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İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin daha 
modern, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için 
planlı bir şekilde konut projeleri geliştirmeye ve 
konut üretmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay, 
1.508 konuttan oluşan Silivri 3. Etap Sosyal Konut 
projesini hayata geçirdik. Bugüne kadar 80 bine 
yakın konut inşa eden iştirakimiz KİPTAŞ, özellikle 
dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik modern ve 
güvenilir konutlar yapmaya devam edecek.

Sağlıklı beslenme, sağlıklı bir nesil yetiştirmenin en 
temel şartıdır. Bugüne kadar kendini sürekli 
geliştiren ve ürün çeşidini sürekli artırarak en temel 
gıda olan ekmek konusunda İstanbulluların büyük 
beğenisini kazanan iştirakimiz Halk Ekmek, yeni bir 
ürünü daha İstanbulluların hizmetine sundu. Bebe 
Bisküvisi Minnak, Kartal Cevizli’deki fabrikamızda 
katkısız ve tamamen doğal ürünlerle üretiliyor. 
Minnak'ı dileyen tüm vatandaşlarımız Halk Ekmek 
büfelerinden temin edebilecekler. Ayrıca Büyükşehir 
olarak bizde kayıtlı olan bütün dar gelirli ailelerin 
6 ile 24 aylık minik evlatlarına da Minnak'ı ücretsiz 
vereceğiz. Böylece İstanbul’daki bebek ve 
çocuklarımızın sağlıklı ve kaliteli beslenmesine katkı 
sunacağız.

Bir dünya kenti olan İstanbulumuz için çevre dostu 
projeler üretip, uygulamaya koyuyoruz.

Bu kapsamda iştirakimiz İSTAÇ bünyesinde faaliyet 
gösteren İstanbul Çevre Yönetimi Katı Atık 
Merkezi'nde, İstanbul’da toplanan çöpleri enerjiye 
dönüştürüyoruz. Tesiste, düzenli çöp depolama 
alanında biriken metan gazlarından 300 bin 
hanenin yıllık ihtiyacını karşılayacak elektrik 
üreterek, ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.

Zaman zaman kazalara neden olan ve önemli bir 
trafik problemi haline gelen hafriyat kamyonları 
konusunda da uzun zamandır bir çalışma 
yürütüyoruz. Bu doğrultuda önemli bir yeniliği 
hayata geçirdik. Çevreyi tehdit eden hafriyat 
kamyonlarına çözüm için geliştirdiğimiz Araç Takip 
Sistemi’ni, düzenlediğimiz bir tanıtım programıyla 
kullanıma sunduk. Hafriyat kamyonlarının trafikte 
vatandaşlara vermiş olduğu zarar, özel şahısların 
mülklerine, sokaklara ve yollara yapılan dökümler ve 
en önemlisi İstanbul'un suyunu temin eden baraj 
havzalarına gerçekleştirilen dökümler 
ATS uygulaması ile beraber son bulacak.

İyiden iyiye hissettiğimiz baharla birlikte şimdi lale 
mevsimi! Bu yıl da İstanbul’un parklarında, 
bahçelerinde, korularında laleler açmaya başladı. 
13. İstanbul Lale Festivali kapsamında Emirgan 
Korusu ve Göztepe 60. Yıl Parkı’nda düzenleyeceğimiz 
renkli etkinliklerde buluşmak ümidiyle… Hepinize 
sağlıklı, mutlu ve huzur dolu günler diliyorum.

Sevgili İstanbullular,
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Araç
Takip
Sistemi

Uygulamasını Tanıttı

Başkan Uysal,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 
İstanbul trafiğinde ciddi problemlere neden olan hafriyat 
kamyonlarına çözüm için geliştirilen “Araç Takip Sistemi”ni 
uygulamalı olarak tanıttı. 

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 
(İSTAÇ) Piyalepaşa’daki merkezinde basın toplantısı 
düzenleyen Başkan Uysal, “8 bin 66 kamyona ATS 

cihazı takıldı. Geriye kalan bin 500 kamyon da sisteme 
dahil edilecek. Sisteme girmeme niyeti olanların 
bundan sonra kendilerine başka bir iş bakmaları 
gerekir. Çünkü, cihazı takmayanlar hafriyat 
taşıyamayacaklar” dedi.

ATS’nin yönetim merkezinde dev ekranlar önünde anlık 
olarak kamyonları takip ederek basın mensuplarına 
bilgi veren Başkan Uysal, “Sisteme dahil olan hafriyat 
kamyonlarının nerede, hangi aşamada olduklarını net 
şekilde görebiliyor ve takip edebiliyoruz” diye konuştu.

“Hafriyat kamyonları sorunu ortadan 
kalkacak”
Başkan Uysal, “Hafriyat kamyonlarının trafikte 
vatandaşlara vermiş olduğu zarar, özel şahısların 
mülklerine, sokaklara, yollara ve en önemlisi 

İstanbul’un suyunu temin eden baraj havzalarına 

yapılan dökümler ATS uygulaması ile beraber son 

bulacak” ifadelerini kullandı.

ATS çalışmalarının 1,5 yıl öncesine dayandığını ve son 

3 aydır da sistem üzerinde yoğunlaşılarak önemli 

mesafeler kaydedildiğini vurgulayan Başkan Uysal 

konuşmasını şöyle sürdürdü: “ATS  uygulamasıyla 

beraber kamyonların hafriyatı nereden aldığı, hangi 

güzergahları kullanacağı ve bu hafriyatı nereye 

dökeceği sistem üzerinden kontrol edilebilecek. Bunun 

yanında kamyonun hızı, yükü, o an nerede olduğu ve 

kamyonun damperinin nerede açılıp kapatıldığını da 

ATS üzerinden izlemek mümkün olacak.”

Takılan cihazla, İSTAÇ merkezinden kamyonların 

takibini uygulamalı olarak gösteren Başkan Uysal, 

ayrıca kimyasal ve endüstriyel atıkların takibiyle ilgili 

de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

(ATS)  
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“39 ilçe belediyemize teşekkür ediyorum”
Hafriyatçıların büyük bölümünün işini düzgün 
yaptığını vurgulayan Başkan Uysal sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Birilerinin hataları nedeniyle bütün hafriyat 
kamyonlarına tepki ve eleştiriler geliyor. ATS ile işini 
düzgün yapan şahısların da hakkını, hukukunu 
korumuş oluyoruz. Yanlış yapanlar nedeniyle onlara 
yönelik tepkiyi de önlemiş oluyoruz. Ben bu konuda 39 
ilçe belediyemize ‘Araç Takip Sistemi’ başladığı zaman 
verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. 

“Takip yapacaklara tablet PC dağıtıldı”
Başkan Uysal trafikte takip işini yapacak polis, 

jandarma ve zabıta ekiplerine verilen tablet PC’ler 

vasıtasıyla o an yoldan geçen hafriyat kamyonuna ait 

tüm bilgilerin ekranda görüneceğini ifade ederek, 

“Kurallara uymayan, trafikte dolaşan kamyonların men 

edilmesi için gerekli işlemler başlatılacak. Bu nedenle 

sisteme dahil olmayanların 

2 Nisan'a kadar araçlarına ATS cihazı taktırmaları 

gerekiyor” dedi.

Başkan Uysal’ın açıklamalarının ardından 

ATS cihazıyla kamyonların nasıl takip edildiği 

canlı olarak basın mensuplarına gösterildi.

Bedeli 750 tl
ATS’de kullanılan yazılım İstanbul Bilişim ve 

Akıllı Kent Teknolojileri AŞ (İSBAK) tarafından yapıldı. 

Cihazlar kamyonlara İSTAÇ tarafından takılacak, 

fiyatı ise 750 TL olacak. 

ATS nasıl işliyor?
Hafriyat kamyonlarının faaliyetlerinin renkler ve 

işaretlerle gösterildiği sistemde kural ihlali yapan 

araçların bilgisi anlık olarak merkeze gidiyor. 

Bilgisayarlarda durumu netleştirilen kamyon 

hakkında bir işlem yapılması veya şoförün uyarılması 

amacıyla bölgedeki görevlilere anons geçiliyor.

Görevliler, her türlü bilgileri merkezde kayıtlı kamyon 

şoförlerini ihlal anında uyararak hafriyatın belirlenen 
alanlar dışındaki bölgelere dökülmesini engelliyorlar. 
Sistemin devreye girmediği 2016’da kaçak hafriyat ve 
belgesiz taşımacılık yapan 396 araca, 35 milyon 
288 bin 128, 2017’de yılında 692 araca, 123 milyon 754 bin 
331, 2018’de ise, 8.5 milyon Türk Lirası ceza kesildi. 
İhlali yapan kamyon sahibine 53 bin TL, ihlali yapan 
kamyon eğer bir şirkete bağlı ise 175 bin TL para 
cezası kesiliyor.

M A R T  2 0 1 8 5



 İstanbul, 
çöpten elektrik üretiyor

24 Mart 1994 öncesi çöp dağlarıyla anılan 

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İSTAÇ bünyesinde faaliyet gösteren 
İstanbul Çevre Yönetimi Katı Atık Merkezi’nde “Çöp Gazından 
Elektrik Üretim Santrali”ni ziyaret ederek basın mensuplarına 
tesisi tanıttı. 

İstanbul’da toplanan çöplerin enerjiye dönüştürülme 
süreci hakkında bilgi vermek için basın mensupları 
ile Kemerburgaz İSTAÇ’ta bir araya gelen İBB 

Başkanı Mevlüt Uysal, “Bu tesis şu anda düzenli çöp 
depolama alanında biriken metan gazlarından elektrik 
üreterek, çöp toplama ve bertaraf etme konusunda 
dünya standartlarında hizmet veriyor” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum”
İstanbul’da düzenli çöp depolamanın Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında İBB Başkanı 
olmasıyla başladığını vurgulayan Başkan Uysal 
konuşmasına şöyle devam etti: “Bugün 27 Mart. 1994 
yılındaki 27 Mart seçimlerinde İstanbul'da yeni bir 
süreç ve yeni bir belediyecilik anlayışı başlamıştı. 

Devamında AK Parti ile birlikte yeni yönetim oluştu. 
Bu vesile ile tüm İstanbullular adına 
Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.”
Başkan Uysal çöp toplama ve bertaraf etme konusunda 
dünyada kullanılan tüm tekniklerin İBB tarafından 
kullanıldığının altını çizerek, “Gelişmiş ülkelerde 
çöplerin ne kadarı depolanıyor ne kadarı yakılarak 
bertaraf ediliyor diye baktığımızda çöpleri yakma 
yöntemiyle yüzde 50, yüzde 80 oranında bertaraf 
edenler var. Biz şu anda yüzde 15’lik bir kısmını 
depolama harici değerlendirebiliyoruz. Bunun yaklaşık 
yüzde 4.5’i geri kazanım. Topladığımız çöplerden geri 
kazanım elde etmek için depolamadan önce ayrıştırma 
yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
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“İhalesi yapılan iki tesisimiz daha var”
Toplanan çöplerden bitkiler için kompost üretimi 
yaptıkları bilgisini de paylaşan Başkan Uysal 
açıklamasını şöyle sürdürdü: “2017 yılında yapılan iki 
ihalemiz var. Bunlardan bir tanesi hizmete alındığında 
günlük 3 bin ton çöpü yakabilecek kapasiteye 
ulaşacağız. İhalesi yapılan diğer tesisimiz de günlük 
100 ton kapasiteyle, “Biyometanizasyon” denilen 
sistemle elektrik üretecek. Bu iki tesisimizden birisi 
2019 sonu, diğeri de 2023 sonuna doğru faaliyete geçmiş 
olacak. Bu tesislerle birlikte, topladığımız çöplerin 
yüzde 50’sini düzenli depolama sistemiyle, diğer yarısını 
da kısmen geri dönüştürme sistemiyle bertaraf etmiş 
olacağız.”

İstanbul’dan günde 19 bin 200 ton çöp çıktığını söyleyen 
Başkan Uysal, “Toplanan bu çöpün yaklaşık 2 bin tonu 
iki tesisimizde işlenerek kompost haline getiriliyor. 
1500 tonu da geri dönüşüm malzemesi olarak ayrılıyor. 
Depolanan yaklaşık 16 bin ton atıktan da iki tesisimizde, 
günlük 401 megawatt elektrik üretimi yapılıyor. Bu da 
870 bin nüfusa tekabül ediyor ki, İstanbul’da günlük 
300 bin konutun elektriği buralarda üretiliyor. İhalesi 
yapılan 3 bin tonluk yakma tesisimiz de devreye girdiği 
zaman, yaklaşık 1.5 milyon nüfusun elektrik ihtiyacını 
karşılamış olacağız” dedi.

“25 yıl boyunca gaz üretecek”
Kemerburgaz İSTAÇ AŞ “Çöp Gazından Elektrik Üretim 
Santrali”nin, 3. Havalimanı’nın yapımı sebebiyle 2017 
yılında çöp depolamaya kapatıldığını belirten Başkan 
Uysal, “Burası çöp depolamaya kapatılmış olsa da eski 
yıllarda toplanan çöplerden dolayı 25 yıl boyunca gaz 
üretimi devam edecek” diye konuştu.

Son yapılan iki ihale ile birlikte çöplerin bertaraf 
edilmesi konusunda dünya standartlarına ulaşıldığını 
ama hala bazı eksiklerin olduğunun altını çizen 
Uysal konuşmasına şöyle devam etti: “Gelişmiş ülkeler 
çöplerini yerinde ayrıştırıyor ve bu büyük kolaylık 
sağlıyor. Halkımız çöpleri konteynıra bırakmadan önce 
çöpünü ayrıştırmalı. Böylece asıl geri dönüşüm 
malzemelerinin tamamının çöpten ayrıştırılması 
mümkün olacak. O zaman 16 bin dediğimiz rakamlar, 
belki 10 bin tona düşecek. Önemli miktarda geri 
dönüşüm malzemeleri var çöplerin içerisinde. Bundan 
sonraki hedefimiz ilçe belediyeleriyle beraber ortak 
kampanyalar yaparak çöplerin yerinde ayrıştırılmasını 
sağlamak.”

