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İstanbul'da Lale Zamanı

Başkan Kadir Topbaş’a 
Japonya'da Fahri Hemşerilik Beratı

Başkan Kadir Topbaş
Ban-ki Moon ile biraraya geldi

ABD’de Diyanet Merkezi açıldı





İstanbul ve İstanbullular, baharın tüm renkleriyle 
yaşanmaya başladığı bu ayda, kültürümüzün 
simgelerinden biri olan lale ile bir kez daha buluştu. 
Zamanı geldi ve parklarımız, bahçelerimiz, korularımız, 
bütün kent lale ile büyülü bir atmosfere büründü. 
Bu yıl 11’incisini gerçekleştirdiğimiz İstanbul Lale 
Festivali kapsamında kentin dört bir yanında çok 
sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Lale Festivali 
kapsamında, İstanbul’un Fethi’nin 563’üncü yılına 
özel, 563 bin laleden oluşan dünyanın en büyük 
canlı lale halısını Sultanahmet Meydanı’nda ziyarete 
açtık. “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.

Geride bıraktığımız ay, yurt içinde ve yurt dışındaki 
pek çok programda ülkemizi ve İstanbul’umuzu temsil 
etme imkanı bulduk. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ABD’de inşa edilen 
Türk-Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi’nin 
açılışına katıldık. Ayrıca üst düzey temaslarda 
bulunmak üzere gittiğim Japonya’da Başbakan 
Shinzo Abe ile görüştük. Ziyarette, İstanbul’un kardeş 
şehri Şimonoseki’de şahsıma Fahri Hemşerilik Beratı 
takdim edildi. Hiç şüphesiz bu büyük gurur hepimizin, 
İstanbul’umuzun…

Bu düşünce ve duygularla sizleri yaptığımız yatırım ve 
hizmetlerden haberlerin yer aldığı bültenimizle sizleri 
baş başa bırakırken hepinize sağlıklı, mutlu ve huzur 
dolu günler diliyorum.

Sevgili  
   İstanbullular
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İstanbul’da
lale zamanı!

İstanbul ve İstanbullular, şehrin simgelerinden biri olan lale ile bir kez daha buluştu. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 11’incisini düzenlediği İstanbul Lale Festivali 

kapsamında Emirgan Korusu, Kadıköy Göztepe 60. Yıl Parkı ve Sultanahmet Meydanı çeşitli 
etkinliklere sahne oldu. İstanbul’un 563’üncü Fetih Yıldönümü’ne özel olarak 563 bin lale 

kullanılarak yapılan lale halısı ile bir dünya rekoru kırıldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 11’incisi 
düzenlenen İstanbul Lale Festivali’nin açılışı, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından 

Emirgan Korusu’nda yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi 
gösterdiği festival açılışına, Bayrampaşa Belediye Başkanı 
Atila Aydıner, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp 
Karahan, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı 
Mehmet İhsan Şimşek de katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Başkan Kadir Topbaş, 
2005 yılında başlattıkları “Lale Evine Dönüyor” projesinin 
o dönemde eleştirildiğini hatırlarak, “Ne gerek var şimdi 
buna? Yine lale dönemini mi yaşayacağız? diyordu bazı 
kesimler. Ama şimdi geldiğimiz nokta itibariyle ne kadar da 
haklı bir iş yapmış olduğumuzu anlıyoruz.” dedi.
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“Laleyi öz vatanına kavuşturduk…” 
Lalenin dünya tarafından bilinen bir çiçek olmasında 
Osmanlı kültürünün büyük bir önemi olduğunu ifade 
eden Başkan Topbaş, “Lale bizim çiçeğimizdi. Ama yabancı 
gezginler lale soğanını yanlarında götürdüler ve laleler 

orada açmaya başladı. Sonrasında bu topraklarda lale 
unutulmaya başlanınca sanki lale yabancı bir çiçekmiş gibi 
algılandı. İşte biz o algıyı kırdık ve laleyi öz vatanına 
kavuşturduk.” diye konuştu.
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“20 milyon lale soğanı İstanbul’u süslüyor…” 
“Lale bizim için sadece süs bitkisi değil” diyen Başkan 
Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Nasıl gül çiçeği 
Hz. Muhammed Peygamber efendimizi temsil ediyorsa, 
lale de Allah’ı temsil etmiştir. Laleyi sadece bir süs bitkisi 
olarak kullanmamışız da. Ecdadımız lale çeşidini 
1.500 çeşide kadar ulaştırmış. Ama biz hala 200 çeşitte 
kalmışız. Onlara yetişemedik. 2005’te 600 bin lale soğanıyla 
başladık. Bugün 20 milyon lale soğanı İstanbul’u süslüyor ve 
bu lalelerin hepsi yerli. Bunu üreten üreticilerimize maddi 
katkı sağlıyor. Yeni istihdam alanları yaratıyor.”

“Lale, ekolojik dengede de önemli bir etkiye sahip…” 
İstanbul’un her köşesinde açan lalenin ekolojik dengede de 
önemli bir etkiye sahip olduğunu ifade eden Başkan Topbaş, 
“Artık arıları görüyoruz. Arıların bu hayatın devamında 
etkisi bilim adamları tarafından da kanıtlanan bir şey. 
Bizim lalelerimiz ekolojik düzenin devam etmesi için de 
önemli bir etkiye sahip.” diye konuştu. Başkan Kadir 
Topbaş, konuşmasının sonunda Lale Festivali’nin açılışını 
temsil eden lale özlerinden elde edilen gıda boyalarıyla 
hazırlanmış yaş pastayı kesti. 
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Dünyanın en büyük canlı lale halısı İstanbul’da… 
Lale Festivali kapsamında, İstanbul’un 563’üncü Fetih 
Yıldönümü’ne özel 563 bin laleden oluşan dünyanın en 
büyük canlı lale halısı, Sultanahmet Meydanı’nda ziyarete 
açıldı. Lale halısının açılış töreninde konuşan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Bilal 
Kıymaz, “Sayın Başkanımız Kadir Topbaş’ın 2005 yılında 
başlatmış olduğu “Lale Evine Dönüyor” kampanyası ile 
birlikte bu topraklardan göç etmiş lale yeniden İstanbul’un 
her köşesinde açmaya başladı.” dedi.

Lale, baharın müjdecisi… 
Lalenin İstanbul’a dönmesiyle İstanbul’un çehresinin 
değiştiğini ve bununla birlikte yeni iş kapılarının açıldığına 
dikkat çeken Kıymaz, “Artık halkımız ilkbaharın gelmesiyle 
İstanbul’un her köşesinde laleleri görmeye alıştı. Adeta 
baharın müjdecisi oldu. Bu güzelliğin yanında Türkiye’de 
lale endüstrisi kuruldu. Bu sayede ülkemiz lale ihraç eden 
ülkeler arasına girdi.” diye konuştu.

İstanbul’u yeşil alanlarla donatıyoruz… 
Dünya Sağlık Örgütü’nün kişi başına düşen yeşil alan 
miktarını 10 metre kare olarak belirlediğini, İstanbul’da da 
her geçen yıl yeşil alan miktarını artırarak 8 m2’ye 
çıkardıklarını ifade eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Nihat Macit, “Başkanımız Kadir Topbaş’ın talimatıyla 
İstanbul’u bir ucundan diğer ucuna kadar yeşil alanlarla 

donatıyoruz. Bir yandan mesire alanları, ormanlar yaparken 
diğer yandan da şehir içlerini ağaçlarla, çiçeklerle 
süslüyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından aralarında İBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Mevlüt Bulut, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire 
Başkanı Mehmet İhsan Şimşek’in de bulunduğu protokol 
üyeleri, dünyanın en büyük canlı lale halısının açılışını 
yaptılar. Açılışın ardından Sultanahmet Meydanı’nı 
dolduran vatandaşlar ve turistler canlı lale halısına büyük 
ilgi gösterdiler ve hatıra fotoğrafı çektirdiler. 
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İstanbul’un Fethi’nin 563’üncü yılına özel… 
Her detayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş tarafından planlanan canlı lale halısı, geçen yıla 
 göre de farklılıklar gösteriyor. Geçen yıl yine Sultanahmet 
Meydanı’nda hazırlanan canlı halı 1.262 m2’lik alanda 
545 bin canlı laleden oluşurken, bu yıl ise 1.728 m2 alanda 
İstanbul'un 563'ncü Fetih Yıldönümü’ne özel 563 bin 
laleden hazırlandı.

İstanbullular etkinlik alanlarında buluşuyor… 
11. İstanbul Lale Festivali kapsamında düzenlenen 
birbirinden renkli etkinlikler ile İstanbullular, eski dostları 
lalelerle bir kez daha hasret gideriyor. Festival süresince 
Emirgan Korusu, Kadıköy Göztepe 60. Yıl Parkı ve 
Sultanahmet Meydanı birbirinden renkli etkinliklere 
ev sahipliği yapıyor. 
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Geleneksel sanatımız ebru, lale olup açıyor… 
Lale Festivali, 3 ana etkinlik alanında gün boyunca süren 
konserlerden yayılan notaların ahengiyle bir başka güzel… 
İstanbullular, yerli müzik gruplarının verdiği konserlerle 
baharın enerji veren havasını keyifli soluyor. Festivale 
katılan müzik grupları, etkinliklere neşe ve eğlence katıyor. 
11. İstanbul Lale Festivali’nde sanata ve sanatçılara özel bir 
yer ayrıldı. Geleneksel sanatlarımız içinde özgün bir yeri 
olan ebru, festivalde bir daha canlanıyor. Festival 
kapsamında ressamların ve kaligrafi sanatçıların 
performansları ile cam üfleme sanatı performansı da 
etkinlik alanlarında İstanbullularla buluşuyor. 

Sergiler, festivale renk katıyor… 
Emirgan Korusu, festival kapsamında Kadın Koordinasyon 
Merkezi’nin düzenlediği Lale Temalı Ürünler Sergisi’ne 
ev sahipliği yapıyor. Sergide ana teması lale olan ve hünerli 
ellerin, kristal ve ipek kumaşlarla olan dansından ortaya 
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çıkan ürünler, İstanbul ve lale aşıklarının beğenisine 
sunuluyor. İSMEK de Lale Temalı Ürünler Sergisi ile 
Emirgan Korusu ve Göztepe 60. Yıl Parkı’nda yer alıyor. 
Ayrıca İSMEK Lale Bahçeli Sokaklar Çini Sergisi de Taksim 
Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine 
sunuluyor. Yine Emirgan Korusu ve Göztepe 60. Yıl 
Parkı’nda İSMEK imzalı lale temalı ürünlerin satışının 
yapılabileceği satış noktaları da bulunuyor.

Lale, sanatçıların yorumlarında hayat buldu… 
Göz alıcı renkleri ve güzelliğiyle İstanbul'un bir parçası olan 
lale, 11. İstanbul Lale Festivali kapsamında düzenlenen 
sergide birbirinden güzel lale heykelleri ile sanatçıların 
yorumlarında hayat buldu. Lale heykelleri, Emirgan 
Korusu’nda İstanbullularla buluşuyor. Ayrıca festival 
süresince Emirgan Korusu, Kadıköy Göztepe 60. Yıl Parkı 
ve Sultanahmet Meydanı’nda bulunan canlı lale satış 
noktaları da yer alıyor. 

İsmail Acar Resim Sergisi Emirgan’da… 
İsmail Acar’ın eserlerinden oluşan resim sergisi, 
11. İstanbul Lale Festivali kapsamında Emirgan Korusu’nda 
sanatseverlerle buluştu. 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 sunuyor. 
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Lale ile spor birarada… 
İlki 2013 yılında düzenlenen İstanbul Lale Kupası ITF 
Uluslararası Kadın Tenis Turnuvası ile lale sporla bir kez 
daha buluştu. Göztepe Gülbahçesi Spor Tesisi’nde 
düzenlenen turnuva, 27 ülkeden 60 sporcunun kıyasıya 
mücadelelerine sahne oldu. İstanbul Lale Festivali 
kapsamında düzenlenen 2. Lale Plaj Futbol Turnuvası’nda da, 
8 takımdan 80 sporcu yarıştı. Caddebostan Etkinlik 
Alanı’nda gerçekleştirilen turnuvada, üniversiteler ve spor 
kulüplerinin sporcuları şampiyonluk için mücadele etti. 

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 fotoğraf ları, En Güzel Lale 
Fotoğraf Yarışması ile gözler önüne serilecek.

İstanbul’un Lale Bahçeleri… 
11. İstanbul Lale Festivali kapsamında, bu yıl da sokaklar, 
parklar, bahçeler ve meydanlar lale ile renklendi. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, kenti laleler ile adeta bir gelin gibi 
süsledi. İstanbul’un dört bir köşesindeki koru ve parklarda 
milyonlarca lale dikildi.
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ABD’de
Diyanet Merkezi açıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
ABD’de inşa edilen Türk-Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi’nin açılışına katıldılar. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin ilk iki minareli camisini de barındıran merkezin 
tüm Müslümanlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

ABD’nin başkenti Washington yakınlarındaki 
Maryland Eyaleti sınırları içinde bulunan 
Türk- Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi 

(Amerika Diyanet Merkezi), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Diyanet İşleri 
Başkanı Mehmet Görmez ile farklı din ve milletlerin 
temsilcilerinin katılımıyla açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ABD’nin ilk iki minareli camisini de barındıran merkezin 
tüm Müslümanlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Medeniyetler arası ittifak… 
Temelin yaklaşık 3 yıl önce atıldığını hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezle ilgili yardımcı olan eski 

Maryland Belediye Başkanı ile kendilerini karşılayan 
mevcut belediye başkanına teşekkür etti. “Onlar bizlere 
yardımcı oldular, işte bu medeniyetler arası bir çatışma 
değil, medeniyetler arası bir ittifaktır, bunun adımı atılmış 
oldu” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhteşem bir külliye 
ortaya çıktığını vurguladı.

ABD’deki Müslümanlara hizmet verecek… 
Merkezin mimari güzelliğini “takdire şayan” olarak 
nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun asıl önemli 
olan yanı ABD’deki Müslüman kardeşlerime vereceği 
hizmettir, vereceği manevi huzurdur. Bu binalara hayat 
verecek, adeta ruh verecek sizlerin çalışmaları olacaktır. 
İslam’ın tüm insanlığı kucaklayan değerlerini, 
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Peygamberimizin sevgi ve merhamet mesajını buradan 
ABD’ye ve dünyaya duyurma konusunda, merkezimize 
önemli görevler düştüğüne inanıyorum.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından İBB ve 
UCLG Başkanı Kadir Topbaş, Diyanet İşleri Başkanı 
Mehmet Görmez ve beraberindekilerle birlikte kurdele 
keserek caminin açılışını yaptı. Daha sonra 
beraberindekilerle camiyi gezerek yetkililerden bilgi alan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültür merkezinde bulunan 
diğer birimleri de gezdi. 

