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Bir Dünya Projesi Gerçekleşiyor

Sevgili
İstanbullular
İstanbul’umuzun marka değerini artırmaya yönelik
yatırım ve hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz.
Bir dünya şehri İstanbul’da, bir dünya projesinin daha
temelini atmanın gururunu ve heyecanını hep beraber
yaşadık. Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak
olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın temelini Başbakanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte attık. Gerçek bir
barış kenti olan İstanbul için daha yapacak çok işimiz,
hayata geçirecek çok projemiz var. Cumhuriyet Tarihimizin
en büyük yatırımı ile inşa edilecek 3. Havalimanı,
İstanbul’umuzu yeniden dünyanın merkezi haline
getirecek projelerden biri. Önümüzdeki süreçte İstanbul
için, siz değerli İstanbullular için dünya çapında pek çok
proje, pek çok hayal bir bir gerçek olacak!
Şahsım ve ekibim, siz değerli hemşehrilerimizden aldığımız
güçle İstanbul’umuzu kültür, sanat, turizm, spor ve
kongreler şehri yapmak için dur durak bilmeden çalışıyoruz.
Bu çalışmalar neticesinde İstanbul’un yıldızı her geçen gün
daha da parlıyor! Bu başarıda en büyük pay sizlerin...
Geride bıraktığımız ay İstanbul’a yeni bir meydan daha
kazandırdık. Eminönü’nde Yeni Camii ile Mısır Çarşısı
arasında bulunan Yeni Camii Meydanı’nı, yeniden
düzenleyerek hizmete açtık. Bunun yanı sıra Emirgan
sahilinde başlattığımız çalışmayla sahil yolu ile deniz
arasında kalan yaya bandını genişletiyoruz. Bu çalışma
kapsamında siz değerli İstanbullular için bisiklet ve
yürüyüş yolu ile balık tutma platformu yapmayı da
hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda İstanbul’u
daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi amaçlıyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli hemşerilerimi Mayıs
ayındaki yatırım ve hizmetlerimizin yer aldığı bültenimizle
baş başa bırakırken hepinize sağlıklı, mutlu ve huzur dolu
günler diliyorum.
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Dünya şehri İstanbul’a
dünyanın en büyüğü yakışır!
Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük
yatırımı, İstanbul’da yükselmeye
başladı. Dünyanın en büyük
havalimanı olacak İstanbul Yeni
Havalimanı’nın temeli,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
ve İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı
görkemli bir törenle atıldı.
Başbakan Erdoğan, yılda
150 milyon yolcu kapasitesine
sahip olacak havalimanının ilk
etabının 29 Ekim 2017 tarihinde
hizmete açılacağını söyledi.
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umhuriyet Tarihi’ndeki en yüksek yatırımla inşa
edilecek olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın temeli,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı
törenle atıldı. Törene, Başbakan Yardımcıları Ali Babacan
ve Emrullah İşler, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Orman ve
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç
ve yüklenici firma temsilcileri ile çok sayıda vatandaş
katıldı.
29 Ekim 2017’de hizmete açılacak…
Tören alanını dolduran vatandaşlara hitap eden Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, havalimanının ilk etabının 2017
yılında hizmet vermeye başlayacağını müjdeleyerek, “Bu
proje, Cumhuriyet Tarihimizin en büyük projelerinden biri
olma özelliğini taşıyor. Bu havalimanı 76 buçuk milyon

metrekarelik bir alan üzerine
kuruluyor. Bu havalimanında 80 bin
kişi istihdam edilecek. Bu millete bu
yakışır, bu ülkeye bu yakışır. Burada
sadece bir havalimanı değil adeta
büyük bir şehir inşa ediyoruz. Çevreci,
yeşil, sosyal altyapısıyla dünyanın en
modern havalimanını Türkiye’ye
kazandırmış olacağız. Yüklenici
firmalardan sözünü aldık; 29 Ekim
2017. Razı mısınız? Şahit misiniz? Şu
anda 2014’teyiz; yani 3,5 yıl bile yok.
İnşallah yoğun bir çalışmayla
29 Ekim’de, o gün anlamlı bir gün,
birinci etabın açılışını yapacağız.
Hayırlı olsun.” dedi.
Türkiye’nin zafer anıtı inşa ediliyor...
Türkiye’nin, dünyanın en büyük
havalimanını inşa edebilen seviyeye
ulaştığının altını çizen Başbakan
Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
“Çok kısa sürede Ankara-İstanbul
Yüksek Hızlı Treni’ni devreye alıyoruz.

3. Köprü’nün üzerinden bir de raylı
sistem yapılacak. Oradan da tren
geçecek. Boğaz’da otomobiller için çift
katlı tüp geçit 2015’te açılacak. Bu
proje, Türkiye’nin artık nerelere
ulaştığını, neleri başardığını gösteriyor.
Bugün temelini attığımız proje,
şimdiye kadar yaptığımız tüm projeleri
taçlandıracak. Yanmış yıkılmış
topraklar üzerine Cumhuriyeti inşa
ettik. O kadar sabrettik ki, bunun
neticesi olarak bu günlere ulaştık. Biz,
12 yılda yaptığımız projelerle aynı
zamanda Türkiye’nin makus tarihini
değiştirdik. Biz sadece bir havalimanı
değil; bir zafer anıtı, milletin
özgüvenini inşa ediyoruz.”
İstanbul’a hayırlı olsun…
Başbakan Erdoğan, İstanbul’a
kazandırılacak dünyanın en büyük
havalimanı projesinde emeği geçen
Eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali Yıldırım, Ulaştırma

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi
Elvan, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, teknokratlar,
bürokratlar, projeyi üstlenen firmalar ile
firma çalışanlarına ve işçilere teşekkür
etti. Havalimanında görev yapacak olan
pilot, hostes, teknisyen ve diğer
alanlarda görev yapacak çalışanlara
şimdiden başarılar dileyen Başbakan
Erdoğan, şunları söyledi: “Yolcuların da
emniyet içinde her daim sevdikleriyle
buluşmasını temenni ediyorum.
Elbette bu büyük projenin temelini
atarken, Türkiye’yi bugünlere taşıyan
herkese, milletçe şükranlarımı ifade
ediyorum. Şehitlerimizi, bu anlamlı
günde bir kez daha rahmetle yad
ediyorum. Rabbimden niyazım şudur;
Kazasız, belasız inşallah 2017’de ilk
etabının açılışında ya Rab bizleri
buluştur diyorum. Hep beraber,
inşallah birarada olacağız. Bu büyük
proje, İstanbul’a, Türkiye’ye, dünyaya
hayırlı olsun.”

5

6

Yıllık 150 milyon yolcu kapasitesi…
Dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı,
22 milyar 152 milyon euroluk kira bedeli ve 10 milyar
247 milyon euro yatırım maliyeti ile Cumhuriyet Tarihi’nin
en yüksek yatırımı oldu. Yap-işlet-devret modeliyle ihalesi
gerçekleştirilen havalimanında tüm inşaatların 2018 yılı
sonunda tamamlanması planlanıyor. Arnavutköy ilçesinde
76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek
yeni havalimanı, tamamlandığında yıllık 150 milyon yolcu
kapasitesine sahip olacak. Havalimanının inşaatında;
350 bin ton çelik, 10 bin ton alüminyum malzeme ve
415 bin metrekare cam kullanılması öngörülüyor.
Havalimanı, dört etapta tamamlanacak.
165 yolcu köprüsü, 70 bin araç kapasiteli otopark…
Yeni havalimanında; 165 yolcu köprüsü, terminaller
arasındaki ulaşımın raylı sistemle yapıldığı 4 ayrı terminal
binası, 3 teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi, 8 kontrol
kulesi, her türlü uçak tipinin operasyonuna uygun
müstakil 6 pist, 16 taksi yolu, 500 uçak park kapasiteli
toplam 6,5 milyon metrekare büyüklüğünde apron inşa
edilecek. Havalimanında ayrıca; şeref salonu, kargo ve
genel havacılık terminali, devlet konuk evi, yaklaşık
70 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark, havacılık tıp
merkezi, oteller, itfaiye ve garaj merkezi, ibadethaneler,
kongre merkezi, güç santralleri, arıtma ve çöp bertaraf
tesisleri gibi yardımcı tesisler bulunacak.

7

İstanbul’a
yeni bir meydan daha!
Son 10 yılda toplam 41 meydanı
yeniden düzenleyen İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, kente bir
meydan daha kazandırdı.
Eminönü’nde Yeni Camii ile
Mısır Çarşısı arasındaki alan
düzenlenerek, İstanbulluların
hizmetine sunuldu.
5 bin 400 metrekarelik bir
alana sahip olan Yeni Camii
Meydanı, Başkan Kadir
Topbaş’ın katıldığı törenle
hizmete açıldı.
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eni Camii, Mısır Çarşısı, Çiçek Pazarı ve Hatice Turan
Sultan Türbesi arasında kalan ve uzun yıllardır çay
bahçesi olarak kullanılan alan, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve Fatih Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla yeni bir
görünüme kavuşturuldu. 5 bin 400 m2’lik bir alana sahip
olan Yeni Camii Meydanı, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.
Törene, İstanbul AK Parti Milletvekili Osman Aşkın Bak ve
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.
“İstanbul, dünyanın merkezi…”
“Yağmurlu bir günde bu güzel meydanın açılışını
yapmaktan mutluluk duyuyorum”. diyen Başkan Kadir
Topbaş, “Yağmur yağıyor, barajlar doluyor. Bu, İstanbul’un
inşallah su problemi yaşamayacağının işaretidir. Bu kentte
yaşamak bizler için büyük bir şans. Farklılıkların
zenginliğini yaşayan kadim medeniyetler beşiği İstanbul,
dünyanın merkezi konumunda. Çok farklı kültürleri
barındıran ve katmanlarında izlerini taşıyan adeta tarihin
çeyiz sandığı diyebileceğimiz özellikte bir şehirde
yaşıyoruz.” dedi.

“İstanbul’u geleceğe taşıyoruz…”
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’da yaşamanın ayrıcalık
olduğunu ifade ederek, “Bu, o denli de zorluğu
beraberinde getiriyor. Bizler, hep beraber, bu şehirde
geleceği hazırlıyoruz. İstanbul’un 8 bin 500 yıllık bir
geçmişi var; bizimle geleceğe gidiyor. Geçmişte İstanbul
1 milyonun altında nüfusu barındırırken, bugün
Avrupa’nın 23 ülkesinden daha büyük nüfusa erişmiştir.”
diye konuştu.
“Yeni Camii Meydanı hayırlı olsun…”
Eski İstanbul’un bu kadar güzel olmadığını, yeşil
olmadığını hatırlatan Başkan Topbaş, sözlerini şöyle
tamamladı: “İstanbul’un güzel tarihi eserleri var. Ama
yaşam alanlarında sıkıntılar da var. Biz, ‘Şehirler
medeniyettir, güzelliktir’ diyerek, her alanda
yatırımlarımızı geliştirdik. İşte açılışını yaptığımız bu
meydan da, her şey düşünülerek yapılmış önemli bir
çalışma. Ölçek olarak çok büyük görünmese de, bölgede o
kadar önemli bir nefes alma alanı haline geldi ki,
gerçekten yapılan iş düşünülenin çok ötesinde.”
Meydan 5 bin 400 m2 alana sahip…
Başkan Kadir Topbaş, daha sonra Fatih Belediye Başkanı
Mustafa Demir ve beraberindekilerle birlikte kurdele
keserek, Yeni Camii Meydanı ve Parkı’nın açılışını yaptı.
5 bin 400 metrekare genişliğe sahip olan Yeni Camii
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Meydanı, yerli ve yabancı turistlerin
yoğun olarak ziyaret ettiği, ticaret ve
turizmin hareketli olduğu bölgenin en
prestijli meydanı haline geldi.
Çalışmalar kapsamında meydandaki
Hatice Turan Sultan Türbesi’nin
restorasyonuna da başlandı.
41 meydan yeni bir görünüme
kavuşturuldu…
Son 10 yılda dev çevre yatırımlarına
imza atan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, İstanbulluların nefes
almalarını sağlamak ve ortak yaşam
alanlarını ferahlatmak için kent
meydanlarını yeniden düzenledi. Taksim
Meydanı, Bakırköy Özgürlük Meydanı,
Beşiktaş Barbaros Meydanı, Beykoz
Meydanı, Esenler Meydanı, Fatih
Samatya Meydanı, Fatih Sultanahmet At
Meydanı, Kadıköy Meydanı, Sarıyer
Meydanı ve Üsküdar Meydanı’nın da
aralarında bulunduğu toplam
41 meydan yeniden düzenlenerek,
İstanbulluların hizmetine sunuldu.
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İstanbul’a dev şehir parkları
kazandırıldı...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrin
iki yakasında iki dev şehir parkını da
İstanbulluların hizmetine sundu.
İstanbul’a, Yenikapı’da 1 milyon kişi
kapasiteli meydan ve etkinlik alanı ile
Maltepe Sahili’nde Avrupa’nın en büyük
yaşam, spor ve eğlence merkezi
kazandırıldı. Yenikapı, 700 bin m2’lik
büyüklüğü ile İstanbul’un yeni buluşma
adresi olurken; toplam 1 milyon
200 bin m2’lik alana sahip Maltepe
Yaşam, Spor ve Eğlence Merkezi ise spor,
eğlence, kültür ve sanatı İstanbullular için
tek bir merkezde buluşturdu.
Avrupa’nın en büyük yaşam, spor ve
eğlence merkezinde; 690 bin m2 yeşil
alan, 130 bin m2 miting ve etkinlik alanı,
4 bin 600 kişi kapasiteli amfi tiyatro, bilim
parkı, model araç pisti, model gemi
havuzu, helikopter pisti, çocuk oyun
macera alanı, arkeoloji oyun alanı,
kumdan heykel alanı, kaykay pisti,

