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İstanbul’umuzun daha yaşanır bir kent olması 
için yatırım ve hizmetlerimize, onbir ayın sultanı 
Ramazan ayında da hız kesmeden devam ettik. 
Dünyada tüm metropollerin ortak problemlerinin 
başında gelen ulaşım sorununa İstanbul’da 
metro hatlarıyla çözüm getirmeye çalışıyoruz. 

Kent içi ulaşımda raylı sistemlerin payını artırmaya 
yönelik projelerimizi hayata geçirmek için gece 
gündüz, dur durak bilmeden var gücümüzle 
çalışıyoruz. Ne mutlu ki, Kadıköy-Kartal 
Metrosu’nu tamamladık. Cumhuriyet Tarihi’nin 
en büyük metro yatırımı olan Kadıköy-Kartal 
Metrosu’nu Sayın Başbakanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açıyoruz. Kadıköy-
Kartal Metrosu ile sadece Anadolu Yakası’nın ilk 
metrosunun açılışını yapmıyoruz, toplu ulaşımı 
kolaylaştıracak, yolculuk sürelerini dakikalara 
indirecek tam entegrasyonun dev adımını da 
atıyoruz. 

Sizlere bir müjde daha vermek isterim. Temelini 
geçtiğimiz ay attığımız Üsküdar-Ümraniye-
Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı’na entegre 

olacak Ataşehir-Ümraniye Metro Hattı için etüt 
çalışmalarına başladık. Gururla ifade etmek 
isterim ki, Anadolu ve Avrupa yakalarında devam 
eden metro çalışmalarımız tamamlandığında 
modern bir metro ağına kavuşacağız. 

Medeniyetlerin çeyiz sandığı konumundaki 
İstanbul ve siz değerli İstanbullular her şeyin en 
güzeline layıksınız. Bu bilinçle; bizlere verdiğiniz 
emanetin değerini çok iyi biliyor ve gözümüzden 
bile sakınıyoruz. İstanbul’un geleceği için hız 
kesmeden çalışıyoruz. İstiyoruz ki dünyanın gıpta 
ettiği İstanbul ve Türkiye, yeniden dünyaya yön 
veren şehirlerden, ülkelerden biri haline gelsin.

Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramınızı 
tebrik ediyor, hepinize sağlıklı, mutlu ve huzur 
dolu günler diliyorum.
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İstanbul’a bir metro hattı daha
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ataşehir’de vatandaşlarla 
birlikte iftar yaptı. İstanbulluların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik eden Başkan Topbaş, 
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu ile entegre olacak Ataşehir-Ümraniye 
Metrosu’nun etüt çalışmasını başlattıklarını müjdeledi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, onbir ayın sultanı Ramazan’da 
İstanbullularla iftar sofralarında buluştu. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından Ataşehir’de 
düzenlenen sokak iftarında vatandaşlarla birlikte 
iftar yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın düzenlediği iftara 
binlerce vatandaş katıldı. Başkan Topbaş, ezan 
öncesinde bütün masaları gezerek vatandaşlarla 
sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

Başkan Topbaş İstanbullulara hitap etti
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, İBB 
Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mevlüt Bulut ve 
AK Parti Ataşehir Teşkilatı’nın da yer aldığı iftarda 
vatandaşlara hitap eden Başkan Kadir Topbaş, 
“Hepinizin öncelikle Ramazan-ı Şerifinizi, ardından 
da Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı 
tebrik ediyorum. İnşallah daha nice Ramazanları, 
nice bayramları milletçe huzur içinde hep birlikte 
yaşarız” dedi.
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Başkan Topbaş’tan birlik ve beraberlik 
çağrısı
Ataşehirlilerle iftar sofrasında buluşmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kadir 
Topbaş, “Diliyorum ki, bugün bu gök kubbenin 
altında iftarın rahmet ve bereketini paylaştığımız 
gibi tüm güzellikleri de paylaşalım. Davetimize 
icabet edip, iftar soframıza geldiğiniz için çok 
teşekkür ediyorum. Diliyorum ki, rahmet ve 
bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif İstanbul’a, 
ulusumuza, tüm İslam alemine ve insanlığa 
hayırlar getirsin” diye konuştu.

İstanbul 14 milyonluk büyük bir aile…
İstanbul’un 14 milyonluk büyük bir aile olduğunu 
hatırlatan Başkan Kadir Topbaş, sözlerine şöyle 
devam etti: “Yunus Emre’nin aşkıyla, Mevlana 
Hazretlerinin hoşgörüsüyle, Şeyh Edebali’nin 
tevazusu ile yoğrulmuş bu güzel memleketin 
insanlarıyız. İnsanları sevmek ve ötekinin derdini 
dert edinmek bizim mayamızda var. İnsanlarımız 
Allah’ın emrini yerine getirmek için camileri 
dolduruyor ve oruçlarını tutarak melekler kadar 
saf bir şekilde iftar sofralarına oturuyor. Allah’ın 
verdiği rızkı vakti saati gelmeden de yemiyor. 
Biliyor ki; dünyanın başka yerlerinde bir lokma 
ekmeğe, bir yudum suya ihtiyacı olanlar var. İşte 
bu yüzden şükrediyor.”

Ümraniye-Ataşehir Metrosu geliyor…
Ramazan ayının insan olmanın ve insani 
değerlerin doruğa çıktığı çok mübarek bir ay 
olduğunu vurgulayan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Yetimlerin, 
öksüzlerin ve fakirlerin derdini de hissettiğimiz bu 
Ramazan ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
olarak hizmetlerimize devam ediyoruz. İstanbul’a 
çok büyük hizmetler yaptık, sizlerin desteğiyle de 
yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, konuşmasında Üsküdar-Ümraniye-
Çekmeköy Metrosu ile entegre olacak 3 bin 
600 metre uzunluğundaki Ataşehir-Ümraniye 
Metrosu’nun etüt çalışmalarını başlattıklarını 
da müjdeledi. İstanbul’un en büyük problemi 
olan ulaşım sorununa metro hatlarıyla çözüm 
getirdiklerini ifade eden Başkan Topbaş, şunları 
söyledi: “Bize bir emanet verdiniz. Emanetin 
ne olduğunu çok iyi bilenlerdeniz. Emanetinizi 
gözümüzden bile sakınıyoruz. Sizlere, sizlerden 
biri olarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Nerede 
bir eksiklik varsa belediye olarak orada olmaya 
çalışıyoruz. Fikrimiz, zikrimiz bir olarak, sizlerle 
aynı duygularla bu sofraları paylaşıyoruz. İstiyoruz 
ki dünyanın gıpta ettiği bu coğrafya, dünyaya 
yeniden yön veren ülkelerden biri haline gelsin.”
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Başkan Topbaş, 
muhtarlarla iftarda buluştu 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’da görev yapan 
muhtarlarla iftar sofrasında biraraya geldi. Başkan Kadir Topbaş, yaptıkları 
yatırımlarla 21. yüzyılın Türk yüzyılı olacağını söyledi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, İstanbul’daki muhtarlara iftar verdi. Haliç 
Kongre Merkezi’ndeki iftara AK Parti İstanbul İl 
Başkanı Aziz Babuşçu ve İBB Genel Sekreteri 
Adem Baştürk, İstanbul Muhtarlar Derneği 
Başkanı Akif Ak, İstanbul Muhtarlar Dayanışma 
Derneği Başkanı Selami Aykut, Anadolu Yakası 
Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta 
ile bine yakın muhtar ve aileleri katıldı. 

Muhtarlar devletin sinir uçları…
Başkan Kadir Topbaş, iftar öncesinde masaları 
tek tek gezerek muhtarlarla sohbet etti ve hatıra 
fotoğrafı çektirdi. İftarın ardından muhtarlara 

hitap eden Başkan Kadir Topbaş, muhtarların 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gözü ve kulağı 
olduğunu belirterek, “Sizlerle dönemimizdeki 
8. iftarımızda bir arada olmaktan duyduğum 
memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Devletimizin 
adeta sinir uçları olan muhtarlarımızın 
mahallelerindeki vatandaşlarımızın sorunlarını 
çözmek için nasıl koşturduğunu biliyorum. 
İstanbul’daki birçok mahallenin Anadolu’daki bir il 
ve ilçe büyüklüğünde olması nedeniyle, bir vali ve 
kaymakam sorumluluğuyla çok yoğun çalıştığınızı 
biliyorum. Dünyanın gelişimini hayranlıkla izlediği 
İstanbul’a sizlerle birlikte hizmet vermenin 
gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.
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Yatırımlarımız Türk asrına zemin hazırlıyor…
Türkiye’nin ve İstanbul’un gelişiminin temelinde 
birlik ve beraberlik içinde bir kalkınma anlayışı 
olduğunu vurgulayan Kadir Topbaş, “Biz her 
şeyde en ilerisi olmak zorundayız. Yatırımlarımız 
da bu yüzyılın Türk yüzyılı olmasına zemin 
hazırlıyoruz. Güney Kore Cumhurbaşkanı İstanbul 
ziyaretinde, Türkiye’nin 10 yıl içinde dünyanın 
geleceğine karar veren 4 ülkeden biri olacağını 
söyledi. Bunu bir devlet başkanı söylüyor. Türkiye 
buraya doğru gidiyor” dedi.

Başarı İstanbulluların…
“İstanbul’daki başarı Kadir Topbaş’ın değil, 
ekibimin ve İstanbulluların toplu başarısıdır” 
diyen Başkan Topbaş, bugüne kadar İstanbul’a 
52 milyar lira yatırım yaparak İstanbul’u herkesin 
yaşamaktan gurur duyduğu bir şehir haline 
getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Babuşçu: “UCLG Başkanlığı tesadüfi değil”
AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu da 
en küçük ama en etkin birim olan muhtarların, 
İstanbul’un her köşesinde hizmet verirken yerel 
yönetimlerle çok iyi bir iletişim içinde olduklarını 
söyledi. Türkiye’nin özeti olan İstanbul’un 

belediyecilik hizmetleriyle de Türkiye’ye örnek 
olduğunu vurgulayan Aziz Babuşçu, şöyle 
konuştu: “UCLG Başkanı seçilmek lütfen 
bahşedilecek bir makam değildir. Sayın 
Başkanım, ufkunuz ve ortaya koyduğunuz 
hizmet anlayışı ile arkanızdaki siyasi dirayet sizi 
oraya taşıdı. İstanbul pek çok Avrupa şehrinden 
daha temiz, daha çevreci ve daha yaşanabilir bir 
şehir. İstanbul’daki ilçe belediyelerinin Kadir Abisi 
olan Başkanımız Kadir Topbaş, bugüne kadar bu 
şehre çok büyük hizmetler yaptı. İnşallah bundan 
sonra da yapmaya devam edecek” diye konuştu.

Muhtarlar tek çatı altında birleşiyor
İstanbul Muhtarlar Derneği Başkanı Akif Ak da, 
783 mahalle ile 151 köy muhtarının oluşturduğu 
muhtar derneklerinin konfederasyon çatısı altında 
birleşerek Türkiye’ye örnek olacağını söyledi. Akif 
Ak, “İstanbul Muhtarlar Federasyonu, 81 ilde ilk 
ve tek olacağı için bütün Türkiye’ye de örnek 
olacak. İnşallah bu mübarek ayda sizlerin de 
desteğiyle bunu hep birlikte başarırız” dedi. 

Konuşmaların ardından Başkan Kadir Topbaş’a 
teşekkür plaketi takdim edildi. Başkan Topbaş, 
iftarın ardından muhtarların sorunlarını dinledi.

7



8

Asırlık Tatlar ve Sanatlar 
ikinci kez Sultanahmet’te 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Asırlık Tat ve Sanatlar,  Tarihi 
Sultanahmet Meydanı’nda kapılarını ikinci kez açtı. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Sultanahmet Meydanı’ndaki Ramazan etkinliklerinde 
İstanbul’a yakışan kaliteyi yansıtır hale geldiklerini söyledi.  

Ramazan ayının duygu yüklü atmosferini en iyi 
yansıtan mekanlardan biri olan Sultanahmet 
Meydanı, asırlık tatlar ve sanatlara bir kez daha 
ev sahipliği yaptı. Asırlık Tatlar ve Sanatların 
kapıları, İstanbul Büyükşehri Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş tarafından tarihi meydanda ikinci 
kez açıldı. 

Ramazan İstanbul’da bir başka yaşanır…
Ramazan ayının İstanbul’da farklı yaşandığını 
ifade eden Başkan Topbaş, “Geleneksel kültür 
ve değerlerimizi gün yüzüne çıkartmak istedik. 
Bu yıl da meydanda, Selçuklu ve Osmanlı’da 
gördüğümüz, çarşı anlayışı olan ve bedesten 
dediğimiz tarzda stantlar oluşturduk” dedi. 

8
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Sultanahmet’te İstanbul’a yakışan kalite…
Özü İstanbul’a ait olan asırlık tatlar ve sanatların 
hem tanıtımının hem de uygulamalarının 
yapılmasına özen gösterdiklerini dile getiren 
Başkan Kadir Topbaş, “Geçmişte Sultanahmet 
Meydanı’ndaki Ramazan etkinlikleri maalesef 
rahatsız edici boyuttaydı. Tarihi meydan, panayır 
yeri gibiydi. Yerli yabancı turistlerden tenkit 
alıyorduk. Ancak şimdi bize yakışan kaliteyi 
yansıtır hale geldik” diye konuştu.

Bu yıl Ramazan Fest adı altında bir aktivite daha 
başlattıklarını belirten Başkan Topbaş şöyle 
devam etti: “Ramazan-ı Şerif İstanbul’da farklı 
yaşanıyor. Bunu dünyanın farklı ülkelere özellikle 
İslam alemine önemli etkisi olabilir. Her anlamda 
farklılıklara sahip bir şehirde yaşıyoruz. Burası 
aynı zamanda inanç turizminin merkezi. İslam 
aleminin en önemli mabetleri ile önemli ziyaret 
noktaları var. Ramazan münasebetiyle Türkiye’nin 
birçok yerinden İstanbul’a gelenler var. Böyle bir 
süreçte Ramazan’ın bereketinden faydalanmak 
istedik. Ramazan 24 saat yaşanacak. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak 
Ramazan’ın farklı tatlarda yaşanmasını sağlamak 
istiyoruz. Beyazıt’ta Kitap Fuarı, Feshane’deki 
etkinlikler yaşanacak. İlçe belediyelerimiz 
mahalle aralarında iftar sofrası kurarak kardeşlik 
duygusunu yansıtacaklar.”

Başkan Kadir Topbaş, konuşmasının ardından 
beraberindekiler ile birlikte asırlık tatlar ve 
sanatların açılışını yaptı. Stantları tek tek gezerek 
bilgi alan Başkan Topbaş, ikram edilen asırlık 
lezzetlerin tadına da baktı.

İstanbul’un tatları ve sanatları 
Sultanahmet’te…
Asırlık Tatlar ve Sanatları ziyaret edenler, Karaköy 
Güllüoğlu, Mado, Sütiş, Koska Helvacısı, Hacı 
Bekir Lokumları, Hamidiye Su, Kanlıca Yoğurdu 
gibi özü İstanbul’a ait olan tatların tarihi ve üretimi 
hakkında bilgi sahibi oluyor. Ayrıca cam, ebru, 
çini, tezhip, halı dokuma, sedef işi, porselen 
gibi geçmişi çok eskilere dayanan mesleklerin 
inceliklerini maharetli ellerden görüyor.  
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İstanbul’da Ramazan 
bir başka güzel…
Ramazan ayında İstanbul’un tarihi, kültürel ve manevi değerlerini ön plana 
çıkartarak yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlayacak “Ramadan in İstanbul-
İstanbul’da Ramazan” projesi hayata geçirildi. Projenin tanıtımını yapan Başkan 
Kadir Topbaş, İstanbul’un nadide bir mücevher olduğunu söyledi.  

The Marmara Oteli’nde düzenlenen basın tanıtım 
toplantısında konuşan Başkan Kadir Topbaş, 
İstanbul’un nadide bir mücevher olduğunu, 
geçmişte olduğu gibi bugün de dünyayı 
etkilemeye devam ettiğini söyledi.

2004’te göreve geldiklerinde İstanbul’da yıllık 
turist sayısının 3 milyonları bile bulmadığına 
dikkat çeken Başkan Topbaş, bu sayının 9-10 
milyonları zorladığını ve giderek arttığını kaydetti.