ABD’deki iki minareli tek cami… 
ABD'nin mevcut kültürel zenginliğine yeni bir renk katan 
merkezdeki cami, 16. yüzyıl geleneksel Osmanlı mimarisine 
uygun olarak inşa edildi. ABD’deki iki minareli tek cami 
olan ibadethanede, avlu da dahil aynı anda 3 bin kişi ibadet 
edebilecek. Yaklaşık 16 dönümlük arazi üzerine kurulan 
merkezdeki caminin altında 300 metrekare genişliğinde 
İslam Eserleri Müzesi yer alıyor.

Selçuklu mimarisine uygun inşa edildi… 
Merkezin içinde ayrıca Selçuklu mimarisine uygun inşa 
edilen kültür merkezinde ise kütüphane, konferans ve sergi 
salonu, toplantı salonu ile resepsiyon alanı bulunuyor. 

Kültür merkezi içindeki İslam Araştırmaları Merkezi'nde de 
Türkiye'den ABD'ye lisans ve lisansüstü eğitim için gidecek 
öğrencilere danışmanlık hizmeti sunulacak.

Türk-Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezinin açılışında, 
farklı din ve milletlerden önde gelen temsilcilerin yanı sıra 
çok sayıda kişi biraraya geldi. Merkez, Türkler kadar 
yabancılardan da ilgi gördü. İçerisinde ABD’nin ilk iki 
minareli camisinin de yer aldığı külliyenin, medeniyetler 
arasındaki iletişime önemli katkı sunmasını bekleniyor.
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Başkan Kadir Topbaş’a
Japonya’da Fahri Hemşerilik Beratı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, üst düzey temaslarda bulunmak üzere Japonya’ya gitti. 

Başkan Kadir Topbaş’a, İstanbul’un kardeş şehri Şimonoseki’de 
Fahri Hemşerilik Beratı takdim edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin davetlisi olarak gittiği 
Japonya’da üst düzey temaslarda bulundu. Görüşmede, 

Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkiler ele alındı.  
 
İstanbul’daki 3. Köprü ve Avrasya Tüneli’nde Japon 
işadamları ve mühendislerinin çalışmasını çok 
önemsediklerini ifade eden Başbakan Abe, Türk-Japon 

Teknoloji Üniversitesi kurulması için çalışma 
yürüttüklerini açıkladı.

Türkiye ile ilişkileri daha da geliştirme yolunda olduklarını 
ifade eden Başbakan Abe, gelecek yıl İstanbul ile Japonya’nın 
Şimonoseki Belediyesi arasındaki “Kardeş Şehir” 
protokolünün 45’inci yılının kutlanacak olmasının da 
memnuniyet verici olduğunu söyledi.
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Laleler sakura ağaçlarıyla bir başka güzel olacak… 
Başkan Kadir Topbaş da, Japonya’daki yerel yönetimlerin, 
kendisinin 3 dönemdir başkanlığını yürüttüğü UCLG ile 
daha çok işbirliği içinde olmasını arzu ettiklerini ifade 
ederek, “Güvenilir kentler kurmalıyız.” dedi. Başkan Topbaş, 
“İstanbul’da Sirkeci’den Bakırköy’e uzanan Kennedy 
Caddesi’ne sakura ağaçlarından dikeceğiz. Şehrin her 
tarafına ektiğimiz 20 milyon lale, Sakura ağaçlarıyla birlikte 
daha güzel olacak.” diye konuştu.

Başkan Topbaş’a Şimonoseki’de Fahri Hemşerilik Beratı… 
Başkan Kadir Topbaş’a, İstanbul’un kardeş şehri 
Şimonoseki’de Fahri Hemşerilik Beratı takdim edildi. Beratı 
ve şehrin sembolik anahtarını Şimonoseki Belediye Başkanı 
Tomoaki Nakao’nun elinden alan Başkan Topbaş, gelecek yıl 
kardeşliğin 45’inci yılının İstanbul’da kutlanmasından 
büyük memnuniyet duyacaklarını kaydetti. Şimonoseki 
Belediye Başkanı Nakao da, iki şehrin 45 yıllık kardeşliğinin 
her alanda daha da gelişmesini istediklerini söyledi. Başkan 
Kadir Topbaş, Japonya ziyareti kapsamında ülkenin önde 
gelen işadamları ve şirket yöneticileriyle de 
iş yemeğinde buluştu.
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Küresel terör tehdidi görüşüldü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban-ki Moon ile İstanbul’da biraraya geldi. 

Görüşmenin ana gündemini küresel terör tehdidi ve Suriyeli göçmenler konusu oluşturdu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban-ki Moon ile 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi. Devlet 

Konukevi'nde yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede, 
Kadir Topbaş’ın Dünya Başkanlığı görevini sürdürdüğü 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı 
(UCLG) ile Birleşmiş Milletler’in ortak çalışmaları ele alındı.

Başkan Kadir Topbaş, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, 
“Terör, insanlığı hedef alıyor. Paris, Ankara, İstanbul ve 
ardından Brüksel’de yaşanan saldırılar, insanlığın tehdit 
altında olduğunu gösteriyor. Türkiye her platformda, adı, 
hedefi, amacı her ne olursa olsun terörün her türüne karşı 
olduğunu en güçlü şekilde dile getiriyor. Türkiye bir yandan 
da Suriye’den gelen milyonlara kucak açarak esasında 

insanlığın ölmediğini dünyaya ispat ediyor. BM Kalkınma 
Hedefleri başta olmak üzere tüm küresel sorunlarda yerel 
yönetimlerin çözüm ortağı olması hususunda fikir birliği 
içinde olduğumuz BM Genel Sekreteri Sayın Ban-ki Moon 
ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.” dedi.

Görüşmede, Birleşmiş Milletler’in küresel terör tehdidine 
karşı üzerinde çalıştığı yeni güvenlik stratejileri üzerinde 
durulduğunu ifade eden Başkan Topbaş, “2016 yılının Mayıs 
ayında İstanbul’da yapılacak olan Birleşmiş Milletler İnsani 
Zirvesi ile ilgili hazırlıkları gözden geçirme fırsatı bulduk. 
Suriyeli göçmenlerin şehirler üzerindeki etkisine ilişkin 
yerel yönetimlerin talep ve önerilerini konuştuk. Ayrıca 
2016 sonbaharında Ekvador’da gerçekleştirilecek Habitat 
zirvesinin hazırlıklarını ele aldık.” açıklamasını yaptı.
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Canakkale Zaferi’nin 101. 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, Harp Akademileri Komutanı 
Korgeneral Tahir Bekiroğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit 
Dul ve Yetimleri Derneği Anadolu Yakası Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Oktay Kaya, gaziler, şehit ve gazi yakınları, 
askerler ve vatandaşlar 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, “Vatanı, 
canından aziz bilen şehitlerimiz. Milletimizin sulh ve refah, 

birlik ve beraberlik içinde yaşaması gayesiyle kutsal bildiğiniz 
vatan toprağını kendinize kefen ettiniz. Cesur milletimiz 
geçmişten bugüne Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, 
Kıbrıs'ta mücadeleden ödün vermeden bayrağımızı al kanıyla 
boyamayı, kutsal bildiği vatan toprağını korumayı bilmiştir. 
Türk milleti sizlere verdiği şeref sözünü uygulayarak Türkiye 
Cumhuriyeti’ni ilelebet koruyacak ve yarınlara taşıyacaktır. 
Aziz şehitlerimiz, geride bıraktığınız kıymetli aileleriniz bizlere 
sizlerin yadigarı ve emanetidir.” diye yazdı.

Konuşmaların ardından Vali Şahin, Başkan Topbaş ve 
beraberindekiler, Edirnekapı Şehitliği'nde bulunan şehit 
kabirlerini ziyaret ederek, dua ettiler. Mevlüt okutulan şehitlikte, 
ziyaretçilere lokum ve şeker ikram edildi, karanfil dağıtıldı.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 101. 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

-
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ahmed Yesevi Üniversitesi’nin işbirliğiyle Topkapı’daki 
Türk Dünyası Kültür Mahallesi içerisinde kurulan Hoca Ahmed Yesevi Otağı ile 

Yesevi Türbesi’nin maketi törenle açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 
Kültür A.Ş. ile Ahmed Yesevî Üniversitesi tarafından 
“UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevi Yılı” 

münasebetiyle Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi 
içerisinde kurulan Hoca Ahmed Yesevi Otağı ile Yesevi 
Türbesi’nin maketi törenle açıldı. Türkiye’de öğrenim gören 
Türkmenistanlı öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle 
başlayan törene, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Kütük, 
Kazakistan Başkonsolosu Yerkebulan Sapiyev, Tataristan 
Türkiye Temsilcisi Aydar Gaşıgullin, Ahmed Yesevi 
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Musa Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Nedret 
Apaydın, TRT İstanbul Bölge Müdürü Abdülhamit Avşar, 
Türk Dünyası sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok 
sayıda davetli katıldı.

Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesinin 
maketi ve otağı İstanbul’da… 
Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Kütük, açılışta yaptığı 
konuşmada, Hoca Ahmed Yesevi’nin, Anadolu velilerinin, 
Anadolu Alperenlerinin ilham kaynağı olmuş mümtaz 
bir şahsiyet olduğunu belirtti. Kütük, “Bunu günümüzde 
insanımıza tekrar hatırlatmak, o bilge kişinin özelliklerini ve 
felsefesini tekrar insanımıza nakletmek, hatıralarını 
yaşatmak amacıyla, Türkistan’daki türbesinin maketini ve 
temsili otağını inşa eden Ahmed Yesevi Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi. 

Otağa ve türbe maketine ev sahipliği etmekten gurur ve 
mutluluk duyduklarını ifade eden Nevzat Kütük, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “İstanbul Büyükşehir Belediye 

Yesevi Otağı ve Türbesi’nin maketi
törenle ziyarete açıldı
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Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’ın ‘Benim en büyük 
ideallerimden birisidir’ dediği Türk Dünyası Kültür 
Mahallesi’nin bu tür bir etkinliğe ve Türk Dünyası’nın 
mümtaz bir kişiliğinin manevi varlığına ev sahipliği etmesi 
kadar doğal bir şey yoktur. Bununla iftihar ediyoruz. Türk 
Dünyası’nda temsil edilen diğer ülkelerin her birinin anıt 
eserinin birer maketini, geçen yıldan itibaren Kültür 
Evleri’nin yanına yerleştirmeye başladık. Geçen sene Burana 
Kulesi’ni koyduk, bu sene Ahmed Yesevi Yılı olması 
itibariyle Yesevi’nin türbesinin maketini koyduk. Kendisine 
has otağını getirmek suretiyle, Kültür Mahallesi’nde bir 
bakıma Ahmed Yesevi’ye has bir köşe ve bir mekan 
oluşturduk.” 

Türbe maketi ve otağı törenle açıldı… 
Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Musa Yıldız ise davetlilerin 
Nevruz Bayramı’nı kutlayarak başladığı konuşmasında, 
otağın Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde kurulmasına 
imkan sağlayan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Kütük’e 
teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından, Hoca Ahmed 
Yesevî türbesinin maketi ile Yesevî Otağı’nın açılışı yapıldı. 

Nevzat Kütük’e plaket takdim edildi… 
Heyet Başkanı Musa Yıldız, otağ içerisinde, Türk Dünyası 
kültürüne hizmetlerinden ve katkılarından dolayı Kültür 
A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Kütük’e plaket takdim etti. 
Plaket takdiminin ardından, Kazak dombra sanatçıları 
Aydana Okuyankızı ve Abdülvahap Kılıç, Kazak çadırında 
protokol heyetine mini bir konser verdi. Çadırda ayrıca, 
davetlilere Türkistan pilavı ikram edildi.
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Somalili Bakan’ın ziyareti…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Somali 
devleti yöneticilerini İstanbul’da ağırladı. 
Görüşmede, Türkiye - Somali ilişkileri ile 

gençlik alanında yapılabilecek 
çalışmalar konuşuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanı Osman Savaş, Gençlik Spor Müdürü Ayhan Kep 
ve Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş ile meclis 

yöneticileri, Somali Gençlik ve Spor Bakanı Abdullahi 
Hassan Nuux ile biraraya geldiler. Yaklaşık 3 saat süren 
yemekte, Türkiye - Somali ilişkileri ve gençlik alanında 
yapılabilecek çalışmalar konuşuldu. 

“Birlikte yeni projelere imza atmak istiyoruz…” 
Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, çok kısa sürede 
yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul’da yeni bir model 
ortaya koyulduğunu ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın liderliğinde bu modelin 
uyguladığını anlattı. Geçen yıllarda 500’den fazla Somalili 

genci yıl boyunca misafir ettiklerini ifade eden Ağırbaş, en 
kısa sürede Somali Devleti’ni ziyaret etmek istediklerini ve 
birlikte yeni projelere imza atmak istediklerini söyledi.

‘’Gelecekte çok güzel işler yapacağımıza inanıyoruz…’’ 
Somali Gençlik ve Spor Bakanı Abdullahi Hassan Nuux ise 
Somali ve Türkiye arasındaki işbirliğine çok önem 
verdiklerini ve Türkiye’yi çok sevdiklerini söyledi. Türkiye 
ile çalışma arzusunda olduklarını ve Gençlik Meclisi 
tarafından yapılan çalışmaları çok beğendiklerini ifade eden 
Nuux, “Gençlik Meclisi’ni ülkemize çalışma yapmaya davet 
ediyorum. Gelecekte çok güzel işler yapacağımıza 
inanıyoruz.” dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin işbirliğiyle organize edilen 
“Osmanlı İstanbulu” konulu ulluslararası sempozyum, bu yıl 4’üncü kez İstanbul’da düzenlenecek. 

Sempozyum, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen akademisyenlerini biraraya getirecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul 
29 Mayıs Üniversitesi tarafından 2013 yılından 
beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen 

Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu’nun 
4’üncüsü, 20-22 Mayıs tarihleri arasında İstanbul 
29 Mayıs Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi’nde 
düzenlenecek. Sempozyumla, bir dünya metropolü 
haline gelen İstanbul üzerine çalışan araştırmacıları 
biraraya getirip, disiplinlerarası bir tartışma ve 
paylaşım zemini sağlamak amaçlanıyor.

