
İstanbul’da yaz doyasıya yaşanıyor
Sahilleri, plaj ve piknik alanlarındaki sportif faaliyetleri ile İstanbullular yaşadıkları şehirde tatil yapma imkanı buluyor.   
Yaz İzci Kampı’na katılan çocuklar hem eğlendiren hem de öğreten programlar ile yaz coşkusunu doyasıya yaşıyor.

Temmuz 2015
Bu bülten sizindir, alabilirsiniz.





Sevgili
İstanbullular
Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada bir dünya 
kenti olan İstanbul’da yaz mevsimi bir başka güzel 
yaşanıyor… İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 
düzenlediğimiz sahillerimiz, plaj ve piknik alanlarındaki 
sportif faaliyetlerimiz ile İstanbullulara yaşadıkları şehirde 
tatil yapma imkanı sağlıyoruz. Yaz İzci Kampı’mız ile 
çocuklarımızı hem eğlendiren hem de öğreten eğitim 
programlarında buluşturuyoruz. Geleceğin teminatı olan 
çocuklarımızın kişisel gelişimine olumlu katkı sunuyoruz.

Medeniyetlerin çeyiz sandığı konumundaki 
İstanbul’umuzda, Dünya Mirası Komitesi’nin 40’ıncı 
Toplantısı’na ev sahipliği yapmaya hazırlandığımızı buradan 
ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü 
Irina Bokova’ya ilettiğimiz talebin olumlu karşılanmasının 
mutluluğunu yaşıyoruz. Oy birliği ile kabul edilen karara 
göre İstanbul’da, 10-20 Temmuz 2016 tarihlerinde bu 
önemli toplantıya ev sahipliği yapacağız.

Siz değerli hemşehrilerimin yaşam standartlarını 
yükseltmek için 39 ilçemizde ulaşımdan altyapıya, çevreden 
kültür-sanata, eğitimden spora, bilgi teknolojilerinden 
itfaiye hizmetlerine kadar tüm sektörlerde yatırım yapmaya 
ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; 
medeniyetlerin çeyiz sandığı konumundaki İstanbul ve 
siz değerli İstanbullular her şeyin en güzeline ve en iyisine 
layıksınız.

Gelecek sayıda birbirinden güzel hizmet ve etkinliklerin 
haberleri ile yeniden karşınızda olmak ümidiyle hepinize 
sağlıklı, mutlu ve huzur dolu günler temenni ediyorum.
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İki kıtanın birleştiği yegane şehir 
olan İstanbul’da yaz mevsimi bir 
başka yaşanıyor… İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 
düzenlediği sahilleri, plaj ve 
piknik alanlarındaki sportif 
faaliyetleri ile İstanbulluların 
yaşadıkları şehirde tatil 
yapmalarını sağlıyor. 
Başkan Kadir Topbaş’ın büyük 
önem verdiği izcilik faaliyetleri, 
hem eğlendiren hem de 
öğreten eğitim programları ile 
çocukların kişisel gelişimine 
olumlu katkı sunuyor.

İstanbul’da yaz bir başka…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların plajlarda 

gönül rahatlığıyla denize girebilmeleri için yaz ayları 
boyunca her türlü çalışmayı yürütüyor. Bu çalışmaların 

başında deniz suyu ölçümleri geliyor. Sağlık birimleri, her 
hafta deniz suyu temizlik oranı ölçümleri yaparak 
İstanbulluları deniz temizliği hakkında bilgilendiriyor. 
Plajlarda, hijyen ve sağlık açısından gün boyunca görevli 
personellerce temizlik işleri yürütülürken güvenlik ve 
cankurtaran personeli sayesinde gerekli tedbirler alınıyor.

İstanbullular, Avrupa Yakası’ndaki Menekşe ve Güneş 
Plajları ile Anadolu Yakası’ndaki Caddebostan 1, 2, 3 
Plajları sayesinde günübirlik de olsa deniz, kum ve 
güneşin tadını çıkarıyor. Haftanın yedi günü 
İstanbulluların hizmetinde olan plajlar, saat 8.30 ile 
19.00 saatleri arasında İstanbulluları ağırlıyor.

Birbirinden eğlenceli aktiviteler…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi plaj ve piknik alanlarında 
gerçekleştirdiği spor aktivitelerine bu yaz da devam 
ediyor. İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü ile Spor A.Ş.’nin işbirliği ile yapılan 
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aktivitelerin ilk etabı Florya ve Caddebostan Sahillerinde 
başladı. Uygulama çerçevesinde uzman spor eğitmenleri 
eşliğinde plaj voleybolu, plaj futbolu ve badminton gibi 
sporların yanı sıra birbirinden eğlenceli aktiviteler de 
düzenleniyor.

Etkinlikler yaz boyunca sürüyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açık alanlarda, plaj ve 
piknik alanlarında gerçekleştirdiği bu uygulamalarla tüm 
İstanbullulara spor yapma ve doğayla iç içe olma fırsatı 
sunuluyor. Ayrıca düzenlenen sportif etkinliklerle 
katılanları stresten arındıran, eğlenceli, motive edici ve 
keyifli egzersiz alanları bekliyor. Bu çerçevede planlanan 
plaj ve piknik alanlarını da içine alan uygulama Bakırköy 
Florya Sahili ile Caddebostan Plajlarında yaz boyunca 
devam edecek.

Gençler spora teşvik ediliyor…
Ücretsiz olarak eğitmenler nezaretinde yapılan etkinliklere 
katılan vatandaşlara tişört, şapka, voleybol topu, 
basketbol topu, futbol topu gibi çeşitli hediyeler veriliyor. 
Gençleri spora teşvik etmek açısından büyük önem 
taşıyan, günü birlik de olsa İstanbulluları spor heyecanıyla 
buluşturan uygulama ile plajlar da artık spor yapılan 
mekanlar arasında yer alıyor.
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36 plajda cankurtaran hizmeti veriliyor…
Ayrıca plajlarda halkın huzur içerisinde denize 
girebilmeleri için cankurtaran ve sağlık hizmetleri 
maksimum seviyede yürütülüyor. İstanbul genelinde 
12 ilçede, 46 bin 100 m uzunluğundaki 36 plajda, 
431 cankurtaran ile hizmet veriliyor. Bu hizmet 
kapsamında; 32 adet jet-ski, 7 adet kurtama botu, 
13 adet ATV aracı, 182 adet gözetleme kulesi ve kurtarma 
esnasında kullanılan diğer malzeme ve ekipmanları 
kullanılıyor. Mayıs ayından bu yana boğulma tehlikesi 
geçiren 3 bin 949 kişi kurtarıldı.
 
Yaz Spor Okullarına yoğun ilgi…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaz dönemi dolayısıyla 
Anadolu Yakası’nda 5, Avrupa Yakası’nda 6 olmak üzere 
toplam 11 tesiste Yaz Spor Okulu hizmeti veriyor. 
Okullarda 6 ile 12 yaş aralığındaki çocuklara jimnastik, 
futbol, futsal, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, masa 
tenisi, atletizm, taekwando, karate, okçuluk ve buz pateni 
olmak üzere toplam 13 farklı branşta spor yaptırılıyor. 
Çeşitli eğitsel oyunlarla çocukların yaz tatillerini en iyi 
şekilde değerlendirmeleri ve spor yaparak yetişen bireyler 
olmaları amaçlanıyor.
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11 farklı tesiste spor imkanı…
Dörder haftalık iki dönem halinde gerçekleşen İBB Yaz 
Spor Okullarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Avrupa 
Yakası’nda; İkitelli Spor Kompleksi, Beyoğlu Spor Tesisi, 
Bayrampaşa Spor Tesisi, Sarıyer Metin Oktay Spor Tesisi, 
Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi ve Silivrikapı Buz 
Pisti’nde spor hizmeti veriliyor. Anadolu Yakası’nda ise 
Tuzla Kafkale Spor Kompleksi, Pendik Çamlık Spor Tesisi, 
Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi, Haldun Alagaş Spor 
Tesisi ve Çekmeköy Spor Kompleksi’nde çocuklar Yaz Spor 
Okulu’ndan yararlanabiliyor.

Sporla sağlıklı nesillere doğru…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ayrıca başlattığı “Sporla 
Sağlıklı Nesillere Doğru” projesiyle açık ve kapalı alanlarda 
uzman eğitmenler nezaretinde, farklı spor branşlarında 
spor hizmeti vermeye devam ediyor. “Sağlıklı ve Zinde 
Yaşamak İçin Spor Yapın” sloganıyla parklarda, yeşil 
alanlarda, piknik alanı ve plajlarda eğitmenler nezaretinde 
spor yapma imkanı sunuluyor. Sporu, İstanbul’un açık 
alanlarına taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
340 parka 3 bin 695 spor aleti yerleştirdi. Ve bu sayıyı 
5 bin adete çıkarmayı programladı.

Sporun başkenti İstanbul...
İstanbulluların çağdaş ve modern mekanlarda spor 
yapabilmeleri için 2004 yılından bu yana pek çok yatırımın 
altına imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, spor 
tesisleri ile kenti dev bir spor alanına dönüştürdü. 
2012 Avrupa Spor Başkenti olan İstanbul’da spor 
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komplekslerinden statlara, kapalı yüzme havuzlarından 
buz sporları salonuna kadar onlarca tesis hizmete açıldı.

143 okula 143 spor salonu…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da 
143 okul bahçesine 143 spor salonu yaparak, öğrencilerin, 
sporcuların, spor kulüplerinin ve çevre halkının hizmetine 
açtı. Amatör futbol müsabakalarının oynandığı 
15 futbol stadı inşa edilerek ilçe belediye başkanlıkları eliyle 
amatör kulüplerin hizmetine sunuldu. Ayrıca 19 sahanın 
toprak zeminleri sentetik yüzeyli halı ile kaplandı. 

İzciler Milli Kamp’ta buluştular…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik 
Federasyonu işbirliğinde organize edilen 2015 Yaz İzci 
Kampı da yoğun bir şekilde devam ediyor. Kampın 
4. dönemi Ümraniye Kent Ormanı’nda yapıldı. Milli 
kamp grubu olarak düzenlenen ve yeni dönem için kayıt 
yaptıran usta izciler, aileleri tarafından Yaz İzci Kampı’na 
uğurlandı. Kampa, İstanbul ile birlikte Türkiye’nin dört bir 
yanından izciler de katıldı.

Heyecan ve neşe içerisinde uğurlandılar…
Velilerinin İstanbul’daki toplanma noktalarından heyecan 
ve neşe ile uğurladığı 4. grup usta izciler, kamp alanında 
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Türkiye’nin diğer şehirlerinden gelen 
diğer izcilerle biraraya geldi. 
Türkiye İzcileri Milli Kampı’nda diğer 
gruplardan farklı olarak daha önce de 
İBB Yaz İzci Kampı’na katılmış olan 
izciler yer aldı. Türkiye’nin pek çok 
ilinden katılımın yapılabilmesi ve kayıt 
yaptıran izcilerin deneyimli olması 
nedeniyle bu kamp dönemi, milli 
kamp dönemi olarak faaliyetlerini 
gerçekleştirdi. Kampı tamamlayan 
izciler ise İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin Türkiye İzcilik 
Federasyonu ile her yıl gerçekleştirdiği 
Çanakkale Milli Bilinç İzci Kampı’na 
katılmaya hak kazandılar. 

Hem eğleniyorlar hem 
öğreniyorlar…
Ümraniye Kent Ormanı’nda birer 
haftalık periyotlarla yapılan 
2015 Yaz İzci Kampı, 10 hafta sürecek. 
Yaz İzci Kampı’na katılan aday izcilere; 
Temel İleri Seviye İzcilik, Kişisel 
Gelişim, Hafıza Teknikleri, Telsiz ve 
Haberleşme, İlkyardım, Trafik, Çevre ve 

Orman, İtfaiye-Yangın, Resim, Müzik, 
Tiyatro, Yüzme, Bisiklet, Binicilik, 
Pentatlon, Badminton, Tırmanma 
Duvarı, Kano ve Kürek, Hayvan Bakımı, 
Ebru, Model Uçak Yapımı, Paintball, 
Atıcılık ve Oryantring gibi farklı 
konularda eğitimler veriliyor. 

İzciler, kampta 
sosyalleşiyor…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın büyük önem verdiği 
izcilik faaliyetleri, hem eğlendiren 
hem de öğreten eğitim programları ile 
çocukların kişisel gelişimine olumlu 
katkı sunuyor. Her yıl düzenlenen yaz 
izci kampı ile çocuk ve gençlerin 
sosyalleşmeleri, ekip halinde çalışma 
becerilerini geliştirmeleri, öğrenme 
şevki, keşfetme duygusu, doğayı ve 
çevreyi sevmeleri, doğaya uyum 
sağlayarak şartlara uygun yaratıcı 
fikirler ortaya koyabilmeleri, analitik 
düşünme becerisine sahip olmaları 
gibi pek çok konuda bilinçlenmeleri ve 
gelişmeleri sağlanıyor.
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Muhteşem tarihi ve doğal 
güzellikleri kendine hayran 
bırakan İstanbul’un bacasız 
sanayi olarak adlandırılan 
turizmden daha fazla pay alması 
için yeni bir çalışma başlatıldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın 
başkanlığında toplanacak 
İstanbul Turizmi Zirvesi ile 
İstanbul’a yeni destinasyonlar 
kazandırılması hedefleniyor. 

İstanbul turizmine
yeni destinasyonlar 

İstanbul turizmine yeni destinasyonlar kazandırmak için 
önemli bir çalışmanın startı verildi. Bu kapsamda; 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 

başkanlığında, belirli periyotlarla “İstanbul Turizmi Zirvesi” 
toplanacak. Turizmden sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı 
İsmail Gültekin, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İstanbul 
Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, Türk Hava 
Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, Turistik Otelciler, 
İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) Başkanı Timur 
Bayındır, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 
Başkanı Başaran Ulusoy, İBB Başkan Danışmanı Tülin 
Ersöz’den oluşan çalışma grubunun ilk ve öncelikli hedefi 
İstanbul’a yeni destinasyonlar kazandırmak olacak.
 
