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Sevgili
İstanbullular
İstanbul, baharın tüm renkleriyle yaşanmaya başladığı 
Nisan ayında Türk Kültürü’nün de simgesi olan lale ile bir kez 
daha buluştu. Zamanı geldi ve parklarımız, bahçelerimiz, 
korularımız, bütün kent lale ile büyülü bir atmosfere büründü. 

“İstanbul Lalesiyle Buluşuyor” sloganı ile evine dönen lalenin 
adeta bir gelin gibi süslediği İstanbul’da yaşamanın benim 
için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu bir kez daha ifade 
etmek isterim. Bu yıl 8’incisini gerçekleştirdiğimiz İstanbul 
Lale Festivali kapsamında kentin dört bir yanında çok 
sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptık. Lale, sadece İstanbul’u 
süsleyen nadide bir çiçek olmanın ötesine geçerek, Türk 
çiftçisinin geçim kaynağı ve ticari bir değer haline geldi. 
Alım garantili lale soğanı yetiştiriciliği sosyal sorumluluk 
projeleri ile İstanbul’un lalesini köylülerimiz üretmeye devam 
ediyor. Böylece hem üreticiye destek oluyoruz hem de çiçek 
soğanlarının ıslahını sağlıyoruz. 

İstanbul’umuzun marka değerini artırmaya yönelik yatırım 
ve hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Siz değerli 
hemşehrilerimin yaşam kalitesini yükseltmek için hayata 
geçirdiğimiz yatırım ve hizmetlerin takdirle karşılanması, 
bizim için ayrı bir gurur kaynağı oluyor. Haliç Çevre Koruma 
Projesi’nin son halkası olan İstanbul Boğazı’ndan Haliç’e Deniz 
Suyu Aktarma Projesi ile yerel yönetimlerde “Yaşanabilir ve 
Estetik Şehirler” ödülüne layık görüldük. Ödülü Başbakanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldım. Kadın ve aile 
sağlığı alanında yürüttüğümüz “Kanser Taramaları” çalışması 
Sağlık Bakanlığı’ndan “İşbirliği Ödülü” alırken Zabıta Daire 
Başkanlığı ve İGDAŞ’ın da başarılı çalışmalarını ödüllerle 
taçlandırması mutluluğumuzu artırdı.  

Bu düşünce ve duygularla siz değerli hemşehrilerimi Nisan 
ayından haberlerin yer aldığı bültenimizle baş başa bırakırken 
hepinize sağlıklı, mutlu ve huzur dolu günler diliyorum. 
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, asrın projesi 
olarak tanımlanan İstanbul 
Boğazı’ndan Haliç’e Deniz 
Suyu Aktarma Projesi ile 
“Yaşanabilir ve Estetik 
Şehirler” ödülüne layık 
görüldü. Ödülü Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden alan 
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un 
artık daha temiz, daha estetik 
ve daha bilge bir kent olduğunu 
söyledi. 

İstanbul’a yakışan ödül! 

İ stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, Ankara’da düzenlenen 4. Yerel Yönetimler 
Sempozyumu’na katıldı. Sempozyuma Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra İstanbul’un 
Beyoğlu, Sultangazi, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Üsküdar, 
Bağcılar ve Ümraniye Belediye Başkanları da katıldı.

Daha temiz, daha estetik, daha bilge...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, asrın projesi olarak 
tanımlanan Haliç Çevre Koruma Projesi’nin son 
halkası olan İstanbul Boğazı’ndan Haliç’e Deniz Suyu 
Aktarma Projesi ile Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda 
“Yaşanabilir ve Estetik Şehirler” ödülüne layık 
görüldü. Ödülü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
elinden alan Başkan Kadir Topbaş, “İstanbul, artık 
daha temiz, daha estetik, daha bilge bir kent. 
Çünkü bu kente yatırım yaparken ihtiyacın yanı sıra 
estetiğini de gözetiyoruz.” dedi.

İstanbul’un marka değeri her geçen gün artıyor… 
Başkan Kadir Topbaş, Yaşanabilir ve Estetik Şehirler 
oturumunda yaptığı konuşmada, İstanbul’un son 
yıllarda adeta bir cazibe merkezi haline geldiğini 
söyledi. İstanbul’un kendisine dünya kentleri arasında 
önemli bir yer edindiğini belirten Başkan Topbaş, 
“Bugün İstanbul, son derece şık otelleriyle, kongre 
merkezleriyle, sanat galerileri ve müzeleriyle yabancı 
ziyaretçileri cezbediyor.” diye konuştu.

İstanbul’un kent kimliğini güçlendirmeliyiz...
Kent kültürünün en temel öğesinin kent kimliği 
olduğunu belirten Başkan Kadir Topbaş, sözlerine 
şöyle devam etti: “Kentler bu kimlikleri sayesinde 
dünya üzerinde öne çıkarlar ve rekabet güçlerini 
artırırlar. Her kentin kimliğinde, o kentin süreklilik 
kazanmış olan ayırt edici özellikleri saklıdır. Eiffel 
Kulesi Paris’le, San Marco Meydanı Venedik’le, Topkapı 
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Sarayı ve Mimar Sinan’ın camileri 
ise İstanbul’la özdeşleşmiştir. 
Eşsiz silüetini es geçerek bir 
İstanbul düşünmek mümkün 
değildir. İstanbul’u ancak kent 
kimliğini güçlendirerek geleceğe 
taşıyabiliriz.” 

Projeler İstanbul’un estetiğine 
değer katıyor…
Oturumda Taksim Meydanı’ndaki 
düzenlemelere de değinen Başkan 
Kadir Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Taksim’de İstanbul’a 
yakışan bir meydan çalışmamız 
olduğunu biliyorsunuz. Burada 
sadece meydanı düzenlemeyeceğiz. 
Aynı zamanda İstanbul’un yitik 
değeri Topçu Kışlası’nı yeniden 
kente kazandıracağız. Ve bu 
kışlayı, kafe ve sanat galerileriyle 
çok önemli bir kültür merkezi 
haline getireceğiz. Bu sayede 

Taksim’in kültürel kimliğini de 
güçlendiriyoruz. Haliç’i kültür, 
Cendere’yi silikon ve Harbiye’yi 
kongre vadisi olarak geliştiriyoruz. 
Bu projelerle kentin estetiğine, 
kültürüne ve sosyal yaşamına değer 
katıyoruz.”
 
Boğaz’ın suyu, Haliç’e can suyu! 
Haliç Çevre Koruma Projesi’nin son 
halkası olan İstanbul Boğazı’ndan 
Haliç’e Deniz Suyu Aktarma Projesi, 
yaklaşık 44 milyon TL’ye mal oldu. 
Sarıyer Çayırbaşı sahilinden alınan 
Boğaz suyu, inşa edilen 4 bin 990 metre 
uzunluğundaki tünel ve terfi merkezi 
sayesinde Haliç’e ulaştırıldı. Böylece 
Haliç, her gün 260 bin metreküp deniz 
suyuna kavuşturuldu. Boğaz suyu 
sayesinde Haliç, 1 yıl içerisinde tam 3 
kez yenilenecek. Böylece, asrın projesi 
ile Boğaz’ın temiz suyu, Haliç’e can suyu 
olacak! 
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Ankara’da Hacettepe 
Üniversitesi’nde yapılan ödül 
törenine Sağlık Bakanı Mehmet 

Müezzinoğlu’nun yanı sıra İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, Türk Radyasyon Onkolojisi 
Derneği Başkanı Nijad Bilge, Türkiye 
Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı İhsan 
Karaman ile pek çok İl Sağlık Müdürü 
katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
kadın ve aile sağlığı alanında 
yürüttüğü “Kanser Taramaları” 
çalışması ile “İşbirliği Ödülü”ne layık 
görüldü. Başkan Topbaş, ödülü Sağlık 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun 
elinden aldı. 

42 sağlık merkezinde hizmet 
veriliyor...
Başkan Topbaş törende yaptığı 
konuşmada, ödülü İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda 
çalışan mesai arkadaşları adına 
aldığını ifade ederek, 2013 yılı 
itibariyle 22 Sağlık Tarama Merkezi, 

17 Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve 
3 Görüntüleme Merkezi’nde toplam 
251 personel ile İstanbullulara hizmet 
verdiklerini söyledi.

1 milyon 550 bin kişiye sağlık 
taraması...
Kadın Sağlığı Merkezlerinde 
meme kanseri, rahim ağzı kanseri, 
kolon kanseri ile kemik erimesi ve 
kardiyovasküler risk taramalarının 
yapıldığına dikkat çeken Başkan 
Topbaş, “Psikolojik Danışmanlık ve 
Eğitim hizmeti de veriyoruz. 2004-
2013 yılları arasında İstanbul’da 
yaşayan 1 milyon 550 bin 130 kişiyi 
sağlık taramasından geçirdik. Bu 
taramalar sonucunda bölgesel olarak 
hastaların veri haritasını çıkardık. 
Durumu iyi olmayan hastaların tüm 
masraflarını karşılayarak kendilerine 
yardımcı olduk. Meme kanseri 
taramasında ise gerek merkezlerimize 
gelerek gerekse biz hastaların ayağına 
giderek taramalar yaptık.” diye 
konuştu.

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin kadın ve aile 
sağlığı alanında yürüttüğü 
“Kanser Taramaları” çalışması, 
Sağlık Bakanlığı’ndan 
“İşbirliği Ödülü” aldı. Ödülü, 
Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu’ndan alan Başkan 
Kadir Topbaş, 9 yılda 1 milyon 
550 bin 130 İstanbulluyu sağlık 
taramasından geçirdiklerini 
söyledi. 

İstanbul’a “İşbirliği Ödülü”
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her gün yaklaşık 500 yeni 
aracın katıldığı İstanbul trafiğinin akıcılığını sağlamak 
için 2004 yılında büyük ulaşım hamlesini başlattı. 

Cumhuriyet Tarihi boyunca İstanbul’a yapılan kavşak ve 
yol yatırımlarının toplamından daha fazla yatırımla bir 
rekora imza attı. Silivri’den Tuzla’ya Kadıköy’den Sarıyer’e 
kadar kentin dört bir noktasında, 433 km uzunluğunda 
124 adet yol ile 139 adet kavşak hizmete açıldı. Karayolu 
ulaşım ağına İstanbul - Ankara arasındaki mesafeden daha 
fazla yeni yol ilave edilerek İstanbul’a zaman kazandırıldı.

28 yol ve kavşağın yapımı sürüyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Havalimanı 
Kavşağı, Yeşilköy Havuzlu Kavşağı, Çağlayan Kavşağı, 
Metris Kavşağı, Edirnekapı Tüneli, Sarıyer Tarabya Kavşağı, 
Kadıköy Bostancı Lunapark Kavşağı, Beylerbeyi Kavşağı, 
Ümraniye Tepeüstü Kavşağı ve Maltepe Büyükyalı 
Kavşağı’nın da aralarında bulunduğu yatırımlarla kırılması 
güç bir rekorun sahibi oldu. 

9 yılda 263 kavşak ve yol hizmete açan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, 21 km uzunluğunda 6 adet yol ile 

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, İstanbulluların 
daha hızlı, daha konforlu 
ve daha güvenli ulaşım 
imkanına kavuşması için 
son 9 yılda dev ulaşım 
yatırımlarının altına imza attı. 
Silivri’den Tuzla’ya Kadıköy’den 
Sarıyer’e kadar kentin dört bir 
noktasında, Cumhuriyet Tarihi 
boyunca yapılan kavşak ve yol 
yatırımlarının toplamından daha 
fazla yatırım İstanbulluların 
hizmetine sunuldu. 

Büyükşehir’den İstanbul’a 
9 yılda rekor ulaşım yatırımları
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22 adet kavşağın yapımına devam 
ediyor. Bunların yanı sıra 17 adet 
yol ve kavşağın proje çalışmaları da 
sürüyor.

Tünel yollar İstanbulluların 
hizmetinde...
Yedi tepeli İstanbul’un ulaşım 
sorununa kalıcı çözümler getirmek 
amacıyla bir ilke daha imza atarak 
“7 Tepe 7 Tünel” projesini hayata 
geçiren İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, İstanbul’u, trafiğin tıkanan 
damarlarını açacak tünel yollar ile 
buluşturdu.  

Kağıthane - Piyalepaşa, Bomonti - 
Dolmabahçe ve Sarıyer - Çayırbaşı 
arası karayolu tünelleri ile bağlantı 
yolları İstanbul halkının hizmetine 
açıldı. Kent genelinde 28 tünel yol 
daha yapmayı planlayan Büyükşehir 
Belediyesi, Beyoğlu Kasımpaşa - Hasköy 
arasındaki 1,4 km uzunluğundaki 
tünelin inşasına devam ediyor. 

İstanbul’un yolları yenileniyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
asfaltlama çalışmalarıyla yolları 

yenileyerek daha güvenli hale 
getiriyor. Son 9 yılda 3 bin 500 km 
uzunluğundaki 1.602 adet ana ulaşım 
yollarına, okul, hastane ve askeri tesis 
gibi kamu kurumlarına 15 milyon 
437 bin 217 ton asfalt kaplama yapıldı. 
20 milyon 919 bin 423 ton asfalt 
üretilirken köy yollarına 6 milyon 
872 bin 776 m2 yüzeysel asfalt 
kaplama yapıldı ve ilçe belediyelerine 
1 milyon 135 bin 287 ton asfalt verildi. 

9 yılda kent genelinde 3 milyon 
375 bin 904 m2 yaya alanı ve onarımı, 
2 bin 196 km bordür yapımı ve 
onarımı ile 4 bin 852 km yağmur 
suyu kanalı, açık kanal temizliği 
yapıldı. Trafik kazalarındaki can ve 
mal kayıplarını önlenmek için kaza 
riski yüksek 148 noktaya hava yastıklı 
darbe emici bariyerler konuldu. 

Toplu ulaşıma yeni bir heyecan...
İstanbulluların daha hızlı ve daha 
konforlu bir şekilde seyahat 
edebilmeleri için hem toplu taşıma 
araçlarının sayısı hem de hat ve 
durak sayısı artırıldı. Yeni yatırımlarla 
toplu ulaşıma yeni bir heyecan 
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getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un 
yeni renkleriyle yeni otobüslerini hizmete sundu. 2 bin 
355 yeni otobüs alınırken 450 adet otobüsün de alımı 
planlandı. 

Hat sayısını 584’ten 628’e çıkaran İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, otobüs durak sayısını 11 bin 254’e yükseltti ve 
3 bin 754 adet otobüs durağını modernize etti. Akıllı Yolcu 
Bilgilendirme Sistemi geliştirilerek, otobüs içine takılan 
renkli monitörler ve sesli anons ile yolculara durak ve 
mesafe bilgisi verilmeye başlandı. 

Metropol trafiğine metrobüs çözümü...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un iki büyük 
ulaşım aksından biri olan D-100 Karayolu’ndaki yoğunluğu 
azaltmak, trafiğin düzenini sağlamak ve yolculuk sürelerini 
minimum seviyeye indirmek için Türkiye’de bir ilke daha 
imza atarak dünyanın en büyük Metrobüs Projesi’ni hayata 
geçirdi. Beylikdüzü - Esenyurt - Avcılar - Zincirlikuyu - 
Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı, İstanbul halkının hizmetine 
açıldı. Beylikdüzü ile Söğütlüçeşme arasında yolculuk 
süresini 83 dakikaya indiren hatta günlük 750 bin İstanbullu 
seyahat ediyor. 

