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İBB Meclisi’nden ortak
Kudüs deklarasyonu
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İstanbul İstiklal'e

İstiklal nostaljiye kavuştu

Büyükşehir 2017’yi
ödüllerle kapatıyor

Sevgili İstanbullular,
Kaynak ve imkanlarımızın büyük bölümünü
ulaşıma ayırıyor; sizlere en kısa sürelerle ve en
konforlu toplu taşıma hizmeti verebilmek için büyük
bir gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede yılın son ayında
bir ulaşım yatırımımızı daha İstanbul’a kazandırdık.
Anadolu Yakası’nın ikinci metro hattı olan
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro
Hattı’nın Üsküdar-Ümraniye etabını,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın katıldığı
törenle hizmete açtık. Türkiye’nin ilk sürücüsüz
metrosuyla seyahatin başladığı hat sayesinde
Üsküdar’dan metroya binen vatandaşlarımız
17 dakika gibi kısa bir süre içerisinde Yamanevler
İstasyonu’na ulaşabiliyor. Son teknolojiyle hizmet
veren metro hattımız, tüm İstanbullulara
hayırlı olsun…
Geride bıraktığımız ay, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Meclisi olarak ABD Başkanı Donald
Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma
kararına karşı bir deklarasyon yayınladık. Kudüs’ün
Ortadoğu’nun yüreği olduğunu ifade ettiğimiz
deklarasyonda, ABD’nin kararının kabul edilemez
olduğunu vurguladık. Zira bizim için İstanbul ne
kadar azizse Kudüs de öyledir. Gönül coğrafyamızda
da en az İstanbul kadar bizimdir; bizdendir.

İstanbulumuz’un marka değerini yükseltmeye
yönelik yatırım ve çalışmalarımız artarak devam
ediyor. Hizmet kalitesini artırmak için teknolojiyi en
etkin şekilde kullanıyor, tüm hizmet alanlarında
ilklerden, öncülerden olmaya gayret ediyoruz.
Yaptığımız çalışmaların karşılık bulması, takdir
edilmesi de bizlere hem gurur veriyor hem de
motivasyonumuzu, şevkimizi artırıyor. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi olarak 2017’yi de farklı
alanlarda aldığımız ödüllerle kapatıyoruz.
İstanbul ve İstanbullular için çalışmaya ve hizmet
üretmeye devam edeceğiz.
Kış mevsimini iyiden iyiye hissettiğimiz bu günlerde,
İstanbullular olarak gönlünüz ferah olsun. Rahat bir
kış geçirebilmeniz için tüm hazırlıklarımızı
tamamladık. Kış çalışmaları kapsamında
7 bin personelimiz ve 1.347 aracımızla hizmet vererek,
yaşanabilecek sıkıntılara anında müdahale
edeceğimizi ifade etmek isterim.
Sizleri, yılın son ayında gerçekleştirdiğimiz
çalışmaları aktaran İstanbul Bülteni ile baş başa
bırakırken yeni yılınızı tebrik ediyor; 2018’in
ülkemize ve İstanbulumuz’a huzur ve mutluluk
getirmesini diliyorum.
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İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, İstanbulluların
sorunsuz bir kış geçirmesi
için tüm hazırlıklarını
tamamladı. Kış çalışmaları
kapsamında 7 bin personel,
1.347 araç ve iş makinesi
görev yapacak.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Altyapı ve
Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri,
İstanbulluların kış aylarını sorunsuz geçirmesi için
kış çalışmalarına başladı. Çalışmalar, Yol Bakım ve
Altyapı Koordinasyon, İtfaiye, AFAD, Emniyet, AYEDAŞ,
BEDAŞ, İGDAŞ, İSKİ, Şehir Hatları, Metro İstanbul,
İETT, İCA (Yavuz Sultan Selim Köprüsü), Karayolları
Genel Müdürlüğü ve İBB Trafik gibi birimlerin
yöneticileri tarafından koordine edilecek.

7 bin personel 7/24 görev yapacak
TEM Karayolu’nda 7/24 aralıksız olarak çalışan
karayolları ekiplerine araç ve tuz takviyesi yapılıp,
zorlu hava şartları boyunca yolların açık tutulması
sağlanacak. Kış dönemi boyunca 7 bin personel,
1.347 araç ve iş makinesi kışla mücadele çalışmalarına
katılacak. Ekipler İstanbul genelinde 7 bin 373 km’lik
yol ağında 363 müdahale güzergahında
görevlendirilecek. 6 adet Kar Kaplanı otoyol ve
gerektiğinde havalimanı kar küreme çalışmalarına
destek verecek.

43 kritik noktaya buzlanmaya karşı
uyarı sistemi
Kışla mücadele kapsamında 43 kritik noktaya BEUS
(Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) kuruldu. Yavuz Sultan
Selim Köprüsü ve çevre yolları için 13 BEUS sistemi ve
trafik kontrol kameraları kullanıma hazır hale getirildi.
AKOM koordinasyonunda yürütülecek çalışmalarda
araçların, belirlenen güzergahlarda yapacakları kar
küreme ve yol açma çalışmaları, mevcut araç takip
sistemi ile yine AKOM’dan izlenecek. Kritik kavşaklarda
48 kurtarıcı ve çekici, muhtemel yolda kalmalar ve
kazalara karşı hazır bekletilecek.

Kış çalışmaları için depolarda toplam 485 bin ton tuz,
kritik noktalara yerleştirilmek üzere ise 10 bin ton tuz
ile tanklarda 1.290 ton solüsyon hazır olarak bekletiliyor.
Köy muhtarlıklarına da olası durumlar için 145 adet
bıçağı takılmış şoförlü traktör gönderildi.
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İBB Meclisi’nden
ortak Kudüs
deklarasyonu
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, ABD Başkanı
Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak
tanıma kararına karşı bir deklarasyon yayınladı.
Deklarasyonda ABD’nin kararının kabul edilemez
olduğu vurgulandı.
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BD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in
başkenti olarak tanıma kararına karşı İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti, CHP,
MHP ve bağımsız üyelerin ortak imzasıyla ortak bir
deklarasyon yayınlandı. Aralık ayının ilk oturumunda
yayınlanan deklarasyonu İBB Meclis 2. Başkanvekili
Göksel Gümüşdağ okudu.

“Kudüs Ortadoğu’nun yüreğidir”
Kudüs’ün Ortadoğu’nun yüreği olduğunun
vurgulandığı deklarasyonda şu ifadelere yer verildi:
“Kudüs ilk kıblemiz, Harem-i Şerif ile birlikte üç semavi
dinin kutsal mekanlarıyla tarihi, kültürel, dini kimliği
kazanmış olan ve bu niteliği ile dünya eserlerinin göz
bebeği bir şehirdir. Kudüs'ün bu özel statüsüne sahip
çıkmak, korumak, tüm renkliliği ile barış içinde bir
dünyayı gerçek kılmak bakımından hayati derecede
önemlidir. İsrail'in Kudüs'ü başkent yapma
girişimlerine bugüne kadar mesafeli duran Amerika
Birleşik Devletleri'nin bu girişimlere destek vermek
olarak anlaşılabilecek bir yola girmesi asla kabul
edilemez. Bu gelişmeler karşısında Türkiye
Cumhuriyeti'ni oluşturan 80 milyonun her ferdinin
Birleşmiş Milletler’in kararları hilafına, Kudüs'ün tarihi
statüsünü değiştirmeye yönelik maceracı girişimleri
kesin ve tartışmasız şekilde reddetme iradesini İBB
Meclisi olarak ifade ve ilan ederiz.”

“Amerika’nın kararını tanımıyoruz”
Okunan ortak deklarasyonun ardından AK Parti adına
söz alan AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Temel
Başalan da, İslam dünyasının Kudüs konusundaki
hassasiyeti bilindiği halde alınan kararın bölge
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güvenliğine yönelik bir provokasyon olduğunu söyledi.
İsrail'in terör devleti ve işgalci olduğunu belirten
Başalan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
“Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir” sözünü hatırlatarak,
konuşmasına şöyle devam etti: “İstanbul’dan, Belediye
Meclisi’nden haykırıyoruz. Her Müslüman bilir ve
inanır ki; Kudüs’ü savunmak Mekke ve Medine’yi
savunmaktır. Kudüs’ü savunmak, bu ümmetin izzetini,
haysiyetini, namusunu savunmaktır. Ve herkes bilir ki,
Kudüs, insanlık için de bir turnusol kağıdıdır. Kudüs’ü
zulme boğan insanlığı da zulme bulamıştır. Kudüs’e
barış ve huzur getiren, insanlığa da barış ve huzur
getirmiştir. İşte bu nedenle Kudüs Müslümanların
kırmızı çizgisidir. Kudüs davasının sonuna kadar
takipçisi olacağız. Kudüs semalarında ezanın
susmasına asla izin vermeyeceğiz. Kudüs’ün yüzü elbet
bir gün gülecektir. Bu kurtuluşta ne kadar çok payımız
varsa, o kadar çok bahtiyar oluruz.”

“Kutsalımıza dokunanın hevesini
kursağında bırakacağız”
CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever de, ABD’nin
emperyalizmin en büyük silahı olan mazlum halklar
arasında savaş ve çatışma ortamı oluşturma kozunu bir
kez daha kullanmaya çalıştığını vurgulayarak, “Trump
kendi siyasal iktidarını koruyabilmek, Amerikan halkı
ve devleti üzerinde kaybolan itibarını yeniden
sağlayabilmek amacı ile Yahudi lobisi ve medyasını
kullanmaya çalışıyor. Bilinmelidir ki, dün olduğu gibi
bugün de yarın da yurtsever Türk halkı buna müsaade
etmeyecek, kutsal alanlarımıza dokunmak isteyenlerin
heveslerini kursaklarında bırakacaktır” diye konuştu.
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Türkiye’nin ilk
sürücüsüz metrosu
İstanbulluların hizmetinde!
Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosuyla seyahat
edilecek Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe
Metro Hattı’nın Üsküdar - Ümraniye etabı,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
katıldığı törenle hizmete açıldı.
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“Hattı Sabiha Gökçen’e kadar uzatacağız”

nadolu Yakası’nın ikinci metro hattı olan
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe
Metro Hattı’nın Üsküdar-Ümraniye etabı,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan
Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Mevlüt Uysal’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.
Törende Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sağlık
Bakanı Ahmet Demircan, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip
Şahin, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve
çok sayıda vatandaş da yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu
Yakası’ndaki ikinci metro hattını hizmete aldıklarını,
hattın Ümraniye’den Çekmeköy ve Sancaktepe’ye
uzanan ikinci kısmının da en kısa sürede açılacağını
söyledi. Hizmete açılan hattın, Türkiye’nin ilk
sürücüsüz metrosu olması nedeniyle çok önemli
olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle
konuştu: “Trenlerin tüm hareketleri kumanda merkezi
tarafından yönetilecek. Metro hattı, günde 700 bin
yolcuya hizmet verecek. İnşallah Üsküdar’dan metroya
binen bir kardeşim 17 dakikada Yamanevler
İstasyonu’na ulaşacak. Hattın Sancaktepe’ye kadar olan
bölümü hizmete girdiğinde de bu yolculuk 27 dakika
sürecek. İlerde bu hattı Sabiha Gökçen Havalimanı’na
kadar uzatmayı planlıyoruz.”
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“Ömrümün her anını İstanbul’a hizmetle
geçirmek isterim”

bir yerdi. Biz İstanbul’u bu durumdan aldık, bugünlere
getirdik” diye konuştu.

