
İstanbul lalesiyle buluşuyor
İstanbul, 10. Lale Festivali kapsamında birbirinden renkli etkinliklere 
ev sahipliği yapacak. İstanbullular lalelerle bir kez daha hasret giderecek.

Mart 2015
Bu bülten sizindir, alabilirsiniz.





Sevgili
İstanbullular
Dünyanın hayranlıkla izlediği İstanbul’un marka 
değerini artırmaya yönelik yatırım ve hizmetlerimize 
hız kesmeden devam ediyoruz. Geride bıraktığımız 
ayda, yurt içinde ve yurt dışındaki pek çok programda 
ülkemizi ve İstanbul’umuzu temsil etme imkanı buldum. 
Türkiye’nin UNESCO’ya katılımının 30’uncu yılı vesilesiyle 
Paris’te düzenlenen etkinliklere katıldım. Fransa’da 
gerçekleştirdiğim temaslarda, 2016’da düzenlenecek 
Dünya Mirası Komitesi’ne İstanbul’un ev sahipliği yapması 
talebini UNESCO’ya ilettim.

Ayrıca ziyarette bulunduğum Tataristan’da ülkemize ve 
şehrimize duyulan hayranlığı bir kez daha görmekten 
büyük mutluluk duydum. Tataristan Cumhurbaşkanı 
Rustam Mınnıhanov, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
Teşkilatı Dünya Başkanı olarak verdiğim hizmetlerden 
dolayı şahsıma Devlet Madalyası takdim etti. Hiç şüphesiz 
bu büyük gurur hepimizin… 

İstanbul ve İstanbullular, kültürümüzün simgelerinden biri 
olan lale ile bir kez daha buluşuyor. Bu yıl 10’uncusunu 
düzenleyeceğimiz İstanbul Lale Festivali kapsamında 
İstanbul’u rengarenk lalelerle süsledik. Sizler için şehrin 
dört bir köşesinde çeşitli etkinlikler düzenledik. Zamanı 
geldi ve parklarımız, bahçelerimiz, korularımız, bütün kent 
lale ile büyülü bir atmosfere büründü. “İstanbul Lalesiyle 
Buluşuyor” sloganı ile evine dönen lalenin adeta bir gelin 
gibi süslediği İstanbul’da yaşamanın benim için ayrı bir 
mutluluk kaynağı olduğunu bir kez daha ifade etmek 
isterim.

Şahsım ve ekibim, sizlerden aldığımız güçle İstanbul’umuzu 
kültür, sanat, turizm, spor ve kongreler şehri yapmak için 
dur durak bilmeden çalışıyoruz. Bu düşünce ve duygularla 
siz değerli hemşehrilerimi Mart ayından haberlerin yer 
aldığı bültenimizle baş başa bırakırken hepinize sağlıklı, 
mutlu ve huzur dolu günler diliyorum.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
UNESCO’nun kuruluşunun 
70. yılı ve İstanbul’un 
organizasyona katılımının 
30. yılı kutlamalarına katıldı. 
Fransa’da önemli temaslarda 
bulunan Başkan Kadir Topbaş, 
2016’da düzenlenecek Dünya 
Mirası Komitesi’ne İstanbul’un 
ev sahipliği yapması talebini 
UNESCO’ya iletti.

UNESCO’da İstanbul rüzgarı
T ürkiye’nin UNESCO’ya katılımının 30’uncu yılı 

vesilesiyle Fransa’da bir takım etkinlikler 
düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Fransa’ya giden 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
UNESCO Genel Merkezi’nde Genel Direktör Irina Bokova 
ile görüştü. Başkan Topbaş, 2016’da düzenlenecek Dünya 
Mirası Komitesi’nin 40’ıncı toplantısına İstanbul’un ev 
sahipliği yapması talebini UNESCO’ya iletti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün 
(UNESCO) Paris’teki merkezinde “Mega Kentlerde Kültür 
Mirasının Korunması ve Kentsel Gelişim” paneli 
düzenlendi. Panele, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
Dünya Teşkilatı (UCLG) ile İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra UNESCO Genel Direktörü 
Irina Bokova, Paris Büyükelçisi Hakkı Akil, Türkiye’nin 
UNESCO nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin 
Avni Botsalı ve çok sayıda davetli katıldı.

“İstanbul, kültür mirası bakımından büyük bir 
tecrübeye sahip…” 
Panelde konuşan Genel Direktör Irina Bokova, İstanbul’un 
UNESCO çalışmalarının temelinde yer alan “üstün evrensel 
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değer” kavramını bünyesinde 
barındırdığını ve Dünya Miras 
Sözleşmesi açısından büyük önem 
taşıdığını söyledi. UNESCO olarak kent 
düzenlemelerine destek olduklarını, 
yaşam kalitesi ve refahı yükseltmeye 
ve kültürel mirası korumaya 
çalıştıklarını ifade eden Bokova, “Kadir 
Topbaş, 3 ayrı medeniyete başkentlik 
yapan İstanbul’un katmanlarında yer 
alan 3 ayrı şehri de yönetiyor.” dedi.

İstanbul’un kültür mirası bakımından 
büyük bir tecrübeye sahip bulunduğunu 
vurgulayan Bokova, “Kültür mirasına 
sahip çıkarken, buna toplumun 
katılımını da sağlamalıyız. Bunu 
yaparken aynı zamanda sürdürülebilir 
kalkınma da gerçekleştirilmelidir.” 
ifadelerini kullandı.

“İstikrarlı, müreffeh, barış içinde bir 
yaşam…”
Başkan Kadir Topbaş da, UNESCO’nun 
70 yıl önce barış ve refah hayalleriyle 

kurulduğunu belirterek, “İstikrarlı, 
müreffeh, barış içinde bir yaşam 
düşlüyorduk. İnanıyorduk ki; bir daha 
çocuklarımızın göğsüne kurşunlar 
saplanmayacak. İnanıyorduk ki; 
sokaklarda kafamıza bombalar 
düşmeden yürüyebileceğiz. 
İnanıyorduk ki;  bir daha birbirimizden 
yok yere nefret etmeyeceğiz. Şimdi 
sizlere şunu sormak istiyorum değerli 
dostlar. Nerede o hayaller? 70 yıldır 
neden bir türlü gerçekleşmiyorlar? 
Bugün başta Ortadoğu olmak üzere 
yeryüzü hala barut kokuyor. 
Medeniyetin doğduğu, yazının 
bulunduğu coğrafya ateş altında...” 
diye konuştu.

“İstanbul, tarihi alanları gurur 
kaynağımızdır…”
Savaşlarla birlikte insanların yanı sıra 
dünya kültürel mirasının ve insanlık 
hafızasının da yok edildiğinin altını 
çizen Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “BM ve UNESCO kararlarına 

destek veriyoruz, işbirliği içindeyiz. 
Sayın Bokova’nın Paris ve New York’ta 
yaptığı girişim ve beyanların 
arkasındayız. Bağdat’ta başlatılan 
tarihi eserleri koruma kampanyasını 
takdirle karşılıyoruz. Şehrimizin tarihi 
alanları gurur kaynağımızdır ve 
İstanbul’un zenginliğini gelecek 
nesillere ulaştırmak bizim 
görevimizdir. ‘UNESCO kriterleri, 
İstanbul kriterleridir’ dedik. Dünya 
Mirası Sözleşmesi’ni dışarıdan 
dayatılan bir mekanizma olarak 
görmedik. Bu reçete kendi mirasımızı 
korumak için uygun kriterler 
içeriyordu. Biz de bu bilgi ve deneyim 
paylaşımından yararlandık.”

“Tarihi alanlar için yönetim planımızı 
yaptık…”
“30 yıldır dünya mirası listesindeyiz. 
Bu süreçte elbette hatalarımız oldu. 
Ancak her hatamızda yeni bir şey 
öğrendik. Kararlı bir şekilde 
eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz.” 
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diyen Başkan Topbaş, Haliç Metro Köprüsü’nün yapımı 
sırasında UNESCO ile yapılan çalışmayı örnek gösterdi. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 2006 yılında Kültür 
Varlıkları Daire Başkanlığı kurmuş olmalarının kültürel 
mirasın korunmasına verdikleri önemin göstergesi 
olduğunu dile getiren Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Böyle bir birim henüz birçok UNESCO üyesi 
ülkede bulunmamaktadır. Tarihi alanlar için yönetim 
planımızı yaptık. Bu süreçte katılımcılığı, şeffaflığı esas 
aldık. Geniş kitlelerin sinerjisinden ve fikrinden istifade 
ettik. Bu sayede uygulanabilir bir plana sahip olduk. 
Koruma, kullanma dengesini en iyi şekilde kuruyoruz. 
Bu çok önemli. Zira nice planların tozlu raflarda kaldığı bir 
dünyada yaşıyoruz.” 

Panelde, UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova tarafından 
İstanbul’un UNESCO’ya katılımının 30. yılı ve İstanbul’da 
yapılan kültürel miras koruma çalışmaları nedeniyle 
Başkan Kadir Topbaş’a bir “teşekkür şilti” ile “hatıra 
madalyası” takdim edildi.

UNESCO’da İstanbul konseri ve sergisi…
Etkinlikler kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kent Orkestrası ve Los Paşaros Sefaradis Müzik Grubu 
“İstanbul’un Sesleri” adlı bir konser düzenledi. Konserde 
tasavvuf musikisinden örnekler verilirken, semazen 
gösterisi de yapıldı. Etkinlikler çerçevesinde 
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50 fotoğraftan oluşan “İstanbul’un 
Fotoğrafları” adlı sergi de 
sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 

“İstanbul ve Paris, Suriyeli 
sığınmacılara destek verecek”  
Başkan Kadir Topbaş, UNESCO’daki 
etkinliklerin ardından Paris Belediye 
Başkanı Hidalgo’yu ziyaret etti. 
2013’te Paris’te yapılan Dünya 
Seçilmiş Kadınlar Konferansı’nın 
2016 yılında İstanbul’da yapılacağını 
hatırlatan Başkan Topbaş; “Kadınlar 
aktif siyasete daha aktif katılmalı. 
Afrika’da da kadınların siyasete 
katılmasına ihtiyaç var.” dedi.

Anne Hidalgo da, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve Paris Belediyesi’nin 
Türkiye’de barınan Suriyeli sığınmacılara 
ortak destek verebileceklerini söyledi 
ve Başkan Topbaş’a; “Birlikte gidelim” 
dedi. Başkan Topbaş ise yüzbinlerce 
Suriyeli sığınmacının barındığı 
Gaziantep’teki kampları ziyaret 
edebileceklerini ifade etti.
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İstanbul ve İstanbullular 
lalesiyle yeniden buluşuyor. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu yıl 
onuncusunu düzenleyeceği 
İstanbul Lale Festivali 
kapsamında Emirgan Korusu 
ve Göztepe 60. Yıl Parkı çeşitli 
etkinliklere sahne olacak. 
30 Nisan’a kadar devam edecek 
festival kapsamında, bu bahar 
da İstanbul’un dört bir köşesinde 
milyonlarca lale açacak. 

İstanbul lalesiyle buluşuyor!
Adını bir devre vermiş, doğu kültür ve mitolojilerinde 

özgün bir yere sahip olan lale, ait olduğu 
topraklarda bir kez daha açıyor. Orta Asya’dan 

Anadolu’ya, kilimlerden tablolara, bahçelerden parklara 
kadar Türk kültürünün önemli bir sembolü olan lale, 
İstanbul ve İstanbullularla yeniden buluşuyor. Bu yıl 
onuncusu yapılacak İstanbul Lale Festivali, “İstanbul 
Lalesiyle Buluşuyor!” sloganıyla 2005 yılında başladı. 
Dokuz yılda; sergileri, sempozyumları, canlı 
performansları, gösterileri, ödül törenleri ile renkli 
festivaller yapıldı. 

Lale, İstanbul halkıyla bir daha ve yeniden 
kucaklaşıyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncu 
kez düzenlenecek İstanbul Lale Festivali kapsamında 
yapılacak birbirinden renkli etkinlikler ile İstanbullular, 
eski dostları lalelerle bir kez daha hasret giderecek. 
Festival boyunca yerli müzik grupları, canlı konserlerle 
İstanbullulara keyifli anlar yaşatacak. Ebru sanatçıları 
sergileyecekleri canlı performanslarla sanatseverlerle 
buluşacak, fotoğraf ve resim sergileri açılacak. Kısaca 
İstanbullular bahara renkli ve canlı bir merhaba diyecek.
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Lalelerin güzelliği, notaların ahengiyle birleşecek…
Birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak 
10. İstanbul Lale Festivali, gün boyunca süren 
konserlerden yayılan notaların ahengiyle bir başka güzel 
olacak. İstanbullular yerli müzik gruplarının vereceği 
konserlerle baharın enerji veren havasını keyifli soluyacak. 
Festivale katılan müzik grupları, etkinliklere neşe ve 
eğlence katacak.

Geleneksel sanatımız ebru, lale olup açacak…
10. İstanbul Lale Festivali’nde sanata ve sanatçılara özel bir 
yer ayrıldı. Geleneksel sanatlarımız içinde özgün bir yeri 
olan ebru, festival süresince ayrı noktalarda canlı 
performansla gündeme gelecek. Böylece geleneksel ebru 
sanatı festivalde bir kez daha canlanacak. 

KKM festivalde…
İhtiyaç sahibi ailelerin sorunlarına çözüm üretmenin 
yanısıra sosyo-kültürel çalışmalarla da kadınlara destek 
olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon 
Merkezi de festivale Lale Temalı Ürünler Sergisi ile 
katılacak. Sergide ana teması lale olan ve hünerli ellerin, 
kristal ve ipek kumaşlarla olan dansından ortaya çıkan 
ürünler, İstanbul ve lale aşıklarının beğenisine sunulacak. 
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Lale Heykelleri, Emirgan Korusu ve 
Göztepe 60. Yıl Parkı’nda…
Göz alıcı renkleri ve güzelliğiyle 
İstanbul’un bir parçası olan lale, 
sanatçıların yorumlarında hayat buldu. 
Birbirinden güzel lale heykelleri, festival 
kapsamında Emirgan Korusu ve Göztepe 
60. Yıl Parkı’nda düzenlenecek sergide 
İstanbullularla buluşacak. Yine Emirgan 
Korusu ve Göztepe 60. Yıl Parkı’nda 
İSMEK imzalı lale temalı ürünlerin 
satışının yapılabileceği satış noktaları da 
bulunacak.

Dünyanın en büyük lale halısı…
İstanbul Lale Festivali kapsamında lale, 
ilmek ilmek halıya dokunuyor. 
İstanbul’un sembol çiçeği laleden su 
kültüründe lale yetiştiriciliği yöntemi ile 
dünyada ilk kez  laleden halı motifi 
yapılıyor. Böylece lale, Türkiye’nin simgesi 
haline geliyor. Lale Halısı, Sultanahmet 

Meydanı’nda İstanbulluları bekliyor. 
Etkinlikler kapsamında; Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Arş. Gör. Derya Tecimer, 
Arş. Gör. Didem Öz ve öğrencileri, 
Emirgan Korusu’nda lale temalı halı 
dokuma etkinliği düzenleyecekler.