İnanç turizmi gelişiyor…
Turist sayısının Haziran ayında yüzde 21 artış 
gösterdiğini belirten Başkan Topbaş şöyle devam 
etti: “Yeni bir fırsat olarak ‘Ramadan in İstanbul’ 
etkinliğini başlatıyoruz. İnanç turizminin İslam 
aleminde önemli bir yeri var. İstanbul, tüm İslam 
aleminin dikkate değer bulduğu bir yer. Gün 
geçtikçe artan ve İslam aleminden gelen turist 
sayısını gördüğümüzde biz de Ramazan’da farklı 
bir etkinlik yapmanın doğru olacağını düşündük.”
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Başkan Topbaş: “Ramazan’ın bereketinden 
istifade etmek istiyoruz”
Ramazanı dolu dolu yaşama imkanı verecek bir 
atmosferi oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını 
ifade eden Başkan Topbaş, ”Ramazan-ı Şerif’i 
İstanbul’da geçirmek isteyen insanların yanı sıra 
İslam aleminden ciddi bir hareketlilik söz konusu. 
İnanıyoruz ki bu çabaların sayesinde ilgi giderek 
daha da artacak ve bunun ekonomik girdisinden, 
istihdamından istifade edeceğiz” dedi. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı 
ve İstanbul Valiliği himayesinde, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi, İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle 
düzenlenen  proje, Alışveriş Merkezi Yatırımcıları 
Derneği, Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler 
Derneği, Birleşmiş Markalar Derneği, Türk Hava 
Yolları koordinasyonunda gerçekleştirildi. Proje 
ile İstanbul’a gelen turistlerin bir yandan dini 
vecibelerini yerine getirirken diğer yandan da 
Türkiye’de Ramazan ayının kültürel boyutlarını 
farklı etkinliklerle görmeleri sağlandı. 

Proje 23 ülkede tanıtıldı
Öncelikle Arap,  Ortadoğu, Orta ve Güney 
Avrupa, Afrika ve Balkan ülkelerini hedef alan ve 
“İstanbul’da Ramazan bir başka güzel” sloganıyla 
23 ülkede tanıtımı yapılan proje kapsamında 
Sultanahmet, Feshane, Beyazıt başta olmak 
üzere İstanbul’un önemli turistik lokasyonları bir 
dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı. 

Ünlü tasavvuf ve Türk sanat müziği sanatçılarının 
konserleri, şiir dinletileri, mehteran konseri gibi 
pek çok farklı organizasyonun düzenlendiği proje 
kapsamında, dini vecibelerini yerine getirmek 
isteyen yerli ve yabancı turistler için Tarihi 
Yarımada’da yer alan camiler gece geç saatlere 
kadar açık kaldı. 

Yurtdışından gelen din adamları ve hafızların 
Kur’an-ı Kerim ziyafeti verdiği proje kapsamında, 
İstanbul Senfoni Orkestrası da Caddebostan 
sahilinde özel bir konser verdi. Alışveriş merkezleri 
de hafta içi kapanış saatlerini 23.00’a, hafta sonu 
ise 24.00’a kadar uzattı.  
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Beyazıt’ta kitap günleri
Türkiye Diyanet Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür 
A.Ş. tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Türkiye Kitap ve Kültür 
Fuarı, Beyazıt Meydanı’nda ziyaretçileriyle buluştu.  

Bu yıl 31’incisi düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür 
Fuarı’nın açılışına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra, İstanbul Valisi 
Hüseyin Mutlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, kıtaların, 
medeniyetlerin buluştuğu bir yer olan İstanbul’un 
herkese istediğini verebilen, farklılıkları bir arada 
yaşatabilme geleneğine sahip bir şehir olduğunu 
söyledi. “İstanbul’da Ramazan” diye yeni bir 
algı oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan 
Kadir Topbaş, “İstanbul’da Ramazanı hissetmek 
adına bazı düzenlemelere gittik. Ramazan 
etkinlikleri eskiden panayır havasında geçiyordu. 
Özellikle yerli ve yabancı turistlerden tenkitler 
alıyorduk. Ama yaptığımız yeni düzenlemelerle 
artık Selçuklu ve Osmanlı tarzına uygun Ramazan 
etkinlikleri düzenliyoruz” diye konuştu.

Bir toplumun gücünün yetişmiş insan sayısıyla 
ölçüldüğünü belirten Başkan Topbaş; “Başta 
gençlerimize ve çocuklarımıza okuma alışkanlığı 
kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Ancak 
aile ferdi kitap okumuyorsa, kendi nesillerini kitap 
okur hale getiremezler. Kitap okuma alışkanlığını 
anne babaların ortaya koyması gerekiyor ki, bu 
çocuklara yansısın” dedi.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı 
Mehmet Görmez, İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, tören alanındaki çocuklarla birlikte 
fuarı ziyarete açtılar. 

Açılıştan sonra Görmez, Mutlu ve Topbaş, fuarı 
gezerek yetkililerinden bilgi aldılar. Başkan Kadir 
Topbaş, stantları gezerken gördüğü bir çocuğa 
satın aldığı iki adet çocuk kitabı hediye etti.
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İstanbul’da Ramazan heyecanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı özel ve zengin bir programla İstanbul 
halkına her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu bir Ramazan yaşatıyor. İstanbullular, 
Feshane ve Beyazıt’ta her gün müzik, eğlence, şiir ve konserlerle buluşturuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir 
yanında düzenlediği etkinliklerle İstanbullulara 
Ramazan heyecanını yaşatıyor. Yardımlaşma 
ve kardeşlik duygularının daha da pekiştiği 
Ramazan ayının manevi atmosferi, Ramazan 
İstanbul etkinlikleri ile kentin tamamına yayılıyor. 

Feshane ve Beyazıt’ta Ramazan…
Feshane ve Beyazıt’ta düzenlenen Ramazan 
İstanbul etkinlikleri, bu yıl da İstanbulluları müzik, 
eğlence, şiir ve konserlerle buluşturdu. Feshane 
Bahçesi ve Beyazıt Meydanı, iftar öncesi, iftar 
sonrası ve teravih sonrası tasavvuf müziğinden 
Türk Halk ve Türk Sanat Müziği dinletilerine, sema 
gösterilerinden mehteran konserlerine, çocuk 
eğlencelerinden geleneksel gösteri sanatlarına 
kadar çok sayıda etkinliğin adresi oluyor. 

Ramazan İstanbul etkinlikleri çerçevesinde 
Feshane Bahçesi ve Beyazıt Meydanı’nda 
çocuklar için çok renkli ve çok eğlenceli 
programlar düzenleniyor. Çocuklar, animatör 
sunucu ile renkli zamanlar geçirirken Ramazan’a 
özel yarışmalara katılıyor ve çocuk şarkılarıyla 
eğleniyorlar. Karagöz-Hacivat ve kukla gösterileri 
ile farklı bir heyecan yaşayan çocuklar, sihirbaz 
gösterilerini ise meraklı gözlerle izliyorlar. 

Beyazıt’ta Ramazan sohbetleri…
Bu yıl 31’incisi düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür 
Fuarı kapsamında yapılan Beyazıt Ramazan 
Sohbetleri, bu yıl da Ramazan’ın ayrılmaz bir 
parçası oldu. Birbirinden değerli yazarların 
katılımı ile yapılan etkinlik, İstanbullulardan yoğun 
ilgi görüyor.

13



14

Başkan Topbaş 
taksicilerle iftar yaptı 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, taksici esnafı ile iftarda 
buluştu. Taksicilere yönelik projeleri anlatan Başkan Topbaş, “Siz ne denli hizmet 
verirseniz şehir o kadar kaliteli ve modern görünür” dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından 
düzenlenen Büyük Taksici İftarı, 1453 Topkapı 
Sosyal Tesisleri’nde yoğun katılımla yapıldı. İftara, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı 
Yahya Uğur ve çok sayıda taksici aileleriyle birlikte 
katıldı. 

Kendisine ayrılan protokol masasına, yoğun ilgi 
nedeniyle yer bulmakta zorluk çeken bir aileyi 
oturtan Başkan Kadir Topbaş, iftarını tesislerin 
önündeki mobil büfede açtı. İftar sonrasında 
davetlilere hitap eden Başkan Kadir Topbaş, 
“Oturacak yer bulamayan bir aile varken benim 
protokol masasında oturmam doğru olmazdı. 
Oranın sahibi sizlersiniz” dedi. 

Günümüzde şehirler yarışıyor…
Günümüz dünyasında ülkelerin değil şehirlerin 
yarıştığını ifade eden Başkan Topbaş, “Şehirler 
ne kadar düzgün ve disiplinliyse dünyayı da o 
derece etkiliyor. Sizlerden ricam, bireyleri çok 
önemli bir misafirini ağırlayan ev sahibi edasıyla 
ağırlamanızdır” diye konuştu.

Taksici esnafı için yeni projeler
2020 Olimpiyat Oyunları’na talip olduklarını ve 
bundan en fazla yararlanacak iş gruplarından 
birinin taksiciler olacağını vurgulayan Başkan 
Kadir Topbaş, İstanbul’daki taksicilerin dünya 
standartlarında hizmet verebilmesi için yakında 
hayata geçirmeyi planladıkları projeleri de 
anlattı.
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Büyükçekmece ve 
Avcılar’da bir ilk…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini kentin 
dört bir köşesinde düzenlediği etkinliklerle yansıtıyor. Feshane, Beyazıt ve 
Sultanahmet’in yanı sıra bu yıl ilk defa Avcılar ve Büyükçekmece’de Ramazan 
etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Ramazan 
etkinliklerini önceki yıllardan farklı olarak yeni 
mekanlara taşıdı. Etkinlikler, Feshane, Beyazıt 
ve Sultanahmet’in yanı sıra bu yıl ilk kez Avcılar 
ve Büyükçekmece’de de yapılıyor. Avcılar ve 
Büyükçekmece halkı için hazırlanan zengin 
Ramazan programında Kekeç Oğlan ile meddah 
gösterileri ve Kent Orkestrası Tasavvuf Müziği 
Konserleri yer alıyor. Bu yıl ilk kez kurulan Avcılar 
Sahil Pazarı’nda pamuk helvacıdan mısırcıya, 
hediyelik eşyadan takıya kadar çeşitli ürünlerin 
satıldığı 141 stant bulunuyor. 15.00 ila 02.00 
saatleri arasında gezilebilen pazarda, Cumartesi 
günleri Türk sanat müziği konserleri düzenleniyor. 

İBB Büyükçekmece Gece Pazarı’na büyük ilgi 
25 yıldır her yaz Büyükçekmece Kordonboyu’nda 
kurulan gece pazarı, bu yıl ilk kez İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde yapıldı. 
Büyükçekmeceliler, sahilde yeni bir konseptle 
kurulan gece pazarına yoğun ilgi gösterdiler. 

200 standın yer aldığı pazarı ziyarete gelenler, 
gönül rahatlığıyla alışveriş yapma imkanı buldular. 
Hediyelik eşyadan hazır giyime, oyuncaktan 
kozmetiğe kadar çeşitli ürünlerin yer aldığı pazar, 
çevre ilçelerden de büyük ilgi gördü. Her iki 
ilçede de vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiği 
Ramazan etkinlikleri, ücretsiz olarak sunuluyor.  
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İstanbul iftarlarda buluşuyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da, yardımlaşma ve 
kardeşlik duygularının daha da pekiştiği Ramazan ayında İstanbulluları iftar 
sofralarında buluşturuyor. İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde hizmet veren 
Sosyal Tesisler de İstanbulluları özel iftar menüleriyle ağırlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi 
bu yıl da,  yardımlaşma ve kardeşlik duygularının 
daha da pekiştiği Ramazan ayında İstanbul 
halkını İftar sofralarında buluşturuyor.

Sokak iftarları 20 bin kişiyi buluşturuyor… 
İstanbul’un farklı meydanlarında kurulan iftar 
sofralarında her gün 20 bin İstanbullu ağırlanıyor. 
Sokaklarda kurulan iftar sofraları ile birlik ve 
beraberliğin artırılması, örf ve adetlerin devam 
ettirilmesinin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerin ve 
gönüllülerin sokak sofralarında buluşturulması 
amaçlanıyor. Her gün farklı semtte kurulan iftar 
sofralarında İstanbul halkına, iftariyelik (hurma, 
bal, zeytin), et kavurma, pirinç pilavı, ayran ve 
tatlı ikramı yapılıyor. 

Ramazan’ın tatları Sosyal Tesisler’de…
İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde nezih, ferah 
ve sıcak bir aile ortamında hizmet veren Sosyal 
Tesisler, Ramazan ayında İstanbulluları özel iftar 
menüleriyle ağırlıyor. Sosyal Tesisler’de iftar 
sofraları geleneksel tatlarla şenleniyor. Avrupa 
ve Anadolu Yakalarında en güzel 15 noktada 
hizmet sunan Sosyal Tesisler’de, Osmanlı-Türk 
mutfağının geleneksel lezzetleri konuklara özel 
hazırlanıyor.

İftar yemeği seçeneklerinde zengin iftariye tabağı, 
çorba, ara sıcak, kırmızı et yemeği, salata, tatlı ve 
içecek bulunuyor. İftar sofraları, birinci sınıf servis 
ve hizmet kalitesiyle Türk mutfağının en seçkin 
lezzetlerini bütçeye uygun fiyatlarla sunuyor.
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Ramazan Hattı ile 
tarihi camilere ziyaret 
İETT tarafından 2010 yılında başlatılan Ramazan Hattı uygulamasına ilgi her 
geçen yıl artıyor. Ramazan ayı boyunca yapılan seferler sayesinde vatandaşlar 
Tarihi Yarımada’da bulunan camileri ziyaret etme fırsatı buluyor. 

İETT’nin iki yıl önce başlattığı Ramazan Hattı 
uygulaması bu yıl da yoğun ilgi görüyor. 
Ramazan ayı süresince 24 saat hizmet veren 
hat sayesinde vatandaşlar, Tarihi Yarımada’da 
yer alan Ayasofya, Beyazıt, Fatih, Eyüp Sultan, 
Hırka-i Şerif, İskenderpaşa, Mihrimah Sultan, 
Sultanahmet, Süleymaniye ve Şehzadebaşı 
Camilerini ziyaret etme fırsatı buluyor.  

Beyazıt - Eyüp Sultan arasında hizmet veren 
Ramazan Hattı’nda 5 otobüsle 7 gün 24 saat 
sefer yapılıyor. Araçlar geceleri 20 dakika, 
gündüzleri ise yarım saatlik arayla ring seferi 
düzenleniyor. 

İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı, 2010 yılında 
başlatılan uygulamayı vatandaşların ilgiyle 
karşıladığını, bu nedenle üçüncü yılında da 
devam ettiğini söyledi. Baraçlı, “İETT olarak 
vatandaşların Ramazan ayında oluşan manevi 
iklimi yaşayabilmeleri için bir katkıda bulunmak 
istedik” dedi.

Eyüp Sultan’dan başlayan Ramazan Hattı, 
Edirnekapı, Karagümrük ve Aksaray Ordu 
Caddesi’ni takip ederek Beyazıt’ta sona eriyor. 
Hizmetin başladığı 2010 yılında Ramazan 
Hattı’nda 35 bin kişi taşınırken geçen yıl bu sayı 
47 bini buldu.
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Dünyada ekonomik kriz 
İstanbul’da toplu sözleşme 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT ile iştirak şirketlerden KİPTAŞ, 
Hamidiye ve Halk Ekmek’te toplu sözleşme sevinci yaşandı. Başkan Kadir 
Topbaş, dünyada ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde 7 bine yakın işçiye 
yüzde 11 oranında zam verildiğini söyledi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT ile 
iştirak şirketlerinden KİPTAŞ, Hamidiye A.Ş. ve 
Halk Ekmek A.Ş. personelini kapsayan toplu 
iş sözleşmesi Saraçhane Belediye Sarayı’nda 
imzalandı. İmza törenine İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Hak İş 
Konfederasyonu Başkanı Mahmut Aslan’ın 
yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Adem Baştürk, Genel Sekreter 
Yardımcısı Hüseyin Eren, İETT Genel Müdürü 
Hayri Baraçlı, Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürü 
Salih Bekaroğlu, Hamidiye A.Ş. Genel Müdürü 
Kenan Kılıç, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri 
Dereli ile belediye çalışanları katıldı.

