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ıstanbul
BU BÜLTEN SİZİNDİR, ALABİLİRSİNİZ.

UNUTMAYACAGIZ.
HAİNLERİN PESİNİ
BIRAKMAYACAGIZ!

Sevgili İstanbullular,
15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasimize ve
milletimize yönelik gerçekleştirilen kanlı darbe
girişiminde milletimiz şanlı bir direniş ortaya
koymuş, vatan hainlerine fırsat vermemişti.
Geçtiğimiz günlerde, o gece hedef alınan yerlerin
başında gelen ve 14 şehit verdiğimiz İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Saraçhane binamızla ilgili
olarak görülen davanın ilk duruşmasına katıldık.
Bu vesileyle davanın takipçisi olduğumuzu bir kez
daha ifade etmek isteriz. Karar kesinleşinceye ve
suçlular hak ettikleri cezayı alıncaya kadar
mücadelemize devam edeceğiz.

Basın mensubu dostlarımız ile toplantıda bir araya
geldik. İstanbul’da süren kentsel dönüşüm
çalışmalarından Halk Ekmek’le ilgili yapacağımız
yeni projelere, İstiklal Caddesi’ndeki yenileme
inşaatından yapımı devam eden yeni metro
hatlarına kadar pek çok projeyi değerlendirdik.

Geçtiğimiz ayın İstanbul için önemli
gündemlerinden biri de Vodafone İstanbul
Maratonu’ydu. Sporun başkenti olan
İstanbul’umuzda dev bir spor organizasyonuna
daha başarıyla ev sahipliği yapmanın gururunu ve
mutluluğunu yaşadık. Dünyanın kıtalar arasında
koşulan ilk ve tek maratonu olan Vodafone İstanbul
Maratonu’nu “Çocuklar İçin Koş” sloganı ile
gerçekleştirdik. Dünyanın farklı ülkelerinden 25 bini
aşkın profesyonel sporcunun katıldığı ve Halk
Koşusu ile yine yüz binlerin Asya’dan Avrupa’ya
geçtiği Vodafone 39. İstanbul Maratonu, İstanbul’a
yakışan bir spor organizasyonu olarak tarihteki
yerini aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılına ait
20 milyar 100 milyon liralık bütçesi Belediye
Meclisi’nde kabul edildi. Bütçe sunumunda başta
ulaşım ve çevre olmak üzere her alanda projelerimizi
sürdüreceğimizi belirttik. İstanbul’umuza değer
katacak pek çok yatırım yapmaya ve hizmet
üretmeye dur durak bilmeden devam edeceğiz.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İstanbul’a
yeni atanan öğretmenlerle ve İSMEK eğitmenleriyle
buluştuk. Bir kez daha geleceğimizin mimarı olan
öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten
duygularımla kutluyorum.

Gelecek sayıda birbirinden güzel hizmet ve
etkinliklerin haberleri ile yeniden karşınızda olmak
ümidiyle hepinize sağlıklı, mutlu ve huzur dolu
günler diliyorum.
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İstanbul, çocuklar
için koştu!
Dünyanın kıtalar arası koşulan ilk ve tek maratonu
olan Vodafone İstanbul Maratonu’nun 39’uncusu
“Çocuklar İçin Koş” sloganıyla gerçekleştirildi.
100 ülkeden 25 bin profesyonel sporcunun
yarıştığı maratonda, 100 binin üzerinde vatandaş
da Asya’dan Avrupa’ya koştu.
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B Ü L T E N İ

E

belirterek, katılan sporculara ve vatandaşlara başarılar
diledi. Katılımın yoğun olmasının kendilerini çok
memnun ettiğini ifade eden Başkan Mevlüt Uysal, şöyle
konuştu: “Şu anda 10 binler Asya’dan Avrupa Kıtası’na
koşuyor. Dünyada değişik maratonlar yapılıyor ama
İstanbul bundan sonra dünyanın en bilinen, en meşhur
maratonu olacak. Çünkü iki kıta arasında yapılan ilk ve
tek maraton. Dünyanın incisi olan İstanbul, inşallah bu
tür uluslararası faaliyetlerle çok daha iyi yerlere
gelecek. Bu sene yine yoğun bir katılımcı var.
100 ülkeden 25 bin profesyonel sporcu katılıyor.
100 binin üzerinde vatandaşımız da kıtalar arası koşu
için hazır.”

v sahipliğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
yaptığı, “Çocuklar İçin Koş” sloganıyla
düzenlenen Vodafone 39. İstanbul Maratonu
büyük coşkuyla gerçekleştirildi. Dünyanın kıtalar
arasında koşulan ilk ve tek maratonunun startını ev
sahibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt
Uysal ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan
Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
birlikte verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,
39. İstanbul Maratonu’nun çocuklar için koşulduğunu
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“Her geçen yıl katılımcı sayısı katlanarak artıyor”

Maratonun ilk olarak 34 kişinin katılımıyla 1978 yılında düzenlendiğini ve
o günden bugüne her geçen yıl katılımcı sayısının katlanarak arttığını
vurgulayan Başkan Uysal, “1995 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız, belediye
başkanıyken bu maraton uluslararası tescile kavuştu ve gelişti. Gelişmeye de
devam edecek. İnanıyoruz ki dünyada en fazla tanınan New York
Maratonu’nun seviyesine geleceğiz. Halkımızı sporla kaynaştırmak için
koşuyoruz. Şehirlerin insanları spordan uzaklaştırmasının sıkıntısını
yaşıyoruz. Bu maraton insanların sporla kaynaşması için bir fırsat.
Çocuklarımızın daha fazla spor yapması için de ailelerin teşvik edilmesi
gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin, çocuklarımızın spor
yapması konusunda gayretliyiz. Bu konuda ciddi emek harcadık bundan
sonra da harcayacağız.” diye konuştu.
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Maraton Sultanahmet Meydanı’nda
son buldu
42 kilometrelik maraton 09.00’da 15 Temmuz Şehitler
Köprüsü gişelerinin 300 metre gerisinden başlayarak
Sultanahmet Meydanı’nda son buldu. 15 kilometrelik
maraton ise saat 09.15’te başlayıp Yenikapı Miting
Alanı’nda sona erdi. 10 kilometrelik koşu da saat
09.30’da maraton koşusunun 300 metre gerisinden
başladı ve Eminönü’nde İstanbul Ticaret Üniversitesi
önünde sona erdi. Göğüs numarasını gösteren
katılımcılara İBB toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet
verdi. Parkur ve parkurlara çıkan tüm yollar, 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü de dahil yarış sabahı saat 07.00 ile
14.30 arasında trafiğe kapatıldı.
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Maraton ödülleri törenle verildi

Dereceye giren sporculara ödülleri Sultanahmet
Meydanı’nda verildi. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği
ödül törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Mevlüt Uysal’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı
Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve
İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Spor Genel Müdürü
Mehmet Baykan, Türkiye Atletizm Federasyonu
Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü
İsmail Özbayraktar ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu
Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da katıldı. Kadınlar
kategorisinde birinci olan Ruth Chepngetich’e ödülünü
Başkan Uysal, erkekler kategorisinde birinci olan
Abraham Kiprotich’e de ödülünü Bakan Osman Aşkın
Bak verdi.

B Ü L T E N İ

Toplam 755 bin dolarlık ödül verildi
9 bin görevli ve 1.000 gönüllünün çalıştığı maratonda
dereceye giren sporculara toplam 755 bin dolar ödül
verildi. Bu yıl maratonda ilk kez koşucuların önünde
giden bir araç (Mobil Tavşan Atlet) yer aldı. Bu aracın
üzerinde bulunan süre göstergeleri, koşucuların hangi
sürede nerede olacakları gibi hedef bilgileri vererek
yönlendirme yaptı. Maratonda çip kontrol ve
zamanlama ölçütleri Spor İstanbul Timing Ekibi
tarafından yapıldı.

Hatıra Ormanı’na yeni fidanlar bağışlandı
İstanbul Maratonu bu yıl 4’üncü kez Dünya Maratonlar
Birliği’nin hak eden maratonlara verdiği Yeşil Maraton
‘Greenmarathon’ kategorisinde koşuldu. Sporcuların
5 lira bağış yaparak İstanbul Maratonu Hatıra
Ormanı’na fidan bağışlayabildiği maratonda, kullanılan
materyaller de geri dönüşümlü malzemeden yapıldı.
İBB şirketlerinden İSTAÇ, yarışma süresince çıkan
bütün atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırmak
üzere topladı. Ayrıca maraton kapsamında, Yenikapı
Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde Spor ve Maraton
Fuarı düzenlendi.
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İBB’nin 2018 yılı bütçesi

20 milyar
100 milyon lira

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin 20 milyar 100 milyon liralık
2018 Yılı Bütçesi’ni onayladı. Belediyenin 2018 konsolide
bütçesi ise 42,6 milyar lira.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Kasım ayının
6. birleşiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
2018 yılı Performans Programı, 2018 yılı Yatırım ve
Hizmet Programı ile 2018 Mali Yılı Bütçesi ve 2019-2020
yılları Gelir-Gider Tahminlerini görüştü. İBB Başkanı
Mevlüt Uysal, İBB Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili
Göksel Gümüşdağ’ın yönettiği toplantıda bütçeyi
meclis üyelerine sundu. Bütçe, oy çokluğuyla kabul
edildi.

“Bütçe geçen yıla göre yüzde 8,65 arttı”
Bütçeyi İstanbul’un kendilerine yüklediği
sorumluluğun farkında olarak hazırladıklarını ve
şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak bir bütçe çalışması
yaptıklarını belirten Başkan Mevlüt Uysal, “İBB olarak
2018 yılı belediye bütçemizi 20 milyar 100 milyon lira
olarak belirledik. Bu rakam, geçtiğimiz yıla göre yüzde
8,65’lik bir artış demek. Belediyemizin bütçesine İETT,
İSKİ ve iştiraklerimizi dahil ettiğimizde toplam
bütçemiz 42 milyar 600 milyon liralık bir rakama
ulaşıyor. 2018 yılındaki yatırım toplamımız şirketler ve
bağlı kuruluşlarımız da eklendiğinde 16 milyar
113 milyon lirayı buluyor. Bu tam anlamıyla bütçemizin
yatırım bütçesi olduğunu göstermektedir.” dedi.
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“Borcumuz, gelirimizin yüzde 8’i”
Gelir bütçesinin 16 milyar 250 milyon lira olduğunu,
gelir - gider bütçesi arasındaki denkliğin iç ve dış
borçlanma yoluyla sağlanacağını söyleyen Başkan
Mevlüt Uysal, “Bu yıl bütçemizde, kullanım ve ödeme
farklarından oluşan 3 milyar 850 milyon lira borçlanma
öngörüldü. Yıl içinde ödenmesi gereken borç 2 milyar
570 milyon lira. Ancak bu borçların 1 milyar 370 milyon
lirası geçmiş yıllarda İSKİ ve İGDAŞ’tan aldığımız
borçlar için ödenecek tutar. Bunları da düştüğümüz
zaman borçlanacağımız rakam bu yıl için 1 milyar
200 milyon lira. Dolayısıyla ödeyeceğimiz borç, tüm
gelirlerimizin yüzde 8’idir. Borçlanma yoluyla elde
edilen kaynağın önemli bir bölümü ise raylı sistem
yatırımları için kullanılacak. İstanbul olarak şu anda
dünyada en çok metro inşaatı olan şehir
konumundayız. Bu yatırımların önemli bir kısmını
belediyemizin öz kaynaklarıyla yapıyoruz. Bu
yatırımların altından ancak uzun vadeli borçlanmayla
kalkabileceğimiz malum. Ancak borç stoğumuza
baktığımızda zor bir durumda değiliz. Bundan sonra da
uzun vadeli borçlanarak bazı metro hatlarını yapmaya
devam edeceğiz.” diye konuştu.