Toprak, Ateş ve Lale…
Toprak, Ateş ve Lale Sergisi, tarihe 
tanıklık eden lalenin ve çininin 
doyumsuz uyumunu farklı bir bakış 
açısıyla sunuyor. Emel Basut Gemici’nin 
çini sanatında modern uygulamalar ve 
yeni yaklaşımlardan oluşan yaklaşık 50 
kadar eseri, 15-30 Nisan tarihleri arasında 
Cemal Reşit Rey Sergi Salonu’nda 
sanatseverlerle buluşuyor.

İsmail Acar Resim Sergisi…
İsmail Acar’ın eserlerinden oluşan resim 
sergisi, 10. İstanbul Lale Festivali 

kapsamında Emirgan Korusu’nda 17-30 
Nisan tarihleri arasında sanatseverlerle 
buluşacak. İsmail Acar’ın “lale” temalı 
resim sergisi, lalenin İstanbul’la 
buluşmasını konu alıyor. İstanbul’a ait 
mimari formlarla birlikte lale, kendi 
estetik formunu izleyiciye farklı renk, 
desen ve harmoni zenginliğinde sunuluyor. 

İstanbul’un en güzel lale fotoğrafları 
seçilecek…
İstanbul Lale Festivali kapsamında, her 
yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul’un en 
güzel laleleri belirlenecek. İstanbul’un 
parklarında, bahçelerinde, korularında 
ve köşklerinde açan en güzel lale 
fotoğrafları, En Güzel Lale Fotoğraf 
Yarışması ile gözler önüne serilecek. 
En güzel lale fotoğraflarının 
ödüllendirileceği organizasyonda, 
sergilenmeye layık görülen eserler de 
sanatseverlerle buluşacak.
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İstanbul’un Lale Bahçeleri…
10. İstanbul Lale Festivali kapsamında, 
bu yıl da sokaklar, parklar, bahçeler ve 
meydanlar lale ile renkleniyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kenti 
laleler ile adeta bir gelin gibi süsledi. 
İstanbul’un dört bir köşesindeki koru 
ve parklarda milyonlarca lale dikildi.

• Gülhane Parkı - 86 farklı türde  
  1 milyon 379 bin lale
• Emirgan Korusu -  192 farklı türde 
  2 milyon 800 bin lale 
• Yıldız Korusu - 32 farklı türde 
  730 bin lale  
• Soğanlı Bitkiler Parkı - 167 farklı 
   türde 550 bin lale 
• Beykoz Korusu - 8 farklı türde 
  92 bin 720 lale 
• Göztepe 60. Yıl Parkı - 161 farklı türde   
  1 milyon 187 bin 500 lale 
• Büyük Çamlıca Korusu - 16 farklı 
   türde 524 bin 350 lale 
• Küçük Çamlıca Korusu - 25 farklı   
  türde 571 bin 250 lale 
• Fethipaşa Korusu - 12 farklı türde 
  284 bin 408 lale 
• Hıdiv Çubuklu Korusu - 8 farklı türde 
  294 bin 200 lale 
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Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Dünya Teşkilatı ile 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’a, 
Tataristan Cumhurbaşkanı 
Rustam Mınnıhanov 
tarafından Devlet Madalyası 
takdim edildi. 

Başkan Kadir Topbaş’a 
Tataristan Devlet Madalyası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a 
Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Mınnıhanov 
tarafından Devlet Madalyası verildi. Cumhurbaşkanlığı 

Sarayı’ndaki törende konuşan Mınnıhanov; “Sn. Kadir 
Topbaş, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı 
Dünya Başkanı olarak verdiği hizmetlerin yanı sıra İstanbul 
ile Kazan şehirleri arasındaki işbirliğinde büyük katkı 
sağlamıştır. Bu sebeple Sn. Topbaş’a halkım adına 
teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

“İstanbullular ve Türk milleti için onur verici…”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, 
“Yereli dışlayarak ulusal politika üretmek artık imkansız 
hale gelmiştir. Küresel istikrar ve sürdürülebilirlik için yerel 
yönetimlerin katkısı çok önemlidir. Ben, dünya çapında 
yerel yönetimlerin güç kazanması için mücadele 
ediyorum. İstanbul ve Kazan şehirleri, bölgelerinde 
yeniliklerin başını çekecek potansiyele ve güce sahiptir. 
Bu madalya sadece şahsım için değil, İstanbullular ve Türk 
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milleti için de onur vericidir. Ödül için 
teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu. 
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı 
Mınnıhanov, Başkan Topbaş’a Devlet 
Madalyası’nı takdim etti.

Başkan Topbaş’a “Hatıra Madalyası” 
da verildi…
Başkan Kadir Topbaş, Devlet 
Madalyası Takdim Töreni’nden sonra 
Kazan Üniversitesi’nde öğrencilere 
hitap etti. Üniversitenin Türkoloji 
bölümündeki öğrencilerle biraraya 
gelen Başkan Topbaş’a, Rusya 
Federasyonu Başkanı Putin imzalı 
“23. Kazan Üniversite Yaz Oyunları 
Hatıra Madalyası” verildi. Başkan 
Topbaş, daha sonra Kazan Belediye 
Başkanı Ilsur Metshin ile birlikte 
UCLG Avrasya Bölge Teşkilatı 
Toplantısı’na da katıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından başlatılan, Sağlık 
Bakanlığı’nın da pilot illerde 
uyguladığı “evde sağlık 
hizmetleri”, Ankara’da imzalanan 
protokolle Türkiye geneline 
yaygınlaştırılıyor. Başkan Kadir 
Topbaş, yapılan işbirliği ile 
özellikle vatandaşın sağlığı, 
yaşamı ve geleceği hakkında 
müşterek çalışmalar 
yürüteceklerini söyledi. 

“Evde sağlık hizmetleri”
Türkiye’ye yaygınlaştırılıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, İçişleri 
Bakanı Sebahattin Öztürk, Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu ile Türkiye Belediyeler Birliği ve 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Evde 
Sağlık ve Sosyal Destek Hizmetlerinin İşbirliği İçerisinde 
Yürütülmesine Dair Protokol”e imza attılar.

“Bireye, aileye sahip çıkan anlayış…”
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nda düzenlenen törende 
konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Evde Sağlık 
Hizmetlerinin entegre edilmesi, verimliliğin artırılması ve 
ailenin tüm sorunlarına yaklaşabilmek için bu protokolün 
imzalandığını belirterek, “İnanıyorum ki; bu protokol gerek 
bireye, gerekse aileye tüm yönleriyle sahip çıkan bir 
anlayışın gelişimine katkı sağlayacaktır.” dedi.

“Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak…”
Protokolün sağlıklı birey, sağlıklı aile, sağlıklı toplum yol 
haritalarına destek vereceğini ifade eden Bakan 
Müezzinoğlu, Aydın, Burdur, Çankırı, Edirne, Elazığ, 
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Eskişehir, İstanbul, Iğdır ve Samsun’da pilot uygulaması 
devam eden hizmeti, Türkiye geneline yaygınlaştırmayı 
hedeflediklerini söyledi. Müezzinoğlu, konuyla ilgili Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ilgili kuruluşlarına, aile 
hekimlerine, valiliklere ve yerel yönetimlere yapılan 
başvuruların değerlendirileceğini de sözlerine ekledi.

“Sosyal destek ve hizmetlerde de işbirliği sağlanacak…”
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam da, evde 
bakım hizmetinin tek başına bir sağlık hizmeti değil; bir 
sosyal hizmet olduğuna dikkati çekerek; Protokolle evde 
sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal destekler ve sosyal 
hizmetlerin de bakanlıklar arası işbirliği ile sağlanacağını 
söyledi. Bakan İslam, “İş gücünden daha fazla 
faydalanmak, maddi kaynakları daha verimli harcamak ve 
daha çok vatandaşımıza ulaşmak bu protokolün temel 
amaçlarından biri olacak.” dedi.

“Vatandaşın sağlığı, yaşamı ve geleceği için…”
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş ise geçmişte kurumsal taassubun yaygın 
olduğunu, bugün ise bakanlıkların, yerel yönetimlerin, 
sivil toplum kuruluşlarının hatta özel sektörlerin birlikte 
hareket edebildiği bir Türkiye’ye gelindiğini söyledi. 
İmzalanan protokolün bu işbirliğinin bir sonucu olduğunu 
dile getiren Başkan Topbaş, “Yapılan işbirliği ile özellikle 
vatandaşın sağlığı, yaşamı ve geleceği hakkında müşterek 
çalışmalar yürütülecek. Halk sorunlarını yerel yönetimleri 
ilgilendirmese bile yerel yönetimlere aktararak çözüm 

isteyebiliyor. Böyle bir süreçte yerel yönetimler olarak 
çözüm ortağı olmayı hep arzu ettik.” diye konuştu.

“İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın…”
“Sağlıklı nesiller yetiştirmek hepimizin temel görevidir.” 
diyen Başkan Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Dünyada 
artık bir ülkenin gelişmişliği sağlık hizmetlerine erişimle 
ölçülüyor. Ülkemizde sağlık konusunda ciddi mesafeler 
alındı. Biz dünyaya model olalım istiyoruz. Çünkü bin yıllık 
tarihimizde devletler kurmuş bir millet olarak da bizim 
genlerimizde bu anlayışımız var. ‘İnsanı yaşat ki; devlet 
yaşasın’ anlayışına sahibiz.”
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
MIPIM Uluslararası Gayrimenkul 
Fuarı’nın İstanbul Ticaret 
Odası’ndaki değerlendirme 
toplantısına katıldı.
 Başkan Topbaş, 2004 yılından 
bu yana İstanbul’a
68,5 milyar lira yatırım 
yaptıklarını söyledi.

İstanbul’a
68,5 milyar TL yatırım

Fransa’nın Cannes kentinde geçen ay gerçekleştirilen 
MIPIM Uluslararası Gayrimenkul Fuarı’nın 
değerlendirme toplantısı İstanbul Ticaret Odası’nda 

yapıldı. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 
Hasan Tahsin Usta, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 
KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım ve çok sayıda sektör 
temsilcisi katıldı.

“Türkiye, kendini kanıtlayan bir ülke…”
Toplantıda konuşan Başkan Kadir Topbaş, göreve 
geldikleri günden bu yana 11 yıllık zaman içerisinde 
İstanbul’a 68,5 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi. 
Dünyada zaman içerisinde ticaret anlayışının değiştiğine 
vurgu yapan Başkan Topbaş, “Geçmişte herkes kendi 
gemisini yürütmeye çalışan kaptan konumunda iken, 
bugün ise herkes aynı gemidedir. Türkiye her alanda 
küresel güç olacak şekilde adımlar atıyor. Özellikle inşaat 
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sektörü başta olmak üzere kendini 
dünyada kanıtlayan bir ülke haline 
geldik.” diye konuştu.

“Dünya yeniden şekilleniyor…”
Dünyada yaşanan küresel ekonomik 
krize rağmen Türkiye’nin her türlü 
manipülasyona veya bir takım etkilere 
rağmen rotasını koruyarak yoluna 
devam ettiğini kaydeden Başkan 
Topbaş, konuşmasına şöyle devam 
etti: “Dünyada küresel ekonomik 
güçler dengeleri yeniden şekilleniyor. 
Yeniden şekillenen bir dünyada 
yaşıyoruz. Türkiye bu fırsatı yakaladı. 
Zaten Türkiye bulunduğu konum 
itibariyle buna müsait. Türkiye’yi bir 
kıta özelliğine benzetiyorum. 
Bulunduğu her kentte birer ülke gibi 
farklılıklar arz ediyor. Hepsi büyük güç. 
Bu birlikteliği oluşturduğumuz zaman 
Türkiye’nin önü açık demektir.”

“İnsanlar ‘İstanbul geliyor’ demeli…”
Başkan Kadir Topbaş, Cannes’da 
düzenlenen MIPIM Fuarı’nda İTO ve 

katılımcılarının Türkiye’yi ve 
İstanbul’u en iyi şekilde temsil 
ettiklerini belirterek, “Gelecek yıl daha 
iyi bir katılımla, daha etkili ve daha 
farklı olmalıyız. İnsanlar ‘İstanbul 
geliyor’ diye gitmeliler fuara. Çin’den 
sonra en iyi olan sektör Türkiye’de ise 
ve başarılara imza atıyorsa, 
gelişmelere önemli katkılar 
sunuyorsa, neden Türkiye MIPIM’de 
en iyi olmasın?” dedi.

“Kurumsal taassup gözetilmiyor…”
Başkan Topbaş, yerel yöneticiler 
olarak kendilerinin kurumsal taassup 
gözetmeden özel sektör mantığı ile 
çalıştıklarının altını çizerek, 
“Bürokratik kurum anlayışı yok bizde. 
26 şirketimize de bu talimatı verdim. 
Diyorum ki; ‘Yurt dışında belediyenin 
kamu kuruluşu niteliğini taşıyan bu 
kurum çatısı altında çok büyük işler 
alabilirsiniz. Gidin alın ve 
müteşebbislerle birlikte o işlerin 
yapılmasının kapısını açın” diye 
konuştu.

“İnsan yaşamına yakışır yapılar 
olmalı…” 
İnşaat sektörünün 200’den fazla 
sektörün lokomotifi konumunda 
olduğunu ve bunu Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı 
döneminde kendilerine arz ettiğini 
hatırlatan Başkan Topbaş, sözlerini 
şöyle tamamladı: “KİPTAŞ olarak biz, 
Türkiye’de TOKİ ve şirketlerimiz 
binlerce konut yapmasaydı, Türkiye 
ekonomik krizi tekstille geçemezdi. 
O kriz teğet değil, tam orta 
noktasından geçerdi. Şimdi daha 
düzenli, daha doğru ve çevreye duyarlı 
ama insan yaşamına yakışır tarzda 
yapıları yapma zorunluluğumuz var.” 

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Çağlar da, Başkan 
Kadir Topbaş’a MIPIM Uluslararası 
Gayrimenkul Fuarı’na verdiği 
destekten dolayı teşekkür etti. Çağlar, 
ayrıca fuar dönüşü Başkan Topbaş’ı 
ziyaret ederek fuar hakkında bilgi 
verdiğini de sözlerine ekledi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
“Akıllı Şehircilik” konseptinin 
Barselona modeli üzerinden ele 
alındığı toplantıda, İstanbul’un 
inovatif başarısını anlattı. 
Başkan Topbaş, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
teknolojiyi en iyi kullanan 
belediye olduklarını belirtti. 

İnovasyon kenti İstanbul…
Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nde 

(Living Lab) düzenlenen toplantıda, teknolojiyi ve 
inovasyonu kent halkı ile turistlerin hizmetine akıllı 

ve verimli şekilde sunan “Akıllı Şehircilik Konsepti”nin 
Barselona modeli ele alındı. Toplantının açılışında konuşan 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
zekanın hedef kazandığında güce dönüştüğünü 
belirterek, hazırı tüketmenin kolay, sıfırdan imkan 
kazanmanın esas olduğunu söyledi. Şehirlerin inovasyon 
merkezleri olduğunu ifade eden Başkan Topbaş, şehirler 
geliştikçe ortaya çıkan ihtiyaçlarına yöneticilerinden cevap 
beklediğini kaydetti.