20 Mayıs günü Selçuk Mülayim’in “Sinan ve Çağı” 
başlıklı konuşması ile açılacak olan sempozyumda, 
üç gün boyunca Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen 
üniversitelerinden 69 akademisyen, 3 salonda 
gerçekleşecek 18 ayrı oturumda Osmanlı İstanbulu 
üzerine bilimsel bulgularını paylaşacaklar. İngilizce ve 
Türkçe olarak sunulacak tebliğlerde, Dersaadet’in 
500 yıllık tarihi, siyasi, iktisadi, mimari, sosyal ve 
kültürel açılardan ele alınacak; modernleşmenin 
şehrin planlamasına ve mimarisine dayattığı değişim, 
İstanbul’un semtleri, mekanları, binaları, 
kütüphaneleri ve okulları gibi kent tarihini doğrudan 
ilgilendiren konuların yanı sıra diplomasi, casusluk, 
ticaret, bankacılık, sanayi, musiki, isyan ve darbeler, 
suç dünyası, cinsellik, Avrupa ile etkileşimler, 
yabancı seyyah ve diplomatların gözlemleri, 
gayrimüslim unsurlar ve payitahtı konu alan edebi 
eserler de incelenecek.

Sempozyum, Mehmet Güntekin’in moderatörlüğünde 
Ersu Pekin, İncilâ Bertuğ ve Fikret Karakaya’nın 
katılımıyla gerçekleşecek olan “İstanbul’da Musiki, 
Musikide İstanbul” başlıklı bir oturum ile sona 
erecek. Sunulan bildiriler bu yıl içerisinde 
basılarak Osmanlı İstanbulu serisinin dördüncü 
kitabını oluşturacak.

“Osmanlı İstanbulu” sempozyumu
akademisyenleri İstanbul'da buluşturacak!
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İnsanlığın ortak mirası…

UNESCO, 1985 yılında İstanbul’un dört farklı bölgesini “İstanbul’un Tarihî Alanları” adıyla Dünya 
Miras Alanı olarak ilan etti. Bu dörtlüden biri olan Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Koruma Alanı, 

insanlığın evrensel kültürünün önemli bölgelerinden biri olmaya devam ediyor.

Sultanahmet semtinde Eski Mısır’dan, Yunan 
uygarlığına, Roma’dan Osmanlıya Akdeniz dünyasının 
görkemli anıtları arasında dolaşırken yüzyılların 

birikimi hissedilir. Meydanın yerinde bulunanHipodrom, 
kıyasıya yarışların arasında eğlence ve gösterilerin 
merkeziydi. Asırlardır İstanbullular bu alanın anıtlarıyla 
gurur duydular ve kentlerini ziyaret eden misafirlere burayı 
gezdirdiler. Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı ve 
Sultanahmet Külliyesi gibi insanlık tarihinin görkemli  
anıtlarını barındıran bölge, 1985 yılında Dünya Miras 
Listesi’ne girdi.

Ayasofya: Roma-Bizans ve Osmanlı izlerini taşıyan 
Ayasofya; yüzyıllar boyu dünyanın en büyük kilisesi 
unvanını elinde tutmuştur. Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u 
fethetmesiyle Ayasofya, camiye çevrilmiştir. Bünyesine 
minareler, medrese, imaret, kütüphane, sebil, sıbyan 
mektebi, muvakkithane gibi birimler eklenerek önemli bir 

külliye haline gelmiştir. Ayrıca yapı,  birçok padişah, 
şehzade ve hanım sultanın gömüldüğü türbeler ile birlikte 
Osmanlı hanedanının ebedi istirahatgahı olmuştur.

Osmanlı Dönemi’nde yapılan tamirlerle yaşatılan Ayasofya, 
şehrin en yüksek payeli camisi olarak hem iktidar hem de 
halk tarafından önemsenmiş, devletin gücünün ve 
varlığının simgesi olmuştur. Ayasofya İstanbul’da hatta 
Akdeniz dünyasında hakkında en çok efsanesi olan yapıdır. 
480 sene boyunca cami olan yapı, 1934’te müze haline 
getirilmiştir.

Topkapı Sarayı: Osmanlı Dönemi’nde şehrin doğu ucunda, 
Haliç ve Marmara’ya hakim tepe üzerinde inşa edilen 
Topkapı Sarayı, doğu ve batı saray geleneklerinin 
şekillendirdiği birimleri ve çeşitli dönemlerde yapılan 
bölümleriyle sürekli geliştirilmiştir. 15. yüzyıldan 
19. yüzyılın ortalarına kadar yapılan ilavelerle Topkapı 
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Sarayı, her dönemden mimari özellikleri ve bezemeleri 
birarada yansıtan önemli bir yapılar topluluğudur. 
Başlangıcından sonuna kadar Osmanlı çinilerinin sayı, 
desen ve çeşitleme açısından büyük bir koleksiyonu bu 
sarayda bulunmaktadır.

Osmanlı idaresinin geleneksel yaşam unsurlarını ve mekan 
kurgusunu en iyi şekilde ifade eden sarayda “değişen 
hayatın” aşamaları da izlenebilmektedir. Padişahın özel 
hayatının dışında, idari ve eğitim birimlerini de içeren 
sarayın mimarisi ve yaşam gelenekleri, Kırım’dan Mısır’a, 
Basra’dan Bosna’ya kadar geniş bir coğrafyada uzun süre 
yönetici sınıfının konut ve yaşam unsurlarını belirlemiştir.

Arşivi, el yazmalarından oluşan kütüphaneleri ve saray 
hazinesi gibi bölümleriyle müze, Osmanlı-İslam Sanatı’nın 
Osmanlı Yönetim Merkezi’ne ait en büyük koleksiyonuna 
sahiptir. İslam dünyasının en önemli kutsal emanetlerini de 
barındıran saray, ayrıca İslam toplumu açısından ayrı bir 
öneme sahip olup, geniş kitleler tarafından yalnızca bu 
amaçla da ziyaret edilmektedir.

Sultanahmet Külliyesi: 17. Yüzyılda Sultan I. Ahmet 
Mimar Sedefkar Mehmet Ağa’ya kendi adını taşıyan bir 
külliye inşa ettirmiştir. Osmanlı mimarisinin altı minareli 
tek külliye cami olan Sultan Ahmet Camii, İstanbul’un 
özgün bir simgesi olmuştur. Bünyesinde barındırdığı 
16. ve 17. yüzyıla ait 23 binden fazla çininin oluşturduğu 
çok zengin bir süsleme programına sahiptir.

Bu üç olağanüstü anıtın yanında bugün Küçük Ayasofya 
Camii olan Aziz Sergios Bakhos Kilisesi, Milion Anıtı, sahil 
surları, Mozaik Müzesi, Bukoleon Sarayı kalıntıları gibi 
Roma/Bizans devrinden izler alanda görülmektedir. Dünya 
Miras Alanı içinde bulunan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, 

Haseki Hürrem Hamamı, İbrahim Paşa Sarayı, Sultan 
III. Ahmet Çeşmesi gibi yapılar da Osmanlı mimarisi ve 
sanatının çarpıcı örnekleridir.

Sultanahmet miras alanı çok katmanlı olağanüstü mirası ile 
benzersizdir. Bugün de dünyanın her yerinden gelen 
misafirler ve İstanbullular bu alanı gezmek, anlamak ve 
hissetmek için ziyaret etmeye devam ediyor.

Türkiye, UNESCO’nun 16 Kasım 1972 tarihli "Dünya 
Kültürel ve Doğal Mirasını Koruma Sözleşmesi”ne 1982 
yılında katıldı ve Sultanahmet, İstanbul’un Tarihi Alanları 
adıyla 1985 yılında Dünya Miras Alanı olarak ilan edildi. 
Her yıl Haziran-Temmuz ayında toplantılar düzenleyen 
Dünya Miras Komitesi'nin bu yılki 40. toplantısı Türkiye'nin 
ev sahipliğinde Temmuz ayında İstanbul'da gerçekleşecek.
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İGDAŞ’ın çevre projesine
Altın Vana Ödülü!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İGDAŞ, 2014 yılında başlattığı  
 ‘Okullar Erguvanla Renkleniyor’ sosyal sorumluluk projesiyle Altın Vana Ödülü kazandı. 

İGDAŞ, proje ile 2104 yılından bu yana 20 bin öğrenciye ulaştı.

Türkiye Enerji Zirvesi kapsamında Gas&Power 
Gazetesi tarafından düzenlenen 6. Altın Vana 
Ödüllerinde, doğalgaz, elektrik, akaryakıt ve LPG 

sektörlerinin başarılı sosyal sorumluluk projeleri 
değerlendirildi. İGDAŞ’ın ilkokul öğrencilerine çevre bilinci 
aşılmak amacıyla hazırladığı ‘Okullar Erguvanla 
Renkleniyor’ sosyal sorumluluk projesi, Altın Vana  
Ödülü kazandı.

Altın Vana Ödülleri, düzenlenen törenle Enerji Bakanlığı 
Müsteşarı Fatih Dönmez ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz 
tarafından verildi. İGDAŞ adına ödülü, Okullar Erguvanla 
Renkleniyor projesinin yöneticisi de olan Kurumsal İletişim 
Medya İlişkileri Müşaviri Gülaçar Hız aldı. Törende Enerji 
Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, İGDAŞ ailesinin eski bir 
üyesi olduğunu hatırlatarak, özellikle bu ödülü vermekten 
büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik, Altın Vana Ödülü ile 
ilgili yaptığı açıklamada,“Okullar Erguvanla Renkleniyor 
projesinin iki temel amacı var. Birincisi çocuklarımıza çevre 
bilincini aşılamak. İkincisi de, bugün İstanbul’da sahip 

oldukları temiz havanın kıymetini hatırlatmak ve temiz 
havaya sahip çıkmalarını sağlamak. İstanbul Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün katkılarıyla, çevre konusunda 
çocuklarımıza öğretmek istediğimiz mesajları içeren bir 
senaryo yazıldı. Cemre’nin Rüyası adlı bu interaktif tiyatro 
oyunumuzu çocuklar çok beğendi. Bütün bunların yanında 
bence projenin en güzel yanı; çocuklarımızın ellerini 
toprağa değmesi, çamura bulaştırmaları oldu. Zira tiyatro 
oyununun ardından çocukları bahçeye çıkarıp, projemizin 
simgesi erguvan fidanlarını kendi elleriyle dikmelerini 
sağladık. Altın Vana Ödülü ile de onurlandırılan bu 
projemiz, bugün halen devam ediyor. Çocuklarımız, 
okullarını erguvanlarla renklendiriyor.” dedi.

Okullar Erguvanla Renkleniyor projesi, İstanbul Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün onayı ve katkılarıyla hazırlandı. 
İGDAŞ, 2014 yılında başladığı projede, bugüne kadar 
İstanbul’da 70 okulda, 20 bin öğrenciye ulaştı. İlköğretim 
3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan 
projede, çocuklara çevrenin önemi, nasıl fidan dikileceği, 
bakılacağı ve erguvan fidanı hakkında bilgilerin yer aldığı 
bir kitapçık hediye edildi.
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Rüzgar enerjisine
bir adım daha!

Yenilenebilir enerji tesislerinin ilkini Beylikdüzü’nde 
kuran İETT, bu tesislerin sayısını artırarak Kartal 
Peron Alanı’na da rüzgar türbini kurdu. 

Alana yerleştirilen 2,4 kW’lık rüzgar türbini, şebeke 
elektriğinden bağımsız şekilde çalışarak peron alanında yer 
alan işletme binasına elektrik sağlayacak. Yılda yaklaşık  
6 bin 250 kWh elektrik üretimi yapması öngörülen sistem,  
6 kW'lık güneş panelleri ile desteklenecek.

İETT, ekonomi, ekoloji, enerji ve etkinliğini kapsayan 
prensiple yola çıkarak, 2023 vizyonu için maliyetlerin 
etkinliği ve mali kaynakların verimli kullanılmasına zemin 
hazırlayacak projelere imza atmaya devam ediyor. Diğer 
kamu kurumlarına da örnek olabilecek bu proje ile iklim 
değişikliği ile mücadele hedefleniyor. Yıllık enerji üretim 
miktarına göre sistem yılda yaklaşık 3 bin kilogram 
karbondioksit gazı salınımını engelleyecek ve yaklaşık 
250 ağacın sağlayacağı katkıyı sağlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. 
İETT’nin Kartal Peron Alanı’na tesis ettiği rüzgar türbini, yılda yaklaşık  

6 bin 250 kWh elektrik üretimi sağlayacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Karbon Ayak İzi Hatıra Ormanı oluşturmak için Kısırkaya’da 
fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi. İlk etapta 500 fıstık çamı dikimi yapılan ve etaplar halinde 

ağaçlandırılacak alana, 2 bin fidan daha dikilecek. 

Karbon Ayak İzi Hatıra Ormanı
oluşturuluyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Orman Haftası ve Ağaç 
Bayramı kapsamında karbon salınımına ve ormanların 
önemine dikkat çekmek için fidan dikimi etkinliği 

gerçekleştirdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire 
Başkanlığı’nın 120 personel ile katıldığı etkinlikte, 
Kısırkaya’daki 20 dönümlük araziye 500 adet fıstık çamı 
dikildi. Etaplar halinde ağaçlandırılacak alanda, 
2 bin fidan dikimi daha gerçekleştirilecek.

Karbon emisyonunu azaltmak hedefleniyor… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karbon salınımın azaltılması 
ve çevreye verdiği zararların en aza indirgenmesi amacıyla 
bir dizi çalışma gerçekleştiriyor. Küresel tehdit olarak 
adlandırılan küresel ısınmanın doğuracağı felaketlere dair 
bir çevre bilinci oluşması ve küresel ısınmanın etkilerinin en 
aza indirgenmesi amacıyla yapılan ağaçlandırma çalışmaları 
ile karbon emisyonunu azaltmak hedefleniyor. 
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Her çocuk bir fidan...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine 
devam eden Çocuk Meclisi, “Orman Haftası” 
etkinlikleri kapsamında çocuklara ağaç, doğa ve toprak 

sevgisini aşılamak için fidan dikimi organizasyonu 
düzenledi. Büyükçekmece İSKİ Su Havzası’nda gerçekleşen 
etkinliğe, Büyükçekmece Kaymakamı Mustafa Arat, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ve çok sayıda davetlinin 
yanı sıra Türkiye Gençlik Vakfı ile Arnavutköy, Esenyurt, 
Esenler, Eyüp, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Çatalca 
ilçelerinden çocuk ve veliler katıldı.

500 adet fidan toprakla buluştu… 
Her yaştan çocuğun katıldığı etkinlikte 500 tane çam ağacı 
fidesi dikildi, her çocuğun bir ağacı oldu. Çocuklar doğa ve 
toprak ile iç içe kendi elleri ile fidanları diktiler, sonrasında 
ise can suyunu verdiler. Etkinlik, çocuklar için hazırlanan 
hediyelerin dağıtılmasıyla sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan 
dikimi organizasyonu düzenledi. Büyükçekmece İSKİ Su Havzası'nda gerçekleştirilen 

etkinlikte 500 adet fidan toprakla buluşturuldu.
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Gençlik Meclisi
Spor Kulübü kuruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik 
yatırım yapmaya ve hizmet vermeye devam ediyor. 

