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Dünyanın göz bebeği olan İstanbulumuzda, yeni 
yılla birlikte, yeni yatırım ve hizmetlerimize hız 
kesmeden devam ediyoruz. Geride bıraktığımız ay, 
kentimize kara yolu ulaşımını rahatlatacak bir tünel 
daha kazandırdık. Kasımpaşa ile Hasköy arasında 
sahil yoluna alternatif olarak inşa edilen Kasımpaşa - 
Hasköy Tüneli’ni, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım’ın katıldığı törenle İstanbulluların hizmetine 
açtık. Bölgedeki trafiği önemli ölçüde rahatlatacak 
tünel, tüm İstanbullulara hayırlı olsun…

Yüzyıllar boyu farklı kültür ve inançların bir arada 
yaşadığı, gerçek bir barış kenti olan İstanbul, sayısız 
tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda; 
İstanbul’un tarihi değerlerinden olan ve dünyada 
ayakta kalan tek demir kilise özelliği taşıyan 
Balat'taki Demir Kilise (Sveti Stefan Kilisesi), 9 yıl 
süren kapsamlı restorasyonun ardından yeniden 
ibadete açıldı. Kilisenin açılışını gerçekleştiren Sayın 
Cumhurbaşkanımız, tarih boyunca ecdadın 

fethettiği yerlerde öncelikle din özgürlüğünün ve 
ibadethanelerin güvence altına alındığını belirterek, 
Bulgar cemaati için önemli bir değeri olan kilisenin, 
İstanbul'un güzelliğine ve zenginliğine de katkı 
sağladığını ifade etti.

Şahsım ve ekibim, siz değerli hemşehrilerimizden 
aldığımız güçle İstanbulumuzu kültür, sanat, 
turizm, spor ve kongreler şehri yapmak için aralıksız 
çalışıyoruz. 39 ilçemizde ulaşımdan altyapıya, 
çevreden kültür-sanata, eğitimden spora, bilgi 
teknolojilerinden itfaiye hizmetlerine kadar tüm 
sektörlerde yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye 
devam ediyoruz. Bu çalışmalar neticesinde 
İstanbul’un yıldızı her geçen gün daha da parlıyor!

Sizleri Ocak ayındaki yatırım ve hizmetlerimizin yer 
aldığı bültenimizle başbaşa bırakırken hepinize 
sağlıklı, mutlu ve huzur dolu günler diliyorum. 

Sevgili İstanbullular,
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İstanbul’un Yeni Değeri
Kasımpaşa - Hasköy 
Tüneli Açıldı
Karayolu ulaşımını rahatlatacak yeni bir tünel daha 
İstanbulluların hizmetine açıldı. Kasımpaşa ile 
Hasköy arasında sahil yoluna alternatif olarak inşa 
edilen Kasımpaşa - Hasköy Tüneli, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali 
Yıldırım’ın katıldığı törenle açıldı.
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İstanbul trafiğine önemli bir soluk kazandıracak olan 
Kasımpaşa - Hasköy Tüneli Açılış Töreni’ne, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan 

Binali Yıldırım ve Başkan Mevlüt Uysal’ın yanı sıra 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül 
Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa 
Çalışkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa 
Ataş, Hayati Yazıcı, Erol Kaya ve Çiğdem Karaaslan, 
milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
 

“İstanbul’a hizmet etmenin gayreti 
içerisindeyim”
Tünelin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, hedefin 2020'ye girerken tünellerde 68 
km, metroda ise 355 km'ye ulaşmak olduğunu belirterek 
şöyle konuştu: ''127 km yeni tünel, 650 km de yeni raylı 
sistem hedefimiz var. İstanbul'u dünyanın en yaygın 
ulaşım ağıyla donatmış olacağız. Tek İstanbul sevdalısı 
biz değiliz, sanatçılar en güzel eserlerini İstanbul için 
vermiştir. Kaderimin Kasımpaşa'da ve İstanbul'da 
yazılmış olmasından dolayı bahtiyarım. Belediye 
başkanı olarak bizi seçtiğiniz günden itibaren 
milletimize hizmet ettik.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin kendisine 
Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı vazifelerini tevdi 
etmesiyle birlikte, hizmet etme gayretini arttırarak 
devam ettirdiğini söyledi.

O C A K  2 0 1 8 5



“Bu şehirde ruhumu buldum”
En güzel şarkıların İstanbul için yazıldığına, en güzel 
şiirlerin İstanbul'a adandığına ve en güzel resimlerin 
İstanbul'u anlattığına işaret Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasına şöyle devam etti: "Şairlerin diliyle 
özetlemek gerekirse; sade bir semtini sevmenin bile bir 
ömre değdiği İstanbul. Gözleri kapalı dinlediğim 
İstanbul. Adını göklere yazarsam düşlerimden 
mehtabının kaybolacağından korktuğum İstanbul. 
Benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim, vatanım 
İstanbul. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar 
İstanbul. Bir kanat vuruşunda bulutlarda, bir süzülüşte 
dalgalarda olduğumuz İstanbul. İki kıtadaki insanlar 
gibi sarmaş dolaş olacak semtleriyle bizi kucaklayan 
İstanbul. Sana geldim, içim umutlarla dolu, beni sarhoş 
etme ne olur, dediğimiz İstanbul. Seni görüyorum yine, 
gözlerimle kucaklar gibi uzaktan dediğimiz İstanbul. 
Rumeli Hisarı'nda oturup bir türkü tutturduğumuz 
İstanbul. Daha öte rahmetli Aşık Veysel gibi, seversen 
olayım yârin İstanbul. Bu şehirde doğmuş olmaktan, bu 
şehirde büyümüş olmaktan, bu şehirde bedenimi, 
ruhumu, kimliğimi keşfetmiş olmaktan ve bu şehirde 
nice güzel insanları, nice sadık yoldaşları tanımış 

olmaktan ve bu şehre hizmet etme şerefine nail 
olmaktan, bu şehirde aldığım feyzle ve güçle Türkiye'ye 
hizmet etmiş olmaktan, yine bu şehirden aldığım ilham 
ve özgüvenle dünyanın her köşesinde ülkemi temsil 
etmiş olmaktan ve işte içinde doğduğum Kasımpaşa'da 
konuşuyor olmaktan dolayı çok bahtiyarım. Rabbim, 
herkese böyle bir sevda nasip etsin."

“15 yılda, 19 bin 900 km yol yaptık”
19 bin 900 km yolu 15 senede yaptıklarını belirten ve 
76 ili bölünmüş yollarla birbirine bağladıklarına da 
vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bugün toplam 
uzunluğu 433 km'yi bulan 341 karayolu tüneline sahibiz. 
Havalimanı sayısını 55'e çıkardık. Uçak sayısı 517'ye 
ulaştı. Dünyada en fazla noktaya çıkan bir numaralı 
havayolu THY oldu. İnşallah 2023 hedeflerimize 
ulaşarak bu tabloyu çok daha iyi hale getireceğiz'' dedi.

Kasımpaşa - Hasköy Tüneli’nin hayırlı olmasını dileyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a kazandırılan bu 
eser için Başbakan Binali Yıldırım'a, Ulaştırma Bakanı 
Ahmet Arslan'a ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal'a teşekkürlerini iletti. 
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“Raylı sistem uzunluğu 
260 kilometreyi buldu”
Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım da açılışı 
gerçekleştirilen tünellerin bölge trafiğini önemli ölçüde 
rahatlatacağını vurgulayarak, "Bu tünellerin hizmete 
girmesiyle Şişhane'den gelen trafik Aynalıkavak 
üzerinden geçmeyecek, doğrudan bu tüneller 
vasıtasıyla 1. ve 2. Çevreyolu'na katılmış olacak. Bugün 
günlük 4 bin olan araç trafiği, on kat artacak. Değerli 
İstanbullular, bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir, eser 
siyasetidir" diye konuştu.

İstanbul'da raylı sistem konusundaki yatırımların 
sürdüğünü hatırlatan Yıldırım, "Bugün İstanbul'da raylı 
sistem uzunluğu 260 kilometreyi buldu. Bunların 
birçoğu son 15 yılda yapıldı. 2023'de inşallah güzel 
İstanbulumuza bin kilometrenin üzerinde raylı sistem 
kazandırmış olacağız. Sadece metro ya da yol değil, 
dünyanın en büyük havalimanını da İstanbul'da inşa 
ediyoruz. İnşallah bu havalimanının ilk bölümünün 
açılışını da, bu yıl sonu gerçekleştireceğiz. Tamamı 
bittiğinde 150 milyon yolcu kapasitesine sahip, 
dünyanın en büyük havalimanı olacak" şeklinde 

konuştu.

“15 yılda büyük değişim”
Kasımpaşa - Hasköy Tüneli’nin açılışında konuşan 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 
bugün İstanbul’un tarihî günlerinden birinin 
yaşandığını ifade ederek, İstanbul’un yeni bir tünel 
daha kazandığını ve mesafelerin kısaldığını söyledi.

Hükümetin ve İBB’nin yatırımlarıyla İstanbul’un 
birbirinden değerli eserler kazandığını vurgulayan 
Başkan Uysal, “Son 15 yılda İstanbul'da büyük bir 
değişim ve gelişim yaşandı. İstanbul, Ak Parti iktidarı 
döneminde çok büyük hizmetlere kavuştu. Marmaray, 
Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yeni metro 
hatları, tünel yollar, kavşaklar... Büyük ölçekli dev 
yatırımlarla şehrimizin değerine değer katan 
hükümetimize minnettarız” ifadelerini kullandı.

İstanbul’a kazandırılan büyük hizmetlerde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul
 aşkının ve sevdasının önemine dikkat çeken Başkan 
Uysal, “Sayın Cumhurbaşkanım, bu şehre kattığınız tüm 
değerler adına size ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
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“En büyük pay ulaşıma”
İstanbul’da yapılan yatırımlarda en büyük payın 
ulaşıma ayrıldığını ve bunun da yıllardır değişmediğini 
dile getiren Başkan Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Büyükşehir olarak ulaşımı kolaylaştırmak, erişim 
kapasitesini geliştirmek hedefiyle, İstanbul'a yeni 
kavşak ve kilometrelerce yeni yol kazandırdık. Hizmete 
sunulan tünel yollar, İstanbul trafiğine çok olumlu 
yansıdı. Daha önce hizmete giren Piyalepaşa - 
Dolmabahçe ve Sarıyer - Çayırbaşı Tünelleri ile bir 
saatlik mesafe beş dakikaya inmişti. 
Dolmabahçe -Levazım, Libadiye - Çamlıca ve 
Alibeyköy - Küçükköy Tünellerinin inşaatları da hala 
devam etmekte.”

“Turizme katkı sağlayacak”
Başkan Uysal, “Ayrıca bu proje, Haliç ve Galata Bölgesi 
turizmine de önemli katkı sağlayacak” dedi. 
Kasımpaşa - Hasköy Tüneli’nin Ulaştırma Bakanlığı 

tarafından inşa edildiğini, tünel çalışmasında gerekli 
kamulaştırmaların da İBB tarafından yapıldığını 
belirten Başkan Uysal, projenin İstanbul’a 
kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kasımpaşa - Hasköy Tüneli’nin 
kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Başkan Uysal,  
Hasköy’den Kasımpaşa’ya yeni açılan tüneli kullanarak 
geçti.

Tünel sayesinde trafik rahatlayacak
Sütlüce ile Kasımpaşa arasında yapılan 1.316 m ve 
1.234 m olmak üzere toplam 2 bin 550 m’lik çift tüplü 
Kasımpaşa - Hasköy Tüneli, 3 bin 817 m bağlantı yolu ve 
140 m’lik aç - kapa tünel ile birlikte toplamda 6 bin 507 
m’yi buluyor. Tünelin Haliç ile Galata bölgesindeki 
turizme sosyo - ekonomik açıdan büyük katkı 
sağlaması bekleniyor.

İ S T A N B U L  B Ü L T E N İ8



KASIMPAŞA – HASKÖY TÜNELİ

TÜNELLER AÇILIYOR
MESAFELER KISALIYOR

11,35 km 67,74 km

İSTANBUL ULAŞIMINDA TÜNELLER

Yapımı
Devam Eden

Tüneller

2019’a Kadar
Açılacak
Tüneller

2 Adet
Aç Kapa Tüneli

Bağlantı Yolları

6.517 mTOPLAM UZUNLUK

16,72 km

Mevcut
Tünel

Uzunlukları

Kasımpaşa - Hasköy Tüneli
Toplam Yatırım Maliyeti 609MİLYON TL

2.700 m 3.817 m

4.000
Mevcut aktif
araç sayısı

40.000
Tünel sonrası

aktif araç sayısı

2 Adet Tüp Tünel
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Dünyada ayakta kalan tek demir kilise olma özelliği 
taşıyan Balat'taki Demir Kilise (Sveti Stefan Bulgar 
Kilisesi), 9 yıl süren kapsamlı restorasyonun 
ardından yeniden ibadete açıldı. 

