaren,
pandemi süreci öncesi
rutinine döndük. Pandemi
süresince, tıp merkezlerimizde,
poliklinik hizmetlerini uzman
doktorlarla eksiksiz bir şekilde
vermeyi sürdürdük.
Bir şekilde, uzman doktorlarla
poliklinik hizmetlerini eksiksiz
vermeyi sürdürdük.
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KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

• İdris Güllüce Kütüphanesi

Kütüphaneleri Yeniden Halkın Kullanımına Açtık

• Kadın Eserleri Kütüphanesi

İBB’ye bağlı 20 kütüphaneyi yeniden okuyucularımızla
buluşturduk.

• Metin And Kütüphanesi

• Ahmet Kabaklı Kütüphanesi

• Nail - Nimet Bayraktar Kütüphanesi

• Ahmet Süheyl Ünver Kütüphanesi
• Barış Manço Kütüphanesi
• Erdem Beyazıt Kütüphanesi
• Eyüp Sultan Kütüphanesi
• Fatma Aliye Kütüphanesi
• Hacı Bektaşi Kütüphanesi
• Halil İnalcık Kütüphanesi

• Muallim Cevdet Kütüphanesi
• Nasreddin Hoca Kütüphanesi
• Okçular Tekkesi Kütüphanesi
• Osman Akfırat Kütüphanesi
• Rasim Özdenören Kütüphanesi
• Sesli Kütüphane
• Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Halk ve Çocuk
Kütüphanesi
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MUHTARLIKLAR VE GIDA DAİRE BAŞKANLIĞI
Vatandaşlara yönelik eğitim faaliyetlerini çevrimiçi
olarak vermeye başladık. 2 Haziran 2020 tarihinde,
Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimlerine başladık.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
65 yaş üstü üye kuaförlere hijyen kiti temin ettik
İstanbul’daki Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkârlar
Odasına kayıtlı 65 yaş üstü üye kuaförlere, 390 adet
hijyen kiti temin ederek dağıtımını sağladık.

KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
Müzeler yeniden ziyaretçileriyle buluşmaya başladı
Mart ayında geçici olarak kapatılan müzeleri yeniden
İstanbullularla buluşturduk. Atatürk Müzesi, Aşiyan
Müzesi, Karikatür ve Mizah Merkezi ile İtfaiye Müzesi’ni,
Koronavirüs tedbirleriyle birlikte halkın kullanımına açtık.
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MUHTARLIKLAR VE GIDA DAİRE
BAŞKANLIĞI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun ihtiyaç sahipleri ile
buluşturulmak üzere başlatmış olduğu “500
Bin Gıda Kolisi” çalışması kapsamında, İBB
Muhtarlıklar Müdürlüğü koordinasyonunda
49 bin gıda kolisinin Muhtarlıklar
aracılığıyla dağıtılması çalışmalarını
tamamladık. Sahada müdürlük personeli
koordinasyonunda muhtarlarımıza, ihtiyaç
sahiplerine dağıtılması için gıda kolileri teslim
ettik.

İETT
Nostaljik Tramvay Seferlerine Başladık
İstanbul’un simgelerinden, Taksim Meydanı ile Tünel
arasında sefer yapan Nostaljik Tramvay’ı yeniden
faaliyete geçirdik. Nostaljik Tramvay seferleri yaklaşık
2 ay süreyle Korona Pandemisi nedeniyle yapılamıyordu.
Salgın tehlikesi devam ettiğinden tramvayın, yüzde 50
kapasite ile çalışması planlandı.
Toplu Taşımada “Yeni Normal”i Uygulamaya Başladık
İçişleri Bakanlığı tarafından Mart ayında yayınlanan,
“Toplu taşıma araçlarında, ruhsatında belirtilenin
yarısı kadar yolcu taşınabilir” şeklindeki genelgenin
iptaline karar verilmişti. İptal açıklamasında,
yolcu taşımacılığıyla ilgili sınırların il hıfzıssıhha
kurullarınca belirleneceği ifade edilmişti. İstanbul Valisi
başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Meclisi, yeni taşıma
kurallarını belirledi. Buna göre; araçlarda, koltuk sayısı
kadar oturan yolcu bulundurulması kararlaştırılırken
ayaktaki yolcu sayısının ise 1/3 düzeyinde tutulması
benimsendi. Toplu taşıma araçlarında, bu kararı
uygulamaya başladık.

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Seul Büyükşehir Belediyesi “Belediye Başkanları Zirvesi”COVID-19 ile Mücadelede Şehirlerin Deneyimleri
Seul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde
gerçekleşen Zirve’de, “COVID-19 ile Mücadelede
Şehirlerin Deneyimleri” temasıyla bilgi paylaşımlarında
bulundu; şehirlerin salgınla mücadelesinde bir ağ
kurulması yönünde bildiri imzalandı. Toplantıya İBB
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan
katıldı.
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BİMTAŞ
“İstanbul Kırılganlık Haritası” Projemiz Onaylandı
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın, “COVID-19 ile
Mücadele ve Dayanıklılık Programı” kapsamında
başlattığı mali destek programına, “COVID - 19
Salgını ile Mücadele Sürecinde İstanbul Kırılganlık
Haritası” isimli projemizle kabul edildik. Proje
kapsamında, İstanbul’un riskli bölgelerini gösteren
CBS tabanlı harita sistemi oluşturularak, acil
müdahale edilmesi gereken bölgeleri belirledik;
müdahale edecek kurum ve kuruluşları tespit ettik;
bilgi akışını sağlayacak web tabanlı online bir
platform geliştirmeyi hedefledik. Proje, 1 Temmuz
2020 tarihinde başlayacak ve üç ay içinde
tamamlanacak.
Link:https://www.istka.org.tr/
media/132213/covid-19-program%C4%B1
ba%C5%9Far%C4%B1l%C4%B1-projeler-listesi2-haziran-2020.pdf
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SAĞLIK DAİRE BAŞKANLIĞI
Stadyumların Dezenfeksiyonu
Süper Lig’de pandemi sürecinde ertelenen futbol
müsabakalarının, 12 Haziran’da tekrar oynanmaya
başlamasıyla birlikte, maçların öncesinde, stat
dezenfeksiyon çalışmalarına başladık.

METRO İSTANBUL AŞ
Raylı Sistem Araçlarında Yeni Tedbirler Aldık
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan
normalleşme kararları uyarınca, raylı sistem
araçlarında, koltukların tamamı ve ayakta
yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu
alınması, sıvı el dezenfektanı bulundurulması;
istasyonlara ve araçlara maskesiz yolcu
alınmaması kurallarını hayata geçirdik.

5

Haziran

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
C40 Belediye Başkanları 4. Video Konferansı
C40 Başkanı ve Los Angeles Belediye Başkanı
Eric Garcetti’nin ev sahipliğinde gerçeklesen
4. C40 COVID - 19 Belediye Başkanları Video
Konferansı’nda; savunmasız toplulukları, kayıt
dışı sektörlerde çalışanları ve yaşayanları,
COVID - 19 salgının etkilerinden koruyama
yönelik tedbirler görüşüldü. Toplantıya İBB
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan
Arslan katıldı.
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İETT
Sağlık Çalışanı Ücretsiz İstanbulkart
Hakkını Uzattık
Sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan
ve otoparklardan ücretsiz
yararlanma hakkını, 31 Ağustos 2020
tarihine kadar uzattık. Bu kapsamda,
sağlık çalışanlarına özel, İstanbulkart
dağıtımına devam ettik. Bugüne
kadar 74 bin 415 başvuru sahibine,
posta yoluyla kart ulaştırdık.
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Sokağa çıkma yasağı süresince ekmek üretimine
devam ettik. 531 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.

ŞEHİR HATLARI AŞ

MEDYA AŞ

Turnikeleri Kapasiteye Göre Ayarladık

İBB Taksim’de Ücretsiz Maske Dağıttı
İBB’nin Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi boyunca binlerce
maske ve dezenfektanın dağıtılmasını İstanbullularla
anlattık.

BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ
Sitelerdeki Sosyal Alanları Dezenfekte Ederek Yeniden
Açtık
Boğaziçi Yönetim AŞ’nin yönettiği sitelerde, tedbirler
kapsamında kullanıma kapatılan; fitness, hamam,
sauna, buhar odası gibi sosyal alanlar ile çardak,
oturma bankları ve tüm oyun gruplarını açtık. Söz
konusu alanlar, ilgili bakanlık kararının ardından, kalıcı
dezenfeksiyon uygulamaları ve koronavirüse özel kullanım
talimatnameleriyle hizmete alındı.

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin, 3 Haziran 2020
tarihinde yayınlanan 51 nolu kararı uyarınca,
tüm vapur ve motorlara, oturan yolcu kapasitesi
kadar yolcu almaya başladık. Kapasitenin dolması
halinde, turnikelerden yolcu geçişini otomatik
olarak durduran sistemi devreye soktuk. Yolcu
yoğunluğu olması durumunda, derhal ek seferler
düzenledik.
Merkez İskelelere Ateş Ölçer Aldık
Merkezi iskelelerimize 12 adet “ateş ölçer” (stant
şeklinde) aldık.

KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
Atatürk Kitaplığı’nda da hizmet vermeye başladık

BELTUR AŞ

Daha önce ziyarete açtığımız 20 kütüphanemizin
ardından Atatürk Kitaplığı’nda da hizmete
başladık. Koronavirüs tedbirleriyle açılışını
yaptığımız müze ve kütüphanelerde şu önlemleri
aldık:

BELTUR kafe ve restoranlarını yeniden hizmete
açtık

• Sosyal mesafe kurallarına göre yeni oturma
düzeni kapasitesini, yüzde 50 olarak belirledik.