İstanbul’da toplu sözleşme sevinci…
Toplu sözleşme töreninde konuşan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
dünyada ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşandığını ve 
işsizliğin arttığını belirterek, “Dünyada gittiğimiz 
her yerde ve bizi ziyaret eden yabancılar tarafından 
ülkemizin ve İstanbul’un başarı öyküsü soruluyor. 
Financial Times gazetesindeki bir makalede, 
‘Türkiye farklı bir gezegende mi?’ diye yazıyor. 
Bu nasıl bir mutluluk. Hangi gözle bakılıyor artık 
bize. Merkezi ve yerel yönetimlerimizde böyle bir 
istikrar ve istikrarlı bir yönetim anlayışımız var. 
Her konuda ‘Biz bunu başarırız’ hissi var” diye 
konuştu.
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Başkan Topbaş: “Enflasyonun üzerine çıktık”
“Türkiye’de geçmişteki gibi yüzde 60-70’lerde 
bir enflasyon olsaydı, böyle bir dönemde hangi 
toplu sözleşmeyi imzalarsanız imzalayın, yarınınız 
belli değil. Ekmeği kaçtan yiyeceğinizi hesap 
edemezdiniz” diyen Başkan Topbaş, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bugün gayet güzel bir istikrarı 
birlikte yakaladık. Bugün burada 5. dönem toplu 
iş sözleşmenin arifesindeyiz. Her bir dönem çok 
başarılı geçti. Biz her şeyden önce enflasyonun 
yüzde 30 üzerinde bir iyileştirme yaptık. 
Enflasyonun üzerine çıkmaya çalıştık.  Yerinde 
saymıyoruz. Burada sendika yetkilileri uzun 
uzun görüşmeler yaptılar ama dışarıya kavga 
yansıtmadık.”

Hak İş de toplu sözleşmeden memnun…
Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Aslan 
da dünyanın finans krizi, Avrupa’nın ekonomik 
kriz yaşadığı bir dönemde Türkiye’de toplu 

sözleşme yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını 
belirterek, “Avrupalı sendikalılarla yaptığımız 
toplantılarda ‘var olan ücretleri ne kadar az 
aşağı çekeriz’ tartışmaları yaşanıyor. Gerçekten 
Avrupa’da Türkiyeli olmanın keyfini, onurunu 
daha iyi anlıyorsunuz” dedi.

Net giyinik ücret 2 bin 556 TL’ye yükseldi
6 bin 940 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, Hak İş Konfederasyonu Başkanı 
Mahmut Aslan, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. 
Adem Baştürk ve İETT Genel Müdürü Hayri 
Baraçlı tarafından imzalandı. İki yıllık toplu iş 
sözleşmesiyle işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 
11 zam yapıldı. Sözleşmenin ikinci yılında işçilerin 
çıplak ücretlerine birinci yılında gerçekleşen 
enflasyon oranında zam yapılacak. Çıplak ücret 
dışındaki ödemeler için de ücret zammı oranında 
artış sağlandı. 
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İstanbul’a 9 modern marina 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Tarabya’da inşaatı devam 
eden marinada incelemelerde bulundu. Başkan Topbaş, kentin 9 noktasında 
marina çalışması yapmayı planladıklarını söyledi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deniz araçlarının 
düzensiz parklanma sorununu tekne park 
projeleri ile çözmeye hazırlanıyor. Proje 
kapsamında Tarabya’da inşaatı devam eden 
Tekne Park’ı yerinde inceleyen Başkan Kadir 
Topbaş, yürütülen çalışmalar hakkında basın 
mensuplarına bilgi verdi. 

Deniz kenti İstanbul…
İstanbul’un bir deniz kenti olduğunu, denizin 
aktif kullanılması için deniz sporlarını da teşvik 
ettiklerini ifade eden Başkan Topbaş, “Geçmişte 
İstanbullular tatil için başka bir yere gitmeyi arzu 
etmezdi. İstanbul aynı zamanda tatil mekanıydı. 

Her noktadan denize girilebiliyordu. 14 milyon 
nüfusu olunca problemleri de olmaya başladı. 
İstanbul’da denizden yeterince faydalanılmıyor. 
Yaptığımız çalışmalarla denizin çok daha aktif 
kullanılmasını arzu ediyoruz” dedi.
 
9 farklı noktaya marina…
İstanbul’da yatların ve teknelerin sayısının artmasını 
istediklerini vurgulayan Başkan Topbaş, “Ancak 
tekneler bağlanacak yerleri olmadığı için sahil 
kenarlarını işgal etmiş durumdalar. İstanbullulardan 
çok şikayet aldık. İstanbul Boğazı’nda 9 ayrı 
noktada tespitler yaptık. Gelişmiş ülkelerde olduğu 
gibi bir marina sistemine dönüştürmek istedik ve 
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ilk adımımızı Tarabya ve İstinye için attık. Ama bu 
istediğimiz sonuca ulaşmak bir hayli zor oldu. İlgili 
kurum ve kuruluşlardan izin almak zor oldu” diye 
konuştu.

Kentin çeşitli yerlerinde yüzer marinalar yapmayı 
planladıklarını da aktaran Başkan Topbaş, Bebek 
Koyu’na, Paşabahçe’ye ve Kuruçeşme’ye yüzer 
marina inşa edileceğini, turist tekneleri için ise 
Beykoz’a yeni bir yer yapmayı planladıklarını 
söyledi. 

Balık tutanlar için özel platform…
Sahil kenarlarında balık tutanlardan da şikayetçi 
olunduğunu ifade eden Başkan Kadir Topbaş 
“Balık tutmak İstanbul’un nostaljisi. İstanbul’un 
gençleri balık tutmayı bilmeli. Balık tutulan alanlar 
zaten belli. Buralarda balık tutmak isteyenler 

için denizde platform hazırlayacağız. Böylece 
kimseyi rahatsız etmeden balık tutma imkanı 
sağlayacağız” dedi.

Şehir suyu damacana sulardan sağlıklı…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, basın mensuplarının sorularını da 
yanıtladı. Başkan Kadir Topbaş, bir gazetecinin 
“Bugün basında yer alan, 50 damacana 
firmasının sularından sadece 14’ünün temiz 
çıktığı yönündeki haberlerle ilgili olarak ne 
düşünüyorsunuz?” sorusuna, “Bu kontroller 
İstanbul’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 
yürütülüyor. Burada açıkça ifade etmek isterim 
ki; İstanbul’daki şehir suyu damacanalardan 
daha sağlıklıdır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. 
Yeterki tesisat ve depolarda problem olmasın” 
yanıtını verdi. 
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Kentsel dönüşüm başlıyor 
Kentsel dönüşüm Ramazan ayından sonra başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar, kentsel dönüşümü Ramazan ayı sonrasında Türkiye 
genelinde başlatacaklarını açıkladı. Bayraktar, maddi olanaksızlıklar nedeniyle 
evini yenileyemeyen vatandaşlara yardım elini uzatacaklarını söyledi. 

Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) Belediye 
Başkanları Bilgilendirme Toplantısı, Conrad 
Otel’de yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar, TBB ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş ile İstanbul 
Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun yanı sıra il ve ilçe 
belediye başkanları, İller Bankası Genel Müdürü 
Ahmet Candan ve Emniyet Genel Müdürü 
Mehmet Kılıçlar’ın da katıldığı toplantıya kentsel 
dönüşüm damga vurdu. 

Yeni yasa, can ve mal güvenliğini kapsıyor
Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar, 1999 yılında meydana gelen 
Marmara Depremi ile ekonominin 45 saniyede 
yüzde 6-7 küçüldüğünü belirterek, “Türkiye’nin 
160 noktasında kentsel dönüşüm yapıyoruz. Ama 
bu yeterli değil. Artık insanlarımızı, kentlerimizi 

ve ülkemizi salaş, kaçak ve mühendislik hizmeti 
almamış yapılardan kurtarmak durumundayız” 
diye konuştu.

20 milyon konutun 5 milyonu sağlam
Türkiye’deki 20 milyon konuttan 5 milyonunun 
sağlam olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, 
“Geriye kalan 15 milyon konutumuz arasında 
da iyi konutlar var. Türkiye’deki 24 bin 500 
kilometre uzunluğundaki diri fay hatları üzerinde 
olan şehirlerimiz var. Bu şehirlerimizdeki 
konutlarımızdan 6,5 milyonunun mutlaka elden 
geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Bakan Bayraktar: “Birlikte başaracağız”
Kentsel dönüşümde bir seferberlik ruhu 
içinde olduklarını dile getiren Bakan Erdoğan 
Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: “Bu yasa, 
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Türkiye’ye ekonomik bakımdan hareketlilik 
ve kalkınma getirecek. İnşaat sektörünü 
geliştirecek; Türkiye’de inşaat malzemelerinde 
gelişmeyi tetikleyecek, standartları artıracak, 
fiyatlar ucuzlayacak. Gece gündüz demeden 
çalışacağız, bunu birlikte başaracağız.” 

Başkan Topbaş: “Acele etmeden çabuk 
olacağız”
Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş da son dönemde 
yapılan çalışmalara değinerek, “Ülkemiz önemli 
başarılar elde etti. Dünya, Türkiye ve İstanbul’un 
başarısına gıptayla bakıyor. Hep beraber, 
siyaseti bir tarafa bırakarak ülkemizin geleceğine 
bakmalıyız. Milletçe, halkça birlikte yürümeliyiz. 
İnanıyorum ki kurumsal taassubu bir tarafa 
bırakırsak hep birlikte hareket edeceğiz. Acele 
etmeyeceğiz, çabuk olacağız. Çünkü deprem 
riskinin gitmediğini biliyoruz” diye konuştu.

Bakan Bayraktar: “Vatandaşın canı her 
şeyden önemli”
Bakan Erdoğan Bayraktar, toplantının sonunda 
basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. 

İmar yoğunluğu vererek dönüşüm yapmanın 
çözüm olmadığını vurgulayan Bayraktar, “İmar 
düzenlemesi yapmak gerekiyor. Vatandaşlar bu 
yasadan yararlanarak nitelikli çoğunlukla kendi 
arsalarını değerlendirebilecekler. Yasanın esas 
ruhu budur. Vatandaşımıza diyoruz ki; Binanızı 
riskli olarak görüyorsanız bu yasa kapsamında 
bunu yenileyin. Vatandaşın canı bizim için her 
şeyden önemlidir. Deprem, sel, heyelan gibi 
afetlerden korumak için gerekeni yapmak 
zorundayız” diye konuştu.

Evini yenileyemeyenlerin elinden tutulacak
Kentsel dönüşümün aynı zamanda bir sosyal 
sorumluluk projesi olduğunun altını çizen Bakan 
Bayraktar, “Bu sosyal sorumluluk projesinin 
koordinasyonunu Bakanlık ve belediyeler 
olarak birlikte yapacağız. Bu işi gönüllülük 
esasına göre yürüteceğiz. İsteyen ve belediye 
ile birlikte yürüyen vatandaşların evlerinden 
dönüşüme başlayacağız. Maddi bakımdan 
zayıf vatandaşlarımızın elinden tutmak da birinci 
görevimizdir. En önce onların elinden tutacağız. 
İmkanlarımızın ölçüsünde dönüşümü bereberce 
götüreceğiz” dedi. 
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Başkan Topbaş Türk Medya 
yöneticileriyle buluştu 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Çukurova Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet ve Türk Medya yöneticileri ile Florya 
Sosyal Tesisleri’nde biraraya geldi. Başkan Topbaş, İstanbul’a ilişkin önemli 
açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, Çukurova Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Emin Karamehmet, Çukurova 
Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar 
Çaloğlu, Show TV Haber Dairesi Başkanı Ali Kırca 
ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail 
Küçükkaya ile Florya’da bulunan Büyükşehir 
Belediyesi Tesisleri’nde öğle yemeğinde bir araya 
geldi.  Başkan Topbaş, konuklarına önce tesisleri 
gezdirip geçmişten bugüne tesislerdeki değişimi 
anlattı. Erbil’den İstanbul’a gelen ve tesislerde 
yemek yiyen üniversite öğrencileri ile sohbet 
eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Kadir 
Topbaş, vatandaşların sorunlarını da dinledi. 
Topbaş daha sonra İstanbul ile ilgili projeleri ve 
kentsel dönüşüme bakışını anlattı.

İstanbul vatandaş kadar hazır…
Başkan Kadir Topbaş, ilk olarak kentsel 
dönüşümü değerlendirdi. “İstanbullu ne kadar 
hazırsa İstanbul da o kadar depreme hazır” 
diyen Başkan Topbaş, şunları söyledi: “Ortak bir 
konsensüs oluştu. Herkes ‘varız’ diyor. Yöntemler 
tartışılıyor. Hükümet, ilgili bakanlık ve belediyeler 
kararlı. Burada siyaset olmaz. Çünkü can kayıpları 
üzerinden, hayatların üzerinden siyaset olmaz. 
İstanbul ölçeğinde bakıldığında ciddi bir mesafe 
alındığına inanıyorum. Zaten biz geldiğimizden bu 
yana parça parça dönüşümler yaptık, yapmaya 
devam ediyoruz. Zeytinburnu’nda Bağcılar’da 
Küçükçekmece’de lokal çalışmalarımız var. 
Bununla ilgili yasal düzenleme de yapıldı, karşı 
duruşlara ve çıkarcı bakışlara mani olmak için.”
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Halka rağmen değil, halkla beraber 
dönüşüm… 
Başkan Kadir Topbaş, dönüşümde vatandaşla 
beraber hareket etmeyi amaçladıklarını 
belirterek, “Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da 
üzerinde durduğu, ‘halka rağmen değil, halkla 
beraber dönüşüm’. Bizim böyle bir anlayışımız 
var. Bakanımız Erdoğan Bayraktar ne diyor; 
buna rağmen menfaat sağlayacağım daha fazla 
gayrimenkul sahibi olacağım diyenler var. ‘Bunun 
için üzerinde duracağımız konu insan hayatıdır. 
Ülkenin geleceğidir biz buna mani oluruz’ diyor. 
İşte kentsel dönüşümde duruşumuz bu” diye 
konuştu.

Erken kalkan dönüşümde yol alır
Kentsel dönüşümde vatandaşın katılımına vurgu 
yapan Başkan Topbaş, “Vatandaşın ya kendisi ya 
ilçe belediyesi binaların tespitini yaptıracak. Hangi 
ilçe planını, programını erken yapar, projesini hızlı 
bitirir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunarsa, 
dönüşüm o ilçeden başlayacak. Yani işin özü 
erken kalkan dönüşüm için yol alacak” dedi.

Çamlıca’ya Cami farklı bir proje
Başkan Topbaş, Çamlıca’da yapılması planlanan 
cami projesine ilişkin şunları söyledi: “Çamlıca’ya 
Cami, Sayın Başbakanımızın kararı. Burada bir 
simgesellik özelliği düşünülüyor. İstanbul’un Tarihi 

Yarımadası, minareler şehri İstanbul hedefleniyor. 
Bu projeye Kanal İstanbul, İki Şehir projeleri gibi 
değişik bir gözle bakmak gerekir.”

Seçimi öne çekmek doğru
Başkan Kadir Topbaş’ın medya yöneticileri ile 
buluşmasında yerel seçimler de konuşuldu. 
Başkan Topbaş, “Biz seçimlere hazırız. Seçimin 
öne çekilip çekilmemesi bizi olumsuz yönde 
etkilemez. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi 
var, halk seçecek. Cumhurbaşkanlığı seçim 
ortamının çok fazla politize olmaması için böyle 
bir düşünce var. 2013’te yerel seçimin yapılması 
doğru düşüncedir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı için 
sandığa gidenlerin siyasi atmosferden kurtulmuş 
olması gerekir. Sayın Başbakanımız da ‘Böyle bir 
taleple gelinirse değerlendirilir’ dedi. Ben olabilir 
diye düşünüyorum” dedi.

İstanbul’da belediye başkanlığı bir onur 
Bir dönem daha belediye başkanı olarak görev 
yapmak istediğini belirten Başkan Topbaş, 
“Ama önce partimin ‘Evet’ demesi gerekir. Tabii 
İstanbulluların da… Kamuoyu yoklamalarında 
‘Biz başkanımızı istiyoruz’ demeleri gerekiyor. 
Bir dönem daha arzu ediyorum. İstanbul’da 
yaptıklarımıza bir şeyler daha eklemek isterim. 
İstanbul’da belediye başkanlığı bir onur” diye 
konuştu.
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Galata Köprüsü yeniden
Romanlara, şiirlere, filmlere konu olan tarihi Galata Köprüsü, kuruluşunun 
100’üncü yılında yeniden trafiğe açıldı. Balat-Hasköy arasına taşınan eski Galata 
Köprüsü, Haliç Köprüsü’ndeki trafiğin rahatlamasına katkı sağladı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç 
Köprüsü’ndeki trafiği rahatlatmak için 1998 
yılından bu yana faaliyet göstermeyen eski Galata 
Köprüsü’nü tekrar trafiğe açtı. Tarihi köprü, 
bakımı tamamlandıktan sonra römorkörlerle 
Feshane-Sütlüce arasından Balat-Hasköy 
arasına taşınarak yaya ve sürücülerin kullanımına 
açıldı. 