Restore Edilen Bulgar 
Kilisesi Sveti Stefan 
Yeniden Açıldı

“İnançlara Saygı 
Geleneğimizde Var”
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Balat'taki Bulgar Kilisesi (Sveti Stefan Kilisesi) 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı 

Boyko Borisov ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal’ın katıldığı törenle açıldı.

“Farklı din ve kültürler İstanbul’da 
barış içinde yaşıyor”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, şunları kaydetti: “Böyle bir 
dönemde bu açılışın yapılıyor olmasını uluslararası 
topluma verilmiş çok önemli bir mesaj olarak 
değerlendiriyorum. İstanbul, buradaki özellikle şu 
manzara ile farklı din ve kültürlerin bir arada barış 
içinde yaşadığı şehir olma vasfını bir kez daha tüm 
dünyaya özellikle göstermiştir. Burası Bulgar cemaati 

için ibadethane olarak hizmet vermenin yanında, 
İstanbul'un güzelliğine ve zenginliğine de katkı 
sağlıyor.”

“Maliyeti 15 milyon liranın üzerinde”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kilisenin, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde bir 
restorasyon geçirdiğini; ancak 2011 yılında başlayan 
çalışmanın köklü bir restorasyon olduğunu 
hatırlatarak, çalışmanın İstanbul İl Özel İdaresi ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, 
Bulgar Devleti ile işbirliği içerisinde gerçekleştirildiğini 
ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 milyon liranın 
üzerinde maliyetle, zor ve ayrıntılı bir çalışmayla 
sonuçlandırılan restorasyon işlerini üstlenen ekibe de 
teşekkürlerini iletti.
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“Dininizi yaşamakta serbestsiniz ve 
güvencemiz altındasınız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarih boyunca ecdadın 
fethettiği yerlerde öncelikle din özgürlüğünün ve 
ibadethanelerin güvence altına alındığını belirterek, 
“Ecdadın, dininizi yaşamakta, ibadetlerinizi yapmakta 
serbestsiniz ve bizim güvencemiz altındasınız” 
anlayışıyla onları hep koruma altına aldığını anlattı.

“İstanbul’da cami, kilise ve havra, 
hâlâ bir arada”
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal da, İstanbul’un Fethi'nden sonra 
tüm dinlerin ve cemaatlerin bu şehirde bir arada 
yaşadıklarını, ibadetlerini özgürce yerine getirdiklerini 
belirterek, “İstanbul, çok kültürlü bir medeniyet 
anlayışının asırlar boyu sancaktarlığını yapmıştır. 
Aradan geçen zamana rağmen, hâlâ bir aradayız. 
İstanbul hâlâ camisi, kilisesi, havrasıyla bir arada. 
İnançlara ve ibadethanelere saygı kadar, onları 
korumak da vazifemiz. Özellikle tarihî yapıları 
korumak ve kültürel mirasa sahip çıkmak, bu aziz şehre 
karşı sorumluluğumuz” diye konuştu.

Restore edilen Balat Sveti Stefan Kilisesi ile İstanbul’a 
karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerini ifade eden 
Başkan Uysal, dünyanın ayakta kalan tek demir kilisesi 
olan Balat Kilisesi’nin restorasyonuna, Sayın 

Cumhurbaşkanının talimatıyla başladıklarını ve 
Bulgaristan’la karşılıklı mutabakat anlaşması 
çerçevesinde Filibe’nin tam merkezinde bulunan Cuma 
Camiî'nin restorasyonunun da, yapmanın da İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne nasip olduğunu ifade etti.

“İstanbul’un ve Türkiye’nin 
en güzel kilisesi”
Yapılan restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren 
Başkan Uysal, “Özgün bir yapısı ve mimarîsi olan eserin 
restorasyonunda iç duvardaki döküm süsleme 
elemanlarından, çevre düzenlenmesine kadar çok 
köklü ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. 
Sultan II. Abdülhamid’in izniyle, Fener Ortodoks 
Patrikhanesi’nden bağımsız olarak kendi kiliselerini 
kurmak isteyen Osmanlı’daki Bulgar azınlık tarafından 
inşa edilen bu kilise, 2008 yılında Türkiye’nin ve 
İstanbul’un en güzel kilisesi seçilmişti” ifadelerini 
kullandı.

Törende yapılan konuşmaların ardından, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan 
Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov 
ve çeşitli dinî liderler tarafından kurdele kesilerek kilise 
yeniden ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Başbakan Yıldırım ve Başkan Uysal, diğer konuklarla 
birlikte kilisenin içini gezerek incelemelerde bulundu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bulgar Kilisesi’nde 
restorasyon çalışmaları kapsamında taşıyıcı sistem 
güçlendirme, dış cephe koruma, iç - dış restorasyon, 
çevre düzenlenmesi ve zeminindeki kayma 
sebebiyle, zemin ıslahı yaptı. Çalışmalar 
kapsamında, yapının üç cephesi zemine yapılan 
çimento enjeksiyonu ile güçlendirildi. 
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Vatandaşların para transferi, alışveriş, ulaşım gibi 
günlük hayatlarındaki ödeme ihtiyaçlarını tek bir kart 
üzerinden kolaylıkla karşılayabileceği Türkiye Ortak 
Ödeme Platformu (TOÖP) projesi İBB iştiraki olan 
BELBİM AŞ ortaklığında hayata geçirildi.

Türkiye’nin Her Yerinde Geçerli Tek Kart;

TürkiyeKart
Geliyor
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Türkiye’nin bankacılık, telekomünikasyon, ulaşım 
ve finans alanında hizmet veren şirketlerinin 
güçlerini birleştirerek oluşturdukları Türkiye 

Ortak Ödeme Platformu (TOÖP) Tanıtım Toplantısı, 
Başbakanlık himayelerinde ve Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Ankara’da 
gerçekleştirildi. Törene, Başbakan Binali Yıldırım, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt 
Uysal ile platformu oluşturan 6 şirketin üst düzey 
yetkilileri katıldı.

Ödeme kolaylığı 24 yıl önce 
AKBİL ile başladı
Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde 
kendisinin de İDO Müdürü olarak görev yaptığını 
hatırlatarak, “İBB iştiraki olan BELBİM’e, o dönem 
AKBİL’i yaptırdık. Biz aslında bu işi tam 24 yıl önce 
yapmaya başlamışız” dedi.

Tek kart ile her yerde ödeme imkânı
Bu platformda 177 yıllık şanlı bir geçmişi olan 

PTT, 160 - 170 yıllık geçmişi olan Türk Telekom ile 
Turkcell, Denizbank, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi iştirakı olan BELBİM AŞ'nin 
güçlerini birleştirdiklerini anlatan Başbakan Yıldırım, 
hazırlanan platformun para transferi ve ödeme 
imkanlarını daha da kolaylaştıran bir entegrasyon 
projesi olduğunun altını çizdi. Başbakan, “Türkiye'nin 
neresinde olursanız olun, belediye otobüsüne kolaylıkla 
bineceksiniz. Üzerinizde bilet olmaz; cebinizdeki 
Türkiye Kart ile ödemenizi yapacaksınız. Cüzdanda, o 
kart bu kart derken, 10 tane kart taşımak zorunda 
kalmayacaksınız. Böylece zaman ve para israfına yol 
açan kayıplar önlenecek, bir de tabii ekonomide kayıt 
sistemi daha da güçlenecek” diye konuştu.

Teknoloji insanlara hizmet etmeli
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal da, teknolojinin insanlara hizmet 
ettiği sürece bir değerinin olduğunu ifade ederek, 
“İnsanların hayatlarında farklılık yaratmadığı sürece 
teknolojinin bir anlamı olamaz. O yüzden bizler gelecek 
adına teknolojinin imkanlarından ne kadar 
yararlanabilirsek o kadar iyi” dedi.
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TOÖP ile vatandaşlarımıza daha kaliteli 
hizmet sunulacak
Türkiye Ortak Ödeme Platformu’nun atası sayılabilecek 

sistemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 

Başbakan Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nde bulundukları dönemde hayata 

geçirildiğini hatırlatan Başkan Uysal, konuşmasına 

şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın 

Başbakanımızın İBB’de oldukları dönemde elektronik 

ödeme sistemi hayata geçirilmişti. İETT ile başlayan bu 

sistem yine TOÖP’ün kurucularından biri olan 

BELBİM AŞ tarafından İstanbulluların hizmetine 

sunulmuştu. TOÖP’ün hayata geçirilmesi ile birlikte 

vatandaşa daha kaliteli hizmet sunmak amaç 

edinilmiştir. Bizler İBB olarak İstanbul toplu taşıma 

sistemlerinde İstanbul Kart’ı kullanıyoruz. 

İstanbul’daki günlük yolcu sayımız 13 buçuk milyon 

civarında. Bu da demek oluyor ki, bu kadar insanımızın 

hayatını kolaylaştırıyoruz. Artık TOÖP sistemiyle 

İstanbul’da kullanabildiğiniz kartınızı, 

Kocaeli Büyükşehir sınırlarına geçtiğinizde de 

kullanabileceksiniz.”

Konuşmaların ardından Başbakan Yıldırım, Bakan 

Arslan, Başkan Uysal, TOÖP’ü oluşturan şirketlerin 

yöneticileri ile birlikte protokole imza attı. 

TOÖP vatandaşın hayatını nasıl 
kolaylaştıracak:
• Alışverişten, ulaşıma tüm günlük harcamalar kolay ve 

güvenle yapılabilecek.
• Türkiye’ye ait olan ve aslında oldukça stratejik önemi 

bulunan Ödeme Vergisi ülke içinde kalacak.
• Kayıtdışı para gönderimi ve alışverişler kayıtlı hale 

gelecek.
• Nüfusun yüzde 43’ünü oluşturan ve banka hesabı 

bulunmayan kişilere para yükleme ve para transferi 
gibi finansal işlemleri ulaştıracak.

• Yurtdışı ödeme şemalarına ödenen takas komisyonları 
azalacak.

• Sanal cüzdan üzerinden para gönderimi ile maliyetler 
azalacak.

• Güvenlik standartları artırılacak.
• KOBİ’lere, yüzbinlerce kişiye maliyetsiz ulaşma 

imkânı sunulacak.

TOÖP hayatın hemen her alanında 
kullanılacak
Ayırt etmeksizin Tüm GSM şirket abonelerinin 
yararlanabileceği TOÖP, hayatın her alanında 
vatandaşlara kolaylık sağlayacak. Ulaşımdan alışverişe, 
sinemadan futbol karşılaşmalarına kadar hayatın her 
alanında yer alacak TOÖP; HGS, kiosklardan yapılan 
fatura ödemeleri, restoranlarda yapılan mobil 
ödemeleri de kolaylaştıracak. Dünyada benzer örnekleri 
bulunan TOÖP, Vocalink (Birleşik Krallık), Equens 
(Avrupa), Nets (Singapur), Swish (İsveç) gibi ülkelerde 
hizmet veriyor.
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BANKALAR

PARA TRANSFERLERİ FİZİKSEL MAĞAZALAR ULAŞIM GEÇİŞ
METROBÜS - METRO

İSPARK ÖDEMELERİ

BELEDİYE FATURA ÖDEME

E-DEVLET ÖDEMELERİ

MÜZE VE STADYUMLAR

*Ayrıcalık olarak sadece platforma 
sunulması rekabet avantajı sağlayacaktır.

ÜYE İŞYERİ AĞI

İŞBİRLİKLERİ

PARA YÜKLEME

KART SAKLAMA

FATURA TAHSİLATI

PARA ÇEKME / 
ATM'LERİN ORTAK

KULLANIMI

ŞUBE ALTYAPISININ
KULLANIMI

OPERATÖRLER DEVLET KURUMLARI*

TÜRKİYE
KART

TOÖP nasıl işleyecek?
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt 
Uysal’ın mihmandarlığı ile Miniatürk’ü gezdi. 

Bakan, Miniatürk’ü ziyaret etmekten memnuniyet 
duyduğunu ve bu türden müzelerin ülkemizin 
tanıtımına büyük katkılar sağladığını ifade etti. 

Müzede yer alan eserler ve eserlerin tarihçesi hakkında 
Bakan Özlü’ye, Miniatürk İşletme Müdürü Resul Erkan 
bilgi verdi. Her alanda olduğu gibi müzecilik 

çalışmalarında da önemli işlere imza atan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin, müzecilik ve diğer kültürel 
faaliyetleri hakkında bilgi alan Özlü, Başkan Uysal’a 
başarı dileklerini iletti.

