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Yatırım ve Hizmetin Kenti İstanbul





İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbulluların 
daha modern, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için 
planlı bir şekilde konut üretmeye devam ediyoruz. Geride 
bıraktığımız ay, 4 bin konuttan oluşan 5. Levent Projesi 
dahilinde kentsel dönüşümle yapılan 400 konutu, Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin katıldığı 
törenle hak sahiplerine teslim ettik. KİPTAŞ ile bugüne kadar 
70 bine yakın modern ve güvenilir konut inşa ettiğimiz 
İstanbul’u, kentsel dönüşümle adım adım yeniliyoruz.

İstanbul’un uluslararası alanda ismini ön plana çıkaran 
ve kimliğini daha da güçlendiren dev organizasyonlar 
düzenlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda; Avrupa’nın 
en iyi takımlarının yer aldığı bir basketbol organizasyonu 
olan Turkish Airlines Euroleague Final Four’a ev sahipliği 
yapmaya hazırlanıyoruz. 19-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
İstanbul’da düzenlenecek dev organizasyon, İstanbul’un 
tanıtımına da büyük katkı sağlayacak. 

Dünya kenti İstanbul’umuzun marka değerini artırmaya 
yönelik yatırım ve hizmetlerimize hız kesmeden devam 
edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; İstanbul ve siz değerli 
İstanbullular her şeyin en güzeline layıksınız.

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Eylül ayı bültenimizle 
baş başa bırakırken hepinize sağlıklı, mutlu ve huzur dolu 
günler diliyorum. 

Sevgili  
   İstanbullular
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5. Levent Projesi kapsamında kentsel dönüşümü gerçekleştirilen 400 konut, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle 
hak sahiplerine teslim edildi. İstanbul’u adım adım yenilediklerini ifade eden Başkan Topbaş, 

KİPTAŞ ile birlikte bugüne kadar 70 bine yakın modern ve güvenilir konut inşa ettiklerini söyledi.

5. Levent Projesi Kapsamında Kentsel Dönüşüm ile 
Yapılan 400 Konutun Kura Çekim Töreni, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla 
Eyüp’te gerçekleştirildi. 4 bin konutluk projenin, 400’ünün 
kurasının çekildiği programda Eyüp Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile 
ev sahibi olacak vatandaşlar da yer aldı.

İstanbul genelinde dönüşüm seferberliği başlattık… 
Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümün hayırlı olmasını ve hak 
sahibi olan vatandaşların ömür boyu sağlık ve ağız tadıyla 
evlerinde oturmalarını diledi. “Kadir Abi ile İstanbul genelinde 
dönüşüm seferberliği başlattık. İnşallah insanlarımızı güvenli 

olmayan kötü konutlardan kurtarma şerefini Allah bize 
bahşedecek.” diyen Mehmet Özhaseki, “Şehirlerin hayatı 
devletlerin hayatından bile eskidir. 10 bin yıllık, 5 bin yıllık 
şehirler vardır ama 10 bin yıllık, 5 bin yıllık devletler 
bulamazsınız. 21 yıl Kayseri’de belediye başkanlığı yapmış biri 
olarak biliyorum ki, belediye başkanları şehirlerin her türlü 
sorununu çözmek için 24 saat acildeki doktorlar gibi 
çırpınırlar. Ama İstanbul bir başka, bu şehre yaptığımız 
hizmetleri ibadet gibi görüyorum.” dedi.

İstanbul’da dönüşüm için yeni formüller ortaya 
konulmalı… 
Bakan Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti: 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı ile İstanbul’da 
başlattığı seferberlikle hizmet belediyeciliği ön plana çıktı. 

İstanbul 
adım adım yenileniyor!
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Şimdi İstanbul’da ayrıcalıklı olarak dönüşüm için yeni 
formüller ortaya konulmalı. Bundan sonra biz sağlıklı binalar 
yapmalıyız. Çürük binalardan kurtulmamız lazım. İnsanımızın 
canı mukaddestir. Bunu kötüye kullanmak isteyenlere 
yöneticiler olarak mani olmalıyız. Bir taraftan da kimlikli 
binalar ortaya koymamız lazım. Artık kibrit gibi binalardan 
vazgeçmemiz, kendi kimliğimizi ortaya koyabilecek silueti 
oluşturmamız lazım.”

Bir an önce sağlıklı ve sağlam binalara geçmek lazım… 
Bakanlık olarak bir taraftan kentsel dönüşümün standardını 
oluşturmaya, bir taraftan da mevzuatı düzenlemeye 
çalıştıklarının altını çizen Özhaseki, “Deprem bir gerçeklik ve 
ne zaman geleceği belli değil. O zaman bir an önce sağlıklı ve 
sağlam binalara geçmek lazım. İdareciler olarak en büyük 
arzumuz iyi hizmet ederek insanlarımızın duasını almak ve 
yeni geleceklere makamımızı yüz akıyla devretmek.” 
şeklinde konuştu.

Yerel yönetim anlayışı dünyaya model oluyor… 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, 
Türkiye’nin en büyük şansının yerel yönetimden gelen bir 
Cumhurbaşkanı’na sahip olması olduğunu belirterek, 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı ile birlikte 
başlattığı bir yerel yönetim anlayışı sadece Türkiye değil, 
dünyada da bir model oldu. Halka dokunan, halka ulaşan, 
sorunları yerinde inceleyen ve çözen hizmetkar olan 
bir yönetim anlayışı başladı. Bu zaten bizim tarihimizde, 
kültürümüzde, geçmişimizde var olan bir yönetim anlayışı. 
Bunu edindiğimiz zaman zaten mesafeler almış dünyanın 
en etkin devleti haline gelmişiz. Ve her yere destek olmuş 
yardım eli uzatmışız.” diye konuştu.

İstanbul’u adım adım yeniliyoruz… 
“Böyle büyük bir milletin mensupları olarak, 15 Temmuz’da 
emanet şehir olan İstanbul’un ve ülkemizin geleceğe yürümesi 
için milletçe hep beraber ayağa kalktık. Bu aziz millet bundan 
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sonra da hep beraberce kol kola girerek geleceğini beraberce 
hazırlayabilir.” ifadesini kullanan Başkan Kadir Topbaş, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süreçte bize düşen görev, yerelde 
halkımızı mutlu etmek, yaşam kalitesi standartlarını 
yükseltmek. Geçmişte yöneticiler büyük şehirlere göç eden 
vatandaşlarımıza yol göstermediği için bu sıkıntılı alanlar 
meydana çıktı. İnsanların doğuştan var olan haklarından biri 
olan barınma hakkını korumak adına şehirlerin buna göre 
hazırlanması lazım. İstanbul’u adeta yeniden yapılanmaya 
soktuk, adım adım yeniliyoruz. Kentsel dönüşüm bütün 
dünyada var. Daha önceki insanlar kendilerine göre 
şekillendirdikleri alanlarda yeni duruma göre yeni çareler ve 
çözümler gerekiyor. Geçmişte bir sanayi bölgesiyse şimdi o 

sanayi bölgesine ihtiyaç olmadığı için onun yerine başka şeyler 
konuluyor. Yani bir dönüşüme tabi tutuluyor. İnsanlar da 
değişiyor, dönüşüyor. Yaşam alanlarının da bu şekilde bir 
değişime tabi tutulması lazım. İstanbul’da daha kaliteli, daha 
doğru, sağlıklı bir yaşam hepimizin hakkı. İşte biz de devlet 
olarak her türlü fedakarlıkla kendimizi bunun için adadık.”

Kimseyi yerinden yurdundan etme derdimiz yok… 
İmkanları doğru kullanarak gelen talepleri yerine getirmek 
zorunda olduklarını belirten Başkan Topbaş, şunları söyledi: 
“En büyük korkumuz bu, ah almak. Kimseyi yerinden 
yurdundan etme derdimiz yok. İstanbul’un en riskli bölgesi 
Zeytinburnu Sümer Mahallesi’ni KİPTAŞ ile dönüştürdük ve 
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hak sahiplerine birebir hiçbir şey almaksızın evlerini verdik. 
Biz devletiz, biz millet adına görev yapıyoruz. Milletimizin 
haklarını kullanıyoruz. Burada da KİPTAŞ Genel 
Müdürümüze ‘Vatandaşlarımızın hiç birine bir kuruş 
ödettirmeden birebir ev vereceksiniz’ dedim ve sözümüzü 
tuttuk. Bugün burada kura çekiyoruz. Daha sağlıklı yapılarda 
yaşayacaksınız. Güzel komşuluklar oluşacak. Yağmur yağdığı 
zaman eviniz akmayacak, kışın sobaya odun yetiştirmek 
dönemleri geride kaldı. Doğalgazlı tertemiz, her türlü 
alt yapısı olan medeni bir şehirde yaşayacaksınız.”

70 bine yakın modern ve güvenilir konut inşa edildi… 
Kentsel dönüşüm ilgili kanunun ardından ilçe belediye 
başkanlarıyla birlikte İstanbul’daki çarpık yapılaşmaları 
adım adım dönüştürdüklerini ve deprem riski taşıyan yapıları 
ortadan kaldırdıklarını anlatan Başkan Topbaş, “Tek katlı bina 
dahi olsa, kerpiç bina dahi olsa insan hayatını depremde tehdit 
edebiliyor. Afganistan’da da gördük, Pakistan’da da gördük. 
Nice insan hayatını kaybetti. Bundan sonraki süreç daha 
sağlıklı bir gelecek olacak inşallah. KİPTAŞ ile bugüne kadar 

70 bine yakın modern ve güvenilir konut inşa ettik. Dar 
gelirlileri hep sevindirdik. Zaman zaman sosyal konutlara 
kaynak teşkil etsin diye lüks konutlar da yaptık. Bugün 
KİPTAŞ kalitesiyle çok önemli bir marka haline geldi”. 
diyerek sözlerini tamamladı.

Şehirlerimizi inşa ve ihya edeceğiz… 
AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ise “İstanbul’un 
Kadir Abisini dinlerken 1994 ruhunun 2016’da nasıl 
yaşadığına şahit olduk. İnsanların yüzünü güldüren bir 
anlayışı gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşları 
olmanın gururunu yaşıyoruz. Biz şehirlerimizi inşa ve ihya 
edeceğiz. Başkanımız Kadir Topbaş’ın dediği gibi dua alacağız. 
İstanbul için üretmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından, Bakan Mehmet Özhaseki ve 
Başkan Kadir Topbaş ile beraberindekiler, çocuklarla birlikte 
kura çekerek hak sahibi olan vatandaşlara evlerinin anahtarını 
teslim etti. Ev sahibi olan vatandaşların mutlulukları 
duygusal anlar yaşattı.
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İstanbul, Avrupa’nın en iyi takımlarının yer aldığı basketbol organizasyonu olan 
Turkish Airlines Euroleague 2017 Final Four’a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ev sahipliğini en iyi 
şekilde yapabilmek için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Başkan Kadir Topbaş, “Bu dev basketbol 

organizasyonunu İstanbul’un tanıtımı için de çok önemsiyoruz.” dedi.

Avrupa’nın en iyi takımlarının yer aldığı basketbol 
organizasyonu Turkish Airlines Euroleague Final Four, 
19-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul’da 

düzenlenecek. Turnuvanın sona kalan en iyi dört takımının 
mücadelesine sahne olacak Final Four heyecanının 
imza töreni ve basın toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Törene Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Euroleague 
Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jordi Bertomeu, 
Cumhurbaşkanlığı Spor Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu ile 
spor camiasının tanınmış simaları katıldı.

Bakan Kılıç: “Sportif altyapımızı dünyaya göstereceğiz…” 
Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay 
Kılıç, Türkiye'nin özellikle son 15 yılda spor altyapısında çok 
farklı bir atılım içerisinde olduğunu belirterek, “Özellikle 
ülkemizin dört bir yanında inşa etmiş olduğumuz ve yapmaya 
devam ettiğimiz fiziki altyapının, dünya ülkeleri arasında sayılı 
bir noktaya ulaştığını söyleyebiliriz. Fakat fiziki altyapının 
inşası yeterli değil. Bunun içerisinde sportif faaliyetleri en iyi 
şekilde yerine getirebilecek, rekabeti en iyi şekilde yapabilecek 
sporcularımızın yetişmesi ve olması gerekiyor. Türkiye’nin 
sportif altyapısını, dünya arenasına taşıyacak olan en önemli 
unsurlardan birisi Avrupa Ligi'dir. Avrupa Ligi Dörtlü 
Finali'nin tekrar İstanbul'da yapılıyor olması gerçekten önemli 

Euroleague Final Four 2017
heyecanı İstanbul’da yaşanacak!
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bir unsur. Türkiye olarak ortaya koymuş olduğumuz 
çalışmalarla dünyada çok farklı bir yere gelmiş bulunuyoruz. 
Bunu görmek istemeyenler olabilir. Maalesef görmek 
istemeyenler arasında ülkemizdeki bazı kişiler de oluyor. 
İşte bu organizasyonlarla beraber herkes bunu görmüş olacak.” 
diye konuştu.

Sportmenlik ve centilmenlik olacak, en iyi olan kazanacak… 
“İstanbul'da yapılacak Dörtlü Final'in sonucunda kupa bir 
Türk takımında kalsın.” diyen Bakan Kılıç, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İstanbul’a gelecek misafirlerimizin 
Türk misafirperverliğiyle ağırlanacağından hiç şüphemiz yok. 
Gelecek olan taraftarlar İstanbul'un, Türkiye'nin güzelliklerini 
görecekler. Türkiye'nin uluslararası camiadaki yerinin algısıyla 

ilgili günümüzde bazı olumsuz çalışmalar içerisinde olanlar, 
olumsuz adımlar atmaya çalışanlar oluyor. Türkiye'nin 
gücünün ne olduğunu bu tip organizasyonlarla ortaya 
koyuyoruz. Burada takımlarımıza da büyük görevler düşüyor. 
Tabii ki sportmenlik, centilmenlik olacak ve en iyi olan 
kazanacak. Ben de ‘İnşallah en iyi oynayan bizim 
takımlarımızdan biri olur.’ diyorum. Burada tarafsızlığımı 
kenara koymak durumundayım.”

Başkan Topbaş: “İBB olarak hazırlıklarımıza başladık…” 
Toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, İstanbul için çok anlamlı olan bir finali 
İstanbul’da organize etmekten büyük mutluluk duyduğunu 
belirterek, “Sporseverler için büyük bir müjde olan bu 
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organizasyonun en başarılı şekilde yapılması ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak en iyi şekilde ev sahipliği yapmak 
için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Milyonlarca izleyicisi olan 
basketbolun Final Four heyecanının üçüncü kez İstanbul’da 
yapılmasını çok önemsiyoruz.” dedi.

İstanbul’un tanıtımına da büyük katkı sağlayacak… 
İstanbul’un kültür-sanattan spora kadar her alanda odak şehir 
haline gelmesi için çok ciddi yatırım ve hizmetler ürettiklerini 
ifade eden Başkan Kadir Topbaş, şöyle konuştu: “İstanbul’da 
bulunmak ve yaşamak herkes için özlenen bir his olsun 
istedik ve adım adım buna doğru yaklaşıyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı döneminde başlattığı anlamlı yürüyüşü biz de 
devam ettirmekteyiz. THY, Euroleague’e ismini vermek için 
her türlü fedakarlığı ortaya koydu. Bu sponsorluk çok önemli 
çünkü spor insanlık tarihi kadar eski ve dünya barışına çok 

önemli katkılar sunuyor. 500 takımının yarışacağı, 60 takımın 
İstanbul’a geleceği ve finalin İstanbul’da oynanacağı bu dev 
basketbol organizasyonunu İstanbul’un tanıtımı için de çok 
önemsiyoruz.”