Bu kapsamda kültürden sanata, sağlıktan 
eğitime, sosyal sorumluluktan gezilere kadar 

pek çok alanda faaliyet gösteren Gençlik Meclisi 
bünyesinde spor kulübü kuruldu.

Gençlik Meclisi Futbol Takımı kadrosu, Meclis 
Başkanı Samed Ağırbaş’ın kaptanlığında şekillendi. 
Kurulan futbol takımı, maçlarını her hafta düzenli 

olarak gerçekleştiriyor. Gençlerin kendi sportif 
kabiliyetlerini ortaya çıkarıp, yeteneklerini daha da 
geliştirmelerini hedefleyen çalışma, profesyonel takımlarla 
yapılacak müsabakalarla devam edecek.

Voleybol takımı için antrenman maçları ise devam ediyor. 
Bayanlar için ayrı, erkekler için ayrı takımların mücadele 
ettiği voleybol antrenmanları oldukça keyifli ve hareketli 
geçiyor. Yine tamamını aktif üyelerin oluşturduğu takımlar, 

kendi aralarında antrenman maçları yaparak yeteneklerini 
gösteriyor. Gençler, içlerindeki en yeteneklilerden oluşacak 
Gençlik Meclisi Voleybol Takımı kadrosunda yer almak için 
ter döküyor. Her geçen gün gelişerek profesyonelleşen 
gençlerin antrenman maçları, çok renkli karelere  
sahne oluyor.

İBB Gençlik Meclisi Spor Kulübü, İstanbullu gençlerin 
kendilerini sportif anlamda geliştirmeleri, hareketin 
getirdiği enerjiyle daha dinç ve sağlıklı zihinlere sahip 
olmaları ve ekip ruhunun diri tutulması amacıyla yaptığı 
çalışmalara farklı spor dallarını da ekleyerek devam edecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 
İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Öğrenci Kulübü 

tarafından “Kök Hücre ve Uygulamaları 
Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma pek çok 

akademisyen ile 800’ü aşkın üniversite 
öğrencisi katıldı.

Büyükşehir’den
üniversite kulüplerine destek

İstanbul’da eğitim konusunda birçok hizmet ve projeyi 
hayata geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geleceğin 
bilim insanlarına ışık tutacak çalışmalara da destek 

veriyor. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Kök Hücre 
Öğrenci Kulübü ile ortaklaşa düzenlenen Kök Hücre ve 
Uygulamaları Sempozyumu’ndan 800’ü aşkın üniversite 
öğrencisi istifade etti. 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i 
Demiroğlu Oditoryumu’nda gerçekleşen sempozyumda  
çok sayıda akademisyen söz alırken, “Kanser Kök Hücreleri, 
Kök Hücre ve Doku Mühendisliği, Hücrelerin Yeniden 
Programlanması, Kök Hücre Uygulamalarının Hukuksal 
Boyutu ve Klinik Kök Hücre Uygulamaları” gibi konu 
başlıklarında öğrencilere bilgiler aktarıldı.
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Okur - yazar
buluşması...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı 
Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen “Okur-Yazar Buluşması” adlı program,  

Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Programa, Türk Edebiyat Dünyası’na eserleriyle önemli 
katkılar sağlayan yazarlar ile çok sayıda İstanbullu okur 
katıldı. Etkinlikte, İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne 
bağlı olan 19 kütüphaneye üye olan yetişkin ve çocuk 
okuyucular arasından kütüphanelerden yıl içerisinde en çok 
ödünç kitap alan 38 okuyucuya, etkinliğe katılan yazarlar 
tarafından sertifika verilerek, kitap hediye edildi.

Kütüphane Haftası sergiyle kutlandı… 
Hayat Boyu Öğrenme Merkezi de (İSMEK), 52. Kütüphane 
Haftası çerçevesinde Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat 
Müze Kütüphanesi’nde bir sergi açtı. Sergide İSMEK Sanat 
Yarışmalarında ödül alan İstanbul konulu hat, tezhip, 
minyatür ve ebru eserlerinden seçilen 35 çalışmaya yer 
verildi. Sergi, sanatseverlerden tam not aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 52. Kütüphane 
Haftası dolayısıyla yazarlar ile çok sayıda 
İstanbullu okuru, Okur-Yazar Buluşması 

programında biraraya getirdi. 
İSMEK de, etkinlikler çerçevesinde 

İstanbul konulu bir sergi açtı.
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Lojistik Destek Merkezi
Gastronomi Kulübü öğrencilerini ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi, İstanbul Erkek Lisesi Gastronomi 
Kulübü öğrencilerini ağırladı. Merkezi yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, kendileri için 

hazırlanan sürpriz workshop sayesinde yaş pasta yapmayı deneyimlemiş oldular.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi, 
öğrenci gruplarını ağırlamaya devam ediyor.  
Bu kapsamda merkezin son ziyaretçileri İstanbul Erkek 

Lisesi Gastronomi Kulübü öğrencileri oldu. Lojistik Destek 
Merkezi’ni gezerek kendilerine aktarılan bilgileri dikkatle 
dinleyen liseli gençler, olağanüstü durumlarda halkın  
gıda ve barınma öncelikli her türlü acil gereksinimlerinin 
karşılanması amacı ile kurulan ve “İstanbul’un sigortası” 
konumundaki dev Lojistik Destek Merkezi’nin çalışmalarını 
ilgiyle dinlediler.

İstanbul Erkek Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden oluşan ve 
aynı zamanda okulun Gastronomi Kulübü üyesi olan 
14 kişilik gurubun Lojistik Destek Merkezi gezisi sırasında 
en çok ilgilerini çeken Yemek Üretim Ünitesi oldu. Tam 
donanımlı 8 mutfağı ile İBB personelleri ve aşevleri için 

günlük 25 bin kişiye gıda hizmeti veren mutfaklarda 
yürütülen çalışmaları izleyen gençler, olağanüstü 
durumlarda bu sayının 230 bine kadar çıkabildiğini de 
öğrenmiş oldu.

Öğrencilerin son durağı ise Lojistik Destek Merkezi’nin 
Unlu Mamuller Üretim Ünitesi oldu. Tezgahta kendilerini 
bekleyen pasta malzemelerini gören gençler, ilk defa bu 
kadar kapsamlı bir mutfak deneyimi yaşayacaklarını ifade 
ederek, kolları sıvadılar. Pastane ustaları gözetiminde 
yaklaşık 4 saat süresince diledikleri gibi çalışan gençler, 
çalışmanın sonunda ise kendi hüner ve hayal güçleri ile 
çeşit çeşit yaş pastalar hazırladılar. Pasta yapımı ile ilgili püf 
noktaları öğrenme imkanı da bulan gençler, el emeği 
pastalarını, lezzetine lezzet katmak için okulda yatılı kalan 
öğrenci arkadaşları ile paylaşacaklarını ifade ettiler.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri  
Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
bünyesinde hizmet veren BELNET İnternet ve Bilgi 

Erişim Merkezleri, bilginin ve eğlencenin hızlı ve kolayca 
paylaşıldığı internetin, çocuklar için de güvenilir olması 
amacıyla tehlikeli, zararlı bilgi ve görüntülere ulaşılmasını 
engelleyen güçlü filtreleme sistemiyle “temiz internet” 
hizmeti veriyor. 

170 bini aşkın üyeye hizmet… 
Tuzla’dan Silivri’ye kadar 67 şubede ücretsiz internet hizmeti 
sunan merkezler, 7’den 77’ye herkesin bilişim ve internetin 
imkanlarından ücretsiz faydalanabildiği; internetin zararlı 
tüm öğelerinden uzak bir teknoloji ve kültür ortamı olarak 
hizmet veriyor. Ücretsiz üyelik sistemi ile çalışan, 
1.300 bilgisayar ile 170 bini aşkın üyeye hizmet veren 
BELNET şubelerinin müdavimlerini çoğunlukla çocuklar 
ve gençler oluşturuyor. Son teknoloji ürünü ekran ve lazer 
yazıcılarla donatılan merkezler, çocuklara ve gençlere 
ödevlerini, projelerini, tezlerini hazırlayabilecekleri güvenli 
bir ortam sunuyor. Ayrıca Mobil BELNET İnternet ve 
Bilişim otobüsleri ile de İstanbul’un tüm meydanlarında ve 
uzak noktalarda hizmet veriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, BELNET İnternet ve Bilgi Erişim Merkezleri ile 
kent genelindeki 67 noktada ücretsiz internet hizmeti veriyor. 

1.300 bilgisayarın yer aldığı BELNET'lerden 170 bin üye yararlanıyor.

BELNET’le
temiz internet
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Sahipsiz Hayvan 
Rehabilitasyon Çalıştayı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri 
Müdürlüğü’nce Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon 

Çalıştayı gerçekleştirildi. Dünya Sokak Hayvanları Günü 
etkinlikleri kapsamında düzenlenen çalıştaya, Orman ve  
Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdür Yardımcısı Hayrettin Yıldırım, İBB Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu’nun  
yanı sıra İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim 
Kurulu ile Klinik Bilimler Anabilim Dalı Başkanları,  
39 ilçe belediyelerin veteriner hizmet sorumluları, Milli 
Parklar Marmara Bölgesi İl Temsilcileri ile Marmara Bölgesi 
İl Belediye Veteriner Hekimleri katıldı.

Sahipsiz hayvanların sorunlarına çözüm üretmeyi 
hedefliyoruz… 
Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun, 
düzenlenen çalıştayla sahipsiz hayvanlarının sorunlarına 

çözüm üretmeyi, sahipsiz hayvanlarla ilgili kamu kurumları 
olarak, neler yapılıyor ve sorunlar nelerdir? gibi konuları 
tartışmayı ve raporlamayı hedeflediklerini söyledi. Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu 
da, “Biz canlıya eziyet edene lanet edildiğini bilen, karıncayı 
incitmeme felsefesine sahip bir toplumuz. Bunu da hayvan 
haklarına yönelik ilk düzenlemenin Osmanlı Devleti 
tarafından yapılmış olması ortaya koymaktadır.” dedi

Sahipsiz hayvanlara yönelik kamu kurumlarının yaşadığı 
sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldüğü çalıştayda, 
öncelikli olarak Çevresel Analiz, Değişim ve Trendler 
konusunda beyin fırtınası gerçekleştirildi. Daha sonra 
Mevcut Durum Analizi, Sorun Analizi, ardından da Çözüm 
Analizi yapıldı. Yapılan analizler sonucunda elde edilen 
bulgularla Kamu Ortak Eylem Planı hazırlanarak, 
kamuoyuyla paylaşılacak. Çalıştay, daha sonra sahipsiz 
hayvan bakımevine gerçekleştirilen ziyaret ile son buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sahipsiz hayvanların rehabilitasyonuna yönelik çözüm 
üretilmesi amacıyla “Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Çalıştayı” düzenlendi. 

Çalıştayda, sahipsiz hayvanlara yönelik sorunlar ile çözüm önerileri görüşüldü.
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İBB’den vatandaşlara
psikolojik destek...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı 
Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü bünyesinde hizmet 
veren Psikolojik Danışmanlık Merkezleri, İstanbul’un 

18 ilçesinde vermiş olduğu psikolojik destek hizmetleriyle 
vatandaşların fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlarına çare 
oluyor. Psikiyatrik muayene ve tedaviden psikoterapiye, aile 
danışmanlığından çocuk ve ergen danışmanlığına, yetişkin 
danışmanlığından grup terapilerine, eğitimden ölçme-
değerlendirme hizmetine kadar çok geniş bir yelpazede 
İstanbul’da yaşayan vatandaşlara ücretsiz hizmet veriliyor.

88 bin 473 çocuk psikolojik destek aldı... 
Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde, çocuk ve ergen 
danışmanlığı ile yetişkin vatandaşlara da hizmet veriliyor. 
Aile, çocuk ve psikolog işbirliği ile çocuğun yaşadığı 
sorun alanlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 
bugüne kadar 88 bin 473 çocuğa danışmanlık desteği 
sağlandı. Bilişsel Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı 
Terapi, Stratejik Aile Terapisi, Gestalt Terapi ve EMDR 
başta olmak üzere çok yönlü yaklaşımlarla 
gerçekleştirilen hizmetten 65 bin 634 yetişkin birey 
istifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul halkının 
yaşam kalitesini arttırmak amacıyla sağlık 

alanında koruyucu, önleyici, tedavi ve rehabilite 
edici hizmetler sunmaya devam ediyor. 
Psikolojik Danışmanlık Merkezleri ile 
vatandaşların fiziksel, psikolojik ve 
sosyal sorunlarına destek olunuyor.
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İstanbul, Uluslararası 
Otizm Günleri'ne ev sahipliği yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yakınlarına otizm konusunda gerçekleşen  
akademik gelişmeleri tanıtmak, yasal haklar konusunda bilgi vermek amacıyla 

Uluslararası Otizm Günleri organizasyonunu düzenledi. 
Otizme farkındalık oluşturmak için yapılan etkinliği 400 katılımcı takip etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Üniversitesi ve 
Otizm Dernekleri Federasyonu’nun işbirliğiyle 
düzenlenen III. Uluslararası Otizm Günleri 

organizasyonuna, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, Üsküdar Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Otizm Federasyonu 
Derneği Başkanı Veysel Şahin ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Engelliler Müdürü Yeliz Yıldız Kökenek katıldı.

“Engelli ve ailelerini sosyal yaşamın her kesitinde 
destekliyoruz…” 
Programının açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, otizmli 
bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları güçlüklerin farkında 
olduklarını belirterek, “Fatih ve Kadıköy ilçelerinde çağdaş 
bir altyapıya sahip Otizm Engelliler Hizmet Birimleri açtık. 
Engelli ve ailelerini sosyal yaşamın her kesitinde 
destekliyoruz.” dedi.

“Otizmde erkek çocuklar 4 kat daha fazla risk taşıyor...” 
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da, 
erkek çocuklarda otizm riskinin kız çocuklarına göre  
4 kat daha fazla olduğunu belirterek, “Amerika’da başlatılan 
Beyin İnsiyatifi Projesi ile algı, hafıza, öğrenme, planlama, 
duygu ve karmaşık düşünce gibi zihinsel ve davranışsal 
süreçlerin keşfedilmesi amaçlanıyor. Projeyle, hala tedavisi 
bulunmayan otizm, parkinson, beyin kanseri, alzheimer gibi 
pek çok nörolojik hastalıklara çare bulunabilecek.”  
diye konuştu.

400 katılımcının takip ettiği organizasyonda, “Neuroscience 
ve Otizm”, “Avrupa’da Otizm”, “Engelli Yasal Hakları”, 
“Otizmli Bireylerde Konuşma ve İletişim Bozuklukları” ile 
“Otizmde Ergoterapi’nin İnterdisipliner ve Fonksiyonel 
Tedavisi” başlıklarında akademisyen ve uzmanlar 
konuşma yaptılar.
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Yaşlılarımız; 
en değerli varlıklarımızdır...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
18 - 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutladı. 