B Ü L T E N İ

“Güçlü bir mali yapımız var”

tamamladıklarını, 18 kavşağın ise yapımının devam

İBB’nin mali yapısının çok iyi olduğunun altını çizen
Başkan Mevlüt Uysal, “Şunu büyük bir özgüvenle
söylemek istiyorum. Hazine garantisi olmadan, ucuz
maliyetli ve uzun vadeli krediler kullanabilen, güçlü bir
mali yapıya sahibiz. Hizmet ve yatırım yapma
kapasitemiz sürekli artıyor. Sorunlara teslim olan değil,
çözüm üreten bir yönetim anlayışına sahibiz. Mazerete
sığınmıyoruz. ‘Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz’
diyoruz.” şeklinde konuştu.

ettiğini söyledi. Başkan Mevlüt Uysal, “185 ayrı noktada
606 km yol yaptık. 16 ayrı noktada 68 km yol devam
ediyor. 3 adet kara yolu tüneli tamamladık.” şeklinde
konuştu.

Çevre yatırımlarına 6 milyar lira
harcanacak
Bugün İstanbul’un dünyanın en temiz kentleri arasında
yer aldığını hatırlatan Başkan Uysal, “12 milyon ton

Yatırımda en büyük pay ulaşımın

kömür yakılan bir şehir artık yok. 1994 yılında

Hedeflerinin sürekli kendini yenileyen, planlı gelişen,
cazibesi artan bir İstanbul olduğunu ve bunun için
İstanbul’a büyük yatırımlar yaptıklarını ifade eden
Başkan Uysal, “Bundan sonra da hep birlikte bu
yatırımları çoğaltarak geleceğimizi inşa etmeye devam
edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan olmak üzere; katkısı olan ve emeği geçen
herkese ve özellikle değerli meclis üyelerimize
teşekkürlerimi sunuyorum. Ulaşımda temel
prensibimiz; tüm ulaşım sistemlerinin birbirine
bağlanması. Bu yüzden 6 milyar 822 milyon lira ile
bütçenin aslan payını ulaşıma ayırdık.” dedi.

Cumhurbaşkanımızın başlattığı hamleyle İstanbul
kömürden doğalgaza geçti ve ülkemize örnek oldu.
Şimdiye kadar aldığımız mesafeyi, daha ileri seviyeye
taşıyacağız. Bu sebeple bütçemizden şirketler ve bağlı
kuruluşlarla birlikte toplam 6 milyar lirayı çevre
yatırımına ayırıyoruz. Zira amacımız daha yeşil, park ve
dinlenme alanları daha yaygın; ağacı, çiçeği daha bol;
insanımızın huzur ve güven içinde yaşayacağı bir
İstanbul.” dedi.

Kentsel dönüşüme 1 milyar liralık bütçe
İstanbul’un bir deprem şehri olduğunu, deprem ve

Raylı sistemde hedef: 1.000 kilometre
Başkan Mevlüt Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın
Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından beri
ulaşım yatırımlarımızın neredeyse yarısını raylı
sistemlere ayırıyoruz. İstanbul’da günde yaklaşık
500 araç trafiğe çıkıyor. Bu çok büyük bir rakam. Biz
araçları değil; insanları ulaştırmaya odaklanıyoruz. Ve
bunun en verimli yöntemi de raylı sistemlerdir. Raylı
sistemleri mahallelere kadar ulaştırmak için
uğraşıyoruz. Şu an İstanbul’da yolcu taşıyan
150 kilometre raylı sistem hattımız var. Belediyemizin
ihale ettiği ve yapımı süren 160 kilometrelik metro
hattına, Ulaştırma Bakanlığımız'ın yapmakta olduğu
115 kilometrelik hattı da ilave ettiğimizde İstanbul’da
toplamda 275 kilometre yeni raylı sistem inşaatımız
devam ediyor. İstanbul’da raylı sistemin 1.000
kilometreye çıktığında sorunların çözüleceğini
biliyoruz.”

afetle mücadelenin herkesi ilgilendiren siyaset üstü bir

Kara yolu sistemlerinde de yatırımlara devam
ettiklerini belirten Başkan Uysal, 215 kavşağı

Uysal, sağlık ve sosyal hizmetlere de toplam 355 milyon

K

A

konu olduğunu vurgulayan Başkan Mevlüt Uysal,
“Kentsel dönüşüm muhakkak yerinde yapılacak. Hiçbir
şekilde ilave imar artışı yapmadan mevcut binayı yıkıp
olduğu gibi yerinde yapmak olmazsa olmazlarımızdan.
Vatandaşlarımızın evini yenilerken para talep etmeden
yapalım istedik. Bu bütçe döneminde ilk kez, kentsel
dönüşüm için ciddi bir kaynak ayırdık. 2018 yılı için
kentsel dönüşüme ayırdığımız bütçe 1 milyar liradır.
Önümüzdeki 10 yıl içerisinde kentsel dönüşümü
başaracağımıza inanıyoruz. Şehrin yüzde 80’inde
yapıların yenilenmesi şart. 2018’de sadece imzasını
toplamış ‘biz hazırız’ diyenlere gideceğiz. Kimseye gidip
zorla kentsel dönüşüm yapacağız demeyeceğiz.”
ifadelerini kullandı. Yol ve mimari kadar sosyal
belediyeciliği de önemsediklerini dile getiren Başkan
lira ayırdıklarını söyledi.

S

I

M

2

0

1

7

11

Başkan Mevlüt Uysal

15 Temmuz Saraçhane
Davasına müdahil oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 15 Temmuz
darbe girişiminde Fethullahçı Terör Örgütü’nün İBB binasını
işgaliyle ilgili olarak görülen davanın ilk duruşmasını izledi.
Başkan Uysal, “Karar kesinleşinceye ve suçlular hak ettikleri cezayı
alıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz.” diye konuştu.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz

darbe girişimi sırasında Saraçhane’deki belediye binasını
işgali ve 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu
50 askerin yargılandığı davanın ilk duruşmasına katıldı.
Başkan Mevlüt Uysal’a İBB’nin 150 avukatıyla birlikte
İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 2. Başkan Vekili
Göksel Gümüşdağ, İBB Genel Sekreter Yardımcıları,
AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Temel Başalan, İSKİ,
İETT ve diğer iştiraklerin genel müdürleri ile şirket
çalışanları eşlik etti.

“Şehit yakınlarının yanındayız”
Başkan Mevlüt Uysal, duruşmaya katılmadan önce
basın mensuplarına açıklama yaptı. FETÖ’cü hainlerin,
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden sonra en çok insanı
Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki merkez
binasının önünde şehit ettiklerini hatırlatan Başkan
Uysal, şunları söyledi: “Vatandaşlarımız her şeye
rağmen belediye binasını korumak istedi. Ama vatan
hainleri orada 14 kişiyi şehit etti. 140’a yakın gazimiz var.
Mesleğimiz avukatlık. Büyükşehir Belediyesi olarak, bu
davada suçluların hak ettiği cezayı bulması için ne
gerekiyorsa yapmak bizim görevimiz. Ayrıca müştekiler
adına da yapılması gereken her şeyi yapacağız. Hukuk

işlediği, adalet yerini bulduğu zaman şehit yakınlarımız
huzura erecektir. ‘Gereği yapıldı.’ diyeceklerdir.”

“Tüm İBB hedef alındı”
Büyükşehir Belediyesi’nin tüm çalışanlarının
15 Temmuz hain darbe girişiminde hedef alındığına
dikkat çeken Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam
etti: “Hainlerin birinci hedefi, Büyükşehir Belediyesi’nin
çalışanları, görevlileriydi. Bu görevliler arasında
avukatlar da vardı. Dolayısıyla kendilerinin hedef
alındığı bu davaya 150 avukat arkadaşımızla giriyor
olmamızın sebebi bu. Belediyemizin karar
mekanizmasını oluşturan 185 meclis üyemiz de burada.
Seçimle gelen, görev alan siyasi mekanizmamız da
hedef alınmıştır. Çalışanlarıyla, meclis üyeleriyle,
başkanıyla hep beraber buradayız.”

“Sorumluluğumuz büyük”
Mahkemeye ara verilmesinin ardından dışarıda
bekleyen gazetecilerle yeniden bir araya gelen Başkan
Uysal, davanın görüşüldüğü salondan bilgiler de
aktardı. Uluslararası destekçileri olan bu terör örgütü
mensuplarının hem 15 Temmuz’da hem de sonraki
süreçte yaptıkları hainliğe rağmen kendilerini masum
göstermeye çalıştığını söyleyen Başkan Uysal,
“Uluslararası boyutta bunlara o fırsatı vermemek adına,
kurumsal olarak hukuki sürecin çok iyi işlemesine
destek vermemiz gerekiyor. Özellikle şehit
yakınlarımıza ve gazilerimize, elimizden gelen desteği
vermek zorundayız.” dedi.

Başkan Uysal müdahil oldu
Önceliklerinin İstanbul Büyükşehir Belediye binasını
kuşatan ve bina önündeki vatandaşları şehit eden
vatan hainlerinin cezalandırılması olduğunu
vurgulayan Başkan Uysal, “Davanın tüm seyrini
izleyeceğiz. Çıkacak kararın temyizi, uluslararası
boyutlara taşınması var. Karar kesinleşinceye kadar ve
suçlular hak ettikleri cezayı alıncaya kadar
mücadelemize devam edeceğiz.” diye konuştu.
Duruşma sırasında mahkeme heyeti başkanına,
“Ben de müdahilim” dediğini ifade eden Başkan Uysal,
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Karşımızda dış desteği ve
kaynağı olan organize bir terör örgütü var. Dosyada
nelerin yer aldığına ilişkin tüm şehit yakınlarımıza
destek olmamız gerekiyor.”

“FETÖ’nün psikolojik desteği yok edilecek”
Vatan haini askerlere karşı dava açan vatandaşlara her
türlü desteği sunacaklarını ve FETÖ’cülerin psikolojik
desteğini yok etmeyi planladıklarını ifade eden Başkan
Uysal, sözlerini şöyle tamamladı: “Gazilerimizin ve şehit
yakınlarımızın başlarını dik tutması gerekiyor. Bu
örgütsel yapının askeri okullara girişte bile ne kadar
gizli davrandıkları ortada. Dava sürecinde birbiriyle
haberleşmede, ifadeleri birleştirmede aynı usulü takip
ediyorlar. Bu manada her şehit yakınımız ve her
gazimiz dava sürecinde birbiriyle irtibatta olmalı.
Burada gerçek bir yargılanma yapılacağına ve
suçluların hak ettiği cezayı alacaklarına inanıyorum.
Bu konuda yapmamız gerekenleri yaparsak, heyetin
işlerini kolaylaştıracağımıza inanıyorum.”

Eminönü ve
Alibeyköy

tramvayla
birbirine
bağlanıyor!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt
Uysal, Eminönü - Eyüp - Alibeyköy Tramvay Hattı
inşaatı ile Eyüpsultan’da devam eden yatırımlarla
ilgili incelemelerde bulundu. Başkan Uysal,
tramvay hattını 2018 yılının sonunda
İstanbullular'ın hizmetine açmayı
planladıklarını söyledi.