“Teknolojiyi en iyi kullanan belediyeyiz…”
Teknolojinin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştiğini, 
problemlerin çözülmesi için ortaya çıktığını, çözümün o 
problemin içinde gizli olduğunu anlatan Başkan Topbaş, 
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojiyi en iyi 
kullanan belediyeyiz. İddialı konuşuyorum. Yazılımcılarımız 
dünya ile yarışacak seviyeye geldiler. İstanbul’u bir tablete 
sığdırdık. Bunu başardık. İstanbul artık trafiğini internetten 
takip edebiliyor. İstanbul’da en fazla kullanılabilen 
sistemlerden biri Cep Trafik.” diye konuştu.

18



“İstihdam belediyeciliği bitti…”
Başkan Kadir Topbaş, dünyanın değişik yerlerinde gördükleri 
yenilikleri İstanbul’a adapte ettiklerini ifade ederek, yeni 
dönemde istihdam belediyeciliğinin bittiğini, “adama iş” 
değil; “işe adam” döneminin yaşandığını söyledi. İnternet ve 
sosyal medyanın katılımcılığa yeni bir boyut kazandırdığını 
ve yöneten ile yönetilen arasındaki duvarların yıkıldığını 
hatırlatan Başkan Topbaş, “Yönetici olarak halkımızın 
ihtiyacını önceden hissetmek ve çözüm aramak zorundayız. 
Bize talep geldikten sonra değil. Devir hız devri, devir 
değişim devri. Buna ayak uydurabilenler geleceğe yürürler. 
Aksi takdirde bir yerlerde kalırlar ve sorgulanırlar.” dedi.

“Genç Kaşifler ve Mucitler Atölyesi kuruluyor…”
Genç Kaşifler ve Mucitler Atölyesi kurma çalışması 
yürüttüklerini anlatan Başkan Kadir Topbaş, şunları 
söyledi: “Bu merkezde gençlerin ve çocukların bir şeylere 
dokunması ve hissetmesi yarınlar için önemli. Gençler 
fikirlerini getirsinler, orada meşhur olsunlar, inovatif 
düşüncelerini ortaya koysunlar ve böylece de kendilerine 
birtakım fırsatlar vermiş olalım.” 

“Dünya İstanbul’un metro çalışmalarına gıpta ediyor…”
Başkan Kadir Topbaş, kangrene dönüşen otopark 
sorununa el atarak İSPARK’ı marka haline getirdiklerini 
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ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Metrobüs, imkansızlık içinden çıkan 
bir imkan. İstanbul’daki metro 
çalışmaları, dünyanın gıpta ettiği bir 
sistem haline geldi. Dünyada birkaç 
kentte akıllı metro sistemi bulunuyor. 
Bunlardan biri de İstanbul. Kentimiz, 
metrolarının makinist olmadan dahi 
çalışabilen bir teknolojiye sahip.”

18 bin taksi tek merkezden 
yönetilecek...
Taksilerde call center sisteminin yakın 
zamanda hizmete girerek taksilerin boş 
dolaşmak yerine daha doğru ve bilinçli 
hareket etmelerini sağlayacağını dile 
getiren Başkan Topbaş, bu hizmetle 
İstanbul genelindeki 18 bin taksinin tek 
merkezden yönetileceğini açıkladı. 
Konuşmasında karla mücadele 
çalışmalarında kullandıkları teknolojik 
sistemleri de değinen Başkan Topbaş, 
buzlanmaya karşı kürekle tuz atmak 
yerine inovatif çalışmalar sonucu 

buzlanmayı algılayıp kendi kendine 
harekete geçen sisteme geçtiklerini 
söyledi.

“Genleriyle oynanmamış 
buğdaydan ekmek...”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
şirketlerinden Halk Ekmek’te çok ciddi 
bir çalışmayı başlattıklarını dile getiren 
Başkan Topbaş, “Bilim ve sağlık 
adamlarımız geleneksel ekmeğimizin 
daha sağlıklı olduğu ve buna 
döndüğümüzde sağlık giderlerimizin 
düşeceğinden bahsediyor. İstanbul 
Halk Ekmek’te yaş maya dediğimiz 
hamur ve geleneksel ekşi mayayı 
kullanarak üretime başladık.” dedi.

Genleriyle oynanmamış geleneksel 
Anadolu buğdayı ile ekmekleri 
üreteceklerini ifade eden Başkan 
Topbaş, modern tarıma geçememiş 
bakir topraklarda üretime geçecek 
çiftçilere alım garantisi vererek onlara 

destek sağlayacaklarını anlattı. 
Türkiye’de her şehrin bir özellik 
taşıdığını ve o şehri kendi özelliğiyle 
ön plana çıkarmak gerektiğini 
vurgulayan Başkan Topbaş, bu 
şehirlerin kendi özelliğiyle dünyada 
odak şehir haline gelebileceğini de 
sözlerine ekledi.

“İnovasyon, tasarruf, ar-ge…”
Toplantıda konuşan Türkiye 
İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet 
Büyükekşi de, Türkiye’de bundan 
sonraki dönemde katma değerin 
artırılması gerektiğini, bunun yolunun 
inovasyon, tasarruf, ar-ge ve markadan 
geçtiğini kaydetti. Toplantıda, 
Barcelona’nın “akıllı ve inovatif şehir” 
haline gelmesinde başrolü oynayan 
kentin Şehir Meclisi Başkanı Urban 
Living Lab Başkanı ve Dünya Bilim 
Parkları ve İnovasyon Başkan 
Yardımcısı Prof. Josep M. Pique ise bir 
sunum yaptılar. 
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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
100. Yıldönümü dolayısıyla tüm 
yurtta olduğu gibi İstanbul’da da 
törenler düzenlendi. Edirnekapı 
Şehitliği’nde gerçekleştirilen 
törende kara, deniz, hava ve 
polis şehitleri saygıyla anıldı. 

Şehitler saygıyla anıldı

Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı ve 18 Mart Şehitleri 
Anma Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği’nde 
düzenlenen törende, kara, deniz, hava ve polis 

            şehitleri anıldı. Törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Birinci 
Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, sivil toplum 

kuruluşları, gaziler ve şehit yakınları ve Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı bünyesinde eğitim alan Somalili askerler ile 
şehit yakınları katıldı. Şehitler Anıtı’na çelenk bırakılması 
ile başlayan tören, saygı atışı, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunması ile devam etti. 

Şehitlik Şeref Defteri’ni imzalayan Vali Vasip Şahin, 
“Kahraman milletimiz İstiklal Savaşı’nın her safhasında 
Yemen’den Çanakkale’ye birçok cephede ve Anadolu’nun 
her karış toprağında vermiş olduğu şerefli mücadelesinde 
binlerce kahraman evladını şehit olarak toprağa vermiştir. 
O şehitler milletimizin birlik ve beraberliğini muhafazası 
ile huzur ve güvenliğin sağlanması için canlarını feda 
ederek milletimizin gönüllerindeki müstesna yerlerini 
almışlardır.” diye yazdı.

Vali Vasip Şahin ve Başkan Kadir Topbaş ile beraberindekiler, 
daha sonra polis ve asker şehitliklerini ile İstiklal Marşı’nın 
yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un mezarını ziyaret 
ederek, mezara karanfil bıraktılar ve dua ettiler. 
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Malezya Kuala Lumpur 
Belediye Başkanı Ahmed 
Phesal Bin Taleb, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ı makamında 
ziyaret etti.

Başkan Topbaş’a ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Malezya Kuala Lumpur Belediye Başkanı Ahmed Phesal 
Bin Taleb ve beraberindeki heyeti, Saraçhane’deki 

Başkanlık Sarayı’nda ağırladı. Konukları ile bir süre 
görüşen Başkan Topbaş, “Dost ve kardeş ülke Malezya’dan 
bir meslektaşımı burada ağırlamaktan mutluluk duydum. 
Kendileriyle karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı 
konusunda konuştuk. Kendileri de beni Kuala Lumpur’a 
davet ettiler.” diye konuştu.

Başkan Topbaş, İstanbul’daki çalışmaları anlattı…
Başkan Topbaş, konuk Belediye Başkanı Bin Taleb’e 
İSMEK kursiyerlerinin yapmış olduğu bir vazo hediye etti. 
Daha sonra konuklarını İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde gezdiren Başkan Topbaş, çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Polonya Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Katarzyna 
Kacperczyk, Çevre Bakan 
Yardımcısı Marcin Korolec ve 
İstanbul Başkonsolosu 
Grzegorz Michalski 
başkanlığındaki heyeti 
ağırladı.

İBB Polonya heyetini ağırladı

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Katarzyna Kacperczyk, 
Çevre Bakan Yardımcısı Marcin Korolec ve İstanbul 
Başkonsolosu Grzegorz Michalski başkanlığındaki 

heyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Selamet, heyetle 
bir çalışma toplantısı yaptı. Saraçhane Belediye Sarayı’ndaki 
toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcıları Hüseyin Eren, Eyyüp Karahan ve Nihat Macit ile 
diğer bürokratlar da hazır bulundu.

Başkan Vekili Ahmet Selamet, Türkiye ve Polonya arasında 
uzun yıllara dayanan ilişkilerin son yıllarda büyük gelişme 
gösterdiğini belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik hacmin 
son 10 yılda 10 kat, 5,5 milyar dolara çıkan ticaret hacminin 
ise 19 kat arttığını söyledi.

İstanbul ile Polonya’nın başkenti Varşova arasında 
24 yıl öncesine dayanan bir işbirliği ve dostluk köprüsü 
bulunduğuna dikkat çeken Ahmet Selamet, konuklarına 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve hizmetlerini 
anlattı. Ulaşım konusunda büyük mesafeler alan İstanbul’un 
birçok yaşamsal sorununu aşarak, Avrupa’nın pek çok 
şehrinden daha yaşanabilir bir kent olduğunu ifade eden 
Selamet, “İstanbul’un bilgi ve deneyimlerini sizlerle 
paylaşmaktan mutluluk duyacağız.” dedi.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Katarzyna Kacperczyk de, 
Türkiye’ye siyasi, vali, belediye başkanı, akademisyen ve 
işadamlarından oluşan yaklaşık 400 kişilik bir heyetle 
ziyarette bulunduklarını belirterek, “Türkiye ile Polonya 
arasında 6 asra dayanan kadim ilişkilerin önemi aşikardır. 
İstanbul’un pek çok zorluğun üstesinden gelerek dünyanın 
önde gelen şehirleri arasında yerini aldığını biliyoruz.
İstanbul’un, yapısal ve ekonomik krizlerden etkilenmeden 
dönüşümünü sürdürmesi takdire şayandır. İstanbul’un bilgi 
ve deneyimlerinden faydalanmak, Varşova’nın da 
deneyimlerini aktarmak istiyoruz.” diye konuştu.
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Baharın müjdecisi Nevruz tüm 
yurtta olduğu gibi İstanbul’da 
da coşkuyla kutlandı. 
Dostluk, barış ve kardeşlik 
mesajlarının verildiği kutlamalar 
renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul’da Nevruz coşkusu
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 

Zeytinburnu Belediyesi’nin birlikte düzenlediği Nevruz 
Bayramı etkinlikleri Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve 

Sanat Merkezi’nde yapıldı. Etkinliklere, Uluslararası Türk 
Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği (TDBB) de destek verdi. Kutlamalara İstanbul Valisi 
Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş ile çok sayıda davetli katıldı. 

Türk Dünyası için önemli bir değer…
Etkinliklerin açılışında konuşan İstanbul Kültür ve Turizm 
Müdürü Ahmet Emre Bilgili, baharın müjdecisi olan yeni 
bir gün ve başlangıç anlamına gelen Nevruz Bayramı’nı 
kutlamak için biraraya gelindiğini belirterek, Nevruz’un 
yüzyıllardır Türk dünyası için önemli bir değer olarak 
yaşatıldığını ve geniş bir coğrafyada kutlandığını söyledi.

Nevruz; bolluk, bereket, arınma günü… 
Dünyada da her yıl 21 Mart’ın Uluslararası Nevruz Günü 
olarak kutlandığını anlatan Bilgili, “Nevruz’un çıkış noktası 
insanlığın ortak kültürü olan değerleridir. Nevruz’un Türk 
dünyasında da birçok anlamı var. Öncelikle Nevruz, 
yaratılıştır, başlangıçtır, yeni bir gündür, karakışın bittiği 
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tabiatın yeşerdiği, bolluk ve berekete erilen gündür. Aynı 
zamanda gece ve gündüzün eşitlendiği sevgi ve kardeşliğin 
perçinlendiği dost olduğumuz gündür. Ayrıca Nevruz, 
arınma, kısmet, dilek ve sofra günüdür.” diye konuştu.

Ziyaretçilere “semeni tepsisi” sunuldu…
Etkinlikte İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a toprağın 
yeşermesinin sembolü olduğu belirtilen “semeni tepsisi” 
sunuldu. Başkan Topbaş, Vali Şahin, ve Garnizon Komutanı 
2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şenol Alkış standları 
gezerek, yöresel yiyeceklerden tattı. Başkan Topbaş, 
standın birinde demir döğme işlemini yapan vatandaşla 
sohbet edip, çekici alarak demir dövdü.

Manas Destanı büyük alkış aldı…
Etkinlikte, Motif Halk Oyunları Derneği, Kafkas Çerkes 
Derneği’nin Halk Dansları Topluluğu gösterisini sundu. 
Kazak Kültürü Vakfı’ndan Beşir Ahmet Köse ve Sedat 
Çolakoğlu da kısa bir konser verdi. Uygur sanatçı Melike 
Nevruz’un da konser verdiği etkinlikte, Kırgızıstan Halk 
Dansları Topluluğu ve Karaçay Halk Dansları Grubu’nun 
gösterisi dikkati çekti. 10 yaşındaki Kırgız çocuk sanatçısı 
Ümmet Devletov da bir gösteri sundu. Manas Destanı’nı 
okuyan Devletov, davetlilerden büyük alkış aldı.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediye Heyeti, Çin’in Şanghay, 
Xi’an ve Guanco şehirlerinde 
resmi temaslarda bulundu. 
Temaslar kapsamında; 
İstanbul ile Guanco 
şehirleri arasında 
“mutabakat zaptı” 
imzaladı.

İstanbul ile Çin ilişkileri gelişiyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan 

Vekili Abubekir Taşyürek Başkanlığındaki meclis üyeleri ve 
bürokratlardan oluşan 13 kişilik heyet, Çin’in Şanghay, Xi’an 

ve Guanco şehirlerinde resmi temaslarda bulundu. Mevcut 
ilişkileri daha da güçlendirmek ve işbirliği olanaklarını 
görüşmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, Şanghay 
Belediyesi’nin Daimi Komite Başkan Yardımcısı Zhong 
Yanqun ile görüşüldü. Toplantıda, İstanbul’un kardeş şehri 
olan Şangay ile ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ele alındı.