Şirket-i Hayriye geleneği devam ediyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir buçuk asrı aşan Şirket-i 
Hayriye geleneğini devam ettirerek deniz ulaşımının kentiçi 
ulaşımdaki payını sürekli artırıyor. İstanbulluların daha 
kaliteli ve konforlu ulaşımı için, halk oylaması ile seçilen yeni 
nesil yolcu vapurları ile panoramik görüş açısına sahip yeni 
Haliç vapurları hizmete alındı. Eski nesil yolcu vapurları ile 
tarihi önem ve değere sahip vapur iskeleleri de yenilendi. 
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11 yeni iskele yapan ve 71 iskeleyi 
yenileyen Büyükşehir Belediyesi, bir 
ilke daha imza atarak, Sarıyer - Kabataş 
ile Beykoz - Üsküdar arası kıyıya paralel 
transit boğaz seferlerini başlattı. 
32 yolcu vapuru, 49 iskele ve 15 hatta 
hizmet veren Şehir Hatları, 
2012 yılında 216 bin seferle, 50 milyon 
218 bin yolcu taşıdı.

Otopark sisteminde modern 
dönüşüm...
“Güvenle park ve güler yüzle hizmet” 
anlayışı ile otopark sorununa 
teknolojik çözümler üreten İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerde 
de yaptığı düzenlemelerle trafiğin 
akışına katkı sağladı. Son 9 yılda kent 
genelinde 17 bin 119 araç kapasiteli 
44 adet otopark yapıldı. Otopark 
sisteminde modern dönüşümü 
sağlayan Büyükşehir Belediyesi, yeraltı 
otoparklarının üzerini sosyal donatı 
alanları, sergi salonu ve fitness merkezi 
ile yaşam merkezlerine dönüştürüyor. 

İstanbul Boğazı’nda tekne park 
dönemi...
Mekanik ve yarı otomatik sistemlere 
sahip katlı ve açık otoparklar 
ve modern işletme anlayışı ile 
İstanbul’da otopark kültürünün 
oluşmasına katkı veren İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, İstinye ve 
Tarabya’da ilk tekne parkları hizmete 
açtı. İstinye ve Tarabya Koylarında 
388 araç kapasiteli Tekne Park Projesi 
hayata geçirildi. Beşiktaş Bebek ve 
Kuruçeşme’de, Sarıyer Büyükdere’de, 
Beykoz Paşabahçe ve Anadolu 
Hisarı’nda, Üsküdar Çengelköy’de 
Tekne Park Proje çalışmaları devam 
ediyor.

İstanbul’a bisiklet parkları...
14 ilçede 116 noktada 580 kapasiteli 
Bisiklet Park Projesi hayata 
geçirilirken Anadolu Yakası’nda 
Kadıköy - Kartal arasında 10 noktada 
100 bisiklet ile Akıllı Bisiklet 
Uygulaması başlatıldı. Elektrikli 

bisikletlerin kullanıldığı uygulama ile 
özellikle çocuklara, engellilere ve 
yaşlılara hizmet verilmesi planlanıyor. 

Park et, devam et...
Trafikte sürücülere nefes aldıran, çevre 
ve ekonomiye katkı sağlayan, toplu 
taşımayı teşvik eden, trafiği rahatlatan 
Park Et Devam Et Projesi de hayata 
geçirildi. 31 noktada 7 bin 212 kapasite 
ile yıllık 2 milyon 330 bin kişiye hizmet 
veriliyor.

İstanbul trafiği için Trafik Kontrol 
Merkezi...
İstanbul kent trafiğinin sürücü, yolcu 
ve yayalar açısından daha güvenli ve 
erişilebilir olması için Trafik Kontrol 
Merkezi kuruldu. Zaman ve maliyet 
açısından etkin bir gözlem ve yönetim 
altyapısı oluşturarak, İstanbulluların 
kent trafiğini etkin ve aynı zamanda 
güvenli bir şekilde kullanması sağlandı. 
Kent trafiğini akıllı ulaşım sistemleriyle 
Trafik Kontrol Merkezi’nden yöneten 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1.000’e 
yakın trafik sensörü ile kent trafiğinin 
nabzını tutuyor, 609 trafik kamerası ile 
ana arterlerdeki anlık trafik durumunu 
izliyor. Anlık trafik yol bilgileri ve sürüş 
güvenliği uyarıları yol üzerindeki 
“Değişken Mesaj Sistemleri” vasıtasıyla 
sürücülerle paylaşılıyor. İBB Cep Trafik, 
İstWeb TV, tkm.ibb.gov.tr, Smart TV 
Platformu, www.ibbtrafikradyosu.com 
ile her zaman her yerden anlık trafik 
bilgilerine anında erişim sağlanıyor. 

Toplu ulaşımda tek bilet... 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
elektronik bilet uygulamasıyla tek 
bilet İstanbulkart’ı hizmete sundu. 
Uygulama ile İETT, İstanbul Otobüs 
A.Ş., Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, 
metro, tramvay, füniküler, TCDD, 
İDO ve Şehir Hatları’nda tek bilet 
dönemi başlatıldı. Bu sayede kağıt 
bilet kullanımına son verildi. 9 milyon 
İstanbullunun kullandığı İstanbulkart, 
Avrupa’nın en büyük ödüllerinden biri 
olan Mastercard Transport Ticketing’de 
birincilik ödülünü de aldı.
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Adını bir devre vermiş, doğu kültür ve mitolojilerinde 
özgün bir yere sahip olan lale, ait olduğu 
topraklarda bir kez daha açtı. Orta Asya’dan 

Anadolu’ya, kilimlerden tablolara, bahçelerden parklara 
kadar Türk kültürünün önemli bir sembolü olan lale, 
İstanbul ve İstanbullularla yeniden buluştu. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8’inci kez 
düzenlenen İstanbul Lale Festivali kapsamında yapılan 
birbirinden renkli etkinlikler ile İstanbullular, eski dostları 
lalelerle bir kez daha hasret giderdi.

Lale, İstanbul halkıyla yeniden kucaklaştı…
Festival, Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi’nde “Lale 
Zamanı Sergisi” ile başladı. Serginin açılışına İstanbul 
Milletvekili Gülay Dalyan, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri Mustafa İsen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Vural, Tezhip sanatçısı 
ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tezhip Öğ. 
Gör. Yrd. Doç. Dr. Münevver Üçer, Tezhip Sanatçısı Reyhan 
İsen, Kalemişi Sanatçısı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Kalemişi Öğ. Gör. Yrd. Doç. Dr. Kaya Üçer, 
Heykeltraş Hüseyin Suna ile çok sayıda sanatsever katıldı.

İstanbul ve İstanbullular 
lalesiyle bir kez daha 
buluştu. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu yıl 
sekizincisini düzenlediği 
İstanbul Lale Festivali 
kapsamında kentin dört 
bir yanı lalelerle adeta bir 
gelin gibi süslendi. Emirgan 
Korusu, Göztepe 60. Yıl Parkı ve 
Sultanahmet Meydanı 30 gün 
boyunca çeşitli etkinliklere sahne 
oldu.  

İstanbul lalesiyle buluştu
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Münevver Üçer’den bir ilk…
Tezhip sanatına çağdaş bir 
yaklaşım getiren sanatçılarımızdan 
Münevver Üçer, tezhiplerinde bir 
ilki gerçekleştirdi. Sergide 35 eserle 
yer alan sanatçının 3 boyutlu tezhip 
heykelleri, ilk kez sanatseverlerle 
buluştu. “Gelenek Gelecektir” felsefesi 
ile Tezhip kurallarına sıkı sıkıya bağlı 
olan sanatçının; bronz, polyester, alçı 
gibi malzemelerden ürettiği 3 boyutlu 
heykellerde patine tekniğinin yanı 
sıra 23 ¾ karat altın varak kullanması 
dikkat çekti. Sergide; Tezhip sanatçısı 
Reyhan İsen’in 23, Nakkaş Kaya Üçer’in 
ise 7 eseri yer aldı.

Emirgan Korusu’na 2,5 milyon lale…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
8. İstanbul Lale Festivali etkinlikleri, 
2,5 milyon laleyle renk cümbüşüne 
bürünen Emirgan Korusu’nda 
düzenlenen etkinliklerle devam 
etti. Ebru sanatçılarının lale konulu 
performansları ve lale resimleri sergisi 
sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 
Etkinliklere katılan İstanbullular, 
lalelerin ve güzel havanın tadını 
çıkardı.

Lale, İstanbul’un zenginliği…
Törende konuşan Avrupa Birliği 
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen 
Bağış, lalenin İstanbul’u her zaman 
güzelleştirdiğini belirterek, “Avrupa’da 
ve dünyada gittiğim her yerde bana 
İstanbul’u soranlar ve övenler artık 
İstanbul’un lalesini övmeye başladı. 
Gittiğim her yerde bu lalelerin 
İstanbul’un tanıtımına çok farklı bir 
zenginlik kattığını ve bunun bize 
farklı pozitif dönüşümler sağladığını 
görüyorum.” diye konuştu.

İstanbul lale ve gül şehri…
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Ahmet Selamet de 
konuşmasında, lalenin İstanbul’a 
kattığı güzelliğe dikkat çekti. 
İstanbul’un bu yıl da büyük bir 
coşkuyla baharı karşıladığını belirten 
Selamet, 270 farklı türde 14,5 milyon 
lalenin İstanbul’a ayrı bir güzellik 
kattığını söyledi. 

Lalenin uzun yıllar İstanbul’’dan ayrı 
kaldığını, bu durumun İstanbul’un 
kültürel hayatı için büyük bir ayıp 
olduğunu ifade eden Selamet, 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak adı şehirle 
özdeşleşen lalenin yok olup gitmesine müsaade 
etmediklerini söyledi. İstanbul Lale Festivali’ni 
gelenekselleştirdiklerini hatırlatan Selamet, yeni 
lale çeşitlerini araştırmaya başladıklarını, melezleme 
yapılan türlerden tohum elde ettiklerini, üniversitelerle 
yürüttütkleri “ters lale” projesi ile yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya olan soğanlı bitkileri Anadolu’ya yeniden 
kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Lale temalı Resim Sergisi de açıldı…
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet 
Selamet ve beraberindekiler daha sonra Sanatçı 
İsmail Acar’ın lale temalı resim sergisini açtı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan İstanbul 
Lale Vakfı tarafından restore edilen ve Lale Müzesi 
olarak açılan eski Osmanlı At Ahırları’nda ziyaretçilerin 
beğenisine sunulduğu sergide, İsmail Acar’ın lale ve 
İstanbul temalı eserleri yer aldı.
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Lalelerin güzelliği, notaların 
ahengiyle birleşti…
8. İstanbul Lale Festivali, birbirinden 
renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. 
İstanbullular, yerli müzik gruplarının 
verdiği konserlerle baharın enerji 
veren havasını keyifle soludular. 
Festivale katılan müzik grupları, 
etkinliklere neşe ve eğlence kattı. 
8. İstanbul Lale Festivali’nde sanata 
ve sanatçılara özel bir yer ayrıldı. 
Geleneksel sanatlar içinde özgün 
bir yere sahip olan ebru, festival 
süresince üç ayrı noktada canlı 
performanslarla canlandı. 

8. İstanbul Lale Festivali 
kapsamında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Meslek Edindirme 
Kursları İSMEK, Emirgan Korusu ve 
Göztepe 60. Yıl Parkı’nda 
“Geleneksel Türk Sanatları’nda Lale” 
isimli bir sergi açtı. Sergi ile lalenin 
Geleneksel Türk Sanatları’na 
yanısıması tarihsel bir süreçte 
anlatıldı. Yine Emirgan Korusu ve 

Göztepe 60. Yıl Parkı’nda İSMEK 
imzalı lale temalı ürünlerin satışı da 
yapıldı. 

İhtiyaç sahibi ailelerin sorunlarına 
çözüm üretmenin yanısıra sosyo-
kültürel çalışmalarla da kadınlara 
destek olan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kadın Koordinasyon 
Merkezi de festivale “Lalelerin 
Dilinden” adlı sergi ile katıldı. 
Sergide ana teması lale olan ve 
hünerli ellerin, kristal ve ipek 
kumaşlarla olan dansından ortaya 
çıkan ürünleri İstanbul ve lale 
aşıklarının beğenisine sunuldu. 

İstanbul’un Lale Bahçeleri…
8. İstanbul Lale Festivali kapsamında 
bu yıl da sokaklar, parklar, bahçeler 
ve meydanlar lale ile renklendi. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kenti 
laleler ile adeta bir gelin gibi süsledi. 
İstanbul’un dört bir köşesinde 
270 farklı türde toplam 14 milyon 
500 bin lale dikildi. 

17



2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nı düzenlemek için 
Tokyo ve Madrid ile yarışan İstanbul, uluslararası spor 
organizasyonlarının değişmez adresi olmaya devam 
ediyor. İstanbul son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ve Türkiye Tenis Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen 
İstanbul Lale Kupası ITF Uluslararası Kadın Tenis 
Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. 

Turnuva, Göztepe 60. Yıl Parkı’nda yapıldı... 
Bu yıl ilk kez düzenlenen turnuva, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin yenilediği Göztepe 60. Yıl Parkı içerisindeki 
Gülbahçesi Spor Tesisleri’nde yapıldı. Aynı zamanda 
Kadıköy’ün en büyük parkı olan Göztepe 60. Yıl Parkı, su 
gösteri havuzları, biyolojik havuzları ve onlarca farklı türde 
binlerce gülün oluşturduğu gül bahçesi ile turnuvaya 
katılan sporcuları ve izleyicileri adeta büyüledi.

Mücadele nefes kesti...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 
7 adet tenis kortunda oynanan karşılaşmalarda, dünyanın 
farklı ülkelerinden gelen yabancı ve yerli tenisçiler, 
dünya sıralamasındaki yerlerini yükseltmek için kıyasıya 
mücadele ettiler. Eleme maçları ile başlayan turnuvanın 
çiftler finali nefes kesti.

2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın 
en güçlü adayı İstanbul, 
uluslararası bir turnuvaya 
daha başarıyla ev sahipliği 
yaptı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin yenilediği 
Göztepe 60. Yıl Parkı’nda 
düzenlenen turnuva, nefes 
kesen mücadelelere sahne 
oldu. 

Göztepe 60. Yıl Parkı’nda 
Lale Kupası heyecanı
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Final maçı kıyasıya mücadeleye sahne oldu…
İstanbul Lale Kupası’nın çiftler finalinde Ekaterina 
Bychkova (Rusya) - Nadia Kichenok (Ukrayna) ikilisi 
ile Başak Eraydın (Türkiye) - Aleksandrina Naydenova 
(Bulgaristan) ikilisi şampiyonluk için mücadele etti. 
Bychkova - Kichenok ikilisi, nefesleri kesen mücadeleyi 
2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Bychkova ve 
Kichenok, şampiyonluk kupalarını İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Osman Avcı’nın 
elinden aldılar. 

Tekler şampiyonu Hırvat Vekiç oldu… 
50 bin dolar ödüllü turnuvanın tekler finali 
sporseverlerin büyük ilgisini çekti. Turnuvaya 1 numaralı 
seri başı olarak katılan Hırvat tenisçi Donna Vekic ile Rus 
tenisçi Elizaveta Kulichkova arasında oynanan final maçı 
büyük heyecana sahne oldu. Vekiç, rakibi Kulichkova’yı 
yenerek, İstanbul Lale Kupası’nda mutlu sona ulaşan isim 
oldu.