Salgınla mücadele çerçevesinde, yaklaşık 2,5
aydır kapalı tutulan Beltur şubelerini yeniden
İstanbulluların hizmetine açtık.

• Ateş ölçer cihazlar temin ederek
okuyucularımızın ve ziyaretçilerimizin salonlara
girmeden önce ateş kontrollerini yaptık. 38
derece üzerinde olan ziyaretçileri hastanelere
yönlendirdik.
• İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğüne bağlı
ofisler, dinlenme odaları, okuma salonları ve
kapalı çalışma alanlarını sık sık havalandırdık.
• Daha sık aralıklarla yüzey dezenfeksiyonu yaptık.
• COVID - 19 korunma önlemleri kapsamında
personel ve ziyaretçiler için maske temin ettik.
• Okuyucuların yoğun olarak kullandığı masa,
sandalye ve zeminleri ile temas edilen yüzeyleri;
danışma, okuma salonları, kitap rafları gibi
alanları, sık ve düzenli aralıklarla dezenfekte
ettik.
• Personel ve okuyucularımız için bilgilendirme,
yönlendirme broşür, afiş, etiket hazırlayarak
hizmet sunulan mekanlarda konumlandırdık.
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10

12

Haziran

Haziran

ENSTİTÜ İSTANBUL

11

MUHTARLIKLAR VE GIDA DAİRE
BAŞKANLIĞI
İstanbul’daki 962 muhtarlarımızı
ziyaret ederek, 1 paket (50 adet)
maske ve 1 adet (500 mL) dezenfektan
dağıtımı gerçekleştirdik.

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İBB Sosyal Sosyal Tesisleri’nde karekodlu menü dönemini
başlattık

COVID - 19 Konuşmaları Video Seminerleri kapsamında,
Kanada York Üniversitesi’nden Prof. Roger Keil ile
küreselleşme ve kentleşmenin salgına etkilerini konuştuk.

Sosyal Tesislerde, teması en alt seviyeye indirmek için
temassız (Karekod) menü kullanımına geçtik. Karekod erişimi
bulunmayan misafirlerimiz için de menüleri, her temasta
dezenfekte ederek sunmayı sürdürüyoruz.

Link: https://enstitu.ibb.istanbul/covid19/covid-19konusmalari/

SPOR İSTANBUL AŞ

“Küreselleşme ve Kentleşmenin Salgına Etkileri Semineri”

Haziran

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Tesis açılışıyla ilgili merak edilenleri yanıtladık
Üyelerimizin yeni normal sürecinde sorabileceği sorular ve bu
soruların cevaplarından oluşan, ‘sıkça sorulan sorular’ kısmını
Spor İstanbul web sayfası üzerinden yayınladık. Online
rezervasyon uygulamasına geçerek, seanslarımızı sosyal
mesafe kurallarına göre düzenledik. Üyelerimizin online ve
temassız ödeme yapabileceği sistemleri devreye aldık.

13

Haziran

SPOR İSTANBUL AŞ
50 spor tesisini dezenfekte ettik
ULV dezenfektan makinesi ve tamamen Sağlık
Bakanlığı Onaylı dezenfektan kullanarak 50 tesisimizin
temizlik ve dezenfeksiyon işlerini tamamladık. 953 bin
579 metrekare spor alanını dezenfekte ettik.

Delphi Ekonomik Forumu
Delphi Ekonomi Zirvesi’nin üçüncü
gününde Başkan Ekrem İmamoğlu,
Atina Belediye Başkanı Kostas
Bakoyannis ile katıldığı online açık
oturumda kendisine yöneltilen soruları
yanıtladı. İmamoğlu, Koranavirüs’ün
etkilerinden alınan önlemlerden ve
bu süreçte salgının yarattığı krizi
vatandaşlarımızın en hafif şekilde
atlatmasına yönelik yapılan maddi ve
manevi desteklerden bahsetti.

SPOR İSTANBUL AŞ
Kapalı olan spor tesisleri açılışa
hazırladık ve uyulması gereken kuralları
duyurduk
Yaklaşık üç ay aradan sonra yeniden
hizmet vermeye başlan tesislerimizi
önlemlerle açtık. Üyelerimizin,
yeni normal sürecinde tesislerimizi
kullanırken uymaları gereken
protokolleri belirledik ve kendileri ile
paylaştık.
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14

Haziran

SPOR İSTANBUL AŞ
Tesislerde Sosyal Mesafe düzenlemeleri yaptık
Yeni normal sürecinde faaliyete geçecek
tesislerimizin tüm alanlarında sosyal mesafe
işaretlemeleri gerçekleştirdik.

15

Haziran

MUHTARLIKLAR VE GIDA DAİRE
BAŞKANLIĞI
Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi’nde
(HATÜ) sahipli hayvanlara verilen sağlık
hizmetini sonlandırma kararı aldık.
Yeni normalleşme kapsamında, sahipsiz
hayvan bakımevlerine vatandaşlarca yapılan
toplu ziyaretleri ise tekrar başlattık.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE
BAŞKANLIĞI
Muhtarlara dezenfektan ulaştırdık
Muhtarlara ulaştırılmak üzere, Muhtarlıklar
Müdürlüğü için 500 litre dezenfektan temin
ettik ve gönderdik.

İETT
İETT Gece Seferlerine Yeniden Başladık
İETT’nin, koronavirüs salgını tedbirleri
kapsamında, 17 Nisan’da ara verdiği gece
seferlerine yeniden başladık. Normalleşme
sürecine geçilmesiyle birlikte, yeniden hizmet
vermeye başlayacak 9 İETT hattındaki
seferler, sabaha kadar devam edecek.

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Columbia World Projects (CWP) -Avrupa
Genelinde Dijital Sivil Katılım ToplantısıEkrem İmamoğlu, İBB’nin “Birlikte
Başaracağız” ve “askıda fatura”
kampanyalarının yanı sıra, gönüllü oteller
ağından bahsetti. Dijital sivil katılımın, salgın
süreciyle birlikte çok daha ön plana çıktığını,
belediyecilik alanında da ciddi bir önem
kazandığını ifade etti.

HAMİDİYE AŞ
Online Sipariş, Mobil Uygulama ve Çağrı
Merkezi ile halkımızın, su ihtiyacını kolay ve
hızlı bir şekilde iletmelerini, bu taleplerin aynı
şekilde karşılanmasını sağladık.

SPOR İSTANBUL AŞ
İstanbullulara Yeniden Merhaba Dedik
30 tesisimizde fitness salonlarında, tenis
kortlarında ve atletizm pistimizde hizmet
vermeye başladık.
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16

19

Haziran

HALK EKMEK AŞ

Haziran

SPOR İSTANBUL AŞ
Outdoor Aktivitelerimize Tekrar Başladık
Outdoor aktiviteler ile 16 lokasyonda etkinlik planladık.
Deneyimli eğitmenlerimiz eşliğinde, açık havada,
İstanbul halkını sporla buluşturmaya başladık.

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

Tüm Tesisler Seans Arasında Yeninden Dezenfekte
Ettik.

İSTANBUL YATIRIM AJANSI

Yeni normal sürecinde faaliyete geçen tüm
tesislerimizi, seans aralarında ulv dezenfektan
makinesi ile dezenfekte ederek üyelerimize hizmet
vermeye devam ettik.

OECD Raporunda İstanbul’un Önlemleri Yer Alacak
OECD (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ) ile yapılan görüşmeler
sonucu, COVID - 19’a dair dünyanın gelişmiş kentlerinin çalışmalarının
raporlandığı belgede, İBB’nin çalışmalarını paylaştık. Düzenli olarak
yayınlanarak dünya geneline dağıtılan; Madrid, Lizbon, Seattle ve
Yokohama gibi şehirlerle birlikte Avrupa’nın en büyük metropolü
İstanbul’un, pandemiyle ilgili kent uygulamaları raporda yer alacak. Altı
farklı kategoride konsolide ettiğimiz bilgileri, OECD’nin Temmuz 2020
raporunda bulunacak.

17

Haziran

20

MEDYA AŞ
Başkan’dan Koronavirüs
Artış Uyarısı

Haziran

Sınav Heyecanı Taşıyanları
Yalnız Bırakmadık

Başkan İmamoğlu,
COVID - 19 vakalarında
yaşanan artış konusunda
İstanbullulara İBB TV
üzerinden uyarılarda
bulundu.

18

Haziran

İSTATİSTİK OFİSİ
COVID-19’un Gün Bazında
Değişimini Gösteren Çalışma
Türkiye’de COVID - 19 vakasının
ortaya çıktığı ilk günden itibaren,
yeni vaka sayılarının gün bazında
değişimini gösteren çalışma
hazırladık.
Link: https://twitter.
com/ipaistanbul/
status/1273537271015276546?s=20

İETT
Sınav Günlerinde Ulaşım Ücretsiz
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı
20 Haziran ve 27-28 Haziran
tarihlerinde, İETT otobüsleri
ve Metrobüs hattının, sınava
girecek öğrencilere, velilerine
ve sınav görevlilerine ücretsiz
yapılmasını kararlaştırdık. Ayrıca,
sınav merkezlerinin olduğu
güzergâhlarda, ek seferler
düzenlenmesini planladık.
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DESTEK HİZMETLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI

LGS sınavına giren gençler
ve aileleri ile dayanışma
içerisinde olduk. Sınava
giren öğrencilerle onların
okul bahçelerinde
bekleyen velileri için
maske ve dezenfektan
temin ederek dağıtımını
yaptık; çay kahve servisini
gerçekleştirdik.