Başkan Uysal daha sonra da basın mensupları ile 
“Çöp Gazından Elektrik Üretim Santrali”ni gezerek 
bilgiler aldı.
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Büyükşehir'den Silivri'ye
1.508 Sosyal Konut
İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'da ikamet eden ve evi 
olmayan vatandaşların sahip olabileceği 1.508 konutluk Silivri 
3. Etap Sosyal Konut Projesi’ni tanıttı ve ilk başvuruları aldı.  

Büyük değişimin 25. yılı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 
İBB iştiraki KİPTAŞ’ın 1.508 konuttan oluşan Silivri 
3. Etap Konut Projesi’ni basın mensuplarına tanıttı. 
Saraçhane Belediye Sarayı’nda gerçekleşen tanıtım 
törenine, KİPTAŞ Genel Müdürü 
İsmet Yıldırım İBB Meclisi İmar Komisyonu Başkanı 
Hadi Diler basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Mevlüt Uysal, KİPTAŞ’ın 
1994’ten bu yana konut inşa ettiğini belirterek, 27 Mart 
1994 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın İBB Başkanı seçilmesiyle birlikte başlayan 
büyük değişimin 25. yılına girildiğini hatırlatarak, 
KİPTAŞ’ın bugüne kadar 80 bine yakın konut inşa 
ettiğini belirtti. Başkan Mevlüt Uysal, “Fiilen 1995 
yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
belediye başkanlığı döneminde konut üretmeye 
başlayan KİPTAŞ; Kağıthane, Pendik ve Başakşehir’de 
Hilal ve Başak Konutları’nı yaparak işe başladı. Ben de 
Başak Konutları’na o dönemde taşındım ve daha sonra 
Başakşehir’de belediye başkanlığı yaptım. Yani 
KİPTAŞ’ın yaptığı konutların kalitesini fiilen kontrol 
etmiş oldum” dedi.
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KİPTAŞ dar gelirlilere konut üretmeye 
devam edecek
Ev sahibi olmayan dar gelirli vatandaşların insan 
onuruna yakışan evlerde oturması için KİPTAŞ’ın dar 
gelirlilere yönelik konut yapmaya devam edeceğini dile 
getiren Mevlüt Uysal, şöyle konuştu:
“Lüks konut yapan özel sektörde çok inşaat firması var. 
Kamu adına Emlak Konut şirketimiz var. Göreve 
geldiğimizde dar gelirlilere yönelik sosyal konutlar 
yapmak için karar aldık. KİPTAŞ, dar gelirlilere yönelik 
örnek sosyal konut projeleri üretmeye devam edecek.”

Silivri 3. Etap Konutları’nın 24 ayda tamamlanmasının 
öngörüldüğünü, ancak 18-20 ayda tamamlamayı 
planladıklarını aktaran Uysal, “Alınan daireler 24 ay 
satılamayacak. Çevre ve altyapı düzenlemelerini 
dikkate aldığımızda maliyetin altında konut veriyoruz. 
İstanbul’a hayırlı olsun” diye konuştu.

Engelli vatandaşlara pozitif ayrımcılık
Silivri ve devamındaki konut projelerinde engelli 
vatandaşlara pozitif ayrımcılık yapılacağına dikkat 
çeken Uysal, şunları kaydetti: “Silivri’de engelli 
vatandaşlarımıza 99 daire yapıyoruz. Onlara kuraya 
tabi olmadan giriş katları veriyoruz. Giriş katlardaki 
daireler tekerlekli sandalyelerin girişi ve çıkışına uygun. 
Evin içi, mutfağı, lavabosu, ıslak zeminleri de engellilere 
uygun bir şekilde özel olarak yapılıyor. Bu evler, engelli 
vatandaşların müracaatlarıyla onlara verilecek.”

Sıkışan kentsel dönüşüm 
İBB desteğiyle çözülecek
İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da 
bilgiler veren Başkan Uysal, “Göreve geldiğimizde 
açıkladığımız gibi kentsel dönüşümde vatandaştan 
hiçbir ilave para almadan ve imar artışı olmadan, 
sadece daire metrekarelerini yüzde 20 küçülterek 
projeler yapacağız. İstanbul ortalamasında yüzde 
20 kesintiden maliyetin yüzde 70’ini elde edeceğimizi, 
geri kalan yüzde 30’u da İBB bütçesinden kaynak 
aktararak karşılayacağımızı öngörüyoruz. Bütçemizden 
bu yıl kentsel dönüşüme 1 milyar TL ayırdık. Bundan 
sonra da her sene ortalama 2-3 milyar 
aktarabileceğimizi düşünüyoruz. Nisan ayında 
Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Büyükçekmece ve Eyüp’te 
yeni sosyal konut projelerimiz olacak. 
Gaziosmanpaşa’da KİPTAŞ’ın yapacağı kentsel 
dönüşüm projesi için 320 milyon, Beyoğlu’ndaki 
150 konutluk kentsel dönüşüm çalışmasına da 
30 milyon TL kaynak aktarılması yine İBB Meclisi 
tarafından onaylandı. Önümüzdeki haftadan itibaren 
Beyoğlu Van Blokları’nda imar artışı yapılmadan 
100 dairelik bir yere 120 daire yapılıyor. Vatandaşın 
cebinden 5 kuruş para çıkmayacak. Büyükçekmece 
Mimaroba’da 350 konutluk kentsel dönüşüm 
çalışmamız var. Bu yıl İstanbul genelinde 8-9 ilçede 
kentsel dönüşüm çalışmasına başlayacağız. Böylelikle 
KİPTAŞ İstanbul genelinde 7-8 bin yeni sosyal konut 
inşaatına başlayacak” diye konuştu.
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Dönüşümde vatandaşın rızası alınacak 
Başkan Uysal, vatandaşların doğru projeleri görmesiyle 
kentsel dönüşüme talebin artacağına inandığını 
belirterek “Rızası alınmadan hiç kimseye kentsel 
dönüşüm yaptırmayacağız. İmzasını getiren 
vatandaşlar için yerinde kentsel dönüşüm yapacağız. 
Hiç kimseden ilave para istemeyeceğiz. Ama daire 
metrekarelerinden yüzde 20 kesinti yapacağız. Hiçbir 
şekilde imar artışı yapmayacağız. İnşaatına 
başladığımız projeleri bitirip vatandaşlarımıza 
İstanbul’da kentsel dönüşümün nasıl olacağını birebir 
göstermek istiyoruz. Bunu da bir yıl içerisinde 
yapacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu. 

195 bin liraya 2+1, 215 bin liraya 3+1 daire 
Silivri’ye yapılacak 3. Etap Konut Projesi’nde, 1.442 adet 
92 metrekarelik 2+1, 66 adet 112 metrekarelik 3+1 ve giriş 
katlarda engelli vatandaşlar için yapılan 90 adet 
2+1 daire yer alacak. Proje kapsamında inşa edilecek 
binalar altı ve yedi kattan oluşacak. 

2+1 dairelerin fiyatları 195 bin TL, 3+1 dairelerin fiyatları 
ise 215 bin TL olarak belirlendi. Daire sahibi olmak 
isteyen vatandaşlar toplam tutarın yüzde 20’sini peşin, 
geri kalan tutarı ise 120 ay banka kredili taksit 

imkanıyla ödeyebilecek. Ayrıca vatandaşlara KİPTAŞ’a 
vade farksız 36 ay ödemeli taksit imkânı da sunuluyor. 

Projede toplam 14 bin 100 metrekarelik yeşil alan 
bulunacak. 1.200 metrekare alana da üç adet oyun parkı 
yapılacak. Ayrıca projenin çevresine 22 bin 
400 metrekarelik park alanı da yapılacak. Projede, 
Otopark Yönetmeliği’ne uygun olarak her daireye bir 
otopark olmak üzere toplam 1.508 araçlık açık otopark 
mevcut.

Proje kapsamında 8 bin 80 metrekarelik alan üzerinde 
5 bin 500 metrekare toplam inşaat alanında 
980 öğrencinin eğitim görebileceği 28 derslik, 1 adet 
kütüphane ve 120 kişilik tribüne sahip spor salonunun 
yer aldığı okul yapılacak. 

3 bin 500 metrekarelik alan üzerine 350 metrekare 
kullanım alanı olan 357 kişinin aynı anda ibadet 
edebileceği şadırvan ve tuvalet gibi alanları da 
barındıran cami inşa edilecek. Aşı, bebek izleme odası, 
gebe izleme ve aile planlama bölümü, emzirme odası, 
acil müdahale odası ve iki adet muayenehanenin 
bulunduğu 250 metrekarelik sağlık ocağı hizmet 
verecek.

KATILIM ŞARTLARI
Ön müracaat toplama, 18 Nisan'a kadar 

gerçekleştirilecek. Başvurmak isteyen vatandaşlar 

KİPTAŞ ofislerinden ve internet sayfasından 

edinebilecekleri başvuru formunda yazan banka 

hesabına 2+1 daireler için 1.000 TL, 3+1 daireler için 2.000 

TL ücreti yatırdıktan sonra başvuru yapabilecek. 
İstanbul’da ikamet eden, reşit olan ve 
TC vatandaşı olan ve üzerine konut olmayan herkes 
başvuru yapabilir. Müracaatın konut sayısından fazla 
olması halinde noter huzurunda 28 Nisan 2018 
Cumartesi günü kura çekilişi ile hak sahipleri 
belirlenecek.
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Başkan Mevlüt Uysal ve Hatice Uysal’dan

“Büyüklerimizle 
Vefa Buluşması”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığı ve Sağlık Daire Başkanlığı tarafından 
“Büyüklerimizle Vefa Buluşması” adıyla düzenlenen iki ayrı 
programda, Başkan Mevlüt Uysal ve Hatice Uysal, yaşlı 
vatandaşlarımızla buluştu.
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İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde 
düzenlenen programa Başkan Mevlüt 
Uysal’ın yanı sıra Zeytinburnu 

Belediye Başkanı Murat Aydın, İl Müftü Yardımcısı 
Veysel Işıldar, AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi ve Yaşlılar 
Koordinasyon Merkezi İl Başkanı Kamil Çakır da 
katıldı. İnsanın bulunduğu yaştan hep bir önceki 
dönemine özlemle baktığını vurgulayan Başkan Uysal, 
“İnanıyorum ki herkesin geçmişinden gelen çok önemli 
birikimi ve değeri var. Aslolan çocukluğunu çocuk gibi, 
gençliğini genç gibi yaşamak. O yüzden orta yaşı 
gerçekten verimli geçirip sizler gibi ileri yaşlarında, 
huzurlu ve mutlu bir yaşlılık geçirmek dileğindeyiz” 
ifadelerini kullandı.

“Şehirler bazı hasletlerimizi unutturdu”
Şehirlere göçten sonra önemli bazı değerlerin ve 
hasletlerin yitirildiğine dikkat çeken Başkan Uysal 
konuşmasına şöyle devam etti: “Küçük yerleşim 
birimlerinde, memleketlerimizde; bir tecrübe abidesi 
olarak misafiri, akıl danışanı hiç eksik olmayan, devamlı 
ziyaretçisi olan, kendisine ayrı bir hürmet ayrı bir sevgi 
gösterilen yaşlılarımız var. Ama ne yazık ki şehirleşme 
ve sanayileşme artık birçok şeyi bizlere unutturuyor. 

Yoğun tempo, kalabalık nüfus… Kendi hayatımızdan 
habersiz hale getiriyoruz.”

İlçe belediyelerimizle önemli projeler 
yapıyoruz
Başkan Uysal, yaşlılar hususunda Büyükşehir’in ve ilçe 
belediyelerin önemli çalışmalar yaptığını belirterek, 
“Yaşlılarımız için Darülacezemiz, huzur evlerimiz ve 
yaşlı evlerimiz var. Buralarda yaşlılarımızın her biriyle 
tek tek ilgileniyoruz” şeklinde konuştu.

Masaları teker teker gezerek misafirlerle sohbet eden 
Başkan Uysal daha sonra huzurevlerinde düzenlenen 
Masa Tenisi Turnuvası, Langırt Turnuvası, Tavla 
Turnuvası, Satranç Turnuvası ve Bilgi Yarışmasında 
dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.
Programda Türk Sanat Müziği’nin önemli isimlerinden 
Zekai Tunca konser verdi.

Yaşlılarımızla her gün meşgul olmalıyız
Florya Sosyal Tesisleri’nde yapılan programda konuşan 
Hatice Uysal ise, “Modern dünyanın sadece özel 
günlerde bizlere hatırlatmalar yaptığını belirterek, 
“Bizim dünya görüşümüzde ise her gün yaşlılarımızla 
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birlikte olmamız, onlara hürmet etmemiz öğütleniyor. 
Başta Yüce Rabbimiz bizlere ana babaya iyilikle 
davranmayı emrediyor. ‘Yanınızda yaşlılığa ulaşırlarsa 
onlara öf bile demeyin ve onları azarlayın’ ikazını 
yapıyor. Rahmet Peygamberi Efendimiz de düşkünlerin 
korunup gözetilmesini tavsiye ediyor. Öyle ki; ancak bu 
şekilde davranırsak yardım göreceğimizi ve 
rızıklandırılacağımızı söylüyor” ifadelerini kullandı.

“Yaşlılarımızın duası olmadan kendimizi 
eksik hissediyoruz”
Büyüklerin ve yaşlıların evlerimizin bereketi olduğunu 
belirten Hatice Uysal, “Onların duası olmadan 
kendimizi eksik hissediyoruz. Onların sıcak yüzü, bizim 
için rahmet ve sevgi kaynağı. Bugün biz genciz, dün 
onlar gençti. Bugün onlar yaşlı, yarın biz yaşlı olacağız. 
Bu nedenle yaşlılarımıza toplum olarak sahip çıkmak, 
hepimizin görevi” şeklinde konuştu.