14

İ S T A N B U L

B Ü L T E N İ

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,
Eyüpsultan’da devam eden yatırımlar ve Eminönü Eyüp - Alibeyköy Tramvay Hattı’nın inşaatında
incelemelerde bulundu. Başkan Mevlüt Uysal’a Eyüpsultan
Belediye Başkanı Remzi Aydın, İBB Genel Sekreteri Hayri
Baraçlı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge de
eşlik etti. Gazetecilere açıklama yapan Başkan Mevlüt Uysal,
bayrak değişiminden sonra her hafta bir belediyeyi ziyaret
ederek belediye başkanlarıyla ilçedeki sorunlar hakkında
görüştüklerini söyledi.
İlk ziyaretini Üsküdar’a ikincisini ise Eyüpsultan
Belediyesi’ne gerçekleştirdiğini belirten Başkan Mevlüt
Uysal, İBB Bürokratları ve Eyüpsultan Belediye Başkanı ile
ilçenin sorunlarını ve neler yapabileceklerini konuştuklarını
kaydetti. Başkan Mevlüt Uysal, “Ziyaretlerimizde İstanbul
Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız işlerin ve
yatırımların ne aşamada olduğunu, ilçe belediyemizin
yaptıklarını ve ilave olarak İBB’den ne tür taleplerde
bulunduklarını konuşuyoruz.” dedi.
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“Tramvay hattı, 14 duraktan oluşacak”
İnşaatı devam eden Eminönü - Eyüp - Alibeyköy
Tramvay Hattı ile ilgili bilgi veren Başkan Uysal, hattın
14 duraktan oluşacağını ifade etti. Hattın 2018 yıl sonu
itibarıyla tamamlanacağını dile getiren Başkan Uysal,
tramvay hattının açılmasının ulaşım sorunun
çözümüne büyük katkı sunacağını vurguladı. Başkan
Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu hattı en hızlı şekilde
bitirmenin hesabını yaptık. Sadece İstanbul ve
Türkiye’den değil, İslam dünyasından Eyüp Sultan
Hazretleri'ni ziyarete gelenler var. Tramvay gelen
ziyaretçilerin ulaşımını da rahatlatacak.”

16
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“Alibeyköy trafiğini tünel çözecek”

Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy merkezindeki trafik

Eyüp Camii ve çevresi ile bu civardaki tarihi yerleri

sıkışıklığını çözmek için de girişimlerde

görmeye gelen turistlerin rahatlığı için yapılacak bazı

bulunacaklarına değinen Başkan Uysal, şu bilgileri

işler olduğunu aktaran Başkan Uysal, konuşmasına

verdi: “Alibeyköy merkez trafiğine girmeden, İGDAŞ’ın

şöyle devam etti: “Eyüp Camii ve çevresi İstanbul’un

hemen karşısında oradan Silahtarağa’dan Vardar

Fethi’nden beri önemli ve tarihi bir merkezimiz. Aslına

Caddesi’ne bir tünelle geçmeyi planlıyoruz. Bu tünelle

uygun olarak, tarihi dokusunu bozmadan neler

oradaki trafiği rahatlatmış olacağız. 800 metrelik

yapabileceğimizi konuştuk. Kısa bir süre içerisinde

tünelin yapımına bir ay içerisinde başlayıp, 6 - 7 ay

burada meydan düzenlemelerine başlamış olacağız.
Birkaç sene içerisinde de Eyüpsultan dediğimiz zaman,

içerisinde de bitirmiş olacağız. Yani 2018’in ikinci

burası hem İstanbul hem de Türkiye adına bir çekim ve

yarısında hizmete açmış oluruz. Tüm bu projelerimizin

cazibe merkezi olacak.”

Eyüpsultan için hayırlı olmasını diliyorum."

K

A

S

I

M

2

0

1

7

17

Türkiye’nin ilk
Okçuluk Araştırmaları
Enstitüsü kuruldu
Okçular Vakfı, okçuluk sporuyla ile ilgili bilimsel ve
tarihsel araştırmalar yapmak üzere Okçuluk
Araştırmaları Enstitüsü'nü kurdu. Türkiye’de
bir ilk olan projenin hedefi olimpiyat sporcuları
yetiştirmek.

18
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kçular Vakfı, akademisyenlerin arşiv taraması
yaparak, veriler üzerinden okçulukla ilgili
bilimsel ve tarihsel araştırmalara imza atması

AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız,
AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ile
çok sayıda davetli ve çeşitli müsabakalarda dereceye

için Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü’nü kurdu.

giren sporcular katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile

Okmeydanı’ndaki Okçular Vakfı’nda düzenlenen

başlayan açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir

Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü’nün açılış törenine
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir

Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Açılışını yapacağımız

Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Okçular Vakfı Mütevelli

Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü’nün İstanbul’a

Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı ve

kültür ve spor adına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
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Başkan Mevlüt Uysal:
“İstanbul Büyükşehir
Belediyesi olarak okçuluk ve
binicilik sporunu
yaygınlaştırmak için
üzerimize düşeni yapacağız”
“Gençlerin kötü alışkanlıklardan
kurtulmasına vesile oldu”
Okçular Vakfı kurulana kadar pek çok kişinin
Okmeydanı adının nereden geldiğini bilmediğini
hatırlatan Başkan Mevlüt Uysal, “Okçular Vakfı
kuruldu; buranın ne anlama geldiği, zamanında ne işe
yaradığı, medeniyetimiz ve kültürümüzde ne önem arz
ettiği gün yüzüne çıktı. Sadece geçmişteki
kültürümüzle, medeniyetimizle bağ kurulmadı.
Aynı zamanda gençlerimiz, çocuklarımız için aslında
geçmişte var olan bir spor alanı tekrar gün yüzüne çıktı,
hayat buldu. Okçular Vakfı kurulduktan sonra sadece
bu bölgede değil, İstanbul’un ve Türkiye’nin birçok
yerinde okçuluk sporuna ilgi tekrar arttı. Sporla,
okçuluk ile tanışmaları kötü alışkanlıklardan
kurtulmalarına vesile oldu. Ben bu manada başta
Okçular Vakfı’nın kurucularına ve yöneticilerine güzel
bir iş yaptıkları için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
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Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü’nün önemli bir
misyonu yerine getireceğini ve kaybolmaya yüz tutmuş
bazı değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması
konusunda başarılı işler yapacağını vurgulayan Başkan
Uysal, konuşmasına şöyle devam etti: “Geçmişte
okçuluk adına ortaya konulan eserlerin hepsini
araştırıp, bu işin usulüne göre yapılmasını temin
edecekler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçmişte
Okçular Vakfı’nın bu bölgede yapılması adına çok
büyük emek harcamış. Geçmiş kültürümüzle bağ
kurmak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak,
insan psikolojisine ve sağlığına en uygun sporlar olmak
üzere okçuluğu, biniciliği yaygınlaştırmak adına
Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize büyük bir
görev düşüyor. İnşallah bu yükün altına girip bu
sporlarımızı İstanbullular'a ulaştırmak için elimizden
geleni yapacağız.”

B Ü L T E N İ

“Gençlerimiz öz değerlerini öğreniyor”
Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da,
Okçular Vakfı’nın kurulmasının ardından Türkiye’de
okçuluk ve geleneksel sporlara karşı ciddi bir
teveccühün oluştuğunu söyledi. Atlatılan onca badireye
rağmen Türk milletinin bağımsızlığını asla
kaybetmediğinin altını çizen Bilal Erdoğan, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Bizi başka alanlarda tutsak etmeye
çalışmışlar. Bizi kendi değerlerimizden, kültürümüzden
uzak yetiştirmeye çalışmışlar. Okçular Vakfı ile birlikte
burada spor yapan gençlerimiz, sporun yanı sıra kendi
öz değerlerini ve kültürlerini de öğreniyorlar. Format
atılan, silinen belleği yeniden hayata geçiriyorlar.”

“Master ve yüksek lisans yapan
kardeşlerimize burs vereceğiz”
Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü’nün üstlendiği
misyonun önemine vurgu yapan Bilal Erdoğan,
“Önümüzdeki dönemde kendi kültür coğrafyamızda
okçuluk adına ne yapılmışsa bunların referans kaynağı
olmayı hedefleyeceğiz. Akademik çalışmaların merkezi
olacak, master ve yüksek lisans yapan kardeşlerimize
burs imkanı sağlayacağız.” dedi.
Konuşmaların ardından değişik spor müsabakalarında
dereceye giren Okçular Vakfı sporcularına ödülleri
verildi. Törenin ardından ise Başkan Uysal, Bilal
Erdoğan ve davetliler Okçular Vakfı avlusunda
düzenlenen “Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgelerinde
Türk Okçuluğu” sergisini gezdiler.
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4I

Innovation
Integration
Information
Intelligence

ile

toplu ulaşımın
geleceği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen
Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı,
dünyanın önde gelen sektör temsilcilerini bir araya getirdi.
“Toplu Ulaşımda 4I” teması ile gerçekleştirilen
organizasyonda konuşan Başkan Mevlüt Uysal, ulaşımın
medeniyet ve kültür demek olduğuna vurgu yaptı.
22
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ransist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım
Kongresi ve Fuarı’nın açılışı, Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,
WWF Kanada Başkanı & CEO’su Toronto Eski Belediye
Başkanı David Miller ve İBB Genel Sekreteri Hayri
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Baraçlı’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Fuarda ulaşım
alanında hizmet veren tüm kurum ve otoritelerin yanı
sıra ulusal ve uluslararası firmalar, büyükşehir ve
il belediyeleri, üniversiteler, deniz, kara, demir yolu ve
raylı sistem ulaşımında ürün tedarik eden ve hizmet
veren firmalar ile sivil toplum kuruluşları da yer aldı.
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Küresel farkındalık oluşturma amacı taşıyan Transist 2017 Fuarı ile
ulaşım alanındaki yeni teknolojiler ve stratejiler konuşuldu.
Toplu ulaşım, hayatın bir parçası
Kongrenin açılışında konuşan Bakan Ahmet Arslan,
toplu ulaşımın iki kıtanın birleştiği İstanbul’da
tartışılıyor olmasının önemine değinerek, “İstanbul’da
yaşıyorsanız zaten toplu ulaşım hayatınızın bir parçası.
2003’te parti olarak kamu kuruluşları ve üniversitelerle
çalışarak bir ulaşım stratejisi belirledik. Planlı
çalışmanın sonucunda ulaşımın her türünde çok
önemli mesafeler aldık.” dedi.
Kara yolunda bölünmüş yolları 6 bin 100 kilometreden
25 bin kilometrenin üzerine taşıdıklarını, 80 yılda
50 kilometre tünel yapılmışken; 15 yılda 370 kilometre
tünel yol eklediklerini ve 2 bin 200'ün üzerinde köprü
ile viyadük yaptıklarını ifade eden Bakan Arslan,
sözlerini şöyle sürdürdü: “2003’e kadar toplam
945 kilometre demir yolu yapılmış, yani yılda
18 kilometre. Dönemimizde demir yolunu devlet
politikası haline getirdik ve bugün dünyanın 8’inci,
Avrupa’nın 6’ncı yüksek hızlı tren kapasitesine sahibiz.
1.213 km hızlı tren hattında da çalışmalar devam ediyor.
Ülke nüfusunun yüzde 40’ını teşkil eden Ankara -
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İstanbul hattını hızlı trenle tanıştırdık. Bakanlık olarak
İstanbul’da birçok projeyi İBB ile koordineli şekilde
yürütüyoruz. Gebze ve Halkalı arasındaki banliyö
hattını hızlı trene uygun hale getirebilmek için 24 saat
aralıksız çalışıyoruz. Yaptığımız bütün raylı sistemleri
İstanbul’daki metro yatırımlarıyla entegre hale
getiriyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü doğuda
Akyazı’ya batıda Kınalı’ya kadar uzatacak Kuzey
Marmara Otoyolu çalışması da son hızla sürüyor.
Seneye Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden Çatalca ve
3. Havalimanı’na uzanacak kısmını açacağız.”

Ulaşım, medeniyet ve kültür demek
Geçmişte ulaşımın dünyada güvenlik anlamında önem
arz ettiğini dile getiren Başkan Mevlüt Uysal da,
“Ulaşım artık medeniyet ve kültür demek. Eğer ulaşım
yoksa bir şehirde belki de hiçbir şey yoktur. İstanbul
aslında bir ulaşım köprüsüdür. Asya ile Avrupa
buluşmasının adıdır, İstanbul. Aynı zamanda bir kültür
köprüsüdür. Bu açıdan baktığımızda ulaşım İstanbul
için daha önemli hale geliyor.” diye konuştu.

