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BU BÜLTEN SİZİNDİR, ALABİLİRSİNİZ.

"Gençler unutmayın!
Hayali olmayanın istikbali olmaz!.."

CUMHURBAŞKANIMIZIN KATILIMIYLA

80 OKUL VE 59 KAPALI SPOR SALONU AÇILDI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Eğitim bir milletin aydınlık geleceklere ulaşması yolunda en 
önemli duraklardan biridir ve eğitim süresince verilen dersler 
kadar öğrenim görülen mekânın fiziki şartları da önemlidir. 
Bu bilinçle eğitim yatırımlarına özel bir gayret sarf ediyoruz. 
İstanbulumuza modern donanımlı okullarla birlikte aynı 
zamanda öğrencilerimizin sosyal ve sportif yönden 
gelişebilmeleri için her okula kapalı spor salonu kazandırma 
seferberliğimizi büyük bir hızla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 
aralarında yapımı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
gerçekleştirilenlerin de yer aldığı 80 okul ile tamamı 
Büyükşehir tarafından inşa edilen 59 kapalı spor salonunu 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla hizmete açtık. Böylece İstanbulumuza 
2 bin 47 derslik ve 59 spor salonu daha kazandırmış olduk. 

Kıymetli hemşehrilerim,

Her yıl olduğu gibi İstanbul baharı lalelerle karşıladı. 13.’sünü 
düzenlediğimiz Lale Festivali kapsamında nisan ayı boyunca 
bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Şehrimizin her tarafını kendi 
ürettiğimiz lalelerle donattık. Bu yıl dördüncü kez 
Sultanahmet Meydanı'nı süsleyen dünyanın en büyük canlı 
lale halısında İstanbul’un fethinin 565. yıldönümü nedeniyle 
565 bin adet lale kullandık. Fethin yıldönümü yaklaşırken ve 
mevsim yaza dönerken İstanbul yine büyüleyici güzelliğiyle 
şölen havasına büründü. 

Teknolojinin verdiği imkanları şehrin yönetiminde 
kullanarak siz kıymetli vatandaşlarımıza daha iyi hizmet 
götürmeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda Dünya Akıllı Şehirler 

Kongresi’ne ev sahipliği yaptık. Kongre kapsamında 
düzenlenen programlarda akıllı şehirler konusunda fikir, 
proje ve tasarımlar ele alındı. İETT’nin geliştirdiği sürücüsüz 
elektrikli araç da kongre etkinlikleri kapsamında görücüye 
çıktı. 

Her alanda yoğun bir çalışma yürütüyor ve her gün yeni 
projeler için kollarımızı sıvıyoruz. Bu yoğun çalışma 
temposuyla, projeleri de bir bir tamamlıyor ve hizmete 
alıyoruz. Nisan ayında da bir dizi açılış gerçekleştirdik. 
Medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbulumuzun tarihi 
zenginliklerinden birini daha gün yüzüne çıkararak, 
Çemberlitaş’taki Şerefiye Sarnıcı’nı uzun ve detaylı bir 
restorasyon sürecinin ardından şehrimize kazandırdık. 

Büyükşehir olarak sokak hayvanlarını koruyup gözetmemiz 
gerektiği inancıyla Tepeören’de dünyanın ikinci büyük 
hayvan bakımevini hizmete açtık. Bu alanda dünyanın en 
büyük birinci tesisinin İBB’ye ait Kısırkaya Hayvan Bakımevi 
olduğunu ifade etmek isterim.

Sizleri, nisan ayında gerçekleştirdiğimiz birçok çalışmayı 
detaylarıyla okuyabileceğiniz bültenimizle baş başa 
bırakıyor; Ramazan’ın manevi iklimini yaşamak için tüm 
İstanbulluları her yıl olduğu gibi Yenikapı ve Maltepe’yle 
birlikte bu yıl Beylikdüzü’ndeki etkinlik alanlarımıza, 
Sultahahmet’teki Asırlık Tatlar ve Sanatlar Çarşısı’na ve 
kitap fuarına davet ediyorum.

Bu vesileyle mübarek Ramazan’ın hepinize huzur ve 
bereket getirmesini dilerim.

Sevgili İstanbullular,

/beltur_as/Beltur AŞ /belturas

www.beltur.istanbul
444 66 44

Tadını damağınızda
hissedeceğiniz
lezzetlerin
değişmeyen adresi
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İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Başakşehir’de 
ilk Yeşilay Danışmanlık Merkezi, 
Bağcılar, Eyüp ve Beykoz’da da 

Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezlerinin açılmasına 
öncülük etmesi nedeniyle “5. Zümrüdüanka En İyi 
Yeşilaycı Ödülleri” kapsamında siyaset dalında 
“En Yeşilaycı” ödülüne layık görüldü. 

Ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan 
Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve 

eşi Hatice Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Yeşilay 
Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ile çok sayıda 
Yeşilay gönüllüsü ve davetli katıldı. 

“En Yeşilaycı”lar Ödüllerini Aldı
Törende, “bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşamı” 
misyon edinen, söz ve eylemleriyle bu mücadeleye 
destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara ödülleri takdim 
edildi. Başkan Uysal siyaset dalında “En Yeşilaycı” 
ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
elinden aldı.

Erdoğan’dan Yeşilay’a 
Destek Verenlere Teşekkür
Törene katılanlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bir milletin en büyük hazinesinin ruhen, zihnen ve 
bedenen sağlıklı nesiller olduğunu belirterek, 
“Evlatlarımız ne kadar zinde, ne derece sağlıklı olursa 
ülkemizin geleceği o kadar parlak, o kadar aydınlık olur. 
Gençlerini alkol, içki, uyuşturucu, sigara, kumar, terör 
gibi dehlizlerde kaybeden ülkelerin 
istikbali karanlıktır.” dedi.

Yeşilay’ın bilgi birikimi ve tecrübesiyle çeşitli ülkelerin 
muadil kuruluşlarına da öncülük ettiğini kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Titiz bir çalışma sonucunda 
ödüle layık görülenlere takdirlerimi iletiyorum. Yeşilay’ın 
Zümrüdüanka Ödülleri, takdim edilenler için şüphesiz 
çok kıymetli bir payedir. Bu aynı zamanda sorumluluk ve 
mesuliyet demektir. Ben buradaki her bir kardeşimin bu 
payeyi iş ve özel hayatında onurla, gururla, aynı zamanda 
bir vazife şuuruyla taşıyacağına inanıyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı
Erdoğan’dan Başkan Uysal’a 
“En Yeşilaycı Siyasetçi” Ödülü
Yeşilay’ın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
himayelerinde düzenlediği “5. Zümrüdüanka En İyi Yeşilaycı 
Ödülleri” sahiplerini buldu. Törende İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a 
siyaset dalında “En Yeşilaycı” ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan 
verdi.
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İstanbul’a Ait Geleneksel Tatlar 
Ramazan etkinliklerinin düzenleneceği etkinlik alanları 
İstanbulluların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
hazırlandı. İstanbullular etkinlik alanlarında kurulacak 
çarşılarda; sıcak yemekten tatlılara, simitten Osmanlı 
şerbetine kadar bütün geleneksel tatlara ulaşabilecek. 
Çarşılarda köfteden künefeye, ekmek çeşitlerinden 
bozaya kadar pek çok ürün bulunacak. 

Konserler ve Şiir Dinletileri 
Gerçekleştirilecek

Büyükşehir, on bir ayın sultanı Ramazan’ın manevi 
iklimini, sanatsal ve kültürel etkinliklerle zirveye 

taşıyacak. Ramazan ayı boyunca etkinlik alanlarında 
iftar öncesi, iftar sonrası ve teravih namazının ardından 

başta tasavvuf müziği konserleri, şiir dinletileri, 
geleneksel gösteri sanatları olmak üzere çok sayıda 

etkinlik düzenlenecek. Birbirinden değerli sanatçıların 
müzik ve şiir dinletileri, Yenikapı, Maltepe ve 

Beylikdüzü’ndeki etkinlik alanlarında İstanbulluların 
karşısında olacak.

Çocuklarımıza Özel Etkinlikler
Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında çocuklar için çok 
renkli ve çok eğlenceli programlar hazırlandı. 
Etkinliklere katılacak çocuklar, animatör sunucu ile 
renkli zamanlar geçirecek, Ramazan ayına özel 
yarışmalara katılacak ve çocuk şarkıları dinleyecekler.

Geleneksel sanatlardan orta oyunu, meddah, 
Karagöz-Hacivat ve kukla gösterileriyle farklı bir 
heyecanı yaşayacak çocuklar, palyaço gösterilerinde 
kahkahalara boğulacaklar. Çocuklara yönelik tiyatro 
oyunları da etkinliklere renk katacak. Özel olarak 
hazırlanan etkinlikler, Ramazan ayı boyunca her gün 
etkinlik alanlarında çocukların karşısında olacak.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, sofralarımızın bereketlendiği, 
şefkat ve merhamet duygularının güçlendiği yeni bir Ramazan ayına daha ulaşmak üzereyiz. 

Maneviyatın ve güzelliklerin zirveye ulaştığı, sofraların paylaşma ve dayanışmayla 
bereketlendiği on bir ayın sultanı Ramazan ayı, İstanbul’da bu yıl da Büyükşehir’in düzenlediği 
etkinliklerle dolu dolu yaşanacak. İBB’nin Yenikapı, Maltepe, Beylikdüzü ve Sultanahmet’teki 

etkinlik alanlarında “Ramazan Birlikte Güzel” sloganıyla gerçekleştireceği programlarla 
İstanbullular Ramazan ayının maneviyatını ve ulvi iklimini derinden hissedecek.
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Huzur İçinde İbadet İçin…
İstanbulluların huzur içinde ibadet edebilmeleri için 
etkinlik alanlarında özel bölümler oluşturulacak. 
Kadın ve erkekler için ayrı olarak oluşturulacak özel 
alanlarda, vatandaşlar ibadetlerini huşu ile eda 
edebilecekler. 

Ramazan ayı etkinliklerinin düzenleneceği Yenikapı, 
Maltepe ve Beylikdüzü’ndeki alanlarda ücretsiz olarak 
kablosuz internet hizmeti de verilecek. Ayrıca sağlık 
odaları ve danışma noktaları da vatandaşların 
ihtiyaçlarına cevap verecek. 

Kitap Fuarı Bu Yıl Ayasofya Meydanı’nda
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Diyanet Vakfı ve 
Büyükşehir iştiraklerinden Kültür AŞ’nin iş birliğinde 
Kitap ve Kültür fuarı düzenlenecek.

Bu yıl Sultanahmet’teki Ayasofya Meydanı’nda 
düzenlenecek olan fuara 200’e yakın yayınevi katılacak. 
Fuarda edebiyattan tarihe, felsefeden dine, hemen her 
başlıkta binlerce kitaba ulaşılabilecek. 

Türk-İslam Sanatlarına Dair Ürünler
Etkinlik alanlarında kurulan çarşılarda vatandaşlar 
tarihte yolculuk edecek. Cam işçiliğinden ebruya, 
çiniden kaligrafiye, minyatürden sedef işlemeciliği ve 
iğne oyasına kadar geçmişi çok eskilere dayanan 
sanatlarla tanışacaklar. Çarşıyı ziyarete gelen 
İstanbullular, bu sanatların inceliklerini işin 
ustalarından görebilecekler.

İBB Meclisi’nden 
15 Temmuz Şehitliği’ne Onay
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 15 Temmuz’da şehit olan 
20 vatandaşımızın defnedildiği 267 metrekarelik alanın 
“şehitlik” olarak tescillenmesini onayladı.

İBB Meclisi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain 
darbe girişimi sırasında şehit olan 

20 vatandaşımızın defnedildiği 267 metrekarelik alanın 
“şehitlik” olarak tescillenmesine oy birliğiyle karar verdi.

İBB Meclisi’nin nisan ayı toplantısının dördüncü 
oturumu Saraçhane Belediye Sarayı’nda yapıldı. 
Oturumda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cenaze ve 
Defin Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki Teklif gündeme geldi. Teklifin yer aldığı 

komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.
Kabul edilen rapor doğrultusunda, 15 Temmuz 2016’da 
FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde 
şehit düşen ve yakınları tarafından İstanbul’da defni 
istenen vatandaşların mezarlarının bulunduğu 
Eyüpsultan ilçesi, Beylerbeyi Caddesi, Edirnekapı metro 
durağı yakınındaki mezarlık alan şehitlik olarak tescil 
edildi. Ayrıca 20 şehidimizin mezarının yer aldığı 
267,57 metrekarelik alanın 25 yıl süreyle İstanbul Valiliği 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na tahsis 
edilmesine karar verildi.
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“Bağımlılıktan 
Kurtarmayan Ürün 
Yerli Değildir”
İSKİ’nin düzenlediği “Su ve Atıksu Sektöründe Yerli Ürün 
Çalıştayı”nın ikincisi 4 Nisan’da gerçekleştirildi. 
Çalıştayda konuşan Başkan Uysal, Büyükşehir’in her 
alanda teknoloji ürettiğini ve yerli teknolojiyi kullanmaya 
özen gösterdiğini kaydetti. 

İSKİ’nin gerçekleştirdiği çalıştaya, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra İSKİ ve 

İBB bürokratları, STK’lar ve sektör temsilcileri katıldı.
Çalıştayda konuşan Başkan Uysal, Büyükşehir olarak 
yerli ürün kullanma konusunda cesur olduklarını ve 
yeni teknolojileri hayata geçirdiklerini ifade etti. Başkan 
Uysal, teknolojinin insan hayatının vazgeçilmezi 
olduğunu belirterek; “Büyükşehir olarak yerli ürün 
kullanımı konusunda cesuruz. Bunun nedeni Sayın 
Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde 
bu kapıyı açması ve ardından Türkiye’de yerlileşme 
adına güzel adımların atılmış olmasıdır.” ifadelerini 
kullandı.

Türkiye’de üretilmiş olmasının bir ürünün yerli 
sayılabilmesi için yeterli olmadığını ifade eden Başkan 
Uysal; “Bu ürün bizi başkalarına bağımlı hale getiriyorsa 
yerli olarak tanımlanamaz.” dedi.

Yerli ve Milli “Yemek Kartı”
İstanbul’da yemek kartının ciddi bir pazar olduğunun 
altını çizen Uysal; “Bu konuda TURKCELL ve PTT ile 
ortak bir çalışmamız var. Kısa zamanda inşallah hayata 
geçireceğiz.” dedi. iTaksi konusunda da bilgiler veren 
Başkan Uysal; “Aslında benzerleri ile aynı sistem. 
Diğerlerinde yurt dışında, ABD’de birileri karar veriyor. 
iTaksi’de ise bu konunun ülkemizdeki ilgililerinin 
oluşturduğu bir ekip karar veriyor. Bu manada iTaksi 
gerçekten çok önemli.” dedi.

Başkan Uysal, metroları uzatmak istediklerinde 

sinyalizasyonu yapan firmanın çeşitli bahanelerle 

zorluk çıkardığını belirterek; “Bu dehşet verici bir 

bağımlılıktır. Bu durumda yerli ve milli ürünün önemi 

çok daha iyi ortaya çıkıyor. Bu nedenle İSKİ’nin attığı 

yerli ve millilik adımının önemli olduğunu 

düşünüyorum.” dedi.

