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İstanbul’un Fethi’nin 564. Yılı
Kutlu Olsun!
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Sevgili İstanbullular
Ramazan; paylaşma, dayanışma ve berekettir…
Bu duygularla Ramazan’ın manevi atmosferini hep birlikte
paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. Geride bıraktığımız ay,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle; Haliç
Kongre Merkezi Sahili’ndeki alanda İstanbul protokolü ile
devlet erkanının katılımıyla iftar programı gerçekleştirdik.
Ve ardından 564 yıl önce yeni bir çağ başlatan İstanbul’un
Fethi’ni “yeniden diriliş, yeniden yükseliş” ruhuyla coşkuyla
kutladık. İstanbul’un Fethi’nin 564. yılı dolayısıyla
düzenlediğimiz kutlamalarda; 85 kişilik Türk Silahlı
Kuvvetleri Askeri Mehteran Birliği Konseri ve sahilden
50 metre açıkta deniz yüzeyine kurulan özel platformda
gerçekleştirdiğimiz Özel Fetih Gösterisi ile Fetih coşkusunu
İstanbullularla hep beraber yaşadık.

Barış kenti İstanbul’da, on bir ayın sultanı Ramazan’ı
bir kez daha yaşamanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz.
Artık geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan İstanbul
Etkinlikleri kapsamında Ramazan’ın manevi iklimini,
Yenikapı ve Maltepe Sahilleri ile Sultanahmet Meydanı ve
Beyazıt Meydanı’nda hep birlikte yaşadık. İftar öncesi, iftar
sonrası ve Teravih Namazı sonrası ailece hep birlikte
katılıp, hoşça vakit geçirebileceğiniz Tasavvuf Müziği’nden
şiir dinletilerine, sema gösterilerinden geleneksel gösteri
sanatlarına kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptık.
Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli hemşehrilerimi
Mayıs ayı bültenimizle baş başa bırakırken hepinize
sağlıklı, mutlu ve huzur dolu günler diliyorum.
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İstanbul’un Fethi’nin 564. yılı
kutlu olsun!
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Bir çağ kapatılıp, yeni bir çağ açan İstanbul’un Fethi’nin 564’üncü yılı, görkemli bir
gösteriyle kutlandı. Fatih Sultan Mehmet Han ve kutlu ordusunu rahmetle, minnetle yad
ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul’u anlatmak,
Türkiye’yi anlatmaktır. İstanbul’a hizmet etmek, Türkiye’ye hizmet etmektir.” dedi.
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umhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Valiliği ile
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde
İstanbul’un Fethi’nin 564’üncü yılı görkemli bir gösteriyle
kutlandı. Haliç Kongre Merkezi Sahili’nde düzenlenen “İstanbul
Protokolü İftarı ve İstanbul’un Fethi’nin 564. Yılı Kutlamaları”na
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan,
Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Başbakan
Yardımcısı Veysi Kaynak, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa

Avsever, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip
Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile AK
Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin yanı sıra iş, sanat,
spor ve siyaset dünyasından 1.350 davetli katıldı.

“İstanbul, Türkiye’nin vitrinidir…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Ankara
Türkiye’nin başkentiyken, İzmir Ege’nin incisiyken, Antalya ve
Muğla gibi şehirlerimiz turizm markalarıyken, İstanbul her
anlamda ülkemizin vitrinidir. Bu vitrin, ne kadar güzel olursa,
göz alıcı olursa, Türkiye’nin tamamı bundan o derece kazançlı ve
karlı çıkar. İstanbul, Türkiye’nin özetidir. Türkiye’nin 80 vilayetinin
tamamının da İstanbul ile insani ve fiziki bağlantısı vardır. Öyleyse
İstanbul’u anlatmak, Türkiye’yi anlatmaktır. İstanbul’a hizmet
etmek, Türkiye’ye hizmet etmektir.”
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Fetih gösterileri öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
İstanbul’un Fethi’nin 564’üncü yıl dönümünü kutlayarak, bu güzel
şehri kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han ve kutlu ordusunu
rahmetle, minnetle yad ettiğini dile getirdi. Her şehrin kendine
göre dikkati çekici yönleri olduğunu ama bir bütün olarak
İstanbul’dan daha güzelini görmediğini vurgulayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehrimizin her köşesinde kurulan
iftar sofralarıyla, camilerimizde kılınan Teravih Namazlarıyla,
düzenlenen etkinliklerle adeta Ramazan-ı Şerif’in hakkını vermek
için yarışan bir İstanbul var. Bu şehir öyle bir şehir ki, şairlerimiz
en güzel şiirlerini burası için yazmışlar. Romancılarımız,
hikayecilerimiz, denemecilerimiz en güzel eserlerini bu şehre
adamışlar. Mimarlarımız, en güzel projelerini bu şehir için
çizmişler, mühendislerimiz en güzel tekniklerini bu şehir için
geliştirmişler. Sosyologlarımız en güzel analizlerini, bu şehir için
yapmışlar. Siyaset bilimcilerimiz en güzel teorilerini bu şehirde
kurmaya, bu şehri çözümleyerek başlamışlar. Özlemlerin de
ayrılıkların da kavuşmaların da mekanı hep bu şehir olmuş.
Sanatçılarımız için ise abide şehir, herhalde İstanbul’dan
başkası değildir.” dedi.
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“İstanbul’dan daha güzeli yok…”
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“Türkiye, huzur coğrafyasıdır…”
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“İstanbul’un Fethi ile saygı ve muhabbet
tohumları filizlendi…”

İstanbul’un Fethi’nin insanlık tarihi için bir dönüm noktası
olduğunu belirten Başbakan Yıldırım da, Fetih ile birlikte dünyada
güç dengelerinin değiştiğini ve Türk milletinin tarihin öncü
milletleri arasına girdiğini kaydetti. Başbakan Yıldırım,
“İstanbul’un Fethiyle insanların gönüllerine atılan saygı ve
muhabbet tohumları yeniden filizlenmiştir. Dünya döndükçe,
güneş doğdukça bu kardeşlik iklimi daima var olacaktır.”
diye konuştu.

Ramazan ayının bir fetih ihtiva ettiğinin altını çizen Başbakan
Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu fetih, zaferlerin en
kıymetlisi olan gönüllerin fethidir. Bu anlayışla kutlu ecdat,
6 asır boyunca dünyayı adalet, barış ve huzurla yönetmiştir.
Türkiye, onlarca etnik kökenin, farklı inanışın, değişik yaşam
tarzlarının, tarih boyunca birlikte olduğu bir huzur coğrafyasıdır.
Ülkemizin damarlarında dolaşan hoşgörü ve saygının, daha
güçlü soluklarla geleceğe taşınması bizim en büyük duamız ve
dileğimizdir. Günümüzde dünyanın birçok bölgesinde yoksul,
muhtaç, yalnız ve dertli insanların sayısı her geçen gün artıyor.
Dünyanın görmezden geldiği acılara, dertlere Türkiye olarak
derman olmaya devam edeceğiz. Türkiye; garibin, mazlumun her
zaman umudu olmuştur. İnsanlığın son vicdan ve merhamet
kalesidir.”

“Bu şehri fethedenler en büyük zaferi elde
etmişlerdir…”

Konuşmaların ardından Başkan Topbaş, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a, İstanbul'un Fethi’nin resmedildiği bir tablo takdim etti.

Haliç’te dev sahne kuruldu…
Gösteri için sahilden 50 metre açıkta deniz yüzeyine özel platform
kuruldu. 78x18 metre ölçülerindeki sahnede 20 dakikalık
3D mapping gösterisi yapıldı. Kutlamalar kapsamında yüzer
gösteri platformunda ışık, lazer ve su perdesi gösterisi
sahnelendi. Dünya tarihini değiştiren, bir çağ kapatıp başka bir
çağ açan büyük deha Fatih Sultan Mehmet Han ile onun muzaffer
ve muhteşem askerlerinin İstanbul’u Fethi yeniden canlandırılarak
davetlilerin ve televizyonlar aracılığıyla milyonlarca vatandaşın
beğenisine sunuldu. 85 kişilik Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri
Mehteran Birliği de bir konser verdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı olmasıyla birlikte İstanbul’un değiştiğine dikkat
çeken Başkan Topbaş, “İstanbul sıradan bir şehir değildir.
İstanbul’un ayağa kalkması insanlık için çok önemlidir.
Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde İstanbul’da
kader gibi gösterilen olumsuzluklar bir bir çözüldü. Susuzluk bitti,
şehrin havası temizlendi, Haliç bataklıktan kurtuldu. Yerel
yönetimlerde Türkiye’ye ve dünyanın başka şehirlerine model
oldu.” diye konuştu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise Ramazan ve
İstanbul’un Fethi’nin aynı güne geldiğini belirterek, “Ramazan
hoşgörünün, merhametin ve kaynaşmanın ayıdır. İstanbul,
Fetih ile birlikte barışın ve hoşgörünün hakim olduğu bir şehirdir.
İstanbul’un Fethi çağ değiştirdi. Kadim medeniyetler şehri,
dünyanın merkezi, güzeller güzeli bu şehir Fetih ile birlikte anlam
kazandı. Bu şehri fethedenler yeryüzündeki en büyük zaferi elde
etmişlerdir.” dedi.
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İstanbullular
Gençlik Festivali’nde buluştu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. İstanbul’un en kapsamlı
organizasyonlarından olan Gençlik Festivali, geleneksel sanatlar atölyelerinden sanal
gerçeklik aktivitelerine kadar birçok faaliyete ev sahipliği yaptı.
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stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın ev
sahipliğinde düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali Yenikapı
Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. İstanbul
Gençlik Festivali’nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, “Binlerce genci birarada görünce kendi
gençliğimizi hatırlamamak mümkün değil. Her siyasi görüşten

arkadaşımız vardı. Bu arkadaşlar ile tartışmalarımızı sevgi ve
saygı çerçevesinde yapardık. Bu yaşlardaki arkadaşlıklar
unutulmaz. Temeli sağlamsa, daha sonra siyasi hareketleri de
inşa edersiniz. Şimdi seçilme yaşı 18’e indi. Parlamentonun
yolu size açık. Bu yılların kıymetini bilin.” diye konuştu.

“Kendi fikirleriyle hareket eden gençlere
ihtiyacımız var…”

Başarılı olabilmeleri için gençlerin her alanda kendilerini
yetiştirmesi gerektiğini ve iktisat, hukuk, uluslararası ilişkiler,
diplomasi, medya, mühendislik, tıp ve fen bilimlerinin çok
önemli olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu
alanların asla boş bırakılmamasını istedi. Gençlerin
15 Temmuz’da tankların, silahların, uçakların, helikopterlerin
karşısına aslanlar gibi dikildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Bizim, iradesini şu veya
bu kişiye, şu veya bu örgüte teslim eden değil, kendi fikriyle,
kendi düşüncesiyle, kendi hareketiyle ve kararıyla hareket eden
gençlere ihtiyacımız var.”

Festival, geleneksel sanatlar atölyelerinden sanal gerçeklik
aktivitelerine kadar birçok faaliyete ev sahipliği yaptı. Yaklaşık
300 bin genci ağırlayan festivalde ortaokul, lise ve üniversite
öğrencileri ile yeni mezunlara yönelik birçok etkinlik
gerçekleştirildi. Gençler kendi takımlarını kurarak futbol,
basketbol turnuvalarında sürpriz hediyeler kazanma ve
dünyaca ünlü futbolcularla özel gösteri maçında tanışma
fırsatına sahip oldular. Festivalde, “Çok Kısa Film Yarışması”,
“Fotoğraf Yarışması”, “Sosyal Medya ve Fotoğraf Atölyesi” gibi
etkinlikler düzenlendi.
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Festivalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kendi
imzası ile kurmuş olduğu İBB Gençlik Meclisi’nin kuruluş kararı
hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Meclisi’nin
yapmış olduğu faaliyetleri beğenerek izlediğini dile getirdi.
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan
Topbaş, festival alanını gezdiler.

Mayıs 2017

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı hediye…
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“İstanbul genelinde yapılan en büyük
festival…”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed
Ağırbaş, festivalin İstanbul genelindeki en büyük organizasyon
olduğunu belirtti. Öğrencilerin iş ve eğlence alanında her şeyi
bulabildiklerini belirten Samed Ağırbaş, “Günde 60 bin
gencimizin katılmasını bekliyorduk, çok daha üzerinde bir
katılım oldu. İstanbul genelinde yapılan en büyük gençlik
organizasyonunu gerçekleştirdik diyebiliriz.” dedi.

“Son yüzyılın en önemli nesli sizlersiniz…”
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İstanbul Gençlik Festivali’nin son gününde İstanbul Milletvekili
Mehmet Muş ve AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Taha
Ayhan ile birlikte “Milli Enerji Politikası ve Gençler İçin Fırsatlar”
başlıklı söyleşiye katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak, siyaset, tarih ve ekonomi alanında bir konuşma yaptı.
Dünyanın yeniden şekillendiğini aktaran Bakan Albayrak,
gençlere 20. yüzyıl siyasi tarihini, dünya politikasındaki aktörleri ve
ekonomi - siyaset ilişkisini anlattı. Dünya yeniden şekillenirken
gençlere büyük görevler düştüğünü ifade eden Bakan Albayrak,
“Her yüzyılda gençler eleştirilmiştir. Sizler de kendinizden
sonraki kuşakları eleştireceksiniz. Fakat siz diğer gençlerden
farklısınız. Dünya yeniden şekillenirken size büyük rol düşüyor.
Bu yüzden siz son yüzyılın en önemli neslisiniz.” dedi.
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Festival ziyaretçi rekoru kırdı…
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İstanbul Gençlik Festivali sivil toplum kuruluşları, yayınevleri,
dergiler, üniversiteler, eğitim kurumları, öğrenci platformları,
iş - kariyer, kamu ve spor kurumları, geleneksel sanatlar ve
el sanatları alanlarında faaliyet gösteren 300 katılımcıyla
300 bin genci biraraya getirdi. 4 gün süren festivalde
60 workshop, 30 sahne performansı, 180 söyleşi, 120 oyun
aktivitesi yapıldı. Etkinliklere katılan gençler, okçuluk ve
güreş gibi geleneksel sporları deneyimledi ve dijital oyun
turnuvalarında yer aldı. Festivalde sergilenen, 15 Temmuz’da
şehit düşen demokrasi kahramanı Ömer Halisdemir’in heykeli
ise gençlerden büyük ilgi gördü. İstanbul’daki çeşitli
belediyelerin'de birçok alanda kültürel etkinlik gerçekleştirdiği
festivalde, gençler doyasıya eğlendi.
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IDEF 2017 İstanbul’da!
Dünyanın ilk 5 savunma fuarı arasında yer alan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı,
Başbakan Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın
katılımıyla açıldı. Fuarda konuşan Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin hem küresel
hem de bölgesel barışın teminat ülkesi olduğunu söyledi.
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Mayıs 2017

U
12

luslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), Tüyap
Fuar ve Kongre Merkezi’nde 13. kez kapılarını açtı.
Fuarın açılış törenine Başbakan Binali Yıldırım, Milli
Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş ile Batı Afrika ülkesi Sierra Leone
Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma’nın da aralarında
bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

“Hem kendi güvenliğimizi hem de diğer ülkelerin
güvenliğini önemsiyoruz…”
Fuarın açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, demokrasi,
barış, huzur ve adalet için daha fazla yürekli insana, devlet
adamlarına ve bilim adamlarına ihtiyaç olduğunu belirterek,
“Türkiye olarak hem kendi güvenliğimizi hem de başkalarının
güvenliğini savunmanın, korumanın mümkün olduğunu hep

söylüyoruz. İnsan hayatını korumayı esas alan politikalarımızın
özü de bundan ibarettir. Kendi güvenliğimiz için istediğimizi,
aslında herkes için istiyoruz. Kendi inancımız için hürriyet
istediğimiz gibi başkalarının inancı için de hürriyet istiyoruz.
Sınırlarımızın güvenliğini, toprak bütünlüğümüzü, can ve mal
emniyetimizi nasıl önemsiyorsak, bütün ülkelerin emniyet ve
güven içerisinde olmasını da önemsiyoruz.” dedi.

“Türkiye, küresel ve bölgesel barışın teminat
ülkesidir…”

İnsanı ve hayatı savunmak üzere güvenlik politikaları
belirlediklerini ifade eden Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Ülkemizin güvenliğini sağlarken aynı zamanda
milyonlarca savaş mağduruna kucak açmamız, bütün insanlığın
görmesi gereken bir gerçek ve fedakarlıktır. Birleşmiş Milletler’in
kayıtlarına göre en fazla mülteci barındıran ülke Türkiye’dir.

Sadece insani yardımlarla değil, terörle mücadelede de bütün
dostlarımızla iş birliği esasında bir politika sürdürüyoruz. Hiçbir
terör örgütüne asla sempatiyle bakmıyoruz, bakanları da hoş
karşılamıyoruz. Herkes şundan emin olmalıdır ki, bugünün
Türkiye’si dünden daha güçlüdür. Yarının Türkiye’si bugünden
daha güçlü olacaktır. Türkiye, dünyanın 17’nci, Avrupa’nın ise
6’ncı büyük ekonomisidir. Daha da önemlisi, hem küresel hem de
bölgesel barışın teminat ülkesidir. Türkiyesiz Avrupa’nın güvenliği
düşünülemeyeceği gibi, Orta Doğu’daki sorunların çözümü de
Türkiyesiz mümkün olmayacaktır.”