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
COVID - 19 Öncü Ekonomik ve
Sosyal İyileşme Serisi Video
Konferansı
Bloomberg Philanthropies,
COVID - 19 Yerel Müdahale
Girişiminin bir parçası olarak,
Belediye Başkanlarının, önlerindeki
zorluklarla yüzleşmelerine
yardımcı olmak için, “Öncü
Ekonomik ve Sosyal İyileşme
Serisi” başlatıldı. Harvard ve
Johns Hopkins Üniversite’lerinden
uzmanların ve kent liderlerinin
bir araya geldiği bu ortaklık
ağı, pandemi sonrasında güçlü,
adil bir iyileşmeyi ilerletmek;
vatandaşların güvenini korumak;
kriz boyunca bütçeyi yönetmek,
şehirlerin işgücünü desteklemek
için stratejiler ve örnek
uygulamalar, video konferansta
paylaşıldı.

21

Haziran

SAĞLIK DAİRE BAŞKANLIĞI
“Salgın Henüz Bitmedi Tedbiri Elden
Bırakma”
Ülkemizde, Mayıs sonu Haziran başı
itibariyle, COVID - 19 yeni vakaların
azalma eğilimine girmesiyle birlikte
yeniden normalleşme süreci başlatıldı.
Ancak yeni normal sürecinde, vaka
sayılarının tekrar yükseliş eğilimine
girmesiyle beraber, İBB Bilimsel Danışma
Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda,
yeniden farkındalık ve bilgilendirme
çalışmalarına başladık. İBB mecralarını
kullanarak, ‘salgın henüz bitmedi’, ‘tedbiri
elden bırakma’ temalı çalışmalarımızı
vatandaşlarımızın paylaşımına sunduk.
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22

24

Haziran

Haziran

ENSTİTÜ İSTANBUL

- Berlin (Güncelleme tarihi: 22.06.2020)

Dünya Kentlerindeki COVID - 19 Uygulamalarını
Araştırdık

- Londra (Güncelleme tarihi: 22.06.2020)

22 – 24 Haziran arasında COVID - 19 salgını
karşısında, dünya kentlerindeki yerel yönetimlerin
geliştirdikleri uygulamalar ve aldıkları önlemler
hakkında bilgiler derledik. Derlenen bilgileri, belli
aralıklarla güncellemeye devam ettik.

- Washington (Güncelleme tarihi: 22.06.2020)

24 Haziran 2020 tarihi itibariyle
de Ev ve Süs Hayvanları Satışı
Yapanlara Yönelik Eğitimler
vermeye başladık.

- Moskova (Güncelleme tarihi: 22.06.2020)
- Cenevre (Güncelleme tarihi: 24.06.2020)
Link: https://enstitu.ibb.istanbul/covid19/yerelyonetimler/

- Barselona (Güncelleme tarihi: 22.06.2020)

25

Haziran

Raylı Sistem Araçlarına Hijyen Çalışması
Yaptık

KÜLTÜR AŞ

Raylı Sistemler İçin Yeni Eylem Planları Oluşturduk

Arabada Konser, sinema gösterimlerine ev
sahipliği yapmaya başladık

Tüm bu yapılan çalışmalar sonrasında alınan
geri bildirimler, yolculardan gelen yansımalar
değerlendirilerek, bir sonraki faz için eylem planları
oluşturduk.

Raylı Sistem araç içlerinde, daha önce
yapılmış nano teknolojik gümüş-iyon bazlı
ve 30 gün etkili dezenfeksiyon işleminin,
Haziran programını gerçekleştirdik.
Bununla birlikte, rutin temizlik işlerine de
devam ettik.

26

Haziran

İETT
22 Haziran haftası itibari ile hafta içi günlük raylı
sistem yolcu rakamları, 900 binim üzerine çıkmaya
başladı. Haziran ayı başına göre yaklaşık yüzde
20, Mayıs ayı başına göre yüzde 250 oranında
artış görülürken; Koronavirüs öncesi 2019 yolcu
ortalamasına göre yolcu sayılarında, halen yüzde
55 oranında kayıp bulunuyor.

METRO İSTANBUL AŞ

MUHTARLIKLAR VE GIDA
DAİRE BAŞKANLIĞI

Yenikapı’da oluşturulan İstanbul Açık Hava
Gösteri Merkezi’nde, arabada sinema, konser
ve tiyatro deneyiminin yaşanmasını sağladık.
İlki 20 Haziran’da “Arif V 216” filmiyle başlayan
gösterimlere, 26 Haziran’daki Kenan Doğulu
konseri ile devam etti. Park Et Seyret konserleri,
Temmuz ayında Sertab Erener, Mabel Matiz
konserleri ve Anadolu Ateşi gibi gösterilerle devam
edecek.

İSTANBUL YATIRIM AJANSI
EUROCITIES ile Temasa Geçtik
İBB’nin de üyesi olduğu EUROCITIES ile Dış
İlişkiler Başkanlığımızın yönlendirilmesiyle temas
kurduk. İstanbul adına, altı kategoride toplanan
bilgileri, EOROCITIES’in Temmuz ayı raporunda
yayınlanmak üzere İBB adına sunduk.

27

Haziran

MEDYA AŞ
İBB LGS Öğrencilerine Ücretsiz
Maske Dağıttı
İBB’nin, LGS kapsamındaki
merkezi sınav öncesi binlerce
öğrenci ve veliye maske dağıtma
hizmetini haberleştirdik.
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İSTAÇ AŞ
27 – 28 Haziran günlerinde 116
personel ve 36 araç ile D-100 (E5)
Karayolu’nda bariyer yıkama,
mekanik süpürme ve elle süpürme
çalışmaları yaptık.
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Haziran
Genel

İSPARK AŞ
Bisiklet ve İstasyonlar Dezenfekte Edildi

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

İSBİKE’nin tüm istasyonlarını ve bisikletlerini
dezenfekte ederek işletmeye açtık. Kullanıcılara,
mobil uygulama üzerinden uyarıcı mesajlarla,
kişisel önlemler alınması ve sürüş öncesisonrası ellerin dezenfekte edilmesi yönünde
bilgilendirmeler yaptık.

Büyük İstanbul Otogarında Ek Önlemler Aldık
1 Haziran tarihinden itibaren şehirlerarası kısıtlamaların
kalkmasıyla, Büyük İstanbul Otogar’ında hareketliliğe
karşın ek tedbirler aldık. Bu kapsamda, dezenfeksiyon
çalışmalarını artırdık. Servis araçlarında, toplu ulaşıma
yönelik alınan önlemleri uyguladık. Peronlar bölgesine
küçük araçların girişine izin vermedik. Yazıhanelerde
sosyal mesafe kurallarına uyularak, dezenfektan sıvısı
bulundurulmaya devam ettik. Otobüslerin, sefere
başlamadan iç mekanlarında mutlaka dezenfektasyon
yapıldığına dair kontrollerini gerçekleştirdik. Çığırtkanlık
yapanlara, bu süreçte izin verilmemesi gibi biri dizi tedbir
aldık.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Terhis olan askerlerimizin transferini
gerçekleştirdik.
20 ayrı noktadan alınan askerlerimizi,
belirtilen lokasyonlara 50 araç ve 50 şoför
tarafından sevkini gerçekleştirdik.
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İSTGÜVEN AŞ
“Yeni normal”e geçilmesinin ardından, park
bahçelerde, yeni normal yaşam düzenimizde bisiklet,
megafon ve motosiklet gibi teçhizatlarla büyük
ve geniş alanlarda İstanbullu vatandaşlarımız için
daha fazla görünür, daha duyulabilir şekilde uyarılar
yapmaktayız.
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Mayıs
Haziran
Genel

İGDAŞ
Düzenli Dezenfekte Çalışmaları Yaptık
Tüm hizmet binaları, çalışma ofisleri, vezneler,
servis araçları ve şebeke şefliklerindeki, “187
Doğal Gaz Acil” araçları başta olmak üzere, 130
bina ve 763 aracı (113 servis aracı, 650 hizmet
aracı) periyodik olarak dezenfekte ettik. 898 litre
dezenfektan ile tüm binalar 911, tüm araçlar bin
841 kez ilaçlandı.

SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Birlikte Başaracağız Başvuru Süreci

Saha ve Ofis Personeline Kişisel Koruyucu
Malzeme Temin Ettik

Kendisi başvuru oluşturamayan 100 bin
vatandaşımız için siteden kayıt oluşturduk.
(https://birliktebasaracagiz.ibb.gov.tr/ )

Çalışanların ve abonelerin sağlığını korumak için,
abonelerin evlerine giden tesisat kontrol ve 7/24
acil müdahale ekiplerine; hijyenik tulum, maske,
gözlük, eldiven, sprey dezenfektan, galoş, siperlik
kişisel koruyucu malzemeleri düzenli temin ettik.
Ofis personeli de dahil olmak üzere, Haziran
ayında 142 bin 433 maske, 119 bin 871 eldiven
dağıttık.

Askıda Fatura Projesi
44 bin 436 vatandaşımız, Alo 153 çağrı merkezini
arayarak askıda fatura hakkında bilgi ve ödeme
konusunda yardım talep etti, tümüne cevap verdik.
ALO 153 - 65 Yaş Üstüne Yönelik Özel Hizmet

Şeffaf Panel Uygulaması Yaptık

65 Yaş Üstü Destek Hattı ile sokağa çıkma
yasağında, dışarı çıkamayan vatandaşların
ihtiyaçları, cep telefonu uygulaması üzerinden
alınarak, kendilerine gönderilmesini sağladık.
Mayıs ve Haziran aylarında, toplam 43 bin 838
çağrı aldık. Vatandaşlarımızın yüzde 98‘i sosyal
yardım ve gıda kolisi hakkında bilgi almak için
aradı.