Organizasyonlara katılan huzurevi sakinleri, keyifli ve unutamayacakları anlar yaşadılar.

Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen Geleneksel Yaşlılar Haftası Yemek 
Programı, Avcılar Deniz Köşk Toplantı ve Davet 

Salonu’nda yapıldı. Organizasyona, İBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Nihat Macit, Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, 
İl Müftü Yardımcısı Muteber Gülsefa Uygur, Sağlık Daire 
Başkanı Muzaffer Saraç, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Ali 
Burak Tepe, Darülaceze Müdürü Reşit Taşkın, İstanbul 
genelindeki huzurevi sakinleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Darülaceze, Türkiye’nin en büyük huzurevidir…  
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Nihat Macit, programda yaptığı konuşmada, Yaşlılar 
Haftası’nın önemine değinerek şunları söyledi: 
“Toplumumuzda bireylerin sağlıklı bir yaşlılık arzusu 
taşıması ve sağlıklı bir yaşlılığı yaşaması herkesin en temel 
hakkıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire 
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Başkanlığı olarak İstanbul’da yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza 
bu rahatlığı ve huzuru sunuyoruz. Darülaceze Müdürlüğü, 
46 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 
151 bin metrekare alan üzerinde her türlü sağlık,  
sosyal donanıma sahip altyapısı ile yaşlılarımıza, değerli 
büyüklerimize hizmet ulaştırmaktadır. Ayrıca 1.000 kişilik 
kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük bakım ve huzurevidir.” 

Yaşlı vatandaşlar Boğaz Turu’nda biraraya geldiler… 
Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında, Darülaceze 
Müdürlüğü’nde ağırlanan yaşlı vatandaşlar için özel bir 
vapur gezisi düzenlendi. Kadıköy İskelesi’nden başlayan 
vapur gezisi, Üsküdar Beykoz kıyılarından Sarıyer, Ortaköy, 
Beşiktaş kıyılarını izleyerek yine Kadıköy İskelesi’nde 
turunu tamamladı. Boğaz Gezisi’nde yaşlı vatandaşların 
onuruna özel bir yemek organizasyonu tertip edildi. 
Türk Sanat Müziği’nin sevilen seslerinden Muazzez Ersoy ile 
Türk Halk Müziği’nin önemli temsilcilerinden Şükriye 
Tutkun’un da şarkılarıyla eşlik ettiği gezide, yaşlı vatandaşlar 
keyifli anlar yaşadılar. 

Yaşlılar, Miniatürk’ü gezdiler… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
de, Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle kentteki huzuevi 
sakinleri için gün boyu süren bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. 
Geçmişten günümüze köprü vazifesi gören yaşlılarımızla 
geleneksel olarak kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası’nın 
gündüz programında Beyaz Gezi Birimi ile birlikte 
Miniatürk Türkiye Parkı gezildi. Burada aslına uygun olarak 
sergilenen tarihi ve kültürel eserler hakkında bilgi sahibi 
olan değerli büyüklerimiz keyifli vakit geçirdi.

Ardından Feshane Tesislerinde öğle yemeği yiyen misafirler, 
kendileri için hazırlanmış özel tekne ile İstanbul Boğaz 
Turu’na çıkıp, eğlenceli vakit geçirdiler ve bol bol fotoğraf 
çektirdiler. Akşam programında ise huzurevlerinden alınan 
misafirler, İstanbul Boğazı’nın güzelliği eşliğinde yemek 
yediler. Sanat ve Tasavvuf Müzikleri eşliğinde eğlenceli 
dakikalar yaşadılar. Programa katılamayan yaşlıların da 
unutulmadığı bu özel günde, Büyükşehir’e bağlı ekipler, 
huzurevlerini ziyaret ederek, yaşlı vatandaşlara çeşitli 
hediyeler verdiler.
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İETT’den
Gazilere nostaljik tur

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  
18 Mart Çanakkale Zaferi anısına gaziler için 

gezi düzenledi. Kadıköy Muharip Gaziler Derneği 
üyesi 50 gazi, İETT’nin nostaljik otobüsleriyle 

İstanbul turu yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini 
sürdüren İETT, Kadıköy Muharip Gaziler Derneği’ni 
nostaljik otobüslerle tura çıkardı. İstanbul’un tarihi 

noktalarını ziyaret eden gaziler, Edirnekapı Şehitliği’nde dua 
ederek, şehitleri andılar. Gezi sonrasında İETT Kağıthane 
Garajı’na gelen gazileri, Mehteran Takımı karşıladı.  
Konser sırasında gaziler duygu dolu anlar yaşadı. Program, 
Kağıthane Garajı’nda düzenlenen “Çanakkale Ruhu: Milli 
Ruh”’ isimli konferansla sona erdi.

Çanakkale kahramanları anısına sergi… 
1915 Çanakkale Zaferi’nin 101. yılı anısına, İETT ile Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi 

Alan Başkanlığı, Karaköy Tünel’de “Çanakkale 18 Mart 
Fotoğraf Sergisi”ni açtı. İki bölümden oluşan sergide, 
Çanakkale ruhunu anlatan 23 fotoğraf yer aldı. Birinci 
bölümde savaşı anlatan siperler, mevziler, cephe gerisi ile 
askerler ve komutanlara ait siyah beyaz fotoğraflar, ikinci 
bölümde ise Çanakkale Şehitliği’nin günümüz fotoğraflarına 
yer verildi. Ayrıca bu bölümde Çanakkale Şehitliği, anıtlar, 
abideler ve Gelibolu Yarımadası’na ait genel fotoğraflar da 
yer aldı. Otobüslerde Mehmet Çavuş, Kınalı Hasan, Seyit 
Ali Onbaşı gibi Çanakkale Kahramanlarını anlatan 
broşürler de dağıtıldı. Böylelikle yolcular, Çanakkale 
Zaferi’nin 101. yılında tarihe yolculuk yapma imkanı buldu.
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İstanbul İtfaiyesi, toplumun her kesiminde  
afet bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalarını 
sürdürüyor. Bu kapsamda itfaiye personeli 
tarafından yangın söndürme tatbikatları ve 

afetlerde doğru davranış tarzları 
eğitimleri veriliyor.

İstanbul İtfaiyesi
tatbikatlarına aralıksız devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 
olası afetlere hazırlık kapsamındaki eğitim tatbikatlarına 
hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda; kamu ve 

sanayi kuruluşlarında yangın söndürme tatbikatı yapıldı. 
Bağcılar Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi ve sanayi 
kuruluşlarında yapılan yangın söndürme tatbikatlarında, 
katılımcılara yangının tanımı, yangın söndürme cihazı 
kullanım teknikleri ve yangına müdahale teknikleri eğitimi 
verilerek, yangın anında doğru davranış ve müdahale 
yöntemleri kazandırılması hedeflendi. 

Öğrencilerde afet bilinci oluşturuluyor… 
İstanbul İtfaiyesi, öğrencilere yönelik verdiği eğitimlere de 
aralıksız devam ediyor. Eğitim çalışmaları kapsamında 
Kayışdağı itfaiye ekibi tarafından Arif Paşa İlkokulu ve 
Ataşehir Anadolu Teknik Meslek Lisesi öğrencilerine, 
“yangın güvenliği” ve “afetlerde doğru davranış tarzları” 
konularında eğitim verildi. Eğitimde ilk olarak öğrencilere, 
eğitmenler tarafından yangın, yangın çıkış nedenleri ve 
yangın anında doğru hareket tarzları hakkında teorik 
bilgiler anlatıldı. Öğrencilere uygulamalı eğitim aşamasında 
önce yangın söndürme cihazları hakkında bilgi verildi, 
ardından da tatbikat yaptırıldı. Eğitim, öğrencilerin yangın 
havuzundan yükselen alevleri başarılı bir şekilde 
söndürmesiyle sona erdi.
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Daha yeşil 
bir İstanbul için...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “daha güzel, daha yeşil ve daha renkli bir kent” bilinciyle 
son 12 yılda dev çevre yatırımları yaparak İstanbul’un çehresini yeniledi. Lalesi ile 

buluşturulan İstanbul’un sadece yeşil değil sürekli çiçekli, sürekli renkli olması sağlandı. 
Bir renk senfonisine dönüştürülen İstanbul’a, park ve yeşil alan düzenlemelerinin yanı sıra 

peyzaj çalışmaları ile “çevre kültürü” yeniden kazandırıldı.   

Son 12 yılda milyonlarca ağacın yanı sıra İstanbul’a 
24 milyon 173 bin m2 aktif yeşil alan kazandıran 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeşil alan miktarını 

%80 artırdı. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı da Avrupa 

Birliği standartlarının üzerine çıktı. Park, bahçe ve kent 
ormanlarının sayısı artırılırken, ağaçlandırma-peyzaj 
çalışmaları ve dikey bitkilendirme uygulamaları ile kent 
görünümüne estetik bir değer katıldı.
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142 köye 142 park… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 450 adet 
semt, bölge ve köy parkı ile yeni mesire alanları yaptı. Fatih 
Yenikapı Sahil Parkı, Kadıköy Göztepe 60. Yıl Parkı, 
Maltepe Orhangazi Şehir Parkı (Maltepe Dolgu Alanı), 
Sancaktepe Safa Tepesi Rekreasyon Alanı, Sarıyer Emirgan 
Korusu, Sultanbeyli Gölet Parkı ve Zeytinburnu Çırpıcı 
Parkı hizmete açıldı. 12 adet parkın yapımına devam 
edilirken, 28 adet dev şehir parkları, kent ormanları, 
tematik parklar, mesire alanları ve yaşam alanları yapımı 
planlandı. 142 köye 142 park yapıldı, parklara çocuklar için 
1.380 adet çocuk oyun grubu yerleştirildi. 

Büyükşehir Belediyesi, “50 Tepeye 50 Bayrak Projesi” ile 
İstanbul’u, milli birlik ve beraberliğin simgesi olan Türk 
bayraklarıyla donattı. Mezarlıkların bakımını ve mezarüstü 
peyzaj uygulamasını yapan Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer 
Duatepe Fetih Şehitliği’ni düzenliyor. Edirnekapı Şehitliği, 
Hava Şehitliği, Kocatepe Şehitliği ve Yeniköy Şehitliği’nin 
çevre düzenlemesini ve bakımını yapıyor.

47 meydan yeniden düzenlendi… 
İstanbulluların nefes almalarını sağlamak ve ortak yaşam 
alanlarını ferahlatmak için kent meydanları yeniden 
düzenlendi. Aralarında Beylikdüzü, Esenler, Fatih 
Sultanahmet, Fatih Yenikapı, Kağıthane Çağlayan Adliyesi 
Önü, Maltepe Sahili Orhan Gazi Parkı, Sultanbeyli Fatih 
Bulvarı ve Şile Ağva Meydanı’nın bulunduğu 47 meydan 
yeniden düzenlendi. 7 adet meydanın düzenlenmesi devam 
ederken, 30 adet daha meydan düzenlemesi planlandı.
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İstanbul’da tatil yapma imkanı… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların nefes 
almalarını sağlamak ve ortak yaşam alanlarını ferahlatmak 
için sahilleri yeniden düzenledi. Böylece İstanbulluların 
yaşadıkları şehirde tatil yapmaları sağlandı. Florya’da 
Menekşe, Çiroz ve Güneşli Plajları ile Kadıköy Caddebostan 
Plajı halkın hizmetine sunuldu. Yapılan düzenlemeler ile 
İstanbul’un 515 km olan sahil şeridinin 220 km’si halkın 
kullanımına açıldı. İnci Adası’nın yeniden düzenlemesi 
planlanırken; Karaköy - Sünnet Köprüsü arası Haliç Sahili 
Yürüyüş Yolları ile Leonardo Da Vinci Yaya Köprüsü’nün 
yapımı da planlandı.  

İstanbul lalesiyle buluştu… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son 12 yılda yaptığı çiçek ve 
ağaç dikimleriyle İstanbulluların doğayla olan bağını 
güçlendirdi. Her yıl 20 milyon lale dikilen İstanbul, bir gelin 
gibi süslendi. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 

İstanbul’un çiçeği, lalesi ve gülü köylülere ürettiriliyor. 
Silivri’de üretici köylüye yılda 2 milyon adet lale soğanı 
ürettiriliyor. Alım garantili çiçek ve bitki üretimi 
geliştirilerek devam ettiriliyor. Şile, Beykoz, Çatalca, Silivri 
ve İzmir Bayındır'da 2006-2015 yılları arasında 1.662 üretici 
köylüye toplam 151 milyon 229 bin 683 adet mevsimlik 
çiçek ürettirildi. 

Dünyaca ünlü Meilland Gülleri Türkiye’de…  
Dünyaca ünlü Meilland Gülleri’ni Türkiye’de ürettiren 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Pamukova, Geyve,  
Yenişehir, Kestel ve Çınarcık'ta 63 üretici aileye yıllık 
2 milyon adet Meilland Gülü ürettiriyor. Bunların yanı sıra 
Türkiye’nin en büyük “Bahçe Market”i açılan İstanbul’da,  
ilk Akredite Toprak ve Su Laboratuvarı kuruldu. Anadolu ve 
Avrupa Yakalarında Bahçıvanlık Eğitim Merkezleri açıldı. 
Türkiye’de ilk olan Bitkisel Toprak Üretim Tesislerinde 
bitkisel toprak üretiliyor. 
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Kent dokusuna uygun mobilyalar… 
İstanbul’un çevre kültürüne; kent dokusuna uygun olarak 
üretilen kent mobilyaları ile katkı sağlandı. Uluslararası 
akreditasyona sahip laboratuvarlarda yapı sektörüne özgün 
tasarımlar ve teknoloji ile yeni ürünler kazandırılıyor. 
Tasarlanan modern taksi durakları ile İstanbullulara daha 
kaliteli bir hizmet veriliyor. Şehrin tüm yaşam alanları için 
işlevsel ve estetik şehir mobilyaları tasarlanarak,  üretiliyor. 

Gündüzün aydınlığı İstanbul gecelerine taşındı… 
İstanbul’un eşsiz güzellikleri, gündüzün aydınlığı gecelere 
taşınarak daha görünür kılındı. Avrupa Yakası’nda 320 ana 
arterde, Anadolu Yakası’nda 185 ana arterde 2 bin 240 km 
yol ve sahiller aydınlatıldı. 188,20 km’lik 98 adet ana arter 
ve cadde aydınlatıldı. Şehrin tarihi ve turistik mekanları 
mevcut dokuya uygun özel direk tasarımları ile aydınlatıldı. 
Tarihi yapıların Mimari Aydınlatma Projeleri hazırlandı.