Son 4-5 yılı göz önünde bulundurarak milli birlik ve
beraberliğe daha fazla sahip çıkılması gerektiğini
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbime bu
millete hizmet etme imkanı verdiği için her gün hamd
ediyorum. İstanbul’u, bin yıl ömrümüz olsa her
gününü, her anını bu şehre hizmet ederek geçirmek
isteyecek kadar çok seviyoruz. Ulaşım imkanları
olmayan, merkezinde dahi çamurdan tozdan
geçilmeyen bir şehir düşünün. Gecekondular
tarafından kuşatılmış, tarihi eserlerin hoyratça
muamele gördüğü geçmişine sahip çıkılmayan bir şehir
düşünün. Garip gurebaya, engellilere, kadınlara,
gençlere, sporculara, sanatçılara yönelik hemen hiçbir
faaliyeti olmayan bir şehir düşünün. İşte İstanbul böyle

“İstanbul’u aşkla seviyoruz”

İ S T A N B U L

Planlanan metro projeleriyle İstanbul’u araç
trafiğinden tamamen bağımsız bir toplu taşıma ağına
kavuşturma hedefine yaklaştıklarına dikkat çeken
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu metro hattının şehrimize
kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. İstanbul’un 1994 yılında belediye başkanı
seçildiğimiz haliyle bugünkü halini gören herkes,
aradaki bariz farkı görecektir. Eksiklerimiz yok mu,
tabii ki var. Hatta bazı yanlışlar yapılmadı mı, elbette
yapıldı. Fakat İstanbul'a yapılan hizmetler yanında
bunları konuşmak bile abesle iştigaldir. Biz hepsinin
farkındayız, inşallah hepsini de telafi edeceğiz, çünkü
biz İstanbul'u aşkla seviyoruz” ifadelerini kullandı.

B Ü L T E N İ

“Toplam maliyet 3,5 milyar lira”

“Sürücüsüz metroyla sefer sayısı artacak”

Başbakan Binali Yıldırım da, 10,5 kilometrelik
9 istasyonlu Üsküdar-Ümraniye Hattı’nın toplam
maliyetinin 3,5 milyar TL’yi bulduğunu belirterek, “Bu
rakam İstanbul’a feda olsun. İstanbul hizmetlerin en
güzelini hak ediyor. Her gün binlerce İstanbullunun
seyahat edeceği hattın, trafiğin yoğun olduğu saatler
düşünüldüğünde ekonomiye ne kadar büyük bir
faydası olduğu görülecek” dedi. 2004’te İstanbul’da
sadece 45 kilometre raylı sistem olduğunu, bugün bu
rakamın 160 kilometreye çıktığını, 267 kilometre raylı
sistem yatırımının da devam ettiğini belirten Başbakan
Yıldırım, Cumhuriyetin 100. yılında, 2023 yılında
İstanbul’un raylı sistem hedefinin 1.023 kilometre raylı
sistem olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da,
İstanbul için tarihi bir gün olduğunu belirterek,
“İstanbulumuz’un ulaşım sorununa merhem olacak
yeni bir metro hattını daha hizmete alıyoruz. ÜsküdarÜmraniye Metro Hattı’nı, her zaman yanımızda olan,
varlığı ve vizyonuyla bizleri motive eden Sayın
Cumhurbaşkanımız’ın teşrifleriyle hizmete almaktan
mutluyuz, gururluyuz” dedi. İstanbul’un ilk metroya
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlığı
döneminde kavuştuğunu hatırlatan Başkan Uysal,
açılışı yapılan metro hattının Marmaray entegrasyonu
ile iki kıta arasındaki ulaşımın en önemli parçasını
tamamladığını ve şehrin tamamına hizmet vereceğini
belirtti.
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“Sürücüsüz metro, Türkiye’de bir ilk olacak
ve tarihe geçecek”
Bu hattın, toplam uzunluğu 160 kilometreye ulaşan
İstanbul metrosunun çok önemli bir aksını da
oluşturacağını vurgulayan Başkan Uysal, şöyle
konuştu: “Hattın en önemli özelliği sürücüsüz metroya
sahip olması. Yani makinist tarafından gerçekleştirilen
her türlü eylem kumanda merkezi tarafından
yürütülecek. Bu, Türkiye’de bir ilk olacak ve tarihe
geçecek. Sürücüsüz sistem şu an sadece dünyanın önde
gelen 6 şehrinde var. Dünya liginde üst sıralarda yer
alan İstanbulumuz bu özelliği ile bir adım daha öne
çıkmış oluyor. İstanbul markasına uygun bir sistem
kurmuş oluyoruz. Filoya araç dâhil etme veya filodan
araç çekme işlemi de otomatik olarak yapılacak. Sefer
aralığı, bu sistem sayesinde en aza inmiş olacak.
Böylece yolculuk sayılarını maksimuma çıkarma
fırsatını yakalamış olacağız.”

hizmetine sunuyoruz. Hedefimiz toplu ulaşımı cazip
hale getirmek ve şehrin farklı noktalarına erişim
çeşitliliğini artırarak İstanbulluların seyahat
konforunu yükseltmek. Raylı sistem yatırımlarımız
büyüdükçe, özel araç sahipleri de toplu taşımayı tercih
edeceklerdir” dedi.

İlk yolculuğu Cumhurbaşkanı
Erdoğan yaptı
Törende konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Başkan Uysal ve diğer
protokol üyeleri kurdele keserek hattın açılışını
gerçekleştirdi. Başkan Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
bu metro hattında çalışacak sürücüsüz metro treninin
bir maketini hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
beraberindekiler, daha sonra metroya binerek
Ümraniye’ye kadar ilk yolculuğu gerçekleştirdi.

“Güvenlik en üst düzeyde”
Metro güzergâhındaki tüm akıllı sistemlerin bir
merkezde birleştirilerek ulaşım ağının kendi içinde
entegre olacağını ifade eden Başkan Uysal, “Sistemde
güvenlik en üst düzeyde tutulacak. İşte bugün bu
hattın ilk 10,5 kilometresini sizlerle birlikte hizmete
açıyoruz. İlkleri barındıran hattımızın Yamanevler
İstasyonu'na kadar olan kısmını İstanbulluların
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Hizmete açılan Üsküdar-Ümraniye etabı;
Üsküdar ve Yamanevler arasındaki
9 istasyonu kapsıyor.
Hattın geri kalan duraklarının
2018 yılında açılması planlanıyor.

NECİP FAZIL

ÇEKMEKÖY
SANCAKTEPE

DUDULLU

İMAM HATİP
LİSESİ
ALTINŞEHİR

ÇARŞI

ÇAKMAK

YAMANEVLER

BULGURLU

FISTIKAĞACI

ÜSKÜDAR

ÇARŞI

ÜMRANİYE

KISIKLI

ALTUNİZADE

BULGURLU

YAMANEVLER
BAĞLARBAŞI

KISIKLI

IHLAMURKUYU

ÜMRANİYE

ALTUNİZADE

FISTIKAĞACI

ÜSKÜDAR

BAĞLARBAŞI

Metro hattının tamamı 16 istasyondan oluşuyor

Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy / Sancaktepe Metro Hattı;
Üsküdar İstasyonu’nda,
Marmaray ile

Ümraniye İstasyonu’nda,
Göztepe - Ataşehir - Ümraniye
Metro Hattı ile

Altunizade İstasyonu’nda,
Metrobüs ile

Dudullu İstasyonu’nda,
Bostancı – Dudullu
Metro Hattı ile entegre olacak.

Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy / Sancaktepe Metro Hattı ile;
Üsküdar - Ümraniye
Dudullu - Taksim
Çekmeköy - Kartal

13,5

Ümraniye - Taksim

39

Çekmeköy - Yenikapı

59

Çekmeköy /
Sancaktepe - Üsküdar

dakika

dakika

dakika
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30

Çekmeköy - Topkapı

36

Çekmeköy - Taksim

27

Çekmeköy / Sancaktepe Atatürk Havalimanı

dakika

dakika

dakika

2

0

1

7

45,5
dakika

44

dakika

71

dakika
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“İstanbul’un milli projesi”
hizmet vermeye
başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
akıllı ulaşım sistemlerini tüm toplu
ulaşım araçlarını kapsayacak şekilde
yaygınlaştırmak için iTaksi
uygulamasını İstanbulluların
hizmetine sundu. Yazılımı tamamen
Türk mühendisleri tarafından
geliştirilen uygulamanın startını
Başkan Mevlüt Uysal verdi.