Başkan Topbaş başkanlığında yapılan ilk toplantıda, 
İstanbul’un yurt dışında tanıtımına yönelik atılacak 
adımlar ele alındı. Buna göre Valilik, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, TUROB, TÜRSAB ve THY’nin destekleriyle 
İstanbul’un yurt dışında tanıtımına yönelik yenilikçi ve 
işlevsel çalışmalar yapılacak. Ortak akıl ve işbirliği 
temelinde sürdürülecek çalışmalarda İstanbul’un kongre 
turizmindeki etkinliğinin de artırılması hedefleniyor.
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: 
“2004’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 

göreve başladığımda yaptığım ilk iş, turizm sektörü 
temsilcileriyle biraraya gelip, yol haritası hazırlamak 
olmuştu. Sektör temsilcileriyle birlikte yaptığımız 
çalışmalar neticesinde İstanbul turizmi önemli ölçüde 
gelişme gösterdi. Şimdi bunu daha da yukarıya taşımak 
istiyoruz. Çalışmalarımızı ortak akıl ve işbirliği temelinde 
sürdüreceğiz. İstanbul’a yeni destinasyonlar kazandırma 
noktasında çok hızlı sonuç alacağımıza inanıyorum.” 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Odessa 
Belediye Başkanı Gennadiy 
Trukhanov’u makamında 
ağırladı. Başkan Topbaş, 
Odessa’da yapılacak İstanbul 
Park Projesi ile iki şehir 
arasındaki ilişkilerin 
gelişmesine katkıda 
bulunacaklarını söyledi. 

İstanbul Park ilişkileri 
geliştirecek…

Ukrayna Odessa Belediye Başkanı Gennadiy 
Trukhanov, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ı Saraçhane Belediye Sarayı’nda ziyaret 

etti. Ukrayna’daki sıkıntıların geride kalmasını ümit ettiğini 
belirten Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un kardeş şehri 
Odessa ile özellikle turizm ve ticaret alanında daha çok 
işbirliği yapılabileceğini söyledi.

İstanbul Park ilişkileri geliştirecek…
Odessa’da yapılacak İstanbul Park Projesi’nin 
hızlandırılması için talimat verdiğini ifade eden Başkan 
Topbaş, Türk kahvesi, nargile, Türk çeşmesi gibi kültürel 
öğelerin yaşatılacağı parkın iki şehir arasındaki ilişkilerin 
gelişmesine katkıda bulunacağına inandığını belirtti.

Başkan Kadir Topbaş’a teşekkür…
Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov da, 
İstanbul’daki belediyecilik uygulamalarını yakinen takip 
ettiklerini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni örnek 
aldıklarını ifade ederek, Başkan Topbaş’a İstanbul Park 
konusunda verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
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Medeniyetlerin çeyiz sandığı 
konumundaki İstanbul, UNESCO 
Dünya Mirası Komitesi
40’ıncı Toplantısı’na ev sahipliği 
yapmaya hazırlanıyor. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın UNESCO’ya ilettiği 
talep üzerine toplantının 
10-20 Temmuz 2016 
tarihlerinde İstanbul’da 
yapılmasına karar verildi.

UNESCO Dünya Miras 
Komitesi Toplantısı 
2016’da İstanbul’da yapılacak!  

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 
başkanlığındaki İstanbul Delegasyonu, UNESCO Genel 
Direktörü Irina Bokova ve Dünya Miras Merkezi 

Direktörü Kishore Rao ile 8-10 Nisan tarihlerinde Paris’te 
yaptığı toplantıda, Dünya Mirası Komitesi 40’ıncı 
toplantısına İstanbul’un ev sahipliği yapması talebini iletti. 
Talep üzerine Almanya’da düzenlenen 39. Dönem 
Toplantısı’nda, Komitenin 40. Oturumu’nun İstanbul’da 
yapılmasına karar verildi. Oy birliği ile kabul edilen karara 
göre İstanbul, 10-20 Temmuz 2016 tarihlerinde toplantıya 
ev sahipliği yapacak.

Türkiye’nin UNESCO Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi 
Hüseyin Avni Botsalı başkanlığında bir heyetle temsil 
edildiği 39. Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda; Komite 
Başkanlığı’na UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan 
Vekili Büyükelçi Gürcan Türkoğlu getirildi. Başkan 
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Vekilliklerine 2. Gruptan Polonya, 3. Gruptan Peru, 
4. Gruptan Filipinler, 5A Grubundan Senegal ve 
5B Grubundan Lübnan oy birliği ile seçildi. Raportörlük 
görevine ise Güney Koreli uzman getirildi.

Organizasyona yönelik bilgi paylaşımında bulunuldu…
Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, 
İstanbul Valiliği ve İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi 
Başkanlığı tarafından eşgüdüm içinde yürütülmesi planlanan 
ev sahipliği hazırlık çalışmaları kapsamında, 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, İstanbul Sit Alanları 
Alan Yönetimi ve Dışişleri Bakanlığı’nın katılımıyla 
UNESCO Alman Komisyonu ile toplantılar gerçekleştirildi ve 
40. Dünya Miras Komitesi’nin organizasyonuna yönelik 
bilgi paylaşımında bulunuldu.

43 yıllık tarihte bir ilk…
1972 yılında kabul edilen Dünya Doğal ve Kültürel Mirasın 
Korunması Sözleşmesi’ne 1983 yılında taraf olan Türkiye, 
aynı yıl Dünya Miras Listesinde Varlığı Bulunmayan Ülkeler
Kontenjanından 1983-1987 yılları için Komite Üyeliği’ne 
seçilmişti. Türkiye ikinci kez 2013 yılında sözleşme tarihinin 
en yüksek oyunu alarak, 121 oy ile Komite Üyeliği’ne 
seçilmişti. 8 Temmuz 2015 - 20 Temmuz 2016 dönemi 
için  Türkiye, sözleşmenin 43 yıllık tarihinde ilk kez 
UNESCO Dünya Miras Komitesi Dönem Başkanlığı’na  
seçilmiş oldu. 

Dünya Miras Komitesi 40. Dönem Toplantısı’na hazırlık 
yapılması amacıyla Ağustos ayı başında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nda düzenlenen toplantı neticesinde ev sahibi ülke 
olarak söz konusu toplantıya ilişkin hazırlık ve düzenlemelere 
yönelik eşgüdümü sağlayacak bir Görev Gücü oluşturuldu. 
Dışişleri Bakanlığı’ndan Büyükelçi Lale Ülker başkanlığında 
kurulan bu Görev Gücü; Dışişleri Bakanlığı’ndan Elçi Şebnem 
İncesu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı-
KÜVAM’dan Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Yılmaz, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı-Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon 
Başkanlığı’ndan Sedat Gönüllüoğlu, İstanbul Valiliği’nden Vali 
Yardımcısı İsmail Gültekin, UNESCO Türkiye Milli 
Komisyonu’ndan Öcal Oğuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
adına İstanbul Genel Koordinatörü Mehmet Duman ve 
İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı’ndan Halil 
Onur’un katılımlarıyla oluşturuldu.
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Başkan Topbaş, UNESCO’ya talebi 
iletti…
İstanbul’un UNESCO’ya katılımının 
30’uncu yılı vesilesiyle Fransa’da bir 
takım etkinlikler düzenlendi. 
Etkinlikler kapsamında Fransa’ya giden 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, UNESCO Genel 
Merkezi’nde Genel Direktör Bokova ile 
görüştü. Başkan Topbaş, görüşmede, 
2016’da düzenlenecek Dünya Mirası 
Komitesi’nin 40’ıncı toplantısına 
İstanbul’un ev sahipliği yapması 
talebini UNESCO’ya iletti.

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

UNESCO nezdinde Daimi Temsilcisi 
Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı ve çok 
sayıda davetli katıldı.

İstanbul, üstün evrensel bir değer…
UNESCO’nun kuruluşunun 70. ve 
İstanbul’un UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne kayıt edilişinin 30. yılına 
denk gelen panelde konuşan 
UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova, 
İstanbul’un UNESCO çalışmalarının 
temelinde yatan ‘üstün evrensel değer’ 
kavramını bünyesinde barındırdığını 
belirterek, UNESCO olarak kent 
düzenlemelerine destek olduklarını, 
yaşam kalitesi ve refahı yükseltmeye 
ve kültürel mirası korumaya 
çalıştıklarını ifade etti. İstanbul’un 
kültür mirası bakımından büyük bir 
tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan 
Bokova, “Kültür mirasına 
sahip çıkarken, buna toplumun 
katılımını da sağlamalıyız. Bunu 
yaparken aynı zamanda sürdürülebilir 
kalkınma da gerçekleştirilmelidir.” 
ifadelerini kullandı.

Esas olan katılımcılık ve şeffaflık…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş da, UNESCO kriterlerinin 
artık İstanbul kriterleri olduğunun 
altını çizerek, “Dünya Mirası 
Sözleşmesi’ni dışarıdan dayatılan bir 
mekanizma olarak görmedik. 
Bu reçete kendi mirasımızı korumak 
için uygun kriterler içeriyordu. Biz de 
bu bilgi ve deneyim paylaşımından 
yararlandık. 2006 yılında alan 
başkanlığı kurmuş olmamız bunun 
göstergesidir. Tarihi alanlar için 
yönetim planımızı yaptık. Bu süreçte 
katılımcılığı, şeffaflığı esas aldık. Geniş 
kitlelerin sinerjisinden ve fikrinden 
istifade ettik. Bu sayede uygulanabilir 
bir plana sahip olduk. Planımızı da 
sürekli güncelliyoruz.” dedi.

İstanbul ve İstanbullular kazandı…
İstanbul’un, sürekli gelişen ve büyüyen 
bir metropol olduğunu ifade eden 
Başkan Topbaş, şunları söyledi: 
“Koruma-kullanma dengesini en iyi 
şekilde kuruyoruz. Burada da UNESCO 
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ile sürekli işbirliği içindeyiz. Haliç Metro Geçiş Köprüsü 
bunun somut örneği… Burası İstanbul’daki raylı sistem 
ağının kritik noktalarından biri. Sırf İstanbul’un kültürel 
mirasını korumak için inşaatı durdurduk. Kültürel miras 
yararına pek çok değişiklik ve iyileştirme yaptık. Evet, bu 
yüzden raylı sistem entegrasyonu gecikti. Çalışmalar 
uzadı. Maliyetler arttı. Ama sonunda İstanbul ve 
İstanbullular kazandı. Hatta dünya kazandı demek daha 
doğru olur.” 

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

UNESCO’da İstanbul konseri ve sergisi…
Etkinlikler kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kent Orkestrası ve Los Paşaros Sefaradis Müzik Grubu 
“İstanbul’un Sesleri” adlı bir konser düzenledi. Konserde 
tasavvuf musikisinden örnekler verilirken, semazen 
gösterisi de yapıldı. Etkinlikler çerçevesinde 
50 fotoğraftan oluşan “İstanbul’un Fotoğrafları” adlı sergi 
de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
Saraçhane’deki Başkanlık 
Sarayı’nda mesai arkadaşlarıyla 
bayramlaştı. İstanbulluların ve 
bütün İslam aleminin Ramazan 
Bayramı’nı tebrik eden Başkan 
Topbaş, bayramların barış, 
hoşgörü ve insani değerleri 
yeşertmesini diledi.

Büyükşehir ailesi bayramlaştı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

Saraçhane Belediye Sarayı’nda düzenlenen törende 
mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı. İstanbulluların ve 

bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik eden 
Başkan Kadir Topbaş, “Ramazan ayının güzelliklerini 
düzenlediğimiz iftarlarda, sahurlarda ve Ramazan 
çarşılarında vatandaşlarımızla paylaştık. Bayramların 
dargınlıkların giderilmesine, barışın ve hoşgörünün 
yansımasına, insani değerlerin yeniden yeşermesine vesile 
olmasını diliyorum.” dedi.

“İBB, dünyaya örnek teşkil ediyor…”
Medeniyetlerin merkezi olan İstanbul’a hep birlikte 
11 yıldır hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını ifade 
eden Başkan Topbaş, mesai arkadaşlarına teşekkür etti. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve hizmetleriyle 
Türkiye’deki ve dünyadaki şehirlere örnek olduğunu 
vurgulayan Başkan Topbaş, İstanbul’un geleceğinin 
çok daha parlak olduğunun altını çizdi.

16



“Her biriniz isimsiz kahramanlarsınız…”
“İstanbul’u turizm, kongre, fuarcılık, finans ve moda 
başkenti yapmayı hayal ettik ve hamdolsun her birini tek 
tek gerçekleştiriyoruz.” diyen Başkan Topbaş, İstanbul’un 
kendine olan özgüveninin çok daha fazla geliştiğini 
kaydetti. Mesai arkadaşlarına “Her biriniz isimsiz 
kahramanlarsınız” diye hitap eden Başkan Topbaş, 
“Çalışırken iki günümüz aynı olmamalı. Hep daha iyisi, 
daha güzeli nasıl olur diye araştırarak İstanbul’a ve 
insanlığa daha güzel hizmetler üretmeye devam 
etmeliyiz.” diye konuştu.

“Başkan Topbaş’tan trafiğe çıkanlara uyarı…”
Ramazan Bayramı’nda şehir dışına çıkacak 
İstanbullulardan da mutlaka trafik kurallarına uymalarını 
rica eden Başkan Topbaş, şöyle konuştu: “Ne olur trafikte 
çok dikkatli olunuz ve sürücüler çok uzun süre araba 
kullanmasın. Acele giden ecele gider. Araç kullanırken 
taşıdığınız ailenizi ve karşı taraftakileri de düşünerek 
kullanın.”

17



İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 
İstanbullulara huzurlu bir bayram 
yaşatmak için görevlerinin 
başında olan İtfaiye, Zabıta ve 
İETT personeliyle bayramlaştı. 
Baraçlı, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin 7 gün 24 saat 
kesintisiz hizmet verdiğini 
söyledi.

İstanbulluların huzuru için…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri 
Baraçlı, ilk olarak Edirnekapı’daki İETT Garajı’nı ziyaret 
ederek görevi başındaki personelin bayramını tebrik 

etti. Bayramlaşma törenlerinde İBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Mevlüt Bulut, İETT Genel Müdürü Mümin 
Kahveci, Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali ve İtfaiye Daire 
Başkanı Ali Karahan ile Gençlik Meclisi Başkanı Samed 
Ağırbaş ve Meclis üyeleri de yer aldı.

Bayram yapmıyor, bayram yaptırıyoruz…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 7 gün 24 saat kesintisiz 
hizmet verdiğini belirten Hayri Baraçlı, “Sayın Başkanımız 
Kadir Topbaş’ın dediği gibi bizler bayram yapmıyoruz. 
Bayram yapan İstanbullulara hizmet ediyoruz.” dedi.