Trafiğe tarihi alternatif…
Eklem ve bağlantı noktaları, elektrik tesisatı, 
asfalt bakımı, giriş çıkış rampaları değiştirilen 
ve her iki yöndeki giriş ve çıkışlarına trafik yön 
levhaları yerleştirilen köprüye, sürücüler kadar 

yayalar da ilgi gösterdi. Trafiğin rahatlatılması 
amacıyla açılan köprüde hız limiti 40 kilometre 
olarak belirlendi. Köprünün altından da eni en 
fazla 8 metre, yüksekliği de en fazla 4,5 metre 
olan deniz taşıtları geçiş yapabiliyor. 

İstanbul’un geleneksel ve tarihi kültürünün 
simgesi haline gelen, yeni ve eski İstanbul’u 
birbirine bağladığı için “iki kültürü birbirine 
bağlayan köprü” olma özelliği taşıyan, farklı 
uygarlık ve kültürlerin ayaklarına yerleştirildiğine 
inanılan tarihi Galata Köprüsü, İstanbul’daki trafik 
sorununun çözümüne yıllar sonra bir kez daha 
katkı sağladı.   
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Galata Köprüsü’nün tarihi…
Kültürel değeri dolayısıyla pek çok edebiyatçı, 
ressam, yönetmen ve oyuncuya konu olan Galata 
Köprüsü’nün hikayesi, II. Beyazıd dönemine 
dayanıyor. Sultan II. Beyazıd’ın isteği üzerine 
Leonardo da Vinci, padişaha bir köprü tasarımı 
sundu. Altın Boynuz için hazırlanan köprü, tek 
açıklıklı 240 metre uzunluğunda ve 24 metre 
genişliğindeydi. Bu tasarım, padişahın onayını 
alamayınca rafa kalktı. Leonardo da Vinci’nin 
gerçekleştirilmesi teknik olarak imkansız görülen 
tasarımının üzerinden 350 yıl geçtikten sonra 
ilk modern Galata Köprüsü, 1845’te Sultan 
Abdülmecid’in annesi Bezm-i Alem Valide Sultan 
tarafından yaptırıldı ve 18 yıl kullanıldı. 

Günümüzde Galata Köprüsü olarak bilinen 
köprü farklı dönemlerde “Cisr-i Cedid”, “Valide 
Köprüsü”, “Yeni Köprü”, “Büyük Köprü”, “Yeni 

Cami Köprüsü”, “Güvercinli Köprü” adlarıyla 
anıldı. Kısa sürede eskiyen köprü, Kaptan-ı Derya 
Hasan Ahmet Paşa tarafından 1863’te yenilendi. 

37 yıl hizmet veren köprünün yerine inşa ettirilen 
ve suyun hareketiyle sallanan bu köprü de 1912 
yılında Sultan V. Mehmet Reşat’ın tahta çıkışının 
üçüncü yıl dönümünde hizmete açıldı. Elektrikli 
tramvaylar da 1914 yılından itibaren köprü 
üzerinden yoluna devam etti.

Tarihi Galata Köprüsü’nün Haliç’e bakan tarafında 
1987 yılında yeni bir köprünün yapımına başlandı. 
Köprünün yapımı tamamlanmadan 1992 yılı 
Mayıs ayında tarihi Galata Köprüsü meydana 
gelen yangında büyük hasar gördü. Haliç’te 
uzun süredir sadece etkinliklere ev sahipliği 
yapan tarihi Galata Köprüsü, İstanbullulara aynı 
zamanda nostalji de yaşatıyor.  
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Metrobüs Beylikdüzü’nde
Metrobüs Hattı’nın 4. Etabı olan Avcılar-Beylikdüzü Metrobüs Hattı’nda yolculu 
deneme seferleri başladı. Metrobüs Hattı’nın uzunluğu 50 kilometreye ulaşırken 
33 olan istasyon sayısı ise yeni hatla birlikte 44’e çıktı. Hattın tamamlanmasıyla 
birlikte Beylikdüzü Söğütlüçeşme arasındaki yolculuk süresi 83 dakikaya indi. 

Temeli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş tarafından atılan Beylikdüzü-Avcılar 
Metrobüs Hattı’nda yolculu deneme seferlerine 
başlandı. Beylikdüzü-Avcılar Metrobüs Hattı’nın 
devreye alınmasıyla birlikte Metrobüs Hattı’nın 
uzunluğu da 50 kilometreye ulaştı. 

Metrobüs Hattı’na 11 istasyon eklendi
Proje kapsamında 11 metrobüs üstgeçidi ve 5 
yaya üstgeçidi inşa edildi. Engellilerin erişimini 
sağlamak amacı ile istasyonlara asansör ve 
yürüyen merdiven konuldu. D-100 Karayolu 
kuzey ve güneyde olmak üzere; 2 şerit yanyol, 3 
şerit taşıma yolu ve 1 şerit metrobüs yolu olarak 
düzenlendi. 10 kilometre uzunluğundaki hat; 
Avcılar, Avcılar Merkez, Ambarlı,  Saadetdere, 
Haramidere Sanayi, Haramidere, Güzelyurt, 
Beylikdüzü, Belediye, Cumhuriyet, Esenyurt-
Hadımköy ve TÜYAP olmak üzere 11 istasyondan 
oluşuyor.

Yeni hat oluşturuldu  
Avcılar-Beylikdüzü Hattı’nın açılmasıyla birlikte 
güzergah üzerinde yeni düzenlemeler yapıldı. 
Buna göre halen 34, 34A, 34G, 34Z olmak üzere 
dört ayrı hat şeklinde hizmet verilen Metrobüs 
Hattı’na 34C hattı eklendi. Yeni hat, Beylikdüzü 
Gürpınar-Bayrampaşa Maltepe güzergahında 
hizmet veriyor. Uzunluğu 30 kilometreyi bulan 
34C Hattı’nda Beylikdüzü Son Durak’tan 
metrobüse binen bir yolcu, Zincirlikuyu-
Söğütlüçeşme yönüne devam etmek isterse 
Bayrampaşa Maltepe İstasyonu’nda 34 ve 34A 
numaralı hatlara ücretsiz aktarma yapabiliyor.

Hattın tamamlanmasıyla Avcılar-Beylikdüzü 
arasındaki yolculuk süresi 60 dakikadan 20 
dakikaya, Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arası ise 83 
dakikaya indi. Metrobüs Hattı’nda seyahat eden 
yolcu sayısının 715 binden 1 milyona ulaşması 
bekleniyor. 
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Boğaz’a bir sefer daha…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iki yaka arasındaki gemi seferlerine bir yenisini 
daha ekledi. Avrupa ve Anadolu Yakaları arasındaki ulaşıma alternatif olarak 
Kabataş, Küçüksu ve Beykoz arasında gemi seferleri başlatıldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden 
Şehir Hatları A.Ş., iki yaka arasındaki ulaşıma 
alternatif çözümler üretmeye devam ediyor. 
Deniz ulaşımında kalitesi, konforu ve güvenilirliği 
ile kurulduğu günden bu yana İstanbulluların 
tercihi olan Şehir Hatları, Kabataş’tan Küçüksu 
ve Beykoz’a yeni sefer başlattı. 

Yeni seferler İstanbullular için Boğaz geçişinde 
yeni bir alternatif oluşturacak. Boğaz seferleriyle 
entegre edilen seferler, 16 Eylül’e kadar devam 
edecek ve talebe bağlı olarak tarifeli hale 
getirilecek. 

Trafik yoğunluğunun üst seviyede yaşandığı 
sabah ve akşam saatlerinde yapılan seferler, 
özellikle Kabataş, Ortaköy, Beşiktaş bölgesinde 
çalışanlar için önemli bir alternatif geçiş sağlıyor. 
Seferler, trafikte kalma sürelerini azalttığı gibi 
İstanbullulara deniz ulaşımının keyfini de yaşatıyor. 

Beykoz-Paşabahçe-Kanlıca-A.Hisarı-Üsküdar 
Boğaz Hattı’na entegre edilen Kabataş-Küçüksu-
Beykoz seferleri, hafta içi her gün yapılıyor. 
Yeni seferler ile iki yaka arasındaki geçişlerde 
deniz ulaşımının artması ve toplu taşımanın 
özendirilmesi hedefleniyor. 
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İstanbul’da yolculuk 
artık daha güvenli… 
İETT ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nin işbirliğiyle hayata geçirilen İstanbul’da 
Güvenli Yolculuk Projesi’nin 35 ay süren eğitim maratonu tamamlandı. Daha 
güvenli ve konforlu bir toplu ulaşım hizmeti sunulmasının amaçlandığı proje 
kapsamında 7 bin İETT personeli eğitim aldı.

İstanbul’da yolcu memnuniyetini en üst seviyeye 
çıkararak, daha güvenli ve daha konforlu bir toplu 
ulaşım hizmeti sunmaya katkı sağlamak amacıyla 
hayata geçirilen İstanbul’da Güvenli Yolculuk 
Projesi’nin plaket töreni, İETT Kağıthane Garajı 
Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Törene İETT Genel 
Müdürü Hayri Baraçlı, İstanbul Kültür Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Dursun Koçer ile İETT ve 
İstanbul Kültür Üniversitesi çalışanları katıldı. 

Baraçlı: “Kaliteyi yükseltmek istiyoruz”
İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı, İETT olarak tek 
amaçlarının İstanbul’da toplu ulaşımın kalitesini 
yükseltmeye çalışmak olduğunu söyledi. Törende 
yaptığı konuşmada İETT’nin 141 yıllık köklü 

yapısına dikkat çeken Baraçlı, “İlk başlarda bu 
projenin hayata geçeceğine inanmayanlar oldu. 
Ama projeyi başarıyla gerçekleştirdik. Projenin 
devamını da getirme gayreti içerisinde olacağız. 
Çalışanlarımız hizmet verme noktasında, gelişen 
olayları takip edebilmek ve bilgiyi yakalayabilmek 
adına üniversite ortamında eğitim almanın 
mutluluğunu ve gururunu yaşadılar. İstanbul’a 
hizmet edecek daha farklı projelere imza atmaya 
hazırız. Ülkemiz 2023 vizyonuna doğru giderken,  
İETT olarak biz de misyonumuzu ve vizyonumuzu 
yeniden belirledik.  Bu yeni misyon ve vizyon 
çerçevesinde eğitim önemli bir noktayı teşkil 
ediyor. Bizler İstanbul’a hizmet etmeye her daim 
hazırız” diye konuştu.
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Koçer: “Proje hayli yararlı oldu”
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Dursun Koçer de projeyle birlikte sürücülerin ne 
kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini 
dile getirerek, “Üniversitemiz için çok mutlu 
günlerden bir tanesini yaşıyoruz. Bu projenin 
gerçekten çok yararlı olduğunu düşünüyorum. 
Toplu taşıma araçlarını kullanan her insan, bir 
anlamda İETT’nin misafiri oluyor. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başarının sırrı, İETT’deki sevgi…
İstanbul Kültür Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Bahri 
Öztürk ise sürücüler başta olmak üzere İETT 
personelinin gerçek bir lider olması gerektiğine 
dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu proje 
başlamadan önce toplu taşıma aracı kullanırken, 
sürücü arkadaşın aslında bir lider olduğu hiç 
aklıma gelmemişti. Bu proje başladıktan sonra 
onların gerçek bir lider olması gerektiğine 
inandım. Çünkü otobüse adım attığımız andan 
itibaren canımızı ona emanet ediyoruz. Bu proje, 

bu sebeple ‘liderlik’ anlayışında çok önemli 
kazanımlar sağlamıştır. Ayrıca bu proje, İETT 
Genel Müdürü Sayın Hayri Baraçlı’nın şoförlerle 
ilişkisini ve onlara duyduğu sevgi yoğunluğunu 
görmesini de sağladı. İETT’nin başarısının sırrı 
burada yatıyor.”

Yapılan konuşmaların ardından plaket törenine 
geçildi. 3 yıl boyunca İETT personeline eğitim 
veren akademisyenlere projeye katkılarından 
dolayı plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

İETT personeli, etkili iletişim becerileri, toplu 
taşıma araçlarında çıkması muhtemel olaylarda 
çatışma ve kriz yönetimi, zor yolcularla baş 
etme, öfke kontrolü ve stres yönetimi gibi 
konularda eğitime tabi tutuldular. İstanbul 
Kültür Üniversitesi akademisyenleri, 35 ayda 
tamamlanan İstanbul’da Güvenli Yolculuk Projesi 
kapsamında 7 bin personele hakları, görev ve 
sorumlulukları ile uymaları gereken kurallarla ilgili 
hukuki konularda da eğitim verdiler.
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İSBAK ve Avea elele
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSBAK A.Ş. ile Avea, gerçek 
zamanlı verilerle İstanbul’un trafik sorununa çözüm sunmaya hazırlanıyor. Bir 
saat sonrasını tahmin edecek trafik öngörü uygulaması ile trafik sorununun 
büyük ölçüde azaltılması hedefleniyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı ulaşım 
sistemleri konusunda hizmet veren kuruluşu 
İSBAK A.Ş. ile Avea, gerçek zamanlı trafik 
yoğunluğunu belirleyecek ve ileriye yönelik öngörü 
oluşturacak sistemi hayata geçirmek üzere 
işbirliğine gitti. Avea Teknolojiden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin ve İSBAK A.Ş. 
Genel Müdürü Kasım Kutlu arasında imzalanan 
protokol ile ileri zamanlı trafik durumunun 
öngörüleceği Ar-Ge projesi için birlikte çalışmaya 
başlandı.

Şahin: “Trafik tahmini yapacağız”
Projenin hem yakıt hem de zamandan tasarruf 
sağlayacağını belirten Avea Teknolojiden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin, 
“Proje ile vatandaşlar anlık trafik yoğunluğuna 
göre hareket edebilmenin de ötesinde, gerçek 
zamanlı verilerin kullanılmasına bağlı olarak 
bir saat sonraki trafik yoğunluğu da öngörerek 
gerekli tedbirleri alabilecek. Bu, projemizin en 
güçlü özelliklerinden biri olacak. Hava durumu 
gibi biz de trafik tahmini yapacağız” diye konuştu.

Kutlu: “Bu bir sosyal sorumluluk projesidir” 
Proje ile ulaşım bilgilendirme teknolojilerine 
yepyeni bir açılım getireceklerini belirten İSBAK 
Genel Müdürü Kasım Kutlu, “Bu projeyi bir sosyal 
sorumluluk projesi olarak görüyoruz. İstanbul 
nezdinde Türkiye için değer yaratıp kaynak artışı 
sağlayacak. Hayata geçireceğimiz trafik öngörü 
uygulaması, dünyada bir ilk olacak”  dedi.

Hem özel hem de kamu araçları 
faydalanacak
2013 yılında uygulanmaya başlanacak olan proje, 
gerçek zamanlı trafik yoğunluğu hesaplaması 
sunarken, geliştirilecek trafik yoğunluğu öngörü 
uygulaması ile hem özel hem de kamu araçları 
için faydalı veriler sağlanacak. Ambulans ve 
itfaiye gibi araçlar bu uygulama ile en doğru 
güzergahları kullanarak saniyenin bile önemli 
olduğu acil durumlarda hedeflerine en hızlı şekilde 
ulaşabilecek. Özel araç sahipleri de, trafiğe çıkış 
zamanlarına ya da hangi yolları takip etmeleri 
gerektiğine yakıt ve zamandan tasarruf edecek 
şekilde karar verebilecekler.  
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Büyükşehir’e yenilikçilik ödülü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük yazılım firmalarından biri 
olan Oracle’ın düzenlemiş olduğu 2012 Mükemmellik Ödülleri’nde İnovasyon 
(yenilikçilik) dalında ödülün sahibi oldu.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bir ödül de 
dünyanın en büyük üç yazılım firmasından biri 
olan Oracle’dan geldi. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü, 
ürettiği Çoklu Ulaşım Network çözümü ile 2012 
Oracle Spatial Excellence Award’ta “Yenilikçilik 
Ödülü”nü almaya hak kazandı. 

Ödül, Oracle’ın Amerika Birleşik Devletleri’nin 
başkenti Washington’da düzenlediği Oracle 
Spatial Kullanıcı Konferansı’nda takdim edildi. 
Ödül kazanan adaylar, Oracle ve IOUG’den 
(Kuzey Amerika Oracle Spatial Grubu) oluşan bir 
komite tarafından seçildi. 