Konuşmaların ardından Başbakan Binali Yıldırım ve
beraberindekiler, fuarın açılış kurdelesini kesti ve katılımcılarla
fotoğraf çektirdi. Fuar alanını gezen Başbakan Yıldırım, buradaki
stantlarda görev yapanlardan bilgi aldı. Vali Şahin ve Başkan
Topbaş da açılışın ardından fuar alanını gezerek, Bayraktar marka
Türkiye’nin ilk yerli İnsansız Hava Aracı’nı inceledi.
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Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde gerçekleştirilen fuarın,
Türk ve dünya savunma sanayinin önde gelen buluşma
mekanlarından biri haline geldiğini dile getiren Başbakan
Yıldırım, katılımcı firma sayısı bakımından dünyanın 5’inci
fuarına ev sahipliği yapıldığını, organizasyonda bu yıl ilk defa
kara, deniz ve hava kuvvetlerinin de tanıtım stantlarının yer
alacağını kaydetti. Ayrıca yerli ve milli savunma araçlarının da
fuarda tanıtılacağını vurgulayan Başbakan Yıldırım, başta Milli
Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Türk Silahlı
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı olmak üzere bu başarılı
organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen kişi ve
kuruluşlara teşekkür etti.

Mayıs 2017

“Dünyanın 5’inci büyük fuarı…”
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Geleneksel sporlar
Etnospor Kültür Festivali’nde…
Bilal Erdoğan’ın başkanı olduğu Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından
düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nin açılışı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle yapıldı. Festivallerin şehirlerin vitrini olduğunu
vurgulayan Başkan Topbaş, Etnospor Kültür Festivali’nin
İstanbul’un dinamizmini artırdığını söyledi.

www.ibb.istanbul
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stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın ev
sahipliği yaptığı 2. Etnospor Kültür Festivali, “Ok Yaydan
Çıkıyor” temasıyla Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yapıldı. Dünya
Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Gençlik ve
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın katıldığı festivalde Türk
dünyasına, Orta Asya ve Anadolu’ya özgü şenlikler hayat buldu.
Festival alanını Bilal Erdoğan ile birlikte gezen Başkan Kadir
Topbaş, geleneksel kıl çadırlardaki oba yaşamını, tarihi
el sanatları atölyelerini ve geleneksel lezzetlerin yer aldığı
çadırları inceledi.

“İstanbul’un dinamizmini daha da artırdık…”
Etkinlik alanında bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan
Başkan Kadir Topbaş, festivalin şehre spor ve kültür alanında

önemli renkler kattığını belirterek, “Geçmişimizde olan spor
dallarının tekrar canlanması bizim için bir kültür
canlanmasıdır. Festivaller bir şehrin vitrinidir ve o şehri
dünyaya tanıtır. Etnospor Kültür Festivali ile bu alanda daha
güçlendik ve bir eksiğimizi daha kapattık. İstanbul’un
dinamizmini daha da artırdık.” diye konuştu.

“Çalışmaları uluslararası alana taşıdık…”

Festivalin açılışında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu
Başkanı Bilal Erdoğan da, Anadolu’nun geleneksel sporlarını
güçlendirmek, popülerleştirmek ve tanıtmak istediklerini
söyledi. Etnospor yolculuğuna 5 seneyi aşkın süre önce Okçular
Vakfı’nın ihyasıyla başladıklarını ifade eden Bilal Erdoğan,
“Okmeydanı’nda gençlerimizi geleneksel okçulukla

tanıştırdığımızda onların değerlerimizle ilgili
daha duyarlı, bilinçli yetiştiğine şahit olduk. Sporu rakibini
ezmek, bitirmek için değil, kendi kişisel fiziki ve ruhsal gelişimi
için yapmaya başladık. Merkezi Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te
olan bir vakfı konfederasyona çevirerek, çalışmaları
uluslararası alana taşıdık.” dedi.

“Geleneksel sporlarımızı güçlendirmek ve
tanıtmak istiyoruz…”

Geleneksel sporların birçok olimpik spora göre daha çok takip
edildiğine dikkat çeken Bilal Erdoğan, konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Anadolu’nun geleneksel sporlarını kendi milletimiz
nezdinde güçlendirmek, popülerleştirmek ve tanıtmak
istiyoruz. Bu sporlarımızın olimpik sporların gördüğü ilginin
arkasında kalma gerçeğinin değişmesini istiyoruz. İşte cirit
sporumuz, yağlı güreşlerimiz Anadolu’nun birçok yerinde
10 binler tarafından seyrediliyor. Arkasında olimpik sporlara
nazaran çok daha fazla inanç zenginliğinin, çok daha fazla
felsefi derinliğin olduğu sporlardır.”

“Kendi kültürel renklerimizle boyanmalıyız…”

“Geleneklerimizden aldığımız güçle geleceğe
yürüyeceğiz…”

Geleneksel sporlar yeniden canlandı…

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 4 gün süren festivalde geleneksel
Türk sporlarının yanı sıra geleneksel kıl çadırlarda oba yaşamı,
tarihi el sanatları atölyeleri, kılıç kalkan ve atlı gösteriler gibi
pek çok aktivite yer aldı. Orta Asya’dan çok sayıda misafirin de
katıldığı festival, Türki devlet ve topluluk çadırları, yöresel
çadırlar, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, çocuk
tiyatroları, çocuklar ve yetişkinler için binicilik, halk oyunları,
Orta Asya geleneksel toylarıyla bir şölene dönüştü.

www.ibb.istanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise sadece sportif
değil, kültürel birçok değerin de geleceğe taşınması için
çalışmalar içerisinde olduklarını ifade ederek, “Özellikle büyük
şehirlerimizde cirit, geleneksel okçuluk ve birçok farklı
geleneksel spor dalının icra edilebileceği alanların
kazandırılması konusunda yerel yönetimlerimizle iş birliği
yapıyoruz. Aynı zamanda bu geleneksel spor branşlarının
uluslararası değerini artırmak üzere de uluslararası spor
camialarını yönetenlerle görüşmeler yapıp, onlara da bunları
hatırlatıyoruz. Bu sadece spor değil, aynı zamanda kültürel bir
aktivitedir. Burada geleneksel yemeklerimizle alakalı örnekler de
sergilenecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman dile
getirdiği gibi geleneklerimizden, köklerimizden almış
olduğumuz güçle geleceğe yürüyüşümüzün kuvvetli bir şekilde
olması için, buradaki çalışmaların en iyi şekilde hayat bulması
gerekiyor.” dedi.
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Global markaların, kültürel sahaları topuyla tüfeğiyle
kuşattığını söyleyen Bilal Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
“Dünya üzerinde Batı uygarlığının ekonomik hakimiyetini
izliyoruz. Bu ekonomik hakimiyetin bütün kültür sahalarına
yayıldığını görüyoruz. Türkiye olarak, 21. yüzyılda bağımsız,
kendi ayakları üstünde duran, kendi istikametini çizen, kendi
kaderi için kendi kararlarını veren bir millet olacaksak, Batı’dan
ödünç aldığımız kültürel renklerle değil, kendi kültürel
renklerimizle boyanmalı ve şekillenmeliyiz.”
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Festivalde renkli sahneler…

Geleneksel sporların yeniden hayat bulduğu, toplumun çeşitli
kesimleriyle buluştuğu, Orta Asya ve Anadolu’nun dört bir
yanını şenlendiren çocuk oyunlarının neşe kattığı Etnospor
Kültür Festivali, ikinci yılında daha kapsamlı ve zengin bir
içerikle meydana çıktı. Geçtiğimiz yıl “Meydan bu meydan”
temasıyla yoğun katılım sağlanan festivalin ikincisinde değişik
etkinliklere de yer verildi. Birbirinden lezzetli yöresel yiyecek ve
içeceklerin yer aldığı Yeryüzü Yemek Festivali ve Kırkpınar
pehlivanlarının katıldığı Fetih Yağlı Güreşleri Turnuvası
düzenlendi. Fetih Yağlı Güreşlerinde 45’i başpehlivan olmak
üzere toplam 295 sporcu er meydanına çıktı.
Meydana kurulan kazanlarda geleneksel usullerle pişirilen
tatlılar ve Orta Asya yemekleri tanıtıldı. Ayrıca lise
öğrencilerinin oluşturduğu 90 kişilik Mehter Takımı ve
30’dan fazla geleneksel çocuk oyunu ile festival renkli
görüntülere sahne oldu. Meraklılarına ise uzman ekipler
tarafından Göktürk alfabesi dersleri verildi.

www.ibb.istanbul
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11 branşta 843 sporcu…
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Organizasyonda geleneksel sporlardan aba güreşi,
şalvar güreşi, kuşak güreşi, mas güreşi, yağlı güreş, atlı
okçuluk, atlı cirit, kökbörü, aşık oyunu, mangala, geleneksel
yay okçuluğu olmak üzere toplam 11 branşta 843 sporcu
mücadele etti. Festivalde engelli vatandaşların katıldığı
mangala, mas güreşi ve geleneksel okçuluk müsabakaları da
yapıldı.

Aba güreşi; Orta Asya kökenli güreş türlerinden biridir.

Güreşçiler sırtlarına aba giyerek ve bellerine kuşak bağlayarak
mücadele eder.

Şalvar güreşi; Güreşçiler şalvar giyer ve ayakları çıplaktır.
Kısa şalvar güreşinde tüm teknikler ayakta yapılır. Rakip alta
düştüğü anda bir tek hamle şansı verilir. Bu hamlede sonuç
olmaz ise genelde ayağa kaldırılır.

Kuşak güreşi; Özellikle Kırım Türkleri arasında yaygındır.
Güreşçiler bele sarılan iki metre uzunluğundaki özel dokuma
kuşaklardan tutarak rakibinin iki omzunu yere getirmesi ve
şalka düşmesi için mücadele eder.
Mas güreşi; Mas güreşindeki yarışmacılar ağaç
güreşindeki yarışmacılar en az 4-5 metre boyutlarında
60 cm yüksekliğinde sabit, düz ve kaygan olmayan bir platform
üzerinde yarışır. Bu platform üzerinde yüz yüze duran
yarışmacılar ayaklarını karaçam ağacından yapılan yere dik
duran ve her iki ucundan yere sabitlenmiş bir tahtaya dayarlar.
Yağlı güreş; Güreşçiler vücutlarına yağ sürerek

Atlı cirit; Türklerin yüzyıllardır oynadığı ata sporudur.

At üzerinde süngü ve mızrağın düşmana daha iyi savrulması
amacıyla ortaya çıkmış, zaman içerisinde kurallı bir oyun
haline gelmiştir.
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Atlı okçuluk; Orta Asya’daki savaş ve av pratiklerine
dayanır. Amaç 200 metrelik parkur üzerinde dörtnala giden bir
atın üzerinden hedeflere ok ile isabet alarak puan kazanmaktır.

Mayıs 2017

güreştikleri için bu şekilde adlandırılır. Müsabakalar er
meydanı denilen alanlarda yapılır. Güreşçilerin vücutları
yağlandığı için birbirlerini tutmaları zorlaştığından
büyük güç ve ustalık gerektirir.			
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Kökbörü; Anadolu’da ödül kapmaca olarak da bilenen

oyunun amacı şikar adı verilen oğlağı veya pöstekiyi kaparak
belirlenen oyun alanı içerisinde rakibinden kaçırmaktır.

Aşık oyunu; Adını daha çok küçükbaş hayvanların ayak

kemiklerinden elde edilen yassı, dikdörtgen şeklinde olan aşık
kemiğinden alır. 2-7 kişi arasında oynanır. Aşıklar düz bir
zemine dizilir; bir adım geriden atış yapılır ve vurulan aşıklar
kazanılır.

Mangala; Orta Asya’dan günümüze dek uzanan bir zeka ve
strateji oyunudur. 2 kişi tarafından 48 taş ile oynanır;
en az 25 taş toplayan oyuncu oyunun galibi olur.
Geleneksel yay okçuluğu; Yayla gerilişi kirişe

www.ibb.istanbul
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takılarak uzağa atılan ucu sivri, düzgün, ince ve kısa ok ile
hedef vurma sporudur. Ateşli silahların keşfinden önce
savaşlarda ve avcılıkta daha sonra da sportif amaçla
kullanılmıştır.
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Etnospor Kültür Festivali çerçevesinde fotoğraf yarışması
düzenlendi. Kültür mirasımızı güçlendirmek, ata sporlarımıza
olan ilgiyi artırmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla

düzenlenen festival birbirinden renkli karelere sahne oldu.
Birinciler 5 bin, ikinciler 4 bin, üçüncüler ise 3 bin TL para
ödülü kazandı. Etnospor Özel Ödülü, İBB Özel Ödülü ve Anadolu
Ajansı Özel Ödülü sahiplerine 2 bin TL, mansiyon ödülü
sahiplerine 1.500 TL ve sergileme ödülü sahiplerine ise
250 TL ödül verildi.

Mayıs 2017

Fotoğraf yarışmasında kazananlar
ödüllendirildi…
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İstanbul’a
2 yeni metro hattı daha!
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Anadolu Yakası’nda ulaşımı rahatlatacak Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli ve
Hastane - Sarıgazi - Çekmeköy Taşdelen - Yenidoğan Metro Hatlarının sözleşmeleri
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle imzalandı.
Yeni metro hatlarının bölgede yaşanan yoğunluğu büyük ölçüde rahatlatacağını
ifade eden Başkan Topbaş, hatları 2020 yılında hizmete almayı planladıklarını söyledi.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi, “Her yerde metro, her yere
metro” hedefinde dev bir adım daha attı. 10,9 km’lik
Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli ve 6,95 km’lik Hastane Sarıgazi - Çekmeköy Taşdelen - Yenidoğan Metro Hatlarının
sözleşmeleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş’ın katıldığı törenle imzalandı. Saraçhane Başkanlık
Binası’nda yapılan imza töreninde, İBB Genel Sekreteri Hayri
Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Karahan, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Sultanbeyli Belediye Başkanı
Hüseyin Keskin ile yüklenici firmalar Doğuş İnşaat, Özaltın
İnşaat ve Yapı Merkezi İş Ortaklığı şirketlerinin yöneticileri de
hazır bulundu.

Metro hatları, 2020 yılında İstanbulluların
hizmetinde…

Törende yaptığı konuşmada, “Her yere metro, her yerde metro”
hedefiyle yola çıktıklarını ve İstanbul’un ulaşımı için çok önemli
olan iki yeni metro hattının sözleşmesini imzalamanın
mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Kadir Topbaş,
hatların 2020 yılı içerisinde hizmete alınacağını söyledi.

Bütçenin yüzde 50’si ulaşıma ayrıldı…

İstanbul’daki günlük hareketliliğin 30 milyon civarında olduğuna
değinen Başkan Topbaş, “Şehirler geliştikçe şehir nüfusunun

3 katı kadar günlük hareketlilik olur. Bu ekonomiye ve gelişmiş
kente dayalıdır. İstanbul’da 2004’te 11 milyon civarında olan
günlük hareketlilik neredeyse 30 milyonlara geldi. Yakın
gelecekte bu 45 - 50 milyonları bulacaktır. Bundan dolayı biz de
İstanbul’un ulaşım sistemlerini öncelikli ve ağırlıklı noktaya
koyduk ve bütçemizin büyük bir bölümünü, yüzde 50 civarında
yatırım imkanımızı ulaşıma ayırdık. Bugüne kadar İstanbul
Büyükşehir Belediyesi olarak 13 yıl içerisinde İstanbul’da
43 milyara yakın sadece ulaşıma yatırım yaptık. 2017 itibariyle de
5 milyar TL civarında ulaşımla ilgili yatırım programımız var.
Hedefimiz zaman kaybı olmaksızın, kenti çok daha iyi kullanmak ve
kent hayatını rahatlatmaktır.” diye konuştu.

hat olan fakat tek ihale verdiğimiz hattın bize maliyeti 2 milyar
342 milyon TL. Bütçe dengelerimiz çok reel bir şekilde devam
etmekte. Yüzde 98’lere varan bir realizemiz var. Bize iş yapan
yüklenici firmalara hak edişleri çok kısa sürede ödenmekte.
Kent içinde metro ihtiyacı olan alanların ihalelerini bir an önce
yaparak ileride yaşanabilecek ödeme zorluğunun ve finans
krizinin önüne geçiyoruz. Buna dikkat ederek İstanbul’un
ulaşım akslarının adımlarını atıyoruz.”

Kentin her noktasına metro ile ulaşım…

Göreve geldiklerinde İstanbul’da 45 km civarında bir raylı sistem
olduğunu hatırlatan Başkan Topbaş, sözlerine şöyle devam etti:
“Şu anda aktif olarak takriben 150 km var. İnşaatı devam eden
197 km var. İhalesini yaptığımız toplam 82 km olan 6 hattımız
var. Arkasından da 72 km’lik bir hattımız devreye giriyor.
Bunlarla birlikte bizim hedefimiz 1.000 km’yi aşan bir raylı
sistemi İstanbul’a kazandırmak. Yürüme mesafelerinde,
insanların toplu taşımaya, metroya erişebilmeleri ve
kentin her noktasına ulaşabilmeleri mümkün olacak.”

Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli trafiği
rahatlayacak…
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Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli’den geçecek olan iki
hattın şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracağını dile getiren
Başkan Kadir Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Öncelikli
olarak şehir merkezinden başladık. En fazla yoğunluk
neredeyse, talep nerede fazlaysa oradan başlayarak dışa doğru
gitmekteyiz. İki hattımız toplam 17,85 km’lik bir hat. Toplam iki
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Dünyada örneği olmayan metrolar
İstanbul’da…
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İstanbul çok iyi bir referans…
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Gelecekte hayırla yad edilmeyi umduğunu dile getiren Başkan
Topbaş, “Geçmişte sadece 2 - 3 kavşak yapıldığı zaman kentte
büyük bir olay yaşanırdı. Biz 370 civarında kavşak ve altgeçit
yaptık. Bunlar artık sıradan bir iş gibi görülmekte. Tünel yollar
yapıyoruz, artık o kadar normal oldu ki çok bahsedilmiyor.
Artık metroları konuşuyoruz hatta insansız metrolardan
bahsediyoruz. Çok daha ileri teknolojilerden konuşuyoruz.
Bunları yapabileceğimize kanaat getiren İstanbullular
3 dönemdir bu hizmet yetkisini bize verdiler. İstanbul’a hizmet
etmenin gururunu ve onurunu yaşamaktayız. İstanbul çok iyi
bir referans. İstanbul’a iş yapıyor olmak dünyada başka
şehirlerde iş yapmak için önemli bir referans. Çünkü Dünya
Belediyeler Birliği Başkanlığımdan dolayı bizim hassasiyetimizi ve
İstanbul’un kalitesini biliyorlar. Burada iş yapılıyorsa başka
yerlerde de tercih ediliyor. Böylece bizim firmalarımızın da yurt
dışında iş almaları bize de gurur veriyor.” dedi.

Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy Metro Hattı’nın gecikme
nedenine de değinen Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle
tamamladı: “Dünyada birkaç şehirde insansız metro sistemi
çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de İstanbul. Bu sistemin
çalıştırılmasının testleri çok uzun sürüyor. Bazı şehirlerde 1 yıl,
8 ay gibi. Çok denemeler yapıldığı için bazı gecikmeler
mecburen ortaya çıkıyor. Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy
Metro Hattı’nın gecikmesinin nedeni bu. Biz oraya normal bir
sistem koysaydık birkaç ay önce açmıştık. Ama çok ileri
teknoloji olsun istedik. Dünyada örneği olmayan son model
imalatlar. Biz devamlı vagon alıyoruz. 800 vagon, 5 bin vagona
doğru gidecek. Ama vagonların en önemli aksamı yazılım
kısmı. Biz devamlı tedarikçi değil, bu teknolojiyi Türkiye’ye nasıl
getiririz bunu düşündük. Aselsan ile bu yazılımı yani beyin
kısmını yapma konusunda 3. aşamaya geldik. Türkiye’de ilk kez
bu yazılımı yapmış olacağız.”

Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro
Hattı, 9 istasyondan oluşacak…

10,9 km’lik Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı,
inşaatı devam eden Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy Metro
Hattı’nın kuyruk tüneli sonundan başlayarak sırası ile Meclis
Mahallesi, Sarıgazi (entegrasyon istasyonu), Şehir Hastanesi,
Abdurrahmangazi, Samandıra, Veysel Karani, Hasanpaşa ve
Sultanbeyli İstasyonlarından geçerek Sultanbeyli TEM Yolu
kenarında kuyruk tüneli bitişinde son bulacak.

Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro
Hattı hizmete alındığında;
• Sarıgazi - Taksim 49,5 dakika
• Sarıgazi - Kadıköy 31 dakika
• Sarıgazi - Kozyatağı 18 dakika
• Sarıgazi - Sabiha Gökçen Havalimanı 28 dakika
• Sarıgazi - Sultanbeyli 13 dakika
• Sarıgazi - Tuzla 48 dakika
• Sarıgazi - Üsküdar 33 dakika
• Sarıgazi - Yenikapı 42 dakika
• Sultanbeyli - Yeni Havalimanı 89 dakika
• Sultanbeyli - Taksim 62,5 dakika
• Sultanbeyli - Yenikapı 55 dakika
• Sultanbeyli - Üsküdar 46 dakika olacak.

Hastane - Sarıgazi - Çekmeköy Taşdelen Yenidoğan Metro Hattı hizmete alındığında;
• Yenidoğan - Ümraniye 28 dakika
• Yenidoğan - Üsküdar 40 dakika
• Yenidoğan - Yenikapı 49 dakika
• Yenidoğan - Kadıköy 38 dakika
• Yenidoğan - Sabiha Gökçen Havalimanı 35 dakika olacak.

Hastane - Sarıgazi - Çekmeköy Taşdelen Yenidoğan Metro Hattı, 6 istasyondan
oluşacak…
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6,95 km’lik Hastane - Sarıgazi - Çekmeköy Taşdelen Yenidoğan Metro Hattı ise Hastane İstasyonu öncesinde yer alan
kuyruk tünellerinden başlayarak sırası ile Hastane, Sarıgazi
(entegrasyon istasyonu), Aydınlar, Güngören, Taşdelen
İstasyonlarından geçerek Yenidoğan İstasyonu kuyruk tüneli
bitişinde son bulacak.
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İş Güvenliği ve Sağlığı
Deklarasyonu imzalandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu ile birlikte İş Güvenliği ve Sağlığı Deklarasyonu’na imza attı.
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stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile
birlikte 3. Havalimanı şantiyesinde İş Güvenliği ve Sağlığı
Deklarasyon Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan
Müezzinoğlu, 301 madencimizi kaybettiğimiz Soma faciasının
3. yıl dönümünde düzenlenen törenin, Soma faciasından ders
alarak sağlıklı çalışanlardan oluşan bir iş hayatına vesile
olmasını diledi.
Bakanlığın en önemli konu başlıklarından birinin iş sağlığı ve
güvenliği olduğunu dile getiren Bakan Mehmet Müezzinoğlu,
şöyle konuştu: “İş güvenliğinde yakaladığımız rakamlar başarı
gibi görünse de dünya standartlarına baktığımızda hala
ayıbımız büyük. Hala kayıplarımız büyük. Dünyada her
15 saniyede 160 işçi iş kazası geçirmekte ve her 15 saniyede
bir işçi, iş kazası nedeniyle meslek hastası oluyor ya da ölüyor.

Bizim milletimiz yüzyıllarca ‘İnsanı yaşat ki, devlet de yaşasın’
düsturuyla hareket etmiştir. İş sağlığı ve güvenliğini kanunlar ve
yönetmeliklerle çözeceğiz dersek bir mesafe kat edemeyiz. Ama
bunu hep birlikte benimseyerek bir kültüre dönüştürsek, bir
bilince dönüştürürsek o zaman başarılı olabiliriz.”

“İş güvenliğine hassasiyet gösteriyoruz…”
Türkiye’nin yatırım ve hizmetlerle bir şantiyeye dönüştüğünü
belirten Başkan Kadir Topbaş da, atılacak iş güvenliği adımının
çalışma hayatı için çok önemli olduğunu söyledi. İş sağlığı ve
güvenliğinin yatırım ve gelişmelerle birlikte olması gerektiğine
dikkat çeken Başkan Topbaş, “Hızla gelişen dünyada değişime
ayak uydurmak adına 24 saat esaslı çalıştığımız alanlar var.
Bu alanlarda görev yapan çalışanlarımızın risklerini sıfırlamamız
gerekiyor. Mühendislik aslında riskleri sıfırlama sanatıdır.

Bütün çalışma alanlarında bu hassasiyeti göstermeliyiz. Ekipler
sahaya çıkmadan ekip başı 3 dakikasını ayırıp riskleri ve
güvenlik önlemlerini tekrar hatırlatırsa kazalar önlenebilir.
Sadece uyarı tabelaları yeterli olmaz.” diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Başkan Kadir Topbaş, iş
dünyası, sendika, sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışma
hayatında riskleri sıfırlayıp, iş güvenliği ve sağlığını esas alarak
kazaların ve ölümlerin önüne geçmeyi amaçlayan İş Güvenliği ve
Sağlığı Deklarasyonu’na imza attı. Bakan Müezzinoğlu ve
Başkan Topbaş, daha sonra 3. Havalimanı inşaatını gezerek
yetkililerden bilgi aldı.
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Risk oluşturabilecek her türlü ihtimali düşünerek tedbirler
almanın önemine değinen Başkan Topbaş, “Biz de Türkiye’nin
en büyük belediyesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde
her alanda iş sağlığı ve iş güvenliği hassasiyetini
göstermekteyiz. Ortaya çıkartacağımız eser, bize maliyetleri çok
yüksek ya da karşılanamayacak bir bedel çıkartmamalıdır.”
dedi. İmzalanan deklarasyonun iş sağlığı ve güvenliği
açısından yeni bir başlangıç olacağına inandığını vurgulayan
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu deklarasyon
yazılarda kalmamalı, her iş kolunda herkes aktif olarak
buradaki kararları dikkate almalı. Bu bir protokolden çok
günlük yaşamımızın bir parçası olmalı. İş hayatında ve
hayatımızın her anında bu hassasiyeti göstermeliyiz.”

Mayıs 2017

“Deklerasyon, iş sağlığı ve güvenliği
açısından yeni bir başlangıç olacak...”
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Akıllı şehirde akıllı fuar
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Dünya Akıllı Şehirler Fuarı'nın
açılışını yaptı. Akıllı şehirlerin dijital bir yaşam ortaya koyduğuna değinen Başkan
Topbaş, akıllı toplu taşıma sistemleri, enerji tasarrufu sağlayan akıllı binalar, çevre ve
atık yönetimi gibi uygulamalarla 2050 yılına kadar yaklaşık
22 trilyon dolarlık bir tasarruf sağlanacağını kaydetti.
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ünyanın en akıllı şehirlerinden biri olan İstanbul,
uluslararası bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı.
Açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş’ın gerçekleştirdiği World Cities Expo İstanbul’17 (Dünya
Akıllı Şehirler Fuarı 2017) yerli ve yabancı pek çok misafiri
ağırladı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen organizasyonun
açılışına İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da katıldı.
50’yi aşkın global ve yerel firmanın yer aldığı fuarın açılışında
konuşan Başkan Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
olarak teknolojiyi yakından takip ettiklerini ve pek çok konuda
dünyada öncü olduklarını söyledi. Kendi yazılımlarını ürettiklerinin
ve bu yazılımları artık yurtdışına da verdiklerinin altını çizen Başkan
Topbaş, “Bilgi, insanlığın ortak malıdır ve çok değerlidir.” dedi.

İBB’den simultane tercüme uygulaması…
Uluslararası organizasyonlarda yabancı katılımcıların
geliştirilen aplikasyon sayesinde kendi dillerinde tercümeyi
dinleyebileceklerini ifade eden Başkan Topbaş, “Cep
telefonunuza bir uygulama indirerek anında kendi dilinizde
simultane tercüme dinleyebiliyorsunuz. Kaç bin kişi olursa
olsun, herkes cep telefonlarından simultane tercümeleri
dinleyebilecek. Hatta statlarda binlerce insan, anonslara
gerek kalmadan cep telefonlarından ne söylendiğini
duyabilecek. Yapılan uygulamanın dünyada bir benzeri şu
anda bulunmuyor. Biz, cep telefonunda simultane tercüme
dinleme imkanı sağlayabilecek bir çalışma yapılmasını
istedik ve bunu başardık.” diye konuştu.

İBB Navi, en çok indirilen uygulamalardan biri…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların hayatını
kolaylaştırmak adına çok sayıda yazılım geliştirdiklerini ifade
eden Başkan Topbaş, hayata geçirilen ‘İBB Navi’ uygulamasının
mobil yazılım marketlerde en çok indirilen uygulamalardan biri
olduğunu söyledi. Şehirler bu kadar yoğunlaşmasaydı, bu kadar
gelişmeseydi, bu kadar ihtiyaç ortaya çıkmasaydı, teknolojik
gelişmeler bu seviyelere gelmezdi.” diyen Başkan Topbaş,
giderek kent nüfusunun arttığı ve yoğunlaştığı bir dünyada,
aritmetik düzende artış gösteren teknolojik gelişmelere tanıklık
ettiklerini söyledi.

21. yüzyıl kritik bir eşik…

21. yüzyılın kritik bir eşik olduğunu ve artık teknolojik
gelişmelerin zorunlu bir şekilde oluştuğunu ifade eden Başkan
Topbaş, şunları söyledi: “2050 yılında dünya nüfusunun yüzde
70’i kentlerde yaşayacak. Bu bir kehanet değil, gidişat bunu
göstermekte. Büyük şehirler ekonomik gelişmeleri de tetikliyor.
Küresel hasılanın yüzde 80’i şehirler tarafından üretilmekte.
Böylece şehirler, insanlar için bir çekim merkezi oluyor. Bu
çekim gücü toplumsal sorunları da beraberinde getiriyor.
İşsizlik ve toplumsal suçlar bu sorunların başında gelmekte.
Şehirleri yönetenler, devamlı daha az kaynak ama daha çok iş
yapmak zorunda kalıyor.”

2050 yılına kadar 22 trilyon dolarlık tasarruf
sağlanacak…
Şehirlerin 2020 yılına kadar 1,5 trilyon dolarlık bir kaynak
ayırmaları gerektiğinin ön görüldüğünü vurgulayan Başkan
Topbaş, akıllı toplu taşıma sistemleri, enerji tasarrufu sağlayan
akıllı binalar, çevre ve atık yönetimi gibi basit uygulamalarla
2050 yılına kadar yaklaşık 22 trilyon dolarlık bir tasarruf
sağlanacağının tahmin edildiğini kaydetti.

World Cities Expo İstanbul’da akıllı şehircilik konseptini
oluşturan Teknoloji ve İnovasyon, Çevre ve Sağlıklı Yaşam,
Akıllı Araçlar, Enerji, Kentsel Dönüşüm, Big Data ve Veri Analitiği,
Siber Güvenlik ve Akıllı Şehir Stratejileri gibi önemli konu başlığı
altında büyük önem taşıyan pek çok oturum ve panel yer aldı.

Akıllı şehirler, her alanda tasarruf sağlar…
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Akıllı şehirlerin her alanda tasarruf sağladığını vurgulayan
Başkan Topbaş, “Akıllı şehirler, dijital bir yaşamı ortaya koyar.
Enerji, ulaşım, su tüketimi, atık, sağlık, kamusal hizmetler ve
güvenlik gibi birçok alanda, çok daha ve sistematik bir hizmet
ortaya koyar. Bu sistemin nasıl yakalanacağı, kimlerin karar
vereceği çok önemli. Hükümetler, yerel yönetimler, konut
sektörü, teknoloji üreten bütün firmalara kadar tüm paydaşlar
birlikte hareket etmek zorundalar. Yani bilgiyi paylaşmak,
ortak ve paydaş olmak zorundalar. Aksi takdirde çözüm bulmak
mümkün değil.” diye konuştu.
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3. Havalimanı 2018’de
İstanbullular'ın hizmetinde…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, büyükelçilerle biraraya geldi.
Turizm temalı toplantıda konuşan Başkan Topbaş, yılda 150 milyon yolcu kapasiteli
İstanbul Airport’un 2018’de açılacağını söyledi.
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stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, inşaatı
devam eden İstanbul 3. Havalimanı şantiyesinde
büyükelçilerle buluştu. Birleşmiş Milletler’in 2017 yılını
“Kalkınma İçin Sürdürülebilir Uluslararası Turizm Yılı” ilan
ettiğini hatırlatan Başkan Kadir Topbaş, “Bu yılki toplantımızın
temasını turizm olarak belirledik. Aynı zamanda turizm ile
ilintili olan ve sizin de merak ettiğiniz bu İstanbul Airport’un
şantiyesinde olmak bir başka duygu.” diye konuştu.

“Turizm, barışın ve kültürlerin
kaynaşmasıdır…”

Turizmin ekonomiye ve istihdama katkısının önemine değinen
Başkan Topbaş, konuşmasına şöyle devam etti: “Turizm barışın ve
kültürlerin kaynaşmasının adımıdır. Maalesef dünyamızda
global veba salgını gibi bir terör olgusu var. Dünyanın değişik

yerlerinde farklı yüzlerle ortaya çıkmakta, ortaya dramatik
tablolar koymakta. Bununla mücadele etmenin bir yolu da
turizmdir. Turizmin etkinleşmesi, aktif olması, yoğun olması
teröre karşı bir başkaldırı, karşı duruş, tavır koyuş ve hiçe
saymaktır. Onun için turizmi ne kadar geliştirirsek teröre karşı
bir duruş sergilemiş oluruz. Bunun bilinciyle turizmde önemli
adımlar atmamız gerekiyor.”

“Sosyolojik restorasyona gidilmeli…”
Dünyada ciddi anlamda bir ekolojik değişimin ve sosyolojik
tahribatın da yaşandığını dile getiren Başkan Topbaş, bundan
dolayı da dünyada ekolojik ve sosyolojik restorasyona
gidilmesinin önemine vurgu yaptı. Dünyadaki kaynakların
dikkatli kullanılmadığında gelecekte ciddi sıkıntılar
yaşanabileceğinin altını çizen Başkan Topbaş, “Dünyada ciddi

anlamda bir yüzergezer ve kimliksiz nüfus oluştu. Yakın
gelecekte 2040’lara doğru gidildiğinde 250 milyon yüzergezer
nüfustan bahsediliyor. İnsanlar yaşam alanlarından kopmuş.
Dünyanın sosyolojik balansı bozuluyor. Dengelerin yeniden
gözden geçirilmesi gerekiyor.” dedi.
Son yıllarda hem İstanbul’da hem de Türkiye’de ciddi hamleler ve
gelişmelerin yaşandığını ifade eden Başkan Topbaş, sözlerini
şöyle sürdürdü: “2004 yılında göreve geldiğimizde İstanbul’a
yılda 3 milyonun altında turist gelirken, bu sayı 12 milyonu
geçti. Fakat yaşanan terör olayları turist sayısının düşmesine
sebep oldu. Türkiye’nin gelişmesini istemeyenler, bizim çokça
üzerinde durduğumuz sizin de takip ettiğiniz akla ziyan, olamaz
diyeceğimiz bir FETÖ darbe girişimini yaşattılar. Belediyemiz
işgal edildi ve 17 şehit verdik. 50’ye yakın kişi yaralandı. Sayın
Cumhurbaşkanımızın iradesi, cesareti ile halkımızın yüreği ve
imanıyla üstesinden gelindi. Dostlarla birlikte cesur adımlar
atmak lazım. Biz sizleri hep dostlar olarak belliyoruz. Ayrım
gayrım yapmaksızın inançlarına bakmaksızın insan
olduğumuzu her şeyin önüne koyarsak geleceği çok daha
mutlu kılarız.”

var. Belediyemizin yapmakta olduğu projelerin yanı sıra
devletimizin de yapmakta olduğu projeler var. Yavuz Sultan
Selim Köprüsü hizmete girdi. Yılda 150 milyon yolcu kapasiteli
İstanbul Airport ise 2018’de açılacak.”