Bayramda da görev başındalar…
Hayri Baraçlı, konuşmasının ardından İETT Garajı’nın 
yanındaki Zabıta binasına geçerek bayramda görev 
başında olan Zabıta personeliyle bayramlaştı. Baraçlı, 
burada yaptığı konuşmada, “İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, geniş bir aile. Zabıta da bu ailenin bir parçası. 
1994 yılından itibaren Cumhurbaşkanımızla başlayan 
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süreç içinde İstanbullulara gayret, heyecan ve azimle 
hizmet ediyoruz. İBB’nin ürettiği her proje, dünya şehirleri 
tarafından izleniyor, örnek alınıyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin de nasıl bir marka yerel yönetim olduğunu, 
2019 ve 2023 vizyonlarında ortaya koyacağız. 
Heyecanımızı kaybetmeden İstanbullulara hizmet etmeye 
devam edeceğiz. Bu noktada Zabıta’nın her sıkıntısında 
yanında olduğumuzu da belirtmek isterim.” diye konuştu.

Daha sonra beraberindekilerle birlikte Fatih’teki İtfaiye 
Daire Başkanlığı’na giden Baraçlı, burada da İstanbul 
İtfaiyesi’nin çalışanlarıyla bayramlaştı.

Büyükşehir’den bayram ziyaretleri…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
ekipleri de, Ramazan Bayramı boyunca 35’e yakın devlet 
hastanesini ziyaret ederek, 30 bin hastaya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın geçmiş olsun dileklerini 
iletti. Hastalarla ve yakınlarıyla bayramlaşan ekipler, 
takdim edilen çeşitli hediyeler ve karanfillerle bayram 
sevincini yaşattılar. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, ABD’de 
düzenlenen 16. İtfaiye ve Polis 
Oyunları’nda 15 madalya 
kazanarak yurda dönen 
itfaiyecileri ödüllendirdi. 
Başkan Topbaş, “Bu madalyalar 
sadece belediyemize değil; 
İstanbul’a, Türkiye’ye ait bir gurur 
tablosudur.” dedi. 

Bu gurur Türkiye’nin…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
ABD’de düzenlenen 16. İtfaiye ve Polis Oyunları’nda 
15 madalya alan itfaiyecileri ödüllendirdi. Saraçhane 

Belediye Sarayı’nda düzenlenen ödül törenine, İBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, İtfaiye Daire Başkanı 
Ali Karahan, İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürü Mahmut 
Abacı, Anadolu Yakası İtfaiye Müdürü Mehmet Emin 
Koçan, AKOM Müdürü Mustafa Akyüz, Acil Yardım ve 
Cankurtarma Müdürü Tuncay Bulut, İtfaiye Bölge 
Müdürleri ve çok sayıda itfaiyeci katıldı.

Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, ilk kez katıldıkları 
oyunlarda 15 madalya ile dönen itfaiyecileri tebrik 
ederek, “Bugün gerçekten bir gurur tablosunu birlikte 
paylaşıyoruz. Sizler, itfaiye ailesi olarak bizim yüzümüzü 
hep ak çıkardınız. Bu gururu yaşatan tüm sporcularımıza 
ve itfaiye ailesine teşekkür ediyorum.” dedi. 

Madalyalar, Türkiye’nin gurur tablosudur…
Bu madalyaların sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait olmadığını ifade eden Başkan Topbaş, “Bu madalyalar 
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İstanbul’a ait, Türkiye’ye ait bir gurur tablosu. İnanıyorum 
ki; bu aynı zamanda diğer belediyelerimize de örnek 
teşkil edecektir. Her yerde varlığımızın ve olduğumuz 
yerde de en iyisi olmak üzere yaptığımız çalışmaların bir 
sonucudur bu. Sizlerin her birini kutluyorum. 
4 altın, 4 gümüş, 7 bronz madalya ve başka derecelerle 
geldiniz. Bunun arkası gelecektir. Çünkü bu tecrübeler 
bize yeni açılımları sağlayacak. Ve arkanızdan gelecek 
itfaiye sporcularına da model olacaksınız. İlk öncüler 
sizlersiniz. İlk adım atan sizlersiniz ve bir ilk olarak tarihe 
böyle geçecek.” diye konuştu. 

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda 
varlığımızı göstermemiz gerekiyor.” diyen Başkan Kadir 
Topbaş, şunları söyledi: “Hep bu adımları atıyoruz. Çünkü 
bir yerlerde hissedilmezseniz, bir yerlerde kimliğiniz 
yoksa adınız okunmuyorsa sizi kimse dikkate almıyor. 
Mutlaka her yerde burada biz varız dedirtmek zorundayız. 
Ve sizler bunu başardınız. İlk defa katıldığınız 16. Dünya 
Polis ve İtfaiye Oyunları’nda bir başka kıyaslama bir 
sportif mücadele ama bir varlık hissettirdiniz.” 

Dünya, İstanbul İtfaiyesi’ni izliyor…
Başkan Topbaş, İstanbul İtfaiyesi’nin yapılan yatırımlarla 
dünyada önemli bir yere geldiği; Türkiye’nin örnek aldığı 
ve dünyanın izlediği bir itfaiye teşkilatlarının 
bulunduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Göreve geldiğimiz zaman dedik ki, itfaiye ailemizi 
genişletelim, büyütelim, güçlü hale getirelim. Öyle bir 
hale getirelim ki, dünyada en önde olan itfaiyelerden bir 
tanesi olsun. Ne gerekiyorsa yerine getirdik. Önce araç 
gereç olmak üzere itfaiyemizin ihtiyaçlarını karşıladık. 
Çeşitli illerimize eğitimler veriyoruz. 300 yıllık geçmişe 
sahip bir itfaiye ailesindeyiz. Dünyanın en eski 
itfaiyelerinden birinin mensuplarıyız. 

İtfaiyecilerimiz zaman zaman kendi hayatlarını tehlikeye 
atacak şekilde insanlarımızın canını ve malını kurtarma 
konusunda yıllardan beri hizmet vermiştir. Binalara 
girmiş, yangına girmiş ve şehitler vermiştir. İtfaiyenin 
kentin ve insanlığın güvenle yaşamını sürdürmesi için 
olması gereken bir konumu var. Bu vesileyle şehit olan 
arkadaşlarımıza rahmet mağfiret diliyorum.”
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir 
ilke daha imza attı. 
“Yeşil Maraton” unvanıyla 
koşulan 36’ncı Vodafone 
İstanbul Maratonu’nda 
gerçekleştirilen fidan bağışı 
kampanyası, Maraton Hatıra 
Ormanı ile hayat buldu. 
2 binin üzerinde fıstık çamı 
dikilen orman, dünyada bir 
ilk olma özelliği taşıyor.

Dünyanın ilk “Maraton Ormanı”
İstanbul’da yeşeriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyanın ilk 
Maraton Hatıra Ormanı’nın ağaç dikimi Büyükçekmece 
İSKİ Baraj Havzası’nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Ağaç A.Ş.’nin 
birlikte yürüttüğü projede ‘Maraton Ormanı’nın ilk ağaç 
dikimlerini, Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Ağaç 
A.Ş. Genel Müdürü Murat Ermeydan, Spor A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç ve İBB Gençlik ve Spor 
Müdürü Ayhan Kep birlikte yaptı. Ormana, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş adına da bir ağaç dikildi.

“Geleceğe yeşil adımlarla koşuyoruz…” 
İstanbul Maratonu Hatıra Ormanı Ağaç Dikim Töreni’nde 
konuşan Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, ağaç 
dikmenin çok farklı bir duygu olduğunu ifade ederek, 
“Düşündük ki, maratonda koşan her sporcunun burada bir 
ağacı olsun. Diktiğiniz ağacın büyüdüğünü görmek, meyvesini 
yemek çok farklı bir duygu. Maratonda koşan vatandaşlar 
buraya gelecekler ve bu ağaçların altında gölgelenecekler. 
Onun verdiği serinlikten faydalanacaklar.” dedi.
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“Doğa ile sporun iç içe olduğunu 
gösterdik…”
Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Murat 
Ermeydan da şunları söyledi: 
“Başkanımız Kadir Topbaş bize 
bir talimat verdi. ‘Her alanda insanları 
yeşil ile buluşturun’ dedi. Biz de bu 
projenin çok anlamlı olduğunu 
düşündük ve hayata geçirdik. 
Fidanların bir kısmını daha önce diktik, 
hazırlıklarımızı yaptık. Geriye kalan 
ağaçlarımızı da burada hep birlikte 
dikimini gerçekleştiriyoruz. 
Bu hatıra ormanı, doğa ile sporun iç 
içe olduğunu göstermesi açısından 
çok anlamlı oldu.”  

“Havza korumasındaki tutumuz 
takdir alıyor…”
Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili İsmail Hakkı Turunç ise güzel bir 
dünya bırakmanın tüm insanlığın 
görevi olduğunu ifade ederek, “Doğayı 
korumak, çevreyi korumak ülkesini 
seven insanların en önemli 
görevlerinden birisi. Yaşadığımız 
sürece sadece insanlara değil doğada 
yaşayan tüm canlılara güzel bir dünya 

bırakmak hem insani görevimiz hem 
kurumsal görevimiz. Yalnızca toprağı 
korumak değil, suyu da göleti de 
korumak bizim vazifemiz. Dolayısıyla 
bu alanda çok ciddi davrandık ve 
yapılaşmaya müsaade etmedik. 
Şu ana kadar İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak havza korumasındaki 
duyarlılığımızdan dolayı çok takdir 
alıyoruz. Aslında buraya dikilen 
ağaçlar fidan değil 10 yaşında yetişmiş 
ağaçlar. İnşallah yüzlerce yıl burada bu 
ağaçlar olacak. İnşallah doğada 
bulunan bizler dahil bütün canlılara 
hizmet sunarlar.” diye konuştu.

“2 bin fıstık çamı dikildi…”
Geçen yıl düzenlenen 36. Vodafone 
İstanbul Maratonu’na katılan 
sporcular, 5 TL karşılığında fidan 
bağışında bulunmuşlardı. 
Katılımcıların bağışlarıyla 
2 binin üzerinde fıstık çamı elde edildi. 
Elde edilen fidanların dikilmesiyle 
birlikte dünyanın ilk ‘Maraton Hatıra 
Ormanı’ İstanbul’da oluşturuldu.  Bu yıl 
ilk kez yapılan fidan kampanyasının 
devam ettirilmesi planlanıyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
“daha güzel, daha yeşil ve daha 
renkli bir kent” bilinciyle son 
11 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.   

Daha yeşil bir İstanbul için...
Son 11 yılda milyonlarca ağacın yanı sıra İstanbul’a 

21 milyon 447 bin m2 aktif yeşil alan kazandıran 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeşil alan miktarını 

%71 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. 
 
142 köye 142 park…
Kent genelinde 442 park projesini tamamlayan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, 142 köye 142 park yaptı. Parklara, 
çocuklar için 1.305 adet çocuk oyun grubu yerleştirildi. 
Yenikapı Sahili, Maltepe Sahili Yaşam, Spor, Kültür ve 
Eğlence Parkı, Zeytinburnu Çırpıcı Kent Parkı 
1. Etap, Topkapı Kültür Parkı, Sultangazi Cebeci Şehir Parkı, 
Sultangazi Gazi Şehir Parkı, Sultanbeyli Göleti Parkı, 
Maltepe Başıbüyük Parkı, Arnavutköy Şehir Parkı, 
Göztepe Parkı, Sancaktepe Şehir Parkı, Tuzla Botaş Parkı, 
Marmara Parkı (Osmanlı Bahçesi), Atakent Mahallesi Parkı, 
Başakşehir Onurkent Parkı, Sancaktepe Osmangazi 
Mahallesi Semt Parkı, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Parkı 
ve Esenler Bölge Parkı hizmete açıldı.
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Sancaktepe Safa Tepesi Rekreasyon Alanı yeniden 
düzenlendi. Tarihi mekanların ve kamu binalarının 
bahçelerini düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, “50 Tepeye 
50 Bayrak Projesi” ile İstanbul’u, milli birlik ve beraberliğin 
simgesi olan Türk bayraklarıyla donattı. Bu çalışmaların 
yanı sıra şehir genelinde 56 adet Çiçek Durağı kuruldu.

47 meydan yeniden düzenlendi…
İstanbulluların nefes almalarını sağlamak ve ortak yaşam 
alanlarını ferahlatmak için kent meydanları yeniden 
düzenlendi. Aralarında Bahçelievler Şirinevler, Bakırköy 
Özgürlük, Beşiktaş Barbaros, Büyükada, Esenler, Fatih 
Ayasofya, Fatih Yenikapı, Maltepe, Sultanbeyli Fatih 
Bulvarı, Şile Ağva Meydanlarının bulunduğu 
47 meydanı yeniden düzendi. 

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’nı halkın hizmetine sunuldu. 
Yapılan düzenlemeler ile İstanbul’un 515 km olan sahil 
şeridinin 220 km’si halkın kullanımına açıldı. 
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İstanbul lalesiyle buluştu…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
son 11 yılda yaptığı çiçek ve ağaç 
dikimleriyle İstanbulluların doğayla 
olan bağını güçlendirdi. Her yıl 
28 milyon 230 bin adet lale dikilen 
İstanbul, bir gelin gibi süslendi. 
Sosyal sorumluluk projeleri 
kapsamında İstanbul’un çiçeği, lalesi 
ve gülü şehrin köylülerine ürettirildi. 
Şile, Beykoz, Silivri, Çatalca’da ve İzmir 
Bayındır’da 2006 - 2014 yılları arasında 
1.214 üretici köylü, toplam 119 milyon 
adet mevsimlik çiçek üretti. Silivri’de 
ve Arnavutköy’de 32 üretici köylüye 
yılda 5 milyon adet lale soğanı ürettirildi.  

Dünyaca ünlü Meilland Gülleri 
Türkiye’de… 
İstanbul’a 7 milyon 817 bin 
260 adet Meilland Gülü diken İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Pamukova, 
Geyve, Akyazı, Yenişehir, Kestel ve 
Çınarcık’ta 63 üretici aileye yıllık 
2 milyon 50 bin adet Meilland Gülü 
ürettiriyor. Türkiye’nin en büyük “Bahçe 

Marketi” 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. 

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. 