Abonelerle iletişim içinde olan müşteri hizmetleri
ve vezne personelinin çalışma ortamlarına, 169
adet şeffaf panel uygulaması yaptık.

Sosyal Hizmetler ve Yardımlaşma Hizmetleri
Üç ana başlıkta hizmet vermekteyiz.
• Nakdi Yardım
• Ayni Yardım
Altyapı Çalışmalarımızı Hız Kesmeden
Sürdürdük
Saha ekiplerimizle, pandemi sürecinde ilan
edilen sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata
çevirerek, trafiğin ve kalabalığın yoğun olduğu
yerlerdeki altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde
tamamladık. Bu çerçevede, 16 noktada alt
yapı çalışması gerçekleştirdik.
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Sosyal Hizmetler ve Yardımlaşma Hattı ile ayni
ve nakdi bağış yapmak isteyen vatandaşlarımıza
bağış yapma süreçleri ile ilgili bilgilendirme yaptık.
Bilgi almak için Mayıs ve Haziran ayında arayan,
toplam 20 bin 123 vatandaşımıza bilgi verdik.
• Sağlık Çalışanları Konaklama Talepleri
https://birliktebasaracagiz.ibb.gov.tr/web sitesi
üzerinden 7 bin 646 çağrı aldık.
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Psikolojik Danışmanlık Hattı
0212 449 49 00 Psikolojik Danışmanlık Hattı ile
ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunduk.

• Özel gereksinimli bireyler ve ailelerine psikolojik
destek
• Sağlık çalışanlarına gönüllü koçluk hizmeti
• Sınav kaygısı yaşayan gençlerimize yönelik
psikolojik danışmanlık hizmeti
Mayıs ve Haziran aylarında toplamda 4 bin 880
çağrı aldık. Bu çağrılardan psikologlarımızla
görüşmek isteyen 3 bin 773 vatandaşımıza destek
olduk. Gelen çağrılar 77 farklı ilden ve 3 farklı
ülkeden yapıldı.

Yerinde Çözüm Özel Dağıtım Ekipleri
Oluşturduk
Duyarlı Halkla İlişkiler Çalışmaları için özel ekipler
oluşturularak,

• Hastalığı dolayısıyla hastaneye gitmek isteyen
vatandaşların taleplerini karşıladık.
• Evlerine ya da görevli olduğu hastaneye gitmek isteyen
sağlık çalışanlarımıza ulaşım imkânı sağladık.

Mayıs ve Haziran ayları arasında, toplam 17
bin 459 adet yardım hizmetinin dağıtılmasına
destek olduk.

• Gıda Kolisi Dağıtımı: 8.707
• Hijyen Kolisi Dağıtımı: 838
• Anne Bebek Kolisi Dağıtımı: 156

• Evlerine gidebilmek için toplu taşıma bulamayan
vatandaşlara ulaşım hizmeti sağladık.
• Cenazesi olan vatandaşlarımızın ulaşım talebini
karşıladık.
• Evcil hayvanı sakatlanan vatandaşımızı veterinere
götürdük.
• Ramazan Bayramı’nda Şehit Ailelerinin mezarlık
ziyaretlerini yapabilmesi için, talepleri doğrultusunda,
araç tahsis ettik.
Sokağa Çıkma Yasaklarında Vatandaşın Yanındaydık
Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde, 714
vatandaşımıza, ilettikleri konular hakkında yardımcı
olduk.

• Hastane Hizmeti: 514
• Toplu Taşıma Bulamayan Vatandaşa Hizmet: 120
• Sağlık Çalışanına Hizmet: 27
• Şehit Ailesine Hizmet: 18
• Eczane Hizmeti: 15
• Cenaze Hizmeti: 12
• Veteriner Hizmeti: 8
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Yuvamız İstanbul (Online Oyun Grubu)
Yuvamız İstanbul Projesi kapsamında; Microsoft Teams
Meeting programı üzerinden online olarak çocuklara
oyun grubu hizmeti sunduk. Karantina sürecinde
evlerinden çıkamayan çocukların ve ailelerinin
ihtiyaçlarına yönelik sunulan, sürekliliği bulunan bu
online eğitim programı ile bir eğitim kurumuna devam
edemeyen çocukların gelişimine katkı sağladık.
Nisan’da başlanan online eğitim programı ile çocuklara
8 hafta boyunca, her gün, 30’ar dakikalık uzman
eğitmenler gözetiminde eğitim hizmeti verdik. Hizmet
kapsamında 25 öğretmen görev aldı ve 49-66 ay arası
375 çocuğa ulaştık. Gerçekleştirilen online eğitim
programı, 368 kişinin mezun edilmesi ve sertifikalarını
almasıyla sona erdi.
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SAĞLIK DAİRE BAŞKANLIĞI
Dezenfeksiyon Çalışmaları
7 Mart 2020 tarihinde Mobil Hijyen Filosu adıyla,
tamamı Sağlık Bakanlığı tarafından biosidal ürün
uygulama sertifikasına sahip personellerden oluşan
dezenfeksiyon ekipleri kurduk. Kurulan ekipler
öncelikle, İBB’ye ait kapalı mekanlarda dezenfeksiyon
çalışmalarına başladı. Sonrasında, diğer kamu binaları
ile Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi kuruluşu olarak
ilan edilen özel-kamu sağlık kuruluşlarına, dezenfeksiyon
çalışmalarını yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz.
Başladığımız tarihten itibaren, 12 milyon 737 bin 519
metre kare alanı dezenfekte ettik.
Bilimsel Danışma Kurulu
Salgının seyrini, hem ülkemizde hem de dünyada
takip etmek, çalışmalarımızın bilimsel kanıta dayalı
olarak şekillenmesi ve gerektiğinde virüsle mücadele
noktasında danışmanlık hizmeti alabilmek için, İBB
Bilimsel Danışma Kurulu faaliyetlerine başladı. Konunun
uzmanı akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinin
temsilcilerinden oluşan İBB Bilimsel Danışma Kurulu,
çalışmalarına devam ediyor; öneri ve yeni tedbirlerle
salgınla mücadelede aktif rol alıyor.

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
Taksi, Minibüs ve Taksi Dolmuşları Dezenfekte Ettik
Mayıs ve Haziran ayları boyunca; taksi, minibüs ve taksi
dolmuş araçlarının dezenfeksiyonunu gerçekleştirdik.
Toplam 25 bin toplu ulaşım aracını dezenfekte ettik.
Dezenfeksiyon işlemleri, belirli periyotlarla sürdürülüyor.

Telefonla Psikolojik Danışmanlık
Salgın sürecinde ‘evde kal’ çağrılarına uyan ve anksiyete
gibi çeşitli psikolojik rahatsızlıklara maruz kalan
yurttaşlarımıza yönelik, telefonla mobil psikolojik
danışmanlık hizmetlerini başlattık. 0212 449 49 00
telefon hattı üzerinden gelen çağrılara cevap veren
ekiplerimiz, 25 Mart’tan bugüne kadar 9 bin 871 kişiye
psikolojik danışmanlık hizmeti sağladı.

Toplu Ulaşım Şoförlerine Maske Dağıttık
Taksi, minibüs ve taksi dolmuş şoförlerine Mayıs-Haziran
ayları içerisinde toplam 40 bin adet koruyucu maske
dağıttık.
Toplu Ulaşım Araçlarını Sübvanse Ettik
COVİD-19 önlemleri kapsamında yolcu kapasiteleri
azaltılan İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu
ulaşım araçlarını, 3 ay boyunca toplam 275 milyon 856
bin TL sübvanse ettik.
Sağlık Çalışanlarına Ücretsiz İstanbul Kart Uygulamasını
Uzattık
Tüm sağlık, kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık
personelinin, İstanbulkart entegrasyonuna dahil
tüm toplu ulaşım araçları ile İSPARK bünyesindeki
otoparkları, 31 Ağustos tarihine kadar ücretsiz
yararlanmalarını kararlaştırdık.
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Sağlık Çalışanlarına Konaklama
Salgın sürecinde olağan üstü çaba gösteren ve virüsü
sevdiklerine bulaştırmamak adına hastanelerden
çıkamayan sağlık çalışanlarımıza, otellerde
konaklamaları için hizmet verdik. Sağlık Çalışanlarına
Konaklama Desteği, hizmetimizde, günlük ortalama
2000 sağlık çalışanına konaklama olanağı sunuyoruz.

RAYLI SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Metro Şantiyelerinde Koronavirüs Tedbirleri Aldık
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait metro şantiyelerde
çalışan personelin Koronavirüs riskini azaltmak için;
yatakhane, yemekhane ve sosyal alanlarını düzenli
şekilde dezenfekte ettik. Personelin, sağlık taramasından
geçirilerek iş başı yapmasını sağladık.
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Darülaceze Sıfır Vaka
Aldığımız sıkı tedbirlerle, içerisinde tamamen yaşlı
bireylerimizin bulunduğu 7/24 yatılı bakım hizmeti verilen
İstanbul Darülaceze Müdürlüğü huzur ve bakımevlerinde,
dünya standartlarının üzerinde bir başarı elde ettik.
Salgının tek bir vaka görülmeden seyretmesini sağladık.
Tedbiri hiç elden bırakmadan çalışmalarımızı aynı
duyarlılıkla sürdürüyoruz.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İBB Hizmet Binalarında Koronavirüs Önlemlerini
Devam Ettirdik

Evde Sağlık
Salgın süresince, evde sağlık
çalışmalarını, aksatmasız ihtiyaç
duyan İstanbullulara ulaştırdık.
Evde sağlık çalışmalarını
gerçekleştirirken, sokağa çıkma
kısıtlamalarının başlamasıyla
birlikte, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı
bireylerin de ihtiyaç duydukları
sağlık hizmetlerini, ‘evde sağlık
ekiplerimizce’ eksiksiz bir şekilde
sunmaya devam ediyoruz.