İstanbul nefes alıyor… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaptığı 
altyapı yatırımları ile doğalgaz kullanımı yaygınlaştırarak 
İstanbul’un havasını temizledi. Silivri’den Tuzla’ya kadar 
tamamına doğalgaz ulaştırılan İstanbul, dünyanın havası en 
temiz şehirleri arasına girdi. 3 milyon 670 bin yeni abone 
alarak, 6 milyon aboneye ulaştı. 9 bin 9 km yeni hat yatırımı 
yapılarak, toplam yatırım miktarı 17 bin 85 km’ye çıktı. 
İstanbul’un havasını kirleten kükürtdioksit oranı, Dünya 
Sağlık Teşkilatı ve AB standartlarının altına indi. Depremi 
uydudan aldığı sinyaller sayesinde 7 saniye önceden haber 
veren Erken Uyarı Sistemi kuruldu.
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Daha temiz ve daha sağlıklı bir İstanbul için… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyanın içinden deniz 
geçen tek şehri olan İstanbul’da yaptığı çalışmalar ile 
sahilleri ve plajları hem temizliyor hem de kesintisiz bir 
şekilde denetliyor. Mobil kıyı ekipleriyle 600 km 
uzunluğundaki kıyı ve plajlardan 221 bin 880 m³ atık, 
82 bin 670 m³ çöp ve 12 bin 710 ton yosun toplandı. Haliç’te 
yapılan dip tarama çalışmaları ile 736 bin 982 m³ teressubat 
çıkarıldı. İstanbul Boğazı ve deniz sınırlarındaki gemilerin 
atıklarını toplayarak denizlerin kirlenmesi engelleniyor. 
Gemilerden kaynaklanan petrol türevli atıklar Haydarpaşa 
Atık Kabul Tesisi’nde arıtılıp, 120 bin m³ atık yağ ekonomiye 
geri kazandırıldı. 

Daha temiz ve daha sağlıklı bir kent için ana arterlerden 
meydanlara, caddelerden parklara kadar her gün 
İstanbul’un çöpünü toplayan Büyükşehir Belediyesi, 
toplanan çöpten elektrik enerjisi üreterek aynı zamanda 
ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Günde 16 bin 700 ton 
çöp bertaraf ediliyor. Atık yönetimi konusunda 17 yeni tesis 
yapıldı ve 3 laboratuvar kuruldu. Avrupa’nın en büyük tesisi 
olan Eyüp Kemerburgaz Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim 
Tesisi’nin yapımı planlandı. Tüm sosyal alanlarda 
vatandaşların daha temiz, daha güvenli ve herkesin 
erişebileceği mekanlarda hizmet alabilmesi için 
175 adet şehir tuvaleti hizmete alındı. 

İstanbul’un karbon ayak izi küçülüyor…  
İstanbul’da, toplu ulaşım, ağaçlandırma, enerji verimliliği, 
led’li trafik ışıkları ve aydınlatma, atıktan enerji üretimi ile 
küresel ısınmaya neden olan sera gazları azaltılıyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Metrobüs Projesi’ni hayata geçirerek 
karbondioksit salınımının günde 613 ton azalmasını sağladı. 
Toplu taşıma özendirilerek sera gazı emisyonları da 

200 bin ton azaltıldı. Trafik sinyalizasyonunda akkor 
lambalar yerine 7 kat daha az enerji tüketen ve 10 kat daha 
uzun ömürlü led’li ışıklar kullanıldı. Şehir aydınlatmasında 
enerji verimliliği sağlandı. 

“Park Et Devam Et”… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 
“Park Et Devam Et” otoparkları ile toplu ulaşımın ana 
akslarına yakın 36 noktada, günde ortalama 10 bin araca 
hizmet veriliyor. Her gün 75 km araç konvoyu trafikten 
çekiliyor. Böylece ekonomiye yıllık ortalama 15 milyon TL 
kazandırılıyor. 

İstanbul’da doğalgazın yaygınlaştırılması ile 10 milyon ton 
kömür kullanımı engellendi. Kömür ve küllerin taşınması 
için gereken kamyon trafiği azaltılarak, İstanbul’un havası 
temizlenirken aynı zamanda 3 milyon ton sera gazı salınımı 
da düşürüldü. Sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ile çalışan çevre 
dostu yeni otobüsler İstanbulluların hizmetine sunuldu. 

Atık yönetimde iklim dostu projeler… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin atık yönetimi, enerji, 
ulaşım, ağaçlandırma konularında yaptığı çalışmalarla 
800 bin aracın bir yıllık emisyonuna karşılık gelen 
4 milyon 800 bin ton karbondioksite eşlenik sera gazı 
azaltımı sağlandı. Depolanmış evsel atıklardan çıkan çöp 
gazından elektrik üretiyor. Yılda 1 milyon 200 bin ton 
karbon emisyonu azaltımı sağlanıyor.  

Atıksular ileri teknolojiyle arıtılıyor…  
Atıksu arıtma ve çamursuzlaştırma ünitelerindeki birleşik 
ısı ve güç kazanımından 300 bin ton eşlenik sera gazı 
emisyonu azaltıldı. Atıklardan alternatif enerji üretildi ve 
ekonomiye geri kazandırıldı. 
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Bahçıvanlık kursu
başladı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası  
Park Bahçeler Müdürlüğü ile Eyüp Halk Eğitim Merkezi 
işbirliğinde İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. 

koordinatörlüğünde düzenlenen Bahçıvanlık Kursları, 
uzman kadrosuyla sektöre donanımlı bahçıvanlar 
kazandırmaya devam ediyor. Haliç Eğitim Merkezi’nde 
düzenlenen Bahçıvanlık Kursu 2016 Yeni Dönem Açılış 
Töreni’ne, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı 
Mehmet İhsan Şimşek, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel 
Müdürü Murat Ermeydan ile beraber yönetim kadrosu ve 
çalışanları katıldı.

İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Murat 
Ermeydan, açılışta yaptığı konuşmada, “Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş, bizlere, ‘İstanbullulara 
yeşilin önemini, yeşile sahip çıkmanın değerini gösterin’ 
dedi. Biz de bu amaçla İstanbullulara doğanın dilinden 

anlamayı, ‘her yeşil ağacın çam olmadığını’ öğretiyoruz.  
Bu kursa katılanları çok şanslı görüyorum. Yoğun ilgi gören 
kurslarımıza derslere devamlılıkta gereken hassasiyeti 
göstereceğinizden eminim. Çünkü bilgi süreklilik  
arz eder.” dedi.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan 
Şimşek de, konuşmasında, “Yeni öğrencilere baktığımda 
‘hadi bir an önce bir şeyler dikmeye başlayalım bakışlarını 
görüyorum. Bu bakışı kaybetmeyin. Daire Başkanlığı olarak 
2015 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda stratejik 
hedeflerimizin dışına çıktığımız iki konu olduğunu gördük. 
Bir tanesi bahçıvanlık kursu, bir diğeri dikilen ağaç sayısı. 
Ücretsiz Bahçıvanlık Kurslarıyla 200 bahçıvan yetiştireceğiz 
demişiz, 300 mezun vermişiz. 80 bin ağaç dikeceğiz demişiz, 
150 bin dikmişiz. Çok şükür ki, hedefimizin dışına 
çıktığımız konular bunlar olmuş.” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bahçıvanlığı öğrenmek ve bahçıvan olmak isteyenler için 
düzenlediği kurslara bu yıl da devam ediyor. Ücretsiz olarak verilen Avrupa Yakası 2016 Yılı 

Yeni Dönem Bahçıvanlık Kursu yoğun bir katılımla başladı.
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Trafik yoğunluğunun her geçen gün arttığı İstanbul’da 
“Akıllı Bisiklet” uygulamasını pilot olarak Kadıköy - 
Kartal sahil yolunda hayata geçiren İSPARK,  

şimdi de Avrupa Yakası’nda Florya - Yeşilköy hattını açmaya 
hazırlanıyor. Avcılar Sahil ve Kartal - Pendik hatları için 
fizibilite çalışmaları da devam ediyor. Tüm hatların 
açılmasıyla birlikte İSPARK, İstanbul’da vatandaşlara 
350 bisiklet ile hizmet verecek.

6 km uzunluğundaki Florya - Yeşilköy hattında, 5 durak ve 
60 bisiklet ile hizmet verilecek. Ayrıca Anadolu Yakası’nda 

Bostancı - Kartal hattına ilave olarak Maltepe Dolgu 
Alanı’nda 3 tane yeni durak hizmete açılarak, Kadıköy-
Kartal arasındaki bisiklet paylaşım sistemi durak sayısı 
13’e çıkacak ve sisteme 30 bisiklet daha ilave edilerek 
130 bisiklet ile hizmet verilecek.

Akıllı bisikletler yaygınlaştırılıyor… 
İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut, “Kadıköy - Kartal 
arasında başlatılan uygulamayı, Florya -Yeşilköy hattında da 
hayata geçiriyoruz. Akıllı Bisiklet sistemini kentin uygun 
noktalarında hizmete sunmak için etüt çalışmalarımızı 

İstanbul’da
bisiklet dönemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İSPARK, sağlıklı yaşama ve çevreye 
destek olmak amacıyla başlattığı Akıllı Bisiklet uygulamasını yaygınlaştırıyor. 

Kadıköy - Kartal arasında başlatılan uygulama, Florya - Yeşilköy hattında da hayata geçiriliyor.
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devam ettiriyoruz. Vatandaşların talepleri doğrultusunda 
kent genelinde uygun noktalarda bisiklet ünitelerini 
yaygınlaştıracağız.” dedi.

Sistem nasıl işliyor? 
Sistem, kredi kartı ve abonelik olmak üzere 2 farklı şekilde 
hizmet veriyor. Akıllı bisiklet sistemini kredi kartı ile 
kullanmak isteyen bisiklet severlerin kiralama 
terminalinden ‘bisiklet kirala’ butonunu tıklayarak, 
öncelikle sisteme üye olmaları gerekiyor. Kısa süreli bu 
işlemin ardından kredi kartı ile terminal üzerindeki adımlar 
birbiri ardına tamamlandıktan sonra sistemin verdiği 
8 haneli şifre kullanılarak bisiklet kiralanabiliyor.

Abone Kart uygulamasıyla hizmet veriliyor… 
Akıllı bisiklet güzergâhı üzerinde yer bazı İSPARK Açık 
Otoparkları aynı zamanda abone noktası olarak hizmet 
veriyor. Bu noktalara giden bisiklet severler, abonelik 

sözleşmesini imzaladıktan sonra aldıkları abonman kartları 
ile istedikleri her terminalden bisiklet kiralayabiliyor. 
Ayrıca vatandaşlar www.isbike.com.tr adresinden da abone 
olabiliyor ve abonman kartları adreslerine gönderiliyor. 
GPS teknolojisiyle bisikletlerin tüm hareketleri izleniyor.  
İstasyonlarda bisiklet azaldığında yeni bisiklet temini için 
sisteme mesaj gidiyor ve özel elektrikli ring araçlarıyla 
bisiklet takviyesi yapılıyor.

İstanbul’a yeni bisiklet yolları… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yollarını da kent 
geneline yaymak için çalışmalarını yürütüyor. Bu 
kapsamda; Çırpıcı Parkı’ndan Florya Sahili’ne, Maltepe 
Dolgu Alanı’ndan Menekşe Sahil Parkı’na kadar İstanbul’un 
pek çok noktasında 85,70 km bisiklet yolu yapıldı. 
148 km’lik bisiklet yolunun inşaatına devam edilirken, 
508,10 km’lik bisiklet yolu daha planlandı.
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İstanbul’un prestij mekanları
Sosyal Tesisler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kaliteli hizmetin ve uygun fiyatların birarada sunulduğu  
Sosyal Tesisler ile kentin 18 farklı noktasında kafe ve restoran hizmeti veriyor. 

Osmanlı ve Türk Mutfağı’nın en seçkin lezzetlerini İstanbullularla buluşturan Sosyal Tesisler, 
İstanbul’un prestij mekanları arasında yer alıyor.

Osmanlı ve Türk Mutfağı’nın en seçkin lezzetlerini 
uygun bütçe ve birinci sınıf hizmet kalitesiyle sunan 
İBB Sosyal Tesisleri, tam 21 yıldır İstanbulluların  

en çok tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor. Ödüllü 
şeflerin ellerinden çıkan lezzetli sunumları kadar denizin 
yemyeşil doğa ile kucaklaştığı müthiş manzaraları ile de 
İstanbulluların uğrak yerlerinden olan Sosyal Tesisler, 
İstanbul’un prestij mekanları olmaya devam ediyor.

Kimi tesiste tabağınızdaki lezzetlere, yalıları ve yemyeşil 
doğasıyla dünyanın en güzel su yolu İstanbul Boğazı’nın 
eşsiz manzarası eşlik ediyor. Kimisinde tüm şehir hatta 

Marmara ve Adalar kuşbakışı ayağınıza seriliyor. Kısacası 
İBB Sosyal Tesisleri’nde sadece yeni lezzetler tatmakla 
kalmıyor, adeta İstanbul’u da yeniden keşfediyorsunuz.

Balık menüleri denemeye değer… 
İBB Sosyal Tesisleri’nde, herkesin damak tadına hitap 
edebilecek farklı menü seçenekleri yer alıyor. Bunlardan biri 
de zengin Türk Mutfağı’nı yansıtan kırmızı ve beyaz et 
çeşitlerine alternatif olarak sunulan balık menüleri. 
Özellikle Beykoz Sahil, İstinye ve Haliç Sosyal Tesisleri’nin 
eşsiz manzarası eşliğinde servis edilen leziz balık menüleri 
İstanbulluların damak tadına hitap ediyor. 
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Keyifli kahvaltılar için ideal…  
Günün her saatinde nezih, ferah ve sıcak bir aile ortamında 
hizmet veren Sosyal Tesisler, yemek yemenin dışında 
büyüleyici atmosferi ve zengin sunumları ile keyifli 
kahvaltılara da ev sahipliği yapıyor. Yeşili ve maviyi birada 
sunan Sosyal Tesisler’de güne kahvaltı tabağı, serpme ya da 
Beykoz Koru Sosyal Tesisi’nde sunulan açık büfe seçenekleri 
ile başlamak mümkün.

Özel anlarınızda da yanınızda… 
İstanbul’un prestij mekanları Sosyal Tesisler, kaliteli  
hizmet anlayışı, farklı menü seçenekleri ve güler yüzlü 
personeli ile kurumsal ya da kişisel davetlerin yanı sıra 
nişan ve düğün merasimleri gibi özel günlerde de 
İstanbulluları ağırlıyor. Üç ayrı konsept şeklinde 
düzenlenmiş Florya, muhteşem Boğaz manzarası ile Beykoz 
Koru Sosyal Tesisleri ya da denize sıfır konumu ile Avcılar 
Deniz Köşk Toplantı ve Davet Salonu, tüm özel günler için 
farklı alternatifler sunuyor.
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Eyüp için
hep daha iyisi...