Spora çok ciddi yatırımlar yapılıyor… 
“İstanbul, geçmişteki spor organizasyonlarında hep finallerde 
kaldı. 2020 Olimpiyatları’nda da finalde olan bir İstanbul oldu.” 
ifadelerini kullanan Başkan Topbaş, “İnanıyorum ki, gelecekte 
olimpiyatları da alacak. Kıtaların ve medeniyetlerin buluştuğu 
bu şehir olan İstanbul buna değer. İstanbul’a güvenen 
Euroleague yönetimine teşekkür ediyorum. Öte yandan, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu şehirde sporu 
geliştirmek için 250 okulumuzun bahçesine kapalı spor salonu 
kazandırdık. Okullarda salon sporlarında dereceler başladı. 
İstanbul AB dışından ilk şehir olarak 2012 Avrupa Spor 
Başkentliği’ni de hak ederek taşıdı. İstanbul’da 7’den 70’e herkes 
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spor yapsın diye yatırım yaptığımız en önemli alanlardan 
biri de spor. Olimpik spor salonlarını ve halkımızın 
dışarıda spor aktivitesi yapabileceği alanları çok geliştirdik.” 
şeklinde konuştu.

Bertomeu: “Büyüyen Türkiye’de final oynamak heyecan 
verici…” 
Türkiye’nin basketbolda son yıllarda kaydettiği müthiş büyüme 
ve İstanbul’da da rakiplerinden aşağı kalmayan bir Final Four 
geleneği hakim olduğunu vurgulayan Euroleague Basketbol 
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jordi Bertomeu da, şunları 
kaydetti: “Mayıs ayında Euroleague şampiyonuna kupasını 
burada verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. Basketbol seyri 
açısından en iyi deneyimlerden birini yaşatan ve taraftarların 
tarihte ilk kez tüm yıldızları kendi şehirlerinde görebilmeleri 
nedeniyle de mükemmel bir seçim olan Sinan Erdem Spor 

Salonu’na geri dönüyoruz. Euroleague’e her geçen yıl daha fazla 
ilgi göstermeye devam eden Türk taraftarlarının, Final Four’un 
en önemli maçlarında bize eşlik etmesi harika olacak.”

Euroleague 2017 Final Four’un İstanbul’da gerçekleşmesini 
kesinleştiren anlaşma, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve 
İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Euroleague Basketbol 
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jordi Bertomeu arasında 
imzalandı.

Eurolegue Final Four kapsamında, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin desteği ve Türk Hava Yolları’nın turnuva 
kapsamında oluşturduğu OneTeam sosyal sorumluluk 
programı kapsamında birçok etkinlik, dünyanın en güzel 
şehirleri arasında yer alan İstanbul’da hayat bulacak. 
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Çevre dostu sanayinin merkezi olacak Delikkaya Sanayi Bölgesi (DESB), Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından hizmete açıldı. 

Birçok büyük ölçekli sanayi kuruluşunun yer aldığı DESB, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanacak.

Arnavutköy’de 2.3 milyon metrekare alana kurulan çevre 
dostu sanayinin merkezi olacak Delikkaya Sanayi 
Bölgesi (DESB), Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Faruk Özlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, DESB Başkanı Hasan Büyükdede ile çok sayıda 
sanayici ve iş adamının katılımıyla açıldı. Törende konuşan 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin 
ihracatının yüzde 95'inin sanayi ürünlerinden oluştuğunu 
belirterek, yüksek teknolojiye sahip sanayi tesislerinin 
gelişmesini bu nedenle çok önemsediklerini söyledi.

Sanayicinin, yatırımın ve üretimin önü açılacak… 
Sanayici ve yatırımcının Türkiye'ye güven duyduğunu, darbe 
girişimine rağmen ekonomisi sarsılmayan ülkemizin de 
bu güveni fazlasıyla hak ettiğini ifade eden Bakan Özlü, 
“Önümüzdeki günlerde getireceğimiz reform paketleriyle 
sanayicinin, yatırımın ve üretimin önünü açacağız. 
Bakanlığımız çevreci ve akıllı üretim sistemlerini kullanan 
4.0 sanayi devrimini çok önemsiyor ve bununla ilgili bur 
komisyon oluşturduk. Teknolojileri kullanmayan sanayiciler 
zamanla üretimin dışında kalacak.” dedi.

“Çevre dostu”
sanayi bölgesi açıldı…
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DESB, İstanbul'a çok yakıştı… 
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş da, Türkiye'nin en teknolojik sanayi 
bölgelerinden biri olan DESB'in İstanbul'a çok yakıştığını 
belirterek, “Şehrimizin planlı ve yaşanabilir bir kent olması 
için Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı 
döneminde başlattığı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla dünyayı 
değiştirdiği süreçte arazi planları da kalıcı olmalı. Bunun için 
göreve geldiğimizde Metropolitan Planlama Merkezi'ni 
kurarak, sivil toplum kuruluşlarını da davet ederek İstanbul'u 
planlı bir şehir haline getirdik.” diye konuştu.

İstanbul yüksek teknolojili çevre dostu sanayiye açık… 
Marmara Bölgesi’ni de bu merkezde planladıklarını 
hatırlatan Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’da artık ancak 
yüksek teknolojiye sahip ar-ge’si olan sanayi kuruluşlarının 
yer alabileceğini ifade etti. İstanbul’un artık bütün dünyanın 
takip ettiği odak şehir haline gelmeye başladığına dikkat 
çeken Başkan Topbaş, teknolojik sanayinin daha çok 
gelişmesi için bürokratlarına hiçbir sanayiciyi bekletmeme 
talimatı verdiğini kaydetti. 

DESB, dünyaya örnek olacak… 
Hadımköy'den Çatalca'ya uzanan banliyö hattını hafif metro 
haline dönüştürüleceğini müjdeleyen Başkan Topbaş, hattın bu 

bölgedeki sanayi için de çok önemli bir ulaşım aksi haline 
geleceğini dile getirdi. Topbaş, “İnanıyorum ki; DESB, dünyaya 
da çevre dostu akıllı sanayi bölgesi olarak örnek olacak.” dedi.

DESB Başkanı: “Topbaş, İstanbul ve sanayimiz için 
büyük şans…” 
DESB Başkanı Hasan Büyükdede ise İstanbul'un Metropolitan 
Sanayi Planlarını hazırlayarak sanayicinin önünü açtığı için 
Başkan Kadir Topbaş’a teşekkür etti. Büyükdede, “Delikkaya 
Sanayi Bölgemizin hazırlanmasında da çok önemli katkısı 
bulunan Kadir Topbaş Başkanımız, İstanbul için ve sanayimiz 
için büyük şanstır.” dedi.

Güneş enerjisi kullanan çevre dostu sanayi… 
Birçok büyük ölçekli sanayi kuruluşunun yer aldığı DESB, 
çevre dostu sanayinin merkezi oluyor. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından yararlanılan tesislerde; çevreyi kirletici, yanıcı, 
parlayıcı, patlayıcı ve aşındırıcı ürünler imal edilmeyecek. 
Endüstri 4.0 hedefiyle akıllı fabrikalar, teknolojik altyapı 
kuran, güneş enerjisini ağırlıklı olarak kullanacak olan DESB, 
30 bin kişi istihdam etmeyi ve 60 milyar dolarlık iş hacmi 
hedefliyor. Aynı zamanda çalışanların yaşam alanı haline 
gelecek olan bölgede; konut, ticaret alanları, okul, cami, 
kreş, konferans ve spor salonu ile sosyal donatı 
alanları da planlandı.
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Gaziosmanpaşa’da hayata geçirilecek olan “We Haliç Gaziosmanpaşa” Kentsel Dönüşüm Projesi 
Temel Atma Töreni, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla yapıldı. İlçede 4 ayrı metro hattı inşaatının 

sürdüğünü ifade eden Başkan Topbaş, Gaziosmanpaşa’ya 1,5 milyar TL yatırım yaptıklarını söyledi. 

Türkiye’nin Master Planı Olan İlk Dönüşüm Projesi 
sloganıyla hayata geçirilen “We Haliç Gaziosmanpaşa” 
Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni, İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Valisi 
Vasip Şahin, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 
Hasan Tahsin Usta, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci 
ile birlikte çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı.

“Türkiye’yi hak ettiği yere taşımanın idealiyle çalışıyoruz…” 
140 milyon dolara mal olacak dev projenin temel atma 
töreninde konuşan Başkan Kadir Topbaş, Türkiye’yi hak ettiği 
yere taşımanın idealiyle çalıştıklarını belirterek, “Bin yıllık 
tarihe sahip büyük bir millet olarak önümüzde hiçbir engel 

tanımadan, kim karşımıza çıkarsa çıksın al bayrağı elimize 
aldığımız zaman geleceğe koşarak yürüyen bir milletiz.” dedi.

İnsanın doğuştan var olan haklarından birinin de yaşam hakkı 
olduğunu ve bu hakkın da kutsal olduğunu anlatan 
Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kimse yaşam 
hakkına müdahale edemez. İnanç hakkı, istediği gibi inanır, 
kimse müdahale edemez. Kuş yuvasını yapar, karınca yuvasını 
yapar insanın da barınma hakkı vardır. Eğer yönetimler sahip 
çıkmaz ise yol göstermez ise insanlar başını sokacağı yeri 
yapmak zorunda kalır. Sonra yönetimler buna çarpık 
yapılanma der. Neden yaptınız der. Esasında düzenli bir 
planlama olsaydı, yerleşimler buna göre düzenlenmiş olsaydı 
bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık.”

Gaziosmanpaşa’da 
dönüşüm başlıyor!
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“Tarihte temel ihtiyaçlar göz önünde tutulurdu…” 
Selçuklu ve Osmanlı’nın bir bölgeye yerleşmeden hemen önce 
insanların en temel ihtiyaçlarını göz önünde tutarak hareket 
ettiğini hatırlatan Başkan Topbaş, “Bir küllüye yapardı, 
ibadethanesini, imalathanesini, aşevlerini, sağlık merkezini, 
medreselerini, çarşısını, bedestenini koyardı. Şehir bunun 
etrafında yerleşir ve gelişirdi. Ama maalesef 60 yıldan beri göç 
alan İstanbul ve şehirlerimiz yönetimlerinin yol göstermemesi 
sebebiyle, sadece başımızı sokacak yerler yapmışız, 
iş hayatımızı düzene sokmaya çalışmışız. Ama bir de bakmışız 
ki okullara ihtiyacımız var, hastanelere, parklara, 
kültür merkezlerine, ulaşım sistemlerine ihtiyacımız var. 
Bunlar için de yeniden düzenlemeler yaparken ciddi bedeller 
ödemek zorunda kalmışız. Halbuki başından yapılmış olsa 
bugün başka şeyler konuşuyor olurduk.” diye konuştu.

“Türkiye’nin geleceği yeniden yapılanacak…” 
Bundan 100-150 sene önce yapılan yapıların depremlere karşı 
hala ayakta olduğunu ve daha yakın tarihte yapılan binaların 
da en küçük bir depremde etkilendiğini ifade eden Başkan 
Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İstanbul’un tamamı ve 
Türkiye’nin geleceği inşallah yeniden yapılanacak. Bundan 
100-150 sene önce yapılan yapılar var. Galata Pera bölgesinde 
halen ayakta. Eğer müdahale edilmediyse depremden 
etkilenmiyor. Ama daha dünün yapılarında deprem tehdidi 
var, neden? Adam gibi yapmadığımız için. Tekniğine 
uymadığımız için. Önce 2-3 kat imkanımıza göre sonra ‘çeker 
mi çeker, 1 kat daha 1 kat daha’ diyerek kendimize adeta 
sıkıntılı yapılar oluşturmuşuz. İşte bunlardan vazgeçmek için 

el ele vererek, ihtirasları bir tarafa bırakarak, önce hayatımız 
diyerek yerleşimleri düzenlememiz gerekiyor.”

“Gaziosmanpaşa’ya 1,5 milyar TL yatırım…” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yenilenmiş şehirler, medeniyet, 
yaşam kalitesi, yarınlarımızı yetiştireceğimiz evlatlarımızın 
yaşam alanlarını oluşturalım” talimatıyla yola koyulduklarına 
vurgu yapan Başkan Topbaş, “Gaziosmanpaşa özelinde 
yaptığımız yatırım 1,5 milyar TL. Burada 4 metro 
istasyonunun inşaatı devam ediyor. Kabataş’tan gelirken 
Beşiktaş üzerinden geçerek Gaziosmanpaşa’ya ulaşacaksınız. 
Buradan da arzu edenler Mahmutbey’e geçecek. 
Bu istasyondan denize erişebileceksiniz. Yarım saatten çok 
daha kısa sürede Kabataş’a geçeceksiniz.” şeklinde konuştu.

“Kaliteli ve konforlu ulaşım sistemleri yapılıyor…” 
Başkan Topbaş, metro hattıyla ilgili şu bilgileri de paylaştı: 
“Beyazıt’tan Arnavutköy’e tramvayın altından yeniden metro 
projesi yapıyoruz. Böylece Beyazıt’tan, Arnavutköy’den 
3. Havaalanı’na giden bir metro. Kaliteli, konforlu bir ulaşım 
sistemleri gelecek. Medeniyet bu. Başkalarının hayallerinin 
yetmeyeceği işler yapıyoruz. Çünkü biz Sayın 
Cumhurbaşkanımızın açtığı o kulvarda koşarak gidiyoruz. 
Hizmeti milletimize yaparken bu şerefi taşımaya çalışıyoruz.”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri sahneye çıktı. Kentsel 
dönüşümün yapılacağı alana canlı video bağlantısı yapıldı. 
Ardından dualar eşliğinde butona basılarak “We Haliç 
Gaziosmanpaşa” Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temeli atıldı.
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Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 6. Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, törende 5 ayrı ödüle layık görüldü.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl 
6’ncısı gerçekleştirilen ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi iştirak şirketlerinden Medya A.Ş.’nin 

sponsor olduğu Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri, 
İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Conrad 
İstanbul Bosphorus Otel’de yapılan törene, Birleşmiş Kentler ve 
Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı, Türkiye Belediyeler Birliği ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Marmara 
Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile birliğe üye belediyelerin başkanları katıldı.

Marmara Bölgesi’ndeki şehirler büyük öneme sahip… 
Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren MBB ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ödül alan 

belediyeleri kutladı. Şehirlerin ortaya çıkardığı her zenginliğin 
ülkelerin hedeflediği refah seviyesine ulaşması için zemin 
hazırladığını kaydeden Recep Altepe, şehir hayatını 
destekleyen her faaliyetin aslında ülkeleri de bir adım öne 
çıkarttığını söyledi. Marmara Bölgesi’ndeki şehirlerin 
Türkiye’nin gelişimi noktasında büyük öneme sahip olduğunu 
belirten Altepe, “Bu bölgede her gün, modern alt ve üstyapısı 
olan yaşanılır yerler inşa etmek için dünya çapında ses 
getirecek yeni projelere start veriliyor. Bu tür projeler etkili 
şekilde tanıtılmalı ve teşvik edilmelidir. Birliğimizin 
tüzüğünde belirlenmiş görevlerinden biri de üyeleri arasında 
bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamak, bu maksatla örnek 
uygulamaları desteklemek ve üyeler arasında 
yaygınlaştırmaktır. Bu sorumluluk doğrultusunda 

İBB’ye 5 büyük ödül!
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düzenlediğimiz Altın Karınca Ödülleri’yle tüzüğümüzde yer 
alan bu görevimizi de en iyi şekilde yerine getirmeye gayret 
ediyoruz.” dedi.