“İSKİ İle Çalışmak Çok İyi Bir Referans”
İSKİ’nin 15 milyonluk kente su ulaştıran, arıtmasını da 

yapan, yaklaşık 300 kilometre mesafeden su getiren bir 

kurum olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal; “İSKİ’nin 

hizmet alanı birçok Avrupa ülkesinden daha büyük 

ölçekte. Türkiye’deki bütün belediyeler de bir süre sonra 

İSKİ’nin yaptıklarını kullanır hale geliyor.” diye 

konuştu.

İBB Sanayicilere Yerli Ürün Teklifi 
Götürüyor
Büyükşehir’in sanayicilere iş birliği teklif ettiğini ve 

birlikte çalıştıklarını belirten Başkan Uysal; “Bunun 

sanayimize ve ihracatımıza çok önemli katkıları olacak. 

Artık başka ülkelere bağımlılığımız olmayacak. 

İnanıyorum ki kısa zamanda sanayimizde ve 

ticaretimizde önemli markalar olacak.” dedi.
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Büyükşehir 
Bir Tarih Hazinesini Daha 
Gün Yüzüne Çıkardı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restore ettiği, 
yaklaşık 1600 yıllık bir geçmişe sahip olan Şerefiye Sarnıcı 
Başkan Uysal’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Şerefiye Sarnıcı, sekiz yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal’ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fatih eski Belediye Başkanı Mustafa Demir, 
İBB bürokratları ve çok sayıda yerli ve yabancı misafirin katılımıyla açıldı.

Eski çağlarda su depolamak için kullanılan Çemberlitaş Binbirdirek Mahallesi’ndeki Şerefiye Sarnıcı’nın 
açılışında konuşan Başkan Uysal, İstanbul’da daha önce gezip görülen sarnıçlar arasına Şerefiye Sarnıcı’nı da 
eklemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ortaya çıkarılan tarihi eserlerle İstanbul’un ev sahipliği yaptığı 
medeniyetlerin gün yüzüne çıktığını belirten Başkan Uysal, Şerefiye Sarnıcı’nın uzun ve zorlu bir çalışma 
sonucunda hizmete açıldığını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. 

Cumhurbaşkanımız İstanbul’un 
Su Sorunu Çözdü
Bir su sarnıcının açılışında İstanbul’un su 
probleminden bahsetmiyor olmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başkan Uysal, “İstanbul’un su 
sorununu Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı 
olduğu dönemde attığı adımlarla çözmüştü. O dönemde 
yapılan işlerin bir kez daha ne kadar büyük olduğunu 
görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha 
canıgönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Şerefiye Sarnıcı’nın açılmasıyla birlikte tüm dünyanın 
İstanbul’un sahip olduğunu su medeniyetini göreceğini 
belirten Başkan Uysal, “Hepimizin görevi bu değerleri 
ortaya çıkarmak ve korumak. Biz yöneticiler olarak 
bunu yapıyoruz. İstanbullulardan da ricam bu gibi 
önemli tarihi yerleri gezip görmeleri.” dedi.

Vali Şahin: “İstanbul Yeniden Kendini 
Göstermeye Başlıyor”
İstanbul Valisi Vasip Şahin konuşmasında 
Büyükşehir’in yaptığı çalışmalarla şehrin gizli kalmış 
güzelliklerinin ortaya çıktığını, İstanbul’un kendini 
göstermeye başladığını ifade etti. Vali Şahin; “Bizans ve 
öncesi değerlerin hala ayakta olması hiçbir medeniyete 
düşmanlık yapmadığımızı göstermektedir.” dedi.
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de yaptığı 
konuşmada İstanbul’un çok önemli turistik bir mekana 
daha kavuştuğunu söyleyerek Büyükşehir’e ve 
Başkan Uysal’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sarnıcın açılışı yapıldı. 
Başkan Uysal ve Vali Şahin İranlı sanatçı Ahmet 
Nejat’ın “Hiç Hali” isimli sergisini de gezdi.
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Eğitimde Dev Hamle: 
80 Okul ve 59 Kapalı 
Spor Salonu Açıldı
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin yaptığı 
59 kapalı spor salonu ve yedisi 
İBB tarafından yapılan toplam 
80 okul, Başakşehir Akif İnan 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 
gerçekleştirilen törenle açıldı. 
Törene Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Başakşehir’deki Akif İnan Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nde gerçekleştirilen “80 Okul ile 59 Okul 
Kapalı Spor Salonu Açılış Töreni”ne 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Milli 
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve 
milletvekilleri ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkan Vekili Bilal Erdoğan, merhum Akif İnan’ın aile 
üyeleri, hayırseverler, İBB bürokratları, öğrenciler ve 
vatandaşlar katıldı.

805 Milyon Liralık Dev Eğitim Yatırımı
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan resmi açılışları yapılan 80 okuldan 25’inin 
Milli Eğitim Bakanlığı, yedisinin İBB, 48’inin ise İstanbul 
Valiliği öncülüğünde, kurumlar ve vatandaşların 
bağışlarıyla yapıldığını, spor salonlarının tamamını ise 
İBB’nin inşa ettiğini belirterek, hayırlı olmasını diledi.
2 bin 47 dersliğe sahip okullar ve spor salonları ile 
805 milyon liralık bir eğitim öğretim yatırımı 
gerçekleştiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin insan gücü ve niteliği yükseldikçe, 
araştırma geliştirmeden üretime kadar tüm alanlarda 
iddiasının da artacağını söyledi.

Erdoğan’dan Gençlere Önemli Nasihatler
Öğrencilerin kötü örneklerden uzak durmaları 
gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un romanında 
geçen ve zaman zaman kullandığı “mankurt” kelimesini 
anımsattı. Mankurtun beyni iğdiş edildiği için kendi 
toplumunu, halkını ve ailesini düşman gören ve onlara 
saldıran kişi demek olduğunu dile getiren Erdoğan 
sözlerine şu şekilde devam etti:

“Her terörist bir mankurttur. Ülkesinin ve milletinin 
aleyhine çalışanlar da birer mankurttur. Bunlar kimi 
zaman siyasetçi kılığına bürünüp dünyaya ülkesini 
kötüler. Nerede bunun genel başkanı? Niye kalkıp sen 
ne diyorsun, nasıl böyle şey söylersin’ diyor mu? Tam 
aksine cepheye sürüyor, arkadan da ona sufle veriyor. 
Bunlar kimi zaman öğrenci kılığına girip, şehitlerimizin 
anılmasını da engellemeye çalışıyor. Bunlar kimi zaman 
eline silah alıp doğrudan devletine saldırır. Kılıklar, 
yöntemler farklı olsa da zihinler hep aynı hastalıkla 

maluldür. Biz tüm hayatımız boyunca evlatlarımız bu 
hastalıklı zihniyetin tuzağına düşmesin, yani 
mankurtlaşmasın diye çalıştık, mücadele ettik. 
Bunun için medeniyetimize, tarihimize, kültürümüze ve 
değerlerimize sarıldık. Bu yüzden için hep eğitim 
öğretim dedik, ilim dedik, irfan dedik, inanç dedik. 
İnşallah ömrümüzün sonuna kadar da bu mücadeleyi 
sürdüreceğiz. Burada ve gittiğimiz her yerde 
evlatlarımızın gözlerindeki heyecana, azme ve pırıltıya 
şahit oldukça mücadelemizin boşa gitmediğini 
görüyorum.”

Erdoğan: “Hayali Olmayanın  
İstikbali Olamaz”
Gençlere Türkiye’yi bu farkla devredeceklerini anlatan 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gençler unutmayın, 
hayali olmayanın istikbali olamaz. Eğer biz kendi 
hayallerimizi kurmaz ve onun peşinden gitmezsek 
ancak başkalarının hayallerine dolgu malzemesi oluruz. 
Çocuklarımızdan ve gençlerimizden kendilerinin, 
ailelerinin, milletlerinin, ülkelerinin, devletlerinin 
geleceğine dair hayaller kurmasını istiyoruz. 

“Çocuklarımızdan ve 
gençlerimizden kendilerinin, 
ailelerinin, milletlerinin, 
ülkelerinin, devletlerinin 
geleceğine dair hayaller 
kurmasını istiyoruz.”
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Bugün hayalini kurduğumuz günleri biz göremeyeceğiz. 
Gençler bunu özellikle size söylüyorum, 2053 ve 2071 
vizyonlarının ruhunu sizler teşkil edeceksiniz. Sultan 
Alparslan’ın hayali Anadolu’yu ecdadın ebedi yurdu 
haline getirmekti. Osman Gazi’nin rüyası Söğüt’ten 
yükselecek bir ulu çınarın tüm bölgeyi, tüm dünyayı 
dalları altında toplamasıydı. Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın rüyası, dünyanın göz bebeği İstanbul’u 
fethederek, devletinin başkenti yapmaktı. Gazi Mustafa 
Kemal’in hayali, yeryüzünden silinmeye çalışılan bir 
milleti ve ülkeyi Anadolu bozkırlarında yükselen taze 
bir fidan haline dönüştürmekti. Bizim hayalimiz, 
ülkemizi, demokrasi ve ekonomide dünyanın en ileri on 
ülkesinden biri haline getirmektir. Sizlerden 
beklentimiz ise 2053 ve 2071 vizyonlarınızı önce 
şekillendirmeniz sonra da tüm unsurlarıyla bunları 
hayata geçirmenizdir. Rabbim yar ve yardımcınız 
olsun.”

Erdoğan, geçmişte 125 öğrencilik sınıfların olduğunu, 
kendisinin de İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde okuduğu 
dönemde sınıfında 75 öğrencinin bulunduğunu ifade 
etti. Bugünün okullarında ise sınıflarda 30’dan fazla 
öğrencinin olmadığını ve bu durumun artan kalitenin 
göstergesi olduğunu vurguladı. 

Erdoğan: “Okul Bahçelerinin Altını 
Otopark Yapalım”
Erdoğan, belediye başkanlığı döneminden beri okul 
bahçelerinin altına otopark yapılması hedefinin 
olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Bu çok 
önemli. Okullarımızın bahçelerinin altına otoparklar 
yapalım. Bu yapacağımız otoparklarla hem mahallelinin 
araçlarını park etme sıkıntısını ortadan kaldıralım hem 
de belediyeler verdikleri sözleri yerine getirmiş olsunlar. 
Biliyorsunuz bir defa park için belediyeler ruhsat 
verirken ücret alıyor. Çünkü inşa edilen apartmanın 
altına otoparkın yapılması lazım. Neredeyse hiçbir 
apartmanın altında otopark yok. Sokağın içine bir, iki 
sıra araçlar park ediyor. Allah göstermesin bir yangında 
vesaire oralardan girmek çıkmak çok zor. Okullarımızın 
altına otopark yapılırsa hem okul için bir gelir kaynağı 
olur ve masrafları için bu gelir kullanılır hem de araç 
sahipleri muhtemel hırsızlık ve diğer olumsuzluklar 
sebebiyle endişelenmez” şeklinde konuştu.

Okulların ve spor salonlarının hayırlı olmasını dileyen 
Erdoğan, “Gençler, bodrum katlarında beden eğitimi 
dersi yaptık. Şimdi siz bu muhteşem spor salonlarında 
inşallah beden eğitimi derslerinizi yapacak ve rekabete 
gireceksiniz” dedi.

Başkan Uysal: “Eğitim Seferberliğinin 
Gururunu Yaşıyoruz”
Törende konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal da 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı eğitim 
seferberliğine destek vermenin gururunu yaşadıklarını 
belirterek şu ifadeleri kullandı:  

“Hadımköy ve Başakşehir merkezde bir, Eyüp’te iki, 
Bahçeşehir’de üç olmak üzere yedi okul ve İstanbul’un 
dört köşesinde 59 okul spor salonu yaptık. Geleceğimiz 
olan çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi 
ortamlarda eğitim almaları için hiçbir masraftan 
kaçınmadık. Açılışı yapılanlarla birlikte İstanbul’daki 
205 okul, spor salonuna kavuşmuş oldu. Her biri 
modern ve pırıl pırıl okullar ve spor salonları oldu. 
Sadece bugün açılışını yaptığımız okul ve spor salonları 
257 milyon liraya mal oldu. Hayırlı uğurlu olsun. 
Hedefimiz İstanbul’da spor salonu olmayan okulun 
kalmaması.”

İBB olarak geleceğe büyük yatırımlar yaptıklarını 
vurgulayan Başkan Uysal, eğitim ve kültüre yapılan 
yatırımların 3 milyar lirayı aştığını söyledi. İBB’nin 
verdiği eğitim yardımlarının da devam ettiğini dile 
getiren Başkan Uysal, eğitimin ihmal edilemeyecek 
kadar önemli bir konu ve geleceği bugünden 
hazırlamanın yolu olduğunu ifade etti. Başkan Uysal 
sözlerine şu şekilde devam etti:

 “Biz her alanda gençlerimize fırsat sunan bir 
belediyeyiz. Sadece zihnen değil bedenen ve ruhen de 
gelişmeleri için yatırımlar yapıyoruz. Okullar, spor 
salonları, izci kampları, gençlik kampları, bilgi evleri, 
kütüphaneler. Hepsi gençlerimiz için, geleceğimiz için. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı güzel hizmetlerin 
devamı için çalışıyoruz. Gençlerimizin daha çok iddia 
sahibi olabilmesinin yolu iyi bir eğitimden geçiyor. 
Bugün açılışını yaptığımız okul ve spor salonlarının 
gençlerimizin yetişmesine çok büyük katkısı olacağını 
düşünüyorum. Yetişen gençlerimizin ülkemizi her 
alanda en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum.”

Modern eğitim imkânlarıyla donatılmış bu okulların 
eğitimin kalitesini daha da artıracağını, yapılan kapalı 
spor salonları sayesinde öğrencilerin  her türlü hava 

şartında spor yapabileceğini belirten Başkan Uysal, 
“Açılışı yapılan salonları okul saatleri dışında mahalle 
sakinleri de kullanabilecek. Anne ve babalar da 
buralardan istifade edebilecekler. Belediyemizin 
İstanbul’a katkısı sadece binalardan ibaret değil. 
Sayın Cumhurbaşkanımız döneminizde başlayan 
sosyal yardımlara da aynen devam ediyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Bakan İsmet Yılmaz, İBB Başkanı Uysal ve 
beraberindekiler Beykoz ve Bağcılar’daki okullara canlı 
bağlanarak tesislerin açılışını izledi. Başkan Uysal 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hat levhası 
hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
beraberindekiler, kurdele keserek okul ve spor 
salonlarının açılışını gerçekleştirdi.
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“Kütüphanede Bir Gece”
Başkan Uysal Gençlerle Buluştu 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  
Mevlüt Uysal, Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ndeki 
“Kütüphanede Bir Gece” etkinliğinde üniversite 
öğrencileriyle buluştu.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun 
Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen, “Kütüphanede 
Bir Gece” etkinliğe Başkan Uysal ile birlikte İstanbul 

Valisi Vasip Şahin, yazarlardan İskender Pala ve 
Beşir Ayvazoğlu ile sanatçılardan da Yavuz Bingöl ve 
Hasan Kaçan katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 
üniversite yıllarında evden daha çok kütüphanelerde 
veya açık havada ders çalıştığını söyledi. Yer tutmak için 
erken saatlerde kütüphanelere gittiğini ifade eden 
Başkan Uysal teknolojik gelişmelere ve kültürel 
değişime işaret ederek; “Günümüzde oturup kitap 
okuyan bir genç zoru başarıyor demektir. Bugün 
kütüphanede kitap okuyan, yayın takip eden gençleri 
tebrik etmek gerekir.” diye konuştu.