Şampiyonlara ödüllerini veren Türkiye Tenis Federasyonu 
Başkanı Osman Tural, “İstanbulluların ilk kez düzenlenen 
turnuvaya gösterdiği büyük katılım, bizleri fazlasıyla 
sevindirdi. Bu nedenle İstanbullulara özellikle teşekkür 
ediyorum. Ayrıca bu güzel tesisi halkımıza kazandıran 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a da 
çok teşekkür ediyorum.” dedi.  
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
talimatıyla Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan 
Muhtarlar Hizmet Birimi’nin başarılı çalışmaları ödüllendirildi. 

İstanbul Muhtarları Dayanışma Derneği’nin, Gaziosmanpaşa 
Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlediği 
Dayanışma Gecesi’ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren katıldı. 

İstanbul Muhtarları Dayanışma Derneği, kent geneline ve 
köylere yaptığı çok sayıda yatırım ve hizmet nedeniyle, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı “Yılın 
Belediye Başkanı” seçti. Ödülü, Başkan Kadir Topbaş adına 
Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren aldı. 

Şehrin her köşesindeki mahalle ve köylere yatırım ve 
hizmetlerini ulaştıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başkan 
Kadir Topbaş’ın talimatıyla bugüne kadar İstanbul genelindeki 
mahalle ve köylere 428 adet park ile spor tesisi yaptı. Biyolojik 
arıtma, doğalgaz ve altyapı yatırımları İstanbul’un köylerine 
kadar ulaştırıldı. 

İstanbul’un muhtarlarından 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’a anlamlı 
ödül... İstanbul Muhtarları 
Dayanışma Derneği, 
İstanbul’un mahalle ve 
köylerinde biyolojik arıtma, 
doğalgaz ve altyapı gibi dev 
yatırımlar gerçekleştiren 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ı “Yılın 
Belediye Başkanı” seçti.

Başkan Topbaş’a anlamlı ödül
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2012 Faaliyet Raporu’nu 
Belediye Meclisi’ne sunan 
İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkan Vekili Ahmet Selamet, “Geçen 
yıl gerçekleştirdiğimiz hizmet, 
yatırım ve faaliyetlerimiz İstanbul’un 
cazibesini ve yaşam kalitesini 
daha da artırdı.” dedi. Başkan 
Vekili Ahmet Selamet, Türkiye’nin 
her alanda gerçekleştirdiği büyük 
kalkınma hamlelerine paralel olarak 
İstanbul’un da Kadir Topbaş’ın 
belediye başkanlığı döneminde 
çok büyük yatırım ve hizmetler 
kazandığını söyledi. 

Küresel buluşma adresi; 
İstanbul… 
İstanbul’un son 9 yılda önemli 
atılımlarla günümüzde yeniden lider 
kent olduğunu belirten Selamet, 

“Türkiye nasıl küresel oyun kurucu 
olduysa, İstanbul da dünyanın 
yeni karar alma merkezi oldu. 
Artık doğusu ve batısıyla kuzeyi ve 
güneyi ile ‘küresel buluşma adresi’ 
İstanbul’dur. Dünya siyasetinin, 
küresel iş dünyasının, finans 
dünyasının, spor dünyasının, kültür 
dünyasının kalbi İstanbul’da atıyor.” 
dedi. 

İstanbul’a 60 milyar TL yatırım 
yaparak kenti dünyanın gelişen 
metropollerinin arasında bir 
numaraya çıkardıklarını ifade eden 
Selamet, 2012 yılı sonu itibariyle 
gelir gerçekleşmesi yüzde 112,5’le 
7 milyar 424 milyon TL olduğunu, 
gider gerçekleşmesinin ise yüzde 
98,3’le 7 milyar 178 milyon TL’de 
kaldığını söyledi.

Büyükşehir’den ilçelere 
33 milyar... 
2012 yılı bütçesiyle ilgili detaylı 
bilgiler veren Ahmet Selamet, 
“Kaynaklarımızı olabildiğince etkili, 
verimli ve tutumlu bir biçimde 
kullanarak, bütçede yüksek bir 
performans gösterdik. 2012 
yılı içinde gerçekleştirdiğimiz 
hizmet, yatırım ve faaliyetlerimiz 
İstanbul’un cazibesini ve yaşam 
kalitesini daha da artırdı. Kısacası 
İstanbul’da istihdama, kalkınmaya, 
insanımıza olan desteğimizi 
sürdürüyoruz. Bunun en güzel 
göstergesi, İstanbul’un 39 ilçesine 
ihtiyaçlarına göre, dengeli bir 
şekilde yaptığımız yatırımlardır. 
Son 9 yılda ilçelerimize yaptığımız 
yatırımların toplamı 33 milyar lira 
oldu.” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili 
Ahmet Selamet, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
“2012 Yılı Faaliyet Raporu”nu 
Belediye Meclisi’ne sundu. 
Selamet, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 
hizmet ve yatırımlar sonucunda 
dünyanın kalbinin İstanbul’da 
attığını söyledi. 

İstanbul 2012’de
yatırım ve hizmete doydu 
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İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı, İETT’nin 2012 Yılı 
Faaliyet Raporu’nu İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi’ne sundu. 5 bin 349 otobüsle günde 

3,5 milyon yolcu taşıyan İETT’nin, 2012 yılında 59 yeni 
hat açtığını ifade eden Baraçlı, aldıkları 1.705 yeni 
otobüsü İstanbul halkının hizmetine sunduklarını 
belirtti. 

480 milyon kişiye hizmet verdik…
142 yıllık bir tarihe sahip İETT’nin yönetim politikasının 
ekonomi, ekoloji, enerji ve etkinlik kavramları üzerine 
kurulduğunu ifade eden Baraçlı, “2012 yılında İETT’ye 
ait 2 bin 695 otobüsten oluşan filomuzla, 641 hatta, 
5 milyon sefer ile 170 milyon km yol kat ederek, 
480 milyon kişiye toplu taşıma hizmeti sunduk.” dedi.  

Metrobüs yurtdışına örnek oluyor…
İlk etabı 2007 yılında tamamlanan Metrobüs’ün hat 
uzunluğunun 52 km’ye çıkarıldığını belirten Baraçlı, 
“410 araç ile 6 hatta 24 saat hizmet veriyoruz. Bir günde 

İETT’nin 2012 Yılı Faaliyet 
Raporu, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclisi tarafından oy 
çokluğu ile kabul edildi. 
2012 yılında İETT’nin 5 milyon 
sefer ile 170 milyon km yol kat 
ederek 480 milyon kişiye toplu 
taşıma hizmeti sunduğunu 
belirten Genel Müdür Hayri 
Baraçlı, çalışmaları devam 
eden projeleri hayata 
geçirdiklerinde İETT’nin bir 
yıldız gibi parlayacağını 
söyledi. 

İETT 2012’de 
480 milyon yolcu taşıdı
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yaklaşık 750 bin yolcu taşıyoruz. 
Metrobüs’ün İstanbul’daki başarısı, 
dünyanın dört bir tarafından gelen 
ulaşım uzmanları, belediyeciler 
ve siyasetçilerden oluşan heyetler 
tarafından incelenmiş ve farklı 
ülkelerde kullanılmak üzere 
modellenmiştir. Yapılan işbirliği 
çerçevesinde Pakistan’ın Lahor 
kentinde hizmete açılan metrobüs 
sistemi, Mısır’ın Kahire, Arabistan’ın 
Mekke şehirlerinde de uygulanacak.” 
diye konuştu.

İETT Akademi ile sağlıklı trafik 
hedefleniyor…
Baraçlı, İETT’nin yaşanan kazalarda 
sürücülerin hata paylarını en 
aza indirecek, yetkin ve nitelikli 
sürücüleri yetiştirmeyi hedeflediği 
“İETT Akademi”yi bu yıl içinde hayata 
geçireceklerini ifade ederek, “İETT 
Akademi, sürüş eğitimini vermek 

üzere modern cihazlarla donatılan 
Simülasyon Merkezi, Psikoteknik 
Laboratuarı, sürücülerin mutlu ve 
verimli çalışmalarını sağlayacak İş Yeri 
ve Ruh Sağlığı Merkezi, derslikler ve 
konferans salonu gibi unsurları da 
bünyesinde barındıracak.” dedi.

Yeni otobüslerle maliyet yüzde 70 
azaltılıyor…
“Hayat geçirdiğimiz AKYOLBİL 
projesiyle otobüslerin seyir 
durumlarının izlenmesi ve yolcunun 
bilgilendirilmesini sağladık.” diyen 
İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Şehrin 
nefes almasını sağmak için filomuzda 
bulunan dizel yakıtlı otobüslerimizi 
çevreye duyarlı CNG’li otobüslere 
dönüştürüyoruz. Yeni aldığımız 
ve dönüştürdüğümüz doğalgazlı 
otobüslerle filomuzdaki CNG’li 
araç sayısı 360’ı bulmuş olacak. 

Böylece yüzde 70 oranında tasarruf 
sağlamış olacağız. İETT sadece aldığı 
yeni araçlar ile değil, sağladığı geri 
hizmetiyle de kısa sürede dünyanın en 
güçlü filolarından biri haline gelmiş 
olacak.”

İETT otobüslerinin yaş ortalaması 
12,5’tan 3,5’a düşüyor…
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 
AK Parti Grup Başkan Vekili M. Ergün 
Turan da, “Sadece İETT yılda 
480 milyon yolcu taşıyor. 2013 yılı 
içinde İETT’de yaş ortalaması 12,5’tan 
3,5’a düşecek. Düşük tabanlı, klimalı, 
çok çağdaş, engelli vatandaşların 
da yararlanacağı çevreci araçlardan 
bahsediyoruz. 142 yılı geride bırakan 
tarihi bir kurum olarak İETT’nin 
bugünkü çağdaş normları yakalayarak 
kurumu başarıyla geleceğe taşıyor 
olmasından gurur duyuyoruz.” diye 
konuştu.
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16. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali, Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç ve Eski Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Günay’ın katılımıyla açıldı. Festivale, 

İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Eyyüp Karahan ve 
Bayındır SÜSBİR Başkanı Mehmet Çıplaklı arasında imzalanan 
11 Milyon Adetlik 2013 Yılı Alım Garantili Mevsimli Çiçek 
Üretim Sözleşmesi damga vurdu. Festival kapsamında açılışı 
yapılan Yahya Kerim Onart Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
imza törenine, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Eski Kültür 
ve Turizm Bakanı İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay, İzmir 
Milletvekilleri, İzmir Valisi Mustafa Cahit Kıraç, Bayındır Belediye 
Başkanı Mehmet Kertiş, İBB Kaynak Geliştirme ve İştirakler 
Daire Başkanı Cemal Özdemir, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar 
Daire Başkanı İhsan Şimşek ile çok sayıda davetli katıldı.

Sözleşme, üreticiye büyük katkı sağlayacak…
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Ağaç A.Ş. ile Bayındır SÜSBİR arasında imzalanan 
sözleşmenin, Bayındır için önemli bir yeri olduğunu ifade 
ederek, “Bu anlaşma ilçedeki üreticilerin bütçesine büyük katkı 
sağlayacak. Bayındır’a emeği geçmiş rahmetli eski Belediye 
Başkanı Yahya Kerim Onart’ın isminin kültür merkezine 
verilmesinden dolayı da mutluluk duyuyorum.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Alım Garantili Mevsimlik Çiçek 
Üretim Sözleşmesi ile Bayındırlı 
çiftçinin yüzünü güldürdü. 
İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. 
ile Bayındır SÜSBİR Çiçek 
Üreticileri Birliği arasında 
imzalanan sözleşme ile 
Bayındırlı çiftçilerden 
11 milyon mevsimlik çiçek 
satın alınacak.

Bayındırlı çiftçinin yüzü gülüyor 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
alımları yüz güldürüyor…
Çiçek kenti Bayındır’ın özellikle 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Ağaç ve Peyzaj A.Ş. tarafından yüz 
güldüren alımlarla kalkındığını ifade 
eden Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç, “Bu ve bunun gibi desteklerle 
Bayındır’da çok önemli gelişmeler 
oluyor. Bu güzel kent, süs bitkisi 
üretimi, turizmi ve yeni açılacak 
imkanlarıyla barış, huzur ve esenlik 
beldesi olmuş. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Bayındır, turizmle şahlanacak…
İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay 
da, görev yaptığı süre içerisinde 
özellikle 2009’dan bu yana çiçek 
kenti Bayındır’da kültür varlıklarının 
ayağa kalkması için samimi çalışmalar 
yürüttüklerini hatırlatarak, “Bayındır 
ilçesini, Safranbolu gibi çiçeği ve 
tarihi mirasıyla dünyaya açacak 
çalışmalar yaptık. Bakanlıktan 
ayrılmadan hemen önce Bayındır’ı 
‘turizm bölgesi’ ilan ettik. Çiçeğin 
çok yakıştığı Bayındır, turizmle de 
şahlanacaktır.” dedi.

Dağından yağ, ovasından bal akan 
ilçe…
İzmir’in Bayındır Belediye Başkanı 
Mehmet Kertiş ise Evliya Çelebi’nin 
Seyahatnamesi’nde “Hasbahçe” olarak 
anlatılan Bayındır’a hizmet etmek için 
yola çıktıklarında, ilçeyi çiçek başkenti 
yapmak için çalıştıklarını anlatarak, 
“Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay ve İzmir Valisi’nden büyük destek 
gördük. ‘Dağından yağ, ovasından 
bal akan’ Bayındır’a alımlarıyla büyük 
katkı sağlayan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.” dedi.  

İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. en büyük 
alıcı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç 
ve Peyzaj A.Ş., sektörün önemli 
üreticilerinden olan Bayındır çiftçisinin 
yüzünü güldüren alımlar ile hem kente 
hem de sektöre büyük katkı sağlıyor. 
2009 - 2012 yılları arasında Bayındırlı 
312 üreticiden toplam 22 milyon 250 bin 
adet mevsimlik çiçek satın alan İstanbul 
Ağaç ve Peyzaj A.Ş. desteğini artırıyor. 
Şirket, Bayındırlı çiçek üreticisinden yıl 
içerisinde yazlık ve kışlık olmak üzere 
toplam 11 milyon adet çiçek satın alacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın çabalarıyla ana 
yurduna dönen lale, çiftçiler için de 

gelir kaynağı oldu. Sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında Silivri’deki köylüler, 
son 5 yılda yetiştirdikleri alım garantili 
15 milyon 677 bin 156 adet lale 
soğanından 917 bin 765 TL gelir elde etti.

İstanbul’un simgelerinden olan ve 
kentin her köşesini süsleyen laleler 
bu yıl İstanbul’a 14 milyon adet ekildi. 
İstanbul’a bahar coşkusu yaşatan 
lalelerin 3 milyonu Silivri’nin Kurfallı, 
Kavaklı, Gümüşyaka, Seymen köylerinde 
üretildi. Bu köylerde yetiştirilen lalelerin, 
“Yaprak Kırma” döneminde taç yaprakları 
toplanırken, Temmuz ayında da 
soğanları sökülerek bir sonraki yıl için 
depolanıyor. 