14
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stanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire
Başkanlığı, İSBAK AŞ, İSPARK AŞ ve
Hamidiye AŞ’nin iş birliğiyle hayata geçirilen
iTaksi projesi, Başkan Mevlüt Uysal tarafından tanıtıldı.
İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak olan
uygulamanın hizmete alım töreninde konuşan
Başkan Uysal, yerli ve milli bir yazılım olan ve
ilk defa ticari taksilerde hayata geçirilen bu sistem
sayesinde taksici ile müşterilerin daha kolay ve
pratik bir şekilde buluşacağını söyledi.
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“Taksiler daha az gezecek”
iTaksi uygulaması ile birlikte İstanbul’daki mevcut
taksileri ve taksici esnafını teknoloji ile
buluşturacaklarına vurgu yapan Başkan Uysal,
“İBB olarak İstanbul Taksiciler Odası Esnafı Başkanı ve
yöneticileriyle ‘Mevcut sistemi daha iyi işler hale nasıl
getiririz?’ diye görüştük. Burada iki önemli husus var.
Taksilerin sokakta daha az gezerek müşteriye ulaşması ve
müşterinin daha kolay bir sistem üzerinden taksiye
ulaşması. İki taraf da güvenli bir ortam istiyor. iTaksi
uygulamamız bunların tamamını çözmüş olacak”
diye konuştu.
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“Güvenli yolculuk ve ödeme kolaylığı”

“Uygulama 4 bin takside başladı”

Başkan Uysal, iTaksi uygulamasına dair şu bilgileri

iTaksi uygulamasının sistemine kayıt olmak isteyen
taksicilerin çok kolay şekilde kayıt işlemlerini
tamamlayacağını ifade eden Başkan Uysal, “Şimdiye
kadar 4 bin taksicimizin araçlarına gerekli teçhizat
kuruldu. İstanbul’daki vatandaşlarımız da akıllı
telefonlarına iTaksi uygulamasını indirip, kullanmaya
başlayabilirler. Vatandaşlarımız klasik ticari
taksilerimiz, turkuaz taksilerimiz ve biraz daha lüks
olan siyah taksimizden istediklerini çağırabilecekler”
dedi. Başkan Uysal, iTaksi sistemine yeni kayıt olacak
taksicilerden ilk iki ay boyunca ücret alınmayacağını da
sözlerine ekledi.

paylaştı: “Bu sistemle taksici esnafımız fazla yakıt
harcamadan, trafiği fazla meşgul etmeden müşterinin
ayağına rahatlıkla gidecek. Taksi ihtiyacı olan
vatandaşlarımız da teknoloji sayesinde rahatlıkla en
yakınındaki taksiye ulaşabilecek. Bu sistemle yollardaki
trafik de rahatlayacak. Bu da İBB’nin en büyük kazancı
olacak. Sistemde ödeme kolaylığı da sağlanacak. Nakit,
kredi kartı ve İstanbulkart ile ödeme imkanı sunulacak.
Güvenlik açısından taksilerin içinde kamera olacak.
Sistemde şoförle ilgili bütün bilgilerin kayıtlı olması ve
teknolojik desteklerin araç içinde olması önemlidir.
Müşterinin de kim olduğunun görülebilmesi adına
sisteme kayıtlı olması ve sistemin de devamlı
denetlenebilir olması önem taşımaktadır. Bu sistem
aslında müşteri ile taksiyi hızlı bir şekilde buluşturduğu
gibi iki taraf için de güvenli ortam sağlıyor”
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Başkan Uysal, İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet
Ekşi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya
Uğur ile birlikte turkuaz taksiye binerek, uygulamayı
denedi. Başkan Uysal daha sonra da İstanbul Kongre
Merkezi’ndeki İnovasyon Fuarı’nı gezerek, stant
görevlilerinden bilgi aldı.

B Ü L T E N İ

rın
a
l
u
l
l
u
b
n
İsta
ler
iTaksi ile laştıran çözüm
olay esaplayabilme (yaklaşık)
k
ı
n
ı
t
a
y
ha
ırabilme
si ücret h

önce
si çağ
uş ile tak
t
• Yolculuk
ir
b
k
e
t
n
er yerinde
yolculuk
• Şehrin h
anı
• Güvenli
deme imk
ö
il
b
o
m
bilme
ulkart ve
ra ulaşıla
b
n
la
a
a
t
y
s
ş
İ
e
ı,
t
n
r
unutula
• Kredi ka
e takside
il
ı
d
y
a
k
rın
yolculukla
il desteği
me
• Çoklu d
• Geçmiş
ici seçebil
s
k
a
t
e
r
ö
ana g
me
abilme/pu
y
la
n
a
aydedebil
k
u
i
p
r
i
r
le
le
ih
ü
c
c
r
• Sürü
ri ve te
me
an adresle
re filtrele
ıl
ö
n
g
a
e
ll
u
in
t
k
n
• Sık
abilme
ç segme
asyon yap
ırken ara
v
ıl
r
r
e
ğ
z
a
e
ç
r
i
n
s
• Tak
krarlaya
riyodik te
e
p
a
y
e
v
li
• İleri tarih

A

R

A

L

I

K

2

0

1

7

17

İSTANBUL İSTİKLAL'E
İSTİKLAL NOSTALJİYE
KAVUŞTU
İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı
Mevlüt Uysal göreve
gelişinin 40. gününde
verdiği sözü tutarak
yenilenen
İstiklal Caddesi’ni ve
İstanbul’un
simgelerinden biri olan
nostaljik tramvayı
yeniden İstanbullularla
buluşturdu.
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Kasım’da gazetecilerle bir araya geldiği kahvaltı
programında bir gazetecinin İstiklal Caddesi’ndeki
çalışmaların ne zaman tamamlanacağı yönündeki

sorusuna “Yılbaşına kadar bitirmeyi planlıyoruz” diye
cevap veren Başkan Uysal sözünü yerine getirdi.
Nostaljik tramvayın hizmete alımı ve İstiklal
Caddesi’nde yapılan yenileme çalışmaları ile ilgili olarak
30 Aralık’ta Taksim - Tünel’de tören düzenlendi. Başkan
Uysal ve İstanbul Valisi Vasip Şahin’in katıldığı törene
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,
İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İETT Genel Müdürü
Ahmet Bağış ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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Törende konuşan Başkan Uysal, “Büyükşehir
Belediyemiz, 'Öyle bir çalışma yapalım ki uzun bir süre
tekrar çalışma ihtiyacı doğmasın' diye burada
2016 yılının sonunda çalışmalara başladı. 19 Ocak 2017
itibariyle de nostaljik tramvay seferlerimiz durdu.
Çalışmaların uzun sürmesinin nimeti de artık burada
- uzun bir zaman - çalışma yapılmayacak olmasıdır.
Özellikle altyapı konusunda problem oluşturan yağmur
suyu ve kanalizasyon kanalları ayrıldı. İGDAŞ, İSKİ ve
BEDAŞ, TELEKOM ve kablolarla ilgili de devamlı kazı
ihtiyacı doğuyordu. Bunların tamamının alt yapısı
tamamlandı. Yaklaşık 148 kilometrelik alt yapı boruları
döşendi; bunun yüzde 30'u gelecekte ihtiyaç hasıl
olması halinde kullanabilmesi için” dedi.
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İstiklal Caddesi’ndeki esnafa gösterdikleri sabır için de
ayrıca teşekkür eden Başkan Uysal, İstiklal
Caddesi’ndeki yenileme çalışmalarında kullanılan
beton zemin ile ilgili de şu bilgileri verdi: ”Burada
yapılan çalışmalar için dünyadaki örnekleri inceledik.
Özellikle tarihi dokuya zarar verilmemesi adına neler
yapılır bunlara baktık. Bu tür yerlerde ne tür malzeme
kullanılır ve ne gibi tedbirler alınabilir inceledik.
Bu tedbir aslında bundan 130 yıl önce Hicaz Demiryolu
inşası esnasında alınmış. Mekke - Medine yakınlarına
demiryolu vardığı zaman o demir yolunun etrafa zarar
vermemesi için keçeyle demir yolu rayları sarılmış.
Titreşimden dolayı çevrenin zarar görmemesi
sağlanmış. O dönemde uygulanan bu sistem dünyada
şimdi de kauçukla uygulanıyor. Burada da aynısı
uygulandı. Buradaki titreşim alt yapıya ve çevredeki
tarihi dokuya zarar veriyordu. Alınan tedbirlerle
İnşallah önümüzdeki 20 yıl boyunca burada alt yapı ile
ilgili bir sıkıntı yaşanmayacak."
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İstiklal çiçek açacak
İstiklal Caddesi’nde ağaç olmamasından dolayı
eleştiriler yapıldığını ve 2018 yılı içerisinde bir peyzaj
projesini hayata geçireceklerini dile getiren Başkan
Uysal şöyle devam etti: “Biliyorsunuz burada geçmişte
ağaç yoktu. 1995 yılında o dönemin Belediye Başkanı
Nusret Bayraktar Bey, buraya yaklaşık 162 ağaç dikti.
Fakat altı sert zemin olduğu için o ağaçlar büyümedi.
Dünyada da baktığımız zaman bu şekildeki tarihi
alanlarda ağaç yetişme imkanı yok çünkü tamamıyla
sert zemin. Bu durumda İstiklal Caddesi yeşilden
mahrum mu olacak? İnşallah mahrum olmayacak.
Buralara yine belirli bölümlerde oturma alanları,
o oturma alanlarının etrafında da yine değişik usullerle
yeşillikler, çiçeklendirmeler olacak. Bunlar nasıl olacak
derseniz İstanbul bu konuda gerçekten bir hayli ileride.
İstanbul'da dikey bahçe örnekleri var. 2018'de ve
devamında vatandaşla el ele vererek o yeşilliği,
çiçekleri balkonlara taşıyacağız. Burada da onun
benzeri yeşillikler sağlanacak."