Autodesk, Bentley ve Intermap gibi sektörünün 
lider kuruluşlarının yanı sıra, pek çok ülkenin 
kamu kuruluşlularının yarıştığı yenilikçilik ödülü, 
alanının en prestijli ödüllerinden biri olarak 
gösteriliyor. 

Oracle, her yıl dünya çapında önemli 
başarılarda bulunmuş kullanıcı ve ortaklarını, 
yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucu 
dört kategoride Oracle Spatial Başarı Ödülü 
ile ödüllendiriyor. Bu kategoriler; Yenilikçilik 
(Innovator), Kurumsal Entegrasyon (Integrated 
Enterprise), Eğitim ve Araştırma (Education and 
Research) ve Ortaklık (Partnership).
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Bir kardeş şehir daha
İstanbul’un kardeş şehirlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile Çin’in Guangzhou Belediyesi arasında kardeş şehir anlaşması 
imzalandı. Başkan Kadir Topbaş, gelecek kuşakların iki kardeş şehir arasındaki 
dostluğu daha da ileriye taşıyacağını söyledi.  

İstanbul ile Guangzhou arasındaki kardeş şehir 
anlaşması, Saraçhane’deki Başkanlık Sarayı 
Kokteyl Salonu’nda imzalandı. İmza törenine 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı 
(UCLG) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, UCLG Eş Başkanı ve Guangzhou 
şehri Parti Sekreteri Wan Qingliang, UCLG 
Genel Sekreteri Josep Raoig, İ.B.B. Genel 
Sekreteri Adem Baştürk, Guangzhou Şehri 
Belediye Başkan Yardımcısı Chen Rugui ile her 
iki belediyenin bürokratları katıldı.

Bilginin paylaşılması gerekiyor...
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, “Artık hiç bir ulus, şehir, 
insan kendi başına yaşayamıyor. Her bir olgu 
dünyanın diğer bir yerindeki insanı etkiliyor. O 

halde bu etkileşim sürecinde çok başarılı adımlar 
atmak zorundayız. Bilgilerimizi paylaşmak 
zorundayız” dedi.

Sivil Toplum Kuruluşları ve yerel yönetimlerin 
günümüz dünyasındaki etkilerinin çok büyük 
olduğuna dikkat çeken Başkan Topbaş, 
“Bu bağlamda yerel yöneticiler olarak bu tür 
anlaşmaları, protokolleri yapmak bizlerin en 
önemli görevleri arasında. Edindiğimiz bilgilerin 
insanlığın ortak bilgisi olduğunu, bunun 
paylaşılması gerektiğini biliyoruz” diye konuştu. 

Dünyada herkes mutlu olsun...
Kardeş şehir protokollerinin şehirlerin yanı sıra 
ülkelerin ve hükümetlerin de önünü açtığını 
ifade eden Başkan Topbaş şunları söyledi: 
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“Başkanlığını üstlendiğim UCLG’in genel 
temasında kentlerin geleceği adına ufuklar 
açmak, insanlığın mutluluğunu sağlamak vardır. 
İstiyoruz ki, dünyanın her noktasındaki insanlar 
mutlu olsun. İstiyoruz ki, insanlığın problemlerini 
çözme noktasında aktif rol oynayabilelim. Bunu 
Birleşmiş Milletler’de ve her platformda dile 
getiriyoruz.”

Dünya Türkiye’yi ve Çin’i konuşuyor…
Başkan Topbaş, UCLG Başkanlığı ve öncesinde 
UCLG Eş Başkanı ve Guangzhou şehri Parti 
Sekreteri Wan Qingliang’ın kendisine verdiği 
destekten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu 
belirterek, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin yerel 
yetkilileri başkanlığa seçilmem de çok büyük 
destek verdiler. Bundan dolayı kendilerine 
teşekkür ediyorum. Bizler bir sorumluluk 
üstlendik ve kendileri de eş başkan olarak destek 
verip yardımcı oldular” dedi.

Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen 
Başkan Kadir Topbaş, “Türkiye ile Çin arasındaki 
ilişkilerin önceki yıllara nazaran daha güçlü 
adımlarla giderek artması her ülkenin de 
çıkarınadır. Çünkü dünyada şu anda Çin Halk 

Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti konuşuluyor. 
Nasıl başardığımızı merak ediyorlar” diye konuştu.

450 milyon değerinde 97 proje ...
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Guangzhou şehrinden 
150’ye yakın firma temsilcisi, değeri 450 milyon 
doları aşkın 97 proje üzerinde ortaklık görüşmesi 
için İstanbul’da Türk işadamlarıyla bir araya geldi. 
İstanbul Four Seasons Hotel Bosphorus’da 
gerçekleştirilen programda konuşan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Ali Altıntaş, 20 yıl öncesine bakıldığında Türkiye 
ve Çin’in ekonomik ve ticari faaliyetler yönünden 
günümüze göre oldukça farklı yerlerde olduğunu 
söyledi. 1 yıl öncesine bakıldığında da Türkiye 
ve Çin’in en hızlı gelişen ülkeler sıralamasında 
en üstlerde olduğunun altını çizen Altıntaş, “Bu 
gelişmeler ışığında 2012’de Türkiye’de Çin yılı, 
2013 yılında da Çin’de Türkiye yılı ilan edilmiştir” 
dedi. 

Ali Altıntaş, İstanbul’un son yıllardaki 
gelişimine değindi. Altıntaş, kongre turizminde 
49’unculuktan 4’üncü sıraya kadar yükselen 
İstanbul’un yaşanılabilir şehirler sıralamasında 
143 basamak birden yükseldiğini söyledi.  
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Sosyal Tesisleri çalışanları 
Somali’de su kuyusu açtı 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri çalışanları, kuraklık ve açlıkla 
mücadele eden Somali halkına yardım elini uzattı. Ramazan ayında açılan su 
kuyusu, bir nebzede olsa Somalilerin yüreğine su serpti. 

Kuraklık ve açlıkla mücadele eden Somali halkının 
su ihtiyacını karşılamak için çalışmalara aralıksız 
devam ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal Tesisleri çalışanlarının Somali halkının 
sıkıntılarına bir nebze olsa yardımcı olmak için 
başlattığı “su kuyusu” projesi sonuca ulaştı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri 
çalışanlarının başlattığı yardım projesi ile açılan 
su kuyusu, onbir ayın sultanı Ramazan ayında 
Somalilerin yüzünü güldürdü. Susuz yaşamın 
neredeyse imkansız olduğu gerçeği göz önünde 
bulundurulduğunda Somali’de yürütülen sosyal 
projelerin ne derece önemli olduğu ortaya çıkıyor.

Açılan su kuyusunun mutluluğunu İstanbul’dan 
hisseden Sosyal Tesis çalışanları, “Bu sıcak 
günlerde Somali’de birilerinin susuzluğuna çare 
olabilme şansı karşımıza çıkmışken, bu fırsatı 
değerlendirmemek işten değildi. Herkesi bu 
konuda duyarlı olmaya ve Somali halkına yardım 
eli uzatmaya davet ediyoruz” dediler. 

Son yıllarda görülen en büyük açlık felaketiyle 
karşı karşıya kalan Somali’de yaşanan sorunların 
en başında susuzluk geliyor. Su bulabilmek için 
kilometrelerce yol kat eden insanların birçoğu 
taşınan suyun çamur ve çeşitli mikrop içermesi 
sonucu salgın hastalıktan hayatını kaybediyor.
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Somalili bürokrata yeni hayat 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Somali’de kaymakamlık yaparken mayın 
patlaması sonucu bir bacağını kaybeden Ahmed Hassan Addow’u yeniden işine 
ve hayatına döndürdü. Yeni bir hayata başlayacağım için çok mutlu olduğunu 
söyleyen Addow, Başkan Kadir Topbaş’a teşekkür etti. 

Somali’nin başkenti Mogadişu’nun Wadajir 
ilçesinde kaymakamlık yapan Ahmed Hassan 
Addow’un hayatı, 4 yıl önce arabasının altında 
patlayan mayınla değişti. Mayının patlaması 
sonucu sağ bacağını kaybeden, işine ve hayatına 
devam etmekte zorlanan Ahmed Hassan 
Addow’un imdadına Somali’de yaşanan kuraklık 
nedeniyle ülkeye yardım elini uzatan Türk Kızılayı 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetişti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Somali’yi 
ziyaretinde Kızılay ile irtibata geçen Addow, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın talimatı ve Danışmanı İsmail Hakkı 
Turunç’un girişimleriyle İstanbul’a getirildi. 
Addow’a Çapa’daki bir medikal merkezinde 
kopan bacağının yerine son derece modern bir 
protez takıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
aynı zamanda Şeker hastası olan Addow’a ayrıca 
ilaç ve 2,5 yıl yetecek insülin iğnesi de tedarik etti.

Yeni bacağıyla fizik hareketleri yapmaya başlayan 
Addow, “Yeni protezimle yeni bir hayata 
başlayacağım için çok mutluyum. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 
yöneticilerine ve vatandaşlarına müteşekkir 
olduğumu belirtmek istiyorum. Doktorlarıma da 
çok teşekkür ediyorum. Kardeş ülke Türkiye ile 
her zaman irtibatlı kalmak istiyoruz” dedi.

Protezin takıldığı Reha Ortopedi ve Sağlık 
Gereçleri Şirketinin Sahibi Mehmet Zeki Çulcu 
da protez kullanıcılarının haftada 3 günlük bir 
rehabilitasyon ile 4 hafta sonunda yeni organına 
alıştığını söyledi. Çulcu, “Sayın Addow’a takılan 
bacak protezi dünyanın en iyi sistemlerinden biri. 
Misafirimiz hidrolik diz eklemli, karbon ayaklı ve 
titanyum konstrüksiyonlu bu protezle bir ay gibi 
bir sürede bir alete dayanmadan bağımsız olarak 
yürüyebilecek. Tempolu yürüyüş yapabilecek, 
protezi fark edilmeyecek” diye konuştu.
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Dünden bugüne Bayrampaşa
İstanbul Bülteni’nin bu ayki konuğu, İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri 
olan Bayrampaşa’nın Belediye Başkanı Atila Aydıner. İnsan odaklı projeler ile 
ilçeye değer katan Aydıner ile Bayrampaşa’nın dününü, bugününü ve yarınını 
konuştuk. 

Sayın Başkanım,  İstanbul’un en eski yerleşim 
yerlerinden biri olan Bayrampaşa’da halkın 
yaşam kalitesini yükseltmek için hayata 
geçirdiğiniz başlıca projelerinizden bahseder 
misiniz?
Belediyecilikte öncelikli hedefimiz bu güne kadar 
yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız projeler 
ile ilçemizde yaşayan hemşerilerimizin yaşam 
standardını yükseltmektir. Sosyal, kültür, eğitim, 
spor, imar ve istihdam konularında ciddi projeler 
ile yoğun mesai harcıyoruz. Tek bir alanda 
yapılan hiçbir yenilik ve hizmet kalkınmada ve 
refaha ulaşmada yeterli değildir. Hedefe ulaşmak 
için hizmeti geniş bir alana yaymak başarının tek 
anahtarıdır diye düşünüyorum. Bu düşünceden 
hareketle ben ve ekip arkadaşlarım bir bütün 
halinde projelerimizi üretiyor ve halkımızın 
hizmetine sunuyoruz.

Bayrampaşa ilçemizi sporun merkezi yapacağız 
dedik ve ciddi anlamda sportif yatırımlar 
yaptık. Terazidere Spor Kompleksi, Arda 
Turan Spor Tesisi, Hidayet Türkoğlu Spor 

Tesisi, Semih Erden Kapalı Spor Kompleksi 
gibi önemli hizmet binalarını hizmete açtık. 
Bayrampaşa’nın yetiştirdiği önemli değerlerin 
adlarını ölümsüzleştirirken yeni neslin yetişmesi 
için uygun çalışma ortamları inşa etmiş olduk. 
Tabi ki projelerimiz bunlarla sınırlı değil. Altıntepsi 
ile İsmetpaşa mahalleleri arasından geçen E-5 
Karayolu’nun üzerini kapatarak iki mahallemizi 
birleştirip Bayrampaşa’mızı muhteşem bir 
meydana kavuşturmak için çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Bu proje Türkiye de bir ilk 
olacak. Ve otoban üzerinde ilk defa bir meydan 
oluşturulmuş olacak.

Başkanım, kentsel dönüşüm çalışmaları 
kapsamında yürütülen proje hangi aşamada, 
bu proje Bayrampaşa’ya nasıl bir katkı 
sağlayacak?
Bayrampaşa sizin de bildiğiniz üzere sur dışındaki 
en cazip yaşam merkezi haline geldi. Kentsel 
dönüşüm çalışmaları ilçemizde son hızla devam 
ediyor. Amacımız Bayrampaşalıların gönülleri 
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ferah bir şekilde, deprem bilincinde yaşayarak 
ama deprem korkusu olmadan hayatlarını 
sürdürmeleri. Geçen aylarda Bayrampaşa’da 
ada bazlı yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarını 
başlattık. Kentsel dönüşüm için herkesin boş 
alanlara ihtiyacı var. Bu da zor olduğuna göre 
yapılacak en sağlıklı şey, şehir içinde ada bazlı 
kentsel dönüşümü hayata geçirmek. Ada 
bazlı kentsel dönüşümü ilk olarak Yıldırım 
Mahallesi’nde başlattık.

Eski cezaevi alanı ilçemiz için çok önemli. Burasını 
kentsel dönüşüm alanı ilan eden ve ilçemize çok 
büyük hizmette bulunan Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Kadir Topbaş beyefendiye 
ilçem adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı 
sunuyorum. Eski cezaevi alanımızı yaptığımız 
çalışma ile 112 dönümden 150 dönüme çıkardık. 
20 dönüme yakın şahıs arazisi ile TEİAŞ’a ait 20 
dönümlük trafo alanını yine Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’ın destekleri 
ile birlikte kamulaştırdık. Şimdi bu alana 250 
yataklı bir devlet hastanesi, cami, okul, açık 
ve kapalı otoparkı ve meydanlarıyla bir proje 
yapıyoruz. İnşallah bu alan ilçemizin cazibe 
merkezi haline gelecek. Bu alana yapılacak 
2000-3000 arasındaki daire sayesinde depreme 
dayanıklı olmayan evlerde oturan yaklaşık 10 bin 
Bayrampaşalı kardeşim güvenli ve huzurlu bir 
hayata merhaba diyecek. 

Başkanım, daha yeşil bir Bayrampaşa için 
yaptığınız çevre yatırımları ilçeye nasıl bir 
değer kattı?
Şehrin içerisinde iseniz en çok yeşil alan 
özlemi çekersiniz. Bunun bilincinde bir yönetim 
olarak Bayrampaşa’yı yeşillendirmek için çevre 
ekibimizle beraber durmadan çalışıyoruz. 
İlçemizde 69 park ve çocuk oyun alanı, 36 adet 

refüj olmak üzere toplam 1 milyon 81 bin 364 
metrekare yeşil alan, 200 adet basket sahası, 
26 adet park havuzu bulunmaktadır. Kişi başına 
düşen yeşil alan miktarı 4.05 metrekare olan 
Bayrampaşa’mızda son 18 yıldaki yeşil alan artışı 
% 849 gibi yüksek bir rakamdır. Türkiye’nin en 
büyük parklarından biri olan Bayrampaşa Şehir 
Parkı, çevre ilçelerden yoğun ilgi gördüğü gibi 
yazın yüz binlerce kişiye ev sahipliği yapıyor.

Başkanım, sosyal belediyecilik alanındaki 
projelerinizden kısaca bahseder misiniz? 
Sosyal anlamda gerçekleştirdiğimiz yardımlara 
üst düzeyde devam ediyoruz. Hayır Çarşısı 
ile hem ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor hem de 
istihdam konusunda büyük adımlar atıp iş sahibi 
olmalarına imkan sağlıyoruz.  Yine Türkiye’de bir 
ilk olan İkinci Bahar Dinlenme Lokali, yaşlılarımızın 
rahat bir şekilde dinlenebildiği bir mekan olarak 
dikkat çekiyor. Kariyer merkezi adı altında www.
bayrampasakariyer.com adresi ile iş sahibi olmak 
isteyenlerle iş arayanlar arasında bir iletişim 
köprüsü oluşturuyoruz.
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Başkanım, geleceğimiz olan çocuklar ve 
gençler konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
hangileri?
Önceliğimizi ilçemizde yaşayan gençlere verdik. 
Eğitim alanında ciddi ve önemli projelere imza 
attık, kendi alanında bir ilk olan Bayrampaşa 
Belediyesi Bilim Merkezi’ni kurduk. Burada fizik, 
kimya, biyoloji ve matematik alanında uzman 
kadrolarla öğrencilere eğitim veriliyor. Her dönem 
600’e yakın çocuğumuz burada deneyler yapıyor, 
ufuklarını genişletiyor, icatlar yapıyorlar ve ne 
mutlu ki TÜBİTAK’ın gerçekleştirdiği Türkiye 43. 
Proje Yarışması’nda iki öğrencimiz icatlarıyla 
fizik alanında Türkiye birincisi oldular. Sosyoloji 
alanında da bir öğrencimiz ikinci oldu. İnşallah 
bu merkezimizden Türkiye’mizin en önemli bilim 
adamlarını yetiştireceğiz.