“Kanal İstanbul, büyük bir yatırım projesi…”

Başkan Topbaş, büyükelçilere Kanal İstanbul projesi ile ilgili de
şu bilgileri verdi: “Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı gibi...
İstanbul Boğazı’ndan yılda 60 bin civarı gemi geçmekte. Bunun
takriben 20 bini yakıt tankerleri. Bir takım afet senaryolarında
İstanbul için ciddi bir dramatik tablo yansıtabilir. İstanbul
gemilerin yandığına çok kez tanık oldu. Kanal İstanbul projesi
büyük bir yatırım. Çanakkale ve Marmara Bölgesi’nde aynı
şekilde köprüler yapıldı. Bunlar İstanbul’da devletimizin yaptığı
mega yatırımlar.”

“İstanbul’da mega projeler hayata geçiyor…”
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İstanbul ve Türkiye’nin, Avrupa, Avrasya, Asya Pasifik Bölgesi,
Orta Doğu, Afrika, Amerika ve dünyaya açılan pencere
olduğunu söyleyen Başkan Topbaş, şöyle devam etti:
“Ülkelerinizin iş adamlarının özellikle İstanbul’da ciddi fırsatlar
bulabileceğine inanıyorum. 13 yıllık belediye başkanlığım
döneminde İstanbul’da 30 milyar dolar yatırım yaptık. Bu yılki
yatırım bütçemiz 5 milyar dolar civarında. Dünyada metroları
bu denli ciddi ölçekte yapan bir başka belediye yok. 1.000
kilometre raylı sistem programladık. İstanbul’da mega projeler
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İstanbul
hoşgörü ve barış kenti...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, başkonsoloslarla inşaatı devam
eden İstanbul 3. Havalimanı şantiyesinde buluştu. İstanbul’un kültür ve inanç
farklılıklarının zenginliğini yaşayan bir kent olduğunu ifade eden Başkan Topbaş,
İstanbul’daki hoşgörü ve hümanizmin tüm dünyayı etkilediğini belirtti.
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stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
inşaatı devam eden İstanbul 3. Havalimanı
şantiyesinde düzenlenen kahvaltılı toplantıda
başkonsoloslarla biraraya geldi. İstanbul’un dünyanın en
güvenli şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan
Kadir Topbaş, İngiltere’de yaşanan terör eyleminden
duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Terörün dili, dini ve ırkı
olmaz. Yaşanan terör eylemini kınıyorum. Tüm İngiliz
halkına başsağlığı diliyorum. Teröre karşı ortak bir duruş
sergilenmelidir. Terör küresel bir tehdittir ve dünya
devletleri bu tehdidi ortadan kaldırmak için birlikte
hareket etmek zorundadır.” dedi.
Dünya üzerindeki göçlerin de jeopolitik riskler taşıdığını ve
dünyanın her tarafında farklı yansımaları beraberinde
getirdiğini belirten Başkan Topbaş, şöyle devam etti:
“Birleşmiş Milletler’in (BM) en öncelikli sorununun bu
olduğunu düşünüyorum. BM kalıcı tedbirler almak

zorundadır. Göçlerin nedenlerini ortadan kaldırmalıdır.
Kaldırmalıdır ki insanlar kendi topraklarında
yaşayabilsinler.”

“Turizm insanların birbirlerini tanımaları
için önemli bir fırsat…”

Turizm hareketinin 2015 yılına göre yüzde 26 gerilediğini ve
2016 yılı itibarıyla da dünya üzerinde 1 milyar 260 milyon
turist hareketliliği yaşandığını vurgulayan Başkan
Topbaş, “Turizm, kültürlerin birbiriyle olan etkinliği
açısından çok önemli bir unsur. Teknolojik gelişmelere
önemli kapılar açan bir unsur. İnsanların birbirlerini
tanımaları adına çok önemli bir fırsat.” diye konuştu.
2023 stratejilerini hayata geçirdiklerini vurgulayan
Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Turizmde
mobil veri tabanı oluşturduk. İstanbul, farklılıkların
zenginliğini yaşayan bir kent. Bu kentte asırlardan beri

İstanbul’a 13 yılda yaklaşık 30 milyar dolar yatırım
yapıldığını vurgulayan Başkan Topbaş, sözlerine şöyle
devam etti: “Yaptığımız bu yatırımların yüzde 55’i
ulaşımla ilgili. Göreve geldiğimizde İstanbul’daki metro
ağı 45 kilometreydi. Ulaşım Master Planlarımızı yaptık ve
öngörümüz İstanbul için 1.000 kilometrelik bir ağ.
Şu anda 150 kilometrelik hat aktif olarak hizmet
vermekte. 180 km’nin de inşası devam ediyor. Kendi
imkanlarıyla metrosunu yapan bir kentiz.”

“Kanal İstanbul çok büyük bir proje…”

Başkan Topbaş, Kanal İstanbul projesinde İstanbul
Büyükşehir Belediyesi olarak aktif şekilde yer aldıklarını ve
ekolojik dengeler açısından da projenin üzerinde çok
dikkatli durulduğunu söyledi. Kanal İstanbul projesinin
çok büyük proje olduğunun altını çizen Başkan Topbaş,

İstanbul Boğazı’ndan yılda 60 bin geminin geçtiğini ve
Lozan’a göre de bu bölgenin uluslararası su
kategorisinde olduğunu hatırlatan Başkan Topbaş,
“Boğaz’dan 20 binden fazla da tanker geçiyor. Yanıcı
maddeler de taşıyan bu tankerler tehlike oluşturuyor ve
bazen de kazalara şahit oluyoruz. Kanal İstanbul ile
birlikte hem Boğaz'daki trafik rahatlayacak hem de
gemilerin ve tankerlerin yolu kısalacak.” diye konuştu.
İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi Yusuf Akçayoğlu da,
başkonsoloslara inşaatı devam eden İstanbul 3. Havalimanı
ile ilgili olarak sunum yaptı. Başkan Topbaş daha sonra
da başkonsoloslarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
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“Kendi metrosunu yapan tek kentiz…”

Mayıs 2017

farklı kültür ve inançlar birarada yaşamaktadır. Gerçek
anlamda barış kentidir, İstanbul. Bu kentteki hoşgörü ve
hümanizm tüm dünyayı etkilemektedir.”

projeye dair şu bilgileri paylaştı: “Bilim insanlarıyla
sürekli görüşmeler halindeyiz. Yeraltı suları dahil her iki
bölge arasında oluşacak kanaldan sonra geçişkenlik
açısından bu alanlar değerlendiriliyor. Yer yer ekolojik
köprüler düşünülüyor. Kanal İstanbul’dan sonra İstanbul
Boğazı’na baktığımız zaman bir ada ortaya çıkmış oluyor.
Böyle bir adanın bölgelerde kara ile olan ilişkisinin doğru
konumlandırılması gerekiyor. Bunun için çok uzun bir
çalışma yapıldı. Bölgede yoğun değil ama çok dengeli
yerleşimler yapılmakta. Yüksek yapılardan ziyade
daha mütevazi yapılar öne çıkıyor. İstanbul’un nüfusu
16 - 17 milyona yaklaştı ve günlük hareketlilik de
30 milyon civarı. Böyle yoğun bir kenti birkaç merkeze
bölmeye çalışıyoruz. Bu yoğunluğu biraz daha
azaltabilmek adına bu önemli. Kanal İstanbul’un
bölgesinde yeni bir merkez ortaya çıkacak. Orada bir
takım ögeler, kendi içerisinde bir yaşam alanı ve o
bölgeye destek verecek yeni fuar alanları ve sağlık
merkezleri yapılacak. Bu bölge metro hatlarıyla da
desteklenecek.”
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TBB’den belediyelere
toplam 823 araç…
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Türkiye Belediyeler Birliği’nin 2016 Faaliyet Raporu, Mayıs Ayı Olağan Toplantısı’nda oy
birliğiyle kabul edildi. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 2017 yılı içerisinde
belediyelere verilecek 224 aracın anahtar teslimini gerçekleştiren Başkan Topbaş,
belediyelere her daim destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.
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ürkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) Mayıs Ayı Olağan
Oturumu’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’ın yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatma Şahin ve TBB Genel Sekreteri Hayrettin
Güngör katıldı. Toplantıda, TBB’nin 2016 Faaliyet Raporu
oy birliği ile kabul edildi. Türkiye’nin yeni bir sürece
girdiğini ifade eden Başkan Topbaş, yerel yönetimlere çok
daha fazla sorumluluk düştüğünü söyledi. Konfüçyüs’ün,
“Yakın kolay, uzak zor idare edilir.” sözünü hatırlatan
Başkan Topbaş, “Problemi, orada yaşayan biri olarak
bilirsiniz. Bu bakımdan yerel yönetimin gelişmesi demek,
ülkenin gelişmesi demektir.” dedi.

“Yerel yöneticiler olarak talepleri dikkate
almalıyız…”
Referandum sonrasında Türkiye’nin yeni bir sürece girdiğini
vurgulayan Başkan Topbaş, yerel yöneticilerin takınması gereken
tavırlarla ilgili olarak şunları söyledi: “Bundan sonraki süreçte
yerel yöneticiler olarak bizler de, görevlerimizin yanı sıra
bulunduğumuz bölgelerdeki halkların taleplerini dikkate alarak
onları mutlu edecek huzurlu ortamı sunmalıyız. Siyasi kimliklerimiz
olsa bile bulunduğumuz noktalarda mutlaka farklılıkları zenginlik
kabul edip siyasi kimliklerine, inanç durumlarına bakmaksızın her
birine eşit mesafede hizmet vermek durumundayız. Bizlerin başka
bir özelliği de yerel yöneticiler olarak hızlı bir şekilde karar
verebiliyor, uygulamaya geçebiliyoruz.”

“250 milyon yüzergezer nüfus…”

Başkan Topbaş, Türkiye Belediyeler Birliği’nin artık
danışılan bir birlik haline geldiğini ve bunda da birlik
üyelerinin özverili çalışmalarının etkili olduğunu söyledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yereli ve özeli ilgilendiren
yasalar konusunda TBB’nin görüşlerine müracaat ettiğini
belirten Başkan Topbaş, “Diğer taraftan anayasaya intikal
eden bazı konularda da Anayasa Mahkemesi’nin bizden
görüş talep etmesi ve bizi davet etmeleri, birliğin geldiği
seviyeyi göstermesi adına önemlidir. Biz istiyoruz ki,
beraberce yereldeki gelişmelere önemli katkılar
sunarken, Türkiye’nin gelişiminde de katkımız olsun.
İstiyoruz ki, sorunları birlikte ortaya koyalım ve sonuçlara
birlikte ulaşalım.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından TBB’nin 2017 içerisinde
belediyelere vereceği 224 aracın anahtar teslimi yapıldı.
Başkan Kadir Topbaş, Mersin Büyükşehir Belediye
Başkanı Burhanettin Kocamaz, Batman Belediye Başkan
Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Rize Belediye Başkanı Reşat
Kasap, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Kalecik
Belediye Başkanı Filiz Ulusoy’a belediyelerine verilecek
olan araçların anahtarlarını teslim etti.

TBB’den toplam 823 araç ve
5 mobil mutfak yardımı…

TBB, son 4 yılda Türkiye genelindeki 808 belediyeye
toplam 823 araç ile 5 mobil mutfak hibe ederek rekora
imza attı. Hibe edilen araçlar ile mobil mutfakların
maliyeti 214 milyon 188 bin lirayı buldu. Hibe edilen
araçlar; itfaiye aracı, yol süpürme aracı, kepçe, çöp
kamyonu, kamyon, kanal açma aracı, ekskavatör, ağaç
dikme aracı, tuzlama aracı, traktör, vidanjör, hasta nakil
aracı, cenaze aracı, engelli aracı, hizmet aracı gibi çok
çeşitlilik gösterdi.
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“TBB, danışılan bir birlik haline geldi…”

Anahtar teslimini Başkan Topbaş yaptı…

Mayıs 2017

Günümüz dünyasında yoğun bir nüfus hareketliliği
yaşandığını ve Türkiye’nin de başta Suriye olmak üzere
değişik ülkelerden ciddi göç aldığını hatırlatan Başkan
Topbaş, konuşmasına şöyle devam etti: “Dünyada
2040’lara gelindiğinde 250 milyon yüzergezer nüfus
hareketliliği olacak. Bizim ülkemiz de Suriye başta olmak
üzere ciddi göç aldı. Bazı bölgelerimiz ciddi göç baskısı
altında. Yani yarınları görerek adım atmanız mümkün
değil. Bütün çalışmalar altüst oluyor. Dar kaynaklarla
hizmet etmeye çalışılıyor. Bundan dolayı tüm belediye
başkanlarımızı tebrik ediyorum. Türkiye Belediyeler
Birliği olarak her daim destek olmaya ve bu konuda
yardımcı olmaya çalışmaktayız. Birliğimiz 1946’da
kurulmuş, bugüne kadar gelen süreçte kayda değer bir
gelişme ortaya koymuştur.”
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Odessa İstanbul Park açıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehir Ukrayna Odessa’da yaptığı İstanbul
Park, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş tarafından açıldı. İki ülkenin Cumhurbaşkanları arasındaki
dostluğun geleceğe umutla bakma fırsatı verdiğini vurgulayan Başkan Topbaş,
yerel yönetimler olarak aynı dostluğu geliştirmek istediklerini söyledi.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Ukrayna Odessa’da
yapılan 30 bin metrekarelik İstanbul Park törenle açıldı.
Açılışı Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş gerçekleştirdi.
Açılışta Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Türkiye
Odessa Konsolosu Cemil Ufuk Toğrul, Odessa Bölge Valisi
Maxim Stepanov, Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov ile
İBB Başkan Danışmanları Mehmet Duman, Sefer Kocabaş ve
Kortan Çelikbilek, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit,
Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, Park Bahçeler Daire
Başkanı M.İhsan Şimşek, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım,
Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Ömer Çebi, Şehir
Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu ile Basın Danışmanlığı

Koordinatörü Cengiz Öztürk de yer aldı. Mehter Marşları ile
Türk ve Ukrayna halk dansları gösterisiyle başlayan törende,
Türk sanatçılar ebru yaptı ve katılımcılara Türk lokumu ikram
edildi.

“20 yıllık kardeşlik…”

Açılış töreninde konuşan Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro
Poroşenko, Türkiye ile var olan iyi ilişkileri ve iş birliğini
daha da geliştirmek istediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Kadir Topbaş’a Ukrayna ve
Odessa’ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Petro
Poroşenko, İstanbul’daki gelişmeleri ilgiyle takip
ettiklerini ifade etti.

“İki ülke arasında çok eskilere dayanan bir
bağ var…”

Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko, Başkan Topbaş ve
beraberindekiler, Odessa İstanbul Park’ın açılışını
gerçekleştirdikten sonra parkı gezerek bilgi aldı.
Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi Yönet Can Tezel ve Türkiye
Odessa Konsolosu Cemil Ufuk Toğrul, Ukrayna’da bir dizi
resmi görüşme gerçekleştiren Başkan Topbaş’a
ziyaretleri boyunca refakat etti.

“Odessa’ya 30 otobüs hediye…”

İBB ve UNACLA Başkanı olarak yerel diplomasiyi çok
önemsediklerini aktaran Kadir Topbaş, yerel ilişkilerin,
halkları birbirine yakınlaştırdığını ve barışa katkı
sunduğunu dile getirdi. Kardeş şehir Odessa’ya destek
vermek adına ulaşım ve altyapı başta olmak üzere birçok
alanda teknik ekip göndereceklerini belirten Başkan
Topbaş, her alanda bilgi ve deneyim paylaşımına açık
olduklarını kaydetti. Odessa’daki kent içi ulaşımın
gelişmesine destek vermek için İstanbul Büyükşehir
Belediyesi olarak şehre yenilenmiş 30 otobüs hediye
edeceklerini açıklayan Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle
tamamladı: “Yerel yönetimler olarak gücümüz yettiğince
el ele tutuşmamız gerekir. Otobüsleri inşallah 2018
yılında göndermeye başlayacağız. İstanbulluların
hediyesi olacak bu otobüslerin Odessa’ya ayrı bir güzellik
getireceğine inanıyorum. Odessa Belediyesi’nin başarılı
çalışmalarına ve şehrin gelişimine destek vermek
istiyoruz.”
Başkan Kadir Topbaş’ı Ukrayna’da ağırlamaktan büyük
memnuniyet duyduklarını ifade eden Gennadiy Trukhanov
da, İstanbul’un Odessa’ya verdiği destekten dolayı
teşekkür etti.
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Başkan Kadir Topbaş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro
Poroşenko’nun dostluğunun ve iki ülkenin birlikte
geleceğe yürüme kararlılığının geleceğe çok daha umutla
bakmaya fırsat verdiğini söyledi. Yerel yönetimler olarak
aynı dostluğu geliştirmek istediklerini vurgulayan Başkan
Topbaş, şöyle konuştu: “Odessa’nın en güzel, en turistik
yerinde bir İstanbul Park yapmamız arzu edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı olduğu dönemde imzaladığı kardeş şehir
protokolünün 20. yılında burada İstanbul Park’ı açmak
bize nasip oldu. İstanbul Park, kardeşliğimizin ve
dostluğumuzun sembolü olarak burada daima
yaşayacak. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu
paylaşanlar anlaşır. Bizim ortak duygularımız; huzur,
barış ve gelecek.”