B Ü L T E N İ

“Taksim Meydanı’ndaki çalışmalar
bitmek üzere”
Başkan Mevlüt Uysal, törende Taksim Meydanı’ndaki
çalışmalarla ilgili de bilgi verdi: “Taksim Meydanı’nda
yapılan çalışmalar da 2015'te başladı. Orası da bitmek
üzere fakat malumunuz orada Atatürk Kültür Merkezi
yeni binasına kavuşacak ve onun yıkımına başlanıyor.
2019’da tamamlanacak bu inşaatı bakanlığımız yapıyor.
Bakanlığımız o kültür merkezini yaparken ön
tarafındaki Mete Caddesi trafiğini de yer altına
alacağız. Böylesine güzel bir proje yapılırken oradaki
trafiği yer altına almanın doğru olacağını düşündük.
Orası da inşallah 2019'da tamamlanmış olacak.”
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Törende konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin de,
"Büyükşehir Belediyemiz etraflıca çalışma yaptı.
Özellikle alt yapıya ağırlık vererek, bundan sonra
olabilecek bir takım başka rahatsızlıkların önüne
geçmek ve oluşabilecek yeni ihtiyaçları karşılama adına
altyapıda çok detaylı bir çalışma yaptılar. Emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Başkan
Uysal ve Vali Şahin daha sonra birlikte Taksim - Tünel
hattında günde 2 bin 500 yolcu taşıyan tramvayla
Tünel’den Taksim Meydanı’na yolculuk yaptı.
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İBB’den

30 bin öğrenciye
kariyer eğitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
“Gençlerin Geleceğine Yön Veriyoruz”
sloganıyla düzenlenen Kariyer Eğitim
Günleri’nin 25’incisi yoğun bir katılımla
tamamlandı.
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G

ençlerin kişisel gelişimlerine ve geleceğine katkı
sağlamak amacıyla her yıl iki dönem şeklinde
yapılan Kariyer Eğitim Günleri’nin 25’incisi,

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil
Bilsel Oditoryumu’nda düzenlenen özel oturum ve
1.500 gencin sertifikalarını aldığı törenle son buldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen
Kariyer Eğitim Günleri’nin kapanış programında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri
Baraçlı ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı
Prof. Dr. Canan Karatay öğrencilerle buluştu.
Programda Hayri Baraçlı, ‘Herkesin Bir Hikayesi Olmalı’
başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Eğitim, kültür,
ekonomi, iş hayatı, strateji ve iletişim konu
başlıklarında öğrencilere bilgi ve tavsiyelerini aktaran
Baraçlı, gençlere başarılı olmak için çok okumaları,
kendilerine güvenmeleri ve doğru hedefler koyarak bu
yolda adım adım ilerlemeleri gerektiğini söyledi.

Beslenme ve spor hafızayı güçlendirir,
öğrenmeyi kolaylaştırır
Prof. Dr. Canan Karatay ise gençlere sağlıklı yaşam
tavsiyelerinde bulundu. Gençlere başta zeytin ve
zeytinyağı olmak üzere fındık, fıstık, badem yağı, kabak
çekirdeği, ay çekirdeği, ceviz ve tohum yağları ile köy
tereyağı tüketmelerini öneren Karatay, “Beyninizin
çalışması için sadece düzenli beslenme değil, yaz kış
demeden günde 20 dakika yürümeniz şart. Yürüdükten
sonra mutluluk hormonu artıyor. Mutlu olursanız
derslerinizde başarılı olursunuz, dinçleşirsiniz,
hafızanız güçlenir, düşünceniz berraklaşır, öğrenmeniz
kolaylaşır” dedi.
25. Kariyer Eğitim Günleri Anadolu Yakası’nda Üsküdar
Bilim Merkezi’nde, Avrupa Yakası'nda ise Bakırköy Cem
Karaca Kültür Merkezi’nde eş zamanlı olarak başladı.
Dört hafta süren eğitimler kapsamında beden dilinden
diksiyona, kariyer planlamadan CV hazırlamaya kadar
birçok alanda akademisyen ve sektör temsilcileriyle
buluşan gençler, sertifikalarını aldıkları törenin
ardından düzenlenen konserde eğlendi.

Kariyer Eğitim Günleri programı kapsamında bu zamana kadar
196 üniversiteden yaklaşık 30 bin öğrenci eğitim aldı.
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Gençlik
Meclisi’nden
ücretsiz eğitim
programları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gençlerin
gelişimine katkıda bulunan ve onları geleceğe
hazırlayan programlar düzenlemeye devam
ediyor. Gençlik Meclisi tarafından 15 - 25 yaş
aralığındaki gençlere yönelik gerçekleştirilen
eğitimler ücretsiz olarak veriliyor.
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Etkili Konuşma eğitimi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini
sürdüren Gençlik Meclisi, Uluslararası Gençlik Eğitim
Akademisi (UGEA) kapsamında düzenlediği Etkili Konuşma
eğitimi ile gençleri yarınlara hazırlıyor. Etkili Konuşma
eğitimi kapsamında gençler eksikliklerini fark ederek,
profesyonel teknikler ve ipuçları ile kendi konuşma
özelliklerine uygun iletişim becerilerini geliştiriyorlar.
Eğitimlere katılan gençler harf ve dudak çalışması yaparak
kelimelerin doğru telaffuzunu öğreniyor; tekerleme ve metin
okuma çalışmaları ile öz dillerine daha fazla hakim oluyorlar.
Kursta sadece güzel konuşma değil aynı zamanda doğru nefes
alma teknikleri de öğretiliyor.

Gençlerden Rusça eğitimine yoğun ilgi
İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece,
Arapça, Çince ve Farsça dillerinde bugüne kadar 2 bini aşkın
gence dil eğitimi veren Gençlik Meclisi, dil eğitim programlarına
son dönemde oldukça rağbet gören Rusça A1 eğitimini de
ekledi. Eğitimlere katılan gençler Rusçayı, konuşarak ve pratik
yaparak öğrenme fırsatı yakalıyorlar. Rusça eğitiminde gençler
grup çalışmaları, egzersizler ve kitap analizleri ile öğrenilen dili
pekiştiriyorlar. Ücretsiz ve sertifikalı Rusça eğitimi alan gençler
ileride hem eğitim hem de ticaret alanında karşılarına çıkacak
fırsatları değerlendirme imkanına sahip oluyorlar.

Yabancı öğrencilere
Türkçe eğitimleri veriliyor
'Şehirde yaşayan herkes o şehrin parçasıdır’ anlayışı ile
İstanbul’da yaşayan ve eğitim gören yabancı öğrencilere
Türkçe eğitimi de veren Gençlik Meclisi, öğrencilerin
hayatlarının kolaylaşmasına katkı sağlıyor. Türkçe eğitim
programı kapsamında temel bazı kavramların yanı sıra
konuşma, dinleme, yazma ve okuma pratikleri yapılıyor.

Gençler, gitar kursu ile
yeteneklerini keşfediyor
Gençlik Meclisi, sanat alanındaki eğitimleriyle de gençlerin
gelişimlerine katkı sağlıyor. Gençler bağlama, piyano,
tulum, keman, kemençe, bendir, ritim ve müzik korosu
kurslarının yanı sıra gitar dersleri ile hem öğreniyor hem de
eğleniyorlar. Gitar kursuna katılan gençler, müzik ile ilgili
teorik, teknik ve kültürel yetkinlikler kazanıyorlar.
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nkli fotoğraflar birlikte değerlendirildi.

arışmaya 4 bin 399 fotoğraf katıldı…
433 kişinin 4 bin 399 fotoğrafla katıldığı yarışmada; fotoğraf sanatçıları İhsan İLZE, Murat GÜR, Özer KANBUROĞLU, Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK ile
ncilik ödülünü ‘Ortaköy’de Sabah’ fotoğrafıyla Serkan Şentürk, 2’ncilik ödülünü ‘İstanbul Balıkçıları’ fotoğrafıyla Olcay Aytar, 3’üncülük ödülün
arışmaya katılan 12 fotoğraf da mansiyona layık görüldü.

“İstanbul’da Sabah”
fotoğraf karelerine
yansıdı

5. Ulusal İstanbul Temalı Fotoğraf Yarışması’nın
kazananları belli oldu. Bu yıl konusu “İstanbul’da
Sabah” olarak belirlenen yarışmada, Serkan
Şentürk’e ait ‘Ortaköy’de Sabah’ fotoğrafı
birinciliğe layık görüldü.

2.LİK ÖDÜLÜ / OLCAY AYTAR
İSTANBUL BALIKÇILARI
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İ

e İBB’yi temsilen Ömer ALTAN’dan oluşan seçici kurulun özenli incelemeleri neticesinde ödül almaya hak kazanan isimler belirlendi. Buna göre
stanbul Büyükşehir
Belediyesi
tarafından bu yıl
fotoğraf sanatçıları İhsan İlze, Murat Gür,
nü ise ‘Martılar’ fotoğrafıyla
Emrah Ildız
aldı.
5’incisi düzenlenen Ulusal İstanbul Temalı Fotoğraf
Özer Kanburoğlu, Prof. Dr. İsmail Küçük ile
Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu.
İBB’yi temsilen Ömer Altan’dan oluşan seçici kurulun
Başvuruların 18 Mayıs tarihinde başladığı ve yoğun bir
özenli incelemeleri neticesinde ödül almaya hak
katılımla gerçekleşen yarışma kapsamında Sayısal
kazanan isimler belirlendi. Buna göre; 1’incilik ödülünü
‘Ortaköy’de Sabah’ fotoğrafıyla Serkan Şentürk, 2’ncilik
(Dijital) kategoride siyah-beyaz ve renkli fotoğraflar
ödülünü ‘İstanbul Balıkçıları’ fotoğrafıyla Olcay Aytar,
birlikte değerlendirildi.
3’üncülük ödülünü ise ‘Martılar’ fotoğrafıyla Emrah
Yarışmaya 4 bin 399 fotoğraf katıldı…
Ildız aldı. Yarışmaya katılan 12 fotoğraf da mansiyona
layık görüldü.
1.433 kişinin 4 bin 399 fotoğrafla katıldığı yarışmada;

Hayatın 24 saat yaşandığı
bir şehirdir İstanbul…

bir telaş, bir dinginlik,
İstanbul’da sabah; bir coşku,
uştur…
bir huzur ve bir yeniden doğ
simit ve çay, bazen Boğaz’da
Bazen bir vapur güvertesinde
z, bazen Üsküdar’da dingin bir
üzerine çiğ düşmüş bir turkua
de
ınan bir yeşil, bazen Sarıyer’
mavi, Beykoz’da rüzgarla sal
en
baz
,
aça
poğ
bir
oğlu’nda sıcak
sıcacık bir börek, bazen Bey
,
aca
urm
uşt
Eminönü’nde koş
ufuktaki gün doğumu, bazen
ir;
lerd
göz
esi ve bazen de uykulu
bazen bir çocuğun gülümsem
e bir başlangıçtır...
İstanbul’da sabah. Yeni ve taz

3.LÜK ÖDÜLÜ / EMRAH ILDIZ
MARTILAR
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1.LİK ÖDÜLÜ / SERKAN ŞENTÜRK
ORTAKÖY'DE SABAH

"BALIK KAVAĞA ÇIKINCA"
İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e açılan noktasında karşılıklı olarak yer
alan Rumeli Kavağı ile Anadolu Kavağı, çok rüzgarlı ve akıntının kuvvetli
olduğu yerlerdir. Dolayısıyla buralarda balık tutmak, neredeyse imkansız
gibidir. İstanbul’da balığın bol bulunduğu ve dolayısıyla fiyatının düştüğü
zamanlarda şehirde tutulan balıkların, Kavaklar’a kadar götürülüp satıldığı
görülür. Sair zamanlarda düşük ücretle balık almak isteyen müşterilere,
balıkçılar tarafından verilen cevap ise; "o sizin dediğiniz ücret, balık kavağa
çıkınca olur” şeklindedir. Verilen vaatlerin asla yerine getirilmeyeceğini,
söz konusu işin olmayacağını anlatmak için kullanılan “balık kavağa
çıkınca” deyimi bu halden doğmuş; ancak zaman içinde deyimde geçen kavak
kelimesi semt anlamını yitirerek kavak ağacı zannedilir olmuştur.