Başakşehir Belediye Başkanlığı döneminde hayata 
geçirdiği bilgi evlerinde kütüphane, etüt merkezi ve 
sosyal aktiviteleri bir arada sunduklarını aktaran 
Mevlüt Uysal, üniversite yıllarındaki dergi çıkartma 
macerasını da şu cümlelerle anlattı:

“İyi bir çevre, iyi arkadaşlar olursa başarılamayacak iş 
yoktur. 12 Eylül Darbesi’nin hemen ardından, Türkiye’de 
sağ-sol kavramının eylem olarak bittiği ama düşünce 
olarak devam ettiği bir dönemde dergi çıkardık. Öğrenci 
dergisi olarak başladığımız Teklif dergisi, 10 bin traj 
yaptı. 20-25 bin kişi tarafından okunan bir dergi oldu. 
O derginin bize çok büyük katkısı oldu. Şu anda dergiyi 
çıkaran kadronun birçoğu önemli yerlerde görev 
yapıyor. O dönemde bir kişi hariç herkes ‘Bırakın dergiyi 
okulunuzu bitirin’ dedi. Ayasofya Camii vaizi Mahmut
Toptaş Hoca bizi destekledi, ‘Gençler çok iyi bir şey 
yapmışsınız. Siz başlarsınız sizden sonra gelenler devam 
ettirir’ dedi. Bu bize motivasyon oldu.”

İstanbul Valisi Vasip Şahin de öğrencilik ve kütüphane 
hakkında hatıralarını aktardı. Gecede Yavuz Bingöl 
bağlama çalıp türkü söyledi, İskender Pala ve 
Beşir Ayvazoğlu türkülerin sözlerini yorumladı. 
Hasan Kaçan da esprileriyle geceye renk kattı.

İBB 15 İlçede 22 Kütüphaneyle 

Hizmet Veriyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçede toplam 

22 kütüphaneyle İstanbulluların hizmetinde. 

Bu kütüphanelerin 170 bin üyesi bulunuyor. 

Taksim Atatürk Kitaplığı, 2014 yılından itibaren her 

gün 24 saat hizmet veriyor. Kütüphanede kitap ve 

kitap dışı toplam 400 bin ürün yer alıyor. 10 yıl içinde 

240 nadir eser ve özel arşiv Atatürk Kitaplığı’na 

kazandırıldı. Üye sayısı ise 300 bini aşmış durumda. 

Kütüphanenin en önemli özelliklerinden biri kağıt 

restorasyon atölyesi. Yıpranmış nadir el yazması 

eserler bu atölyede restore ediliyor.

İBB’nin Eyüpsultan’da görme engellilere hizmet veren 

bir sesli kütüphanesi de mevcut. Bu kütüphanede 

6 bin sesli kitap bulunuyor. Edebiyattan tarihe, 

sanattan kişisel gelişime kadar birçok kitap gönüllüler 

tarafından seslendirilerek görme engelli 

vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor.

İBB’nin kütüphanelerinden biri de Türkiye’de bir ilk 

olan Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi. Bağcılar’daki 

kütüphane, çocukların kitapla dost olması için eşsiz 

bir imkân sunuyor. Okul öncesi çocuklara da hizmet 

veren kütüphanede bir de masal saati bulunuyor. 

Kültür AŞ’nin İstanbul Kitapçıları da 

Yoğun İlgi Görüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinden 

Kültür AŞ’nin İstanbul Kitapçıları da kitap-kafe ve 

İstanbul’a dair hediyelik eşyadan oluşan konseptiyle 

on bir şubesinde İstanbul sevdalılarını ağırlıyor.

Kadıköy, Zeyrek, Beyoğlu, Eminönü, Sultanahmet, 

Süleymaniye, Beşiktaş, Taksim, Panorama 1453 Tarih 

Müzesi, Mall of İstanbul ve Esenler şubeleri bulunan 

İstanbul Kitapçıları kitapseverlerin ve İstanbul 

meraklılarının uğrak yeri olmaya devam ediyor.
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Başkan Uysal: 
“Turizm Adına Gereken 
Adımları Atıyoruz”
Turizm Haftası’nın açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, önümüzdeki on yıl içerisinde 
turist sayısını dört katına çıkarma hedefini dile getirdi.

“Tarihi Eserlerle İlgili Ciddi 
Çalışmalarımız Olacak”
Türkiye’nin turizmin her dalını bünyesinde 
barındırdığını ve bu yönüyle dünyada iyi bir konumda 
olduğunu belirten Başkan Uysal sözlerine şöyle devam 
etti: “Deniz ve güneş turizmi açısından dünyanın en iyi 
ülkelerinden biriyiz. Kültür açısından da çok güçlüyüz. 
Geçtiğimiz günlerde turizm sektörünün önde 
gelenleriyle bir toplantı yaptık. Çalışmalarımızı 
yoğunlaştırarak sürdüreceğiz. Turizm adına Büyükşehir 
olarak atmamız gereken adımları atıyoruz.”
İstanbul’un coğrafi konumu ve tarihi itibarıyla dünyada 
eşi benzeri az görülür bir özelliğe sahip olduğunu 
vurgulayan Başkan Uysal, “İstanbul üç medeniyete 
başkentlik yapmış bir şehir. Özellikle Tarihi Yarımada 
konusunda ciddi görevlerimiz olduğunun farkındayız. 
Bu farkındalığın bir göstergesi olarak Tarihi 
Yarımada’daki eserlerle ilgili ciddi çalışmalarımız 
olacak.” dedi. 

“İstanbul Bir Pırlanta Gibi Elimizde”
Turizm Haftası ile birlikte İstanbul’a bir canlılık 

geleceğini ve bu canlılığın bütün bir yıl sürmesini 

temenni ettiğini belirten Başkan Uysal konuşmasını 

şöyle sürdürdü: “İstanbul gibi çok değerli bir pırlanta 

elimizde duruyor. İnşallah İstanbul’u hak ettiği 

noktalara getirebiliriz. Önümüzdeki on yıl içerisinde 

inşallah İstanbul’un turizm potansiyelini dört kat 

artırmayı düşünüyoruz.”

Vali Şahin: “İstanbul Açık Hava Müzesi”
Açılışta konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin de, 

“İstanbul adeta bir açık hava müzesi. Her kültürden 

izlerin bulunabileceği bir şehir. İnşallah üçüncü 

havalimanı ile birlikte İstanbul için altın yıl başlamış 

olacak.” diyerek İstanbul’da birçok alanda olduğu gibi 

turizm alanında da çok ciddi yatırımlar yapıldığını 

ifade etti. 

15-22 Nisan tarihleri arasında bir dizi 
etkinliklerin düzenleneceği 
Turizm Haftası’nın açılışı Türk ve 

İslam Eserleri Müzesi’nde gerçekleştirildi. Açılışa 
İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra İstanbul Valisi 
Vasip Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı 
Ömer Arısoy, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Dr. Coşkun Yılmaz, turizm sektörünün önde gelen 
isimleri ile çok sayıda yerli ve yabancı misafir katıldı.

“İstanbul Dünyanın Önde Gelen 
Turizm Şehirlerinden Biri”
Turizm Haftası’nın açılışında konuşan Başkan 
Mevlüt Uysal, İstanbul’un 35-40 milyon turisti misafir 
edebileceğini söyledi. İstanbul’un dünyanın önde gelen 
turizm şehirlerinden biri olduğunu kaydeden Başkan 
Uysal, “Bununla birlikte yöneticiler olarak bizlerin, 
turizmcilerin ve İstanbul’daki vatandaşlarımızın 
yapması gerekenler var.” dedi.
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Dünyanın en büyük ikinci 
bakımevi olan Tepeören Sahipsiz 
Hayvan Bakımevi, 4 Nisan Dünya 
Sahipsiz Hayvanlar Günü’nde 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal tarafından 
hizmete açıldı. Bakımevinde yaralı 
hayvanlara kırık ve diş tedavisi 
dahil her türlü tıbbi müdahele 
yapılabiliyor.

4 Nisan Dünya Sahipsiz Hayvanlar Günü’nde 
dünyanın ikinci büyük hayvan bakımevi Pendik 
Tepeören’de hizmete açıldı. Tepeören Sahipsiz 

Hayvan Bakımevi’nin açılışını İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal gerçekleştirdi. 
Açılış törenine Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 
Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal ile hayvanseverler ve 
vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Uysal, Dünya Sahipsiz 
Hayvanlar Günü’nde bu tesisi açtıklarına dikkat 
çekerek geçmişte ecdadımızın hayvanlar adına vakıflar 
kurduğunu, bakımını yaptığını ve kanunlar 
yayınladığını belirtti.

Belediyelerin hayvanlar için daha çok şey yapması 
gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, evinden uzun 
süre ayrılacak olan vatandaşların evcil hayvanını 
bırakabileceği yerlerin yeni yeni yapıldığına dikkat 
çekerek; “Eksiklikler elbette var. Pet shopların sadece 
ticaretine bakıyor olması önemli bir problem. 
Pet shop sahibi sadece kârını düşününce, hayvanların 
akıbeti iki gün sonra sokağa salınmak, belki bir 
arabanın altında ezilmek oluyor.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın En Büyük Birinci 
Hayvan Bakımevi de İBB’nin
Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi’nin dünyanın 

ikinci en büyük geçici hayvan misafirhanesi olduğuna 
dikkat çeken Başkan Mevlüt Uysal, daha önce faaliyete 
giren İBB’ye ait Kısırkaya Hayvan Bakımevi’nin de 
dünyanın en büyük ve en modern birinci bakımevi 
olduğunu söyledi. 

202 dönüm alana kurulan Tepeören Sahipsiz Hayvan 
Bakımevi’nde hayvanların yaralarının ve kırıklarının 
tedavi edileceğini, hatta platin ameliyatları ve 
diş tedavilerinin bile yapılabileceğini belirten Başkan 
Uysal, tedavisi tamamlanan hayvanların daha sonra çip 
takılarak kendi yaşam ortamına bırakılacağını söyledi.
Bakımevine gelen vatandaşların hayvanlarla 
dostluğunun artırılmasına yönelik faaliyetler ve 
sahiplendirme çalışmalarının da yapılacağını söyleyen 
Başkan Uysal sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ayrıca, 
hayvan sahibi olmak isteyenlerin dikkat etmesi 
gerekenler ve evcil hayvan bakımı konusunda bilgiler 

Hayvan Bakımevini
Hizmete Açtı 

İBB Dünyanın
İkinci Büyük

!SOKAK
HAYVANLARI
SAHiPSiZ
DEGiL
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de veriliyor. Sahiplendikleri hayvanı geri bırakmak 
isteyenler de buraya bırakabilecek. Avrupa’da şu anda 
böyle bir tesis yok. Avrupa’nın en iyisiyiz. Bu tesisler 
sayesinde geçmişimizde olduğu gibi hayvan hakları 
denildiğinde örnek gösterilecek hale gelebiliriz. 
Bu noktada kat etmemiz gereken önemli mesafeler var. 
Bu mesafeyi alırken birbirimizi suçlamak yerine omuz 
omuza verip bu meseleyi aşabileceğimizi 
düşünüyorum.”

“Yardıma İhtiyacı Olan Hayvanlar İçin 
153’ü Arayın”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal 
sahipsiz hayvanlarla alakalı şu ifadeleri kullandı: 
“Gün geliyor, havyanseverleri idareciler veya 
hayvanlardan korkanlar anlamıyor. Neticede olan 
hayvanlara oluyor. İstiyoruz ki bir hayvan görüldüğü 
zaman kimse düşmanlık etmesin. Yardıma ihtiyacı 
varsa 153’ü arasınlar ve belediyemiz gereğini yapsın. 
Bizim 29 tane hayvan nakil aracımız ve daha hızlı 
hareket için motosikletlerimiz var. Vatandaşlarımız 
evlerindeki hayvan dostları için de hayvan 

hastanelerimize ve bakım evlerimize uğrasınlar. Hayvan 
fobisi olan vatandaşlarımız da buralarda daha kontrollü 
bir şekilde hayvanlarla dostluk kurabilir.”

Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyelerinden 
yaptıkları protokol çerçevesinde sınırları içindeki 
hayvanların takibini yapmalarını beklediklerini ifade 
eden Başkan Uysal; “Bunu hepimizin ortak problemi 
olarak görürsek, inanıyorum ki biz de hayvanlarımız da 
mutlu olacağız. Bu duygularla açılışını yaptığımız 
Pendik Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi’nin 
İstanbul’a hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Uysal ve 
beraberindekiler kurdele keserek tesisin açılışını 
gerçekleştirdi. Başkan Uysal, basın mensuplarıyla 
birlikte tesisi gezdi, tedavi ve ameliyat ünitelerindeki 
veteriner hekimlerden bilgi aldı.

Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi’nde 
Neler Var?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin beş sahipsiz hayvan 
bakımevinden biri olan Tepeören Sahipsiz Hayvan 
Bakımevi dünyanın en büyük ikinci hayvan bakımevi 
ve bahçeli yaşam alanı tesisi. 202 bin metrekarelik alan 
üzerine kurulan tesis, 1.240 hayvan kapasiteli. Tepeören 
Sahipsiz Hayvan Bakımevi’nde 22’si veteriner hekim 
olmak üzere 108 personel ile 7/24 hizmet vermeye 
başladı. Bakımevinde 350 kedi evi, iki tedavi binası, 
sekiz 20’li kompozit köpek barınağı, iki tedavi karantina 
binası, bir mama deposu ve köpek gezdirme alanları 
yer alıyor. 

Bakımevinde kedi, köpek ve çiftlik hayvanlarına hizmet 
verilecek. Ayrıca yabani hayvanların da tedavileri 
gerçekleştirilecek. Tesiste laboratuvar, kısırlaştırma 
operasyon üniteleri, sterilizasyon ünitesi, dentivet 
(diş sağlığı ünitesi), duşpet (köpek yıkama ünitesi), 
osteosentez ünitesi (kemik bütünlüğünü sağlama 
ameliyatı), röntgen ve ultrason cihazları bulunuyor. 
Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi’nde günde 
450 hayvan açık alanda beslenebilecek. Bunların 
yanında bakımevinde 80 kişilik konferans salonu, 
eğitim binası, kafeterya, engelliler için sesli 
yönlendirme, anı duvarı, otopark, yürüyüş yolu ve 
peyzaj alanları da yer alıyor.

Hüsrev Subaşı
Hattat

Hülya Koçyiğit
Oyuncu

İstanbul, tek kelime ile nedir?
Medeniyet.

İstanbul’un sembolü nedir?
Genelde minareler, özelde Süleymaniye.

İstanbul’da tanık olduğunuz en güzel şey nedir?
Akşam yorgunluğunda yuvalarına dönen insanları 
Üsküdar’da karşılayan çifte ezanlar.

Hangi dönem İstanbul’unda yaşamak isterdiniz?
Şiirinden musıkisine, mimarisinden siyasetine 
Kanunî dönemi İstanbul’unda yaşamak isterdim.

En sevdiğiniz İstanbul semti hangisi?
Sultanahmet.

İstanbul’da hangi şarkıyı söylemek isterdiniz?
Aşığa Bağdat sorulmaz.

İstanbul’u nereden seyredersiniz?
Küçük Çamlıca.

İstanbul’un kokusu nedir?
Vapurla karşıya geçerken martı seslerine eşlik eden 
denizin kokusu.

İstanbul’un sesi nedir?
İstanbul’un ezanları.

İstanbul’un tadı nedir?
Odun ateşinde pişmiş kahvenin telvesi.