Mayıs 2017

“İstanbul Park, Türkiye - Ukrayna dostluğunu
pekiştirecek…”

Başkan Kadir Topbaş, daha sonra Odessa Belediye
Başkanı Gennadiy Trukhanov’u makamında ziyaret etti.
Türkiye’nin Ukrayna ve Odessa ile Osmanlı Devleti
Dönemi'ne dayanan çok eski bir bağ olduğunu hatırlatan
Başkan Kadir Topbaş, “Eski dostların biraraya gelişiyle
güçlü ve duygusal bir bağ oluştu. Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın iki şehir arasında 20 yıl önce
başlattığı kardeş şehir anlaşmasına açılışını yaptığımız
İstanbul Park ile destek olmak bizim için çok anlamlı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun devlet
erkanıyla birlikte parkın açılışına katılması da bizi çok
mutlu etti.” dedi.
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İstanbul dünyanın
destinasyon merkezi…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Marka Türkiye 2017 Kongresi’nin
“Destinasyon Markalaşması Oturumu”na katıldı. İstanbul’un coğrafi konumu ve tarihiyle
önemli bir destinasyon merkezi olduğunun altını çizen Başkan Kadir Topbaş, marka şehir
olmak için çalışmak ve emek vermek gerektiğini söyledi.
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ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Lütfi Kırdar
Kongre Merkezi’nde “Marka Türkiye 2017 Kongresi”
düzenlendi. Kongrenin “Destinasyon Markalaşması
Oturumu”na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya
Yılmaz ve Londra Belediyesi Resmi İletişim Ajansı’ndan Chris
Gottlieb katıldı. Ali Saydam’ın moderatörlüğünde düzenlenen
programa yerli ve yabancı katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.
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Oturumda konuşan Başkan Kadir Topbaş, Türkiye nüfusunun
yüzde 70’inin şehirlerde yaşadığını belirtti. Son yıllarda
şehirlerin yoğun göç aldığına dikkat çeken Başkan Topbaş,
şehirlerin düzensiz yerleşme sonrasında ciddi problemler
yaşadığını söyledi. İstanbul’un bulunduğu konum itibariyle ve
zengin tarihiyle Türkiye’nin diğer şehirlerine göre daha şanslı
olduğunu vurgulayan Başkan Topbaş, “İstanbul’un bazı
değerlerini ön plana çıkarmak gerekiyor. Eğer bunları ön plana
çıkaramaz veya hissettiremezseniz çöküntü yaşamanız
kaçınılmaz olur. Tarihte bunun örnekleri vardır ve bu şehirler
yok olmuşlardır.” diye konuştu.

“Dünyanın yönetim merkezi İstanbul…”
Dünyanın 700 yıl boyunca İstanbul’dan yönetildiğini ifade eden
Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dünya bu
şehirden yönetilmiş. İstanbul, süper gücün yönetim merkezi
olmuş. Bu şehrin başka bir özelliği de çok kültürlü oluşu.
Farklılıkların zenginliğini yaşayan bir şehir ve gerçek anlamda
bir barış kenti. Farklı dil ve dinlerden, etnik yapılardan
insanları birarada tutabiliyor ve birlikte yaşayabiliyorlar.
Tarihteki nadir örneklerden biri. Aynı sokakta cami,
sinagog ve kilise görebilirsiniz.”
1940’lı yıllarda sanayileşme dönemine girilmesiyle göç almaya
başlayan İstanbul’da bu göçün doğru yönetilmemesinden
dolayı plansız bir yerleşme yaşadığının altını çizen Başkan
Topbaş, “Oysa biz kentin tarihi dokusunu koruyabilseydik,
insanlara yaşam alanları oluşturabilseydik bugün çok daha
farklı İstanbul’u yaşardık.” dedi.

Başkan Topbaş, “Yerel yönetimlerin kendi yerlerini anlatma
yetkisi var. Bizler kentin yaşam kalitesi standardını
yükseltirken, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken,
gerekli olanları öngörürken diğer taraftan da dünyada diğer
şehirlerle rekabet ettiğimizi unutmamalıyız.” diye konuştu.

“Belediye Başkanları CEO gibi davranmalı…”

Kentlerin uluslararası organizasyonlar, kongreler, sportif
faaliyetlere ev sahipliği yaparsa dünyada tanınacağına değinen
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı. “NATO Zirvesi,
2005 yılında İstanbul’da programlanmıştı. Ertesi gün hemen
bir Amerikan televizyonu benden bir röportaj istedi. Programın
150 milyon Amerikalı tarafından izleneceğini öğrendiğimde
onlara, helikopterle İstanbul’u gezdirdim. Niyetim şuydu, yeni
başkan olmuştum İstanbul’un Amerika’da izlenmesini
sağlayacak büyük bir fırsat geçmişti elime. Bir belediye başkanı
bir CEO gibi olmalı. ‘Her alanda ne getirebilirim, nasıl bir değer
katarım?’ diye düşünmeli. İstanbul 2011 yılında düzenlemiş
olduğu organizasyonlarla dünya sıralamasında birinciliğe
yükseldi. Marka olmak için çalışmak gerekir. Durduk yere kimse
kimseyi marka yapmaz. Marka olmak emek ister.”
Konuşmaların ardından TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi,
Başkan Kadir Topbaş’a ve diğer konuklara adlarına dikilmiş
50 ağacın sertifikasını takdim etti.
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İstanbul’un coğrafi konumu ve tarihiyle önemli bir destinasyon
merkezi olduğunun üzerinde duran Başkan Topbaş, sözlerine
şöyle devam etti: “Çantanızı elinize alarak şehrinizi tanıtma
dönemi bitti. Artık şehrinizi yaşatabilirseniz, hissettirebilirseniz
şehrinizin kültürünü tanıtabilirsiniz. Bunun için de kurumsal
taassubu bir tarafa bırakarak bütün ilimlerle, bütün
kurumlarla hep birlikte hareket etmek zorundasınız.”
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“İstanbul önemli bir destinasyon merkezi…”
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Turizm kenti İstanbul…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, turizm yatırım ve projelerinin
konuşulduğu İstanbul Turizm Çalıştayı’na katıldı. İstanbul’da turizmin gelişmesine
katkı sağlayacak pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Topbaş,
“İstanbul’un turizminin daha çok gelişmesi için ne gerekiyorsa el birliğiyle yapalım.” dedi.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Atölyesi’nin Bursa’da
düzenlediği İstanbul Turizm Çalıştayı, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla yapıldı.
Çalıştaya Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe, İBB Turizm
Atölyesi Başkanı ve Başkan Danışmanı Tülin Ersöz’ün yanı sıra
TÜROB Başkanı Timur Bayındır, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ile
turizm sektörünün temsilcileri de katıldı. 3 gün süren
çalıştayda sektör temsilcileri, turizmin gelişmesi için
önerilerini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul
Valiliği’nden beklentilerini sundu.
İstanbul Turizm Çalıştayı’nın açılış konuşmasını yapan Başkan
Kadir Topbaş, turizmcilerden İstanbul için önerilerini ve
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden beklentilerini özelikle
duymak istediklerini belirterek, “Sizin katkılarınızla İstanbul
Büyükşehir Belediyesi olarak gerekeni yapar ve İstanbul’un
turizmden hak ettiği payı almasını hep birlikte sağlarız. Böylece
Türkiye’mizin turizmine de büyük katkı sunmuş oluruz.” dedi.
İstanbul’un coğrafi, tarihi ve güzellik olarak çok önemli bir

şehir olduğunu ve dünyanın en güvenli kentlerinden biri
olduğunu ifade eden Başkan Kadir Topbaş, turizmdeki son
2 yıldaki düşüşün tanıtımdaki yetersizlikten ve bilgi
kirliliğinden kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

“Turizm, teröre karşı başkaldırıdır…”
Teröre karşı en büyük duruşun turizmle mümkün olabileceğini
dile getiren Başkan Topbaş, “Turizm teröre karşı bir
başkaldırıdır. Dünya insanları olarak bu duruşu sergilemeliyiz.
Turizmin ekonomiye, istihdama ve ülkemizin gelişmesine
yaptığı katkıyı sektör temsilcileri çok iyi bilir. 2004’te ilk göreve
geldiğimizde Turizm Platformu’nu kurarak turizmi nasıl
geliştirebileceğimizi belirledik. İstanbul’a o dönemde
2 milyon 800 bin turist geliyordu. 12 milyonları gördük.
2009 yılında 9 ayda İstanbul Kongre Merkezi’ni bitirdik, hayret
ettiler. Ama bunun için kurumsal taassupları bir tarafa
bırakarak bu kentin turizmde hak ettiği payı alması için neler
yapmak lazım, birlikte karar vermeliyiz.” diye konuştu.

“İnsanlar, tarihi yakından görecek…”

“Yenikapı’da 9 bin 600 metrekarelik bir çadır yaptık. İçinde her
türlü aktivite yapılabiliyor.” diyen Başkan Topbaş, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Maltepe Sahili’ndeki parka da 3 bin kişilik açık hava
tiyatrosu amfisi yapıyoruz. Topkapı Şehir Parkı’nın içine 2 bin
500 kişilik, üstü şeffaf bir örtüyle kapalı, aktivitelerin
yapılabileceği bir amfi yapıyoruz. Üsküdar - Kabataş Arası Yaya
Tüneli’nin sıfır noktasına koyacağımız anı noktası bile başlı
başına bir destinasyon alanı olacak. Ayrıca Unkapanı
Köprüsü’nü kaldırarak denizin altına alıyoruz. Haliç Tersanesi’ni
Bilim Teknoloji ve İnovasyon Müzesi yapıyoruz. TÜBİTAK da
destek verecek ve Avrupa’nın sayılı müzelerinden olacak.”

İstanbul Cruse Limanı Projesi’ni tamamladıklarını,
Çatladıkapı’dan Sultanahmet’e özellikle turistler için füniküler
yapacaklarını ve bu füniküleri yürüyen bantla Çemberlitaş’a
kadar uzatacaklarını belirten Başkan Topbaş, konuşmasını
şöyle tamamladı: “İstanbul’a kötü iz düşmesin diye şehrin
dijital haritalarını tamamladık. Gaziosmanpaşa’ya kadar
şehrin silüetini etkileyecek hiçbir yapı ortaya çıkmasın
istiyoruz. Aydınlatma Master Planlarını da bitirdik. İstanbul
önümüzdeki birkaç yılda çok daha aydınlık ve güzel bir şehir
olacak. ABD’den sonra Türk dizileri dünyaya en çok satılan
diziler arasında ikinci sırada. Bu nedenle arkadaşlarıma
dizilerde gördüğümüz İstanbul sahillerinin, köy yollarının
tertemiz olması için talimat verdim. ‘Yıkılmış ağaç, yan dönmüş
bir taş istemiyorum’ dedim. Bu diziler dışarı satılıyorsa
televizyonda tertemiz bir İstanbul görmeliyiz. Yöntemleri
turizmciler olarak sizler söyleyin ve İstanbul’un turizminin
daha çok gelişmesi için ne gerekiyorsa el birliğiyle yapalım.”
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“Haliç Tersanesi, Avrupa’nın sayılı
müzelerinden olacak...”

“Tertemiz ve daha aydınlık bir İstanbul…”
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İstanbul’daki yeni turizm ve kültür projelerinden de bahseden
Başkan Topbaş, restore ettikleri Bizans’ın soylular zindanı
Anemas Zindanlarını Venedik’teki gibi işkence müzesi
yapacaklarını, Tekfur Sarayı’nı da çini müzesi yapacaklarını
anlattı. İstanbul’da 600 bin metrekarelik 18 deliklik bir golf
sahası yapmak için talimat verdiğini açıklayan Başkan Kadir
Topbaş, şöyle konuştu: “Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün
bulunduğu 1 milyon 200 bin metrekarelik alanda öyle bir park
yapacağız ki, mevsimleri hissettirecek, fotoğraf çekilecek ve
resim yapılabilecek ağaçlar dikeceğiz. Singapur’da olduğu gibi
trapez yaparak taç noktasından insanlar yürüsün istiyoruz.
Kültür Bakanımızdan Rumeli Hisarı’nın yönetiminin İstanbul
Büyükşehir Belediyemize verilmesini talep ettim. Prensipte
anlaştık. Hisarın 3 ayrı burcunu Selçuklu, Osmanlı ve
Cumhuriyet Askeri Müzesi gibi donatacağız. İnsanlar sadece
surları değil, tarihimizi de görsün.”
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Emeğin ve sabrın ürünleri
İstanbullularla buluştu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İSMEK 21. Yıl Genel Sergi ve
Festivali’nin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Topbaş, “İSMEK, insanların kabiliyetlerini
ortaya çıkartan ve rehabilite merkezi gibi hizmet veren bir halk üniversitesidir.” dedi.
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SMEK 21. Yıl Genel Sergi ve Festivali, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve eşi Özleyiş Topbaş’ın
katılımıyla Feshane Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Festivalin
açılış töreninde Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ve İBB
Bürokratları da yer aldı. Açılışta konuşan Başkan Kadir Topbaş,
İstanbul’a hizmet edebilmek için gece gündüz demeden 24 saat
esaslı çalışmayı kendilerine şiar edinen İSMEK’in çok ciddi
başarılara imza attığını söyledi. İstanbul’un geldiği noktayı
Türkiye ve dünyanın takdir ettiğine dikkat çeken Başkan
Topbaş, belediye başkanlığı döneminde İSMEK’i kuran
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

“Üretkenliğinizi köreltmeyin…”
Herkesin, hobi de olsa mutlaka bir şey üretmesi ve üretkenliğini
köreltmemesi gerektiğini dile getiren Başkan Kadir Topbaş,
annelerimizin ellerindeki örgülerde hep bu üretkenliğin

olduğunu söyledi. Eşi Özleyiş Topbaş’ın da güzel örgü modelleri
yaptığını belirten Başkan Topbaş, “Gerçekten mükemmel
çalışmalar yapmakta, güzel eserler ortaya çıkartmakta. Hatta
o kadar güzel modeller ortaya koyuyor ki, bunları İSMEK ailesi
üzerinden ürettirip internet üzerinden tanıtarak satalım.
Gelirini de dar gelirli çocuklara eğitim imkanı verecek şekilde,
eğitim alanında kullanalım istiyoruz.” diye konuştu.

“İSMEK’ten 2 milyon 600 bin kişi eğitim aldı…”
İSMEK’in bu yıl eğitim verdiği 270 bin kursiyeriyle ne kadar
geliştiğini gösterdiğini ifade eden Başkan Kadir Topbaş,
“Sayın Cumhurbaşkanımızın o günkü adımı ne kadar doğruydu ki,
bugün eğitim verdiğimiz toplam kişi sayısı 2 milyon 600 bine
ulaştı. İSMEK, şehir hayatının yoğunluğunda kendini ihmal eden
insanımızı toplumla buluşturan, kabiliyetlerini ortaya çıkartan ve
rehabilite merkezi gibi hizmet veren bir halk üniversitesidir.” dedi.

“İSMEK, dünyaya örnek oluyor…”

İnsanın kendi içindeki cevheri çıkartarak bir meşgale
edinmesinin ve üretime katılmasının önemine değinen Başkan
Topbaş, şöyle konuştu: “Açılışını yaptığımız sergide, el emeği,
göz nuruyla üretilmiş, 540 branşta eğitim alan 270 bin
kursiyerimizin üretimlerinden seçilerek sergilenen eserleri
göreceğiz. İstanbul dünyanın merkezi ve İSMEK de sadece
İstanbul’da kalmadı Türkiye’ye hatta dünyaya örnek oldu.
Arzu edilen her alanda, birçok kabiliyete imkan veren bir
çalışma ortaya konuldu. İSMEK’liler, her üretilen ürünün ve her
yapılan eserin nasıl bir ruhsal tatmin verdiğini en iyi bilenlerdir.
İSMEK’ten mezun olduktan sonra kendi işini kuran ve üretime
katılan kursiyerlerimizle ilgili onlarca örnek var. Hem aile
ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sunuyorlar.”

El emeği ürünler sergilendi…

Konuşmaların ardından, Başkan Kadir Topbaş İSMEK’ten
başarıyla mezun olarak kendi işlerini kuran ve eğitim aldığı
alanda iş bulan 8 kursiyere sertifikasını takdim etti. Feshane
Kültür Merkezi’nde açılan sergide, 270 bin İSMEK öğrencisinin
eseri İstanbullularla buluştu. Sergide, Türk İslam
Sanatlarından el sanatlarına, kuyumculuktan yiyecek ve içecek
eğitimlerine, giyim ve üretim teknolojilerinden bahçeciliğe
kadar 33 ana alanda toplanan İSMEK eğitimlerine ait pek çok
stant yer aldı.

“Eğitimlere ilgi her geçen gün artıyor…”
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İSMEK’e çok fazla müracaat olduğu için vatandaşların en fazla
iki farklı dalda veya 2 yıl kurs alabildiğine dikkat çeken Başkan
Topbaş, konuşmasını şöyle tamamladı: “İSMEK kursiyerlerini
100 binde sınırlayalım dedik, talepten dolayı olmadı. Bu yılki
270 bin kursiyerden görüleceği gibi çok büyük bir teveccüh var.
Yaz ayında İSMEK kapanınca ve okullar tatil olunca, usta
öğreticilerimiz çocuklarımıza eğitim versin, çocuklarımız
sokaklarda kalmasın istedik. Böylece, yavrularımızın da
kabiliyetlerini ortaya çıkartma fırsatı oluyor.”
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Mukaddese yolculuk
Haremeyn
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Haremeyn, Hac; Mukaddese
Yolculuk” sergisinin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Başkan Topbaş, sergide yer alan
eserlerin geçmişi hatırlatma adına gurur verici olduğunu ve her bir objenin
derinliğinin hissedildiğini söyledi.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler
Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Haremeyn, Hac;
Mukaddese Yolculuk” sergisi, dünyanın sayılı kapalı gösteri
merkezleri arasında gösterilen Yenikapı Avrasya Gösteri ve
Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı. Serginin açılışını İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş gerçekleştirdi.
Osmanlı Dönemi’nde kutsal topraklara yapılan Hac
yolculuğunun ne kadar mukaddes ve zorlu olduğunu gözler
önüne seren serginin açılışında konuşan Başkan Topbaş,

“İstanbul’un farklı güzelliklerinden bir tanesi de manevi bir
iklime sahip olması. İstanbul, uzun yıllar payitaht olarak bütün
İslam aleminin ve o zamanki coğrafyanın merkezi haline
gelmiş. Yapısal olarak geçmişteki bu değerlerini de
sürdürmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin arşivinde
binlerce eser var. Atatürk Kütüphanesi’nin özellikle arşivinin
henüz daha tamamlanmadığından bahsediliyor. İnanıyorum ki,
daha nice eserler ortaya çıkar. Ramazan ayında arzu ettik ki, bu
güzel atmosferde elimizdeki objelerden bazılarını halkımızın
izlemesine sunalım.” dedi.