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. 210 caddede otomasyonlu 
aydınlatma sistemleri kuruldu. İstanbul 
kent genelindeki 11 milyon 500 bin m2’lik 
alan içerisinde yer alan park ve 
bahçeler, mezarlıklar, metrobüs hattı 
ve sosyal tesisler aydınlatıldı. 

İstanbul’da elektrikli araçlar için şarj 
altyapısını hazırlayan Büyükşehir 
Belediyesi, belediyenin enerji tüketimi 
başta olmak üzere üretim ve diğer 
enerji faaliyetlerini takip etmek 
amacıyla Enerji Yönetim Sistemi’ni 
(EYS) kurdu. Sıkıştırılmış Doğalgaz 
(CNG ) Dolum Tesisleri kurmayı 
planladı.

İstanbul nefes alıyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent 
genelinde yaptığı altyapı yatırımları ile 
doğalgaz kullanımı yaygınlaştırarak 
İstanbul’un havasını temizledi. 
Silivri’den Tuzla’ya kadar Adalar da 
dahil olmak üzere %97’sine doğalgaz 
ulaştırılan İstanbul, dünyanın havası 
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en temiz şehirleri arasına girdi. 3 milyon 324 bin yeni 
abone alarak, 5 milyon 636 bin aboneye ulaştı. 
8 bin 454 km yeni hat yatırımı yapılarak, toplam yatırım 
miktarı 16 bin 532 km’ye çıktı. İstanbul’un havasını 
kirleten kükürtdioksit oranı, Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) 
ve AB standartlarının altına indi. 

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. Haliç’te yapılan dip tarama çalışmaları 
ile 677 bin 458 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, 160 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 17 bin ton çöp 
bertaraf ediliyor. Atık yönetimi konusunda 15 yeni tesis 
yapıldı ve 3 laboratuvar kuruldu. Tüm sosyal alanlarda 
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vatandaşların daha temiz, daha 
güvenli ve herkesin erişebileceği 
mekanlarda hizmet alabilmesi için 
109 adet tuvalet hizmete alındı. 

İstanbul’un karbon ayak izi 
küçülüyor… 
Çağın en büyük felaketi olan küresel 
ısınmaya karşı temiz, yenilenebilir ve 
çevre dostu enerji kullanımına yönelen 
Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da 
birçok çevre dostu projeyi hayata 
geçiriyor. 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. 
2 milyon 910 ağaç dikilerek, 
İstanbul’un havasının temizlemesine 
katkıda bulunuldu. 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. 

CNG ile çalışan otobüsler İstanbul 
caddelerinde…
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 (kojenerasyon) 
300 bin ton eşlenik sera gazı emisyonu 
azaltıldı. Atıklardan üretilen 7 bin 
300 ton alternatif yakıt malzemesi, 
çimento fabrikalarında enerji kaynağı 
olarak geri kazandırıldı. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştirak şirketleri, yatırım ve 
hizmetlerle sektörlerine yön 
vermeye devam ediyor. 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
6 şirketi, Fortune Türkiye 
Dergisi tarafından yayınlanan 
2014 rakamlarına göre 
Türkiye’nin en büyük 
500 firması arasında yer aldı. 

İBB şirketleri ilk 500’de…

Türkiye’nin en büyük 500 şirketini bilanço 
rakamlarına göre sıralayan Fortune Türkiye 
Dergisi, 2014 rakamlarına göre Fortune 

500 değerlendirmesini sonuçlandırdı. Bu yıl 
8’inci araştırmasını gerçekleştiren, iş dünyasının önde 
gelen dergilerinden olan Fortune Türkiye’nin raporuna 
göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 6 iştirak şirketi, 
Türkiye’nin en büyük 500 firması arasında yer aldı.Listede; 
İGDAŞ 28’inci, İstanbul Ulaşım A.Ş. 251’inci, İSTAÇ A.Ş. 
329’uncu, İSTON A.Ş. 369’uncu, İSTANBUL OTOBÜS A.Ş. 
445’inci ve KİPTAŞ 448’inci sırada bulundu.

Sektörde sayılı şirketler arasında yer alıyorlar…
Farklı alanlarda faaliyet gösteren İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi iştirak şirketleri, istihdam olanakları ile sosyal ve 
ekonomik anlamda da kentin kalkınmasına önemli 
katkılar sunuyor. Ulaşımdan enerjiye, konuttan çevreci 
yatırımlara kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren 
Büyükşehir şirketleri, gösterdikleri başarılarla sektörlerinin 
önemli şirketleri arasında yer alıyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
seyir konforunun artırılması ve 
daha rahat sürüş sağlanması 
için Metrobüs Hattı asfaltını 
yeniliyor. 4 etap halinde 
yapılacak olan çalışmaların 
90 günde tamamlanması 
planlanıyor.

Metrobüs Hattı’nın 
asfaltı yenileniyor

İstanbul’un iki büyük ulaşım aksından biri olan 
D-100 Karayolu’ndaki yoğunluğu azaltmak, trafiğin 
düzenini sağlamak ve yolculuk sürelerini minimum 

seviyeye indirmek için 2007 yılında hizmete alınan 
Metrobüs Hattı’nda asfalt yenileme çalışmaları yapılıyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım 
Daire Başkanlığı ile iştirak şirketlerinden İSFALT tarafından 
yapılan çalışmaların 90 günde tamamlanması planlanıyor.

Çalışmalar 4 etap halinde yapılacak…
4 etap halinde sürecek olan yenileme çalışmaları, 
300 kişilik uzman ekibi tarafından yürütülüyor. 
Birinci etap çalışmaları Zincirlikuyu - Cevizlibağ arasında 
devam ediyor. İkinci etapta Avcılar - Tüyap, üçüncü 
etapta Söğütlüçeşme - Boğaz Köprüsü ve son etapta 
ise Cevizlibağ - Avcılar arasında asfalt yenileme 
çalışmaları tamamlanacak.
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İleri teknoloji ürünleri kullanılıyor…
Zincirlikuyu - Cevizlibağ hattındaki 
birinci etap çalışmaları 
23.00-05.00 saatleri arasında trafiği 
aksatmadan devam ediyor. 
Çalışmaların daha hızlı ilerlemesi için 
ileri teknoloji ürünü katkılar 
kullanılıyor. Asfaltlamanın yapıldığı 
lokasyonda, E-5 kademeli olarak her 
iki yönde birer şerit daraltılarak ulaşım 
sağlanıyor.

Çatlak-çukur oluşumları 
gideriliyor…
Çalışmalar kapsamında; Metrobüs 
yolunun asfalt ve asfaltın altındaki 
beton 5-6 cm kazınacak. 6 cm binder 
(alt tabaka asfalt betonu), 
6 cm modifiye (güçlendirilmiş) asfalt, 
en son aşama da ise 5 cm taş 
mastik asfalt (aşınmayı önleyen) 
uygulanacak. İstasyonların 

50 metre ilerisi ve 50 metre gerisinde 
hızlı priz alan özel katkılı 
C50 beton uygulaması yapılacak. 
Tekerlek izi ve çatlak-çukur oluşumları, 
beton derzlerinden gelen yansıma 
çatlakları, köprü derzlerinde oluşan 
bozulmalar, baca-ızgara problemleri 
gibi olumsuzluklar giderilecek. 
Çalışma yapılan noktalarda ışıklı ve 
dubalı yönlendirme yapılarak trafik 
güvenliği sağlanacak.

Metropol trafiğine Metrobüs 
çözümü…
Türkiye’de bir ilke daha imza atılarak 
hayata geçirilen dünyanın en büyük 
Metrobüs Projesi, 52 km hat uzunluğu 
ve 44 istasyonu ile İstanbullulara 
hizmet veriyor. Beylikdüzü - Esenyurt - 
Avcılar - Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme 
Metrobüs Hattı’nda günlük 800 bin 
yolcu taşınıyor. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Meclisi, 5. Dönem vizyon 
ve misyonu ile her alanda 
çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. Bu kapsamda; 
“İstanbul’da Ramazan” adlı 
fotoğraf sergisi sanatseverlerin 
beğenisine sunulurken; 
İstanbul’da eğitim gören 
Somalili askerlere de kentin 
tanıtımı yapıldı.

Gençlik Meclisi 
İstanbullularla buluşuyor

Birbirinden farklı etkinlikleri ile gençlerle ve 
İstanbullularla buluşan Gençlik Meclisi, Taksim 
Metro İstasyonu’nda 70 ayrı fotoğraftan oluşan 

İstanbul’da Ramazan adlı bir sergi açtı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Meclisi’nin Ramazan ayı 
boyunca yaptığı faaliyetlerde çekilen fotoğraflardan 
oluşan sergiye, İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.

Açışta konuşan Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, 
“İstanbul hepimizin… Biz, İstanbul’da yaşayan gönüllü 
gençler olarak İstanbul için gece gündüz çalışıyoruz. 
Eski Ramazanlardaki gibi büyüklerimizle beraber olup, 
onların hayat tecrübelerinden faydalanıyoruz. 
Camilerimizde Teravih Namazı çıkışlarında lokum, 
limonata ve tatlı ikram ederek İBB Başkanımız Dr. Kadir 
Topbaş beyin selamlarını İstanbullulara iletiyoruz. Bugün 
açtığımız resim sergisinde de, Ramazan ayı boyunca 
İstanbul’da yapılan Ramazan etkinliklerinin fotoğrafları 
yer alıyor.” diye konuştu.
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 Gençlik Meclisi, Somalili askeri 
öğrencilerin de yanında…
Yıl boyunca birbirinden farklı 
etkinlikler ile öğrencilere destek olan 
Gençlik Meclisi, Türkiye’de eğitim alan 
Somalili askerlere de destek sağladı. 
Meclis üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri 
Kara Kuvvetleri Lisan Okulu 
Komutanlığı’nca düzenlenen Türkçe 
Lisan Kursu’na devam eden 
102 Somalili askeri öğrenciye 
İstanbul’un tanıtılmasında yardımcı 
oldu. Aynı zamanda askerlere 
lojistik destek de sağlandı.

Türkçe Lisan Kursu, Maltepe’deki 
kışlada düzenlenen mezuniyet töreni 
ile son buldu. Törende konuşan 
Kurmay Albay Ahmet Hakan 
Pekkaya, programın, Türk ordusu ile 
İstanbul’daki kurumların ortak bir milli 
amaç doğrultusunda yaptığı ahenkli 

ve koordineli çalışmaların olağanüstü 
bir sinerjiye dönüştüğünün en güzel 
örneklerinden biri olduğunu ifade 
ederek, “Somalili öğrencilere bundan 
sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk 
ve başarı diliyorum. Verdiği 
desteklerden dolayı İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Kadir Topbaş’a ve Gençlik Meclisi 
üyelerine teşekkür ediyorum.” dedi.

“Barış için çalışmaya 
söz veriyoruz…”
Dönem birincisi olan Teğmen 
Mohamed Haji Yusuf ise Türkiye’de, 
farklı ülkelerden subaylarla 
tanışarak farklı kültürleri tanıma fırsatı 
bulduklarını belirterek, “Bir dili en iyi 
öğrenme yolu o dili yerinde 
öğrenmektir. Burada bizlere sunulan 
imkanlar çerçevesinde hem 
Türk halkının yaşam biçimine, 

konuşma ve düşünce dünyasına hem 
de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çalışma 
sisteminin ve emir komuta zincirinin 
ne kadar düzenli olduğuna şahit 
olduk. Türkiye sayesinde kıtalar 
arasında dostluk bağını, ortak dilimiz 
Türkçe ile her zaman devam 
ettireceğiz. Barış için çalışmaya söz 
veriyoruz.” diye konuştu.

Törende, Somalili öğrencilerin 
oluşturduğu koro, Çanakkale Türküsü, 
Uzun İnce Bir Yoldayım ve Katibim 
parçalarının da aralarında olduğu 
eserleri seslendirdi. İstanbul ile ilgili 
şiirlerin de okunduğu törende, 
“Bu Paraya Olmaz” ve “Kız İsteme” 
isimli oyunlar da sahnelendi. 
Öğrencilere madalya ve hediyeleri, 
Gençlik Meclisi Başkanı Samed 
Ağırbaş’ın da bulunduğu protokol 
tarafından verildi.
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Dünyanın en büyük halk 
üniversitesi olarak gösterilen 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları 
(İSMEK), bu yıl ilk kez kapılarını 
çocuklara açtı. 7 yaş üstü 
çocuklara yaz boyunca müzik, 
resim, el sanatları, diksiyon gibi 
pek çok branşta eğitim verilecek.

İSMEK kapılarını çocuklara açtı
İstanbullulara 19 yıldan bu yana yetişkin eğitimi hizmeti 

veren İSMEK, bu yaz kapılarını çocuklar için açtı. 
2014-2015 eğitim döneminde 235 kurs merkezinde, 

348 branşta İstanbullulara ücretsiz sanat ve meslek 
eğitimleri veren İSMEK’ten bu yaz tatilinde çocuklar 
yararlanıyor. Eyüp’te kayıt işlemlerini tamamlayan 
öğrenciler, resim eğitimlerini almaya başladılar. Yaz aylarında 
boş geçen vakitlerini İSMEK eğitimleri ile değerlendiren 
çocuklar, sınıflarda renkli görüntüler oluşturdu.

33 ana dalda eğitim…
33 ana alan altında açılan yaz kurslara 7 yaş üstü çocuklar 
başvurabiliyor. Yaz boyunca müzik, resim, el sanatları, 
diksiyon gibi çocukların ilgi gösterecekleri pek çok 
branşta eğitim hizmeti verecek. Eğitimler 7-11 (çocuk), 
12-15 (çocuk), 16-20 (genç) ve 21 yaş üstü (yetişkin) 
olmak üzere dört ayrı grupta gerçekleştiriliyor. 
7-11 ve 12-15 yaş grupları için eğitimler sabah ve öğle 
gruplarında yapılırken; 16-20 (genç) ve 21 yaş üstü 
(yetişkin) grup ise sabah ve öğle gruplarıyla birlikte 
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akşam ve tam gün sürecek kurslara katılabiliyor. 
Seçtikleri branşın eğitimini tamamlayanlara kursun 
sonunda katılım belgesi verilecek.