B Ü L T E N İ

Bütçenin yarıdan fazlası ulaşımın

etmeyecek. Eğer biz bunu kara yolu, deniz yolu hatta
insanların yürüme ve bisiklet yollarıyla entegre edersek
o zaman çok şey ifade edecek. Entegrasyon
çalışmalarına teknoloji de ilave edilirse çözüm
kolaylaşır. Transist Kongre ve Fuarı’nın İstanbulumuz
ve ülkemiz adına dünyaya katkısı olacağına
inanıyorum. Gerçekten işimiz demir yolu, metro, raylı
sistem olsa da medeniyet ve kültür adına bir katkı
sunmaktır. Eğer bunları başarırsak gelecek nesillere
önemli bir miras bırakacağımızı düşünüyorum.”

İstanbul’un kıtalar ve kültürler arasında köprü olması
için ulaşıma ağırlık verilmesi gerektiğine değinen
Başkan Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
bütçesinin yüzde 50'sinin ulaşıma ayrıldığını ifade etti.
Başkan Mevlüt Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:
"Ulaştırma Bakanlığımız'ın İstanbul ulaşımında gerek
üçüncü köprü gerekse Marmaray gibi projelerde çok
önemli katkıları var. Ulaşımdaki problemler akademi
dünyası, özel sektör, yerel yönetimler ve hükümetin
bir araya gelmesi halinde çözülür. Bu dört grup bir
araya gelirse çok önemli işler başarırız. Bir de ulaşımda
entegrasyon konusu var. Bunu çözebilirsek o zaman
şehirlerde önemli bir şeyler yapmış oluruz.”

Toplu ulaşımda 4I
Lütfi Kırdar Rumeli Salonu, ICEC ve İstanbul Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarda, “Toplu Ulaşımda
4I”: Innovation (İnovasyon), Integration (Entegrasyon),
Information (Bilgi Sistemleri), Intelligence (İş Zekası)
teması işlendi. Küresel farkındalık oluşturma amacı
taşıyan fuar ile ulaşım alanındaki yeni teknolojiler ve
stratejiler aktarıldı. Akademik konu başlıklarıyla
katılımcılar, yerel yönetimler ve sektör temsilcileri
arasında sürdürülebilir bilgi alışverişi sağlandı.
Geleceğin ulaşımını güvenli, kolay, sürdürülebilir ve
yenilikçi teknolojilerin entegrasyonu ile tasarlama
hedefiyle yola çıkan Hackathon City de, İstanbul
Transist 2017 bünyesinde bu yıl ilk kez gerçekleşti.

Metro ağı 1.000 km’ye ulaşacak
İBB olarak en fazla önem verdikleri konunun metro
yatırımları olduğunun altını çizen Başkan Uysal,
şöyle konuştu: “Geçmişte 45 kilometre olan ve şu anda
150 kilometreyi geçen, önümüzdeki yıllarda
300 kilometreyi bulacak olan metro ağı, İstanbul’da
1.000 kilometreye ulaştığı takdirde önemli bir
problem çözülmüş olacak. Ama sadece metronun
1.000 kilometreye çıkması, tek başına bir şey ifade
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İGDAŞ’tan
afet anında

vanaları
kapatacak
sistem

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Mevlüt Uysal, ‘Doğalgazın Geleceğine Köprü’
temasıyla düzenlenen 7. Uluslararası Doğalgaz
Kongre ve Fuarı’na katıldı. İGDAŞ’ın deprem
anında vanaları kapatacak sisteminden
bahseden Başkan Mevlüt Uysal, “İGDAŞ,
İstanbul’un sorunlarının çözümü noktasında
üzerine düşeni yapıyor.” dedi.
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7.

Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı (INGAS
2017), ‘Doğalgazın Geleceğine Köprü’ temasıyla
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 2 gün

Gürcistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir,
Fas, Nijerya, İngiltere, ABD, Almanya, İtalya ve
Hindistan’ın aralarında bulunduğu 20 farklı ülkeden

boyunca devam eden kongre çerçevesinde, doğalgaz

temsilciler ve firmalar katıldı. Kongrede

sektörünün sorunları ve çözüm yolları tartışıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,

Doğalgazın geleceğinin konuşulduğu organizasyona

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir

dünya doğalgaz sektörünün en büyük firmaları katıldı.
Sektördeki son gelişmelerin masaya yatırıldığı INGAS

Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İGDAŞ Genel Müdürü

2017’ye Ürdün, Suudi Arabistan, Umman, İran, Irak,

Mehmet Çevik ve GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan da

Rusya, Çin, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,

yer aldı.
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Kongrenin açılış konuşmasını yapan Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, doğalgazda
satıcılardan ziyade alıcıların piyasayı domine ettiği bir
yöne doğru gidildiğini belirterek, “Türkiye, bu piyasada
daha aktif oluyor. Gaz inşallah daha da ucuzlayacak,
şehirlerde hane halkı da sanayi de daha ucuz gaz
kullanacak.” dedi. Kasım veya Aralık gibi ikinci yüzer
LNG santralini devreye alacaklarını belirten Bakan
Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tuz Gölü’nün ikinci
fazı 2019’da bitiyor. 2021 - 2022’de yıllık 10 milyar
metreküpün üzerinde depolamayla Türkiye enerjide
başka bir yere gidiyor. İlk sondaj gemimizle 2018’de
deniz sondajı gerçekleştireceğiz. Türkiye daha sondaj
yapmadan, ‘Türkler gaz buldu’ yaygarası koparılmaya
çalışıldı. Kimse Akdeniz’i kendi denizi, zenginliğini
kendi zenginliği sanmasın. Türkiye olarak, gerek
uluslararası hukuktan kaynaklı münhasır ekonomik
alanlarımızda, gerekse KKTC’nin ruhsatlı sahalarında
bu aramaları yapmaya devam edeceğiz. Allah nasip
eder de o gazı bulursak, kimse merak etmesin,
halkımızla bu müjdeyi de ilk biz paylaşacağız.”

İGDAŞ'ın, afet durumunda insan yaşamında ciddi zararlara
yol açabilecek doğalgaz kaynaklı yangınların önlenmesi
için kurduğu sistem, 7 - 8 saniyede şehirdeki bütün vanaları
otomatik olarak kapatacak.
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İGDAŞ’tan hayat kurtaracak sistem

Doğalgaz denilince ilk akla gelen kuruluşun İGDAŞ

Başkan Mevlüt Uysal da, enerji sektöründe ısınma

olduğunu ve bu kurumun ülkenin geleceği, vizyonu ve

amaçlı kullanılan doğalgazın insanların hayat

ufku sayesinde önemli bir görev üstlendiğini ifade eden

konforunu yükselten bir unsur olmasına rağmen

Başkan Mevlüt Uysal, enerji sektöründe doğalgazın bir

deprem gibi doğal afetlerde çıkabilecek yangınlarda

ısınma enerjisi olmasının ötesinde insan hayatında

ciddi zararlara yol açabileceğini belirtti. Başkan Uysal,

konforu yükselten bir unsur olduğunu söyledi.

“Bir afet olması durumunda insan yaşamına ciddi

Türkiye’nin doğalgazın geçişi noktasında da Asya ile

zararlara yol açabilecek doğalgaz kaynaklı yangınların

Avrupa arasında bir köprü haline geldiğini hatırlatan

önlenmesi hususunda İGDAŞ üzerine düşeni yapıyor.

Başkan Uysal, bu tarz kongrelerde uzmanların

İGDAŞ, deprem anında bir yangın çıkmasını önlemek

doğalgazın geleceğini, ülkemizin bu konudaki rolünü,

için İstanbul’da 7 - 8 saniyede bütün vanaları kapatacak

doğalgaz yatırımlarının çeşitlendirilmesini konuşup

bir sistem kurdu.” diye konuştu.

çözüm üretmeye çalıştıklarını hatırlattı.
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Yerli ekipmanlar kullanılacak
Başkan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Doğalgaz
ekipmanlarının yüzde 95’inin yerli olması sevindirici.
Bunun ötesinde Ar-Ge adına da yapılması gereken
birçok şey olduğunu düşünüyorum. Yeni dönemde
kullanılacak ekipmanların da Türkiye’den yerli olarak
çıkması önemli. Bu manada da İGDAŞ, İstanbul’un
sorunlarının çözümü noktasında üzerine düşeni
yapıyor.”
Türkiye’nin her tarafına doğalgazın götürülmesi
anlamında çok ciddi çalışmaların yapıldığını hatta
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın doğalgazsız köy
kalmaması için çabalarını yoğunlaştırdığını aktaran
Başkan Uysal, “Şu anda Türkiye’de kullanılan gazın
yüzde 12’sini sağlayan İGDAŞ, doğalgaz konusunda
Türkiye’de her zaman ilkleri gerçekleştiren bir kuruluş
olmaya devam edecek. Özgül ağırlığı artarak devam
edecek. Bu, Türkiye’miz adına bir kazanımdır." dedi.
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TBMM Başkanı’ndan

Başkan Uysal'a
ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail
Kahraman, Başkan Uysal'ı ziyaretinde "İstanbul,
Türkiye ve dünya demek. Nice örnek hizmetler ve
başarılar dilerim." dedi.
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İ

Basın mensuplarının deftere ne yazdığını sorması

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı Saraçhane'deki
makamında ağırladı. Başkan Uysal’a hayırlı olsun

üzerine de Kahraman, “Defterde başarı dileklerimi dile
getirdim. Mevlüt Uysal’ın daha önceki çalışmalarına

ziyaretinde bulunan TBMM Başkanı Kahraman,

şahitlik ettiğimi ifade ettim. İstanbul bir dünya şehri,

İBB Şeref Defteri’ni imzaladı. Basın mensuplarına

dünya iyisi, dünya merkezi. Böyle bir şehirde, böyle bir

açıklama yapan Kahraman, “Yaptıklarımız,

şahsiyetin büyük başarı kazanacağına, bundan

yapacaklarımızın teminatıdır. İnanıyorum ki,

hepimizin mesut ve bahtiyar olacağına dair inancımı

İstanbulumuz'a büyük hizmetler yapacaksınız, başarılı
olacaksınız, çok hoş sedalar bırakacaksınız. Çok

ifade ettim. Kendisine tekrar başarılar diliyorum.”

memnunum, İstanbul sizin gibi değerli bir şahsiyete

diye konuştu. İsmail Kahraman daha sonra, 15 Temmuz

emanet. İstanbul, Türkiye ve dünya demek. Nice örnek

şehitlerinin isim ve fotoğraflarının yer aldığı panoyu

hizmetler ve başarılar dilerim.” dedi.

ziyaret ederek, dua etti.
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Başkan Uysal,
Bakan
Çavuşoğlu'nu
ağırladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Mevlüt Uysal’ı makamında ziyaret etti.
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İ

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
“Hem adaşız hem de hemşehrilik var. Alanyalıyız ve
çocukluk arkadaşıyız. Kendisi de bizim gurur
duyduğumuz bir arkadaşımız. Bugüne kadar üstlendiği
tüm görevleri başarıyla, layıkıyla yerine getirmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de
yine layıkıyla en iyi şekilde yapacağına dair bir
şüphemiz yok.”