“İstanbul’da bir müze çalışmamız var…”

Özel seçilmiş objelerden bir sergi açıldığını vurgulayan Başkan
Topbaş, “Sergi daha yeni olmasına rağmen yurtdışından dahi
talepler geliyor. İstanbul’da buna benzer bir müze çalışmamız
var. Arşivimizi buna göre düzenliyoruz.” diye konuştu. Başkan
Topbaş, sergide yer alan eserlerin geçmişi hatırlatma adına
gurur verici olduğunu ve her bir objenin derinliğinin
hissedildiğini söyledi.

“Yaklaşık 50 bin kartpostal Atatürk
Kitaplığı’nda…”

Geçen yıl Filistin’den kartpostal koleksiyonu satın aldıklarını
belirten Başkan Topbaş, sözlerine şöyle devam etti: “50 bin
civarında kartpostaldan bahsediliyor ki, bu büyük bir arşiv.
İstanbul kazandı; Atatürk Kitaplığı’na geldi ve arşivimize girdi.
Benimde hayret ettiğim kitaplığın ne kadar zengin olduğu ve
farklı eserlerin bulunduğu. Biz sadece kitaplık deyince kitap
düşündük ama başka obje ve zenginlikler de var. Sakal-ı Şerif
var. Müthiş şeyler bunlar, envantere kayıtlı güzellikler. Sadece
bu değil, zengin bir arşivimiz var. Müze mantığıyla hazırlanan
mekan çok güzel, İstanbulluların severek gerçekten farklılıkları
görerek izleyeceklerine inanıyorum.”

önemli ibadetlerden biri olan Hac görevi için dünyanın farklı
bölgelerinden gelen Müslümanlardan günümüze kalmış
malzemelerden oluşuyor. Haremeyn sergisi ile İstanbul’dan
başlayan Hacca gidiş ve Mekke, Medine, Kabe ile Mescid-i Nebi
ziyaretlerinden sonra hacı adaylarının evlerine dönüş
yolculuklarının zorluğu resmediliyor.
Ertesi gün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen
iftar programına katılan Başkan Kadir Topbaş, Başbakan
Yardımcısı Veysi Kaynak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma
Betül Sayan Kaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci
ile birlikte “Haremeyn, Hac; Mukaddese Yolculuk” sergisini
gezdi. Sergideki eserleri dikkatle inceleyen Başkan Kadir
Topbaş ve beraberindekiler yetkililerden eserler hakkında bilgi
aldı.

Hac yolculuğunun hikayesi…
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Küratörlüğünü Erkan Doğanay’ın üstlendiği Haremeyn
sergisinde; Kabe örtüsü, yazma eser, harita, kartpostal, belge,
berat, fotoğraf, feraşet çantası ve çeşitli objelerin yanı sıra Hz.
Peygamberin (S.A.V.) Sakal-ı Şerifleri de bulunuyor. Sergi,
gerek Hac yolculuğunun hikayesini, gerekse İslam Alemi için en

43

İstanbul'da 19 Mayıs kutlaması
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi
İstanbul’da da coşkuyla kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
şiir, kompozisyon ve resim dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren
öğrencilere ödüllerini verdi.
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stanbul’daki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı 98’inci yıldönümü etkinlikleri Taksim Cumhuriyet
Anıtı’na çelenk koyulmasıyla başladı. Daha sonra İstanbul
Valiliği tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR)
tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile İstanbul
protokolü katıldı.

Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi korosunun seslendirdiği
marşlarla devam etti. Programda ayrıca Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren
engelli sporcuların gösterisi ve milli sporculardan oluşan
tekvando grubunun sportif gösterisi de yer aldı. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ‘SPORAŞK' grubunun “Gençlik ve
Spor” temalı gösterisinin ardından öğrenciler şiir okudu.

Başkan Topbaş, dereceye girenlere
ödüllerini verdi…

Galata Kulesi kırmızı beyaza büründü…

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle
İstanbul genelindeki okullarda şiir, kompozisyon ve resim
dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere
ödüllerini Başkan Kadir Topbaş verdi. Saygı Duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla CRR’de başlayan program, Beylikdüzü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Yönetimi ve Aydınlatma
Müdürlüğü şanlı bayrağımızı İstanbul silüetinin en önemli
mimari eserlerinden biri olan Galata Kulesi üzerine yansıttı.
Aydınlatma ile Galata Kulesi, RGB tipi armatürlerle kırmızı
rengini aldı. Kulenin gövdesine 150 W'lık gobo projektörle ay
yıldız yansıtıldı.

İstanbul
UCLG Kültür Zirvesi'nde…
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) 2. Kültür Zirvesi, Kore
Cumhuriyeti’nin Jeju eyaletinde düzenlendi. UCLG Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı
Kültür Komitesi Başkanlığı görevini devralan İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, zirvenin “Kültürel Haklar ve Kültür İçin
Yerel İttifaklar” başlıklı oturumunda bir konuşma yaptı.
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UCLG Kültür Zirvesi’nin “Kültürel Haklar ve Kültür İçin Yerel
İttifaklar” başlıklı son oturumda bir konuşma yapan
Abdurrahman Şen, kültürün her ne şart altında olursa olsun
insanlığın en temel haklarından olduğu gerçeğine vurgu
yaparak konuşmasına başladı. UCLG - MEWA Kültür Komitesi
Başkanlığı görevini kısa süre önce devralan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi olarak tam da bu görev bilinci içinde
çalıştıklarını vurgulan Şen, özellikle tarihi geçmişinden
kaynaklanan kültürel zenginliğine layık bir anlayışla çeşitlilik
gösteren İstanbullulara, her alanda olduğu gibi kültür
alanında da ayrımsız hizmet verildiğine dikkat çekti.

Abdurrahman Şen, İstanbul’daki kültür faaliyetleriyle ilgili
katılımcıları şu şekilde bilgilendirdi: “Kültürü tüm şehre
solutmak için gayret ederken, her noktasına nitelikli kültürel
hizmetleri ulaştırarak, eşitlikçi ve kapsayıcı bir kültürel
gelişme sağlanmasını önemsiyoruz. İstanbul, kültürel yönetim
anlamında da çok aktörlü bir şehir. Uluslararası alanda komşu
ülkelerimizden başlayarak; Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika
kıtalarındaki çeşitli ülkelerle köklü kültürel ilişkilerimizi daima
taze tutmaya çalışıyoruz. Özellikle Kore ile 2013 yılından
bu yana devam eden kültürel alışverişimiz sadece İstanbul
değil, ülkemizden başlayarak Avrupa çapındaki yansımalarıyla
güçlü bir dostluk örneği olarak dikkat çekiyor.”
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“İstanbullulara kültür alanında ayrım
yapmadan hizmet veriyoruz…”

“İstanbul’da eşitlikçi ve kapsayıcı bir kültürel
gelişme sağlamayı önemsiyoruz…”
Mayıs 2017

CLG Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı
(UCLG-MEWA) Kültür Komitesi Başkanlığı görevini
devralan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire
Başkanı Abdurrahman Şen, Kore Cumhuriyeti’nin Jeju
eyaletinde düzenlenen UCLG Kültür Zirvesi’ne katıldı.
“Sürdürülebilir Şehirlerde Kültür İçin Taahhütler ve
Eylemler” temasıyla düzenlenen zirve, 160’tan fazla belediye,
yerel yönetim uluslararası uzmanı, sivil toplum kuruluşu,
akademisyen ve temel paydaş olmak üzere yaklaşık
500 katılımcıyla gerçekleşti.
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İstanbul’da
Ramazan coşkusu...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan’ın duygu yüklü atmosferini
başta Yenikapı ve Maltepe Sahillerindeki şehir parkları olmak üzere şehrin dört bir
köşesinde yaşattı. Tasavvuf Müziği’nden şiir dinletilerine, geleneksel gösteri
sanatlarından sohbetlere kadar onlarca etkinlik İstanbullularla buluştu.
Ramazan’ın manevi coşkusu Yenikapı’da…
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Yenikapı Sahili’nde 700 bin metrekare alan üzerine kurulan
1 milyon kişi kapasiteli Yenikapı Sahili ve Etkinlik Alanı, Avrupa
Yakası’ndaki Ramazan etkinliklerine ev sahipliği yaptı.
İstanbullular iftar öncesi, iftar sonrası ve Teravih Namazı sonrası
düzenlenen Tasavvuf Müziği Dinletileri ile Ramazan’ın
maneviyatını doyasıya yaşadı. Tiyatrodan yazlık sinemaya, sahne
gösterilerinden Ortaoyunlarına ve Hacivat - Karagöz gösterilerine
kadar pek çok etkinlik Yenikapı’da yer aldı.
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Türk İslam Sanatlarına ait ürünler Yenikapı’da…

Pek çok yayınevinin kitaplarından hediyelik eşyalara, çini, topaç
ve ebru gibi el sanatları ürünlerinden geleneksel sanat ürünlerine
kadar ihtiyaç duyulan her şey çarşı ile İslami ve Geleneksel
Sanatlar Sokağı’nda İstanbulluların beğenisine sunuldu.

İstanbulluların huzur içinde ibadet edebilmeleri için Yenikapı
Sahili’nde özel çadır kuruldu. Kadın ve erkekler için ayrı olarak
oluşturulan namaz alanlarında yaklaşık 2 bin kişi Teravih Namazı
kıldı.
Yenikapı Sahili’nde ayrıca İstanbulluların ihtiyaç duyabileceği
ücretsiz kablosuz internet erişimi, Sağlık Odası, İletişim Noktası,
Bahçe Market ve daha fazlası yer aldı.
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Yenikapı Sahili, İstanbulluların tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği
şekilde hazırlandı. İstanbullular, etkinlik alanında kurulan
çarşıda; sıcak yemekten tatlılara, simitten Osmanlı şerbetine
kadar geleneksel tatlara ulaştılar.

2 bin kişilik namaz alanı Yenikapı’da…
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Türk kültürünün geleneksel tatları Yenikapı’da
buluştu…
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Ramazan’ın duygu yüklü atmosferi Maltepe’de…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Maltepe Sahili’nde
1 milyon 200 bin metrekare alan üzerine kurulan Avrupa’nın
en büyük yaşam, spor ve eğlence merkezi, bu yıl da Anadolu
Yakası’ndaki Ramazan etkinliklerine ev sahipliği yaptı.
İstanbullular iftar öncesi, iftar sonrası ve Teravih Namazı sonrası
düzenlenen Tasavvuf Müziği Dinletileri ile Ramazan’ın
maneviyatını gönüllerince yaşadı. Tiyatrolardan sahne
gösterilerine, Ortaoyunlarından Hacivat - Karagöz gösterilerine
kadar pek çok etkinlik Maltepe’de yer aldı.

Geleneksel tatlar, Maltepe’de İstanbullularla
buluştu…
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İstanbullular, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’ndaki etkinlik
alanında kurulan çarşıda; sıcak yemekten tatlılara, simitten
Osmanlı şerbetine kadar geleneksel tatlara ulaştılar.
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Maltepe, Türk İslam Sanatlarına ev sahipliği
yaptı…

Pek çok yayınevinin kitaplarından hediyelik eşyalara, çini, topaç
ve ebru gibi el sanatları ürünlerinden geleneksel sanat ürünlerine
kadar ihtiyaç duyulan her şey çarşı ile İslami ve Geleneksel
Sanatlar Sokağı’nda İstanbulluların beğenisine sunuldu.

İstanbullular, cemaatle namaz kılmanın
huzurunu yaşadılar…

Maltepe’de 200 m2 alana inşa ettiğimiz ve 2016 yılında hizmete
açtığımız Maltepe Camii’de misafirlerimiz gerek vakit namazlarını
gerekse Teravih Namazlarını cemaatle birlikte rahatlıkla kıldılar.
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Ayrıca ücretsiz kablosuz internet erişimi, Sağlık Odası, İletişim
Noktası, Bahçe Market ve daha fazlası Maltepe’deki etkinlik
alanında yer aldı.
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Tarihi Beyazıt Meydanı’nda Ramazan
etkinlikleri…

www.ibb.istanbul
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Beyazıt Meydanı, Ramazan İstanbul Etkinlikleri kapsamında,
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan’ın manevi atmosferinin
yaşandığı yerlerin başında yer aldı. Beyazıt Meydanı Kadir
Gecesi’ne kadar iftar öncesi, iftar sonrası ve Teravih Namazı
sonrasında Tasavvuf Müziği’nden şiir dinletilerine, sema
gösterilerinden geleneksel gösteri sanatlarına kadar pek çok
etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çocuklar, gösteri sanatlarının en güzel
oyunlarında biraraya geldi.
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36. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Beyazıt’ta…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Türkiye Diyanet
Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı,
ziyaretçileriyle bu yıl da Beyazıt Meydanı’nda buluştu. 36. Türkiye
Kitap ve Kültür Fuarı, ziyaretçilerine dünyaca ünlü yazarların
kitaplarını büyük indirimlerle, uygun fiyatlara sahip olma imkanı
sağladı. Fuarda, aşinası olunan ve geniş okuyucu profiline hitap
eden birçok yayınevi iştirak etti. Edebiyat, tarih, kültür, medeniyet,
felsefe ve din alanında yaklaşık 100 bin ayrı başlıkta kitap
kitapseverlerle buluştu. Fuarda 200’e yakın yayınevinin her
okuyucu profiline hitap eden kitaplarını yer aldı.

Beyazıt Ramazan Sohbetleri…
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36. Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında ilki 2011 yılında yapılan
Ramazan Sohbetleri, geçen yıl gibi bu yıl da Beyazıt Devlet
Kütüphanesi’nde İstanbulluları ağırladı. Ramazan’ın ilk günü
başlayan Beyazıt Ramazan Sohbetleri, Kadir Gecesi’ne kadar
birbirinden değerli 26 yazarın katılımı ile gerçekleştirildi. Türkiye
Diyanet Vakfı ve ESKADER iş birliği ile yapılan, her geçen yıl büyük
ilgi gösterilen ve artık gelenekselleşen etkinlik, bu yıl da Kitap ve
Kültür Fuarı’nın vazgeçilmez bir parçası oldu.
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Geçmişten geleceğe bir gelenek; açık hava
iftarları…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010 yılından bu yana İstanbul’un
farklı semtlerinde kurduğu açık hava iftar sofralarında binlerce
İstanbulluyu biraraya getiriyor. Bu yıl da Ramazan boyunca
İstanbul’un pek çok ilçesinde kurulan sofralarda yüz binlerce
İstanbullu, beraberlik ve hoşgörü ile oruç açmanın manevi
hazzını yaşadı.
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Ramazan ayının maneviyat yüklü havasını daha derinden
yaşamak ve iftarı kalabalık bir aile sofrasında karşılamak isteyen
İstanbulluların büyük ilgi gösterdiği açık hava iftar sofraları için
hazırlıklar saatler öncesinden başladı. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi personellerince kendileri için hazırlanan sofralardaki
yerlerini alan İstanbullular, iftar vaktine kadar aileleriyle, eş,
dost ve komşularıyla sohbet etme imkanı buldu.
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İstanbullular iftar sofralarında buluştu…
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gelenekselleşen açık hava
iftarları, bu yıl kentin farklı ilçelerinde toplam 200 noktada
kurulan sofralarda İstanbulluları biraraya getirdi. Her yaştan
çocuklar, aile büyükleri, tanıdık tanımadık binlerce kişiyle aynı
sofralarda buluşan İstanbullular, Ramazan’ın manevi iklimini
huzur ve güven içinde doyasıya yaşadı.
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İstanbul’un, tarihi ve turistik değerlerinden olan selatin camiler,
bu Ramazan ayında da özellikle İstanbulluların yoğun ziyaret
ettiği mekanların başında yer aldı. Kentin dört bir yanından
camileri ziyarete gelenler, huzurlu ve güvenli bir ortamda
ibadetlerini gerçekleştirmenin manevi hazzını yaşadılar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihi camilerin her türlü
gereksinimlerini profesyonel bir ekiple gideriyor. Islak zeminlerin
musluğundan seramiğine, çatı tadilatı gibi teknik inşaat ile ilgili
tüm bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını selatin camilere
yaraşır ustalıkla gerçekleştiriyor. Ayrıca tüm selatin camilerin ses
sitemi kurulumları ve bunların bakımı ve yenileme çalışmaları da
yine usta ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Tarihi camilerimizde 7/24 güvenlik, özenli
temizlik…

Tarihi cami tuvaletleri artık daha hijyenik…

Selatin camilerinde Ramazan ziyaretleri…
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İstanbul’un maneviyat yüklü tarihi dokusuna zenginlik katan
selatin camilerimizde 2008 yılından bu yana temizlik, güvenlik ve
bakım hizmetlerini üstlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, daha
temiz ve daha huzurlu ziyaret imkanı sunuyor. Osmanlı
Dönemi’nde yaptırılan 37 selatin cami, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin titizlikle yürüttüğü temizlik ve güvenlik hizmetleri ile
her zaman ziyaretçilerini ağırlamaya hazır bulunuyor. Temizlik
personelleri cami halılarından avluya kadar her bir noktanın
temizlik işlerini titizlikle yürütüyor. Güvenlik personelleri ise tarihi
camileri gece gündüz demeden 24 saat gözetim ve koruma
altında tutuyor.
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2016 yılında imzalanan yeni bir protokolle selatin camilerin
tuvalet bölümlerinin de temizlik, bakım ve onarım işlerini
üstlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünya standartlarına
göre yeniden dizayn edilen ve modern görüntüsünün yanı sıra
hijenik olmasıyla da dikkat çeken tuvaletleri ücretsiz olarak
kullanıma sunuyor. Şadırvan ve tuvaletlerde lavabolardan
musluklara, abdest alma yerlerinden giderlere kadar her yerin
hijyen ve temizliği sağlanıyor.