bisiklet parkuru ile 8 adet basketbol
sahası, 5 adet tenis kortu, 4 adet voleybol
sahası, 2 adet futbol halı sahası, 2 adet
mini golf alanı ve 2 adet trafik eğitim pisti
bulunuyor.
İstanbul’a yeni kent meydanları...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm bu
çalışmaların yanı sıra, yeni meydanlar ile
ferah yaşam merkezleri oluşturmayı ve
kente yeni bir görünüm kazandırmayı
hedefliyor. Bu kapsamda; ÜsküdarSancaktepe Metrosu ile Marmaray’ın
buluştuğu noktada, Üsküdar’da büyük
bir meydan daha yapmayı planlıyor.
Böylece Üsküdar Meydanı ve çevresini
kötü yapılaşmadan arındırılarak, tarihi
semtin çehresi değişecek ve trafik yerin
altına alınacak.
Kadıköy Sahili yayalaştırılacak…
Anadolu Yakası, Kadıköy sahilinde bir
yeni meydana daha kavuşacak. Metro
istasyonu, Haldun Taner Tiyatrosu, vapur
iskeleleri, Rıhtım Caddesi ve Haydarpaşa

arasındaki 60 bin m2’lik alanda çevre düzenlemesi ile
yayalaştırması hedefleniyor.
Beşiktaş’a yeni bir meydan…
Beşiktaş İskelesi’nden başlayıp Tarihi Köyiçi Meydanı’na kadar
uzanan heykelin de içinde bulunduğu alanı trafikten
arındırarak yayalaştırmayı planlayan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, yayalaştırılacak 10 bin m2’lik alanı, İstanbul için yeni
bir meydan olarak projelendirdi.
İstanbullular nefes alacak…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ayrıca Çağlayan, Çekmeköy,
Esenyurt Cumhuriyet, Beykoz Çubuklu, Fatih Aksaray ve Fatih
Beyazıt Meydanlarını projelendirdi. Beyoğlu Kabataş İskeleleri
ve Meydanı, Beykoz Anadolu Kavağı Meydanı ve Yakın Çevresi,
Eyüp Kemerburgaz Meydanı-İstanbul Caddesi’ni yeni bir
görünüme kavuşturmayı planladı. Fatih Unkapanı-Sirkeci
arasında Eminönü Meydanı Yayalaştırma Projesi tamamlandı.
Karaköy’de park sorunu çözülüyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Karaköy Meydanı ve
yakın çevresi yeniden düzenliyor. Karaköy’deki park sorununu
çözmek için araç cepleri oluşturuldu. Düzenleme çalışması ile
Rıhtım Caddesi, İskele Meydanı ve Motor İskelesi Meydanı’nda
yaya erişimi sağlanacak. Ayrıca Bahçelievler Şirinevler Kent
Meydanı ve çevresinde düzenlenme çalışmaları ile otopark
projesi devam ediyor. Proje kapsamında toplam 47 bin m2 alan,
yeniden düzenlenerek İstanbulluların hizmetine açılacak.
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İstanbul Boğazı’na
yürüyüş ve bisiklet yolu!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
daha güzel, daha yaşanılabilir ve
daha renkli bir kent bilinciyle
yatırımlarına hız kesmeden
devam ediyor. Başkan Kadir
Topbaş’ın talimatları
doğrultusunda başlatılan
çalışmayla Emirgan
sahilindeki yaya bandı
genişletiliyor. Çalışma
kapsamında bisiklet ve
yürüyüş yolu ile balık tutma
platformu yapılması
hedefleniyor.
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stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın
seçim süresince açıkladığı projeler bir bir hayata
geçiriliyor. Başkan Topbaş’ın talimatlarıyla; Emirgan
Sahil Yolu ile deniz arasında kalan yaya bandı
genişletilerek, bisiklet ve yürüyüş yolu ile balık tutan
vatandaşlar için balık tutma platformu oluşturuyor.
Proje için vatandaşların görüşleri alındı…
İlk etapta Emirgan sahilinde başlatılan proje için
bölgede yaşayan vatandaşların ve sivil toplum
kuruluşlarının görüşleri alındı. Çalışmanın ilk kısmı
Emirgan sahil yolunda 700 metre uzunluğunda bir
bölümü kapsıyor. Bu çalışma ile sahil bandı yaklaşık
8 metrelik kazıklar üzerinde genişletilecek.
1.550 m2 yeşil alan, 116 araçlık park alanı...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri
Müdürlüğü’nün çalışması ile sahil şeridinde
2 metre genişliğinde bisiklet yolu oluşturulacak.
Ayrıca 3 metre genişliğinde toplamda

1.550 metrekarelik alanı kapsayan
yeşil alan hizmete alınacak.
Otomobilleriyle sahile gelen
vatandaşlar için de sahil bandı
boyunca 116 araçlık kapasitesine
sahip park alanı yapılacak.
Balık tutma platformu da
yapılacak…
Sahil yolunun genişlemesi ile
balık tutan vatandaşları için
4 metre genişliğinde, 30 metre
uzunluğunda 3 adet balık tutma
platformu yapılacak. Proje ile
birlikte olta balıkçılarının daha
rahat ve konforlu bir şeklide, diğer
yayaları rahatsız etmeyecek şeklide
avlanmalarının sağlanması da
planlanıyor. Çalışma bittiğinde ise
ilave alanlarla birlikte toplamda
11 bin 300 metrekarelik bir alan
düzenlenmiş olacak. Çalışmaların
yılsonuna kadar tamamlanması
planlanıyor.
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Türkiye’nin mücevheri;
İstanbul…

S

İstanbul, bir büyük başarıya
daha imza attı; İngiliz The
Guardian Gazetesi’nde
yayınlanan “dünyanın marka
değeri en yüksek şehirleri”
listesinde 11’inci sırada yer
aldı. Venedik, Roma ve Milano
gibi pek çok kenti geride bırakan
İstanbul, “Türkiye’nin mücevheri”
olarak tanımlandı.
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affron Marka Danışmanlık tarafından yürütülen çalışma
kapsamında, dünyanın önde gelen kentleri sahip
oldukları doğal güzellikler, iklim, altyapı, ulaşım,
ekonomik refah, sosyal medya popülaritesi gibi pek çok
kategoride değerlendirildi. İngiliz The Guardian Gazetesi’nde
yayınlanan sonuçlara göre, dünyanın marka değeri en yüksek
şehri Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles kenti oldu.
Doğunun batıyla buluştuğu şehir…
Son 10 yılda ulaşımdan çevreye, eğitimden sağlık-sosyale ve
kültür-sanata kadar pek çok yatırımın yapıldığı İstanbul,
listenin 11’inci sırasında yer aldı. İstanbul, gondolları ile
meşhur Venedik, “aşıklar şehri” Roma ve “modanın merkezi”
Milano’yu geride bıraktı. The Guardian’da İstanbul için;
“Türkiye’nin mücevheri”, “turistlerin 1 numaralı adreslerinden”
ve “doğunun batıyla buluştuğu şehir” ifadeleri kullanıldı.
Dünyanın marka değeri en yüksek şehirleri…
Listede, ilk 10 şehir arasında Los Angeles, New York, Londra,
Paris, Seul, Barcelona, Rio de Janeiro, San Francisco, Las Vegas
ve Dubai yer aldı. Mekke, dünyanın marka değeri en yüksek
21’inci şehri olurken; Tokyo ilk 25’te yer alamadı.

İstanbul’un Fethi’nin
561. yılı kutlu olsun
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş,
İstanbul’un Fethi’nin 561’inci yıl
dönümü dolayısıyla Fatih Sultan
Mehmet’in Fatih Camii’ndeki
türbesini ziyaret etti.

İ

stanbul’un Fethi’nin 561’inci yılı kutlamaları kapsamında
düzenlenen anma törenine, İstanbul Valisi Hüseyin Avni
Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş ve İl Emniyet Müdürü Selami Altınok katıldı.
Programda, Fatih Camii Başimamı Osman Şahin, Fetih
Suresi’ni okudu. Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde yapılan
duanın ardından ziyaretçilere şerbet ikram edildi.
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Tarihi Okçular Tekkesi’nde
Fetih Kupası heyecanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından aslına uygun olarak
inşa edilen ve İstanbul’a yeniden
kazandırılan tarihi Okçular
Tekkesi, 2. Fetih Kupası Okçuluk
Yarışması’na ev sahipliği yaptı.
Dereceye giren sporculara
ödüllerini veren Başkan Kadir
Topbaş, okçuluğun sabır, azim
ve yetenek işi olduğunu söyledi.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü
ile Türkiye Okçuluk Federasyonu işbirliği ile düzenlenen
2. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, Okmeydanı’ndaki tarihi
Okçular Tekkesi’nde yapıldı. 123’ü erkek ve 61’i bayan olmak
üzere 184 okçunun yarıştığı turnuvada, sporcular dereceye
girebilmek için mücadele ettiler.
Nefes kesen yarışlar sonunda dereceye giren sporcular
ödüllendirildi. Okçular Tekkesi’nde düzenlenen ödül törenine,
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu, Sudan’ın Hartum Valisi Abdelrahman El
Khıdır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Okçular
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Mütevelli
Üye Bilal Erdoğan ile çok sayıda davetli ve sporcu katıldı.
“Fethin 561’inci yılı kutlu olsun…”
Başkan Kadir Topbaş, törende yaptığı konuşmada, tarih
bilincinin bir ülkenin geçmişiyle geleceğini birbirine bağlayan
önemli bir köprü olduğunu ifade ederek, “561 yıl öncesinin bir
yansıması olarak buradayız. Bundan dolayı Rabbime hamd

ediyorum. Tarih bilinci, geleceğimizi
şekillendirmede bize önemli fırsatlar
verir. Geçmişini bilmeyenler, geleceğe bir
şey bırakamaz ve günün birinde tarihten
silinip giderler.” dedi.
“Fetih ile hür yaşam başladı…”
561’inci yıl dönümü kutlanan İstanbul’un
Fethi’nin sadece askeri bir olay
olmadığının altını çizen Başkan Topbaş,
“İstanbul’un Fethi, Orta Çağ’ın
karanlığındaki Avrupa’nın Yeni Çağ’a
geçişinin fırsatı olarak bilinmekte.
İstanbul’un Fethi ile halkla temas
edebilen, halka değer veren, halkı
dikkate alan bir yönetim anlayışı ortaya
konmaya başladı. İstanbul’daki insanlar
Fatih’le birlikte kimliklerine ve inançlarına
kavuştular; yaşamlarında hür oldular.
Fatih, İstanbul’un yerleşik halkına
Vatikan’ın vermediği hürriyeti verdi.”
“Okçuluk; sabır, azim ve yetenek
işidir…”
Okçular Tekkesi’nin Fatih’in mirası
olduğunu belirten Başkan Topbaş, ata
sporu olan okçuluğun sevilip, gelecek

nesillere aktarılması adına da Okçular
Vakfı’nın önemli bir misyonu yerine
getirdiğini söyledi. “Okçuluk; sabır, azim
ve yetenek işidir.” diyen Başkan Topbaş
konuşmasını şöyle tamamladı: “Ok,
tarihte bilinen en eski silahtır. Hem
savaşlarda hem avlanmada kullanılmıştır.
Yay sabrı, ok ise itaati sembolize eder.
Okçulukta başarı tesadüf veya sürpriz
değildir. Böyle güzel bir geleneğin
yaşatılıp, gelecek nesillere aktarılmasına
vesile olanlara ayrıca teşekkür ediyorum.
İnanıyorum ki, burada eğitim gören
sporcularımız dünya müsabakalarında
göğsümüzü kabartacak başarılar
kazanacaktır.”
“Dereceye giren okçular
ödüllendirildi…”
Makaralı Yay Bayan, Makaralı Yay Erkek,
Olimpik Yay Bayan ve Olimpik Yay Erkek
olmak üzere 4 kategoride yapılan yarışlar
sonunda dereceye giren okçular,
ödüllerini törenle aldılar. Makaralı Yay
Bayanlar Kategorisi’nde ödül alan ilk
üç sporcu, ödüllerini Başkan Kadir
Topbaş’ın elinden aldılar.
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İstanbul’da kentsel dönüşüm
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris
Güllüce ile İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
“Kentsel Dönüşümün Sosyal
Boyutu” konulu sempozyuma
katıldılar. Şehirlerin aynı
zamanda yenilenmenin
merkezi olduğunu belirten
Başkan Topbaş, ranta
dönüşmeden İstanbul’un
yenilenmesini arzu ettiklerini
söyledi.