66

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Toplu alanlarda temizlik hizmetlerini, azami
ölçülerde artırarak devam ettirdik. Başta
ıslak zeminler olmak üzere; kapı kolları,
musluklar, asansör düğmeleri ve fotoselli kağıt
makinelerinde sık periyotlarla hijyeni sağladık.
Ortak alanlarda dezenfektan ve maske
bulundurduk.
İBB Hizmet Binalarını Düzenli Olarak Dezenfekte
Ettik
Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne
uygun olarak, tüm alanlarda önlemler aldık. İBB
Hizmet Binalarında (134 bin 515 metrekare),
günlük olarak dezenfeksiyon işlemleri
gerçekleştirdik.
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Hastaneleri Destekledik

• Yardım kolisi dağıtımı için, Mobil İstasyon ve
şoför personel tahsis ettik. Bireysel bağışçı
vatandaşlarımız ve kurumlar tarafından bağışlanan
yardım kolisi ile el dezenfektanını, belirlenen
yerlerden alıp Zeytinburnu Tekzen Depo ve Kartal
Depo’ya teslim ettik,

Pandemi hastaneleri ile dayanışma içerisinde
olmayı sürdürdük. Hastanelerden gelen talepler
doğrultusunda, yiyecek içecek ihtiyaçlarını karşıladık.
Sağlık Çalışanları İçin Yüz Koruyucu Maske Ürettik

• İstanbul Gönüllüleri tarafından, yardıma muhtaç
vatandaşlarımıza dağıtılan yardım kolilerinin
ulaştırılması için araç ve şoför personeller
görevlendirdik,

Üç boyutlu yazıcılar aracılığı günde 100’den fazla
ürettiğimiz maskeleri ilgili kuruluşlara teslim ettik.
Otelde Kalan Sağlık Çalışanlarına Yemek İkram Ettik
Sokağa çıkma yasağı günlerinde, 50 farklı otelde
kalan sağlık çalışanlarının üç öğün yemek ihtiyaçlarını
karşıladık.

• İhtiyaç kolisi dağıtımI sağlanması için, üç adet adet
depo hazırladık ve kullanıma açarak, 739 personel ile
destek verdik,
• Satın alma Müdürlüğü tarafından alınan 500 bin
adet gıda kolisinin kabulünü, depolanmasını ve
sevkini gerçekleştirdik.

Gemi Adamlarının Naklini Yaptık
Pendik/DFDS, Tuzla ve Zeytinburnu/Zeyport
Limanlarına gelen gemi adamlarının karantinaya
alınması için Güngören Fatih Sultan Mehmet yurduna
transferini sağladık.

Maskesiz Gelen Personel Ve Vatandaşlara Maske
Verdik
Yanında maskesi bulunmayan İBB personeli ile
hizmet binasını ziyaret eden vatandaşlara maske
temin ettik.

İhtiyaç Sahiplerine Yardım Kolisi Ulaştırdık
Vatandaşlardan gelen yardım malzemelerinin
kabulünü ve depolanmasını sağladık. Bu
malzemelerden yapılan gıda, hijyen ve anne çocuk
kolilerinin dağıtımını devam ettirirken yardımların,
koordine biçimde ulaşması için;

• İlçe belediyelerine, muhtarlıklara, mülteci
derneklerine ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza
ulaştırılmak üzere, yardım kolisi dağıtımı için araç,
şoför ve yardımcı personeller görevlendirdik,

İBB Hizmet Binalarının Girişine
Termal Kamaralar Koyduk
Tesis ve bina girişlerine kurulan
termal kamera ile giriş yapan
personelin ve vatandaşların vücut
sıcaklığını ölçtük. Normal değerin
üzerinde görülen kişileri, hizmet
binasının önünde hazır bekleyen
ambulansa sevk ettik.
Evsizler Kampında Bulunan
Misafirlere Üç Öğün Yiyecek Ve
İçecek İkram Ettik
Evsizler kampındaki
vatandaşlarımızı Mayıs ve
Haziran’da da ağırlamayı sürdürdük.
Üç öğün sıcak yemek ve içecek ikram
ettik.
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ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
İBB Zabıta Daire Başkanlığı’na ait
mülklerde, kiracı ve izinsiz olarak faaliyet
gösteren iş yerlerine yönelik
9 bin 893 denetim gerçekleştirdik.

• Genelgelere uygun olarak çalışan iş yeri
sayısı: bin 445
• Kapalı olduğu tespit edilen iş yeri sayısı:
8 bin 255
• Uyarılan iş yeri sayısı: 193
Kamuya açık alanlarda 6 bin 201 denetim
yaptık.

• Balık tutan 64,
• Mesire alanlarında 273,
• Mangal ve semaver yakan 27,
• Piknik yapan 29,

YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON
DAİRE BAŞKANLIĞI

• Yürüyüş veya spor yapan 5 bin 808
vatandaşı uyardık.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire
Başkanlığı olarak pandemi kapsamında 2 vardiya
halinde temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarına
devam ettik.

• İstanbul genelinde toplam 30 adet yıkama
dezenfekte aracı, 73 şoför ve 220 temizlik işçisi
hizmet verdik. Avrupa Yakası’nda 17 kilometre
uzunluğundaki Alibeyköy - Haliç - Eminönü –
Sarayburnu - Sirkeci - Cankurtaran – Yenikapı
– Zeytinburnu – Bakırköy – Yeşilköy – Yeşilyurt;
Anadolu Yakası’nda, 18 kilometre uzunluğundaki
Bağdat Caddesi – Bostancı – Maltepe – Kartal
- Pendik sahil yollarında dezenfekte ve yıkama
çalışması yaptık.
• Bu hatlar üzerinde yer alan park, ibadethane,
meydan, Büyük İstanbul Otogarı, hastane ve
İDO iskelesi önlerini temizledik. Toplamda 120
bin metrekarelik bir alanı, düzenli olarak yıkadık
ve dezenfekte ettik.
• Metro, tramvay, metrobüs araçları ile metro
istasyonları ve İETT duraklarında, alt üst geçit ve
merdivenlerinde, bulvar ve köprülerde dezenfekte
ve yıkama hizmeti verdik.
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İstanbul genelinde toplam 7 bin 773 market ve iş
yerini denetledik.

• Akaryakıt ve LPG istasyonlarına yönelik 128,
• Unlu mamul imal eden ve satan iş yerlerine
yönelik 98,
• Marketlere ve iş yerlerine yönelik 7 bin 547 adet
denetim yaptık.

Alışveriş merkezlerinde yaptığımız denetimlerin
sayısı 239’u buldu.

• AVM genel kuralları kapsamında 36 denetim,
• AVM de bulunan iş yerlerine yönelik ise 203
denetim gerçekleştirdik.

Pazar yerleri denetimi kapsamında 219 denetim
gerçekleştirdik.
Pazar yerlerinde uyulması gereken tedbirlere
yönelik 219 denetimi yaşama geçirdik.
Toplu taşıma araçlarına yönelik 28 bin 686
denetim yaptık.

• Deniz toplu taşıma araçları doluluk oranına
ilişkin 55,
• Deniz tur ve gezi teknesi denetimine ilişkin 28,
• Toplu taşıma aracında ve iskelede maske ve
sosyal mesafe kurallarına ilişkin 487,
• Toplu taşıma araçları ve iskelede el dezenfektanı
bulunmasına yönelik 274,
• Toplu taşıma araçlarında maske takılma
zorunluluğu kapsamında 9 bin 131,
• Toplu taşıma araçlarının dezenfekte edilmesi ve
araçlarda dezenfektan bulundurulmasına ilişkin
12 bin 195,
• Toplu taşıma araçlarında müşteri kısıtlaması ve
sosyal mesafe kurallarına ilişkin 4 bin 200,
• Toplu taşıma araçlarının genelge kapsamında
çalışmasına yönelik yapılan tebligat ve plaka
denetimine ilişkin 337,
• Şehirlerarası toplu taşıma araçlarının
doluluk oranına ilişkin bin 766,
• Şehirlerarası toplu taşıma araçlarında
müşteri kısıtlaması ve sosyal mesafe
kurallarına ilişkin 7,
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde toplam
249 denetimi yaşama geçirdik.

• Jilet ile tıraş yasağı kapsamında 1,
• Maske bulundurulması kapsamında 1,
• Müşteri kısıtlaması kapsamında 1,
• Tek kullanımlık malzeme kullanılması
kapsamında 4,

• Şehirlerarası toplu taşıma araçlarının
seyahat izin belgesi kontrolüne ilişkin
186,
• Şehirlerarası deniz toplu taşıma
araçlarının doluluk oranına ilişkin 20
adet denetim faaliyetinden bulunduk.

• Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde ise
toplam 242 adet genel denetim faaliyetinde
bulunduk.
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65 yaş üstü 155 vatandaşa destek olduk.

ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI

Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş
üstü vatandaşların, ilaç, gıda ve diğer acil
gereksinimlerini karşıladık. Bu kapsamda 155
vatandaşa yardım ettik.

• Şehir Temizliği Şefliği
tarafından ana yollarda,
meydanlarda, metrobüs üst
geçit ve merdivenlerinde;
otobüs durakları ve çevresinde
temizlik kapsamında çalışma
planı hazırlayarak, herhangi
bir aksaklığa mahal vermeden,
çalışma alanlarında oluşabilecek
olumsuzluklara müdahale edilerek
çevre temizliğini sağladık.