İstanbul Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil 
Alanlar Daire Başkanlığı gözetiminde 
toplanan laleler İstanbul Ağaç ve Peyzaj 
A.Ş’ye gönderiliyor. Burada soğuk hava 
deposunda bir süre bekletilen lalelerin çiçek 
kısımları gıda ve kumaş boyası üretiminde 
kullanılıyor.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı 
İhsan Şimşek, “İstanbul’a ekilen 14 milyon 
lalenin, 3 milyonu Silivri’den, kalanı ise 
Konya Çumra’dan geliyor. Fazla lale yurt dışı 
ve diğer belediyelere satılıyor. Tarlalarda 
sadece lale soğanı üretiminin yanı sıra lale 
taç yapraklarından gıda ve tekstil boyası 
elde ediliyor. Atılan laleleri endüstriye 
kazandırmak istedik. Lalelerden organik 
boya elde ediyoruz. İlk kumaşlar da yapıldı. 
Lokumlarda da bunun kullanımı başladı.” 
diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın 
çabalarıyla ana yurduna 
dönen lale her bahar İstanbul’u 
süslemeye devam ediyor. 
İstanbul’un dört bir yanına 
ekilerek İstanbullulara bahar 
sevinci yaşatan lalelerin 
üretildiği tarlalarda “Yaprak 
Kırma” dönemi başladı.

“Yaprak Kırma” dönemi başladı 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden 
İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ile Türkiye Kaktüs ve 
Sukkulent Grubu’nun birlikte düzenlediği 

1. Türkiye Kaktüs ve Sukkulent Koleksiyonerleri Sergisi, 
Alibeyköy’deki Bahçe Market´te ziyarete açıldı. 
Koleksiyonerler tarafından yıllardır özen ve sevgiyle 
yetiştirilen kaktüs ve sukkulent süs bitkilerinin 
meraklılarının beğenisine sunulduğu serginin açılışını, 
İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Eyyüp 
Karahan yaptı.  

Kaktüs Sergisi meraklıların akınına uğradı… 
Sergilenen bitkinin kaktüs olması, ulusal medyada 
da geniş yankı buldu. Bahçe Market’e gelen medya 
mensupları, Genel Müdür Karahan’dan kaktüs türleri 
ve bu türlerle ilgili İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’nin 
çalışmaları hakkında bilgi aldılar. 

Yılın en güzel kaktüs ve sukkulenti seçildi…
Türkiye’de ilk defa düzenlenen sergide, yarışma 
ve seminerler de düzenlendi. Koleksiyonerler 
arasından 2013 yılının koleksiyoneri seçildi. Seçilen 
koleksiyonerler ülkemizi yurt dışında temsil etme 
hakkı kazandı. Sergide ayrıca 2013 yılının en güzel 
kaktüsü ve sukkulenti dallarında ilk 3’e girenlere 
ödülleri verildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Kaktüs ve Sukkulent bitkisi 
sevenleri Bahçe Market́ te 
biraraya getirdi. İstanbul 
Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’nin ev 
sahipliğinde düzenlenen 
1. Türkiye Kaktüs ve Sukkulent 
Koleksiyonerleri Sergisi, 
koleksiyonerlerin yoğun 
ilgisine sahne oldu.

Kaktüs sevenler 
Bahçe Market’te buluştu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği 
tarafından düzenlenen 23 Nisan kutlamalarının bu yılki 
adresi Feshane oldu. Tarihi binanın bahçesindeki törene, 

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, 
1. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız ve İstanbul protokol 
üyeleri ile yüzlerce çocuk katıldı. 

Çocuklar şarkılarla bu günü kutladı…
Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına 
saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başladı. Beşiktaş Öğrenci Korosu’nun seslendirdiği şarkılara 
protokol üyeleri ve çocuklar birlikte eşlik etti. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelliler Mehter Takımı’nın 
mehteran gösterisi de beğeniyle izlendi.  

Dünya çocuklarıyla coşkumuzu paylaşıyoruz…
23 Nisan Çocuk Bayramı’nın sadece ülke çocukları için 
değil tüm dünya çocukları için olduğunu belirten Vali 
Mutlu: “Ülkemizde bugün pek çok ülkeden gelen çocuklar 
var. Bayramımızı paylaşıyorlar. Biz de onlarla sevinç ve 
coşkumuzu paylaşıyoruz. Dünyanın geleceğini onlarla 
paylaşmak istiyoruz. Biz sadece kendi çocuklarımız değil 
dünyanın çocukları için de büyük sorumluluk içinde daha 
fazla çalışıyoruz.” diye konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de 
olduğu gibi İstanbul’da da 
coşkuyla kutlandı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Feshane’de düzenlediği 
etkinlikler, renkli görüntülere 
sahne oldu.

İstanbul’da 23 Nisan coşkusu
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İstanbul genelinde yapılan resim, şiir 
ve diğer kategorilerde dereceye giren 
öğrencilere Vali Mutlu, Başkan Vekili 
Gümüşdağ, Orgeneral Ataman çeşitli 
hediyeler verdi. Protokol üyeleri daha 
sonra çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı 
çektirerek mutluluklarına ortak oldu. 

İBB Çocuk Meclisi’nden 23 Nisan’a 
özel oturum…
İBB Çocuk Meclisi de etkinlikler 
kapsamında Meclis Salonu’nda özel 
oturum gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 
23 Nisan Özel Oturumu’nda konuşan 
Çocuk Meclisi Başkanı Semagül Çakır, 
“Bize duyulan güveni boşa çıkarmamak, 
bizlere teslim edilen emanete sahip 
çıkmak için bütün alanlarda ulusal ve 
uluslararası çapta başarılar elde ederek 
şanlı bayrağımızı göndere çektirmek 
hedefiyle çalışmalıyız.” dedi. 39 ilçeden 
gelen 270 öğrencinin katıldığı oturumda 
kürsüye çıkan çocuklar 23 Nisan’ın anlam 
ve önemini belirten konuşmalar yaptılar.

Çocuklar 23 Nisan’ı dolu dolu 
yaşadı…
Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 23 Nisan 
kapsamında çocuklar için birçok etkinlik 
düzenledi. Çekmeköy’de düzenlenen 
Çocuk Oyunları Turnuvası, minikleri 
biraraya getirdi. Geleneksel çocuk 
oyunları ‘Seksek’ ve ‘Mendil Kapmaca’ 

kategorilerinde yapılan turnuvada 
18 takımdan 238 öğrenci mücadele 
etti. Çocukları spora teşvik etmek, 
sosyalleşmelerini sağlamak ve fair-play 
ruhunu aşılamak amacıyla düzenlenen 
turnuvaya halk da büyük ilgi gösterdi.

Minikler, Basketbol Turnuvası 
heyecanı yaşadı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
İstanbul Üniversitesi’nin işbirliği 
ile düzenlenen 8. UniMiniCup 
Basketbol Turnuvası, 43 takım ve 
800 minik sporcunun heyecan kesen 
mücadelelerine sahne oldu.
İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü 
Turgay Atasu Spor Salonu’nda 15 
hafta boyunca büyük süren turnuva, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı haftasında oynanan final 
maçlarıyla son buldu. Kapanış 
şöleninde çocuklar, halk oyunları, step 
aerobik şovlar ve çeşitli etkinlikler ile 
doyasıya eğlendiler. 

Çocuk yurdundan öğrencilere 
Çanakkale gezisi...
Büyükşehir Belediyesi,  23 Nisan Çocuk 
Bayramı’nda oldukça anlamlı bir 
etkinliğe de imza attı. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü’ne bağlı yetiştirme 
yurtlarında kalan 221 öğrenci 
Çanakkale’ye götürüldü. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
organize ettiği Çanakkale Milli Bilinç 
Kampı’na katılan 6 bin izci, Çanakkale 

Kara Savaşları’nda şehit düşen atalarını 
bir dizi etkinlikle andı. Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait 13 birimden 
122 personelin çalışmalarıyla 
düzenlenen Çanakkale Milli Bilinç 
Kampı’nın son gününde izciler, 
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 
gelen 8 bin üniversite öğrencisi ve 
4 bin askeri lise ve harp okulu öğrencisi 
ile birlikte 57. Alay Yürüyüşü’ne katıldılar. 

“Türkiye’nin dört bir yanından izci 
Çanakkale’de buluştu…”
Çanakkale Milli Bilinç Kampı’na 
İBB Spor Kulübü’nden 1.465 izci ile 
Türkiye’nin dört bir yanından ve 
yurtdışından Kıbrıs, Gürcistan, Mali, 
Papua Yeni Gine, Sırbistan, Kerkük’ten 
gelen 6 bini aşkın izci katıldı. 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlamalarına katılan izciler, daha sonra 
şehitlik ve müzeleri ziyaret ettiler. 

“Dedeciğim ben geldim...”
İzciler, 25 Nisan gecesi Çanakkale’de 
toprağa düşen kahramanların 
yaptığı gibi saat 05.00’te kalktılar. 
İzciler, şehit olan 57’nci Alay 
askerlerinin son yediği yemek olan 
kırık buğday çorbasını içip hamur 
lokmalarını yediler. Saçlarına tek 
tek kına yakılan izciler, yeleklerini 
ve enveriye kabalağı şapkalarını 
giyerek 57. Alay Yürüyüşü’ne 
başladılar. “Dedeciğim ben geldim” 
sloganıyla başlayan 12 kilometrelik 
yürüyüş, Conk Bayırı’nda son buldu.  

“Anzaklar, izcileri hayranlıkla 
izledi…”
Birinci Dünya Savaşı’nda vatanını 
savunan kahraman Mehmetçiğin 
torunları gibi Anzakların torunları 
da törenlerle dedelerini andı. 
Avustralya ve Yeni Zelandalı 
ziyaretçiler, cepken yelekleri ve 
enveriye şapkaları ile 57. Alay 
Yürüyüşü’ne katılan izcilere hayran 
kaldılar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ve Türkiye İzcilik Federasyonu 
işbirliğiyle düzenlenen 
Çanakkale Milli Bilinç Kampı bu 
yıl da dolu dolu geçti. Kampın 
son gününde 6 binden 
fazla izci, “Dedeciğim ben 
geldim” sloganıyla “57. Alay 
Yürüyüşü”ne katıldı.

Büyükşehir İzcileri, 
Çanakkale’de atalarını andı 
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A ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, Uluslararası Spor Değişim 
programı çerçevesinde Ankara’da Türkiye 

Şampiyonası düzenledi. Şampiyona kapsamında önce 
Marmara Bölge birincisi olan Halkalı Yetiştirme Yurdu 
Erkek Voleybol takımı, bölge 1’incilerinin yer aldığı 
finallerde 7 takım arasından şampiyon oldu. Final 
maçını izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 
dereceye giren sporcuların sevincine ortak oldular. 

Malzeme desteği ile spor yapma imkanı gelişti…
Şampiyonada 1’inci olan Halkalı Yetiştirme Yurdu 
Erkek Voleybol Takımı sporcuları, Beden Eğitimi 
öğretmenleri Halim Özal’la birlikte İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü 
Osman Avcı’yı ziyaret ettiler. Özal, Büyükşehir 
Belediyesi’nin sağladığı malzeme desteği ile spor 
yapma imkanlarının geliştiğini, bu sayede masa 

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin malzeme 
desteğinde bulunduğu 
amatör spor kulüp sporcuları 
başarıdan başarıya koşuyor. 
Halkalı Yetiştirme Yurdu 
Erkek Voleybol Takımı, 
Ankara’da yapılan Türkiye 
Şampiyonası’nda 1’inci oldu.

Destek bizden, 
şampiyonluk sizden! 

tenisinde üç yılda iki 3’üncülük, bir 2’ncilik, güreş 
ve futbol branşlarında ise birer Türkiye 3’üncülüğü 
kazandıklarını belirtti. 

Şampiyonluğun mutluluğunu yaşıyoruz…
2008 yılından bu yana faaliyet gösterdikleri voleybol 
branşında şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade eden voleybol takım sporcuları ise 
kendilerine duyulan güveni boşa çıkarmayacaklarını 
söylediler. 

Çalışan herkesin yanında olacağız…
Gençlik ve Spor Müdürü Osman Avcı da, Halkalı 
Yetiştirme Yurdu Voleybol Takımını tebrik ederek, 
“Başkanımız Kadir Topbaş’ın talimatları doğrultusunda 
gerçekleştirdiğimiz malzeme yardımı projesinin 
böylesi güzel meyveler verdiğini görmek bizleri mutlu 
ediyor. Başarının, çalışan herkesin yanında olarak her 
türlü desteği vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.  
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İstanbul’un 2012 Avrupa Spor Başkentliği yılında ilk kez 
Alanya’dan İstanbul’a doğru gerçekleştirilen tur, bu 
yıl da aynı güzergahta düzenlendi.  Toplam uzunluğu 

1.204 kilometre olan 49. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 
Alanya etabıyla başladı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı 
bisiklet turu, İstanbul etabıyla son buldu. Sultanahmet 
Meydanı’ndan verilen startla başlayan İstanbul etabı, 
Boğaziçi Köprüsü’nden geçilerek 124 km yol kat edildikten 
sonra Caddebostan Sahili’nde tamamlandı.  

İstanbul Etabı’nın galibi Alman Kittel oldu…
2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları aday kenti 
İstanbul’da son bulan bisiklet turunun İstanbul galibi,  
Argos takımından Alman Marcel Kittel oldu. 2 saat 
43 dakika 45 saniyelik derecesiyle 1’inci olan Kittel’i, 
Astana’dan tekerlek farkı ile Andrea Guardini ve Omega-
Pharma-Quick Stepp takımından Fenn Andrrew takip etti. 

Şampiyon Konya Torku Şekerspor’dan...
49. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu genel klasmanda 
Konya Torku Şekerspor takımından Mustafa Sayar 
şampiyon olarak tamamladı. Son güne lider giren ve 
İstanbul-İstanbul etabında bir problem yaşamadan 
starta ulaşan Sayar, genel klasmanda 29.13.13’lük 

Dünyanın ilk ve tek 
kıtalararası bisiklet turu 
olma özelliğini taşıyan 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu, İstanbul’da son buldu. 
Bu yıl 49’uncusu yapılan bisiklet 
turunu Türk sporcu Mustafa 
Sayar kazandı. Dereceye 
giren sporculara ödüllerini ve 
madalyalarını Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül verdi. 

İstanbul’da büyük heyecan 
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derecesiyle 1’inci oldu. Europcar 
takımından Eritreli Natnael Berhane 
2’nci, Cofidis Solutions Credits 
takımından Fransız Yoann Bagot ise 
3’üncü oldu.

Bisiklet Turu Dağların Kralı 
klasmanında Konya Torku Şekerspor 
takımından Serhy Gretchyn, Türkiye 
Güzellikleri klasmanında Katusha 
takımından Mikhail Ignatiev ve 
Sprint klasmanında Lotto-Belisol’dan 
ünlü bisikletçi Andre Greipel zafere 
ulaştı.