İstanbul Bülteni’nin bu ayki konuğu,  
İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan 
Eyüp’ün başarılı belediye başkanı Remzi Aydın. 

Başkan Aydın ile Eyüp’ün dününü, 
bugününü ve yarınını konuştuk.

Sayın Başkanım, İstanbul’un en eski yerleşim 
yerlerinden biri olan Eyüp’te halkın yaşam kalitesini 
yükseltmek için hayata geçirdiğiniz başlıca 

projelerinizden bahseder misiniz? 
Biz Eyüp’ü 3 lokasyonda değerlendiriyoruz. 1. bölgemiz 
Eyüp tarihi merkez dediğimiz alan. Burada 6-7 tane 
mahallemiz var. Eyüp Camii, türbeler, Piyer Loti, Feshane ve 
merkez binamızın olduğu tarihi bir sit alanımız var. Buranın 
ayrı bir özelliği var. Burası İslam Dünyası’nda dördüncü 
merkez olarak kabul ediliyor. Mekke, Medine ve Kudüs’ten 
sonra kutsal maneviyatı yüksek olan bir belde olarak kabul 
ediliyor. Maneviyatla birlikte Osmanlı Dönemi’nden kalma 
yüzlerce eser var. Mezarlar, türbeler, mimarlık örnekleri, 
medreseler, çeşmeler, okullar ve tabi ki hala içinde yaşanılan 
evler var. Bunların hepsi sivil mimarlık örnekleri ve 
gerçekten tarihi eserler var. Bu işin uzmanları tarafından 
şöyle söyleniyor; tarihi eserler var ama içinde insan yok. 
Sadece binası var. Burası hem tarihi dokunun korunduğu 
belli ölçüde bir yer hem de yaşamın devam ettiği bir yer. Bu 
istisnai bir özellik. Dolayısıyla bizim birinci hayalimiz; bu 

dokunun eskisi gibi korunması ve geliştirmesine yönelik 
çalışmalar yapılmasına yönelik. Çalışmalarımız 1 buçuk 
yıldır devam ediyordu, bitti. Tarihi merkezimizle ilgili hem 
ulaşımı beraber çözmek daha rahatlatmak, rahat erişimi 
sağlamak ve burada hoşça vakit geçirmenizi sağlayacak 
düzenlemeler yapmak. Burada kurumsal kimlik dediğimiz 
çalışmamız devreye giriyor. Tabelalardan renklere, 
logolardan levhalara kadar standart olsun, görüntü kirliliği 
olmasın istiyoruz. Binaların cepheleri belli bir estetik 
dokunuşla şekillenmesinden yanayız. Herkes kafasına göre 
tabela, bina, renk, model seçmemeli. Bu dokuya uygun 
dokunuşlar olsun istiyoruz. Olmaması gereken eklentiler, 
olmaması gereken lokasyonlarda bir takım yapılaşmalar var. 
Bu dokunun açılması gerek kaybolmuş eserler var, onları 
açığa çıkarmak, halkın beğenisine sunmak, kapıları kilitli 
türbeleri açmak, daha fonksiyonlu hale getirme 
çabasındayız. Dünyadaki sit alanlarını kendine has bir 
düzeni, görünümü var. Biz de öyle yapmak istiyoruz. 
Projelerimiz son aşamasına geldi. Uygulamasına başlıyoruz. 
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Başkanım, Eyüp’te ulaşım alanında hangi projeleri 
yürütüyorsunuz? 
Bizim Alibeyköy, Yeşilpınar aksımız var; nüfusun büyük bir 
bölümünün yaşadığı. Orada da özellikle gecekondulaşma ve 
imar sorunlarımız var. Bunların çözülmesi konusunda adım 
atmak istiyoruz. Kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm 
anlamında projelerimiz var. 2016’da başlangıç yapacağız.  
Bu bölgemizde sağlıklı, kaliteli yaşam alanları olacak. Evleri, 
oturma alanları, sosyal donatılarıyla parkları, spor alanları, 
otoparkları ile insanın çevresinde olmasını isteği diğer 
donatıların da oluştuğu geniş ferah yeşilliklerin olduğu bir 
alana dönüştürmek istiyoruz. Tabi 3. bölgemiz de kuzeyde. 
Yani Göktürk- Kemerburgaz, havaalanı yapılan bölgemiz. 
Bu havaalanı dünyanın en büyük 3. Havaalanı ve kısmen 
bizim sınırlarımızda… Oradaki kırsal yaşamı, özendirecek 
ve insanların hem Eyüp’ün hem de İstanbul’un diğer 
ilçelerindeki insanlarımızın nefes almaları için, doğayla  
baş başa kalması adına tercih edecekleri bir alan olarak 
düzenlemek istiyoruz. 3 bölgeye böldük ve temelde bu 
hedeflerimizin doğrultusunda projelerimize  
devam edeceğiz. 
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Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile takip ettiğimiz 
ulaşım konusunda çok önemli projelerimiz var. Diğer 
ilçelerde olduğu gibi bizim ilçemizde de ulaşım önemli bir 
sorun. Onu çözmek adına da hem Eyüp’e rahat ulaşımı 
sağlayacak hem de Eyüp’te yaşayan insanlarımızın diğer 
ilçelere rahat gitmesini sağlayacak ulaşım politikası 
oluşturuldu. Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı da şu an 
kuruldu. O büyük bir rahatlık sağlayacak. Onun dışında 
bizimle beraber başlayan ve inşaatı devam eden,  
2017 Ekim ayında hizmete açılacak olan Bağcılar - Beşiktaş 
Metrosu’nun bir kısmı bizim ilçemizden geçiyor. Yine 
turizm alanında özellikle katkısı olacak Piyer Loti, 
Miniatürk, Vialand Teleferik Hattı 2019 yılına kadar 
yapılacak. O da ciddi bir katkı sağlayacak ilçemize. İlk 
etapta ulaşım projelerimiz bunlar. Bir de belki yeni 
havaalanımızdan İstanbul merkezine hızlı tramvay ya da 
metro hattı düşünüyoruz. 2 yıl içerisinde ulaşım sorununu 
çok ciddi şekilde halletmiş bir ilçe hale geleceğiz. İETT ile 
de koordineli olarak çalışıyoruz. Yeni hatlar hizmete girdi ya 
da mevcut hatlara ek seferler konuldu. 

Başkanım, sosyal belediyecilik alanındaki projelerinizden 
kısaca bahseder misiniz? 
ESER ve Şeker Hayat isimli iki ayrı birimimiz var. Burada 
down sendromlu, mental ve otistik çocuklarımıza ve 
gençlerimize yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Onların ve 
ailelerinin sosyal yaşama kazandırılmaları adına çok önemli 
ve değerli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Kültür-sanatta da 
gençlere yönelik çeşitli faaliyetlerimiz, eğitim ve 
etkinliklerimiz var. Biz geldiğimizde Çanakkale gezisi vardı, 
Bursa ve Edirne’yi de ekledik. Türkiye’de bir ilk yaptık, 
Yüksek Hızlı Trenle İstanbul’dan Konya’ya Vuslat Yolculuğu 
adı altında bir kültür gezisi düzenledik. Bu projemiz ödül de 
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aldı. Sokak hayvanları ile ilgili bir çalıştay yaptık uzman 
arkadaşlarımızla. Şunu tespit ettik, hayvanları yok 
sayamayız ama belli bir denge içerisinde olunmalı. Çevreye 
zarar veren köpekler için bir açık hava barınağı oluşturduk. 
Tıbbi ve yeme içme anlamında günlük rutin bakımlarını 
yapıyoruz. İlk defa bir hayvan ambulansı oluşturduk. Özel 
veterinerimiz var. Köpekler için barınma kabinleri 
oluşturduk. Yine şehrin içerisinde olması geren köpekler 
var. Onlar için beslenme noktaları oluşturduk. Siz plastik 
şişeyi atıyorsunuz, alttan mama iniyor. Çevreye duyarlı, 
dönüşümü sağlayacak özellikte yaptık. Şimdi yeni bir 
çalışma başlatıyorum. Özellikle köpeklerin caddeleri 
pisletmesi gibi şikayetler alıyoruz. Bunu çözmeye yönelik 
bir çalışma başlatıldı. Hayvanların parklara girip, 
ihtiyaçlarını giderebileceği özel bölümler yapacağız. 

Başkanım, geleceğimiz olan çocuklar ve gençler 
konusunda yürüttüğünüz çalışmalar hangileri? 
Biz insana yatırım yapan bir belediye olmak istiyoruz 
demiştik. Belediyeciliği sadece kaldırım, yol yapmak olarak 
görmüyoruz. Bize göre modern belediyecilik insana 
yatırımdır. Bunun en önemli araçlarından bir tanesi 
çocuklara, gençlere yatırımdır. O da spor, kültür, sanat ve 
eğitim yolları ile olur. Eğitimde birçok ilçenin gıpta ettiği 

şeyler yapıyoruz. Bunu iddia ediyorum. Restorasyon 
dalında da ödül aldık. Mesela kırtasiye çalışması yaptık. 
İlkokul, ortaokul öğrencilerine kırtasiye desteği veriyoruz. 
Çok orijinal bir çalışma. Malzeme vermiyoruz, kupon 
veriyoruz. 45 bin civarında öğrencimiz, kuponla Eyüp’te 
istedikleri kırtasiyeye gidip alışveriş yapabiliyor.
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İlçemizde bütün okullarımızın tadilat ve tamiratını yaptık. 
Lise son sınıf öğrencilerimize üniversiteye geçiş döneminde 
katkı payı adı altında yardım yapıyoruz. Bilgi ve Gençlik 
Merkezlerimizi ciddi şekilde yeniden yapılandırdık. Sayısını 
7’den 14’e çıkardık. Yaklaşık 5 bin öğrencimiz burada eğitim 
görüyor. 20 tane ayrı kategoride faaliyette bulunuyorlar. 
Bunlar çocukların yeteneklerini kişisel özelliklerini ortaya 
çıkaran, vizyonlarını geliştiren faaliyetler. Çocuklar çok 
istekle Gençlik Merkezlerimize geliyorlar ve kapasitelerimiz 
doluyor. Veliler şunları söylüyor; siz bu çocuklara ne 
yaptınız, çok değiştiler. Öğretmenleri özel seçiyoruz. 
Okullarımızın hepsine spor malzemesi veriyoruz. Satranç 
Kulüpleri kurduk. Amatör grupların hepsini tesislerden 
ücretsiz faydalandırıyoruz. Araç tahsis ediyoruz, yemek 
yediriyoruz, nakit yardımı yapıyoruz, ödül veriyoruz. 

Başkanım, kültür-sanat alanındaki etkinlikleriniz 
nelerdir?  
Temelde 2 tane projemiz var. Bir tanesi tarihi merkezin 
yeniden korunması, açığa çıkarılması, mekanların 
işlevlendirilmesi ve bu alanların yeniden hizmete 
sunulması. Bunun için temizlik yapıyoruz, eklentileri 
kaldırıyoruz, tamirat ve restorasyon yapıp kullanıma 
açıyoruz. Cülus Yolu da bunlardan biridir. Bu yol 
padişahlarımızın kılıç kuşanma törenleri yaptığı yer. Her 
tahta çıkan padişah buraya törenlerle gelip, türbeye iniyor, 
dua ediyor, namazını kılıyor. Sonra halkı selamlayarak 
oradan Topkapı Sarayı’na girip görevine başlıyor. Hemen 
hemen her Osmanlı padişahı bunu yapmış. Bununla ilgili 

TRT ile bir işbirliği yaptık. Uluslararası çapta bir 
organizasyon yapacağız. Prensipte anlaştık. Marka değeri 
olan üst düzey bir organizasyonla hem yerli hem yabancı 
turistlerimizin ilgisini çekecek bir projemiz var, daha sonra 
açıklayacağız.

Eyüp Sultan Sempozyumu yaptık geçen sene. Bizden önce 
sanırım 11 defa yapılmış. Eyüp Sultan’ın insanlarımızda ne 
anlam ifade ettiğine yönelik sempozyumlar yapılmıştı. 
Yüzlerce sayfalık külliyatlar oluşturulmuş. 5 yıl ara 
verilmişti. İlk defa bu sene 12’ncisi olarak sürdürme kararı 
aldık ve yaptık. Önümüzdeki süreçte de, bu sempozyumlar 
devam edecek. Kültür hayatımıza, tarihimize, 
medeniyetimize, sosyal yaşamımıza ve araştırmacılara, 
gençlere Eyüp Sultan’ın özellikleri, tarihi, ne anlama geldiği 
ile ilgili bilgiler verecek çalışmalar. Önümüzdeki dönemde 
daha bariz bir şekilde görebileceksiniz.

Tabii kültür sanat etkinliklerimiz sadece bunlarla sınırlı 
değil. Belli periyotlarda konserlerimiz, tiyatro oyunlarımız, 
panel ve seminerlerimizin yanı sıra çocuk oyunlarımız var. 
Belli bir plan dahilinde bunları gerçekleştiriyoruz. Kültür ve 
sanat merkezlerimizde çok özel sohbetler, söyleşiler 
gerçekleştiriliyor. Kadınlara özel kültür evimiz var. Burada 
sadece hanımlara özel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. 

Ayrıca geleneksel sanatlarımız üzerine açtığımız kurslarımız 
var. Bu etkinliklerimizin hepsinin ücretsiz olduğunu 
belirtmek isterim. Bu kurslarımızda da tamburdan neye, 
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ebrudan hat sanatına çok farklı alanlarda birbirinden  
değerli eğitmenlerimiz Eyüplülere ve diğer ilçelerden gelen 
vatandaşlarımıza dersler veriyor. Geçtiğimiz yıl bu 
kursiyerlerimizden beşi Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızdan 
ödül aldı. Hem birincilik hem de sergileme ödülüne  
layık görüldüler.

Bu arada Ramazan denildiğinde ilk akla Eyüp gelir. 
Ramazan’ın maneviyatının en üst düzeyde hissedildiği 
mekandır, ilçemiz. Ebu Eyyüb El Ensari Hazretleri’nin 
diyarında ülkemizin dört bir yanından gelen 
misafirlerimizle Ramazan ayımızı eda ediyoruz. Ramazan 
ayı boyunca gerek Eyüp Sultan Camii Meydanı’nda gerekse 
kültür sanat merkezlerimizde birbirinden farklı etkinliklere 
imza atıyoruz. Örneğin bu yıl çocuklarımıza orucu 
sevdirmek, Ramazan ruhunu aşılamak amacıyla Türkiye’de 
ilk kez tekne orucunu başlattık. Öğle ezanıyla birlikte 
çocuklarımız meydanda oluşturduğumuz özel alanda 
oruçlarını açıyorlar. Onlar için renkli etkinlikler düzenledik 
ayrıca keyifli eğlenceli dakikalar geçiriyorlar. Meydanda 
sohbetler gerçekleştiriyoruz, Haliç Etkinlik Alanı’mızda 
yöresel derneklerimiz kendi kültürlerini, geleneklerini 
buraya gelen misafirlere aktarma imkanı buluyor.  