Sokağa çıkma kısıtlamasında 298 vatandaşa
yardım eli uzattık.
Talepte bulunan 298 vatandaşın hastane,
eczane, kan verme gibi acil gereksinimlerini
karşıladık

ortalama 4 milyon metrekarelik
alanda, elle süpürme ekipleri ve
mekanik süpürge araçlarımız ile
temizlik çalışmalarımızı yürüttük.
• Kent temizliği kapsamında, 372
üst geçit ve 80 alt geçit olmak
üzere, toplam 452 geçit, bin 497
anayol, İBB ve ilçe belediyeleri
sorumluluğundaki tüm
meydanlarda temizlik çalışmaları
yaptık, yapmaya da devam
ediyoruz.
179 kamu görevlisini gitmek istediği yere ulaştırdık.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, görev
yerlerine gitmekte güçlük çeken ve sağlık sektörü, eczane
gibi kurumlarda çalışan 179 kamu görevlisine, talepleri
doğrultusunda ulaşım desteği verdik.
Sokakta kalan 232 vatandaşı otellere yerleştirdik.
Sokakta kalan 232 vatandaşı, bulundukları yerden alarak
İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün tahsis ettiği otellere
yerleştirdik.
Sokağa çıkma kısıtlamaları süresinde arıza yapan 42 araca
çekici hizmeti verdik.
Sokağa çıkma kısıtlamaları boyunca, arıza yapan ve tamirci
desteğine ulaşmakta güçlük çeken 3 ambulans ve 39 sivil
araca, çekici hizmeti vermek suretiyle yardım ettik.
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• İstanbul’da temizlik çalışmalarına
ara vermeden devam ederek,
Koronavirüs nedeniyle, özellikle
hastaneler, meydanlar, duraklar,
altgeçitler, parklar ve caddeleri
dezenfekte ettik.
• Gasilhane çevreleri, tam
donanımlı ekiplerimiz tarafından
büyük bir titizlikle yıkandı.
• Günlük ortalama 160 bin
metrekarelik alanda bulunan
anayollar, caddeler, meydanlar,
geçitler ve kaldırımları basınçlı
yıkama araçlarımız ile temizledik.
• İstanbul genelinde, günlük

12 bin 500 ton atığın, 200
adet araç ile atık bertaraf ve
aktarma tesislerine transferini
gerçekleştirdik.
• Düzenli depolama sahasına
gelen evsel atıkları, çevreye ve
insan sağlığına zarar vermeden
bertaraf ediyoruz. Belirtilen
tarihler arasında, günlük yaklaşık
17 bin 100 ton atık depolayarak
bertaraf ettik.

• Gündüz ve gece saatlerinde
yapılan temizlik çalışmalarını; 130
mekanik süpürge, 28 yıkama, 55
mobil temizlik aracı ve 400 elle
süpürme yapan temizlik personeli
ile sürdürüyoruz. Kent temizliği
çalışmaları kapsamında, günlük
olarak yaklaşık 138 ton atığı, elle
süpürme ve mekanik süpürme
yöntemleri ile temizledik.
• Aktarma İstasyonları aracılığıyla,
İstanbul genelinde ilçe
belediyeleri tarafından toplanan
evsel atıkların, 7/24 şehir
merkezlerinden alınıp bertaraf
edilmek üzere, düzenli depolama
sahalarımıza taşıyarak lojistiği
sağlıyoruz. Belirtilen tarihler
arasında, günlük yaklaşık
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• İstanbul’un hava kalitesini, mobil araçlarla ölçülmeye
devam ediyoruz.
• Üniversitelerle birlikte yapılan çalışmada İBB
bünyesindeki iki istasyonda partikül madde
örneklemesi yapıyoruz.
• Unkapanı Atatürk Köprüsü, sokağa çıkma
kısıtlamasının olduğu bayram günlerinde, trafiğe
çift yönlü kapatılarak köprüde bakım onarım
çalışmalarını yaptık. Köprü korkuluklarını boyayarak
vatandaşlarımızın kullanımına hazırladık.
• Koronavirüs pandemisi döneminde İstanbul’un 515
km’lik kıyı şeridinde, plajlarda ve deniz yüzeyinde
temizlik çalışmalarına devam ettik.
• Avrupa ve Asya Yakası’nda bulunan geri kazanım
tesislerinde, belirtilen tarihler arasında günlük
yaklaşık 302 ton atık işledik.
• Avrupa ve Asya yakasında pandemi hastaneleri de
dâhil olmak üzere, tüm sağlık kuruluşlarından tıbbi
atıkları toplanarak, Tıbbi Atık Yakma ve Sterilizasyon
Tesisleri’nde bertaraf ediyoruz. Belirtilen tarihler
arasında günlük yaklaşık 66 ton tıbbi atık bertaraf
ettik.
• COVID - 19 önlemleri kapsamında, çevre kirliliğine yol
açılmaması için, hafriyat depolama ve rehabilitasyon
sahaları ile hafriyat toprağı ve yıkıntı atıklarının
üretildiği inşaat şantiyelerinde, ilgililerine gerekli
uyarılar yapılıp tedbirler aldırdık.
• Hafriyat döküm sahalarının çalışma saatleri,
sahalardaki durum ve önlemler konusunda
hafriyatçıları mesajla bilgilendirdik.
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• Dünya Çevre Haftası Etkinlikleri kapsamında,
Üsküdar Sahili’nde dalgıçlar ile su altı temizliği
yapılarak çıkarılan deniz atıklarını sergiledik.
Koronavirüs salgın döneminde, denizler için yeni
bir kirlilik kaynağı olan maske atıklarının, denizlere
verdiği zararla ilgili, vatandaşlara ve basına bilgi
verdik.

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
Vatandaşlarımızı Ambulanslarımızla Hastaneye
Yetiştirdik
Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı dönem
de dahil, bin 361 COVID - 19 şüpheli veya teşhisli
hastanın Hızır Acil ambulanslarımız ile naklini
gerçekleştirdik.
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PARK BAHÇE VE YEŞİL
ALANLAR DAİRE
BAŞKANLIĞI
Park, Bahçe ve Yeşil
Alanlarda Dezenfektasyon
İşlemi Yaptık
Hijyen ekiplerini kurarak,
halkın yoğun olarak
kullandığı İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’ne
ait park, bahçe ve yeşil
alanlarda dezenfektasyon
işlemi yaptık.

Avrupa Yakası’ndaki parklarda;

• 9 bin 554 adet kent mobilyasını,
• 5 bin 884 adet çocuk oyun grubu ve fitness
aletini,

KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
Tarihi camilerde hijyeni sağladık

Anadolu Yakası’ndaki parklarda;

• 5 bin 853 adet kent mobilyasını,
• 1 bin 763 adet çocuk oyun grubu ve fitness aletini
dezenfekte ettik.

78

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Osmanlı’da sultanların yaptırdıkları
Selatin camilerinin de aralarında bulunduğu
40 büyük camiyi düzenli olarak dezenfekte
ettik. Talep eden ibadethanelerin
sterilizasyonunu sağladık.
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DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL ULAŞIM AŞ

Dünya “Askıda Fatura”yı İlgiyle Takip Etti

Otobüsleri Dezenfekte Ettik

İBB tarafından başlatılan “Askıda Fatura
Kampanyası”, EUROCITIES, UCLG – MEWA
(Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya
Teşkilatı), Cities Alliance (Kentler İttifakı), FMDV
(Kentsel Gelişme Küresel Fonu), Avrupa Konseyi
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi gibi
uluslararası organizasyonlarda paylaşıldı.

Mayıs ve Haziran ayları içinde, İETT, Özel Halk
Otobüsü ve Otobüs Aş. Erguvan Otobüslerini,
toplam 2 Ton 579 litre ham dezenfektan kullanılarak,
185 bin 166 kez dezenfekte ettik.

EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Kira-Ecrimisil Konusunda Destek Sağladık
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin
mülkiyetinde veya tasarrufunda olan
taşınmazlardan, pandemi döneminde kapalı
kaldıkları sürece kira bedeli almadık.
Ayrıca kapalı kaldıkları süre kadar sözleşme
sürelerinin uzatılması kararını uyguladık.

Erguvan Otobüslere Bilgilendirme Etiketleri
Yerleştirdik
Mayıs ayı içerisinde, erguvan otobüslerde 12 bin adet
sosyal mesafe kontrolü için “Lütfen Boş Bırakınız”;
bin adet “Maskesiz Yolculuk Yapmayın” uyarılı
etiketler yerleştirdik.
Erguvan Otobüs Şoförlerine Maske ve Eldiven
Dağıttık
Pandemi tedbirleri kapsamında, Mayıs ve Haziran
aylarında erguvan otobüs şoförlerine 46 bin 500
maske ve eldiven dağıttık.

Sağlıkçılarımız İçin Otel Kiralamaları Yaptık
Pandemi başlangıcında 200 otel sahibiyle
telefonda, 75 otel ile yerinde görüşmeler yaptık.
5 yıldızlı otellerden butik otellere kadar geniş bir
yelpazede, 22 ilçede yer alan 50 otelden 2 bin 023
adet otel odası kiraladık.
Sağlıkçılarımızı, görev yaptıkları ilçelerde pandemi
hastanelerine yakın, konaklamak istedikleri
otellere yerleştirdik, otellerin doluluk oranının
yüzde 99 olmasını sağladık.
Sağlık çalışanlarının tek kişilik odalarda hijyen
koşulları içerisinde konaklamasına olanak yaratıldı.