K

entsel Dönüşümün Sosyal Boyutu konulu sempozyum,
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ile İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla
İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) yapıldı. Kentsel dönüşümün,
medeniyet, sosyalleşme ve insan açısından ele alındığı
sempozyuma, İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar,
İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın
ile Mimar ve Mühendisler Grubu Başkanı Murat Özdemir ve
bazı ilçe belediye başkanları da katıldı.
“Yapılaşmalar ‘mahalle kültürünü’ yaşatmalı…”
Başkan Kadir Topbaş, açılışta yaptığı konuşmada,
kentliliğin sosyal bir evrim; şehirlerin de bir yenileşme
merkezi olduğunu belirterek, İstanbul’da oluşturulan
sitelerin sosyalleşmeyi azalttığını ve insanlar arasındaki
uçurumu artırdığını söyledi. Yaşam alanlarını birbiriyle
ilişkili kılmak ve mahalle duygusunu daha çok
yaygınlaştırmak gerektiğini ifade eden Başkan Topbaş,
“İnsanlar sokağa çıktığında aidiyet duygusu gelişiyor.
Yönetimleri sorgulayarak ve yönetimlere katılarak
semtinin gelişmesine katkıda bulunuyor.” dedi.
“İstanbul ranta dönüşmeden yenilenmeli…”
İstanbul’un deprem riski taşıyan bir şehir olduğuna ve
sanayileşme sürecindeki yanlışların izlerini taşıdığına
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dikkat çeken Başkan Topbaş, şunları
söyledi: “Şehrimizde geçmişte
maalesef mühendislik hizmetleri
almadan sadece barınma ihtiyacını
dikkate alan yapılar yapılmış. Bu çarpık
yapılaşmayı aşmak için deprem riskini
bir şansa dönüştürerek, İstanbul’un
ranta dönüşmeden yenilenmesini arzu
ediyoruz. Sayın Başbakanımızın ‘TOKİ
ve KİPTAŞ kanalıyla kar amacı
gütmeyen modern yapılar yapınız’
talimatı var. Ancak maalesef dünyada
bir rant ihtirası var. Paris’te Eiffel
Kulesi’nin yakınındaki gökdelenleri
görmenizi arzu ederim. İstanbul’daki
bu yüksek yapılar konusunda Mimar
ve Mühendisler Odası ile sivil toplum
kuruluşlarının daha çok fikir beyan
etmelerini arzu ediyoruz.”
“Türkiye genelinde kentsel dönüşüm
sürüyor…”
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce
de, Marmara Depremi’nde yaşanan
acılara dikkat çekerek, İstanbul’daki
riskli yapıları, insanların geleceğinden
korkmadığı çağdaş yapılara
dönüştürmek için kentsel dönüşümün

kaçınılmaz olduğunu söyledi. 81 ilde
tespit yaparak, binlerce binanın
dönüşümüne başladıklarını ifade eden
Bakan Güllüce, “Dönüşümün halkla
birlikte yapılmasına özen gösteriyoruz.
Olması gerekenle olabilecek olan
bazen örtüşmüyor. İstanbul’un imar
sorunu, Anadolu’daki göç veren
şehirlerin imar ve istihdamından
başlıyor.” diye konuştu.
“İnsanlar yaşadıkları şehirlerde mutlu
olmalı…”
“Kentsel dönüşümü sadece mimar ve
mühendislere bırakmamak lazım.”
diyen Bakan Güllüce, sözlerini şöyle
tamamladı: “İnsanlar mutsuzluğa ve
kendisi için yaşamaya doğru gidiyor.
Öte yandan, istihdam ve konut
önlemlerini almazsanız göç
durdurulamaz. Hiçbir güç, göçün
hızına yetişemez. Eğer
durdurulabilseydi, Türk Milleti olarak
biz Türkiye’de yaşamazdık. Önlemler
alınmazsa yakın gelecekte bütün
Afrika Avrupa’ya göç edecek. İnsanları
yaşadıkları şehirlerde mutlu etmek
zorundasınız.”
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Büyükşehir’den
Bosna’ya yardım eli
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
dünyanın dört bir yanına yardım
elini uzatmaya devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
son olarak büyük bir sel
felaketi yaşayan Bosna’ya
47 kişilik teknik bir ekip ve pek
çok yardım malzemesi
gönderdi.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın
talimatıyla, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 47 kişilik bir
ekip, aşırı yağışlar sonucu can ve mal kaybı yaşayan
Bosna’ya gönderildi. İstanbul İtfaiyesi, İSKİ, Atık Yönetim
Müdürlüğü, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı,
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve İSTAÇ ekipleri,
Bosna’nın selden en çok etkilenen bölgesi Brcko’ya
giderek zor durumdaki halka yardım elini uzattı.
Sel baskınında Sava Nehri’nin yükselmesiyle Orasje,
Samac, Brcko ve Bijeljina başta olmak üzere pek çok
bölge sular altında kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ilk etapta 6 kişilik ekibi Bosna Hersek’e gönderdi. Daha
sonra Kızılay, AFAD ve bölgedeki yerel yöneticilerin de
talepleri doğrultusunda daha geniş kapsamlı yardım
ekipleri hazırlanarak, bölgeye sevk edildi. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, incelemeler sonucunda
çalışma alanı olarak tespit ettikleri Brcko bölgesinde
çalışmalarını sürdürdü.

Büyükşehir, yaraları sarıyor…
Büyükşehir ekipleri, suların çekilmeye başladığı bölgede kanal
temizliği, su tahliyesi, yol yıkama ve arama kurtarma
çalışmalarına katıldılar. İstanbul İtfaiyesi ile Yol Bakım ve
Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri su tahliye
çalışmaları; İSKİ, hat ve kanal temizliği çalışması; Atık Yönetim
Müdürlüğü ve İSTAÇ ekipleri ise şampuanla yol yıkama
çalışmaları yaptılar. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ise bölgede
personelin ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.
“Ahtapot” görev başında…
İstanbul İtfaiyesi ekipleri, “Ahtapot” isimli su tahliye aracı ve çok
sayıda motopomp ile sondaj çalışmalarını sürdürdü. İtfaiye
ekipleri ayrıca arama kurtarma çalışmalarına da destek oldu.
Bölgeye çok sayıda yıkama, bakım ve ikmal, su tahliye araçları
ile kanal açma kamyonları, mobil büfe ve kum torbasının da
aralarında bulunduğu pek çok yardım ekipmanı gönderildi.
Bosnalılardan Büyükşehir ekiplerine büyük sevgi…
Selden etkilenen Bosna halkı, büyük sevgi gösterdiği İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ekiplerine yardımlarından dolayı
teşekkür etti. Çalışmaları yakından takip eden Bosna Hersek
Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç de, desteğinden dolayı İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’ne şükranlarını sundu.

21

Her şey Bosna için!
Marmara Belediyeler Birliği üyesi
belediyeler, sel felaketi yaşayan
Bosna için el ele verdi. İstanbul’da
biraraya gelen yerel yöneticiler,
Bosna’da 12 bölgeye yapılacak
yardımlar konusunda fikir
birliğine vardı. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin de
aralarında bulunduğu
Marmara Belediyeler Birliği
üyesi yerel yönetimler,
Bosna’ya en çok ilaçlama
hizmeti ile eşya yardımında
bulunacak.
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M

armara Belediyeler Birliği’ne üye belediye
başkanları, sel felaketiyle sarsılan Bosna Hersek’e
yapılacak yardımları görüşmek için İstanbul’da
toplandı. MBB’nin Eminönü’ndeki Merkez Binası’nda
yapılan toplantıya MBB ve Bursa Belediye Başkanı Recep
Altepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Göksel
Gümüşdağ ve Bosna Hersek’in İstanbul Başkonsolosu
Nidzara Ercan katıldı.
Toplantıda ayrıca Beykoz Belediye Başkanı Yücel
Çelikbilek, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün,
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Avcılar
Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın ile Kocaeli ile Sakarya, Balıkesir ve
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Temsilcileri ile İstanbul’a
bağlı ilçelerin belediye başkan yardımcıları da yer aldı.
12 bölgeye yardım ulaştırılacak…
Yardım yapılacak bölgeler ile yardımların aktarılmasında
izlenecek yolların konuşulduğu toplantıda, ülkenin
12 bölgesinde yardım kampanyası düzenleme kararı
alındı. Üye belediyeler, toplantı sonunda Bosna Hersek’e
sinek ilacı, portatif yatak, çocuk bezi ve maması, süt tozu,
motopomp gibi malzemelerin acilen gönderilmesi
gerektiği konularında anlaşmaya vardı.

İlaçlama ve eşya sıkıntısı var…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Kadir Topbaş’ın talimatıyla
Bosna Hersek’te yardım çalışmaları yürüttüklerini belirten
İBB Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Bosna Hersek’te en büyük
sıkıntının ilaçlama ve eşya olduğunu söyledi. Gümüşdağ, felaket
bölgesine 5 kilometreden su tahliyesi yapılan Ahtapot ve çok
sayıda yıkama, su tahliye araçları, yıkama, kanal açma
kamyonları, mobil büfe ile 125 bin kum torbası gönderildiğini
de ifade etti.
Felaketten 4 milyon insan etkilendi…
Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Recep Altepe de, Bosna’da
1 milyon insanın yaşanan sel felaketi nedeniyle evsiz kaldığını ve
halkın temiz su bulmakta zorlandığını belirterek, en az 4 milyon
kişinin selden etkilendiğini söyledi. Aktepe, birliğe üye tüm
belediyelerle koordinasyon sağladıklarını belirterek, “Oradaki
tüm ihtiyaç listesi, ilgili birimlerimize anında iletiliyor. Bu nedenle
yardım yaparken mutlaka bizimle irtibat halinde olunmalı.” dedi.
Bosna’nın zengin su kaynakları kirlendi…
Bosna Hersek’in İstanbul Başkonsolosu Nidzara Ercan ise Türk
vatandaşlarına ve yardım çağırılarından dolayı Marmara
Belediyeler Birliği’ne teşekkür ederek, “Toplantı bizim için onur
verici. Sular yavaş yavaş çekilmeye başladı. Sularla zengin bir
ülke olmamıza rağmen ülkemizde sel olduğu için bu sularımız
da kirlendi, tüm eşyalar kirlendi. Bu yüzden içmesuyu da bizim
için çok gerekli. Bununla birlikte temizleme malzemelerine
ihtiyaç duyuyoruz. Her türlü malzeme bize yardımcı olacaktır.”
diye konuştu.
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Marmara Belediyeler Birliği
Türkiye’ye örnek oluyor
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Marmara
Belediyeler Birliği 2014 yılı Olağan
1. Genel Kurul Toplantısı’na
katıldı. Kent ve yerel
diplomasinin önemine dikkat
çeken Başkan Topbaş,
yaptıkları her çalışmanın yerel
yönetimlere örnek teşkil
ettiğini söyledi.

M

armara Belediyeler Birliği
2014 yılı Olağan 1. Genel
Kurul Toplantısı, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş’ın katılımıyla Grand Cevahir
Otel’de yapıldı. Toplantıya, Marmara
Belediyeler Birliği Başkanı Recep
Altepe ile Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece
Belediye Başkanı Hasan Akgün,
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, Sancaktepe Belediye Başkanı
İsmail Erdem, Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta
ve çok sayıda belediye başkanı ile
yardımcıları da katıldı.
Yerel yönetimleri, yarı sivil toplum
örgütleri olarak değerlendiren
Başkan Kadir Topbaş, “Yerel
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yönetimler, şeffaf ve katılımcı bir
yönetim anlayışı ortaya
koyduklarında ülkelerin gelişmesine
önemli katkılar sunuyorlar. Yerel
yönetimler, demokratikleşme
sürecinin kilit noktasında
bulunmaktır. Farklı anlayışlara,
kültürlere, inançlara eşit mesafede
olarak, halkın yaşam alanlarını daha
iyi hale getirmek, yaşamlarından
mutluluk duyacakları seviyeye
ulaştırmak ve kentin değerlerini
kaybetmeden geleceğe yürüme
adına önemli karar mekanizmalarıdır.”
diye konuştu.
Başkan Topbaş, kent ve yerel
diplomasinin önemine de vurgu
yaparak, şunları söyledi: “Sadece
Marmara bölgemizin farklılıkları

değil; burada yapmakta olduğumuz
her çalışmanın Türkiye’nin başka
noktasında yerel yönetime örnek
teşkil ettiğinin de bilincindeyiz.
Birliğin çatısı altında bulunan
belediyeler sistemi, diğer
belediyelere göre çok daha farklı
gelişmişlik göstermekte.
Başbakanımızın belediye başkanlığı
döneminde, Atina Belediye Başkanı
ile yaptığı yakın temaslı ilişki, Türkiye
ile Yunanistan arasındaki buzları
eritmesine ve yakınlaşmasına
sebebiyet verdi.”
Toplantıda daha sonra yapılan
seçimde tek aday olan Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe, yeniden Marmara Belediyeler
Birliği Başkanlığı’na seçildi.