Ödülleri Cumhurbaşkanı Gül 
verdi…
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
49. Cumhurbaşkanlığı Türkiye 
Bisiklet Turu’nda dereceye giren 
sporculara, madalya, kupa ve 
mayolarını verdi. Cumhurbaşkanı 
Gül, organizasyonun Türkiye’nin 
tanıtımı açısından önemine dikkat 
çekerek, “Türkiye’nin tanıtımı 
açısından gerçekten çok büyük 
bir hizmet yapılıyor. 156 ülkeden 
canlı televizyon yayını yapıldığını 
söylüyorlar. Türkiye’nin en güzel 

yerleri yayına giriyor. Alanya’dan 
İstanbul’a kadar güzergahı 
düşünürseniz, bunların hepsi en 
güzel şekilde tanıtılıyor.” dedi. 

“Bisiklet turu, Türkiye’yi 
Olimpiyatlara hazırlıyor”
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
dünyanın önemli bisikletçilerinin 
tura büyük ilgi gösterdiğini 
belirterek, Torku Şekerspor’dan 
Mustafa Sayar’ın turun genel 
klasmanını 1’inci bitirmesinin Türk 
sporu açısından sevindirici olduğunu 
söyledi. 

Bisiklet Turu’nda çok sayıda 
olimpiyat ve dünya şampiyonu 
olmuş, madalya kazanmış 
sporcunun yarıştığını hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Gül: “Bütün bunlar 
Türkiye’yi adım adım Olimpiyatlara 
hazırlıyor. İnşallah o da tüm bu 
spor faaliyetlerini taçlandıracak. 
Bugün yine burada olmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum. İnşallah 
gelecek sene de 50. yılı hep beraber 
çok daha muhteşem bir şekilde 
yaparız.” diye konuştu. 
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“Okçular Tekkesi” ile İstanbul’da spor mirası 
yeniden hayat buluyor. Türkiye’nin ve dünyanın 
sayılı okçuluk merkezlerinden biri olacak 

Okçular Tekkesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Okmeydanı’nda tarihi temelleri üzerinde uluslararası 
standartlarda yeniden inşa edildi. 

Türkiye’de bir ilk...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına KİPTAŞ eliyle aslına 
uygun olarak yaklaşık 18 bin m2 alanda inşa edilen tesiste 
çok sayıda ünite bulunuyor. Tesiste; uluslararası ölçülerde 
480 koltuk tribünlü olimpik yarış sahası, sporcu soyunma 
ve dinlenme odaları, delegasyon ve hakem ofisleri, fitness 
salonu, kapalı alan ok atış sahası, ok ve yay imalat atölyesi, 
idari ofisler, VİP, toplantı ve konferans salonları, şadırvan, 
hünkar köşkleri, kütüphane, arşiv, müze, Belnet internet 
merkezi, mescit ile 350 araçlık otopark bulunuyor. 

Okçular ve Atıcılar Tekkesi bu özellikleriyle Türkiye’de ilkler 
arasındaki yerini de alıyor. Olimpik branşlardan biri olan 
okçulukla ilgili gerek İstanbul gerekse Türkiye’de böyle bir 
tesis bulunmuyor, bu anlamda tesis önemli bir boşluğu da 
dolduruyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Okmeydanı’na adını veren tarihi 
Okçular Tekkesi’ni İstanbul’a 
yeniden kazandırdı. Aslına 
uygun olarak yeniden inşa 
edilen tarihi yapı, İstanbul’un 
Fethi’nin 560. yıldönümü olan 
29 Mayıs günü Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan 
ve Başkan Kadir Topbaş 
tarafından hizmete açılacak. 

İstanbul’da tarih canlanıyor!
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Açılış 29 Mayıs’ta...
Tesis, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
müşterek protokolü ile yeni kurulan 
Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı’na 
devredildi. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
ev sahipliğinde vakıf mütevelli 
heyetinin de katılımıyla 21 Şubat 
Perşembe günü temsili ok atma töreni 
düzenlendi. Tesisin resmi açılışı ise 
özel bir tarihte; İstanbul’un Fethi’nin 
560. yıldönümü olan 29 Mayıs günü 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla yapılacak. 

Geleceğin şampiyonları 
yetiştirilecek...
Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı 
Mütevelli Heyeti sevk ve idaresinde 
kurulan Okçuluk Spor Kulübü ile hem 
tarihi bir misyon gelecek nesillere 
aktarılacak hem de çocuklara ata 
sporu olan okçuluk eğitimi verilecek. 
Okçular Tekkesi’nde geleneksel ve 
modern okçuluk eğitimleri verilecek. 
Okçuluk sporunda geleceğin 
şampiyonları yetiştirilirken diğer spor 
kulüplerine de destek verilecek. 

Tarih yeniden canlanıyor...
Yaklaşık 550 yıl önce inşa edilen 
ve ilk spor kulüplerinden biri olan 
Okçular Tekkesi’nin yeniden İstanbul’a 
kazandırılmasına yönelik proje, Mimar 
Sinan Genim imzası taşıyor. Fatih 
Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u 
fethetmesinin hemen akabinde, fetihte 
önemli başarıları olan okçular bölüğü 
için Okmeydanı semtinde oluşturduğu 
alanda, II. Beyazıt Okçular Tekkesi’ni 
kurmuştur. Okmeydanı Okçular 
Tekkesi’nde, 6 asır boyunca Tozkoparan 
İskender, Bursalı Şüca, Miralem Ahmet 
Ağa, Deve Kemal, Lenduha Cafer, Çullu 
Ferruh, Solak Bali, Berbat Mehmet, 
Kemhacı Hayrettin, Amasyalı Şüca, Hindi 
Yakup ve Üsküdarlı Binyüzcü Hafız Efendi 
gibi meşhur okçular yetişmiştir. Okçular 
Tekkesi her yıl Hıdrellez günü olan 6 
Mayıs’ta açılır ve burada altı ay boyunca 
Pazartesi ve Perşembe günleri ok talimi 
yapılırdı. Ok taliminin yanı sıra, sırıkla 
hendek atlama, kılıç müsabakaları, cirit, 
tomak, matrak gibi oyunlar da bu alanda 
oynanırdı. Bu anlamda önemli bir spor 
mirasını da bünyesinde taşıyan Okçular 
Tekkesi’nin yeniden hayat bulmasıyla 
İstanbul’da tarih yeniden canlandırılacak.
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Cem Karaca Kültür Merkezi KonferansSalonu’nu 
dolduran 700 öğrencinin katılımıyla başlayan Kariyer 
Eğitimleri programının açılış törenine, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Osman 
Avcı, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi 
Sezai Koç ile Aydın Üniversitesi öğretim üyeleri katıldı.

Gençlik ve Spor Müdürü Osman Avcı, “Rekabetin 
sadece şirketler arasında değil kişiler arasında olduğu 
çağımızda, değişmeyen tek şey değişimdir. İş hayatında 

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile İstanbul Aydın 
Üniversitesi işbirliğiyle 
üniversite öğrencilerine yönelik 
düzenlenen “16. Kariyer 
Günleri” rekor bir katılımla 
başladı. Kariyer Günleri’ne 
77 üniversiteden 704 öğrenci 
katıldı.

Kariyer Günleri’ne rekor katılım
sadece diploma yeterli değil. Bu anlamda mezuniyet 
sonrası meslek hayatınızda dünyanızı şekillendirebilmek 
adına ipuçları verme gayreti içindeyiz. Alanında uzman 
akademisyenler ve reel sektörden temsilciler tarafından 
sunulan programlar ile gençlerimize ışık tutmayı 
amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Programın ilk günü İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Salih Güney, “İnsan Psikolojisi ve Benlik 
Gelişimi”, İstanbul Aydın Üniversitesi USAM Müdürü 
Doç. Dr. Sait Yılmaz ise “Kariyer Yaparken Bilim Adamı 
Olmak” başlığında bir sunum yaptı. Kariyer Günleri ile 
öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, 
geleceklerine dair hedefler koyabilmeleri, iş yaşamında 
karşılaşabilecekleri durumlar hakkında bilgi edinmeleri 
ile daha nitelikli ve donanımlı olarak iş hayatına 
atılabilmelerine yardımcı olmak amaçlanıyor. 

Devam zorunluluğu olan eğitim programlarını 
tamamlayan öğrencilere onaylanmış katılım belgesi 
veriliyor. 
2005 yılında başlayan ve her yıl yoğun ilgi ile gerçekleşen 
proje ile bugüne kadar yurtdışından 4, İstanbul dışından 
67, İstanbul’dan ise 39 farklı üniversiteden yaklaşık 5 bin 
öğrenci sertifika almaya hak kazandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gençlik 
Meclisi, İngiltere Cambridge Üniversitesi’nde eğitim 

gören doktora öğrencilerini İstanbul’da ağırladı. Tanışma 
ve kültürel geziler şeklinde organize edilen programla 
misafir öğrenciler, şehrin tarihi ve kültürel yerlerinin yanı 
sıra üniversiteleri de gezerek bilgi edinme fırsatı buldular. 
Konuklar, 6 gün boyunca İstanbul’da ailelere konuk olarak, 
Türk aile yaşamı hakkında da tecrübe edindiler. 

Misafir öğrenciler, Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camii, 
Kapalıçarşı ve Yerebatan Sarnıcı gibi İstanbul’un tarihi 
yerlerini gezerek kent kültürünü yakından tanıma fırsatı 
buldular. Cambridge Üniversitesi öğrencileri daha sonra 
Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilmiş eserlerin 
1/25 ölçekli maketlerinin yer aldığı Miniatürk’ü gezdiler. 
Öğrenciler burada 3 bin yıllık Anadolu uygarlıklarını temsil 
eden yapıların ve yakın tarihimizde yapılan eserlerin 
minyatürlerini hayranlıkla incelediler. 

Ayrıca İstanbul Üniversitesi ve Süleyman Şah Üniversitesi’ni 
de gezen konuklar, Türkiye’deki üniversite sistemi 
hakkında bilgi sahibi oldular. Yabancı öğrenciler İstanbul’a 
hayran kaldıklarını belirterek, kendilerini konuk eden 
Gençlik Meclisi’ne teşekkür ettiler. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
dünyanın dört bir yanından 
öğrencileri İstanbul’da 
ağırlamaya devam ediyor. 
İngiltere’den gelen Cambridge 
Üniversitesi’nin öğrencileri, 
6 gün boyunca kentin kültürünü 
ve üniversitelerini yakından 
tanıma olanağı buldular.

İstanbul’a hayran kaldılar 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Ahmet Selamet, Avustralya 
Viktorya Eyalet Valisi Alex Chernov 

ve beraberindeki heyeti, Saraçhane 
Belediye Sarayı’nda ağırladı. 
Görüşmeye, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
İbrahim Kapaklıkaya ile Avustralya 
İstanbul Başkonsolosu Lino Strangis 
da katıldı.

Avustralya ile tarihi bir 
dostluğumuz var…
Başkan Vekili Ahmet Selamet, 
Vali Alex Chernov’u İstanbul’da 
ağırlamaktan dolayı memnuniyet 
duyduğunu belirterek, “Avustralya 
ülkemize çok uzak bir yerde 
olmasına rağmen Avustralya 
ile geçmişi çok eskiye dayanan 
tarihi bir dostluğumuz var. Türk 
vatandaşlarımız da orada huzur ve 
güven içinde yaşıyorlar.” dedi.

Lalelerden çok etkilendim…
Konuk Vali Alex Chernov da, İstanbul’un 
adeta açık bir hava müzesi olduğunu 
ifade ederek, “İstanbul’da gördüğüm 
lalelerden çok etkilendim. Gerçekten 
şehre çok ayrı bir hava katmışlar. 
Lalenin anavatanının Türkiye olduğunu 
da eşimle birlikte yeni öğrendim. Ayrıca 
bu aylarda İstanbul’da Lale Festivali’ni 
de düzenliyormuşsunuz. Şuan 
İstanbul’dayım. Ama geri döndüğümde 
bir daha ne zaman İstanbul’a 
gideceğimi düşünmeye başlayacağım.” 
diye konuştu. 

Ahmet Selamet daha sonra konuğu 
Chernov’u İBB Meclisi’nde de 
gezdirerek çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Başkan Vekili Selamet, 
görüşmenin ardından misafiri Vali 
Chernov’a lale desenli çini hediye etti. 
Chernov da Selamet’e kristal bir kitap 
ayracı hediye etti.

Viktorya Eyalet Valisi Alex 
Chernov, beraberindeki heyet 
ile birlikte İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ni ziyaret etti. Konuk 
Vali, İstanbul’un dört bir 
yanını saran lalelerden çok 
etkilendiğini söyledi.

İstanbul’un lalesi büyüledi
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Teksas’ın en büyük kenti olan Houston ile Türkiye 
arasındaki ticari ilişkilerini güçlendirmek amacıyla 
İstanbul’da bulunan Houston Belediye Başkanı Annise 

Parker ve beraberindeki heyet, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Ahmet Selamet’i ziyaret etti. Ahmet Selamet, 
misafirlerini Boğaz’da verilen akşam yemeğinde ağırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Ahmet Selamet, 
Houston Belediye Başkanı Annise 
Parker’ı Boğaz’da ağırladı. 
Konuk Başkan, 3 büyük 
imparatorluğa ev sahipliği 
yapmış İstanbul’un tarihi ve 
kültürel zenginliğine hayran 
kaldığını söyledi. 

İstanbul ve Houston’un 
ilişkileri güçleniyor

“İstanbul ile Houston arasındaki ilişkiler güçleniyor…”
Başkan Vekili Selamet, Belediye Başkanı Parker 
ve beraberindeki heyeti İstanbul’da ağırlamaktan 
memnuniyet duyduğunu belirterek, 1988 yılında Houston 
ve İstanbul arasında imzalanan Kardeş Şehir Protokolü 
ışığında ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini 
söyledi.

“Ticari ilişkiler daha da gelişecek…”
Houston Belediye Başkanı Annise Parker ise İstanbul’un 
Türkiye’nin en gözde şehri olduğunu ve 3 büyük 
imparatorluğa ev sahipliği yapan İstanbul’un tarihi ve 
kültürel açıdan eşsiz bir dokuya sahip olduğunu ifade etti. 
Houston Belediyesi’ne bağlı “Greater Houston Partnership” 
ile TUSKON arasında İstanbul ziyaretleri esnasında 
bir işbirliği protokolü imzalandığını belirten Parker, 
“Dolayısıyla ticari ilişkilerimiz daha da gelişecek. Bundan 
memnuniyet duyuyoruz.” dedi. 

Selamet ve Parker, karşılıklı iyi niyet dilekleri ve 
hediyeleşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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V ietnam Sosyalist Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Nguyen Phuong Nga ve 

beraberindeki heyet, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Ahmet Selamet’i çalışma 
ofisinde ziyaret etti. Başkan Vekili 
Ahmet Selamet, Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Nguyen Phuong Nga ve 
beraberindeki heyeti İstanbul’da 
ağırlamaktan mutluluk duyduğunu 
söyledi.  Ahmet Selamet, 3. Boğaz 
Köprüsü ve Marmaray Projesi ile ilgili 
konuklarına bilgi verdi.

Konuk Bakan Yardımcısı Nga, 
İstanbul’a ilk kez geldiğini ifade 
ederek, “2013 yılı itibariyle Türkiye 
ile Vietnam arasındaki diplomatik 

ilişkiler 35. yılını dolduracak. Bu 
münasebetle İstanbul ve Ho-Chi 
Minh arasında Kardeş Şehir Protokolü 
imzalanacak. İstanbul’la kardeş şehir 
olacağımız için çok mutluyuz.” diye 
konuştu.