İBB heyeti, daha sonra Xi’an Uluslararası Fuar Merkezi’ni 
ziyaret ederek, fuarcılık alanında görüş ve tecrübe 
alışverişinde bulundu. Şanghay’da bulunan Şanghay 
Belediyesi Kentsel Planlama Merkezi’ni de gezen heyet, 
şehrin 2000-2020 vizyonu kapsamında gerçekleştirilmiş ve 
2020 sonrasına dair planları hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında, İstanbul ile Guanco arasındaki kardeş 
şehir ilişkilerini güçlendirmek; imar ve şehircilik alanında bilgi 
ve deneyim paylaşımında bulunmak amacıyla mutabakat 
zaptı imzalandı. Mutabakat zaptıyla, İpek Yolu’nun iki ucunda 
bulunan Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik, kültürel, tarihi 
ve stratejik bağların artırılması planlanıyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
UGETAM, Trans Anadolu 
Doğalgaz Boru Hattı 
Projesi’nde (TANAP) 
3. Taraf Gözetim Hizmeti 
ihalesini kazandı. Bu görev 
çerçevesinde, TANAP projesi için 
Çin’de yapılan boru üretiminin 
kontrolü gerçekleştirilecek.

UGETAM,
Çin Seddi’ne dayandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 
UGETAM A.Ş., büyük bir başarıya imza attı. UGETAM, TSE, 
ve TÜV Avusturya ile oluşturulan konsorsiyum, 

Azerbaycan’ın Hazar Denizi’nde ve Hazar Denizi’nin 
güneyindeki sahalarda üretilen doğalgazını Türkiye’ye ve 
Avrupa’ya taşınmasına ilişkin Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı Projesi’nde (TANAP) 3. Taraf Gözetim Hizmeti 
ihalesini aldı. 

3.Taraf Gözetim Hizmeti çerçevesinde; TANAP’ da 
kullanılacak boruların Çin’de üretilen kısmının kontrolü 
gerçekleştirilecek. Projenin 24 ay sürmesi planlanıyor. 
Bu konsorsiyum içindeki UGETAM A.Ş. ve TSE’nin 
üstlendiği görev; içerik, kapsam ve hacim itibariyle bir ilk. 

UGETAM A.Ş., denetim ve muayene, personel eğitim ve 
belgelendirme, deney ve kalibrasyon, ürün 
belgelendirme, yenilenebilir enerji hizmetlerini sektöre 
akreditasyon kapsamında sunmakta ve uluslararası 
arenada referans olma yolunda emin adımlarla 
ilerlemektedir. UGETAM, deneyimli personeli ile 
İSKİ Melen Projesi Su İletim Hattı Kaynaklarının Kontrolü, 
Doğalgaz Dağıtım Hattı Borularının Kontrolü, 
Azerbaycan AZERSU İletim ve Dağıtım Hattı Borularının 
Kaynak Kontrolü Projelerini başarıyla devam ettirmiş ve 
tamamlamıştır.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım A.Ş., 6. Uluslararası 
Toplu Taşımacılar Birliği 
Türkiye Konferansı’na ev 
sahipliği yaptı. Konferansta, 
toplu taşımada teknikler ve 
tasarım konuları ele alındı.

Toplu taşımada 
tasarım, teknik ve planlama… 

6. Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Türkiye 
Konferansı, Taksim’deki The Marmara Hotel 
gerçekleştirildi. Konferansa, dünyanın önde gelen 

kentlerinden bakan, yönetim kurulu başkanı ve CEO gibi 
üst düzey karar vericileri katıldı. Konferansta, ana başlıklar 
çerçevesinde yapılan sunumlar, teknikler ve tasarım 
konuları ile toplu ulaşım sistemlerinin hukuki ve 
finansmanı konuları ele alındı.

“İstanbul’un ulaşım yatırımlarını gördüler…”
İstanbul Ulaşım A.Ş. Genel Müdür Vekili Ali Yandır, konferans 
ile dünyanın İstanbul’un ulaşım yatırımlarını görme fırsatını 
yakaladığını söyledi. Raylı sistemlerle ilgili yaklaşık 50 ülkenin 
CEO ve yöneticilerinin konferansta biraraya geldiğini belirten 
Yandır, “Avustralya, Fransa ve ABD başta olmak üzere, raylı 
sistemin en yetkin otoritelerinin en yetkin kişileri, burada 
görüşlerini açıkladı. Dünyanın şu anda bu konuda vardığı ve 
varmak istediği uygulamalar hakkında bilgiler alındı. 
Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen ulaşımla ilgili yetkililer de 
bu konuda yapılabilecek görüşleri aldı.” dedi.

Flausch: “Türkiye’yi tebrik ediyorum...”
UITP Genel Sekreteri Alain Flausch da, başta İstanbul 
olmak üzere Türkiye’de son dönemde toplu taşımacılık 
alanında ciddi gelişmelerin yaşandığını ifade ederek, 
İstanbul’un 2023 Raylı Sistem Vizyonu ile UITP’nin 
2013 Toplu Taşımacılıkta Politik Taahhüt Ödülü 
kazandığını hatırlattı. Flausch, İstanbul’da, şehrin ulaşımı 
adına çok büyük bir mesafe kaydedildiğini gördüğünü 
ifade ederek, “Hem belediye hem de hükümet düzeyinde 
Türkiye’yi tebrik etmek istiyorum.” diye konuştu.
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İstanbul, İleri Demiryolu 
Mühendisliği Kongresi’ne ev 
sahipliği yaptı. 1.000’e yakın 
firmayı biraraya getiren 
kongrede, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin yedi tepeli 
kentten ilham alarak 
tasarladığı ve ürettiği ilk yerli 
tramvay olan İstanbul 
Tramvayı da değerlendirildi.

Demiryolunun geleceği 
masaya yatırıldı

Türkiye’de ve İran’da demiryolu sektöründe yürütülen 
çalışmaların bilimsel bir zemine oturtulması, ortak 
AR-GE projelerinin geliştirilmesi, teknolojik bilgi 

birikiminin paylaşılarak artırılması amacıyla Uluslararası 
İleri Demiryolu Mühendisliği Kongresi (International 
Congress on Advanced Railway Engineering (IC-ARE’15) 
düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile 
İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Demiryolu 
Mühendisliği Fakültesi işbirliğinde gerçekleştirilen kongre, 
İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi’nde yapıldı. 

Her yıl düzenlenmesi planlanan kongrede, Demiryolu 
Araçları, Demiryolu Parçaları, Demiryolu Taşımacılığı, 
Demiryolu Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon, Kent İçi Raylı 
Sistemler konuları değerlendirildi. Organizasyona, 
demiryolu sektöründe Ortadoğu’daki yatırımlar ve 
projelere katılmak isteyen 1.000’e yakın firma katıldı. 

Kongrede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden 
Ulaşım A.Ş. adına Anıl Ateş, İSBAK A.Ş. adına ise Hakan 
Çelik; “Modern Demiryolu Uygulamalarındaki Yolcu 

Arayüz Sistemleri: İstanbul Tramvayı Yolcu Bilgilendirme 
Sistemi” başlıklı bir sunum yaptı. Kongrede, tasarımı ve 
mühendisliği İstanbul Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan, 
üretimi de yerli sanayi işbirliği ile gerçekleştirilen İstanbul 
Tramvayı’nda elde edilen deneyimler de değerlendirildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Lojistik Destek Merkezi ekipleri, 
Diyarbakır ve Şanlıurfa 
Belediyelerine mobil mutfak 
eğitim desteği verdi.

Lojistik Destek Merkezi’nden 
uygulamalı eğitim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini 
sürdüren Lojistik Destek Merkezi, Diyarbakır ve Şanlıurfa 
Belediyelerine eğitim desteği verdi. Üç aşçı ve bir tekniker 

olmak üzere dörder kişilik iki ayrı ekip, Türkiye Belediyeler 
Birliği’nce hibe edilen 20 bin kişi kapasiteli mobil 
mutfaklarda görevlendirilecek personel ile bilgi ve 
deneyimlerini paylaştı. Lojistik Destek Merkezi ekipleri 
3 gün süreyle bölgede kalarak, mobil mutfaklardan üst düzey 
verim sağlanabilmesi için nasıl kullanılması gerektiğini ve 
nelere dikkat edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak anlattı.

Eğitimlerde özellikle olağanüstü durumlarda ve toplu 
olaylarda hizmet veren mobil mutfaklarda hijyen ve süratin 
çok önemli olduğu üzerinde duruldu. Mobil mutfaklar, 
eğitimlerin tamamlanmasının ardından yine Lojistik Destek 
Merkezi ekipleri gözetiminde test edilerek kullanıma hazır 
hale getirildi.

Başkanlığını Kadir Topbaş’ın yaptığı Türkiye Belediyeler 
Birliği, sınırlarında mülteci bulunması sebebiyle mali yükü 
artan belediyelere destek olmak amacıyla Diyarbakır, 
Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, 
Elazığ, Osmaniye illerinden 21 farklı belediyeye iş makinası 
ve hizmet ekipmanlarından oluşan toplam 33 araç hibe 
etmişti. Bu kapsamda Diyarbakır ve Şanlıurfa Belediyelerine, 
20 bin kişi kapasiteli birer mobil mutfak verilmişti.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi her 
alanda olduğu gibi atık 
yönetiminde de rol model olmaya 
devam ediyor. Atık Müdürlüğü 
tarafından Türk Dünyası 
Belediyeler Birliği üyesi 
belediyeler ile Japonya’dan 
gelen heyete atık yönetimi 
konusunda bilgi verildi.

Büyükşehir Belediyesi
atık yönetiminde de öncü

T ürk Dünyası Belediyeler Birliği tarafından organize 
edilen “Yerel Yönetimlerde Katı Atık Yönetimi ve Geri 
Dönüşüm Uygulamaları” konulu eğitim programı 

çerçevesinde; uluslararası heyet İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Atık Yönetimi Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Heyete, özellikle evsel atıkların depolanması ve taşınması 
ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Heyet daha sonra Odayeri 
Düzenli Depolama Sahası’nı ziyaret ederek, teknik 
incelemelerde bulundu. Programın sonunda İBB Dış 
İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda Haliç Sosyal 
Tesisleri’nde değerlendirme toplantısı yapıldı. 

Japonya’dan gelen heyet ile de bilgi paylaşıldı…
Kyoto Üniversitesi Araştırma Merkezi Çevre Koruma Yardımcı 
Doçenti Misuzu Asari başkanlığındaki bir heyet de Atık 
Yönetimi Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, müdürlük faaliyetleri 
hakkında bilgi aldı. İstanbul’da evsel atıkların transfer 
istasyonlarından sahalara taşınması, düzenli depolama 
sahalarında bertaraf edilmesi, bu sahalarda oluşan çöp sızıntı 
suyunun arıtılması ve çöp gazından elektrik enerjisi elde 
edilmesi gibi aşamalar konuklara anlatıldı. 
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, bilinçli tüketicileri 
ödüllendirmeye devam ediyor. 
Zabıta Daire Başkanlığı 
tarafından düzenlenen törende 
Geleneksel Tüketici Ödülleri 
sahiplerini buldu.

Bilinçli tüketiciler ödüllendirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 
Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da 
bilinçli tüketicileri ödüllendirdi. Tüketici bilincinin 

geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları 
konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini 
dikkate alan firmaların teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen 

8. Geleneksel Tüketici Hakları Paneli ve Ödül Töreni, Fatih’teki 
Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde yapıldı. 

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Mevlüt Bulut, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü 
Dış İlişkiler Eğitim Daire Başkanı Yakup Güzel, İBB Zabıta 
Daire Başkanı Tayfun Karali, İstanbul Ticaret İl Müdürü 
Mehmet Ali Köse, Zabıta Müdürleri,  Zabıta 
Müdür Yardımcıları, Zabıta Amirleri, Zabıta Komiserleri, 
Zabıta personelleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin hızla gelişmesiyle tüketicinin korunması 
kavramının öneminin arttığını ifade ederek, 
Zabıta Amirliği’nin bu konuda çok başarılı çalışmalar 
yürüttüğünü söyledi. Törende daha sonra tüketici hakları 
konusunda çalışmalar yapan kurumlar ile yazılı ve görsel 
basın alanında faaliyet gösteren medya kuruluşlarının 
temsilcilerine ödül ve plaketleri  verildi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal Tesisleri, lezzet, hijyen ve 
kaliteden ödün vermeden 
hizmetlerini sürdürüyor. 
Sosyal Tesis personelleri de 
katıldıkları “Enerji ve 
Motivasyon” seminerleri ile 
misafirlerine daha nitelikli 
hizmet sunuyor.  

Sosyal Tesisler’de 
enerji ve motivasyon artıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 
ve kentin 17 farklı noktasında bulunan Sosyal Tesisler, 
misafirlerine daha nitelikli hizmet sunmak için kurumsal 

eğitimlerle performans arttırıyor. Bu kapsamda 
gerçekleştirilen çalışmalardan birini de İBB Sosyal Tesisler 
ve Lojistik Destek Merkezi personeline yönelik “Enerji ve 
Motivasyon” seminerleri oluşturuyor. 

İnsan Kaynakları Uzmanı Berrin Tavman tarafından 
gerçekleştirilen ve tüm idari kadroyu kapsayacak 
seminerlerden ilki Topkapı Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirildi. Seminere, Avrupa ve Anadolu Yakalarında 
restoran ve kafe hizmeti veren Sosyal Tesisler’in amir ve 
amir yardımcıları ile Lojistik Destek Merkezi yöneticileri 
katıldı. Tavman, İBB Sosyal Tesisler yöneticilerine; kişiyi 
motive ve demotive eden faktörler, kişisel endişeler, 
motivasyona etki eden kültürel özellikler, göreve talip 
olma, sorgulama, toplumsal sosyal sorumluluk, güven, 
duygu iletimi ve iletişim gibi pek çok alanda bilgiler 
aktararak, tecrübelerini paylaştı.

İş verimliliğinin artırılabilmesi için öncelikle çalışanların 
enerji düzeylerinin yükseltmesi gerektiğine vurgu yapan 

Tavman, bunun da sağlıklı iletişimler kurulmasına bağlı 
olduğunu söyledi. Tavman, “Bugüne kadar çalıştığım tüm 
kurumlarda bir disiplin yönetmeliği olmasına rağmen 
henüz ödül yönetmeliğine rastlamadım. Oysa küçücük 
detayların büyük olumlu dönüşleri olduğunu hepimiz 
biliyoruz.” diyerek çalışanların nasıl motive edileceklerine 
dair küçük tüyolar da verdi.  
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Meclisi, kentin 
39 ilçesinden gönüllü gençleri 
Süleymaniye Camii’nde 
buluşturuyor. Proje kapsamında; 
gençler hem İstanbul’un manevi 
dokusunu yaşıyor hem de kentin 
tarihi güzelliklerini tanıyor.

Süleymaniye
buluşmaları başladı

Gençlik Meclisi tarafından hayata geçirilen 
“Süleymaniye Buluşmaları” Projesi kapsamında her 
ay 500’ü aşkın genç, Süleymaniye Camii’nde 

biraraya geliyor. Mimar Sinan’ın eseri olan camide ayda 

1 kez pazar günü buluşan gençler, Sabah Namazı’nın 
ardından hadis sohbetine katılıyor ve caminin tarihçesini 
dinliyor. Gençler daha sonra cami avlusunda topluca 
sabah kahvaltısı yapıyor ve birbirlerini tanıma fırsatı 
buluyor.
 