İSKİ
İSKİ Altyapı Yatırımlarına Devam Ettik
İSKİ tarafından, Koronavirüs salgını fırsat
bilinerek, Nisan ayında başlattığımız altyapı
yatırımlarına, Mayıs ve Haziran ayları boyunca
da devam ettik. İstanbul’un birçok noktasında
kangren haline gelmiş altyapı sorunları için 46
noktada çalışma yürüttük.
Suyun Önemi Konusunda Animasyon Film Serisi
Hazırladık
Pandemi sürecinde önemi daha da iyi anlaşılan
suyun, israf edilmeden, bilinçli kullanılması için, İBB
İştiraki Medya AŞ ile birlikte animasyon film serisi
hazırladık.
Suyun önemini, çocuklara bu dönemde daha etkili
anlatabilmek için, bilinçli su tüketimi konularında
farkındalık çalışmaları yürüten oyuncu Özge
Özpirinçci’nin seslendirmesi ile katkı verdiği
animasyon filmi, İBB Sosyal Medya Hesapları ve
TV’lerde yayınlandı.
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ŞEHİR HATLARI AŞ
Tüm İskele Ve Vapurları Dezenfekte Ettik
Toplu ulaşım hizmeti verilen 28 vapur
ve 43 iskeleyi dezenfekte ettik. Vaka
ve şüpheli vaka tespit edilen; İstinye ve
Çubuklu arabalı; Beşiktaş ve Barbaros
Hayrettin Paşa İskeleleri ile Emin Kul,
Barış Manço, Fahri Korutürk, Nurettin
Alptogan ve Aykut Barka gemilerinde
ilave dezenfeksiyon işlemleri yaptık.
Hergün Çamaşırsulu Temizlik Yaptık
Mayıs ayı süresince, tüm vapur ve
iskelelerde, özellikle eller ile sık dokunulan
yüzeyler (kapı kolları, tırabzanlar gibi)
ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet
ve lavaboların temizliği için, Sağlık
Bakanlığı’nın önerileri dikkate alınarak,
belirli oranlarda sulandırılmış çamaşır
suyu ile dezenfeksiyon işlemleri yaptık.

yaptığımız bu anonslarla; yolcuları
özellikle vapurlara biniş, iniş ve
yolculuk süresince maske kullanımının
zorunluluğu ile ilgili bilgilendirdik. Vapur
ve iskelelere, yolcuların maskeli olarak
girmesini sağladık.
Sosyal Mesafe Uyarılarını Her Gün
Yaptık
Vapurlarda sosyal mesafeyi gözetmek
amacıyla, oturma düzenini yolcular
arasında en az 1 metre mesafe olacak
şekilde belirledik. İskelelerde, kendi
aralarında sosyal mesafe kurallarına
dikkat etmeleri yönünde yolcuları sürekli
uyardık.

Afişli Bilgilendirmeye Devam Ettik
İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin
kararları uyarınca, tüm vapur ve
iskelelere, COVID - 19 ile ilgili uyulması
gereken kuralları görünür bir şekilde
astık.
Anonsları Güncelledik
Tüm vapur ve iskelelerde, COVID - 19
ile ilgili önlemleri hatırlatan standart
uyarıcı metinler hazırladık ve anons
etmeye başladık. Her gün düzenli
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KÜLTÜR AŞ
Müzelerimizi geçici süreyle kapattık
İşletmeciliğini üstlendiğimiz Yerebetan
Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk,
Tekfur Sarayı Müzesi, Panorama 1453
Tarih Müzesi, Türk Dünyası Kültür
Mahallesi’nin faaliyetlerini durdurmaya
devam ettik.

BELTUR AŞ
Hastane şubelerinde hizmet vermeyi sürdürdük
Koronavirüs döneminde ve sokağa çıkma
yasaklarında, hastanelerdeki kafeler ile şehir
hatları vapurlarındaki büfelerimizde hizmete
devam ettik. 40 hastanede, 55 noktada 400’e
yakın personelimiz ve 15 Şehir Hatları vapur
büfesinde, 60’a yakın çalışanımız ile İstanbullulara
kesintisiz bir şekilde hizmetimizi sürdürdük.
Dijital kanallardan hizmeti sürdürdük
Koronavirüs nedeniyle kapanan köşk ve
restoranlarımızda hizmet veremediğimiz
için, İstanbullulara etkin sosyal medya
paylaşımlarımızla hizmet vermeye gayret ettik.
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BELBİM AŞ
Sağlık Personeline Ücretsiz Ulaşım Ve Otopark
Hizmeti
Bireysel web sitemiz üzerinden başvuruları kabul
ettiğimiz Sağlık Çalışanı Kartı hizmeti kapsamında,
sağlık personellerine adrese teslim Ücretsiz
İstanbulkart temini sağladık. İBB tarafından
hazırlanan “Sağlık Çalışanı Kartı” ile sunulan
Ücretsiz Ulaşım ve Otopark Hizmetlerinden ilk
etapta, TC Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan Sağlık
Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Personelleri yararlanabilirken; tarafımıza yapılan
başvuru ve Sağlık Bakanlığı’na ilettiğimiz talepler
doğrultusunda, tüm sağlık personeli bu hizmeti
almaktadır. Başvurular 16 Nisan 2020 tarihinde
alınmaya başlandı.
Market Alışverişini İstanbulkart’la Temassız Ve
Sağlıklı Ödeme İmkanı
BELBİM AŞ, şehir yaşam kartı konseptinde
konumlandırdığı İstanbulkart’la anlaşmalı
marketlerde, nakit kullanmadan temassız ödeme
avantajı sunuyoruz. Vatandaşlarımız, anlaşmalı
marketlerde, alışveriş ödemelerini nakit bozuk
para ihtiyacı duymadan, zaman kaybetmeden;
hızlı, güvenli ve hijyenik şekilde yapabilmektedirler.
Nakit alışverişinin oluşturduğu yeni tip koronavirüs
bulaş risklerini azaltmak adına, toplu ulaşım
ve günlük yaşamda kullanılabilen Şehir Yaşam
Kartı İstanbulkart’ı bireysel web sitemizden,
İstanbulkart Mobil Vatandaşlarımız, web ve mobil
bankacılık uygulamalarından doldurarak belediye
hizmetleri ve anlaşmalı market alışverişlerinde
kartımızı diledikleri zaman kullanabilmektedirler.
Bu kapsamda anlaşmalı market sayımızı artırarak
yaygınlaşma çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

İSPER AŞ
Tüm personel ve ziyaretçilere, maske ile
eldiven temini yaptık.
Binaya giren herkesin, istisnasız ısı
ölçer ile vücut sıcaklığını kontrol ettik,
edilmeye devam ediliyor.

Toplu Ulaşımda Kare Kod İle Mobil Geçiş Dönemi
Başlattık
Kişisel eşya kullanımı ve nakit işlemlerinin virüsün
yayılmasında oluşturduğu negatif etkiyi azaltmak
adına; cep telefonu ile mobil uygulama üzerinden,
kare kod ile geçiş/ödeme işlemlerini yapabilme
fonksiyonunu İstanbulkart Mobil Uygulamamıza
entegre ettik. Pilot çalışmalarımızı, 11 Nisan günü,
35 noktada canlı olarak başlatarak vatandaşımızın
hizmetine sunduk. Projemizde yaygınlaştırma
çalışmaları hızla sürmekte. Hali hazırda, temassız
ödeme olanağı sunan İstanbulkart dışında, başta
toplu ulaşım ve belediye hizmetlerini kullanan
vatandaşımıza, temassız ödeme hizmetini, yaygın
şekilde tüm alanlarda ve mobil cihazlardan da
sunmayı planlamaktayız. Bu yönde çalışmalarımız
devam ediyor.
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AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ
Bahçe Marketleri Pandemi Sürecine Hazırladık
Bahçe Marketleri sürekli dezenfekte ettik.
Alibeyköy Bahçe Market’e termal kamera
yerleştirdik. Marketlerimize dezenfektan
standı kurarak, maskesi veya eldiveni olmayan
ziyaretçilere, kapı girişlerinde maske ve eldiven
dağıttık.

Halkla temas halinde sürdürülen
projelerde hizmetleri durdurduk,
online veya telefon hattı üzerinden
devam eder hale getirdik. Şu anda
faaliyetine ara verilen projelerde çalışan
personelin ise “Sosyal Yardımlar ve Alo
Destek” hattını güçlendirme amaçlı
görevlendirme alanlarını yeniden
organize ettik.
İşletmeler Müdürlüğü’ne bağlı tesisler;
kreş ve anaokulu projeleri; tiyatro ve
orkestralar; kadın, aileye ve engellilere
yönelik projeler; çocuk etkinlikleri;
toplum ruh sağlığı gibi birebir temasla
yürütülen projelerde, bulaş riskini
engellemek adına çalışmalara ara
verdik.
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Darülaceze Müdürlüğüne Özel
Çalışma Düzenine Geçtik
Çalışma programında değişiklik
yaptık ve personelin çoğunluğunda
uygulanmak üzere, 15 günlük
periyotlarla 2 grup halinde çalışma
planı yaptık. Personelin, dışarıdan
kuruma virüs taşımamaları için,
bir nevi 15’er günlük periyodlarla
kendilerini karantinaya alarak,
15 gün Darülaceze’de kalmasını
sağladık.
Personeli, kampa alınmadan önce
COVID-19 testinden geçirip, sonucu
pozitif çıkanları kampa almadık.
Seyahat sürecinde hizmet veren
şoför, hasta bakıcı bayta olmak
üzere tüm personele tek kullanımlık
tulum, cerrahi maske ve eldiven
temin ettik.

Hızır Acil’e Özel Önlemler Aldık
Personeli maske ve eldiven ile
hizmete devam ettirdik. COVID - 19
şüphesi ile hasta alımında mutlaka
prosedüre uygun olarak giydirdik.
COVID - 19’lu hasta taşıyan
ambulansları özel olarak
dezenfekte ettik.
COVID – 19’lu hasta taşıyan
personelde bir belirti görülmesi
halinde, o birimi kapatarak
karantinaya aldık.