İstanbul, tek kelime ile nedir? 
Aşk.

İstanbul’un sembolü nedir?
Minareler.

İstanbul’da tanık olduğunuz en güzel şey nedir?
Boğaz.

Hangi dönem İstanbul’unda yaşamak isterdiniz?
Sevgi, saygı ve paylaşmanın olduğu barışçıl bir 
dönemde yaşamak isterdim.

En sevdiğiniz İstanbul semti hangisi?
Kuzguncuk.

İstanbul’da hangi şarkıyı söylemek isterdiniz?
Aziz İstanbul.

İstanbul’u nereden seyredersiniz?
Çamlıca tepesi.

İstanbul’un kokusu nedir?
Deniz kokusu.

İstanbul’un sesi nedir?
Martılar.

İstanbul’un tadı nedir?
Simit.
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21 ve 10 kilometre kategorilerinde koşulan İstanbul Yarı 
Maratonu’a Türkiye dışında Malezya’dan Peru’ya, 
Japonya’dan Maldivler’e birçok farklı ülkeden yedi bini 
aşkın çipli koşucu katıldı. Maratonda Türkiye, 
Azerbaycan, Etiyopya, Kenya ve Fas’dan 12 erkek, 
14 bayan altın atlet yer aldı.

İstanbul Yarı Maratonu’nu erkeklerde Etiyopyalı atlet 
Amdework Walelegn kazandı. Walelegn’in 59 dakika 
50 saniyelik zamanlaması, Türkiye sınırları içinde 
bugüne kadar koşulan en iyi yarı maraton derecesi oldu. 
Erkeklerde ikinci 1 saat 7 saniyelik derecesiyle Etiyopyalı 
Asefa Tefera olurken, Türk atlet Kaan Özbilen, 1 saat 8 
saniyelik derecesiyle 3. oldu. 

Kadınlar kategorisinde yine ilk iki sırayı Etiyopyalı 
atletler aldı. Ababel Yesnaneh 1 saat 6 dakika 22 saniyelik 
derecesiyle yarışı ilk bitiren isim olurken, onu 1 saat 
7 dakikalık derecesiyle vatandaşı Roza Dereje takip etti. 
Kenyalı Diana Chemtai Kipyokei ise 1 saat 7 dakika 
55 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

“Sporu Halkımızın Günlük Hayatına 
Katmak İçin Çalışıyoruz”
İstanbul Yarı Maratonu’nun, Kasım’da gerçekleştirilecek 
İstanbul Maratonu’nun öncesinde yapılan önemli bir 
organizasyon olduğunu belirten İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “İBB olarak 
düzenlediğimiz maratonlar halkımızın sporla 
buluşması, sporun günlük hayata katılması ve 
şehrimizin tanıtımı adına çok önemli. Her mahalleye 
spor alanları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sporu 
hayatına katabilmesi için bu tür organizasyonların 
etkili olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Başkan Uysal, vatandaşların ailece maratonlara 
katılmasının memnuniyet verici olduğunu söylerken; 
“İstiyoruz ki vatandaşlarımız senenin her günü sporu 
hayatına dahil etsin.” diye konuştu.

“Rekor Kırılması Mutluluk Verici”
İstanbul Yarı Maratonu’nda Türkiye rekoru 
kırılmasından çok mutlu olduğunu söyleyen Başkan 
Uysal, “Bugün koşulan 59:50’lik derece Türkiye rekoru. 
Etiyopyalı atlet Amdework Walelegn’i tebrik ediyorum. 
Dünyanın sayılı atletlerinin yanı sıra İstanbulluların 
yoğun katılımı da bizim için mutluluk verici. 
Bugün spor için Yenikapı’ya gelen herkesi kutluyorum. 
Dereceye giren tüm sporcu kardeşlerimizi tebrik 
ediyorum.” dedi.

İsmail Juma Anısına Plaket
Başkan Mevlüt Uysal ve beraberindekiler, İstanbul Yarı 
Maratonu’nun ödül töreninde dereceye giren sporculara 
ödüllerini takdim etti. Başkan Uysal, geçen yıl yarışı 
kazanan ancak motosiklet kazasında hayatını kaybeden 
İsmail Juma için takım arkadaşına 
plaket verdi. 

Dünyanın en iyi on bir yarı maratonundan birisi olarak 
“Altın Kategori”de koşulan Vodafone 13. İstanbul Yarı 
Maratonu Yenikapı Miting Alanı’ndan başlayarak 
tamamı sahil yolu üzerinde koşuldu. Maratonda mobil 
tavşan atlet ve çip kullanıldı. “Yeşil yarı maraton” 
konseptinde koşulan maratonda sporcular için 
hazırlanan su şişeleri, göğüs numaraları, poşetler ve 
çipler geri dönüşümlü malzemelerden yapıldı. 
İstanbul Yarı Maratonu’nda birinciye 10 bin dolar, 
ikinciye 7 bin 500 dolar, üçüncüye 5 bin dolar 
ödül verildi.

Başkan Mevlüt Uysal’ın startını verdiği ve dünyanın en iyi yarı 
maratonlarından biri olan Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu 
yüksek bir katılıma ve Türkiye rekoruna sahne oldu.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın startını verdiği 
dünyanın en iyi maratonlarından olan 
İstanbul Yarı Maratonu’nda Türkiye 

rekoru kırıldı. Erkeklerde maratonu kazanan Etiyopyalı 
atlet Amdework Walelegn’in 59 dakika 50 saniyelik 
zamanlaması, Türkiye sınırları içinde bugüne kadar 
koşulan en iyi yarı maraton derecesi oldu.

08.45’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt 
Uysal’ın startıyla başlayan maratona İstanbullular ve 
turistler yoğun ilgi gösterdi. Maratona İstanbul 
Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekili 
Göksel Gümüşdağ, Türkiye Atletizm Federasyonu 
Başkanı Fatih Çintimar ve Vodafone İcra Kurulu 
Başkanı Colman Deegan da katıldı.

İstanbul Yarı Maratonu’nda 
Türkiye Rekoru Kırıldı

İ S T A N B U L  B Ü L T E N İ N İ S A N  2 0 1 82 6 2 7



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 
Türkiye Okçuluk Federasyonu İstanbul İl 
Temsilciliği tarafından 16-20 Nisan tarihleri 

arasından gerçekleştirilen “İstanbul Okullararası 
Okçuluk Müsabakaları” tamamlandı. İstanbul 
genelinde 326 ilköğretim, ortaöğretim ve liseden 
1101 lisanslı okçunun, olimpik ve makaralı yay 
dallarında yarıştığı müsabakalarda dereceye girenler 
için Okçular Vakfı’nda ödül töreni düzenlendi.

Ödül törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal’ın yanı sıra, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı 
Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, bazı ilçe belediye 
başkanları, sporcular ve aileleri katıldı.

“Dikkat Dağınıklığını Ortadan Kaldırıyor, 
Odaklanmayı Öğretiyor”
Törende konuşan Başkan Uysal, unutulan ata sporu 
okçuluğa gençlerin yoğun ilgi göstermesinden 
memnuniyet duyduğunu belirtti. Başkan Uysal şunları 
söyledi: “Okçuluğun yeniden gündeme gelmesinde 
emeği geçen başta Okçular Vakfı olmak üzere herkese 
teşekkür ederim. Bu sporun yeni nesillere aktarılması 
için önemli çalışmalar yapıldı. Okçuluk yediden yetmişe 
herkesin yapabildiği bir spor. Ata sporumuza büyük ilgi 
gösteren gençlerimizi de tebrik ediyorum.”

Törende konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin Okçular 
Vakfı’nın sporla birlikte ahlak ve kültüre de önem 
verdiğini belirterek vakıf yöneticilerine teşekkür etti.
AK Parti İstanbul Milletvekili ve Okçular Vakfı Başkanı 

Haydar Ali Yıldız da yaptığı konuşmada ok ve 
yayı kuşanmanın kültür, medeniyet, vatan şuurunu 
kuşanmak olduğunu vurgulayarak, söz konusu 
değerleri gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını 
ifade etti.

Bilal Erdoğan: “Dünyanın En İyi Okçuları 
Dedelerimiz”
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular 
Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da yaptığı 
konuşmada okçuluğun çok özel bir spor olduğunu 
belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Okçuluk geçmişimizde tuttuğu yer ve kimliğimizin bir 
parçası olması itibarıyla önemli. Dünyanın en iyi 
okçuları bizim dedelerimiz. Okmeydanı’ndaki Okçular 
Tekkesi dünya okçuluğunun tarihteki merkezi. 
Burada ok atmak büyük bir mesele. Burası aynı 
zamanda bir tekke. Yani sporcuyu sadece daha iyi atış 
yapma konusunda yetiştirmiyor. Aynı zamanda sporcu 
güçlü karaktere sahip bir birey olarak yetiştiriliyor.” 

Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı’nın çalışmaları neticesinde 
uluslararası yarışmalarda madalyalar kazanıldığının 
altını çizerek, hedefin olimpiyatlarda başarı olduğunu 
vurguladı.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara 
ödülleri takdim edildi. Ödül töreninden sonra  tüm 
sporcular protokol üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

Başkan Uysal: 
“Ata Sporumuz Okçuluğa 
Sahip Çıkmalıyız”
İstanbul Okullararası Okçuluk Müsabakaları’nda dereceye girenler 
ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan Başkan Uysal, 
okçuluk sporunun canlanmasından memnun olduğunu söyledi.
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İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı 
Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen çalıştayda; 

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan 
Kültürel Miras (SOKÜM) İhtisas Komitesi Başkanı 
Prof. Dr. Öcal Oğuz, başkan vekilleri Prof. Dr. Muhtar 
Kutlu ve Prof. Dr. Metin Ekici, komite üyeleri Prof. Dr. 
Ali Duymaz, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Doç. Dr. Gülin 
Öğüt Eker ve Uzman Solmaz Karabaşa, somut olmayan 
kültürel mirasın ülkemizdeki durumu ve sürdürülebilir 
kalkınma açısından önemi hakkında bilgiler sundu.

Çalıştayın ikinci gününde ise farklı mesleklerden 
uzman, sanatçı, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin 
katılımıyla yirmişer kişilik grup çalışmaları yapıldı. 
UNESCO SOKÜM İhtisas Komitesi temsilcilerinin 
moderatörlük yaptığı oturumlarda; medya ve 
farkındalık, eğitim ve aktarım ile müzecilik ve katılım 
konuları ele alındı. Bu alandaki sorunlar tespit edildi ve 
çözüm önerileri geliştirildi. 

Çalıştayda; 2015 yılında “Yaşayan İnsan Hazinesi” 
seçilen Osman Efendioğlu’nun Ahmet Çakar ile birlikte 
sunduğu “atma türkü” performansı büyük beğeni 
topladı. Yine 2015 yılında “Yaşayan İnsan Hazinesi” 
unvanını alan İsmail Nar da oğlu Kamber Nar ile 
birlikte sunduğu “âşık dinletisi” ile programa renk kattı.

Çalıştay kapsamında düzenlenen sergide ise minyatür 
sanatçısı Nilgün Gencer ile katı’ sanatçısı Dürdane 
Ünver’in eserlerinden oluşan bir seçkiye yer verildi. 
Sergide ayrıca tespih ustası Lokman Karadağ’ın 
eserlerinden örnekler ve Yrd. Doç. Dr. Gülsün 
Tanyeli’nin Türkiye ve çeşitli ülkelerden derleyerek 
oluşturduğu topaç koleksiyonu da sunuldu. 
Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği serginin açılışında, 
sanatçılar eserleri hakkında bilgi verdi.

İlki 2016 yılında İBB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
“II. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 
Çalıştayı”nda sunulan bildiriler, grup çalışmalarının 
sonuçları ve sergide yer alan eserler kitap olarak 
kamuoyuyla paylaşılacak.

Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir?
UNESCO, somut olmayan kültürel mirası; 
topluluk ve bireylerin kültürel miraslarının bir 
parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, 
anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin 
araç-gereçler ve kültürel mekanlar olarak 
tanımlıyor.

Kuşaktan kuşağa aktarılan bu miras; toplulukların 
çevresine, doğasına ve tarihle etkileşimine bağlı 
olarak sürekli biçimde yeniden yoğrulur ve bu 
onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir. Böylece, 
çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya 

katkıda bulunulur. 

Somut Olmayan Kültürel Miras Alanları
1- Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında 

taşıyıcı işlevi gören dil ile birlikte sözlü gelenekler 
ve anlatımlar (destanlar, efsaneler, halk 
hikayeleri, atasözleri, masallar, fıkralar vb.)

2-  Gösteri sanatları (Karagöz, meddah, kukla, 
halk tiyatrosu vb.)

3- Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler 
(nişan, düğün, doğum, nevruz kutlamaları vb.)

4-  Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar 
(geleneksel yemekler, halk hekimliği, halk 
takvimi, halk meteorolojisi vb.)

5-  El sanatları geleneği (dokumacılık, nazar 
boncuğu, telkâri, bakırcılık, halk mimarisi vb.)

Büyükşehir Somut Olmayan 
Kültürel Mirasın Korunması 
Çalıştayı’na Ev Sahipliği Yaptı 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “II. Somut 
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalıştayı”, 4-5 Nisan 2018 
tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Çalıştayda, insan 
birikimleri ve kültür gibi somut olmayan kültürel mirasın 
ülkemizdeki durumu uzmanlar tarafından değerlendirildi.
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13.      Lale Festivali kapsamında İstanbul tamamı 
yerli üretim 125 ayrı türde 30 milyon lale ile  
süslendi. İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı 

Taksim Meydanı’nı saksılarda yetiştirdiği 
125 çeşitten oluşan toplam 187 bin laleyle donattı. Taksim 
Cumhuriyet Anıtı ve havuzlar arasına çeşitli şekillerde 
132 adet saksı konuldu. Birbirinden güzel rengarenk 
laleler, meydanda bir görsel şölen oluşturdu. 

Emirgan Korusu’ndaki festival açılışında konuşan 
İBB Başkanı Mevlüt Uysal 18. yüzyılda İstanbul’da 
1588 lale çeşidinin olduğunu vurgulayarak bütün lale 
çeşitlerinin yeniden hayat bulması adına önemli 
çalışmalar yaptıklarını belirtti. Başkan Uysal festival 

kapsamında dikilen lalelerin İstanbul’un köylerinde ve 
diğer illerde yetiştirildiğini ifade etti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin de İBB’nin lale kültürünü 
yaşatmak adına çok önemli çalışmalar yaptığına 
değinerek Büyükşehir’in yürüttüğü ağaçlandırma ve 
çiçeklendirme çalışmaları için Başkan Uysal’a 
teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Uysal ve 
Vali Şahin, çocuklarla birlikte lale yapraklarından yapılan 
pastayı kestiler. Ardından basın mensuplarıyla Emirgan 
Korusu’ndaki lale bahçelerini gezip, festivalin ilk lale 
fotoğraflarını çektirdiler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yıl 13. kez İstanbulluları 
laleyle buluşturdu. Bahara lalelerle merhaba diyen İstanbul, 
13. Lale Festivali kapsamında bir dizi etkinliğe sahne oldu.