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu
Saraçhane’deki makamında ağırladı. Başkan Mevlüt

Uysal’ın yanında olduklarını ifade etmek için ziyarette
bulunduklarını vurgulayan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu,
“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız'ı ziyaret
edip, hayırlı olsun dilemeye geldik. İstanbul gibi bir
şehre başkanlık yapmak kolay değil. İstanbul, aynı

Başkan Uysal da, Bakan Çavuşoğlu’na nazik ziyaretleri
için teşekkür ederek, “Sayın Bakanımızı burada misafir
etmek bizim için gurur verici. Kendilerine çok teşekkür
ediyorum. Desteklerinin her zaman arkamızda
olduğunu biliyoruz.” diye konuştu.

zamanda küresel bir şehir. Kardeş şehir ilişkileri ve
diğer bağlantılarıyla yurt dışı boyutu da var.
O konularda da desteğimizi belirterek yanlarında
olduğumuzu ifade ettik.” dedi.
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Başkan Uysal

gazetecilerle
bir araya geldi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt
Uysal, basın mensupları ile kahvaltılı toplantıda
buluştu. Halk Ekmek’ten kentsel dönüşüme,
İstiklal Caddesi’ndeki yenileme çalışmalarından
ulaşıma kadar pek çok konuda basın
mensuplarının sorularını yanıtladı.
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stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,
Florya Sosyal Tesisleri’nde basın mensupları ile
buluştu. Başkan Mevlüt Uysal, İstanbul’da hali
hazırda devam eden projeleri yerinde incelediğini ve
yeni projeler için de görüşmeler yaptığını söyledi.
Halk Ekmek’le ilgili yeni projelerden bahseden Başkan
Uysal, “Halk Ekmek’in üretim kalitesi ve kapasitesi çok
yüksek. Buna rağmen İstanbul’daki ekmek üretiminin
ancak yüzde 5’ini karşılıyor. Halk Ekmek’i kapatmayı
düşünmüyoruz. Bizler deneyim ve kapasitemizle
ekmek üretimi yapanlara kamu imkanlarıyla yardımcı
olacağız. Bu şekilde halka daha faydalı olacağımıza
inanıyorum.” diye konuştu. Yeni Atatürk Kültür Merkezi
projesi ile ilgili de bilgi veren Başkan Uysal,
bunun bir prestij projesi olduğunu ve dünyada
ses getireceğini vurguladı.
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“Kentsel dönüşüm için 1 milyar liralık
bütçe ayırdık”
İstanbul genelinde yapı yenileme ihtiyacı olduğunu
vurgulayan Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam
etti: “2018 bütçemizde kentsel dönüşüm için 1 milyar lira
ayırdık. Eğer bir kentsel dönüşüm yapılacaksa,
muhakkak yerinde ve hiçbir şekilde ilave imar artışı
olmadan yapılacak. Yerinde dönüşüm yaparken
vatandaşın mevcut yerinin metrekaresinden yüzde 20
düşük olacak. Yani vatandaşa, ‘Senin daireni yıkıp
yenisini yapalım. Ama 120 metrekare ise biz
100 metrekare verelim.’ diyeceğiz. O yüzde 20’lik farkın,
maliyetleri yüzde 60 - 70 karşılayacağını hesaplıyoruz.
Yüzde 30 - 40 olarak da belediye desteğimiz olursa,
yerinde yıkıp yapabiliriz. Temel prensibimiz bu.
Vatandaştan bir para talebimiz olmayacak. Vatandaş,
‘120 metrekareye 120 metrekare olsun ama yüzde
20’inin bedelini ödeyeyim.’ derse bir satış olabilir.
İstanbul’da yaklaşık 800 bin konutun bu şekilde
yenilenmesi gerekiyor. Bu çalışma ile 10 - 15 yılda
İstanbul’da yeniden dönüşümün tamamlanacağını
düşünüyorum.”
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Başkan Uysal:
"Yapılan bu çalışma
sayesinde İstiklal
Caddesi’nde bir daha kazı
yapılmayacak…”
“İstiklal Caddesi’nde köklü çözüm”
Başkan Uysal, İstiklal Caddesi’nde yapılan çalışmanın
geneli ve bitiş tarihi ile ilgili olarak da şu bilgileri paylaştı:
“Her nimetin bir külfeti, her külfetin bir nimeti olur.
İstiklal Caddesi’nde yapılan işin doğru olduğunu
düşünüyorum. İstiklal Caddesi tarihi bir yer. Daha önce
birçok defa işlemler yapıldı. Ama bu sefer esaslı bir
çalışma yaparak bir daha oraya girmeyelim istiyoruz.
İstiklal Caddesi’nde çalışmaları daha iyi denetleyip
yılbaşından önce bitmesini sağlayacağız.”

“Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy
Metro Hattı'nda çalışmalar tüm hızıyla
sürüyor”
Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy Metro Hattı’nın
Üsküdar - Ümraniye bölümünde çalışmaların kısa
sürede tamamlanacağını aktaran Başkan Uysal,
“Çalışma, Türkiye’de ilk defa yapılan sürücüsüz metro
çalışmasıdır. Uzun zamandır devam eden testler bitti ve
yakın zamanda sertifikası alınacak." dedi.
İstanbul’daki yeni gökdelenlerle ilgili olarak da
açıklama yapan Başkan Uysal, şöyle konuştu:
“Belediye olarak teşvik edici değil, frenleyici bir görev
üstlenmemiz gerekiyor. Bu kadar dar alana
İstanbul’daki nüfusu sığdırmaya imkanımız yok.
Bu manada gökdelenlere taşınmak için furya başlıyor,
başka bir furya da alçak katlı konutlara devam etmek
istiyor. Bu yapılardan hoşlananlar, şu andaki
mevcut yapıda devam etmek isteyenler belirli
noktalara toplanabilir."
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Başkan Uysal

hemşehrileriyle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Alanyalılar Gecesi’nde hemşehrileriyle
bir araya geldi. Salona girdiğinde büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Mevlüt Uysal,
“Bu makama geldiğimde nasıl gururlandıysanız, inşallah bu makamdan ayrıldığım
gün de yaptıklarımızdan dolayı bizlerle gurur duyarsınız.” dedi.

İ

başkanlarından Bülent Arınç'ın bir Alanyalı olduğunu
belirterek, aynı şekilde Dışışleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu'nun da Alanyalı olduğunu ve kendisiyle gurur
duyduklarını ifade etti. Başkan Uysal, “Ben de bir Alanyalı
olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımla,
inşallah sizlere biraz olsun gurur yaşatmışımdır.”
diye konuştu.

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,
Alanya Kent Konseyi tarafından organize edilen
Alanyalılar Gecesi’ne katıldı. Gecede konuşan Başkan
Uysal, İstanbul’a ilk olarak 1983 yılında okumak için geldiğini
ve okuldan sonra da avukatlık yaparak İstanbul’da yaşamaya
devam ettiğini belirtti. 1992 yılında Alanyalılar Derneği’ni
kurduklarını ve 1997-1998 yıllarına kadar bu derneğin devam
ettiğini ifade eden Başkan Uysal, “O yıllarda pek çok şey
kesintiye uğradı. Alanyalılar Derneği de bundan nasibini alan
kuruluşlardan biriydi.” dedi.

Makamların geçici olduğunu ve bu makamlarda her
zaman birilerinin olabileceğini ifade eden Başkan Uysal,
şunları söyledi: “Önemli olan bu makamlarda neler
yaptığımız, insanlarımız için neyi başarabildiğimiz ve bu
makamları bıraktığımızda insanların arkamızdan ne
söylediğidir. Bu makama geldiğimde nasıl
gururlandıysanız, inşallah bu makamdan ayrıldığım gün
de yaptıklarımızdan dolayı bizlerle gurur duyarsınız.”

Kısa bir süre önce 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar ile
havalimanında karşılaştıklarını ve sohbet ettiklerini dile
getiren Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:
“Kendisiyle Alanya Şehitliği’ni konuştuk. 1912 yılında
Alaiye Redif Taburu’nun Balkan Savaşı’nda şehit
düştüğünü ve orada yaşanan bu acı olayın Türkiye’nin
tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ettiler.
Redif Taburu’nun dağılmasıyla Balkan Savaşı’nı
kaybettiğimizi vurguladılar.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanlarından Bülent
Arınç da, bir Alanyalı olarak Mevlüt Uysal’ı İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmenin kendisini
gururlandırdığına değindi. Konuşmaların ardından
Başkan Uysal, Alanyalı hemşehrilerini masalarında ziyaret
ederek, sohbet etti.

“Alanyalı siyasetçilerimizle gurur duyuyoruz”
Başkan Mevlüt Uysal, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski
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Küçükçekmece’ye
üstü park,
altı otopark olan
yeni bir meydan!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,
Küçükçekmece’deki 15 bin m2’lik alanda inşa edilen
park ve otoparkta incelemelerde bulundu.
Küçükçekmece’de devam eden çalışmalarla ilgili bilgi
veren Başkan Uysal, ilçeye yeni metro ve hafif raylı
sistem hatları kazandıracaklarını söyledi.
38
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stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,
Küçükçekmece Belediyesi yanında inşa edilen
15 bin m2’lik zeminaltı otopark, park ve meydan
düzenleme inşaatında incelemelerde bulundu.
İnceleme gezisinde Küçükçekmece Belediye Başkanı
Temel Karadeniz ve İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi 2. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ da hazır
bulundu.

olarak, vatandaşlarımızın bu rahatsızlıklarını dikkate

“Havaray yerine metro ve hafif raylı
sistemi hayata geçiriyoruz”

Aksaray - Esenler ve Vezneciler - Sultançiftliği’nde

alarak havarayı iptal ettik. Onun yerine metro ve hafif
raylı sistemi hayata geçiriyoruz. O projeyi revize edip
kısa zamanda buranın yeniden ihaleye çıkmasını
sağlayacağız.” dedi.
Küçükçekmece Beşyol bölgesinde özellikle metro
sistemini kullanacaklarının altını çizen Başkan Uysal,
olduğu gibi hattın bazı yerlerde yol üstünden, bazı
yerlerde de yol altından gideceğini söyledi. Ulaştırma

Başkan Mevlüt Uysal, “Sefaköy’den Başakşehir Fatih
Terim Stadyumu’na kadar sürecek olan 15 kilometrelik
havaray sisteminin projesi ve ihalesi yapılmıştı.
Havaray insanlara çok cazip gelse de özellikle Sefaköy
bölgesindeki esnaf ve vatandaşın çok ciddi rahatsızlığı
olmuştu. Havaray, dar bir alandan geçmek zorunda
kalacağı için kamulaştırma olacağı, binaların önünden
geçeceği için görüntü kirliliğine yol açabileceği şeklinde
şikayetler aldık. İlçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi
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Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından
yapımına devam edilen Eminönü - Halkalı Tren
Hattı’nın da hizmete açılmasıyla beraber
Küçükçekmece’deki trafik sorununun çözümüne katkı
sağlanacağını vurgulayan Başkan Uysal, “Hat çalışmaya
başladığı zaman İETT’mizin o aksları yeniden
planlaması gerekiyor. Onların da çalışmalarını hızlı bir
şekilde yapacağız.” diye konuştu.
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“Taşkınları önlemek için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz”
Başkan Uysal, Başakşehir ve civarındaki yağmur
sularının Küçükçekmece’ye geldiğini ve zaman zaman
su taşkınlarına sebep olduğunu ifade ederek bu sorunu
kısa sürede çözeceklerini belirtti. Başkan Uysal,
konuşmasına şöyle devam etti: “İSKİ, kanalizasyon
şebekesi için ciddi çalışmalar yapmıştı. Ancak yer üstü
suları yani dere taşkınlarıyla ilgili eksiklikler vardı.
Önümüzdeki 1 - 1,5 yıl içerisinde Çekmece bölgesinde
yer üstü sularıyla ilgili bir problem kalmayacak.
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İSKİ bu bölgede çalışmalar yapacak. Büyükşehir
Belediyesi olarak Küçükçekmece ilçemize
yaptıklarımızın hayırlı olmasını diliyorum.”