“İBB, yaşlıların günlük hayatını 
kolaylaştırmaya devam ediyor”
Yaşlıların günlük hayatlarını iyileştirmeye çalışmanın 
herkesin vazifesi olduğuna dikkat çeken Uysal, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin de evde sağlık 
hizmetlerinden ulaşıma kadar pek çok alanda yaşlıların 
günlük hayatını kolaylaştırıcı hizmetler sunmaya 
devam ettiğini belirtti. Geçmişte gayret eden büyüklerin 
gece gündüz demeden çalışması sayesinde bugünkü 

medeniyet iddiasına ulaşılabildiğini ifade eden 
Uysal, “Büyüklerimize kulak vermek bu nedenle çok 
önemli. Yaşlılarımızın hayat tecrübeleri hepimiz için 
eşsiz bir kaynak. Biz orta yaş ve üstü olanlar, 
yaşlılarımızı biraz daha iyi anlıyoruz. 
Bu nedenle yaşlılarımızla çocuk ve gençlerimiz arasında 
köprü olmak da bize düşüyor. Mazinin büyük birikimini 
yaşlılarımız aracılığıyla gençlerimize, çocuklarımıza 
aktarmak mecburiyetindeyiz. Bizleri yetiştiren 
büyüklerimizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum” 
açıklamalarında bulundu.

 “Yaşlılarımızla ilgili projelerimizi 
geliştireceğiz”
İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hatice Gülgönül 
ise “Büyüklerine sahip çıkan toplumlar medeniyete 
sahip çıkan toplumlardır” diyerek, “Sosyal belediyecilik 
anlayışımız çerçevesinde İBB Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığı olarak Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal’ın 
desteğiyle siz değerli yaşlılarımız için her zaman maddi ve 
manevi desteğimizi devam ettireceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yaşlılarla sohbet edip hatıra 
fotoğrafı çektiren Hatice Uysal, altmış yıldır evli olan 
Nazi Baykara ve Bedri Baykara’ya hediyelerini takdim 
etti. Program, Hatice Uysal’ın diğer konuklara şal, 
atkı ve menekşeden oluşan hediyelerini sunması ve 
Afrin şehitleri için okunan Fatiha ile sona erdi.
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İBB’den 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü 
Programı
İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 
düzenlenen “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” programında 
konuşan Hatice Uysal, “Yeni ve büyük Türkiye hedefi, 
bizlerin katkısı ve emeği olmadan gerçekleşemez” dedi.

mart
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Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, Florya 
Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt 

Uysal, eşi Hatice Uysal ve kızları Afra Uysal, 

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma 

Döğücü, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hatice 

Gülgönül, İBB şirketlerinin kadın yöneticileri ve Sosyal 

Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından desteklenen 

aileler katıldı.

Programda konuşan Hatice Uysal, “Bir kadının varlığı, 

bulunduğu meclise zarafet ve nezaket katar” dedi.

“Yeni Türkiye ideali biz kadınlar olmadan 
gerçekleşmez”
Kadınların, milletimizin eşsiz mayasına kattığı değerin 

Hayme Analara dayandığını ve bunun da nesilden 

nesile aktarılarak bu günlere kadar geldiğini 

vurgulayan Uysal, “Kadınlarımıza bugün de büyük 

görevler düşüyor. Yeni ve büyük Türkiye ideali, bizlerin 

katkısı, bizlerin emeği olmadan gerçekleşmez. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve saygıdeğer hanımefendi 

Emine Erdoğan’ın; kadınlarımızın sosyal hayata katılımı 

konusunda ne kadar çok çaba sarf ettiklerine hepimiz 

şahidiz. Kendilerine bu vesile ile şükranlarımı 

sunuyorum” diye konuştu.

“Araştırma yapmak isteyenler
2002 sonrasına baksın”
Eğitimden sağlığa, çalışma hayatından siyasete kadar 
her alanda önemli iyileştirmeler sağlandığının, siyasette 
kadın varlığının ve temsil kabiliyetinin pekiştiğinin 
altını çizen Uysal, konuşmasına şöyle devam etti: 
“Meclis üyesi, milletvekili, kaymakam, vali olan 
kadınlarımızın sayısı kat kat arttı. Türkiye’de kadın 
tarihi ile ilgili araştırma yapmak isteyenler, 2002 
yılından itibaren hayata geçirilen uygulamaları, ancak 
geniş sayfalar ayırırlarsa hakkıyla anlatabileceklerdir.”

“Kadın Koordinasyon Merkezi Türkiye’ye 
örnek oldu”
Eğitimli ve özgüveni yüksek kadının güçlü bir kadın 
demek olduğunu, güçlü bir kadınının da güçlü bir millet 
ve devlet demek olduğunu ifade eden Uysal, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin her alanda olduğu gibi 
kadınlara yönelik faaliyetleriyle de Türkiye’ye öncülük 
ettiğini vurguladı. Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Büyükşehir Belediyesi’nin, kadınlara sunduğu sağlık 
hizmeti, bütün Türkiye’ye örnek oldu. Kadın 
Koordinasyon Merkezi bu anlamda çok önemli işler 
başardı, başarmaya da devam ediyor” dedi. 
Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na da değinen Uysal, 
“Orada bulunan askerlerimize bir anne olarak selam 
gönderiyorum. Rabbimden onları muhafaza etmesini, 
onları muzaffer kılmasını niyaz ediyorum” dedi.
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“Anadolu’da kadına sormadan iş yapılmaz”
Programda konuşan İBB Başkan'ı Mevlüt Uysal da, 
İslamiyet’ten önce kadının adı yokken, kadına değer 
verilmezken İslam inancıyla birlikte kadına değer 
verildiğini ve kadının baş tacı edildiğini söyledi.

Türk toplumunda da kadının yerinin her zaman özel 
olduğunu vurgulayan Başkan Uysal konuşmasına şöyle 
devam etti: “İstanbul’a küçük yaşlarda gelenler 
hafızalarını şöyle bir yoklasınlar. Anadolu’da hiçbir 
erkek eşinden habersiz bir şey yapmaz aslında. 
Tarladaki ürününe tüccar gelse fiyat konusunda ben bir 
düşüneyim der ama akşam eşine sorar. Kızını istemeye 
gelseler ben bir düşüneyim der, sonra yine eşine sorar. 
Yani Anadolu’da hiçbir erkek eşine sormadan bir iş 
yapmaz. Şehirler bazı değerlerimizi unutturdu.”

“Hükümetimiz Kadın Hakları konusunda 
önemli çalışmalar yürütüyor”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul İl 

Başkanı olması ile birlikte İstanbul’da kadın kollarının 

kurulduğunu hatırlatan Başkan Uysal, 

“Cumhurbaşkanımız, ta o yıllarda siyasette kadın 

olmalı, demişti. Nitekim AK Parti’nin kurulmasının 

hemen ardından kadın kolları kuruldu. Kadın meclis 

üyeleri ve milletvekilleri olmalı demişti ve bugün tüm 

bunlar gerçekleşti. Çok şükür hükümetimizin kadın 

hakları ile ilgili önemli çalışmaları oluyor. Diğer partiler 

mecliste yüzde 33 sınırı gelsin diyorlar ama bizler zaten 

kadına her yerde öncelik veriyoruz ve onların çok 

ilerisindeyiz” ifadelerini kullandı.
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“Kadınlarımız ön saftaydı”
Ülkemizin kuruluşundan bu güne kadınlarımızın 
erkeklerle birlikte cephede savaştığını vurgulayan 
Başkan Uysal, “Bu Çanakkale’de de böyleydi 15 
Temmuz’da da böyle oldu. Buna en yakın 15 Temmuz’da 
şahit olduk. Erkeklerle birlikte hatta onlardan daha 
önce tanklara silahlara karşı durdular. Belki o hainlere 
karşı bu ülke yenik düşmediyse bu 15 Temmuz’daki 
kahraman kadınlarımız sayesinde olmuştur. O ablamız, 
mahallesindekileri kamyona doldurup meydanlara 
taşıdı. Bizim kadınımız budur. Ben o kahraman 
kadınlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

“Kadınlarımız ülkemiz için 
mücadele ediyor”
Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda askerlerimizin 
canları ve kanları pahasına ülkenin huzuru ve namusu 

için mücadele verdiğini dile getiren Başkan Uysal 
şunları kaydetti: “Orada mücadele veren ve şehit olan 
askerlerimizin annelerinin ellerinden hürmetle 
öpüyorum. Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda görev 
alan bir kadın askerimiz diyor ki, ‘Biz gerektiğinde 
vatan için teröristleri temizleriz, evimize 
döndüğümüzde ise evimizi temizleriz..." 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın 
ardından, AK Parti İl Kadın Kolu Başkanı Şeyma 
Döğücü ve İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hatice 
Gülgönül de birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından İBB Başkan’ı Uysal ve eşi 
Hatice Uysal misafirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve 
sohbet etti. Başkan Uysal ayrıca davetlilere gül ve 
şal hediye etti.
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Başkan Uysal, Halk Ekmek’in 
Bebe Bisküvisi “Minnak”ı Tanıttı
İstanbul Halk Ekmek fabrikalarında tamamıyla doğal ve 
sağlıklı şartlarda üretilen "Minnak" dar gelirli ailelere 
ücretsiz dağıtılacak.
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İBB iştiraki olan İstanbul Halk Ekmek’in 
yeni ürünü Minnak’ın, Kartal 
Cevizli’deki Halk Ekmek fabrikasında 

gerçekleştirilen tanıtım toplantısına katılan Başkan 
Uysal, “İBB'de kaydı olan bütün dar gelirli ailelerin 6 ila 
24 aylık minik evlatları için haftada iki paket bebe 
bisküvisini ücretsiz vereceğiz. Bunun dağıtımına 
başladık. Aileler, kartlarıyla satış noktalarına gidip 
bebeleri için ‘Minnak’ alabilirler” dedi.

“Çocuklar için Minnak’ı öneriyoruz”
Amaçlarının sağlıklı bir nesil yetiştirmek ve çocukların 
sağlıklı büyümesine katkı sunmak olduğunu 
vurgulayan Başkan Uysal, "Bugünlerde yediğimiz 
sanayi ürünleri ve gıda maddelerinin içeriği 
konusundaki tartışmalar nedeniyle vatandaşımızın 
kafasında soru işaretleri var. Tereddüt yaşamadan 
'sağlıklı bir ürüne nasıl ulaşabilirim' derlerse Halk 
Ekmek'te çocukları için bebe bisküvisi olarak Minnak'ı 
öneriyoruz. Vatandaşlarımız gelip ücretli olarak 
alabilirler. Dar gelirli aileler İBB'de kayıtları yoksa 
hemen kayıtlarını yaptırıp çocukları için Minnak'ı 
alabilirler” diye konuştu. 

“58 çeşit ekmek üretiyoruz”
Başkan Uysal, İHE'nin üç ayrı fabrikasında yıllardır 
ucuz ve sağlıklı ekmek ürettiklerini ve bu üretimin de 
piyasadaki ekmek üretiminin yüzde 5'ine tekabül ettiğini 
belirterek, “Günlük, bir milyona yakın ekmek üretimi 
gerçekleştiriyoruz. Tabi amacımız ekmek üretimi 
yaparken özel sektörle rekabet etmek değil" dedi.

Kaliteli ekmek üretmek ve fiyatları makul tutarak özel 
sektördeki üreticilere ışık tutmak ve yol göstermek 

amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden 
Başkan Uysal, "Şu anda Halk Ekmek olarak 58 çeşit 
ekmek üretiyoruz. Yeni bir ekmek çeşidi üretildiğinde 
bunu basınla paylaşmıyoruz. Özel sektörün farklı 
alanlarda üretimi olsa bile şu anda Türkiye'de Halk 
Ekmek kadar geniş yelpazede ekmek üreten başka bir 
kuruluş yok. Tabi bunlara ek olarak özellikle çölyak 
hastaları için de ekmek üretimi yapıyoruz.” 

Yeni ürünümüz ekmek değil 
Minnak ile ekmek çeşidinin dışına çıktıklarını belirten 
Başkan Uysal, “Bebeler için ekmek sayılabilecek bir 
bebe bisküvisi ürettik. Bu bebe bisküvisi bebekler için 
ekmek kadar hayatî öneme sahip. Özellikle altı aylıktan 
iki yaşına kadar olan çocukların bu süre içerisinde 
almış oldukları besinin, hayatları için ne kadar önemli 
olduğunu uzmanlarımız sürekli dillendiriyorlar. İşte bu 
anlayışla biz de Halk Ekmek olarak 'Minnak' isimli bebe 
bisküvisini piyasaya çıkardık" ifadelerini kullandı.

“Dar gelirli ailelere bedava dağıtılacak”
Başkan Uysal konuşmasına şöyle devam etti: 
“İBB'den destek alan, sosyal kart ile diğer konularda da 
yardımcı olduğumuz aileler kartlarıyla satış noktalarına 
gidip bebeleri için "Minnak" alabilirler. Zor durumda 
olan ve aylık, üç aylık ve yıllık yardım verdiğimiz 
ailelere aynı zamanda ekmek yardımı da yapıyoruz. 
Bunlara günlük üç ekmek veriyoruz. Toplam 
21 bin aileye ekmek yardımı yapıyoruz.”

Konuşmaların ardından Halk Ekmek yetkilileriyle 
fabrikayı gezen Başkan Uysal, Minnak'ın üretildiği 
bantları inceledi.

İstanbul Halk Ekmek fabrikalarında 
tamamıyla doğal ve sağlıklı olarak 
üretilen Minnak’ın paket fiyatı 
2 TL olarak belirlendi. 
Dar gelirli ailelere ücretsiz verilecek 
bebe bisküvisi, Halk Ekmek 
büfelerinden temin edilebiliyor.