İstanbul Baharı 
Lalelerle Karşıladı 

İ S T A N B U L  B Ü L T E N İ N İ S A N  2 0 1 83 2 3 3



İstanbul’un Lale Bahçeleri
İstanbul’un park, koru, meydan ve 
cadde kenarlarına bu yıl 125 türde toplam 
30 milyon adet lale soğanı dikildi. 
• Gülhane Parkı’na 49 farklı türde 2 milyon 250 bin,
• Emirgan Korusu’na 125 farklı türde 3,5 milyon,
• Yıldız Korusu’na 45 farklı türde 500 bin,
• Beykoz Korusu’na 125 farklı türde 300 bin,
• Göztepe 60. Yıl Parkı’na 100 farklı türde 

1 milyon 657 bin 500,
• Büyük Çamlıca Korusu’na 41 farklı türde 950 bin,
• Küçük Çamlıca Korusu’na 41 farklı türde 850 bin adet, 
• Fethipaşa Korusu’na 30 farklı türde 300 bin adet,
• Hidiv Çubuklu Korusu’na 30 farklı türde 900 bin adet,
• Gözdağı Korusu’na 20 farklı türde 500 bin adet, 
• Zeytinburnu Soğanlı Bitkiler Parkına ise lale, 

sümbül, nergis ve muskari gibi 167 farklı türde 
500 bin adet soğanlı bitki dikildi.

İSMEK’ten “Vuslat: Cemre ve 
Lale” Konulu Sergi 
İSMEK Fındıkzade Türk-İslam Sanatları Merkezi 
öğretmen ve öğrencileri İstanbul Lale Festivali 
kapsamında Taksim Sanat Galerisi’nde bir sergi 
düzenledi. Sergide hat, tezhib, seramik, minyatür, 
katı’, çini, ebru, bilimsel bitki çizimi, ahşap oyma ve 
kaligrafiye branşlarında 200’den fazla eser 
sergilendi. 

Sergide; seramik branşında Van Gogh eserleri 
yeniden yorumlanırken, Selçuklu ve Anadolu kilim 
desenleri de seramiklere yansıdı. Ebru eserler 
baharı anlatan çiçek ebrularının yanı sıra akkase ve 
battal ebru çalışmalarından oluştu. Kaligrafi ve 
katı’ branşlarında da cemre konusunun işlendiği 
sergide hat eserlerinde toprak, hava ve su ile ilgili 
ayet, hadis ve beyitler yorumlandı. Çini branşında 
ise klasik çini çalışmalarının yanı sıra cemre 
motiflerine de yer verildi.

Lale Kupası Tenis Turnuvasında 
Yıldızlar Mücadele Etti 
Lale Festivali kapsamında 7-14 Nisan tarihleri arasında 
düzenlenen Lale Kupası Uluslararası Kadınlar Tenis 
Turnuvası’nda dünyaca ünlü raketler korta çıktı. Altıncısı 
düzenlenen turnuvada teklerde Özbek raket Sabina 
Sharipova kupayı kaldırırken, çiftlerde ise Ayla Aksu ve 
Harriet Dart ikilisi şampiyonluğa ulaştı.

Çek raket Tereza Smitkova’ya mağlup olarak ilk turda 
elenen Ayla Aksu turnuvaya çiftlerde devam etti. 
Harriet-Aksu çifti 1 saat 22 dakika süren final maçında 
Rus raketler Olga Doroshina-Anastasia Potapova ikilisini 
yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Polona Hercog, Ekaterina Alexandrova, Vera Zvonoreva ve 
Vitalia Diatchenko gibi önemli raketlerin mücadele ettiği 
organizasyon, WTA sıralamasında ilk 200 raket arasında 
bulunan 11 tenisçiye ev sahipliği yaptı.

Lale Kupası’nı Gelişim Üniversitesi Kazandı
Lale Festivali’nin en önemli organizasyonlarından olan 
Lale Kupası Üniversitelerarası Plaj Futbolu Turnuvası 
sona erdi. Lale Kupası kapsamında 32 maç yapıldı. 
Müsabakalar sonunda İstanbul Üniversitesi, İstanbul 
Kültür Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi ve Gelişim 
Üniversitesi finale kaldılar. İstanbulluların yoğun ilgi 
gösterdiği karşılaşmalar sonucunda Gelişim Üniversitesi 
Lale Kupası’nın sahibi oldu. Kültür Üniversitesi ikinci 
olurken Beykoz Üniversitesi ise turnuvada 3.’lüğü elde etti.

Dünyanın En Büyük Canlı Lale Halısı 
Sultanahmet’te Sergilendi
13. Lale Festivali kapsamında dünyanın en büyük canlı lale 
halısı oluşturuldu. Sultanahmet’te sergilenen 
1734 metrekarelik canlı lale halısında İstanbul’un fethinin 
565. yıl dönümü nedeniyle 565 bin adet lale kullanıldı. 
Her yıl kültürümüze ait farklı bir motifin seçildiği halıda 
bu yıl Anadolu’da kalp gözünü simgeleyen, göz motifi 
kullanıldı. Konya’nın Çumra ilçesinden gelen lalelerle 
oluşturulan halıda beyaz, mor, pembe, kırmızı ve sarı 
laleler yer aldı.

Bu yıl dördüncüsü hazırlanan canlı lale halısının açılışında 
konuşan Başkan Uysal, baharın gelmesiyle İstanbul’un 
adeta lalezara dönüştüğünü vurgulayarak şunları söyledi: 

“Tamamen yerli ve milli üretimle elde edilen lale soğanları 
kullandık. İstanbul’un Silivri, Çatalca ve Şile ilçelerinde 
alım garantili lale üretim merkezleri kurduk. Böylece 
binlerce istihdam sağladık. İstanbul’un lalesi giderek 

büyüyen bir ekonomi haline geldi. Ayrıca Konya, festival 
sayesinde önemli bir lale üretim bölgesi oldu.”

Programda konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin de lalenin 
Türk-İslam geleneği açısından önemli bir yere sahip 
olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından Başkan Mevlüt 
Uysal, eşi Hatice Uysal ve Vasip Şahin dünyanın en büyük 
canlı lale halısının son lalelerini dikerek halının açılışını 
gerçekleştirdiler. 

Başkan Uysal canlı lale halısının açılışına katılan yabancı 
sosyal medya fenomenleri, İstanbul Başkonsolosları ve 
vatandaşlarla canlı lale halısının önünde hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

Başkan Uysal Sosyal Medya Fenomenleriyle Buluştu
Başkan Uysal, 13. İstanbul Lale Festivali kapsamında İstanbul’a gelen 
yabancı sosyal medya fenomenleriyle kahvaltıda bir araya geldi. 
Başkan Uysal, jeopolitik ve jeostratejik konumu itibarıyla İstanbul’un 
farklı kültür ve inanışa sahip insanları bünyesinde barındırdığını ifade 
etti. İstanbul’un 18. yüzyılda adeta bir lale cenneti olduğunu söyleyen 
Başkan Uysal, 2005 yılında hayata geçirilen “Lale Evine Dönüyor” 
kampanyasıyla laleyi anavatanına geri getirdiklerini ve günümüzde 
Hollanda’ya lale soğanı ihraç eder konuma geldiklerini vurguladı. 
Başkan Uysal, kahvaltının ardından sosyal medya fenomenlerinin 
sorularını yanıtladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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“Osmanlı 
İstanbulu” 
Sempozyumu Türkiye’nin ve 
Dünyanın Önde Gelen Akademisyenlerini 
İstanbul’da Buluşturacak!

2013 yılından beri İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından düzenli olarak 

gerçekleştirilen “Uluslararası Osmanlı İstanbulu 
Sempozyumu”nun altıncısı 11-13 Mayıs 2018 tarihleri 
arasında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Altunizade 
Yerleşkesi’nde düzenlenecek. Sempozyum bir dünya 
metropolü hâline gelen İstanbul üzerine çalışan 
araştırmacıları bir araya getirip disiplinlerarası bir 
tartışma ve paylaşım zemini sağlamak amacıyla 
düzenleniyor. 

11 Mayıs günü Prof. Dr. İsmail Erünsal’ın sahaflık 
üzerine yapacağı konuşmayla açılacak olan 
sempozyumda üç gün boyunca Türkiye ve dünyanın 
önde gelen üniversitelerinden 62  akademisyen üç 
paralel salonda gerçekleşecek 18 ayrı oturumda Osmanlı 
İstanbulu üzerine bilimsel bulgularını paylaşacak. 
İngilizce ve Türkçe gerçekleşecek sunumlarda, 

Dersaadet’in 500 yıllık tarihi, siyasî, iktisadî, sosyal, 
mimarî ve kültürel açılardan ele alınacaktır. İstanbul’da 
bulunan çeşitli fonksiyonlardaki bina, sosyal mekan ve 
sanayi yapıları, modernleşmenin 19. yüzyılda semtlere 
dayattığı mimari ve kentsel dönüşüm, şehirdeki 
toplumsal ve ekonomik hayat gibi kent tarihini direkt 
ilgilendiren konuların yanı sıra İstanbul’u konu alan 
edebi eserler, şehirle musiki arasındaki etkileşim, 
Dersaadet’i ziyaret eden yabancıların gözlemleri ve 
diplomatik, ticarî ve istihbarî faaliyetleri, Osmanlı 
başkentindeki eğitim kurumları, şehri sarsan doğal 
afetler gibi hususlar da mercek altına alınacak.

13 Mayıs günü Beşir Ayvazoğlu’nun moderatörlüğünde 
Bahtiyar İstekli, Nedret İşli, Halûk Oral ve Ali Birinci’nin 
katılımıyla gerçekleşecek “İstanbul’da Sahaflık ve 
Sahaf Kültürü” başlıklı bir oturum ile kapanacak. 
Sempozyumda sunulan bildiriler seçilerek Osmanlı 
İstanbulu serisinin altıncı kitabını oluşturacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin işbirliğiyle 
organize edilen “Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu” 
bu yıl 6. kez İstanbul’da düzenlenecek.

Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu – VI, 11-13 Mayıs 2018
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi, Üsküdar, İSTANBUL

  

İstanbul'daki Başkonsoloslar
Başkan Uysal'ın Misafiri Oldu
İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul’daki başkonsolosları Emirgan 
Korusu’nda geleneksel kahvaltı programıyla ağırladı. Başkan Uysal 
başkonsoloslara lalelerle bezeli koruyu gezdirdi. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 
İstanbul’da görev yapan başkonsolosları İstanbul Lale 
Festivali’nin ana etkinlik alanı Emirgan Korusu’nda 
ağırladı. Beyaz Köşk’te düzenlenen geleneksel 
kahvaltıya İstanbul’da görev yapan başkonsolos ve 
konsoloslar ile T.C. Dışişleri Bakanlığı İstanbul 
Temsilcisi Büyükelçi Salih Murat Tamer katıldı.

Başkan Uysal: “Lale İstanbul’un 
Sembolüdür” 
Başkonsoloslara hitap eden Başkan Mevlüt Uysal, 
İstanbul’da bahara lalenin güzelliğini eklemenin 
sevincini yaşadıklarını belirtti. Günümüzde dünyanın 
barışa daha çok ihtiyacı olduğunun altını çizen Başkan 
Uysal; “Biz bugün baharın coşkusunu yaşarken savaşın 
ortasında, yokluk ve acı içinde yaşayan insanlar var. 
İnsanlığımızın bir gereği olarak bu sorunlara çareler 
aramak hepimizin vazifesi.” dedi. 

“İstanbul Sürekli Katma Değer Üreten 
Bir Şehir” 
İstanbul’un tarihini, doğasını ve kültürel mirasını 
korumak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan 
Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde cesur ve 
iddialı alt yapı ve üst yapı projelerini tek tek 
gerçekleştirdik. Şehrimiz son yıllarda dünya ölçeğinde 
yatırımlarla buluştu. İstanbul dünyanın katma değer 
üreten önemli şehirlerinden biri oldu.”

Başkan Uysal İstanbul’un kültür turizminin yanında, 
kongre ve etkinlik, sağlık, kruvaziyer ve yatçılık, golf ve 
inanç turizminde de büyüdüğüne dikkat çekti. 

Başkonsoloslardan 
Başkan Uysal’a Teşekkür 
İstanbul’da en uzun süre görev yapan diplomat olan 
Slovakya Cumhuriyeti Başkonsolosu Josef Şestak 
İstanbul ile ilgili son gelişmeleri ilk elden öğrenmenin 
kendilerini mutlu ettiğini belirterek davete katılan 
başkonsoloslar adına Başkan Uysal’a teşekkür etti.

Kanal İstanbul Projesi İstanbul’un 
Güvenliği İçin Gerekli 
Kahvaltıda başkonsoloslardan gelen soruları 
cevaplandıran Başkan Mevlüt Uysal, Kanal İstanbul 
projesinin İstanbul’un güvenliği ve Boğaz trafiğinin 
düzene sokulması için çok önemli olduğunun 
altını çizdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, nisan ayı 
toplantılarının dördüncü birleşiminde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 Yılı Faaliyet 

Raporu’nu ele aldı. Raporu Belediye Meclisi’ne sunan 
Başkan Mevlüt Uysal, gerçekleştirilen yatırım ve 
hizmetler konusunda şu ifadeleri kullandı: 

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başlattığı 
Hizmet Belediyeciliğine Devam Ediyoruz”
“Milli gelirimizin yüzde 43’ü, dış ticaretimizin yarıdan 
fazlası İstanbul’da gerçekleşiyor. Kamu yatırımları 
içinde İstanbul’un payı yüzde 25. Bu rakamlar 
İstanbul’un ekonomik faaliyetlerde öncü olduğunu 
gösteriyor. İstanbul’a on beş yılda yapılan yatırımların 
miktarı 128 milyar lirayı aştı.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla İstanbul ve 
Türkiye’deki “belediyecilik” algısının tamamen 
değiştiğinin altını çizen Başkan Mevlüt Uysal, 
“Cumhurbaşkanımızın o dönem ortaya koyduğu hizmet 
ve icraat belediyeciliği anlayışıyla İstanbul için 
çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

İBB’nin Kredibilitesi Çok İyi
Başkan Uysal, Büyükşehir’in 2017 gider bütçesinin 
19 milyar 639 milyon lira, gelir bütçesinin 15 milyar 
39 milyon lira olarak gerçekleştiğini ve öngörülen 
4 milyar 600 milyon liralık borçlanmanın 2 milyar 
678 milyon liralık kısmını borçlandıklarına dikkat çekti. 
Büyükşehir Başkanı Mevlüt Uysal sözlerine şu şekilde 

devam etti: “Bütçe dengesini sağladık. 2017 bütçesi 
yüzde 96 ile gerçekleşti. Uluslararası derecelendirme 
kuruluşlarına göre şu anda İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi en iyi derecelerden birine sahip.” 
2017’de de geçmiş yıllarda olduğu gibi en büyük yatırımı 
ulaşıma ayırarak 6 milyar 800 milyon lira yatırım 
yaptıklarını dile getiren Uysal, şöyle konuştu: “Ulaşım 
bütçesinin en büyük payını her zaman olduğu gibi raylı 
sistemler alıyor. Üsküdar-Sancaktepe Metro Hattı’nın 
ilk etabını aralık ayında açtık ve günde 85 bin yolcu 
taşıyor. Söz konusu hattın yedi istasyon ve 
9,5 kilometreden oluşan Yamanevler-Çekmeköy-
Sancaktepe bölümü haziran sonu itibarıyla açılmış 
olacak. İstanbul sürücüsüz metro sistemine sahip olan 
yedinci şehir. Hattın tamamı açıldığında Anadolu 
Yakası’nın en büyük raylı sistemlerinden biri olacak.”
İstanbul’da mevcut durumda 160 kilometre raylı 
sistemin olduğunu ifade eden Başkan Uysal, yapımı 
devam eden 110 kilometre raylı sistemin bu yıl hizmete 
gireceğini belirtti. Başkan Uysal sözlerine şöyle devam 
etti: “Yıl sonunda 270 kilometre raylı sistem ağımız 
olacak. Dünyada aynı anda 110 kilometre metro yapımı 
devam eden başka bir şehir yok. İstanbul’da sadece 
yeraltında 20 bin kişi çalışıyor. 1.000 kilometre daha 
metro ihtiyacımız var. Yapımına başlanacak metroları 
da dikkate aldığımızda, hedefimiz önümüzdeki 10 yılda 
600 kilometre metro daha yaparak 1.000 kilometreye 
ulaşmak. Eminönü-Alibeyköy Tramvayı da 31 Aralık 
itibarıyla bitecek.” 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 
İBB 2017 Yılı Faaliyet Raporu’nu onayladı. 
İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 
“Cumhurbaşkanımızın başlattığı hizmet ve 
icraat belediyeciliği anlayışıyla İstanbul için 
çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