Miniatürk’te, Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından 
seçilen; İstanbul’dan 61, Anadolu’dan 59 ve bugün 
Türkiye sınırları dışında kalan Osmanlı coğrafyasından 
ise 12 eser olmak üzere toplam 134 mimari eserin 1/25 
oranına küçültülmüş minyatür modelleri yer alıyor.

Bakan Faruk Özlü, bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz 
bırakmış medeniyetlerin kültüründen günümüze kalan 
mimarî mirasın sergilendiği, dünyanın en önemli açıkhava 
müzelerinden Miniatürk’ü ziyaret etti.

Bakan Özlü’den
Miniatürk Ziyareti
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Zeytin Dalı koreografisi, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nın Edirnekapı 
yerleşkesinde düzenlendi. Teras katında 

gerçekleştirilen organizasyonda zabıta personeli önce 
İstiklal Marşı eşliğinde bayrak açarak Zeytin Dalı 
yazısını oluşturdu ve akabinde ay yıldız düzenine 
geçerek kahraman askerlerimiz için anlamlı bir 
koreografiye imza attı.
 
Avrupa Yakası Zabıta Müdür Yardımcısı Namık 
Turutoğlu verdiği röportajda; “Türk Silahlı 

Kuvvetleri’nin Afrin’de yaptığı operasyonu İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak 
sonuna kadar destekliyoruz. Zeytin Dalı harekâtında 
bayrağımızı, namusumuzu, şerefimizi, dinimizi ve 
vatanımızı korumak için tereddütsüz canlarını ortaya 
koyup göğüslerini siper eden şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, ailelerine büyük sabırlar dileriz. Yaralılarımıza 
acil şifalar, görev yapan tüm Mehmetçiklerimize 
muvaffakiyetler dileriz” ifadelerini kullanarak 
Mehmetçiklere destek mesajı verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 
personeli, Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı 
Harekatı’ndaki kahraman askerlerimize destek olmak 
amacı ile bir koreografi hazırladı.

İstanbul Zabıtası’ndan 
Zeytin Dalı Koreografisi
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, şehit yakınları ve 
gazilere, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih 
Töreni, İstanbul'da 3 farklı günde gerçekleştirildi.

Şehit Yakınları ve Gazilere
Övünç Madalyası 
Takdim Edildi
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen 
Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih 

Töreni'ne Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül 
Sayan Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İl 
Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, 52. 
Tümen Komutanı Tuğgeneral Özgür Tor ve Hava Harp 
Okulu Komutanı Tuğgeneral Rafet Dalkıran katıldı.

“Bu vatanı bölmeye kimsenin 
gücü yetmez”
Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, terörle mücadelede ve 
15 Temmuz’da şehit düşenlerin yakınlarına ve gazilere 
“Devlet Övünç Madalyası” takdim edildiğini belirterek, 
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 
talimatlarıyla 74 ilimizde, 4 farklı ülkede toplam 
3 bin 115 devlet övünç madalyasını şehit yakını ve 
gazilerimize sunuyoruz. Bunun 2 bin 226'sını 
gazilerimize, 889'unu da şehit yakınlarımıza 
sunacağız" dedi.

15 Temmuz'da Türkiye’nin bütün dünyaya örnek olacak 
bir demokrasi örneği sergilediğini belirten Bakan Kaya, 
Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili 
olarak da şunları söyledi: “Askerlerimiz adeta düğüne 
gider gibi cepheye gittiler. Bizim kimsenin bir karış 
toprağında gözümüz yok. Biz sınırlarımızdaki terör 
oluşumunu engellemek için oradayız. Yerlerinden 
yurtlarından edilmiş tüm insanların da bu 
teröristlerden kurtulması gerekiyor. Rabbim Afrin’deki 
askerlerimizi muzaffer eylesin. Ayaklarına taş 
değdirmesin. Onları korusun.” 

Törende konuşan Başkan Uysal da, Afrin’deki sınır ötesi 
operasyona değinerek, “Millet olarak bu günlere ülke ve 
vatan adına milletimizin göstermiş olduğu 
vefakârlıklarla geldik. Şimdi de bu vatanın evlatları 
Afrin’de, canları pahasına mücadele ediyorlar” dedi.

“Kahramanca duruşunuz dünyada 
mazlumlara ilham oldu”
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin Türk milletinin 
şimdiye kadar karşılaştığı en hain ve en sinsi plan 

olduğunun altını çizen Başkan Uysal, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Bu ülke için yetiştirdiğimizi sandığımız 
insanlar maalesef hepimizi yanıltmış. Gururluyuz 
çünkü, bu haince saldırıya karşı milletimiz dik durdu ve 
vatanı savundu. Siz gazilerimize ayrıca teşekkür 
ediyoruz. Sizlere çok şey borçluyuz. Kahramanca 
duruşunuz dünyada mazlumlara ilham oldu. Bu tören 
vesilesi ile şehitlerimize bir kere daha Allah’tan rahmet, 
gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Allah bu millete 
bir daha böyle acılar yaşatmasın.”

Törende konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin ise İbni 
Haldun’un “Coğrafya kaderdir” sözünü hatırlatarak, 
bu coğrafyanın Türkiye’ye birçok imkan sağladığını, 
fakat bu imkanların birçok zorluğu da beraberinde 
getirdiğini söyledi. Vali Şahin, “Bu coğrafyada ayakta 
kalmak, tutunabilmek için diğer milletlerden farklı bir 
fedakarlık içinde bulunmak zorundayız. Bizim 
milletimiz bu coğrafyada bu bedeli ödeyerek ayakta 
kalıyor. İnşallah kıyamete kadar da ayakta kalacak” 
dedi.

Konuşmaların ardından gazi ve şehit yakınlarına, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, İstanbul Valisi 
Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal 
tarafından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı sunuldu.
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İstanbul, tek kelime ile nedir?
Armağan

İstanbul’un sembolü nedir?
Eyyûb el-Ensarî (ra)

İstanbul’da tanık olduğunuz 
en güzel şey nedir?
Coşku

Hangi dönem İstanbul’unda 
yaşamak isterdiniz?
Şimdi

En sevdiğiniz İstanbul semti?
Sur içinde Fatih. Sur dışı Avrupa Yakası'nda 
Eyüp, Anadolu Yakası'nda Üsküdar

İstanbul’da hangi şarkıyı 
söylemek isterdiniz?
Aziz İstanbul

İstanbul’u nereden seyredersiniz?
Bir zamanlar 2. Matbaacılar 
Sitesi'ndeki penceremden

İstanbul’un kokusu nedir?
Hasret

İstanbul’un sesi nedir?
Ezan

İstanbul’un tadı nedir?
Kendisi

HASAN AYCIN
ÇİZER

VASİP ŞAHİN
İSTANBUL VALİSİ

İstanbul, tek kelime ile nedir?
Sevda

İstanbul’un sembolü nedir?
Süleymaniye 

İstanbul’da tanık olduğunuz en güzel şey 
nedir?
Yaşayan tarih

Hangi dönem İstanbul’unda yaşamak 
isterdiniz?
Bugün İstanbul’da yaşıyor olmaktan 
memnunum. Bununla beraber Fetih’ten
itibaren İstanbul’un her dönemine şahitlik 
etmek isterdim

En sevdiğiniz İstanbul semti?
Fatih

İstanbul’da hangi şarkıyı 
söylemek isterdiniz?
Aziz İstanbul

İstanbul’u nereden seyredersiniz?
Gülhane Setüstü’nden…

İstanbul’un kokusu nedir?
Leylak

İstanbul’un sesi nedir?
Ezan ve martı sesleri

İstanbul’un tadı nedir?
Boğaziçi 
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Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul! 
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. 
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul! 
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

Yahya  Kemal  Beyatlı



Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve 
Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG – MEWA)  Genel 
İstişare Toplantısı’nda konuşan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Vatandaşa daha iyi 
hizmet vermenin olanaklarını aramalıyız” dedi. 

Başkan Mevlüt Uysal
UCLG - MEWA 
Toplantısı’nı Yönetti
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Başkan Mevlüt Uysal’ın ev sahipliğinde 
İstanbul’da gerçekleştirilen UCLG - MEWA Genel 
İstişare Toplantısı’na, birliğin Türk ve yabancı eş 

başkanları ile üyeleri katıldı. Toplantıda, Başkan Uysal, 
UCLG'nin Birleşmiş Milletler'den sonra dünyanın en 
büyük birliği olduğunu hatırlatarak, “Sorumluluğumuz 
gerçekten büyük. Burada iki gün sürecek olan 
toplantılarda bölge adına neler yapabileceğimizi 
tartışacak ve bu tartışmalardan çıkacak sonuçları da 
diğer toplantılarda belki ana gündem maddeleri olarak 
ele alacağız” diye konuştu.

“Belediyeler olarak demokrasinin 
çekirdeğiyiz”
Toplantıya katılan her üyenin, vatandaşa en kolay 
dokunabilecek birimlerden biri olan belediyelerde 
görev yaptığının altını çizen Başkan Uysal, sözlerine 
şöyle devam etti: “Demokraside eğer bir kademe 
sayılacaksa, vatandaşın ilk ulaşabildiği konumdayız. 
O yüzden belediyeler olarak ‘demokrasinin çekirdeğiyiz’ 
desek yanlış bir ifade kullanmış olmayız. Çünkü 
vatandaşın dertlerine çözüm üretme noktasında 
belediyeler ön sıradadır.” 

“Dünyaya yardım eli uzatabilmeliyiz”
Başkan Uysal, UCLG'nin BM’den sonra en büyük 
kuruluş olmasının kendilerine önemli görevler 
yüklediğine vurgu yaparak, şunları söyledi: “Birinci 

görevimiz, belediye olarak bölge insanlarına hizmet 
etmek; onların dertlerini, problemlerini çözmek, hayat 
standartlarını yükseltmek ve onlara katkıda bulunmak. 
İkinci görevimiz de sadece bulunduğumuz bölgeye 
değil, üyesi olduğumuz Dünya Belediyeler Birliği'nin, 
organizasyon gücünü kullanarak dünyanın değişik 
bölgelerindeki insanlara da yardım eli uzatabilmek. Bu 
manada, bölgedeki bütün sorunların bu toplantıda 
konuşulması ve çözüm aranması gerektiğini 
düşünüyorum. Problemlerin çözümünü bugün burada 
bulamasak bile, bunları gündeme taşımak çözüm adına 
atılmış en önemli adımdır.”

“Belediye temsilcileriyle tecrübe paylaşımı 
yapmalıyız”
Birlik üyelerinin görev yaptıkları bölgede birbirinden 
değerli tecrübeler edindiklerini ve bu tecrübelerin 
paylaşılarak birliğin kuruluş amacına da ciddi katkılar 
sunacağını ifade eden Başkan Uysal, konuşmasını şu 
sözlerle tamamladı: “Bizler, Marmara etrafındaki 
belediyeler ile bir araya gelip Marmara Belediyeler 
Birliği'ni oluşturduysak ve bugün toplantılarımızda bu 
tecrübelerimizi paylaşıyorsak; bölge olarak diğer 
ülkelerdeki mevkidaşlarımızla da aynı usûlle karşılıklı 
paylaşımlarda bulunarak, farklı tecrübeler edinmeliyiz. 
Çünkü bu türden tecrübeler, belediyelerin 
kendilerinden çok vatandaşa katkı sağlayacaktır.” 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kapalıçarşı 
tarihinde bir ilk olarak, içme suyu, atık su ve 
yağmur suyu hatlarını yenileme çalışmalarına 
başladı. İleri teknoloji ürünü robot kameralarla 
kazı yapılmadan tarihî çarşının altyapı 
problemleri giderilecek. 

Kapalıçarşı’nın 
Altyapısı
Yenileniyor
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Dünyanın en büyük ve en eski çarşılarından biri 
olan Kapalıçarşı’nın, altyapı yenilenmesi İSKİ 
tarafından başladı. İSKİ ekipleri, 30 bin 700 

metrekarelik alan üzerinde, 66 sokakta yaklaşık 
4 bin dükkanla hizmet veren Kapalıçarşı'nın atık su, 
yağmur suyu ve içme suyu hatlarında bakım - onarım ve 
yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 

Kazısız teknolojiden yararlanılıyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın 
da yakından takip ettiği çalışmalarla ilgili basın 
mensuplarına bilgi veren İSKİ Genel Müdürü Fatih 
Turan, yaptıkları çalışmalar esnasında önceliklerinin 
esnaf ve ziyaretçilerin mağduriyetini asgari düzeyde 
tutmak olduğunu söyledi. Gece başlayan çalışmaların 
sabah saatlerine kadar hummalı bir şekilde 
sürdürüldüğünü vurgulayan Turan, çalışmalarla ilgili 
şu bilgileri verdi: “Burada çok önemli bir çalışma 
yürütüyoruz. Kazısız teknolojiden yararlanarak önce 
tüm Kapalıçarşı’nın 4 kilometrelik altyapısını robot 
kameralarla tarayıp, arızalı yerleri tespit edip, kazı 
gereken yerleri kazıyoruz. Kapalı olan yerleri  
temizledikten sonra buhar sistemi ile boruyu salıyoruz 
ve mevcut kanalın kaplanması sûretiyle kırılmaya karşı 
dayanıklı atık su şebekesi tesis ediyoruz.” 