Yerel kalkınma için hepimize büyük görevler düşüyor… 
Törende ödülleri veren Başkan Kadir Topbaş, kalkınmanın 
yerelden başladığını ve belediyelerin gelişmesiyle şehirlerin ve 
ülkelerin gelişebileceğini belirterek, “Marmara Belediyeler 
Birliği, kuruluşunun 41. yılında büyük etkinliklere ve 
çalışmalara imza atıyor. Şehirlerin giderek yoğunlaştığı 
dünyamızda sorunların çözüm noktası da şehir yönetimleridir. 
Şehir ve şehircilik yüzyılı olma yolunda hızla ilerliyoruz. 
Yöneticiler olarak yerel kalkınma için hepimize büyük görevler 
düşüyor. Reflekslerimiz çok güçlü olmalı ve geleceği çok iyi 
okumalıyız.” diye konuştu.

Şehirlerimizi kalkındırırken dünya barışına da katkı 
sağlıyoruz… 
“Vatandaşlarımıza nitelikli yaşam kalitesini her bireye eşit 
mesafede davranarak getirmek zorundayız.” diyen Başkan 
Topbaş, Marmara Bölgesi’nin Türkiye ve dünya açısından çok 
önemli bir bölge olduğuna dikkat çekti. Şehirlerin yeniliklerin 

ve teknolojik gelişmelerin de merkezi haline geldiğinin altını 
çizen Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir belediye 
başkanı, bir CEO gibi düşünerek bütün dünyayı takip etmeli ve 
‘şehrimize daha neler yapabiliriz’ diye düşünmeli. Halkın 
taleplerini yerine getirirsek, bunu halk yaptırmış olur. Ama biz 
yöneticiler olarak dünyadaki gelişmeleri iyi takip eder, 
ihtiyaçları önceden hissedersek o zaman başarılı belediye 
başkanı oluruz. Şehirler bizim çalışmalarımızla huzur ve 
barışın merkezi olmalıdır. Bugün burada ödül alan bütün 
belediyeleri tebrik ediyorum. Daha iyisini ve daha güzelini 
görmek belediyeler olarak bizim sorumluluğumuzda. 
Çalışmalarımızla şehirlerimizi kalkındırırken dünya barışına 
da katkı sunuyoruz.”

İBB’ye 5 ödül birden… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi törende; “İstanbul Görme 
Engelliler Bilgi Merkezi”, “Osmanlı Dönemi Süreli Yayınlarının 
Sayısallaştırılması ve Erişime Sunulması”, “Yerinde 
Bilgilendirme”, “Afet Risk Yönetimi İçin Megaşehir Gösterge 
Sistemi” ve “Sayısal Telsiz ile Afetlerde Kesintisiz Haberleşme 
Ekip Yönetimi ve Şiddet Haritası Üretimi” projeleriyle 5 ayrı 
ödül aldı.
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Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ankara’da görev 
yapan büyükelçilerle çalışma toplantısında buluştu. 15 Temmuz’daki hain darbe girişimini kınayan 

büyükelçiler, Türkiye’nin ve Türk demokrasisinin yanında olduklarını açıkladılar.

Demokrasinin Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü 
temasıyla yapılan toplantıya, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra çok sayıda 

ülkenin büyükelçisi, yabancı misyon temsilcileri ve BM 
Türkiye Koordinatörü katıldı. 15 Temmuz’da yaşanan darbe 
girişimini anlatan bir sunumla başlayan toplantıda konuşan 
Başkan Kadir Topbaş, dünyanın huzuruna, barışına nasıl katkı 
sunulabileceğine dair Türkiye’de görev yapan büyükelçilerle 
paylaşımda bulunmayı çok önemsediklerini belirterek, 

“UCLG Dünya Teşkilatı Başkanı olarak BM’de yapılan 
toplantılarda dünyanın barış ve huzuru için yerel 
yönetimlere daha çok destek verilmesi gerektiğini söyledim. 
Sürdürülebilir bir kalkınma ve küresel barış için yerel 
yönetimler çok önemli.” dedi.

Yerel yönetimler olarak herkese eşit mesafede hizmet etmeye 
önem verdiklerini, siyasi mülahazaları bir tarafa bırakarak 
çalıştıklarını anlatan Başkan Kadir Topbaş, bu yılki yatırım 

Büyükelçilerden 
darbe girişimine kınama…
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bütçesi 5,5 milyar dolar olan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin günü gelmiş borcu bulunmadığını ve 
çok ciddi projeler üretmeye devam ettiğini dile getirdi.

Yatırımlar devam ediyor; enflasyon yaşanmadı… 
15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde 241 vatandaşın 
şehit olduğunu, İBB’nin önünde de 17 kişinin şehit olduğunu 
hatırlatan Başkan Topbaş, şöyle konuştu: 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın net duruşu ve vatandaşlarımızın 
demokrasiye sahip çıkmasıyla bu hain girişimi bertaraf ettik. 
Masum insanları kalleşçe hedef almak nasıl değerlendirilir, 
bunun izahı mümkün değil. Ancak darbe girişiminin ardından 
Türkiye çok çabuk toparlandı. Yatırımlar devam ediyor ve 
enflasyon yaşamadık. İBB olarak da metrolar dahil yatırımlara 
hız kesmeden devam ediyoruz. Belediyemize kadar gelerek 
bize destek veren yabancı misyon temsilcilerine 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Kalkınma ve dünyanın geleceği için çalışılmalı… 
Geçmişte İstanbul’un denizlerinin ve derelerinin kirletildiğini 
ve temizlemenin kendilerine nasip olduğunu aktaran Başkan 
Topbaş, terörün de kirlenen denizler gibi büyüdükçe herkesi 
rahatsız eder hale geldiğini kaydetti. Bu sebeple bütün dünya 
ülkelerinin darbe ve terör gibi konularda ortak hareket etmesi 
gerektiğini ifade eden Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Ekolojik kıyameti, göç dalgalarını, dünyadaki yüzer gezer 
nüfusu konuşmalıyız. Türkiye 2,5 milyon Suriyeliye kapısını 
açtı. İstanbul’da 600 bin Suriyeli var ve rahat yaşamaları için 
her türlü desteği veriyoruz. UCLG olarak dünyadaki bütün 
yerel yönetimlerle temasa geçerek kalkınma ve dünyanın 
geleceği için ne yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. Eğer 
Afrika gelişirse, Suriye’de savaş biterse, göç de biter. Doğru 
şehirleşmeyle kentlerin sorunlarını çözmeliyiz. Teknolojik 
olarak hızla gelişen ve küreselleşen dünyanın kaynaklarını 
nasıl adaletli paylaşabiliriz, bunu konuşmalıyız.”

Büyükelçileri gelecek baharda İstanbul’a davet eden 
Başkan Kadir Topbaş, elçilere İstanbul’u gezdirmekten 
mutluluk duyacağını da sözlerine ekledi. Topbaş, toplantının 
ardından Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams 
Nkurunzıza ile bir görüşme yaptı.

Büyükelçilerden darbe girişimine kınama… 
Buluşmada söz alan büyükelçiler de, 15 Temmuz’da yaşanan 
hain darbe girişimini kınadıklarını, Türkiye’nin ve 
Türk demokrasisinin yanında olduklarını söyledi. 
Darbenin başarısız olmasından büyük memnuniyet 
duyduklarını dile getiren elçiler, ülkelerinin 
15 Temmuz’un ardından Türkiye ile daha iyi diyalog 
kurması için çalışacaklarını kaydetti. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’da görev yapan başkonsoloslarla 
biraraya geldi. 15 Temmuz’daki hain darbe girişimini kınayan başkonsoloslar, Türkiye’nin ve 

Türk demokrasisinin yanında olduklarını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
İstanbul’da görev yapan yabancı ülkelerin 
başkonsoloslarıyla Ortaköy’deki Feriye Lokantası’nda 

buluştu. Toplantıya aralarında ABD, Rusya, Japonya, 
Güney Kore, İngiltere, Fransa, Hollanda, Pakistan ve 
Türk Cumhuriyetlerinin başkonsoloslarının da bulunduğu 
60’ın üstünde yabancı misyon temsilcisi katıldı.

Görevine yeni başlayan konsoloslara “İstanbul’a hoş geldiniz” 
diyen, görev yerleri değişenlere de başarılar dileyen 
Başkan Kadir Topbaş, buluşmaların çok verimli geçtiğini ve 
toplantıları çok önemsediğini ifade ederek, “Bugüne kadarki 
toplantılarımızı belirli temalarla yaptık. Bugünkü toplantımızı 
da ‘Demokrasi İnsani Güvenlik ve Küresel İşbirliği’ başlığını 
uygun gördük. Çünkü günümüzde dünya insanlarının 

Başkonsoloslardan 
demokrasiye destek…
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kaderleri birbirine bağlı. Dünyanın herhangi bir yerindeki olay 
bütün dünyayı etkiliyor. Bu nedenle bütün insanlığın barışa ve 
mutluluğa katkı sunması gerekiyor.” diye konuştu.

15 Temmuz, millete rağmen hiçbir şey yapılamayacağını 
dünyaya gösterdi… 
Yaşam, inanç ve ifade hakkının insan için vazgeçilmez haklar 
olduğunu vurgulayan Başkan Kadir Topbaş, Türkiye’nin 
15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminde millete rağmen 
hiçbir şey yapılamayacağını dünyaya gösterdiğini söyledi. 
Darbe girişimi nedeniyle ekonomide ve vatandaşın güven 
duygusunda bir sorun yaşanmadığını, enflasyonist bir ortamın 
oluşmadığını ve normal hayata çok çabuk dönüldüğünü 
anlatan Başkan Topbaş, bunun ancak devletine güvenen bir 
toplumda gerçekleşebileceğinin altını çizdi.

Türkiye, demokrasiye sahip çıktı… 
İstanbul’daki ve Ankara’daki yabancı misyon temsilcilerinin de 
başarısız darbe girişiminde yaşananlara birebir şahit olduğunu 
hatırlatan Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“15 Temmuz’daki karanlık gecede milletimiz bir yumak haline 

gelerek tankların, topların, silahların önüne sadece ellerinde 
bayrakları ve yürekleriyle atıldılar. Halka rağmen hiçbir gücün 
Türkiye’nin geleceğini karatmasına ölümleri pahasına izin 
vermediler. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Valilik işgal 
edildi. İstanbullular demokrasiye sahip çıktı. Bunlar geride 
kaldı, normal hayata döndük. Halkla yakın ilişki kuran 
yönetimler ancak başarılı olabilir. 4 milyar insanı yöneten 
UCLG Dünya Teşkilatı’nın başkanı olarak gittiğim ülkelerde 
FETÖ Terör Örgütü’nün okulları üst düzey yöneticilerin 
çocuklarını okutuyor. Türkiye’de olduğu gibi yarın bu ülkelerde 
de farklı şeyler ortaya çıkabilir. Cumhurbaşkanımız bu konuda 
çok doğru uyarılarda bulundu.”

Başkonsoloslardan darbe girişimine kınama… 
Buluşmada söz alan başkonsoloslar da, 15 Temmuz’da 
yaşanan hain darbe girişimini kınadıklarını, Türkiye’nin ve 
Türk demokrasisinin yanında olduklarını söyledi. Darbenin 
başarısız olmasından büyük memnuniyet duyduklarını 
dile getiren konsoloslar, 15 Temmuz sonrası Türkiye ile 
batı arasında oluşan diyalog kopukluğunun giderilmesi 
için çalışacaklarını kaydetti.
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27 Mayıs Darbesi’nin ardından Yassıada’da idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı 
Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, ölümlerinin 55’inci yılında Anıtmezar’da anıldı.

Topkapı’daki Anıtmezar’da düzenlenen törene, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

Adnan Menderes’in gelini Ümran Menderes ile Menderes, 
Zorlu ve Polatkan aileleri, sivil toplum kuruluşları ve 
vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 
törende, Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

“Eziyet edilen bu milletti, bu milletin değerleriydi…” 
Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anıtmezar 
inşa edildiği günden bu yana her 17 Eylül’de 3 demokrasi 

şehidini anmak üzere toplandıklarını ifade ederek, “1960 
darbesi yapıldığında, yapılmadan önce, yapıldıktan sonra 
orada eziyet edilenler, aslında sadece rahmetle Menderes, 
Polatkan, Zorlu, Bayar, onların arkadaşları değildi. Eziyet 
edilen bu milletti, bu milletin değerleriydi, milletin birliğiydi, 
bu milletin millet olma azmi, kararlılığıydı. Eziyet edilen 
istiklal mücadelesinde hürriyetini kazanmış bir anlayışın o 
hürriyetini tekrar çeşitli oyun ve kurgularla geri almaktı.” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin arkasında kimlerin durduğunu, 
kimin destekçileri olduğunu bugün net bir şekilde bildiklerini 

Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı
Anma Töreni düzenlendi



23www.ibb.istanbul

kaydeden Soylu, aşama aşama elde edilen demokratik 
gelişmeyi, hukuk üstünlüğünü, kalkınmayı ve vatandaşların 
hayat standartlarının yükseltilmesini geri alabilmek için neler 
ortaya konulduğunu da bildiklerini söyledi.

“Bugün muzaffer bir milletin anlayışıyla buradayız.” diyen 
Soylu, “Yani aynısını 15 Temmuz'da yine bu milletin başına 
getirmeye çalışanlara karşı dik duran, tanklara karşı liderini 
vermeyen, demokrasiyi tanklara mahkum etmeyen ve 
F16'ların, helikopterlerin ortaya koymuş oldukları cinayetlere 
karşı bedenini bu milletin geleceğine emanet eden kimisi 
dostumuz olan, kimini tanıdığımız ama kimini tanımadığımız 
fakat öteki dünyada şefaatine sığındığımız o insanlara aynen 
şu gün mezarının başında bulunduğumuz insanlar gibi 
minnettarız ve şükran duyuyoruz. Bu bir karakterdir. 
İşte bu karakter geleceğimizin en önemli teminatıdır.” 
şeklinde konuştu.

Başkan Topbaş: “Dünyaya ‘millet’ ne demek gösterdik…” 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, 
insanlık tarihinde darbeler ve halk iradesine rağmen yönetimi 
ele geçirmek isteyenler olduğuna değinerek, darbelerin 
birbirine düşmüş, ötekileştirilmiş, zayıf toplumlarda başarılı 
olduğunu söyledi. 15 Temmuz'da Türkiye’de de böyle bir oyun 
oynanmaya çalışıldığını belirten Başkan Topbaş, “Milletimiz, 
gerçekten imanıyla, yüreğiyle, vatan, bayrak sevgisiyle liderine, 
devlet başkanına tabi olarak hep beraberce tek yürek oldu. 
Siyasi kimlikleri etnik ayrımları bir tarafa bıraktı; ‘Ülkenin, 
devletin bekası ve geleceği söz konusuyla diğerleri teferruattır.’ 
diyebildi. Dünyaya ‘millet olmak’ nedir, gösterildi.” dedi.

“Duruşumuzu net olarak ortaya koyduk…” 
Kendisini ziyarete gelen yabancı devlet adamları, idareciler ve 
belediye başkanlarının Türkiye ile gurur duyduğunu 
söylediğini anlatan Başkan Topbaş, şöyle konuştu: 

“Lübnan Belediyeler Birliği Başkanı, ‘Eğer bu 3 yıl önce 
olsaydı, Mısır darbesi gerçekleşemezdi.’ dedi. Artık bütün 
toplumlara, mazlum toplumlara bir örnek olarak şehitler ve 
gaziler verdik ama duruşumuzu net olarak koruduk. Bugün 
burada bu anma programını yapabiliyorsak, bu bayrağın 
gölgesinde beraberce oturabiliyorsak, 15 Temmuz 
şehitlerimizin, gazilerimizin o iman dolu yüreklerinin 
tanklara ve toplara karşı duruşu sayesindedir.”