Gençler, Süleymaniye Camii’nde gerçekleştirilen 
programdan sonra İstanbul’un tarihi güzelliklerinden olan 
Ayasofya, Yerebatan ve Sultanahmet Meydanı gibi kültürel 
ve tarihi mekanları da gönüllü rehberler eşliğinde geziyor.
 
Süleymaniye Buluşmaları’na katılan Gençlik Meclisi 
Başkanı Samed Ağırbaş, yapmış oldukları projeler ile 
3 ayda 60 binden fazla gence ulaştıklarını belirterek, 
“Gençlik Meclisi, 5. Dönem itibari ile Azınlık Çalışmaları 
Birimi, Girişimcilik Otobüsü, Osmanlı Arşivleri ve Tarih 
Gezileri gibi gençlerin hayatına dokunan pek çok projeye 
imza attı. Şimdi de Süleymaniye Buluşmaları adlı 
etkinliğimiz ile İstanbullu gençleri buluşturuyoruz.” dedi.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Çanakkale Deniz 
Zaferi’nin 100. yılı dolayısıyla 
“Fotoğraflarla Çanakkale 
Zaferi” isimli bir sergi açtı. 
40 ayrı fotoğraftan oluşan sergi, 
28 Mayıs’a kadar kentin farklı 
yerlerinde öğrencilerle buluşacak.

Fotoğraflarla Çanakkale Zaferi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini 

sürdüren Gençlik Meclisi, ortaokul ve lise öğrencilerine 
Çanakkale ruhunu yeniden yaşatmayı amaçlayan 

Fotoğraflarla Çanakkale Zaferi Sergisi’ni açtı. 28 Mayıs’a 
kadar her hafta farklı bir yerde sergilenecek fotoğraflarla; 
1. Dünya Savaşı’nın en zorlu mücadelesi olan Çanakkale 
Savaşları’nın destansı anlatımı da yapılıyor. 

40 ayrı fotoğraftan oluşan sergi için açılış töreni, 
Küçükçekmece Belediyesi Halkalı Kültür Merkezi’nde 
yapıldı. Törene, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, 
İlçe Mili Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ve  Gençlik Meclisi 
Başkanı Samed Ağırbaş ileçok sayıda öğrenci katıldı.

Törende, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da 
salonu dolduran öğrencilere Çanakkale Marşlarının yer 
aldığı mini bir konser verdi. Ardından törene katılan 
protokol, serginin açılışını yaptı. Sergiye çevre okullardan 
gelen yüzlerce öğrenci de yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler 
fotoğrafları tek tek incelerken; fotoğrafların öykülerini de 
dikkatle dinlediler.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları 
İSMEK, Çanakkale Zaferi’nin 
100. yılı anısına bir sergi 
düzenledi. Kırkyama branşı 
öğretmen ve öğrencilerinin 
hazırladıkları “Bir Hilal 
Uğruna” adlı sergide, yüz yıllık 
destan bir kez daha gözler 
önüne serildi.

100 yıllık destan kırkyamada

Dünyanın en büyük halk üniversitesi olarak tabir 
edilen İSMEK’te Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı olması 
sebebiyle aziz şehit ve gazilerin anısına “Bir Hilal 

Uğruna” isimli bir sergi düzenledi. İSMEK’in 20 kırkyama 
branşı öğretmeninin öğrencileri ile birlikte hazırladığı 
sergi, Yeni Camii Hünkar Kasrı’nda açıldı. Sanatseverlerin 
yoğun ilgi gösterdiği sergide; Seddül Bahir Kalesi’nden 
Akbaş Şehitliği’ne, 57. Alay Şehitliği ve Anıtı’ndan 
215 kilogram ağırlığındaki top mermisini sırtlayarak top 
kundağına yerleştiren Seyit Ali Onbaşı’ya kadar Çanakkale 
Savaşı ile özdeşleşen olay ve kişilerin anlatıldığı 
62 eser yer aldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme 
Müdürü Mehmet Doğan, 18 Mart Çanakkale şehitlerimizin 
hatırasını tekrar yaşatan tüm İSMEK öğretmen ve 
öğrencilerine teşekkür ederek, “Bugünün tarihi bir anlamı 
daha var. 12 Mart İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde kabulünün 94. yıl dönümüdür. Hem büyük 
şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u hem de tüm şehitlerimizi ‘Bir 
Hilal Uğruna’ kırkyama sergimiz vesilesiyle bir kez 
rahmetle yad ediyoruz.” diye konuştu.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Çağlar da, “Bugün hem merhum Mehmet Akif Ersoy’u hem 
de vatan için şehit düşmüş tüm evlatlarımızı anıyoruz.” dedi. 
Sergide, İSMEK Kırkyama branşı öğretmenleri adına konuşan 
Sükeyne Tulan ise bu anlamlı ve güzel sergiyi hayata 
geçirdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.
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İstiklal Marşı’nın kabulünün 
94’üncü yılında, engelli 
bireyler coşkuyla okudukları 
Milli Marş ile duygu dolu anlar 
yaşattı. “Engelliler Arası İstiklal 
Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması” 
muhteşem bir ödül törenine 
sahne oldu.

Engelli bireylerden 
duygu dolu anlar…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Zeytinburnu 
Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Engelliler Arası 
İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması” muhteşem bir 

ödül törenine sahne oldu. Zeytinburnu Belediyesi Kültür 
ve Sanat Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat 
Macit, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanı Muzaffer Saraç, İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Nesrin Kakırman, Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdür Yardımcısı Bekir Koçyiğit ve İBB Engelliler 
Müdürü Yeliz Yıldız Kökenek katıldı.

2 ay süren İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’nda 
İstanbul genelinde görme, işitme, zihinsel, down sendromlu, 
ortopedik ve otizmli 450 engelli birey yarıştı. Birinci olan 
engelli bireylerin okuduğu İstiklal Marşı büyük alkış alırken; 
seyircilere duygu dolu anlar yaşattı.  Törende, 6 ayrı kategoride 
dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Nihat Macit, yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı’nın Anadolu 

insanının ortak doğasını ve ortak ideallerini yansıttığını 
ifade ederek, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 
engellisi, yaşlısı, kadını ve çocuğu ile ortak hisseden ve 
ortak düşünen bir gönül toplumu için çalışıyoruz.” dedi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
18 - 24 Mart Yaşlılara Saygı 
Haftası’nı çeşitli etkinliklerle 
kutladı. İstanbul Darülaceze 
Müdürlüğü tarafından organize 
edilen etkinliklere katılan sakinler, 
unutamayacakları bir hafta 
yaşadılar.

Yaşlılarımız;
en değerli varlıklarımızdır…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren İstanbul 
Darülaceze Müdürlüğü, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla 

bir takım etkinlik düzenledi. 1453 Topkapı Sosyal 
Tesisleri’nde düzenlenen programa, İstanbul genelinde 
Darülaceze sakinleri ve huzurevi sakinleri ile çok sayıda 
davetli katıldı.

Büyükşehir, ihtiyaç sahiplerinin yanında…
Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Nihat Macit; “Yaşlı dediğimiz insanlar 
hepimizin anası, babası, amcası, dayısı, büyüklerimizdir. 
Bizler, yaşlılarımıza bir hafta değil, bir ömür bakmakla 
yükümlüyüz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 
21 farklı noktada huzurevi, yaşam evi, çocuk ve gençlik 
merkezlerinde başta yaşlılar olmak üzere engelli ve bütün 
ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyoruz. Türkiye’nin en büyük 
kapasiteli Darülaceze Müdürlüğü’müzde bin yaşlımıza 
hizmet sunuyoruz. Yaşlılar Haftası’nı en içten ve samimi 
duygularımla kutluyorum. Bütün büyüklerimin ellerinden 
öpüyorum.” dedi.
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Yaşlılar Turnuvası Ödülleri sahiplerini buldu…
Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında; Dart, Langırt, Tavla, 
Masa Tenisi, Satranç alanlarında yapılan “Yaşlılar 
Turnuvası” yarışmasında kazanan sakinlere ödülleri 
verildi. 600 kişinin katıldığı Geleneksel Yaşlılar Haftası 
programında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Türk Müziği Topluluğu’nun konseri büyük beğeni kazandı. 
Program, yaşlılara sunulan karanfillerle son buldu.

Darülaceze sakinleri “sporla gülümse”diler…
İstanbul Darülaceze Müdürlüğü 18-24 Mart Yaşlılara Saygı 
Haftası kapsamında Kadıköy Sahil’de “Sporla Gülümse” 
yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe İstanbullular da büyük ilgi 
gösterdi. Spor yapmanın faydaları ve Yaşlılara Saygı 
Haftası ile ilgili pankartların taşındığı yürüyüş, Kadıköy 
Meydanı’nda son buldu. 

Hem spor hem eğlence…
Darülaceze Beden Eğitimi öğretmenleri eşliğinde 
katılımcılar hem spor egzersizleri yaptılar hem de 
müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler. Güzel bir 
atmosferde gerçekleşen etkinlikte; Darülacezeli sakinler, 
çalışanlar, Darülaceze Dostları ve Sosyal Duyarlılık Projesi 
kapsamında Darülaceze’de gönüllü çalışmalar yürüten 
öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadılar.    
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
son yıllarda yaptığı yatırımlar ile 
İstanbul ve İstanbulluların 
can ve mal güvenliği için 
365 gün 24 saat çalışan 
İstanbul İtfaiyesi’nin, her türlü 
itfai olaya uluslararası 
standartların öngördüğü sürede, 
etkin bir şekilde müdahale 
edebilmesini sağladı. 3 asırlık 
geçmişi ile dünyanın en köklü 
itfaiye teşkilatlarından biri 
olan İstanbul İtfaiyesi, 
modern yeni itfaiye 
istasyonları ve yeni araçlar ile 
güçlenmeye devam ediyor. 

İstanbul emin ellerde...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 asırlık geçmişi ile 

dünyanın en köklü itfaiye teşkilatlarından biri olan 
İstanbul İtfaiyesi’ni günümüz ihtiyaçları doğrultusunda 

modern yeni itfaiye istasyonları ve yeni araçlar ile 
güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul İtfaiyesi’nin, olaylara 
uluslararası standartların öngördüğü sürede müdahale 
edebilmesi için 2004 yılından bu yana modern itfaiye 
istasyonlarından itfaiye araçlarına, cankurtaran 
hizmetlerinden afet yönetimine kadar pek çok yatırım 
yapıldı.  

113 istasyon, 733 itfaiye aracı…
Kent genelindeki istasyon sayısını 38’den 
113’e çıkaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
yangınlara ve doğal afetlere havadan müdahalede edebilen 
“Alev Kartalı” isimli helikopteri hizmete aldı. Araç sayısı 
292’den 733’e çıkarılırken; bu sayıyı 750 araca çıkarmak 
programlandı. Son 11 yıllık süreçte personel sayısı da 
1.852’den 4 bin 250’ye çıkarıldı. 12 adet sivil savunma aracı 
daha hizmete alınarak araç sayısı da 30’a çıkarıldı.   

İstanbul İtfaiyesi, 5 dakika 40 saniyede olay yerinde…
Acil durumlara ve doğal afetlere uluslararası standartların 
öngördüğü sürede müdahale etmek için çalışan İstanbul 
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Büyükşehir Belediyesi, yangınlara ortalama varış süresini de 
5 dakika 40 saniyeye kadar düşürdü. Acil yardım ambulans 
istasyon sayısı 9’dan 20’ye çıkarıldı. Son 11 yılda 374 bin 
45 acil sağlık vakasına müdahale edildi. Yaz aylarında İstanbul 
sahillerinde bulunan 35 halk plajında toplam 44,5 km sahil 
şeridinde cankurtaran hizmeti veren İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından bu sayede boğulma tehlikesi geçiren 
29 bin 608 İstanbullu yeniden hayata tutundu. 

3 bin 672 gönüllü itfaiyeci yetiştirildi…
İstanbul İtfaiyesi, yangın, kaza ve doğa olaylarına müdahale 
etmekle kalmayıp 7’den 77’ye İstanbulluların yangın, kaza, 
ilkyardım ve doğal afetler konusunda bilinçlenmesini 
sağlıyor. Son 11 yılda büyük bir ivme kazanan eğitim 
çalışmaları ile 5 milyon 600 bin kişiye itfaiye eğitimi, 
74 bin kişiye ilkyardım eğitimi ve 80 bin 365 kişiye ilkyardım 
ve halk sağlığı semineri verildi. 

Lojistik Destek Merkezi, doğal afetlere hazır…
Doğal afet, kötü hava koşulları ve acil durumları Afet 
Koordinasyon Merkezi’nden koordine eden İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun en 
büyük Lojistik Destek Merkezi’ni kurdu. Lojistik Destek 
Merkezi, muhtemel bir afet durumunda 200 bin 
afetzedenin gıda ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye 
sahip. Doğal afet durumlarında gıda ve haberleşme 
ihtiyacını karşılamak için ‘Mobilize Ekipler’ kuran Büyükşehir 
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Belediyesi, soğuk havalarda kent 
genelindeki evsiz vatandaşlara da sahip 
çıkıyor. Evsizlere soğuk havalarda 
barınma ve beslenmenin yanı sıra 
sağlık ve temizlik hizmeti veriliyor.

İstanbul, AKOM’dan takip ediliyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbul’u 600 adet trafik gözlem 
kamerası ve 14 özel nitelikli kamera ile 
AKOM’dan takip ediyor. 10 adet 
Otomatik Meteoroloji İstasyonu’na 
ilave olarak, buzlanmayı 3 saat önceden 
haber veren 28 adet Buzlanma Erken 
Uyarı Sistemi’ni kuran İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, istasyon sayısını 
50’ye çıkarmayı programladı. 

İstanbul’un telsiz altyapı sorunu 
çözüldü…
17 Telsiz Röle İstasyonu ve Kulesi 
yaparak Silivri’den Şile’ye telsiz 
kapsamasını sağlayan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, acil duruma 
yönelik hizmet veren tüm kamu 
kurumlarının bu altyapıyı kullanması ile 

olağan ve olağanüstü durumlar için 
İstanbul’un telsiz altyapı sorununu 
çözdü. 5 dere üzerinde Taşkın Erken 
Uyarı Sistemi kuruldu.  

İBB, depremzedelerin yanında…
Doğal afetlerde yurt içinde ve yurt 
dışında yardıma koşan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Ermenek’te 
meydana gelen maden kazası 
sonrasında bölgeye yardım ekibi 
gönderdi. 10 km’den su tahliyesi 
yapabilen ahtapot aracı ve en son 
teknoloji kurtarma ekipmanları ile 
çalışmalara destek verildi. Van Erciş’te 
yaşanan depremin ilk gününden 
itibaren bölgeye yardım ekipleri 
gönderdi. 3 ay boyunca bölgede 
10 bin kişilik sıcak yemek ve 5 bin adet 
ekmek üretimi yapıldı. Van’dan gelen 
1.537 depremzede, Kartal Yakacık 
Geçici Konaklama Merkezi ve Çiroz 
Engelliler Kampı’nda misafir edildi.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde yaşanan sel felaketi 

sonrası, bölgeye yardım ekibi 
gönderilirken; sel felaketine maruz 
kalanlara nakdi yardım yapıldı. Rize ve 
Edirne’de meydana gelen sel felaketleri 
sonrasında bölgelere yardım ekipleri 
gönderildi. 