Çalışmalar 6 ay içerisinde tamamlanacak 
İstanbul Valiliği'nin çatı yenileme çalışmalarını da 
hatırlatan Turan, “Çatıdan inen yağmur suyu oluklarını 
da atıksu şebekesine bağladık. Bu şekilde yağmur 
sonrasında oluşan olumsuz görüntülerin de önüne 
geçmiş olacağız” dedi.

Çalışmaların Haziran ayından önce tamamlanması 
planlanıyor.
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Beyazıt Meydanı ve çevresi, tarihsel karakteri de 
göz önünde bulundurularak, bütüncül bir 
kentsel tasarım yaklaşımı içerisinde yenileniyor. 

Çalışmalara öncelikle İstanbul Üniversitesi’nin 
önünden ve Darülfünûn Altgeçidi’nin üzerinden 
başlanıldı. Çalışmalar, Kültür Varlıkları Koruma 
Kurulu’nun izni ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü tarafından görevlendirilen arkeologlar 
denetiminde yürütülüyor.

Çalışmalar nereleri kapsıyor?
Yenileme çalışmaları, Beyazıt ve Çemberlitaş 
meydanları ile bu meydanlara erişim sağlayan Ordu 
Caddesi, Yeniçeri Caddesi, Divanyolu Caddesi, 
Vezneciler Caddesi ve Fuat Paşa Caddesi dahil olmak 
üzere, toplam 228 bin 400 m2’lik alanda 
gerçekleştiriliyor. İlk etapta Darülfünûn Altgeçidi 
yenilenerek, meydanın erişilebilirliği arttırıldı. 
Kapalıçarşı girişi, Beyazıt Camiî ve meydan 
bağlantısında dükkanlar ve yeme içme - alanları 
terasları ile yeni ve geniş bir Kapalıçarşı meydanı 
oluşturuldu. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Tarihî Yarımada’nın en önemli noktalarından Beyazıt ve 

Çemberlitaş meydanları ile bu meydanlara erişim sağlayan 
caddeleri yeniden düzenliyor; araç ve yaya trafiğini daha 

konforlu hale getirerek bölgenin tarihini ihyâ ediyor.

Tarihî Yarımada
Meydanları ve Çevresiyle

Yeniden Düzenleniyor
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Meydanlarda ne tür düzenlemeler olacak?
Meydanlarda zemin tamamen yenilenerek, engebeli ve 
yaya dolaşımı için olumsuz unsurlar giderilecek. 
Meydanın alt ve üstyapısı yenilenecek. Seyir 
basamakları tasarlanarak yeşil doku ile desteklenecek, 
tarihî yapıya uygun estetik bir görünüm kazandırılacak. 
Beyazıt Meydanı’nda, eski yerine, kuru havuz sistemi 
yapılacak. Ayrıca meydanın tarihi ihyâ edilecek; 
Çınaraltı ve Marmara Kıraathaneleri, tek katlı ve 
taşınabilir yapılar olarak eski yerlerinde tasarlanacak.

Meydan, kaldırım ve cadde üzerindeki düzenlemelerde 
engelli vatandaşlar düşünülerek kaldırım bitişlerinde 
ve yaya geçitlerinde rampalar yapılacak. Ordu 
Caddesi’nin Laleli Camiî ile Beyazıt Tramvay İstasyonu 
arasında yoğun yaya kullanımı talebini karşılamak 
amacıyla geniş kaldırımlar ve yol üzerinde turist 
otobüsleri için cepler açılacak. Proje alanı içerisinde yer 
alan tescilli anıt ağaçların tümü korunacak. Çalışma 
alanlarında araç trafiğini olumsuz etkileyecek bir 
düzenleme yapılmayacak.

Bölgedeki çalışmalar ne kadar sürecek?
Hiçbir olumsuzluk ve mağduriyet oluşturmayacak şekilde 

450 gün olarak planlanan çalışmaların, Mart 2019’da bitirilmesi planlanıyor.
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ÜMİT MERİÇ: 

“İstanbul, Dünyanın 
En Önemli ve Her Zaman da 
En Önemli Olacak Şehri”

R Ö PO RTA J

Çocukluğunuz İstanbul’da geçti. O dönemlerin 
nostaljik dokusundan ziyade, o günden bugüne kişisel 
İstanbul tarihinizden biraz bahseder misiniz? 
Ben doğum öncesinden İstanbulluyum. Annemin, 
babamın nefes alıp verdiği bu şehirde doğdum. Ve 
ömrüm boyunca da İstanbul’da yaşadım. Emr-i hak 
vaki olduktan sonra da, mahşeri İstanbul’da beklemek 
istiyorum.

Kişisel İstanbul tarihim, İstanbul’un Asya tarafında 
başlayıp burada bitiyor desem, yeridir. İstanbul’un Asya 
tarafındanım. Harem’denim. Yani Medine 
toprağındanım. Avrupa Yakası bana hep uzak gelmiştir. 

Gerçi, 4 sene ilkokulda Şişli Terakki’de okuduğum için, 

Nişantaşı’nda yaşadım. 13 sene de Ataköy’de oturdum; 

fakat kendimi Avrupa Yakası İstanbuluna hiç ait 

hissetmedim. Dolasıyla mecbur olmadıkça da orada 

oturmayı istemem.

 

İstanbul, benim için denizin görüldüğü yerdedir. 

O yüzden hep çamlar arasından Boğaz'ı görebileceğim 

evlerde oturmayı diledim. Üsküdar’da, Beylerbeyi’nde, 

Çengelköy’de, Anadolu Hisarı’nda ve Caddebostan’da 

çamlar arasından denizi seyrettiğim bir 

İstanbulum var.
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Peki İstanbul dışında nerede yaşamak isterdiniz?
İstanbul’un dışında hiçbir yerde yaşamak istemezdim. 
Türkiye ya da dünya şehirlerinin hiçbiri beni 
cezbetmiyor; ama eğer zorunlu kalsaydım; Saint 
Petersburg, Rio de Janeiro veya Singapur olabilirdi. 
Mekke’de ya da Medine’de oturmak istemem. Oraya 
gitmek ve oradan dönmek ve tekrar gitmek ve tekrar 
dönmek isterim. Buna Kudüs de dahil… Çünkü o kadar 
büyük bir saygım var ki, oralarda bir dünyalı olarak 
oturmaktan, ikâmet etmekten haya ediyorum. Oralarda 
uyumak dâhi benim nazarımda büyük saygısızlık... 

O yüzden hikâyem Üsküdar’da başladı, Üsküdar’da 
bitsin istiyorum.

İstanbul, Cemil Meriç için denizin, 
çam ağaçlarının kokusu ile var. 
Nefesi ile var. İstanbul’u 
koklamıştır, ama görememiştir.

Babanız Cemil Meriç’in İstanbul’u nasıldı? Onun 
gördüğü ve göremediği İstanbul?
Babam İstanbul’da, İstanbul'u yaşamamış bir insandı. 
“Kitaplarda yaşadım” diyor ya… "Bir vapura bineyim de, 
Sirkeci’den Rumelîkavağı’na bir yolculuk edeyim" 
demez. Çünkü onun gözü manzaraları görmez, kitapları 
görür; kitaplardaki manzarayı görür. Kitaplarda yaşar. 
Fethi Paşa Korusu’ndaki evimizi çok severdi, ama onun 
dışında İstanbul’un tarihî mekanları ile bir münasebeti 
yoktu. İstanbul, tarihi ve coğrafyasıyla babamın 
gündemine pek girmemiştir desem yeridir. Belki Beş 
Şehir’i ona okuduğum sıralarda Tanpınar’ın 
İstanbulu’nu hissetmiş ve gözlerini kaybettikten sonra, 
nasıl bir İstanbul’dan mahrum kaldığını anlamıştır.

İstanbul, Cemil Meriç için, denizin ve çam ağaçlarının 
kokusu ile var olmuştur. O İstanbul’u koklamıştır, ama 
görmemiştir. Tanpınar’ın çok sevdiğim ve okudukça da 
üzüldüğüm bir hatırası var. Sultanahmet Camiî’nin iç 
avlusuna geliyor. O sırada içeride akşam namazı 
kılınıyor. Tanpınar, caminin pencerelerinin 
parmaklıklarını tutuyor ve “Ah keşke ben de 
girebilseydim” diye hayıflanıyor. Hoş, babam keşke 
girebilseydim safhasına bile gelmemiştir. Çünkü 

babamın dış avlusundan iç avlusuna geçtiği bir cami 
hatırasını bana anlattığını hatırlamıyorum.

Ama Cemil Meriç’i İstanbul’a bağlayan insanlar vardı. 
Hocası Nesteren Hanım, bunlardan biri. “İstanbul’u bir 
parça da Nesteren Hanım orada yaşıyor diye 
seviyorum. O ölürse beni İstanbul’da tutan ibrişim 
tellerinden biri daha kopar” diyor.  Dolayısıyla Cemil 
Meriç’in İstanbul’u, sahaflardan, kitapçılardan ve 
dostlarından ibaret bir İstanbul.

Bugünün İstanbulu, sizin çocukluğunuzun 
İstanbulundan nerdeyse 14 kat daha büyük. O gün bir 
şehirdi, bugün ise metropol… O günden bu güne pek 
çok şey değişti İstanbul’da; ama tarihî kaderi hiç 
değişmedi. Size göre neler değişti bu şehirde ve neler 
hala bâki?
Benim doğduğum yer Üsküdar ile Kuzguncuk 
arasındaki Nacak Sokak olduğu için, oradaki insanî 
dokuyu zikretmem gerekiyor. O dönemlerin İstanbul’u, 
fakir bir İstanbul’du; fakat kimse fakir olduğunun 
farkında değildi. Zenginlik diye bir şey yoktu. Herkes 
fakirdi. Nasıl fakir? Mesela herkesin bir yazlık, bir kışlık 
elbisesi ve ayakkabısı olurdu. Bütün mahalle öyle 
yaşardı. Ama herkesin ortak özelliği, doğal 
beslenmesiydi. Boğaz'da çocuklar balık tutardı. Evde 
yenen balık Boğaz'dan gelirdi, yani bedavaydı. Bazı 
evlerin kümesi vardı, yumurtasını herkes oradan alırdı. 
Bizim mahallede Sütçü Ayşe Teyze vardı, sütümüzü 
ondan alırdık. Adeta şehrin içinde şehirli olan, ama köy 
hayatı yaşayan küçük mahallelerdi bunlar. 
O dönemlerde mahallenin bir hükmî şahsiyeti vardı. 
Mahalleli bir arada yaşar, sevinçlerini, üzüntülerini 
birbiriyle paylaşırdı. Boş zamanlarını mutlaka beraber 
geçirirdi. Herkes herkesi tanırdı. Şimdiki İstanbul’da ise 
malum… 

Bugün mahalle yerine siteler var. Siteler, belki yeni bir 
mahalle modeli olabilirdi. Çünkü mahalle dediğimiz 
aslında, bir manada dışa kapalı organik bir bütündür. 
Ortak kültürel, ekonomik ve sosyal özellikleri olan 
insanların bir arada yaşadıkları bir alan. Mahallenin 
bütün çocukları birbirleriyle arkadaştır. Siteler güvenlik 
açısından mahalle gibi. Mahalleye nasıl yabancı 
giremiyorsa, sitelere de yabancı giremez. Mahalleye 
yabancı geldi mi, herkes onun yabancı olduğunu bilir. 
Sokak her an kontrol altında yani… Sitelerde ortak 
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alanlar, bahçeler, havuzlar vs. olduğu halde sitedeki 
aileler, komşularıyla değil, daha çok işyerlerindeki 
arkadaşlarıyla münasebet halindeler. Yani mekanda 
ortaklık, komşuluğu getirmiyor. O yüzden komşuluk, 
sitelerde ortaya çıkamadı. Bu tabii çok büyük bir fark. 
İnsanî boyutun varlığı ve yokluğu eksenine oturacak 
kadar büyük.

Yine de her şeye rağmen hâlâ Boğaz köylerinde eski 
İstanbul, bir ölçüde yaşamaya devam ediyor. 
Çengelköy’de, Kuzguncuk’ta, Beykoz’da, Beylerbeyi’nde, 
Anadolu Hisarı’nda… Evet, İstanbul çok değişti. 
Ben onun dışında gökdelenlerin İstanbulunu, ya da işte 
60’lardan sonra ortaya çıkan o çirkin apartmanlaşmanın 
doğurduğu İstanbul'u tanımıyorum, sevmiyorum, 
bilmiyorum ve İstanbul olarak da görmüyorum. 
İstanbul’da yaşamak İstanbullu olmak için yeterli değil. 