İBB 2017
Faaliyet 
Raporu 
Onaylandı
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“Çöplük Faciasından 
Elektrik Üreten Şehre Geldik”
Başkan Mevlüt Uysal, İstanbul’da günde 19 bin 200 ton 
çöp toplandığına dikkat çekerek, bu çöplerin 
ayrıştırılmasının, bertaraf edilmesinin ve geri 
dönüşümünün başlı başına bir sanayi olduğunu söyledi. 
İstanbul’un atık yönetiminde Avrupa’nın en iyi 
şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Uysal, toplam 
kapasiteleri günde 8 bin 500 ton olan Başakşehir, 
Eyüpsultan ve Sancaktepe’deki katı atık aktarma 
merkezi inşaatlarının sürdüğünü belirtti.
“Hekimbaşı çöplüğü faciasından, bugün çöpten elektrik 
üreten bir İstanbul’a geldik. İki tesisimizde günde 
67 megawatt saat elektrik elde ediyoruz” diyen Uysal, 
“Kemerburgaz, Işıklar Köyü ve Silivri Seymenler’de yeni 
tesisler yapıyoruz. Bu tesislerden de 379 megawat saat 
elektrik üreteceğiz. Yaklaşık 5 milyon 700 bin nüfusun 
yani İstanbul’un üçte birinin elektrik ihtiyacını 
karşılayacağız.” şeklinde konuştu.

Hafriyat kamyonlarını Araç Takip Sistemi ile kontrol 
altına aldıklarını, yeşil alanları artırmaya ve 
ağaçlandırmaya büyük önem verdiklerini ifade eden 
Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü: “2017 yılında 
şehrimize iki milyon metrekare yeşil alan kazandırdık. 
İstanbul’un yeşil alan miktarı böylece 87 milyon 
metrekareye ulaştı. Kişi başına düşen yeşil alan 
6 metrekareye çıktı. Geçen yıl beş park ve bahçe yaptık. 
21 park ve bahçenin yapımı sürüyor. Çevre konusunda 
hep hassas olduk. İstanbul’a 2017 yılında 179 bin ağaç 
diktik. Feriköy ve Aksaray’daki İSKİ arsasını yeşil alan 
yapıyoruz.”

Kentsel Dönüşüm “Yerinde” Yapılacak
İstanbul’u depreme dayanıklı bir şehir haline getirmek 
için kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdıklarını 
dile getiren Başkan Uysal: “İmar artışı yapmadan 
yerinde dönüşüm yapacağız. Kimseden para 
almayacağız. 100 metrekare daire sahibine 80 metrekare 
daire vereceğiz. Bu yüzde 20’ye Büyükşehir olarak biz de 
maddi katkı sağlayarak dönüşümü finanse edeceğiz. 
Anlaşıp bize gelen ev sahiplerinin dönüşümünü 
üstleniyoruz. KİPTAŞ bu dönüşüm faaliyetlerinde etkin 

rol alacak. Bu yıl kentsel dönüşüme 1 milyar lira ayırdık. 
Büyükçekmece Mimar Sinan’da, Gaziosmanpaşa Yıldız 
Tabya, Beyoğlu Okmeydanı Van Blokları’nda kentsel 
dönüşüme başlıyoruz. Bayrampaşa Cezaevi alanı 
dönüşümü dahil bu dört projeye 890 milyon lira 
ayırdık.” dedi.

Eğitimden Kültüre Her Alanda Hizmet
Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere 2 milyar lira 
harcama yaparak dar gelirli ve muhtaç kesimleri 
desteklediklerini, şehit yakınlarına, yetim ve öksüzlere, 
engelli vatandaşlara yardım eli uzattıklarını vurgulayan 
Başkan Uysal, 2017 yılında biri yüzme havuzu olmak 
üzere üç spor tesisini bitirdiklerini, üç kapalı yüzme 
havuzunun ve beş spor sahasının yapımına devam 
ettiklerini, 20 okula kapalı spor salonu kazandırdıklarını 
ve yedi okul yaptıklarını vurguladı. Başkan Uysal, 
Şehir Tiyatroları’ndaki doluluk oranının 
yüzde 10 artarak yüzde 88’e, seyirci sayısının da 
473 bin kişiye ulaştığına dikkat çekti. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 2017 yılında 
30 tarihi eseri ihya ettiklerini, II. Abdulhamit ve 
II. Beyazıt türbelerini restore ettiklerini, Bulgar Kilisesi, 
Talatpaşa Konağı ve daha nice eseri yenilediklerini ve 
24 eserin tadilatının sürdüğünü belirterek, 
2017 yılında afet ve acil durumlar için 380 milyon lira 
harcadıklarını ve AKOM ile İstanbul İtfaiyesini 
güçlendirdiklerini dile getirdi.

Toplantıda Başkan Mevlüt Uysal’ın ardından 
AK Parti ve CHP’li meclis üyeleri görüş ve önerilerini 
belirten konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından 
oylamaya sunulan İBB 2017 Faaliyet Raporu, 
150 kabul ve 75 red oy ile onaylandı.

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı 
Yıl Sonu Açılacak
İBB Başkanı Uysal, Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
yapılan Gebze-Halkalı Banliyö Hattı’nın bu yıl hizmete 
gireceğini, on ilçeden geçecek hattın günlük yolcu 
kapasitesinin 1,5 milyon olacağını söyledi. Hat hizmete 
girdiğinde İstanbul’un ana ulaşım aksını oluşturacağını 
ve metrobüsü de rahatlatacağını ifade eden Uysal 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Dudullu-Bostancı hattının bir bölümünü de bu yıl 
açmayı hedefliyoruz. Bu hattın 10,2 kilometrelik 
bölümünü oluşturan Bostancı-İDO iskelesi-İMES 
Sanayi Sitesi güzergâhını hizmete açacağız. 
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nı da bu yıl 
hizmete almayı hedefliyoruz. Sekiz ilçemizden geçen 
18 kilometrelik bu hat günde bir milyon yolcu 
taşıyacak.” 

iTAKSİ Büyüyecek
Başkan Uysal, 2017 yılında İstanbul için çok önemli olan 
iTaksi uygulamasını başlattıklarını hatırlatarak, 
“Hemşerilerimizin konfor ve güvenliğini artırmak adına 
iTaksi önemli bir çalışma. Şu anda iTaksi uygulamasına 
5 bin taksici dahil. Yapılacak düzenlemelerle 15 bin 
taksicimizin bu sisteme dahil olacaktır. Yerli ve milli bir 
yazılımla çalışan İSTANBULKART da taksilerde ve 
alışverişte kullanılabilir hale dönüştürüldü.” dedi.

“Yerli Teknolojiye 
Yatırım Yapan Belediyeyiz”
İBB’nin yeni teknolojileri kullandığını ve bilgi 
teknolojisine yatırım yaptığını belirten Başkan Mevlüt 
Uysal, şöyle değerlendirmelerde bulundu: “İlk yerli 
tramvay aracını belediyemiz üretti. Tamamı yerli ve 
milli on sekiz adet tramvay, şu anda Topkapı-
Sultançiftliği hattında çalışıyor. Bu araçlar tamamen 
yerli tasarım ve yazılıma sahip. Metro araçlarında 
“milli sinyal” için çalışıyoruz. Giderek büyüyen raylı 
sistem ağımızda “milli sinyal” kullanmak istiyoruz. 
Bu projeyi bir teknoloji şirketi olan İSBAK yürütüyor. 
“Milli sinyal” projemiz tamamlandığında bu alanda dışa 
bağımlı olmaktan kurtulacağız. 

Metro araçlarının parçalarını yerli hale getirmek ve 
iç piyasadan tedarik etmek için çalışmalarımız var. 
Bu projemiz metro araçlarının bakım ve onarımlarını 

da kapsıyor. İETT otobüslerinde Karakutu dönemi 
başladı. Yazılımı ve tasarımı bize ait. Karakutu, araç 
arızalarını, kaza kayıtlarını, şoförün sürüş bilgisini 
içeriyor. İSTANBULKART’ın “bankacılık” sistemi ile 
entegrasyonu için çalışıyoruz. İSKİ de akıllı şehir 
hedefine uygun olarak yerli sistemler geliştiriyor. 
İçme suyu ve atıksu şebekelerinin kontrolü, izlenmesi 
ve yönetimi yerli ve milli yazılımla sağlanacak.”

2017’de Çevre Yatırımlarına 
6,5 Milyar Lira Harcandı
2017 yılı bütçesinde 2 milyar 365 milyon TL ile 
en büyük ikinci yatırım kalemini çevre yatırımlarının 
oluşturduğunu belirten Başkan Uysal sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İSKİ’yi dahil ettiğimizde konsolide 2017’deki 
çevre yatırımlarımızın toplamı 6,5 milyar liradır. 
Çevre yatırımlarımızda derelerin ıslahı büyük bir paya 
sahip. Geçen yıl 18 derenin ıslahını tamamladık. 
Uzunluğu 11 kilometreyi bulan 17 derede ıslah 
çalışmamız devam ediyor.” 

Yapılan yatırımlarla İstanbul’un 2050 yılına kadar su 
sıkıntısı yaşamayacağını, barajların dolu olduğunu 
hatırlatan Uysal, Melen’in iki etabından yılda 
720 milyon metreküp su getirdiklerini, üçüncü etabının 
inşaatının sürdüğünü söyledi. Melen sistemiyle 
İstanbul’un su rezervinin ikiye katlanacağını ve yıllık 
1 milyar 77 milyon metreküp su kaynağı elde edileceğini 
dile getiren Uysal, atık suların arıtılmasıyla ilgili de 
şunları söyledi:

“Bugün İstanbul’da arıtılmayan atık su kalmadı. 
İstanbul Boğazı’na kontrolsüz atık su akışını önledik. 
Biyolojik arıtmayı köylere kadar götürdük. Hedefimiz 
ön arıtmaları, biyolojik arıtmalara dönüştürmek. 
Yenikapı ve Kadıköy ön arıtma tesislerini biyolojik 
arıtmaya dönüştürüyoruz. Dört milyon nüfusun atık 
suyu biyolojik olarak arıtılacak. Geri dönüşüm 
sularından daha fazla istifade edeceğiz. Bu suları 
sanayide, park ve bahçe sulamasında daha fazla 
kullanacağız.”
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Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018’in (World 
Cities Congress Istanbul 2018) açılışını İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin ve İspanya eski Başbakanı José Luis 
Rodríguez Zapatero birlikte yaptı. On iki ülkeden 120 
şehir ve teknoloji üreten 100’den fazla firmanın katıldığı 
kongrede çeşitli etkinlikler, paneller ve sunumlar 
gerçekleştirildi. 

Kongrenin açılışında konuşan Başkan Mevlüt Uysal, 
“Teknolojik altyapısı güçlü bir şehir inşa etmek için 
‘akıllı şehir endeksini’ oluşturduk. Akıllı şehir vizyonu, 
stratejileri ve yol haritasını ortaya koymak adına 
çalışmalar yaptık. Hazırlanan bu Vizyon Belgesi, akıllı 
şehircilikte bize hız kazandıracaktır.” dedi.

Başkan Uysal: “Şehirlerimizin Daha Akıllı 
Hale Getirilmesi Gerekiyor”
Hayatı kolaylaştıran fikirlerin hızlı bir şekilde 
yaşantımızın ayrılmaz parçası haline geldiği ifade eden 
Başkan Uysal konuşmasına şöyle devam etti: “Akıllı 
şehircilik adına yıllar önce yaptığımız ‘Cep Trafik’ 
uygulaması milyonlar tarafından kullanılıyor. 
Belediyemizin mühendislerinin geliştirdiği yazılımla 
mobil taksi uygulamalarına iddialı bir alternatif 
oluşturduk. iTaksi, yani İstanbul Taksi adını verdiğimiz 
bu uygulamaya elektrikli araçları da dahil ederek, 
ulaşımda geleceğin vizyonunu toplu ulaşıma taşıdık.”

Akıllı trafik sinyalizasyonunun da İBB tarafından 
geliştirilen bir uygulama olduğunu hatırlatan Başkan 
Uysal, İstanbul genelinde 100 önemli kavşakta bu 
sistemin kullanıldığını kaydetti. 

Bakan Özlü: “Belediyeciliğin Yeni Rotası 
Akıllı Şehir Uygulamalarıdır”
Kongrenin açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de klasik kent yönetimi 
anlayışının çok geride kaldığını belirterek modern 
belediyeciliğin rotasının akıllı şehir uygulamaları 
olduğunu ifade etti. Bakan Özlü, şehirlerin akıllanması 
için önce dijitalleşmesi gerektiğini belirterek, enerji, 
altyapı, trafik ve güvenlikle ilgili dataların belli bir akıl 
ve strateji ile yönetilmesinin zaruri olduğunu, bu 
sebeple Türkiye’nin dijital dönüşümünü, şehirlerin 
dijital dönüşümü ile uyum içinde değerlendirdiklerini 
ifade etti.

Vali Şahin Siber Güvenliğe Dikkat Çekti
İstanbul Valisi Vasip Şahin de konuşmasında akıllı şehir 
uygulamaları kapsamında Büyükşehir’in ve kamu 
kurumlarının kayda değer çalışmalar yürüttüğünü 
belirterek siber güvenlik konusuna dikkat çekti. Vali 
Şahin hizmetlerin dijital ortama taşındığı günümüzde 
veri güvenliğinin kişisel verilerin korunması ve 
hizmetlerin sürdürülebilmesi açısından hayati önem 
taşıdığını vurguladı.

Akıllı Şehirler 
İstanbul’da Buluştu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği World Cities 
Congress İstanbul 2018’de teknolojinin şekillendirdiği şehirler 
konusunda fikir, proje ve tasarımlar ele alındı. Kongreye katılan 
İspanya eski Başbakanı Zapatero dünyada bir başkent seçmek 
gerekirse bunun İstanbul olacağını söyledi. 
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İBB’nin 2023 vizyonuyla İETT tarafından geliştirilen 
sürücüsüz elektrikli otonom aracının tanıtımı Yenikapı’daki 
Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi’nde yapıldı. 
Protokol üyeleri aracın kurdelesini birlikte kesti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen “World Cities Congress Istanbul 
2018”de (Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018) 

görücüye çıkan İETT’nin geliştirdiği sürücüsüz 
elektrikli otonom aracının tanıtımını İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal yaptı. 
Programa, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 
Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero ve 
İstanbul Valisi Vasip Şahin katıldı.