Dünyaya yardım eli…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, doğal 
afet durumlarında yurt dışındaki 
vatandaşlara da yardım elini uzattı. 
Bosna Hersek’te meydana gelen sel 
felaketi sonrasında bölgeye yardım 
ekibi gönderdi. Endonezya’da meydana 
gelen deprem ve tsunamiden sonra 
bölgeye yardım ekibi gönderildi, 
afetzedelere muhtelif malzeme yardımı 
yapıldı. Pakistan’da farklı zamanlarda 
meydana gelen deprem ve sel sonrası 
bölgeye yardım ekibi gönderildi, 
afetzedelere muhtelif malzeme 
yardımları yapıldı. Lübnan ve Filistin 
bölgesine nakdi yardım yapılırken; 
Somali’de meydana gelen kuraklık 
felaketinden etkilenen afetzedelere de 
muhtelif malzeme yardımı yapıldı. 
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı İstanbul 
İtfaiyesi, toplumun her 
kesiminde afet bilinci 
oluşturmak amacıyla 
yürüttüğü eğitim çalışmalarına 
hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul İtfaiyesi’nde
eğitimler sürüyor…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin son yıllardaki dev 
yatırımları ile dünyanın 3’üncü büyük itfaiye teşkilatı 
haline gelen İstanbul İtfaiyesi, kent genelinde tatbikat 

ve eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda; 
Anadolu ve Avrupa İtfaiye İstasyonlarındaki personellere, 
yangınlarda üst katlardan kurtarma eğitimi veriliyor. 

Yangınla mücadelede önceliğin insan hayatının kurtarılması 
olduğu düşünüldüğünde, üst katlarda mahsur kalan 
kazazedelere kancalı merdivenle ulaşıp; yüksekte çalışma 
ekipmanları ile sistem kurarak, kazazedelerin güvenli bir 
şekilde tahliye edilmesi konulu uygulamalı eğitim, bütün 
itfaiye istasyonlarında devam ediyor. 

Tuzla İtfaiyesi’nin minik ziyaretçileri...
İstanbul İtfaiyesi’nin, toplumun her kesiminde afet bilinci 
oluşturmak amacıyla yürüttüğü eğitim çalışmaları 
kapsamında Tuzla Şirinler Anaokulu’nun minik 
öğrencilerine, Tuzla İtfaiye Amirliği’nde eğitim verildi. 
Miniklere, eğitimin ilk bölümünde eğitmenler tarafından 
yangın, yangın çıkış nedenleri ile yangın ve afetlerde 
doğru hareket tarzları anlatıldı. Eğitimin 2. ve son 
bölümünde ise eğitim kıyafetlerini kuşanan öğrencilere, 
yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı. 
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İstanbul Bülteni’nin bu ayki 
konuğu, Bahçelievler’in başarılı 
belediye başkanı Osman 
Develioğlu. İlçeye spor 
komplekslerinden kültür 
merkezlerine, cadde 
düzenlemelerinden alt ve üst 
yapı yatırımlarına kadar pek 
çok hizmet kazandırdıklarına 
dikkat çeken Başkan 
Develioğlu, Bahçelievler’in 
modern ve dinamik bir ilçe 
olduğunu söyledi. 

Modern bir Bahçelievler 
için hep daha iyisi…

Başkanım, üç dönemdir belediye başkanısınız, bize 
bu süreci özetler misiniz? 
Bahçelievler, zaten var olan bir markaydı. Bize düşen 

görev o markanın içini doldurmaktı. Gelişmiş dünya 
ülkelerini yakalayabilmek için, bizlerin ve hepimizin 
bulunduğumuz yerde biraz daha fazla çalışmamız 
gerekiyor. Büyüme hızımızın onlardan daha fazla olması 
gerekiyor. Bunun için de iki misli çalışmamız gerekiyor. 
11 yıldır halkımızla birlikteyiz. Her anı aşk ve heyecanla 
dolu bir süre içinde hayal bile edilemeyecek hizmetler 
yaptık. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren 
Bahçelievler’i değişen dünyanın ve gelişen Türkiye’nin 
ritmine yaraşır bir şehir yapmaya gayret ettik. 
Bu gayretlerimizin sonuç verdiğini görmenin mutluluğu 
içindeyim. Zira İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
yaptırdığı bir ankete göre İstanbulluların yaşamak 
istedikleri ilçelerin en başında Bahçelievler geliyor. 
Gelinen bu nokta, günübirlik kararların değil; vizyoner 
bakış açısının, özverili çalışmanın ve marka bir şehir 
oluşturma gayretinin sonucudur. 

Bahçelievler’de kentsel dönüşüm 6306 sayılı yasanın 
çıkmasından önce başladı. 2004 yılından günümüze kadar 
yaklaşık olarak 5 bin adet yeni yapı ruhsatı verildi. 
Bu süreçte yaklaşık 2 bin bina yıktırılarak yeniden yapıldı. 
27 bin binaya sahip Bahçelievler’de, dönüşüme kendi 
iradesiyle hız veren bina sahiplerine, altyapı 
çalışmalarımızla destek veriyoruz. Bahçelievler’in en 
önemli sorunu olan Tavukçu Deresi sorununu biz çözdük. 
Şiddetli yağışlarda sele maruz kalan Tavukçu Deresi’nin 
hazin görüntüsü artık mazide kaldı. Yapılan istimlak ve 
çevre düzenlemeleriyle şimdi ilçemizin prestiji oldu. 
Sadece Büyükşehir Belediyemizin buranın ıslahı için 
harcamış olduğu miktar 250 milyon dolardır.

Sayın Başkanım, İstanbul’un eski ilçelerinden biri olan 
Bahçelievler’de halkın yaşam kalitesini yükselten 
yatırımlarınızdan ve projelerinizden bahseder 
misiniz?  
Bakırköy’den Kasım 1992 tarihinde ayrılarak ilçe olan 
Bahçelievler, belediyecilikte 23. yıla girdi. 1.674 hektarlık 
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yüzölçümü ile İstanbul topraklarının %5’ini oluşturan 
Bahçelievler, tarihi yarımadaya, havaalanına yakınlığı, 
E-5 ve TEM Otoyollarına sınır olması, önemli sanayi ve 
ticaret merkezlerine ev sahipliği yapması nedeniyle hızla 
gelişti. Özellikle, 2004 yılından günümüze Bahçelievler’in 
yıldızı iyice parladı. 

Planlı bir şehirleşme, borçsuz bir belediye ve insan odaklı 
bir yönetimle belediyecilikte altın yıllarını yaşadı. 
Her geçen yıl daha çok büyüdü, gelişti ve İstanbul’un 
parmakla gösterilen en modern ilçelerinden biri haline 
geldi. Tamamen öz kaynaklarıyla yaptığı spor 
kompleksleri, okul spor salonları, kültür merkezleri, 
caddeleri, şehir koruları, alt ve üstyapı yatırımlarıyla 
örnek bir ilçe oldu. 

Bugün 1 milyona yaklaşan nüfusu, yüzlerce sivil toplum 
kuruluşu, ülkenin hemen köşesinden göç alan dokusu, 
girişimci ve dinamik yapısıyla İstanbul’un cazibe 
merkezlerinin önünde gelen Bahçelievler’de son yıllarda 
birbiri ardına rezidanslar yükselirken, holdinglerin de 
merkezlerini taşımak için yarıştığı gözde ilçe oldu. 
Alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu ilçe, ülke ve dünya 
marka mağazaları ve 5 yıldızlı otellere de ev sahipliği 
yapıyor. Eğitim ve sağlığın en önemli unsurları olan özel 
ve devlet üniversiteleri ile özel hastaneler de 
Bahçelievler’i adeta mesken tutmuş durumda. 
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Yine son yıllarda yapılan bir ankete göre, İstanbul’un 
782 mahallesi arasında emlak değeri en çok artan 
mahalleler arasında ilk 5’te Bahçelievler’in 3 mahallesi 
var. Bu sayı ilk 25’te 9’a ulaşıyor. Göreve geldiğimizde 
belediye tarafından yapılmış hiç otopark yokken, bu 
sorunun giderilmesi için ciddi yatırımlar yaptık. 
7 noktada toplam 900 araç kapasiteli yeraltı otoparkları 
hizmete sunduk. Büyükşehir Belediyemizle birlikte 
44 yeni otopark planladık. 

Başkanım çevre konusunda yaptığınız yatırımlar 
ilçeye nasıl bir katkı sağladı?
Modern ve geniş caddeler, kavşak düzenlemeleri, 
yeraltı ve yerüstü geçitleriyle Bahçelievler’i layık olduğu 
seviyeye getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Peyzaj düzenlemeleri ve ağaçlandırma çalışmalarıyla 
caddelerimiz marka şehir Bahçelievler’e yakışır bir 
görüntü sergiliyor. Bahçelievler’i İstanbul’un en nezih, 
en yeşil, en yaşanır ilçesi yapmak için gece gündüz 
çalıştık. Şehir korularımız, parklarımız, yeşil alan 
düzenlemelerimiz, peyzaj çalışmalarımız, fıskiyelerimiz, 
spor bahçelerimiz, sivil savunma ve trafik eğitim 
parkımız, spor parkımız, engelsiz yaşam parkımız, 
ağaçlandırma çalışmalarımız hep bu gayretin ürünleridir. 
48 parkı sil baştan yeniledik park sayısını 
108’ e çıkardık. Daha güzel, daha temiz bir Bahçelievler 
için temizlik hizmetlerimize büyük önem veriyoruz. 
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2004 öncesi çöpler haftada iki gün toplanırken bu 
periyodu günlük hale getirdik. Artık çöplerimiz her gün 
düzenli olarak toplanıyor. Ana arter ve meydanlarımızda 
her gün beş defa çöp alımı yapıyoruz. Atık lastik, 
kullanılmış pil toplama kampanyaları düzenliyoruz.

Başkanım, sağlık alanında ne gibi çalışmalar 
yürütüyorsunuz?
Yaşam hakkı ve insan sağlığı her şeyden önemlidir. 
Bu yüzden sağlık yatırımlarına özel önem verdik. 
Bugüne kadar devlet hastanesi olmayan Bahçelievler, 
Türkiye’nin en güzel ve en modern hastanelerinden 
birine kavuştu. Arsası, belediyemiz tarafından satın alınan, 
5 yıldızlı hastanemiz sadece bölgemizin değil, İstanbul’un 
en prestijli hastanelerinden biri. O yıllarda prefabrik 
7 sağlık ocağı olan Bahçelievler’de bugün 25’i aşkın Aile 
Sağlığı Merkezi var. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi, 
112 Acil Servis ve Alkol Muayene İstasyonu, Kızılay Fizik 
Tedavi Merkezi, Aile Hekimliği, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 
Verem Savaş Dispanseri büyük bir gayret ve özveriyle 
daha sağlıklı ve huzurlu bir Bahçelievler için çalışıyor.

Başkanım, sosyal belediyecilik alanındaki 
projelerinizden kısaca bahseder misiniz?
Hizmet süremiz içerisinde Bahçelievler’in coşkusunu 
içimizde duyduk. Bu coşkuyu, ritmi ve heyecanı 
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toplumun her kesimine yaymak için 
yılın tamamına yayılmış etkinlikler 
yaptık. Her kesimi, her yaş grubunu 
etkinliklerimize ortak ettik. Şehrin 
coşkusunu birlikte paylaştık. Daha 
güzel bir şehir, daha mutlu bir 
Bahçelievler için çalışma şevkimizi ve 
enerjimizi hiç yitirmedik. 
Bahçelievler’de yaşamak bir 
ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığı 
Bahçelievler’de yaşayan herkes 
hissetsin diye çalışıyoruz. 

Başkanım, özellikle spor alanında 
büyük yatırımlara imza attınız. 
Bunlardan kısaca bahseder misiniz?
2004 yılından günümüze, sportif 
yatırımlarda parmakla gösterilecek 
hizmetler yaptık. Her biri birbirinden 
muhteşem 5 spor kompleksi inşa 
ettik. Tamamen öz kaynaklarımızla 
yaptığımız komplekslerimizde yüzme 
havuzları, basketbol, voleybol 
salonları, buz pateni, fitness, 
step-aeorobik, hamam, sauna, jakuzi 

bölümleri titizlikle hizmet veriyor. 
11 yılda, 19 okulumuza spor salonları 
yaptık. Okul spor salonlarımız, gün 
içinde okullara, akşam ve hafta sonları 
da vatandaşlarımıza uzman hocalar 
eşliğinde ücretsiz hizmet veriyor. 
Semt havuzlarıyla tesisleşme sayımızı 
artırıyoruz, 3 semt havuzunun 
inşaatına başladık. Havuzlar 
tamamlandığında beden eğitimi 
derslerini çocuklarımız buralarda 
yapacak. Ayrıca, Bahçelievler 
mahallemize dev bir spor kompleksi 
kazandırıyoruz. 8.000 m2 kullanım 
alnına sahip olacak komplekste; 
2 yüzme havuzu, çocuk havuzu, 
fitness, hamam, saunalar, kafeterya ve 
dinlenme alanları olacak.

Başkanım, kültür-sanat alanında 
yaptığınız etkinlikler nasıl 
karşılanıyor?
İlçemize son 10 yıl içerisinde dört yeni 
kültür merkezi kazandırdık. Kültür 
Merkezlerimizde sadece tiyatro ve 

konser salonları değil, sergi salonları, 
cep sinema salonları, kütüphaneler, 
fuaye ve bowling salonları da 
bulunuyor. Bahçelievler’e, İstanbul’un 
en büyük kongre merkezlerinden 
birini yapıyoruz. Kocasinan’da 
15 bin m2’lik inşasına geçtiğimiz 
günlerde başlanan kongre merkezi, 
5’i yeraltına toplam 10 kattan oluşuyor. 
Toplamda yaklaşık 47 bin kullanım 
alanına sahip olan kongre merkezimiz 
uluslararası toplantılara da ev sahipliği 
yapacak. Sadece Bahçelievler’in değil 
İstanbul’un da en önemli eserlerinden 
biri olacak. Kültür merkezlerimizin 
kapılarını sanata, sanatçıya ve 
sanatseverlere ardına kadar açan 
bir anlayışla hizmet ediyoruz. 
4 ayrı kültür merkezimizde, sadece 
geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 
kültür-sanat etkinliklerimizde 
72 bin 551 sanatsever vatandaşımızı 
ağırladık. Özellikle çocuklara yönelik 
kukla, Hacivat-Karagöz gösterimi, çocuk 
filmi ve çocuk tiyatrolarının yanı sıra 
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yetişkinlere yönelik sinema gösterimi 
ve tiyatro oyunları, en yoğun ilgi gören 
kültür ve sanat faaliyeti olarak ilk sırayı 
alıyor. İlçemizin coşkusunu birlikte 
paylaşmak için her kesimi, her yaş 
grubunu etkinliklerimize ortak 
ediyoruz. Bahçelievler’imizde halkımızın 
kültüre ve sanata olan duyarlılığına 
içtenlikle teşekkür ediyorum.