B Ü L T E N İ

“Üsküdar Meydanı’nı yağmur suyu
birikintisinden kurtaracağız”

Uysal, şunları söyledi: “O proje çok eleştirildi.
Büyükşehir ekiplerimiz uzmanlarla çalıştı. Mimar
Sinan’ın yaptığı Kuşkonmaz Camii’ne ve tarihi dokuya

Açıklamalarının ardından gazetecilerin Üsküdar’da
devam eden çalışmalar ile ilgili sorularını cevaplayan
Başkan Uysal, yağmur yağdığında deniz ile karanın
birleşmesini önlemek için yapılan çalışmalar hakkında
şu bilgileri verdi: “Meydana gelen yağmur sularını yer
altına taşıyacak kanallar yapılmış fakat arkadan gelen
yağmur suları kanala inemediği için yağmur suları
meydanı kaplıyordu. Şimdi İSKİ havzanın başına kadar
ulaşacak tünelle yağmur sularını Harem tarafına
çekiyor. Dolayısıyla o yağmur sularını temizlemiş
olacağız. Meydanın bitmesiyle beraber bu çalışmaların
da bitmesini temenni ediyoruz.”

zarar vermeden çalışmaların devam ettiğini söylediler.
Ama nihayetinde vatandaşlarımız yapılan bu
çalışmalardan tedirginse bu tedirginliği gidermek
zorundayız. Onun için kazıklar çakmadan, üzerinden
dubalarla geçerek o aksı tamamlayacağız. Çünkü
meydanda çok ciddi daralma söz konusu. Günlük
250 bin kişilik bir yolcu kapasitesi hesaplanıyor."
Üsküdar Meydanı’ndan Harem Otogarı’na kadar sahil
düzenlemesi yapıldığını ve bundan dolayı da
Kuşkonmaz Camii’nin önünde bir seyir terası yapmaya

“250 bin kişilik yolcu kapasitesi
hesaplanıyor”

ihtiyaç duyulmadığını vurgulayan Başkan Uysal,

Üsküdar’daki meydan çalışmaları nedeniyle denize
çakılan kazıklarla ilgili de açıklama yapan Başkan

sığdırabilmek için genişlemeye ihtiyaç duyulduğuna

metro açıldıktan sonra oluşacak insan sirkülasyonunu
dikkat çekti.
Üsküdar Meydan Projesi
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Marmara ve
Karadeniz’in
geleceği için

3. Marmara Denizi Sempozyumu, aynı zamanda Marmara
Belediyeler Birliği Başkanı da olan İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın katılımıyla İstanbul’da
gerçekleştirildi. Marmara Denizi’nin sadece Marmara’dan
ve belediye eliyle temizlenemeyeceğine dikkat çeken
Başkan Uysal, “Uluslararası alanda da sesimizi duyurmamız
lazım.” dedi.

B

u yıl, 3. Marmara Denizi Sempozyumu, “Bölgesel
iş birliği - Tuna” temasıyla Taksim Bosphorus
Otel’de gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı
Mevlüt Uysal’ın ev sahipliği yaptığı toplantıya Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve MBB
Genel Sekreteri M. Cemil Arslan ile Marmara bölgesi
belediyelerinin başkanlarının yanı sıra Güney - Doğu
Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’tan başkan ve
temsilciler de katıldı.
Aralarında akademisyenlerin, merkezi ve yerel idare
yöneticileri ile uluslararası temsilcilerin bulunduğu
20 konuşmacı, üç oturumda katılımcılarla buluştu.
Marmara Denizi kentsel kirlilik kaynakları ve önleme
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faaliyetleri, bütüncül olarak Marmara Denizi’nin
tarihsel değişimi ve Tuna Nehri - Karadeniz - Marmara
ilişkisi konuları uluslararası bir katılımla ele alındı.

“Marmara sadece Marmara’dan
temizlenemez”
Sempozyumun açılışında konuşan Başkan Mevlüt
Uysal, sempozyumda Marmara ve Karadeniz’e nefes
verecek proje ve çözüm önerilerinin tartışılacağını
söyledi. Marmara Denizi’nin Ege ve Akdeniz’i
Karadeniz’e bağlaması nedeniyle çok önemli kesimleri
etkilediğine değinen Başkan Uysal, “Marmara Denizi’ni
kirleten çalışmaları engellemek görevimiz olduğu
kadar, Marmara’nın diğer bölgelerden kirlenmemesi
için önlem almak da görevimizdir. Marmara Denizi
3 bin kilometrelik Tuna Nehri’nden de kirletilebiliyor.
Sesimizi sadece bu salonda, İstanbul’da, Marmara’da,
Türkiye’de değil, uluslararası alanda da duyurmamız
lazım.” diye konuştu.

B Ü L T E N İ

“Çevre çalışmaları için uluslararası
katılım çok önemli”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim
Karaosmanoğlu da, önemli bir sanayi bölgesi olan İzmit
Körfezi’ni arıtmalarla temiz hale getirdiklerini ifade
ederek, Kocaeli’de Karadeniz kıyısının kirlenmemesi
için çalışmalar yaptıklarını, gemilerin sintine atıkları
atmaması için de uçakla kontrol ettiklerini söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise
yapılan çalışmalarla dünyanın sayılı iç denizlerinden
biri olan Marmara Denizi’nin günden güne çok daha
temiz hale geldiğini söyledi.

Kirlendikten sonra temizlemenin zor olduğunu ve
bunu en iyi İstanbul ile Kocaeli’nin bildiğini ifade eden
Başkan Uysal, temizlik maliyetinin onda birinin kirliliği
önlemeye harcanması halinde Altın Boynuz Haliç’in hiç
kirlenmemiş olacağına dikkat çekti. İzmit Körfezi’nin
geçmişteki halini herkesin bildiğini, buranın da Kocaeli
Belediyesi’nin çalışmalarıyla iyi bir noktaya geldiğini
hatırlatan Başkan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Başkanımız Kocaeli’de mavi bayraktan bahsetti.
İnşallah bütün Marmara sahilleri mavi bayrak
kriterlerine gelecek. İnanırsak ve çalışırsak İstanbul’u
ve Marmara Denizi’ni 60’lı yılların temizliğine
taşıyabiliriz. Sadece belediyelerin arıtma yapması da
yetmiyor. Çevre öyle önemli bir konu ki, şehirler ve
ülkeler gücünü birleştirerek ortak hareket etmek
durumunda. Marmara Denizi’nin kirlenmesine sebep
olan olaylar için devletimizi devreye sokarsak ve bu
kirliliğin bütün bölge ülkelerini etkilediğini
anlatabilirsek, çözüme ulaşabiliriz. İnşallah bu
sempozyumla birlikte yapılacak çalışmalarla bunu
sağlayacağız. Bu sempozyumun gelecekte daha güzel
bir dünya olmasına zemin hazırlamasını diliyorum.”
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Büyükçekmece Belediye Başkanı ve MBB Genel
Sekreteri Hasan Akgün de, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin Ataköy, Büyükçekmece ve Silivri’de
yaptığı ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin
denizlerin kirlenmemesi adına çok önemli yatımlar
olduğuna dikkat çekti.
Açılış konuşmalarının ardından 2 binin üzerinde
fotoğrafın değerlendirmeye alındığı Marmara Denizi
Fotoğraf Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri
verildi. Ödüllü fotoğraflar sempozyumun sergi
alanında katılımcılarla buluştu.
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İSTAÇ’a “En Çevreci
Tesis” ödülü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden
İSTAÇ, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından verilen “En Çevreci
Tesis” ödülünün sahibi oldu. Başkan Mevlüt Uysal, devlet
ve özel sektör eliyle şehirleri daha sağlıklı kılmak için
çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Şehrimizi ve
ülkemizi hep birlikte daha yaşanabilir kılabiliriz.” dedi.
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D

ünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi
kapsamında düzenlenen Sağlıklı Kentler Birliği
2017 Çevreci Tesis Ödülleri, İstanbul’da
sahiplerini buldu. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen törene
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,
Sağlıklı Kentler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Menderes Türel ile çok sayıda belediye
başkanı ve firma temsilcisi katıldı. Toplam 40 firma
2017 Çevreci Tesis Ödülü’nü almaya layık görüldü.

ülkemizi hep birlikte daha yaşanabilir kılabiliriz.”
diye konuştu.
Sağlıklı Kentler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Menderes Türel de, çevre ödülünü almaya hak
kazanan tesisleri ve firmaları tebrik ederek, “Sağlıklı
Kentler Birliği’nin hedefleri, sağlıklı kentleşmeyle
halkın sağlığını korumanın ötesinde, sosyal ve çevresel
açıdan kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliği başarmaktır.
Çevreci Tesis Ödülü, hem sağlık hem sürdürülebilirlik
açısından birliğimizin hedefleriyle çok güzel bir şekilde
örtüşmektedir.” dedi.

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Mevlüt Uysal, Sağlıklı Kentler Birliği
Başkanlığı’na yeni seçilen Antalya Belediye Başkanı
Menderes Türel’i tebrik ederek, birliğin bundan sonra
çok daha iyi çalışmalar yapacağına inandığını söyledi.
İstanbul’un 3 imparatorluğa başkentlik yapmış,
dünyanın en güzel şehri olduğunu vurgulayan Başkan
Mevlüt Uysal, böyle bir şehre çevre ödülü verilmesinin
çok anlamlı olduğunu ifade etti. İstanbul’un 80'li ve
90’lı yıllarda çevre felaketleri, hava kirliliği ve akmayan
sularla anıldığını hatırlatan Başkan Uysal, İstanbul’un
denizlerinin girilemez hale geldiğini ve Haliç’in toprakla
doldurulduğunu dile getirdi.

Ödül almaya hak kazanan tesislerimizin
çoğunluğunun, İstanbul, Bursa, Gebze, Bilecik, İzmir ve
Denizli gibi sanayinin en yoğun olduğu bölge ve
illerden olmasının bir mutluluk kaynağı olduğunu
vurgulayan Menderes Türel, konuşmasına şöyle devam
etti: “Ağır sanayinin yoğun olduğu bölgelerde çevreyi
koruma sorumluluğu çok daha ağırdır. Bu tesislerimizin
örnek olmasını, bu yarışmamızın coğrafi kapsamının
giderek genişlemesini temenni ediyorum. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre ülkemizde
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce’de
38 Organize Sanayi Bölgesi’nde 27 bin fabrika
bulunuyor. Buna Bursa’yı ve Tekirdağ’ı da ilave edersek
sanayi sektörümüzün yüzde 80’i bu bölgede
bulunmaktadır. Bu yoğunluğun meydana getirdiği
çevresel yükü hepimiz tahmin edebiliriz.”

İstanbul’un 1994’ten itibaren iyi yönetildiğinin ve eskisi
gibi sağlıklı bir şehir olmaya başladığının altını çizen
Başkan Uysal, “Şehrimizin havası, suyu ve denizleri
temizlendi. Yanına yanaşılamayan Marmara Denizi ve
İstanbul Boğazı denize girilebilir hale geldi. Haliç
temizlendi, kongre ve iş vadisi haline geldi. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve Sağlıklı Kentler Birliği olarak
bizler de bundan sonra güzel hizmetler yapacağız.
Sağlıklı kentlerin oluşmasında muhakkak özel
sektörün de katkısının olması gerekiyor. Şehrimizi ve
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Törende konuşmaların ardından Başkan Mevlüt Uysal
ve Menderes Türel tarafından En Çevreci Tesis Ödülü
almaya hak kazanan firmalara ödülleri takdim edildi.
İSTAÇ’ın ödülünü de Genel Müdür Fahrettin Soran aldı.
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Saygı ve özlemle
Ulu Önder Atatürk ebediyete irtihalinin
79’uncu yılında saygıyla anıldı. Tüm yurtta
olduğu gibi İstanbul’da da saat 09.05’i
gösterirken bayraklar yarıya indirildi.
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T

ürkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 79’uncu
yılı dolayısıyla Taksim’de bir tören
gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin,
1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, kamu
temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Cumhuriyet Anıtı’ndaki anma töreni, sırasıyla İstanbul
Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, İstanbul Barosu, siyasi parti il başkanlıkları,
sivil toplum kuruluşları ve gazi derneklerinin
çelenklerinin sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun
ardından saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte
Taksim Meydanı’nda adeta hayat durdu. Tören Saygı
Duruşu’nun ardından, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
sona erdi.
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Vali Vasip Şahin, Orgeneral Musa Avsever ve Başkan
Mevlüt Uysal daha sonra Cemal Reşit Rey (CRR) Konser
Salonu’nda düzenlenen Atatürk’ü Anma Töreni’ne
katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan
törende Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi
Korosu marşlar seslendirdi. 10 Kasım münasebetiyle
düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında
dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Şahin,
Orgeneral Avsever ve Başkan Uysal tarafından verildi.
Törende Özel Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi’nin
10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni için özel olarak
hazırlayıp sahnelediği oratoryo da büyük beğeni
topladı.
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Başkan Uysal
iki ayrı programda
öğretmenlerle buluştu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 24 Kasım
Öğretmenler Günü dolayısıyla İstanbul’a yeni atanan öğretmenlerle
ve İSMEK eğitmenleriyle bir araya geldi. Öğretmenlik mesleğinin
kutsal bir görev olduğunu vurgulayan Başkan Uysal,
öğretmenlere yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

24

Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, Yenikapı Avrasya
Gösteri ve Sanat Merkezi’nde “İstanbul’a

Hoş Geldin Öğretmenim” programı düzenledi.
İstanbul’a yeni atanan öğretmenlerin bir araya geldiği
programa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Mevlüt Uysal’ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin,
İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci,
İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş ve
İBB bürokratları katıldı.