İstanbul’un birçok farklı semtinde yaşadınız. Her 
semtin kendine ait bir dokusu, bir yaşama biçimi var. 
Sizin yaşadığınız semtlere dair gözlemleriniz neler?
Ve sizin semtiniz hangisi?
Şurası muhakkak ki Boğaz’ın Anadolu Yakası'nda, 
gözümün denize değebildiği herhangi bir yerde 
yaşamaya devam etmek isterim. İstanbul’da birkaç 
kuşağın aynı toprak üzerinde yaşadığı pek az aile 
örneği var. Anadolu Hisarı’nda Yıldırım Beyazıd 

zamanında hisarın inşası için gelen yörüklerden birinin 
torunları, nerdeyse 700 yıldır aynı toprağın üzerinde 
oturuyor. Evler yıkılmış, üzerine yenileri yapılmış; ama 
arsa hep aynı kalmış. 700 yıldır aynı toprağa kök salmış 
bir aile... Benim ailemin Caddebostanlılığı, 1928’de 
başlıyor, annemin üniversite yılları, hocalık yılları, 
babamla tanışması, annemin buradan gelin olarak 
çıkması, yine babamla evlilik yıllarında abimin burada 
doğması ve yıllar sonra kızımın da buradan gelin 
çıkması... Yani burası ailemizin kök saldığı yer. Gözlerim 
çocukluğumdan beri, karşımda sıralanan adalar 
manzarasına aşina.

İstanbul ile ilgili pek çok konferans verdiniz, yazılar 
yazdınız, hatta “Seyyahların Aynasında: Şehirlerin 
Sultanı” adında bir de kitap hazırladınız. “Babam 
Cemil Meriç”te de babanızı anlatırken 
çocukluğunuzun İstanbul’unu betimliyorsunuz. 
İstanbul özelinde yeni bir çalışmanız olacak mı?
“Seyyahların Aynasında: Şehirlerin Sultanı İstanbul” 
kitabından sonra, İstanbul'la ilgili pek çok yazı ve 
konuşmam oldu. İstanbul ile ilgili ne kadar konuşsam 
da, yazsam da hep eksik kalacak; biliyorum. Çünkü 
15 bin yıldan bu yana burada yaşayan insanlar var. 
Küçükçekmece yakınlarındaki Yarımburgaz 
Mağarası’nda 15 bin yıllık, 24 tane insanın kemikleri 
bulundu. Böyle bir şehrin dünyanın kâlbıgahı olması 
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kaçınılmaz. Çünkü herkesin gözü önünde bir yer 
burası. Hem seyrettiği hem de gözünü diktiği… Böyle bir 
şehirde yaşamanın bedeli olmalı. İstanbul gezilmeli, 
öğrenilmeli ve öyle sevilmeli... İstanbul’da yaşayan 
herkes İstanbul’un 15 bin yıllık katmerli tarihini kendi 
şahsiyetine katmalı. 

Dünya, İstanbul’u bin yıllar boyunca nasıl görmüş? 
Bununla ilgili seyahatnamelerden oluşan kitap 
hazırladım. Strabon, Herodot gibi Antik yazarların 
İstanbulu var. İstanbul hakkında ilk seyahatname 690 
yıllarında buraya gelen Galyalı bir papaza ait. Bin yıllar 
boyunca İstanbul hakkında çeşitli seyahatnameler 
yazılmış. "Seyyahların Aynasında: Şehirlerin Sultanı 
İstanbul," başkalarının İstanbulu'nu anlatıyor. Ama bir 
de bizim yaşadığımız ve paylaştığımız İstanbul var. 
Ben onu da yazmak istiyorum. Kendi İstanbulumu. 
Şemsi Paşa’nın önündeki kayalıklara basarak oradaki 
lunaparka giden ve oradaki bisiklete binen bir çocuğun 
İstanbulu. Beylerbeyi mendireğinden istavrit tutan bir  
genç kızın İstanbulu. Ya da Süleymaniye’nin mücevherli 
minaresinin en üst şerefesinde akşam namazı kılan bir 
mü’minenin İstanbulu... Denizden, minareden, kuleden, 
Çamlıca’dan görülen İstanbullarım var. Bütün bu 
üstüste gelen izlenimlerimi “Dünyanın Kalbıgâhı 
İstanbul” kitabımda anlatmak istiyorum. Bu “Şehir 
Denemeleri” üst başlığını taşıyacak olan bir kitabın 
birinci bölümü olacak.

Tarihî ve coğrafî konumu dışında Avrupa’nın köklü 
kentlerine nazaran İstanbul’u farklı kılan özellikler 
nelerdir size göre? 
İstanbul coğrafî konum itibariyle benzersiz. Doğu’nun 
en Batı’sında, Batı’nın en Doğu’sunda, Kuzey’in en 
Güney’inde, Güney’in en Kuzey’inde… Bütün yollar 
Roma’ya çıkar sözü, Roma’dan çok, II. Roma olan 
İstanbul için söylenmiştir. İstanbul’un bu konumu, 
tartışmasızdır.

İstanbul, Avrupa, Asya ve Afrika’nın merkezinde bir 
şehir... Bir köprü değil, bir meydan burası. Bir hedef. 
Buraya gelinir. Burada kalınır. Buradan geçilmez.
Bu özelliğinin yanında tabii, içinden deniz geçen tek 
şehir… Yolların geldiği, denizlerin buluştuğu yer... 
İstanbul’a, yedi tepeli şehir deniyor. Bu Suriçi İstanbulu 
için doğru. Ama bugün ki İstanbul, belki de 77 tepeli. 
Yani İstanbul’da bir çok Avrupa şehrinde olmayan bir 

şey var: Manzara. Paris’in mesela bir tek Monmartre’nin 

olduğu tepesi var; fakat geri kalanıyla dümdüz bir şehir. 

Hakeza Roma… Topografyasının fevkâledeliğinden 

doğan bir özelliği bu İstanbul’un. Bütün bu perde perde 

açılan tarihî hakikatler bizi bence dünyanın en önemli 

şehrinde yaşayan; ama bunun farkında olmayan 

insanlar konumuna getiriyor. Burası dünyanın en 

önemli ve her zaman da en önemli olacak şehri. 

Tarihten gelen ve geleceğe uzanan bir önemi var. O 

yüzden burada yaşamak için, bu şehrin bilgisine sahip 

olmak mecburiyetindeyiz. Bu konuda da hem okullara 

hem belediyelere hem devletimize büyük görevler 

düşüyor. Dünyada evrensel müzeler, bölgesel müzeler, 

ulusal müzeler ve şehir müzeleri var. Lourve ve British 

Museum evrensel müzelerdir. Hem kendi çevrelerini 

hem dünyayı yağmalayarak kurulmuşlar. Ben böyle bir 

müzeye taraftar değilim elbette. İstanbul’da kurulacak 

olan bir müze, Roma dönemi öncesinden başlayıp, 

Osmanlı coğrafyasının uzandığı bütün bölgeleri 

kucaklamalı. Bu havza insanının hafızasını, tarihi ile 

müzeyyen kılmalı. 

Kız Kulesi’ne pergelimin sivri 
ucunu batırıp, İstanbul’u, 
Anadolu’yu ve bütün 
Osmanlı – İslâm coğrafyasını ve 
dünyayı oradan dönerek 
tanımak isterim.

İstanbul’daki tarihî - mimarî eserler içerisinde sizin 

için özel bir önemi olan ve bağ kurduğunuz yapı ya da 

yapılar var mı?

Zor bir soru. Benim için İstanbul’un merkezi Kız Kulesi. 

Kız Kulesi’ne pergelimin sivri ucunu batırıp, İstanbul’u, 

Anadolu’yu, bütün Osmanlı - İslâm coğrafyasını ve 

dünyayı oradan dönerek tanımak isterim. “İstanbul en 

çirkin nereden gözükür?” diye bir latife vardır. Cevabı 

Kız Kulesi’nden… Çünkü Kız Kulesi’nden, Kız Kulesi 

gözükmez. 
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Kız Kulesi’ni çok manidar buluyorum. Asya ile 
Avrupa’nın öpüştüğü yer. Asya değil, Avrupa değil; ama 
aynı zamanda hem Asya hem Avrupa. Her tarafa aynı 
uzaklıkta... Tabi bir bina olarak değil, bir sıfır noktası 
olduğu için kıymetli benim indimde. Şehrin bütünü 
benim evim. Benim hatıralarım. Fatih Camiî mesela 
dedemin medrese talebesi iken her namaz vaktinde 
içine girip çıktığı bir mekan. Ben Fatih Camiî’nin giriş 
kapısındaki deri perdeyi açarken, kenara çekilip 1907’de 
yılında vefat etmiş olan annemin babasına, onun 
ruhâniyetine, yol vermek isterim. 

İstanbul bir ilim dalı olarak 
üniversitelerde okutulmalı

Aynı zamanda bir sosyologsunuz. Gözlem 
yapabildiğiniz yıllar içerisinde İstanbul’un sosyolojik 
yapısındaki değişimler hakkındaki düşünceleriniz 
nelerdir?
İstanbul, bir ilim dalı olarak üniversitelerde okutulmalı. 
Sosyoloji bölümlerinde de, İstanbul Sosyolojisi dersleri 
verilmeli. Çünkü İstanbul, çok farklı açılardan 
incelenmesi gereken bir şehir. Bir dönem Büyükşehir 
Belediyesi, Suriçi İstanbulu ile ilgili benim de 
yönettiğim odak grup çalışmaları yaptırdı. 
Sultanhamam’daki hamallardan, lise talebelerine 
oradan İMÇ’de dükkan sahibi olanlara kadar uzanan 
geniş bir yelpazade Suriçi İstanbulu'nun sorunları ve 
bu sorunları yaşayanların çözüm önerileri tesbit edildi. 
Bu ve bunun gibi ilmî çalışmalar, Büyükşehir 
Belediyesi’nin ve ilçe belediyelerin yapacakları 
çalışmalara rehber olmalı. İstanbul, hem gönlümüzle 
sevilmeyi hem de aklımızla saygı duyulmayı hakeden 
bir şehir. 
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İstanbul Boğazı 
Efsanesi
İstanbul’u üçüncü kez bina ve imar eden 
Makedonya Kralı Büyük İskender’dir. 
İskender, cihana baş eğdirmiş olduğu halde 
bugünkü Yunanistan kıyılarında yer alan 
Halkedonya ve Smirna’nın (İzmir) sahibi 
Kıdafe (Khadafia) kendisine baş eğmemişti. 
İzmir’deki kale harabesi ona nispet edilerek 
hâlâ Kadife Kale diye anılır. İskender, 
Kıdafe’yi merak ederek kılığını değiştirip 
yakından görmek maksadıyla divanına 
vardıysa da, tanınarak yakalanmış ve 
hapsedilmiştir. Kıdafe onu bir müddet mahpus 
tuttuktan sonra da bir daha kendisine kılıç 
çekmeyeceğine yemin ettirerek serbest bıraktı. 
İskender, daha sonra Kıdafe’den intikam 
almak istediyse de yemini buna mani oluyordu. 
Nihayet, onunla birlikte bulunan Hızır 
kendisine bir akıl öğretti. 
O zamanlar Karadeniz Boğazı henüz mevcut 
değildi. Karadeniz’in yüksekliği ise Marmara 
ve Akdeniz’den fazla idi. İskender, hemen yedi 
yüz bin kişi toplayıp askerlerini de bunlara 
katarak Boğaz’ı kazdırdı. Karadeniz’den 
hücum eden sular, Sarayburnu’nda kurulmuş 
olan şehirle Halkedonya’yı ve Kıdafe’ye, 
tabi yedi yüz şehri mahvedip halkını ve 
askerini boğdu. Sular yatıştıktan sonra 
İskender İstanbul’u yeniden kurdu. Nitekim 
efsaneye göre Septe Boğazı’nı açıp Akdeniz’le 
Okyanus’u birleştiren İskender’dir. 

Kaynak: İstanbul'un 
100 Efsanesi, 
Kültür AŞ Yayınları
Kültür AŞ tarafından yayınlanan 
tüm eserlere istanbulkitapcisi.com 
sitesinden ulaşabilirsiniz. 

MÖ 356-323 yılları arasında yaşayan, 
zekâsı, bilgisi ve gücüyle dünyanın en büyük 
kumandanlarından biri olan Makedonyalı 
Büyük İskender, halk arasında efsanevi bir 
kişiliğe büründürülmüş, iki kıtayı birbirine 
bağlayan İstanbul Boğazı’nın oluşumu bile 
halk muhayyilesinde Büyük İskender’e 
bağlanmıştır.