Başkan Vekili Ahmet Selamet de, 
İstanbul ile Ho-Chi Minh arasında 
imzalanması öngörülen protokolle 
ilgili prosedürün tamamlandığını 
söyledi. Ho-Chi Minh’den gelecek 
teknik bir heyetin İstanbul’da 
incelemelerini tamamladıktan sonra 
işbirliği alanlarını belirleyeceklerini 
belirten Selamet, “Her iki belediye 
başkanı için uygun olabilecek bir 
zamanda Kardeş Şehir Protokolü 
imzalanacak.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
ekonomik ve siyasi işbirliklerine 
bir yenisini daha ekliyor. İstanbul 
ve Ho-Chi Minh kentleri, 
Türkiye ile Vietnam arasındaki 
diplomatik ilişkilerin 
35’inci yılında “Kardeş Şehir” 
olmaya hazırlanıyor. 

İstanbul’a yeni bir 
“Kardeş Şehir” 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başbakanlık Türk İş Birliği 
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile imzalanan 
Ortak Hizmet Protokolü çerçevesinde son elli yılın en 

büyük kuraklığını yaşayan Somali’ye yardım elini uzattı. 
Daha önce bölgeye ulaşan 20 kişilik ekibin ardından 
48 kişilik teknik bir ekip daha Somali’ye gitti. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
dünyanın dört bir yanına yardım 
elini uzatmaya devam ediyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
son olarak “Açlık Salgını” ile 
boğuşan Somali’ye 68 kişilik 
teknik bir ekip gönderdi.

Büyükşehir’den Somali’ye 
yardım eli 

“68 kişilik bir ekip ile faaliyet göstereceğiz…”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
Danışmanı ve Ekip Başkanı İsmail Hakkı Turunç, yardım 
ekibi ile birlikte Atatürk Havalimanı’ndan Somali’ye 
hareket etti. Turunç havalimanında yaptığı açıklamada, 
“Sayın Başkanımız Kadir Topbaş’ın himayesinde bölgeye 
yardım ekibimizle hareket ediyoruz. Somali’de Büyükşehir 
Belediyesi olarak varlığımızı daha önce de gösterdik. Bu 
sefer de 68 kişilik bir ekip bölgede faaliyet gösterecek. 
Ekibin bir kısmı 30 gün bir kısmı da 45 gün bölge halkına 
yardımcı olacak. Türk Kızılay’ı ile birlikte bölgede değişik 
alanlarda faaliyet göstereceğiz.” diye konuştu.

“Altyapı ve üretim teknikleri konusunda eğitimler 
verilecek…”
Açlık salgını ile boğuşan Somali’ye yardım için giden 
ekipte, mühendis, alt yapı uzmanı, mimar, teknik eleman, 
dozer, vinç operatörleri, sağlık ekibi ve İSTON elemanları 
bulunuyor. Teknik elemanlardan oluşan ekip, bölge 
halkına alt yapı konusunda eğitim verecek, fabrikalarda 
üretim tekniklerini anlatacak. Yaklaşık iki ay sürecek temel 
eğitimden sonra uygulamalar yapılacak. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 
İGDAŞ, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın düzenlediği 
16. Geleneksel Tüketici Ödülleri töreninde “Güvenli 

Doğalgaz Kullanımına Yönelik Kamu Spotları” projesi ile 
“Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü”nün 
sahibi oldu. İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, Ankara TOBB 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştirak şirketlerinden İGDAŞ, 
başarılı çalışmalarını bir 
ödül ile daha taçlandırdı. 
İGDAŞ, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nın düzenlediği 
16. Geleneksel Tüketici 
Ödülleri’nde Tüketici 
Memnuniyetini İlke Edinen 
Firma Ödülü’ne layık görüldü.

İGDAŞ’a memnuniyet ödülü 
İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda yapılan törende ödülü 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın elinden aldı.

Bilal Aslan ödüle ilişkin yaptığı konuşmada, 5 milyonu 
aşkın aboneye hizmet veren bir kuruluş olduklarını 
belirterek “Bu ödülle birlikte çalışmalarımızın 
başarısına olan inancımız perçinlendi. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı, İGDAŞ’ın tüketici memnuniyetini 
firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun 
davranarak onları bilgilendirici bir proje hayata geçirmesi 
nedeniyle ödül verdi.” dedi. Kamu spotları ile Türkiye’yi 
bilgilendirdiklerinin altını çizen Aslan, hazırladıkları iki ayrı 
kamu spotunun 35 ulusal kanalda yayınlandığını söyledi. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı “Geleneksel Tüketici 
Ödülleri”ni tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin 
yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, 
tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik 
edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması 
ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 
kurumların 2012 yılı faaliyetlerini dikkate alarak 7 dalda 
ödül verdi. Ülkemizde tüketici bilincinin oluşması için 
önemli katkılar sağlayan “Geleneksel Tüketici Ödülleri” bu 
konuda çalışma yapan kurumları da teşvik ediyor.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca bu yıl 16’ncısı 
yapılan Geleneksel Tüketici Hakları Ödülleri,  
Ankara TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda 

düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Zabıta Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü Tüketici Hakları Zabıta Amirliği 
“Başarılı Kuruluş” dalında ödülün sahibi oldu. Ödülü, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Zabıta Müdür 
Yardımcısı Rabia Babacan aldı. 

Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, tüketici bilincini 
geliştirmesi, tüketici şikayetlerini satıcıyla uzlaşarak 
çözmeye çalışması, yaptığı etkinlikler, seminerler ve fiyat 
etiketi denetimleri ile bilinçli tüketici kitlelerinin oluşması 
konularındaki çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldü.

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Tahmaz yaptığı açıklamada, 
“Tüketicinin Oscar’ı olarak kabul edilen bu ödülle beraber 
tüketici hakları alanındaki çalışmalarımız hız kesmeden 
devam edecektir.” dedi. Zabıta Destek Hizmetleri Müdürü 
İbrahim Köse de, yıl boyunca tüketicilerin haklarının 
korunmasına yönelik faaliyetler yürüttüklerini ve bu 
çalışmalar neticesinde Başarılı Kuruluş Ödülü’ne layık 
görülmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Daire Başkanlığı, 
başarılı çalışmalarını ödüllerle 
taçlandırmaya devam ediyor. 
Tüketici hakları alanında 
çalışmaları ile takdir toplayan 
Zabıta Daire Başkanlığı, 
16. Geleneksel Tüketici Hakları 
Ödül Töreni’nde “Başarılı 
Kuruluş Ödülü”ne layık 
görüldü.  

İstanbul Zabıtası’na 
“Başarılı Kuruluş Ödülü”
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Sayın Başkanım,  mavi ile yeşilin buluştuğu 
İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan 
Beykoz’da halkın yaşam kalitesini yükseltmek 

için hayata geçirdiğiniz ve planladığınız başlıca 
projelerinizden bahseder misiniz?
Beykoz, geçmişten günümüze, tarihi derinliği, kültür ve 
sanat alanındaki birikimi, coğrafi dokusu ve Boğaz’ın 
incisi olan konumuyla sadece İstanbul’un değil 
Türkiye’nin hatta dünyanın en müstesna, en güzel ve en 
önemli kentlerindendir. 4 bin yıllık geçmişi olan Beykoz, 
yakın zamana kadar sanayi yönüyle ön plana çıkıyordu. 
Ülkemizin çok önemli üç fabrikası Sümerbank Deri 
Kundura, Tekel ve Paşabahçe Cam Fabrikası ilçemizde 
faaliyet gösteriyordu. Başta Karadeniz Bölgesi olmak 
üzere Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden göç eden 
vatandaşlarımız ekmek kapısı olarak gördükleri bu 
fabrikalarda çalışmak için Beykoz’a yerleştiler. Maalesef 
insanlarımızın ekmek kapısı olan bu fabrikalar teker 
teker kapanınca birinci sırada işsizlik olmak üzere 
sorunlar da çoğaldı. Bu sorunu en aza indirgemek 
için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bugüne kadar 3 bine 
yakın vatandaşımızı yönlendirerek iş sahibi yaptık. 
Bununla birlikte 1995’te sit alanı haline gelmesiyle 

İstanbul Bülteni’nin bu ayki 
konuğu, mavi ile yeşilin içiçe 
geçtiği Beykoz’un başarılı 
Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek. 
Ulaşımdan altyapıya, 
çevreden spora kadar hayatın 
her alanındaki yatırımlarıyla 
ilçede önemli bir değişime 
imza atan Başkan Çelikbilek’le 
ilçenin bugününü ve yarınını 
konuştuk.

Mavi ile yeşilin buluştuğu yer

ilçemizde yüzeysel iyileştirmelerde etkileyebilecek 
olan imarlarla ilgili her türlü karar alma şansımız 
sınırlandırıldı. Meydanlardan, yol genişletmelerine, 
kültür merkezlerinden, hizmet binalarına, eğitim, sağlık 
yatırımlarından yeni parklara kadar birçok hizmeti 
vatandaşlarımızla buluşturduk. Küçüksu Mesire Alanı, 
Göksu Deresi kenarını düzenleyerek vatandaşlarımızın 
hizmetine sunacağız. Çubuklu’da sahil şeridinde 
Büyükşehir Belediyemizin yaptığı güzel bir parkımız var. 
Beykoz Çayırı, Ortaçeşme Meydanı, Kavacık’ta Orhan 
Veli Parkı ve birçok önemli çalışmalarımız devam ediyor. 
Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Kadir Topbaş ve ekibine teşekkür ediyorum. 

Bunların yanı sıra Hz. Yuşa bölgesini yeniliyoruz. 
Akbaba’daki çalışmalar için vakıflarla anlaşma sağladık. 
Karlıtepe projemizi başlattık. Tamamlanınca en az 
Çamlıca kadar güzel ve seçkin bir mekan olacak. 
Teleferik ve Beykoz Müzesi’nin de yer alacağı, 
Boğaz’ın her tarafını gören bir alan ortaya çıkmış 
olacak. Yaptığımız bu çalışmalar tamamlandığında, 
ilçenin çehresi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesi hayli 
değişecek. 
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Başkanım, ilçe halkına daha 
iyi hizmet verebilmek için 
ulaşım alanında ne gibi projeler 
gerçekleştirdiniz?
İstanbul’da ulaşım konusunda en rahat 
ilçelerden biriyiz. Bir yandan kenar bir 
ilçe konumunda olmamıza rağmen 
İstanbul’un merkezine de oldukça 
yakın durumdayız. Öncelikle ana 
arterlerdeki çalışmalarımız Büyükşehir 
Belediyesi işbirliğiyle devam ediyor. 
Trafiğin belki de en yoğunlukta 
olduğu bir ilçeyiz. Havaların 
ısınmasıyla birlikte hafta sonları sahil 
yolunda trafik yaşanıyor ama rahatsız 
edici durumda değil. Deniz trafiğinin 
geliştirilmesi ve ara seferlerin 
konulması lazım. 42 km’lik bir kıyı 
şeridimiz var. Bunun iyi 
değerlendirilmesi lazım. Kısa vadede 
olmasa da metro master çalışmalarının 
yapıldığını biliyorum. Kavacık’ta 
zaman zaman yaşanan trafiğin 
azalmasıyla sorun en aza inecek. 
3. Köprü de olumlu yönde etkileyecek. 

Başkanım, sosyal belediyecilik 
alanındaki çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz?
Demokrasinin gereği olarak alacağımız 
birçok kararı ilçe sakinlerimizle istişare 

yaparak gerçekleştiriyoruz. Bunlardan 
en önemlisi Türkiye’de bir ilk olarak 
üç mahallemizde pazar yerleri ve 
cadde düzenlemelerini halkımızın 
oylarına sunduk. Ramazan ayında her 
akşam sokak iftarlarında ve gönül 
sofralarında mahalle sakinlerimizle 
birlikte iftar yaptık. Haftada bir 
gün randevusuz halk görüşmeleri 
yapıyoruz. Sabah namazları sonrası 
cami cemaatleriyle, mahalledeki 
ev hanımları ve gençlerle ayrı ayrı 
toplantılar düzenliyoruz. Esnaf ve ev 
ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bundan 
sonra yöneticilerle birlikte ev-komşu 
ziyaretleri yapacağız ve hediye olarak ta 
kitap götüreceğiz. Toplumsal Destek 
Merkezi’ni (TODEM) kurarak ihtiyaç 
sahibi insanlarımıza ulaşıyoruz. 
Düzenli olarak ihtiyaç sahibi 
ailelerimize, çocuklarımıza nakdi ve 
diğer yardımlarda bulunuyoruz.

Başkanım, kültür, sanat ve spor 
alanlarında yaptığınız çalışmalar 
ilçeye nasıl bir katkı sağladı?
Hizmette sınır yoktur. Bir hedefin 
ötesine baktığımızda sürekli 
başka talepler geliyor. Dolayısıyla 
vatandaşın belediye imkanlarından 
yararlanması anlamında; Kavacık, 
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Soğuksu ve Tokatköy’de hizmet 
binaları yaptık. Kültür merkezlerini 
yeniledik. Rüzgarlıbahçe’de yeni 
bir kültür merkezinin çalışmasına 
başladık. Beykoz için ciddi 
ihtiyaç olan yeni bir nikah sarayı 
için adımlarımızı attık. Sadece 
Beykozlular değil İstanbul’un birçok 
ilçesinden vatandaşlarımız yeni 
nikah sarayını tercih edeceklerdir. 
2012 ve 2013 yılı kültür-sanat 
etkinlikleri açısından yoğun geçiyor. 
Büyükşehir Belediyemizin de 
önemli etkinlikleri var bizim de. 
Tarihi ve edebi şahsiyetlerimizi 
anma programları düzenliyoruz. 
Kültür ve tarih mirasımıza sahip 
çıkarak, eserleri yeniliyoruz. 
Her yıl binlerce çocuğumuz yaz 
ve kış spor okullarında eğitim 
görüyor. Amatör spor kulüplerini 
destekliyoruz. Başarılı öğrencilerimizi 
ödüllendiriyoruz. Çanakkale Şehitliği 
ve Panorama Kültür Müzesi’ne 
götürüyoruz. Her yıl Çayır Festivali 
kapsamında vatandaşlarımızı sevilen 

sanatçılarla biraraya getiriyoruz. 
Yüzlerce çiftimizin nikahını kıydık 
ve binlerce çocuğun sünnetini 
gerçekleştirdik. Hobi bahçelerinde 
bahar şenlikleri ile geleneksel halk 
koşuları düzenliyoruz. 

Başkanım, çocukların ve gençlerin 
eğitimi konusunda yürüttüğünüz 
ve planladığınız çalışmalar 
hangileri? 
Eğitime büyük önem veriyoruz. 
Bir zamanlar bir üniversite hayali 
kuran Beykoz’da şu anda dört-
beş üniversite yer alıyor. Türk-
Alman Üniversitesi, Marmara 
Üniversitesi Spor Yüksekokulu’nun 
yanı sıra Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
Medipol Sağlık Üniversitesi, şu 
anda yüksekokul olarak hizmet 
veren ancak Beykoz Üniversitesi 
olarak başvurusunu yapan Lojistik 
Meslek Yüksekokulu yer alıyor. 
Yeni okulların yapımına, çevre 
düzenlemelerine ciddi katkıda 
bulunuyoruz. Binlerce çocuğumuz 

için ücretsiz kurslar düzenliyoruz. 
Hem üniversiteye hazırlık hem 
de sanatsal anlamda. Okullarda 
çevreyle ilgili projeler yapıyoruz. Atık 
toplama kampanyaları yapıyoruz. 
Kaynağında cam ayrıştırıyoruz. 
Kağıtları ayrı topluyoruz. Böylece 
hem yaşama kalitesi artıyor, hem de 
tükettiklerimizin de işe yarayacak 
hale gelmesi için adım atıyoruz.