“Bu millet, kendisi için bir şeyler yapmaya çalışanın 
kıymetini bilir…” 
İstanbul Valisi Vasip Şahin ise “Bu millet kendisi için bir şeyler 
yapmaya çalışan herkesin, her yöneticinin, her liderinin 
kadrini, kıymetini bilir. Belki o günün şartlarıyla rahmetli 
Menderes, bu refleksi hemen göremedi ama yıllar geçtikçe 
değeri daha çok anlaşıldı ve seveni daha çok arttı. İnşallah, 
bu millet bundan sonra bu tür niyetleri olanlara karşı çok daha 
dik, çok daha yürekli ve çok daha fedakar şekilde aynı refleksi 
gösterecektir.” şeklinde konuştu.

Aydın Menderes’in eşi Ümran Menderes de, “Artık darbe 
dönemi geçmişte kaldı, bundan sonra darbe olmaz denilen bir 
anda, 50 yıldır dış güçlerin maşası olmuş vatan hainlerinin 
planladığı korkunç olay yaşandı. İlk anlarda inanmak 
istemedik. Anlamakta ve inanmakta zorluk çektik. 
15 Temmuz 2016 tarihini ileride sosyologlar, tarihçiler nasıl 
değerlendirecekler bilmiyorum. Türkiye'nin yaşamış olduğu 
bu darbe girişimini şiddetle kınıyorum.” dedi.

Törene katılanlar, İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran'ın dua 
okumasının ardından Anıtmezar’a karanfil bıraktı. Soylu, 
Topbaş ve Şahin, daha sonda Anıtmezar’ın yanında yer alan 
Aydın Menderes’in mezarını da ziyaret ederek dua etti. Tören, 
katılanlara lokma dağıtılmasıyla son buldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yavuz Bingöl Sanat Merkezi’nin koordinasyonuyla 
“15 Temmuz Kahramanlarının Türkülerini Söylüyoruz” etkinliği düzenlendi. Geceye katılan sanatçılar, 

demokrasi şehitlerimizin sevdiği türküleri seslendirdiler.

Tarihin yazıldığı bu topraklarda 15 Temmuz Darbe 
Girişimi’nde milletimizin kahraman evlatları yeni bir 
tarih yazdı. Bu milletin kahraman evlatlarının ruhu, 

heyecanı ve inancı onların çocukluğundan beri dinlediği 
türkülerle büyüdü, güçlendi ve pekişti. Bu türküler, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve Yavuz Bingöl Sanat 
Merkezi’nin koordinasyonuyla gerçekleştirilen gecede, ünlü 
sanatçılar tarafından seslendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın ev 
sahipliği yaptığı gece, İstanbul Kongre Merkezi’nde yoğun 

katılımla gerçekleştirildi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı 
Nabi Avcı, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi 
Vasip Şahin’in yanı sıra 15 Temmuz Şehitlerinin yakınları, 
gaziler ve aileleri ile İstanbullular katıldı.

Şehitlerimizin sevdiği türküler seslendirildi… 
Belkıs Akkale, İzzet Altınmeşe, Selahattin Alpay, Mustafa 
Yıldızdoğan, Zerrin Özer, Mustafa Keser, Coşkun Sabah, 
Cengiz Kurtoğlu, Yavuz Bingöl, Esat Kabaklı, Bedri Ayseli, 
Sami Özer, Gülay, Zara, Fettah Can ve Mustafa Ceceli gibi 

15 Temmuz kahramanları
türkülerle anıldı…
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değerli sanatçılar demokrasi şehitlerimizin sevdiği türküleri 
seslendirdi. İzzet Altınmeşe, Zerrin Özer, Mustafa Keser, Kutsi, 
Coşkun Sabah, Fettah Can ve Mustafa Ceceli; 15 Temmuz'daki 
hain darbe girişiminin sokaklara çıkarak iradesini ortaya 
koyan Türk Milleti'nin fedakarlığıyla önlendiğine dikkat 
çekerek, şehitlere rahmet gazilere acil şifa dilediler.

Gecede duygu dolu anlar yaşandı… 
Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da 
Suriyeli ve Türk çocuklardan oluşan koroyla birlikte türkü 
söyledi. İbrahim Sadri ve Kerem Alışık’ın şiirleriyle renk 
kattığı gecede duygusal anlar yaşandı. Geceye katılan 
vatandaşlar, Türk Bayrakları eşliğinde; vatan, cesaret, sevda, 
birlik ve fedakarlık kokan türkülere eşlik etti.

15 Temmuz, milletimizin yazdığı zafer türküsüdür… 
Sahneye çıkan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Genel 
Koordinatörü Orhan Karakurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın mesajını okudu. Sesleri, eserleri ve şahitlikleriyle 
programa katkı sağlayan sanatçılara, gazetecilere, şehit 
yakınlarına, gazilere, vatandaşlara şükranlarını sunduğunu 
belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “Türk milleti, 
yaşadığı acı ve tatlı tüm hadiseleri türkülerle tarihe kaydetmiş, 
asırlarca bu şekilde yaşamış bir millettir. 15 Temmuz'un 
bizatihi kendisi, milletimizin yazdığı en büyük zafer 
türküsüdür. Şehitlerimizin ardından yaktığımız ağıtlar ile 
hainleri bozguna uğratmamızın sevincinin ifadesi olan 
marşlar, 15 Temmuz'da adeta iç içe geçmiştir. Hiçbir zafer 
bedelsiz kazanılamaz. 15 Temmuz'un bedelini de 241 şehit, 
2 bin 194 gazi ve aynı amaçla sokağa dökülmüş milyonların 
fedakarlığıyla ödedik. Millet ve devlet olarak şehitlerimizin 
aziz hatıralarını, geride bıraktıkları emanetlere sahip çıkarak 
dualarımızı eksik etmeyerek isimlerini anıtlara, okullara, 
parklara vererek ilelebet yaşatacağız. Elbette 15 Temmuz 
kahramanlarımızı türkülerimizle de yaşatacağız.”
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İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kartal’daki 
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı ve Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda düzenlenen 

Adli Yıl Açılış Törenlerine katıldılar.

Yeni adli yılın açılışı sebebiyle İstanbul Anadolu Adalet 
Sarayı ve İstanbul Adalet Sarayı’nda düzenlenen 
törenlere İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile adliye 
çalışanları katıldı. Tören, Saygı Duruşu’nun ardından İstiklal 
Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış töreninde konuşan Vali Şahin, millete ve devlete 
yönelecek her türlü tehdidin karşısında bütün kurum ve 
kuruluşlarıyla ülkenin dimdik ayakta olduğunu belirterek, 
“Bunu biz 15 Temmuz'da gösterdik. Ama burada en kritik 

görevlerden birisi de adliyelerimize düştü ve bu görevi 
başarıyla yerine getiriyorlar. İnşallah bir daha bu ülke, bu tür 
ihanetlerle muhatap olmaz, karşılaşmaz.” diye konuştu.

“Adaletsiz hiç bir şey olmaz, mülk adaletsiz ayakta durmaz” 
diyen Vali Şahin, “Devlet ancak adaletli davranan yöneticileri 
olursa ayakta durur. Bu anlamda baktığımızda adliyelerimiz, 
mahkemelerimiz aslında kamu hizmetlerinde bir regülatör, bir 
düzenleyici ve denetleyici, yanlış yola saptığında o düzeltici 
formuyla doğru yola getirici fonksiyonu taşıyan bir kurum.” 
ifadelerini kullandı.

2016 - 2017 Adli Yılı başladı
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Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kentaro Sonoura, beraberindeki heyetle birlikte İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Topbaş, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun çok eskiye dayandığını 

ve her iki ülkenin de tarih boyunca birbirlerinden yardım ve desteği eksik etmediğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kentaro Sonoura ve 
beraberindeki heyeti Saraçhane’deki Başkanlık Binasında 

ağırladı. İBB Taziye Anı Defteri’ni imzalayan Bakan Yardımcısı 
Sonoura, “Darbe girişiminde hayatlarını kaybedenler için 
başsağlığı diliyorum. Darbe girişimi karşısında Türk halkının 
gösterdiği dayanışma karşısında da derin saygılarımı 
sunuyorum. Biz her zaman Türkiye’nin yanındayız ve bundan 
sonra da Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerinin de sonsuza 
dek süreceğini umut ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Kadir Topbaş da, Japon heyetinin ziyaretine teşekkür 
ederek, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun çok eskiye 
dayandığını ve her iki ülkenin de tarih boyunca birbirlerinden 
yardım ve desteği eksik etmediğini söyledi. Gönül birliği 
olduğu sürece fiziki uzaklıkların bir anlam ifade etmediğine 
dikkat çeken Başkan Topbaş, “Japonya ile Türkiye arasında 

gelişen ilişkilerin iki ülke halkları tarafından da 
benimsendiğine de yakından şahitlik etmekteyiz. Son Tokyo 
ziyaretimde Japonya Başbakanı Ekselansları Shinzo Abe de 
bizleri ve heyetimizi kabul ettiler, nezaket gösterdiler. 
Ben tekrar buradan kendilerine şükranlarımı sunuyorum.” 
diye konuştu.

İnsanlık tarihinin en dramatik tabloları arasında artık 
15 Temmuz darbe girişiminin de yer aldığını belirten Başkan 
Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tüm dünya insanları 
15 Temmuz’daki darbe girişimini yakından takip etti. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın önderliğinde halkımızın gösterdiği 
olağanüstü kahramanlık ve dik duruş dünya insanlık tarihine 
altın harflerle yazıldı ve bu girişim sonuçsuz kaldı. Sizin gibi 
diğer dostlarımızda buraya gelerek veya gönderdikleri 
mesajlarla bizlerle birlikte olduklarını dile getirdiler ve ancak 
bu şekilde geleceğe yürüyebileceğimizi ifade ettiler.”

Japon Heyeti’nden 
taziye ziyareti
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bazı temaslarda bulunmak üzere Saraybosna’ya 
bir ziyaret gerçekleştirdi. Kanton Başbakanı Elmedin Konakovic ile görüşen Başkan Topbaş, 
kardeş şehre ulaşım, eğitim, turizm, su ve altyapı gibi her alanda destek verdiklerini söyledi.

Saraybosna Kantonu Başbakanı Elmedin Konakovic ve 
Saraybosna Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Skaka 
tarafından karşılanan İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Kadir Topbaş, başbakan ve belediye başkanı ile bir 
süre görüştü. Bosna-Hersek Cumhuriyeti Kurucu 
Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ve Bosna 
Şehitliği’ni ziyaret eden Başkan Topbaş, Aliya İzzetbegoviç’in 
arkadaşı 88 yaşındaki savaş kahramanı İsmet Kasumagic’ten 
Bosna’nın kurtuluş savaşı mücadelesini ve İzzetbegoviç ile 
anılarını dinledi.

Başkan Topbaş, Saraybosnalılarla buluştu… 
Bosna-Hersek Savaş Müzesi ile şehir kütüphanesini gezen ve 
Aliya İzzetbegoviç'in yaşadığı evi de ziyaret eden 
Başkan Topbaş, şehrin çarşısını da gezerek Saraybosnalılarla 
buluştu. Saraybosna Belediyesi’ni ziyaretinde 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şehirde yaptığı yatırım ve 
hizmetler hakkında bilgi alan ve incelemelerde bulunan 
Başkan Kadir Topbaş, düzenlediği basın toplantısında 
temasları hakkında bilgi verdi.

İstanbul’dan Saraybosna’ya
tam destek...
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Bosna-Hersek’te bilgi ve deneyim paylaşımı… 
Bosna-Hersek’te bir günlük yoğun bir programla çok verimli 
görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Başkan 
Kadir Topbaş, Elmedin Konakovic ve Abdullah Skaka ile 
bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmaktan memnuniyet 
duyduğunu ifade etti. Başkan Topbaş, 15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra birçok dünya şehrinin belediye başkanı 
gibi Saraybosna Kantonu Başbakanı Elmedin Konakovic’in de 
kendisine taziye ziyaretinde bulunduğunu hatırlattı.

Başkan Topbaş, “Kendilerine o gün söz verdiğim gibi İSKİ ve 
İETT Genel Müdürlerimiz ile İSTAÇ Genel Müdürümüz ve 
meclis üyelerimizden oluşan bir heyetle birlikte Saraybosna’yı 
ziyarete geldik. Kendimizi evimizdeki kadar rahat hissettiğimiz 
Bosna’da evimizdeymiş gibi sıcak karşılandık. Saraybosna’ya 
her gelişimde ciddi gelişmeler görüyorum. UCLG Dünya 
Teşkilatı ve İBB Başkanı olarak, bundan dolayı Sayın 
Kanton Başbakanı ile Sayın Belediye Başkanı’nı 
tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Ulaşım, su, eğitim ve turizmde tam destek... 
Türkiye’de özellikle de İstanbul’da Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’ndan itibaren çok ciddi gelişmeler yaşandığına ve 
dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri haline geldiğine 
dikkat çeken Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Türkiye’nin gelişmesinde yıllık 13 milyar dolarlık bütçesiyle 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin payı büyüktür. Gelişme 
yolunda önemli adımlar atan Saraybosna’daki toplu ulaşım 
sistemine İBB olarak katkı sunduk. Konya Büyükşehir 
Belediyesi buraya 20 tramvay hediye etmişti. Biz de İBB olarak 

İETT’nin yenilediğimiz 45 tane otobüsünü hediye ettik. 
İnşallah 15 tane gönderip otobüsleri 60’a tamamlayacağız.” 

“İSKİ Genel Müdürlüğümüz de Saraybosna’daki su yönetimine 
ciddi destek veriyor.” diyen Başkan Topbaş, “Saraybosna’nın su 
altyapısı, İstanbul’da başardığımız gibi İSKİ’nin buraya 
desteğiyle hızlı bir şekilde yenilenecek ve inşallah su problemi 
tamamen bitecek. Saraybosna Belediyesi’nin park bahçeler için 
bank üreten şirketinin ürünlerini, İstanbul üzerinden 
satış yaparak dünya ile buluşturacağız. Bunun da mutabakatına 
varıldı. Turizm konusunda da birlikte çalışarak İstanbul 
üzerinden Saraybosna’ya turist akışı sağlayabiliriz. 
İstanbul’daki turizmcilerle yapacağım toplantıda bunu dile 
getireceğim. Ayrıca İstanbul’daki üniversitelerin 
Saraybosna’dan öğrenci almasını ve buradaki üniversitelere 
öğrenci göndermesini sağlayacak bir sistem için destek 
vereceğiz. Bosna’nın sıcak dostluğunu daima yüreğimizde 
taşıyacağız.”

Konakovic: “İstanbul’un desteğini çok önemsiyoruz…” 
Saraybosna Kantonu Başbakanı Elmedin Konakovic ise 
Kadir Topbaş’ın UCLG, Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB’deki 
çalışmalarını yakından takip ettiğini ve çok başarılı bulduğunu 
ifade ederek, şunları söyledi: “İBB’nin bütçesi Bosna-Hersek 
Devleti’nin 4 katı. Kadir Topbaş, böyle büyük bir ekonomiye 
yön veren çok başarılı bir belediye başkanı. Saraybosna’nın 
gelişmesi için İstanbul’dan ve Türkiye’den istediğimiz 
tüm destekleri aldık ve bunun sonucu şehrimizde kendisini 
gösteriyor. Ulaşım, turizm ve eğitim alanında İstanbul’dan 
aldığımız ve alacağımız destekleri çok önemsiyoruz.”
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye’nin en eski ve köklü hizmet kurumlarından 
biri olan Darülaceze’yi ziyaret etti. Darülaceze’ye her geldiğinde heyecan duyduğunu belirten 

Başkan Topbaş, “Burası bir hizmet kapısı. Gönül insanlarının bulunduğu bir yer.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
1895 yılında II. Abdülhamit Han tarafından kurulan ve 
o günden bugüne aralıksız hizmet veren Darülaceze’yi 

ziyaret etti. Darülaceze Başkanı Hamza Çebeci tarafından 
kapıda karşılanan Başkan Topbaş, program öncesinde 
Darülaceze bahçesinde bulunan misafirlerle sohbet etti.