Ramazan’ı hem maneviyat hem de kültür sanat açısından 
dolu dolu geçiriyoruz.

Remzi Aydın kimdir? 
1965 Eyüp doğumlu olan Remzi Aydın, aslen Giresunlu’dur. 
Eyüp Silahtarağa İlkokulu ve Eyüp Lisesi’ni bitiren Aydın,  
1 yıl Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okuduktan 
sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun oldu. 1989 yılında İstanbul 
Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yapan 
Aydın, 1991 yılından 2014 Şubat ayına kadar kendi ofisinde 
serbest avukatlık yaptı. Siyasi hayatına 2004 yılında Belediye 
Başkan Aday Adayı olarak başlayan Aydın, 2006’da İstanbul 
Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı, 
2009’da Belediye Başkan Aday Adayı ve İl Genel Meclis 
Üyeliği, Eyüp Belediye Başkan Danışmanlığı, 2010’da  
İl Encümen Üyeliği, 2011 yılında Genel Seçimler 2. Bölge 
SKM Başkan Yardımcılığı yaptı. Aydın aynı yıl İl Genel 
Meclisi AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği ve 
Sözcülüğü’ne seçildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde 
AK Parti’den aday olarak Eyüp Belediye Başkanı seçildi. 
İngilizce ve Arapça bilen Başkan Aydın, evli ve 
iki çocuk babasıdır.
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Türkiye Kupası
sahiplerini buldu

Spor organizasyonlarının vazgeçilmez adresi olan İstanbul, Kulüpler Türkiye Kupası 
Akademi Ligi Kürek Yarışları Final Müsabakalarına ev sahipliği yaptı. 

Yarışlarda 300 sporcu 1’incilik için mücadele etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü ile Türkiye Kürek Federasyonu işbirliğinde 
düzenlenen Kulüpler Türkiye Kupası Akademi Ligi 

Kürek Yarışları, nefesleri kesen finalle sona erdi. Maltepe 
Orhangazi Şehir Parkı içerisindeki İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Spor Tesisleri Kano-Kürek Parkuru’nda yapılan 
kupa finalinde, yaklaşık 300 sporcu 1.000 metrelik parkurda 
1’incilik mücadelesi verdi.

Dereceye girenlere ödülleri törenle verildi… 
Yarışların sonunda dereceye giren takım ve sporcular için 
kupa ve madalya töreni düzenlendi. Türkiye Kürek 
Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, yarışların İstanbul’da 
gerçekleşmesine katkı sağlayan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür etti. Kürekte, Türkiye’nin son yıllarda 
önemli gelişmeler kaydettiğini belirten İşseven, hedeflerinin 
olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 
sporcuları, başarılarını taçlandırmaya  

devam ediyor. Milli güreşçiler Avrupa’da 
katıldıkları turnuvalarda şampiyon olarak, 
Ay-Yıldızlı bayrağı göndere çektirdiler. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 
güreşçilerinden Yunus Emre Başar, Bulgaristan’ın 
Ruscuk kentinde yapılan U23 Avrupa Şampiyonası’nda 

fırtına gibi esti. Milli güreşçimiz Başar, ilk turu bay 
geçtikten sonra, ikinci turda Moldovalı, çeyrek finalde de 
Belarus rakiplerini yendi ve yarı finalde Gürcü Ramaz 
Zoidze ile karşılaştı. Rakibi karşısında ilk devreyi 1-0 yenik 
kapatan güreşçimiz, ikinci yarıda art arda aldığı puanlarla 
bitime bir dakika 35 saniye kala minderden 9-1 teknik 
üstünlükle galip ayrılarak finale yükseldi. Finalde Hırvat 
Antonio Kamenjasevic ile karşı karşıya gelen güreşçimiz, 
rakibini 8-0 sayı tuşuyla yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Aslan Atem Avrupa 3’üncüsü… 
İBB Spor Kulübü sporcularından Aslan Atem ise Letonya’da 
yapılan Büyükler Avrupa Şampiyonası’na damga vurdu. 
Grekoromen Stil 80 kiloda mindere çıkan sporcu, Rus 
Ramazan Abacharaev ile mücadele etti. Rakibi önünde üstün 
bir oyun çıkaran Aslan, minderden 2-1 galip ayrıldı ve 
Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı.

Şampiyonada daha önce Grekoromen Stil 98 kiloda 
mücadele veren Cenk İldem, Avrupa 3’üncüsü; Serbest Stil 
74 kiloda mücadele veren Soner Demirtaş ise Azeri rakibini 
2-1 yenerek Avrupa Şampiyonluğu’na uzanmıştı.

Avrupa’da
madalyaları topladılar
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Boğaz turları ile
İstanbul’un tarihine yolculuk...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Şehir Hatları A.Ş., boğaz ve deniz tutkunlarına 
özel olarak hazırladığı boğaz turlarına devam ediyor. Farklı alternatiflerin sunulduğu  

boğaz turları, yolcularını tarihsel bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor.

Deniz ulaşımındaki kalitesi, konforu ve güvenilirliği 
ile kurulduğu günden bu yana İstanbulluların 
tercihi olan Şehir Hatları, eşsiz manzarasıyla 

İstanbul Boğazı’nın keyfini çıkarmak isteyen İstanbullular 
için boğaz turu düzenliyor. Deniz, boğaz ve tarihi 
güzellikleri vapurda doyasıya yaşamak isteyenler için tüm 
gün Uzun Boğaz Turu, kısıtlı zamanı olanlara ise duraksız 
Kısa Boğaz Turu, Boğaz’ın keyfini denizden yaşamak 
isteyenler için iki farklı seçenek...

İstanbul’u denizden izleme fırsatı… 
Eminönü kalkışlı Kısa Boğaz Turu, her gün saat 14.30’da 
Eminönü İskelesi’nden, 14.50’de ise Ortaköy İskelesi’nden 
başlıyor. Kısa Boğaz Turu’na katılanlar her gün 2 saat 
boyunca İstanbul kıyılarını denizden izleme fırsatı 

bulacaklar. Ülkemizi ziyaret eden turist hareketliliği de 
dikkate alınarak düzenlenen Uzun Boğaz Turu ise her gün 
saat 10.35’te Eminönü İskelesi’nden başlıyor. Eminönü-
Beşiktaş-Kanlıca-Sarıyer-Rumeli Kavağı ve Anadolu Kavağı 
güzergahında düzenlenen tur, dönüş yolculuğuyla birlikte 
yaklaşık 6 saat sürüyor.

Turlara özel rehberler… 
Şehir Hatları, tüm boğaz gezileri için geliştirilen sesli ve 
görüntülü elektronik rehberle turları daha da keyifli hale 
getiriyor. İstanbul Boğazı’nın tüm tarihi ve turistik 
mekanlarının genel bilgileriyle sesli ve görüntülü anlatıldığı, 
dijital bir formda hazırlanan elektronik rehber sistemi 
10 ayrı dilde hizmet veriyor.
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Nisan’da
2’si yeni 35 oyun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Nisan ayında 2’si yeni 
35 oyunu tiyatroseverlerle buluşturuyor. “Radyonun İçindekiler” ve “Ay Işığında Şamata” 

isimli oyunlar Şehir Tiyatroları’nın repertuarına katılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Nisan 
ayında yeni ve dopdolu bir repertuarla seyirciyle 
buluşuyor. 2’si yeni 35 oyun, sanatseverlerin beğenisine 

sunuluyor. Cenk Gündoğdu’nun yazdığı, Ragıp Yavuz’un 
yönettiği “Radyonun İçindekiler” oyunu ile Haldun Taner’in 
yazdığı, Naşit Özcan’ın yönettiği “Ay Işığında Şamata” 
oyunları Şehir Tiyatroları’nın repertuarına katılıyor.

Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu Radyonun İçindekiler; 
savaş, gözyaşı ve ölümün yüzyıllardır neredeyse tutsak 
aldığı bir coğrafyanın ve onun acılı insanlarının hikayesini 
anlatıyor. Ülkesi, kimliği, inancı ne olursa olsun, ölümden 
kaçarken, ölümle sonuçlanabilecek bir yolculukta yaşama 
umudu arayan Orta Doğu insanlarının, mültecilerin yorgun 
yalnızlığı sahneleniyor. Radyonun İçindekiler, kadın, erkek, 
çocuk ayırt etmeden ve belki de sanatta en güç olgu olan, 
acının resmini çizebilmek çabası... Aslı İçözü, Bensu 
Orhunöz, Cem Baza, Çağlar Yiğitoğulları, Gürol Güngör, 
Hüseyin Köroğlu, İskender Bağcılar, Ümit Bülent Dinçer, 

Onur Şirin, Yiğit Ali Uslu ve Zeki Yıldırım’ın rol aldığı oyun, 
6-7-8-16 Nisan tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul 
Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Haldun Taner’in ölümsüz eseri “Ay Işığında Şamata”, 
yeniden Şehir Tiyatroları Sahnesinde... Çalışkur ailesinin ve 
apartman sakinlerinin sahte ilişkilerini ve yozlaşan aile 
yapısını gösterirken, küçük dünyalarından dış dünyaya 
bakışlarını eleştiren, seyirciyi eğlendiren, güldüren ve 
sürprizlerle şaşırtan bir oyun. Arda Aydın, Aziz Sarvan, 
Berrin Koper, Ceren Hacımuratoğlu, Ceysu Aygen, Derya 
Çetinel, Emrah Can Yaylı, Emre Narcı, Ertan Kılıç, Esra 
Ede, Gökhan Eğılmezbaş, Gökhan Mete, İbrahim Can, 
İbrahim Ulutaş, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Özgür 
Dağ, Samet Hafızoğlu, Savaş Barutçu, Şenay Saçbüker, 
Şevket Avşar, Tuğçe Açıkgöz, Yonca İnal’ın rol aldığı oyun, 
20-23 ve 27-30 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner 
Sahnesi’nde tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.
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04.04.2016 10.30 Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü İstanbul Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Kauçuk Zemin Kaplaması Temini ve Montajı

04.04.2016 11.00 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul Avrupa Yakası Geneli 3. Etap Cadde Düzenleme ve Ortak Altyapı İnşaatı

04.04.2016 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Cemal Kamacı Spor Kompleksi İnşaatı

05.04.2016 10.30 Ulaşım Planlama Müdürlüğü İstanbul Geneli (Kentsel Dönüşüme Yönelik -2) Yol Kavşak Ön Projeleri

05.04.2016 11.00 Ulaşım Planlama Müdürlüğü Kağıthane - Eyüp - Esenler Raylı Sistem Projeleri

05.04.2016 11.30 Hal Müdürlüğü e-Ticaret, e-Mezat Sistemi, e-Hal Kurulması Yazılım Hizmetleri ile Bu Hizmetlerde Kullanılacak Malzemelerin Temini Hizmeti

06.04.2016 10.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 2 Kalem İtfaiye Kışlık Gömlek Alımı

06.04.2016 10.30 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 3 Kalem İtfaiye Yazlık Gömlek Ve Kravat Alımı

06.04.2016 11.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 2 Kalem İtfaiye Yazlık Ayakkabı Alımı

06.04.2016 11.30 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 2 Kalem İtfaiye Kışlık Ayakkabı Alımı

07.04.2016 10.30 Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü Anadolu Yakası Genelinde Kullanılmak Üzere Oyun Grubu Temini Ve Montajı İşi Mal Alımı

07.04.2016 11.30 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul Anadolu Yakası Geneli 1.Etap Cadde Düzenleme ve Ortak Altyapı İnşaatı

07.04.2016 14.00 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul Anadolu Yakası Geneli 2.Etap Cadde Düzenleme ve Ortak Altyapı İnşaatı

11.04.2016 10.00 Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü İstanbul İli Muhtelif Alanlarda Yol ve Kavşak Projeleri Hizmeti 

11.04.2016 10.30 İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Yılı İstanbul Plajlarında Cankurtaran Hizmetleri Alımı İşi

11.04.2016 11.00 Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü Gösteri Sanatları Atölyesi Kaynak Zenginleştirme Programı Projesi 

11.04.2016 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Bağcılar Trafik Eğitim Pisti İnşaatı

12.04.2016 10.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 6 Kalem Sarf Malzemesi Alımı

12.04.2016 10.30 İşletmeler Müdürlüğü 2016 Yılı (2. Dönem) Et ve Et Ürünleri Alımı İşi

12.04.2016 11.00 Bilgi İşlem Müdürlüğü Veri Ambarı ve İş Zekası Raporlama Projesi İşi

12.04.2016 11.30 Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü Yaya ve Oto Korkuluk Yapılması

13.04.2016 11.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 2 Kalem İtfaiye Takım Elbise Alımı

13.04.2016 11.30 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 2 Kalem İtfaiye Kaban Alımı

14.04.2016 10.00 Şehir Aydınlatma Müdürlüğü İstanbul Genelindeki İdari Binaların Çevre Aydınlatma Tesislerinin Yapım İşi

14.04.2016 11.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Beşiktaş, Dikilitaş Mahallesi Gençlik Merkezi ve Zeminaltı Otopark İnşaatı

14.04.2016 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi İtfaiye Binası İnşaatı

18.04.2016 10.00 Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü Yürü Keşfet Proje Faaliyetleri Hizmet Alım İşi

18.04.2016 10.30 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul Geneli Muhtelif Köprü Güçlendirme Yapım ve Heyelan Önleme İnşaatı

18.04.2016 14.30 Trafik Müdürlüğü 2016 Yılı İstanbul Geneli Ana Arter Yollar Üzerine Yatay Trafik İşaretlerinin Yapılması İşi

19.04.2016 10.00 Satınalma Müdürlüğü Et Kesme ve Tartı Aletleri Alımı İşi ( 4 Kısım )

19.04.2016 10.30 Zabıta Tedbir Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Sınırları Dahilinde Bulunan 107 Adet Yapının Nüfus ve Eşyadan Tahliyesi, Yıkılması ve Molozların Kaldırılarak 
Moloz Nakli Yapılması İşi 

19.04.2016 11.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 3 Kalem Hasta Bezi, Yatak Koruyucu Ve Emici Külot Alımı

19.04.2016 11.30 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 2016 Yılı İtfaiye Binaları Bakım Ve Onarım İnşaatı

20.04.2016 10.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 2 Kalem İtfaiye Şapka Alımı

21.04.2016 10.00 Satınalma Müdürlüğü 30.000 Adet Tabut Alımı (3 Kısım)

25.04.2016 10.00 Satınalma Müdürlüğü 35 Metre Uzaktan Kumandalı Su-Köpük Kulesi İtfaiye Aracı Alımı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.04.2016 - 30.04.2016

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ADINA

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

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

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

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

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