Bir başka eğitim projemizde Bilge Hatun ve Bilge 
Çocuk Projemiz. Bu projemizde bilgisayar ve 
internet kullanma imkanı olmayan kadınlarımız ile 
çocuklarımızı hedef seçtik. İki adet otobüsümüzü 
bilgisayar ve internet ağı, masa ve sandalyeleri 
ile tefriş ettik. Ev hanımlarımızın ve çocuklarımızın 

ayağına kadar bilgisayar ve internet bağlantılı 
özel otobüslerimizle gidiyor ve onlara bilgisayar 
eğitimi veriyoruz. Bugüne kadar 10 bine yakın ev 
hanımı ve çocuğumuza eğitim verdik. 

Bir başka çok önemli eğitim projemiz 
ise Bayrampaşa Gençlik Merkezimiz. Bu 
merkezimizde binlerce Bayrampaşalıya yabancı 
dilden tiyatroya, resimden diksiyona, müzikten 
ebru işlerine kadar aklınıza gelmeyen daha 
onlarca alanda ücretsiz eğitim veriyoruz. 
Projelerimizi gençlerimiz ve çocuklarımız için 
yapıyoruz. Çünkü onlar bizlerin geleceği ve umut 
ışığı.

Başkanım, kültür sanat alanındaki 
etkinlikleriniz nelerdir?   
Sanatsal ve kültürel anlamda yepyeni projelerle 
Bayrampaşalıları buluşturuyoruz ve her anlamda 
kardeşlerimizin ufkunu genişletiyoruz. 23 Nisan 
ve 19 Mayıs gibi bayramlarımızı bir gün değil 
en az 10 gün süreyle şölen havasında coşkuyla 
kutluyoruz. “7 iklim 7 renk” projesiyle sadece 
Bayrampaşalıları değil tüm Türkiye’yi kucakladık. 
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Bayrampaşa Belediyesi olarak birçok alanda 
her yaş gurubuna hitap eden etkinliklerle ciddi 
bir atılım yaptığımıza inanıyoruz. Kültürel, eğitim 
ve sosyal projelerle insanın imarına önem verip 
geleceğe ışık tutacak bireyler yetiştirmeyi amaç 
edindik.

Başkanım son olarak ne söylemek istersiniz? 
Bir belediye başkanının bir ilçede başarılı 
olabilmesi için yıllarca o ilçenin havasını 
koklaması, esnafını tanıması, halkıyla yakından 
ilgilenmesi, her sokağını, caddesini ezbere 
bilmesi gerekir inancındayım. Atila Aydıner olarak 
yıllardır Bayrampaşa’dayım. Bayrampaşa’nın 
eksikliklerini ve neler yapılması gerektiğini en iyi 
bilenlerden biriyim. 

Bir tek amacımız var, halkımıza hizmet etmek 
ve yaşam kalitesini yükseltmek. Vicdanımız 
her zaman ön planda. Aklınızı ve vicdanınızı bir 
araya getirdiğiniz zaman hizmetleriniz her zaman 
doğru ve yerinde olacaktır. Başbakanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi halkımızın 
hizmetkarıyız! 

Atila Aydıner kimdir?
Aslen Rizeli olan Atila Aydıner, 1948 yılında 
İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Eczacılık 
Yüksek Okulu’ndan mezun olan Aydıner, iş 
hayatına 1980 yılında Bayrampaşa’da Eczacı 
olarak başladı. Bayrampaşa Tuna Spor Kulübü 
Başkanlığı yapan Aydıner, Tuna Lisesi’nde bir 
süre İngilizce öğretmeni olarak görev yaptı. Siyasi 
yaşamına Refah Partisi ile adım atan Aydıner, 
1994-2004 yılları arasında Bayrampaşa Belediye 
Başkan Yardımcılığı yaptı. 30 Ekim 2001 tarihinde 
Ak Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatı’nı kuran 
Aydıner,  Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı 
görevini 8 Mayıs 2007’ye kadar devam ettirdi. 
22 Temmuz 2007’de 23. Dönem İstanbul İkinci 
Bölge Ak Parti Milletvekili Adayı gösterildi.

Atila Aydıner, 10 Mart 2011’de Hüseyin Bürge’nin 
Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinden 
istifa etmesinin ardından, 16 Mart 2011’de 
olağanüstü toplanan Belediye Meclisi tarafından 
Bayrampaşa Belediye Başkanı seçildi. Evli ve üç 
çocuk babası olan Aydıner, iyi derecede İngilizce 
biliyor. 
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İstanbul’a Olimpiyat desteği
2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek milli sporcular, 
Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen törenle Londra’ya uğurlandı. Londra’da 16 
farklı branşta mücadele edecek sporcular ve kafilede yer alanlar, yabancı dillerde 
hazırlanmış tanıtım materyalleri ile 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda İstanbul’a 
destek çalışmalarında bulunacak.  

2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda mücadelede 
edecek 181 milli sporcu, Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe Sarayı’nda 
verdiği iftar yemeğinde bir araya geldi. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
da katıldığı iftar yemeğinde Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, başarılarından dolayı sporculara 
60’ar cumhuriyet altını ve antrenörlerine 30’ar 
cumhuriyet altını karşılığındaki sembolik çekler ile 
kendisinin imzası bulunan iPad takdim etti. 

2020 Olimpiyat Oyunları logosu tanıtıldı
İftar yemeğinde ayrıca 2020 Olimpiyat Oyunları 
aday kenti İstanbul’un logosu da tanıtıldı. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve 
Spor Bakanı Suat Kılıç, TMOK Başkanı Prof. 
Dr. Uğur Erdener ve TMOK Başkan Yardımcısı 

Hasan Arat’la birlikte seçilen logo önünde poz 
verdi. Bakan Suat Kılıç, logo için, “Olimpiyat 
logosu anketle kesinleşti. Asya’dan bakıldığında 
Avrupa silueti” değerlendirmesini yaptı. 

Olimpiyat kafilesine özel uğurlama töreni 
2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi 
temsil edecek sporcuların bulunduğu ana kafile, 
Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen törenle 
Londra’ya uğurlandı. Atıcılık, Jimnastik ve Boks 
branşındaki sporcuların Londra’ya gitmelerinin 
ardından Bayan Voleybol, Judo, Yüzme, Kadın 
Basketbol, Okçuluk, Masa tenisi, Badminton, 
Halter ve Yelken branşlarından toplam 105 
kişilik kafile, özel uçakla Atatürk Havalimanı 
Devlet Konukevi’nden Londra’ya uçtu. Kafiledeki 
sporculara 62 antrenör, 18 federasyon yöneticisi, 
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13 Spor Genel Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor 
Bakanlığı yöneticisi, Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi Yöneticileri ile 22 sağlık personeli ve 
teknik ekip refakat etti. Kendileri için hazırlanan 
panoyu imzalayan sporcular, Türk milletini temsil 
etmenin gururunu yaşadıklarını belirttiler. Kafilenin 
uğurlanmasında DHMİ’ye ait itfaiye araçları su 
köprüsü oluşturdu.

Olimpiyat yolunda İstanbul’a destek
2012 Londra Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda 
mücadele edecek 181 sporcu, İstanbul’un 
2020 Olimpiyat Oyunları adaylığı için de tanıtım 
faaliyetlerde bulundu. Londra’ya giden sporcu 
ve yönetici kafilesi ile birlikte İstanbul’u tanıtan 
yabancı dillerde hazırlanmış tanıtım materyalleri 
de gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü’nün çalışmasıyla İstanbul Valiliği 

Kültür Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Müdürlüğü ve Kültür A.Ş.’den tarafından 
farklı dillerde hazırlanmış ve İstanbul’u tanıtan 
kitap, dergi, şehir haritası, kültür haritası ve CD’ler 
Olimpiyat kafilesiyle birlikte Londra’ya götürüldü. 
Böylece 2020 Olimpiyat Oyunları adaylığında 
İstanbul’un tanıtımına destek sağlandı. 2020 
Olimpiyat Oyunları’nı düzenleme yolunda Tokyo 
ve Madrid ile yarışan İstanbul için Londra’da çok 
sayıda temasta bulunuldu. 

Türkiye, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’na 
tarihinin en yüksek sporcu sayısı ile katılımda 
bulundu. Türkiye’yi Londra’da 16 branşta 66’sı 
kadın 48’i erkek toplam 114 sporcu temsil 
etti. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda 
sporcularımızın en geniş katılım sağladığı branş 
atletizm olarak dikkat çekti. Londra’da 25 kadın, 
8 erkek olmak üzere 33 atletimiz mücadele etti.  
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İstanbul’a yeni bir stadyum
İstanbul’da yapılacak Türkiye’nin UEFA 2016 Kriterleri’ndeki ilk stadyumu 
göz kamaştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ev sahipliğinde 
hizmet verecek olan Başakşehir Stadyumu, 2013 U20 Dünya Kupası öncesi 
incelemelerde bulunmak üzere İstanbul’a gelen FİFA Heyeti’nden tam not aldı.  

Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak 2013 U20 
Dünya Kupası’nın Logo Lansmanı için İstanbul’a 
gelen FIFA Heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ağırlandı. FIFA U20 Dünya Kupası 
Turnuva Direktörü Inaki Alvarez, TFF Uluslararası 
Etkinlikler ve Dış İlişkiler Koordinatörü Süheyl 
Önen, TFF Uluslararası Etkinlikler Müdürü 
İlker Uğur, FIFA Pazarlama Sorumlusu Martin 
Nussbaumer, FIFA Medya Sorumlusu Alex 
Stone, FIFA Biletleme Danışmanı Kevan Pipe ve 
FIFA Güvenlik Uzmanı Blaine Buck’ten oluşan 
FIFA Heyeti, 2013 U20 Dünya Kupası’nda 
kapsamında İstanbul’daki müsabakalarının 
yapılacağı statlarda incelemelerde bulundu. 

FİFA Heyeti Saraçhane’de…
FIFA Heyeti’nin ikinci durağı İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi II. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ’ın hazır 
bulunduğu toplantıda, Başakşehir Stadyumu 
Projesi’nin sunumu yapıldı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Spor Kulübü ev sahipliğinde hizmet 
verecek olan Başakşehir Stadyumu,  17 bin  
seyirci kapasitesi ile Türkiye’de UEFA 2016 
Kriterleri’ni sağlayan ilk stadyum olacak. 

Teknik altyapı UEFA 2016 Kriterleri’nde…
Teknik altyapısı, UEFA 2016 Kriterleri ve en son 
teknolojik sistemler göz önünde bulundurularak 
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projelendirilen stadyum, antrenman sahaları, 
otopark, yaya dolaşım ve ticaret alanlarının ayrı 
ayrı planlandığı 162 bin metrekare üzerine inşa 
edilecek. Alt ve üst olarak ayrılan tribünlerde 
toplam 34 loca ve 1.800 metrekarelik VIP 
ağırlama alanı bulunuyor. Bütün tribünlerde sağlık 
odaları, yeme-içme, dinlenme, genel ihtiyaç ve 
ibadet alanları yer alıyor. 

Başakşehir Stadı’nda yok yok….
Stadyum içerisinde UEFA/FIFA delegeleri için 2 
oda, 2 hakem soyunma odası, içerisinde ısınma 
havuzu ve kondisyon salonu da bulunan 4 sporcu 
soyunma odası, toplantı odası, sporcu sağlık 
merkezi, doping kontrol merkezi ve doktor odası 
da bulunuyor. Ayrıca flash röportaj alanı, karma 
röportaj alanları, 3 TV Stüdyosu, saha içi basın 
çalışma alanları, simültane çeviri de yapılabilecek 
169 kişi kapasiteli basın merkezi, resmi ve özel 
güvenlik dinlenme ve bekleme alanları, gözaltı 
odaları ve seminer salonları, aydınlatmalı ve alttan 
ısıtmalı saha ile 3 antrenman sahası yer alıyor. 
Projede, stadyumun yanı sıra yaklaşık 6 bin 
100 metrekarelik kapalı alana sahip, aynı anda 

tüm teknik kadro ve takımın konaklayabileceği 
19 yatak kapasiteli konaklama tesisi, dinlenme 
salonları, yemekhaneler, TV ve oyun odaları, 
kondisyon salonu, soyunma odaları, teknik 
heyet ve yönetim ofislerinden oluşan kamp ve 
antrenman tesisleri binası da bir arada bulunuyor. 

FİFA Heyeti’nden stadyuma onay… 
Projeyi hayli beğenen FIFA Heyet yetkilileri, 
böylesi bir tesisin İstanbul’a kazandırılmasından 
dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni takdir 
ettiklerini dile getirdiler. Kısa bir sürede bitirilmesi 
planlanan stadyumun temeli, gerekli çalışmaların 
ardından atılacak. 

FIFA’nın Dünya Şampiyonası’ndan sonraki 
en önemli etkinliği olan U20 Dünya Kupası, 
önümüzdeki yıl Trabzon, Antalya, Bursa, 
Gaziantep, İstanbul, Kayseri ve Rize’nin ev 
sahipliğinde yapılacak. 2013 U20 Dünya Kupası 
organizasyonunun FIFA tarafından Türkiye ve 
İstanbul’a verilmesinde, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın daveti önemli 
ölçüde etkili oldu. 
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Boğaziçi Rallisi nefes kesti 
2012 Avrupa Spor Başkenti ve 2020 Olimpiyat Oyunları aday kenti olan İstanbul, 
uluslararası dev bir organizasyonla daha başarıyla ev sahipliği yaptı. 41. Boğaziçi 
Rallisi’nde, 6 ülkeden toplam 53 ekibin 3 gün süren mücadelesi büyük bir 
heyecana sahne oldu. 

2012 Avrupa Spor Başkenti ve 2020 Olimpiyat 
Oyunları aday kenti İstanbul, uluslararası dev spor 
organizasyonlarından birine daha ev sahipliği 
yapmanın heyecanını yaşadı. 2004 yılından bu 
yana 28 dalda 200’ün üzerindeki uluslararası ve 
ulusal spor organizasyonu ile 2012 yılında Avrupa 
Spor Başkenti unvanına layık görülen İstanbul, 
41. Boğaziçi Rallisi ile ev sahipliği yaptığı başarılı 
organizasyonlara bir yenisini daha ekledi. 

6 ülkeden 53 ekip mücadele etti
41 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en eski motor sporu 
organizasyonlarının başında gelen Avrupa 
Şampiyonası Boğaziçi Rallisi, Tarihi Haydarpaşa 
Tren İstasyonu önünden başladı. 3 gün boyunca 
nefesleri kesen mücadelelerin yaşandığı 
organizasyona Türkiye’nin yanı sıra Finlandiya, 
Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan ve 
Katar’dan toplam 53 ekip katıldı. Avrupa Ralli 



47

Şampiyonası haricinde Türkiye Ralli Şampiyonası 
ve Türkiye Historic Rally Şampiyonası’na da 
puan veren Boğaziçi Rallisi’nde, servis alanı 
olarak geçtiğimiz senelerde olduğu gibi Pendik 
sahil yolundaki açık pazar alanı kullanıldı. 

14 özel etapta 775 kilometre yol kat edildi
Boğaziçi Rallisi’nde ilk gün, toplam 27 km’den 
oluşan iki özel etabın geçilmesiyle tamamladı. İlk 
gün Kadılı ve Ovacık özel etaplarını geçen pilotlar, 
Pendik açık pazar alanına kurulan servis alanında 
yarışı tamamladılar. Yarışın ikinci gününde ise 
348 kilometre uzunluğundaki 6 özel etap geçildi. 
Yarışın ilk iki günü sıcak hava nedeniyle zor anlar 
yaşayan ekipler, 6 özel etabın geçildiği son gün 
yarışlarını yağmur altında tamamladılar. Yarışlar 
boyunca ekipler 14 özel etapta toplam 775 
kilometre yol kat ettiler. 