Online başvurular devam ediyor…
Yaz eğitimlerinde sadece tek bir branş seçimi 
yapılabileceği gibi birden fazla beceri kazandıracak 
olan ana alan seçimleri de yapılabiliyor. Ücretsiz olarak 
gerçekleştirilen eğitimlerde kullanılacak malzemeler, 
kursiyerlere verilen liste ile belirleniyor. Kurslara ön 
başvuru www.ismek.ibb.gov.tr web sitesi üzerinden 
yapılıyor. Bu başvurular, kurs merkezine götürülen kimlik 
fotokopisi ile kesin kayda dönüştürülüyor. 

Çocuklar becerilerini geliştirecek…
İSMEK kurslarının yazın çocuklara eğitim vereceği 
müjdesini ilk olarak İSMEK 18. Genel Sergi ve Festivali’nde 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 
vermişti. Başkan Topbaş, törende yaptığı konuşmada, 
çocukların kendi becerileri ölçüsünde faydalı olacak 
branşları seçmek suretiyle yazın İSMEK’lerin kurs imkanı 
vermesini arzu ettiğini dile getirmişti. Başkan Kadir 
Topbaş, ebeveynlere seslenerek, çocukları dolu dolu 
yetiştirmek için, zamanın çok kıymetli olduğunu ve 
boş geçirmemesi gerektiğini vurgulayarak, ebeveynlere 
çocuklarını meşguliyet olarak İSMEK eğitimlerine 
göndermeleri çağrısında bulunmuştu.
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Kıtaların buluştuğu, doğu ile 
batının benzersiz bir sentez 
oluşturduğu yegane şehir olan 
İstanbul’un, tarihsel, kültürel ve 
doğal güzellikleri artık turistik 
kameralarda… Gözlere ve 
gönüllere adeta benzersiz bir 
ziyafet sunan yedi tepeli kent, 
“İstanbul’u Seyret” web sitesi 
ile canlı olarak gözler önüne 
seriliyor.

İstanbul’u seyir zamanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, turistik kameralar ile 
medeniyetlerin çeyiz sandığı konumundaki İstanbul’u 
ve şarkılara, şiirlere, filmlere konu olan eşsiz 

güzelliklerini gözler önüne seriyor. Güzellikleri ile bir 
medeniyet ve kültür yelpazesi oluşturan yedi tepeli kent, 
artık dünyanın herhangi bir noktasından günün her saati 
canlı olarak izlenebiliyor. www.istanbuluseyret.com 
sitesinde yer alan “Turistik Kameralar” sekmesinde, Bağdat 
Caddesi’nden Beyazıt Meydanı’na, Galata Kulesi’nden Kız 
Kulesi’ne, Miniatürk’ten Sepetçiler Kasrı’na kadar pek çok 
alana canlı olarak erişim sağlanabiliyor. 

Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyada en güzel 
manzaraya sahip şehirlerinden biri olan İstanbul’un bu 
eşsiz güzelliklerinin en güzel şekilde fotoğraflanabilmesi 
için Fotoğraf Çekim Terasları oluşturdu. Çamlıca, Salacak, 
Ortaköy, Kuzguncuk ve Haliç’in de aralarında bulunduğu 
kentin 21 farklı noktasındaki teraslarda, İstanbul’u 
fotoğraf karelerine yansıtmak mümkün. Bu Fotoğraf 
Çekim Teraslarının tamamına siteden ulaşılabiliyor. 
Sitede ayrıca çekim alanlarının panoramik görünümü ile 
yol tarifi ve harita bilgisi de yer alıyor. 
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Fotoğraflarla İstanbul…
İstanbul’u Seyret sitesinde İstanbul’un tarihe ışık tutan 
birbirinden değerli fotoğrafları da yer alıyor. “Fotoğraflarla 
İstanbul” sekmesinde Pendik - Tuzla Sahil Şeridi’nden 
Karaköy Tophane’ye, Prens Adaları’ndan Polonezköy Şile’ye 
kadar pek çok bölgenin fotoğraf karelerini görmek 
mümkün. 

Kartpostallarla İstanbul…
İstanbul’un tarihine ışık tutan pek çok fotoğrafın yer aldığı 
sitede, Adalar’dan Eminönü’ne, altın boynuz Haliç’ten 
Üsküdar’a kadar kartpostalları görmek mümkün. Ayrıca 
görenleri büyüleyen İstanbul’un ihtişamlı saraylarına, tarihi 
çeşmelerine ve sosyal hayatına kadar birbirinden çeşitli 
kartpostallar da sitede bulunuyor.

Gravürlerle İstanbul…
Bir baskı tekniği olarak 15’inci yüzyılda uygulanmaya 
başlanan gravür tekniği, konusu İstanbul olan sanat 
eserlerinin de oluşturulmasını sağladı. İstanbul’un tarihi 
semtleri de, dönemin gravür sanatçıları tarafından eser 
haline getirildi. Sarayburnu, Eyüp ve Tarihi Yarımada’nın da 
aralarında bulunduğu gravürler, “Gravürlerle İstanbul” 
sekmesinde yer alıyor.
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Siyah Beyaz Fotoğraflarla İstanbul…
Yedi tepeli kentin sokaklarından Boğaz’ına, camilerinden 
binalarına ve bakkallarına kadar görülmemiş siyah beyaz 
fotoğrafları İstanbul’u Seyret sitesinde fotoğraf severlerin 
karşısına çıkıyor. Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, 
Boğaz, Fatih, Kadıköy ve Üsküdar’a ait fotoğraflar adeta 
tarihi tekrar yaşatıyor.  

İstanbul’u tanıtan bir rehber…
Sitede yer alan “İstanbul Guide” bölümü ise kıtaların 
buluştuğu, doğu ile batının benzersiz bir sentez 
oluşturduğu yegane şehir olan İstanbul’u tanıtan bir rehber 
olma özelliği taşıyor. Bu bölümde İstanbul’u gezmeye gelen 
yerli ve yabancı ziyaretçilere bilgi verecek, yol gösterecek 
kapsamlı bilgiler yer alıyor. Rengarenk lalelerin süslediği 
bahçeleri ve meydanları, cumbalı ahşap evler ile dantel gibi 
işlenmiş dar sokakları, martıların eşlik ettiği vapurları günün 
her anında selamlayan Kız Kulesi, tüm ihtişamı ile yüzyıllara 
meydan okuyan Topkapı Sarayı, Altın Boynuz olarak da 
bilinen Haliç ile iki kıtayı birbirinden ayıran İstanbul Boğazı 
rehberlik ediyor, İstanbul tutkunlarına…

38



Miniatürk Açık Hava Müzesi, 
dünyanın en büyük seyahat 
sitelerinden biri olan 
TripAdvisor tarafından 
2015 Mükemmellik 
Sertifikası’na layık görüldü. 

Miniatürk’e 
dünya çapında ödül!

T ürkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilmiş eserlerin 
1/25 ölçekli maketlerine ev sahipliği yapan 
Miniatürk Açıkhava Müzesi, 2015 Mükemmellik 

Sertifikası’na layık görüldü. Dünyanın en büyük seyahat 
sitelerinden biri olan TripAdvisor üyelerinin dünyayı 
gezerken yaşadıkları seyahat deneyimlerinde yazdıkları 
yorumlar ve puanlama sistemi, kazanan kurumları 
belirledi. Miniatürk’e verilen sertifikada, müze 
ziyaretçilerinin olumlu yöndeki görüşleri dikkate alındı.

Türkiye’nin ilk minyatür parkı…
2003 yılında hizmete açılan ve toplam 60 bin m2 
üzerine kurulan Miniatürk’te; 15 bin m2 maket alanı, 
40 bin m2 yeşil ve açık alan, 3 bin 500 m2 kapalı alan, 
2 bin m2 havuz ve su yolu ile 500 araçlık otopark yer alıyor. 
Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği 
Miniatürk’te, 59 eser İstanbul’dan, 57 eser Anadolu’dan 
12 eser ise bugün Türkiye sınırları dışında kalan 
Osmanlı coğrafyasından olmak üzere 128 maket 
eser sergileniyor.
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3 bin yıllık tarihin vitrini…
Ayasofya’dan Selimiye’ye, Rumeli Hisarı’ndan Galata 
Kulesi’ne, Safranbolu Evleri’nden Sümeli Manastırı’na, 
Kubbet-üs Sahra’dan Nemrut Dağı kalıntılarına dek pek 
çok kültür ve medeniyetin izlerinin biraraya geldiği parkta, 
bugün artık yerlerinde olmayan Artemis Tapınağı, 
Halikarnas Mozolesi, Ecyad Kalesi gibi eserler de yeniden 
canlandırılıyor. Miniatürk ile Antik Çağ’dan Bizans’a, 
Selçuklu’dan Osmanlı’ya, 3 bin yıllık yaşanmışlığın izleri 
Haliç kıyısına taşındı. 

Açık hava müzesinde farklı mekanlar…
Miniatürk’te, bir açık hava müzesi atmosferinde sergilenen 
maketlerin yanı sıra ziyaretçilerin hoşça vakit geçirmesini 
sağlamak amacıyla farklı mekanlar da yer alıyor. 400 kişilik 
oturma kapasitesiyle amfi-tiyatro, Miniatürk’ü hatırlatacak 
hediyelik eşyaların satışa sunulduğu alışveriş merkezi, 
Türkiye-İstanbul Helikopter Simulasyon Turu, küçük 
ziyaretçilerin ilgisini çekecek oyun alanı, Feribot, Miniland 
Çocuk Oyun Alanı, Gezi Treni, Masal Ağacı, Olimpiyat Stadı 
4 Büyükler, Satranç ve Labirent bunlardan bazıları…
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Kristal cam içerisinde 16 tarihi eser…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından 
Miniatürk’te açılan Kristal İstanbul Müzesi’nde sergilenen 
birbirinden değerli 16 tarihi eser, kristal cam içine lazer 
yöntemiyle üç boyutlu resim işlenmesiyle 
oluşturulmuştur. Kristaller, içlerine işlenen tarihi güzelliği 
daha iyi yansıtabilmek için loş bir ortamda ve altlarına 
konulan ledlerle farklı renklerde sergileniyor. Eserlerin 
altına yerleştirilen sessiz motor sistemi ile figürler her beş 
saniyede bir renk değiştirebiliyor.

Milli mücadele ruhu Zafer Müzesi’nde…
Miniatürk Panorama Zafer Müzesi ise bir yandan kazanılan 
savaşı gözler önüne sererken; diğer yandan önemli bir 
eğitici fonksiyon üstleniyor. Zafer Müzesi’nde Milli 
Mücadele’yi sadece cepheden seyredilmiyor; cephe 
gerisinde süre giden günlük hayat da ses ve ışık efektleri 
arasında canlanan maketlerle izlenebiliyor. Cumhuriyet’in 
yakın tarihinin panaromik bir gerçeklikle yansıtıldığı Zafer 
Müzesi’nde aynı zamanda Atatürk Fotoğrafları sergisini de 
gezmek mümkün. Sergiye, Atatürk’ün tarihe ve geleceğe 
yön veren sözleri de eşlik ediyor. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan 
toplam 18 projesine hibe 
almaya hak kazandı.

Büyükşehir projelerine destek

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2015 Yılı Mali Destek 
Programları Kazanan Projeler Tanıtım Toplantısı, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri’nde 

yapıldı. Toplantıya, İBB Genel Sekreter Yardımcıları 
Çağatay Kalkancı ve Muzaffer Hacımustafaoğlu, İETT 
Genel Müdürü Mümin Kahveci, İSKİ Genel Müdürü Dursun 
Ali Altay, daire başkanları ve müdürler ile İBB iştiraklerinin 
Genel Müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay 
Kalkancı, İSTKA’nın yapacağı yatırımlar için İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne her yıl mali destek yaptığını 
belirterek, “Yapılan bu projelerle İstanbullulara hayatın her 
aşamasında temas ediyoruz. Projelerde emeği geçen tüm 
personelimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Bu yıl AB İlişkileri Müdürlüğü koordinasyonunda 11 lider, 
1 ortak ve 6 iştirakçi projeye İSTKA’dan 10 milyon liranın 
üstünde hibe almaya hak kazandıklarını ifade eden 
Kalkancı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak en fazla 
proje kazanan kurum olduk. Düşündüğümüz her fikri 
yontabilirsek çok daha fazla proje ortaya çıkabilir. Proje 
geliştirme fikrinin belediyemizin her birimine yayılmasını 
istiyoruz.” diye konuştu.

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği 
İlişkileri Müdürü Kübra Bayraktar Şişman da İSTKA’dan 
hibe almaya hak kazanan projeleri anlatan bir konuşma 
yaptı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
engelli vatandaşların hayatını 
kolaylaştıracak projelerini 
sürdürüyor.  Sesli Kütüphane 
tarafından hayata geçirilen 
“İstanbul Görme Engelliler Bilgi 
Merkezi”, görme engelliler ve 
aileleri için bilgi ve teknoloji 
alanında sosyo-kültürel açıdan 
erişilebilir bir merkez olacak.

“Engelsiz” Bilgi Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler 
Müdürlüğü’ne bağlı Sesli Kütüphane’nin “İstanbul 
Görme Engelliler Bilgi Merkezi” projesi, İstanbul 

Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından başarılı bulundu. 

Eylül ayında başlayacak olan proje kapsamında; İstanbul’da 
kurulacak olan Bilgi Merkezi, görme engelliler ve aileleri 
için bilgi ve teknoloji alanında sosyo-kültürel açıdan 
erişilebilir bir merkez olacak.

Proje ile Sesli Kütüphane’nin veri tabanındaki pdf ve sesli 
kitaplara 7/24 online erişim sağlanacak. Web sitesiyle görme 
engelli ilk ve orta öğrenim çağındaki öğrenciler, müfredata 
uyumlu kaynaklara kolayca ulaşabilecekler. Sadece görme 
engelliler için geliştirilmiş mobil uygulama ile sesli kitaplar 
cep telefonu, tablet ve akıllı cihazlarda erişime sunulacak. 

İnternete ulaşımı olmayan görme engelli vatandaşlar 
yenilikçi, son teknoloji bilgisayarlarla donatılmış sınıfta 
kitap dinleme, araştırma yapma, internette gezinti yapma 
imkanı bulacaklar. Sosyal medya kullanma becerisi ve 
erişimi sağlanacak. Hiç göremeyenlere grafik kabartma 
tekniğiyle şekilleri tanıma becerisi kazandırılacak. Her yaş 
grubundan görme engelli öğrenciler yapılacak olan atölye 
çalışmalarıyla çeşitli hobiler edinebilecekler.
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İstanbul Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (İSKİ), abonelerinin 
hayatını kolaylaştıran yeni bir 
uygulamayı hayata geçirdi. 
İSKİ Online Abonelik İşlemleri 
ile başta yeni abonelik ve 
mevcut abonelik iptali 
işlemleri olmak üzere tüm 
işlemler internetten 
gerçekleştirilebiliyor.