Şu anda 200 personeli ile sosyal
mesafe, maske ve eldiven kullanımı
kurallarına uyarak, maske üretimini
sürdürdük.
Hal’de Vardiye Sistemine Geçtik
Hal’e araç girişlerini sınırlandırdık.
17:00 – 02:00 arası sadece kamyon
girişine izin verilerek, başka hiçbir
sivil araç Hal’e alınmadı.
Sosyal mesafe kuralına uygun
olarak vardiya sistemine geçtik.

İSMEK’te Maske Üretimi Başlattık
İSMEK, ülkemizde ilk vakanın
görülmesinin ardından 12 Mart
tarihi itibariyle tüm çalışmalarını
durdurdu, tüm merkezlerini kapattı.

İSYÖN AŞ
Su Hali ve Pazarlarımız Dezenfekte Edildi
İSYÖN tarafından işletilen İBB Gürpınar Su
Ürünleri Hali ile Kadıköy ve Ulus’ta bulunan
pazar yerlerinde, yeni tip koronavirüs salgınına
karşı alınması gereken önlemleri anlatan afişler,
talimatlar astık. Bu alanların girişine ve görünür
yerlerine el dezenfeksiyon üniteleri yerleştirilip,
sosyal mesafe kurallarının uyulması için
düzenlemeler yaptık.
Cankurtaranlarımız Vatandaşa Anımsatmalarda
Bulunuyor
İSYÖN tarafından cankurtaran hizmeti verilen
43 plajın görünür alanlarına, COVID - 19’a karşı
alınması gereken önlemlerin önemini anlatan afiş,
poster, talimatlar astık. Hizmet verilen plajlarda,
yeni tip koronavirüse salgınına karşı alınması
gereken önlemlerle ilgili bilgilendirme anonsları
yapılmaya devam ediyor.
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İSTAÇ AŞ
Asya ve Avrupa yakasında karantina yurtları da
dâhil olmak üzere, yaklaşık 870 ton tıbbi atığın,
tekrar eden vardiyalarla, toplamda 357 araç ve
bin 10 personel ile toplanması ve 306 personel ile
bertaraf edilmesini gerçekleştirdik.

Haftada Binlerce Kasa Yıkadık

İSPARK AŞ

Bayrampaşa meyve sebze halinde bulunan kasa
yıkama tesisimizde, salgının yoğun olduğu dönem
içerisinde, haftalık olarak 3 bin 500 kasa yıkandı.
Bu sayede, alışveriş sırasında elden ele geçen bu
kasalardan salgının bulaş riski en aza indirildi.

Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde,
hizmetlerin aksamaması ve güvenlik adına bazı
lokasyonlarımızda personellerimizi bulundurmaya
devam ettik.
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Sokağa Çıkma Yasaklarında Hizmetler Aksamadı
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İSFALT AŞ
Kışla Mücadele Araçları ile Dezenfekte
Çalışması
Kışla mücadele ekiplerimiz,
İstanbul genelinde sokak dezenfekte
çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamdaki
çalışmaların, 1 Eylül’e kadar aşağıdaki
gibi devam etmesi planlanmaktadır:

• Avrupa Yakası’nda yoğun olarak
kullanılan alanlardan Alibeyköy –
Haliç hattı, Balat sahil yolu, Eminönü,
Sarayburnu, Yenikapı, Bakırköy,
Yeşilköy güzergahı üzerindeki; kamuya
ait kapalı mekanlar, ibadethaneler,
adliye binaları, hastaneler ve
sağlık kuruluşlarında dezenfekte
çalışmalarını sürdürüyoruz.
• Toplam 20 araç ve 146 personelle,
sabah 08.00-17.00 saatleri arasında,
gece ise 22.00-06.00 saatleri
arasında dezenfektasyon yapıyoruz.
• Anadolu Yakası’nda toplam 10
araç ve 74 personel ile Kadıköy
minibüs yolu, Bostancı sahil hattı,
Tepe Nautilus ve Fenerbahçe Stadı,
Bağdat Caddesi, Göztepe Parkı
ve Kartal Meydan’dan Pendik
istikametine sahile paralel hat
boyunca, dezenfekte çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.

İSTON AŞ
Pandemide Çalışmalarımıza Ara Vermedik
Şehir şantiyelerindeki çalışmaları aralıksız
sürdürdük. Bu çerçevede; Kadıköy Kurbağalıdere
ıslah ve çevre düzenleme, Atatürk Olimpiyat Stadı
çevre düzenleme, 15 Temmuz Otogarı tretuvar
ve kaldırım düzenleme, Hacıosman Korusu çevre
düzenleme projelerini yürüttük.
Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Bahçelievler,
Bakırköy, Arnavutköy, Beylikdüzü ilçelerinde
muhtelif cadde, tretuvar, yaya alanı çevre
düzenleme çalışmalarımıza devam ettik.
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Altaypı Çalışmalarında İSTON Ürünleri
Kullanıldı
Tuzla ve Hadımköy’deki İSTON tesislerinde
üretim hız kesmedi. Bu çerçevede; İBB’nin
pandemi sürecinde hız verdiği yatırım
çalışmalarında kullanılan ürünlerin üretim
süreci devam etti. İSKİ, Yol Bakım ve Altyapı
Koordinasyon Daire Başkanlığı, Fen İşleri
Daire Başkanlığı tarafından yürütülen
çalışmalarda, İSTON’un beton ve betonarme
boruları, dere ıslah elemanları, yağmur suyu
baca ve ızgaraları kullanıldı.
Park ve Bahçelerin Dezenfekte İşlemlerine
Devam Ettik
Açık alanlardaki kentsel donatıların
dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdik. Bu
çerçevede; İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü
sorumluluğundaki muhtelif çocuk parkları,
açık alan spor aktivite ekipmanları, kent
mobilyaları dezenfekte edildi.

İSTANBUL ENERJİ AŞ
Maske ve Eldiven Dağıtımı
Genel merkez binasında ve tüm
lokasyonlarda periyodik olarak maske,
kolonya ve eldiven dağıtımı yapıyoruz.

İSTTELKOM AŞ
• COVID - 19 salgını ile birlikte ortaya
çıkan fiziksel sayaç okumalarda
yaşanan sorunları aşmak adına, akıllı
sayaçlar için, nesnelerin interneti
(IoT) haberleşme altyapı ön fizibilite
çalışmaları başlattık.
• Hastanelerde yer alan İBB WiFi
lokasyon sayıları arttırılarak,
20 devlet hastanesindeki Beltur
kafelerde, sağlık çalışanları ve hasta
yakınlarına ücretsiz internet hizmeti
sunmaya aralıksız olarak devam ettik.
• Sokağa çıkma yasağı olduğu
günlerde, süreklilik arz eden
telekomünikasyon altyapı, Telsiz,
Veri Merkezi ve İBB WiFi hizmetlerin
aksamaması adına, düzenli olarak
personel görevlendirmeleri yaptık.
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İGDAŞ
Sosyal Mesafe Ve Hijyen Kuralına Uygun Ortamlar
Oluşturduk
İGDAŞ binalarında, abonelere, banko ve bekleme
alanlarında sosyal mesafe kuralı uyguladık.
Maskesiz abone kabulü yapmadık; giriş ve
koridorlarda bulunan dezenfektanlar ile sürekli el
hijyen hizmeti sağladık.

İSTGÜVEN AŞ
Güvenlik Uygulamalarında Sosyal Mesafe Kuralı
Arama, kimlik, kart kontrolü, ateş ölçerlerle ölçüm
vb. güvenlik uygulamalarında, Sağlık Bakanlığı
ile diğer kurumların yayınladığı sosyal mesafe
kuralına azami derecede dikkat etmekteyiz.

İş güvenliği uzmanlarımız, düzenli olarak her gün,
tüm İGDAŞ lokasyonlarında; Hizmet Binaları,
Şebeke Şeflikleri, RMS İstasyonları ve Veznelerde
COVID - 19’a karşı alınan tedbirlerin uygulanması
konularında saha kontrolleri yaptı ve raporladı.

Termal Kamera ile Ateş Ölçümü

Online İşlemlere Devam Ettik

Toplu taşıma ile hizmet verdiğimiz birimlerde,
gerekli eğitimin ardından termal kamera ve
ateş ölçerler ile gelen ziyaretçilerin kontrollerini
yapıyoruz.

COVID - 19 nedeniyle evde kalan abonelerimize
hizmet binalarımıza gelmeden; Bağlantı
Sözleşmesi, Abonelik Sözleşmesi, Sözleşme Fesih,
Fesih Müracaat İptali, Bağlantı Bedeli Tahsilatı,
Fatura Tahsilatı, Güvence Bedeli İadesi, Kartlı
Sayaç Kontör Yükleme, Fatura İtiraz Müracaatı,
Sabit Ödeme Sözleşmesi, Sayaç Arıza Bildirimi,
Fatura Tahakkuku, E-Posta Fatura Üyeliği, SMS
Fatura Üyeliği, Gaz Açma Randevu Talebi, Gaz
Açma Randevu Tarih Değişikliği gibi işlemlerini,
online yapabilmeleri kolaylığını devam ettirdik.

Maske Kontrolü
Toplu taşıma kontrol noktalarımızda, İstanbullu
vatandaşlarımızın maske kontrolünü yapıyoruz.
Yasaklar ile ilgili olarak vatandaşlarımıza gerekli
ikaz ve uyarılarda bulunuyoruz.
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NOTLAR
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