48

İ S T A N B U L

“Başka şehirde yaşayamam”
Yemek öncesi öğretmenlere hitap eden Başkan Uysal,
“İstanbul’da değişik zorluklarla karşılaşacaksınız.
Ama gün geçtikçe İstanbul’a alışacak ve başka şehirde
yaşayamam demeye başlayacaksınız. İstanbul nüfus
olarak dünyanın 123 ülkesinden, ekonomi olarak da
dünyanın 117 ülkesinden büyük. Sadece Türkiye’de değil
dünyada da hatırı sayılan bir şehir. İyi bir dost arayan,
iyi bir öğrenci arayan, öğretmenlik dışında kendisine iyi
bir meşgale arayan bunları ancak İstanbul’da bulabilir.”
diye konuştu.

B Ü L T E N İ

“İstanbul kendisine aşık ettirir”

“İstanbullular'ın memnuniyetinde İSMEK
öğretmenlerinin katkısı çok büyük”

Yaşanan yoğun temponun İstanbul’un cazibesini
artırdığını belirten Başkan Uysal, şehrin insanı
kendisine aşık ettirdiğini söyledi. Her insanın mutlaka
birinin veya birilerinin rahle-i tedrisatından geçtiğini
vurgulayan Başkan Mevlüt Uysal, “İnsanların
hayatlarını en fazla etkileyen ailelerinden çok
öğretmenleridir. Sizlere çocuklarımızı, geleceğimizi
teslim ediyoruz.” dedi.

Başkan Mevlüt Uysal, 24 Kasım Öğretmenler Günü
dolayısıyla Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat
Merkezi’nde düzenlenen diğer bir etkinlikte ise 2 bin
İSMEK öğretmeni ile buluştu. İSMEK öğretmenlerinin
24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan
Mevlüt Uysal, öğretmenliğin kutsal bir meslek
olduğunu ve insanların hayatının şekillenmesinde

“Öğretmenlik bir sanattır”

öğretmenlerin etkisinin büyük olduğunu vurguladı.

Öğretmenlere hitap eden Vali Vasip Şahin de,
öğretmenliğin kültürümüzde kutsal bir meslek
olduğunun altını çizerek, "Başka hiçbir medeniyette bir
harf öğretenin kölesi olmak yoktur. Bu da
medeniyetimizin ve inancımızın öğretmene vermiş
olduğu değer ve itibardır.” diye konuştu.
Peygamberlerin tebliğ görevlerinin yanı sıra birer
öğretmen olduklarına vurgu yapan Vali Şahin, şöyle
devam etti: “Öğretmenlik meşakkatli bir meslek
olmasının yanı sıra aynı zamanda sanattır. Gergef
gergef insanı ve insanlığı işler. Öğretmenlerimize ne
kadar saygı göstersek azdır. Hamdolsun bizim
toplumumuz kıymet biliyor. Bugün bu kadirşinaslığı
göstermek adına siz değerli öğretmenlerimizle bir araya
geldik. Bunu inşallah nesiller boyunca bütün
kurumlarımız devam ettirir.” Konuşmaların ardından
değişik projelerde örnek işlere imza atmış öğretmenlere
Başkan Uysal ve Vali Şahin tarafından çeşitli hediyeler
verildi.
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İSMEK’in dünyanın en büyük açık üniversitesi
olduğunu belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:
“İSMEK’in ağırlıklı olarak hayata başlamış 280 bin
öğrencisi var. İSMEK İstanbullular’ın mutluluğu adına
çok önemli bir görev ifa ediyor. İnsanlarımızın stresini
alarak bir meslek edindiriyorsunuz. İstanbullular
belediyemizden memnunsa bilin ki bunda sizlerin
katkısı çok büyük. İSMEK öğretmenlerinden çok daha
fazlasını bekliyoruz. İnsanların belediyemizle arasına
mesafe koymasına izin vermeden aracı olacaksınız.
Hep birlikte vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler
ulaştırabileceğimizi düşünüyorum. İSMEK’in yanı sıra
bilgi evleri ve spor kulüpleriyle de İstanbul’daki eğitim
hayatının içindeyiz.” Etkinlikte konuşmaların ardından
Başkan Mevlüt Uysal, İSMEK öğretmenlerine teşekkür
plaketi ve hediye takdim etti.
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BELTUR
600 engelliyi
iş sahibi yaptı
BELTUR AŞ, uyguladığı projeyle iş okullarında eğitim
gören engelli öğrencileri şirket bünyesinde çalıştırarak
sosyalleşmelerine ve birey olarak bağımsız
yaşamalarına destek oluyor. Şirket bu yöntemle
7 yılda 600 kişiyi iş hayatına kazandırdı.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerden
BELTUR AŞ, engelli istihdamına ilişkin başlattığı
projeyle engelli bireylere destek oluyor. BELTUR AŞ,

edilerek iş hayatına katıldı. Ayrıca iş okullarında
aldıkları eğitimler sayesinde ömür boyu bakıma
muhtaç bir şekilde yaşamalarının da önüne geçilerek,
toplum içinde kendi başlarına hareket edebilmeleri
yönünde bir özgüven kazandılar.

uyguladığı proje kapsamında iş okullarında eğitim
gören engelli öğrencileri şirket bünyesinde çalıştırarak
sosyalleşmelerine ve birey olarak bağımsız

10 öğrenci daha istihdam edilecek

yaşamalarına katkı sağlıyor.

İş okullarında eğitim gören gençlerin eğitimlerini
tamamladıktan sonra hayata kazandırılmaları için
herhangi bir süreç bulunmuyor. Eğitim aldıkları süreçte
BELTUR’da stajyer olarak görev yapan öğrenciler, okul
sonrası şirket bünyesinde işe alınıyor. Gelecek yıl
Haziran ayında mezun olacak 10 öğrencinin daha şirket
bünyesinde istihdam edilmesi planlanıyor.

600 kişi iş sahibi oldu
7 yıl önce başlatılan ve istikrarlı bir şekilde devam eden
proje, engelli istihdamı alanında alınan sonuçlar
itibarıyla önemli bir ihtiyaca cevap verdi. Proje
sayesinde 2010 yılından bu yana 600 öğrenci mezun
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İBB’den
spora
tam destek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi amatör spor kulüplerine 10 milyon TL
değerinde malzeme desteği sağladı. Amatör Spor Kulüpleri ve Okul Spor
Kulüplerine Malzeme Dağıtım Töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın katılımıyla
gerçekleştirildi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi, amatör spor
kulüplerine destek vermeye devam ediyor.
20 branştaki 1.000 kulübe 10 milyon TL değerinde spor

malzemesi Cebeci Spor Kompleksi’nde düzenlenen
törenle dağıtıldı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman
Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt
Uysal, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay,
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci,
Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, İstanbul Spor
Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ve Türkiye Amatör
Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Düşmez de
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katıldı. İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören
birbirinden heyecanlı spor gösterilerine ve ışık oyunlarına
sahne oldu. Törende konuşan Başkan Mevlüt Uysal,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye
başkanlığı döneminde gençlere spor malzemeleri dağıtımı
başladığını hatırlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
uzun yıllardır amatör spor kulüpleri ile okulların spor
kulüplerine malzeme desteği verdiğini belirten Başkan
Uysal, “Eğer bugün sporda, spor tesislerinde önemli bir yol
alındıysa Cumhurbaşkanımızın o günlerde başlattığı
çalışma, o dönemde atılan adımlar sayesindedir.

B Ü L T E N İ

daha çok gelişsin, bizim yaptıklarımızdan daha iyisini
yapın istiyoruz.”

İstanbul’da İBB olarak amatör spor kulüplerimize ve
okullarımıza destek oluyoruz. 180 okulumuzun
bahçesinde spor salonu yaptık. Yaklaşık 35 spor
salonumuzun yapımı devam ediyor. 40 spor salonumuzun
da yapımı planlandı. Toplamda 265 okulumuzun
bahçesine spor salonu kazandıracağız.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını
ileterek konuşmasına başlayan Gençlik ve Spor Bakanı
Osman Aşkın Bak da, “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak
Türkiye çapındaki 13 bin amatör spor kulübüne yaklaşık
35 milyon liralık ayni ve malzeme desteği veriyoruz. Bu
tabi ki yeterli değil. Bugün burada İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığımız, 1.000 amatör spor kulübüne ve
1.000 de okul spor kulübüne malzeme dağıtıyor.
Kendilerine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Spora verdikleri desteğin artarak devam edeceğinin altını
çizen Başkan Uysal, “20 branştaki 1.000 kulübe malzeme
dağıtımı yaptık. Bu malzeme dağıtım törenini burada
gerçekleştiriyoruz ama ekiplerimiz 370 bin malzemeyi
okullara ve amatör kulüplere dağıtacaklar.” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi olarak gençleri spora alıştırmak,
sporcu bir gençlik yetiştirmek için imkanlarını seferber
ettiklerini belirten Başkan Uysal, şöyle devam etti: “Bu
şekilde gençlerimiz geleceğe daha iyi hazırlanacak, daha
sağlıklı olacaklar. Gençler; protokolde oturan
bakanlarımızdan belediye başkanlarımıza,
kaymakamlarımızdan genel müdürümüzlerimize kadar
her biri geçmişte sizler gibi öğrenciydi. Amacımız sizleri
bu koltuklara daha iyi hazırlamak. Ülkemiz daha iyi olsun,
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Konuşmaların ardından Başkan Mevlüt Uysal ve Bakan
Osman Aşkın Bak, spor kulüplerine malzemelerini
dağıtarak genç sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Destek Bizden Başarı
Sizden” sloganı ile 2004 yılından bu yana amatör spor
kulüplerine 31 milyon TL değerinde spor malzemesi
desteğinde bulundu.
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İBB Veri Merkezi kuruldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları arasında
Türkiye’nin ilk ‘Uluslararası Uptime Institute Tier III’
standartlarında tasarım ve kurulumu yapılan veri merkezini
hayata geçirdi. Başakşehir’de kurulan merkezin testleri
tamamlandı, sertifikaları alındı ve aktif olarak hizmet
vermeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı tarafından yaklaşık 1.000 metrekarelik alana
kurulan İBB Veri Merkezi, hızlı ve güvenilir veri sunmanın
yanında hizmetlerin konsolide edilmesiyle kamu yararı
sağlayacak ve vatandaşlara en iyi hizmetin kesintisiz bir
şekilde verilmesinin yolunu açacak.

İnternette milli alan adı “.istanbul” ve “.ist”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yerli alan adı
uzantısı “.ist” ve “.istanbul” premium alan adları
kullanıcıların hizmetine sunuldu. Türkiye’nin ilk ve tek
şehir alan adı uzantısı olma özelliği taşıyan “.ist” ve
“.istanbul” domainleri, başta İstanbullular olmak üzere
dünya çapında kişi ve kurumların çevrimiçi kimliklerini
İstanbul markası ile güçlendiriyor. Alan adlarının satışı
www.nicpremium.istanbul web sitesinden
gerçekleştiriliyor. ‘İlk gelen alır’ kuralının geçerli olduğu
süreçte, başvuru yapılan alan adının müsait olması
durumunda “.ist” ve “.istanbul” alan adları, kişi ve
kurumlara tahsis edilebiliyor. Ayrıca alan adlarına
herkesin sahip olabilmesi için başlatılan indirim
kampanyası ile 29 dolar olan “.istanbul” ve 24 dolar olan
“.ist” alan adları 9.90 dolara satışa çıktı.