İSKİ’den online abonelik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 
İSKİ, abonelerinin hayatını kolaylaştıran uygulamalarla 
sektörde yine bir adım öne çıkıyor. Yüzde yüz müşteri 

memnuniyeti prensibi ile çalışan İSKİ, kullanıcılarına 
abone merkezlerine gitmeden online olarak abonelik ve 
sözleşme işlemlerini yapma fırsatı sunuyor. İSKİ aboneleri, 
zaman harcamadan, yorulmadan abonelik ve sözleşme 
işlemlerini internet şubesi aracılığıyla online olarak 
yapabiliyor.

365 gün 24 saat hizmet…
Uygulama ile ilk su aboneliği, mukavele yenileme, isim 
değişikliği, mevcut aboneliğin yeni abonelik adresine 
aktarılması ve su aboneliği iptali gibi işlemler kolaylıkla 
yapılabiliyor. İSKİ Şube Müdürlüklerinden her yıl yaklaşık 
650 bin İstanbullunun aldığı abonelik işlem hizmeti artık 
www.iski.gov.tr web adresi üzerinden de sağlanıyor. 
Tüm abonelik işlemleri internet sitesi üzerinden 
7 gün 24 saat rahatlıkla yapılabiliyor. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştirak şirketlerinden İGDAŞ, spor 
faaliyetlerinde önemli başarılara 
imza attı. İGDAŞ’ın masa tenisi 
takımları, İstanbul 
Kuruluşlararası Masa Tenisi 
Spor Derneği’nin düzenlediği 
farklı turnuvalarından 
şampiyonluklarla döndü.

Masanın şampiyonu İGDAŞ

Türkiye’nin lider doğalgaz dağıtım şirketi İGDAŞ, 
spor alanında da başarısını taçlandırdı. Masa 
tenisinde farklı turnuvalarda şampiyonluklar 

kazanan İGDAŞ ekipleri, yüzme ve futbolda da dereceler 
elde etti. İGDAŞ’ın masa tenisi takımları, İstanbul 
Kuruluşlararası Masa Tenisi Spor Derneği’nin (İKMTSD) 
farklı turnuvalarından şampiyonluklarla döndü.

İGDAŞ-A (İstanbul) Masa Tenisi Takımı, 13. Türkiye 
Kuruluşlararası Açık Masa Tenisi Turnuvası’nda Birinci Ligi 
şampiyonlukla tamamladı. Sinop 85. Yıl Kemalettin Sami 
Paşa Kapalı Spor Salonu’nda yapılan turnuvaya, 
15 ilden toplam 200 sporcu katıldı. İGDAŞ İç Tesisat 
Müdürü Ahmet Kılıç, Kenan Yenileyen, Mevlüt Yavuz ve 
Muhittin Çukadar’dan oluşan İGDAŞ-A Takımı, elde ettiği 
şampiyonlukla Süper Lig’e çıktı.

İGDAŞ-B (Anadolu) Masa Tenisi Takımı ise Birinci Lig 
Anadolu’da şampiyon oldu. Onur Germiyanoğlu, Korkut 
Durmuş, Ali Yaşar, Halit Döneray ve Korkut Usta’dan oluşan 
İGDAŞ-B Takımı, final karşılaşmasında TURKCELL-A 
Takımı’nı yendi. Birçok galibiyetin ardından bu final zaferi, 
İGDAŞ-B Takımı’na Birinci Lig Anadolu şampiyonluğunu 
getirdi. İGDAŞ, bu başarıların yanı sıra İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu yıl 33’üncü kez gerçekleştirdiği Spor 
Turnuvaları’nda; masa tenisinde şampiyonluk, yüzmede 
ikincilik ve futbolda da dördüncülük elde etti.

İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, elde edilen sportif 
başarılarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “İGDAŞ, bugün 
yüzde 96 gibi rekor seviyede bir müşteri memnuniyetine 
sahip. Bu önemli bir başarı ve çalışan mutluluğunun 
bunda büyük payı olduğunu biliyoruz. İGDAŞ olarak 
çalışanlarımız için sosyal ve sportif aktiviteler çerçevesinde 
voleybol, futbol, satranç, bowling, masa tenisi ve doğa 
yürüyüşü gibi etkinlikler düzenliyoruz. Farklı spor 
dallarında turnuvalara katılan İGDAŞ çalışanlarını 
destekliyoruz. Bu etkinlikler içerisinde özellikle masa 
tenisinde çalışanlarımızın başarıları bizlere büyük gurur 
yaşatıyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor 
ve başarılarının devamını diliyorum.” dedi. 
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İstanbul Bülteni’nin bu ayki 
konuğu, mavi ile yeşilin buluştuğu 
Şile’nin başarılı Belediye Başkanı 
Can Tabakoğlu. İlçenin dününü, 
bugününü ve yarınını 
konuştuğumuz Başkan 
Tabakoğlu, Şile’de turizmi 
dört mevsim yaşatmak için 
dev adımlar attıklarını söyledi.

Şile’de dört mevsim turizm

Sayın Başkanım,  mavi ile yeşilin buluştuğu 
İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan 
Şile’de halkın yaşam kalitesini yükseltmek için 

hayata geçirdiğiniz ve planladığınız başlıca 
projelerinizden bahseder misiniz?
Şile’yi 4 mevsim sürdürülebilir, yaşam kalitesi yüksek bir 
şehir haline getirmek için 11 yıldır çalışıyoruz. İlçemize 
değer katacak birçok projeyi gerek Büyükşehir 
Belediyemizin gerekse hükümetimizin destekleriyle hayata 
geçirdik. Dünün Şile’si altyapısı olmayan, temizlik 
hizmetlerini yerine getiremeyen, kömür ve katı yakıtla 
ısınan, yolları tamamlanamamış, denizine kanalizasyon 
akıtan bir Şile’ydi. Oysa bugün Kuzey Marmara Otoyolu 
kenarında, 3. Köprü ve 3. Havalimanı ile entegre olacak, 
10 yılda 1 milyon ton asfalt ile harmanlanmış, 
1 milyar liralık bayındırlık yatırımı almış, doğalgazla ısınan, 
mavi bayraklı plajları olan, tüm alt ve üstyapı yatırımları 
tamamlanmış olan, yerli ve yabancı turizm yatırımcısının 
ilgisini cezbeden ve ülke ekonomisine katkıda bulunan bir 
Şile var. Bu bağlamda birçok alt ve üstyapı projesini hayata 
geçirmiş bulunuyoruz. Derin deniz deşarjı, doğalgaz, 
Şile-İstanbul Otoyolu, restorasyon projeleri, 
Şile Kültür Merkezi, Şile Spor Merkezi, meydan 
düzenlemeleri, rehabilitasyon çalışmaları gibi. 

Elbette bu projeleri hükümetimizle, ilgili Bakanlıklarımızla 
ve Büyükşehir Belediyemizle entegre olarak hayata 
geçiriyoruz. Başarımızın sırrı da bu; bir olmak, 
birlik olmak… Hükümeti, Büyükşehri ve İlçe Belediyesiyle 
bir bütün olabilmek.  

Başkanım, denizi ve tarihi değerleriyle ön plana çıkan 
Şile’nin önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm 
sektöründe hangi noktaya ulaştırmayı hedefliyorsunuz, 
bu noktadaki çalışmalarınız hangileri?
Biz ‘4 mevsim yaşamak’ manifestosunu ilan ediyoruz. 
Şile; doğanın verdiği değerler üzerine inşa edilen turizm 
ekonomisi, balıkçılık ve bazı köylerinde de ormancılık ile 
yaşayan bir ilçe. Dört mevsim turizm gibi öncelikli ilkesel 
bir hedef koyduk. Bu nedenle de hedefimiz; ilçemizde 
farklı bir ekonomik algı oluşturmak. Planlarımızın %80’i 
tamamlandı. Mesela, kıyı Şile’de turizm odaklı bir planlama 
çalışması yaptık. 30 bin yatak rezerv alanı ile kongre ve 
konaklama altyapısını güçlendirdik. Butik kıyı turizmine 
uygun nadide alanlarımız var. Bu alanlarla ilgili yatırımcıyı 
buluşturabilme adına altyapı sürecini zaten tamamladık. 
Su, kanalizasyon, deniz deşarjı, arıtma, yol, gaz gibi ulaşım 
ve ulaşım altyapısını da güçlendirdik. Tüm bu çalışmaları 
3 aylık mevcut yaz turizminden, 12 ay, 4 mevsim süren bir 
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turizm ekonomisi oluşturmak için 
gerçekleştirdik. Bu anlamda öncelikli 
hedeflerimizden biri ‘kongre turizmi’. 
Burada 12 ay yapılabilen bir turizm 
türünden bahsediyoruz. Dolayısıyla 
bu Şile için bir fırsatı ifade ediyor; 
elbette ulaşılabilir olmak bu anlamda 
çok önemli. İstanbul’un kongre 
turizminde giderek öne çıkan bir 
marka haline gelmesi, Şile’yi de bu 
pazarda pay sahibi yapacak. Şile’nin; 
İstanbul’un yanı başında olmasının, 
ulaşılabilir, planları tamamlanmış, 
altyapısı bitirilmiş ve doğal eşiklerinin 
korunuyor olmasının avantajını kongre 
turizminde öne çıkarak alacağına 
inanıyorum. Birkaç yıl içerisinde 
bitirilmesi hedeflenen 3. Havalimanı ve 
3. Köprü ile Şile önemli bir geçiş 
güzergahı olmasının yanı sıra tanınan 
bir kongre şehri de olacak.        
    
Önemsediğimiz bir diğer alternatif 
turizm hedefimiz ise sağlık turizmi. 
Özellikle artık tamamlanan ancak açılışı 
henüz yapılmayan Şile Diyabet Eğitim 

Merkezi bu konuda çok önemli. 
Avrupa’nın hatta dünyanın en büyük 
Diyabet Eğitim Merkezi. Diyabet Eğitim 
Vakfı tarafından yapımı tamamlanan 
merkezde özellikle diyabetli çocuklar 
ve ailelerine eğitim verilecek ve sosyal 
yaşama nasıl adapte olacakları 
anlatılacak. Sosyal yaşam alanları, 
sportif alanları, eğlence ve oyun 
alanları ile konaklama imkanlarının da 
sunulduğu bu merkez, Şile’yi sağlık 
turizmi alanında öne çıkaracak bir 
proje. Yine Büyükşehir Belediyemizce 
inşa edilecek Şile Engelli Eğitim Yaz 
Kampı Projesi de sağlık turizminde 
markalaşmamızı sağlayacak başka 
büyük bir proje. Yaklaşık 25 milyon 
liraya mal olması planlanan, engelli ve 
ailelerinin sosyal hayatta daha etkin 
olmalarını sağlayacak “Şile Engelliler 
Yaz Kampı”nda tam donanımlı kamp 
evlerinde, engelli ve aileleri tatil yapma 
imkanı bulacak. Klimalı, televizyonlu ve 
kamelyası olan kamp evleri 5 yıldızlı 
otelleri aratmayacak konforda olacak. 
Kamp süresi içerisinde engellilere 

yönelik, geziler, konserler, spor 
organizasyonları ve eğitici seminerler 
düzenlenecek. Kampta; atlı terapiden 
tenise, yüzmeden eğitsel çalışmalara 
kadar birçok aktivite yapılabilecek. 
Şile Engelliler Yaz Kampı bünyesinde 
76 adet kamp evi, sosyal ve idari 
binalar, at barınağı ve otoparkı yer 
alıyor. Önümüzdeki günlerde inşaat 
çalışmalarına başlanacak proje 
tamamlandığında dünyanın en büyük 
engelli yaz kampı Şile’de faaliyete 
girmiş olacak. Sonuç olarak; altyapısı 
tamamlanan, doğalgazı gelen ve 
ulaşım standartları otoban ile yükselen 
Şile, sağlık yatırımları ile marka olma 
yolunda ilerliyor. Yerli ve yabancı bazı 
yatırımcılar Şile’de gediatri alanında 
yatırım yapmak istiyorlar, 
50+50 yataklı yeni Şile Devlet 
Hastanesi’nin yer tahsisi yapıldı ve 
yakında inşaatına başlanacak. 
Dünyanın en büyük Diyabet Eğitim 
Merkezi Şile’de tamamlanmak üzere. 
Şile Engelli Yaz Eğitim Kampı ile birlikte 
ilçemiz sağlıkta uluslararası bir merkez 
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ve marka olma yolunda. Bu noktada 
başta Büyükşehir Belediyemiz olmak 
üzere emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.

Başkanım, Türkiye’ de kültür 
festivalleri arasında özel bir yeri 
olan Şile Bezi Kültür ve Sanat 
Festivali başta olmak üzere kültür 
sanat alanındaki etkinlikleriniz 
nelerdir? Bu etkinlikler ilçe nasıl bir 
katkı sağlıyor?  
Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, 
ilçemizin en önemli yerel ve otantik 
değeri olan Şile Bezi adına 
düzenlediğimiz bir Festival ve 
bu yıl 28’inci festivalimizi yapıyoruz. 
Festivalimizin amacı öncelikle önemli 
bir marka değerimiz olan Şile Bezi’ni 
yaşatmak, tanıtmak ve anlatmak. 
Bu anlamda organize ettiğimiz 
festivalimiz 28 yıldan bu yana devam 
ediyor. Yalnız biz son dönemde 
festivalimizde bir takım yenilikler 
yaptık. Kitle konserleri yerine daha 
fazla sanatsal ve kültürel aktiviteye yer 

veriyoruz. Konserlerimizde oluyor 
elbet ancak festivalimize değer katacak 
sanatsal çalışmalar, el işi sanat fuarı, 
work-shop atölyeleri ile ulusal ve 
uluslararası sanatçıları biraraya 
getiriyoruz ve değişik sanatsal 
çalışmaları Şile’de deneyimliyoruz.  
Şile Bezi’ni tanıtmak, Şile Bezi 
üreticimize farklı ve yeni ufuklar açmak 
adına festivalimizin önemli bir katkı 
sağladığını düşünüyorum. 
Tabii ki turizmcimiz için de festival 
dönemi oldukça verimli bir dönem. 
Festivalimiz dışında geleneksel 
Ramazan etkinliklerimiz sürüyor, 
köylerimizle, Ramazanda geleneksel 
iftar sofralarında buluşuyoruz. 
Yöresel aktivitelerimiz var; özellikle 
Hıdırellez dediğimiz bahar 
şenliklerimiz var. Tohum Takas 
Şenliklerimiz oluyor. Yurt içinden çok 
sayıda geleneksel beslenmeyi ve doğal 
yaşamı seven vatandaşımızı biraraya 
getiriyoruz. Bu yıl ilkini organize 
ettiğimiz Anne Sokakta Şenlik Var isimli 
çocuk festivalimizi çocuklarımız için 
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düzenledik. Konser etkinliklerimiz, 
sergi ve panellerimiz, seminerlerimiz 
ve mesleki eğitim kurslarımız da 
dönemsel olarak devam ediyor.