Araç hakkında bilgi veren Başkan Uysal, İETT Genel 
Müdürlüğü’nün geçmişte Beyoğlu nostaljik tramvayı 

olan araçlardan birini kullandığını söyledi. Başkan 
Uysal sözlerine şöyle devam etti: “Hedefimiz üniversite, 
özel sektör ve kamu ile iş birliği yaparak sürücüsüz 
elektrikli araçların faaliyet gösterdiği bir İstanbul’a 
kavuşmaktır.”

Başkan Uysal aracı üreten ekibe teşekkür ederek aracın 
İstanbul’a hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların 
ardından protokol üyeleri aracı inceledi ve açık alanda 
tur attı. Şimdilik bir tane üretilen ve sürücüsüz 
elektrikli otonom araç ilk etapta havalimanları ve 
trafiğe kapalı alanlarda hizmet verecek.

Zapatero: “İstanbul Akıllı Şehirlere 
Liderlik Edebilir”
Kongrede söz alan bir diğer isim İspanya eski Başbakanı 
Zapatero’ydu. İstanbul’un akıllı şehirler konusunda 
liderlik yapabileceğini belirten Zapatero; “İstanbul’un 
akıllı şehirler konusunda bir görev ve misyonu var. Bu 
konuda İstanbul lider konumuna gelebilir. Dünyadaki 
şehirler ağı içinde kendine lider bir konum edinebilir.” 
dedi.

Konuşmaların ardından İspanya Başbakanı Zapatero 
konuklarla birlikte Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 
2018’in açılış kurdelesini kesti. Zapatero, basın 
mensuplarının “İstanbul hakkında ne 
düşünüyorsunuz?” sorusuna; “Eğer dünyada bir 
başkent seçmek gerekirse bu kesinlikle İstanbul 
olurdu.” şeklinde cevap verdi.

Liderler Gala Yemeğinde Bir Araya Geldi
Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018 etkinlikleri 
kapsamında kongrenin katılımcıları ve İspanya eski 
Başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero, İBB Başkanı 
Mevlüt Uysal’ın ev sahipliğinde gala yemeğinde 
biraraya geldi. 

Başkan Uysal, Dünya Akıllı Şehirler Kongresi’nin 
şehirlerin birbiriyle teknoloji konusunda dayanışması, 
karşılıklı bilgi ve teknoloji paylaşımı düşüncesiyle 
başladığını ifade etti. Akıllı şehirler konusundaki 
çalışmaların; kültürel aktarıma, dünya şehirlerinin 

gelişmesine ve dünya barışına katkıda bulunmasını 
temenni ettiğini söyledi. Gala yemeğinde söz alan 
Zapatero, İstanbul’a birçok kez geldiğini ve çok 
özlediğini belirterek, başbakanlık görevi süresince 
kendisini en memnun eden şeyin Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile dünya barışı adına yaptıkları 
işler olduğunu vurguladı. Üç milyon Suriyeli mülteciye 
kapılarını açtığı için Türkiye’ye teşekkür eden Zapatero; 
Avrupa, BM, uluslararası topluluklar ve Ortadoğu’nun 
Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu ve Türkiye’nin sahip 
olduğu güce güvenmeleri gerektiğini vurguladı. 
Zapatero, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal’ı tebrik ederek, her gelişinde İstanbul’u 
daha iyi gördüğünü ifade etti. 

 “15 Temmuz’u Yaşamış Gibi Oldum”
İspanya eski Başbakanı Zapatero, Dünya Akıllı 
Şehirler Kongresi kapsamında kurulan İBB’nin 
fuar alanındaki “15 Temmuz Şehitler Köprüsü 
Sanal Gerçeklik Standı”nı gezdi. Zapatero 
darbe girişiminde yaşananları sanal gerçeklik 
teknolojisiyle izledi. Görüntülerden çok 
etkilendiğini belirten Zapatero, “Çok 
gerçekçiydi. 15 Temmuz gecesini yaşamış gibi 
oldum.” dedi.

Videoyu hazırlayan yazılım mühendislerini ve 
diğer çalışanları ayrı ayrı tebrik eden Zapatero, 
Başkan Mevlüt Uysal’dan 15 Temmuz gecesiyle 
ilgili bilgi aldı.

İBB’nin Sürücüsüz 
Elektrikli Otonom Aracı Tanıtıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği 
tarafından Yenikapı’daki Avrasya Sanat ve Gösteri 
Merkezi’nde gerçekleştirilen “23 Nisan İstanbul 

Çocuk Festivali”ne İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı 
sıra eşi Hatice Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Birinci 
Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İl Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, öğretmen, öğrenci ve 
veliler katıldı.

Programda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 23 Nisan 
münasebetiyle kent genelinde düzenlediği “Çocukların 
Rüyası” başlıklı yarışmada dereceye girenlere ödülleri 
Başkan Uysal, Vali Şahin ve Orgeneral Arsever 
tarafından takdim edildi. Ayrıca Üsküdar 3. Selim 
İlkokulu ve Ümraniye TEV Zahide Zehra Garring 
Ortaokulu halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. 
Ödül töreninden ardından Ümraniye Yavuz Selim 
Ortaokulu “Tarihe Yön Veren Kahramanlar” isimli 
drama gösterisini sahneledi. Programda Anadolu’nun 
farklı bölgelerinin halk oyunları örnekleri öğrenciler 
tarafından sahnelendi.

İBB Çocuk Meclisi 23 Nisan 
Gündemiyle Toplandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla İBB Meclisi’nde “23 Nisan Özel Oturumu” 
düzenlendi. İBB Çocuk Meclisi Başkanı Dilara 
Kıymaz’ın başkanlığındaki özel oturuma 39 ilçeden 310 
meclis üyesi katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki 
binasında gerçekleşen özel oturumda medeniyetlere 
başkenti İstanbul’un daha iyi yönetilmesi için herkesin 
çok çalışması gerektiğini kaydeden Çocuk Meclisi 
Başkanı Kıymaz, “Bize bu mirası bırakan atalarımıza ve 
büyüklerimize layık olmak için elimizden geleni 
yapmak zorundayız. Ülkemizi hep birlikte çok daha ileri 
seviyelere taşımak mecburiyetindeyiz.” diye konuştu.

Mevlüt Uysal: “Gelecekte İstanbul’u 
Yönetecek Olanlar Bu Koltuklarda 
Oturuyor”
Dilara Kaymaz’ın ardından çocuklara hitap eden 
İBB Başkanı Mevlüt Uysal Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ve TBMM’de görev yapan birçok 
kişinin İstanbul’da yöneticilik yaptığını hatırlatarak 
“İnanıyoruz ki gelecekte İstanbul’u yönetenler arasında 
olacaksınız.” dedi. 

İyi bir yönetici olmak için çok çalışmaları ve çok 
okumaları gerektiği yönünde çocuklara nasihatlerde 
bulunan Başkan Uysal konuşmasının ardından 
çocuklara bisiklet hediye etti.

İstanbul’da 
23 Nisan Coşkusu
Büyükşehir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik 
gerçekleştirdi. Yenikapı'da çocuklar için festival 
düzenleyen İBB, hastanedeki çocukları da unutmadı.
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Profesyonel Uçurtmacılar Gösteri Yaptı
Çocuklar ile ailelerin yoğun ilgi gösterdiği festival 
eğlenceli gösterilere sahne oldu. Festivalde Hindistan, 
Kolombiya, Kamboçya, Endonezya, Zambiya, 
Avustralya, Polonya, İtalya ve Malezya’dan gelen 
uçurtmacılar da gösteriler sundu. Profesyonel 
uçurtmacıların katılımıyla düzenlenen yarışmada; en 
güzel uçurtma (sanatsal uçurtmalar), en iyi performans 
(sportif ve savaşçı uçurtmalar), en büyük uçurtma ve 

minyatür uçurtma kategorilerinde değerlendirmeler 

yapıldı. En beğenilen uçurtmalara ödül verildi.

Birbirinden renkli uçurtmaların gökyüzünde 

süzüldüğü festivalde ziyaretçilere, uçurtma yapımı ve 

uçuş teknikleri de öğretildi. Çocuklar Büyükşehir’in 

hediye ettiği uçurtmalar, jonglör, kukla, illüzyon, 

palyaço ve çeşitli gösterilerle güzel bir gün geçirdi.

Uçurtma Festivali’nde 
Dev Türk Bayrağı 
Uçtukça Coşku Yükseldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Uçurtmacılar Derneği’nin iş 
birliğiyle gerçekleştirilen 6. Uluslararası Uçurtma Festivali’ne 
İstanbulluların yanı sıra on ülkeden gelen yirmiden fazla profesyonel 
uçurtmacı katıldı. 60 metrekarelik dev Türk Bayrağı uçurtmasıyla yapılan 
gösteriyi vatandaşlar ilgiyle izledi. Gösteride, çocuklara gökyüzünden 
şeker, çikolata ve uçurtma dağıtıldı.

İBB, 23 Nisan’da Hastanedeki 
Çocukları Yalnız Bırakmadı
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü 23 Nisan dolayısıyla 
hastanelerin onkoloji bölümünde tedavi gören yüzlerce 
çocuğu ziyaret etti. İBB ekipleri ilk etapta Şişli 
Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin onkoloji 
bölümlerinde tedavi gören 250 çocuğu ziyaret etti. 
Kanserle mücadele eden çocukları çeşitli hediyelerle 
sevindiren ekipler, daha sonra 2015 yılında Mardin’de 
şehit edilen güvenlik görevlisi Mehmet Hüseyin 
Balta’nın kızı Ayşe Balta’nın paraşütle atlama hayalini 
gerçekleştirdi.

Şehit ve gazilerin çocukları 23 Nisan’ı Muhsin Ertuğrul 
Tiyatrosu’nda kutladı. Daha sonra çocuklara Miniatürk 
Park alanında yemek ikram edildi ve çeşitli hediyeler 
verilerek mutluluklarına ortak olundu.

Mevlüt Uysal, Koltuğunu 
Yağmur Özer’e Bıraktı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt 
Uysal, Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu 
öğretmen ve öğrencilerini Saraçhane’deki 
makamında kabul etti. Başkan Uysal daha sonra 
makamını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı münasebetiyle Yağmur Özer’e devretti. 
Başkanlık makamına oturan Özer, çocukların 
açlıktan, savaşlardan ölmediği bir dünya hayal 
ettiğini söyledi.

Başkan Uysal: “Bütün Çocukların 
Geleceği Aydınlık Olsun”
İBB Başkanı Mevlüt Uysal da bugünün 
çocuklarının gelecekte ülkenin yöneticileri 
olacaklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: 
“Bütün çocuklarımızın bayramını kutluyorum. 
Hepsinin geleceğinin aydınlık olmasını diliyorum. 
Ülkemiz ve dünya çocukları adına mutlu bir dünya, 
mutlu bir gelecek temenni ediyorum.”
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İstanbul Özel Eğitim Kampüsü hayata geçirilirken 
üniversiteler, akademisyenler, STK’lar ve ilgili 
kuruluşlarla iş birliği içerisinde hareket edilecek. 
Verilecek tüm hizmetler, 2016 yılı aralık ayında 
açıklanan “Otizm Eylem Planı” başta olmak üzere 
ortaya konan stratejilere göre şekillendirilecek.

Proje Türkiye’de İlk Olacak
Kapasite ve bina olarak Türkiye’de ilk olma özelliğini 
taşıyan İstanbul Özel Eğitim Kampüsü; hedef kitlesi, 
verilmesi gereken tanı, eğitim, terapi, aile eğitimi gibi 
hizmetlerin hepsini tek bir çatı altında toplayacak.
İBB tarafından hazırlanan “Özel Eğitim Kampüsü” 

projesi bu alanda hizmet veren ilgili kurum, kuruluş, 
özel okul ve diğer kurumlara model bir proje olacak. 
Projenin, yapılacak uygulamalar ve bünyesinde 
oluşturulacak bir AR-GE merkeziyle bu alanda 
inovasyon merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Ekim Ayında Yapımına Başlanacak
Yaklaşık 28 bin metrekare alana kurulacak İstanbul 
Özel Eğitim Kampüsü projesinin ekim ayında yapımına 
başlanması, kampüs binasının ise 2019’un ilk yarısında 
hizmete açılması planlanıyor. Aynı anda kesintisiz en az 
800, periyodik aralıklarla ise minimum 1.500 çocuğa 
hizmet verilebilecek. 

• Otizm Eğitim Merkezi

• Down Eğitim Merkezi

• Zihinsel Engelliler Eğitim Merkezi

• Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Eğitim Merkezi

• Aile Eğitim Merkezi

• Anaokulu ve Kreş
• Açık ve Kapalı Spor Alanları

• Başvuru, Tanı ve Misafir Alanı

• Simülasyon Merkezi 

• Açık ve Kapalı Yüzme Havuzu

• İdari Bina
• Atölyeler
• Hobi Bahçeleri

• Park ve Açık Alanlar

• Mescit

İSTANBUL ÖZEL EĞİTİM KAMPÜSÜNDE YER ALACAK ÜNİTELER

KAMPÜS BÜNYESİNDE VERİLECEK HİZMETLER

• Tarama hizmeti
• Tanı koyma ve takip
• Toplumsal farkındalık
• Tıbbi ve sosyal yönlendirme

• Eğitim planlama
• Özel eğitim, konuşma terapisi, fizyoterapi, 

 ergoterapi, duyu bütünleme vb. terapiler

• Spor eğitimi
• Değerler eğitimi

• Kaynaştırma

• Aile eğitimi

• İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde 

 eğitim ve gelişim takibi

• Üniversitelerin ilgili bölüm öğrencilerine staj 

• Akademik çalışmalara zemin oluşturulması

• Sektör için eleman yetiştirilmesi

Türkiye’de İlk: 
Büyükşehir’den 
Engelli Çocuklara 
Özel Kampüs
İstanbul Büyükşehir Belediyesi engelli çocuklar için 
Özel Eğitim Kampüsü projesini hayata geçiriyor. 
Proje ile 0-6 yaş öncelikli olmak üzere 6-12, 12-18 yaş 
arası çocuklara ve ailelerine ücretsiz hizmet 
verilecek. Kampüs bünyesinde tanı, teşhis, 
tıbbi yönlendirme ile tüm özel eğitim ve terapi 
hizmetlerine tek çatı altında ulaşılabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta otizmli 
çocuklar olmak üzere down sendromlu, zihinsel 
engelli, dikkat eksikliği ve hiperaktivite sebebiyle 

öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara yönelik “İstanbul 
Özel Eğitim Kampüsü” projesini hayata geçiriyor. 
İstanbul Özel Eğitim Kampüsü projesiyle 0-6, 6-12, 12-18 
yaş arası çocuklar ve aileleri ücretsiz hizmet alabilecek. 
Maltepe’de inşa edilecek kampüs bünyesinde; tanı, 
teşhis, tıbbi yönlendirme ile ihtiyaç duyulan tüm özel 
eğitim ve terapi hizmetlerine tek çatı altında 
ulaşılabilecek. Kampüste psikiyatrist, psikolog, çocuk 
doktoru beslenme uzmanı, odyolog, özel eğitim 
öğretmeni, spor eğitmeni, fizyoterapist, oyun terapisti 
gibi gerekli tüm branşlarda uzmanlar tam zamanlı 
hizmet verecek. 
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Ramazan ayının yirmi yedinci gününde İstanbul’da 
alışılmadık bir hareketlilik baş gösterir. Karaköy 
Köprüsü, devasa bir Anadolu şalı gibi gün 
batımında, yanardöner renkleriyle etrafını aydınlatır. 
Seraskerat civarı ve umumi alanlar insanlarla dolup 
taşar. Aile babaları tesbih çekerek, üzerine susam 
serpilmiş yaldızlı Ramazan çöreklerinin ve üzerinde 
çekirdekleri yer yer lekeye benzeyen et gibi kırmızı 
karpuzların satıldığı çadırların gölgesinde 
alışverişlerini yapmaya giderler.