YENi
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Başkan Uysal’dan, 
CNR Fuarı’nda Sürpriz 
Necip Fazıl Projesi
Kitapseverler heyecanla bekledikleri 5. Uluslararası 
CNR Kitap Fuarı'na kavuştu. Yerli ve yabancı birçok yayıncının 
katıldığı fuarda, Başkan Uysal Necip Fazıl Kısakürek "Bir Şiir / Bir 
Hayat - Çile" sergisini de açtı. 
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“Bir Şiir/Bir Hayat-Çile” 
sergisi ziyarete açıldı
Fuarda, Kültür AŞ sponsorluğunda, NFK Kültür ve 
Araştırma Vakfı ile birlikte gerçekleştirilen Necip Fazıl 
Kısakürek “Bir Şiir/Bir Hayat-Çile” sergisi de ziyarete 
açıldı. Başkan Uysal, Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 
35’inci yıldönümü münasebetiyle hazırlanan sergiyi, 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve üstadın 
torunları ile birlikte gezdi. Başkan Uysal, sergi 
sonrasında basın mensuplarına sürpriz Necip Fazıl 
projesini açıkladı.

"Necip Fazıl’ı gençlerimize 
unutturmayalım"
Necip Fazıl’ın ülkemizin yetiştirdiği en önemli fikir 
insanlarının başında geldiğini kaydeden Başkan Uysal, 
“Şu anda yaşayan birçok insanın dünya görüşlerinin ve 
fikirlerinin oluşmasında etkisi olan bir ismi 

gençlerimize daha fazla tanıtmak istiyoruz. Gençlerimiz 
bu kültür insanlarını sadece kitaplarında değil 
o dönemde yaşadıklarıyla da birebir görsün. 
Hangi şartlarda mücadele verdiklerini bilsin” dedi. 

İstanbul’a Necip Fazıl Müzesi kurulacak
Necip Fazıl gibi önemli bir isim için hazırladıkları sergi 
projesinin fuar süresiyle kısıtlı kalmasını 
istemediklerinin altını çizen Başkan Uysal, 
açıklamasına şöyle devam etti: “Bu serginin İstanbul’da 
daimi olmasını istiyoruz. O yüzden kısa zamanda 
İstanbul’a Necip Fazıl Kültür Evi’ni kazandıracağız. 
İsim konusunu ve bu süreçte gelişecek tüm aşamaları 
Necip Fazıl’ın ailesi ile iştişare halinde ilerleteceğiz. 
Necip Fazıl’ın ailesi hukuken kendilerine ait olan hakkı 
herkesle paylaşmak istiyor. Kendilerine çok teşekkür 
ediyorum.”
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“Mirasımız Kudüs 
Uluslararası Karikatür Sergisi”
İstanbul’da Ziyarete Açıldı
Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ndeki “Mirasımız Kudüs Uluslararası 
Karikatür Sergisi”nin açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi 
Çamlı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Coşkun Yılmaz, yerli ve yabancı karikatüristler ve akademisyenler katıldı.
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“Kudüs, bizim ilk kıblemiz”
29 ülkeden 65 eserin yer aldığı sergide konuşan Başkan 
Uysal, “Kudüs, bizim ilk kıblemiz. Dolayısıyla bizler için 
de mukaddes bir belde” dedi. Kudüs’te, dünyada daha 
önce benzeri görülmeyen bir vahşetin yaşandığını 
belirten Başkan Uysal, “Kudüs’te yaşananlara karşı 
duyarlı insanların seslerini yükseltebilmesi yüreğimize 
su serpiyor. Burada açılışını yapacağımız sergi de, 
işte bu sesini yükseltenlerin çizmiş olduğu 
karikatürlerden oluşuyor” diye konuştu.

“İBB Meclis üyeleri Kudüs’e gidiyor”
Başkan Uysal, Kudüs’te yaşananların tüm dünya 
tarafından bilinmesi için sürekli gündemde tutulması 
gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Kudüs’teki 
kardeşlerimiz canlarını ortaya koyarak mücadelelerini 
sürdürüyorlar. Sanatçılarımız da sanat eserleriyle orada 
yaşananları dünyaya duyuruyor. Herkes elinden 
geldiğince bu mücadeleye destek olmalı. İBB Meclisimiz de 
meclis üyelerini üç grup halinde Kudüs’e götürüyor. 
Şimdi ikinci kafilemiz orada. Onlar geldikten sonra 
üçüncü kafile de Kudüs’e gidecek.”

“Ortak mücadele ve duygu Kudüs’ü 
kurtaracak”
Başkan Uysal, önceden Kudüs dendiğinde insanların 
aklına huzurun ve barışın geldiğini, çünkü farklı inanç 
gruplarının orada güven ve huzur içinde birarada 
yaşadığını hatırlatarak, “Şimdi tek temennimiz, 

Kudüs’ün o huzur ve barış dolu dönemlerine yeniden 
kavuşması. Dünyanın yüzde 80’i burada yaşanan 
vahşetin farkında. İnanıyoruz ki, ortak mücadele ve 
duygu Kudüs’ü kurtaracak” şeklinde konuştu. 

“Sanat eserleri vicdanların uyanmasına 
sebep olur”
İstanbul Valisi Vasip Şahin de dünyada bazı sanat 
eserlerinin atom bombası etkisi yaratabileceğini, 
bombaların ölüme yol açması gibi sanat eserlerinin de 
vicdanların toplu şekilde uyanmasına sebep 
olabileceğini söyledi. Kudüs’ün görünüşte taş ve 
topraktan ibaret olduğunu ama Allah’ın buraya verdiği 
anlamla insanların gönlünde çok farklı bir yere sahip 
olduğunu belirten Vali Şahin, konuşmasına şöyle devam 
etti: “Kafanızda güzellik adına kurduğunuz hiçbir şey 
yok orada; ağaç, yeşillik ve mavi. Ama buranın 
mukaddes bir belde olması gerçeği var ve bizler için bu 
çok önemli. Cenab-ı Allah buraya o kadar özel bir anlam 
atfetmiş ki, diğer hiçbir şeye ihtiyaç kalmamış. Bizzat 
Cenab-ı Hak buraları övmüş ve bizlere emanet etmiş. 
Bizlere de düşen buraların emin belde olması için 
elimizden geleni yapmaktır.”

Dünya Karikatürcüler Birliği’nin çalışması ile açılan 
sergide 29 ülkeden dünyaca ünlü çizerlerin, 65 eseri 
sergileniyor.
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Nevruz Bayramı 
İstanbul’da Coşkuyla 
Kutlandı
Her yıl 21 Mart’ta kutlanan Nevruz Bayramı, bu yıl da 
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın katılımlarıyla Topkapı 
Kültür Parkı’nda kutlandı.
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Her yaştan öğrencinin aileleriyle birlikte katıldığı 
Nevruz etkinliği saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Jandarma 

Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Merkez 
Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Zeytinburnu 
Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Bürokratları ve Türk Cumhuriyetlerin 
İstanbul başkonsolosları ile davetlilerin de katıldığı 
programda Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, 
Türkmenistan ve Kırgızistan'ın yerel dansları 
sahnelendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter 
Takımı’nın seslendirdiği marşlar katılımcılara coşkulu 
anlar yaşattı.

“Nevruz kardeşlik ve 
barış anlamına gelir”
Başkan Uysal, stantları ziyareti sırasında gazetecilerle 
sohbet ederek Nevruz'un birlik, beraberlik ve kardeşlik 
anlamına geldiğini belirtip, "Baharın gelişiyle Türk 
coğrafyamıza kardeşlik, barış, sevgi, birlik ve beraberlik 
gelmiş olur. Bütün milletimizin nevruzunu 
kutluyorum" dedi.

“Beraberliğimizin yeniden 
perçinlendiği bir gün”
İstanbul Valisi Vasip Şahin de Nevruz’un, Türkiye'ye, 
tüm millete, gönül coğrafyasına mutluluklar 

getirmesini ve barışa vesile olmasını dileyerek, 
"Bugün hepimizin bir arada olduğu, birlikte 
sevindiğimiz, millî birlik ve beraberliğimizin yeniden 
perçinlendiği bir gün. İnşallah bugünlerin kıymetini 
bilerek, geleceğimizi de bugünlerden aldığımız ortak 
duyguyla ve ortak gelecek hedefiyle hep beraber 
gerçekleştirmiş oluruz" diye konuştu.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da 
“Her toplumun kendisine mahsus örfü, adeti, geleneği 
vardır. Milletleri millet yapan, güçlü yapan, millet olarak 
devam etmesini sağlayan en önemli unsurların başında 
bu değerlerini sahiplenmek ve yaşatmak gelir. 
Geleneklerimiz, örflerimiz ve adetlerimiz, bizim bir 
olmamızda, beraber olmamızda çok önemli bir yer 
tutar" dedi.

Törende daha sonra yumurta tokuşturarak, demir 
döven Vali Vasip Şahin ve Başkan Mevlüt Uysal nevruz 
ateşi başında objektiflerin karşısına geçti.

Vali Şahin ve Başkan Uysal Azerbaycan, Kazakistan, 
Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti (KKTC), Tataristan çadır ve 
stantlarını ziyaret ederek, ikram edilen yöresel yemek 
ve içeceklerin tadına baktılar ve yöresel kıyafetleri 
giyerek basın mensuplarına poz verdiler.
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Başkan Uysal, 
İBB Sosyal Tesisleri’nin 
Ödüllü Aşçılarını Kutladı
Başkan Mevlüt Uysal, 16. Uluslararası İstanbul Mutfak 
Günleri kapsamında düzenlenen Türkiye’nin en prestijli 
gastronomi yarışmalarında ödül alan İBB Sosyal Tesisleri 
aşçıları ile bir araya geldi. 
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Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) 
tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en prestijli 
gastronomi yarışmalarına sahne olan 

16. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’ne bu yıl 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri aşçıları 
damgasını vurdu. 22-25 Şubat tarihlerinde Beylikdüzü 
TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve dört 
gün boyunca devam eden yarışmalara 30 farklı ülkeden 
450’si yabancı toplam 2.100 yarışmacı katıldı. Şeflerin 
büyük ödül için kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni temsil eden 
İBB Sosyal Tesisleri aşçılarının tamamı ilk üçe girerek 
8 altın, 8 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Yılın Altın Genç Şefi ve 
Jüri Özel Kupası da İBB’nin
75 farklı kategoride gerçekleştirilen gastronomi 
yarışmalarında İBB Sosyal Tesisleri aşçıları; Balık, 
Kuzu, Orijinal Türk Mutfağı, Modern Türk Mutfağı, 
Pizza, Pratik Ekip, Restoran Tatlı Tabağı, Yılın Altın 
Türk Şefi ve Yılın Altın Genç Şefi kategorilerinde 
rakipleri ile kıyasıya mücadele etti. İBB aşçıları 
yarıştıkları tüm kategorilerde ilk üçe girmeyi başarırken 

en önemli kategorilerden olan Yılın Altın Genç Şefi 
kategorisinde de altın madalyayı İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi aldı.

“Sosyal Tesislerimiz, özel sektörle 
yarışabilecek nitelikte” 
Yarışmada başarı elde eden aşçılar için İBB Florya 
Tesisleri’nde tören düzenlendi. Törene İBB Başkanı 
Mevlüt Uysal başta olmak üzere, İBB müdür ve müdür 
yardımcıları ile Sosyal Tesis aşçıları ve madalyalı aşçılar 
katıldı.

Törende konuşan Başkan Uysal, İstanbul’un en güzel 
noktalarında konumlandırılan 19 İBB Sosyal Tesisi’nde 
yılda ortalama 13 buçuk milyon ziyaretçinin 
ağırlandığını kaydederek, “Zaman zaman insanların 
kafasında kamu sektörünün özel sektöre nazaran geri 
kalabildiği gibi bir algı oluşabiliyor. Ancak Sosyal 
Tesislerimiz gerek ziyaretçi sayıları gerek halkımızın 
memnuniyeti gerekse aşçılarımızın uluslararası 
mecralarda elde ettikleri başarılarla özel sektörle 
yarışabilecek düzeyde olduğunu ispatlamıştır” 
ifadelerini kullandı.
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Türkiye’nin her ili ayrı bir mutfak kültürü
Türk mutfağının dünya mutfakları ile kıyaslandığında 

her bir bölgesinin hatta her bir şehrinin ayrı bir mutfak 

kültürü olabilecek kadar detaylı, renkli ve geniş 

olduğunu belirten Başkan Uysal, mutfağımızın 

gastronomi dünyası açısından oldukça önemli 

olduğunu belirtti. Başkan Uysal, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Sosyal Tesisleri olarak biz de mutfak 

kültürümüzü layıkıyla temsil ediyoruz. Bundan sonrası 

için işleri bir adım daha öteye götürerek sosyal 

tesislerimizde tek tek bölge mutfaklarına yer 

verebiliriz.” diyerek Sosyal Tesis ziyaretçilerine 

önümüzdeki günlerde farklı lezzetler sunulacağının da 

müjdesini vermiş oldu.

Altın madalya kazanan yemekler 
hazırlandı 
Başkan Uysal konuşmasının ardından 8 altın, 
8 gümüş ve 1 bronz madalya ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin gururu olan aşçıları tek tek sahneye 
davet ederek tebrik etti. Aşçılara sertifikalarını takdim 
etti ve tüm aşçıları altın ile ödüllendirdi. Daha sonra 
hep birlikte günün anısına pasta kesilerek hatıra 
fotoğrafları çekildi.

Törenin ardından İBB’nin madalyalı aşçıları mutfakta 
basın mensuplarına ödüllü yemeklerini hazırladılar. 
Altın madalyalı aşçılar, canlı performans sergileyerek 
kendilerine yarışmada birincilik getiren yemeklerini 
yapılış aşamalarını anlatıp, yemekleri basın 
mensuplarına tattırdılar.
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Başkan Uysal, 
İlçe Belediye Başkanları ile 
İstişare Toplantısı Yaptı
Göreve geldiği günden bu yana ilçe belediyelerini tek tek ziyaret 
ederek yatırım ve bilgilendirme toplantıları yapan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, tüm ilçe belediye 
başkanlarının katılımıyla istişare toplantısı yaptı.