Başkanım, sosyal belediyecilik 
alanındaki projelerinizden kısaca 
bahseder misiniz? 
Halkımızın, kentimizin yaşam 
kalitesini artırmak için geliştirdiğimiz 
projelerimizin peşinden koşuyoruz. 
Belediyeciliğimizin ilk dönemlerinde 
altyapıyı, ardından üst yapıyı ihtiva 
eden projeleri ilçemizle buluşturduk. 
Şile doğal eşikleri korunmuş bir kent ve 
bu açıdan da avantajlı. Özellikle 
sosyo - kültürel eşiklerini devam 
ettiriyor. Ancak ilçemizin ekonomik ve 
sosyo-kültürel standartlarını 
güçlendirmemiz gerekiyor. Bu anlamda 
çeşitli projelerimizi hayata geçirdik. 
Bunlardan biri Şile Engelli Merkezimiz. 
Bu merkezimizde engelli kardeşlerimizi 
hayata bağlıyoruz, onları önce rehabilite 
etmeyi sonra da meslek sahibi yapmayı 
hedefliyoruz mesela balık ağı 
dokutuyoruz. Onların ailelerini de 

eğitimlerle rehabilite ediyoruz, 
sosyal yaşama entegre ediyoruz. 
Bu konuda Büyükşehir Belediyemizle 
ciddi anlamda işbirliği içindeyiz ve 
destek alıyoruz. Bir diğer sosyo - kültürel 
projemiz Kadın Toplum Merkezimiz. 
Burada tiyatro eğitiminden, cam, 
gümüş, takı, dokuma gibi mesleki 
eğitimlere, seminerlerden Şile Bezi 
üretimine dek geniş bir yelpazede 
eğitimler veriyoruz. Şile Bezi’nin özgün 
üretimini bu merkezimizde sağlamış 
durumdayız. Bununla beraber; 
Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle 
inşası tamamlanmış olan Şile Kültür 
Merkezi ve inşaat çalışmaları süren 
Şile Spor Merkezini de ilçemiz 
açısından oldukça önemli projeler 
olarak görüyoruz. Şile’de kış aylarında 
da sosyo-kültürel yaşamı nitelikli kılma 
adına önemli bir hedef ve faaliyete 
girmek üzere. Spor merkezinin de 
tamamlanmasıyla, Şile, 12 ay spor 
yapılan, sosyal yaşamın devam ettiği, 
bir kente dönüşecek. Hatta bir iddiamız 
var; Şile’den bir milli atlet, bir olimpiyat 
yüzücüsü neden çıkarmayalım?  

Bizler bu anlamda dezavantajlı olarak 
kabul ettiğimiz engelli kardeşlerimizi, 
hanımlarımızı ve çocuklarımızı pozitif 
ayrımcılık uygulayarak hayata 
bağlayan, kendilerini geliştirmeye 
yarayan proje ve çalışmalar ortaya 
koyuyoruz. Bunlardan biri de Şile 
köylüsü için geliştirdiğimiz ‘Şile Yeryüzü 
Pazarı’ projesi. İstanbul’un en değerli 
ve verimli toprakları olan Şile’yi hak 
ettiği yere taşımak amacıyla attığımız 
adımların meyvelerini toplamaya 
başlıyoruz. Şile, İstanbul’un en geniş 
orman ve tarım alanına sahip. 
Bu verimliliği değerlendirmek, 
hem köylümüze destek olmak hem 
ilçemizin değerine değer katmak üzere 
57 köyümüzde yerel halkla biraraya 
geldik. Onlara projemizden, 
Slow Food’dan, Yeryüzü Pazarı’ndan ve 
hem kendileri hem de ilçemiz 
ekonomisine katkısından bahsettik. 
Onların da desteğini alarak ilerledik, 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Kadir Topbaş’ın ve Şile Slow Food 
Palamut Birliği’nin destekleriyle 
pazarımızı açtık. Köylülerimiz ve 
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üreticilerimiz başta olmak üzere tüm 
İstanbullulara hayırlı olmasını dilerim. 
Uluslararası ve halk destekli bir 
örgütlenme olan Slow Food tarafından 
desteklenen ve mevsimsel, yöresel ve 
sürdürülebilir tarım metotları ile 
üretilmiş doğal ürünlerin Uluslararası 
adresi olan Yeryüzü Pazarı’nın 
İstanbul’daki ilk adayı, Şile 
Doğal Ürünler Pazarında, Şile’nin 
57 köyünde yerel halkın ürettiği, 
tamamen doğal ürünler yer alıyor. 
İnşallah Ekim ayında İtalya’dan 
gelecek Slow Food yönetim kurulunun 
onayı ile ‘Yeryüzü Pazarı’ ünvanını da 
alacağız. İstanbul’un hemen yanı 
başında bulunan ilçemizde bir 
yeryüzü pazarının var olması hem 
Şile köylüsüne alternatif bir geçim 
kaynağı olarak değer taşıyor ve 
köylümüzü koruyor hem de İstanbul’da 
yaşayan ve doğal beslenmeye önem 
veren kentli nüfusa alternatif bir pazar 
imkanı sunuyor.

Başkanım, çocukların ve gençlerin 
eğitimi konusunda yürüttüğünüz 
ve planladığınız çalışmalar 
hangileri?
Bizler gençlerimizin sağlıklı, sosyal, 
donanımlı bireyler olması için 
çalışıyoruz. Eğitimi, sporu ve sosyal 
aktiviteleri de bu çerçevede bir 
bütün olarak değerlendiriyoruz. 
Bu bağlamda genç kardeşlerimiz 
için geride kalan süre zarfında, 
deneme sınavlarından test kitaplarına, 
seminerlerden gezilere kadar birçok 
çalışma gerçekleştirdik. Geçtiğimiz 
eğitim öğretim yılında ilçemizdeki 
bütün ilkokul öğrencilerini Miniatürk, 
Fetih Müzesi gibi tarihi ve kültürel 
mekanlara taşıdık. Yine tüm 
Lise öğrencilerimizi 100’üncü yılında 
Çanakkale’ye götürüp, getirdik. 
Lise öğrencilerimizi kapsayan bir 
başka çalışma olarak da 
öğrencilerimize İstanbul’un tarihi ve 
kültürel mekanlarını kapsayan bir 
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İstanbul gezisi düzenledik. Tüm lise öğrencilerini Ayasofya 
Müzesi, Türk-İslam Müzesi, Eyüp Sultan, Sultanahmet 
Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Gülhane Parkı’na götürerek 
bilgiler verdik. Bizler sadece eğitim alanında değil sosyal 
aktiviteler ve sportif çalışmalarla genç kardeşlerimizi 
geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. 

Kış Spor Okulumuzu hayata geçirerek, minik 
kardeşlerimizin kış aylarında da spor yapmasını sağlıyoruz. 
Jimnastik, futbol, basketbol, voleybol gibi 8 değişik branşta 
çocuklarımıza ücretsiz spor eğitimi veriyoruz. Yine tiyatro 
kurslarımızla çocuklarımızın sanatla tanışmasını ve sağlıklı, 
sosyal bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz.

Can Tabakoğlu kimdir?
1970 yılında Almanya’da doğan Can Tabakoğlu, ilk ve 
orta öğrenimini Şile’de, lise eğitimini İstanbul Kabataş 
Erkek Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 
Askerlik görevini yedek subay olarak Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı’nda tamamladı. 1995 yılında Şile Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü’nde mimar olarak göreve başladı. 
31 Aralık 2003 tarihinde Şile Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü görevinden; mesleki ve belediyede edinmiş 
olduğu birikimlerini Şile’ye sunmak üzere istifa eden 
Tabakoğlu, 2004 yılında AK Parti’den Şile Belediye 
Başkanı Adayı oldu. 2004, 2009 ve 2014 Yerel Seçimlerinde 
Şile Belediye Başkanlığı’na seçilen Can Tabakoğlu, evli ve 
4 çocuk babasıdır.
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Sporun ve sporcunun yanında  
olan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, amatör spor 
kulüplerine düzenli olarak yaptığı 
malzeme desteğini sürdürüyor. 
Proje kapsamında; 2015 yılı 
boyunca 800 amatör spor 
kulübüne 20 farklı branşta 
binlerce malzeme desteği 
sağlanacak. 

Amatör spora dev destek!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 

talimatıyla başlatılan ve her yıl 800’ü aşkın amatör spor 
kulübüne sağlanan malzeme desteği bu yıl da devam 

ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri 
Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 
yürütülen proje kapsamında, İstanbul’da faaliyet gösteren 
amatör spor kulüplerine ve bu kulüplerin bünyesindeki 
lisanslı amatör sporculara, malzeme yardımında bulunuluyor.

Proje kapsamında bu yıl 800 amatör spor kulübüne 
20 branşta 5 milyon TL değerinde malzeme dağıtımı 
yapılacak. Bu rakamla birlikte 11 yılda amatör spora 
yapılan malzeme desteğinin miktarı 25 milyon TL’yi 
geçmiş olacak.

2015 yılı malzeme dağıtımları başladı…
İstanbul’da amatör sporun ve ekonomik sıkıntı yaşayan 
kulüplerin desteklenmesi ve sporda İstanbul’un elde ettiği 
başarıların artmasına katlı sağlamasının hedeflendiği 
Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtımı projesinin 
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2015 yılı etabı futbol branşıyla başlatıldı. Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu’nun Sarıyer’deki Orhan Saka 
Amatörler Evi’nde başlayan malzeme dağıtım törenine, 
İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Osman Savaş ve 
İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep ile Amatör 
Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez, 
spor kulübü başkanları ve kulüp temsilcileri katıldı.

350 bin adet spor malzemesi dağıtılacak…
Törende bugüne kadar yapılan spor malzemesi 
dağıtımıyla ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor Müdürü 
Ayhan Kep, yılsonuna kadar 350 bin adet spor 
malzemesinin amatör spor kulüplerine ve sporcularına 
teslim edileceğini belirtti. Amatör Spor Kulüpleri 
Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez ve AK Parti Sarıyer 
İlçe Başkanı Salih Bayraktar ise konuşmalarında 
İstanbul’da spor kulüplerine ve sporculara verdiği desten 
dolayı başta Başkan Kadir Topbaş olmak üzere tüm 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesine teşekkür ettiler.

Malzeme desteği 39 ilçenin tamamını kapsıyor…
2015-2016 yılı dağıtım planlaması ilk olarak Sarıyer, 
Kağıthane, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde faaliyet 
gösteren 94 amatör spor kulübünü kapsadı. Futbolda 

sporcuların antrenmanlarda ve müsabakalarda ihtiyaç 
duyup kullanabileceği başta forma, şort, çorap, eşofman 
takımı, top, eldiven ve bere gibi birçok spor 
malzemesinden oluşan koliler kulüp yetkililerine ve 
sporculara teslim edildi. Proje kapsamında; 39 ilçe faaliyet 
gösteren toplamda 800 kulübe ve bunların yanında okul 
spor kulüplerine voleyboldan atletizme, futboldan masa 
tenisine kadar 20 branşta 350 bin bin adet malzeme 
dağıtılması planlanıyor.

53



İstanbul, Samsung Boğaziçi 
Kıtalararası Yüzme Yarışı’na ev 
sahipliği yaptı. Kanlıca 
İskelesi’nden başlayan 
yarışlarda, yaklaşık 
2 bin sporcu iki kıtayı 
yüzerek birbirine bağladı.

İki kıtayı birbirine bağladılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile 
düzenlenen 27. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme 
Yarışı rekor bir katılımla gerçekleşti. Yarışta, 49 ülkeden 

1.870 sporcu mücadele etti. 6,5 kilometrelik yarış, Anadolu 
Yakası’nda Kanlıca İskelesi’nden başladı ve Avrupa 
Yakası’nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde son 
buldu. 

İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin de tanıtımına katkı 
sağlayan yarışta, yüzücülerin dereceleri ayak bileklerine 
bağlanan ciplerle belirlenirken; olası bir boğulma 
durumuna karşı parkur boyunca yüzücülere çeşitli deniz 
araçları eşlik etti. Yarışta 203’ü Türk 460 kadın; 851’i Türk 
1.410 erkek yüzücü kulaç attı.

İBB Spor Kulübü yüzücüleri zirveyi bırakmadı…
1.870 sporcunun katılımıyla yapılan Boğaziçi Yüzme 
Yarışları’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor 
Kulübü’nün (İBBSK) bedensel engelli sporcularından 
Uğurcan Özer 1.13.36’lık derecesiyle 1’inci olurken; Necmi 
Kaan Çavuşer ise 1.18.26’lık derecesiyle 3’üncü oldu. 
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İki kıtayı birbirine bağladılar…
Genel klasmanında erkeklerde Bertuğ Coşkun 1.01.21’lik 
derecesiyle yarışı birinci sırada tamamlarken; Emre Öztürk 
1.03.06 ile ikinci, İtalyan Claudio Gargaro da 1.05.01 ile 
üçüncü geldi. Kadınlarda ise Nilay Erkal 1.04.53’lük 
derecesi ile birinci, Deniz Güngöroğlu 1.06.48 ile ikinci, 
İngiliz Jessica Wooddisse ise 1.08.52 ile üçüncü oldu. 