Asırlık tatlar ve sanatlar
Sultanahmet Meydanı’nda

İstanbul’da Ramazan ayının bir başka yaşandığını vurgulayan
Hayri Baraçlı, “Açılışını yapmaktan onur duyduğumuz çarşımız
eminim ki, önümüzdeki yıllarda daha değişik ve heyecanlı
olacaktır. İnşallah Ramazan, hem bizlere hem ailemize hem de
ülkemize bereketler getirir. İnşallah gelecek Ramazanlara daha
mutlu ulaşırız. Ramazan'ı kelimelerle değil, kalbimizle
yaşamayı Allah bizlere nasip etsin.” diye konuştu.

Hayri Baraçlı konuşmasının ardından Ramazan ayı boyunca
hizmet verecek olan çarşının açılışını butona basarak yaptı.
Çarşıdaki stantları tek tek ziyaret eden protokol, çarşı
esnafıyla sohbet ederek asırlık tatları ve el işçiliği ürünleri
inceledi. Helva, lokum, kuru kahve, baklava, boza, Kanlıca
yoğurdu gibi özü İstanbul’a ait olan asırlık tatların satıldığı
çarşıda ayrıca asırlık çini, ebru, telkari, kaligrafi, minyatür,
tezhip, cam işçiliği, sedef işlemeciliği, iğne oyası, porselen,
filografi, yorgancılık, bıçakçılık, kaşıkçılık, gümüşçülük,
ahşap oymacılığı, yemenicilik gibi el işçilikleri de sergilendi.

www.ibb.istanbul

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen
Asırlık Tatlar ve Sanatlar Çarşısı, 7’nci kez kapılarını araladı.
Çarşının açılışına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Hayri Baraçlı ve Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut katıldı.
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İstanbul’da Ramazan ayının geleneklerinden biri haline dönüşen Asırlık Tatlar ve
Sanatlar Çarşısı, Sultanahmet Meydanı’nda açıldı. Çarşıda, özü İstanbul’a ait olan asırlık
tatlar ve geçmişi eskilere uzanan asırlık sanatlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
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Yeni tren sürücüleri
brövelerini aldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eğitimlerini tamamlayan yeni tren sürücülerine
brövelerini teslim etti. Metro İstanbul’da görevli olan 88 makiniste
bröveleri düzenlenen törenle verildi.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul’un düzenlediği
22. Dönem Tren Sürücüleri Eğitimi’ni tamamlayan
88 makiniste bröveleri törenle verildi. Prof.Dr. Adem Baştürk
Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’nın yanı sıra İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul Genel Müdürü Kasım
Kutlu, brövelerini alan makinistler ve aileleri katıldı. Törende
konuşan Hayri Baraçlı, işçi ve emeğiyle hizmet ortaya koyan
bir kurumun içerisinde yer almanın heyecan verici olduğunu
söyledi.
‘İşçinin alın teri kurumadan karşılığını ödeme’ kültüründen
yetiştiklerini belirten Baraçlı, emeğin ne kadar önemli
olduğunu iyi bildiklerini ve İstanbul’a hizmet etmekten şeref
duyduklarını dile getirdi. 88 makinistle birlikte bugüne kadar

bröve alan kişi sayısının 644 olduğunu hatırlatan Baraçlı,
“Beşikten mezara kadar ilmi alma tavsiyesi ve emri ile hareket
eden bir anlayışız. İlim Çin’de de olsa bulup alacağız. Kendimizi de
sürekli geliştirerek hareket edeceğiz.” dedi.
Metro İstanbul’un geçen yıllarla birlikte bugüne kadar
12 milyar lira yatırım yaptığını ve yatırımlarına hız kesmeden
devam edeceğini vurgulayan Baraçlı, “Metro İstanbul büyük bir
marka. Hem Türkiye’de hem de dünyada. Bizler kuruluşumuza
güveniyoruz. Bu yönüyle de sizin ortaya koymuş olduğunuz
emeğiniz bizim için çok önemli.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kasım Kutlu, Hayri Baraçlı’ya “Fahri
İstanbul Brövesi” takdim etti. Daha sonra da eğitimlerini
tamamlayan 88 makiniste bröveleri verildi.

İstanbul’da
İTAKSİ dönemi…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘Akıllı Şehir’ konseptine İTAKSİ projesi ile yerli ve milli bir
vizyon getiriyor. İstanbulkart ile otomatik ödeme imkanı sunan İTAKSİ projesi hem
ulaşıma en üst düzeyde güvenlik ve hizmet kalitesi getirecek hem de zamandan ve
yakıttan tasarruf sağlayacak.

Taksilerin yollarda boş dolaşmasını önleyerek zaman ve enerji
tasarrufu sağlayacak projenin vatandaş memnuniyetini en üst
düzeye çıkaracağını belirten Hayri Baraçlı, “İlk etapta 4 bin
takside uygulanacak bu çalışmada tüm istek ve arzuları
dikkate aldık. Vatandaşımızın taksi ihtiyacını daha hızlı
karşılayabilecek, taksilerin etkin ve verimli kullanımını ortaya
çıkaracak ve şoför arkadaşlarımızın hizmet kalitesini artıracak
bir çalışmayı hayata geçiriyoruz.” diye konuştu.

Baraçlı, konuşmasına şöyle devam etti: “Ülkemiz yılda
60 milyar lira üzerinde enerji ithalatı gerçekleştiriyor.
Uygulama ile hem trafiği rahatlatacağız hem de İstanbul
ulaşımını erişilebilir kılacağız. Bu çalışmanın en önemli özelliği
yerli ve milli bir yazılım olmasıdır. Bu ülkemiz açısından çok
önemli. Herkes ölçülebilirliği ve denetlenebilirliği destekliyor.”

Vatandaşlar ücreti kendileri hesaplayabilecekler…

İTAKSİ’de İstanbulkart ile ödeme imkanı olacağının da altını
çizen Baraçlı, yolcuların taksiye binmeden İBB NAVİ ile nereye
gideceğini belirleyerek ücreti de hesap edebileceğini,
taksimetredeki oynamaların ve buna benzer şikayetlerin
ortadan kalkacağını söyledi. Programda İTAKSİ ile birlikte,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından elektrikli araçlar için
üretilen şarj ünitesi de tanıtıldı. İlk etapta İTAKSİ için
kullanılacak sistem, yakın zamanda bütün İstanbul’a yayılacak.
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İlk etapta 4 bin takside uygulanacak…

Enerji tasarrufu sağlanacak…
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stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Akıllı Şehir’ konseptine
milli yazılımla yeni vizyon getiren projesi İTAKSİ, basın
mensuplarına tanıtıldı. Haliç Kongre Merkezi’nde
düzenlenen tanıtım toplantısında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı projenin faydaları ve
işleyişi hakkında bilgi verdi.
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İstanbul
İpek Yolu Forumu’nda!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile düzenlenen Uluslararası İpek Yolu
Forumu, Kore Cumhuriyeti’nin Gyeongju şehrinde yapıldı. “İpek Yolu Ruhu ve
4. Endüstriyel Devrim” başlığı ile gerçekleşen forumda İpek Yolu ile küreselleşme, özgür
irade ve 4. Sanayi Devrimi arasındaki ilişki ve ülkeler üzerindeki etkileri konuşuldu.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Gyeongsangbuk
Eyalet Valiliği ve Gyeongju Belediyesi tarafından Dongguk
Üniversitesi’nin iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası İpek
Yolu Forumu’nun 3’üncüsü Gyeongju’da gerçekleşti.
UCLG-MEWA Kültür Komitesi Başkanlığı’nı devralan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen,
Uluslararası İpek Yolu Forumu’nun onur konuğu olarak yer
aldı. Programda, “İpek Yolu Ruhu ve 4. Endüstriyel Devrim”
başlığı altında İpek Yolu ile küreselleşme, özgür irade ve
4. Sanayi Devrimi arasındaki ilişki ele alınarak ülkeler
üzerindeki etkileri gündeme getirildi. Uluslararası İpek Yolu
Forumu’nun açılışının ardından programın ilk bölümünde
Abdurrahman Şen, “İpek Yolu ve Kültür” başlıklı özel bir
sunum gerçekleştirdi.
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“İpek Yolu bir ticaret değil,
kültürel iş birliği yoludur…”

Ülkelerin birbirlerini tanımalarında çok etkin rol oynayan
ticaret yollarının toplumların tarihi ve kültürel gelişimlerinde
son derece önemli olduğuna değinen Abdurrahman Şen,
“İstanbul’da gerçekleşen ‘İstanbul - Gyeongju Dünya Kültür
Expo 2013’ etkinliğinin kapanışında Başkan Kadir Topbaş; ‘Artık
bundan sonra İpek Yolu bir ticaret değil, kültürel iş birliği
yoludur.’ demişti. Bu sözü takip eden yıllarda, karşılıklı
düzenlenen etkinliklerle bir taraftan bu sözün içi doldurulmaya
başlandı diğer yandan da haklılığı vurgulanmış oldu.” dedi.

“Güneş doğudan yükselir…”

Toplumlararası kültürel ittifakların kurulmasıyla ortak yönlerin
ortaya çıkması, farklı yönlerin ise dünya üzerindeki bir renk ve
zenginlik olarak görülmeye başlanıldığı noktada dünya barışının
sağlanacağını ifade eden Şen, “İpek Yolu üzerinde bulunan
toplumlar bunu yapacak tarihi ve kültürel birikime sahiptir.
Unutmayalım; güneş doğudan yükselir.” diyerek sözlerini
tamamladı. Uluslararası İpek Yolu Forumu, konuşmacıların
katıldığı değerlendirme oturumunun ardından çekilen hatıra
fotoğrafı ile son buldu.

“İBB Muhtar” ile hızlı çözüm

Toplantının açılışında konuşan Muhtarlıklar Müdürü Mustafa
Erol, “İlk il dışı programını gerçekleştiriyoruz. Uzun süredir
yapmayı planladığımız toplantımızda hazırladığımız Muhtar
Bilgi Sistemi’ni sizlerle paylaşacağız. Sistemi kullanacağınız
tablet PC’lerin de dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu
uygulamamız sayesinde mahallerinizdeki sorunları bize
aktarmış olacaksınız. Biz de hızlı bir şekilde harekete geçerek
çözüm üreteceğiz.” dedi.

Yerel yönetimler açısından muhtarların önemine değinen
Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram
Ali Çakıroğlu da, hayata geçirilen sistemle birlikte iletişimin
daha kolay sağlanacağını söyledi. 1864 yılında muhtarlıkların
kurulduğunu hatırlatan Çakıroğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyede ilk
örneklerini ortaya koyduğu Beyaz Masa uygulaması ile birlikte
gelişen muhtarların özel masa birimi bugün sizin için
Muhtarlıklar Müdürlüğü’ne dönüştürüldü. Muhtarlarımız yerel
yönetimlerin en çekirdek noktası, vatandaşa en yakın noktası.
Muhtar Bilgi Sistemi ile hızlı bir şekilde iletişim kuracağımıza,
sorunlarınızı, taleplerinizi iyi bir şekilde yöneteceğimize
inanıyoruz.”
Toplantının ardından Kişisel Gelişim Uzmanı Canten Kaya öfke
kontrolü, stresle başa çıkma; Türkiye Yeşilay Cemiyeti Uzman
Psikoloğu Gizem Değirmenci de Yeşilay’ın amaçları hakkında
bilgilendirme ve mahalledeki insanların bağımlılıklardan
vazgeçmesi hakkında seminer gerçekleştirdi.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Gıda Tarım ve
Hayvancılık Daire Başkanlığı Muhtarlıklar Müdürlüğü,
muhtarlarla iletişimin artırılması, mahallelerin sorunlarının
belirlenmesi ve kısa sürede çözümü için çalışmalarını
sürdürüyor. Afyon’da ilki düzenlenen ve 4 hafta süren
Muhtarlar İstişare Toplantısı’nda muhtarlarla iletişimin anlık
yapılabilmesi, mahallelerindeki herhangi bir sorunun anında
fotoğraflanarak veya bilgi girişi yaparak kısa sürede çözüme
kavuşması ve yapılan çalışmaların takibinin sağlanması
amacıyla hazırlanan Muhtarlık Bilgi Sistemi “İBB Muhtar”
uygulamasının tanıtımı gerçekleştirildi.

Mayıs 2017

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, muhtarlarla iletişimin hızlı bir şekilde sağlanması ve
mahallelerin sorunlarının kısa sürede çözümlenmesi amacıyla
“İBB Muhtar” uygulamasını hayata geçirdi.
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Yeşilay’dan
danışmanlık desteği…

www.ibb.istanbul
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Yeşilay, madde ve alkol bağımlılığı rehabilitasyon alanında Türkiye’ye özgü hizmet
modelleri geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)
ile desteğe ihtiyaç duyan bireylere ve ailelerine psikososyal tedavi hizmeti veriliyor.
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Y

eşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile ülkemizde
rehabilitasyon alanında ihtiyaçlardan biri olan sosyal
uyum sürecinin model oluşturulması için çalışmalarını
sürdüren Yeşilay, iş birlikleriyle sistematize edilmiş hizmet
modelini ulusal düzeyde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Danışma
hattı, psikoterapi hizmetleri, sosyal destek birimi ve çalışma
ofisleri olmak üzere 4 birim üzerinden hizmet veren YEDAM’da
psikologlar ve sosyal çalışmacılar psikososyal tedavi
süreçlerini bir “tedavi ekibi” iş birliğinde yürütüyor.

Bağımlılık bir biyopsikososyal hastalıktır…

Psikolojik yönü ile klinik psikologların, sosyal yönü ile sosyal
hizmet uzmanlarının ilgilendiği hastalığın biyolojik yönü için ise
hastalar psikiyatristler tarafından tedavi görmeleri için

anlaşmalı AMATEM’lere yönlendiriliyor. AMATEM ve ÇEMATEM’e
yönlendirilen danışanların tıbbi tedavi süreçlerinin takibi
doktorlarla iş birliği halinde yapılıyor.

Danışma hattı ile psikolojik destek veriliyor…

Türkiye’nin her yerinden aranabilen 444 79 75 numaralı
danışma hattında bağımlılık alanında hizmet veren
uzmanlaşmış psikologlar, bağımlılıkla ilgili soru veya sorunları
olan herkese nitelikli bilgi sunarak, psikolojik destek veriyor.
Aktif olarak mesai saatleri içerisinde hizmet veren danışma
hattı, mesai dışında gelen aramaları kaydederek geri dönüş
yapıyor. 2016 yılında 11 bin 248, 2017 yılı içerisinde ise
6 bin 64 kişi danışma hattını arayarak psikolojik destek
hizmetinden yararlandı.

Sosyal destek birimi, hayat kalitesini
yükseltmeyi hedefliyor…

Bağımlı bireyin sosyal entegrasyonunu sağlamaya yönelik
hizmet veren sosyal hizmet uzmanlarının devreye girmesiyle
tedavi aşamasında sosyal destek süreci başlıyor. Sosyal hizmet
uzmanları tarafından danışanın sosyal incelemeleri yapılıyor,
kişinin akademik, mesleki, ekonomik ve sosyal ihtiyaçları
belirlenerek bu çerçevede sosyal destek planlamasına
geçiliyor. Sosyal destek unsurları ve iş birlikleri vasıtası ile
danışanın psikososyal hayat kalitesini yükseltmek hedefleniyor.
İlçe belediyeler, kaymakamlıklar, gençlik merkezleri, sosyal
yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile iş birliği planlamaları
yapan YEDAM’a başvuran danışanın sosyal destek hizmeti
kapsamında ikamet ettiği ilçede yararlanabileceği hizmetlerin
koordinasyonu da sosyal hizmet uzmanları tarafından
yapılıyor. 2016 yılında 198, 2017 yılı içerinde ise 186 kişi
sosyal destek biriminden yardım aldı.

İş birliği yapılan kurum ve kuruluşların ofislerinin bulunduğu
YEDAM’daki İŞKUR ofisinde haftanın belirli günlerinde meslek
danışmanı çalışıyor. Merkeze başvuran kişilerin rehabilitasyon
planlaması tedavi ekibinin yönlendirmesiyle yapılıyor. İŞKUR meslek
danışmanının tedavi ekibiyle iş birliği içinde bağımlının meslek
edinmesinde etkili bir rol oynaması hedefleniyor. Bu kapsamda
danışan bireye iş olanaklarının sağlanmasının yanı sıra bağımlı
bireyin iş sürecindeki işlevselliği de sosyal hizmet uzmanı
tarafından takip edilebiliyor. 2016 yılında 2 kişiye iş imkanı
sağlanırken, 2017 yılı içerisinde bu rakam 5’e yükseldi. Son yıllarda
artan madde ve alkol bağımlılığı bu alanda tedavi ve danışmanlık
temelinde yeni yaklaşımlar geliştirmeyi gerekli kılıyor.