İstanbullular için çevreden sağlığa, 
ulaşımdan altyapıya, sosyal 
hizmetlerden spor ve eğitime kadar 
birçok alanda hizmet sunan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi “Az laf, çok iş” 
prensibiyle durmaksızın çalışıyor. 
Ürettiği hizmetlerle 2017’de ulusal ve 
uluslararası kuruluşlardan çeşitli 
ödüller alan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, dünyanın gözbebeği olan 
bu şehrin sakinlerine hak ettikleri 
hizmeti sunmaya devam edecek.
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Daha temiz ve yeşil bir şehir için İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri çalışmalarını birçok alanda aralıksız 
olarak sürdürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların daha temiz ve yeşil bir şehirde 
yaşaması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir, İstanbul’daki yeşil alanların 
artırılması ve daha bol oksijenli bir şehir oluşturmak için ağaçlandırma 
çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmalarında şehrin 
iklimini göz önünde bulunduran İBB ekipleri, ıhlamur, çınar, selvi, çitlembik, sığla, 
gürgen, lale ağacı ve akasya olmak üzere 8 çeşit ağacı şehrin farklı noktalarına dikti.

Ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde, Büyükşehir bir yılda;
• 179 bin 656 adet ağaç ve fidan dikimi gerçekleştirdi.
• İstanbul genelinde toplam 41 bin 600 m² alanda 

duvar bahçe yaptı.
• Bahçe Market aracılığıyla 20 bin 735 adet fidan satışı gerçekleştirdi.

Büyükşehir bir yılda  
179 bin 656 ağaç ve fidan dikti.

Büyükşehir bir yılda
179 bin 820 kez evde sağlık ve 
bakım hizmeti verdi.
Evde sağlık hizmetleri kapsamında hasta veya 
bakıma muhtaç bireylere yaşadıkları ortamda 
sağlık, bakım ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının 
karşılanması konusunda destek veriliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığının korunmasına yönelik 
çalışmalarıyla bakıma ihtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlıları yalnız 
bırakmıyor. Muayeneden yara bakımına, enjeksiyondan fizik tedaviye, 
hasta naklinden psikolojik desteğe, ev ve kişisel temizlikten hastane ve 
ev refakatine kadar tüm sağlık hizmetlerini ihtiyaç sahiplerinin ayağına 
götürüyor. Alanında uzman doktor, hemşire, fizyoterapist, psikolog, 
acil tıp teknisyeni, bakım destek personeli ve yardımcı personel 
olmak üzere 282 görevli ile 96 araç ve 15 hasta nakil ambulansıyla 
İstanbullulara hizmet ulaştırılıyor.

Evde bakım hizmetleri kapsamında, Büyükşehir bir yılda;
• 12 bin 111 kişiye evde bakım hizmeti verdi.
• 14 bin 162 doktor değerlendirmesi yaptı.
• 136 bin 754 hemşirelik bakım desteği sağladı.
• 16 bin 793 fizyoterapi hizmeti sundu.
• 26 bin 509 saat hastane refakat hizmeti verdi.
• 7 bin 156  nakil hizmeti sağladı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların 
güvenle ve huzur içinde sosyal hayatta yer alabilmesi 
için eğitim ve destek hizmetlerinin yanı sıra yıl boyunca 
engellilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.
Pek çok ülkeden daha kalabalık nüfusa sahip olan İstanbul’da yaşamak bazı 
zorlukları da beraberinde getiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal 
belediyecilik anlayışının bir parçası olarak şehirde yaşayan her bir ferdin güven 
ve huzur içinde hayatını sürdürebilmesi için çalışıyor. Bu kapsamda engelli 
vatandaşları da unutmayan İBB, yıl boyunca engellilere yönelik çeşitli etkinlikler 
düzenliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü, engellilere yönelik 
olarak psikolojik destekten eğitime, sosyal destekten rehabilitasyona, ulaşımdan 
kamplara birçok alanda hizmet sunuyor.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir yılda;
• 77.919 kişiye eğitim verdi.
• 643 sosyal organizasyonda 46.513 engelli ve yakınına 

ev sahipliği yaptı.
• 342 engelliyi istihdam etti.
• 35.928 engelliye rehabilitasyon hizmeti verdi.
• 280.956 engelli ve yakınlarına ulaşım hizmeti verdi.

Büyükşehir bir yılda  
9 milyon 430 bin Beyaz Masa 
başvurusunu çözüme kavuşturdu.

Büyükşehir bir yılda  
35 bin 928 engelliye  
rehabilitasyon hizmeti verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların dilek, 
şikayet ve temennilerini iletebilmeleri için 153 Beyaz Masa 
Hattı aracılığıyla 7 gün 24 saat hizmet veriyor.
İstanbul’da yaşayanların şehirle ve belediye ile ilgili dilek, şikayet ve temennilerini 
iletebilmesi için 153 Beyaz Masa, 365 gün boyunca 24 saat hizmet veriyor. İletilen 
taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde çözümü için gece gündüz çalışan Beyaz Masa 
ekipleri, telefon, internet ve sosyal medya aracılığıyla İstanbullulara anında 
dönüş sağlıyor. Beyaz Masa yanında Yerinde Çözüm Ekibi ve İletişim Noktaları da 
İstanbulluların her konuda müracaat ederek yardım alabilecekleri diğer birimler.   
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin halkla ilişkiler faaliyetlerinde gösterdiği başarı 
2017 yılında çok sayıda ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü. 

Halkla ilişkiler hizmetleri kapsamında Büyükşehir bir yılda;
• Alınan 9.470.280 başvurunun 9.430.101’ini çözüme kavuşturdu.
• İletişim noktalarında 4.071.727 ziyaretçi ağırladı.
• Beyaz Masa şubelerinde 549.380 kişiye hizmet verdi.
• 37.723 vakayı Yerinde Çözüm Ekibi aracılığıyla çözdü.
• 12 ödül aldı.
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Sağlıklı nesiller yetiştirme hedefiyle hareket eden İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul bünyesinde bulunan 
tesislerle İstanbullulara hizmet sunuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Spor İstanbul, şehrin dört bir 
yanında bulunan spor tesisleri ile İstanbullulara spor yaptırıyor. Kadın, erkek, genç, 
yaşlı herkesin spor yapabilmesi için tesis sayısını her yıl artıran Büyükşehir, onlarca 
branşta spor imkanı sunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik 
etmek için okul spor salonlarının yanı sıra amatör spor kulüplerine de malzeme 
desteği sağlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin spor etkinlikleri kapsamında bu yıl;
• 3.994.340 kişi tesislerde spor yaptı.
• 2.427.216 kişi okul spor salonlarından faydalandı.
• 332.763 kişi açık ve kapalı alanlardaki spor organizasyonlarına katıldı.
• 6.754.319 kişi açık ve kapalı alanlarda spor yaptı.
• 198.674 kişi izci kampına katıldı.
• Amatör spor kulüplerine ve okullara 1.703 adet malzeme yardımı yapıldı.

Büyükşehir bir yılda
284 bin 948 kişiye İSMEK’ te 
sanat ve meslek eğitimi verdi. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, nitelikli işgücü yetiştirip ülke ekonomisine 
katkı sağlamak amacıyla, 1996 yılından bu yana Hayat Boyu Öğrenme 
Merkezi İSMEK’te İstanbul halkına ücretsiz eğitim hizmeti veriyor. 

İstanbul halkının sanatsal ve mesleki eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek için, 1996 yılında 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İSMEK, ücretsiz eğitimlerini 22 yıldır 
sürdürüyor.  Büyükşehir Belediyesi iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü 
yetiştiren İSMEK eğitimleriyle ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Eğitim merkezlerini ve branş çeşitliliğini her geçen yıl arttıran İSMEK, bilişim 
teknolojilerinden yabancı dillere, müzik eğitimlerinden sanat eğitimlerine, 
yiyecek-içecek hizmetlerinden tekstil teknolojilerine kadar çok geniş bir yelpazede 
eğitim hizmeti sunuyor. Eğitimleriyle, İstanbulluları üretici kılmayı, kültürel ve sosyal 
gelişmelerine katkıda bulunmayı amaçlayan İSMEK, halen İstanbul’un 39 ilçesindeki 239 
eğitim merkezinde her biri alanında uzman 2 bin 998 eğitmenle toplam 
670 branşta eğitim veriyor. 

İSMEK, İstanbul’un dört bir yanındaki eğitim merkezlerinin yanı sıra açtığı 14 uzmanlık 
okulunda sektörlere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimleriyle de İstanbulluların 
istihdam edilebilirliklerini yükseltiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK vasıtasıyla bir yılda;
• 2016-2017 eğitim yılında 284 bin 948 kişiyi mezun etti. 
• Bugüne kadar 2 milyon 619 bin 534 kişi İSMEK eğitimlerinden faydalandı.
• Yaz dönemi eğitimlerinden 56 bin 384 çocuk ve genç yararlandı. 
• 128’i yeni olmak üzere 540 branşta eğitim verdi. 
• 12 sergi, 745 adet seminer düzenledi.  

Büyükşehir bir yılda
6 milyon 754 bin 319 kişiye  
spor tesislerinde hizmet verdi.
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BELNET İnternet ve Bilgi Erişim Merkezleri ile İstanbul’un 
hemen her noktasında son teknolojiyle donatılmış 
şubelerde ücretsiz, hızlı ve güvenilir internet hizmeti 
veriliyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bilginin ve eğlencenin hızlı ve kolayca paylaşıldığı 
internetin, çocuklar için de güvenilir olması amacıyla tehlikeli, zararlı bilgi ve 
görüntülere ulaşılmasını engelleyen güçlü filtreleme sistemiyle temiz internet 
hizmeti sunuyor. BELNET şubelerinde 7’den 77’ye herkes bilişim ve internet 
imkanlarından ücretsiz faydalanabiliyor. Son teknoloji ürünü ekran ve lazer 
yazıcılarla donatılan merkezler, çocuklara ve gençlere ödevlerini, projelerini, 
tezlerini hazırlayabilecekleri güvenli bir ortam sunuyor.

BELNET internet hizmeti kapsamında, Büyükşehir bir yılda;
• 218 bin 539 kayıtlı üyeye hizmet verdi. 
• 100 kişiye BELNET otobüsü ile 3D Yazıcı Eğitimi verdi. 
• 707 kişiye BELNET Dijital Akademi’de Dijital Eğitim verdi.
• 258 kişiye Kodlama Eğitimi verdi.

Hayvan bakımı kapsamında sahipsiz hayvanların daha 
iyi koşullarda yaşaması için bakım evlerinde beslenme, 
barınma ve sağlık hizmeti veriliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 590 hayvanı koruma altında tutabilecek 
kapasitedeki 4 bakımevi ve 2 hayvan hastanesi ile özellikle, yaşlı, sakat ve yavrulu 
hayvanların sahiplenilinceye kadar daha iyi koşullarda, sağlıklı bir şekilde 
hayatlarına devam edebilmeleri için çalışıyor. 7 bin 590 hayvan kapasiteli 
4 bakımevi ve 2 hayvan hastanesinde sahipsiz hayvanların muayene, tedavi, aşılama, 
kısırlaştırma işlemleri alanında uzman kişilerce yapılıyor. Mobil klinik VetKABİN, 
Diş Ünitesi, acil durumlara müdahale için MotoVET, köpek yıkama makinesi, yaralı 
ve hasta çiftlik hayvanlarının daha kolay nakli için özel tasarlanmış araç ve 
26 adet hayvan nakil aracı ile hizmet veriliyor. Ayrıca İstanbul genelinde 
199 noktada hayvanlara yönelik açık alan beslemesi yapılıyor.

Hayvan bakımı kapsamında, Büyükşehir bir yılda;
• Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve 

Bahçeli Yaşam Alanı’nın inşaatını tamamladı.
• 118 bin 565 sahipsiz hayvanı muayene ve tedavi etti. 
• 7 bin 144 sahipli hayvanı muayene ve tedavi etti. 
• 14 bin 241 kişiye ‘Hayvan Sevgisi ve Yerel Hayvan Koruma Görevlisi’ 

eğitimi verdi.

Büyükşehir bir yılda
218 bin 539 kişiye güvenli internet  
hizmeti sundu.

Büyükşehir bir yılda
118 bin 565 sahipsiz hayvanı 
muayene ve tedavi etti.
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Kurulduğu günden beri, pek çok alanda ücretsiz 
eğitimler ve kurslar veren İSMEK, 27 branşta tasarım 
eserlerinin yer aldığı “Dün - Bugün - Yarın/Emeğin 
Sergisi”ni, Deniz Müzesi’nde ziyarete açtı.