Kaynak: İstanbul'un 100 Deyimi, Kültür AŞ Yayınları
Fotoğraf: Hilmi Şahenk Fotoğrafları ile Bir Zamanlar İstanbul (Kartpostal Serisi), Kültür AŞ Yayınları

Kültür AŞ tarafından yayınlanan tüm eserlere istanbulkitapcisi.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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İBB’ye

“Altın Karınca”

Ödülü

Marmara Belediyeler Birliği 7. Altın Karınca
Belediyecilik Ödülleri, sahiplerini buldu.
9 ayrı kategoride 47 belediyenin ödül aldığı
törende, İBB “Somut Olmayan Kültürel Mirasın
Yaşatılması” projesi ile 1. oldu.
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Altın Karınca Belediyecilik Ödül Töreni’nde, yarışmaya müracaat
eden 262 projeden 47’si afet yönetimi, ulaşım, kültür-sanat, sosyal
belediyecilik, şehircilik altyapısı, kurumsal gelişim, sürdürülebilir
çevre yönetimi, şehir teknolojileri, yerel kalkınma ve iş birliği
alanında ödüle layık görüldü.

M

“Belediyecilik adına iyi bir noktadayız”

armara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl
yedincisi organize edilen Altın Karınca
Belediyecilik Ödülleri, Beşiktaş’ta düzenlenen
törenle verildi. Aynı zamanda Marmara Belediyeler
Birliği Başkanı da olan İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Mevlüt Uysal’ın katılımıyla gerçekleştirilen
törene, çok sayıda il ve ilçe belediye başkanı ile
yöneticiler katıldı.

Belediyecilik adına önemli bir yol katedildiğini ifade
eden Başkan Uysal, “Belediyecilik alanında gelişmiş
ülkelerle kendimizi kıyaslarsak, kendimize çok
haksızlık etmememiz gerektiğini düşünüyorum.
Daha yapmamız gerekenler var ama bu konuda iyi bir
noktaya geldik” dedi. Altın Karınca Ödüllerinde sosyal
belediyecilik ile kültür-sanat etkinliklerinin ön plana

9 ayrı kategoride 47 belediyenin ödül aldığı törende,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Somut Olmayan
Kültürel Mirasın Yaşatılması” projesi ile birincilik
ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde konuşan Başkan
Mevlüt Uysal, Marmara Denizi’ni temiz tutmak üzere
oluşturulan Marmara Belediyeler Birliği’nin şehirlerde
yapılan hizmetleri takip ettiğini ve şehircilik adına
yapılması gerekenleri yaptığını söyledi.
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çıktığını vurgulayan Başkan Uysal, konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Bundan 20 sene önce belediyenin bütün işi
vatandaşın evinde suyun akmasını sağlamak, yolunu
yapmak gibi rutin belediyecilik hizmetleriydi. Artık bu
tür hizmetler büyük ölçüde tamamlandığı için sadece
şehircilik adına değil sosyal ve kültürel konular başta
olmak üzere her alanda önemli mesafeler kat edildi.”
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“Altın Karınca Ödülleri, tecrübe paylaşımı
için iyi bir fırsat”
Tecrübe ve bilgi paylaşımının önemine dikkat çeken
Başkan Uysal, “Tecrübe paylaşımı için belediyeler
birbiriyle iletişim kuruyor. Özellikle Marmara
Belediyeler Birliği’ni oluşturan belediyeler olarak bilgi ve
tecrübe paylaşımında daha etkin olmak zorundayız.
Marmara Belediyeler Birliği’ne bağlı 191 belediyemizin

Başkan Uysal: “Altın
Karınca, belediyelerimizin
tatlı rekabetini, tecrübe
paylaşımını, yapılan işlerin
halka daha doğrudan
anlatımını içinde
barındırıyor.”
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tecrübe paylaşımını daha etkin hale getirmek için Altın
Karınca Belediyecilik Ödülleri çok güzel bir fırsat.
Geçmişte Altın Karınca Ödülü alan projeler diğer
belediyeler için örnek olmuş, anında uygulanmaya
başlanmış. Belediyeler bu ödül sayesinde yaptığı projeyi
vatandaşlara daha kolay duyurmuş. Bu projeleri bütün
Türkiye’ye hatta dünyadaki başka şehirlere örnek
olabiliyor. İnşallah bu yıl ödül alan projeler de daha
geniş kitlelere ulaşacaktır” diye konuştu.
Başkan Mevlüt Uysal, bu yıl ilk defa Altın Karınca
Ödülleri’nin sadece 1. olan belediyelere verildiğine
değinerek “İnşallah bundan sonra da bu yarışma devam
edecek. Jürimize, emeği geçenlere ve katılımcılar ile
basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Mevlüt Uysal, konuşmaların ardından ödül
almaya hak kazanan belediyelerin başkanlarına ve
ekiplerine ödüllerini verdi. Törenin sonunda ödül alan
belediye başkanları ve yöneticileri Başkan Mevlüt Uysal ile
birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
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İBB’nin‘Entegre

Mobil Çözümler’
projesine ödül

Ç

İBB, Entegre Mobil Çözüm Hizmetleri kapsamında

ağrı merkezi sektörünün en iyilerinin
belirlendiği Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri,
bu yıl 4 ayrı kategoride verildi. Türkiye’nin en

153 İstanbul Çağrı Merkezi, sosyal medya uygulamaları
ve yerinde çözüm ekipleri ile entegreli çalışarak

başarılı çağrı merkezlerine sahip kuruluşlarının yer

İstanbullulara 7/24 hızlı ve etkin hizmet veriyor.

aldığı yarışmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘153
İstanbul- Entegre Mobil Çözümler’ projesiyle ‘En
Övgüye Değer Müşteri Deneyimi’ ödülünün sahibi
oldu. Ödülü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına
Halkla İlişkiler Müdürü Atakan Yılmaz aldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, IMI Conferences
tarafından düzenlenen Türkiye Çağrı Merkezi
Ödülleri’nde 2014, 2015 yıllarında da eğitim ve teknoloji
alanında ödüle layık görülmüştü.
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İBB’ye
Belediye Oscarı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
hayata geçirilen ‘Muhtarlık Bilgi Sistemi ile
Her An Yanınızdayız’ projesi, Yılın
Yerel Yönetim Proje Ödülü’ne layık görüldü.
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B

elhaber.com tarafından bu yıl 10’uncusu
gerçekleştirilen Yılın Yerel Yönetim Proje Ödülleri,
düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene,
“Belediye Oscarları” olarak bilinen ödüle layık görülen
belediyelerin temsilcileri ile medya ve iş dünyasından
çok sayıda davetli katıldı. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı
Muhtarlıklar Müdürlüğü de, ‘Muhtarlık Bilgi Sistemi ile
Her An Yanınızdayız’ projesiyle ödül aldı.

İBB uygulamasına ikinci ödül
Muhtarlıklar Müdürü Mustafa Erol, ödülü BELSİM
Derneği Genel Başkanı Derviş Karakoyun’un elinden
aldı. İlgili proje kapsamında oluşturulan İBB Muhtar
uygulaması, daha önce de Sağlıklı Kentler Birliği
(SKB) tarafından verilen ‘En İyi Uygulama’ ödülünün
sahibi olmuştu.

İBB Muhtar uygulaması ile;
Muhtarlık Bilgi Sistemi
üzerinden muhtarlar tarafından
mahallelerdeki sorunlar anında
fotoğraflanarak veya bilgi girişi
yapılarak İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne anlık olarak
iletilebiliyor. Sisteme gönderilen
resim, video ve konum bilgileri
sayesinde sorun, istek ve
şikayetler en kısa sürede çözüme
kavuşturuluyor.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Sanal Gerçeklik Projesi
İBB’ye ödül getirdi!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hain darbe
girişiminin unutulmaması ve gelecek nesillere
aktarılması için geliştirdiği sanal gerçeklik projesi
ödüle layık görüldü.
38

İ S T A N B U L

B Ü L T E N İ

CIO

dergisi tarafından bu yıl sekizincisi
düzenlenen CIO 2017 Ödül Töreni,
sektörün önde gelen isimlerini
buluşturdu. Düzenlenen organizasyonda, kurumlarında
önemli projelere imza atan CIO’lar ödüllendirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire
Başkanı Selim Karabulut da, 15 Temmuz Şehitler
Köprüsü Sanal Gerçeklik Projesi ile “En Başarılı CIO”
ödülünü aldı.
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Dünyanın en kapsamlı Sanal Gerçeklik
Projesi
Sanal Gerçeklik (VR) Projesi ile 15 Temmuz gecesi
hainlere karşı vatandaşların gösterdiği kahramanlığın
unutulmaması, teknoloji vasıtasıyla gelecek nesillere
aktarılması amaçlandı. Bu kapsamda 6 bin m2’yi aşan
stüdyo alanında, 1.000’in üzerinde kişinin görev aldığı
ve yüksek teknolojili ekipmanlarla tamamlanan sanal
gerçeklik filmi, İstanbul’un dört bir yanında
vatandaşlarla buluştu. Sosyal medya ve mobil
üzerinden ilgili projenin geniş kesimlere erişimi
sağlandı. Alanında ilkleri barındıran ve yurt dışında da
gösterilen proje, dünya genelinde 2017’nin öne çıkan
projeleri arasındaki yerini aldı.
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Başkan Uysal
başkonsoloslarla
buluştu
İstanbul’da görev yapan başkonsoloslarla bir araya
gelen Başkan Uysal, küresel barışa hizmet etmek adına
diplomatlarla birlikte dünya şehirlerine örnek olacak
pek çok çalışmayı hayata geçirebileceklerini söyledi.
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G

öreve geldiği günden bu yana muhtarlardan ilçe
belediye başkanlarına kadar şehre hizmet veren
yetkililerle temaslarda bulunan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bu kez de
İstanbul’da görev yapan başkonsoloslarla bir araya
geldi. Aralarında Türk Cumhuriyetleri ve Müslüman
ülkelerin başkonsolosları ile ABD, İngiltere, Fransa,
Almanya, Hollanda, Avustralya, Avusturya, Japonya,
Çin, Hindistan ve Slovakya gibi ülkelerin bulunduğu
70 kadar dış temsilciyle buluşan Başkan Mevlüt Uysal,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve
hizmetleri ile kentteki mega projeler hakkında bilgi
verdi. Göreve gelmesinin ardından ilk kez
başkonsoloslarla bir araya geldiğini ifade eden Başkan
Uysal, “Sizlerden gelen tebrik mesajları için her birinize
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İstanbul’da görev yapan
sizlerle bundan sonra da yakın bir diyalog içerisinde
olacağız” dedi.