İlçe belediye başkanlarının yanı sıra AK Parti 
İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve 
İBB bürokratlarının katıldığı istişare toplantısında 

konuşan Başkan Uysal, “İstanbul için gece gündüz 
demeden var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 
Biz İstanbul’u bir bütün olarak değerlendiriyoruz. 
İstanbul’u yöneten arkadaşlarımızın tecrübe ve 
fikirleriyle bir sinerji oluşturuyoruz. Koordineli 
çalışmalarla verimli ve hızlı adımlar atıyoruz. 
İstanbullular için yeni projeler ve çözümler üretmek 
adına daha önce tüm ilçe belediyelerimizde toplantılar 
yapmıştık. Bu toplantı, o toplantıların devamı 

niteliğinde. Dünyanın göz bebeği İstanbul’u daha iyi bir 
yere taşımak için ilçe başkanlarımızla bu toplantıları 
devam ettireceğiz” dedi.

İstanbul’a önümüzdeki dönemde kazandırılacak 
projelerin de konuşulduğu toplantıda, metro ve kentsel 
dönüşüm çalışmalarında gelinen aşamalar 
değerlendirildi. Taşeron Yasası’nın da değerlendirildiği 
toplantıda ayrıca bu yıl İstanbul’da daha kapsamlı 
şekilde gerçekleştirilecek olan Ramazan etkinlikleri 
hazırlıklarına da değinildi.
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Başkan Uysal, 
Millî Savunma Üniversitesi’nin 
İlk Mezun Subaylarına 
Diplomalarını Verdi
Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Enstitüleri 
Karargah Subaylığı 1. Dönem Eğitimi’ni başarıyla 
tamamlayan subaylar için Başbakan Binali Yıldırım’ın 
katılımıyla mezuniyet töreni düzenlendi.
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Harp Enstitüleri Karargâh Subaylığı Eğitimi’ni 
başarıyla tamamlayanlar için Millî Savunma 
Üniversitesi’nde (MSÜ) düzenlenen törene 

Başbakan Yıldırım’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı 
Nurettin Canikli, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İstanbul Valisi Vasip 
Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve 
MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile diğer 
davetliler katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, 
öğrenci subayları tebrik ederek, üstlenecekleri görev ve 
sorumluluklar için başarı diledi.

“Geleceğin komutanları buradan yetişiyor”
Mezun olan subayların ailelerini, vatana ve millete 
hayırlı evlatlar yetiştirdikleri için tebrik eden Yıldırım, 
"Afrin'de güzel vatanımızın müdafaası için terörle 
mücadele veren Mehmetçik’e buradan sevgi ve 
selamlarımı gönderiyorum. Allah onların yar ve 
yardımcıları olsun. Dualarımızla onların yanındayız, 
destekçileriyiz. Bu uğurda şehadet şerbetini içen bütün 
şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve 
afiyet diliyorum" şeklinde konuştu.

Millî Savunma Üniversitesi her ne kadar 31 Temmuz 
2016'da kurulmuş olsa da devlet ve ordu geleneğinin 
birikimine sahip olduğunun altını çizen Yıldırım, 
bugün de geleceğin komutan ve subaylarını yetiştiren 
bu üniversiteden beklentilerinin büyük olduğunu 
dile getirdi.

“Yurtta sulh, cihanda sulh istiyoruz”
Başkan Yıldırım konuşmasında, “Bölgesel, küresel 
barışa Türkiye kadar önem veren başka bir ülke yok. Biz 
Gazi Mustafa Kemal'in de en güzel şekilde ifade ettiği 
gibi, 'Yurtta sulh cihanda sulh' istiyoruz. Bunu tesis 
etmek için çalışıyoruz. Yurtta ve cihanda sulh, 
sınırlarımızı dahili ve harici düşmanlara karşı 
korumakla mümkündür" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başbakan Yıldırım ve 
Başkan Uysal, mezun olan öğrencilere diplomalarını ve 
hediyelerini verdi. 

Törenden sonra Başbakan Yıldırım ve diğer protokol 
üyeleri birlikte Cuma Namazı kıldı. Namazın ardından 
Başbakan Yıldırım, Başkan Mevlüt Uysal ve diğer 
protokol üyeleri Selimiye Kışlası’na geçerek askerlerle 
birlikte öğle yemeği yiyip, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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SADETTİN ÖKTEN: 
“İstanbul’u İslam Medeniyet Tasavvurunun 
Simge Şehri Olarak Görüyorum”

R Ö PO RTA J

İstanbul’da doğdunuz, burada büyüdünüz. 
Çocukluğunuzun İstanbul’undan neler var aklınızda?
Yıllar sonra çocukluğumun İstanbul’unu hatırlayıp 
değerlendirdiğimde bu şehrin Osmanlı rengini ve 
üslûbunu hâlâ devam ettiren bir mekan olduğunu 
teslim ediyorum. Zaman itibariyle 50’li yıllar, mekan 
itibariyle de Beyazıt, Şehzadebaşı, Fatih, Edirnekapı ve 
Aksaray’ı kastetmekteyim. Buralarda harap olmaya yüz 
tutmuş ama halâ mütevazı insanların evleri, buna 
muvazi mesud ve mütevekkil hayatları, sokak 
aralarındaki akar çeşmeleri ve küçük esnafı 
hatırlıyorum.

Hayatın hızlanmadığı, kat karşılığı eski evleri alan 
müteahhitlerin ortaya çıkmadığı, eskinin izlerini 
taşıyan harap tekke ve türbelerin, küçük hazirelerin 
bulunduğu bir İstanbul’du o. Bu şehre modernite hiç 
uğramamıştı. Yaşlıları Sultan Hamid dönemini bir 
masal gibi anlatırlar, sonraki uzun savaş yıllarını ibret 
dolu tasvirlerle naklederler ve yukarıda sözü edilen 
mekanlarda hayatla ölüm arasındaki çizgiyi hissederek 
ve hissettirerek yaşarlar. Aynı duygusal yaklaşım ve 
mimari mekan, yazları gittiğimiz Boğaziçi köyünde de 
mevcuttu. Orada da tarihe intikal etmiş bir ihtişamın 
mahsun ve bakımsız hatıralarını görürdüm. O 
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İstanbul’da modernitenin yansıdığı yerler; Beyoğlu, 
Taksim ve Şişli semtleri idi. Bizler, ücra ve fakir 
İstanbul’un çocukları, oraları biraz hayret, biraz korku, 
belki de erişilemeyecek bir duygusallıkla seyrederdik. 
O semtleri anlayamazdık ama anladığımız ve iç 
dünyamızın derinliklerinde hissettiğimiz büyük huzur 
ve tatmin, bizi tekrar eski İstanbul’un mesut, gizemli ve 
mütevekkil ama dünyadan nasibini alamamış ortamına 
geri çekerdi.

İstanbul bizim için çok önemli. Bizim dünyamızda özel 
bir yeri var bu şehrin. Ama İstanbul aynı zamanda bir 
dünya şehri. Bizim İstanbulumuz’u, dünya şehri 
İstanbul’undan ayıran şey nedir?
İstanbul’a belli bir birikimle ve uzaktan baktığım 
zaman bu şehri İslam medeniyet tasavvurunun simge 
şehri olarak görüyorum. Hemen ilave edeyim ki 
İstanbul, İslam medeniyet tasavvurunun simge şehri 
olarak da bir dünya şehri olabilir. Her medeniyet 
tasavvurunun bütün boyutlarıyla tecelli ettiği simge 
şehirleri vardır. Bunlar İslam medeniyetinin kutsal 
şehirleri olan Mekke, Medine ve Kudüs’ün dışında 
herkese açık ve dünyaya söz söyleyebilen büyük 
birikim merkezleridir. İslam medeniyet tasavvuru 
için ilk simge şehir Bağdat’tır. Bir şehrin simge şehir 
olabilmesi için onu destekleyen ve belli birikimleri 
haiz başka şehirlerin de bulunması gerekir. Ortaçağda 
Bağdat’ı destekleyen Nişabur, Merv, Semerkant, 
Kahire ve diğerleri böyle şehirlerdir. Yakın 
zamanlarda ise Bağdat’ın bu görevini İstanbul 
deruhte etti. Onu destekleyen şehirler de Tebriz, 
Kahire, Konya, Bursa,  Edirne, Saraybosna ve diğerleri 
idi. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bir örnek 
de moderniteden verelim: Modernitenin simge şehri, 
Londra ve Paris’tir. İlkinde ticaret, sanayi ve finans; 
ikincisinde sanat ve felsefe öne çıkar. Avrupa’nın 
diğer merkezleri ise modern zamanlarda bu şehirleri 
desteklemiştir. İstanbul, dünya şehri olacağım diye bu 
şehirlere benzemeye kalkışırsa onların kötü bir 
karikatürü olur. Çünkü o şehirleri oluşturan tarihsel 
süreci deneyimlememiştir. 

Gelişen, dönüşen, büyüyen dünyada 
İstanbul’un yeri nedir? 
Bu sorudaki dönüşen ve büyüyen niteliklerini 
tartışmıyorum. Ancak gelişen niteliği tartışmaya 

açıktır. Elinizde bir ayraç varsa gelişmeyi ona göre ifade 
edersiniz. İslam medeniyet tasavvuru açısından 
baktığımda dünyanın gelişmediğini görüyorum. 
Özellikle insanî değerler göz önüne alındığı zaman... 
Büyümek ve değişmek ise daha somut ve ölçülebilen 
niteliklerdir. Üretimin miktarı artıyor ve dünya 
değişiyor ancak bu ilk olgu dünya insanına huzur ve 
mutluluk getirmiyor. İstanbul bu eğilime kapılırsa 
varlığını yitirir, o İslam medeniyetinin özgün 
yorumu ile var olan bir şehir idi. Öyle kalarak yaşamaya 
devam edebilse bu medeniyetin önemli bir temsilcisi 
olarak var olur. 

İstanbul, İslam medeniyetinin 
özgün yorumu ile var olan bir şehir 
idi. Öyle kalarak yaşamaya devam 
edebilse bu medeniyetin önemli bir 
temsilcisi olarak var olur. 

M A R T  2 0 1 8 3 3



Yahya Kemal’in İstanbulu'nu yazdınız. Yahya Kemal 
deyince bir medeniyet tasavvuru geliyor akla. Yahya 
Kemal’in İstanbul’a bakışında nasıl bir özgünlük var?
Yahya Kemal, İstanbul’da gözlemlediği mekansal 
kurguyu ve bu kurguyu oluşturan insan tipolojisini şiir 
diliyle ifade etmiştir. Malazgirt ile başlattığı bin yıllık 
tarihin ürünü olan bu mekânsal kurgu ve insan 
tipolojisi, onun şiirinde tecessüm etmiş ve mevzu şiir 
olduğu için estetik bir mahiyet kazanmıştır. 

Yahya Kemal’i okuyan, üzerinde düşünen ve 
yorumlayabilen bugünkü insan, o esaslardan yola 
çıkarak o kurgu ve insanı oluşturan değerlerin yeni bir 
yorumunu yapmaya ve bunu yaşamaya mecburdur. 
İleriki zamanlarda ancak bu şekilde var olabilir. 
Bugün birçok alanda yerlilik ve millilik öne çıkan, 
önem verilen unsurlar. Bu çerçevede şehirler ve 
İstanbul nasıl ele alınmalı, medeniyet perspektifinden 
baktığımızda neler yapılmalı?
Bu konuda atılacak ilk adım, kendi özgün 
medeniyetimiz olan İslam medeniyet tasavvurunun 
değerlerini anlamak ve özümsemektir. Biz hayatta şehir 
mekânsal kurgusu gibi müşahhas fiziksel objeleri ve 
insan davranışları gibi yine müşahhas eylemleri 
görürüz. Bu mekânsal kurgu ve eylemler iradi 
tercihlerin ürünü olduğu için bunların ardında 
medeniyet tasavvurunun değerleri vardır. O değerler 
kimlik kurucu unsurlardır. Mekansal kurgu ve eylemler 
birer biçim oldukları için zamana göre değişebilirler 
ama kimlik değerlere dayandığı için değişmez. 
Şehirlerimizde yapılacak olan şey, Osmanlı yorumunun 
dayandığı değerleri anlayıp içselleştirmektir. Sonra bu 
değerleri bugün hangi fiziksel mekan düzenlemeleri ve 

Şehirlerimizde yapılacak 
olan şey, Osmanlı yorumunun 
dayandığı değerleri anlayıp 
içselleştirmektir. Sonra bu 
değerleri bugün hangi 
fiziksel mekan düzenlemeleri 
ve eylemlerle yaşar ve 
yaşatırız diye düşünmek ve 
bunu hayata tatbik etmektir.
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eylemlerle yaşar ve yaşatırız diye düşünmek ve bunu 

hayata tatbik etmektir.

Yoksa modernitenin arsız çocuğu kapitalizm gibi bir 

rüzgara kapılıp şehri had bilmez arzulara teslim etmek 

değildir. 

Şehirlerin ruhu meselesi üzerinden İstanbul’a 

bakarsak, İstanbul’un nasıl bir ruhu var? 

Bütün medeniyet tasavvurları kendilerine özgü bir 

değerler sistemi vazederek önce bir kimlik oluştururlar. 

Değerler sistemi insanın iç alemine hitap eder. Böyle bir 

sisteme inanan insanın buna göre bir hayat tarzı 

tasavvur eder ve onu yaşamaya çalışır. İslam medeniyet 

tasavvuru da hayata böyle yaklaşıyor. Bunun temelinde 

tevhid itikadı vardır. İnsan, tevhidi nübüvvet ile bilir. 

Şehrin ruhu da nübüvvet nuruyla aydınlanır. Kısaca 

söylersek; peygamberî ahlak insanoğlunun mekan 

oluşturmasında görülmelidir. Şehrin ruhu işte odur. 

İnsan bir çok şeyi negatifi ile anlar. Peygamberî ahlakın 

tam zıddı ise rasyonalist modernitenin menfaate 

dayanan ahlakıdır. Bunun da temsilcisi Makyavel’dir. 

Şehirleri Makyavelist bir anlayışla inşa ettiğiniz zaman 

orada artık İslamî ruhu aramak abes ve beyhude bir 

gayrettir. 

Bir kültür olarak “şehirlilik” ile İstanbulluluk arasında 

nasıl bir ilişki var? Nedir İstanbullu olmak?