Yarışın Galibi Fin Ekip Hanninen-Markula 
30 ekibin tamamlayabildiği 41. Boğaziçi 
Rallisi’nde Skoda Motorsport Takımı’ndan Juho 
Hanninen-Mikko Markula ilk gün ele geçirdikleri 
liderliği yarış sonuna kadar korumayı başardı. Fin 
ekibi,  geçen yılın birincisi ve son 3 yılın Türkiye 
Ralli Şampiyonu Castrol Ford Team Türkiye’den 
Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez takip etti. 
Yarışın genel klasman üçüncülüğünü Pegasus 

Racing adına Türk lisansı ile yarışan İtalyan ekip 
LucaRossetti-Matteo Chiarcossi elde ederken, 
Bonus Parkur Racing’den Ercan Kazaz-Emire 
Cantürk dördüncü ve Syntos Cersanit Rally 
Team’den Polonyalı ekip Michal Solowow-
Maciek Baran beşinci oldu. 

Ulusal klasmanda mücadele eden Castrol 
Ford Team Türkiye’den Murat Bostancı-
Onur Vatansever, kurallar gereği yarışın resmi 
klasmanında yer almadılar. Ancak 2 özel etapta 
en iyi zamanın sahibi olan Bostancı-Vatansever 
ekibi, birleştirilmiş klasman dördüncülüğü ve 
Genç Pilotlar birinciliği puanlarını Türkiye Ralli 
Şampiyonası’na taşıdılar. 

Bayan co-pilotlar birinciliğini Bonus Parkur 
Racing’den Emire Cantürk kazanırken, Avrupa 
Ralli Şampiyonası yarışlarında verilen Richard 
Burns Özel Ödülü’nü de aynı zamanda Genç 
Pilotlar Birincisi olan 19 yaşındaki genç pilot 
Buğra Banaz kazandı. Genç co-pilotlar birinciliğini 
Efe Ersoy, mahalli klasman birinciliğini de Gürkal 
Menderes-Alpaslan Yalçın Güner elde etti. 30 
yaş üzeri ralli otomobillerinin katıldığı Historic 
Rally klasmanında her iki günün birincisi Engin 
Kap-Başar Yavuz olurken, Can Eroskay-Doğuş 
Gökay her iki günde ikinciliği elde ettiler. 
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2 Kıta 1 Yarış’a rekor katılım
2012 Avrupa Spor Başkenti etkinlikleri çerçevesinde “2 kıta 1 yarış” sloganıyla 
düzenlenen 24. Kıtalararası Boğaziçi Yarışları, rekor bir katılımla yapıldı. Kanlıca-
Kuruçeşme arasında yüzme yarışına 41 ülkeden 1181 sporcu katıldı.

2012 Avrupa Spor Başkenti ve 2020 Olimpiyat 
Oyunları aday kenti İstanbul, uluslararası bir 
organizasyona daha başarıyla ev sahipliği yaptı. 
24. Kıtalararası Boğaziçi Yarışları, Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi, Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından “2 kıta 1 yarış” sloganıyla düzenlendi. 

Yarışların en önemli ayağı olan yüzmede, 41 
ülkeden çeşitli yaş gruplarında 1181 sporcunun 
katılımı ile yeni bir rekor kırıldı. Kanlıca Vapur 
İskelesi’nden başlayan 6,5 kilometrelik yarış, 
Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda sona erdi. 
Yüzme yarışlarında 678 erkek ve 180 kadın Türk 
yüzücü ile 248 erkek ve 75 kadın yabancı yüzücü 
mücadele etti.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Dünyanın ilk ve tek kıtalararası yüzme yarışması 
nedeniyle İstanbul Boğazı bir süre gemi trafiğine 
kapatıldı. Güvenlik açısından saat 08.30 ile 11.30 
arasında Boğaz’da gemi geçişi yapılmadı. 

ABD’li efsane yüzücü Mark Spitz onur 
konuğu… 
24’üncü kez yapılan Boğaziçi Kıtalararası 
Yarışları’nı, onur konuğu olarak davet edilen 
ABD’li efsane yüzücü Mark Spitz, TBMM 
Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, 
TMOK Başkanı Uğur Erdener, ABD Büyükelçisi 
Francis Ricciardone ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
Gençlik ve Spor Müdürü Osman Avcı takip etti. 
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Caner Ekin İstanbul Boğazı’nı yüzerek geçti
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonla 
arayarak destek verdiği down sendromlu Caner 
Ekin ile çok sayıda engelli sporcu da yarışmada 
yer aldı. Caner Ekin ikinci kez katıldığı yarışı 1 
saat 10 dakikada tamamladı. 

İstanbul Boğazı’nı yüzerek geçen Caner Ekin, 
sevincini arkadaşlarıyla paylaşırken madalyasını 
da TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan 
Kuzu’nun elinden aldı.  Eski bakanlardan Kürşat 
Tüzmen de yarışa katılan isimler arasındaydı.

Üst üste 3’üncü kez birinci oldu 
Yüzme yarışında genel klasman birinciliğini 
son iki yılın şampiyonu Hasan Emre Musluoğlu 
47.12’lik derecesiyle elde ederken, Rusya’dan 
Evengy Bezruchenko ikinci, İngiltere’den William 
Ellis üçüncü oldu.  

Hasan Emre Musluoğlu, “Çok mutluyum. 
Üçüncü senemde üst üste üç kez birinci oldum. 
Türkiye’yi birinci olarak temsil etmekten gurur 
duydum” dedi. Genel klasmanda dereceye 
giren sporcuların ödüllerini TMOK Başkanı 
Prof. Dr. Uğur Erdener, organizasyonun Onur 
Konuğu ABD’li efsane şampiyon Mark Spitz ve 
organizasyonun ana sponsoru Samsung’un 
Türkiye Başkanı SungYong Hong verdi.

Kano ve Kürek yarışları nefes kesti
Yüzme yarışlarından önce yapılan kürek ve kano 
yarışlarında da müthiş bir çekişme yaşandı. Kürek 
yarışlarında, Fatih Örer ve Yavuz Kuban’dan 
oluşan Fenerbahçe B Takımı birinci oldu. Gökhan 
Başaran ve Y. Tunç Sönmezoğlu ile yarışan NGN 
İstanbul Translation ikinci, Bilgin Özer ve Erdem 
Ada’dan oluşan Anadoluhisarı ise yarışmayı 
üçüncü sırada tamamladı. 
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İstanbul’da triatlon heyecanı
Olimpiyatların açılış dalı olan triatlon, 2020 Olimpiyat Oyunları aday kenti 
İstanbul’da nefesleri kesti. 40 ülkeden 500 triatletin katılımıyla gerçekleştirilen 
Avrupa Kupası Yarışları kıyasıya mücadeleye sahne oldu. 

İstanbul, 2012 Avrupa Spor Başkenti etkinlikleri 
kapsamında tarihinde ilk kez Avrupa Triatlon 
Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. 2020 Olimpiyat 
Oyunları adayı kenti İstanbul’daki Avrupa 
Triatlon Şampiyonası’na ilgi büyük oldu. 40 
ülkeden toplam 500 triatlet, yarışlarda madalya 
mücadelesi verdi. 

Elit bayanlarda zafer Alman Müller’in…
İstanbul Triatlonu Avrupa Şampiyonası, İdealtepe 
Sahili’ndeki yüzme etabı ile başladı ve İdealtepe-
Bostancı İskelesi arasında bisiklet ve koşu 
etapları ile devam etti. 1.500 metrelik yüzme, 
40 kilometrelik bisiklet ve 10 kilometrelik koşu 
etaplarından oluşan yarışlarda sporcuların 
mücadelesi görülmeye değerdi. Yarışlar sonunda 
Alman sporcu Kathrin Müller 2.07.56’lık 
derecesiyle zafere ulaştı. Rusya’dan Elena 
Danilova’nın ikinci olduğu yarışmayı Almanya’dan 
Sarah Fladung üçüncü sırada tamamladı.  

Elit erkeklerde gülen Fransız Lebrun oldu…
Elit erkeklerin mücadele ettiği günün son yarışı ise 
nefesleri kesti. Sıcak havaya rağmen sporcuların 
ortaya koydukları performans mücadeleleri 
izleyen seyircilerden büyük alkış aldı. Büyük 
çekişmenin yaşandığı elit erkekler kategorisinde 
Fransız Aurlien Lebrun 1.55.51’lik derecesiyle 
altın madalyaya uzandı. Ukrayna’dan Yegor 
Martynenko’nun ikinci olduğu yarışı Almanya’dan 
Chistian Otto üçüncü olarak tamamladı.

Yarışmaların tamamlanmasının ardından Ulusal 
ve Avrupa Kupası Yarışları’nda dereceye giren 
sporculara ödülleri ve plaketleri Avrupa Triatlon 
Federasyonu Başkanı Renato Bertrandi, Türkiye 
Triatlon Federasyonu Başkanı Hamdi Güneş, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri 
Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürü Osman 
Avcı, Avrupa Triatlon Federasyonu Denetleme 
Kurulu Üyesi Halil Kılıçoğlu tarafından verildi.
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Bostancı’dan Yassıada’ya…
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün Yassıada’ya demokrasi müzesi yapılması 
konusuna dikkat çekmek amacıyla organize ettiği 1. Bostancı-Yassıada Yüzme 
Maratonu, genç ve yaşlı yüzücüleri biraraya getirdi. 23 yüzücü, 12 kilometrelik 
mesafeyi yüzerek tarihe geçti.

2012 Avrupa Spor Başkenti İstanbul’da Kültür 
ve Turizm İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Boğaziçi Olimpik Yüzme ve Spor 
Kulübü ile Spor A.Ş.’nin işbirliğinde Bostancı’dan 
Yassıada’ya yüzme etkinliği düzenlendi. 
Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü’ne bağlı 23 
master yüzücü, Yassıada’daki acıların bir daha 
tekrarlanmaması ve adanın bir turizm merkezi 
haline gelmesine dikkat çekmek için bir araya 
geldi. Boğaziçi Olimpik Yüzme ve Spor Kulübü 
Başkanı Ahmet Selami Vanlı, Fenerbahçe Marina 
ile Yassıada arasındaki mesafenin Türkiye’de 
resmi olarak yüzülen en uzun mesafe olduğunu 
söyledi. 

Konuşmaların ardından Fenerbahçe Marina’dan 
bir tekneyle denize açılan sporcular, Yassıada’ya 
doğru yüzmek üzere tekneden atladı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin lojistik destek verdiği 
etkinlikte sporcular, zaman zaman gıda takviyesi 
aldı ve dinlendi. 

12 kilometrelik maratonda yüzücülerin güvenliği 
için Sahil Güvenlik gerekli önlemleri aldı. 1 tekne, 
1 zodiac bot ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na 
bağlı bir tekne sporculara eşlik etti. Bostancı’dan 
Yassıada’ya yüzen 23 sporcuya madalya verildi.  
Bu yıl ilki organize edilen etkinliğin önümüzdeki 
yıllarda da yapılması planlanıyor. 
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Dünyanın taraftarı İstanbul’da
2012 Avrupa Spor Başkenti İstanbul, bu yıl beşincisini düzenlenen Avrupa Futbol 
Taraftarları Kongresi kapsamında dünyanın dört bir yanından 500’e yakın taraftara 
ev sahipliği yaptı. Avrupa Spor Başkentleri Birliği Başkanı Gian Francesco 
Lupatelli, Spor Başkentliği kapsamında İstanbul’da yapılan çalışmaları fantastik 
olarak nitelendirdi. 

UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.Ş.’nin katkıları 
ile Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Avrupa 
Futbol Taraftarları Kongresi’ne dünyanın dört bir 
yanından 500’e yakın taraftar katıldı. Kongrede, 
Avrupa futbolunun ve taraftarların sorunlarına 
genel olarak değinildi ve çözüm yolları tartışıldı.

İstanbul’daki çalışmalar hayli fantastik
Kongreye konuk olarak katılan Avrupa Spor 
Başkentleri Birliği Başkanı Gian Francesco 
Lupatelli, İstanbul’un çok mükemmel bir spor 
şehri olduğunu söyledi. 2012 Avrupa Spor 
Başkenti unvanını taşıyan İstanbul’un birçok 
ulusal ve uluslararası organizasyon ile göz 
kamaştırdığını belirten Lupatelli, “İstanbul ‘Spor 
Başkenti’ unvanını başarıyla taşıyor. İstanbul’da 
olmaktan çok mutluyuz. İstanbul’un Spor 
Başkentliği kapsamında yaptığı çalışmalar 
gerçekten çok fantastik” diye konuştu. 

Sporun doğru adresi İstanbul
UEFA Başkanı Michel Platini’nin Baş Danışmanı 
William Gaillard ise, dünyanın en güzel 
kentlerinden biri olan İstanbul’da bu kongreyi 
düzenleyen Avrupa Futbol Taraftarları Birliği’ni 
tebrik ettiğini ifade etti. Gaillard, “Birkaç ay 
önce yine UEFA olarak ‘Only A Game’ sergisini 
İstanbul’un merkezi Taksim’de yaptık. Bu 
kongrenin yapılması konusunda İstanbul çok 
harika bir tercih” dedi konuştu. 

Organizasyon kapsamında; tribün temsilcilerinin, 
futbolu yönetenlerin ve bazı kurumların futbola 
bakış açılarının sunulacağı çalıştaylar, stat gezileri 
ve açık oturumlar yapıldı. Organizasyonun üçüncü 
ve son gününde Avrupa Futbol Taraftarları Birliği 
Yıllık Olağan Genel Kurulu yapıldı. Katılımcılar, 
üç gün süren kongre kapsamında Fenerbahçe 
Şükrü Saraçoğlu Stadı, Fi-Yapı İnönü Stadı ve 
Türk Telekom Arena Stadı’nı da ziyaret ettiler.
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Şampiyon İstanbul İtfaiyesi
İstanbul İtfaiyesi personeli sporun her dalında iddialı olduğunu bir kez daha 
kanıtladı. İstanbul İtfaiyesi Kocasinan Grup Amirliği Takımı, 7. Uluslararası Göl 
Festivali kapsamında yapılan 2. Dragon Boat Yarışları’nda şampiyon oldu. 

Üç asra yaklaşan geçmişi dünyanın en köklü 
itfaiye teşkilatlarından biri olan İstanbul İtfaiyesi, 
spor dallarındaki başarılarına bir yenisini daha 
ekledi. 7. Uluslararası Göl Festivali kapsamında 
yapılan 2. Dragon Boat Yarışları’nda, Kocasinan 
Grup Amirliği Takımı, rakiplerini geride bırakmayı 
başardı. 

Erkekler kategorisinde 22 takımın mücadele ettiği 
yarışta Kocasinan Grup Amirliği Takımı,  İtalya, 
Brezilya, Tayvan, Polonya ve Fransa ekiplerini  
geride bırakarak şampiyonluk kupasına uzandı. 

İlk kez katıldıkları yarışmada birinci olmayı başaran 
itfaiyeciler, şampiyonluk kupasını Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Aziz Yeniay’ın elinden aldılar. 

Gün boyu süren büyük mücadelenin ardından 
karma kategoride Mars Lojistik takımı birinci, Göl 
Korsanları ikinci, Mehmet Akif Ersoy Hastanesi 
Öz Bypass Takımı ise üçüncü oldu. 

En Centilmen takımlar ise karma kategoride Özel 
Doğan Hastanesi ile erkekler kategori Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü Extreme takımı seçildi. 
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Türkiye İstanbul’da buluştu 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu işbirliğinde 
düzenlenen Türkiye Büyükler Halk Oyunları Şampiyonası, muhteşem bir görsel 
şölene sahne oldu. 2012 Avrupa Spor Başkenti İstanbul’daki finaller, Türkiye’nin 
tüm renklerini biraraya getirdi. 

Türkiye Büyükler Halk Oyunları Şampiyonası, 
Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Şampiyona 
tam bir şölen havasında geçerken Türkiye’nin 
tüm renklerinin bir araya geldiği, kültürlerin 
buluştuğu şampiyonaya İstanbullular da büyük 
ilgi gösterdi. 

Ozanoğlu’ndan Başkan Topbaş’a teşekkür…
Şampiyonanın açılışında bir konuşma yapan THOF 
Başkanı Gürhan Ozanoğlu, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a desteklerinden 
dolayı teşekkür ederek, “Eskiden halk oyunları 
en ücra köşelerde çok zor şartlar altında yapılırdı. 
Sayın Başkanımız Kadir Topbaş’ın destekleriyle 
bugün bu muhteşem salonda bu mükemmel 
organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Kendisine 
desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi 
sunuyoruz” dedi.