Başkanım son olarak okuyuculara 
söylemek istedikleriniz?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş başta olmak üzere 
tüm İBB ekibine, ilçemize yaptıkları 
çalışmalardan ve desteklerinden 
dolayı teşekkür ederim. Sahilleriyle, 
mesire alanlarıyla, temiz havası ve 
bol oksijeniyle nefes alınacak bir 
yer olan Beykoz’a tüm İstanbulluları 
davet ediyorum. Her zaman 
vurguladığım gibi gelecek seçim için 
değil, gelecek nesil için belediyecilik 
anlayışıyla hiç durmadan çalışıyoruz. 
Kanal Riva Projesi, Elmalı Şehir 
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Ormanı, Karlıtepe, Küçüksu Mesire alanları, Kılıçlı Film 
Platosu, Arena Projesi, Camköy ve Balkent projeleri, 
Baruthane ve Orhan Veli Parkları, Nikah Sarayı, Çubuklu, 
Kanlıca ve Şahinkaya Eğitim Kampüsleri, yeni hizmet 
binaları ve kültür merkezleri ve yeni meydanlarıyla 
Beykoz’un çehresi çok ama çok değişecek. Çünkü 
bunların altyapısını, projelerini oluşturmak için çok 
çalıştık ve çalışıyoruz.

Yücel Çelikbilek kimdir?
1951 yılında Kars’ta doğan Yücel Çelikbilek, İstanbul 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Mahalli 
İdareler Enstitüsü’nden mezun oldu. Çelikbilek, 
1985 yılından itibaren yönetim kurulu üyeliğini 
yaptığı İlim Yayma Cemiyeti’nin, 2002 - 2004 yılları 
arasında başkanlığını üstlendi. 1989 - 1994 yılları 
arasında Refah Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı yaptı. 
1994 yılında Beykoz Belediye Başkanlığı görevine 
seçildi. 1999 yılından itibaren 10 yıl süreyle İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Danışmanı ve Yerel 
Yönetimler Koordinatörü olarak görev yaptı. AK Parti 
İstanbul İl Başkanlığı kurucuları arasında yer aldı. 
Mali ve İdari İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı 
görevini yürüttü. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel 
seçimlerde, Beykoz Belediye Başkanlığı’na seçildi.
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İstanbul’u kültür, sanat, turizm, spor ve kongreler 
şehri yapmak için çalışmalarına aralıksız devam 
eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçelere yönelik 

yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor. İstanbul’un 
eski yerleşim yerlerinden biri olan Maltepe, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin son 9 yılda planlamadan 
ulaşıma, çevreden altyapıya kadar hayatın her alanında 
yaptığı dev yatırımlar ile yeni bir görünüme kavuştu. 

Maltepe yenileniyor...
Maltepe halkının yaşam kalitesini yükseltmek için 
çalışmalarına devam eden İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, ilçede kentsel yenileme ve kentsel 
dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Maltepe Dragos Kentsel 
Dönüşüm Projesi ile eski sanayi alanında çağdaş ve 
çevreye duyarlı ticaret, kültür ve turizm ağırlıklı ve 
sürdürülebilir bir kentsel merkez oluşturmayı planladı. 
Bölgenin, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında 
öngörülen hizmet - ticaret - konut alanına dönüşümü 

İstanbul’un marka değerini 
ve halkın yaşam kalitesini 
yükseltmek için 365 gün 
24 saat prensibiyle çalışan 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Maltepe’ye son 
9 yılda toplam 2 milyar 
316 milyon 573 bin TL yatırım 
yaptı. Özellikle ulaşım ve çevre 
alanlarında yapılan yatırımlar, 
ilçenin gelişimine büyük bir katkı 
sağlıyor. 

Büyükşehir’den Maltepe’ye 
dev yatırımlar
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için 1/5.000 Nazım İmar Planı 
hazırlandı. 

Maltepe halkı için daha güvenli ve 
daha sağlıklı, sosyal donatıları ile 
kentsel yaşam standardı yüksek 
yeni yaşam alanları inşa eden 
Büyükşehir Belediyesi, ilçede 
4 konut projesini tamamladı. 
Maltepe Başıbüyük 1.Etap, 2. Etap 
ve 4. Etap Konutları ile Dragos 
Evleri tamamlanırken Başıbüyük 
Türk Evleri’nin yapımı sürüyor.

Maltepe için dev ulaşım 
yatırımları...
Maltepe halkının daha hızlı, daha 
konforlu ve daha güvenli ulaşım 
imkanına kavuşması için raylı 
sistem yatırımlarını sürdüren 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük 
metro yatırımı olan Kadıköy - 
Kartal Metrosu’nu hizmete açtı. 
Anadolu Yakası’nın ilk metrosu 
ile tam entegrasyon için dev bir 
adım atan Büyükşehir Belediyesi, 
3,6 km’lik Maltepe - Başıbüyük 

Havaray Hattı’nı da hizmete almayı 
hedefliyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
son 9 yılda Maltepe’ye 34,9 km 
uzunluğunda yeni yol kazandırdı. 
Aralarında Altıntepe Kavşağı, 
Bağdat Caddesi Köprülü Kavşağı 
ve Başıbüyük Kavşağı’nın da 
bulunduğu 10 adet köprü ve kavşak 
ile bağlantı yollarının yanı sıra ilçe 
genelinde 8 nokta için karayolu 
projeleri tamamlandı. 

Maltepe için altyapı ve içmesuyu 
yatırımları...
Maltepe halkı için altyapı ve 
içmesuyu yatırımlarına aralıksız 
devam eden İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, ilçenin atıksularını arıtan 
Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma 
Tesisi’ni hizmete aldı. İlçe genelinde 
44 bin 860 m atıksu şebekesi ve 
kolektör inşa edildi. 
20 bin 162 m içmesuyu şebekesinin 
döşendiği Maltepe’de, 7 adet su 
deposu ile 5 adet içmesuyu pompa 
istasyonu kuruldu.
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Büyükşehir, Maltepe’nin çehresini yeniliyor...
Çevre yatırımları ile Maltepe’nin çehresini yenileyen 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 yeni parkı ilçe 
halkının hizmetine sundu. Anadolu Yakası’nın en 
büyük yaşam, spor ve eğlence merkezi de Maltepe 
Sahili’nde hayata geçiriliyor. Maltepe Sahili Yaşam, 
Spor ve Eğlence Merkezi ile çocuklar için eğlenceli bir 
dünyanın kapısı aralanıyor. Açık hava ve su sporlarına 
ev sahipliği yapmaya hazırlanan Maltepe’de yeni 
bir dönem başlayacak. Böylece Maltepe, Anadolu 
Yakası’nın yeni cazibe merkezlerinden biri olacak. 

Daha temiz, daha sağlıklı Maltepe için...
Daha sağlıklı ve daha temiz bir Maltepe için düzenli 
olarak temizlik hizmeti veren İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, ilçe genelinde 98 bin 877 m yeni doğalgaz 
hattı döşedi, 5 bin 421 adet servis kutusu yerleştirdi. 
Bu çalışmalar sonucu ilçedeki doğalgaz abone sayısı 
182 bin 533’e ulaştı.

Büyükşehir’den Maltepe’ye sağlık, sosyal 
yatırımları...
İlçede son 9 yılda sağlık ve sosyal hizmet alanlarında 
önemli yatırımların altına imza atıldı. Yeni açılan 
Maltepe Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi ile kadın ve aile 
sağlığı konusunda 42 bin 996 kişiye 282 bin 792 kez 
hizmet verildi. Maltepe Engelliler Merkezi hizmete 
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açıldı. Merkezde engelli vatandaşlara 
ve ailelerine yönelik bilgilendirme, 
bilinçlendirme, yönlendirme, 
danışmanlık, sosyal ve mesleki 
iyileştirme hizmetleri veriliyor. 
Maltepe Dragos Sosyal Tesisi’ni ilçe 
halkının hizmetine açan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, sahillerdeki 
yoğun talebi karşılamak amacıyla 
Küçükyalı, İdealtepe sahillerinde 
kafeteryalar açtı.

“Eğitime destek, geleceğe 
hizmet...”
Maltepe Sahili Dolgu Alanı Açık Spor 
Tesisleri ve Suni Çim Saha yapmayı 
planlayan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, ilçeye kazandırdığı Maltepe 
Barbaros Hayrettinpaşa İlköğretim 
Okulu’na kapalı spor salonu yaparak 
öğrenciler ve ilçe halkının hizmetine 
açtı. İlçedeki 3 İSMEK Kurs Merkezi’nde 
“yaşam boyu eğitim” anlayışıyla 
104 branşta mesleki eğitim veriliyor. 
Bugüne kadar 60 bin 935 kursiyere 
eğitim verildi. 
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İstanbul’u kültür-sanattan turizme, spordan finansa 
kadar marka şehir yapmak için çalışmalarını hız 
kesmeden sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 

ilçelere yönelik yatırımlarına da aralıksız devam 
ediyor. Büyükşehir Belediyesi, hizmet ve yatırımları ile 
Büyükçekmece’nin de gelişmesini sağlıyor. 

Büyükçekmece için 3 yeni raylı sistem...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece halkının 
daha hızlı, daha konforlu ve daha güvenli ulaşım imkanına 
kavuşması için metro yatırımlarını bir bir hayata 
geçirmeye hazırlanıyor. 25 km uzunluğundaki Bakırköy - 
Bahçelievler - Küçükçekmece - Avcılar - Beylikdüzü - 
Esenyurt Metro Hattı’nın inşaatının 2013 yılı sonunda 
başlaması planlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, metro 
hattını 2017 yılında hizmete almayı hedefliyor. İlçe 
halkının hizmetine sunulacak 2 metro hattı için 
çalışmalara aralıksız devam ediliyor. 10,5 km 
uzunluğundaki Büyükçekmece - Esenyurt ile 32,5 km 
uzunluğundaki Büyükçekmece (TÜYAP) - Silivri Raylı 
Sistem Hatlarının 2023 yılında hizmete alınması 
hedefleniyor. 

İstanbulluların yaşam kalitesini 
yükseltmek için çalışan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Büyükçekmece’ye son 9 yılda 
634 milyon 751 bin TL yatırım 
yaptı. İlçede hayata geçirilen 
ve planlanan ulaşım yatırımları 
dikkat çekiyor. 

Büyükçekmece için, 
Büyükçekmece halkı için... 

Trafik sorununa köklü çözümler...
Metropol trafiğine çözüm getiren Metrobüs 
Büyükçekmece’de! İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Söğütlüçeşme - Zincirlikuyu - Avcılar - Esenyurt - 
Beylikdüzü (TÜYAP) Metrobüs Hattı’nı Büyükçekmece 
halkının hizmetine sundu. Bunun yanı sıra 
Büyükçekmece’ye 5 km uzunluğunda yeni yol ile 3 köprü 
ve kavşak kazandırıldı. Hadımköy ve Kumburgaz Köprülü 
Kavşakları ile D-100 Karayolu Mimar Sinan Köprüsü’nü 
hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece’de 
5 nokta için de karayolu projelerini  tamamladı.
 
İleri teknoloji, ileri arıtma, temiz Büyükçekmece! 
Büyükçekmece halkı için altyapı ve içmesuyu yatırımları 
yapan Büyükşehir Belediyesi, inşa çalışmaları devam 
eden  Büyükçekmece İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni 
(1.Kademe) 2014 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyor. 
Ayrıca Büyükçekmece Karaağaç Köyü Biyolojik Atıksu 
Arıtma Tesisi’nin yapımı planlandı. İlçe genelinde son 
9 yılda 143 bin 106 m atıksu şebekesi ve kolektör ile 
8 bin 379 m atıksu tüneli inşa edilirken Güzelce - 
Kumburgaz, Silivri - Selimpaşa ve Celaliye - Kamiloba 
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Atıksu Tünelleri tamamlandı. 
6 bin 470 m uzunluğundaki 
Büyükçekmece Atıksu Tüneli’nin 
2016 yılında hizmete alınması 
planlandı. Kemer ve Serinpınar 
Derelerinde ıslah çalışmaları da 
devam ediyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Büyükçekmece’de 9 yılda içmesuyu 
yatırımlarına aralıksız devam etti. 
594 bin 774 m içmesuyu şebekesi, 
17 bin 692 m içmesuyu şebekesi 
isale hattı döşendi. 2’şer adet 
su deposu ve içmesuyu pompa 
istasyonu kurulan ilçede Ahmediye, 
Çakmaklı, Karaağaç ve Türkoba 
Köyleri AB standartlarında kaliteli ve 
kesintisiz içmesuyuna kavuşturuldu. 

İlçenin çehresi yenileniyor...
Çevre yatırımları ile 
Büyükçekmece’nin çehresini 
yenileyen Büyükşehir Belediyesi, 
10 adet yeni park yaparak ilçe 
halkının hizmetine sundu. Kıyı ve 
plajlarda temizlik çalışmaları düzenli 
olarak sürdürülürken Kumburgaz 
Meydanı ile Mimarsinan Sahili’nin 

yeniden düzenlemesine ilişkin proje 
çalışmaları tamamlandı. 

Büyükçekmece’de bir ilk…
25 yıldır her yaz Büyükçekmece 
Kordonboyu’nda kurulan Gece 
Pazarı, bu yıl ilk defa İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi himayesinde 
gerçekleştirildi. Açılışı Başkan Kadir 
Topbaş tarafından yapılan
ve 200’ün üzerinde standın 
bulunduğu Gece Pazarı’nda 
Büyükçekmeceliler daha keyifli 
alışveriş imkanına kavuştular. 

Büyükşehir’den eğitime destek... 
İlçe genelinde 5 okula kapalı spor 
salonu kazandıran ve 14 bin 944 
ilköğretim öğrencisine eğitim seti 
yardımı yapan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, şehit çocuğu, yetim, 
öksüz ve engelli öğrencilere de 
nakdi eğitim yardımı ile destek 
oluyor. Ayrıca “Yaşam boyu eğitim” 
anlayışı ile sayısı 2’ye çıkarılan İSMEK 
Kurs Merkezlerinde ilçe halkına 
33 branşta mesleki eğitim veriliyor. 
Eğitimlerden bugüne kadar 19 bin 
371 kişi faydalandı. 
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İstinye’deki İstanbul Boğazı’nın en 
güzel yalılarından olan ve Dışişleri 
Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’nin 

bulunduğu tarihi Müşir Fuat Paşa 
Yalısı’nın çatısında çıkan yangın, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Ekipleri tarafından kısa 
sürede söndürüldü. Olay yerine 
birkaç dakika içinde ulaşan İstanbul 
İtfaiyesi Ekipleri, bir saatten az bir 
sürede yangını söndürmeyi başardı. 
Zamanında müdahale edilen 
yangında bir can kaybı yaşanmadı. 