Programda konuşan Başkan Topbaş, Darülaceze’ye her 
geldiğinde heyecan duyduğunu belirterek, “Çünkü burası bir 
hizmet kapısı. Gönül insanlarının bulunduğu bir yer.” dedi. 
Darülaceze’nin kapısından girer girmez farklı bir aleme girmiş 

gibi hissettiğini dile getiren Başkan Topbaş, “İnsanların buraya 
gelip ziyaret etmesi, buradaki hizmet kalitesi yanı sıra burada 
yaşayanlar hasbihal etmesi onlara farklı bir kapı açtığı 
inancındayım.” ifadelerini kullandı.

İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır… 
“İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır.” Hadis-i 
Şerif ’ini hatırlatan Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Burada da hizmet verilirken bunu görüyoruz. 
İnsanların bazısı sadece kendine bahşedilen hayatı kendi 
çerçevesinde yaşarken bazı insanlar da kendi hayat 

Başkan Topbaş’tan 
Darülaceze’ye ziyaret 
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çerçevelerinin dışına çıkıp başkalarını yaşatmak için 
kendilerinden bir şeyler verir, feragat ederler. Bu insanlar 
vatanı için, bayrağı için bir şeyler yapıyorsa işte o başka 
insandır. İşte o insan yaradılışına uygun yaşayan insandır.”

Darülaceze 1895 yılında hizmete başladı… 
Kurulduğundan bu güne Darülaceze’nin yüz binlerce insana 
ev sahipliği yaptığını ifade eden Başkan Topbaş, “Abdülhamit 
Han Hazretleri de 1895 yılında burayı yaparak dünyaya farklı 
bir mesaj vermiş aslında.” dedi. Darülaceze’nin bünyesinde 
3 farklı dine ait mabedin bulunmasının da dünyaya farklı bir 
mesaj verdiğini anlatan Başkan Topbaş, konuşmasına şöyle 
devam etti: “İnsanlık için bir şeyler yapanlar daha ne 
yapabilirimi araştırır. ‘Daha ne yapsam ki insanları mutlu 
etsem’ der. Bizler de 43 yıldır beraber olduğumuz Sayın 
Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde 
başlattığı hizmet anlayışını devam ettiriyoruz. Bizler hem 
şehrin daha modern bir hale gelmesi için uğraşırken diğer 
yandan da insanlığın huzur ve güveni için bir hizmeti de 
eş zamanlı olarak götürmeye çalışıyoruz.”

Dünya Türkiye’yi gıpta ile izliyor… 
Günümüz dünyasında yaşayan insanların kaderlerinin 
birbirine bağlı olduğunu ve bir kişinin yapacağı bir hatanın 
tüm insanlığı etkileyeceğine vurgu yapan Başkan Topbaş, 

“Güzel şeyler yaptığımızda da bütün insanlık istifade eder. 
Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak gittiğim birçok yerde 
Türkiye’ye olan bakışı gördükçe daha çok heyecanlanmaktayım. 
Ecdadın daha da büyük olduğunu görmekteyim. Çok şükür ki, 
sömürgeci bir millet hiçbir zaman olmamışız. Başkalarının 
elindeki hakkı almak için uğraşmamışız. Bunun karşılığını 
dünyanın her yerinde inanın görüyoruz.” diye konuştu.

Darülaceze çalışanlarının da dünyanın en güzel işini yaptığını 
ve değerinin maddiyatla ölçülemeyeceğini dile getiren Başkan 
Topbaş, şunları söyledi: “Sizin burada yaptığınız işe duygu ve 
şefkatinizi katıyorsanız ayağınıza taş değmez. Dua alma kapısı 
bir fırsat gibi düşmüş önünüze. Sizler hizmet edeceksiniz ve 
karşılığını çok daha farklı alacaksınız. İnan insanlar için bu 
farklı bir duygudur diye değerlendirmek lazım. Bu anlayışla 
hizmet etmek lazım.”

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de, yaptığı konuşmada, on 
beş aydır sürdürdüğü görevi sırasında her türlü yardım isteğini 
geri çevirmeyen Başkan Kadir Topbaş’a teşekkür ederek, 
“Buradaki her türlü yenileme ve düzenlemede en büyük destek 
Sayın Başkan Topbaş’tan ve arkadaşlarından gelmiştir. Yine 
kendilerinin desteğiyle Darülacezemizde yenileme ve 
düzenleme çalışmalarının yapılacağına inancım tam.” dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 2016-2017 Su Ürünleri Av Sezonu’nun 
açılışına katıldı. Son dönemdeki yatırımlar ve uygulamalarla birlikte balıkçılık sektöründe iyi gelişmeler 

yaşandığını ifade eden Başkan Topbaş, “Vira bismillah, inşallah yeni balık sezonu bereketli geçer.” dedi.

2016-2017 Su Ürünleri Av Sezonu’nun açılışı, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İstanbul Valisi 
Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Kadir Topbaş’ın yanı sıra balıkçılık derneklerinin yetkilileri, 
balıkçılar ve ailelerinin katılımıyla Rumeli Feneri Balıkçı 
Barınağı’nda yapıldı. Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, 
Türkiye’nin deniz ülkesi olmasına rağmen yeterince 
denizlerinden faydalanamadığını söyledi. Son dönemdeki 

uygulamalarla birlikte balıkçılık sektöründe güzel gelişmelerin 
yaşanacağına vurgu yapan Başkan Topbaş, “Türkiye bir kıta 
özelliği gösteriyor. Bu kadar zenginlikleri olan bir ülkenin 
ekonomik açıdan da dünyada çok farklı bir noktada olması 
gerekir. Yerleşim sürecini doğru değerlendiremediğimiz için 
o günlerden bu güne gelen sıkıntılarla uğraşmak zorunda 
kalıyoruz.” diye konuştu. “Denizlerimiz yeniden girilir 
hale geldi…”

Balıkçılar “vira bismillah” dedi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık 
dönemine kadar Türkiye’nin 5 Yıllık Kalkınma Programlarının 
yanlışlıklarına vurgu yapan Başkan Topbaş, sözlerine şöyle 
devam etti: “Bir teknik adam olarak söylemek isterim ki, 
maalesef Türkiye’de 5 Yıllık Kalkınma Planları yapılırken 
bununla birlikte aynı zamanda arazi kullanım haritaları, ulusal 
planlar maalesef yapılmamış. Maalesef yine eskiden İstanbul’da 
İSKİ’nin kararlarında, eğer bölgenizde atık su şebekeniz yoksa 
dere ve ırmaklara atık sularınızı bağlayabilirsiniz gibi kararlar 
alınmış. Tabi bu dereler denizlere de yetiştiğinde, kirlenmez 
denen dereler ve sonrasında da denizler kirlenmiş ve 
buralardaki hayat bizlere küsmüştü. Bugünlere geldiğimizde 
Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde 
başlattığı süreci hızla bizler devraldık ve İstanbul’da 
yüzde 97 ölçekte arıtma tesislerimiz tamamlandı ve 
denizlerimiz yeniden girilir bir hale geldi. Dere ıslah 
çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz.”

“Uyarılara rağmen yasak avlanma devam ediyor…” 
Alınan tedbirlere ve uyarılara rağmen yasak avlanmanın hala 
devam ettiğini dile getiren Başkan Topbaş, “Maalesef yanlış 
avlanmalar oluyor. Zaman zaman denizde görüyorum, 
av mevsimi dışında büyük gemiler projektörlerle avcılık 
yapıyorlar. Esasında bunlar denizciliği öldürüyorlar. İnsanların 
geleceğini yok ediyorlar. Biz dengeli ve doğru bir avcılık 
yapsak dünyada ekonomisi denizden gelen en yüksek ülke 
haline geliriz.” diye konuştu.

“Boğaz’dan Haliç’e can suyu…” 
Deniz ülkesi olmasına rağmen Türkiye’de kişi başına düşen 
balık tüketimin 8 kilo gibi az bir miktara tekabül ettiğini ifade 
eden Başkan Topbaş, bunu artırmak için balıkçıların ve yerel 
yönetimlerin önemli bir sorumluluğa sahip olduklarını 
söyledi. Başkan Topbaş, sözlerine şöyle devam etti: “Yerel 
yönetim olarak bizler atıksularını denize akıtmayan bir 
İstanbul ortaya çıkardık. İstanbul’un Boğazı takriben 
30 km. Her iki sahilden yol boyunca uzanan ve yolun altında 

bulunan yalıların atıksuları denize akardı. Bunların 
fosseptikleri vardı. Bizler göreve geldiğimizde her iki yakada 
da bunu itme yöntemiyle bu atıksuları arıtma tesisinde 
arıtabilecek bir sistem kurduk. Kuşaklama yaptık ve denizlerde 
hayat yeniden başladı. Haliç için eskiden toprak doldurulup 
park yapılması yönünde üniversitelerin bilirkişi raporları 
vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı 
döneminde yoğun ve hummalı bir çalışma ile başlattığı 600 bin 
ton çamur bertaraf edildi. Bizler de Boğaz’dan günde265 bin 
küp suyu Haliç’e basacak sistemi hayata geçirerek Haliç’i 
yeniden canlandırdık. Demek ki çalışılırsa her şey başarılır.”

“Gürpınar’a 3,5 km’lik yeni yol yapılacak…” 
Başkan Topbaş, Gürpınar’da 460 bin metrekarelik bir balık hali 
yaptıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: “Buraya geldiğimizde, 
bizlere tuttukları balıkları Gürpınar’a götürmek için kara 
yolunda bir sorun yaşadıklarını ve 3,5 km’lik bir yolun 
yapılması halinde sorunun çözüleceği bilgisini verdiler. Bize 
bir sorun iletildiğinde anında çözüm bulmak zorundayız. 
Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi: ‘Biz bu millete 
hizmetkâr olmak için buraya geldik.’ Ayrıca burada imarla 
ilgili bazı problemler var. Muhtarlarımız da köylerdeki arıtma 
tesisleriyle ilgili sorunlar olduğunu bize bildirdiler. İnşallah 
köylerdeki derelerin ıslahı konusunda da hayvancılığın 
gelişmesi adına bir takım çalışmalara başlayacağımızın bilgisi 
vermek istiyorum.”

“Vira bismillah, inşallah yeni balık sezonu bereketli geçer.” 
diyen Başkan Topbaş, balıkçılara ve yerel yöneticiler olarak 
kendilerine düşen görevleri şöyle sırladı: “Balıkçılarımız 
sabırla işlerini yaparsa, biz yerel yöneticiler olarak da 
balıkçılarımızın tuttukları balıkları vatandaşlarımızın sofrasına 
ulaşmasında kendilerine yardımcı olursak hem İstanbul halkı 
hem de Türkiye daha sağlıklı bir şekilde balık yeme fırsatına 
ulaşmış olur. Balıkçılarımız, ‘balığı hale sokmayayım da balık 
değerlensin?’ mantığıyla değil, ‘ben daha taze balığı halkıma 
nasıl yedirebilirim?’ diye düşünmek zorundadır.”
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 2016 Rio Olimpiyatları’nda büyük başarılara imza 
atarak Türkiye’nin göğsünü kabartan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularına 

madalya takdim etti. İstanbul BBSK, olimpiyat tarihinde ilk defa 5 madalya kazanan kulüp unvanını aldı.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda 2 gümüş, 3 bronz 
madalya kazanma başarısı gösteren İstanbul Büyükşehir 
Belediye Spor Kulübü oyuncuları, İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından düzenlenen törenle 
ödüllendirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kokteyl 
Salonu’nda organize edilen törene, Başkan Kadir Topbaş’ın 
yanı sıra olimpiyatlardaki kendi kategorilerinde 2’nci olan 
Daniyar İsmayilov ve Selim Yaşar ile olimpiyatlarda kendi 
kategorilerinde 3’üncü olma başarısı gösteren Nur Tatar, 
Cenk İldem ve Soner Demirtaş katıldı.

Milli sporculara
Başkan Topbaş’tan madalya
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Törende konuşan Başkan Topbaş, “İstanbul, 2012 yılında 
Avrupa Spor Başkenti unvanını boşuna almadı. Gelen heyetin 
İstanbul’daki izlenimi, tesislerimizdeki gözlemleri, spora olan 
tavırlarını değerlendirerek bu unvanı bize verdiler.” dedi.

İstanbul’a dev spor yatırımları yapıldı… 
Göreve geldikleri günden bu yana İstanbul’da yaptıkları 
yatırımların yanında spora ve sporculara da büyük destek 
verdiklerini ifade eden Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul’a 
pek çok tesis kazandırdık. 200’e yakın spor salonlarını 
okullarımıza kazandırdık. Okullarda başarılı dereceler başladı. 
Bu imkanı bu gençlere verdiğin zaman bu ülkenin gençleri 
buna yönelebiliyorlar. Bundan sonraki süreçte de bu 
çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, sporculara ve 
antrenörlere her türlü fiziki ortamı sunmaya hazır 
olduklarının altını çizen Başkan Topbaş, “İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Spor Kulübümüzün de her zaman yanında olduk ve 
olmaya devam edeceğiz. Tekrardan sporcularımıza 
başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. ” diye konuştu.

Olimpiyat tarihinde bir ilk… 
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Bahattin 
Ulusan da, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’na 205 ülkenin 
katıldığını hatırlatarak, “Türkiye’den 57’si erkek 48’i kadın 
olmak üzere toplamda 103 sporcu Rio’da yer aldı. 21 branşta 
katıldığımız olimpiyat oyunlarından 1 altın, 3 gümüş, 4 bronz 
madalya ile döndük. Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Spor 
Kulübü olarak olimpiyat tarihinde ilk defa 5 madalya kazanan 
kulüp unvanını aldık. Bu başarılarından dolayı sporcularımıza 
teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

Başkan Kadir Topbaş, konuşmaların ardından olimpiyatlardan 
madalya ile dönen kulübün milli sporcuları Soner Demirtaş, 
Cenk İldem, Nur Tatar, Selim Yaşar ve Daniyar İsmayilova’nın 
yanı sıra kulüp antrenörlerine de madalya ve çiçek taktim etti. 

Sporculardan büyük başarı… 
Olimpik sporculardan Selim Yaşar erkekler serbest stil güreş 
86 kiloda gümüş madalya, Soner Demirtaş erkekler serbest stil 
güreş 74 kiloda bronz, Cenk İldem erkekler grekoromen stil 
98 kiloda bronz madalya, halterde Daniyar İsmayilov erkekler 
69 kiloda gümüş madalya, Nur Tatar ise tekvandoda 67 kiloda 
bronz madalya alma başarısı göstermişti.  
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2016-2017 Kültür ve Sanat Sezonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 
törenle açıldı. Etkinlikte İstanbul’daki sergi, panel, tiyatro, sempozyum, söyleşi ve 

konser gibi kültür-sanat faaliyetleri anlatıldı.

İstanbul’da 2016-2017 Kültür ve Sanat Sezonu, Çırağan 
Sarayı’nda düzenlenen törenle açıldı. Sanat camiasının 
yoğun ilgi gösterdiği gecede konuşan İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Selamet, yeni bir kültür 
sanat sezonunun açılışını sanat dünyasından birçok isimle 
gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın selam 
ve başarı dileklerini ileten Selamet, “İstanbul bir ülke olsaydı, 
dünyanın en kalabalık 70’inci ülkesi olacaktı. Böyle bir şehre 
hizmet verdiğimizin bilincindeyiz ve gurur duyuyoruz. 
İstanbul'u klasik belediyecilik anlayışıyla yönetmiyoruz, bu 
yönetim anlayışı, bugünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde başladı, bu 
anlayışın adımı 1994 yılında atıldı, biz de aynı anlayışla yola 
devam ediyoruz.” dedi.