Çeşmelerin etrafında toplanan çok sayıda müminse, 
az sonra okunacak ezanı müteakiben kılacakları 
namaza hazırlanmak için abdest alır. İnsanlar 
yaklaşmakta olan Kadir Gecesi’ni kutlamak için 
hazırlanmaktadır.

Alacakaranlık, ufku nihayet ateşe verir vermez, bir top atışı merasim alanını birdenbire sarsar. 
Günün orucunu açma vakti gelmiştir. Hava, fırından yeni çıkan sıcak ekmeklerin iştah açan kokusunun 
hakim olduğu sayısız hoş kokuyla dolar. Nihayet öyle aydınlıklar doğar ki, neşeleriyle gecenin karanlık ve 
derinliğinin yarattığı boşluğu doldurur.

Camilerin kubbeleri aydınlanır ve minarelerin şerefeleri, göğün okyanusunda salınan alev renkli 
şamandıralara benzer. Gece fenerleri, revaklı kapıların üzerinde yazılı ayetleri, kırmızı, leylak, 
mavi ve sarı renklere boyar.

Boğaziçi ve onun kademe kademe görünen ışınları, dev gibi bir semenderin yılankavi sağrısını anımsatır ve 
Haliç, farklı yönlerde seyreden kayıkların ışıklarıyla, kuyruklu yıldızların yıkanmak için indikleri perilerle 
dolu bir nehre benzer.

Gök de bu şenliğe katılarak ışıklardan oluşan tonozunun bir ayağını 
padişahlar şehrine bağlar. Böylelikle kendi ışığını yeryüzüne 
yerin aydınlığını da gökkubbeye taşır. Şehrin bütün gürültülerini bastıran 
müezzinlerin sesi, müminleri yatsı namazına çağırır.

Kaynak: Dersaadet, Saadet Kapısı İstanbul, The Gate to Bliss, Kültür AŞ Yayınları

Ramazan 
Gecesi

Kültür AŞ tarafından yayımlanan tüm eserlere istanbulkitapcisi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Geleceğin
Yıldızlarına 
“Değerler Eğitimi”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademi Kampı ve Yetenek 
Avı Projesi’nin altıncı etabı kapsamında geleceğin yıldızlarına 
değerler eğitimi verildi. Proje Büyükada, Kınalıada, Heybeliada ve 
Burgazada’da çocuklar ve ailelerden ilgi büyük ilgi gördü.

Büyükşehir tarafından Başakşehir Futbol Kulübü 
ve Spor İstanbul iş birliğinde hayata geçirilen 
Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi’nin 

altıncı etabına beş bin çocuk ve genç katıldı. Proje 
kapsamında futbolcu adayları ve ailelerine yönelik 
değerler eğitimi programları düzenlendi. Eğitimler 
sporcular ve ailelerinden büyük ilgi gördü.

Değerler Eğitimi Dokuz Tesiste 
Tamamlandı
Türkiye Oryantiring Milli Takımı Baş Antrenörü Doç. 
Dr. Umut Başoğlu tarafından verilen eğitimler projenin 
yürütüldüğü İBB Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 

Projeye bu yıl ilk kez dahil edilen Adalar ilçesi de 
Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı kapsamında 
düzenlenen çalışmalara ve değerler eğitimine 
büyük ilgi gösterdi. 

İBB tarafından yapılıp hizmete açılan Heybeliada 
Hüseyin Rahmi Gürpınar Lisesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen değerler eğitimi etkinliğine ada 
sakinleri, proje yetkilileri ve spor adamları katıldı.
Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi 
kapsamında gerçekleştirilen değerler eğitimi 
programları son olarak 22 Nisan’da İBB Orhangazi Şehir 
Parkı Spor Tesisi’nde düzenlendi.
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İBB
Üniversitelerarası
Frizbi Ligi 
Tamamlandı
İBB Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü’nün düzenlediği 
Üniversitelerarası Frizbi 
Ligi tamamlandı. Ligde altı 
üniversitenin takımı karşı 
karşıya geldi. Organizasyona 
farklı üniversitelerden 
yaklaşık 200 öğrenci katıldı.

Ligde sahadaki mücadele kadar 
fair play ve centilmenlik de 
dikkat çekti. Maçlar hakemsiz 
oynandı. Faul, süre aşımı ve 
çizgi ihlali gibi konularda 
sporcuların karşılıklı 
konuşarak anlaştı. Ligin 
şampiyonu averajla İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nden 
Frizbi Teknik takımı oldu.

Muhtarlara 
Bağımlılıkla 
Mücadele Eğitimi
İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü ve 
Yeşilay, muhtarlara bağımlılıklarla 
ilgili farkındalıklarını artıracak bir 
eğitim programı düzenledi. Yedi 
gün süren program çerçevesinde 
muhtarlar alkol, madde, tütün ve 
teknoloji bağımlılığı konularında 
bilgilendirildi. 

Eğitimlerin kapanış programına 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt 
Bulut, Ak Parti Sarıyer İlçe Başkanı 
Salih Bayraktar, İBB Muhtarlıklar 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire 
Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu, 
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel 
Müdürü Savaş Yılmaz, İBB 
Muhtarlıklar Müdürü Mustafa 
Erol, Tüm İstanbul Muhtar 
Dernekleri Federasyonu Genel 
Başkanı Selami Aykut, Yeşilay 
eğitimcileri ve muhtarlar katıldı. 
İBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Mevlüt Bulut törende yaptığı 
konuşmada, “İstanbul’da sigara ve 
diğer bağımlılıklar konusunda 
olumlu manada bir gerileme var. 
Bu Cumhurbaşkanımız ve 
yöneticilerin ısrarlı çalışmalarıyla 
sağlandı. Muhtarlarımız da burada 
aldığı eğitimle mahallelerinde 
bilinçli bir şekilde bağımlılıkla 
mücadele edecektir.” dedi.

Yanan 
Ormanlık Alana, 
450 Ihlamur 
Fidanı Dikildi 
2016 yılında yanarak 
kül olan Çatalca Elbasan 
bölgesindeki 30 dönümlük 
alana İstanbul Büyükşehir 
tarafından bölgedeki arıcılık 
faaliyetlerinin de artması 
amacıyla 450 adet ıhlamur 
fidanı dikildi. 

Etkinlik Zeytinburnu 
100. Yıl Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğrenci ve 
öğretmenlerinin yanı sıra 
Muhtarlıklar Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Daire Başkanı 
Bayram Ali Çakıroğlu, 
Tarım ve Su Ürünleri Müdürü 
Türker Eroğlu ve müdürlük 
personelinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Genç
Gönüllülük
Akademisi’nde 
Zaman Yönetimi 
Konuşuldu
İBB Gençlik Meclisi 
bünyesinde kurulan Genç 
Gönüllül ük Akademisi 
eğitim programının beşinci 
hafta konuğu TÜRGEV 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Fatmanur Altun oldu.

7 Nisan 2018 Cumartesi günü 
İBB Gençlik Meclisi’nin 
Saraçhane’deki binasında 
gerçekleşen programda 
Altun zamanı doğru 
yönetmenin önemine 
değindi. Gençlerin zamanı 
yönetebildiği takdirde daha 
donanımlı hale geleceğini, 
zorluklar ve imtihanlar 
karşısında daha dirençli 
olacağını belirten Altun, 
hayatına anlam katamayan 
insanların mutsuz olacağını 
ifade etti. Programın 
sonunda Altun’a teşekkür 
belgesi takdim edildi.

İBB En Çok 
Taşeronu Kadroya 
Alan Üçüncü 
Kurum Oldu
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve iştirakleri 
bünyesinde çalışan, sınav 
ve güvenlik soruşturmasını 
başarıyla tamamlayan 
21 bin 978 işçi kadrolu 
olmanın sevincini yaşadı. 
İBB kamu kurumları 
içerisinde Sağlık Bakanlığı 
ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
ardından en çok taşeronu 
kadroya alan üçüncü kurum 
oldu. 2 Nisan 2018 tarihi 
itibarıyla İBB bünyesinde 
13 bin 558 aday kadrolu oldu. 
İSKİ’de ise 3 bin 13 aday 
sınavda 50 ve üstü puan 
alarak kadroya girdi. İETT’de 
de 901 işçi kadrolu olmanın 
mutluluğunu yaşadı. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İştiraklerinde ise 
4 bin 506 taşeron işçi 
kadroya geçti.

İSMEK’li Genç 
Fırıncılar 
İspanya’da 
“En İyi” Ödülü Aldı
Uluslararası Fırıncılar ve 
Pastacılar Birliği’nin Valencia 
Fırıncılık Derneği iş birliği 
ile İspanya’nın Valencia 
şehrinde düzenlendiği Genç 
Fırıncılar Yarışması’nda 
İSMEK öğrencilerinin yaptığı 
çalışmalar Türkiye’ye 
“En İyi Yeni Katılan Ülke” 
ödülünü getirdi.

İSMEK Fırıncılık ve 
Pastacılık Okulu öğrencileri 
Hatice Hande Aydın ve 
Özge Kübra Arıman, 
ekmek, tatlı mayalı hamur 
işleri, Danish hamur işleri, 
sandviç ve gösteri ürünleri 
kategorilerinde ödül aldı.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ 
01.05.2018-30.05.2018

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

3.5.2018 10:00 Satınalma Müdürlüğü Klima Alımı

7.5.2018 10:00 Satınalma Müdürlüğü 6 Kısım Gençlik Hizmetleri Robotik Atölyesi Cihaz ve Malzemeleri Alımı

7.5.2018 10:30 Gençlik ve Spor Müdürlüğü 2018 Yılı Muhtelif Gençlik Organizasyonları Hizmet Alımı İşi

7.5.2018 11:00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 5 Kalem Çocuk Malzemesi Alımı

8.5.2018 10:00 Satınalma Müdürlüğü Müzik Aleti ve Aksesuar Alımı

8.5.2018 10:30 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 7 Kalem Cenaze Tekstil Malzemeleri Alımı

8.5.2018 11:00 Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü
500.000 Kg Köpek Maması, 30.000 Kg Kedi Maması, 5.000 Kg Kedi Maması Konservesi ve 

1.000 Kg Köpek Maması Konservesi Alımı İşi

8.5.2018 11:30 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 34 Kalem Cilt Bakım ve Kuaför Malzemesi Alımı

10.5.2018 10:00 Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü Trafo Merkezlerinin Bakım Onarım ve İşletme Sorumluluğu Hizmet Alım İşi

11.5.2018 10:30 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 9 Kalem Cenaze Sarf Malzemesi Alımı

14.5.2018 10:00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 600.000 Metre Cenaze Patiskası Alımı

14.5.2018 10:30 Satınalma Müdürlüğü 9 Kalem Akrilik ve Çift Kompenant Yol Çizgi Boyası Alımı İşi

14.5.2018 11:00 Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü
İstanbul’un 31 İlçesinde Kültür Varlıklarına İlişkin Envanter Verilerinin Etüt Edilmesi, 

Güncellenmesi ve Değerlendirilmesi Hizmet Alımı İşi

14.5.2018 11:30 Satınalma Müdürlüğü 4 Adet Prefabrik İtfaiye Garaj Alımı İşi

15.5.2018 10:00 İşletmeler Müdürlüğü 2018 Yılı Su ve Gıda Moleküler ve Kültürel Analiz Kitleri Alımı İşi

15.5.2018 11:00 Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Hafif Metro Hattı ve Esenler Yerleşkesi Kapasite Artırımı, 

İnşaat ve Elektro-Mekanik Sistemleri Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri

21.5.2018 10:00 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Selatin Camilerin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alımı İşi

21.5.2018 10:30 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü İstanbul Genelinde Kullanılmak Üzere Hücresel Dolgu Sistemi Malzemeleri Alım İşi 

22.5.2018 10:30 Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Tarihi ve Kültürel Miras Alanlarında Kentsel Dönüşüm Planlama Yaklaşımı Geliştirilmesine 

Yönelik Analitik Etütlerin Yapılması

24.5.2018 10:00 Bilgi İşlem Müdürlüğü Oracle Veri Ambarı ve Orta Katman Lisansları Alımı İşi

GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI: ÇANAKKALE RUHU

İLK DÖRT OKURUMUZ : OGÜN PARÇAY • HASAN BARMANBAY • BURAK SEFA UYANIK • HÜSEYİN KARA

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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Bir İlimiz Çimen, Otlak Yay ile Atılır Saha
Çamaşır Asma 

Aracı

Bir İlimiz

Kakım

Bir Turunçgil

Manganez’in 
SimgesiDemiryolu

Bir Çiçek Türü

Yemen’in 
Başkenti

Yıkık, Harap 
Yapı

İnsan

Taze, Nev

Tabak

Din İçin 
Yapılan Savaş

Merhem

Bebek Yiyeceği

Maddenin 
Bir Hali

Sanma, SanıKarışık Renkli

Kısa ve Enli 
Kılıç

Verme

Türkmenistan 
Para Birimi

Orman Bitkisi

Maddenin 
Yapı Taşı

Bir Nota

Yabancı, El

Kaba Baston

Akıl

Bir Peygamber 
Adı

Bir Nota

Derviş Selamı

Taş Kemer

Kişi, Erkek

Uzaklık Anlatır

Kalça Kemiği

İtriyum’un 
Simgesi

Bir Göz Rengi

Tahriç, Dışarı 
Almak Siyah Üzüm Ağacı Bayağı

Mana’nın 
Ünsüzleri

Bir Kadın Adı

Tiyatroda Oyun 
Alanı

Efsanevî Kayıp 
Kıta

Çocuklu KadınAtın Bir 
Yürüyüşü

Vücudun Bir 
Bölümü

Bir Cetvel Türü

Sodyum’un 
Simgesi

Kısa Zaman Eksik, 
Bitmemiş

Dış Karşıtı 
(Tersi)

Karadenizli 
Ünlemi

Vilayet(Tersi)

Bazen

Bir Soru Eki

Duvarcı Aleti

Sınav

Çoban Üstlüğü

Bir Meyve Adı

Paha

Bağırsaklar

Evre, AşamaRitüel, İbadet

Kanunuesasi, 
Temel Yasa

Zarar, Kayıp

Nam, Ad Baksı Üye

Kıta

Beyaz

Boş, YararsızVakit

“........” Oğlu 
Mehmet Bey

Tayin Etme

Fakat

Alaca KaranlıkDolaylı Anlatım

Tok Karşıtı 
(Tersi)

Fakat

Yiyecek

Yer’in 
Ünsüzleri

Temel, Esas

Bizmut’un 
Simgesi

Yüz

Duman Kiri

Mesafe

Anne

Hangi Şey

İcar

Kırmızı

Azot’un 
Simgesi

İzin Verme

Muğla’nın Bir 
İlçesi

Ağabey 
(Yöresel)

Cemal Gürsel 
(Lakabı)



Ramazan Etkinliklerinde Buluşalım
Yenikapı • Maltepe • Beylikdüzü

ŞİİR DİNLETİLERİ • KONSERLER • ÇOCUK EĞLENCELERİ 
MEHTER KONSERİ • GELENEKSEL GÖSTERİ SANATLARI