Ek tünel ile
4 dakikada bir sefer
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Yenikapı - Hacıosman Metro
Hattı’nın Sanayi Mahallesi ve
Seyrantepe İstasyonları
arasında 3’üncü metro tüneli
çalışmalarına başladı. Yeni
tünel ile 9 dakika olan sefer
aralığı 4 dakikanın altına
düşecek.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyrantepe ve
Sanayi Mahallesi Metro İstasyonları arasında başlatılan
üçüncü tünel çalışmaları ile sefer aralığı 9 dakikadan
4 dakikaya düşecek. Yapılacak metro tüneli ile Taksim ve
Seyrantepe İstasyonları arasında taşınan yolcu sayısının
24 binden, saatte 60 bine çıkarılması planlanıyor.
Seyrantepe - Sanayi Mahallesi Metro İstasyonları arasındaki
metro seferleri, çalışmalar nedeniyle 4 ay süreyle
yapılamayacak. 2 istasyon arasındaki yolculuklar,
06.00 ila 00.00 saatleri arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz
olarak sağlanacak. Hafta içi yoğun saatlerde istasyonlar
arasında her seferde karşılıklı 2’şer otobüs, bunun dışındaki
sefer saatlerinde ve hafta sonlarında ise karşılıklı her
seferde 1’er otobüs tahsis edilmek suretiyle seferler
yapılacak.
Tünel tamamlandığında, Türk Telekom Arena’da yapılacak
maç ve etkinliklerde Taksim-Seyrantepe/HacıosmanSeyrantepe sefer aralığı 2 dakikaya kadar düşecek.
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İnsani Yardım Zirvesi,
İstanbul’da yapılacak
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, New York’ta
düzenlenen Birleşmiş Milletler
Ekonomik ve Sosyal Konsey
Toplantısı’na katıldı. Başkan Topbaş,
yaptığı konuşmada, 2015 sonrası
ana hedefin yoksulluğun ortadan
kaldırılması olduğunu söyledi.
Başkan Topbaş’ı makamında
ağırlayan BM Genel Sekreteri
Ban Ki-moon, “Yeni İnsani
Yardım Sistemi”nin temellerinin
atılacağı 2016 Dünya İnsani
Yardım Zirvesi’nin İstanbul’un ev
sahipliğinde yapılacağını açıkladı.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Ekonomik ve
Sosyal Konsey Toplantısı’na (ECOSOC) katıldı. BM Genel
Sekreteri Ban Ki-moon’un akil adamlar grubu niteliğindeki
26 kişilik 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi’ne dair Seçkin
Kişiler Yüksek Düzeyli Paneli’nde görev yapan Başkan
Topbaş, ECOSOC’ta bir konuşma da yaptı. Başkan Topbaş,
konuşmasında, 2015 sonrası ana hedefin yoksulluğun
ortadan kaldırılması olduğunu; bunun içinde eğitim
yoksunluğu, cinsiyet ayrımcılığı ve insani değerlerden
yoksunluğun bulunduğunu söyledi.
“Yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmeli…”
Başkan Kadir Topbaş, sorunların yerelde hissedildiğini
ifade ederek, “Çözümün de yerelde olması lazım. Bunun
için hükümetlerin yerel yönetimlere daha fazla yetki
vermesi, kaynak ayırması, yerel yönetimlerle paydaş
olarak, birlikte hareket etmeyi sağlamaları gerekiyor.
Yerelden uzaklaştıkça, sadece merkezi yönetimlerin
kararlarıyla gelişme ve insanları mutlu etmek mümkün
değil. Bizim de yerel yönetimler olarak vatandaşları karar
süreçlerine katmamız gerekiyor.” diye konuştu.

Ban Ki-moon’dan Başkan Topbaş’a teşekkür...
BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, toplantı sonrasında
Başkan Kadir Topbaş’ı makamına davet ederek, bir süre
görüştü. Ban Ki-moon, BM nezdinde yerel yönetimlerin
sesinin duyulmasına verdiği destekten ötürü Başkan Kadir
Topbaş’a teşekkür etti.
BM 2016 İnsani Yardım Zirvesi, İstanbul’da yapılacak...
Ban Ki-moon, gelecek için daha etkin ve kapsamlı, aynı
zamanda da dünyanın karşı karşıya olduğu sorunları ele alan
bir insani yardım gündemi oluşturmayı hedefleyen
“2016 Dünya İnsani Yardım Zirvesi”nin İstanbul’da yapılacağını
açıkladı. Ban Ki-moon, mevcut sistemin güncel ihtiyaçlara
yeterli yanıt vermemesi nedeniyle “Yeni İnsani Yardım
Sistemi”nin temellerinin atılmasının hedeflendiği zirvenin ev
sahipliği için başta İsviçre olmak üzere çok sayıda ülkenin
ısrarlı olduğunu ancak Türkiye’yi tercih ettiklerini söyledi.
İnsani yardım sistemi yenileniyor…
Birleşmiş Milletler, dünya çapındaki insani yardım sistemini
yenileme kararı aldı. “Yeni İnsani Yardım Sistemi”nin
temellerinin atılacağı zirve kapsamında, insani yardımların ve
acil müdahalenin nasıl gerçekleştirileceği ve muhtaçlara
ulaşılması için yapılacak çalışmalar değerlendirilecek. Zirve ile
devletlere, insani yardım kuruluşlarına, BM’ye, sivil topluma,
özel sektöre, teknik uzmanlara ve diğer paydaşlara zirveyi
şekillendirmek için fikirler sunulması hedefleniyor.
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Başkan Topbaş’a sevgi seli…
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Feshane’de
düzenlenen 7. Kastamonu Günleri
etkinliğine katıldı. Stantları tek
tek gezen ve yöresel
yiyeceklerin tadına bakan
Başkan Topbaş’a vatandaşlar
büyük sevgi gösterisinde
bulundu.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER)
tarafından İstanbul Feshane Uluslararası Fuar ve
Kongre Merkezi’nde düzenlenen 7. Kastamonu
Günleri’ne katıldı. Kastamonu’nun çok zengin bir kültüre
sahip olduğunu ifade eden Başkan Topbaş, İstanbul’daki
Kastamonuluların şehir hayatının yoğunluğundan fırsat
bularak, kültürlerini de yaşatmalarından memnuniyet
duyduğunu söyledi.
Başkan Topbaş Kastamonulularla…
Başkan Kadir Topbaş, daha sonra stantları tek tek gezdi.
Kendisine ikram edilen yöresel yiyeceklerin tadına bakan
Başkan Topbaş, Kastamonulular Dayanışma Derneği
üyeleriyle sohbet etti ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı
çektirdi. Başkan Topbaş’a yöresel kıyafetler ve ürünler de
hediye edildi.

İstanbul’da Gümüşhane rüzgarı

İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Feshane’de
düzenlenen Gümüşhane Tanıtım
Günleri etkinliğine katıldı. Başkan
Topbaş, gelenek ve görenekleri
yaşatan organizasyonların
önemli bir misyonu yerine
getirdiğini söyledi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane Belediyesi ve Gümüşhane
Dernekleri Federasyonu işbirliği ile İstanbul Feshane
Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen
5. Gümüşhane Tanıtım Günleri’ne katıldı. Yöresel tatların
bulunduğu stantları gezen Başkan Topbaş, çok sayıda
arkadaşının Gümüşhaneli olduğunu söyledi.
Gelenekler yaşatılıyor…
Gelenek ve görenekleri yaşatan bu tür organizasyonların
önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirten Başkan Kadir
Topbaş, “Anadolu’dan İstanbul’a göçmüş pek çok ailenin
geçmişlerini unutmamaları adına bunları çocuklarına
yansıtmaları da çok önemli. Çünkü Türkiye kıta özelliği
gösteriyor. Farklı renkleri, farklı desenleri bünyesinde barış ve
mutluluk içinde barındırabiliyor.” diye konuştu.
Başkan Kadir Topbaş, daha sonra stantları tek tek gezdi ve
yöresel tatlardan tattı. Fuarı gezen ziyaretçilere pestil, köme ve
kürtün ekmeği ikram eden Başkan Topbaş, vatandaşlarla
hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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Başkan Topbaş, Tokatlılarla…
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş,
Başakşehir’de düzenlenen
piknikte Tokatlılarla buluştu.
Başkan Topbaş, memleketine
ve milletine bağlı olan
Tokatlılardan, memleketlerine
yatırım yapmalarını ve
istihdam oluşturmalarını istedi.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Tokat
Dernekler Federasyonu tarafından Başakşehir’in Şamlar
Köyü’nde düzenlenen piknikte Tokatlılarla biraraya
geldi. Etkinliğe, İstanbul Milletvekili Harun Karaca, Tokat
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Başakşehir Belediye Başkanı
Mevlüt Uysal ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel
Karadeniz ile binlerce Tokatlı vatandaş katıldı.
“Memleketinizi ziyaret edin”...
Yöresel yemeklerin ikram edildiği ve geleneksel halk
oyunlarının oynandığı piknikte konuşan Başkan Kadir
Topbaş, Tokatlıların memleketine ve milletine bağlı
insanlar olduğunu belirterek, İstanbul’da yaşayan Tokatlı
vatandaşlara aileleriyle birlikte memleketlerini ziyaret
etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kendisinin de yılda bir hafta olsa da
Artvin Yusufeli’ndeki köyünde tatil
yaptığını ifade eden Başkan Kadir
Topbaş, İstanbul’da yaşayan maddi
durumu iyi Tokatlı vatandaşlara
memleketlerine yatırım yapma,
istihdam oluşturma çağrısında
bulundu.
Yöresel lezzetler, keyifli sohbetler...
Anadolu topraklarının doğal üretime
uygun olduğuna dikkat çeken Başkan
Topbaş, dört mevsimin aynı anda
yaşandığı Türkiye’nin kırsal
yörelerinde üretilen doğal ürünlerin
dünya pazarında daha çok yer
bulması gerektiğinin altını çizdi.
Başkan Kadir Topbaş, konuşmasının
ardından vatandaşlarla piknik yaptı.
Piknik yapan vatandaşların
sofralarına misafir olan Başkan
Topbaş, keşkek ve cevizli tatlı gibi
yöresel ürünlerin tadına baktı ve
Tokatlılarla sohbet etti.
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Perpa’ya çevreci sistem
İstanbul’un en büyük ticaret
merkezlerinden biri olan Perpa’da
yapılan yeni ısıtma ve
havalandırma sistemi, Başkan
Kadir Topbaş ve Vali Hüseyin Avni
Mutlu’nun katılımıyla hizmete
alındı. 5 bin klimayı kullanım dışı
bırakan yeni sistem sayesinde
yılda 2 milyon 100 bin kW saat
elektrik enerjisi ile 480 bin m3
doğalgaz tasarrufu sağlanacak.

İ

stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Perpa’da yılda 2 milyon 100
bin kW saat elektrik enerji tasarrufu sağlayacak olan yeni
ısıtma ve havalandırma sistemini törenle devreye soktular.
Başkan Topbaş, esnafla kahvaltıda buluştu...
Perpa esnafı ile kahvaltılı törende buluşan Başkan Topbaş, yeni
dönemde katılımcı demokrasiyi önemsediğini belirterek, “Biz
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sizlerle yan yana olacağız. Bundan sonra plan süreçleri başta
olmak üzere Perpa’nın geleceği hakkında plan yapılacaksa, bu
sizlerle olacak. Perpa, Perşembe Pazarı’nın yükünü azaltmak için
kuruldu, trafiği etkilemiyor. Yeni yapılan iklimlendirme sisteminin
açılışını yapıyoruz. Bize düşen İstanbul’un her alanında bu tip
düzenlemelerin yapılmasına destek sağlamak.” dedi.
Perpa esnafının sıkıntıları çözülecek...
Perpa esnafının sıkıntılarını çözeceklerini ifade eden Başkan
Topbaş, “Hem istihdam hem de ekonomi olarak önemli katkı
sunan insanlarsınız. Buraların altyapısını hazırlamak bizim
görevimiz. Bizim yetkili arkadaşlarımızla buranın yetkilileri
biraraya gelip, ortak toplantı yapsın ve sorunları çözsün. İmar
sıkıntısı ile ilgili olarak da toplantılar yapsın. Sizler için en güzeli
neyse o yönde kararlar çıksın.” diye konuştu.
Yeni sistem hem çevreci hem de ekonomik...
Konuşmaların ardında Başkan Topbaş ve Vali Mutlu, kazan
dairesine inerek, yeni ısıtma ve havalandırma sistemini
hizmete aldılar. Yeni sistemle birlikte Perpa’daki 5 bin klima
devre dışı kalmış oldu. Ticaret merkezindeki iş yerlerinin
ısıtılması ve soğutulması, bundan böyle klimalar yerine, 33
kilometre uzunluğundaki özel boru sistemi yapılacak. 11 bin
598 bin TL’ye mal olan sistem, yılda 2 milyon 100 bin kW saat
elektrik enerjisi ile 480 bin m3 doğalgaz tasarrufu sağlayacak.

Dumansavar göz doldurdu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
son yıllardaki dev yatırımları ile
dünyanın 3’üncü büyük itfaiye
teşkilatı haline gelen İstanbul
İtfaiyesi, yeni araçlarla
güçlenmeye devam ediyor.
Seyyar duman tahliye aracı
olan 3 adet “Dumansavar”,
İstanbul’a hizmet vermeye
başladı.