30 bin 477 kültürel etkinlik gerçekleştirildi… 
İstanbul'da son yıllarda çok önemli işler başardıklarını ifade 
eden Selamet, İstanbul'u bir kültür ve turizm kenti yapma 
hedeflerinde büyük yol kat edildiğini anlattı. Selamet, 
2000 yılında İstanbul'da 4 kültür merkezi olduğuna işaret 
ederek, “Son 12 yılda 39 kültür merkezi yaptık. 1.420 olan 
koltuk sayısı, şu anda 25 bini aştı. Toplamda 30 bin 477 
kültürel etkinlik gerçekleştirdik.” ifadelerini sözlerine ekledi.

Oyunların yüzde 57’si yerli… 
Sahnelenen tiyatro oyunlarına değinen Selamet, “Gururla 
söylüyorum, oyunların yüzde 57'si de yerlidir, bu da bizim 
kültür sanata bakışımızın bir yansımasıdır. Artık İstanbul'da 
kültür sanat herkes için ulaşılabilir olmuş, ayrıcalık olmaktan 
çıkmış, büyük oranda halka da ulaşmıştır. Bir azınlığın, sadece 
belli bir kesimin tekelinde kalmamıştır. Şu an 24 saat yaşayan 
bir kültür başkentinden bahsediyoruz.” diye konuştu.

Kültür-sanat 
sezonu başladı
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Selamet, İstanbul'un uluslararası etkinliklerin de adresi 
olduğuna vurgu yaparak, “Daha yapacak, hayata geçirecek çok 
projemiz var. Yeni kültür ve sanat sezonunun İstanbul’umuza 
hayırlı, uğurlu olmasını, sanat alanında bereketli olmasını 
diliyorum.” dedi.

İstanbul’un kültürü, geleceğe güçlü bir şekilde taşınıyor… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı 
Abdurrahman Şen ise İstanbul'un tarihine, misyonuna, 
sanatına yakışacak bir anlayışla, geçmişten kopmadan geleceğe 
taşınacak bir anlayışla çalışmalar yaptıklarını belirtti. 
Çalışmalarında “İstanbul'a layık olma” düşüncesiyle hareket 
ettiklerini aktaran Şen, şunları söyledi: “Nedim'in, Yahya 
Kemal'in, Necip Fazıl'ın İstanbul'a baktığı gibi İstanbul'a 
bakmaya gayret ediyoruz. Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği 
içinde olmaya özen gösteriyoruz. Çünkü geleceğin dünyasında 
sivil toplum kuruluşları mutlaka yer alacak ve her türlü fikir ve 
düşünce meydanlara taşınacak ve karşılıklı bu 
değerlendirmeler, beslenmelerle İstanbul kültürü, geçmişte 
olduğu gibi geleceğe güçlü bir şekilde, Fatih Sultan Mehmet'in 
İstanbul'a verdiği haber doğrultusunda, bu çalışmalar sürecek.”

Çalışmaların temelinde yerlilik esas alınıyor… 
Şen, çalışmalarının temelinde “yerlilik” olduğuna dikkati 
çekerek, “Yerliliği ve kendi kültürümüzden beslenmeyi, temel 
alıyoruz. Çünkü kendi kültürümüzden beslendiğimiz oranda, 
evrensel alanda daha dik, sağlam duracağımızı görüyor ve 

inanıyoruz ve bu doğrultuda tamamen yerli bir bakış açısıyla 
yürüyoruz.” dedi.

İstanbul'da halka açık birçok mekanda yabancı müzik 
çalındığına değinen Şen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Oysa 
özellikle sadece İstanbul'un müziklerini, şarkılarını, kendi 
müziğimizi dinlesek, ruhumuzu da kendi müziğimizle 
beslemiş olacağız. Buna dikkat edelim diye artık her gittiğimiz 
yerde, 'yerli müzik çalın' diye söylüyoruz. Yabancı müziği de 
elbette dinleyeceğiz ama genel ortamda yerli müziğimizin 
çalınmasını, tercih ve teklif ediyoruz.”

Türkiye, 15 Temmuz’da büyük bir tuzak atlattı… 
Şen, İstanbul'un dünyadaki kardeş şehirleriyle kültürel 
ilişkilerini sürdürmeye devam edeceklerini kaydederek, Türk 
Cumhuriyetlerinde de birçok çalışma yapılacağına dikkati 
çekti. Türkiye’nin 15 Temmuz’da bir tuzak atlattığını dile 
getiren Şen, “Bugün burada gönül rahatlığı ile 
buluşabiliyorsak, yarın perdelerimiz gönül rahatlığı ile 
açılacaksa bunu 15 Temmuz şehitlerimize borçluyuz. 
Şehitlerimizin önünde saygıyla eğilerek, daha sanat ve kültür 
dolu bir İstanbul diliyoruz.” dedi.

Etkinlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sergi, panel, 
tiyatro, sempozyum, söyleşi ve konser gibi kültür sanat 
faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filmi gösterildi. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Orkestrası Korosu da İstanbul Şarkıları 
Konseri verdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “Biz birlikte Türkiye’yiz” sloganıyla düzenlenen 
Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası ile Türkiye’nin renkleri İstanbul’da buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
koordinasyonunda Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 
işbirliğinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde 

gerçekleştirilen Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası 
izleyenlere görsel şölen sundu. Zeybekten halaya, horondan 
silifkeye onlarca yörenin yarıştığı şampiyona, “Biz birlikte 
Türkiye’yiz” sloganı ile ve “Halk oyunları sevgi ve barışın 
mayasıdır” temasıyla düzenlendi. Van, Artvin, Ankara, 
Gaziantep, Iğdır, Diyarbakır, Kocaeli, Antalya, Çanakkale, 
Çorum ve İstanbul illerinden 11 takımın katıldığı 
organizasyon ile İstanbullulardan tam not aldı. 

15 Temmuz mücadelesi de büyük alkış aldı… 
Türk kültürünün mozaiğini oluşturan, birlik, beraberlik ve 
bütünlüğümüzü taçlandırmak için gerçekleştirilen Halk 
Oyunları Şampiyona’sında, mehteran ve semazen gösterileri ile 
Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz gecesine kadar Türkiye'nin 
tarihinde önemli yer tutan olayların sinevizyon gösterisi de 
izleyenlerden büyük alkış aldı.

1’incilik ödülü İstanbul ekibine…  
Zengin ve köklü değerlere sahip Türk Halk Oyunları'nın 
yayılıp yaşatılması, sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere 
aktarılması amacıyla yapılan şampiyonada, Beşiktaş Belediyesi 
Oyun G.S.K. 1’inci olurken, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
FOMGET G.S.K. 2’nci, Artvin Arhavi Belediyesi G.S.K ise 
3’üncü oldu.

Biz birlikte Türkiye’yiz…
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2016-2017 sezonunda yeni oyunları ile seyircilerin 
karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sezon içerisinde sergilenecek oyunlar ve gerçekleştirilecek projeler, 

düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 
2016-2017 sezonuna ait repertuarını Esma Sultan Yalısı’nda 
düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Toplantı, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı 
Abdurrahman Şen, Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, 
Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Sahne 
Yöneticisi Kubilay Penbeklioğlu, Şehir Tiyatroları Genel Sanat 
Yönetmeni Yardımcıları; Tolga Yeter, Özgür Kaymak, Melahat 
Abbasova, Şehir Tiyatroları Başdramaturgu Hilmi Zafer Şahin, 
Baş Dekoratör Ayhan Doğan’ın katılımıyla yapıldı. 

Toplantıda ayrıca Şehir Tiyatroları’nda bu sezon oyun 
sahneleyecek olan konuk yönetmenler Haldun Dormen, 
Ahmet Levendoğlu ile birlikte Şehir Tiyatroları sanatçıları 
Zihni Göktay, Nilgün Kasapbaşoğlu, Güzin Özyağcılar, Binnur 
Şerbetçioğlu, Hikmet Körmükçü, Naci Taşdöğen, Nevzat 
Çankara, Erkan Sever ve Ertuğrul Postoğlu ile beraber birçok 

Şehir Tiyatroları oyuncusu yer aldı. Basın mensuplarının 
büyük ilgi gösterdiği toplantıda, Şehir Tiyatroları’nın 
2016-2017 sezonuna ait repertuarı, yeni oyunları ve 
bu sezonda gerçekleştirilecek projeleri hakkında bilgi verildi. 

Açılış ve sunuş konuşmasını Kubilay Penbeklioğlu’nun yaptığı 
toplantıda Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, 
sezon içinde sahnelenecek oyunların bilgilerini basın 
mensuplarıyla paylaştı. Ardından Şehir Tiyatroları Müdürü 
Salih Efiloğlu, Darülbedayi’nin 103 yıllık dev bir çınar olduğunu 
ve yeni oyunlarıyla daha nice yıllar İstanbulluların hayatlarını 
renklendirmeye devam edeceğini söyledi. Kültür Daire Başkanı 
Abdurrahman Şen ise sezonu Şehir Tiyatroları’nın basın 
toplantısı ile açmaktan büyük mutluluk duyduğunu her 
yeniliğin yeni bir heyecan olduğunu, Haldun Dormen ve 
Zihni Göktay başta olmak üzere bütün sanatçılarımızın 
gözlerinde de bu heyecanı gördüğünü ifade etti.

Şehir Tiyatroları 
perdelerini açıyor…
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İstanbul’u dünya çapında turizm, kongre ve kültür merkezi yapmak için çalışmalarına 
hız kesmeden devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son 12 yılda dev yatırım ve 

hizmetlerin altına imza attı. Uluslararası kongre merkezlerinden müzelere, kültür merkezlerinden 
tiyatro sahnelerine ve turizm odaklı kentsel tasarım çalışmalarına kadar pek çok yatırım ve 

hizmet ile İstanbul ve İstanbulluların kültür-sanat hayatı zenginleştirildi.

İstanbul’u muhteşem geçmişi ve güzelliğine layık bir dünya 
kenti yapmak için aralıksız çalışan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, 2004 yılından bu yana yaptığı yatırımlar ile 

uluslararası standartlara sahip kongre ve kültür merkezlerini 
İstanbulluların hizmetine sundu. Kültür-sanat etkinliklerinden 
tiyatrolara, kütüphanelerden turizm odaklı kentsel tasarım 
çalışmalarına kadar kentin dört bir köşesinde pek çok yatırım 
ve hizmet hayata geçirildi. 

Kongre turizminde dünya 1’inciliği... 
2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul’a, uluslararası 
standartlara sahip kongre ve kültür merkezleri kazandırıldı. 
İstanbul Kongre Merkezi ve Haliç Kongre Merkezi’ni hizmete 
açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2004 yılında kongre 
turizminde 49’uncu sırada olan İstanbul’un zirveye çıkmasını 
sağladı. ICCA istatistiklerine göre; İstanbul, 2011 yılında 
büyük kongreler sıralamasında dünya birincisi oldu. 

Kültür, sanat ve turizmde 
dev yatırım ve hizmetler
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üç büyük medeniyete ev 
sahipliği yapan İstanbul’un 2018 Dünya Tasarım Başkenti 
seçilmesi için başlattığı hazırlık çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. 

20 yeni kültür merkezi… 
İstanbul’u dünya çapında bir turizm, kongre ve kültür merkezi 
yapma adına pek çok çalışma yürüten İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, kente yeni kültür merkezleri kazandırmaya devam 
ediyor. Son 12 yılda aralarında Bahçelievler Dr. Enver Ören, 
Bakırköy Cem Karaca, Başakşehir, Fatih Ali Emiri Efendi, 
Güngören Erdem Bayazıt, Kartal Bülent Ecevit, Sultangazi 

Hoca Ahmet Yesevi, Tuzla İdris Güllüce ve Ümraniye Atakent 
Kültür Merkezlerinin de aralarında bulunduğu 20 yeni kongre, 
kültür ve sanat merkezi İstanbulluların hizmetine sunuldu. 
18 adet daha kültür merkezinin yapımı planlandı. 

3. Havalimanı yanına uluslararası kongre merkezi… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da 3. Havalimanı’nın 
yakınındaki 87,3 hektarlık alanda uluslararası düzeyde kongre 
ve fuar merkezi yapımı planladı. Güngören Keresteciler 
Sitesi’ni moda merkezine; Gösteri Sanatları Atölyesi’ni ise 
konservatuara dönüştürmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, 
Beykoz Kılıçlı Film Platosu’nu yapmayı planladı.
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Taksim Maksemi restore edildi… 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nu yenileyen Büyükşehir 
Belediyesi, Taksim Maksemi’ni restore ederek, Taksim 
Cumhuriyet Sanat Galerisi’ne dönüştürdü. Ayrıca Topkapı 
Kültür Parkı Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde 
Türki Cumhuriyetler biraraya getirilerek bir kültür halkası 
oluşturuldu. 

İstanbul’da sanat rüzgarları esti… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her dinden, dilden ve ırktan 
insanın beraberce yaşadığı özel bir şehir olan İstanbul’da yerel, 
ulusal ve uluslararası çapta müzikten sinemaya, tiyatrodan 
fuarlara kadar birbirinden farklı etkinlikler düzenledi. Kültür 
merkezlerinde 27 bin 559 etkinlik gerçekleştirildi. 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 1.451 yerli ve 
yabancı konser düzenlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 
İstanbul’un Fethi’ni uluslararası standartlarda kutlayan 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kent Orkestrası, Bando, 
Mehter, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Oda Müziği ile 
de müzikal zenginlik oluşturdu. İstanbul Lale Festivali 
coşkuyla kutlanırken, Aya İrini Müzesi ve çeşitli mekanlarda 
Uluslararası Mistik Sanat Festivali düzenlendi. Bunların yanı 
sıra İstanbul’la özdeşleşen Sultanahmet, Haliç ve Boğaziçi’nin 
belgesel filmleri hazırlandı. 

İstanbullular tarihi mekanlarda buluşuyor… 
Ramazan İstanbul Etkinlikleri yeni bir anlayışla Feshane’nin 
yanı sıra Beyazıt Meydanı, Yenikapı Sahili ve Maltepe Sahili’ne 
taşıyan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı 
yeni bir anlayışla Beyazıt Meydanı’nda düzenlemeye başladı. 
İstanbul’la özdeşleşmiş markaların ve asırlık sanatların 
tanıtıldığı “Asırlık Tat ve Sanatlar Çarşısı” da İstanbullularla 
Sultanahmet Meydanı’nda buluşuyor. 
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Uluslararası sanat etkinliklerine destek… 
Uluslararası fuar, kültür ve sanat etkinliklerine destek olarak 
sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, Türk Sineması’nın 
100. yılını kutladı. Türkiye’nin ilk kültür exposu olan 
İstanbul - Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013 düzenlendi. 
“İstanbul Kore’de 2014” etkinliği Kore’nin Gyeongju, Seul ve 
Busan şehirlerinde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 
İstanbul’un kültürel ve sanatsal zenginliklerini Korelilerle 
buluşturuldu.       Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Park 
Geun-hye tarafından imzalanan Kore Devlet Kültür Nişanı 
Sayın Kadir Topbaş’a takdim edildi.

Tiyatro salonları doldu, taştı… 
İstanbulluların tiyatroya olan ilgisini artırmak için kentin 
sanat hayatına yeni sahneler kazandırıldı. Muhsin Ertuğrul 
Sahnesi’ni yeniden inşa ederek hizmete açan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Musahipzade Celal ve 

Gaziosmanpaşa Sahnelerini yeniledi, Harbiye Cemil Topuzlu 
Açıkhava Sahnesi’ni restore etti. Kağıthane Sadabad, Üsküdar 
Kerem Yılmazer Sahneleri ile Türkiye’de bir ilk olan Kağıthane 
Küçük Kemal ve Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk 
Tiyatroları İstanbulluların hizmetine açıldı. İstanbul 
genelindeki Şehir Tiyatroları Sahnelerinde 223 yerli, 
169 yabancı olmak üzere toplam 392 oyun, 4 milyon 902 bin 
400 tiyatro severle buluşturuldu. Şehir Tiyatroları oyunlarıyla 
yurt içine 125, yurt dışına 50 turne gerçekleştirildi. 
2014 yılında Şehir Tiyatroları’nın 100. yılı kutlandı. 
Türk Sineması’nın 100. Yılı da, Yıldızlar Geçidi Etkinliği ile 
kutlandı.