Öğrenciler geleneksel sahne sanatlarıyla buluştu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler
Müdürlüğü tarafından organize edilen “Mobil Kültür
Noktası” uygulamasıyla İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından belirlenen 20 okulda geleneksel
sahne sanatları sergilendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
da desteklediği proje ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik
olarak gerçekleştirildi. Geleneksel gösteri
sanatlarımızdan ‘’Meddah, Kavuklu ve Pişekar, Hacivat
ve Karagöz’’ Mobil İletişim Noktası içerisinde sahnelendi.
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Kış Spor Okulları başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Müdürlüğü tarafından hizmete alınan okul spor
salonları Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlarını
yetiştirmenin yanı sıra bu yıl bir ilke daha ev sahipliği
yapıyor. Geçtiğimiz yaz döneminde 3 bini aşkın çocuğa
ücretsiz Yaz Spor Okulu hizmeti veren okul spor
salonları, kış döneminde de Kış Spor Okulu olarak
kapılarını açıyor. 21 ilçedeki 37 spor salonu 18 Mayıs 2018
tarihine kadar alanında uzman 57 antrenör ve
beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde ücretsiz
spor eğitimi verecek.

İstanbul’da oryantiring rüzgarı
İstanbul 5 Days Uluslararası Oryantiring Yarışları,

Yarışlar, Belgrad Ormanı, Çekmeköy Reşadiye Ormanı,
Burgazada, Kapalıçarşı, İTÜ Kampüsü ve Kemerburgaz
Davutpaşa Korusu arazilerinde yapıldı. Kadınlar,
erkekler ve çocukların katıldığı yarışlar 43 farklı
kategoride gerçekleştirildi. 6 ayrı etap halinde koşulan
sporcu kategorileri dışında oryantiring ile yeni
tanışanlar için de açık (open) parkurlar yer aldı. Zorlu ve
birbirinden farklı arazilerde koşulan yarışlar oldukça
çekişmeli geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü,
Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi,
Fatih, Çekmeköy ve Eyüpsultan Belediyelerinin
katkılarıyla İstanbul Orienteering Spor Kulübü
tarafından düzenlendi.
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BULMAC A
Naim “............”
(Halterci)

Palan

Yemin

Soylu Arap Atı

Suriye’de Bir
Şehir

Donanma

Bir Erkek Adı

Gezgin Derviş

Üzüm Bitkisi

Çok Karşıtı

Kısa Zaman

Veri (Tersi)

Bir Böğürtlen
Türü

Bir Renk

12
Oruç Ayı
15

Mürekkep
Camı

Bir Soru
Ünlemi

Buharlı Gemi

Bele Bağlanan
Kuşak

Hidrojen’in
Simgesi

Çok Az Kalmak

9

3

Konu

Düzenek

Yemen’de Bir
Vilayet

Boru Sesi

Nikel’in
Simgesi
Var Eden, Halk
Eden

16

Cet, Ata

Rusça’da Evet

Bir Soru Eki
Köpek
Boyunluğu

Çöl Toprağı

Somali Plakası

O Yerde

İnanılan Kimse

Müstahkem
Mevki (Tersi)

Tıbbî Bir İşlem

10
Çek Para
Birimi (Tersi,
Eski)

Araçla
Çekilebilen
Barınak

O Şeyi
14
İnleyen

Sayım Vergisi

Çok İyi

Yer Altı Deposu

Kazı Aleti

İsviçre’de Bir
Irmak

Elifba’da Bir
Harf

1

Üst, Yönetici
Şehzade
Eğitmeni

Suyla Çevrili
Kara Parçası

4

Romanya Halkı
(Eski)
Roma Rakamı
İle Beş

Arapça’da
Baba

7

Pişmanlık

Bulmaya
Çalışma

Açılış
Gösterimi
(Tersi)

Kısır (Eski)

R

Sınav

Kadın (Eski)
Kural

Seyrek Kumaş

Sütün Yüzüne
Gelen Tabaka

Galyum’un
Simgesi
Tümsek, Yüzey
Şekli

Su Yolu (Tersi)

Halk Ağzında
Elma

Bir Binek
Hayvanı

Çocuklu Kadın

6

Endonezya
Plakası

Mert, Dobra

8

Kısa Zaman

İhanet Eden
Yeni Evli Erkek

Durum

Radyum’un
Simgesi

Acı Ünlemi

Ekmek

Kırım Hanı
Ünvanı

Tanrıtanımaz
(Tersi)

Bir Nota

Çayın Tavı
Hazır, Bekleyen

Mesafe

Eşya, Meta

Ürün Kaldırma

Metneryum
Simgesi

Bir Nota

Ulaştırma

5

Kaba Baston

Nam, Şan

13

Hiç Değilse
(Zarf)

2

Dört İncilden
Biri

Öç

ANAHTAR KELİME:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Yarım

11

10

11

12

13

14

GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI: İSTANBUL KIŞA HAZIR
İLK DÖRT OKURUMUZ : MUHAMMED SAĞIR, ENES KAYA, OĞUZHAN AÇIKGÖZ, ALİ İHSAN BAŞ
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...

15

16

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ
01.12.2017 - 31.12.2017
İHALE TARİH / SAAT TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK

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

04.12.2017 10.00

Satınalma Müdürlüğü

Muhtelif Hırdavat Malzeme Alımı

04.12.2017 10.30

İşletmeler Müdürlüğü

Muhtelif Elektrik ve Nalbur Malzemeleri Alımı İşi

04.12.2017 11.00

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün Sosyal Yardım Projelerinin Yürütülmesi Hizmet Alımı İşi

04.12.2017 11.30

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün Kadın ve Aileye Yönelik Projelerinin Yürütülmesi Hizmet Alımı İşi

05.12.2017 10.00

İşletmeler Müdürlüğü

21 Aylık Malzemesiz Yemek Hazırlama ve Servis Hizmet

06.12.2017 10.30

Satınalma Müdürlüğü

Seyyar Tribün Alımı İşi

06.12.2017 11.00

Satınalma Müdürlüğü

Isıtıcı ve Vantilatör Alımı

07.12.2017 10.00
07.12.2017 10.30
07.12.2017 11.00
07.12.2017 11.30
07.12.2017 14.00

Yapı İşleri Müdürlüğü
Satınalma Müdürlüğü
Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü
Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü
Satınalma Müdürlüğü

Bağcılar Ebubekir Parkı Kapalı Yüzme Havuzu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi Tamamlama İnşaatı
2018 Yılı Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırılması
Restorasyon Konservasyon Laboratuvarı ve Taş Eğitim Atölyesi Uygulamaları Hizmet Alımı
Geleneksel Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitimi Hizmet Alımı İşi
3 Kalem Römork ve Çekici Araç Alımı

08.12.2017 10.00
08.12.2017 10.30
08.12.2017 11.00
11.12.2017 10.30

Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşletmeler Müdürlüğü
İşletmeler Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Müdürlüğü

İstanbul Mezarlıklarında Cenaze Hizmetleri Alım İşi
2018 Yılı (I. Dönem) Muhtelif Plastik, Kağıt Mamulleri ve İhtiyaç Malzemeleri Alımı İşi
2018 Yılı Unlu Mamuller ve Pastörize Sütlü Tatlı Alımı İşi
2018 Yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Ait Spor Tesislerinin İşletilmesi Hizmet Alımı İşi

11.12.2017 11.00

Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Avrupa Yakası Muhtelif Belediye ve Kamu Hizmet Binalarının Elektrik ve Mekanik Tesisatları Bakım ve Onarım İşi

11.12.2017 11.30

Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Anadolu Yakası Muhtelif Belediye ve Kamu Hizmet Binalarının Elektrik ve Mekanik Tesisatları Bakım ve Onarım İşi

11.12.2017 14.00

Hal Müdürlüğü

Hal Özel Güvenlik Hizmeti Alımı

12.12.2017 10.00

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Saha Hizmetleri, İletişim Noktaları ve Beyazmasa Şubeleri İşletim Hizmet Alım İşi

12.12.2017 10.30

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Çağrı Merkezi İşletim Hizmet Alım İşi

12.12.2017 11.00

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2018 Yılı Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi

12.12.2017 11.30

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2018 Yılı 362 Hatlık Personel Taşıma Hizmet Alımı İşi

13.12.2017 10.00

Satınalma Müdürlüğü

Güvenlik Yol Bariyeri Alımı

13.12.2017 10.30

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

168 Kalem Tıbbi Sarf ve Demirbaş Malzemesi Alımı

13.12.2017 11.00

Satınalma Müdürlüğü

Akülü Küçük Araç

13.12.2017 11.30

Satınalma Müdürlüğü

Muhtelif Beyaz Eşya Alımı

15.12.2017 10.00

Elektronik Sistemler Müdürlüğü

15.12.2017 10.30

Şehir Tiyatroları Müdürlüğü

İstanbul Genelinde Yer Alan Trafik Kamera, EDS ve Sinyalizasyon Sistemlerinin Haberleşmesinin Sağlanması İçin
Fiber Optik Kablo Temini ve Montajı İşi
2018 Yılı Sanatçı ve Teknik Destek Hizmet Alımı

15.12.2017 11.00

Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İstanbul Geneli Mezarlıklarında Özel Güvenlik Hizmeti Alımı

18.12.2017 10.00

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Akaryakıt ve Madeni Yağ Alım İşi

18.12.2017 10.30

Trafik Müdürlüğü

Trafik Bilgilendirme İçeriğinin Hazırlanması ve Yayınlanması İşi

18.12.2017 11.00

Trafik Müdürlüğü

2018 Yılı EDS, DMS, Dedektör, Kameralar ve Tünellerin Bakım Onarımı ile Ulaşım Yönetim Merkezi, Tünel İşletim Merkezi ve
EDS Kontrol Merkezinin İşletilmesi İşi

18.12.2017 11.30

Trafik Müdürlüğü

2018 Yılı İstanbul Geneli Trafik Sinyalizasyon Sistemlerinin Bakım - Onarım ve Revizyonu İşi

18.12.2017 14.30

Trafik Müdürlüğü

2018 Yılı İstanbul Anadolu Yakası Yatay ve Düşey Trafik İşaretlerinin Bakım - Onarımı ve Yenilenmesi

18.12.2017 15.00

Trafik Müdürlüğü

2018 Yılı İstanbul Avrupa Yakası Yatay ve Düşey Trafik İşaretlerinin Bakım - Onarımı ve Yenilenmesi ile
Trafik Eğitim Parklarının Hizmete Hazır Halde Tutulması

19.12.2017 10.00

Atık Yönetimi Müdürlüğü

2018 - 2019 İstanbul Geneli Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi ve Belediye Atıklarının Düzenli Depolama Sahasına Nakliyesi İşi

19.12.2017 10.30

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

28 Kalem Dağıtımlı Kırtasiye Malzemesi Alımı

20.12.2017 10.00

Zabıta Tedbir Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediye Sınırları Dahilinde Bulunan 381 Adet Yapının Nüfus ve Eşyadan Tahliyesi, Yıkılması ve
Molozların Kaldırılarak Moloz Nakli Yapılması İşi

21.12.2017 10.30

İşletmeler Müdürlüğü

2018 Yılı Dondurulmuş Elma Dilim, Küp ve Parmak Patates Alımı İşi

25.12.2017 10.00

Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Avrupa Yakası 2. ,4. ve 5. Bölge Yağmur Suyu Hatları ve Açık Kanalların Temizlenmesi ile Kanal Görüntüleme İşi

25.12.2017 10.30

Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Avrupa Yakası 1. ve 3.Bölge Yağmur Suyu Hatları ve Açık Kanalların Temizlenmesi ile Kanal Görüntüleme İşi

25.12.2017 11.01

Andadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Anadolu Yakası Geneli Yağmur Suyu Hatları ve Açık Kanalların Temizlenmesi ile Kanal Görüntüleme İşi