Yukarıda da sözünü ettik, bir medeniyet tasavvurunun 

simge şehrinde yaşamak ve o şehirde inşa edilmek çok 

farklı bir hadise. O tasavvura ait diğer şehirlerde 

yaşandığı zaman hayata birkaç renk ya da hususiyet, 

anlam ve değer kazandırdığı halde simge şehirde 

yaşamak hayata çok daha fazla renk ve özellik katar ve 

bunlarda derinleşmek imkanını sunar insana. Nasıl III. 

Napolyon’un dönüştürdüğü Paris’te yaşamak ve 

deneyim kazanmak Fransa’nın bir taşra şehrinde 

yaşamaya göre çok farklı ve çok boyutlu ise Osmanlı 

İstanbulunda ve bunun XX. yüzyıla sarkan iz 

düşümünde yaşamak da öyle idi. Anlamlı, çok boyutlu 

ve derinlikli bir hayat vardı bu şehirde. 

Günümüzde İstanbul’a dair birçoğumuzun şikayet 

ettiği hususlar var. Kuşkusuz, kurumsal olarak 

yapılması ve atılması gereken adımlar var. Fakat 

İstanbul’da yaşayan bireyler olarak her birimize de 

bazı sorumluluklar düşüyor; zihniyet, şehre bakış 

olarak. Bu doğrultuda okuyucularımıza neler 

söylemek istersiniz? Ne gibi tavsiyeleriniz olur? 

İstanbul, ülkenin önce devlet eliyle sonra özel sektör 

üzerinden kapitalizm ile tanışmasından beri giderek 

koyulaşan bir buhran yaşıyor. Şehrin mekânsal 

kurgusunda ve insanlarının davranışlarında bu buhranı 

bütün boyutlarıyla görüyoruz. Her buhran döneminde 

olduğu gibi bu süreçte de çok küçük bir azınlık büyük 

maddi imkanlar sağlıyor, buna karşılık büyük çoğunluk 

giderek daha büyük bir mahrumiyete itiliyor. Bu derin 

ikilemi küçük ve güçlü azınlığın elinde bulunan iletişim 

imkanları bir yanılsatma ile örtüyor.  Birey olarak ya da 

kurumsal manada kimliğimizi onun sonucu olarak 

varlığımızı korumak için ve gelecek zamanlarda bu 

niteliklerle var olabilmek için önce yukarıda sözünü 

ettiğimiz özgün değerlerimizi anlamak ve içselleştirmek, 

sonra da bu ortamda yeni bir yorumla onları hayata 

uygulamak mecburiyetindeyiz.

Bu şartlarda bu mümkün değildir derseniz işin başında 

şahsiyetinizi ve varlığınızı feda ettiğinizi itiraf 

etmelisiniz. 

Bir medeniyet tasavvurunun 
simge şehrinde yaşamak, hayata 
çok daha fazla renk ve özellik 
katar. Bunlarda derinleşmek 
imkanını sunar insana.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü,  
“Tarih Bilincini Uyandırma” projesi kapsamında yaptığı 
programlarla gazileri öğrencilerle buluşturmaya devam 
ediyor.

Büyükşehir  Lise Öğrencilerini 
Gazilerle Buluşturuyor
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“Tarih Bilincini Uyandırma” projesi kapsamında 
İstanbul Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu 
Lisesi öğrencileri ile buluşan gaziler, okul girişinde 
alkış ve sevgi gösterileri ile karşılandı. 
Kıbrıs Gazisi Albay Ahmet Kendigel, Ahmet 
Taşgın, Yakup Durmuş, Mahmut İşci ve Kore 
Gazisi Hayrettin Eren’in konuk olduğu etkinliğe 
lise yönetimi, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci 
katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan etkinlikte gaziler anılarını 
öğrencilerle paylaştı.

“Tarih Bilinci Uyandırma” projesi yıl boyu 
devam edecek
Yakın tarihe tanıklık eden gazilerin hatıralarını 
paylaştığı konuşmalar liseli öğrenciler tarafından 
dikkatle takip edildi. Gaziler, organizasyon 
boyunca öğrencilerin sorularını yanıtlarken 
gençlerin vatan sevgisiyle geleceğe daha da güçlü 
adımlarla yürümelerine ilişkin tavsiyelerde 
bulundular.

Projeye ilişkin görüşlerini de paylaşan gaziler 
ve okul yönetimi, organizasyonu hayata geçiren 
İBB yönetimine ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
ekibine teşekkür etti. Organizasyon gazilerin 
saygıyla uğurlanması, fotoğraf çekimi ve güne özel 
hediyelerin takdimi ile son buldu.

Her ay bir lise ziyareti yapılıyor
 “Çanakkale’den 15 Temmuz’a, 15 Temmuz’dan 
Afrin’e Millî Bilinci Uyandırmak” temasıyla Şişli 
Yunus Emre İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen 
programda ise AK Parti İstanbul Milletvekili 
Ahmet Hamdi Çamlı, Şişli Kaymakamı İdris 
Akbıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit 
Yentür ve İlçe Müftüsü Mustafa Bilgiç’in ve 350 
öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. 

Etkinlik İstiklal Marşı, saygı duruşu ve Kur'an-ı 
Kerim tilavetiyle başladı. 15 Temmuz gazileri Tarık 
Solak, Fuat Yavuz, Yaşar Parlak, Yaşar Koç, Yasin 
Okutan, Halit Çelik, Yusuf Okutan, Yahya Tezgelen, 
İmdat Sarıkaya ve İsmail Çakır, FETÖ'nün darbe 
girişimini öğrencilere anlattı.

Etkinlik mehteran gösterisinin ardından 
hediyelerin sunulması ve hatıra fotoğraflarının 
çekilmesiyle sona erdi. 

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hayata 
geçirilen proje her ay bir lise ziyareti ile gazileri 
gençlerle buluşturmaya devam edecek.



“Türkiye’nin Renkleri ve 
İstanbul’un Kimlikleri” 
Projesi İçin Başvurular Başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da yaşayan ve 
daha önce memleketlerine gidememiş gençlere yönelik 
‘Türkiye'nin Renkleri İstanbul’un Kimlikleri’ projesini 
hayata geçirdi.
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İstanbulluluk kimliğinin önemli bir yönü olan 
kültürel çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilmesi 
amacıyla yapılan ve AB Bakanlığı Ulusal Ajansı’ndan 

hibe desteği alarak, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı 
durumda olan gençlerin kültürel kimlikleriyle 
tanışmalarını sağlayan proje, İBB tarafından hayata 
geçirildi.

Proje kapsamında gençlere önce 96 saatlik fotoğrafçılık 
eğitimi verilecek, sonra araştırma yapmaları ve 
gitmedikleri yerleri birlikte keşfetmeleri için gezi 
atölyeleri oluşturulacak. Gençler burada alacakları 
kararlar neticesinde Türkiye'nin yedi bölgesini içeren 
geziler düzenleyecekler. Proje ile katılımcılar kendi 

kültürlerine ilişkin keşiflerini ve deneyimlerini 
fotoğraflamanın yanında birer kısa film çekecekler. 
Projenin sonunda da gençlerin çektikleri fotoğraflardan 
oluşan bir sergi açılacak.

Projeye katılım başvuruları başladı
Türkiye'nin Renkleri-İstanbul'un Kimlikleri Projesi 
2019 yılının sonuna kadar devam edecek. Projeye 
katılacak 18-30 yaş arasındaki gençler, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi'nin Eurodesk Temas Noktası'na 
(Hobyar Mahallesi, Hamidiye Caddesi No: 2 Kat: 3
Fatih / Eminönü / İstanbul) giderek ya da 
www.turkiyeninrenkleri.istanbul sitesine girerek 
başvurularını yapabilecekler.
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İBB'nin 
Teknoloji Eğitimleri  
Ürün Vermeye Başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji 
Takımı Vakfı işbirliğiyle devam eden DeneYap Teknoloji 
Atölyeleri'nde "Nesnelerin İnterneti" eğitimine katılan 
gençler projelerini sergiledi. 
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Üsküdar'da bulunan Bilim Merkezi'nde 
gerçekleştirilen sergide 130 lise öğrencisi 
"Nesnelerin İnterneti" eğitimlerinde 

öğrendiklerini pratiğe döktüler. Milli Teknoloji Hamlesi 
ile birlikte hayata geçirilen DeneYap Teknoloji 
Atölyeleri'nde eğitimlerine devam eden ve altışar kişilik 
takımlar oluşturan öğrenciler belirledikleri alanlarda 
çeşitli projeler geliştirdi. Geliştirilen projeler arasında 
en dikkat çeken proje Raspbiraderler isimli takımın 
ürettiği Sınır Güvenliği Projesi oldu. Takımın sözcüsü 
Alp Aytemur, projesine 1994 yılında sınırdan Türkiye'ye 
girmeye çalışan kaçakçıların, babasının en yakın 
arkadaşı Üsteğmen Mehmet Sarper Alus'u şehit 
etmelerinin sebep olduğunu belirtti. Aytemur ve 
arkadaşlarının özellikle Türkiye'nin güney sınırlarını 
düşünerek geliştirdikleri proje, hareket algılama, 
tarama, tespit ve onay verilmesi durumunda hedefi 
etkisiz hale getirme esasına dayanıyor.

Özgün projeler sergilendi
Gençlerin yaptığı çalışmalar arasında tarım ve çiftçilikle 
uğraşanlar için tarlasına gitmeden çiftçilik yapma 
imkanı sunan Akıllı Sera ve Çiftlik; evcil hayvan 
besleyenler için Akıllı Kulübe; İstanbul'un trafik 
yoğunluğunu azaltmak için Akıllı Trafik, hastane 
yoğunluğunu ve ilaç ithalatını azaltmak için yapılan 
Sanal Doktor projeleri başta olmak üzere 22 farklı proje 

yer aldı. Trafik kazalarında olası can kayıplarını 
önlemek ve en aza indirebilmek amacıyla kaza olur 
olmaz en yakın hastaneye haber gönderen ve kaç kişilik 
ambulansa ihtiyaç duyulduğunu belirten bir sistem de 
öğrencilerin projeleri arasındaydı. Serginin sonunda 
Sınır Güvenliği, Sanal Doktor ve Akıllı Trafik projeleri, 
vakfın uzman eğitmenleri tarafından ilk üç proje 
arasında gösterildi. Dereceye giren takımlar çeşitli 
hediyelerle ödüllendirildi.

Atölye sayısı artırılıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji 
Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğinde 2017 yılında 
eğitimlere başlayan atölyelerde Türkiye'nin millî 
teknoloji hamlesine katkı sağlayacak projeleri üreten 
gençlerin yetişmesi hedefleniyor. Teknoloji yıldızlarını 
geleceğe hazırlayan atölyelerde; üstün yetenekli 
öğrencilere üç yıl boyunca arduino, siber güvenlik, 
nesnelerin interneti, enerji teknolojileri, üretim ve 
tasarım, mobil uygulama ve programlama, yapay zeka, 
havacılık ve uzak teknolojileri, robotik kodlama, 
nanoteknoloji konularında ücretsiz eğitim veriliyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Ümraniye, 
Tuzla, Pendik, Güngören ve Esenyurt'ta şu anda 
BELNET (İnternet ve Bilgi Erişim Merkezleri) şubesi 
olarak hizmet veren beş noktada da, DeneYap 
Atölyeleri'nin açılması planlanıyor.
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İnşaat çalışmaları geçtiğimiz aylarda tamamlanan İstiklal 
Caddesi’nde çevre düzenlemelerine geçiliyor. Tarihî cadde, 
yerleştirilen saksılarla daha yeşil bir görünüme sahip olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler 
Daire Başkanlığı tarafından İstiklal Caddesi’nin 
özgün ve tarihi dokusundan esinlenerek hazırlanan 

proje kapsamında, 1.350 metre uzunluğundaki tarihî 
caddeye 24 adet saksı ağaç yerleştirildi. 

Bu kapsamda, İstiklal Caddesi’nin Taksim Meydanı’na 
bağlandığı noktaya da sekiz adet saksı ağaç konulacak. 
Dört farklı türde ağacın yerleştirileceği saksılar, 
tarihî caddeyi yeşillendirirken, modern ve özgün 
tasarımlarıyla Beyoğlu’nun estetiğine de katkı 
sağlayacak.

1 Mart’ta yerleştirme işlemlerinin başladığı projede, 
saksılardan dört adedi aynı zamanda oturma grubu 
olacak şekilde tasarlandı. Oturma yerleri ahşap olan 
saksıların tasarımında, İstiklal Caddesi’nin dokusundan 
ve cadde üzerindeki tarihî yapılardan ilham alındı. 
İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İstiklal Caddesi’ne 
mevsimlere göre meyve ağacı saksıları da yerleştirecek.