“Barış, huzur ve farklılıklara saygı
İstanbul’un kimliğidir”
İstanbul’un tarihsel, kültürel ve ekonomik derinliği
olan bir dünya şehri olduğuna dikkat çeken Başkan
Uysal, barış, huzur ve farklılıklara saygının İstanbul’un
kimliği haline geldiğini belirtti. Başkan Uysal, “İstanbul
her milletten, her kültürden insana kucak açmıştır.
Her duygu, her düşünce ve her inanç bu şehirde uyum
içinde yaşar. Dünyanın dört bir yanından gezginler,
şairler, yazarlar, tarihçiler, diplomatlar, devlet ve siyaset
adamları İstanbul üzerine nice eserler kaleme almışlar;
İstanbul’dan övgüyle söz etmişlerdir. Diplomasi
tarihine baktığımızda da aynı derinliği görürüz.
İstanbul asırlar boyu diplomatlar için de önde gelen
dünya şehirlerinden biri olmuştur. Bu şehir geçmişte
olduğu gibi bugün ve gelecekte de tarihi misyonu ile
var olacaktır” diye konuştu.
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Başkan Uysal: “İstanbul’un
kültürel birikimini daha da
derinleştirmek, ortak evrensel
değerlerimiz çerçevesinde kültürler
arası etkileşimi daha da artırmak
istiyoruz”
“Dünya şehirlerine örnek olacak çalışmalar
yapabiliriz”
Kültürlerin asırlar boyu bir arada barış içinde yaşadığı
İstanbul’a karşı vazifeleri olduğunu ifade eden Başkan
Mevlüt Uysal, sözlerine şöyle devam etti: “Milletlerarası
ilişkilerin barış ve dostlukla uyum içinde
yürütülmesinde sizlerin çabaları takdire değerdir.
İBB Başkanı olarak, kültürler arası ilişkilerin, barış ve
dostluk temelinde daha da geliştirilmesi gerektiği
inancındayım. Diplomatlarımızla bu ortak çaba
etrafında birleşerek, dünya şehirlerine örnek olacak
çalışmalar yapabiliriz. Dünya mirası haline gelmiş olan
eserleri karşılıklı olarak ihya etmek, bu konularda
yardımlaşmak küresel barışa hizmet edecektir.
Bu tür iş birliklerinin artması, kültürlerin
kaynaşmasına ve medeniyetler barışına büyük katkı
sunacaktır. Bu, dünya mirasını bünyesinde barındıran
İstanbul için de çok anlamlı olacaktır. Medeniyetler
şehri İstanbul bunu hak ediyor.”
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İBB’den Dünya Engelliler Günü’nde

farkındalık
etkinlikleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla bir dizi farkındalık
etkinliği gerçekleştirdi.

E

ngelli vatandaşlar ve ailelerinin toplumsal yaşamın
aktif katılımcıları olabilmeleri amacıyla turistik
gezilerden sportif aktivitelere, eğitimden kültür

sanat etkinliklerine geniş yelpazede sosyal
organizasyonlar düzenleyerek bugüne kadar 345 bin 565

42

Engellilerin hayatını kolaylaştıracak
çözümler EYAF EXPO’da
Etkinlikler kapsamında; alanında dünyanın en büyük
6 organizasyonu arasında gösterilen “EYAF EXPO
Engelsiz Yaşam Fuarı” İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin

kişiye el uzatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi,

destekleriyle ziyaretçilere kapılarını açtı. İstanbul

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla da çeşitli

Büyükşehir Belediyesi İSEM Gösteri Sanatları Grupları

farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdi.

ile Mehteran Ekibi’nin canlı performans gösterileriyle
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başlayan törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık

İSEM standında istihdam destek hizmeti

Daire Başkanı Muzaffer Saraç, AK Parti İl Sosyal

Fuarda İSEM İstihdam Destek Hizmetleri Birimi, engelli
istihdamına destek çalışmaları yürüttü. Ayrıca Sağlık
Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü’nden eğitim alan
yetenekli engelli bireylerin gerçekleştirdiği canlı
performans ebru, linol baskı, art terapi ve takı
uygulamaları fuar ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu.

Politikalar Başkan Yardımcısı Habibe Başer, AK Parti
Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Yücel Yıldızhan
ile engelli vatandaşlar, yakınları ve çok sayıda davetli
katıldı.
Engellilerin ve engelli yakınlarının yeniliklerden
haberdar olmalarını sağlamak, yerel yönetimlere
engelliler için yaptıkları mimari ve kentsel düzenleme ve
faaliyetlerde destek olmak, yeni girişimleri teşvik etmek,
sivil toplum kuruluşları arasında sosyal sorumluluk
bilincinin gelişmesine katkı sağlamak hedefleriyle
düzenlenen fuarda engelli ve bakıma muhtaç bireylerin
hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan
endüstriyel ürünler sergilendi.

A

R

A

L

I

“Engelli Gözüyle İstanbul” sergisi
İstanbullularla buluştu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fotoğraf konusunda
yetenekli engelli bireyler için düzenlemiş olduğu
Fotoğraf Atölyesi eğitimini İBB Cemal Reşit Rey Konser
Salonu’nda gerçekleştirdiği özel bir sergi ile taçlandırdı.
"Engelli Gözüyle İstanbul" isimli serginin açılış törenine
Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit ve Sağlık Daire
Başkanlığı Engelliler Müdürü Yeliz Yıldız Kökenek katıldı.
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İBB’den 6 milyon 210 bin 617 seans
eğitim desteği
Programda konuşan Nihat Macit, engelli vatandaşların
bireysel ve sosyal yeterliliklerinin artması, kişisel
donanımlarının zenginleştirilmesi amacıyla bugüne
kadar 6 milyon 210 bin 617 seans eğitim desteği
verdiklerini söyledi. Macit, konuşmaların ardından İSEM
Fotoğraf Atölyesi’nde eğitim alan engelli öğrencilere
sertifikalarını verdi

Engelli vatandaşlar yemekte
bir araya geldi
İstanbul genelinden yaklaşık 850 engelli ve ailesinin
katılımıyla gerçekleşen yemekte, İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Nihat Macit ve AK Parti Avcılar İlçe Başkanı

İGDAŞ’tan ‘Her Renk İyilik’ projesi
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin (TOFD) ülke
genelinde sürdürdüğü Plastik Kapak Toplama
Kampanyası’na, İGDAŞ da ‘Her Renk İyilik’ projesi ile
destek oldu. Proje kapsamında İGDAŞ çalışanlarının
topladıkları plastik kapaklar sayesinde 12 engelli
vatandaş akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu.
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Ali Burak Tepe başta olmak üzere Büyükşehir
Belediyesi’nin ilgili birimlerinden daire başkanları ve
yetkililer hazır bulundu.

Engelli vatandaşlar için her alanda
hizmetler sunuluyor
Programın açılışında konuşan Genel Sekreter Yardımcısı
Nihat Macit, “İnsan gönüldür, sevgidir, beraberliktir,
paylaşmadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu
sevgi, beraberlik ve paylaşım için eğitimden sağlığa,
istihdamdan spora sosyal yaşamı her yönüyle
destekleyen çok geniş yelpazede hizmetler sunduk,
sunmaya devam ediyoruz. Bu hizmetlerin hepsi engelli
kardeşlerimizin en temel hakkı, bizim de en temel
sorumluğumuz, vicdani görevimizdir” dedi.

Sandalyeler TOFD Genel Merkezi’nde düzenlenen
törenle omurilik felçli vatandaşlara teslim edildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan İGDAŞ Genel Müdürü
Mehmet Çevik, “İGDAŞ ailesini birleştiren ‘İGDAŞ’la
Her Renk İyilik’ projemiz bundan sonra da devam
edecek. Daha çok kapak birikecek ve ihtiyaç sahibi
için akülü tekerlekli sandalyeye dönüşecek” dedi.

B Ü L T E N İ

Kardeş şehirlerden
İBB'ye ziyaret

Ürdün İslami Cephe Çalışma Partisi Milletvekilleri ve yerel
yöneticileri ile Odessa Büyükşehir Belediye Başkanı Gennadiy
Trukhanov, Başkan Mevlüt Uysal’ı makamında ayrı ayrı ziyaret etti.
Ürdün heyetinden Başkan Uysal’a ziyaret
İslami Cephe Çalışma Partisi Genel Sekreteri Mohammad
Awad Al-Zyoud'ın başkanlık ettiği 15 kişilik heyet, Başkan
Mevlüt Uysal’la Saraçhane’de bir araya geldi. Göstermiş
olduğu misafirperverlik için Başkan Uysal’a teşekkür eden
Al-Zyoud, “Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Başbakanı ve Türk
halkının, bölge meseleleri ve özellikle Filistin ve Kudüs davası
konusundaki duruşlarını çok takdir ediyoruz. Türk
yöneticilerinin oynadıkları büyük rolün farkındayız” dedi.
Başkan Uysal da nazik ziyaretleri için Ürdün heyetine
teşekkür ederek, “İstanbul bu coğrafya için önemi bir kent.
Bizler de bunun farkında olarak bu şehre hizmet ediyoruz”
diye konuştu. Başkan Uysal görüşmenin ardından Al-Zyoud'a
üzerinde İstanbul silüeti olan bir vazo hediye etti.