D

ünyanın en köklü itfaiye teşkilatlarından biri olan
İstanbul İtfaiyesi’ni günümüz ihtiyaçları
doğrultusunda modern yeni itfaiye istasyonları ve
yeni araçlar ile güçlendirmeye devam eden İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, yeni bir yatırımı daha hayata
geçirdi. Özellikle büyük depo, ticari yapılar, yüksek katlı
binalar, havaalanları gibi yerlerde meydana gelebilecek

yangınlarda kısa sürede duman tahliyesi yapabilen 3 adet
“Dumansavar” hizmete alındı.
Dumansavar’a tam not…
Dumansavar ile Kağıthane - Dolmabahçe Tüneli’nde araç
yangınlarına karşı eğitim ve müdahale tatbikatı yapıldı.
Tatbikata 4 araç, 40 itfaiye ve tünel personeli katıldı.
Eğitim amacı da taşıyan tatbikatta tüneldeki sistemler
denetlendi, acil müdahale planları gözden geçirildi. Bir
otomobilin yakıldığı tatbikatta, tünelin dumanla dolması
sağlandı. Hizmete alınan 3 adet Dumansavar, tüneldeki
dumanı kısa sürede tahliye etti.
Uzaktan kumanda edilebiliyor...
İstanbul İtfaiyesi filosuna katılan Dumansavar, büyük çaplı
pozitif basınçlandırma operasyonlarında en yaygın
kullanılan havalandırma fanlarından biri olarak dikkat
çekiyor. Maksimum çalışmada saatte 240 bin m3 hava
tahliye etme kapasitesine sahip olan araç, pervane
bünyesindeki su girişi ve pervanede bulunan nozullar
sayesinde su sisi yapabiliyor. Dumansavar, tehlikeli
ortamlarda 100 m uzaktan kumandayla kontrol edilebilme
özelliği ile operatör güvenliğini de maksimum seviyeye
çıkartıyor.
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İstanbul’un en güzel laleleri
fotoğraf karelerinde
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen En Güzel
Lale Fotoğraf Yarışması’nda
ödüller sahiplerini buldu.
9. İstanbul Lale Festivali
kapsamında yapılan yarışma
ile İstanbul’un en güzel lale
fotoğrafları gözler önüne
serildi.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Fotoğraf ve
Sinema Amatörleri Derneği’nin (İFSAK) işbirliği ile
düzenlenen En Güzel Lale Fotoğraf Yarışması Ödül
Töreni, Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk’te yapıldı.
Ödüller törenle sahiplerini buldu…
Yarışmada dereceye giren eser sahipleri, ödüllerini Ağaç A.Ş.
Genel Müdürü Eyüp Karahan’ın elinden aldılar.
Törende konuşan Karahan, “Sayın Başkanımız
Kadir Topbaş’a laleyi vatanına döndürdüğü için ve
böyle bir yarışmanın düzenlenmesine öncülük ettiği için
teşekkür ediyorum.” dedi.
Lale Fotoğrafları Sergisi, beğeni topladı...
9. İstanbul Lale Festivali kapsamında düzenlenen
yarışmada, Ali Haydar Ceylan 1’incilik ödülünün sahibi
olurken; Orhan Kocaoğlu’nun eseri 2’nci, Tufan Kartal’ın
eseri 3’üncü oldu. Mansiyon ödülü ise Alaattin Şenol,
Merve Nur Karakullukcu ve Adem Türkol’un eserlerine
verildi. Katılımcılar, ödül törenin ardından Beyaz Köşk’ün
bahçesinde açılan Lale Fotoğrafları Sergisi’ni gezdiler.
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İstanbullular için
elektrikli bisikletler geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iştiraklerinden İSPARK, hayata
geçirdiği Akıllı Bisiklet Kiralama
Projesi’nde yeni bir adım daha
attı. Elektrikli bisikletler ile
uygulamayı kent genelinde
yaygınlaştırmayı hedefleyen
İSPARK, Kadıköy-Kartal
sahilinin ardından FloryaYeşilköy güzergahında da
Akıllı Bisiklet Uygulaması için
hazırlıklarını tamamladı.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi, çevre sorunlarına yol
açan trafik konusunda özenli çalışmalar yürütürken,
sosyal sorumluluk kapsamında hayata geçirdiği
projelerle çevrenin daha sağlıklı olmasına katkı sağlıyor.
İstanbulluları modern otopark sistemleriyle buluşturan
İSPARK, bu bilinçle geliştirdiği “Akıllı Bisiklet”
uygulamasında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Florya - Yeşilköy güzergahında da başlıyor…
Akıllı Bisiklet Kiralama Projesi’ni Kadıköy - Kartal
sahilinde başlatan İSPARK, uygulamayı şimdi de FloryaYeşilköy arasındaki güzergahta hayata geçirmeye
hazırlanıyor. Mevcut güzergah üzerinde kurulan akıllı
bisikletlerin ekipman ve diğer teknik uygulamaları
tamamlandı. Yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki
Florya - Yeşilköy güzergahında hayata geçirilecek
projede 5 istasyon bulunuyor. 100 bisikletle hizmet
verilecek uygulama kapsamında hasar gören
bisikletlerin tamir edilebildiği bakım onarım kademesi
ile daha kaliteli ve etkin hizmet verebilmek için müşteri
hizmetleri noktası da bulunacak.

Elektrikli bisikletlerle yolculuk
başlıyor…
İSPARK, uygulamada yeni bir adım daha
atıyor. İstanbulluların yoğun ilgi
gösterdiği akıllı bisikletlerin sayısını,
elektrikli bisikletlerle artırmaya
hazırlanıyor. Elektrikli bisikletler, sessiz
ve pratik olmasıyla dikkat çekiyor.
İstanbullular, elektrikli bisikletler ile
yamaçları artık rahatlıkla aşabilecekler.
Elektrikli bisikletler, daha fazla yol alma
ve dik yokuşları çıkabilme özelliği
sayesine her yaş grubuna hitap edecek.
Böylelikle daha uzun mesafeli bisiklet
yolları hizmete alınarak, uygulamanın
kent genelinde yaygınlaştırılması
hedefleniyor.
Yedi Tepe’de bisikletle yolculuk…
İSPARK ile Bahçeşehir Üniversitesi
işbirliğiyle Tarihi Yarımada’da
uygulanmak üzere akıllı bisiklet projesi
hazırlandı. İlk etapta Sultanahmet,
Topkapı Sarayı önü, Gülhane Parkı ve
Eminönü olmak üzere dört istasyonla
hizmet verilmeye başlanacak bisiklet
uygulaması, bu güzergahtaki
yayalaştırma projesi kapsamında
genişletilecek. İstanbul Kalkınma

Ajansı’nın desteğiyle yürütülen
projenin bir yıl içinde hayata
geçirilmesi hedefleniyor. Uygulamanın
daha sonra Beyazıt, Vezneciler,
Süleymaniye ve belirlenecek diğer
alanlarda da yaygınlaştırılması
planlanıyor.
Yılda 50 bin kez kullanıldı…
7’den 70’e tüm bisiklet severler, geçen
yıl Mayıs ayı itibariyle yeniden hizmete
açılan Kadıköy - Kartal arasındaki
10 adet İsBike İstasyonu’na adeta akın
etti. Akıllı bisikletler, son bir yıl içinde,
uygulamayı çok seven İstanbullular
tarafından 50 bin kez tercih edildi.
Abone Kart uygulaması da hayata
geçti…
İSPARK, Kadıköy- Kartal arasında tur ve
spor etkinliği olarak kullanılan
bisikletlerde yaz döneminde yaşanan
yoğunluğa çözüm üretmek için Abone
Kart uygulamasını da hayata geçirdi.
İstanbullular kredi kartı veya abone
kartla 1 saat için 2 TL, 2 saat için 3 TL ve
günlük kiralama bedeli olarak 25 TL
ödeyerek haftanın her günü 07.00 ila
24.00 arasında bisikletleri kullanabiliyor.
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İstanbul’da büyük heyecan!
Dünyanın ilk ve tek kıtalararası
bisiklet turu olma özelliğini
taşıyan 50. Cumhurbaşkanlığı
Bisiklet Turu, İstanbul’da son
buldu. Alanya’dan başlayan
turun İstanbul - İstanbul etabının
galibi Britanyalı sporcu Mark
Cavendish oldu. 21 uluslararası
yayın kuruluşu tarafından
yayınlanan bisiklet turu,
Türkiye’nin tarihi ve kültürel
güzelliklerini bir kez daha
dünyanın gözleri önüne serdi.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile yapılan
50. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 8’inci ve son
etabı olan İstanbul yarışına, 20 takımdan
137 sporcu katıldı. Alanya’dan başlayıp, İstanbul’da son
bulan bisiklet turunun İstanbul-İstanbul etabını izleyenler
arasında, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç,
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Abdurrahman Arıcı ile Bisiklet Federasyonu
Başkanı Emin Müftüoğlu da yer aldı.
İstanbul etabının galibi Mark Cavendish oldu…
Sultanahmet Meydanı’ndan start alan İstanbul etabı,
Boğaziçi Köprüsü’nden geçilerek 121 km yol kat
edildikten sonra Caddebostan sahilinde tamamlandı.
Bisiklet turunun İstanbul-İstanbul etabının galibi OmegaPharma-Quick Step takımından Mark Cavendish oldu.
2 saat 35 dakikalık derecesiyle 1’inci olan Cavendish’i,
Cannondale takımından İtalyan sporcu Elia Viviani ve
Astana’dan İtalyan Andrea Guardini takip etti.
50. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun genel
klasmanında Orica GreenEDGE takımından Britanyalı
Adam Yates şampiyon olurken; Cofidis takımından Rein
Taaramae 2’nci ve Romein Hardy 3’üncü oldu.

Türkiye Güzellikleri primi, Nazım Bakırcı’nın…
Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı bisiklet turunda, en iyi
tırmanış yapan sporcuya verilen “kırmızı mayo” Hollanda
Antilleri bisikletçisi De Mar Marc’ın oldu. Sprint klasmanında
Pharma-Quick Step’in Britanyalı sporcusu Mark Cavendish,
Türkiye Güzellikleri klasmanında Neri Sottoli takımından
İtalyan Pozzo Mattia zafere ulaştı. Türkiye Güzellikleri primi
ise Caja Rural takımından Aramendia Lorente Javier, CCC
Polsat Polkowice takımından Tomasz Kıendys ve Konya
Torku Şekerspor takımından Nazım Bakırcı’nın oldu.
Ülke tanıtımına katkı sağlandı...
Bu yıl 50’ncisi yapılan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu
ulusal ve uluslararası basın da yakından takip etti. Eurosport
başta olmak üzere 21 uluslararası yayıncı kuruluş, yarışı
naklen ve banttan yayınladı. Bisiklet turu, Türkçe dahil olmak
üzere 36 dilde yayınlandı. Yayın rekoru kırılan 8 etaplık
turlarda, Türkiye’nin güzellikleri ile tarihi ve kültürel
mekanları milyonlarca insan tarafından izlendi.
Amatör bisikletçiler Boğaziçi Köprüsü’nde buluştu…
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun ardından aynı etapta
startı verilen İstanbul Bisiklet Gezisi de renkli görüntülere
sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Müdürlüğü, Spor A.Ş. ve Bisiklet Federasyonu’nun işbirliğiyle
yapılan geziye, İstanbullular büyük ilgi gösterdi. Geziye
katılanlar arasında yapılan kura ile 10 kişiye bisiklet, tüm
katılımcılara da matara hediye edildi.
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2014 Yaz İzci Kampı
kayıtları başladı
İzcilik faaliyetlerinde yerel
yönetimlerde dünya birincisi olan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
yaz kamplarını aralıksız
sürdürüyor. Ümraniye Kent
Ormanı’nda düzenlenecek
olan ve birer haftalık
periyotlarla toplamda
10 hafta sürecek “2014 Yaz
İzci Kampı” için ön kayıtlar
başladı.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İBB Spor Kulübü
ve Türkiye İzcilik Federasyonu’nun işbirliği ile organize
edilen 2014 Yaz İzci Kampı’nda ön kayıtlar başladı. Birer
haftalık periyotlarla yapılacak olan kampa katılmak
isteyenlerin, www.ibb.gov.tr internet adresinden ön kayıt
yaptırmaları gerekiyor.
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.

Hem eğlenecekler hem öğrenecekler…
Ümraniye Kent Ormanı’nda birer haftalık periyotlarla
yapılacak 2014 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 verilecek.
24 saat canlı kamera…
Ümraniye Yaz İzci Kampı’nda acil durumlara müdahale
edebilmek için daimi olarak acil yardım ve itfaiye ekipleri
bulunuyor. Kamp alanı her türlü haşereye karşı düzenli
olarak ilaçlanıyor. Ayrıca farklı noktalardaki kameralar
aracılığıyla aileliler, çocuklarını her an izleyebiliyorlar.
Kampa 130 bin izci katıldı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 2004
yılından bu yana sürekli artan ilgi ve heyecanla devam
eden ve Yerel Yönetimlerde Dünya Birinciliği Ödülü’ne
layık görülen İBB İzci Kampı’ndan bugüne kadar 130 bini
aşkın öğrenci yararlandı.
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İstanbul Maratonu’nda
rekor ödül!
Dünyanın kıtalararasında
koşulan ilk ve tek maratonu olan
İstanbul Maratonu’nun 36’ncısı
için geri sayım başladı. Altın
Kategori’de koşulan maraton,
bu yıl da heyecanlı ve bol
ödüllü bir yarışa sahne olacak.
Maratonda bu yıl 1 milyon
doları aşan para ödülü
verilecek.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Müdürlüğü, Spor A.Ş. ve Atletizm Federasyonu işbirliği
ile bu yıl 36’ncısı düzenlenecek olan Vodafone İstanbul
Maratonu’nda ödül kategorileri belirlendi. İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karara göre;
16 Kasım Pazar günü Altın Kategori’de koşulacak
maratonda, dereceye giren sporculara 1 milyon doları
aşkın ödül dağıtılacak.
Şampiyonlara 50’şer bin dolar ödül…
Dünya’nın en iyi 20, Avrupa’nın en iyi 10 maratonundan
biri olan Vodafone İstanbul Maratonu’nda, her yıl olduğu
gibi, bu yıl da dünya çapında elit atletler şampiyonluk için
ter dökecek. Maratonun 42 kilometrelik etabında
şampiyon olan sporculara 50’şer bin dolar, 2’ncilere
25’er bin dolar, 3’üncülere 15’er bin dolar, 4’üncülere
10’ar bin dolar ve 5’incilere 8’er bin dolar ödül verilecek.
Maratonda Türk sporcular arasında 1’inci olan erkek ve
kadın sporcular, 20’şer bin dolar; 2’nciler, 10’ar bin dolar;
3’üncüler ise 5’er bin dolar ödülün sahibi olacak.