Emeğin

22 Yılı 
Sergisi
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İSMEK’in 22 yıllık sanat eğitimi deneyimiyle 
hazırladığı “Dün-Bugün-Yarın/Emeğin Sergisi”, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Mevlüt Uysal'ın Eşi Hatice Uysal ile İBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Hüseyin Eren ve AK Parti İstanbul 
Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla, 
Beşiktaş’taki Deniz Müzesi’nde açıldı. 

4 aylık hummalı bir çalışmanın sonucunda 27 farklı 
branşta tasarlanan eserin yer aldığı serginin açılışında 
konuşan Hatice Uysal, “Buradaki eserlerin hepsi sabrın, 
azmin ve estetiğin birer göstergesi. Her bir eserde 
İSMEK’in 24 yıllık tecrübesinin ve emeğinin izi var. 
İSMEK, vatandaşlarımıza yaşam boyu öğrenme imkanı 
sunuyor. Onlara sosyal çevre kazandırıyor, meslek 
sahibi yapıyor. Bilhassa kadınlarımızın toplumda söz 
sahibi olmalarının önünü açıyor” diye konuştu.

“Adı gibi emeğin sergisi”
Dünyada her şeyin değişirken, değişmeyen tek şeyin 
nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyaç olduğunu 
vurgulayan Uysal, şöyle konuştu: “İşte İSMEK bunu 

yapıyor. Bu ülkemiz ve İstanbul için büyük kazanım. 
Aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sergi, 
tam da ismi gibi emeğin sergisi. Dün, bugün ve yarının 
izlerini taşıyor. Dünde bizi biz yapan, yarına taşımak 
istediğimiz geleneksel değerlerimiz var.”

“8 bin 908 kursiyer iş sahibi oldu”
Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren de, İSMEK’in 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
1996 yılında 2 kurs merkezi olarak hayata geçirildiğini, 
bugün ise 255 kurs merkezi ve 660 branşla adeta bir 
halk üniversitesi haline geldiğini belirtti. 
İSMEK’ten 22 yılda 2 milyon 621 bin kursiyerin eğitim 
gördüğüne dikkat çeken Eren, İSMEK sayesinde 
8 bin 908 kursiyerin iş sahibi olduğunu da hatırlattı.

Sergi kapsamında, İSMEK’in 83 tecrübeli eğitmeni ve 
34 öğrencisi tarafından Yıldız Teknik ve Bilgi 
Üniversitesi’nin akademisyen tasarımcıları 
danışmanlığında 128 eser üretildi. Gelenek ile moderni 
buluşturan sergi, 25 Şubat’a kadar ücretsiz olarak 
gezilebilecek.
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İstanbul
Yarı Maratonu
Heyecanı Başlıyor
Spor organizasyonlarının vazgeçilmez adresi olan 
İstanbul, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’na hazırlanıyor. 
8 Nisan Pazar günü Tarihî Yarımada’ da düzenlenecek 
maraton için kayıtlar başladı. 

İ S T A N B U L  B Ü L T E N İ4 4



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul 
tarafından düzenlenen Vodafone 13. İstanbul Yarı 
Maratonu, 8 Nisan Pazar günü Tarihî Yarımada’nın 

muhteşem manzarası eşliğinde koşulacak. Yarı Maraton 
(21K), Çeyrek Maraton (10K) ve Business Maraton 
kategorilerinde gerçekleştirilecek olan 21 km’lik 
İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Miting Alanı'nda 
başlayıp, Eyüp Feshane'den dönüşle yine aynı noktada 
son bulacak.

Kayıt için son gün: 12 Mart 2018
İstanbul Yarı Maratonu kontenjanları 21K için 4 bin, 
10K için ise 3 bin kişi ile sınırlı tutulacak. 12 Mart 
tarihinde sona erecek kayıtlar, 15 Şubat tarihine kadar 
40 TL, 16 Şubat - 12 Mart tarihleri arasında ise 60 TL 
olacak. Daha geç kayıt yaptıracaklar ise 80 TL kayıt 
ücreti ödeyerek başvuru yapabilecekler. 

Dünyanın en iyi 10 yarı maratonundan biri
Geçen yıl itibariyle Altın Kategori'ye yükselerek dünya 
çapında en iyi 10 yarı maraton arasına giren Vodafone 
İstanbul Yarı Maratonu, dünyanın en düz ve hızlı 
parkurlarından birine sahip bulunuyor. Düzenlendiği 
yıllarda elit atletler tarafından rekor hedeflenerek 
koşulan ve tüm atletlerin büyük beğenisini toplayan 
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı 
bulunmayan parkuru ile her koşucuya en iyi derecesini 
yapma imkanı sunuyor.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 10K ve 21K 
kategorilerinde koşmak isteyenler, 

www.yarimaraton.istanbul 
resmi internet sitesinden kayıt yaptırabilirler. 
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Esenler Spor Kompleksi 
Yeni Yüzü ile Tekrar 
Hizmete Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kapsamlı bir tadilat gören 
Esenler Spor Kompleksi, 
bölge halkının hizmetine tekrar açıldı. 
11 branşta hizmet verecek tesiste, 
ayda 60 bin kişiye spor yapma imkanı sunulacak. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2009 yılında İl Özel 
İdaresi tarafından yaptırılan ve 2016 yılına kadar 
Esenler Belediyesi tarafından Kemer Spor 

Kompleksi olarak hizmet veren tesiste geniş çaplı bir 
tadilat çalışması gerçekleştirdi. Tamamen yenilenen 
tesis, yeni yüzü ve yeni açılan branşlarıyla tekrar 
İstanbulluların hizmetine sunuldu.

Tesiste 11 branşta hizmet verilecek
Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yüzme 
havuzu, Uzak Doğu sporları için yeni alanlar, stüdyo 
derslikler ve okçuluk salonları eklendi. Spor 
kompleksinde yüzme, basketbol, voleybol, tekvando, 
karate, okçuluk, step-aerobik, pilates, fitness, güreş ve 
fittoman branşlarında bireysel ve takım halinde spor 
yapan vatandaşlara hizmet verilecek. Tüm branşlar için 
kayıtların başladığı tesis, tam kapasiteyle 60 bin kişiye 
spor yapma imkanı sunuyor.
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Gençlik Meclisi
İstanbullu Gençleri 
Buluşturdu
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Gençlere ‘girişimcilik’ dersleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
faaliyetlerini sürdüren Gençlik Meclisi, Girişimci ve 
İnovatif İnsan Akademisi ile birlikte, iş dünyasının 
başarılı isimlerini, gençlerle bir araya getirdi. Ali Emirî 
Kültür Merkezi'nde gerçekleşen eğitimler kapsamında 
gençler sahip oldukları fikirleri nasıl hayata 
geçirebileceklerini, hangi yolların izlenmesi gerektiğini 
ve faydalanabilecekleri destek - hibe programları 
konusunda bilgilendirildi.

Gençler, İstanbul'un kıyılarını temizledi
Gençlik Meclisi Sosyal Sorumluluk Kulübü, daha mavi 
bir gelecek için Kilyos Sahili’nde kıyı temizleme 
etkinliği düzenledi. Kıyı temizleme çalışmalarına 
katılan İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü görevlileri, 
gençlere atıkların doğaya verdiği zararlar ve bu konuda 
yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kıyılar ve 
denizlerden toplanan atıkların geri dönüşüme 
kazandırıldığını öğrenen gençler denizi, denizde 
yaşayan hayvanları ve doğayı koruma konusunda 
farkındalık sahibi oldu.

Gençlik Meclisi, Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirdi
İBB Gençlik Meclisi ve SAR ekipleri Türkiye'nin ilk ve 
en nitelikli sivil katılımlı deniz ve hava tatbikatı olma 
özelliğini taşıyan Barbaros 2018 Tatbikatı’nı 
gerçekleştirdi. 380 personel, 11 bot, 1 helikopter ve 
3 adet uçağın yer aldığı tatbikat, Fatih Çatladıkapı 
sahilinde yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği bir balıkçı 
teknesinde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Gençlik 
Meclisi Arama Kurtarma Ekibi gönüllüsü gençler, ilk 
kez bir tatbikata katılarak deneyim sahibi oldular.

İstanbullu gençler doğa yürüyüşünde bir 
araya geliyor
Gençlik Meclisi, organize ettiği sportif faaliyetlerle de 
İstanbullu gençleri buluşturmaya devam ediyor. 
Trekking Kulübü tarafından düzenlenen Trekking 
(Doğa Yürüyüşü) etkinlikleri ile gençler teknoloji 
bağımlılığından, şehrin gürültüsünden, kaygı ve 
stresten uzak kalırken doğa ile buluşma imkanına 
kavuşuyor. 
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Bir Takdir de 
Büyükşehir’den
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, 2017-2018 
Eğitim Öğretim Yılı’nın 
yarıyıl döneminde karne 
sevinci yaşayan 
öğrencileri kitap ve 
buz pateni ile 
ödüllendirdi.
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Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 
“Bir Takdir de Büyükşehir’den” projesiyle 
derslerinde başarılı gösterip, Takdir/Teşekkür 

Belgesi almaya hak kazanan öğrencileri, Türk ve Dünya 

klasiklerinden kitaplar ile ödüllendirdi. İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından belirlenen 8 ilçeden 40 ortaokul 

ve lisede, 17 bin öğrenciye, Türk ve Dünya Edebiyatı’nın 

seçkin eserlerinden oluşan kitaplar hediye edildi. 

“Karneni Getir, Buzda Kay”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 

olan Spor İstanbul da, “Karneni Getir Buzda Kay” 

projesiyle bu yıl da çocukları buz pateninde buluşturdu. 

Karnesini getiren tüm ilköğretim öğrencileri, sömestr 

boyunca Zeytinburnu'nda bulunan Silivrikapı Buz 

Pisti'nde ücretsiz buzda kaymanın keyfini yaşadı.
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Anadolu Tiyatro Ödülleri’nden  
Şehir Tiyatroları’na 5 ödül
Yerli ve yabancı pek çok oyunu İstanbullularla buluşturan 
Şehir Tiyatroları, 4. Anadolu Tiyatro Ödülleri’nde 5 ödüle 
layık görüldü. Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenen 
törende; Yılın En İyi Projesi Ödülü’ne, işlediği tema ve 
reji başarısıyla Sızı; Yılın Tiyatro Belgeseli Ödülü’ne Can 
Doğan’ın hazırladığı Darülbedayi İlk Çeyrek; Yılın Anadolu 
Ödülü’ne Bennu Yıldırımlar; Yılın Dramaturgu Ödülü’ne 
Gökhan Aktemur; Yılın Erkek Oyuncusu Ödülü’ne ise Mert 
Turak layık görüldü. 

Fahreddin Paşa’nın arşivi dijital ortamda
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Müdürlüğü, 
2016 tarihinde kuruma kazandırılan Medine Müdafii Ömer 
Fahreddin Paşa'nın binlerce belgeden oluşan arşivini 
dijital ortama aktararak kullanıcıların hizmetine sundu. 
Fahrettin Paşa’nın torunu Ömer Türkkan’dan alınan 
arşiv; Urfa'da Ermeni İsyanları, Hicaz Seferi ve Medine 
Müdafaası, Mısır ve Malta'da esir olduğu dönemler, 
Afganistan sefirliği dönemine ait fotoğraflar, kartpostal, 
harita ve belgelerden oluşuyor. Arşivi incelemek isteyen 
araştırmacılar, Atatürk Kitaplığı’nın resmî internet 
adresinden belgelere ulaşabilirler.

Millî sporcu, Darülaceze’yi ziyaret etti
Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları bulunan millî güreşçi 
Rıza Kayaalp, yaşlı vatandaşlarımıza gönül desteği 
sağlamak için İBB İstanbul Darülaceze Müdürlüğü’nü 
ziyaret etti. Darülaceze sakinleri ile ayrı ayrı sohbet eden 
Kayaalp, yaşlı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Ziyaret sonunda Kayaalp’e, Darülaceze’de ağırlanan yaşlı 
vatandaşların yaşamlarının konu alındığı “Yaşanmış Hayat 
Hikayeleri 1” adlı kitap hediye edildi.



Doğalgaz faturalarına  
vade farksız 3 taksit kolaylığı
Türkiye’nin lider doğalgaz dağıtım şirketi İGDAŞ, 
abonelerinin kış aylarında artan doğalgaz tüketimi 
nedeniyle yükselen faturalarına ödeme kolaylığı getirdi. 
Aboneler, tüketim miktarına bağlı olarak artan faturalarını, 
kredi kartıyla vade farksız 3 taksitle ödeyebiliyor. 
31 Mayıs 2018 tarihine kadar sürecek kampanya hakkında 
detaylı bilgiye www.igdas.com.tr adresinden ve banka 
şubelerinden ulaşılabiliyor.