İstiklal Caddesi’nde
Peyzaj Çalışmaları Başladı
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İstiklal Caddesi’nde
Peyzaj Çalışmaları Başladı

MESUT UÇAKAN
YÖNETMEN

İstanbul, tek kelime ile nedir?
Şiir

İstanbul’un sembolü nedir?
Ayasofya

İstanbul’da tanık olduğunuz 
en güzel şey nedir?
Tarih

Hangi dönem İstanbul’unda 
yaşamak isterdiniz?
1453’te

En sevdiğiniz İstanbul semti hangisi?
Emirgan

İstanbul’da hangi şarkıyı söylemek 
isterdiniz?
Ah İstanbul

İstanbul’u nereden seyredersiniz?
Salacak

İstanbul’un kokusu nedir?
Lâle

İstanbul’un sesi nedir?
Selâtin camilerinden yükselen ezanlar

İstanbul’un tadı nedir?
Doyumsuz hasret

BAHADIR 
YENİŞEHİRLİOĞLU
OYUNCU

İstanbul, tek kelime ile nedir?
Karşılaşma

İstanbul’un sembolü nedir?
Topkapı Sarayı

İstanbul’da tanık olduğunuz  
en güzel şey nedir?
Medeniyetlerin buluşması

Hangi dönem İstanbul’unda 
yaşamak isterdiniz?
Fetih dönemi

En sevdiğiniz İstanbul semti hangisi?
Üsküdar

İstanbul’da hangi şarkıyı söylemek 
isterdiniz?
Bu sabah yağmur var İstanbul’da

İstanbul’u nereden seyredersiniz?
Çamlıca’dan

İstanbul’un Kokusu nedir?
Ud Kokusu

İstanbul’un sesi nedir?
Nabız atışı

İstanbul’un tadı nedir?
Bütün baharatlar

10 Soruda İstanbul



Bakırköy Şenlikköy Stadı 
Tekrar Hizmete Açıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bakırköy Şenlikköy 
Stadı’nı FIFA standartlarına uygun olarak yeniledi. 
Yeniden Türk sporuna kazandırılan tesis, bölgedeki tüm 
amatör spor kulüpleri ve sporcular için 
ücretsiz olarak hizmet verecek.
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İstanbullulara spor yapabilecekleri yeni tesisler 
kazandırmaya devam eden İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, aynı zamanda günün koşullarına ve 

ihtiyaçlarına cevap veremeyen tesislerde de yenileme 
çalışmaları yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 1985 yılında inşa 
edilen ve birçok müsabakaya ev sahipliği yapan 
Şenlikköy Stadı, zaman içinde tribünlerinden zeminine, 
ışıklandırmalarından soyunma odalarına kadar 
kullanılamaz hale geldi. Stadın yeniden Türk sporuna 
kazandırılması için 2016 yılının sonunda tadilat ve 
bakım çalışmalarına başlayan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, stadı baştan aşağı yeniledi.

FIFA standartlarına uygun zemin
Çalışmalar kapsamında tribünler ve oturulamaz hale 
gelen koltuklar yenilendi. Stada yeni bir ışıklandırma 
sistemi kurularak daha güçlü hale getirildi. Yağışlı 
havalarda ortaya çıkan su birikintileri ve 
çamurlanmadan dolayı futbol oynanamaz duruma 
gelen toprak zemine, FIFA standartlarına uygun sunî 
çim yapıldı. 

Soyunma odaları yenilendi, kamp ve 
eğitim merkezi yapıldı
Bakırköy Şenlikköy Stadı’nda futbolcuların en çok 
kullandığı alanlardan birisi, olan soyunma odaları da 
baştan aşağı yenilendi. Son iki yılda suları akmayan, 
ısıtması çalışmayan ve bakımsızlıktan kullanılamaz 
hale gelen odalar yıkılıp, ilave odaların da yapılmasıyla 
birlikte yeniden kulüplerin ve sporcuların hizmetine 
sunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen ve 
şu anda haftalık 1500 sporcunun yararlandığı tesis, 
tam kapasitesiyle ayda 10 bin futbolcunun 
antrenmanlarına ve maçlarına ev sahipliği yapacak.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İzcileri 
Azerbaycan’da 
Hocalı Şehitlerini Andı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi izcileri, Hocalı Katliamı’nın 
26. yıldönümünde şehitleri anmak için Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’ye gitti. İzciler, Türkiye İzcilik Federasyonu 
ve Azerbaycan İzciler Birliği üyeleri ile birlikte şehitleri 
anma etkinliklerine katıldı.
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Yukarı Karabağ'da, 25-26 Şubat 1992 tarihinde 
Ermeni güçleri tarafından 613 masum 
Azerbaycanlı kardeşimizin katledildiği Hocalı 

Katliamı’nın yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve Türkiye İzcilik Federasyonu'nun 
işbirliğinde “Kafkas İslam Ordusu 100. Yılı ve Hocalı 
Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı” düzenlendi.
Azerbaycan İzcilik Teşkilatı'nın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen programa büyük çoğunluğu İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü izcilerinden oluşan 
grup, ilk olarak Hocalı şehitlerini anma törenlerine 
katıldı. 

Kafkas İslam Ordusu şehitleri için 
dualar edildi
İzciler, önce Şehitler Hıyabanı ve Bakü Türk Şehitliği’ni 

ziyaret etti. Bakü Türk Şehitliği’nde Azerbaycan'ı 1918'de 
Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtaran Kafkas İslam 
Ordusu şehitlerinin temsili mezarları önünde dua eden 
izciler, Hocalı Katliamı kurbanlarının anısına yaptırılan 
"Ana Feryadı" anıtına yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde 
Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla yürüyen izciler, anıta 
çelenk bıraktı.

İzciler, daha sonra Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği’nde 
düzenlenen anma programına katıldı. Bakü Büyükelçisi 
Erkan Özoral'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte 
Azerbaycan ve Türkiye Millî Marşları seslendirildi, 
şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Törenlerin 
ardından bölgede bulunan Türk Şehitlikleri’ni ziyaret 
eden izciler, kardeş Azerbaycan izcileriyle birlikte 
Hocalı şehitleri anısına zeytin ağaçları dikti. 
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11. İstanbul Tüketici 
Ödülleri Sahiplerini Buldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından 
düzenlenen “İstanbul Tüketici Ödülleri” 11. kez verildi. 

İstanbul Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 
düzenlenen törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter 

Yardımcısı Mevlüt Bulut, İBB Zabıta Daire Başkanı 
İbrahim Köse, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı 
Avni Dilber, İBB Zabıta personeli, ödül almaya hak 
kazanan ödül sahipleri ile vatandaşlar katıldı.

Ödül töreninde Bilinçli Tüketici Ödülü, Meyin Talha 
Aydın, Doç. Dr. Ali Büyükaslan ve Murat Öcal’a; Müşteri 
Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü, Caffe Nero 
Gıda Ürünleri A.Ş. Operasyon Direktörü Uluç Yüksel 
Ardahan, Ünal Hazır Giyim Tekstil Mobilya Beyaz Eşya 

San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünal, 
Şengör Halıcılık Sahibi Şemseddin Şengör’e, Bilimsel 
Çalışma Ödülü, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Adem Sözüer’e; Yazılı Basın Ödülü, Akşam Genel Yayın 
Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, Posta Ekonomi Müdürü 
Bilal Emin Turan, Yenişafak Ekonomi Müdürü Yakup 
Kocaman’a; Radyo – TV Program Ödülü, CNN Türk 
Genel Yayın Yönetmeni Aktaş, CNN Türk Haber 
Müdürü Ali Güven, Kanal 24 Haber Müdürü Münir 
Koçaslan, NTV Ekonomi Müdürü ve “NTV Piyasa 
Ekranı” Sunucusu Gökay Otyam, TRT Haber TRT 
“Uzman Gözüyle Yaşam” Programı Sunucusu Gülçin 
Üstün’e verildi. Tüketici Özel Ödülü’ne Küçükçekmece 
Belediyesi ve Habitat Derneği layık görüldü.
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“Önemli olan problemlerin 
kaynağına inebilmek”
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Hayri Baraçlı, tüketicinin üretici, üreticinin de 
tüketici olabileceği anlayışı içerisinde, empati kurabilen 
bir faaliyet bütünlüğünde işlerini sürdürmeleri 
gerektiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak faaliyetlerini 
yürütürken vatandaş odaklı yönetim anlayışını 
benimsediklerini ifade eden Hayri Baraçlı, 
“Yürüttüğümüz çalışmalar ile birlikte bize gelen 
şikayetler azaldı. İstanbul dünyanın 117 ülkesinden 
daha büyük bir şehir. Bu da demek oluyor ki 117 ülkede 
görülebilecek problemlerle karşı karşıyayız. Önemli 
olan problemin kaynağına inebilmek, tekrarını 
önleyebilecek tedbirler alabilmek ve hızlı çözüm 
yollarına ulaşmak. Bizim anlayışımız bu. Ve 
çalışmalarımızı da bu anlayışla yürütüyoruz” 
diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın yerel yönetim 
anlayışı ile hareket ediyoruz”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin 
“Tüketiciyi Koruma Kanununu” çerçevesinde yıl 
içerisinde 27 bin denetim yaptığı bilgisini paylaşan 
Baraçlı, “Faaliyetlerimizi yürütürken şikayetleri 
sıfırlama adına çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın 
1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
döneminde başlatmış olduğu yerel yönetim anlayışı ile 
hizmet üretiyoruz. Bu yönetim anlayışı bizlere vizyon 
katıyor. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak 2023, 
2053 ve 2071 Türkiye Vizyonu çerçevesinde tüketici, 
vatandaş odaklı bir anlayış ve hizmet bütünlüğü 
içerisinde çalışmalarımızı hızlı bir şekilde 
sürdürüyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın 
talimatıyla kuruldu”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire 
Başkanı İbrahim Köse de, ülkede belediyecilik alanında 
tüketici haklarının korunması çalışmalarının 
Büyükşehir Belediyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla zabıta bünyesinde 
kurulan Tüketici Hakları Zabıta birimi ile başlatıldığını 
hatırlattı. Zabıta biriminin İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın gösterdiği vizyon 
doğrultusunda kalitesini artırarak İstanbul halkına 
hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

"İBB’nin her çalışması ödüllendirilmeli"
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve 
Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Avni 
Dilber de, “Ne zaman ki tüketiciler ihtiyacı olmayan 
şeyleri alma yönünde reklam bombardımanına 
tutulmaya başladı, bizler de bundan dolayı tüketiciyi 
korumaya yönelik tedbirler aldık” dedi.

Konuşmaların ardından ödül alanlara sahnede ödül 
verildi. Ödül töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İstanbul Tüketici Ödülleri’nin Amacı
İBB Zabıta Daire Başkanlığı tarafından geleneksel 

olarak her yıl düzenlenen Tüketici Ödülleri ile 

tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal 

haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, 

tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların 

teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin 

korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların 

özendirilmesi amaçlanıyor.

Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, Tüketicinin 

Korunması Hakkındaki Kanununa istinaden 

"Satıştan Kaçınma", "Fiyat Etiketi" ve "Ticari Reklam" 

yönetmeliği yönünden 26 bin 816 denetim 

gerçekleştirdi. Yıl boyunca yapılan denetimler ve 

gelen başvurular neticesinde tespit edilen adayların 

verileri, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, İstanbul Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İstanbul Esnaf 

ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Tüketici Hakları 

Merkezi başta olmak üzere birçok kamu kurumu 

tarafından kontrol edilerek filtrelendi. 

Seçici kurul tarafından nihai değerlendirme 

yapılarak ödül almaya hak kazanan kişi ve 

kurumlar belirlendi. 
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LALE
ŞiMDi

MEVSiMi
1 - 30

NiSAN

İstanbul her yıl olduğu gibi bu yıl da Lale Festivali'ni şenlik havasıyla 
kutluyor; lalesiyle yeniden buluşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 13’üncüsü düzenlenen İstanbul Lale Festivali kapsamında, 
Emirgan Korusu ve Kadıköy Göztepe 60. Yıl Parkı, Nisan ayı boyunca 
çeşitli etkinliklere sahne olacak.

13. İstanbul Lale Festivali kapsamında, bu yıl da 
şehir baştan ayağa lale ile bezenecek. Festival 
süresince Emirgan Korusu ve Göztepe 60. Yıl 

Parkı renkli gösterilere sahne olacak. Ressamların ve 
ebru sanatçılarının performanslarından sergilere, lale 
heykellerinden canlı lale satışına kadar pek çok etkinlik 
İstanbullularla buluşacak. 

İstanbul’da festival coşkusu 
Lalesiyle buluşan İstanbul’un görsel şölenine müzik de 
eşlik edecek. Yerli müzik gruplarının vereceği konserler, 
baharın sıcaklığını yaşatarak; etkinliklere neşe ve 
eğlence katacak. Ayrıca Uluslararası Kadınlar Tenis 
Turnuvası ve Üniversitelerarası Plaj Futbolu Turnuvası 
da, bir kez daha laleyi sporla buluşturacak.

Sultanahmet’te, dünyanın en büyük 
lale halısı
İstanbul için tarihten gelen bir aşk olan lale, bir kez 

daha geleneksel kültürümüzle buluşacak. Festival 

kapsamında lale, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilmek 

ilmek halıya dokunacak. İstanbul’un sembol çiçeği 

laleden su kültüründe lale yetiştiriciliği yöntemi ile 

dünyada ilk kez laleden halı motifi yine İstanbul’da 

yapılacak. Toplam 1.734 m2 ölçüde yapılacak olan ve 

565 bin lalenin kullanılacağı lale halısı, Sultanahmet 

Meydanı’nda bu yıl 11 Nisan’da dördüncü kez 

İstanbullularla buluşacak.
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Belleğinde yankılanan o eski ezanların, her geçen yıl, bir parçasını kapıp götürmüş; 
işgal altındaki payitahtta yeniden sabah ezanlarıyla uyanmak, o yüzden yüreğini 
parçalıyor. Fakat çok geçmeden, üzüntüsü dehşete dönüşecektir: Şafak karanlığına 
dağılan bu kartal sürüsü ezanlardan başka, şehrin Türk’e “aidiyetini” kanıtlayabilecek 
hiçbir şey kalmamıştı! İçini müthiş bir korku kapladı.

Dersaadet’te sabah ezanları!... Boğaziçi’ndeki düşman zırhlarının, Pera’da, Tatavla’da, 
Ayastefanos’ta kaldırımları döve döve devriye gezen “düşman” inzibatlarının; 
Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına, limana, kara ve deniz gümrüklerine, posta ve 
telgraf idaresine çöreklenmiş “düşman” zabitlerinin üzerinde, yalnız onlardır ki şehrin 
(hatta bu mülkün) asıl sahiplerinin elinden hâlâ çıkmadığını duyurmaktadır.

Kaynak: İstanbul’un 100 Yazarı, Kültür AŞ Yayınları

ATTİLA İLHAN

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

Dersaadet’te
Sabah Ezanları



İBB Çocuk Meclisi’nden 
Deprem Haftası’nda 
“Hayat Kurtaran Eğitim”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 

ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

(AFAD) 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri 

kapsamında önemli bir projeye imza attı. 