Dereceye giren sporcular ödüllendirilecek…
15 Kilometre Koşusu’nda Erkek ve Kadınlar Kategorisi’nde
1’inci olan sporculara 4’er bin dolar, 2’ncilere 2 bin 500’er dolar,
3’üncülere 1.500’er dolar, 4’üncülere ise 1.000’er dolar ödül
verilecek. Koşunun Türk Sporcular Kategorisi’nde kadınlar ve
erkeklerde birinci olan atletler 1.500’er dolar, 2’nciler
1.000’er dolar, 3’üncüler ise 500’er dolar ödül alacak.
10 Kilometre Koşusu’nda ise 1’inciler 2 bin 500’er dolar, 2’nciler
1.500 dolar ve 3’üncüler 1.000’er dolar ödülün sahibi olacak.
Zaman Bonusu ile 540 bin dolar ödül…
36. İstanbul Maratonu’nun Bedensel Engelliler Koşusu’nda ise
kadınlar ve erkeklerde ilk 3’e girenler ödüllendirilecek. Yarışı ilk
sırada tamamlayan sporculara 5’er bin dolar, 2’ncilere 3’er bin
dolar ve 3’üncülere 2’şer bin dolar ödül dağıtımı yapılacak.
Maratonda, Zaman Bonusu ile yarışın tamamlanacağı süreye
göre; kadınlar ve erkeklerde 5 bin dolar ile 150 bin dolar
arasında toplam 540 bin dolar ödül dağıtılacak.
Halk Koşusu’na katılanlara madalya, tişört, sertifika…
Dünya Master Atletizm Birliği’nin statüsünde belirttiği master
sporcuların; erkeklerde 9, kadınlarda 5 farklı yaş kategorinde
ilk 3’e giren sporculara toplamda 6 bin 300 dolar ödül
dağıtılacak. Ayrıca yarışı tamamlayan en yaşlı erkek ve kadın
sporcuya 350’şer dolar ödül verilecek. Maratonda;
10 Kilometrelik Halk Koşusu’na katılacak olan 100 bini aşkın
İstanbulluya da madalya, tişört, sertifika ve kumanya dağıtımı
yapılacak.
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İBB’den bir ilk daha!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek
üniversitelerde Trafik
Laboratuvarları Projesi’ni
hayata geçirdi. Yıldız Teknik
Üniversitesi ve Boğaziçi
Üniversitesi’nde kurulan
merkezlerde, trafik uzmanları
yetiştirilmesi hedefleniyor.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü, akıllı ulaşım
sistemleri kullanılarak trafiğin yönetildiği Trafik Kontrol
Merkezi’nin (TKM) küçük ölçekli modellerini üniversitelerde
hayata geçirdi. Pilot üniversiteler olan Yıldız Teknik
Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde kurulan TKM
Laboratuvarlarında trafik ile ilgili akademik çalışmalar,
uygulamalı testler, sunumlar, seminerler, eğitimler gibi pek
çok faaliyet yürütülüyor.
Öğrenciler gönüllü olarak görev alıyor…
Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen TKM Laboratuvarlarında,
üniversitelerin araştırma görevlileri ve pek çok bölümden
öğrenci gönüllü olarak görev alıyor. İstanbul trafiği için
akademik çalışmalarla çeşitli çözüm önerileri sunan gençler,
mevcut sistemlerin araştırma, geliştirme ve iyileştirmelerini de
yapıyor. Uygulamalı eğitimler ile bilgilerini pekiştirirken, diğer
yandan da kamu çalışmalarına katkı sağlayan öğrenciler,
ayrıca her yıl hazırladıkları tezlerini de Trafik Laboratuvarı’nda
hayata geçirme imkanı buluyor.

Öğrenciler “kariyer” yapıyor!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve
İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği
ile düzenlenen Kariyer Eğitim
Günleri, üniversite öğrencilerini iş
hayatına hazırlamaya devam
ediyor. Uzman eğitmenler
eşliğinde 18’incisi yapılan ve
6 hafta süren eğitimler
sonunda 568 üniversite
öğrencisi sertifika almaya hak
kazandı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İstanbul Aydın
Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 18. Kariyer Eğitim
Günleri, son hafta eğitimleri ve sertifika dağıtım töreniyle
tamamlandı. Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen kapanış törenine, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep ve İstanbul
Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Sezai Koç ile
İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyeleri katıldı.

kazandı. 6 hafta süren eğitimlerin kişisel gelişimleri
açısından oldukça faydalı geçtiğini ifade eden öğrenciler,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve İstanbul Aydın
Üniversitesi’ne teşekkür ettiler. Tören, üniversite
öğrencilere sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.

Gençlerde farkındalık oluşuyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü
Ayhan Kep, kariyer eğitimleri ile gençlerin hayata dair
farkındalıklarını artırmayı hedeflediklerini belirterek,
“Küresel dünyada değişme ve gelişme hızı çok yüksek.
Toplumları kalkındıran ve ileriye götüren kendisini
yetiştirmiş bireyler olduğu düşüncesiyle eğitim
programları düzenliyoruz. Burada edindiğiniz bilgilerin
hayatınızda yararlı ve yön verici olduğunu umuyor,
sertifikalarını alan herkesi tebrik ediyorum.” diye konuştu.
568 öğrenci sertifika aldı…
19 Nisan - 24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen
organizasyonda, 568 öğrenci katılım sertifikası almaya hak
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Zeytinburnu’nun
dünü, bugünü ve yarını…
İstanbul Bülteni’nin bu ayki
konuğu, İstanbul’un en eski
yerleşim merkezlerinden biri olan
Zeytinburnu’nun başarılı belediye
başkanı Murat Aydın. Hayata
geçirdiği projeler ve yatırımlar
ile ilçenin gelişimine büyük bir
katkı sağlayan Başkan Aydın ile
Zeytinburnu’nun dününü,
bugününü ve yarınını
konuştuk.
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ayın Başkanım, Türkiye’nin ilk deprem odaklı
kentsel dönüşüm projesi Zeytinburnu Sümer
Mahallesi’nde başlatıldı. Bu kapsamda yürütülen
çalışmalardan bahseder misiniz?
Türkiye’de deprem referanslı kentsel dönüşümde ilk
uygulama, Marmara’da 17 Ağustos 1999’da meydana gelen
depremden hemen sonra pilot bölge ilan edilen
Zeytinburnu’nda tamamlandı. Sümer Mahallesi’nde 455 daire
ve 29 işyerini hak sahiplerine teslim ettik. 200 milyon liralık
projede, halkımızdan 5 kuruş para almadık. Kentsel
dönüşümün sembolü “Sümer Projesi” kapsamında inşa edilen
455 dairenin anahtar teslimi, “İktidarımıza da mal olsa çürük
binaları mutlaka yıkacağız” diyerek kentsel dönüşümde geri
adım atılmayacağının mesajını veren Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan tarafından yapıldı. Diğer belediyeler, ilçelerinin
depremle anılmasını istemediği için pilot bölge olmaktan
kaçtı. Risk oranı Sümer Mahallesi’nde daha yüksekti. Bu
nedenle ilk çalışmayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de
desteğiyle burada başlattık. KİPTAŞ Genel Müdürümüz ile

birlikte 25 ayrı apartmanda, 250 aileyle toplantılar
düzenleyerek, projeyi bizzat anlattık. Tüm görüşmelerimizi
görüntülü olarak kayıt altına aldık. Eğer salt çoğunluk “hayır”
deseydi bu projeyi başlatmayacaktık. Görüşmeler sırasında
birbirinden ilginç talepler ve engellemelerle karşılaştık. Çürük
dairesinde; “Allah’ın işine siz ne karışıyorsunuz? Öleceksem
ben öleceğim.” deyip karşı çıkanlar da vardı; “Benim site
aidatımı kim ödeyecek?” diyenler de... Ancak tüm provokatif
engellemelere rağmen projenin startını verdik. 2009 yılında
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş ile
birlikte temelini attığımız Sümer Projesi, Türkiye’nin
tamamlanan ilk deprem referanslı kentsel dönüşüm
projesidir. O zaman bizi yuhalayanlar şimdi teşekkür ediyor.
Bu aynı zamanda muhalefet partilerinin Zeytinburnu halkına
her seçim döneminde “Sizi buradan sürecekler” iddialarına
verilmiş en güzel cevap. 1999’dan bu yana yaklaşık 1.500 bina
yıkılıp, deprem yönetmeliklerine göre yeniden inşa edildi.
Başkanım ilçede ulaşım konusunda tamamladığınız ve
devam eden çalışmalar hangileri? Hizmete alınan
Marmaray Tüp Geçişi ile Zeytinburnu’nda ne gibi bir
değişim yaşandı?
Zeytinburnu, ulaşım açısından şanslı bir ilçe… Bir taraftan
E-5, diğer taraftan hava limanı ile otogarın yakınlığı ve
tramvay, ilçede oturanların bir avantajı. Bunun yanında
Marmaray’ın devreye girmesi Zeytinburnu’ndaki ulaşıma
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önemli bir katkı sağladı. Marmaray’da
emeği geçenleri kutlarım.
Zeytinburnu’ndan 16 dakikada
Kadıköy’e gidiliyor. Marmaray’ın bize
kattığı değeri de es geçmemek lazım;
ilçemize büyük bir değer kattı.
Zeytinburnu, İstanbul’un tam kalbinde
yer alıyor. Metro, metrobüs, Marmaray
güzergahında yer alıyor. Marmaray, son
zamanlarda Zeytinburnu’na olan ilgiyi
daha da artırdı. Bu da gayrimenkullerin
kıymetlenmesine ve prestijli konut
projelerin Zeytinburnu’nu seçmesine
vesile oldu. Dolayısıyla buradan alınan
vergiler de yüksek oluyor. Vergiler
yüksek olunca bizim bütçemiz de
katlanıyor. Yeni projelerimiz için gerekli
finansı lüks konut projelerinin getirdiği
bu vergiyle karşılıyoruz.
Başkanım, dev bir çevre yatırımı olan
Zeytinburnu Çırpıcı Çayırı Şehir Parkı
Düzenleme Projesi’nden kısaca
bahseder misiniz? Proje
tamamlandığında ilçeye ne gibi katkı
sağlayacak?
Hedefimiz; Çırpıcı’yı, Zeytinburnu ve
İstanbulluların keyifle yararlanabileceği
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ve dünyanın örnek alacağı bir kent
parkına dönüştürmek. 3 etaptan
oluşan Zeytinburnu Çarpıcı Çayırı’nın
birinci etabı olan Spor Parkı bölümü,
150 bin m2 alan ile halkın hizmetine
sunuldu. 350 bin m2 alanda ise
ağaçlandırma ve alan çalışmaları
devam ediyor. Çırpıcı Çayırı, çağdaş
standartlarda bir tasarımla, İstanbul
genelinde “alternatif sporlar merkezi”
haline gelecek. İstanbul’un en büyük
sosyal aktivite ve spor dinlence alanı
olan park, halka kazandırılıyor. Birinci
etap çalışmasında 750 yeni yetişkin
ağaç dikildi, 5 bin yeni ağaç daha
dikilecek. 500 bin metrekarelik bu
alanın şu an kullanımda olan 150 bin m2 ’si
daha çok sportif aktiviteler olacak.
İstimlak edilen yerlerle birlikte
250 bin metrekarelik alan daha çok
orman ve yeşil alan olarak
düzenlenecek. Burası insanlarımızın
rahatlıkla dolaşabilecekleri bir alan
haline gelecek. Park, Zeytinburnu’nun
daha yeşil bir ilçe olmasına ve yaşam
kalitesinin yükselmesine katkı vereceği
gibi gayrimenkul fiyatlarının artmasını
da sağladı.