Bilgi toplumu oluşturmak da en 
büyük hedeflerimizden birisi oldu. 
Daha önce Bahçelievler’de olmayan 
bilgi evlerimizi bu amaçla açtık. 
Bugün ilçemizin 8 değişik noktasında 
hizmet veren bilgi evlerimizin 
30 bine yakın kayıtlı üyesi var. 
Bilgisayar ve internet kullanmak, kitap 
okumak, uzman rehberler eşliğinde 
okul derslerinde yardım almak isteyen 
çocuklarımız, tamamen ücretsiz olan 
bilgi evlerimizden faydalanıp, 
geleceğe güvenle hazırlanıyor.

Başkanım son olarak ne söylemek 
istersiniz?
Gece gündüz demeden nasıl bir 
gayretle çalıştığımızı, Bahçelievler’de 

neler yaptığımızı en iyi sizler 
biliyorsunuz. Her yağmurda sele 
dönen Tavukçu Deresi’nin ıslahından 
şehir korularına, spor 
komplekslerinden kültür 
merkezlerine, sosyal yardımlardan 
bilgi toplumu oluşturma gayretlerine 
kadar belediyeciliğin her alanında 
büyük hizmetler yaptık. 
Yapacaklarımız elbette bitmedi. 
Yönünü Avrupa Birliği’ne dönmüş 
Türkiye’mizde, vizyonumuzu 
geleceğin baş döndürücü değişimi 
üzerine inşa ediyoruz. 
Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 
100’üncü yılı olan 2023’te; bilimin, 
sporun ve sanatın merkezi olan, 
gelişmiş, modern ve dinamik bir 
Bahçelievler markası için 
yolculuğumuz sürüyor. Bu şehri, 
herkesin gıpta ettiği, modern ve 
yaşanabilir bir şehir yapmak için 
çalışmaya devam ediyoruz. El ele, 
gönül gönüle, güçlü Türkiye’nin örnek 
ilçesi Bahçelievler’i birlikte inşa 
edeceğiz. Bahçelievler’de yaşamak 
ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığın keyfini 
halkımız, her geçen zamanda biraz 

daha yakından hissedecek. 
Bahçelievler’i zirveye çıkarma 
mücadelesinde emeği geçen herkese 
ve bize gönül desteği veren değerli 
Bahçelievler halkına şükranlarımı 
sunuyorum.

Osman Develioğlu kimdir?
1956 yılında İstanbul Kadırga’da 
doğan Osman Develioğlu, yüksek 
öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi’nde 
tamamladı. Ayrıca, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 
devam etmektedir. 1970 yılından 
beri sosyal aktivitelerin içinde yer 
alan Osman Develioğlu, pek çok sivil 
toplum örgütünde yönetici olarak 
görev yaptı. AK Parti kuruluş 
çalışmalarında da bulunan 
Osman Develioğlu, Parti içi 
Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığı 
yaptı. Belediye Başkanlığı görevine 
üç kez seçildiği 2004, 2009 ve 
2014 yıllarından bu yana bilgi, 
birikim ve tecrübesi ile Bahçelievler’e 
hizmet sunmaya devam eden 
Osman Develioğlu, evli ve 
dört çocuk babasıdır.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Spor Kulübü bir büyük başarıya 
daha imza attı. Güreş Takımı, 
Büyük Erkekler Grekoromen 
Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 
toplam 13 madalya alarak 
Türkiye şampiyonu oldu.

İBB Güreş Takımı
Türkiye Şampiyonu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, 
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Mersin’de 
düzenlenen Büyük Erkekler Grekoromen Türkiye Güreş 

Şampiyonası’na damga vurdular.

Servet Tazegül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 
şampiyonada, 71 kulüpten 297 güreşçi mindere çıktı. 
Takım klasmanında en yakın rakibi ile arasında 
30 puan fark bulunan İBB Spor Kulübü sporcuları, 
72 puanla ilk sırada yer alırken; Ankara ASKİ 42 puanla 
2’nci, Kayseri Şeker 31 puanla 3’üncü oldu.

6 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya…
Büyük Erkekler Grekoromen Türkiye Ferdi Güreş 
Şampiyonası’nda mücadele eden sporcularımızdan Yunus 
Özel, Ahmet Yıldırım, Ali Nail Arslan, Abdulsamet Günal, 
Şeref Tüfenk ve Mustafa Sağlam Türkiye Şampiyonu 
olurken; Refik Ayvazoğlu, Metehan Başar, Hammet 
Rüstem ve Emrah Kuş Türkiye 2’ncisi; Kansu İldem, Hulusi 
Kaplan, Fatih Başköy ise Türkiye 3’üncüsü oldu.

Sporcular, şampiyonayı 6 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak 
üzere toplam 13 madalya ile takım halinde şampiyon 
olarak kapattılar. Dereceye giren güreşçiler, Azerbaycan’da 
düzenlenecek 1. Avrupa Oyunları’nda milli mayo giymeye 
hak kazandılar. 
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İstanbul, uluslararası bir 
yarışmaya daha ev sahipliği 
yaptı. Sinan Erdem Spor 
Salonu’nda düzenlenen 
50. Avrupa Büyükler Karate 
Şampiyonası’nda, Milli Takım 
sporcuları rakiplerini mağlup 
ederek Avrupa Şampiyonu 
oldular. 

İstanbul’da karate rüzgarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Sinan Erdem Spor Salonu, 
50. Avrupa Büyükler Karate 

Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. 
47 ülkeden 495 sporcunun 
katılımıyla yapılan organizasyonun 
son gününde Bayan Kata Milli Takımı 
ve Erkek Kumite Milli Takımı final 
maçlarını kazanarak Avrupa 
şampiyonu oldu. Şampiyonayı 
toplamda iki altın, altı gümüş ve üç 
bronz madalya ile tamamlayan 
Türkiye, genel klasmanda İspanya’nın 
ardından 2’nci sırada yer aldı. 

İBB Spor Kulübü’ne 2 madalya birden
Şampiyonada 84 kiloda mücadele 
eden İstanbul Büyükşehir Belediye 
Spor Kulübü sporcularından Uğur 
Aktaş, madalya maçında son Avrupa 
Şampiyonu Yunan Georgios Tzanos’u 
5-1 yenerek bronz madalyanın sahibi 
oldu. 67 kiloda mücadele eden 
İBB Spor Kulübü sporcusu Burak Uygur 
ise Kumite dalında, finalde Azeri rakibi 
Niyazi Aliyev ile Avrupa Şampiyonluğu 
için tatamiye çıktı. Rakibine hakem 
kararıyla mağlup olan Uygur, gümüş 
madalya kazanarak 2’nci oldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Spor Kulübü Bedensel Engelliler 
Yüzme Takımı, Yunanistan’da 
düzenlenen IPC Uluslararası 
Paralimpik Yüzme Yarışları’nda 
fırtına gibi esti. Sporcular, 
başarılı performanslarını 
39 madalya ile taçlandırarak 
takım halinde 1’inci oldular.

Türkiye’nin gururu oldular!

IPC Uluslararası Paralimpik Yüzme Yarışları, Yunanistan’ın 
Naoussa kentinde yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Spor Kulübü Bedensel Engelliler Yüzme Takımı da 

yarışlarda 5’i kız toplam 15 sporcu ile mücadele etti. Engelli 
yüzücüler, başarılı performanslarını toplam 39 madalya ile 
taçlandırarak takım halinde 1’inci oldular.

Dünya barajını geçtiler…
Umutlu gittikleri yarışlarda ferdi ve takım halinde rakiplerini 
geride bırakmayı başaran sporcularımız, 26 altın, 
8 gümüş ve 5 bronz madalya ile ilk sırada yer aldılar. 
Rakipleri karşısında başarılı yarışlar çıkaran yüzücülerimiz, 
bu başarılarını elde ettikleri madalyaların yanı sıra 
dereceleriyle de anlamlı kıldılar. Dünya Şampiyonası 
“A” Barajı’nı geçen Beytullah Eroğlu, Muhammet Ali Aydın 
ve Özlem Kaya Temmuz ayı içerisinde İngiltere’nin 
Glagow şehrinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na 
katılmaya hak kazandılar. 

Hedef; Dünya Şampiyonası…
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Bedensel Engelliler 
Yüzme Takımı’nın elde ettiği başarıyı değerlendiren İBB 
Spor Kulübü Baş Antrenörü Duran Arslan, elde ettikleri 
derecelerin programlı çalışmanın bir neticesi olduğunu 
belirterek, “Başarıda emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Hedefimiz, Dünya Şampiyonası ve hemen 
ardından 2016 yılında Brezilya’da yapılacak olan Paralimpik 
Oyunlar.” dedi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Spor Kulübü’nün özel sporcuları, 
Atletizm Şampiyonası’nda 
rakiplerini geride bırakarak, 
1’incilik kürsüsüne oturdular. 
Özel sporculardan Eren Güngör 
ve İrfancan Eroğlu sergiledikleri 
mücadele ile “altın”a koşan 
isimler oldular.

Özel sporcular
şampiyonluğa koştular

T ürkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 
2015 yılı faaliyetleri arasında yer alan 1, 2, 3. Bölge 
Atletizm Şampiyonası’nın ilk etabı Antalya’da yapıldı. 

Şampiyonada, 68 kulüpten 347 özel sporcu mücadele etti. 
10 ayrı branşta oynanan yarışlarda, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Spor’u Eren Güngör ve İrfancan Eroğlu temsil etti. 

3’ü altın, 4 madalya…
100 metre ve uzun atlama branşlarında yarışan İrfancan 
Eroğlu, sergilediği performans ile rakiplerini geride 
bırakarak, her iki kategoride ismini altın madalyaya yazdırdı. 
Kendi yaş ve kategorisinde yarışan turuncu-lacivertli ekibin 
diğer sporcusu Eren Güngör ise 100 metrede altın, uzun 
atlamada ise gümüş madalyanın sahibi oldu. 

Türkiye Şampiyonası’nda yarışacaklar…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Sporcular Atletizm 
Antrenörü Taner Atasoy, sporcularının Adana’da yapılacak 
olan Türkiye Şampiyonası vizesi aldıklarını ifade ederek, 
“Diğer branşlarda olduğu gibi özel sporcuların yer aldığı 

atletizm branşında da iddialı olduğumuzu göstermiş 
olduk. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün bize 
sunduğu imkanlarla daha çok sporcuyla, daha büyük 
başarılara imza atmayı istiyoruz.” dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından bu yıl ilki 
düzenlenen Okul Spor Salonları 
Spor Şöleni görkemli bir ödül 
töreni ile sona erdi. Törende, 
dereceye giren 12 takım kupa ve 
madalyalarını aldı.

Spor şöleninde muhteşem final

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 
1. Okul Spor Salonları Spor Şöleni, Hidayet Türkoğlu Spor 
Kompleksi’nde gerçekleştirilen ödül töreni ile 

tamamlandı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, Bayrampaşa 
Belediye Başkanı Atilla Aydıner, İl Milli Eğitim Müdürü 
Muammer Yıldız, Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail 
Özbayraktar, İBB Spor Kulübü Başkanı Ahmet Hamdi Çamlı 
ile dereceye giren okul takımlarının sporcuları, okul 
müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve çok sayıda seyirci 
katıldı.

Tribünler, karşılaşmaları coşkuyla izlediler...
Tören öncesinde, Erkekler Basketbol Branşı için final 
müsabakası yapıldı. Karşılaşmada Bahçelievler Füsun 
Yönder Anadolu Lisesi’ni 87-73’lük skorla geride bırakan 
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
1’inci oldu. Tribünlerin tamamen dolu olduğu karşılaşmayı 
taraftarlar büyük ilgiyle izledi.

“Amaç; sağlıklı ve sporu seven bir toplum…”
İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, Okul Spor Salonları 
Projesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
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Topbaş’ın talimatı ve destekleri ile ilk defa 2005 yılında 
başladığını söyledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan 
protokol sonucunda İstanbul’daki 143 okula spor salonu 
yapıldığını hatırlatan Kep, okul spor salonlarında 
İstanbullulara spor yapma imkanı sağlayarak sağlıklı ve 
sporu seven bir toplum oluşturulmasına öncülük edildiğini; 
salonlarda Türk sporuna önemli bir altyapı hizmeti 
sunulduğunu belirtti.

1.116 sporcu, 83 takım mücadele etti…
İBB Okul Spor Salonları Spor Şöleni’nin her yıl geleneksel 
olarak düzenlenmesi planlanırken; bu yılki turnuvalara 
Avrupa Yakası’ndan 23, Anadolu Yakası’ndan 18 olmak 
üzere toplam 41 lise katıldı. Futsal ve basketbol ile başlayan 
karşılaşmaların yanı sıra turnuvada voleybol maçları da yer 
aldı. İstanbul şampiyonluğu için düzenlenen müsabakalarda 
toplam 1.116 sporcu, 83 takım mücadele etti.

İlk 3’e giren sporcular kupa ve madalyalarını aldılar…
Futsalda, Üsküdar Çengelköy Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi; basketbolda, erkeklerde Kadıköy Ahmet Sani Gezici 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kızlarda Kadıköy - Erenköy 
Kız Anadolu Lisesi, voleybolda ise Kadıköy - Erenköy Kız 
Anadolu Lisesi 1’inci oldu. Basketbol, futsal ve voleybol 
branşlarında ilk üçe giren kız ve erkek sporcular, kupa ve 
madalyalarını protokolün elinden aldılar.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı BELNET İnternet ve Bilgi 
Erişim Merkezleri, engelli 
vatandaşların erişimine uygun 
hale getirildi. 18 BELNET 
şubesinde görme, bedensel ve 
işitme engelliler için yeni 
düzenlemeler yapıldı. 

BELNET’le engelsiz internet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
ile Engelliler Müdürlüğü’nün (İSEM) işbirliğinde 
18 BELNET şubesinde engelliler için yeni düzenlemeler 

yapıldı. Ayrıca yakında hizmete açılacak olan 3 Mobil 
BELNET otobüsü de engellilerin kullanabileceği şekilde 
tasarlandı.

Proje kapsamında; Fatih Silivrikapı, Fatih Ali Emiri 
Kültür Merkezi, Küçükçekmece Sefaköy Yüzme Havuzu, 
Beylikdüzü Gürpınar, Tuzla Kafkale, Arnavutköy Merkez, 
Avcılar Gençlik Merkezi, Bakırköy Cem Karaca 
Kültür Merkezi, Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu 
Spor Kompleksi, Beyoğlu Kasımpaşa Turabi Baba 
Kütüphanesi, Esenler Oruç Reis, Güngören Erdem Beyazıt, 
Pendik Kurtköy, Çekmeköy Hamidiye, Kartal Hasan Doğan, 
Kartal Bülent Ecevit, Sancaktepe Yenidoğan ve Ümraniye 
Haldun Alagaş BELNET Merkezleri engelli erişimine 
uygun hale getirildi. 