6-15 yaş arası 1.000 çocuğun katılımıyla 

depremden korunma eğitimleri verildi. 

Çocuklara teorik bilgilerin yanı sıra simülasyon 

canlandırmalarla, deprem anında neler 

yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim programının açılışında söz alan 

İBB Çocuk Meclisi Başkanı Dilara Kıymaz, 

çocukların doğal afetler ve deprem konusunda 

bilgilenmeleri ve bilinçlenmeleri için bu eğitimin 

yapılmasının önemine dikkat çekerek, şunları 

kaydetti: “Her an afetlere hazır olmak ve afetler 

ile karşılaştığımızda ne yapmamız gerektiğini 

öğrenmek zorundayız. İnşallah burada alınan 

eğitimler bizleri daha bilinçli bireyler yapacak.” 

Yeni BİMER portalı 
İBB ekibine tanıtıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nün düzenlediği programda, İstanbul 
Valiliği ekibi tarafından İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Bürokratları ile Beyazmasa ekibine 
BİMER’in yeni portalı tanıtıldı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, 
programda yaptığı konuşmada bilgilendirmenin 
önemine değinerek, yeni portalın vatandaş 
memnuniyetini ve birimler arasındaki 
koordinasyonu arttıracağını söyledi.



Büyükşehir'den, Diyanet 
Temsilcilerine ve 
Üniversite Öğrencilerine 
İstanbul Gezisi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 

İl Müftülüğü yöneticilerine ve üniversite 

öğrencilerine İstanbul’un tarihî ve kültürel 

mekanlarını Beyaz Gezi ile tanıttı. 

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Beyaz Gezi 

hizmeti kapsamında düzenlenen etkinliğe 

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil 

Yılmaz, İstanbul Müftü Yardımcısı Veysel 

Işıldar ile Diyanet yetkilileri ve Diyanet İşleri 

Başkanlığı’na bağlı yurtlarda kalan 350’den fazla 

öğrenci katıldı. Gün boyu süren organizasyonda 

Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, 

Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Miniatürk 

ziyaret edildi.

Organizasyonun Boğaz Turu bölümünde 
İstanbul’un sahil şeridindeki kültürel ve 
mimarî yapılar, Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 
rehberleri tarafından tanıtıldı. Sultanahmet 
Meydanı, Yerebatan Sarnıcı ve tarihî mekânları 
uzmanların sunumları ile yakından tanıma 
fırsatı bulan katılımcılar unutulmaz bir gün 
yaşadılar.

Programda konuşan İl Müftüsü Yılmaz, 
organizasyonun gençlerle sevgi bağlarını 
güçlendirdiğini belirterek “Başta İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal 
olmak üzere belediyemizin tüm yönetici ve 
çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum” dedi. 

İBB Çocuk Meclisi, 
Çanakkale Şehitleri'ni andı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 
İBB Çocuk Meclisi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü 
ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıldönümü 
dolayısıyla Anadolu ve Avrupa Yakası'nda anma 
programları düzenledi. İBB Çocuk Meclisi'nin 
Anadolu Yakası'nda Üsküdar Bağlarbaşı Kültür 
Merkezi ve Avrupa yakasında Bakırköy Cem 
Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği 
programlara bine yakın çocuk katıldı.
Yansıma Seddül Bahir Yahya Çavuş konulu 
tiyatro gösteriminin yapıldığı program 
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile son buldu.



İBB sporcusu 
Vedat Albayrak 
Grand Prix şampiyonu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 
sporcusu Vedat Albayrak, Fas’ta düzenlenen 
ve olimpiyatlara puan kazandıran Grand Prix 
turnuvasında 81 kiloda şampiyon oldu. Fas’ın 
Agadir kentinde düzenlenen Judo Grand 
Prix müsabakalarında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin milli sporcusu Vedat Albayrak 
büyük bir başarıya imza attı. Milli takımın 
dört erkek iki kadın sporcu ile katıldığı Grand 
Prix müsabakalarında 81 kiloda mücadele eden 
sporcumuz altın madalya kazanma başarısı 
gösterdi. Olimpiyat kulvarına puan kazandıran 
Grand Prix olması nedeniyle önem taşıyan 
şampiyonanın ilk turunu geçen Albayrak ikinci 

turda İngiliz O. Livesey’i ipponla yenerek çeyrek 
finale çıktı. Bu turda Rus K. Khalmurzaev 
ve yarı finalde ise Portekizli A. Egutidze ile 
oynadığı müsabakaları kazanan millî sporcumuz 
adını finale yazdırdı. Vedat Albayrak finalde 
karşılaştığı Belçikalı rakibi M.Casse’yi de ipponla 
yenerek altın madalyayı kazandı.

Yeni Karaköy İskelesi 
tamamlanıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deniz 
taşımacılığında milyonlarca yolcuya hizmet 
edecek olan Karaköy iskelesinin yüzer 
platformunu, iç donanımının yapılması için 
Haliç Tersanesi'ne getirdi.

Kadıköy ve Üsküdar seferlerinin yapıldığı 
Karaköy İskelesi, 2008 yılı Kasım ayında şiddetli 
lodos nedeniyle yan yatıp batmıştı. 25 yıl hizmet 
veren yüzer iskele lodosta kullanılamaz hale 
gelince, deniz ulaşımının sağlanması için yerine 

geçici bir yüzen duba konulmuştu.
Batan iskelenin yerine yeniden inşa edilen 
yüzer iskele Tuzla'da imalatı tamamlanarak 
Haliç tersanesine getirildi. İskelenin ince 
imalatları Haliç tersanesinde tamamlandıktan 
sonra hizmete alınacak. Yeni iskelede kafeterya, 
kütüphane, geniş bekleme salonları olacak.
Yeni Karaköy iskelesi, insanların kitap alışverişi 
yapacağı, kitap okuyup mimarî eserleri, tarihî 
yarımadayı ve boğazı, denizin 80 m. altından 360 
derece görebileceği bir kitap kafe olarak hizmet 
verecek.



Kaynak: Taş Oyunları ve Eğlenceleri Kültür AŞ Yayınları
Kültür AŞ tarafından yayımlanan tüm eserlere istanbulkitapcisi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Aklında bulunsun
• Oyunu en çok beş-altı kişiyle oynamak zevklidir.
• Deniz kenarında oynanırsa taş yerine 
  midye kabuğu tercih edilebilir.

Serembam 
Oyunu

Oyuncu sayısı : 3 veya daha fazla 
Taş Sayısı : Her oyuncu için 15-20 adet küçük taş 
Mekân : Kırda, piknikte, bahçede, kum veya toprak olan her yerde

İki ya da daha fazla oyuncuyla oynanır. Genellikle kumda oynanan bir oyun olmakla 
birlikte toprak zeminlerde de oynanabilir. Büyük bir taş ortaya konur ve oyuncular 
etrafında halka oluşturacak şekilde otururlar. Her bir oyuncunun elinde 15-20 küçük 
taş bulunur. Oyuncular arasında bir sıralama yapılır.

İlk oyuncu kendi taşlarından birini havaya atar. Bu sırada aynı eliyle yerden başka bir 
taşı alıp havadaki taş yere düşmeden yakalamaya çalışır. Oyunun bu kısmı beş taş 
oyununa benzemektedir. Oyuncu yerden taş alamaz veya havadaki taşı yakalayamazsa 
taşlarından birini ortadaki büyük taşın üstüne rehin olarak koyar ve sıra diğer 
oyuncuya geçer.

Oyun bu şekilde devam eder. Önünde tek taş kalan oyuncu oyundan çıkar. 
Oyunu en sona kalan oyuncu kazanır ve tüm taşlar onun olur.



GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI: ULU HAKAN

İLK DÖRT OKURUMUZ : MUHARREM MUTLUOĞLU • ELİF İREM • LEVENT AKKUŞ • SELAHATTİN AKAN

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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Bir İlimiz Nehir İzin Vermek
Mersin’de Bir 

Antik Kent

Oruç Ayı

Birlikte

Arapça’da Ben

İlgi

Kıta

Dolaylı Anlatım

Yarım

Lanet Okuma

Otlak

Ata’nın Ünsüzü

Mesaj

Namaz Çağrısı

Vilayet Beyaz (Tersi)

Hoş (Tersi)

Resmî veya 
Dinî Özel Gün

Çocuklu Kadın

Yasa’nın 
Ünsüzleri

Mesafe

İşlek Olmayan 
Yol

Bir Ünlem

Kolay

Şikar

Ok

Kemik İçi 
Dokusu

İtriyum’un 
Simgesi

Ağacın Kolu

Küçük Akarsu

Suyla Kaplı 
Kara Parçası

3. Tekil Şahıs

Bir Nota

Eser (Tersi)

Bir Duvarcı 
Aleti

İnanç

Cedit

Bir Nota

Avrupa Uzay 
Ajansı

Alp, Yiğit Doğru, Düz 
Çizgi Birdenbire

Para Saklama 
Dolabı

Armağan

Bir Tekne Türü

Kakım Donuk Renkli

Büyük Taş 
Kütlesi

Erkek Çocuk

Bir Soru Eki

Bir Türk Kavmi

Eski Türklerde  
Boy Yöneticisi

Efsane

Bir Zeytin Türü

Asya’da Bir Göl Bir Nehrimiz Hükümdar

Hayvan 
Barınağı

Kamer

Üye

Aktinyum’un 
Simgesi

Osmanlı’da Bir 
Asker Türü

Güney 
Amerika’da 

Bir Çöl

Avuç İçi

Radyum’un 
Simgesi

Yaş

Ortadoğu’da 
Bir Yarımada

Dirgen

Taraf

Çünkü

Hollanda 
Plakası

Engel

Yüksekokul

Ant

Geniş Karşıtı Dışarı Karşıtı İnceltilmiş Deri

Etçil Bir Balık 

Reislik, 
YöneticilikKarışık

Bir Kürk 
Hayvanı

Kadının 
Kayınbiraderi

Ezilmiş OlanFakat

Voltamper’in 
Kısaltması

Bir Haber 
Ajansı

Ağabey

Sıcaklık

Duman Kiri
Bir Binek 
Hayvanı

Rusça’da Evet

Mitolojik Bir 
Çalgı

Taklit, Gerçek 
Olmayan

Öğütülmüş 
Tahıl

Farklı, Bir 
Olmayan

Su

Bulmaya 
Çalışma

Konut

Denizli’nin Bir 
İlçesi



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ
01.04.2018 - 30.04.2018

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

2.4.2018 10.00 Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Tersine Göç Projesi Kapsamında Karayolu ile Eşya Taşımacılığı Hizmet Alımı

3.4.2018 10.00 Planlama Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediye Alanı İçerisinde Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamında Arazi  
Kullanımlarına Esas Araştırma, Veri Toplama, Analiz, Sentez, Değerlendirme ve Raporlama  
Çalışmalarının Hazırlanması Hizmet Alımı İşi 

4.4.2018 10.30 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 3 Kalem İtfaiye Yazlık Gömlek ve Kravat Alımı

4.4.2018 11.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 6 Kalem Trafik Eğitim Seti Alımı

5.4.2018 10.00 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü Selimpaşa Kavşak ve Altgeçit İnşaatı İşi

5.4.2018 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Bağcılar Meydan Düzenleme ve Zeminaltı Otopark Tamamlama İnşaatı

10.4.2018 10.00 Satınalma Müdürlüğü 4 Kalem IOS İşletim Sistemli Bilgisayar Alımı

10.4.2018 10.30 Satınalma Müdürlüğü 250 Adet Darbe Emici Bariyer Hava Yastığı Alımı

12.4.2018 10.00 Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İBB Toplu Ulaşım Asistanı Kapsamında İlave Donanım ve Kamera Sistemi Alımı ve Montajı İşi

12.4.2018 11.00 Satınalma Müdürlüğü 770 Litre Galvanizli Çöp Konteyneri (Sıcak Daldırma) Alımı İşi

16.4.2018 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Başakşehir İkitelli Spor Kompleksi İnşaatı

16.4.2018 10.30 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 100.000 Kg Kurban Eti Poşeti Alımı

17.4.2018 10.00 Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü Serbest Piyasadan Elektrik Temini İşi (2018 Yılı)

18.4.2018 10.00 Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yazlık ve Kışlık Melbusat Alımı

19.4.2018 11.00 Elektronik Sistemler Müdürlüğü
2018 Yılı Belediyemiz Fiber Optik Haberleşme Hatlarının Belirlenen Hizmet Seviye Taahhüdü 

Çerçevesinde Bakım ve Onarımı

24.4.2018 10.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 40 Kalem Muhtelif Mutfak Malzemesi Alımı

24.4.2018 10.30 Orkestralar Müdürlüğü Ses Sistemi - Sahne - Işık ve Ekipmanları Hizmet Alım İşi

24.4.2018 11.00 Satınalma Müdürlüğü Akü Şarj Cihazı ve Medikal Bakım Atölyesi Malzemeleri Alımı

25.4.2018 09.30 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Selatin Camilerinin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alımı İşi

25.4.2018 10.00 Bilgi İşlem Müdürlüğü
Veri Tabanı ve Orta Katman Uygulamaları Yazılım Lisans Bakımları ve 

Exadata Sistemi Donanım Bakım İşi



13
13

LALE
ŞiMDi

MEVSiMi
1 - 30

NiSAN

• Dünyanın En Büyük Lale Halısı 11-30 Nisan Sultanahmet Meydanı

• ITF Uluslararası Kadın Tenis Turnuvası 9-15 Nisan Maltepe Sahil Spor Tesisleri

• Plaj Futbolu Turnuvası 24-29 Nisan Maltepe Orhangazi Şehir Parkı

• İSMEK “VUSLAT: Cemre ve Lale” Sergisi 5-20 Nisan Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi

• İLAV “Lalenin Hikayesi” Sergisi 3-30 Nisan İstanbul Lale Vakfı Sergi Salonu / Emirgan Korusu

Emirgan Korusu ile Göztepe 
60. Yıl Parkı’ndaki etkinlikler, 

1-30 Nisan arası her gün 
11.00-19.00 saatleri arasında 

İstanbullularla buluşacak.