Coşkun: “Birinci olmak harika bir duygu…” 
Erkeklerde birinci olan Bertuğ Coşkun daha önce 5 kez 
yarışa katıldığını ve dereceler elde ettiğini belirterek, 
“Birinci olmak harika bir duygu. Parkur önceki yıllara göre 
çok zordu. Daha önce Boğaz’da poyraz varken bu sene 
lodosa çevirdi. Geçen sene 40 dakikada bitirdim parkuru 
bu sene bir saatin üzerinde aştım. Birinci olduğum için çok 
mutluyum.” dedi. 

Walker: “7 okyanusta yüzdüm, burası en iyisiydi…”
Yarışın onur konuğu ise İngiliz yüzücü Adam Walker’dı. 
Walker, starttan 10 dakika önce parkuru yüzmeye başladı. 
Yedi okyanus geçişinde başarıyla kulaç atan ilk İngiliz yüzücü 
olan Walker, erken geldiği bitiş noktasında yarışmacıları 
karşıladı. Yarıştan sonra açıklamalarda bulunan Walker, 
organizasyona katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade 
ederken; parkur için “daha önce 7 okyanusta yarıştım ama 
burası en iyisiydi” ifadesini kullandı. 

Yarışta genel klasmanda farklı yaş gruplarında dereceye 
giren erkek sporcular; Berkhan Sakal, Efe Erduran, Turgut 
Alporal, Luciano Vietri (İtalya), Claudio Gargaro (İtalya), 
Janez Bernat (Slovenya), Ahmet Nakkaş, Erkan Tokyürekli, 
Eric Durban (ABD), Dudley Noble (Güney Afrika) oldu.

Asya ve Avrupa Kıtalarını yüzerek aşan ve dereceye giren 
kadın sporcular ise Deniz Kayadelen, Louise Willdridge 
(Avustralya), Katharine Nimmo (İngiltere), Laura 
Palasciano (İtalya), Nuala Muir Cochrane (İrlanda), Patrizia 
Chilovi (İtalya), Jane Jolly (İrlanda), Fatma İnci Okutan 
oldular.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkıları ile düzenlenen 
44. Uluslararası Boğaziçi 
Rallisi, büyük bir heyecan 
içerisinde gerçekleştirildi. 
114 sporcunun katıldığı 
yarışlarda, Türk pilotlar 
farklı kategorilerde 
başarılara imza attılar. 

44. Boğaziçi Rallisi 
nefesleri kesti 

İstanbul, uluslararası dev spor organizasyonlarından 
birine daha ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadı. 
Avrupa Ralli Kupası, Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye 

Historic Rally Şampiyonası ve TOSFED Ralli Kupası’na puan 
veren Uluslararası Boğaziçi Rallisi, bu yıl 44’üncü kez 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Yarışlara, toplam 57 otomobil 
ile Türkiye’nin dışında Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, 
Almanya, İrlanda, Macaristan, Finlandiya, Bulgaristan’dan 
114 sporcu katıldı.

Türk pilotlar zirvenin sahibi oldular… 
Boğaziçi Rallisi, Pendik Atatürk Meydanı’ndan verilen 
start ile başladı. Castrol Ford Team Türkiye Takımı’ndan 
Murat Bostancı-Onur Vatansever ekibinin birinciliği ile 
sona eren rallide, ikinciliği aynı takımdan Orhan 
Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ve üçüncülüğü de 
X Dubai World Rally Team adına yarışan Birleşik 
Arap Emirlikleri’nden Rashid Al Ketbi-Karina Hepperie 
kazandı. Bostancı-Vatansever ekibi bu zafer ile Avrupa 
Ralli Kupası ve Türkiye Ralli Şampiyonası’nda büyük bir 
avantaj elde etmiş oldu.
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Yarışın en iyi kadın pilotu Simin Bıçakcıoğlu…
Nefes kesen yarışların Sınıf N birinciliğini Tok Sport WRT 
adına Mitsubishi Lancer EVO IX ile yarışan Menderes 
Okur-Aras Dinçer kazanırken; Sınıf RC4 ve İki Çeker 
birinciliği Castrol Ford Team Türkiye adına Ford Fiesta R2 
ile yarışan Ümitcan Özdemir-Afşin Baydar ekibinin oldu. 
Ferdi olarak yarışan klasmandaki en iyi ekibe verilen 
AutoClub Özel Ödülü’nü Hakkı Ağaoğlu-Nehir Yılmaz 
kazanırken; Ferdi olarak Ford Fiesta ST ile yarışan Kerim 
Tar-Sevilay Genç RC3 sınıfında birinciliği elde etti. Neo 
Motorspor adına Mitsubishi Lancer EVO IX ile yarışan 
Simin Bıçakcıoğlu’nun en iyi kadın pilot ödülünü elde 
ettiği rallinin Genç Pilotlar birinciliğini ise Castrol Ford 
Team Türkiye’den Buğra Banaz kazandı.
 
Klasik araçlar da yarıştı…
30 yaş üzeri klasik ralli otomobillerine açık Historic 
klasmanında Bonus Unifree Parkur Racing adına Ford 
Escort MK2 ile Ercan Kazaz-Emire Cantürk zafere ulaşırken; 
ikinciliği aynı takımdan bu sezon Türk lisansı ile yarışan ve 
şampiyonayı takip eden Fin ekip Hannu Pulkkinen-Juho 
Rahkonen, üçüncülüğü ise 1968 model BMW 2002 ti ile 
Haydar Güçlü-Murat Yıldırım elde etti. 1600 cc motor 
hacmine kadar otomobillerin yer aldığı Kategori 1’de ise 
zafer Volkswagen Golf GTI MK1 ile Sinan-Sedef Dündar 
çiftinin oldu.

Aynı zamanda TOSFED Ralli Kupası’na da puan veren 
44. Boğaziçi Rallisi’nde ilk gün 5.ayak, ikinci gün 
6. ayak olmak üzere iki ayrı yarış oldu. 6 özel etaptan 
oluşan 5. ayak yarışında Kategori 1’de Ford Fiesta R1 ile 
Emrah Ali Başo-Semih Erkal, Kategori 2’de Alptekin 
Işıkalp-Selin Özgür, Kategori 3’te Hakan Ertarman-Yunus 
Emre Bol ve Kategori 4’te Akın Bilgütay-Ozan Sönmez 
birincilikleri kazandılar. 6 özel etaptan oluşan 
6. ayak yarışında Kategori 1’de Ford Fiesta R1 ile 
Emrah Ali Başo-Semih Erkal, Kategori 2’de Alptekin 
Işıkalp-Selin Özgür, Kategori 3’te Hakan Ertarman-Yunus 
Emre Bol bir kez daha podyumun en üst basamağında yer 
alan isimler oldular.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Spor 
Kulübü sporcusu Beytullah Eroğlu, 
Bedensel Engelliler Dünya Yüzme 
Şampiyonası’nda tarihi bir 
başarıya imza attı. Milli sporcu 
Eroğlu, 50 metre sırt üstünde 
dünya 3’üncüsü olarak 
Türkiye’ye bu alandaki ilk 
madalyayı kazandırdı.

Milli sporcudan tarihi başarı!

İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen 
Bedensel Engelliler Dünya Yüzme Şampiyonası, 
67 ülkeden 571 sporcunun katılımıyla yapıldı. 

Şampiyonada mücadele eden milli sporcu 

Beytullah Eroğlu, 40.27’lik derecesiyle 50 metre sırt 
üstünde dünya 3’üncüsü oldu.  Engel tanımayan sporcu, 
tarihi bir başarıya imza atarak Türkiye’ye bu alandaki 
ilk madalyayı kazandırmış oldu. Sporcu, 50 metre 
kelebekte ise 30.00’lık derecesiyle dünya 4’üncüsü olarak 
yarışları tamamladı. Şampiyonada altın madalya 
35,34’lük dereceyle Brezilyalı Danial Dias’ın, gümüş 
madalya ise 37.68’lik derecesiyle İngiliz Andrew 
Mullen’in oldu.

Milli sporcu coşkuyla karşılandı…
Türkiye’ye dönüşünde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 
coşkuyla karşılanan Beytullah Eroğlu, “Ülkemize Dünya 
Şampiyonası’nda ilk madalyayı kazandırmış olmanın 
onurunu yaşıyorum. Daha önce Hollanda’da bir ilke imza 
atıp Avrupa 2’ncisi olmuştum. Şimdi Dünya 3’üncüsü 
oldum. Olimpiyatlarda ülkemize Bedensel Engelli Yüzme 
dalındaki ilk madalyasını kazandırmak istiyorum. Bu zorlu 
yolda bize desteğini esirgemeyen İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Kadir Topbaş’a ve Kulüp Başkanımız 
Ahmet Hamdi Çamlı’ya çok teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatroları, 
gelenekselleşen Yaz Oyunları’nı 
Harbiye Cemil Topuzlu 
Açıkhava Tiyatrosu’nda 
sergiliyor. Sezon boyunca beğeni 
toplayan oyunlar İstanbullularla 
tekrar buluşuyor. 

Yaz oyunları Açıkhava’da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sezon 
boyunca beğeni toplayan oyun ve müzikal oyunlarını 
İstanbullularla bir kez daha buluşturuyor. Harbiye Cemil 

Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sergilenen Yaz Oyunları, 
“Bir Yaz Gecesi Rüyası” adlı oyunla başladı. Coşkulu bir 
seyirci önünde oynanan oyun, büyük alkış aldı. Avrupa’nın 
önemli yönetmenlerinden Aleksandar Popovski tarafından 

çağdaş bir reji anlayışıyla sahnelenen oyun, 22 Ağustos’ta 
bir kez daha İstanbulluların karşısına çıkacak.

Şehir Tiyatroları’nın bir diğer oyunu olan “Cibali Karakolu” 
ise 18 Ağustos’ta Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda 
sergilenecek. Cibali Karakolu, hali hazırda varlığını 
koruyan pek çok gerçeğe ışık tutarak geçmişten 
günümüzü yansıtan eleştirel bir ayna olmayı başarıyor. 
Öğrenilmiş kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere, 
paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki 
eksikliklerin neden olduğu yetersizlik, toplumsal 
ve politik yaşama dair eleştirilerle biçimlenen oyun, 
güldürmek kadar yeniden cevaplanması gereken 
pek çok soruyu da beraberinde getiriyor. 

20 Ağustos’ta İstanbulluların karşısına çıkmaya hazırlanan 
“İstanbul Efendisi” adlı oyun ise Osmanlı’da Lale Devri’nin 
sonrasında dönemin baş kadısı İstanbul Efendisi’nin 
konağında geçen olayları dolantı komedyası üslubuyla 
ele alıyor. Osmanlı’nın kültürel ve etnik çeşitliliğine vurgu 
yaparak İstanbul folklorundan örnekleri modern bir 
anlatımla sergiliyor.
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GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI:  İSTANBUL’DA RAMAZAN BİR BAŞKA
Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine 

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

İLK DÖRT OKURUMUZ: GÜLCAN GÜLMEN, AZİZ KARALİ, NESLİHAN SÜTÇÜ, DAVUT KARATAŞ
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.08.2015 - 31.08.2015

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

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

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

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

İHALE TARİH/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE USULÜ

04.08.2015 10.00 Satınalma Müdürlüğü 

04.08.2015 10.30 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 

04.08.2015 11.00 Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü

05.08.2015 10.00 Satınalma Müdürlüğü 

05.08.2015 10.30 Satınalma Müdürlüğü 

05.08.2015 11.00 Satınalma Müdürlüğü 

05.08.2015 11.30 Satınalma Müdürlüğü 

06.08.2015 10.00 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

06.08.2015 10.30 Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 

06.08.2015 11.00 Satınalma Müdürlüğü 

10.08.2015 10.00 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

10.08.2015 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü 

11.08.2015 10.00 Elektronik Sistemler Müdürlüğü 

11.08.2015 10.30 Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü

12.08.2015 10.00 Satınalma Müdürlüğü 

12.08.2015 10.30 Satınalma Müdürlüğü 

12.08.2015 11.00 Satınalma Müdürlüğü 

13.08.2015 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü

17.08.2015 10.00 Satınalma Müdürlüğü 

17.08.2015 10.30 Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü 

17.08.2015 11.30 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 

18.08.2015 10.00 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 

18.08.2015 11.00 Satınalma Müdürlüğü 

19.08.2015 11.00 Yapı İşleri Müdürlüğü 

20.08.2015 10.00 Satınalma Müdürlüğü 

20.08.2015 10.30 Satınalma Müdürlüğü 

20.08.2015 11.00 Yapı İşleri Müdürlüğü 

25.08.2015 10.30 Makine İkmal Müdürlüğü 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Su Yumuşatma Cihazı Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
105 Kalem Muhtelif Mutfak Malzemesi Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 300 Adet Metro Aracı Temini Ve İşletmeye Alma İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Bayrak Direği Ve Muhtelif Malzeme Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
32 Kalem Muhtelif Pano Ve İş Güvenliği Malzemesi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İtfaiye Dalgıç Pompası Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2 Adet 20 Metre Sepetli Kamyon Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Unlu Mamuller Alımı  

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Gardırop Yapımı İçin İhtiyaç Duyulan Malzeme Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Personel Yükseltici Platform Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2015 Yılı (II. Dönem) Muhtelif Gıda, Bakliyat Ve Makarna Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Avrupa Yakası Geneli Kapalı Otoparkların Bakım Ve Onarım İnşaatı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İBB İstanbul Geneli Haberleşme Altyapısının Genişletilmesi İçin Fiber Optik Kablo Temini Ve Montajı Mal Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Avrupa Yakası Ve Anadolu Yakası Mezarlıklar Müdürlüklerinin Arşiv Şeflikleri Dip Koçanlarının Tasnifi Ve Ciltlenmesi Hizmet Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
51 Kalem Toner Ve Kartuş Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
15.000 Adet Tabut Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
7 Kalem Asfalt Ve Beton Kesme Makinesi Alımı 

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Hırdavat Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Altunizade - Çamlıca Raylı Sistem Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
D-100 Karayolu-Bostancı Kayışdağı Arası Yol Düzenleme Ve Kavşak İnşaatı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Esenler Nene Hatun Mahallesi Zeminaltı Otopark İnşaatı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2 Adet Mobil Köprü Ve Çekici Araç Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Anadolu Yakası Geneli Kapalı Otoparkların Bakım Ve Onarım İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
3 Adet İtfaiye Yangın Söndürme Destek Robotu Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Muhtelif Mutfak Makine Techizat Alımı 

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Kış Şartları (Karlanma, Buzlanma, Sel Baskını Ve Göllenme) İle Mücadele Çalışmaları Hizmet Alım İşi  