Giriş-çıkışlarında bedensel engelliler için tadilat yapılan 
şubelerde, görme engellilerin ücretsiz hizmet almasını 
sağlayacak donanımda bilgisayarlar kuruldu. Görme 
engellilerin çıktı alabilmesini sağlayacak özel yazıcıların da 
bulunduğu BELNET’lerde okuma yapabilecekleri teknik 
donanım da sağlandı. Engellilere hizmet verecek 
şubelerde işitme engelliler için de bu şubelerin 
personellerine işitme engellilerle iletişim kurma ve 
onlara daha kaliteli hizmet etme ve herhangi bir 
sorun karşısında daha pratik çözümler sunma amacıyla 
İSEM’den işaret dili eğitimi verildi. 

56



BELNET’le engelsiz internet
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’na 
giren öğrencilerin doğru mesleğe 
yönelmeleri amacıyla 
konferanslar dizisi başlattı. 
“Doğru meslek, mutlu gelecek” 
konferansları ile öğrencilerin 
kendilerine en uygun mesleği 
seçmeleri hedefleniyor.

Doğru meslek, mutlu gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İstanbul Aydın 
Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ilk 

kez düzenlenen konferanslar, Bahçelievler Mümtaz Turhan 
Sosyal Bilimler Lisesi’nden başlatıldı. Programa, İBB Gençlik 
ve Spor Müdürü Ayhan Kep ve Bahçelievler Milli Eğitim 
Müdürlüğü Şube Müdürü Erdinç Akkaya ile 20’ye yakın 
lisenin son sınıf öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

“Meslek tercihi, gelecek için en önemli adım”
İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, konferansta, 
öğrencilere meslek tercihi ile ilgili tavsiyelerde bulundu. 
Sınavlara girmeden ve üniversite tercihi yapmadan önce 
eğitimini almak istedikleri mesleğin kendilerine uygun 
olup olmadığını belirlemeleri gerektiğine vurgu yapan 
Kep, doğru mesleği tercih etmenin mutlu bir gelecek için 
atılması gereken en önemli adım olduğu ifade etti.

“Popüler meslek size en uygun olandır”
Bahçelievler Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Erdinç 
Akkaya da, öğrencilerin doğru işler yapmaya yönelmesine 
vesile olmayı amaçladıklarını söyledi. Toplamda 
5 programdan oluşan konferansların ilkini İstanbul Aydın 
Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Koordinatörü Sebahattin Kutlu verdi. 

Mesleklerle ilgili ön yargıların yanlış yönlendirmelere yol 
açabildiğine dikkat çeken Kutlu, “Popüler meslek, 
geleceğin meslekleri, gözde meslekler, trend meslekler 
gibi kavramlar Türkiye’de geçerli değildir. Sizin için 
popüler olan meslek, size ve yeteneklerinize en uygun 
olan meslektir.” dedi.
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Yedi tepeli kent İstanbul’un 
muhteşem tarihi ve doğal 
güzellikleri bir kez daha 
fotoğraf karelerine yansıyor. 
Sosyal medyada başlatılan 
#oneistanbul instagram 
yarışması ile İstanbul’un 
dünyada daha fazla görünür 
kılınması hedefleniyor.

İstanbul fotoğrafları 
instagramda yarışıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul Ticaret Odası ve 
İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu işbirliği ile düzenlediği 
“#oneistanbul instagram yarışması” başladı. İstanbul Fuar 

Merkezi CNR EXPO’da yapılan açılış törenine, İstanbul 
Ticaret Odası yetkilileri, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu 
Başkanı İbrahim Çağlar ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Danışmanı Tülin Ersöz katıldı. Açılışta, instagram 
fenomeni ünlü fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven’in 
paylaşımlarıyla başlayan yarışma büyük ilgi gördü. 

Her dönem farklı bir İstanbul…
İnstagram kullanıcılarının #oneistanbul ve #istanbul 
hashtag’i ile İstanbul fotoğraflarını paylaşacakları yarışma 
1 yıl sürecek. Yarışma toplam 3’er aylık 4 dönemden 
oluşacak ve her dönem için farklı İstanbul temalarıyla 
devam edecek. Her dönem sonunda biraraya gelecek jüri 
üyeleri yaptıkları değerlendirme ile kazanan yarışmacıları 
belirleyecekler. Seçilecek fotoğraflardan ilk 3’e giren 
yarışmacılara, notebook, tablet bilgisayar ve cep telefonu 
hediye edilecek. Yarışmaya katılan instagram kullanıcılarının 
paylaşımları www.istanbuluseyret.com ve 
www.howtoistanbul.com sitelerinde yayınlanacak.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatroları, 
Nisan ayında 2’si yeni 34 oyunu 
tiyatroseverlerle buluşturuyor. 
Hayal-i Temsil adlı oyun ile 
Cimri adlı çocuk oyunu Şehir 
Tiyatroları’nın repertuarına 
katılıyor.

Nisan’da 2 yeni oyun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Nisan 
ayında yeni ve dopdolu bir repertuarla seyirciyle 
buluşuyor. 2’si yeni 34 oyun, sanatseverlerin beğenisine 

sunuluyor. Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı, Yiğit 
Sertdemir’in yönettiği “Hayal-i Temsil” oyunu ile Moliere’in 
yazdığı, Zerrin Akdenizli’nin uyarlayıp, Seza Güneş’in 

yönettiği “Cimri” isimli çocuk oyunu Şehir Tiyatroları’nın 
repertuarına katılıyor.

Hayal-i Temsil’de; eski makyör Dikran Efendi’nin; hayalle 
hatırayı iç içe geçiren masalı; sahnenin ilk kadınları Afife Jale 
ve Bedia Muvahhit’i; çocuklukları, aşkları, tutkularıyla, ilk kez 
seyirci karşısına çıktıkları sahnede, Darülbedayi Sahnesi’nde 
biraraya getiriyor. Hümay Güldağ, Şebnem Köstem, Yiğit 
Sertdemir’in rol aldığı oyun, 8-9-10-11-15-16-17-18 Nisan 
tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde seyirciyle 
buluşacak.

Şehir Tiyatroları’nın bir diğer yeni oyunu olan Cimri’de ise 
Harpagon, binbir çeşit şapkası olan ve bu şapkaları 
herkesten sakınan cimri bir adamdır. Sahip olduğu hiçbir 
şeyi hiç kimseyle paylaşmak istemez. Bir gün kızı, oğlu ve 
uşağı Fleche ona bir oyun oynarlar. Harpagon’a hayatta 
sahip olabileceği en değerli hazinenin bir insanı sevmek 
olduğunu gösterirler. Emrah Derviş Soylu, Okan Patırer, 
Ömer Barış Bakova, Pınar Demiral, Zeynep Özyağcılar’ın rol 
aldığı oyun, 12-19 Nisan tarihlerinde Fatih Reşat Nuri 
Sahnesi’nde minik tiyatroseverlerle buluşacak.
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GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI:  MEDENİYETLER BEŞİĞİ İSTANBUL
Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine 

gönderen ilk dört kişiye, Miniaturk’te keyifli bir gezinti hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...

İLK DÖRT OKURUMUZ: FATMA ÖZKAN, İSA OKUR, DİDEM BOŞVER, İBRAHİM YILMAZ

BULMACA 

ANAHTAR KELİME:

R

1

2

3

4

5

6

7

14

13

12

10

9

815

16

17

18

19

20

11

Kaliforniya’da 
Bir Şehir Lahana Atın Yavrusu

Anlam

‘......’ Safa 
(Yazar)

İlgilenen,
İlgili Olan

Bıçak vs. İle 
Vücutta Kesik 

Açmak

Bir Selatin 
Camisi

Familya

Şefkatli, Anne 
Gibi Davranan

Data’nın 
Ünsüzleri

Parça Parça 
Etme

Bulamaç

Kaymak; 
Suni Kaymak

Dini Tören, 
Ritüel

Dişi At

Temel, Kök

Mesafe

Karışık Renkli

Kalbur

Beraber (Eski)

İyi, 
Çok İyi

Bir Sayı

Bir Ünlem

İngilizcede 
‘Çay’

Tibet öküzü

Kral ‘....’ (Tiyatro 
Oyunu)

Eşek Sesi

Bir Haber 
Ajansı

Benzer İsim

Esas, Temel

Bunama

Beyaz (Tersi)Roma 
Rakamıyla Elli

Ülkü, Düstur

Lale Bahçesi Pipo Kundaklı Yay 
(Eski)

Roma’nın 
Ünsüzleri Et Suyu 

Çorbası
Kıta

Polonyalı
(Eski, Tersi)

Pişmiş Yemek

Kesin

Yazma Aracı

‘....’ Hatun
(Milli 

Kahraman)

Mania

Eda’nın 
Ünsüzleri İnfilak

Kiloamperin 
Kısaltması

Şart Eki
(Tersi)

Fena Değil

Temiz, Berrak

Kota’nın 
Ünsüzleri

Melik

Sakız Ağacı 
Reçinesi

İçi Dolu,
Masif

‘...’ Sokağı 
Kabusu
(Film)

Karadeniz 
Teknesi

Zafer Kemeri

İsviçre’de Bir  
IrmakBir Meyve

Apartman 
Otel

Çizilerek 
Açılan Kertik, 

Liste

Erkek Kişi Bilgiçlik 
Taslayan Küçük Limon Sermaye

İşaret

Din İşleriLider

BJK’li Bir 
Futbolcu

At Ayaklığı

Bir Sure Adı

Kakım

Batarya

Lama’nın 
Ünsüzleri

Bir Ünlem

Hayvani Bir 
Besin

Mafsal

Bir Uzvumuz 
(Tersi)

1040 ‘..........’ 
Savaşı

Mevta Yıkama 
İşlemi

Anlamayı 
Sağlamak

Mescid-i ‘....’

Bıkkınlık 
Belirtir Bir Söz Sanatı

Kargış Karşıtı

Pa

Anekdot,
Kısa

Komik Hikaye

Bir Yağış Şekli



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.04.2015 - 30.04.2015

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

YAYIN KURULU C. Sarp Çağıldak, Merve Uğuz, Tolga Kutlu
ADRES: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/SARAÇHANE TEL: (0212) 455 14 50 istanbulbulten@ibb.gov.tr

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

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

İHALE TARİH/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE USULÜ

01.04.2015 11.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

01.04.2015 11.30 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 

02.04.2015 10.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 

02.04.2015 11.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 

02.04.2015 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü 

06.04.2015 10.00 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü

06.04.2015 10.30 İstanbul Darülaceze Müdürlüğü 

06.04.2015 11.00 Hal Müdürlüğü

07.04.2015 10.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 

07.04.2015 10.30 Satınalma Müdürlüğü 

07.04.2015 11.00 Gençlik ve Spor Müdürlüğü 

07.04.2015 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü 

07.04.2015 14.00 Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü 

08.04.2015 11.00 Yapı İşleri Müdürlüğü 

08.04.2015 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü 

09.04.2015 10.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 

09.04.2015 10.30 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü

10.04.2015 10.30 Satınalma Müdürlüğü 

13.04.2015 10.00 Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü

13.04.2015 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü 

13.04.2015 11.30 Elektronik Sistemler Müdürlüğü   

14.04.2015 11.00 Zabıta Tedbir Müdürlüğü 

14.04.2015 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü 

15.04.2015 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü

16.04.2015 14.00 Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü 

20.04.2015 09.30 Emlak Müdürlüğü 

20.04.2015 10.30 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü

20.04.2015 11.00 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

20.04.2015 11.30 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

27.04.2015 10.00 Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü

29.04.2015 11.30 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
3 Kalem İtfaiye Kışlık Gömlek ve Kravat Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Haydarpaşa Garı Üstgeçit Köprüsü Yol ve Kavşak İnşaatı  

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
19 Kalem Matbaa Sarf Malzemeleri Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
700.000 Adet Hasta Bezi Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsüne (3 Adet) Yurt Binaları Yapılması İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Geneli Cadde ve Yeşil Alanlarda Operatör ve Şoför Çalıştırılması Hizmet Alım İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2015 Yılı İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kültür Ve Organizasyon Hizmeti Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Halleri Ana Planına Yönelik Bayrampaşa Hali Yer Seçimi Kriterleri, Hal İşletim Modeli Tasarımı; Et Ürünleri, Süt Ürünleri, Kuru Gıda, Kesme Çiçek, Su Ürünleri Halleri 
Analiz,  Araştırma Ve Veri Toplama Çalışması Hizmeti Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
5 Kalem Cenaze Tekstil Malzemeleri Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Spor Tesisleri İçin Kondisyon Aletleri Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2015 Yılı Muhtelif Spor Organizasyonu Hizmet Alım İşi  

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Bahçelievler İlçesi, Şirinevler Minibüs Terminali Zeminaltı Otopark İnşaatı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Kadıköy - Kartal Metro İstasyonlarının Led Teknoloji İle Aydınlatılması İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Kartal 2.Zırhlı Tugay Komutanlığı’na Er Pavyonları, Karargah Binası İle Teshin Merkezi Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Şile Dolgu Alanı Deniz Yapıları İnşaatı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
10 Kalem Muhtelif Cenaze Malzemesi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Avrupa Yakası’nda Bulunan Cadde, Koru ve Yeşil Alanlardaki Ağaçların Silvikültürel Bakımı, Restorasyonu, Akustik Tomografi Yöntemi İle Ağaç Sağlığı ve Devrilme 
Riskinin Belirlenmesi Hizmet Alım İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
1 Adet Genel Maksat Helikopteri Kiralama Hizmet Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Genelindeki Yeşil Alanlar, Kent Ormanları, Korular ve Mezarlıklar İçin Kent Mobilyaları Alım İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Avrupa Yakası Kamu Binaları Bakım Onarım ve Ek Hizmet Yapıları II. Grup İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtelif Birimlerinin İhtiyacı Olan Kamera, Ses ve Plaka Tanıma Sistemleri Alımı Mal Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Büyükşehir Sınırları Dahilinde 139 Adet Yapının Nüfus ve Eşyadan Tahliyesi, Yıkımı ve Molozların Kaldırılması ve Moloz Nakliyesinin Yapılması Yapımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Anadolu Yakası Kamu Binaları Bakım Onarım Ve Ek Hizmet Yapıları II. Grup İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Pendik Hayvan Barınağı İnşaatı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy-Kabataş Kesimi ve Depo Sahasının İnşaat İşleri İle Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı Ve Depo Sahasının; İnce 
İşler İle Elektromekanik Sistemleri Temin, Montaj Ve İşletmeye Alma İşleri 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Mülkiyetinde, Tasarrufunda ve Yönetiminde Bulunan Alanların Meri Plan Kararlarına Uyumluluk Tespiti 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Geneli Parklar Ve Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Fitness Aletleri, Çocuk Oyun Grubu ve Kauçuk Zemin Kaplaması Temini, Yerine Montajı Ve Bakımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İBB Hizmet Binalarına Muhtelif Tefrişat Malzemesi Temini İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Muhtelif Tabela, Totem ve Yönlendirme Panoları Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Genelinde Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal (Fidan, Toprak, Mevsimlik Çiçek ve Soğanlı Bitki) Alım İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Geneli Modüler Tuvalet Alım İşi 