Başkan Uysal’a mevkidaşından ziyaret
Odessa Büyükşehir Belediye Başkanı Gennadiy
Trukhanov, Başkan Mevlüt Uysal’ı makamında ziyaret
etti. 20 yıllık kardeş şehrin konuk belediye başkanı
Trukhanov, ilk olarak anı defterini imzaladı. Başkan
Uysal, daha sonra konuğu ile makamında görüştü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Odessa’ya
30 otobüs verilecek olup, imalatta olan otobüslerin
2018 yılının ilk altı ayı içerisinde gönderimi
planlanmaktadır.

Amman ve Odessa ile 20 yıldır kardeşiz
İstanbul ile Ürdün’ün başkenti Amman ve Ukrayna'nın
Odessa şehri arasındaki “ kardeş şehir ” protokolü
1997 yılında imzalanmıştı.
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Başkan Uysal
milli gururumuzu
misafir etti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Mevlüt Uysal, Paralimpik Dünya Yüzme
Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olarak
ülkemize büyük bir gurur yaşatan sporcumuz
Beytullah Eroğlu’nu makamında ağırladı.
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“Sporcularımızın başarısı,
İstanbulluların başarısıdır”

eksika’nın Mexico City kentinde düzenlenen
Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonası’nda
50 metre kelebekte dünya şampiyonluğuna
adını yazdıran milli sporcumuz Beytullah Eroğlu,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’la
bir araya geldi. İBB sporcusunun dünya şampiyonu
olmasının gurur verici olduğunu ifade eden Başkan
Mevlüt Uysal, “Hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem
de ülke olarak gurur duyduk. Beytullah kardeşimize
tüm ülkemiz adına teşekkür ederim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Balık Adam” diye hitap
ettiği Beytullah Eroğlu’nun yetişmesinde emeği geçen
herkese teşekkür eden Başkan Uysal, konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Büyükşehir Belediyesi olarak
şampiyonlarımıza ev hediye etme geleneğimiz var.
Sizlerin huzurunda da Beytullah kardeşimize bir ev
sözü veriyoruz. Kısa zaman içerisinde anahtarını
ulaştırmış olacağız. Bu madalyalar geldiği zaman

İBB olarak sporculara pek çok imkan sağladıklarını
ifade eden Başkan Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde başlattığı
destekleri devam ettireceklerini söyledi. İBB Spor
Kulübü’nün Türkiye’ye toplam 1.300’ün üzerinde
madalya kazandırdığının altını çizen Başkan Uysal,
sözlerine şöyle devam etti: “Olimpiyatlarda ve dünya
şampiyonalarında özellikle de güreş kategorisinde
madalyalar kazanıyorduk. Şimdi de yüzme
kategorisinde madalyalar gelmeye başladı.”

ödüllerin de devam edeceği anlamına geliyor.
Temennimiz madalyalarımızın çoğalması. Beytullah
kardeşimizin başarısı aynı zamanda İstanbulluların
başarısı demektir. Ben kendisini tebrik ediyor,
İstanbul halkı adına kendisine teşekkür ediyorum.”

“İBB Spor Kulübü emanetine sahip çıktı”
Milli sporcumuz Eroğlu ise “Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan, beni İBB Spor Kulübü’ne
emanet ettiğinde, ben bu kadar başarılı bir sporcu

“Spor salonu olmayan okul kalmayacak”
Gençlere spor yapabilecekleri ortamlar oluşturduklarını
vurgulayan Başkan Uysal, “İBB olarak, ‘Spora küçük
yaşta başlanmalı’ diyoruz. Şu ana kadar 184 okulumuzun
bahçesine spor salonu yaptık. İstanbul’da bahçesinde
spor salonu olmayan okul kalmayacak. Yine
mahallelerimizde okullardan bağımsız olarak yüzme
havuzu ve kompleksiyle spor salonları olacak.
İstanbulluların çocuk ve genç yaşta sporla buluşması
ve ülkemizin sporda iyi bir noktaya gelmesi adına
üzerimize büyük görevler düşüyor” diye konuştu.

değildim. Kulübümüz emanete sahip çıktı. Beni bugün
dünya şampiyonu yaptı. Allah, emeği geçen herkesten
razı olsun. Sayın Başkanımız da beni böyle
onurlandırdı. Bundan sonraki organizasyonlarda
birden fazla madalya sözü veriyorum” dedi.
Başkan Uysal, toplantının ardından Beytullah Eroğlu,
kardeşi Recep Eroğlu ve antrenörü Mehmet Fatih
Kurt’a çiçek ve çeşitli hediyeler vererek, hatıra fotoğrafı
çektirdi.

İBB Spor Kulübü adına mücadele eden
Beytullah Eroğlu, 2011’de Avrupa
Şampiyonu, 2014’te Avrupa ikincisi,
2015’te ise Paralimpik Dünya Yüzme
Şampiyonası’nda üçüncü olarak Türkiye’ye
bu alandaki ilk madalyalarını kazandırdı.
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armara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Kitap ve Kültür Fuarı, ziyaretçilerine
kapılarını açtı. Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılışına Marmara Belediyeler Birliği
ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
İbrahim Karaosmanoğlu ve Marmara Belediyeler Birliği’ne üye belediyelerin başkanları da katıldı.

Fuarın açılışında konuşan
Başkan Mevlüt Uysal,
Marmara Belediyeler
Birliği’nin ilk defa kitap ve
kültür fuarı gerçekleştirdiğini
belirterek, “Geçmişte sadece
cadde, yol ve kaldırımlarla
ilgili çalışmalar belediye
faaliyeti olarak görülürdü.
Ama devamında gördük ki
kültür ve eğitim de
belediyecilik adına olması ve
yapılması gereken işlerdir”
şeklinde konuştu.
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“Kültür çalışmaları yön göstericidir”
28 belediyenin, imza attıkları güzel işlerle fuara
katıldıklarının altını çizen Başkan Uysal, “Belediyecilik
adına yapılan faaliyetlerde kültür çalışmalarının yön
gösterici olması gerekir. Amacımız vatandaşlara hizmet
etmek, yerel kültürü korumak, yaşatmak ve geleceğe
taşımaktır” dedi. İnsanların fiziki ihtiyaçlarını yerine
getirmekle yükümlü olduklarını dile getiren Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
da, “Kitaplar olmadan bir medeniyetin gelişmesi ve
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milletin mutluluğu mümkün değildir. Yerel yönetimler
olarak biz bunun ortasındayız, içindeyiz ve öncülüğünü
yapacağız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından belediye başkanları Kitap ve
Kültür Fuarı’nın açılış kurdelesini kesti. “Geçmişten
Günümüze Yerel Yönetim Yayınları”, “Siyah Beyaz
İstanbul” ile “Kitap ve İnsan” konulu sergilerin de yer
aldığı fuarda, Başkan Uysal ve diğer belediye başkanları
birlikte stantları gezerek görevlilerden bilgi aldı.

B Ü L T E N İ

KULAKTAN KULAĞA
Oyuncu Sayısı: En az 5-6 kişi

Oyuncular yan yana veya arka arkaya sıraya dizilirler. En öndeki oyuncu
yanındakinin kulağına sessizce uzun bir kelime veya kısa bir cümle
söyler. O da yanındakinin kulağına aynı sözü tekrar eder. Oyun böylece
devam eder. Amaç, ilk söylenen kelime veya cümlenin değiştirilmeden son
oyuncuya kadar aktarılmasıdır.
En sondaki oyuncu kendisine
söylenen kelime veya cümleyi
yüksek sesle söyler.
Söz değişmemişse oyun
başarıyla tamamlanmış sayılır.
Değişmiş ise hatanın kimden
kaynaklandığı bulunmaya
çalışılır. Oyunun ikinci turuna
başlarken ilk oyuncu sıranın
sonuna geçer. Sıranın başındaki
ilk oyuncu ikinci turu başlatır.

Aklınızda Bulunsun

Oyunun sürdürülebilir olması
için kolay harf ve kelimeleri
seçmenizi öneririz.

Kaynak: Kelime Oyunları ve Eğlenceleri, Kültür AŞ Yayınları

Kültür AŞ tarafından çocuklar için yayınlanan tüm eserlere istanbulkitapcisi.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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Et ve su ürünleri için

standartlar
belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından et ve su ürünleri için
Tüm Ürün, Kap ve Ambalaj
Standartları Ortak Akıl ve
Sempozyumu gerçekleştirildi.
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Tüm Ürün, Kap ve Ambalaj Standartları Ortak Akıl ve
Sempozyumu’nun; 2018 yılında süt ürünleri, 2019 yılında
kuru gıda, 2020 yılında ise kesme çiçek sektörleri için
gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Gıda
Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı tarafından
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı ve Türk Standartları
Enstitüsü’nün iş birliğiyle et ve et ürünleri ile su
ürünleri için Tüm Ürün, Kap ve Ambalaj Standartları
Ortak Akıl ve Sempozyumu (TÜRKAS) düzenlendi.
Gıda sektöründeki kayıpların boyutlarının incelenmesi ve
sektörlerdeki standartların belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirilen ve iki gün süren sempozyumda “Et ve
Et Ürünlerinde Güvenilirlik Sistemleri”, “Et ve Et
Ürünlerinde Tedarik Zinciri ve İşleme Teknolojilerinin
Geleceği”, “Türkiye’de Su Ürünleri Faaliyetlerine Genel
Bakış ve Güncel Durum” ve “Su Ürünlerinde Tedarik
Zinciri ve İşleme Teknolojilerinin Geleceği” konu
başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

ışığında; kap standartlarındaki belirsizliğin giderilmesi,
yapılacak olan yasal düzenlemelerle üreticilerimizin
ürünlerini pazara daha az kayıpla sunması ve nihai
tüketici olarak vatandaşlarımızın ürünleri güvenle
sağlıklı olarak tüketmeleri hedeflenmektedir” dedi.
Sempozyumun sonunda çalışmalara destek veren
kurum temsilcilerine ve konuşmacılara plaket takdim
edildi.