Sadece maddi hasarın meydana 
geldiği yangın sırasında olay 
yerinde bulunan Dışişleri Bakanlığı 

İstanbul Temsilcisi Büyükelçi 
Mehmet Dönmez, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı’na teşekkür mektubu 
gönderdi. Mehmet Dönmez 
mektupta şu ifadeleri kullandı: 
“Yangın sırasında itfaiye ekiplerinin 
gayretli ve cansiperane çalışmalarına 
tanık oldum. Sayın Ali Karahan 
başkanlığındaki her rütbeden itfaiye 
personelinin çalışması, her türlü 
takdirin üzerindedir. Tarihi nitelikteki 
kamu binasının daha fazla zarar 
görmeden kurtarılması amacıyla 
gayret sarf eden İstanbul İtfaiyesi 
personeline şükranlarımı arz eder, 
saygılarımı sunarım.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
dev yatırımları ile dünyanın 
3. büyük itfaiye teşkilatı haline 
gelen İstanbul İtfaiyesi, başarılı 
çalışmalarıyla takdir topluyor. 
Dışişleri Bakanlığı, İstanbul 
Temsilciliği’nin bulunduğu 
İstinye’deki tarihi Müşir Fuat 
Paşa Yalısı’nda çıkan yangını 
kısa sürede başarıyla söndüren 
İstanbul İtfaiyesi’ne teşekkür 
mektubu gönderdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan
İstanbul İtfaiyesi’ne teşekkür
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İstanbul Uluslararası Katı Atık, Su ve Atıksu Kongresi, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 

(İSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ) ve Birleşik Şehirler ve 
Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı 
(UCLG-MEWA), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile 
üniversiteler ve çeşitli kuruluşların katkılarıyla, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSTAÇ A.Ş.’nin ev 
sahipliğinde 22-24 Mayıs 2013 tarihleri arasında Haliç 
Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Temel olarak katı 
atık, su ve atıksu konularının ele alınacağı kongrede, 
teknik oturumların ve akademik sunumların yanı sıra 
Dünya Belediye Başkanları Toplantısı’na, uygulamalı 
eğitimlere, özel sektör oturumlarına, teknik gezilere ve 
kongre konuları ile ilgili fuara yer verilecek.

Kongre sektör temsilcilerini buluşturuyor
Kongre; katı atık, su ve atıksu konuları ile ilgili kanun 
yapıcıları, bölge ülkelerinin çevre ve su konularındaki 
bakanlıklar ile bunlara bağlı teşkilatların temsilcilerini, 
yerel yönetim temsilcilerini, akademisyenleri, 

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin dev yatırımları 
ile kongre turizminde dünya 
birinciliğine yükselen İstanbul, 
uluslararası bir büyük 
kongreye daha ev sahipliği 
yapmaya hazırlanıyor. İstanbul 
Uluslararası Katı Atık, Su ve 
Atıksu Kongresi, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde yapılacak.

İstanbul’da 
bir büyük kongre daha

araştırmacıları ve sivil toplum kuruluşlarını biraraya 
getirecek. 

Katı atık, su ve atık su konularındaki ortak vizyonları 
paylaşmak ve işbirliği alanlarını keşfetmek için belediye 
başkanları ve yerel hükümet temsilcilerini buluşturacak 
olan Dünya Belediye Başkanları Toplantısı da bu etkinlik 
çatısı altında yapılacak. 

Akgül: “Kongre, Türkiye için büyük bir kazanç”
İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Osman Akgül, kongrenin 
katı atık, su ve atıksu konularında sürdürülebilir ortak 
çözümler bulunmasına katkı sağlayacağını vurguladı. 
Kongrenin Türkiye açısından kazanç olduğunu belirten 
Akgül, “Katılımcılar en ileri teknolojilere sahip arıtma 
tesislerine düzenlenecek teknik geziler sayesinde 
Türkiye’nin katı atık, su ve atıksu konularında söz 
sahibi olduğunu açıkça göreceklerdir. Bu nedenle 
Kongre’nin ülkemiz için büyük bir kazanç olacağını 
düşünerek şimdiden ülkemize ve kongreye katılacak tüm 
katılımcılara hayırlı olmasını temenni ederim.” dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Daire Başkanlığı’nın İstanbul Kalkınma 
Ajansı “Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek 

Programı” kapsamında hazırladığı “Erişilebilir Turizm, 
Engelsiz İstanbul” projesinin çalışmaları tamamlandı. 
İBB Engelliler Müdürlüğü’nün de destek verdiği proje 
kapsamında Gaziosmanpaşa Engelliler Birimi’nden 
40 kişilik grup, Arkeoloji ve Ayasofya Müzelerini ziyaret 
etti. 

Engellilerden Başkan Topbaş’a teşekkür...
İETT otobüsleriyle yapılan gezi sonrasında sevinçleri 
yüzlerinden okunan engelli vatandaşlar, hayatlarında 
ilk defa müzeleri gezebilmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade ettiler. Gezilerin devam etmesini 
temenni eden engelli vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a teşekkür ettiler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
yerli ve yabancı engelli turistlere 
müzeleri  yardıma ihtiyaç 
duymadan gezebilme imkanı 
sunan “Erişilebilir Turizm, 
Engelsiz İstanbul” projesini 
hayata geçirdi. İlk olarak 
Gaziosmanpaşa Engelliler 
Birimi’nden 40 kişilik grup, 
Arkeoloji ve Ayasofya 
Müzelerini gezdi.

İstanbul’un müzelerinde 
engeller kalktı 
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Haftanın dört günü gezi imkanı…
Programlara bir refakatçi ile 
katılabilen engelli vatandaşlar 
için haftanın dört günü gezi 
düzenleniyor. Geziler ile İstanbul 
Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı, 
Kariye Müzesi, Büyük Saray 
Mozaikleri Müzesi, Ayasofya Müzesi, 
Rahmi M. Koç Müzesi, Miniatürk 
ve Panorama 1453 Müzesi ziyaret 
ediliyor.

Bilgilendirme Kiti ve İşaret Dili 
Eğitimleri de veriliyor…
Proje kapsamında müze personeline 
işaret dili eğitimi verildi. Ayrıca 
projenin önemli bir ayağını teşkil 
eden bilgilendirme kiti çalışmaları 
sürüyor. Çalışma tamamlandığında 
engelli ziyaretçiler, web sitesi 
üzerinde hazırlanacak bilgilendirme 
kitinin kodunu girerek müze ile 
bilgileri cep telefonlarına, Ipad 
mp3’lerine indirebilecek. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 
Kültür A.Ş’ye bağlı olan Gösteri Sanatları Merkezi’nin 
düzenlediği Üniversitelerarası Tiyatro Festivali, bu 

yıl 11’inci kez yapılıyor. 10 yıl önce Tarık Zafer Tunaya 
Kültür Merkezi’nin tiyatro salonunda “Amatör Tiyatro 
Buluşması” olarak başlayan festival genişleyerek 
İstanbul içinden ve dışından 54 üniversitenin katıldığı 
bir gençlik festivaline dönüştü. Özellikle konservatuarlar 
ve tiyatro kulüpleri ile birlikte gişe açmayan amatör 
tiyatroların başvurularının alındığı festival, profesyonel 
jürisinin değerlendirmesi neticesinde 15 kategoride 
ödül verecek.

Gösteri Sanatları Merkezi’nden 3 oyun…
Gösteri Sanatları Merkezi festivale, jüri değerlendirmesi 
dışında üç oyun ile katılıyor. Fatih Kültür Merkezi’nde 
geleneksel Türk tiyatromuzun duayen isimlerinden 
Rauf Altıntak’ın yönetiminde “Sahte Gelin”, Cevahir 2 
Sahnesi’nde Varlam Nikoladze’nin yönetiminde “Ay 
Işığında Şamata” ve Küçük Sahne’de Savaş Aykılıç’ın 
yönetiminde “Troyalı Kadınlar” seyirci ile buluşacak. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştirak şirketlerinden 
Kültür A.Ş.’nin düzenlediği 
Üniversitelerarası Tiyatro 
Festivali, 11’inci yaşını 
kutluyor. Oyunların ücretsiz 
olarak seyredilebileceği festival 
kapsamında 55 oyun seyirci ile 
buluşuyor. 

Tiyatro sahnesi gençlerin…
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Gösteri Sanatları Merkezi, kurulduğu 
günden bu yana çocuk, genç ve 
yetişkinlere nitelikli tiyatro eğitimi 
veriyor. 25’i bulan eğitmen sayısı 
ve 200 öğrencisi ile konservatuar 
öncesi ve konservatuara gidememiş 
yetenekli gençlere tiyatro eğitimi veren 
merkez, iki yıllık bir eğitimin ardından 
mezunlarına sertifika veriyor.

Oyunlar birçok sahnede 
oynanacak…
Üniversitelerarası İstanbul Tiyatro 
Festivali kapsamında İstanbul Devlet 
Tiyatrosu’nun Üsküdar Tekel Sahnesi, 
Cevahir Sahnesi, Küçük Sahne, 
Küçükçekmece Belediyesi’nin Cennet 
Kültür ve Sanat Merkezi ile Sefaköy 
Kültür ve Sanat Merkezi, Zeytinburnu 
Kültür Merkezi, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin Fatih Kültür Merkezi’nde 
oyunlar seyirci ile buluşacak. 

En iyi oyun ödüllendirilecek…
Festival kapsamında, jüri 
değerlendirmesine açık oyunlar 

arasından yapılacak değerlendirme 
neticesinde tiyatro sanatının ana ve yan 
kategorilerinde ödüller belirlenecek. En 
iyi oyun, en iyi yönetmen, en iyi erkek 
oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, 
en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı 
kadın oyuncu, en iyi ışık tasarımı, en iyi 
kostüm tasarımı, en iyi müzik tasarımı, 
en iyi dekor tasarımı, en iyi koreografi, 
en iyi makyaj, en iyi yazar ödülü ve en 
iyi afiş ödülü sahiplerini bulacak. 

Festival boyunca 55 oyun 
sahnelenecek…
Oyunların ücretsiz olarak seyredileceği 
Festival çerçevesinde 55 oyun seyirci ile 
buluşacak. İstanbul dışından 
16 tiyatro grubunun katıldığı Festival 
oyunları hakkında bilgi ve programa 
“www.unistiyafest.org” adresinden 
ulaşılabilecek. Ayrıca seyirciler ve 
festivalin takipçileri, festivalin twitter 
hesabı, GSM-Unistiyafest ve blog 
adresi “unistiyafest.blogspot.com” 
adreslerinden oyunlara ilişkin duygu ve 
düşüncelerini paylaşabilecekler. 
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gönderen ilk dört kişiye, Miniaturk’te keyifli bir gezinti hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...

İLK DÖRT OKURUMUZ; FİKRET DOĞAN, CEMİLE ASLAN, ALİ GÜL, ENVER HASGÜL

BULMACA 

ANAHTAR KELİME:



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.05.2013 - 31.05.2013

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

YAYIN KURULU Tolga Kutlu, Umut Yüksel Ertürk
ADRES: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/SARAÇHANE TEL: (0212) 455 14 50 istanbulbulten@ibb.gov.tr

YAPIM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür A.Ş.
BASKI-CİLT: Star Medya Yayıncılık A.Ş. BASKI TESİSLERİ TEL: 0212 473 20 00

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

İHALE  TARİH/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE USULÜ

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
Anadolu Yakası Geneli Belediye Mülklerinin Bakım Ve Onarım İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
Anadolu Yakası Mevcut Okul Spor Salonlarının Bakım Ve Onarımı İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Figürlü Trafik İşaretleri

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Çeşitli Birimlerinde Kurulu Bulunan Muhtelif Tip Ve Güçteki Jeneratörlerin 2013 Yılı Periyodik Bakım Onarımının Yapılması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Geneli Belediye Lojmanlarının Bakım Ve Onarım İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Bayrampaşa Şehit Kamil Balkan Ve Esenler Caddesi Düzenleme İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Küçükçekmece, Dereboyu Ve Fatih Caddelerinin Düzenlenmesi İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
60.000 Ton Ham Tuz Alımı ( Avrupa Yakası)

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
40.000 Ton Ham Tuz Alımı ( Anadolu Yakası)

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Şile İlçesi Köy Fırınları Yapım İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Araç Takip Ve Filo Yönetim Sistemi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat Ve Meslek Eğitimi Kurslarına (İsmek) Muhtelif Elektronik Malzeme Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Pendik İlçesi, Şeyhli Mahallesi, 5536 Ada, 25-26-27-28 Parseller Ve 5538 Ada, 25-26-27 Parsellerde 167 Adet Konut, Ada İçi Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Anadolu Yakası 7. Ve 9. Bölge Ana Ulaşım Yollarında Yağmursuyu Hatları Ve Açık Kanalların Teressubat Temizlik Çalışmaları İle Kanal Görüntüleme Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Reflektifli Ve Reflektifsiz Malzeme Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2013 Yılı İstanbul Geneli Elektronik Denetleme Sistemleri Yapılması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Kask İçi Telsiz Sistemi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Panorama İstanbul (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğundaki Anaarter, Kavşak Ve Meydanların Lazerle Taranması Ve Sayısal Haritalarının Çıkarılması İşi) 

 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Kurumsal Harcama Yönetim Sistemi (Hys) İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Kağıthane İlçesi, Hamidiye Mahallesi 6953 Ve 6954 Adalarda 155 Adet Konut, Ada İçi Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Beyazmasa Gezi Organizasyonları Hizmet Alım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Yüksek Güvenlikli İş Sürekliliği Merkezi (Yügim) Projesi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Ait Hizmetlerin İnternet Teknolojileri Kullanılarak Yapımların Üretilmesi Görsel Ve Sesli Dijital Elektonik Bir Ortamda Duyurulması 
Ve Bilgilendirme Hizmetinin Sağlanmasına (Web Tv Hizmetleri) Dair Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Operatör, Şöför Ve Kalifiye Eleman Çalıştırılması Hizmet Alımı

 06.05.2013 10.00  Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 

 06.05.2013 10.30  Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 

 07.05.2013 10.00  Satınalma Müdürlüğü  

07.05.2013 10.30  Yeşil Alan Ve Tesisler Yapım Müdürlüğü 

09.05.2013 10.00  Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 

13.05.2013 11.00  Yapı İşleri Müdürlüğü  

13.05.2013 11.30  Yapı İşleri Müdürlüğü  

14.05.2013 10.00  Satınalma Müdürlüğü  

 14.05.2013 10.30  Satınalma Müdürlüğü  

14.05.2013 11.00  Yapı İşleri Müdürlüğü  

14.05.2013 11.30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

15.05.2013 10.00  Eğitim Müdürlüğü  

15.05.2013 10.30  Mesken Müdürlüğü  

16.05.2013 10.00  Anadolu Yakası Yol Bakım Ve Onarım M.

16.05.2013 10.30  Satınalma Müdürlüğü  

 20.05.2013 10.30  Trafik Müdürlüğü  

20.05.2013 11.00  Satınalma Müdürlüğü  

22.05.2013 10.00  Makina İkmal Müdürlüğü  

22.05.2013 10.30  Bilgi İşlem Müdürlüğü  

 23.05.2013 10.00  Mesken Müdürlüğü  

27.05.2013 10.00  Halkla İlişkiler Müdürlüğü  

27.05.2013 10.30  Bilgi İşlem Müdürlüğü  

27.05.2013 11.00  Basın Yayın Müdürlüğü  

28.05.2013 10.00  Makina İkmal Müdürlüğü 