Müzecilik anlayışına yeni bir boyut… 
Dünyaca tanınan Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Arkeoloji 
Müzelerinin de aralarında bulunduğu toplam 69 müzeye ev 
sahipliği yapılan İstanbul’da, Türkiye’nin ilk, dünyanın tek tam 
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panoramik müzesi olan “Panorama 1453 Müzesi” ile müzecilik 
anlayışına yeni bir boyut getirildi. Aşiyan Müzesi restore 
edilerek yeniden hizmete açılırken, Karikatür ve Mizah 
Merkezi de Tepebaşı’ndaki yeni yerine taşındı. Gülhane 
Parkı’nda İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Atatürk 
Müzesi ve İtfaiye Müzesi’ni hizmete açan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, 16 adet daha yeni müze açmayı planladı. 

Okuyan bir İstanbul için… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 yeni kütüphane 
açılarak, kentin sahip olduğu kütüphane sayısı 21’e çıkarıldı. 
Kütüphanelere 250 bin ilave kitap kazandırılırken, mevcut 
kitap sayısı 650 bine çıkarıldı. Bu çalışmaların yanı sıra 
“Her Okula Bir Kütüphane” kampanyası ile okullara ve 

kütüphanelere 95 bin kitap gönderildi. Atatürk Kitaplığı’ndaki 
6 milyon nadir eser envanteri dijital ortama aktarıldı. Atatürk 
Kütüphanesi, “Hiç kapanmayan kütüphane” sloganıyla 
7/24 hizmet veren bir kütüphaneye dönüştürüldü. Görme 
engelli vatandaşlar için de 4 bin 800 adet kitap seslendirildi. 
569 kitaba, 59 sesli ve görsel yayına imza atıldı.

İstanbul, turizmde dünya hedefine koşuyor… 
İstanbul’un bacasız sanayi olarak adlandırılan turizmden 
daha fazla pay alması için dünyanın dört bir köşesinde tanıtım 
günleri düzenlendi. İstanbul Turizm Atölyesi kurulurken, 
Fotoğraf Çekim Terasları oluşturulması planlandı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından turizm odaklı kentsel 
tasarım çalışmaları kapsamında, Sultanahmet ve çevresi araç 
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trafiğine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, aydınlatma çalışmaları ile 
yeni bir görünüme kavuşturuldu. Süleymaniye Külliyesi ve 
çevresi yenilendi. 

Talimhane Kentsel Tasarım Çalışması ile Adalar At Ahırları 
Rehabilitasyon Projesi ve uygulaması yapıldı. Göçmen kuşların 
dünyada en iyi izlenebildiği noktalardan biri olan Çamlıca’da, 
Kıtalararası Kuş Göçü Gözlem Parkı’nın kurulması planlandı. 
“Rengin Ahengi İstanbul” projesi ile sokak ve binaların 
cepheleri yenilendi.

Kültürel, sanatsal ve tasarım etkinliklerine ev sahipliği 
yapılacak… 
Tarihi Yarımada ve Karasurları Turistik Gezi Güzergahı Projesi 
hazırlanıyor. Proje kapsamında; Yedikule-Kazlıçeşme ile 
Gülhane Parkı, Sirkeci, Sarayburnu arasında dünyanın en 
kapsamlı parklarından birinin yapılması planlandı. Ayrıca 
yapımı planlanan Sirkeci - Yedikule Arası Sanat Hattı Projesi 
ile 8,5 km’lik kıyı boyunca parkta, kültürel, sanatsal ve tasarım 
etkinliklerine ev sahipliği yapılması hedefleniyor. Anadolu’da 
7 bölgeden seçilecek olan şehirlerin dokuları incelenerek 
İstanbul’da 240 yapıdan oluşan bir Anadolu Sokakları 
platformu oluşturulacak.
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İstanbul Bülteni’nin bu ayki konuğu, son yıllarda büyük bir gelişim göstererek, ticaret ve finans merkezi 
olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Ümraniye’nin başarılı Belediye Başkanı Hasan Can. 

Başkan Can ile Ümraniye’nin dününü, bugününü ve yarınını konuştuk.

Sayın Başkanım, özgeçmişinize baktığımızda 
1961 yılından bu yana Ümraniye’de ikamet ettiğinizi 
görüyoruz. Haliyle Ümraniye’yi çok iyi tanıdığınızı 

söyleyebiliriz… O zamandan bu zamana Ümraniye’de neler 
değişti? 
Ümraniye 1960’ta Organize Sanayi Bölgesi olmasının ardından 
yoğun göç almıştır. İstanbul'un en hızlı kentleşen ve nüfusu 
artan ilçesi Ümraniye; köy ve yöre geleneklerinin de aynen 
muhafaza edildiği ilginç bir kentleşme örneğidir. Fakat bu 
kentleşme her anlamda iyi gerçekleşmemiştir. Hızla artan 

nüfus ve sanayinin gelişimine karşılık ilçede yapılan çalışmalar 
yetersiz kalmıştır. Son yıllardaki çalışmalar neticesinde 
ancak bugün Ümraniye gerçek bir kentleşme hareketi 
gösterebilmiştir.

Bu, görevde olduğumuz üçüncü dönem. 12 yıl boyunca 
Ümraniye’de rekor olarak tanımlanan hizmetlere imza attık. 
Nikah sarayı, aşevi, kültür merkezleri, bilgi evleri, çocuk 
trafik eğitim parkı, belediye hizmet binası, aile sağlığı 
merkezleri, okullar, asfalt fabrikası gibi 350’yi aşkın kalıcı 
eseri Ümraniye’mize kazandırdık. Verdiğimiz ruhsat ve inşaat 

Ümraniye 
finansın merkezi oluyor…
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alanı rakamlarında Türkiye rekoru kırdık. Sosyal belediyecilik 
hizmetlerinde örnek çalışmalara imza attık. Kültürel ve 
sanatsal alanlarda gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle 
Ümraniye’nin adını uluslararası platformlara taşıdık. Klasik 
belediyecilik hizmetlerinde, 40 yılda yapılamayan hizmetleri 
12 yıla sığdırdık. 12 yılda yapılan dev hizmetlerle imaj 
değiştiren Ümraniye’yi, değişen vizyonu ve gelişen 
sosyo-kültürel yapısıyla İstanbul’un yeni cazibe merkezi hâline 
getirdik. Ümraniye’nin vizyonunu değiştiren hizmetlerimizi 
sürdürerek ileriki zamanlarda geçmiş yıllarda imza attığımız 
başarıları daha ileri noktalara taşıyacağız. 

Başkanım, son yıllarda büyük bir gelişim gösteren, ticaret 
ve finans merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 
Ümraniye’de halkın yaşam kalitesini yükselten 
yatırımlarınızdan bahseder misiniz?  
2004’te göreve geldiğimizde ilk işimiz, ilçenin havadan 

fotoğraflarını almak oldu. Böylece yasal olmayan yapılar 
konusunda kendi ellerimizi bağlamış olduk. Bugün 
bakıldığında Ümraniye yasal olan inşaat yapımında, 
İstanbul’da ilk sıralarda yer almaktadır. Ümraniye’nin yarıdan 
fazlası bizim zamanımızda kuruldu, Ümraniye’deki 
yapı stoğunun yüzde 60’ı bizim zamanımızda inşa edildi. 
Bu bir belediye başkanının onur ve gurur duyacağı bir 
tablodur. Ümraniye bu kadar planlı ve programlı çalışan bir 
belediyedir. Yepyeni planlı bir şehir, güzel ve sağlam yapılarıyla 
kent estetiğiyle bütünleşmiştir ve bu estetiğin devam etmesi 
için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Kaçak yapıların 
önüne geçmeye çalışıyor, ruhsat ve denetim çalışmalarımızı 
sıkı bir şekilde yürütüyoruz. Dünün Ümraniye’si 
çarpık kentleşen, çöplüğün patladığı bir Ümraniye’ydi. 
Bugünse ticaret merkezlerinin olduğu, büyük şirketlerin 
yönetim merkezlerinin olduğu ve gerçekten prestijli 
mekanlara sahip bir Ümraniye haline geldi. 
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Başkanım, ilçede ulaşım konusunda tamamlanan ve 
devam eden çalışmalar hangileri? 
Ümraniye’nin son 12 yıldaki değişimi, konut sayısının ve 
nüfusunun artması, merkez konumda olan bir ilçe olması gibi 
sebepler trafiği ve yol durumunu etkiliyor. Bu sebeple biz de 
vatandaşların rahat etmesi açısından üzerimize düşenden daha 
fazla çaba sarf ediyoruz. 50’nin üzerinde yeni yol açtık, 
prestij caddelerimiz, otoparklarımız, kaldırım çalışmalarımız 
vatandaşlarımızın yollarda rahat edebilmesi için yaptığımız 
çalışmalardan bazıları yalnızca.

Bunun yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilçemize 
yaptığı yatırımlar da Ümraniyelilerin yüzünü güldürüyor. 
Ümraniye metrosunun yapımı ilçemizin Anadolu Yakası’nın 
merkezi konumuna gelmesini büyük ölçüde etkileyecek. 
Ayrıca İBB’nin Ümraniye’yle ilgili tasarım aşamasında olan 
projeleri de ilçeye canlılık kazandıracak.

Tarihsel süreçte ormanları ve yeşil doğasıyla bilinen 
Ümraniye’de çevre konusunda yaptığınız yatırımları 
anlatır mısınız? 
Ümraniye 2013’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
“Türkiye’nin En Temiz İlçesi” seçildi, bunu devam ettiriyor ve 
geri dönüşümde de uluslararası standartları aşmayı 
hedefliyoruz. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 
dönemimizde 3 kat artırarak, 7 m² olan Avrupa ortalamasını 
da aştık ve 12 m²’ye ulaştırdık. Bunun dışında çevre ve 

temizlikle ilgili klasik belediyecilik faaliyetlerini de intizamlı 
bir şekilde devam ettiriyoruz.

Sosyal belediyecilik alanındaki projelerinizden 
kısaca bahseder misiniz? 
Belediye olarak, 12 yıl içinde on binlerce aileye gıda, 
nakit yardımı ve hasta vatandaşlara muayene ve tedavi olmak 
üzere birçok yardım ulaştırdık. Ayrıca Halil İbrahim Sofrası 
Aşevimiz sayesinde, her gün 500 kişilik sıcak yemeği, 
dar gelirli vatandaşların kapısına kadar götürüyoruz. 
Dezavantajlı kesimlerimizin kültür, sanat ve eğitimle ilgili 
ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyoruz.Ümraniyeli 
hanımlar için eğitim ve kültür alanlarıyla sosyal alanda 
düzenlediğimiz projeler onların hem kişisel gelişimlerine 
destek oluyor hem de ev ekonomisine katkı yapmasını sağlıyor. 
Sosyal Yardım Projeleri kapsamında hayata geçirdiğimiz 
Hanımeli Çarşısı’nda farklı renklerde tasarlanan 
18 adet dükkân bulunuyor. Maddi durumu iyi olmayan, 
eşinden ayrılmış ya da eşi vefat etmiş hanımlar, evlerinde 
yaptıkları ürünleri 15 gün boyunca tahsis edilen 
dükkanlarda satabiliyor. 

Bunun yanında; 2013 yılında Hanım Şef Projesi’ni hayata 
geçirdik ve eşi olmayan, çocuklarına hem annelik hem de 
babalık yapan veya eşi çalışamayacak durumda olduğu için 
geçim mücadelesini üstlenmiş olan hanımlara iş imkânı 
sağlıyoruz. Eğitimini başarıyla bitiren talebelerimize de 
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sertifika veriyoruz. En çok rağbet gören çalışmalarımızdan 
olan ve 12 yıldır devam ettirdiğimiz Meslek Edindirme 
Kurslarıyla da hanımların mesleki eğitimi ve nihayetinde 
meslek sahibi olmalarıyla yakından ilgileniyoruz. 
Bugüne kadar 22 bin 831 kursiyeri mezun ederek 
kendilerine sertifika verdik.

Yetim ve Öksüz Birimimiz; diğer adıyla Sevgi Çocuk 
Birimimiz; Ümraniye sınırları içinde ikamet eden, dezavantajlı 
kesimde bulunan, annesini/babasını veya her ikisini, 
herhangi bir nedenden ötürü kaybeden 7-17 yaş arasındaki 
çocuklara destek sağlıyor. Onlara eğitim, kültür, psikolojik 
destek ve sosyal faaliyetler gibi alanlarda eğitimler veriliyor, 
etkinlikler düzenleniyor. 

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bir hizmetle, engelli 
vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak önemli bir adım 
attık.  “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” sloganı ile yola çıktık, ilçe 
sınırları içinde ikamet eden engelli vatandaşlar için 
tasarlanmış dört adet ‘Engelli Aracı’ aldık. Belediyeye başvuran 
engelli vatandaşlar evlerinden alınarak, diledikleri yere 
bırakılıyorlar. Daha sonra, işleri biten vatandaşlar evlerine geri 
götürülüyor. Engelli vatandaşları hiçbir alanda unutmuyoruz. 
Maddi olanaksızlıklar yüzünden tekerlekli sandalye alamayan 
engellilere tekerlekli sandalye dağıttık. 

Başkanım, gençlerimizin ve çocuklarımızın eğitimi 
noktasında yatırımlarınız ve projelerinizden 
söz eder misiniz?  
İlçemizde çocuk ve gençlere yönelik yaptığımız hizmetlerden 
biri, yaptırdığımız 25 Bilgi Evi oldu. Özellikle son yıllarda 
sayıları hızla artan internet kafeler ve oyun salonları çocuk ve 
gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesine yol açıyordu. 
‘Bilgi Evleri’ çalışması ile bu alanda oluşan boşlukları da 
doldurmaya çalışıyoruz. İçlerinde son model teknolojik 
özelliklerle donatılmış bilgisayarlar bulunan bilgi evlerinde, 
internet ve kütüphane de yer alıyor. Gözetmenler eşliğinde 
derslerine çalışıp, kitap okuyan çocuklar ve gençler nezih bir 
ortamda bilgiye ulaşmanın ayrıcalığını taşıyor. Bilgi evlerimiz, 
bugüne kadar 200 binden fazla ziyaretçiye hizmet verdi.

Ayrıca gençler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek, 
onların motivasyon ve verimliliğini artırmak, birlik ve 
beraberliklerini sağlamanın yanı sıra sporun kişileri birleştirici 
özelliği kapsamında spor organizasyonları düzenledik ve 
bunları geleneksel hale getirdik. Bu sene 9’uncusunu 
yapacağımız Ümraniye Spor Oyunları, her sene 
öğrencilerimize yönelik yaptığımız çalışmalardandır.

Bütün hizmetlerimizin yanında Ümraniye Belediyesi olarak, 
18 kültür merkezi ve 30’a yakın bilgi evi ile haftanın her günü 



56 Eylül 2016

sinemadan tiyatroya, şiir dinletilerinden konserlere, 
panellerden sempozyumlara kadar yüzlerce etkinlik, 
her yaştan Ümraniyelilerin beğenisine sunuluyor. 
Hali hazırda, 3 ayrı kültür merkezimizde bulunan 
spor salonları ile de Ümraniyelilere hizmet veriyoruz.