Başkanım ilçede hayata geçireceğiniz
Kültür Vadisi Projenizi kısaca anlatır
mısınız?
1999 yılında Topkapı Surlarından
başlayıp, Zeytinburnu’ndaki tarihi ve
doğal güzellikleri içine alan Zeytinburnu
Kültür Vadisi’nin proje çalışmaları büyük
ölçüde tamamlandı. Proje kapsamında
yer alan 39 mekan, eser bitirildi;
11’i devam ediyor, 8’i de planlamaya
alındı. Zeytinburnu’nun yüzde 25’ini
kapsayan ve mali boyutu 1,5 milyarı
bulan projeye en büyük katkıyı veren
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, imar
planlarında da projeye uygun tadilatlar
yaptı. Kültür Vadisi projesi ilçedeki çeşitli
dinlere ait mezarlıkları, mabetleri, ziyaret
yerlerini ve ilçeyi çevreleyen tarihi
yapıları kapsıyor. Zeytinburnu, Kudüs’ten
sonra pek çok dini buluşturan ikinci kent.
Zeytinburnu, Bizans ve Osmanlı
kültürlerine beşiklik yapmış bir kent. Bu
kültürler arasında irtibat kurmak ve
mukayese imkanı vermek istiyoruz. Proje
ile ilçenin ekonomik ve kültürel yapısını
ön plana çıkartarak, bir kültür ve turizm
merkezi yapmayı hedefliyoruz.
Denizden, sahilden ve tarihi

mekanlardan en iyi şekilde
yararlanabilmenin hesabını yapıyoruz.
Dünyanın 30 panoramik müzesinden biri
olan 1453 Panorama Müzesi ve Fatih
Sultan Mehmet Üniversitesi’nin Topkapı
Yerleşkesi de kültür vadisinde bulunuyor.
Başkanım, sosyal belediyecilik
alanındaki projelerinizden kısaca
bahseder misiniz?
Zeytinburnu Belediyesi tarafından son
teknoloji kullanılarak inşa edilen aşevi,
soğuk kış günlerinde yardıma muhtaç
vatandaşlarımızın sofrasına sıcak aş
oluyor. Her gün yaklaşık 1.400 kişi,
saat 10.00-15.00 arası çorba içiyor.
Ayrıca evinde yemek pişirecek gücü
olmayan engelli ve yaşlı 105 aileye
günlük sıcak yemek götürülüyor. Cenaze
evlerine de yine buradan etli pilav, ayran
ve helva gönderilerek acılı ailenin acısı
paylaşılıyor. Zeytinburnu Belediyesi
tarafından yaptırılan aşevi, her gün
zengini fakiri, genci, yaşlısı yüzlerce kişiyi
biraraya getiriyor. Olası bir afet
durumunda 300 bin kişinin yemek

ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede
olan aşevimize dışarıdan hiçbir gıda
yardımı kabul edilmiyor. Aile Kadın
Destekleme ve Engelliler Merkezi
(AKDEM), sosyal belediyecilik ilkelerimiz
doğrultusunda ortaya çıkan önemli bir
markamızdır. Zeytinburnu halkına güler
yüzlü ve kaliteli bir hizmet sunmak
amacıyla 2007’’e Aile Koruma ve Destek
Merkezi adıyla yola çıkmış, 2008’de Evde
Bakım Hizmeti verilmeye başlanmıştır.
Aynı yıl Marmara Belediyeler Birliği Yerel
Yönetimler Sosyal ve Kültürel Projeler
alanında 1’incilik ödülü almıştır.
2009 yılında hizmet yelpazesini
genişleterek, Engelliler Koordinasyon
Birimi ve İBB Kadın ve Aile Sağlığı
Merkezi’ni bünyesine dahil etmiş ve aynı
yıl Aile Kadın Destekleme ve Engelliler
Merkezi adıyla yeni binasında hizmete
başladı. 2009 yılında AK Parti Yerel
Yönetimler Sosyal ve Kültürel Projeler
alanında 3’üncülük ödülü almıştır.
2011 yılında verilen bu hizmetlerin
kalitesini artırmak için Planlama ve İdari
İşler Birimi ile hizmetlerini bir adım ileriye

taşımıştır. Kuruluşundan bu yana
50 binden fazla insanın faydalandığı
AKDEM Zeytinburnu’nun şansıdır.
Başkanım, çok sayıda kültür ve sanat
etkinliğine ev sahipliği yapan
Zeytinburnu’nun bu potansiyelini
daha ileriye götürmek için
yürüttüğünüz çalışmalar hangileri?
İmar sorunları ve sosyal sorumluluklar
gibi ilk akla gelen belediyecilik
vazifelerinin yanında bir misyon olarak
kültür belediyeciliğine de yer verilmeli.
Biz, şehirleri yönetiyoruz ve bir şehir
sadece yollardan, binalardan, bitkilerden,
hayvanlardan ya da insanlardan ibaret
değildir. Şehir, bunların ve daha pek çok
sayamadıklarımızın birlikteliğinden
ortaya çıkan atmosferin, bir ruhun adıdır.
Kitap ise bu atmosferin oluşmasında,
bu birikimin sonraki kuşaklara
aktarılmasında en önemli kaynaktır. Biz
yayın yaparken işte bu ruhun
olgunlaşmasını ve ortaya çıkmasını
sağlayacak kitaplar çıkarmayı esas
alıyoruz. Özellikle Zeytinburnu’nun
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kaybolan, unutulan değerlerini hatırlatmak, ilçemizle ilgili
sorunların çözümüne katkı sağlayacak telif eserlere ağırlık
vermek elbette yayınlarımızın önemli ilkelerinden biridir.
2008 ve 2009 yılında açtığımız 2 adet merkezi ile ilçedeki
kültür-sanat çalışmalarında müthiş bir ivme yakaladık.
Zeytinburnu Meydanı’ndaki kültür merkezimizde pek çok
kültür-sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyoruz. Başkanlık
Binası içinde yer alan kültür merkezlerimizde ise daha çok
nikah törenleri, seminerler ve toplantılar düzenliyoruz.
2009 yılında hizmete giren Zeytinburnu Kültür ve Sanat
Merkezi’nde şimdiye kadar ilçe nüfusundan daha çok kişinin
etkinliğe katılmış olması bizler için önemli bir veridir.
Geçtiğimiz yıl 120 bin kişi etkinliklerimize katıldı.
Bu etkinliklerin yanı sıra; çocuklar ve yetişkinler için
düzenlediğimiz sanat kurslarından şimdiye kadar 6 binin
üzerinde kişi mezun oldu. Devletin nasıl kurulduğunu, ne gibi
bedeller ödendiğini göstermek için 14 yıl önce Çanakkale,
5 yıl önce de Bilecik-Söğüt gezilerini başlattık. Bugüne kadar
100 bini aşkın kişiyi kahramanlık destanının yazıldığı tarihi
Gelibolu Yarımadası’na; 10 bin kişiyi de Osmanlı’nın doğduğu
Bilecik Söğüt’e götürdük.
Başkanım, çocukların ve gençlerin eğitimi konusunda
yürüttüğünüz ve planladığınız çalışmalar hangileri?
Gençler Türkiye’nin geleceği, göz bebeklerimiz… Eğitim,
belediyenin asli görevlerinden değildir ama biz eğitime her
zaman destek olduk. Okulların tadilatı, yeni spor sahaların
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açılması, amatörlere, okul takımlarına
destek olunması, eğitime ve spora
teşvik eden projelerle hep gençlerimizin
yanında olduk. Üniversite öğrencilerine
burs verdik. Yaptığımız icraat ile
arkamızda hoş bir seda bırakmak
istiyoruz. Geleceğimiz olan
çocuklarımızın sağlıklı ve donanımlı bir
ortamda eğitim görmeleri için göreve
geldiğimizden andan itibaren gayretle
çalışıyoruz. Bu amaçla hayırsever
işadamları aracılığı ile ilçemize lise ve
spor salonu kazandırdık. Ayrıca
okullarımızın iç dış cephe boyaları
yapıldı, 100’e yakın okula pota koyuldu,
peyzaj ve duvar düzenlemeleri yapıldı.
Başarı ve Centilmenlik Ödülleri’nin yanı
sıra il ve ülke çapında derece yapan
öğrencilerimizi de ödüllendirdik.
2005 yılında Türkiye’de bir ilk olarak
gerçekleştirilen Bilgi Evleri projesiyle,
evlerinde ders çalışma imkanı olmayan,
internet ve bilgisayar olanağı
bulamayan, kütüphanelere ve kitaplara
ulaşma zorluğu çeken, sokaklarda kötü

alışkanlıklara maruz kalma ihtimali olan
çocuklara ve gençleri biraraya getirdik.
Bilgi Evleri, öğrencilerin ev ve
okullarından sonra öğretmenlerin
gözetiminde zamanlarını verimli bir
şekilde değerlendirerek, tamamen
ücretsiz hizmet alabilecekleri mekanlar
oluşturarak, toplumsal bir çalışmaya
öncülük etmiştir. 7 şubede 41 personel,
31 bin 401 kitap ve 210 bilgisayarla
Zeytinburnu halkına hizmet sunuyor.
İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve
yetişkin kategorileri olmak üzere toplam
40 binin üzerinde üyesi bulunan Bilgi
Evleri’nden günde 2 bin, haftada 15 bin,
ayda 60 bin ve yılda 800 binin üzerinde
vatandaşımız ücretsiz hizmet alıyor.
Başkanım son olarak ne söylemek
istersiniz?
30 Mart 2014’deki Yerel Seçimlerde,
bize 4’üncü dönem için yetki veren
Zeytinburnu halkına teşekkürlerimi
sunuyorum. Biz, onların teveccühüyle
geldiğimiz bu makamda, yine onlardan
aldığımız vergilerle hizmetlerimizi

sürdürüyoruz. Onlara ne kadar
teşekkür etsek az…
Murat Aydın kimdir?
1960 yılında Giresun’un Piraziz ilçesine
bağlı Bozat beldesinde doğan Murat
Aydın, 1980 yılında İstanbul İmam Hatip
Lisesi’nden; 1985 yılında İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden
mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü’nde
“Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve
Sosyal Belediyecilik Uygulamaları” konulu
teziyle yüksek lisansını tamamladı. Refah
Partisi ve Fazilet Partisi’nin ilçe yönetimi, il
yönetimi ve il başkan yardımcılıkları
görevlerinde bulundu. 1994 Yerel
Seçimlerinde Zeytinburnu İl Genel Meclisi
Üyeliği’ne seçildi. 1999 Yerel Seçimleri
sonucunda ise Zeytinburnu Belediye
Başkanlığı görevini devraldı. 2004,
2009 ve 2014 Yerel seçimlerini kazanarak,
3’ü AK Parti’den olmak üzere 4’üncü kez
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’na
seçildi. İngilizce bilen Murat Aydın, evli, iki
çocuk babasıdır.
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Osmanlı İstanbulu…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ile 29 Mayıs Üniversitesi’nin
işbirliği ile “Osmanlı İstanbulu”
konulu uluslararası sempozyum
düzenlendi. Medeniyetlerin
çeyiz sandığı olan İstanbul’un
her yönüyle ele alındığı
organizasyonda, kentin tarihi
yapıları, sanayisi ve yeşil alan
miktarı ile yeniden hayata
döndürülen Boğaz ve Haliç
masaya yatırıldı.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi ile 29 Mayıs
Üniversitesi’nin işbirliği ile düzenlenen “Osmanlı
İstanbulu” konulu uluslararası sempozyum, 29 Mayıs
Üniversitesi’nin Üsküdar Yerleşkesi’nde yapıldı. Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı gönderdiği
sempozyuma, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Ahmet Selamet ve İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran ile
Gazeteci Beşir Ayvazoğlu ve Mimar Sinan Genim gibi
tanımış isimler de katıldı.
Binlerce yıllık tarih…
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Selamet,
binlerce yıllık tarihe tanıklık eden İstanbul’un pek çok
değerinin, zamanın hızlı değişimine rağmen yıkılmadan
dimdik ayakta durduğunu belirterek, etkinliğin
İstanbul’un tarihi konusundaki duyarlılığı canlı tutacağını
söyledi.
İstanbul; medeniyetlerin çeyiz sandığı…
Osmanlı Devleti’nin İstanbul’da planlı yapılaşmaya önem
verdiğini, tarihi yapıların yakınlarına başka binalar
yaptırılmadığını ve yapılanların yıkıldığını anlatan
Selamet, “Alınan tüm bu kararlar bir medeniyet vizyonun

ürünüdür. Bu sayede İstanbul medeniyetlerin çeyiz
sandığı oldu. Darülaceze, Darüşşafaka gibi müesseseleri,
ibadethaneleri, kütüphaneleri, hamamları ile bir uygarlık
merkezi oldu.” dedi.
“Boğaz ve Haliç yeniden hayata döndü…”
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren uygulanan yanlış
politikaların İstanbul’u kontrolsüz gelişen bir sanayi ve
gecekondu şehrine dönüştürdüğünün altını çizen
Selamet, “Son 20 yıldır Boğaz’ı, Haliç’i temizlemek ve şehri
sanayi ve gecekondu kenti olmaktan kurtarmak için
büyük çaba harcadık. Çalışmalarımız sonucunda bugün
Haliç’te balık tutmak İstanbullular için yeniden keyif
haline geldi. İstanbul’un denizleri girilemez haldeydi.
Bugün ise plaj sayısı her geçen yaz artıyor.” diye konuştu.

Tarihi Yarımada’da turizm daha da gelişecek…
Ahmet Selamet, çok merkezli bir kent tasarlayarak, tarihi
mekanlar üzerindeki baskıyı azalttıklarını da belirterek,
sözlerini şöyle tamamladı: “Tarihi mekanları birer çöküntü
merkezi olmaktan kurtarıyoruz. Tarihi Yarımada’yı tamamen
araç tasallutundan kurtararak, tarihi eserlerimizin zarar
görmesini önleyeceğiz. Dünyanın yakinen takip ettiği, gelişen
İstanbul’un kalbi olan Tarihi Yarımada’da turizm daha da
gelişecek. Diğer yandan yaşanabilir bir İstanbul için tarihi ve
kültürel dokuyu koruyor ve tekrar ihya ediyoruz. İstanbul’u bir
sanayi merkezi olmaktan çıkarıyoruz. Kent içindeki sanayiyi
uygun yerlere inşa ettiğimiz sanayi bölgelerine
yönlendiriyoruz. İstanbul bir kültür, sanat ve turizm merkezi
olarak, bir iktisadi merkez olarak hedeflerine ulaşacak.”

İstanbul, yeşil alanları ile göz dolduruyor…
Medeniyet vizyonu ile İstanbul’a hizmet ettiklerini ifade
eden Selamet, şunları söyledi: “Yeşil alan miktarı yüz
güldürüyor. Laleler, İstanbul’un dört tarafını süslüyor.
Bunun için önce klasik yerel yönetim anlayışını aşarak, fen
ve imar işlerinin yanı sıra tarihi ve kültürel mirasın
yarınlara bırakılması için de çalışmalar başlattık. Kentin
dününü, bugününü ve yarınını bir bütün olarak ele aldık.
Çağın kent planlama anlayışına uygun bilimsel projeler
ürettik.”