Evsiz vatandaşlar İBB’nin misafiri oluyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da evsiz vatandaşları 
yalnız bırakmıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle 
birlikte sokakta yaşayan vatandaşlar, Esenyurt’ta bulunan 
İSTAÇ Eğitim Merkezi’ne götürülerek misafir ediliyor. 
Evsiz vatandaşların barınmadan yeme-içmeye, sağlıktan 
kılık-kıyafete kadar her türlü ihtiyaçları İBB tarafından 
karşılanıyor. Sizler de, sokakta gördüğünüz evsiz 
vatandaşları 153 Beyaz Masa ekiplerine bildirebilirsiniz.

İBB’den sahipsiz hayvanlara 
beslenme desteği 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrin ücra noktalarında 
kış şartlarına maruz kalan sahipsiz hayvanlara, kuru mama 
ve yemekle beslenme desteği veriyor. Hizmetler, Veteriner 
Hizmetleri Müdürlüğü’nün 410 personeli ve 26 adet hayvan 
nakil aracı ile gerçekleştiriliyor. Eyüp, Arnavutköy, Sarıyer, 
Fatih, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Üsküdar ve Kartal 
ilçelerindeki besleme noktaları başta olmak üzere, 
199 farklı noktaya, günde ortalama 1.000 kg kuru mama ve 
yemek artığı bırakılıyor. 



ITE TURKEY tarafından İstanbul’da 
22’ncisi düzenlenen EMITT Fuarı’nda (East 
Mediterranean International Turizm and 
Travel Exhibitions), İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin ‘İstanbul’ standı ‘EMITT 
2018 Bölge Tanıtımını Yansıtan En İyi 
Stant’ seçildi. Başarı plaketi, EMITT 

Direktörü Hacer Aydın tarafından 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal adına İBB Turizm Müdürü 
Serdal Akyurt’a takdim edildi.

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarından 
biri olarak gösterilen EMITT’i düzenleyen 
ITE TURKEY’in teşekkür yazısında, İBB 
Başkanı Mevlüt Uysal’ın İstanbul’daki 
turizm hacminin arttırılması için 
ulusal ve uluslararası alanda bölge 
tanıtımına destek verdiği belirtilerek, 
şöyle yazıldı: “İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından desteklenen 
fuara bu sene, 85 ülkeden 1.067 firma, 
Türkiye’den 69 il ve yüzlerce ilçe 
İstanbul’da bir araya gelmiştir. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin ‘İstanbul’ 
standı, uluslararası tur operatörleri, 
turizm yöneticileri, bürokratlar, elçiler ve 
konsoloslar tarafından ziyaret edilerek 
karşılıklı turizmin canlandırılması için 
yoğun görüşmelerde bulunmuştur.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak 
şirketlerinden UGETAM (Uluslararası 
Gaz Eğitim Teknoloji Araştırma Merkezi), 
Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından 
İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi ile İBB Yerel Yönetimler 
Akademisi eğitim çalışmalarını kapsayan 

işbirliği protokolü imzaladı. İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
törende UGETAM adına Genel Müdür 
Şenol Yıldız, İTÜ adına Rektör Prof. Dr. 
Mehmet Karaca işbirliği protokolünü 
imzalarken; İstanbul Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilen törende ise UGETAM 
adına Genel Müdür Yıldız, İstanbul 
Üniversitesi adına Rektör Mahmut Ak 
protokole imza attı.

Protokoller kapsamında İstanbul Teknik 
Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi, 
UGETAM’ın “Yerel Yönetimler Akademisi” 
başta olmak üzere gerçekleştireceği 
mesleki, kişisel ve teknik eğitimlerde 
eğitimci ve tesis imkânı sunacak. 
Protokol dahilinde; eğitim ihtiyaç analizi, 
eğitimlerin içeriğinin hazırlanması, 
yönetici ve yönetici adaylarının kişisel 
gelişimine katkıda bulunacak eğitimlerin 
tasarlanıp uygulanması da yer alıyor.

EMITT’İN en iyisi 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nden  
üniversiteler ile iş birliği 



Oynarken mendilin kullanılmadığı, 
adında ve oyunun manisinde 
“mendil”in geçtiği bir oyundur. 
İki takımla/grupla oynanır. 
İki grup oyuncu, aralarında 
3-4 metre boşluk bırakarak 
karşılıklı dizilirler. Aynı takımda 
olanlar birbirlerinin ellerinden 
sıkıca tutar. Oyun boyunca eller 
böyle kalır.

Oyuna ilk başlayan grup, karşı 
gruba, hep birlikte “Menekşe 
mendilin düşe” diye bağırır. Karşı 
grup buna karşılık “Bizden sana 
kim düşe?” diye sorarak cevap verir. 
Bunun üzerine oyuna başlayan grup 
karşı gruptan bir oyuncu ismi söyler.

İsmi söylenen oyuncu, ellerini tutan 
iki yanındaki arkadaşı tarafından, 
hız alması için bir-iki defa ileri geri 
çekildikten sonra karşı gruba doğru 
itilir. Bu esnada tam karşılarındaki 
rakip iki oyuncu elleriyle sıkı sıkı 
engel oluşturarak oyuncunun engele 

takılıp kalmasını sağlamaya çalışırlar. 
Arkadaşlarının ellerinden kopan oyuncu 
hızlıca karşı gruba doğru koşar. 
Barikatı geçerse gruptan bir oyuncuyu 
seçer, kendi grubuna katar. Barikatı 
geçemezse rakip grubun elinde esir 
olur, o gruba katılır.

İki grubun da amacı; karşı grubun 
bütün oyuncularını kendi grubunda 
toplayabilmektir. Bunu başaran grup 
oyunu da kazanmış olur.

Aklınızda Bulunsun
• Oyunun manisi, “Menekşe mendilim dört köşe” 

şeklinde de söylenebilir.
• Oyuncuyu karşı gruba doğru iterken bu hareketin onu 
yere düşürmeyecek şekilde olmasına dikkat edilmelidir.

Menekşe
Mendilim Düşe
Oyuncu sayısı: En az 10-12

Kaynak: İp-Mendil Oyunları ve Eğlenceleri, Kültür AŞ Yayınları
Kültür AŞ tarafından çocuklar için yayınlanan tüm eserlere istanbulkitapcisi.com sitesinden ulaşabilirsiniz. 



GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI: KUDÜS FİLİSTİNDİR

İLK DÖRT OKURUMUZ : ALİ İHSAN BAŞ • UĞUR ÇETİNKAYA • CESUR CİVELEK • NAİL ÇİFTCİBAŞI

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...
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ANAHTAR KELİME: 
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İlişki; 
Uygunluk

Köşeden 
Köşeye; Yatay

Sermaye
Düşünce

Muğla’nın Bir 
İlçesi

Çocuklu Kadın

Karışık Renkli

Bulmaya 
Çalışma

Yüksekokul

Gözleri 
Görmeyen

Taneli Bir 
Meyve

Seçkin

İngilizce’de 
“Kolay”

Roma 
Rakamıyla Bin

Av

Bembeyaz

Çayır Bitkisi Bir Haber 
Ajansı

Eylem

Bir Meyve 
Ağacı

Bir Bağlaç

Yasa’nın 
Ünsüzleri

Tanrıtanımaz

Bir Sepet Türü

Bir Tahıl 
Ölçeği

Asya’da Bir Göl

Bir Nota

Lüks Tekne

Otlak

Azot’un 
Simgesi

Eşek Sesi

Bir Harp Aracı

İnsansız Hava 
Aracı

İlgi Eki (Tersi)

Bir Cetvel 
Türü

Bir Acı Ünlemi 
(Tersi)

Para Birimimiz İnanç

Pa

Bir Soru İşareti

Fakat

Kanuni Sultan 
“........”

Bir Deve Türü Ağabey

Öke, Deha 
Sahibi

Bir Tekne Türü

Bir Pamuk 
Türü

Bir Acı Ünlemi Vurma, Çalma

Üniversite 
Öncesi Okul

Bir Erkek Adı

Bir İşaret 
Sözcüğü

Dolunay

Posta 
Teşkilatımız

Şahıs’ın 
Ünsüzleri

Kararlı, Azimli

Anket Yapan 
Kişi

Oğuz “....” 
(Yazar)

Bir Organımız

Yayla Atılır

Kısa Zaman

Suyla Çevrili 
Kara Parçası

Hile

Adaletli

Akıllıca

Gözleri 
Görmeyen

Türk Silahlı 
Kuvvetleri

Halk Ağzında 
Evet

Suriye’de Bir 
Şehir

İpek Böceği 
Kabuğu

Garez

EderAt Yavrusu

İngilizce’de 
“Herhangi”

Okyanus 
(Eski)

Özel Eşya Taşımada 
Kullanılan
Bir Nesne

İlişkin, Bağlı 
(Tersi)

Orta 
Oyununda 
Rum Tipi

Kayırma, 
Torpil

Anıt

Harp

Bir Sayı

Dolaylı 
Anlatım

Bir Binek 
Hayvanı

Endonezya 
Plakası

Bir Çoğul Eki 
(Tersi)

Bir Ünlem

Kafa’nın 
Ünsüzleri Kek’in 

Ünsüzleri

Bankamatik

Güçlü, Sağlam

Türk Askeri

Beyaz

İçinde (Eski)

Bir Geçmiş 
Zaman Eki

Hazır, 
Bekleyen

Açık, Ortada

Bir Başörtüsü

Ağızda Çıkan 
Bir Yara Türü

Uzaklık 
Anlatır



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ
01.02. 2018 / 28. 02. 2018

İHALE 
TARİH / SAAT  TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK  4734 S. K.İ.K. 19. MAD. GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İŞİN ADI

01.2.2018 10.30 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Küçük Araç Bakım Onarım ve Servis Hizmet Alımı İşi

05.2.2018 11.00 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul Avrupa Yakası Genelinde Muhtelif Yol, Kavşak ve Cadde Düzenleme İşi

05.2.2018 10.00 Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü Avrupa Yakası Mezarlıklarında Bakım Onarım ve Çevre Düzenleme İşi

05.2.2018 10.30 Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul Anadolu Yakası Mezarlıklarında Bakım Onarım ve Çevre Düzenleme İşi

05.2.2018 11.30 Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denizde Toplu Taşıma Hizmeti Alımı İşi

06.2.2018 10.30 Satınalma Müdürlüğü Sabit ve Seyyar Jeneratör Alımı

08.2.2018 10.00 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul Anadolu Yakası Genelinde Muhtelif Yol, Kavşak ve Cadde Düzenleme İşi

08.2.2018 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü İstanbul Anadolu Yakası Kamu Binaları Bakım Onarım ve Ek Hizmet Yapıları VI. Grup İnşaatı

12.2.2018 10.00 Elektronik Sistemler Müdürlüğü Cisco Çağrı Sistemleri Bakım ve Güncelleme İşi

12.2.2018 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Bayrampaşa İlçesi Sağmalcılar Mahallesi TEİAŞ Lojman İnşaatı 

13.2.2018 10.00 İşletmeler Müdürlüğü Muhtelif Kartuş, Toner, Termal Rulo, Telli Dosya, Klasör ve Şeffaf Dosya Alımı İşi

13.2.2018 10.30 Elektronik Sistemler Müdürlüğü 153 Çağrı Merkezinde Çağrıların Yazıya Dönüştürülmesi ve Analizi İle Sesli IVR Ürünlerinin Alımı İşi 

13.2.2018 11.00 Satınalma Müdürlüğü Kültür Merkezleri Sahne Işıklandırma Malzemeleri Alımı

15.2.2018 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Tuzla Atık Kabul Tesisi ve İskele İnşaatı

19.2.2018 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Fatih İlçesi, Eski İSKİ Binası Yeri Zeminaltı Otopark ve Düzenleme İnşaatı

19.2.2018 10.30 Satınalma Müdürlüğü 7 Kısım Garaj Malzemeleri Alımı

19.2.2018 11.00 Satınalma Müdürlüğü 9 Kalem Seyyar Veri Depolama Ünitesi Alımı

21.2.2018 10.00 Trafik Müdürlüğü Ulaşım Yönetim Merkezi ve Akıllı Ulaşım Sistemleri Yapılması İşi

22.2.2018 09.30 Ulaşım Planlama Müdürlüğü İstanbul Geneli Yol Üstü Otoparkları Düzenleme Stratejilerinin Geliştirilmesi    



Bilgi ve Başvuru

20 Ocak / 20 Şubat
istanbultuketiciodulleri.com

Haklarını bilen ve savunan tüketiciler ile
tüketici dostu kurumları ödüllendiriyoruz!

ÖDÜL KATEGORİLERİ

Bilinçli Tüketici 
Ödülü

Bilimsel 
Çalışma Ödülü

Yazılı Basın 
Tüketici Ödülü

Tüketici 
Özel Ödülü

Radyo – Televizyon 
Programı Ödülü

Tüketici Memnuniyetini 
İlke Edinen Firma Ödülü