2 farklı kategoride 26 ekip yarıştı…
Türkiye Büyükler Halk Oyunları Şampiyonası’nda 
Geleneksel Düzenlemesiz Dal kategorisinde 16, 
Geleneksel Düzenlemeli Dal kategorisinde 10 
ekip, şampiyonluk için tüm hünerlerini sergiledi. 
Geleneksel Düzenlemesiz Dal kategorisinde 
Gölbaşı Folklor ve Eskrim Spor Kulübü Adıyaman 
yöresinden sergilediği oyunla, Geleneksel 
Düzenlemeli Dal kategorisinde ise İzmir’den 
Üçetek Gençlik Spor Kulübü İzmir yöresinden 
sergilediği oyunla Türkiye Şampiyonu olmayı 
başardılar. 

Dereceye giren ekiplere kupa ve madalyaları, 
Gençlik ve Spor Müdürü Osman Avcı, MEB 
Müsteşar Yardımcısı Remzi Kaya ve THOF 
Başkanı Gürhan Ozanoğlu tarafından takdim 
edildi.
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İzciliğin 100. yılı kutlandı
Türkiye’de 1912 yılında başlayan izcilik faaliyetlerinin 100. yılı, 2012 Yaz İzci 
Kampı’nda büyük bir coşkuyla kutlandı. Ümraniye Kent Ormanı’nda yapılan 
kutlamalara 13 farklı ülkeden 954 izci katıldı. 

Türkiye’de izciliğin 100. yılı, Ümraniye Kent 
Ormanı gerçekleştirilen 2012 Yaz İzci Kampı’nda 
düzenlenen coşkulu bir törenle kutlandı. 2012 Yaz 
İzci Kampı kapsamında düzenlenen Uluslararası 
İzci Kampı’ndaki kutlamalar kültürleri de bir araya 
getirdi. Kıbrıs, Mısır, Cezayir, Filistin, Libya, Ürdün, 
Lübnan, Fransa, Kerkük, Irak, Makedonya, 
Gürcistan ve Romanya’dan gelen bine yakın 
izcinin yer aldığı kutlamalara İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin 
Eren, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan 
Subaşı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
Gençlik ve Spor Müdürü Osman Avcı da katıldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Hüseyin Eren, İstanbul’da izciliğin 
gelişmesinde ve izci kampının hazırlanmasında 
emekleri bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’a teşekkür etti. 

Dünyada izcilikte en hızlı ilerleyen şehrin İstanbul 
olduğunun altını çizen Hüseyin Eren, “Uluslararası 
izci kampımıza 13 ülkeden gelen gençlerimize 
hoş geldiniz diyorum. Dünyanın en güzel şehri 
olan İstanbul’da sizi ağırlamaktan mutluluk 
duyuyoruz. Ben de küçükken bir izciydim. O 
zamanlar öğrendiğim marşı hala unutmadım. 
İzcilikte öğrendikleriniz hayatınızın her alanında 
size yardımcı olacak. Hepinize kampımıza 
katıldığınız için teşekkür ediyorum” dedi. 

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan 
Subaşı da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’a izcilik faaliyetlerine vermiş olduğu 
destekten dolayı teşekkür etti. Konuşmaların 
ardından 13 farklı ülkeden gelen izciler, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Hüseyin Eren’e çeşitli hediyeler sundu. Hüseyin 
Eren de izcilere hediye paketleri takdim etti. 
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Gençlerin tercihi değişmedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz rehberlik hizmeti verdiği “Tercih 
Çadırları” bu yıl da üniversite adaylarının tercihi oldu. İstanbul’un 15 ilçesinde 37 
platform, 24 çadır, 5 tır ve 1 karavan ile gençlerin geleceklerine doğru bir şekilde 
yön vermesi sağlandı.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri 
Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
koordinasyonuyla öğrencilere ücretsiz olarak 
rehberlik desteği sağlayan “Tercih Çadırları” 
uygulaması, 23 Temmuz - 03 Ağustos tarihleri 
arasında yapıldı. Her geçen yıl daha fazla talep 
gören tercih çadırlarının sayısı artırıldı. Bu yıl 15 
ilçede toplam 19 meydanda gençlere ücretsiz 
rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlandı. 

İstanbul’un 19 meydanında, 37 platform, 24 
çadır, 5 tır ve 1 karavan ile uzman eğitimciler 
eşliğinde ücretsiz olarak danışma hizmeti verildi. 
Böylece, LYS’ye giren öğrencilerin bilinçli tercih 
yaparak geleceklerine yön vermelerine yardımcı 
olundu. 

Öğrencilere, puanları doğrultusunda en doğru 
seçimi yapmaları için girebilecekleri okullar ve 
bölümler hakkında 9 üniversite ve 3 dershanenin 
uzman rehber öğretmenleri tarafından bilgiler 
aktarıldı. Öğrencinin genel puanı, yüzdelik dilimi, 
kontenjanlar gibi birçok konuda bilgiler üzerinde 
durularak, gençlerin istekleri doğrultusunda 
bilgisayar destekli otomasyon programlarıyla 
tercih listeleri oluşturuldu. 

Tercih danışmanlık hizmeti ile öğrencilerin daha 
sağlıklı bir biçimde tercih yapmaları sağlanıyor. 
Uzman rehberlere danışarak bilgi sahibi olanların 
daha bilinçli tercih yaptıkları belirtiliyor. 2005 
yılında başlatılan uygulamadan 2012 yılında 
kadar 279 bin 111 üniversite adayı faydalandı.
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Graffiti yıldızları Taksim’de 
Türkiye’nin en büyük graffiti festivali olan Meeting Of Allstars / Yıldızların 
Buluşması Graffiti Festivali, dünyaca ünlü writerların yanı sıra 38 Türk graffiti 
sanatçısını İstanbul’da buluşturdu. Bu yıl 3’üncü düzenlenen uluslararası festival, 
renkli görüntülere sahne oldu.   

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi 
ve graffiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen 
tarafından organize edilen Meeting Of Allstars 
/ Yıldızların Buluşması Graffiti Festivali, Taksim 
Gezi Parkı’nda yapıldı. Graffiti Festivali, Almanya, 
İsveç, Japonya, Danimarka ve Hollanda gibi 
ülkelerden gelen, dünyaca ünlü writerların yanı 
sıra 38 Türk graffiti sanatçısını ağırladı. 

Her geçen yıl daha fazla ziyaretçi sayısına ulaşan 
Türkiye’nin en büyük graffiti festivali Meeting Of 
Allstars, bu yıl da çıtasını yükseltmeyi başardı. 
Almanya, İsveç, Japonya, Danimarka ve Hollanda 
gibi ülkelerden gelen AMOK156, BUD, CREME, 
DOES, NASH, POKER, SMASH137, SUIKO1, 
THE DARK ROSES gibi dünyaca ünlü writerların 
yanı sıra 38 Türk graffiti sanatçısı festivalde 
hünerlerini sergiledi.  

Gün boyu kaykay ve paten gösterimlerinin yanı 
sıra basketbol şovlar ile renklenen festivalde 
DJ Hırs, DJ Sonat, DJ Haydar D ve DJ S0N24 
katılımcılara müzik desteği sağladı. Taksim 
Gezi Parkı’ndaki muhteşem organizasyonun 
finalinde ilk olarak Türkçe sözlü Rap müziğin son 
dönemde en çok parlayan ismi olan Kamufle 
şarkılarını seslendirdi. Ardından Rap müziğin 
en önemli isimlerinden biri olarak anılan Pit10 
seyircileri coşturdu. Muhteşem organizasyonda 
Türkiye’nin Rap yıldızı Ceza son noktayı koydu. 

Geçmişten bu yana illegal olarak bilinen graffiti, 
özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bir sanat 
dalı. Eski Mısır’da yolculuğa çıkanların uğradıkları 
yerlerin duvarlarına adlarını ya da resimlerini 
çizmesiyle başlayan graffitinin renklendirdiği 
şehirler birer sergi alanına dönüşüyor. 
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Özürlü çocukların İstanbul’u
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, özürlü bireylerle toplum arasındaki engelleri 
“Klik Fotoğraf Sanatı Eğitim Projesi” ile kaldırmayı hedefliyor. Proje kapsamında 
fotoğraf eğitimi alan özürlü çocukların gözünden yansıyan İstanbul sergisi, büyük 
beğeni topladı.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde 
faaliyet gösteren Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM), 
özürlü bireylerin yetenekleriyle kendilerini 
ifade edebilmeleri ve kültür sanat dünyalarını 
geliştirebilmeleri amacıyla İSÖM 7 KULE 7 
SANAT Özürlüler Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
Klik Fotoğraf Sanatı Eğitimi ve Sergisi düzenledi.

Projenin ilk etabı olan atölye eğitimlerinde, 
estetik, kompozisyon, öyküleme, kolaj, drama, 
görselleştirme ve temel fotoğrafçılık dersleri 
konu alındı.  Özürlü öğrencilerin estetik ve görsel 
anlatım yetilerinin geliştirilmesini ön gören 5 
günlük eğitim programının tamamlanmasıyla 
projenin ikinci aşamasına geçildi. 

İkinci aşamada, İstanbul’un tarihi mekanları özürlü 
bireylerin gözüyle fotoğraf diline döküldü. Tarihi 
dokusuyla ön plana çıkan Yedikule semti,  tarihi 
ve kültürel servetimizi ortaya koyan Miniatürk,  
İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Atatürk Arboretumu 
pratik çalışma sahası olarak seçildi. Özürlü 
öğrencilerin büyük bir ilgi ve heyecanla ortaya 
koyduğu çalışmalar, Miniatürk’te sanatseverlerle 
buluştu. Sergi açılışında Klik Fotoğraf Sanatı 
Eğitimi’ni tamamlayanlara katılım belgeleri takdim 
edildi.  

Proje ile karma özür gruplarından oluşan özürlü 
öğrencilerin görsel algı düzeyinin geliştirilmesi 
ve fotoğraf dilinin özürlü öğrenciler tarafından 
özümsenmesinin sağlanması amaçlanıyor. 
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İstanbullular 
İstanbul sahillerinde... 
İstanbul’da hayata geçirilen çevre yatırımları, sahilleri yeniden İstanbullularla 
buluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı dev çevre yatırımları 
sayesinde İstanbul sahilleri artık piknik, balık tutma ve yüzme amaçlı kullanılıyor. 

İstanbul’da bir zamanlar olta balıkçılığının dahi 
yapılamadığı sahiller, bugün su sporlarının, özel 
plaj hizmetlerinin, sayfiye alanlarının yaygınlaştığı 
mekanlara dönüştü. Bu dönüşümün en çarpıcı 
örneği olan Haliç’te, uluslararası kongre 
merkezleri, üniversiteler ve müzeler hizmet 
vermeye başladı. 

İstanbul sahilleri, özellikle yaz aylarında 
uluslararası ölçekte yüzme, yelken ve kürek 
yarışları gibi su sporlarının yapıldığı, konserlerin 
organize edildiği, sıcak günlerde serinlemek için 
denize girilen mekanlar haline geldi. 

Test çalışmalarına başlanan Ambarlı İleri Biyolojik 
Atıksu Arıtma Tesisi ile birlikte İstanbul’da atıksu 
arıtma oranı da yüzde 97’ye çıktı. Bu çalışmalar 
sonucunda İstanbul sahilleri atıksu tehdidinden 
büyük ölçüde kurtuldu. Sahillerin temizlendiği 
İstanbul’da bugün yüzbinlerce İstanbullu, yüzme 
ve piknik gibi aktiviteler için şehir dışına ya da 
kentin uç noktalarındaki ilçelere gitmek yerine 
merkezdeki sahilleri tercih eder oldu. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sahil bölgelerini 
sosyal tesislerle donatarak İstanbulluların 
yaşadıkları şehirde tatil yapmasını sağladı. 
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GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI : ONBİR AYIN SULTANI
Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine 

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

İLK DÖRT OKURUMUZ; HARUN TERZİ, ABDULLAH ÖZDEMİR, SERDAR DURAN, AYSEL TANRIVERDİ

BULMACA
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02.08.2012 10.00 Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Muhtelif Ev Eşyası Alımı İşi

02.08.2012 10.30 Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
37 Kalem Dokuma Kumaş Grubu Aceze Melbusatı

02.08.2012 11.00 Satınalma Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
553 Kalem Muhtelif Hırdavat Alımı

02.08.2012 11.30 Trafik Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Geneli Aktüel Görüntülü Kamera Sistemleri Yapılması İşi

06.08.2012 10.00 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Haramidere 4.Kısım Islahı İnşaatı

08.08.2012 10.00 Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İBB Kartal Ek Hizmet Binası Bakım Ve Onarım İnşaatı

08.08.2012 10.30 Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2012 Yılı Anadolu Yakası Belediye Lojmanları Bakım Ve Onarım İnşaatı

08.08.2012 11.00 Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Muhtelif Mutfak Malzemeleri Alımı İşi

09.08.2012 10.30 Satınalma Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Muhtelif Kurtarma Aracı Alımı

10.08.2012 10.00 Makina İkmal Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İBB Müdürlüklerinin Demirbaşlarına Kayıtlı Büyük Araçlar, İş Makineleri, İtfaiye Araçları Bunlara Ait 
Motorlu-Motorsuz Donanımlarının, Tuz Ve Solüsyon Tesislerinin (2012-2013-2014) 20 Aylık Bakım, 
Onarım, Servis İşleri Ve Bu Hizmet İşi Kapsamına Giren Her Türlü Malzeme, İmalat, Yedek Parça Temini 
Hizmet Alım İhalesi 

13.08.2012 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Tuzla Emiroğlu Caddesi Düzenleme İnşaatı

13.08.2012 10.30 Atık Yönetimi Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü                                                                                                                                               
2012 İstanbul Geneli Ana Arterlerin, Yolların, Meydanların, Geçitlerin Elle Süpürülmesi Ve Görüntü Kirliliğinin Giderilmesi

14.08.2012 10.00 Satınalma Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Network Donanımı Alımı

15.08.2012 10.00 Zabıta Tedbir Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2012 Yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde İmar Mevzuatına Aykırı 173 Adet Yapının Tahliyesi Ve Yıkımı Yapım İşi

15.08.2012 11.30 Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Kayışdağı Darülaceze Binası Bakım Ve Onarım İnşaatı

16.08.2012 10.00 Eğitim Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2012-2013 Yılı İçerisinde İBB Bünyesinde Çalışan Personelin 0-66 Ay Arası Çocukları İçin Kreş Ve Anaokulu Eğitim Hizmeti Alımı İşi

16.08.2012 10.30 Satınalma Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Portatif Bariyer Alımı

16.08.2012 11.30 Satınalma Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Afet Ve Tatbikat Çadırı

22.08.2012 10.30 Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
62 Kalem Muhtelif Temizlik Sarf Malzemesi Alımı

22.08.2012 11.00 Satınalma Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Caterpillar Ataşmanı Alımı

23.08.2012 10.30 Satınalma Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Muhtelif Sıhhi Tesisat Malzemeleri Alımı

27.08.2012 10.30 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Kağıthane Anadolu Caddesi Yol Ve Ortak Altyapı İnşaatı

27.08.2012 11.00 Satınalma Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Yönetim Ofisi Ve Römork Alımı

27.08.2012 11.30 Satınalma Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Plastik Trafik Uyarı Levhası

28.08.2012 10.00 Satınalma Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
50 Adet Kar Küreme Bıçaklı Tuz Serpme Makineli Damperli Kamyon Alımı

28.08.2012 10.30 Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Anadolu Yakası Belediye Tesisleri Bakım Ve Onarım İnşaatı

28.08.2012 11.00 Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Avrupa Yakası Belediye Tesisleri Bakım Ve Onarım İnşaatı

28.08.2012 11.30 Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
22 Kalem Muhtelif İş Elbisesi Alımı

29.08.2012 10.00 Satınalma Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Kesintisiz Güç Kaynağı Alımı 2. Parti

29.08.2012 10.30 Satınalma Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
30.450 Metre Köşebentli Kapı Tel Çit Alımı

29.08.2012 11.00 Satınalma Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Muhtelif Boya Alımı

İHALE  TARİH/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE USULÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ADINA
SAHİBİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI Köksal Tandıroğlu GENEL YAYIN YÖNETMENİ Ahmet Faruk Yanardağ SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Bahadır Celepoğlu

YAYIN KURULU Cengiz Öztürk, Tuğrul Tuna, Hayrettin Vural
ADRES: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/SARAÇHANE TEL: (0212) 455 14 50 istanbulbulten@ibb.gov.tr

YAPIM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür A.Ş.
BASKI-CİLT: Dörtbudak Yayınları Tanıtım Org. ve Tic.Ltd.Şti.  BASKI TESİSLERİ TEL: 0212 549 68 24

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.08.2012 - 31.08.2012
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