53

Aşkın devrimi Fetih…

İ
İstanbul Meslek Edindirme
Kursları İSMEK kursiyerleri, Fetih
Kutlamaları kapsamında Fatih
Sultan Mehmet ve İstanbul’un
Fethi’ni sanat eserlerine
uyarladılar. 13 farklı branşta
88 özgün eserin yer aldığı
“Aşkın Devrimi Fetih” sergisi,
sanatseverlerden tam not aldı.
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stanbul Ticaret Odası’nın (İTO) katkılarıyla düzenlenen
serginin açılışına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Eğitim Müdürü Mehmet Doğan, İTO Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Dursun Topçu, İTO Yönetim Kurulu
Üyesi İlhan Soylu ve çok sayıda İstanbullu katıldı.
Gönüller fethedildi...
Dünyanın en büyük halk üniversitesi olarak tabir edilen
İSMEK’in usa öğreticileri ve kursiyerleri, İstanbul’un
Fethi’nin 561. yıl kutlamalarında gönülleri fethetti.
Bağlarbaşı Türk İslam Sanatları İhtisas Merkezi usta
öğretici ve kursiyerlerinin kutlamalar kapsamında
hazırladıkları “Aşkın Devrimi Fetih” karma sergisi, Yeni
Camii Hünkar Kasrı’nda sanatseverlerle buluştu.
Fethin askerleri yad edildi...
Açılış töreninde konuşan İBB Eğitim Müdürü Mehmet
Doğan, 561 yıl önce İstanbul’un Fethi ile birlikte dünyada
yeni bir çağ açıldığını ifade etti. Doğan, Fetih ile
Hz. Muhammed’in büyük müjdesinin de gerçekleştirildiğini
belirterek, “Düzenlenen bu sergi ile bir kez daha Fatih
Sultan Mehmet ve onun müjdelenmiş askerlerini yad
ediyor ve onlara şükranlarımızı sunuyoruz.” diye konuştu.

Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak,
yüzyıllardan bu yana farklı inanç ve kültürlerin barış
içerisinde yaşadığı İstanbul’u yönetiyor olmanın
bilincinde olduklarını ve dünya kenti olma yolunda
ilerleyen İstanbul’u gerçek bir barış kenti yapma azim ve
gayreti içerisinde çalışmalarını yürüttüklerini de
sözlerine ekledi.
88 nadide eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu...
Mehmet Doğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu anlamı
günde İSMEK Bağlarbaşı Türk İslam Sanatları İhtisas
Merkezi’nde 80 usta öğreticimiz ve kursiyerlerinin, fethi
yad etme bilinciyle ortaya koydukları 88 nadide eseri
sizlere sunmaktan onur duyuyoruz.”
Fetih Sergisi gönülleri fethetti…
Aşkın Devrimi Fetih adlı sergide; hüsn-i hat, minyatür,
tezhip, ebru, katı, kaligrafi, çini, cam süsleme, sedef,
kalem işi, ahşap oyma ve bilimsel bitki çizimi gibi farklı
branşlarda 88 özgün eser yer aldı. Fatih Sultan Mehmet
ve İstanbul’un Fethi’nin konu edildiği sergiye, İstanbulluların
yoğun ilgi gösterdi. Sergi, sanatseverlerden de tam not aldı.
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Vapurda “sanat”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Şehir Hatları, 3. İstanbul Çocuk ve
Gençlik Sanat Bienali’nin
etkinliklerine ev sahipliği yaptı.
Kadıköy-Beşiktaş ve KaraköyKadıköy Hatları, oyuncak
atölyesinden konserlere,
söyleşilerden drama ve kukla
gösterilerine kadar pek çok
etkinliğe sahne oldu.
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T

ürkiye’nin en büyük çocuk ve gençlik sanat
organizasyonu olan 3. İstanbul Çocuk ve Gençlik
Sanat Bienali’nin vapur etkinlikleri, KadıköyBeşiktaş Hattı’nda “oyuncak atölyesi” performansıyla
başladı. Çocuklara ve gençlere yönelik güncel sanat
etkinliklerini kapsayan bienalin kamusal alandaki en
önemli paylaşımlarından olan vapur gösterileri, KadıköyBeşiktaş ve Karaköy-Kadıköy Vapur Hatlarında sahne aldı.
“Küçük olan iyidir…”
Bienalin Şehir Hatları Vapur Hatlarındaki etkinlikleri
kapsamında; oyuncak atölyesi, konserler, drama ve kukla
gösterileri yapıldı. Bienalde öğretmen eğitimleri,
söyleşiler, konferans ve edebiyat buluşmaları ile her
yaştan izleyiciye hitap edildi. Kavramsal çerçevesi “küçük
olan iyidir” olan bienal ile çocuk ve gençlerin, sanat
disiplinleri aracılığı ile farklı ve yeni bakış açılarını
geliştirmeleri, düşünmeleri ve sınırsız hayal kurmaları
hedeflendi.

Ebruların dilinden İstanbul…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kütüphane ve Müzeler
Müdürlüğü, İstanbul temalı
ebru çalışmalarının yer aldığı
“Ebruli İstanbul” isimli sergiyi
sanatseverlerle buluşturdu.
İstanbulluların yoğun ilgi
gösterdiği sergi, 23 Haziran
tarihine kadar görülebilir.

Dayanç Ebru Atölyesi’nden 23 katılımcının eserleri yer alıyor.
Sergi, 23 Haziran’a kadar görülebilir…
“Ebruli İstanbul” isimli serginin açılışı, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ramazan
Minder tarafından yapıldı. İBB Şehir Müzesi’nde açılan
sergi, 23 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.

İ

stanbul’un ilk ve tek şehir müzesi olan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Şehir Müzesi, İstanbul temalı ebru
çalışmalarından oluşan sergiye ev sahipliği yapıyor.
Koordinatörlüğünü İBB Şehir Müzesi Yöneticisi Yasemin
Masaracı’nın yaptığı “Ebruli İstanbul” isimli sergide, Feride
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Atatürk Kütüphanesi
yılın en iyisi…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Atatürk Kütüphanesi,
Uluslararası Bilgi ve Belge
Yönetimi Öğrenci Kongresi’nde
“yılın en iyi kütüphanesi”
seçildi. 15 üniversiteden
800 katılımcının yer aldığı
kongrede, “yılın en iyi yazarı”,
“yılın en iyi projesi” ve “yılın
en beğenilen üniversite
kütüphanesi” de belirlendi.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmara Üniversitesi Bilgi
Yönetimi Kulübü ve Kültür Paylaşım Platformu’nun işbirliği
ile 1. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrenci Kongresi
yapıldı. Cemal Reşit Rey Kongre Salonu’nda düzenlenen
kongrede, 15 üniversiteden 800’e yakın katılımcı yer aldı. Bilgi
ve Belge Yönetimi öğrencileri kongrede 36 bildiri ve 25 poster
sundu.
Atatürk Kütüphanesi’ne ödül…
Kongre kapsamında öğrencilerin oyları ile “yılın enleri”
belirlendi. Yapılan oylama sonunda İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Atatürk Kitaplığı, “Yılın En İyi Kütüphanesi” alanında
ödüle layık görüldü. Ödülü, İBB Kütüphane ve Müzeler
Müdürü Ramazan Minder aldı.
Yılın “en”leri belli oldu…
1. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrenci Kongresi’nde,
yılın en iyi yazarı Erol Yılmaz, yılın en iyi projesi “Marmara’dan
Ağrı’ya Kütüphane Projesi” olurken, yılın en beğenilen
üniversite kütüphanesi ödülü ise Uşak Üniversitesi’ne verildi.

Tiyatro sahnesi gençlerin…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iştiraklerinden Kültür A.Ş.’nin
düzenlediği 12. Üniversitelerarası
Tiyatro Festivali’nde ödüller
sahiplerini buldu. Festival
kapsamında en iyi oyun, en iyi
kadın ve erkek oyuncular ile
onur ödülünün de aralarında
bulunduğu 20 farklı kategoride
en iyiler belirlendi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’ye bağlı
olan Gösteri Sanatları Merkezi’nin düzenlediği
Üniversitelerarası Tiyatro Festivali, bu yıl 12’nci kez
yapıldı. İstanbul Devlet Tiyatrosu Cevahir 1 Salonu’nda
düzenlenen organizasyonda, 20 farklı kategoride ödül
dağıtıldı. Soma’da hayatını kaybedenlerin anısına saygı

duruşuyla başlayan gecede, tiyatro sanatçıları da
gençlerin sanat heyecanına ortak oldu.
Onur Ödülü; Üstün İnanç’a…
Üniversitelerarası İstanbul Tiyatro Festivali’nde Onur
Ödülü, aynı zamanda Gösteri Sanatları Merkezi kurucusu
olan tiyatro ve roman yazarı Üstün İnanç’a verildi.
Festival’de en iyi oyun ödülü, Beykent Üniversitesi
oyuncularının “Harikalar Avlusu” ile Yıldız Teknik
Üniversitesi oyuncularının “Generallerin Beş Çayı” isimli
oyunlarına verildi. Hacettepe Üniversitesi Drama
Topluluğu’nun “Küvet” isimli oyunu, en iyi reji ve en iyi
dramaturji kategorilerinde 1’inci oldu.
Dram ve komedinin en iyileri…
Festivalde, dram kategorisinde en iyi erkek oyuncu ödülü,
Uludağ Üniversitesi’nden Selim Karadana ile Beykent
Üniversitesi’nden Emir Ünver’in oldu. En iyi kadın oyuncu
ödülü ise Beykent Üniversitesi’nden Zuhal Acar’ın oldu.
Komedi kategorisinde ise Çukurova Üniversitesi’nden
Savaş Satış en iyi erkek oyuncu ödülünü alırken; Akdeniz
Üniversitesi’nden Cansu Özkurt ile Yeditepe
Üniversitesi’nden Sinem Ülker en iyi kadın oyuncu
ödülünün sahibi oldular.

59

BULMACA
Politika

Çoban Giysisi

Bir Sayı

Bağlantı

Askeri Bir
Rütbe

Geç Karşıtı

Güler Yüzlü,
Dost

Bir İlimiz

Molla ‘......’
(Fatih’te Bir
Mahalle

Sık Ormanlı
ve Sarp
Sıradağlar

Lahana

Kükürt’ün
Simgesi

Şikar

Yankı
Kaba Baston
19

18

Vilayet
Bir Büyükbaş
Hayvan

Melik
İşçi Başlığı

Endonezya
Plakası

3

Roma
Rakamıyla Elli

Astatin’in
Simgesi

Tembellik
16

Avuç İçi

Bir Rus Çalgısı
10

8

Büyük Metal
Tepsi

Cet

Bir Binek
Hayvanı

Yunanistan’ın
Başkenti

Karşılık Verme,
Cevaplama

Geri Çevirme

Reye Sunma,
Seçim
İzin Verme,
Onama

Zengin (Eski)
Gümüş

Üflemeli Bir
Türk Çalgısı

12

Bir Ünlem
Bir Nota
Yeniçeri Kütük
Defteri

Dede, Ata
Vaka
15

Gerek

Özdemir ‘....’
(Şair)

Sayrı, Mariz

Pratikte,
Gerçekten

Su, Ma
Öncesiz,
Hep Var Olan

17

Lira’nın
Ünsüzleri

6

Karbon’un
Simgesi

Su, Ab

Babanın Erkek
Kardeşi

13
Buhurizade
Mustafa ‘....’

Eziyet Etme,
Üzme

Merhem

Mürekkep
Camı

Benzer

Bir Yeraltı
Bitkisi

Ekmek

Hangi Şey
(Tersi)

Günbatımı

5

Geri Verme
Hakkı Olan
Eşya, Mal

1

Bilinmeyen
Tarih

Kütük’ün
Ünsüzleri

Gümüş’ün
Simgesi

Bir Sayı
20

Pişmiş Yemek
Karadenizli
Ünlemi
Sodyumun
Simgesi

2

İklimleme
Cihazı

Bir İşaret
Sözcüğü

Hayati Sıvı

Eski Türklerde
Ziyafet

Bir Cetvel Türü

Eski Bir Kavim

Telefon
Sözcüğü

Fakat

Hücum

9

Müzikte Durak

Genişlik

7

Kolay
Yılan Sesi

Bob Marley’in
Saç Stili

Bir Meyve Adı

Ülkemizin
Simgesi Çiçek

Esas, Temel
Olan

Şehzade
Eğitmeni

İşaret

Bir Ünlem
Bİr Ünlü Harf

Yerine
Getirme

Bir Nota

Eskrimde Bir
Kılıç

Alfabemizin
Üçüncü Harfi

R

İsyancı

Tıbbi
Opersayon

Kemük Ucu

Devasa
Pişirme Kabı

4

Bruce ‘...’
(Oyuncu)

Bazı Sporlarda
Sayı

Arzu, İstek
14

Konuşma
Dilinde ‘Hayır’

İkinci, Tali
11
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10.06.2014 10.00

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
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10.06.2014 11.00
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16.06.2014 10.00

Satınalma Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
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2014 Yılı (II. Dönem) Et Ve Et Ürünleri Alımı İşi
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Malzemeli Temizlik Hizmet Alımı İşi
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