Su ürünlerinde kasa ve kap
standartlarındaki belirsizlik gideriliyor
İBB Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire
Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürü Türker Eroğlu,
“Sempozyumun sonunda hazırlanacak rehberin
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Sürücüsüz metro ilk 10 günde

769 bin 727 yolcu taşıdı
15 Aralık’ta hizmete giren ve Türkiye’nin
ilk sürücüsüz metrosuyla seyahat edilen ÜsküdarÜmraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı’na
İstanbulluların ilgisi yoğun oldu. Hattın faaliyete
başlayan Üsküdar-Ümraniye etabında ilk 10 günde
2 bin 535 sefer düzenlendi ve bu seferlerde toplam
769 bin 727 kişi yolculuk yaptı.
Ayrıca İSPARK, İstanbullular için toplu taşımayı daha
cazip hale getirmeye yönelik çalışmalar kapsamında
Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı üzerinde bulunan

Haldun Alagaş Katlı Otoparkı, Ümraniye Katlı
Otoparkı, Ümraniye Santral Açık Otoparkı, Bağlarbaşı
Katlı Otoparkı, Altunizade Açık Otoparkı, Marmara
İlahiyat Otoparkı, Üsküdar Belediyesi Katlı Otoparkı
ve Üsküdar Açık Otoparkları ile sürücülere hizmet
veriyor. Yaklaşık 2 bin 500 araç kapasitesine sahip bu
otoparklara araçlarını bırakan sürücüler, metro ile
Ümraniye’den Üsküdar’a 15 dakikada ulaşabiliyor;
Marmaray ile Yenikapı güzergahına devam
edebiliyorlar.

“Haremeyn Hac - Mukaddese
Yolculuk Sergisi” Ordu’da açıldı
İlki İBB tarafından Yenikapı’da düzenlenen ve
Osmanlı Dönemi’ndeki hac yolculuğunu anlatan
“Haremeyn, Hac - Mukaddese Yolculuk” adlı sergi,
gelen talep üzerine Gaziantep’in ardından Ordu’da
ziyarete açıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin iş

birliği ile Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi’nde
açılan sergiye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sergide,
dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlardan
ve onların yolculuğuna şahitlik eden kişilerden
günümüze kalan malzemeler yer alıyor.

İstanbul’un teknoloji dergisi
‘Tech İstanbul’ yayında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından internet üzerinden yayınlanan
ve iOS/Android telefonlara, tabletlere ücretsiz olarak indirilerek
okunabilen teknoloji dergisi ‘Tech İstanbul’, yayın hayatına başladı.
Tech İstanbul; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni teknoloji
hizmetleri, vatandaşa temas noktasındaki mobil uygulamalar, yazılım ve
gelecek projelerinin yanı sıra teknoloji dünyasındaki en son gelişmeler,
inovatif ürünler, araştırma konuları, analizler, röportajlar, çocuk-ebeveyn
odağında tavsiyeler, start-up’lara yönelik sayfalar ve daha fazlası ile
dopdolu bir içerik sunuyor.

Motosiklet yarışları
şölene dönüştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye
Motosiklet Federasyonu iş birliğinde Ataköy TAF Atletizm Salonu’nda
düzenlenen İstanbul Super Cross ve İstanbul Super Enduro
Şampiyonaları, Türkiye’de ilk kez kapalı bir salonda gerçekleştirildi.
Organizasyonlar için 400 kamyon özel toprak taşınarak salon
motosiklet yarışlarına uygun hale getirildi. Motosiklet yarışlarının yanı
sıra konserler, ışık gösterisi ve lazer şovlarla da izleyenler keyifli anlar
yaşadılar. Yarışlar, 2018’de Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek
MXGP Dünya Şampiyonası’na hazırlık niteliği taşıdı.

İstanbul’da Türkiye Drone

Şampiyonası heyecanı

Türkiye’de ilk kez resmi statüde İstanbul’da başlayan Türkiye Drone
Şampiyonası, final etabı ile sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı ve Drone Yarışçıları
Derneği iş birliğinde organize edilen Türkiye Drone Şampiyonası’nın
final etabı Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi.
Final etabını yüzlerce sporsever yakından takip etti. İSBAK’ın ana
sponsorluğunda düzenlenen şampiyonada 65 lisanslı pilot birincilik için
kıyasıya yarıştı. Yarışlarda dereceye giren pilotlardan kurulacak Türkiye
A Milli Drone Takımı, Avrupa’da düzenlenecek yarışlarda ülkemizi
temsil edecek.

BULMAC A
Bir Çocuk Oyunu

“.....” Sinan

Bir Ülke Adı

Melik, Sultan
(Tersi

İzlenim
Verme

İmam Hatip
Lisesi (Kısaltma)

Bir Erkek Adı

İngilizce’de
Mürekkep

At Yavrusu

Türk Halk
Müziğinde En
Küçük Saz

Yiyecek

9

Koşulsuz

Hititler’in
Başkenti
Dua Bitirme
Sözcüğü

5

2

Boyun Eğen

Bir İlimiz

Tren Yolu

Kavrama,
Anlayış

Dolunay

Mecal, Güç
Hangi Kişi

14

Muharebe
Arama
Kurtarma Timi
(Kısaltma)

Kırım Türklerine
Verilen Ad

Molibden’in
Simgesi

11
Bizmut’un
Simgesi

Misafire Sunulan

Türk Malı

Gözleri
Görmeyen

Başkentimiz

16
Bir Nota
Anıt

Para Saklama
Dolabı

Şefkatli,
Anne Gibi

Sınav
Rusça’da Evet

Şahit

13

3
Bayındırlık

Kazak Lideri

Takaza’nın
Ünsüzleri

Geri, Arka

Bakı

Bir Tekne Türü

İstek, Arzu

Uyumaktan Emir

Bir Hayvan Adı

Yerine Getirme
Yer; Olanak

Kabaca “İşte,
Orada

6
Bineksiz
Yürüyen
Bir Soru Eki

Babanın Kız
Kardeşi

İzin Verme,
Tasvip

Ruh, Hayat

Belirti

Kaba Kumaş

Engel Olma

Görev, Vazife

Bir Soru Eki
(Tersi)

R

Efsanevi Kayıp
Kıta
Hadis Rivayet
Eden

Dolaylı Anlatım

Felsefede fikir

Kurt

Sermaye

4
Kılıç Kılıfı

Bir Bıçak Türü

Suyla Çevrili
Kara Parçası

Dişi Deve

Kanada Geyiği

Kuru Karşıtı

Mektup

İnanç
12
Silah Sesi

Hane

Karadeniz
Teknesi

Çok Karşıtı
(Tersi)
Tahıl Ölçeği
Prensip

Asya’da Bir Göl
Güç, Yetki

10

Bir Binek
Hayvanı

Ara Sınav
8

Aktinyum’un
Simgesi

Rütbesiz Asker

İşaret

İlaç, Merhem
İsviçre’de Bir
Irmak

Bir Soru Ünlemi

Kur'an'daki
72. Sûre

Eski Türkçe’de
Anne

El İşi İnce Örgü

7

Kiloamper’in
Kısaltması

Bir Ünlem

Kemik Ucu

Sodyum’un
Simgesi

Beyaz

Kadem
15

1

Eski Bir Türk
Oyunu

Kaymak

ANAHTAR KELİME:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI: İSTANBUL MARATONU
İLK DÖRT OKURUMUZ : CENGİZ BAĞCI, MEHMET AKİF CAMADAN, MAHMUT TAŞTAN, MÜCAHİT ÖZER
Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.istanbul e-posta
adresine gönderen ilk dört okurumuza, Miniatürk’te keyifli bir gezinti hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...

16

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ
01.01.2018 - 31.01.2018

İHALE TARİH / SAAT TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK

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

03.01.2018 10.00

Trafik Müdürlüğü

İstanbul Geneli Trafik Sinyalize Kavşak İmalatı İşi

03.01.2018 10.30

Çevre Koruma Müdürlüğü

Çevre Koruma Hafriyat Kontrol Merkezi İşletilmesi ve Bakım Onarımı İşi

03.01.2018 11.00

Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü

İstanbul Geneli Belediye Hizmet Binaları ve Kamu Binalarına Tabela, Totem ve Yönlendirme Panoları Alımı

03.01.2018 11.30

Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Ait Kültürel Mekanların ve Gösteri Sanatları Atölyesinin Ocak 2018 - Aralık
2018 Tarihleri İçerisinde İşletilmesinde, Hizmet Personeli, Araç ve İşletme Giderlerine Dair Hizmet Alımı İşi

04.01.2018 10.00

Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü

Beykoz Meydanı Sahil Düzenleme İnşaatı

04.01.2018 10.30

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

61 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı

04.01.2018 11.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

2 Kalem Bez Çanta ve Çantalı Kalemlik Alımı

08.01.2018 10.00

Satınalma Müdürlüğü

2 Adet Mist Blower İlaçlama Makinesi Alımı

08.01.2018 10.30

Orkestralar Müdürlüğü

Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Bando Gösterileri Hizmet Alımı İşi

08.01.2018 11.00

Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü

Altyapı Bilgi Sisteminin ve Web Yönetim Portalının Oluşturulması, Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile
Kullanılması ve Üç Boyutlu Modellenmesi

08.01.2018 11.30

Satınalma Müdürlüğü

170 Adet Tablet Bilgisayar Alımı

09.01.2018 10.00

Satınalma Müdürlüğü

1 Adet Yangın Söndürme Helikopteri Kiralama Hizmet Alımı

12.01.2018 10.30

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Küçük Araç Bakım Onarım ve Servis Hizmet Alımı İşi

12.01.2018 11.00

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Tersine Göç Projesi Kapsamında Karayolu ile Eşya Taşımacılığı Hizmet Alımı

15.01.2018 10.30

Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü

21 Aylık Anadolu Yakası İBB ve Kamu Binaları Elektrik ve
Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve İşletmeye Hazır Halde Tutulması İşi

15.01.2018 11.00

Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü

21 Aylık Boğaziçi Bölgesi İBB ve Kamu Binaları Elektrik ve
Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve İşletmeye Hazır Halde Tutulması İşi

15.01.2018 11.30

Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü

21 Aylık Trakya Bölgesi İBB ve Kamu Binaları Elektrik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve
İşletmeye Hazır Halde Tutulması İşi

23.01.2018 10.00

Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü

İstanbul Avrupa Yakası Genelinde Muhtelif Yol, Kavşak ve Cadde Düzenleme İşi

23.01.2018 10.30

Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü

İstanbul Anadolu Yakası Genelinde Muhtelif Yol, Kavşak ve Cadde Düzenleme İşi