Kültür-sanat alanındaki etkinlikleriniz nasıl karşılanıyor? 
Bu alanda hayata geçirmeyi planladığınız 
yeni çalışmalar var mı? 
Ümraniye Belediyesi olarak sanat ve sanatçının himayesi ve 
sanat eserlerinin neşri konusunda büyük bir hassasiyete 
sahibiz. Biz de bu anlayışla; 2004-2016 arasında, belediyemiz 
tarafından 7 kez düzenlenen Yerel Yönetimler Bayramı, yoğun 
katılımlarla gerçekleşti. 4 kez düzenlenen Tantavi Festivali, 
vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. 12 senedir aralıksız 
düzenlenen, Ramazan etkinlikleri farklı ve zengin içeriğiyle 
vatandaşların dikkatini çekti. İlgi çekici konuları ve 
konuklarıyla; 1.050 seminer, 685 konferans, 55 panel, 

75 sergi, 100 anma gecesi ve 100 söyleşi düzenledik. 
Sanat müziğinden tasavvuf musikisine, dinleyicilerine duygu 
dolu anlar yaşatan 75 şiir gecesi, 300 konser, 140 açık hava 
konseri, kültür merkezlerimizde 2 bin 800 tiyatro gösterimi, 
3 bin sinema gösterimi gerçekleştirdik. Belirli gün ve haftalar 
münasebetiyle milli ve dini büyüklerimizi andığımız 
480 özel program düzenledik. Ulusal ve uluslararası kongre ve 
sempozyumlarımız da prestij programlarımız olarak edebiyat 
ve sanat tarihine geçti.

Edebiyat ve sanat, bir milletin örfünü, geleneğini ve yaşantısını 
etkili bir şekilde anlatan önemli bir araçtır. Biz de bu 
düşüncelerle, istikrarlı bir şekilde yarışmalarımızı 
gerçekleştiriyor, edebiyat ve sanat dünyasına yeni isimler ve 
eserler kazandırıyoruz. Yarışmalarımız bu yıl da resim, hikâye 
ve şiir olmak üzere üç alanda gerçekleştirildi. 2016 yılının 
UNESCO tarafından Uluslararası Küresel Anlayış Yılı olarak 
ilan edilmesiyle kardeşlik ve yardımlaşma “Birlikte Daima” 
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olarak belirlenen şiir, tüm insanlığı ilgilendiren bir olgu olan 
“Göç” konulu resim ve serbest temalı hikaye yarışmalarımıza 
bu yıl da yoğun katılım oldu. Konusu “Göç” olan yağlı boya 
resim yarışmasına 362 eser katılırken, “Serbest” konulu hikâye 
yarışmasına 1.888 adet hikaye gönderildi. Yine konusu 
“Birlikte Daima” olan şiir yarışmasına ise 2 bin 610 adet şiir 
gönderildi. Alanında uzman sanatçı ve edebiyatçı kadrosunun 
seçici kurulunda bulunduğu yarışmalarda uzun süren 
değerlendirmeler sonunda, dereceye giren eserler belli oldu.  

Ekim ayı içerisinde gerçekleştireceğimiz “Sanatta Gelenek 
Gelenekte Sanat” sempozyumu ile son elli yıldan beri hem 
sanat pratikleri hem de sanat düşüncesi açısından önem 
kazanan “gelenek” kavramı etrafında gelişen tartışmaları, 
yorumları ve bunların sonuçlarını değerlendirmeyi 
amaçlıyoruz. Bu değerlendirmelerin ayrıca çağdaş sanat 
deneyimlerinin ülkemizde “geleneksel sanatlar” olarak 
adlandırılan görsel sanatlar, edebiyat, müzik ve mimari 
alanlarıyla olan ilişkisini kurarak sanat eğitiminin yanı sıra 
sanat ve düşünce ilişkisine yeni bir bakış açısı kazandırmasını 
hedefliyoruz.

Başkanım son olarak, okurlarımıza ve Ümraniyelilere 
neler söylemek istersiniz? 
2004 yılından önce Ümraniye’nin çöplük ve varoş bir bölge 
imajına sahipti. Belediye Başkanı olmadan önce Ümraniye’nin 
imajını değiştireceğiz sözünü verdik. Ümraniye’ye yaptığımız 
hizmetlerle çöplük ve varoş bölgesi algısını yıktık, 
Ümraniye’nin her geçen gün imajının daha da yükselttik. 

Şimdi Ümraniye, Türkiye’nin en çok yatırım alan ilçesidir. 
Birçok üst düzey firmaların merkezlerinin Ümraniye’de 
bulunmaktadır. Ümraniye’yi sanayi merkezinden ticaret 
merkezi haline getirdik. Finans Merkezi’nin de Ümraniye’de 
kurulmasıyla da Ümraniye gelecekte İstanbul’un finans 
merkezi haline gelecektir. Yaptığımız çalışmalarla turizmden 
de ilçeye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Gençler; eğitim ve 
öğrenimleriniz noktasında gerekli önemi vermenizi ve başarı 
için çok çalışmanızı tavsiye ediyorum. Ailelerinizin sizin için 
yaptığı fedakarlıkları düşünüp, bu doğrultuda gayretinizi daha 
da artırmanızı bugünün çocukları ve gençleri olarak, 
ülkenin geleceği olduğunuzu asla unutmamanızı 
hatırlatmak istiyorum.

Hasan Can kimdir? 
1953 yılında Balıkesir’de doğan Hasan Can, 1961 yılından bu 
yana Ümraniye’de ikamet ediyor. İstanbul Yüksek İslam 
Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra Ankara Laborant 
Meslek Lisesi’nde öğretmenlik yapan Hasan Can, aynı yıllarda 
ikinci üniversite olarak ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi 
Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğrenim gördü. 
Gençlik yıllarından itibaren aktif siyaset içinde yer alan Can, 
Refah Partisi Ümraniye İlçe Başkanlığı ve İstanbul İl Başkan 
Yardımcılığı görevlerinde bulundu. AK Parti İstanbul 
Teşkilatı’nda Tanıtım ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu 
Kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2004 yılı 
Yerel Seçimleri’nde AK Parti Ümraniye ilçesinden 
Belediye Başkanı seçilen ve 3 dönemdir görevini yürüten 
Hasan Can, evli ve iki çocuk babasıdır.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Türkiye’nin en büyük 
Kurumlararası Dragon Festivali Bot Yarışları, su sporlarının kalbi olan Maltepe Orhangazi 
Şehir Parkı Spor Tesisi’nde yapıldı. Yarışlarda, 1.000 sporcu birincilik için kürek çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
ve Türkiye Kano Federasyonu’nun işbirliğinde, ulusal ve 
uluslararası firmaların katılımıyla düzenlenen 

Kurumlararası Dragon Festivali Bot Yarışları’nda 
50 takımdan yaklaşık 1.000 sporcu birincilik için kürek çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından su sporlarının 
merkezi haline getirilen; mavi ile yeşilin iç içe olduğu Maltepe 
Orhangazi Şehir Parkı’nda gerçekleştirilen yarışlarda binlerce 
İstanbullu sporcuların heyecanına ortak oldu. Organizasyonda 

bot yarışları ile birlikte düzenlenen çeşitli sahne şovları, dans 
gösterileri ve DJ performanslarıyla katılımcılar keyif dolu anlar 
yaşadılar.

Katılımcılara takım çalışması ile beraberlik ruhunu aşılamak, 
motivasyonu artırmak ve eğlenceli bir hafta sonu geçirmelerini 
sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Kurumlararası Dragon 
Festivali Bot Yarışları, dereceye giren sporcuların kupa ve 
madalyalarını almasıyla son buldu.

Türkiye’nin en büyük kurumları
Dragon Festivali’nde buluştu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “İşitme Engelliler Spor ve Uçurtma Şenliği” ile işitme engelli bireyleri 
biraraya getirdi. Dünya İşitme Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe 500 engelli birey katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde gerçekleşen 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire 
Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor 

Müdürlüğü ve Spor A.Ş.’nin işbirliğiyle düzenlenen 
“İşitme Engelliler Spor ve Uçurtma Şenliği”, Maltepe 
Orhangazi Parkı İBB Spor Tesisleri’nde yapıldı. Türkiye 
Beyazay Derneği’nin “Aşmak İçin Hareket” kampanyasının 
da dahil olduğu etkinliğe, AK Parti İstanbul Milletvekili 
Mihrimah Belma Satır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, AK Parti 22. Dönem 
Milletvekili Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Lokman 
Ayva, İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep ile 

İBB Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürü Yeliz Yıldız 
Kökenek katıldı.

500 işitme engelli kıyasıya yarıştı… 
Yaklaşık 500 işitme engelli bireyin katıldığı İşitme Engelliler 
Spor ve Uçurtma Şenliği’nde, atletizm, okçuluk ve bisiklet 
dallarında yarışmalar düzenlendi. Büyük bir heyecanın 
sahne olduğu yarışlarda engelli ve aileleri yaşadıkları coşku 
ve sergiledikleri performanslar renkli görüntüler oluşturdu. 
Yaş sınırının olmadığı şenlik ayrıca minyatür futbol, 
basketbol gibi özel rekreasyon aktivitelerine de ev sahipliği 
yaptı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışlar, kupa 
töreninin ardından sona erdi.

Spor ve uçurtma şenliğinde 
doyasıya eğlendiler…



GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI: ALTIN BOYNUZ HALİÇ

Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.istanbul e-posta 
adresine  gönderen ilk dört kişiye, Miniaturk’te keyifli bir gezinti hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...

İLK DÖRT OKURUMUZ: EMRAH YILDIRIM, YASİN BİRİNCİ, HATİCE ŞAHİN, ÖMER FARUK BAŞ
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Eksiksiz Kalın Biçilmiş 
Uzun Tahta Sonuç

Gemi Odası

Tatlı Karşıtı

Anlayış

Kraliçe

Bitmemiş, Eksik

Ayla,
Ayevi

Eşya

Adaletli

Hayvani Bir 
Besin

Ötesi,  Öte

Artvin’e Özgü 
Bir Peynir

Duyuru

Ayıplama 
Ünlemi (Tersi) Hile

Mısır’da Bir 
Yarımada

Seyrek 
Dokunmuş Bir 

Kumaş

3. Tekil Şahıs

Kemik Ucu

Ağabey

Vasıta

Bilgili Kişi

Rutubet

Dilde Söyleyiş 
Özelliği

Bir Sayı

Amel

Ün, Şan

Yılan Sesi

Mürekkep Camı

Şaka, Nükte

Potasyum’un 
Simgesi

Tavlada Üç

Bir Soru Eki 
(Tersi)

Mektup

Vilayet

Bir Uzaklık Ölçü 
Birimi

Sakin’in 
Ünsüzleri

Kanun Alan Kalsiyum’un 
Simgesi

Çok Karşıtı

Bir Vitamin Adı

Şimdi

Satrançta Atın 
Yolu

Çok Az Kalmak

Yapma, Etme

Gün’ün Tek 
Ünlüsü

Sebze-Meyve 
Satıcısı

Utanma 
Duygusu Bir Kıta Adı Tümör

Şöhret

Pişmiş Yemek

İspanyolca’da 
‘Merhaba’

Köpek

Magz, Kemik İçi

Boş Gürültü, 
Gereksiz Telaş

Güç

Uzaklık Anlatır

Sürdürme, 
Devam Ettirme

Bir İlaç Türü

Erkek Koyun

Bulgar Para 
BirimiGeniş Tepsi

Mevlana’nın 
Ünlü Eseri

Kas

Kırmızı Kaçış, Kaçma Esas, Temel

Hafifçe Açma

Hoş, Güzel

Adil Olma 
Durumu

İlkel Bir Su 
Taşıtı

ABD’de Bir 
Eyalet

Ülkemizde Bir 
Irmak Adı

Keskin Nişancı 
Silahı

İleri, Arka

Gemi Barınağı

Bir Çoğul Eki

Bilim, BilgiBozkurtEdebi Bir Yazı 
Türü

Demir’in 
Simgesi

Felsefede İlkel 
Benlik

Aş’ın Ünsüzü

Sahte Cennet

Gelecek

Baş

Bir Ünlü Harf

Retweet 
(Kısaltma)

Voltamper’in 
Kısaltması

Bir Bağlaç

Su

Akademik Yazı Kısa Zaman

Peru’nun 
Plaka İmi

Bir Tür Bıçak

İngilizce’de 
‘Merhaba’

Sevgili, Dost

Zarar, Yıpranma

Ordu İle İlgili

İstanbul 
(Kısaltma)



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.10.2016 – 31.10.2016

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ADINA

SAHİBİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI Hüseyin Eren GENEL YAYIN YÖNETMENİ Serkan Fıçıcı SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Bahadır Celepoğlu

ADRES: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/SARAÇHANE TEL: (0212) 455 14 50 istanbulbulten@ibb.istanbul

YAPIM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi BASKI-CİLT: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basımevi

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

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

İŞİN ADI

03.10.2016 09.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Bakırköy Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi İnşaatı

03.10.2016 10.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlü 105 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı

03.10.2016 10.30 Satınalma Müdürlüğü Dar Alan İtfaiye Aracı Alımı

03.10.2016 11.00 Satınalma Müdürlüğü VRF Klima Sistemi Alımı

05.10.2016 10.00 Satınalma Müdürlüğü Network Malzemesi Alımı

05.10.2016 10.30 Satınalma Müdürlüğü Platformlu Kurtarma Merdiveni Alımı

06.10.2016 09.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Çatalca Mezarlığı İdari Hizmet Binası İnşaatı

10.10.2016 09.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Gaziosmanpaşa Meydanı Düzenleme İnşaatı

10.10.2016 10.00 Deniz Hizmetleri Müdürlüğü 1 Adet Tarama Gemisi, 2 Adet Çamur Gemisi ve 1 Adet Amfibi Tarama Aracı Alımı

10.10.2016 10.30 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü İstanbul Geneli Tuvalet Birimlerinin İşletilmesi Hizmet Alım İşi

10.10.2016 11.00 Basın Yayın Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Ait Hizmetlerin İnternet Teknolojileri Kullanılarak Yapımların Üretilmesi Görsel 
ve Sesli Dijital Elektronik Bir Ortamda Duyurulması ve Bilgilendirme Hizmetinin Sağlanmasına (Web TV 
Hizmetleri 2016-2017) Dair Hizmet Alımı İşi

10.10.2016 11.30 Eğitim Müdürlüğü İBB Bünyesinde Çalışan Personelin Çocukları İçin Kreş ve Anaokulu Eğitim Hizmeti Alımı İşi

11.10.2016 09.30 Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü Avrupa Yakası  2., 4. ve  5. Bölge Yağmursuyu Hatları ve Açık Kanalların Temizlenmesi ile Kanal Görüntüleme İşi

11.10.2016 10.00 Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü Avrupa Yakası 1. ve 3. Bölge Yağmursuyu Hatları ve Açık Kanalların Temizlenmesi ile Kanal Görüntüleme İşi 

11.10.2016 10.30 Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü Anadolu Yakası Geneli Yağmursuyu Hatları ve Açık Kanalların Temizlenmesi ile Kanal Görüntüleme İşi 

12.10.2016 10.00 İşletmeler Müdürlüğü 2017 Yılı Balık Grubu Alımı İşi

12.10.2016 10.30 İşletmeler Müdürlüğü 2017 Yılı Dondurulmuş Gıda Alımı İşi

12.10.2016 11.00 İşletmeler Müdürlüğü 2017 Yılı Dondurma Alımı İşi

20.10.2016 10.30 Şehir Aydınlatma Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ait Muhtelif Tesisatlar İçin 2017 Yılı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Temini İşi

20.10.2016 11.00 İstanbul Darülaceze Müdürlüğü İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Yemek Yapımı ve Dağıtımı Hizmet Alımı İşi

20.10.2016 11.30 Destek Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul Geneli Muhtelif Organizasyonlar ile Tanıtım - Duyuru Çalışmaları ve Baskılı İşlerin Hizmet Alımı İşi