2015 yılında Türkiye’ye özgü bir ayakta destek
hizmet modeli geliştirildi ve YEDAM kuruldu.
Danışma hattı ile çağrı merkezi hizmeti vermeye
başlayan YEDAM, 2016 yılı itibarıyla Üsküdar’daki
merkezinde pilot çalışmayla rehabilitasyon
hizmeti de sağladı. Daha sonra Cerrahpaşa’daki
tarihi Esekapı Medresesi, YEDAM’ın ana merkezi
olarak faaliyete geçti. YEDAM’ın Anadolu’daki ilk,
Türkiye’deki 3’üncü merkezi ise 6 Ocak 2017’de
Şanlıurfa Eyyübiye’de açıldı. İstanbul’da 3’üncü,
geneldeki 4’üncü merkezi YEDAM Başakşehir’i
açmak üzere Başakşehir Belediyesi ile
protokol imzalandı.

www.ibb.istanbul

Uzman psikologlar tarafından bağımlı bireylere ve ailelerine
yönelik yüz yüze görüşme ile bireysel psikoterapi, grup terapisi,
ailelere yönelik psikoeğitim ve aile terapisi hizmetleri de
veriliyor. Psikoterapi süreçlerinde kişinin bağımlılık düzeyi,
risk ve ihtiyaçları bilimsel ölçütlere göre belirlenerek,
danışanın durumuna göre tedavi süreci planlanıyor.
2016 yılında 1.264 kişi ile görüşme gerçekleştiren psikoterapi
hizmetleri birimi, 2017 yılı içerisinde 621 görüşme
gerçekleştirdi.

Çalışma ofisleri ile istihdam sağlanıyor…

Mayıs 2017

Psikoterapi hizmetleri ile tedavi süreci
planlanıyor…
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Görme Engelliler Bilgi Merkezi’ne
Bakanlık Ödülü
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2017 Verimlilik Proje Ödülleri sahiplerini buldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “İstanbul Görme Engelliler Bilgi Merkezi Projesi”
kamu kurumları kategorisinde ödüle layık görüldü.

www.ibb.istanbul
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ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ülkemizin rekabet
gücünün artırılmasına yönelik verimlilik ile ilgili projeleri
teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlediği “Verimlilik Proje
Ödülleri” sahiplerini buldu. İşletmelerde verimlilik bilincinin ve
iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunması
hedeflenen yarışmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından yürütülen
“İstanbul Görme Engelliler Bilgi Merkezi Projesi” kamu
kurumları kategorisinde ödüle layık görüldü.

Seslendirilmiş kitaplar her yerde
dinlenebiliyor…

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İBB Kütüphane ve
Müzeler Müdürlüğü adına ödülü proje Koordinatörü Esra
Korkmaz ve proje ekibine verdi. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın da
desteklediği proje kapsamında, görme engellilerin seslendirilmiş
kitapları akıllı telefonlarından her yerde dinleyebilecekleri bir
mobil uygulama yapıldı.

Gençler sporla
hayata bağlanıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen
@Sporla Bağlan Hayata projesi sona erdi. 50 bin kişiye ulaşan proje ile
gençlerin teknoloji bağımlılığından uzaklaşmalarına katkı sağlandı.

İ
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stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul Kalkınma
Ajansı’ndan (İSTKA) aldığı hibe desteği ile gerçekleştirdiği ve
teknoloji bağımlılığına karşı gençleri spor ve sanata
yönlendirmeyi amaçlayan @Sporla Bağlan Hayata projesi,
düzenlenen kapanış programı ve katılım belgesi dağıtım töreni ile
sona erdi. Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen kapanış
programına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Müdürü Ayhan Kep, İBB Spor Kulübü Genel Müdürü Murat
Beytekin ve İBB yetkilileri katıldı. Projede yer alan çocuk ve
gençlerin aileleri, projeyi hayata geçirdikleri için İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a teşekkür etti.

Proje, 50 bin gence ulaştı…

2015 yılının Kasım ayında başlayan @Sporla Bağlan Hayata
projesi ile 9 branşta spor faaliyetleri düzenlendi. Proje
kapsamında ayrıca İstanbul Genç Ritim Orkestrası kuruldu.
Orkestraya katılan gençler düzenlenen kapanış programında
gösterdikleri performansla katılımcılardan büyük alkış aldı.
Seminer ve bilgilendirme ziyaretleri, ritim atölyesi, futsal,
basketbol, voleybol, hentbol, bisiklet, okçuluk, buz hokeyi,

masa tenisi ve badminton branşlarında uzman eğitmenler
eşliğinde düzenlenen eğitimler ve sporlabaglanhayata.ibb.gov.tr
portalı ile birlikte toplam 50 bin kişiye ulaşıldı. Proje ile
gençlerin teknoloji bağımlılığından uzaklaşmalarına katkı
sağlandı. Ayrıca projede yer alan çocuk ve gençler arasında
lisanslı sporcu olmayı başaranlar da oldu.
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İBBSK, güreşte ve karatede
Avrupa Şampiyonu!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi her alanda olduğu gibi spor alanında da
uluslararası başarılara imza atıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
sporcularından Soner Demirtaş güreşte, Burak Uygur ve Uğur Aktaş ise
karatede Avrupa Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attılar.

2

016 Rio Olimpiyatları’nda Türkiye’nin elde ettiği
8 madalyadan 5’ini kazanan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Spor Kulübü’nün sporcuları ay yıldızlı
bayrağımızı uluslararası arenada göndere çıkarmaya devam
ediyor. Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Soner Demirtaş,
52. Avrupa Karate Şampiyonası’nda Burak Uygur ve Uğur Aktaş
Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı.

www.ibb.istanbul
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Güreşte kürsü İBB Spor Kulübü’nün…
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Sırbistan’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda serbest stil
74 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Soner Demirtaş,
finalde Azeri rakibi Murad Süleymanov’u 6-4 yenerek Avrupa
Şampiyonu oldu. 85 kiloda Metehan Başar 2’nci, 80 kiloda
mindere çıkan sporcumuz Aslan Atem ise 3’üncü olarak önemli
bir başarıya imza attı.

Karatede İBBSK damgası…

Kocaeli’nde düzenlenen 52. Avrupa Karate Şampiyonası’nda
mücadele eden sporcularımızdan Burak Uygur ve Uğur Aktaş
rakiplerini geride bırakarak Avrupa Şampiyonu oldu. Ali
Sofuoğlu 2’nciliğe, Merve Çoban ve Erman Eltemur ise
3’üncülüğe isimlerini yazdırdılar.

Dostluk ve barış rallisi
nefesleri kesti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile düzenlenen Doğu - Batı Dostluk ve
Barış Rallisi’nin Türkiye ayağı, İstanbul’da başlatıldı.
Yarışlarda, 11 ülkeden 400 yarışmacı şampiyonluk için mücadele etti.

İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep ise “Yarışın Türkiye etabı
boyunca ülkemizdeki dostluk, barış ve misafirperverliğe
yakından şahit olacaksınız. İnşallah gelecek yıllarda da bu
dostluk, kardeşlik ve beraberlik mesajını yine buradan
vereceğiz.” diye konuştu. Konuşmaların ardından pilotlar
ülkelerinden getirdikleri gülleri Gülhane Parkı’na bıraktılar.
Daha sonra tüm pilotlar direksiyon başına geçerek Doğu - Batı
Dostluk ve Barış Rallisi’nin Türkiye ayağını başlattılar.

Araçların Almanya, Avusturya, Slovenya, Macaristan ve Romanya’yı
geçtikten sonra Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığı
yarışlar Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu olmak üzere üç parkurdan
oluştu. 95 takımın katıldığı ralliye, sadece klasik arabalar kabul
edildi. 3 hafta süren organizasyon sırasında yol üzerinde çok
sayıda etkinlik ve sosyal proje yapıldı. Ralliye katılan pilotlar yol
boyunca sosyal projelere de destek verdi. 11 ülkeden 200 araç ve
400 yarışmacının yer aldığı organizasyona katılan sporcular
Türkiye’de 38 ilin ardından İsrail ve Filistin’den geçerek Ürdün’de
yarışı tamamladılar.
www.ibb.istanbul

İstanbul’dan dostluk, kardeşlik ve beraberlik
mesajı…

11 ülkeden 400 yarışmacı mücadele etti…
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vrupa Birliği Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 2017 Doğu - Batı
Dostluk ve Barış Rallisi’nin (Allgaeu-Orient Ralli) Türkiye
ayağı, Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilen programla
başladı. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan
Kep ile Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül ve organizasyon
komitesi katıldı. Programın açılışında konuşan Vali Yardımcısı
Ahmet Önal, yarış pilotlarına hitaben “Organizasyon, dostluk ve
barış mesajlarının yarış parkurunun üzerindeki ülkelere
ulaşmasında büyük bir öneme sahip. Sizler bu vesileyle barışın
elçilerisiniz.” dedi.
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Üniversiteler
şampiyonluk için yarıştı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Dragon Bot Yarışları,
üniversite öğrencilerinin kıyasıya mücadelelerine sahne oldu.

www.ibb.istanbul
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stanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Müdürlüğü’nün katkılarıyla İstanbul Üniversitesi Spor Birliği
Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstanbul Üniversiteler
Arası Dragon Bot Yarışları renkli görüntülere sahne oldu.
İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi’nde düzenlenen
yarışların ilk günü 28 takımdan 370 sporcu mücadele etti.
Yarışlarda, İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesi Takımı
1’inci oldu.

Piri Reis Üniversitesi zirvenin sahibi oldu…

Organizasyonun ikinci günü ise İstanbul’daki üniversitelerde
öğretim gören öğrencilerin katıldığı yarışlara sahne oldu.
Küçükçekmece Gölü’nün kenarında gerçekleştirilen yarışlarda
14 üniversiteden 200 öğrenci ve akademisyen yarıştı. Her
takımda 4 kadın kürekçinin bulunduğu yarışların sonunda
Piri Reis Üniversitesi 1’inci, İstanbul Teknik Üniversitesi 2’nci ve
Marmara Üniversitesi 3’üncü oldu.

Şampiyonlar ödüllerini törenle aldılar…

Yarışlara katılarak öğrencilerin heyecanına ortak olan İstanbul
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, destekleri için
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne
teşekkür ederek önümüzdeki yıl İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’yle birlikte organizasyonu Türkiye’deki diğer
üniversitelerin katılımına açmayı istediklerini söyledi. İstanbul
Üniversiteler Arası Dragon Bot Yarışları günün sonunda
dereceye giren takımlar için düzenlenen kupa ve madalya
töreni ile sona erdi.

Geleceğin sporcuları yetişiyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, spor akademileri ve spor liselerine kayıt olmak isteyen
adaylar için hazırlık kursları başlattı. Hazırlık kursları, birebir sınav parkurları ve
fotoselli zaman ölçümleriyle programlı bir çalışma imkanı sunuyor.

İ

Kurslarda katılımcılar ölçüm, sürat, reaksiyon, denge,
dayanıklılık, kuvvet ve yağ-kas ölçümü gibi testlerden geçerek
hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor. Hazırlık kursları birebir
sınav parkurları, fotoselli zaman ölçümleri ile programlı bir
çalışma imkanı sunuyor. Kurslarda ayrıca adaylara, hangi
üniversiteyi daha kolay kazanabilecekleri ve hangi bölümde
eğitim alırlarsa daha verimli olabileceklerine dair rehberlik
hizmetleri de veriliyor. Branş ve koordinasyon çalışmaları ile
kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları yapan gençler, parkuru
tanıdıkları için zorlanmadan başarıya ulaşıyor.

www.ibb.istanbul

Adaylar için sıkı bir çalışma programı…
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stanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Müdürlüğü’nün koordinasyonunda ve Spor İstanbul iş
birliğinde açılan 2017 BESYO ve Spor Liselerine Hazırlık
kursları başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin spor
tesislerinde devam eden hazırlık kurslarında, antrenman
programlarının temellerini bilimsel olarak kurgulamış ve
temel motorik özelliklerin dışında spor psikolojisi konusunda
uzmanlaşmış eğitmenler eşliğinde dersler veriliyor.

67

BULMAC A
Telli Bir Çalgı

Koyun, Keçi

On Bir Ayın
Sultanı

Davulcunun
Okuduğu

3. Tekil Şahıs
Çizgi

Taraf
10

Ekmek (Eski)

Bir Mobilya
Türü
17
Sonu Gelmez,
Bitmeyen

Uçma Organı

Atta Eyerin Arka
Kısmı

Germanyumun Simgesi

Polonya
Halkından Olan

Ramazan
Ekmeği

4

Eskrimde Bir
Kılıç

Şırınga ile
Yapılır

Kıyamet
Sonrası

12

Asker (Tersi)

Yanardağ
İfrazatı

Hatıra (Tersi)

Onur

Abide
1
Dogma

Yol
Rusça’da Evet
23

Uzaklık Anlatır

14

Bir Nota

Genişlik

İtalyan Para
Birimi (Eski)

Bir Ünlü Harf

Kuzu Sesi

Yılan Sesi
8
Yaraşırlık,
Makamı Hak
Etme

İşsiz, Başıboş

Yücelik,
Büyüklük

19
Radon’un
Simgesi

Utanma (Tersi)
Bilgin

Şikar
Karşıtlık

Bir Ünlem

6

20

İlgi Eki

Dem,
Uygun Zaman

Erkek Kişi
İri Taş Parçası

Parazit

Elekten Geçirme

Bolluk, Feyezan

Bir Çoğul Eki

Bir Renk

Suyla Çevrili
Kara Parçası

Sındı

İsim
Gemi Yolu
(Tersi)
18

2

Bir Cetvel Türü
Karışık Renkli

Bir Zeka Oyunu

R

Türkiye Plakası
Yetkin, Bilgili

Türkçe’nin Son
Harfi

Şırnak İlçesi

Kısa Zaman

5

Bir Nota

Elifba’da Bir
Harf

Yerine Getirme

Değerli Bir Taş
Al

Bir Tatlı türü
21

Nezif, Vücuttan
Kan Çıkması

İleri, Arka

Kuzu Sesi
Anlam

Kazdağı’nın
Eski Adı

Kir

Esas, Temel

Ham Kavun

Bilgin

İtriyum2un
Simgesi

13

Sinir

İbadet

Öncesizlik

16

Elbisede Bilek
Kısmı

Bir Bağlaç
Bayağı

Kir
Manevi Işık

İran Hükümdarı

Pus

Değiş Tokuş

11

İlgi Eki

9

Bir Soru İşareti

Fiyat Artışı

Vilayet (Tersi)

Ün

Su

Endonezya
Plakası

Boru Sesi

3

Hanım Arkadaş
Kocaman

Matematikte
Sabit Sayı

Cehennem
15

7

Akıtma

Övünme
22

ANAHTAR KELİME:
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GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI: Laleler Şehri İstanbul
Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.istanbul e-posta
adresine gönderen ilk dört okurumuza, Miniatürk’te keyifli bir gezinti hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...
İLK DÖRT OKURUMUZ: SERDAR YILMAZ, HÜSEYIN DEMIR, EBRU UYAR, BAHAR AĞIRMAN
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ
01.06.2017 - 30.06.2017
İHALE
TARİH / SAAT

TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK

4734 S. K.İ.K. 19. MAD. GÖRE AÇIK İHALE USULÜ
İŞİN ADI

01.06.2017 10.00

Yapı İşleri Müdürlüğü

Yapı İşleri Müdürlüğü İstanbul Geneli İksa İmalatları 2. Grup Müşavirlik Hizmeti

01.06.2017 11.30

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

6 Kalem Muhtelif Ayakkabı, Bot ve Terlik Alımı

05.06.2017 11.00

Mezarlıklar Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

İstanbul İl Genelindeki Mezarlıklarda Ağaçların Budanması ve Kuruyan Ağaçların Kesilmesi İşi

07.06.2017 11.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

20 Kalem Muhtelif Melbusat Alımı

07.06.2017 11.30

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

19 Kalem Matbaa Sarf Malzemesi Alımı

08.06.2017 11.00

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

İstanbul Geneli Bisiklet Paylaşım Sisteminin Alınması ve Kurulması

08.06.2017 11.30

Mesken Müdürlüğü

İstanbul İli, Pendik İlçesi Kurtköy Mah. 7596 Ada 4 Parsel, Velibaba Mah. 4113 Ada 9 Parsel, 7191 Ada 26
Parsellerde 314 Adet Konut+4 Adet Kapıcı Dairesi+4 Adet Dükkan Yaptırılması İşi

12.06.2017 10.00

Yapı İşleri Müdürlüğü

Sinan Erdem Spor Kompleksi Ve İstanbul Geneli Kamu Binaları Cctv, Network, Aydınlatma ve Elektrik Yapım İşi

12.06.2017 10.30

Tesisler Bakım ve Onarım
Müdürlüğü

2017 Yılı İBB Lojmanları Bakım ve Onarım İşi

12.06.2017 11.00

İşletmeler Müdürlüğü

2017 Yılı (2.Dönem) Muhtelif Konserve, Yağ ve Benzeri Ambalajlı Gıda Alımı

12.06.2017 11.30

İşletmeler Müdürlüğü

2017 Yılı (2.Dönem) Muhtelif Kuru Gıda Alımı

13.06.2017 10.00

Zabıta Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

Zabıta Daire Başkanlığı Bilgilendirme, İçerik Üretimi ve Yayın Yönetimine Dair Hizmet Alımı

13.06.2017 10.30

Satınalma Müdürlüğü

Jeneratör Alımı

13.06.2017 11.30

Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü

İstanbul Geneli, Altyapı Standartlarının Oluşturulması

15.06.2017 10.00

Yapı İşleri Müdürlüğü

Sancaktepe Katı Atık Aktarma İstasyonu İnşaatı

15.06.2017 10.30

Satınalma Müdürlüğü

4 Adet Mobil Mutfak Minibüs Alımı

19.06.2017 11.30

Şehir Planlama Müdürlüğü

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Yapılanmasına Hizmet Edecek Bölgelerin Fiziki ve Sosyal Gelişmişliğinin
Tespiti ve İzlenmesine Yönelik Model Geliştirme Hizmet Alımı

22.06.2017 10.00

Yapı İşleri Müdürlüğü

Temizlik Araçları Park Alanı ve Çevre Düzenleme İnşaatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ADINA
SAHİBİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI Hüseyin Eren GENEL YAYIN YÖNETMENİ Serkan Fıçıcı SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Bahadır Celepoğlu
ADRES: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / SARAÇHANE TEL: (0212) 455 14 50 istanbulbulten@ibb.istanbul
YAPIM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi BASKI-CİLT: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basımevi
İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

